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 ُحُروُف التَّْعِليِل عْنَد

 النَّْحوينَي واملَفسِّريَن

اهلل الرمحن الرحيم مبس  

 املقدمة

بيان ، والمنعم على عباده المتقين بجزيل المنِّ الحمد هلل منزل الكتاب بالحكمة وال
واإلحسان، والمعز أهل القرآن بالقرآن، والمذل أهل الكفر بالخذالن،  وصلى اهلل على نبينا 

وعلى صحبه الطيبين أهل الخير واإلحسان ، ، محمد سيد األنام ، وعلى آله األطهار الكرام 
 ومن تبعهم إلى يوم الدين ، أما بعد : 

 
عن غيرها من  اتنفرد به، حروف المعاني في اللغة العربية بابها مطرد شائع  فإن  

حروف التعليل ؛ إذ على الرغم من وجود حروف اختصت في  هذه الحروف ومن، اللغات 
 .أصل اللغة بالتعليل غير أنها اتسعت وضمنت حروفا أخرى معنى التعليل 

 
أخرى، وهذا علة  بعد مر ة الثمرة وَجْني   سقي، بعد مأخوذ من قولهم: سقي   لغة  والتعليل 
 . (1)سببه أي: علته،وهذه  له،لهذا، أي: سبب 

 
 الشيء علة إظهار هو األثر، وقيل: إلثبات المؤثر ثبوت فهو تقرير ا  صطالحاا أم  

 . (2)ناقصة  أو تامة كانت سواء

                                                 

 .  11/364،  اللسان مادة ) علل (  1/394ينظر: الصحاح ) علل (  (1) 
 .    66نظر: التعريفات ي (2) 
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تكون أبعث  وتكمن فائدته في إفادة التقرير وبث المبالغة في نفس السامع، فإن النفوس
 . (1)غيرها من المعللة األحكام لقبول

 
إن علماء العربية لم يفرقوا بأي شكل من األشكال بين مصطلحي التعليل والسبب ؛ 
ألنهما يدالن على شيء واحد ، فاسقطوا مثال  باء التعليل اكتفاء منهم بالسببية ، وربما 

منهم على أن المصطلحين هما  استعملوا تارة مصطلح التعليل وتارة مصطلح السبب داللة
 بمعنى واحد . 

 
وفرق بعضهم بينهما بأن العلة متأخرة في الوجود متقدمة في الذهن، وأما السبب فهو 

 . (2)متقدم ذهنا  وخارجا  
 

من اإلشارة بأن اختالف النحاة والمفسرين في داللة هذه الحروف انعكس بشكل  وال بد  
 قرآنية كما سيأتي بيانه في ثنايا البحث. واضح على فهمهم الداللي للنصوص ال

 
 كتبهم،كما بسطها علماء النحو وأهل التفسير في حروف التعليل متنوعة وكثيرة  إن  

 اآلتي:ويمكن تقسيمها في هذا البحث على النحو 
 
  ما دل  على التعليل بطريق األصالة المطلب األول: 

 ينما دل  على التعليل بطريق التضم المطلب الثاني:
 العلماء ما اختلف في داللته على التعليل بين  المطلب الثالث:
 ما شذ  في داللته على التعليل ورده الجمهور  المطلب الرابع :

 

 

                                                 

 .      2/202ينظر: اإلتقان  (1) 
 .   2/429: حاشية الصبان   ينظر (2) 
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أحرفا  وضعت في أصل اللغة لمعنى من حروف المعاني  أن  بتفق علماء العربية ا
درجوا في مؤلفاتهم لذا فإنهم  ؛ التضمين ( ) ال التقدير وال النيابة صالةباأل بوالسبالتعليل 

فاء ي : ه هأحرفو عنه ،  وال حديثا   منهم ال قديما  حد أولم يشذ ، على ذكرها لهذا المعنى 
  .كيفي لالم ال، و  م التعليل، والالتعليليةالسببية ، وكي 

 إذا كان ما بعده؛ وذلك يأتي بمعنى العلة والسبب -اء السببية أي ف -هذا الحرف 
معنى  يالزمقد و  دة،ئوالزا يةوالجواب ةطفاالع وهي: أوجهيكون على ثالثة و ،  لما قبله مسببا  

  : والوجهان هما،  (1)السبب العطف والجواب 
  ةطفاالع: األولالوجه 

 حالتين : في لة والعمعنى السبب  تدل علىقد تكون الفاء عاطفة ، و 
السبب في هذه الحالة وقد يالزمها  ،اتصفالأن تكون عاطفة للمفردات  األولى:الحالة 
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ         ڀ ڀ     پ پ پ چكما في قوله تعالى  ،(2)مع الترتيب 

أيضا  إال أنها تفيد  رتيبفالفاء مع أنها تقتضي الت،   (4)چ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
شدة عطشهم ، فازداد العطش  يرويعطشوا شربوا من الحميم ظنا  أنه ما حينهم فإن، السبب 

 . (3)أبدا   يرويهمال  شربة بعدهحرارة الحميم ، فشربوا ازدياد ب
الزقوم الذي هو  أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطر هم إلى أكل )): اآليات ومعنى 
طر هم إلى شرب الحميم الذي منه البطون يسلط عليهم من العطش ما يض واؤ لكالمهل؛ فإذا م

 . (5) (( يقطع أمعاءهم ، فيشربونه شرب الهيم

                                                 

 .  121، الجنى الداني  330، رصف المباني  3/446، شرح الرضي  52كتاب معاني الحروف ينظر :  (1) 
 .  1/215، مغني اللبيب  330رصف المباني ينظر :  (2) 
  .55-52سورة الواقعة :  (4) 
 . 10/210ينظر : البحر المحيط  (3) 
   . 6/362الكشاف  (5) 
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كون ت، يجوز أن   (1)چ ڃ   ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڦ چقوله تعالى ومثله 
((والسبب فيه ظاهر  ))مالق على كادح ،  ةالفاء عاطف

 (4)، وهذا هو الظاهر عند االلوسي (2) 
 . (3)، والتقدير ، فأنت مالقيه جملة على جملة ةالفاء عاطفكون تويجوز أن ، 

 ومنه قول الشاعر :
 (5)

 .  (6)صبح فغنم فآب أي:
الفاء يكون معناها ب عطوفةمأن تكون عاطفة للجمل ، فالجملة ال الحالة الثانية :

وز أن يأتي قبلها جملة اسمية ، وتكون مشركة في الكالم ويجمتسببا  عن معنى الجملة األولى 
مع الترتيب مرة وال السبب قد يكون وبعدها جملة فعلية أو العكس ، وهي ال تفارق الترتيب ، و 

 . (4)يكون مرة أخرى
،   (6)چ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ               ۓ ے چومن أمثلة ذلك قوله تعالى 
، كما أن ماء الفحل سبب في خلق فالماء سبب للخروج  ))فقال أبو حيان في معنى اآلية : 

((الولد ، وهذه السببية مجاز 
 (9). 

المعنى أنه جعل الماء سببا  في خروجها وماد ة لها ، كماء الفحل  ))قال الزمخشري : و 
األجناس كلها بال أسباب وال مواد  كما أنشأ نفوس  ئخلق الولد ، وهو قادر على أن ينشفي 

 .  (10) (( األسباب والمواد  

                                                 

 . 6سورة االنشقاق :  (1) 
 . 16/246تفسير اللباب  (2) 
 . 22/296روح المعاني ينظر :  (4) 
 . 4/13المحرر الوجيز ينظر :  (3) 
 . 2/441ألبن زيابة ، ينظر : خزانة األدب البيت  (5) 
 . 4/453شرح التسهيل ينظر :  (6) 
 .331، رصف المباني  4/452شرح التسهيل ينظر :  (4) 
  .22سورة البقرة :  (6) 
 . 1/115البحر المحيط  (9) 

 . 1/55الكشاف  (10) 
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فإن  ،   (1)چ چچ ڃ  ڃ ڃ چسبب قوله تعالى لمعنى الما جاءت الفاء فيه وم
: ، أي  محذوف مقدر چ  ڃ  چ، وفاعل الموت متسبب عن الوكز الذي هو الضرب القوي 

المعنى : ، و إلى موسى ضمير مستتر يعود  الفاعلوقيل ، ويراد به الموت ، عليه قاض  قضى 
 . (2)فوكزه موسى فمات القبطي

 جوابيةالالرابطة : الثانيالوجه 
والنهي واالستفهام  األمر: هيبعد أمور اء رابطة وتكون جوابا  هذا الوجه تأتي فيه الف

وهي في هذه الحالة تكون مالزمة للسببية ، والتمني والدعاء والنفي والعرض والتحضيض 
 .  (4)والربط والترتيب

فذهب البصريون له ناصب اختلفوا في ال، و صبتفينعلى الفعل المضارع  وقد تدخل
 . (3)ن النصب بالفاء نفسهاأالنصب بأن مضمرة ، وذهب الكوفيون إلى  نأ إلى

 فمثال سبقها باألمر قول الشاعر : 
(5)

،  (6)جوابية فيها معنى السببرابطة يجوز في الفعل ) نستريح ( النصب على أن الفاء 
 .: ليكن منك مسير فاستراحة ،أيالمسير إلى سليمانستراحة تكون سببا  عن فاال

، فنصب  (4)چ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ چسبقها بالنهي قوله تعالى ومثال 
أي:  ))، ، والفاء رابطة فيها معنى السببألنه واقع جوابا  ؛ منصوب الفعل ) يسحت ( 

((يستأصلكم بسبب ذلك 
 (6)  . 

 ل الشاعر : ومثال سبقها بالدعاء قو 

                                                 

 . 1/215. ينظر: مغني اللبيب  15سورة القصص:  (1) 
 . 5/214ينظر : أضواء البيان  (2) 
 . 215/ 1، مغني اللبيب  332، رصف المباني  3/24، شرح التسهيل  2/23اإليضاح في شرح المفصل ينظر: (4) 
 .  330، رصف المباني  3/24، شرح التسهيل  26 /4الكتاب ينظر :  (3) 
 . 4/45، الكتاب  62ينسب ألبي النجم ، ينظر : ديوانه البيت  (5) 
 .  333، رصف المباني  3/24شرح التسهيل ينظر :  (6) 
 .  61سورة طه:  (4) 
   . 12/200ني روح المعا(6) 
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(1)

، واالستفهام   (2)چ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چومثال سبقها باالستفهام قوله تعالى 
خرج للتمني ، والفعل ) يشفعوا ( منصوب لكونه واقعا  جوابا  لالستفهام ، والفاء رابطة  اآليةفي 

 .  (4)لجواب الطلب
، أي : ال يجهز عليهم   (3)چ ے ھ ھ ھ چسبقها بالنفي قوله تعالى  ومثال

انتفى اإلجهاز فيموتوا ، وهو الفعل ) يموتوا ( منصوب ؛ ألنه جواب للنفي ، فمعنى اآلية : 
 . (5)عليهم فانتفى مسببه ، فال يستريحون بموتهم بل عذابهم مستمر دائم

 ومثال العرض قول الشاعر : 
 (6)

 ٴۇ چ، ومثال التمني قوله تعالى  (4)كقولك : هال أمرت فتطاعومثال التحضيض 

، فنصب الفعل ) أصدق ( ؛ ألنه جواب التمني ، والفاء   (6)چ ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ
 ي إلى زمان قليلتهال أخرت موتأي :  ، واقعة رابطة لجواب الطلب

(9) . 
 گ گ گ گ چ في قوله تعالى چ ڳ  چلهم في قراءة من نصب و 

 ثالثة أوجه : (10)چ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 ک ک چ؛ ألنه جواب فعل األمر قبله أن مضمرة بعد الفاء أن الفعل انتصب ب األول :

 . (1)، وهذا قول البصريين چ 
                                                 

 . 4/224، شرح االشموني  3/29ال يعرف قائله ، ينظر : شرح التسهيل البيت  (1) 
 .  54سورة األعراف:  (2) 
   .   4/34، فتح القدير  4/464ينظر : تفسير اللباب (4) 
 .  46سورة فاطر:  (3) 
   .  9/250، البحر المحيط   12/363ينظر : مفاتيح الغيب (5) 
 . 3/44ال يعرف قائله ، ينظر : شرح التسهيل البيت  (6) 
 . 3/44ينظر : شرح التسهيل (4) 
 .  10سورة المنافقون:  (6) 
 . 10/260ينظر : البحر المحيط (9) 

 .155. قرأ حفص بنصب ) أطلع ( والباقون برفعه ، ينظر : التيسير  ٦٣ - ٦٣سورة غافر:  (10) 
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الواقع في  ) لعل ( على التمني ، وجوز نصب الفعلالرجاء بـحمل الفراء  الثاني :
 ، وأنشد قول الشاعر :  من نصبة اء، واستدل بقر بعد الفاءجوابها 

(2) 
ألن خبر لعل كثيرا   ))؛ عند أبي حيان أن الفعل منصوب عطفا  على التوهم  الثالث:

فمن نصب ، توهم أن الفعل المرفوع ،  ظم كثيرا  ، وفي النثر قليال  جاء مقرونا  بأن في الن
ن كان ال ينقاس  . (4) (( الواقع خبرا  كان منصوبا  بأن ، والعطف على التوهم كثير ، وا 

 (3)

شتهر به هذا اهو المعنى الوحيد الذي وهذا المعنى  والسبب،حرف يفيد التعليل 
 :  حالتانوله عند مجيئه للعلة  يسبق؟،اء سبق بالالم أم لم سو  الحرف،

إذا سبق ما االستفهامية وهو  والعمل،أن يكون بمنزلة الم التعليل في المعنى  األولى:
، قال سيبويه : ومن  (5)، وذلك في سؤالهم عن السبب والعلة فتقول : كيمه ، وهو بمعنى لمه

 .  (6)قال كيمه جعلها بمنزلة الالم
 كما في قول الشاعر : و إذا سبق ما المصدرية أ

(4)

 . (6)لضرلأي : يرجى الفتى للنفع و 
فهو حينئذ يكون للتعليل  مقدرة،حرف نصب مصدري ليس قبله الم أن يكون  الثانية:

  لإلكرام. أي: تكرمني،جئتك كي  مثل:

                                                                                                                                                 

 . 14/393ينظر : تفسير اللباب (1) 
 . 4/9نظر : معاني القرآن للفراء ي (2) 
 . 9/319البحر المحيط  (4) 
ذهــب البصــريون إلــى أن كــي يجــوز أن تكــون حــرف جــر ونصــب ، وذهــب الكوفيــون إلــى أنهــا ال تكــون إال حــرف نصــب ،  (3) 

 .263، الجنى الداني  2/540وذهب االخفش إلى أنها ال تكون إال حرف جر . ينظر اإلنصاف 
 . 4/591خزانة األدب  261الجنى الداني ،  3/16لتسهيل شرح اينظر :  (5) 
 .  4/6ينظر : الكتاب  (6) 
 .4/915البيت لعبد األعلى بن عبد اهلل . ينظر : خزانة األدب  (4) 
 .  1/231، مغني اللبيب  261، الجنى الداني  290ينظر : رصف المباني  (6) 
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خص من الالم في هذا أكي  أنيكمن التعليل معنى كي والالم من حيث  الفرق بين إن  
ومما تمتاز عنه  بالسبب،نه يفيد التعليل بالغرض خالفا  لالم فانه يفيد التعليل أكما  المعنى،

 .  (1) ودورانا  في الكالم استعماال   أكثرالالم انه 
عزيز في أربعة مواضع وقد ورد الحرف ) كي ( من غير سبق له بالالم في القرآن ال

 فقط: 
 .(2)چىئ  ىئ ی         چ  األول:

 .  (4)چ  ڍچ چ  چ چ        ڇ ڇ ڇ ڇچ الثاني: 
 . (3)چ ەئ ەئ     وئ وئ         ۇئ ۇئ ۆئ ۆئچ الثالث: 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ چ الرابع: 

 . (5)چ ںڳ ڳ           ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں
 

على خالف بين  نصب  في  ومعنى  لفظا  دخل إال على الفعل المضارع ي ال الحرف اوهذ
مضمرة ، ( ن ـ ) أفذهب أهل البصرة إلى أن الفعل المضارع منصوب ب، البصريين والكوفيين

نه أمضمرة ، وذهب أهل الكوفة إلى ( كي ـ ) ب إلى نصبهوذهب السيرافي وابن كيسان 
 . (6) منصوب بالالم نفسها

في  ن كانا  و  المطلبفي هذا ، وأفردته نفك عنه يوال  المضارعب ختصيهنا  الالمو 
المضمرة  أنمن ختص بالدخول على المصدر المؤول ألنه ي ؛جر الحرف  رجع إلىي أصله

والمصادر على األسماء بالدخول الم الجر  يختصفي حين ،  لفعل المضارعواالناصبة 
 .أو ما ينوب عنها  بالكسرة افيجرهالصريحة 

                                                 

 .  1/231، مغني اللبيب  261ينظر : الجنى الداني  (1) 
  .44سورة طه :  (2) 
  .30سورة طه :  (4) 
  .14سورة القصص :  (3) 
  .4سورة الحشر :  (5) 
 .  1/244ينظر : مغني اللبيب  (6) 
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وال ، أو الم كيوتسمى الم التعليل ،  تي هذه الالم مبينة سبب الفعل الذي قبلهاوتأ
، فيسبقها الجمل االسمية والفعلية الماضوية والمضارعة ، بنفسه  قائما   كالما   إاليكون ما قبلها 

ن يكرمك ، أي : لإلكرام ، ألأي : ،  مثل : زيد قائم ليكرمك ، وقام ليكرمك ، ويقوم ليكرمك
 .(1)يجوز الوقف في القرآن على ما قبل الالم ؛ ألنها متصلة بما قبلها وال 

وذلك ألنه أكثر دوارنا   عليه؛يعد حرف الالم هو األصل في باب التعليل والمعول و 
وعلى  المضارع،فهو يدخل على الفعل  التعليل،واستعماال  لهذا المعنى من غيره من حروف 

 ف كما في ) لكي ( . وعلى الحر  الجر،االسم كما في الم 
قوله منه على سبيل المثال ال الحصر  كثيرا ،في القرآن الكريم هذا الحرف وقد وقع 

، وقوله تعالى   (2)چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿچتعالى 
 (4)چ  مت خت حت جت يبىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئچ

 وغيرها من اآليات الكريمات . 
 ى ې ې ې چتعالى  الالم من قولهفي ن و والمفسر  ويونانقسم النح قدو 

 : أقوالعلى   (3)چ ۇئوئ وئ ەئ ەئ    ائ ائ ى
، ومفعول ) يريد ( (5) ويين، وهو قول محققي النح بمعنى كيللتعليل الالم  أن   أولها :

يريد اهلل  تحريم ما حر م عليكم وتحليل ما حل ل ، وتشريَع ما تقد م ألجِل  ))تقديره : محذوف 
((الت بيين لكم 

 م وما بعدها خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره : إرادة اهلل للتبيين ، أو الال (6) 
، و) أن ( مضمرة ، وما بعد الالم مفعول مؤكدة إلرادة التبيين الالم زائدة  أن   والثاني :

 يريد اهلل أن يبين لكم ما هو خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكموالمعنى :  ))اإلرادة ، 
))
 . (1)وابن مالك ، هذا قول الزمخشري (4) 

                                                 

 .  105، الجنى الداني 400، رصف المباني  53ينظر : كتاب الالمات للزجاجي  (1) 
  .33سورة النحل :  (2) 
  .63سورة النحل :  (4) 
  .26اء : سورة النس (3) 
 .  265/  1، مغني اللبيب  122، الجنى الداني  160، إعراب القرآن للنحاس  1/349ينظر : الكتاب  (5) 
 .   5/146تفسير اللباب  (6) 
 . 1/300الكشاف (4) 
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ليبيِّن لكم ما ، ولم يذكر مفعول التبيين ، فالمعنى : الم العاقبة  هناالالم  أن   والثالث :
يقر  رَبكم
(2) . 
 ڑچ  من قوله تعالى چک  چفي قراءة من قرأ بفتح الالم منفي الالم واختلفوا   

 :  قولينعلى   (4)چ گ ک ک ک   ک
ن كان مكرهم  )) والتقدير: شرطية،و ) إن ( هي  التعليل،فيد يالم كي  هأن   أولها: وا 

 . (3)ابن هشام ورجحه،  ((لشدته معدا  لجل زوال األمور العظام المشبهة في عظمها الجبال 
: والمعنى ))،  (5)) إن ( نافيةألنه واقع بعد كون منفي ، و الجحود؛ه الم أن   والثاني: 

تهاتحقير مكرهم ، أن ه ما كان لتزول منه الش    .(6) (( رائع التي كالجبال في ثبوتها وقو 
 في الالم في قول الشاعر : ولهم

(4)

  :هماقوالن 
 الالم زائدة، وهو قول بعض النحويين. أن   األول:

لمبتدأ  الالم للتعليل ، فذهب الخليل وسيبويه إلى أن ) ألنسى ( خبر أن   والثاني :
، وذهب آخرون إلى أن المفعول به للفعل ) أريد (  (6)محذوف ، والتقدير : إرادتي ألنسى

 .  (9)محذوف مقدر ، والمعنى : أريد السلو ألنسى ذكرها
هي في مواضع الالم الداخلة على الفعل المضارع  إلى أن  ومن وافقهم وذهب الكوفيون 

يان ما تؤول إليه األمور وما تنتهي إليه وتصير ، ال تأتي لمعنى التعليل المحض بل تأتي لب
، وقد خرجوا عليه آيات من الذكر وليست للتعليل  تسمى الم المآل أو العاقبة أو الصيرورةو 

                                                                                                                                                 

 .3/39، شرح التسهيل  1/300ينظر : الكشاف  (1) 
 . 5/146ينظر : تفسير اللباب  (2) 
 .  110الكسائي بفتح الالم ، والباقون بكسرها ، ينظر : التيسير قرأ  . 36سورة إبراهيم:  (4) 
 .  1/249ينظر : مغني اللبيب  (3) 
 . 4/1032، فتح الوصيد  2/304مشكل إعراب القرآن ينظر :  (5) 
 .   10/10تفسير اللباب  (6) 
 . 2/136لكثير عزة ، ينظر ديوانه البيت  (4) 
 . 1/349ينظر : الكتاب  (6) 
 .  1/265مغني اللبيب ،  122الجنى الداني ر : ينظ (9) 
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 . (1)إلى التعليل ذلك كله مرد أن   همعندالتحقيق ذلك ، و  وغيرهمأنكر البصريون قد ، و الحكيم 
من و  الكريم،من القرآن  التي وقعت في آياتالالم هذه معنى واتسع الخالف بينهم في 

 ڃچقوله تعالى  هوو  القصص،اآلية الثامنة من سورة فيه الخالف بينهم ما وقع أشهر 

 :قسمين ، فانقسموا على    (2)چ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ
،  (4)، وأيده الزمخشريوهو مذهب البصريين، التي للتعليلالم كي الالم  أن   :أولهما  

 . (3) (( أخذهم إياه كان سببا  لحزنهم إن   ))قال السمرقندي : 
، ورجحه نحويون وهو مذهب الكوفيين، الصيرورة أو المآلالالم الم  أن   : هماوثاني

ن  ))، قال أبو حيان :  (5)ومفسرون لما كان مآل التقاطه وتربيته إلى كونه عدوا  لهم وحزنا  ، وا 
لهم ، ويعبر عن هذه الالم بالم العاقبة وبالم  كانوا لم يلتقطوه إال للتبني ، وكونه يكون حبيبا  

 .  (6) (( الصيرورة
 

التي تكون بمنزلة ) أن ( ويختص بالدخول على ) كي ( يفيد التعليل جر حرف 
، والمصدر  للفعل المضارع بعدهابنفسها وكي مصدرية ناصبة ، عمال  معنى و المصدرية 
 لفعل المضارع مجرور بالالموا( كي ) المؤول من 

جئتك لكي أكرمك ، فالمعنى وكقولنا :  ،(4)
 . (6)هو : ألن أكرمك ، أي : إلكرامك

                                                 

 .  1/264مغني اللبيب ،  121، الجنى الداني  401، رصف المباني  125كتاب الالمات ينظر :  (1) 
  .6سورة القصص :  (2) 
  .401، رصف المباني  5/122ينظر : الكشاف  (4) 
  . 3/336، ينظر :  4/404بحر العلوم  (3) 
، لبـــاب  3/39، شـــرح التســـهيل  6/194، معـــالم التنزيـــل  5/163، المحـــرر الـــوجيز  65عـــاني الحـــروف ينظـــر : كتـــاب م (5) 

  . 5/464، فتح القدير  6/162، نظم الدرر  5/95التأويل 
  . 9/3البحر المحيط  (6) 
 .  1/231مغني اللبيب ، 290رصف المباني ،  3/16شرح التسهيل ينظر :  (4) 
 . 290ينظر : رصف المباني  (6) 
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وكي مصدرية ناصبة يفيد التعليل جر الالم في هذه الحالة هو حرف  واستدلوا على أن  
ا وألنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليه ))؛ محل ) كي ( (  أنْ ) صحة حلول وذلك ل؛ 

((حرف تعليل 
 (1) . 

  (2)چ ۅۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چتعالى  ه  ومنه قول  
متعلق بقوله  چۆ چو وكي مصدرية ناصبة ،  كي ، وهي الم الجر ،فالالم هنا الم 

 : و) ال ( فيها وجهان ،   (4)چ ڭ چ
على أنه غمهم ليحزنهم عقوبة لهم على تركهم  )): ، والمعنىتكون زائدة  أنْ  األول :

 . (3)قول العكبريهو ، وهذا  (( مموافقته
لتتمرنوا على تجرع الغموم ، وتضروا  ))غير زائدة ، والمعنى : تكون  أنْ  الثاني :

 (( باحتمال الشدائد ، فال تحزنوا فيما بعد على فائت من المنافع وال على مصيب من المضار
 . (5)، وهذا قول الزمخشري

ثالثة    (6)چ ۉۅ    ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ ڭ چقوله تعالى  ويحتمل الالم من
 :  يه أوجه

بعدها مصدرية ناصبة بنفسها للفعل بعدها ،  (َكْي  )الم التعليل ، و  الالم أن   : هاأول
 ويينالنحي ، وهو مذهب محقق چ ۇ چـ وهي في تأويل مصدر مجرور بالالم ، والالم متعلقة ب

(4) . 
ورده وهو قول الحوفي ، ، وكي بعدها للتأكيد ، تكون الالم تكون للتعليل  أن   الثاني :و 

  .  (6)ال إشعار للتعليل والحالة هذه ه؛ ألن  ابن عادل 

                                                 

 . 1/232مغني اللبيب  (1) 
  .154سورة آل عمران :  (2) 
   . 2/44، فتح القدير  3/464ينظر : تفسير اللباب  (4) 
  . 4/324ينظر : البحر المحيط  (3) 
  . 1/444ينظر : الكشاف  (5) 
  .40سورة النحل :  (6) 
  . 4/324ينظر : البحر المحيط  (4) 
   .10/243، روح المعاني  10/161ينظر : تفسير اللباب  (6) 
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ليصير أمره بعد العلم باألشياء إلى  )) والمعنى: الصيرورة،الم الالم  تشبه أنْ  والثالث:
 .  (1)ذكره ابن عطية،  (( لبتةأه ال يعلم شيئا  وهذه عبارة عن قلة علمه ال أن   شيئا ،ال يعلم  أنْ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ ومثله قوله تعالى

حرف جر للتعليل، والمصدر من كي والفعل المضارع مجرور فالالم   (2)چ ېۉ ۉ ې ې
 . (4)چ ۈ  چالالم متعلق 

 ويحتمل قول الشاعر : 
(3)

تكون كي تعليلية مؤكدة  أوالتعليل وكي مصدرية مؤكدة بأْن ،  تكون الالم تفيد أنْ 
 .  (5)لالم

 حرفا ،أم  أم اسما   عرف التضمين بأنه إعطاء شيء معنى شيء أخر سواء كان فعال  ي
تضمين واقع في وذهب أهل اللغة إلى أن ال معناه،إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه أو هو 
 . (6) وهو من باب التوسع في اللغة واألسماء، واألفعالالحروف 
له في اللغة غير  تبه ووضع تأصليا  اشتهر  أحرفا  لها معنى   المطلبيشمل هذا و  

حروف المعاني في كتب النحو و  ذكره العلماءوهذا ما ،ىمعاني أخر  تْ نَ مِّ فيها فض   عَ وسِ أنه ت  
يعرجون على ذكر ثم ، واحد معناه األصلي المشتهر به الللحرف ذكرون ي همأن  ، فنرى والتفسير

هناك أحرفا  قد ضمنت معنى  أن  وقد وجدت بعد البحث والتقصي ،  آخر له نىمعأكثر من 
الباء ، وحتى ، وعلى ، وعن ، وفي ، والالم ، : وفقا  للهجاء وهي مرتبة  وسأذكرها، التعليل 
    ومن . 

                                                 

 . 3/164ينظر : المحرر الوجيز  (1) 
  .5سورة الحج :  (2) 
  . 6/202ينظر : البحر المحيط  (4) 
 .4/565. ينظر : خزانة األدب  ال يعرف قائله البيت  (3) 
 .290رصف المباني ،  3/16شرح التسهيل ينظر :  (5) 
 .  1/443، اإلتقان  654ينظر : البرهان في علوم القرآن  (6) 
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ه أنوغيره ذكر ابن مالك معانيه هو اإللصاق ، و  أشهرو  الجر ، حرف من حروف 
 موضعهاالتي للعلة معاقبة الالم  أن يحسن غالبا   ذلكل واالتعليل ، واشترطحرف يأتي لمعنى 

لفالن ،  معنى قول العرب : غضبت   أن  ب (( غالبا   ))ر قول ابن مالك ، وتابعه المرادي وفس   (1)
(2)من أجله ميتا   به ، إذا غضبت   ا  ،وغضبت  أجله حي   من إذا غضبت  

وابن  اه المالقي، وسم   
ولم يذكر األكثرون باء  ))، (4)هشام بباء السببية ، ويكون ذلك عندهما على معنى بسبب 

((التعليل والسبب عندهم واحد  بباء السببية ؛ ألن   التعليل استغناء  
(3).  

 ))انة السببية ، وفرق بين التعليلية والسببية بقوله : وأطلق ابن مالك على باء االستع
استعمال  ن  إجل األفعال المنسوبة إلى اهلل تعالى ، فأوآثرت على ذلك التعبير بالسببية من 

((السببية فيها يجوز واستعمال االستعانة فيها ال يجوز 
وبي ن معنى السببية بأنها الداخلة ،  (5)

َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن ﴿ عل معداها مجازا  ومثل لذلك بقوله تعالى على صالح لالستغناء به عن فا

 . (6)﴾ الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُّكْم
وفرق االشموني بين السببية والتعليلية وجعلهما معنيين مختلفين ، فمثل لألول بقوله 

َن الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت َفِبُظْلٍم مِّ﴿ ، وللثاني بقوله تعالى  (4)﴾  َفُكّلًا َأَخْذَنا ِبَذنِبِه﴿ تعالى 

(9()6)﴾  ُأِحلَّْت َلُهْم 
التعليلية والسببية شيء  ن  غيره ؛ ألمعنى السببية ك، وكان ينبغي إسقاط  
  .  (10)واحد عند النحويين

                                                 

 .  4/150ينظر : شرح التسهيل  (1) 
 . 49ينظر : الجنى الداني  (2) 
 .1/149، مغني اللبيب  222ينظر : رصف المباني  (4) 
 .30 - 49الجنى الداني (3) 
 .  4/139شرح التسهيل (5) 
 .  22سورة البقرة:  (6) 
 .  30سورة العنكبوت :  (4) 
 .  160سورة النساء :  (6) 
 .  429/ 2ينظر : شرح االشموني  (9) 

 .  429/ 2ينظر : حاشية الصبان  (10) 
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ْم ِإنَُّكْم َظَلْمُت﴿ للباء التي تفيد معنى التعليل أو السبب بقوله تعالى  استدلواو 

 اها أبو حيان وابن عادل، وسم   (2)والتقدير: التخاذكم العجل، (1)﴾ َأنُفَسُكْم ِباتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل
 . (4)بالسببية ، والمعنى : بسبب اتخاذكم العجل 

، والباء  (3)﴾ َفِبُظْلٍم مَِّن الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم﴿ وجعل منه قوله تعالى 
ومعنى ، ِ  (5)سبب التحريموشناعة على قبح  للتنبيهق دِّم على عامِله ﴾ و  َحرَّْمَنا﴿ متعلقة بالفعل 

َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ﴿  شكال صادر عنهمبسبب ظلم عظيم خارج عن حدود األشباه واأل ))اآلية : 

((﴾  َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم
(6) . 
وقدروا معنى اآلية : ،  (4)﴾ َقاَل َيا ُموَسى ِإنَّ اْلَمَلَأ َيْأَتِمُروَن ِبَك﴿ عالى قوله ت وحملوا عليه

، ووافقه   (9)، ونقل األزهري عن أبي عبيدة أن الباء ضمن معنى في (6)يتشاورن بسببك
، ومال بعضهم إلى تضمين  (10)(( يعني: أشراف قوم فرعون يتشاورون فيك )):  البغوي قائال  

 . (11)﴾ معنى ) يهمون ( فعدي بالباء ، والمعنى : يهمون بقتلك  َيْأَتِمُروَن﴿ الفعل 
سببية  (12)﴾ الَّ ُيَؤاِخُذُكُم الّلُه ِباللَّْغِو ِفَي َأْيَماِنُكْم﴿ حيان الباء في قوله تعالى  أبووجعل 

َوَلْو ُيَؤاِخُذ الّلُه النَّاَس ﴾ ، ومثلها عنده قوله تعالى ﴿  ُيَؤاِخُذُكُم﴾ متعلق بالفعل ﴿   ِباللَّْغِو﴿ ، و 

                                                 

 .  53سورة البقرة :  (1) 
 .  4/150ينظر : شرح التسهيل  (2) 
 .  1/414، تفسير اللباب  1/264ينظر : البحر المحيط  (4) 
 .  160سورة النساء:  (3) 
 .  5/344ينظر : تفسير اللباب  (5) 
 .  3/404، وينظر : روح المعاني  2/161العقل السليم  إرشاد (6) 
 .  20سورة القصص :  (4) 
 .  15/99، روح المعاني  12/40، مفاتيح الغيب  5/129ينظر : الكشاف  (6) 
 .  5/159ينظر : تهذيب اللغة مادة ) مار (  (9) 

 .  6/199ينظر : معالم التنزيل  (10) 
 .   10/414ينظر : التحرير والتنوير  (11) 
 .  225سورة البقرة :  (12) 
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معناه : كل واحد أخذناه  (2)﴾  َفُكّلًا َأَخْذَنا ِبَذنِبِهقوله تعالى ﴿ ، و  (1)﴾ ِبُظْلِمِهم مَّا َتَرَك َعَلْيَها ِمن َدآبٍَّة
 . (4)بسبب ذنبه
ل ابن هشام لباء السببية بقولهم : لقيت بزيد األسد ، والتقدير : بسبب لقائي ومث  

 : (5)الدماميني في قولهم هذا بالتجريدية ، وذكر فيها قولين آخرين سماها، و (3)إياه
فجردت من زيد أسدا  مبالغة في كمال شجاعته حيث بلغ أن  ))ها للتجريد ، أن   أولهما :
 .  ((ينتزع منه أسد 

وذكر ، ها ظرفية ، أي : لقيت في زيد األسد ، ونسب لبهاء الدين السبكي أن   والثاني :
 .  (6)أنها للمعية ، أي : لقيت مع زيد األسد وهو ثالثا   دسوقي قوال  ال

منه قوله  كما ذكر ابن مالك والزركشي أن الباء تنوب عن الالم وتقوم مقامه وجعال
 . (4)﴾  َفِبُظْلٍم مَِّن الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم تعالى ﴿ 

 لك لذلك بقول الشاعر : ومثل ابن ما
(6)

 (9)يموت بسبب موته بشر كثيرالتقدير:يكون  وأ يموت لموته بشر كثير على رأيه،:أي
  ابن هشام قول الشاعر : وتأول . 

(10)

((يخلى بينها وبين الماء  أصحابها أسماءها بسبب ما وسمت به من ن  أ:  أي ))
(1)  ،

 .  (2)تكون الباء لالستعانة ، وليست بمتعينة للسببية في البيت أن  ز الدماميني وجو  
                                                 

 .  61سورة النحل :  (1) 
 .  30سورة العنكبوت :  (2) 
 .   1/242، حاشية الدسوقي  1/462ينظر : شرح الدماميني  (4) 
 1/56ينظر : مغني اللبيب (3) 
 .  462-1/461ينظر : شرح الدماميني  (5) 
 . 1/242ينظر : حاشية الدسوقي  (6) 
 . 531، البرهان في علوم القرآن  4/150. ينظر : شرح التسهيل  160لنساء : سورة ا (4) 
 .   2/249البيت لمليل التغلبي ، ينظر: البيان والتبيين  (6) 
 .  4/150ينظر : شرح التسهيل  (9) 

 .  5/230لسان العرب ) نور ( ينظر : البيت ال يعرف قائله ،  (10) 
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  الشاعر:ومما اختلفوا فيه قول 
(4)

الباء مع ما الكافة أفادت معنى التقليل ، والظاهر عند ابن  أن  كر ابن مالك فقد ذ
َفِبُظْلٍم مَِّن الَِّذيَن َهاُدوْا ﴿ كما في قوله تعالى ،  الباء أفادت معنى التعليل وما مصدرية أنهشام 

.  (3)﴾  َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم 

 (5) 
تأتي   أن ) حتى( الناصبة للفعل المضارع علماء العربية والتفسيرمن  فريقذكر 

يحسن في موضعها )  أنبمعنى التعليل ، وجعلوها بمعنى ) كي ( التي تفيد العلة ، وعالمتها 
،  (6) الجنةَ  ى أدخلَ ، أسلم حت   المدينةَ  دخلَ أى كي ( ، ومثلوا لذلك بقولهم : ألسيرن  حت  

 . المثالين  : كي أدخلوالتقدير في 
مجيء ) حتى ( بمعنى التعليل ، وأو ل ما جاء من  إنكارونقل الرضي عن بعضهم 

وعده تكلفا  ال هذا اإلنكار ، ورد الدماميني  (4) أن ( إلىمعنى ) بالغاية ، أي : ب األمثلة
 . (6)يتماشى في مثل قولهم : أسلم حتى أدخل الجنة

َواَل َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتََّى ى في قوله تعالى ﴿ معنى حت  وانقسم النحويون والمفسرون في 

 : أقوالعلى ثالثة  (9)﴾  َيُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم

                                                                                                                                                 

 . 1/56مغني اللبيب  (1) 
 .  1/464ر : شرح الدماميني ينظ (2) 
 .  3/13ينسب لمطيع بن إياس ، ينظر : خزانة األدب البيت  (4) 
 .  1/306،مغني اللبيب  4/150، ينظر : شرح التسهيل  160سورة النساء :  (3) 
، وذهـب اختلف النحاة في الناصـب للفعـل المضـارع بعـد حتـى ، فـذهب البصـريون إلـى أن الفعـل نصـب بـأن مضـمرة بعـدها (5) 

 .  261، رصف المباني  594الكوفيون إلى أن حتى هي الناصبة بنفسها واجاوزا إظهار أن بعدها توكيدا . ينظر: اإلنصاف 
، مغنـي اللبيـب  553، الجنـى الـداني  261، رصـف المبـاني  1/23، شـرح التسـهيل  143ينظر : كتاب معاني الحـروف  (6) 

1/169  . 
 .   3/59ينظر : شرح الرضي  (4) 
 .  1/361ينظر : شرح الدماميني  (6) 
 .  214سورة البقرة :  (9) 
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كقولك : فالن يعبد اهلل  ))،  اآليةمتعينة للتعليل في  أنها إلىذهب الزمخشري  احدها :
في  أمكنحيان  أبينى التعليل عند . ومع (1)(( يقاتلونكم كي يرد وكم: ى يدخل الجنة ، أي حت  

الفعل الصادر منهم المنافي للمؤمنين ، وهو : المقاتلة ، ذكر  ))ن أل ؛الكالم من معنى الغاية 
لها علة توجيها  ، فالزمان مستغرق للفعل ما دامت علة الفعل ، وذلك بخالف الغاية ، فإنها 

قيد بغايته ، وزمان وجود الفعل المعلل تقييد في الفعل دون ذكر الحامل عليه ، فزمان وجوده م
مقيد بوجود علة ، وفرق في القوة بين المقيد بالغاية والمقيد بالعلة لما في التقييد بالعلة من 

((ة ذكر الحامل وعدم ذلك في التقييد بالغاي
 . (4)جمع من العلماء ، وتابعهما  (2)

﴾  ََيُردُّوُكْمو﴿  ))،  ةاآليللغاية في  محضةمت أنها إلىذهب ابن عطية  ثانيها :
 . (5)، ووافقه القرطبي (3)(( ألنها غاية مجردة﴾ ؛   َحتََّى  نصب بـ ﴿

، وهي  اآليةفي معا  تحتمل التعليل والغاية  إلى أنهاذهب أبو البقاء العكبري  ثالثها :
والدسوقي   والدماميني   الرازي  ،وتابعه (6)﴾ُيَقاِتُلوَنُكْممتعلقة في الوجهين بـ﴿

(4).  
ُهُم الَِّذيَن َيُقوُلوَن َلا ُتنِفُقوا َعَلى َمْن ِعنَد وكذلك اختلفوا في معنى ) حتى ( في قوله تعالى ﴿ 

 : أقوالعلى ثالثة  (6)﴾ َرُسوِل اللَِّه َحتَّى َينَفضُّوا
كلمة تفهم الغاية ، قاله  ، وهي عند الحرالي   إلىتفيد الغاية وتكون بمعنى  أنها : األول

 . (9)البقاعي

                                                 

 .   1/191الكشاف  (1) 
 .  2/229البحر المحيط  (2) 
، روح  1/163، اإلتقـان 1/169.مغنـي اللبيـب  553، الجنى الداني  261، رصف المباني  1/23ينظر : شرح التسهيل  (4) 

 . 2/202المعاني 
 .   1/231المحرر الوجيز  (3) 
 . 4/36ينظر : تفسير القرطبي  (5) 
 .  1/94ينظر : التبيان في إعراب القران  (6) 
 . 1/266، حاشية الدسوقي  1/361، شرح الدماميني  4/269ينظر : مفاتيح الغيب  (4) 
 .  4سورة المنافقون :  (6) 
 . 9/25ينظر : نظم الدرر  (9) 
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، أي : ال  (1)أنها تفيد التعليل وتأتي في اآلية بمعنى كي ، قاله ابن هشام الثاني :و 
 . تنفقوا على من عند رسول اهلل كي ينفضوا

أنها تحتمل الغاية والتعليل ، والتقدير : إلى أن ينفضوا أو كي ينفضوا ،  الثالث :و 
 . (2)وهذا ما عليه الدماميني والدسوقي 

،  (4)﴾ َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّه ﴿ لغاية والتعليل قوله تعالى مل اتومما يح
 . (3)تفيء أن إلى أوويكون المعنى : كي تفيء 

 
معانيه  وأشهر فيجرها،يختص بالدخول على األسماء حرف من حروف الجر 

 .  (5)واستدلوا بآيات وأبيات شعرية على ذلك  عليل،التمعنى  له واأثبتوقد  االستعالء،
على  (6)﴾ َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدََّة َوِلُتَكبُِّروْا الّلَه َعَلى َما َهَداُكْم﴿ ومما اختلفوا فيه قوله تعالى 

 : أقوال
لهدايته  عندهم:والتقدير  التعليل،حرف الجر ) على ( جاء بمعنى الم  أن األول:

 . (4)إياكم
كأنه قيل : الفعل ) كبر ( تعدى بحرف االستعالء وتضمن معنى الحمد ،  أن ني :الثا

ألن  )) :قائال  ، ورجحه ابن عادل  (6)، قاله الزمخشريولتكبروا اهلل حامدين على ما هداكم 
 .  (9) (( المجاَز في الحرِف ضعيف  

                                                 

 .  1/169ينظر : مغني اللبيب  (1) 
 .  1/266، حاشية الدسوقي  1/361ينظر : شرح الدماميني  (2) 
 .  9سورة الحجرات :  (4) 
 .   1/266، حاشية الدسوقي  1/169ينظر : مغني اللبيب  (3) 
 .  2/444، شرح االشموني   1/191، مغني اللبيب  344، الجنى الداني  4/163ينظر : شرح التسهيل  (5) 
 .  165سورة البقرة :  (6) 
 .   1/191، مغني اللبيب  344، الجنى الداني  4/163ينظر : شرح التسهيل  (4) 
 .   1/163ينظر : الكشاف  (6) 
 .   2/454تفسير اللباب  (9) 
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اب لم تكن تفسير إعر و كان لف إعراب،تفسير معنى ال تفسير  بأنهحيان  أبوورده 
المضمن معنى الحمد ، إنما كانت تكون متعلقة بحامدين ﴾   ُتَكبِّر﴿  ( متعلقة بالفعلعلى )

 . (1)َوِلَتْحمد وا اهلل بالتْكِبيِر على ما َهَداك م هو :وتقدير  اإلعراب ،  التي قد رها
ة : ن هذا التقدير يبعده القائل على الصفا والمرو أواعترض ابن هشام على الزمخشري ب

  (2)(  علىـ ) اهلل اكبر على ما هدانا والحمد هلل على ما أوالنا ، فجاء بالتكبير والحمد معديان ب
 (4)﴾ َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه﴿ وجعل بعضهم ) على ( تدل على التعليل في قوله تعالى 

) مع ( والتقدير : مع  تكون بمعنى أن أو، والضمير يعود على لفظ الجاللة ،والتقدير : لحبه
 . (3)حب المال
َكَذِلَك َسخََّرَها َلُكْم ِلُتَكبُِّروا اللََّه َعَلى َما ﴿ وتأولوا ) على ( في قوله تعالى    

 ، وانقسموا في ذلك على رأيين :  (5)﴾  َهَداُكْم
 . (6)قاله ابن مالك السابقة،أن تكون ) على ( تفيد معنى التعليل كاآلية  األول:

لتكب روا اهلل  والتقدير: التمكن،أن تكون ) على ( لالستعالء المجازي بمعنى  اني:الث
 .  (4)قاله ابن عاشور نحرها،عند تمكنكم من 

 وأورد ابن مالك وابن هشام قول الشاعر :
(6)

(9)( يدل على معنى التعليلعلى على أن حرف الجر) شاهدا  
، أي : ألي شيء  

 . (10)تقول
                                                 

 .  210 /2البحر المحيط  (1) 
 .   26-2/25ينظر : شرح الدماميني  (2) 
 .  6سورة اإلنسان :  (4) 
 .  2/444ينظر : حاشية الصبان  (3) 
 .  44سورة الحج :  (5) 
 .  4/163ينظر : شرح التسهيل  (6) 
 . 9/246ينظر : التحرير والتنوير  (4) 
 . 33 هينظر : ديوان بعمرو بن معدي كر البيت ل(6) 
 .  1/191، مغني اللبيب  4/163ينظر : شرح التسهيل  (9) 

 .  2/26ينظر : شرح الدماميني  (10) 
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 :على ذلك بقوله  واستدل ابن مالك
(1) 

 وقول اآلخر :
  (2) 

فيه ولم يذكر البصريون  األصلوهو معانيه المجاوزة  وأشهرحرف من حروف الجر ، 
حرف الجر ) عن ( يزاد  أنبن مالك والمالقي وغيرهما اذكر عدد من المتأخرين ك، وقد سواه 
معانيه معنى آخر وهو معنى التعليل ، نحو قولهم : قام زيد لك عن إكرامك ، والتقدير :  إلى

 . (4)وشعرية قرآنية، واستدلوا على ذلك بشواهد إلكرامك
َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإْبَراِهيَم ) عن ( تأتي للتعليل قوله تعالى ﴿  أنومما استدلوا به على 

 وما كان طلب إبراهيم ألبيه المغفرة من اهلل ))، ومعنى اآلية (5) (3)﴾ ِلَأِبيِه ِإالَّ َعن مَّْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإيَّاُه
يكون  أنويحتمل ،(6)(( إال من أجل موعدة وعدها إبراهيم إياه أن يستغفر له رجاء إسالمه

 . (4)عن موعدة إال صادرا   ألبيه إبراهيمالمعنى:وما كان استغفار 
 أقوال: (6)﴾ َوَما َنْحُن ِبَتاِرِكي آِلَهِتَنا َعن َقْوِلَك﴿ في ) عن ( في قوله تعالى  لهمو 

ال يكون  عطية:ومعناها عند ابن  اآلية،( تفيد التعليل في  تكون ) عن أن األول:
: وعند  (1)﴾  ِبَتاِرِكي﴾ جار ومجرور متعلق بـ ﴿  َعن َقْوِلَك﴿ ويكون  ، (9) قولك سبب تركنا

((لقولك أو من أجل قولك )): الطبري يكون المعنى
(4)، وتابعهما الخازن في تفسيره (2)

.  
                                                 

  ال يعرف قائله . البيت  (1) 
 . 1/322، خزانة األدب  4/163لبيت لضريب بن اسد القيسي ، ينظر : شرح التسهيل ا (2) 
، شـــرح االشـــموني  1/194، مغنـــي اللبيـــب  234الجنـــى الـــداني  341، رصـــف المبـــاني  4/160ينظـــر : شـــرح التســـهيل  (4) 

2/444  . 
 .  113سورة التوبة :  (3) 
 .   2/444، شرح االشموني  1/194، مغني اللبيب  234، الجنى الداني  4/160ينظر : شرح التسهيل  (5) 
 .  4/451لباب التأويل  (6) 
 . 432-1/431، حاشية الدسوقي  2/46ينظر : شرح الدماميني  (4) 
 .  54سورة هود :  (6) 
 .  4/345ينظر : المحرر الوجيز  (9) 
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﴾ جار ومجرور  َعن َقْوِلَك﴿ معنى المجاوزة ، ويكون  تكون ) عن ( تفيد أن الثاني :
وما نترك آلهتنا صادرين  كأنه قيل : )) ﴾ ، ِبَتاِرِكي آِلَهِتَناحال منصوب من الضمير في ﴿ 

 . (3)قاله الثعالبي والزمخشري، ووافقهما الشوكاني (( عن قولك
 .    (5)اآلية ) عن ( تحتمل القولين في أنوجوز ابن هشام وابن عادل  الثالث:

يتعاقبان ، والتقدير :  ألنهماتكون ) عن ( بمعنى الباء التي لالستعانة ؛  أنالرابع : 
 . (6)والسمرقندي  ابن الجوزي أثبتهوهذا بقولك ، 

 (4)﴾ َفَأَزلَُّهَما الشَّْيَطاُن َعْنَهاتكون ) عن ( تعليلية في قوله تعالى ﴿  أن وجوز الزمخشري
،  ((وتحقيقه :فأصدر الشيطان زلتهما عنها، ما الشيطان على الزلة بسببهافحمله )): والتقدير

﴾ على الشجرة ، واستدل على ) عن ( بقول   َعْنَها﴿ عاد الضمير في  إذافتكون كذلك 
 :  (6)الشاعر

  (9) 
وتكون ))قرب مذكور ، قال : أ ألنهمير عائد إلى الشجرة ؛ ورجح أبو حيان كون الض

 . (11) الزمخشري، ونقل الرازي وغيره قول (10) (( عن إذ ذاك للسبب
تكون حينئذ ) عن ( على فانه ﴾ يعود على الجنة   َعْنَها﴿ كان الضمير في  إذا أما

عند ابن  األظهرو ، وه أذهبهما عنها وأبعدهما اها وهو المجاوزة ، فالمعنى هو:معن أصل
 .  (1)عادل كما ذكره في تفسيره

                                                                                                                                                 

 .  6/244ينظر : روح المعاني  (1) 
  . 460/ 15ينظر : تفسير الطبري  (2) 
 .  4/362ينظر : لباب التأويل  (4) 
 .  4/356، فتح القدير  4/96، الكشاف  2/241ينظر : الجواهر الحسان  (3) 
 .  9/119، تفسير اللباب  1/194ينظر : مغني اللبيب  (5) 
 .  2/446، بحر العلوم  4/450ينظر : زاد المسير  (6) 
 .  46سورة البقرة :  (4) 
 .  1/61ينظر : الكشاف  (6) 
 .  15/434اللسان ) نهي ( ينظر : البيت ال يعرف قائله ،  (9) 

 . 1/203ينظر : البحر المحيط   (10) 
 ..  1/249، روح المعاني  2/26ينظر : مفاتيح الغيب  (11) 
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 أنعلى  (2)﴾ َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري﴿ الزمخشري وابن مالك وابن هشام بقوله تعالى  تدلواس
نما، : وما فعلت الذي فعلت بسبب أمري  أي، (4)) عن ( تفيد العلة والسبب  اهلل  بأمرفعلته  وا 

 .  (3)هلهاما  و 
ما فعلته للمجاوزة ، والمعنى عندهما : في اآلية لسيوطي ) عن ( وا  الطبريوجعل 

كما ، (5) أو مجاوزا   ، والجار والمجرور حينئذ يكون متعلق بمحذوف تقديره صادرا   عن نفسي
 : الشاعر منه قول  (6)جعل ابن مالك

   (4) 
 بقول النمر بن تولب : عليها ل المالقي واستد

   (6) 

، أو الوعاء ظرفية صل معناه الأو ، اتفق النحويون على أن ) في ( أحد حروف الجر  
عليه بآيات من  احتجواقوم الم العلة مقامها ، و ي الذي ومعنى التعليل ، وه أيضا  وذكروا له 

 .   (9)الذكر الحكيم وأحاديث نبوية شريفة وأبيات شعرية 
َأَخْذُتْم  لَّْواَل ِكَتاٌب مَِّن الّلِه َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيَماعلى ذلك قوله تعالى ﴿  ومما جاؤوا به دليال   

، ويجوز أن  (2):لحل بكم العذاب ألجل ما أخذتم من الفداء، والمعنى(1) (10)﴾ َعَذاٌب َعِظيٌم
 . (4)في شأنه تكون في اآلية للظرفية المجازية والتقدير : لوما  كائنا  

                                                                                                                                                 

 .  1/234ينظر : تفسير اللباب  (1) 
 .  62سورة الكهف :  (2) 
 .  1/194اللبيب مغني  4/160، شرح التسهيل  3/35ينظر : الكشاف  (4) 
 .  5/194ينظر : معالم التنزيل  (3) 
 .   6/463، الدر المنثور  16/64ينظر : تفسير الطبري  (5) 
 .  4/160ينظر : شرح التسهيل  (6) 
 .   3/33، خزانة األدب  5/123اللسان ) قير ( ينظر : البيت لضابئ البرجمي ،  (4) 
 .  341ف المباني ، رص 451ينظر : ديوان النمر بن تولب  (6) 
 . 2/426، شرح االشموني  1/223، مغني اللبيب  250، الجنى الداني  4/155ينظر : شرح التسهيل  (9) 

 .  66سورة األنفال :  (10) 
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ِفي الدُّْنَيا  َوَلْوَلا َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه﴿ ) في ( في قوله تعالى  أنوذكر ابن مالك  

 . (5)تفيد العلة والسبب (3)﴾ َواْلآِخَرِة َلَمسَُّكْم ِفي َما َأَفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم
َقاَلْت َفَذِلُكنَّ الَِّذي ( في قوله تعالى ﴿ بن مالك وابن هشام حرف الجر ) فيا ضمنو 

قطعتن و  بسببهلمتنني هذا الذي المفسرين:والمعنى عند ،  (4)معنى التعليل (6)﴾ ُلْمُتنَِّني ِفيِه
 (9)أو على الحب ويجوز أن يعود الضمير على يوسف ، (6)َجَعَلِني ضال ة  في هواهو أيديكن 

. 
ٻ  پ   پ  پ  پ     ٻٱ   ٻ  ٻژ قوله تعالى ) فيه ( من ولهم في 

   أقوال :   (10)ژڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺٺ  
ابن هشام ، جوزه هذا الجعل للتعليل ، أي : يكثركم بسبب ) في (  أن : األول

 . (11)االلوسيو 
 في الرحم، يعني : يخلقكم وينشئكم فيه : أي ،الحقيقية أنه في اآلية للظرفية  الثاني :

(12)القرطبي البغوي و ، وهو قول 
 . 

  .(14): يخلقكم به، وهو قول الفراء وابن كيسانأن يكون بمعنى الباء ،أيالثالث :

                                                                                                                                                 

 .  1/223، مغني اللبيب  250، الجنى الداني  4/155ينظر : شرح التسهيل  (1) 
 . 4/205، فتح القدير  4/444ينظر : معالم التنزيل  (2) 
 . 1/466ينظر : حاشية الدسوقي  (4) 
 .  13سورة النور :  (3) 
 . 4/156ينظر : شرح التسهيل  (5) 
 .  42سورة يوسف :  (6) 
 .  1/223، مغني اللبيب  4/156ينظر : شرح التسهيل  (4) 
 .    3/1، المحرر الوجيز  16/65، تفسير الطبري  2/256ينظر : الجواهر الحسان  (6) 
 .  9/164: تفسير القرطبي  ينظر  (9) 

 .  11سورة الشورى :  (10) 
 .  16/231، روح المعاني  1/223ينظر : مغني اللبيب  (11) 
 .   16/6، تفسير القرطبي  4/16ينظر : معالم التنزيل   (12) 
 .   6/469، فتح القدير  16/6ينظر : تفسير القرطبي (14) 
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جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن  ))المجازية ، والتقدير : أن ) في ( للظرفية  الرابع :
    . (1)عند ابن هشام األظهر، وهذا رأي الزمخشري ، وهو  (( للبث والتكثير

 ذكر ابن مالك أن حرف الجربمعنى التعليل في الحديث الشريف ف( في ) قد وردت و 
َر ِفي ِهر ة  َرَبَطْتَها َفَلْم ت ْطِعْمَها َوَلْم َتَدْعَها َدَخَلْت اْمَرَأة  الن ا» ) في ( جاء في الحديث الصحيح 

بمعنى التعليل ، وصرح ابن حجر العسقالني في شرحه  (2)« َتْأك ل  ِمْن َخَشاِش اأْلَْرضِ 
كما يقول  –، وهذا المعنى  (4) (( بسبب هرة أي ))للحديث بمتابعة ابن مالك في ذلك فقال : 

 .  (3)في القران تدل عليه آياتالنحويين مع ورود  أكثرخفي على  -العسقالني 
ِبَحاِئط  ِمْن ِحيَطاِن اْلَمِديَنِة َأْو  َمر  الن ِبيُّ »  الحديث الصحيحابن مالك  أورد كما

َعذ َباِن ِفي َكِبير  ي َعذ َباِن َوَما ي  :  َفَقاَل الن ِبيُّ ، َمك َة َفَسِمَع َصْوَت ِإْنَساَنْيِن ي َعذ َباِن ِفي ق ب وِرِهَما 
على  شاهدا   (5)« َكاَن َأَحد ه َما اَل َيْسَتِتر  ِمْن َبْوِلِه َوَكاَن اآْلَخر  َيْمِشي ِبالن ِميَمةِ ، َبَلى : ث م  َقاَل ، 
 .، والمعنى : يعذبان وما يعذبان بسبب أمر كبير ) في ( تفيد التعليل  أن

ْند ب  عَ الصحيح  الحديثوذكر ابن حجر في شرح  َأن  »رضي اهلل عنه  ْن َسم َرَة ْبِن ج 
َيْعِني ، ِبَسَبِب َبْطن  أن المعنى :  (6)« َفَقاَم َوَسَطَها اْمَرَأة  َماَتْت ِفي َبْطن  َفَصل ى َعَلْيَها الن ِبيُّ 

 . (4)اْلَحْملبسبب : 
 : اعرمنها قول الش،  (6)الشعرية على ذلك األبياتواستدل ابن مالك بعدد من   

(9)


 ومثله : 
(1)



                                                 

 .     1/223، مغني اللبيب  6/161ينظر : الكشاف (1) 
 .      3/154رواه البخاري عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  (2) 
 .        10/96ينظر : فتح الباري  (4) 
 .        1/431ينظر : فتح الباري  (3) 
 .               1/462رواه البخاري (5) 
 .      2/54رواه البخاري  (6) 
 .       2/19ينظر : فتح الباري  (4) 
 .       4/156شرح التسهيل ينظر :  (6) 
 .       102 هجميل بثينة ينظر : ديوانالبيت ل(9) 
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 ومثله :
(2)

 ومثله :
  (4)  

فيجرها بالكسرة الصريحة والمصادر على األسماء  يدخل إالحرف من حروف الجر ال 
ومعنى ، المنصوب بالدخول على الفعل المضارع  كي، كما يختص الم أو ما ينوب عنها 

له ترجع  األخرىاني لالختصاص وهو ال ينفك عنه ، وكل المع األصلفي هذه الجارة الالم 
ن الالم إومعنى التعليل هو راجع إلى االختصاص فإذا قلت :جئتك لإلكرام ف هذا المعنى ، إلى

 . (3) تدل هنا على أن مجيئك مختص باإلكرام ، واإلكرام سبب له
كثير في الكالم ،  و، وهويقال له الم العلة أو السبب  ،التعليل بمعنى الالم ويأتي 
  . (5)ئتك لالحسان ، ورعيتك لرعيي ، زرتك لشرفكومنه قولهم : ج

وردت فيها الالم تحتمل آيات من الذكر الحكيم والمفسرون في  ويونواختلف النح
  غيره.وتحتمل  التعليل

 أراءوفيها  (6) ژ  ىٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېژ قوله تعالى منها 
 : هي

من  كفروا الذين وقالويكون المعنى : ، للتبليغ  ژۅ  ۅ  ژ في أن الالم  األول :
  .(4) الغيبة إلى نتقلاو  الخطاب ترك ثم،  الخطاب وجه علىوهو  ،أهل مكة للمؤمنين الفقراء 

                                                                                                                                                 

 .        1/156ينسب ألبي ذؤيب الهذلي ، ينظر : ديوان المعاني  (1) 
 .       66ينظر : شواهد التوضيح البيت ال يعرف قائله ،  (2) 
 .        13 هينظر : ديوان، نمر بن تولب البيت لل(4) 
 . 109نظر : الجنى الداني ي (3) 
 . 94، الجنى الداني  296ينظر : رصف المباني  (5) 
 .  11سورة االحقاف :  (6) 
 . 4/422، أضواء البيان  1/264، مغني اللبيب  50/ 10ينظر : البحر المحيط (4) 
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 إيمان ألجل قالوا الكفار أن يعني،  ألجلهمأي : للتعليل ، فيها الالم  أن الثاني :
وجعله ، وتابعه ابن مالك ، يره وغ قاله الزمخشري،إليه سبقونا ما خيرا   كان لو آمنوا الذين

  .(1)االلوسي هو األولى
 اهلل برسول آمنوا جماعة أن سمعوا لما الكفار إن )) : فقال اآليةتأول الرازي  الثالث :

 إليه سبقنا لما خيرا   الدين هذا كان لو لهم وقالوا ، الحاضرين المؤمنين من جماعة خاطبوا 
 . (2)(( أسلموا الذين الغائبون أولئك

  .(4)للتعليل ، وان تكون للتبليغفيها تكون الالم  أن والشوكانيجوز ابن عادل  الرابع : 
منوا ، آأن الالم فيها بمعنى ) عن ( ، أي : وقال الذين كفروا عن الذين  الخامس :
 .  (3)والمراديقاله ابن الحاجب 
من قوله  ﴾ َلَما﴿ قراءة حمزة بكسر الالم وتخفيف الميم في في الالم من واختلفوا 

 :  رأيينعلى  (5)﴾ َأَخَذ الّلُه ِميَثاَق النَِّبيِّْيَن َلَما آَتْيُتُكم مِّن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍةْْ َوِإذ﴿ تعالى 
ألجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة؛ ثم  ))أن الالم للتعليل ، والمعنى :  األول:

،  (4) ماوغيره ابن هشامأبو حيان و تاره واخ،  (6) (( لمجيء رسول مصد ق لما معكم لتؤمنن به
 .  (6) (( وهذا الذي ينبغي أن ال ي َحاد عنه ))وقال عنه ابن العادل : 

الالم بمعنى ) بعد ( ، نقله أبو حيان عن السجاوندي ، كقول تكون أن  الثاني:
 الشاعر : 

(9)

                                                 

ـــدرر  6/294ينظـــر : الكشـــاف  (1)  ، روح المعـــاني  4/135، شـــرح التســـهيل  6/146، إرشـــاد العقـــل الســـليم  6/56، نظـــم ال
19/54 . 

 . 13/39مفاتيح الغيب  (2) 
 .  6/352، فتح القدير  13/212ينظر : تفسير اللباب  (4) 
 .  100، الجنى الداني  1/264ينظر : مغني اللبيب  (3) 
 . 45. وقرأ الباقون بفتح الالم وتخفيف الميم ، ينظر : التيسير 61سورة آل عمران  : (5) 
 . 1/291الكشاف  (6) 
 .4/109، روح المعاني  1/246، مغني اللبيب  4/402ينظر : البحر المحيط  (4) 
 . 3/169تفسير اللباب  (6) 
 . 1/406خزانة األدب ينظر : البيت للنابغة الذبياني ،  (9) 
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 . (2)غريبا  ( وجها  بعد ) وعد  ابن العادل الالم بمعنى  ،(1)أعوامفعرفتها بعد ستة  أي:
 :  قولينعلى  (4)ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ژ واختلفوا في الالم من قوله تعالى 

وهو األظهر عند ، اآلخرة الحياة : ألجل حياتي ، يريد بها ،أيأنها للتعليل  األول :
  . (3)ره الشوكانيواختاالمرادي 

الزمخشري ، وأيده ، قاله الدنيا  : في حياتيأن الالم بمعنى ) في ( ، والمعنى  الثاني:
 . (5)ابن العادل

ې   ې  ې  ژ من قوله تعالى  ژەئ    ژو  ژې    ژوكذلك اختلفوا في الالم في 

 على مذهبين :  (6)ژى      ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ   وئ  
شيء جل أإنما قولنا من  بعضهم: قدره، فوالسبب فيهماتعليل الالم يفيد ال أن   األول:

((ليس بواضح  ))ابن العادل وقال :  ه، ورد (4)أردناه
 (6) . 

وهو الظاهر عند أبي حيان  قم،قلت لزيد  كقولك: التبليغ،معنى بالالم هي  أن   الثاني:
 .   (9)وابن العادل
ه ب (10)ابن مالك، ومنها ما احتج والسببللعلة وذكروا أبياتا  شعرية حملوا فيها الالم  

 قول الشاعر : مثل 
(11)

 :  كقول اآلخرو 

                                                 

 . 4/404ينظر : البحر المحيط  (1) 
 . 3/169ينظر : تفسير اللباب  (2) 
 . 23سورة الفجر :  (4) 
 .22/342، روح المعاني  4/393، فتح القدير  99نظر : الجنى الداني ي (3) 
 .1/261، مغني اللبيب   16/431، تفسير اللباب  4/269ينظر : الكشاف  (5) 
 .  30سورة  النحل :  (6) 
 . 152ينظر : كتاب الالمات للزجاجي  (4) 
 .  10/113تفسير اللباب (6) 
 . 10/113تفسير اللباب ،  4/246ينظر : البحر المحيط  (9) 

 .  4/135ينظر : شرح التسهيل  (10) 
 . 192 هينظر : ديوانبن شداد ، عنترة البيت ل(11) 
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(1)

والتقدير عنده في البيت األول : وأنت تقول بسبب الشيء الذي ال تناله ، وفي البيت 
أن الالم في البيت الثاني هو  إلىوذهب المرادي وابن هشام الثاني : قلن بسبب وجهها ، 

 قول الشاعر :  (4)ومنه عند المالقي . (2)بمعني ) عن ( ، فيكون التقدير : قلن عن وجهها
(3)

 جل نوم ، وقول الشاعر :أأي : من 
(5)

 مما حمله ابن هشام علىو ،  (6) (( الجرع َأجل من خريرا   َأجوافها في للماء تسمع َأراد ))
 قول امرئ القيس :  التعليل

(4)

، ويوم عقرت من اجل العذارى مطيتي  أي: التعليل،فالالم في قوله ) للعذارى ( يفيد 
 قول الشاعر : في أيضا  للتعليل عنده الالم و 

     (6) 
 : قولهل منه عِ ج  كذلك و 

(9)

ن   الكالم:وتقدير    .(10)هزة ي إياكمن أجل ذكر ي لتعروني وا 
                                                 

 .  2/42الدرر اللوامع ينظر : البيت ألبي األسود الدؤلي ،  (1) 
 .  264/ 1، مغني اللبيب 100ينظر : الجنى الداني  (2) 
 . 299ينظر : رصف المباني  (4) 
 . 13المرئ القيس ، ينظر : ديوانه البيت  (3) 
 . 25البيت للعجاج ، ينظر : ديوانه  (5) 
 . 4/203ينظر : لسان العرب ) سجد (  (6) 
 . 1/245، مغني اللبيب  125البيت المرئ القيس ، ينظر : ديوانه  (4) 
 . 1/264، مغني اللبيب  62البيت لحاتم الطائي ، ينظر : ديوانه  (6) 
 .4/253، خزانة األدب  2/421شموني صخر الهذلي ، ينظر : شرح األ البيت ألبي (9) 

 . 2/421شموني ينظر : شرح األ (10) 
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معناها الغالب عليها و  ألسماء،ادخل على ت التيغير الزائدة من حروف الجر حرف 
((حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه  ))، (1)هو ابتداء الغاية

كقوله تعالى ،  (2) 
َماَن ِإنَُّه ِمن ُسَلْي، وقوله تعالى ﴿  (4)﴾ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى﴿

 . (3)﴾ َوِإنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
واستدلوا على ذلك  التعليل،مجيئه لمعنى ومن المعاني التي ذكروها لـهذا الحرف 

 وشعرية.بشواهد قرآنية 
َحَذَر  َيْجَعُلوَن َأْصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهم مَِّن الصََّواِعِق ﴿ومما حمل على معنى التعليل قوله تعالى   

 . (6)يجعلون من أجل الصواعق، والمعنى :  (5)﴾ اْلَمْوِت
ِممَّا َخِطيَئاِتِهْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُلوا َنارًا َفَلْم َيِجُدوا َلُهم مِّن ُدوِن اللَِّه  ﴿واستدل ابن هشام بقوله تعالى 

 . (6)على أن ) من ( هي بمعنى التعليل (4)﴾َأنَصارًا
ِمْن َأْجِل ﴿، وقوله تعالى  (9)﴾ َوِإنَّ ِمْنَها َلَما َيْهِبُط ِمْن َخْشَيِة الّلِهوله تعالى ﴿وكذلك مثلوا لذلك بق

 . (10)﴾ َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل

 : أوجه،هي ثالثة (1)چ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ چولهم في ) من ( في قوله تعالى 
 : أوجه،هي

                                                 

 .  406، الجنى الداني  466، رصف المباني  4/140، شرح التسهيل  1/43ينظر : الكتاب  (1) 
 . 1/319مغني اللبيب  (2) 
 . 1سورة اإلسراء : (4) 
 . 1سورة اإلسراء : (3) 
 . 19ة البقرة : سور (5) 
، روح المعـاني  410، الجنـى الـداني  1/65، إرشـاد العقـل السـليم  1/142، تفسير اللبـاب   1/99ينظر : البحر المحيط  (6) 

1/191. 
 . 142سورة نوح : (4) 
 . 1/321ينظر : مغني اللبيب  (6) 
 . 43سورة البقرة : (9) 

 . 42سورة المائدة : (10) 
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آتاهم اهلل  ماأي : فضله ،  أن تكون للتعليل والسبب ، والتقدير : بسبب أولها :
 . متسبب عن فضله

 . چ ۀ چتكون البتداء الغاية ، وهي متعلقة بـ أن  والثاني: 
للتبعيض ، والمعنى : بعض فضله ، وهي متعلقة بمحذوف حال أن تكون  والثالث :

 . (2)بما آتاهموه كائنا  من َفْضلهِ من الضمير العائد الموصول ، والتقدير : 
َفَما َأْسَتِطيع  َأْن َأْقِضَيه  ِإال    »:  ( رضي اهلل عنها) ك قول أم المؤمنين عائشة وجعل ابن مال

َرس وِل أي يمنعني الشغل من أجل ، والمعنى عنده :  » (4)ِفي َشْعَباَن الشُّْغل  ِمْن َرس وِل الل ِه 
 ، وقول الشاعر :  الل ِه 

     (3) 
 واستدل ابن هشام بقول الشاعر : 

   (5) 
 وقول الفرزدق : 

   (6) 

 

 التعليلمعنى في داللتها على علماء العربية والتفسير اختلف  ا  فأحر ب يشمل هذا المطل
اتساع داللة النصوص ال واستوجب هذا الخالف  ،باإلضافة إلى معانيها التي اشتهرت بها 

لعل  و كما ، وكأن  ، سيما القرآنية منها ، ويظهر ذلك جليا  في تأويلهم لها ، وهي : إذ ، وأو ، 
 

                                                                                                                                                 

 . 140: سورة آل عمران (1) 
 . 3/340، تفسير اللباب  4/360البحر المحيط ينظر :  (2) 
 عن أبي سلمة ) رضي اهلل عنه ( .  2/ 6رواه اإلمام مسلم في صحيحه (4) 
 . 4/143ينظر : شرح التسهيل البيت لسليم القشيري ،  (3) 
 . 46ديوانه ينظر : البيت المرئ القيس ،  (5) 
 . 1/321بيب مغني الل،  636ديوانه ينظر :  (6) 
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هم في ذلك و أو ال ؟ تفيد معنى التعليل الظرفية هل في كون ) إذ (  ويونحاختلف الن
 :  أقوالعلى 

ية ومتمحض للتعليل فيفيد العلة متجرد عن الظر  يزلة الالم الذنأنها حرف بم : ألولا
صرح بحرفيتها في ابن مالك المرادي أن  ذكر، و سيبويه  إلىبعض المتأخرين ، ونسب  قاله، 

 .  (4)االلوسيالشوكاني و ، ورجحه  (2)ابن هشام في المغني إليهومال  ، (1)بعض نسخ التسهيل
 (( والتعليل مستفاد من قوة الكالم ال من اللفظ ))، أنها ال تخرج عن الظرفية  الثاني :

أن بذلك  تبعا  البن هشام معلال   ، واستبعده الدماميني (5)ونسب للشلوبين ورجحه بعضهم،  (3)
 (6) ((وال قائل به  )):  ال  ئا  تفيد التعليل في نحو : سأضرب زيدا  إذا أساء ، قا( أيض اتكون ) إذ

 . 
ظرفا  لما يظهر من التنافي  الجمهور معنى التعليل لـ ) إذ ( حرفا  أو لم يثبت الثالث:

  . (4)الذي يدل عليه التعليلواالستقبال ) إذ ( ي تدل عليه ذالضي االمزمن بين 
َوَلن َينَفَعُكُم منها قوله تعالى ﴿ ، بينهم  أشكلتفي آيات  جليا  ف االختالهذا ظهر يو 

هي  وجوه ولهم فيهافتح همزة ) أن  ( قرأ بفيمن  (6)﴾ اْلَيْوَم ِإذ ظََّلْمُتْم َأنَُّكْم ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكوَن
 : 

﴾ وفاعل ﴿   اْلَيْوَم﴿ من ﴾  بدال   ِإذ تكون ﴿  أنعلي الفارسي  أبوجوز  : األولالوجه 
َأنَُّكْم ِفي اْلَعَذاِب وهو المصدر المؤول في قوله تعالى ﴿ ، واالجتماع ﴾ االشتراك   َينَفَعُكُم

وفي هذا حرمان التأسي ، وهي  ))ظلمتم ،  إذولن ينفعكم اجتماعكم ، والمعنى : ﴾ ُمْشَتِرُكوَن

                                                 

 .   169ينظر : الجنى الداني  (1) 
 .   1/114ينظر : مغني اللبيب  (2) 
 .   16/460، روح المعاني  6/306ينظر : فتح القدير (4) 
 .    1/114مغني اللبيب  (3) 
 .   169ينظر : الجنى الداني  (5) 
 .   1/415شرح الدماميني  (6) 
 .  1/164، حاشية الدسوقي  1/416الدماميني  ، شرح 1/113ينظر : مغني اللبيب  (4) 
 .    49سورة الزخرف :  (6) 
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ن التأسي قد يخفف عن ليكون أشد لعذابهم ، أال ترى أ؛ نعمة يسلبها اهلل من أهل النار 
 :المتأسي كثيرا  من حزن كما جاء 
     ))(1) 

فكان جوابه أنه لما كانت  (2)في هذه المسألة كثيرا   علي   أباراجع ه وذكر ابن جني أن   
مجرى وقت الظلم وهو  ى اليوم وهو اآلخرةفلذلك أجر ؛ اآلخرة تلي الدنيا فال فاصل بينهما 

 ووقت الظلم إنما كان في الدنيا، لمتم ظقوله: إذ 
حيان والقرطبي في  وأبوالطبري وتابعه .  (4)

 .(3)القولهذا 
 نه قدر فعال  أ إال﴾    اْلَيْوَم﴾  من ﴿  ِإذ ﴿  إبدال إلىالزمخشري ذهب  الوجه الثاني :

ولم يبق لكم وال ألحد ولن ينفعكم اليوم إذ صح وثبت ظلمكم  )):  عنده) إذ( والتقدير  بعد 
ي في التمن   إلى﴾ ضمير مستتر يرجع   َينَفَعُكُموفاعل ﴿ ،   (( شبهة في أنكم كنتم ظالمين

أنتم فيه  لن ينفعكم اليوم ما ))والمعنى :  (5)﴾ َفِبْئَس اْلَقِريُن َيا َلْيَت َبْيِني َوَبْيَنَك ُبْعَد اْلَمْشِرَقْيِنقوله ﴿ 
 . (( مباعدة القرين يمن تمن

لن  )):  أيالتعليل يراد به  ﴾ َأنَُّكْم ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكوَن﴿ تعالى قوله ويكون عنده 
؛ ألن  حقكم أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم في العذاب كما كنتم مشتركون في سببه  ينفعكم تمنيكم

 .(6) ((وهو الكفر
أن ) إذ ( حرف يفيد معنى التعليل ، وتقدير  إلىشام ذهب ابن ه: الوجه الثالث 

وال يجوز ؛ الكالم عنده : ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب ؛ ألجل ظلمكم في الدنيا 
﴾ ، وال   َينَفَعُكُمتكون ظرفا  لـ ﴿  أن، وال يصح  الزمنينالختالف ) إذ ( من ) اليوم (  إبدال

                                                 

 .   462-4/461الحجة للقراء السبعة  (1) 
 .   ﴾  اْلَيْوَم﴿ ﴾ في اآلية من  ِإذ ظََّلْمُتْم أي إبدال ﴿ (2) 
 . 1/162ينظر : الخصائص  (4) 
 .  91/ 16فسير القرطبي ، ت 10/5، البحر المحيط  21/604ينظر : تفسير الطبري  (3) 
 .    46سورة الزخرف :  (5) 
 .   6/242ينظر : الكشاف  (6) 
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يتقدم عليها ، فهم مشتركون في اآلخرة  أنل خبر أن  ال يجوز ﴾ ؛ ألن معمو  ُمْشَتِرُكوَنلـ ﴿ 
 . (1)ال في زمن ظلمهم

وليس التعليل مستفادا  من ، وتابع الدسوقي ابن هشام بأن ) إذ ( حرف تعليل في اآلية 
) إذ ( وحل محلها ) وقت ( لما استبان معنى  ألنه لو حذفتالكالم كما زعم الشلوبين ؛ 

 .(2)التعليل 
قبل ) إذ ( ويكون التقدير: ( بعد قدر بعضهم الكالم على إضمار )  الرابع : الوجه

 ِإذ ﴿  إبدالوعلى هذا التقدير يجوز فحذف المضاف وهو ) بعد ( للعلم به ، بعد إذ ظلمتم ، 

 .  (4)﴾  اْلَيْوَم﴾ من ﴿ 
 د جعل الكالم تاما  فق﴾ بكسر همزة ) إن (  َأنَُّكْم ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكوَنمن قرأ ﴿  وأما

وهو عند الدماميني جواب ،  (3)( على االستئناف ثم بدأ بـ ) إن  ، ﴾  ظََّلْمُتْم  ِإذعند قوله ﴿ 
نَُّكْم ِفي اْلَعَذاِب ِإلسؤال عن علة مقدرة ، كأنه قيل : لم ال ينفعنا ذلك ؟ فيقال لهم : ﴿

 . (5)﴾ ُمْشَتِرُكوَن
اختلفوا في  (6)﴾ ُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن ِإلَّا اللََّه َفْأُووا ِإَلى اْلَكْهِفَوِإِذ اْعَتَزْلقوله تعالى ﴿ ومنها 
 :  أقوالعلى إعراب ) إذ ( 
: واذكروا إذ اعتزلتموهم  أيبفعل مقدر ،  منصوبا  به  مفعوال  ﴾  ِإِذ﴿ أن تكون  : أولها

 .  (4) ، ذكره النحاس ومكي  

                                                 

 .   1/113ينظر : مغني اللبيب  (1) 
 .  1/165ينظر :  حاشية الدسوقي  (2) 
 .   1/115/ ه ، مغني اللبيب  10، البحر المحيط  2/226ينظر : التبيان في إعراب القران  (4) 
 .   1/422لقراء السبعة ينظر :  الحجة ل(3) 
 .   1/419ينظر :  شرح الدماميني  (5) 
 .    16سورة الكهف :  (6) 
 .    1/349، مشكل إعراب القرآن   546ينظر : إعراب القرآن للنحاس  (4) 
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في قوله تعالى على التعليل ، وتقدير الكالم  ﴾ ِإِذ﴿  أهل التفسير حمل بعض: ثانيها 
 ((ال يصح ))في تفسيره وقال بأنه  ، ورده ابن عادل فأووا إلى الكهف؛ العتزالكم إي اهمعنده : 

 . (4)، وجوزه االلوسي (2)في هذه اآلية معنى التعليل الدسوقي رجحو ،  (1)
بفعل  منصوبا   ظرفا   ﴾  ذِإ﴿ أن تكون العكبري  البقاء ألبيااللوسي  نسب :ها ثالث

 (3) ابن عادل تبعهو  ، ، أي : وقال بعضهم لبعض وقت اعتزالهممحذوف تقديره ) قال ( 
إلى  البقاعيُّ ذهب و ،  (5) (( وأقول هو من أعجب العجائب )) : قائال   أنكرهااللوسي  أن غير،
 رد  و ، (6)الكهف  إلىهو: حين اعتزلتموهم فأووا اآلية تقدير و ، بمعنى حين ﴾ ظرف  ِإِذ﴿  أن  

  .(4)يلزم عمل ما بعد الفاء فيما قبلها ه؛ ألن  ظرفيتها  الدسوقي
واقع في  ﴾ َفْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف( و ﴿  ﴾ شرطية بمعنى ) إنْ  ِإِذأن تكون ﴿  رابعها :

ذ اعتزلتمجوابها ومعنى اآلية هو :  ، واجعلوه مأواكم  فْأو وا إلى الكهف أيها القوم قومكم وا 
 (6)والقرطبي الطبريو وابن الحاجب الفراء  إليهوقوع الفاء في جوابها ، وذهب على ذلك  الدليلو 

، وجوز الرضي أن يكون مما أضمر فيه )  (9) للشرط تأتيبدون ما ال ( إذ )  بأن  ، واعترض 
 . (10)﴾ َوالرُّْجَز َفاْهُجْرأما ( من باب قوله تعالى ﴿ 

لهم تأويالت و  (11)﴾ َلْم َيْهَتُدوا ِبِه َفَسَيُقوُلوَن َهَذا ِإْفٌك َقِديٌم ِإْذَو﴿ قوله تعالى  أيضا   ومنها
 : هي

                                                 

 .   10/325ينظر :  تفسير اللباب البن عادل  (1) 
 .  1/166ينظر :  حاشية الدسوقي  (2) 
 .   11/144عاني ينظر : روح الم (4) 
 .    10/325تفسير اللباب البن عادل  (3) 
 .   11/144روح المعاني  (5) 
 .  5/129ينظر :  نظم الدرر  (6) 
 .  1/166ينظر :  حاشية الدسوقي  (4) 
 . 464/ 10، تفسير القرطبي  616-14/614، تفسير الطبري 2/146ينظر : معاني القرآن   (6) 
 .   11/144ني ينظر : روح المعا (9) 

 .   3/345، ينظر :  شرح الرضي  5سورة المدثر :  (10) 
 .    11سورة االحقاف :  (11) 
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تكون ) إذ ( متضمنة معنى الشرط لوجود الفاء التي  أنجوز ابن الحاجب  : األول
 .  (1)، وحسن استعمالها هنا لداللتها على تحقق الفعل ووقوعه لكونها بالماضي تدل عليه
 بفعل مقدر دل عليه المذكور ا  منصوب ا  تكون ) إذ ( ظرف أنخشري اختار الزم ثاني :ال
ذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم واستكبارهم: والتقدير   (4)والشوكانيُّ حيان  وأبو الرازيُّ ، وتابعه  (2)وا 

، ولم   (3)الدمامينيو  ، جوزه الرضيللقولتكون ) إذ ( تعليلية في اآلية  أن ثالث :ال
 . (5)االلوسييرجحه 

منع عمل ت﴾ ، واستشكل بان الفاء   َفَسَيُقوُلوَن﴿ للفعل  ظرفا   ﴾إذ ﴿ تكون  أن رابع :لا
 .  (6)لتضاد بين زمني المضي واالستقبال لوكذلك ،  ما بعدها فيما قبلها
 :  (4)الفرزدققول من الشعر على التعليل ومما حمل 

(6)

فأصبحوا  ))وتقدير الكالم : ،  (9)حرف تعليلفي البيت وصرح ابن هشام بان إذ 
((شرلفضلهم على الب اوكانوا أحق  به ، بواليتك عليهم قد أعاد اهلل نعمتهم عليهم

تعينت و ،  (10)
اهلل نعمتهم  أعادالمعنى :  ظرفا النحل   ))ولو جعلت لتعليل ،حرف ل هابأن  الدسوقي عند ( إذ ) 

 . (11) ((طارئ عليهم  أمر كونهم قريشا   أن، فيفيد  وقت كونهم قريشا  
  األعشى:تكون ) إذ ( حرف تعليل في قول  أنوصحح ابن هشام 

(12)


                                                 

 .  1/414ينظر :  شرح الدماميني  (1) 
 .   6/294ينظر :  الكشاف  (2) 
 .  6/352، فتح القدير  10/50البحر المحيط  13/50ينظر :  مفاتيح الغيب  (4) 
 .  1/414، شرح الدماميني  4/163ينظر :  شرح الرضي  (3) 
 .   19/56ينظر : روح المعاني  (5) 
 .  13/212، تفسير اللباب  10/50، البحر المحيط  1/419ينظر :  شرح الدماميني  (6) 
 .   2/5، خزانة األدب  169ينظر : الجنى الداني  (4) 
 .  224ديوانه ينظر :  (6) 
 .   1/113ينظر : مغني اللبيب  (9) 

 .   2/6خزانة األدب  (10) 
 .  1/166حاشية الدسوقي  (11) 
 .244ديوانه ينظر :  (12) 
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ن   إن   ))وتقدير الكالم عنده :  ن   إلىرتحاال  عنها لنا ا لنا حلوال  في الدنيا وا   اآلخرة، وا 
وتبعه ،  (1)(( في الجماعة الذين ماتوا قبلنا إمهاال  لنا؛ ألنهم مضوا قبلنا وبقينا بعدهم

 . (4)إذ عنده في البيتين ليست بظرف محل نظر فكون الدمامينيُّ  اأم  ،  (2)الدسوقي
 (3) 

في خالف بين النحويين لمنصوب ويليه الفعل المضارع ا، يقع هذا الحرف للعطف 
ذكر بعض النحويين  ولكن،  باالستثناء أو الغايةالحالة في هذه وينحصر معناه في ناصبه ، 

 مثلمعنى التعليل  ا  متضمننه يحتمل في بعض المواضع أن يكون أمعنى آخر فذهب إلى له 
كي تقضيني حقي  ، أي :أللزمن ك أو تقضيني حقي قولهم : منه  يكون أن جوزو  ،(5)) كي ( 

 قول الشاعر : ، وجعل منه 
(6)



 :  امرئ القيسوقول 
(4)

وهذا  ))وخطأه المالقي وقال ، والتقدير يكون : كي تموت فتعذرا ، وكي نموت فنعذرا 
ن كان يصح فيهما  ليس بصحيح ؛ ألن البيتين المذكورين ال يصح فيهما معنى ) كي ( ، وا 

 . (6) ((معنى ) إلى أن ( 
،  ) إال أن ( تقديرهفيكون  في بيت امرئ القيسولم يذكر سيبويه غير معنى االستثناء 

 .  (1)الصوابأولى بعند ابن مالك ، وهو  (9): إال أن نموت فنعذرا عنده والمعنى 
                                                 

 .   1/113ينظر : مغني اللبيب  (1) 
 .  1/166ينظر :  حاشية الدسوقي  (2) 
 .  1/414ينظر :  شرح الدماميني  (4) 
نصــب بــأن مضــمرة بعــدها ، وذهــب  اختلــف النحــاة فــي الناصــب للفعــل المضــارع بعــد أو ، فــذهب البصــريون إلــى أن الفعــل(3) 

الكســائي إلــى أن أو هــي الناصــبة بنفســها ، وذهــب الفــراء ومــن وافقــه مــن الكــوفيين إلــى الفعــل انتصــب بالمخالفــة . ينظــر : شــرح 
 .    343-4/344االشموني 

 .  212ينظر : رصف المباني  (5) 
 .69ديوانه ينظر : البيت لعروة بن الورد ،  (6) 
 .66ه ديوانينظر :  (4) 
 .  412-212رصف المباني  (6) 
 .36-4/34ينظر :الكتاب (9) 
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أن تكون ) أو ( للتعليل ال لغيره في نحو  -كما نقله الصبان  -ويتعين عند االشموني 
،  : ألطيعن اهلل كي يغفر لييكون حينئذ عنده ، والتقدير  (2)قولنا : ألطيعن اهلل أو يغفر لي

أي  –ن كالمه فيها ؛ ألللتعليل  نه أراد في األلفية أنهاأوتابع االشموني ابن مالك فذهب إلى 
تأتي للغاية  أنهامن  األحسنبخالف كالم التسهيل ، وجعل هذا هو شمل هذا المثال  – األلفية

    .(4)االستثناء أو
 : لغاية في قول الشاعرلأو ) أو ( صالحة للتعليل تكون أن عند الصبان ويجوز 

(3)

، وهو عند ابن مالك  (5)أدرك المنىأو إلى أن الستسهلن الصعب كي  الكالم:تقدير و 
 .(6)ويكون التقدير : إلى أن أدرك المنى، الغاية إال في هذا البيت يفيد ال وابن هشام 

 
 : هيمسائل وللنحويين فيه  
   

 بسيط ؟ أو مركب هو حرففي ) كما ( هل المعاني  وأصحابالنحويون اختلف 
،  (4)الكالم على الكاف المفردةمثل ، والكالم عليها عنده هو  بسيط أنه إلىفذهب المالقي 

 كوننبه على  أحدا  لم ير  بأنهذلك  ، ورده المرادي معلال   (6)عند الخليل بمنزلة حرف واحد ووه
،  (9) ) ما (التعليل و أومن كاف التشبيه  ، وهو في هذه المواضع مركب بسيطا   رفا  ) كما ( ح

 . (10)مركب أنهوظاهر كالم ابن مالك وابن هشام يدل على 
   

                                                                                                                                                 

 .3/25ينظر :شرح التسهيل (1) 
 .342/  4ينظر :حاشية الصبان  (2) 
 .345/ 4ينظر :شرح االشموني  (4) 
 .2/4الدرر اللوامع ينظر :البيت ال يعرف قائله ، (3) 
 .342/  4ينظر :حاشية الصبان  (5) 
 .1/93، مغني اللبيب 3/25يل ينظر :شرح التسه(6) 
 .  266ينظر : رصف المباني  (4)
 .  1/359ينظر : الكتاب  (6)
 .  365-363ينظر : الجنى الداني (9) 

 .    1/243، مغني اللبيب  4/144ينظر : شرح التسهيل (10) 
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،  اما وحده أوهل الكاف وحده ، يفيد معنى التعليل  شيء فيه أيفي  أيضا  واختلفوا 
 موعهما ؟ .الكاف و ) ما ( بمج أو

َكَما َأْرَسْلَنا ﴿ في قوله تعالى فقط كما اثبت االخفش معنى التعليل للكاف فقد 

ِفيُكْم َرُسواًل مِّنُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِتَنا َوُيَزكِّيُكْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة 

 . (2)فيكم رسوال إرسالي ألجلالمعنى : ، و  (1)﴾  َوُيَعلُِّمُكم مَّا َلْم َتُكوُنوْا َتْعَلُموَن
 يلحقتها ) ما ( الكافة ، وحك إذاتكون الكاف تفيد معنى التعليل  أنوقيد ابن برهان 

 .  (3)ال يعلم : ألنه أي ،، وقدره  (4)عن سيبويه قولهم : كما أنه ال يعلم فتجاوز اهلل عنه
،  (5)لكاف معنى التعليل) ما ( الكافة هي التي تحدث في ا أنفي ابن مالك وتابعه 

 .(6)﴾ َواْذُكُروُه َكَما َهَداُكْم﴿ لذلك بقوله تعالى  استدلو 
 ومستقال   ا  بوبذكره م ألنه؛ التي تفيد التعليل  ووجعل المالقي ) كما ( بمجموعه ه

 أنهما جاء من نصوص على  تأولو ،  الذي جاء مستقال  بنفسه أيضا   الكافحرف عن  بنفسه
: كي  أي، ومثل لذلك بقولهم : أكرمتك كما تكرمني ،  نى ) كي ( التعليليةفيد معي بمجموعه
     . (4)تكرمني 
،  (6)كافة أومصدرية  الكاف فقط و) ما ( عنده هوالذي يفيد التعليل فالمرادي  أما 

 . (9)معنى التعليل للكافنفوا  األكثرين أنوذكر ابن هشام 

                                                 

 .  196سورة البقرة :  (1) 
 .  1/433ينظر : معاني القران (2) 
 .  1/205ينظر : الكتاب (4) 
 .  4/144ينظر : شرح التسهيل (3) 
 .  4/144ينظر : شرح التسهيل (5) 
 .  196سورة البقرة :  (6) 
 . 266ينظر: رصف المباني (4) 
 .    360ينظر: الجنى الداني (6) 
 .   1/243ينظر: مغني اللبيب (9) 
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َكَما ﴿قوله تعالى آيات منها في كاف وما والمفسرون في معنى ال ويونالنح انقسمو  

َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل مِّنُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِتَنا َوُيَزكِّيُكْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة 

 :  فريقينعلى  (1)﴾  َوُيَعلُِّمُكم مَّا َلْم َتُكوُنوْا َتْعَلُموَن
 (2)االخفش عند، وهذا  مصدرية يد معنى التعليل و) ما ( فيكون الكاف ي أن:  أولهما 

اذكروني ، والتقدير :  (4)﴾ َفاْذُكُروِني﴿ فتكون متعلقة حينئذ فيما بعدها وهو قوله تعالى ، 
 .  (3) ألجل إرسالنا فيكم رسوال  

وهو كافة ،  أو، وما مصدرية لمصدر محذوف  كون الكاف للتشبيه نعتا  ي أن ثاني :وال 
والتقدير :  (5)﴾  َوأُلِتمَّ ِنْعَمِتي َعَلْيُكْم  ﴿يتعلق بقوله الكاف قيل و ،  عند المفسرين األظهر

تجعل الكاف في موضع  أنوقيل : يجوز ،  وألتم نعمتي عليكم إتماما  مثل إتمام الرسول فيكم
 (4)﴾َتْهَتُدوَن  َوَلَعلَُّكْم  ﴿وقيل : يتعلق بقوله ،  (6)﴾ َعَلْيُكْم﴿ الضمير في نصب حال من 

(6)هتدون اهتداء مثل إرسالنا فيكم رسوال  توالتقدير : ، 
 ﴾ َفاْذُكُروِني﴿  وقيل : يتعلق بقوله ، 

كما ذكرتكم بإرسال الرسل ، فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب ، فيكون على تقدير والتقدير : 
كم باإلرسال ، ثم صار اذكروني ذكرا  من ذكرنا لدر محذوف ، وعلى تقدير مضاف أي :مص

 : مثل ذكر إرسالنا ، ثم حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه
(9)

.  
على  (10)﴾ َواْذُكُروُه َكَما َهَداُكْم﴿ قوله تعالى ) كما ( من كذلك اختلفوا في   

 : أقوال
                                                 

 . 151سورة البقرة:  (1) 
 .  1/433ينظر : معاني القران (2) 
 .  152 سورة البقرة: (4) 
 . 2/202ينظر : تفسير اللباب  (3) 
 .  150سورة البقرة:  (5) 
 . 1/113ينظر: مشكل إعراب القران  (6) 
 .  150سورة البقرة :  (4) 
 . 41ينظر : إعراب القران للنحاس  (6) 
 . 2/61ينظر : البحر المحيط  (9) 

 .  196سورة البقرة :  (10) 
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قاله ابن  هداكم، ألنهواذكروه  والمعنى: كافة،و) ما (  كون الكاف تعليال  ي أن أولها:
 . (1)مالك

ما مصدرية أو و  محذوف،لمصدر  ا  منصوب ا  نعت هللتشبي) الكاف ( كون ي أن الثاني:
اذكروه كما علمكم كيف  واذكروه  ذكرا  حسنا  كما هداكم هداية حسنة أو والمعنى: كافة،

 . (2) تذكرونه
 ينفاذكروا اهلل مبالغ تقديره: الحال،على  بمحذوف منصوبا   ا  متعلقأن يكون  ثالث:ال

 .(4)مثل هدايتكم
تقدير: ﴾ وال َواْذُكُروُه﴿ أن يكون في محلِّ نصب على الحال من فاعل  رابع:ال

 . (3) مشبهين لكم حين هداكم
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ژ تعالى  هقول في ) كما ( منو 

 :  رأيان (5)ژٴۇ   ۋ  
لهما لتربيتهما لي وجزاء ارحمهما ربي  والمعنى: للتعليل،فيها  الكافكون ي أن األول:

(6)وهذا هو األظهر عند أبي حيان واالفتقار،على إحسانهما إلي  حالة الصغر 
 . 

رحمة مثل  والتقدير: محذوف،أن يكون الكاف في محل نصب نعت لمصدر  الثاني:
 . (4)وهذا رأي أبي البقاء العكبري،  أو مثل رحمتهما لي لي،تربيتهما 

َكَما ﴿من قوله تعالى وما الكاف في  تفسيره خمسة عشر قوال   حيان في أبووذكر 

 منها :  (6)﴾ َأْخَرَجَك َربَُّك ِمن َبْيِتَك ِباْلَحقِّ َوِإنَّ َفِريقًا مَِّن اْلُمْؤِمِننَي َلَكاِرُهوَن

                                                 

 .  1/243غني اللبيب ، م 4/144ينظر : شرح التسهيل (1) 
 .  2/324، تفسير القرطبي  1/146ينظر : الكشاف  (2) 
 . 2/336ينظر : تفسير اللباب  (4) 
 .  1/64ينظر : التبيان في إعراب القران (3) 
 .  23سورة اإلسراء:  (5) 
 . 4/444ينظر: البحر المحيط  (6) 
 . 3/294، فتح القدير  2/9ينظر: التبيان في إعراب القران  (4) 
 .  5سورة األنفال:  (6) 
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واهلل الذي أخرجك الكاف للقسم كالواو وما بمعنى الذي ، والتقدير :  أن األول:القول 
 . من بيتك
 . أخرجك:واذكر إذ والتقديرزائدة،وما ( إذ ) الكاف بمعنى  أن الثاني:قول ال

امض على الذي : ،والمعنىوما بمعنى الذي( على )الكاف بمعنى  أن الثالث:القول 
 .  أخرجك ربك من بيتك

هم المؤمنون حق ا  كما :والتقدير، محذوف ( حقا  ـ) الكاف نعت ل أن الرابع:القول 
 .أخرجك

وان كان بعضهم  أقوالهمقول من  أيالخمسة عشر لم يستحسن  األقوالساق  أنوبعد 
، الخمسة عشر  األقواللم يذكره مع  ، واستحسن قوال  كما يقول في النحو والتفسير  إمامةله 

بسبب إظهار دين  ))تكون الكاف للتعليل وليست لمحض التشبيه ، والتقدير عنده :  أنوهو 
عزاز شريعته وقد كر  ودل  على هذا ،  (( هوا خروجك تهيبا  للقتال وخوفا  من الموتاهلل وا 

 واألبيات اآلياتالنحويون من به وقد استدل بما استدل ، التي جاءت بعدها  اآلياتالمحذوف 
أي ألجل طاعتك اهلل يدخلك ، كما تطيع اهلل يدخلك الجنة الشعرية ، ومثل لذلك بقولهم : 

 .  (1)الجنة
 الشاعر:ه يأتي بمعنى كي التي للعلة بقول ن  أابن مالك على  واحتج 

(2)

ورد ،  (4)والكاف نصبت الفعل المضارع كما تنصب كيوالتقدير عنده : كي يحسبوا ، 
،  (3)طائل منهال  هو كيما وحذفت الياء وعده تكلفا   األصل أن  علي الفارسي  أبوما زعمه 

 . (5): كي يحسبوا بمعنىوالمرادي  المالقي قدرهو 

                                                 

 . 45-6/42ينظر : البحر المحيط (1) 
 .101ديوانه ينظر :البيت لعمرو بن أبي ربيعة ، (2) 
 .  2/260ينظر : شرح الكافية الشافية (4) 
 .  4/144ينظر : شرح التسهيل (3) 
 .  364، الجنى الداني  266ينظر : رصف المباني  (5)



 44 

هواك لمن تنظر  أنغيرنا لكي يحسب العواذل  إلىجئتنا فانظر  إذانك أ البيت:معنى و 
 ن  أل؛ والبيت عند البصريين ال حجة فيه ،  (1)للستر وعدم الفضيحة فيكون ذلك سببا   إليه،

 .  (2)الرواية عندهم : لكي يحسبوا
 :قولهفي كافة  أووما مصدرية ) كما ( تأتي للتعليل الكاف من بعضهم  جعلو  

(4)

لعل( وهي  ) بمعنى وغيرهوهي عند الخليل ، (3)الناس كي ال تشتمال َتشتم  والتقدير:
 . (5): لعلك ال تشتم أيغير عاملة لفظا ، 

  
ابن االنباري في  هذه المسألة من مسائل الخالف بين الكوفيين والبصريين التي نقلها

 كتابه اإلنصاف
 .؟ال أوعل بعدها فوتنصب ال كيهل تأتي بمعنى ) كما (  اختلفوا في إذ، (6)

وتنصب ما بعدها  ن إلى أن كما تأتي بمعنى كييالكوفيثعلب ومن وافقه من ذهب ف
واشترطوا ، وصرح به ابن مالك وغيره  (6)، واستحسنه المبرد من البصريين (4) عفمع جواز الر 

كي التي  أشبهت هاألن  ؛ ن يليها فعل مضارع منصوب أيحدث فيها معنى التعليل و  نْ ألذلك ب
 قول الشاعر : بو ، واحتجوا بما تقدم  (9)تنصب الفعل المضارع بنفسها

(10)

 :  اآلخروقول 
(11)

                                                 

 . 3/16 ينظر : خزانة األدب (1)
 . 1/306ينظر : حاشية الدسوقي  (2)
 وشخصْت أبصار ه م وأجَذم وا، وقبله :  164ديوانه ينظر : البيت لرؤبة ، (4) 
 .4/314، شرح االشموني  2/202ينظر : تفسير اللباب  (3) 
 .363، الجنى الداني  269، رصف المباني  1/359ينظر : الكتاب (5) 
 .  2/565ينظر : اإلنصاف (6) 
 . 112، كتاب معاني الحروف للرماني  1/40ينظر : مجالس ثعلب (4) 
 .3/15ينظر :  خزانة األدب (6) 
 .  364، الجنى الداني  4/144ينظر : شرح التسهيل (9) 

 .  3/15خزانة األدب ينظر : البيت لصخر الغي ، (10) 
 .  3/15خزانة األدب ينظر : البيت ال يعرف قائله ، (11) 
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، لكي يحسبوا : والرواية عندهم ،  وذهب البصريون إلى أن كما ال تأتي بمعنى كي
الكاف للتشبيه وما بعدها ن أ، وتأولوا ما جاء من الشواهد ب ال يجوز نصب ما بعدهانه إف
 . (1) واحدةكلمة بمنزلة  لوهماصدرية وجعم

 
 مسألتان  هوفي 
   

ترفع لها و  ( تنصب المبتدأ اسما   أخوات ) إن  من حرف ) كأن (  أناتفق النحويون 
 على رأيين :  تركيبا   أو أصله بساطة  في اختلفوا  لكنهمالخبر خبرا لها ، 

الزمخشري  موأيده،  (2) مركب أنه إلىالخليل وسيبويه واالخفش والفراء ذهب :  أولهما
على بساطته ورده ابن هشام  اإلجماعوادعى ابن هشام الخضراوي وابن الخباز ،  (4)ابن مالكو 

 أن  الظاهر عنده و ، فيه نظر  ةبساطالب األكثرينقول  أن  المرادي  وعد  ،  (3)في المغني 
زيدا  كاألسد  هو : إن  األسد  كأن زيدا  في مثل قولهم :  واألصل،  (5)يقولون بالتركيب يناألكثر 

حرفان حرفا وفتحت الهمزة لدخول حرف الجر عليها وصار البالتشبيه  فقدمت الكاف اهتماما  ، 
 واحدا يدل به على التشبيه والتوكيد .

 معلال   بساطتهورجح المالقي ،  (6)بسيط هأن   إلىمنهم ابن جني قوم : ذهب  ثانيوال
لو كان  وأنها ،البساطة والتركيب عليها طارئ  األلفاظفي  األصل أنمنها :  بأسبابذلك 
،  (4)كون حرف جر حينئذ ويترتب عليه التعلق بما بعده وهو ممتنعي أن الكاف ينبغيف ا  مركب

 .(6)لبعضهم تبعا   اإلشكالللتخلص من  تهطبساابن هشام  رجحو 
  

                                                 

 .112، كتاب معاني الحروف   1/359لكتاب ينظر : ا(1) 
 .   1/254، مغني اللبيب  566ينظر : الجنى الداني (2) 
 . 2/6، شرح التسهيل  496ينظر : المفصل (4) 
 .  1/252ينظر : مغني اللبيب (3) 
 . 566ينظر : الجنى الداني (5) 
 .  1/404ينظر : سر صناعة اإلعراب (6) 
 .  265-263ينظر : رصف المباني (4) 
 .   1/254ينظر : مغني اللبيب (6) 
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وهو  النحويين،من أقوال ( على الصحيح  ال يفارق ) كأن  المؤكد معنى التشبيه  ن  إ
ذكروا له من النحويين  ا  قوم لكن   فيه،والمطرد إذ هو الغالب عليه  الجمهور، بينالمتفق عليه 

 .  (1)التحقيق والتعليل: مثل  أخرىمعاني 
(  أن   ) و كالالم،يد التعليل ( تف الكاف في ) كأن   أن منابن برهان هؤالء ما ذكره  من

 إليه، ومال  (4)سيأتي ذكره، وصرح به ابن مالك في توجيه بيت شعري  (2)للتوكيدتأتي معها 
 . (3)ابن هشام في المغني

 ... َوْيَكَأنَّ اللََّه َيْبُسُط الرِّْزَقه ( في قوله تعالى ﴿ واختلفوا في تأويل لفظة ) ويكأن  
 :  أقوالعلى  (5)﴾ اْلَكاِفُروَن  َوْيَكَأنَُّه َلا ُيْفِلُح
القوم  أن:  اآليةوالكاف للتشبيه ، ومعنى للتنبيه وحدها  ﴾ َوْي ﴿كون ت أن : أولها

ظهر ندامته ، نقله سيبويه عن أ إذانبهوا فقالوا : وي ، وهي كلمة يقولها المتندم  أوانتبهوا 
 . (4)الرازي   ورجحه ، والمالقي  النحاس  صححهو ، (6)الخليل

على ﴾   َأنَّ ﴿والكاف حرف للخطاب ، وكلمة مستقلة ﴾  َوْيك ﴿تكون  أن ثاني :ال
 َوْيَك ﴿عمرو ابن العالء على كلمة  أبووقد وقف ، ...  ألنه أعجب: الالم ، والتقدير  إضمار

 . (6)الحسن االخفش أبوقاله ،  ﴾
متصلة بالكاف  ﴾ َوْي ﴾ مكونة من ﴿  َوْيَكَأنَُّه...  َوْيَكَأنَّ﴿ تكون  أن ثالث :ال

ويلك أن اهلل ، ثم حذفت الالم واتصلت الكاف بـ) أن ( ، وهذا رأي الفراء ومن  صلها :أو 

                                                 

 .  1/212، شرح التصريح  543-541ينظر :  الجنى الداني (1) 
 .  4/144ينظر : شرح التسهيل (2) 
 .  2/4ينظر : شرح التسهيل (4) 
 .   1/253ينظر : مغني اللبيب (3) 
 .  62سورة القصص : (5) 
 . 1/290ينظر : الكتاب (6) 
 . 12/113مفاتيح الغيب ،  503، رصف المباني  423قران للنحاس ينظر : إعراب ال(4) 
 . 1/364، مغني اللبيب  454ينظر : الجنى الداني (6) 
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عرابا   لما فيه من البعد معنى  الفراء رأي مكي  ورد  ،  (1)وافقه ،  أحدا  القوم لم يخاطبوا  ؛ ألن  وا 
 . (2) مزةتكون مكسورة اله أنحق ) أن ( و ، حذف الالم غير معروف  أنكما 

: ألم تر  حرف واحد بجملته ، وهو بمعنى ﴾  َوْيَكَأنَُّه...  َوْيَكَأنَّ﴿ تكون  أن رابع :ال
  (4)زيد وغيره أبواهلل .. ألم تر أنه ال يفلح ، قاله  أن: ألم تر ، ألم تعلم،والتقدير

﴾   َأنَّ ﴿والكاف للتعليل و،  : أعجببمعنى اسم فعل  ﴾ َوْي ﴿تكون  أن : خامسال
ابن  حملهذا ما ، و  (3) ﴾ َوْي ﴿وحينئذ  يكون الوقف على كلمة  ؛ه ألن   أعجب:  أي، للتوكيد 
  .  (5)ابن هشام صرح به و عليه معنى اآلية برهان 

وجعل تخريجه بان تكون الكاف تفيد التعليل كالالم حمله ابن مالك على التعليل ومما 
 قول الشاعر :   على ذلك أجود

(6)


 والتقدير عنده : 
ليس بها هشام   األرَض  ن  أل  مقشعرا   مكةَ  وأصبح بطن   

ببقاء من يخلفه  انه باق   إالوان كان قد مات  هشاما   إنوكذلك خرج معناه بقوله : 
 . (4)بسيره

 أن   والتقدير: التشبيه،عنى التحقيق دون تفيد م أنها إلى والزجاجي  وذهب الكوفيون 
 .  (6) ((حقيقة  األرضليس في  ألنه )) متعذر؛فالتشبيه هنا  ،... األرض

                                                 

 . 2/412ينظر : معاني القران (1) 
 . 2/536ينظر : مشكل إعراب القران (2) 
 .  9/49ينظر : البحر المحيط (4) 
 .  12/310ينظر : تفسير اللباب (3) 
 .  1/253، مغني اللبيب  4/144ح التسهيل ينظر : شر (5) 
 .  1/111، الدرر اللوامع  1/253ينظر : مغني اللبيب البيت للحارث بن خالد المخزومي ، (6) 
 .   4-2/6ينظر : شرح التسهيل (4) 
 .   544، ينظر : الجنى الداني  1/254مغني اللبيب (6) 
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 أن بطن مكة كان حقه أال يقشعر، ألن  المعنى :  ن  أعما قاله الكوفيون ب وأجيب 
،  مهشاما  في أرضه، وهو قائم مقام الغيث، فلما اقشعر صارت أرضه كأنها ليس بها هشا

 .   (1)المرادي إليهفهي في البيت للتشبيه ، ومال 
 

، رفع الخبر ينصب االسم و يف(  عمل عمل ) إن  ي) لعل ( حرف  أن  النحويون اتفق 
، ، نحو : لعل اهلل يرحمنا محبوب  أمرالطمع في حصول وهو كون للترجي ي أنفيه  واألشهر

مكروه نحو : لعل العدو يقدم ، كما هو مبسوط  مرأتوقع حدوث وهو  لإلشفاقكون ي أن أو
 .في كتب النحو والمعاني 

( معنى للحرف ) لعلابن مالك وأبو علي الفارسي و االخفش قطرب و و الكسائي  زادو 
لذلك االخفش ومثل ن العزيز ، آالقر  من آيات يهعل لواوحم ، التعليل ا له معنى و فاثبتآخر 

 ،(2)، والتقدير : لنتغدى ، ولتأخذ أجركل عملك لعلك تأخذ اعمو بقولهم :افرغ لعلنا نتغدى ، 
 . (4)ونقله األزهري عن ابن االنباري وابن سيده عن ثعلب

، مثل ) كي (أن تكون ) لعل ( بمعنى التعليل وأبو حيان الزمخشري الرضي و وأنكر 
نما نما جاءت في مواضع من القران الكريم على سبيل ا واإلشفاقللترجي هي  وا  إلطماع ، وا 

(3)  . 
فهم  فيفي معنى لعل ظهر بشكل واضح وجلي علماء العربية والتفسير اختالف  إن  

 واانقسمفقد  بينهم،لذلك نراهم يوجهون معنى اآلية وفقا  لهذا االختالف  القرآنية؛ اآلياتداللة 
 أراء:ثالثة على  (5)﴾ َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن   ﴿من قوله تعالى لعل معنى في مثال  

، وهو قول  أن معنى لعل هو الترجي واإلطماع ، وهو منسوب للمخاطبين األول:
 . (1) (( أي : لعل كم تتقون على رجائكم وطمعكم ))،  (6)سيبويه 

                                                 

 . 544ينظر : الجنى الداني (1) 
، مغنـي اللبيـب  560، الجنـى الـداني  2/4، شـرح التسـهيل  3/444، شرح الرضي  2/641القران لالخفش  ينظر : معاني(2) 

1/449 . 
 .  1/40، المحكم والمحيط األعظم  1/19ينظر : تهذيب اللغة (4) 
 .   1/106، البحر المحيط  53 – 1/54، الكشاف  3/444ينظر : شرح الرضي (3) 
 . 21سورة البقرة :(5) 
 .1/134، تفسير اللباب  1/111، البحر المحيط   1/54ظر : الكشاف ين(6) 
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وغيرهما ، ، وهو قول قطرب والطبري بمعنى كي أن معنى لعل هو التعليل  الثاني:
فراده بالربو  )):هووالمعنى   ))، ورده أبو حيان فقال :  (2) (( بية والعبادةلتتقوه بطاعته وتوحيده وا 
 . (4) (( عنه مرغوب قول ألنه؛  كي بمعنى هنا لعل وليست

لعلكم أن تجعلوا بقبول ما  أي: ))أن معنى لعل في اآلية هو التعرض للشيء،  الثالث:
 .  (3) (( أمركم اهلل به وقاية بينكم وبين النار

 : على مذاهب (5)﴾ َفُقوَلا َلُه َقْواًل لَّيِّنًا لََّعلَُّه َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى ﴿من قوله تعالى واختلفوا في لعل 
بالنسبة لموسى وهارون والتوقع للترجي على بابه لعل في هذه اآلية يكون  أن   األول :

، (6) (( اذهبا أنتما في رجائكما وطمعكما ومبلغكما من العلم )) :سيبويهوالمعنى عند ، )عليهما السالم (
والحق ما قاله  ))وقال :  ورجحه الرضي،  (6)، وصححه أبو حيان (4)وتابعه المبرد والزمخشري

نما ذلك اإلشفاق سيبويه، وهو أن الرجاء أو ألن األصل أال تخرج ؛ ، يتعلق بالمخاطبين، وا 
 .(9)(( حمل لنا على أن نرجو أو نشفقتعالى منه ( لعل ـ ) الكلمة عن معناها بالكلية، ف

اعمل  تقول:كما  الفراء،وهو قول  التعليل،كي ( التي تفيد أن يكون بمعنى )  الثاني:
 ))ن الطبري هذا القول والذي بعده فقال : ، وحس   (10)لعلك تأخذ أجرك ، أي كي تأخذ أجرك

 . (11) (( ولكال هذين القولين وجه حسن، ومذهب صحيح
،  هل يتذكر أو يخشى؟ الكالم:وتقدير  لالستفهام،) هل ( أن يكون بمعنى  الثالث:

وذلك أنه يستحيل االستفهام في حق اهلل تعالى كما يستحيل  )) القول؛ورد ابن العادل هذا 
 .  (1) (( الترجي

                                                                                                                                                 

 .1/134تفسير اللباب (1) 
 .1/209، ينظر : فتح القدير  1/463تفسير الطبري (2) 
 .1/134البحر المحيط (4) 
 . 1/244تفسير القرطبي (3) 
 . 33سورة طه:(5) 
 . 1/64الكتاب (6) 
 . 3/134، الكشاف  1/235ينظر : المقتضب (4) 
 .  6/61ينظر : البحر المحيط (6) 
 .3/444شرح الرضي (9) 

 .  6/61لم أجد رأي الفراء هذا في كتابه معاني القرآن ، ينظر : البحر المحيط (10) 
 .11/166تفسير اللباب (11) 
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 بقول الشاعر : استدل و ،  (2)لهابن مالك هذا المعنى  ثبتأو  

(4)

لعل في  وذلك أن ؛يريد بذلك: قلتم لنا ك فُّوا لنكف   )) الطبري في معنى البيت :قال و 
 .  (3) (( هذا الموضع لو كان َشكًّا، لم يكونوا وثقوا لهم كل َمْوثق

 
انفرد بعض العلماء فقط ليس من معانيها التعليل ، و  وحرفين اسما  يتناول هذا المطلب  
ال يعتد به مستدلين  غريبا   وعدوه قوال  لها ، وهو عند الجمهور من الشذوذ ، فردوه ه في ذكر 

 الم الجحود ، والواو . و : بيد ، وهي في موضعه ، تفصيله  سيأتيكما  بأدلةعلى ذلك 
 

، والمشهور فيه أن  اتفق جمهور النحاة أن بيد اسم مالزم لإلضافة إلى أن وصلتها  
نه أ إلىوالدسوقي ، وذهب ابن مالك وتابعه الدماميني  (5)أتي بمعنى غير التي تفيد االستثناءي

 . (6) حرف استثناء كـ ) إال (
للتعليل بمعنى ) من أجل ( ، وأنشد أتي يأنه في قول غريب وشاذ بفرد أبو عبيدة تو  

 قول الشاعر : فيه 
   (4)



                                                                                                                                                 

 . 16/413تفسير الطبري (1) 
 .   4/ 2ينظر : شرح التسهيل (2) 
 .   26-1/25البصرية  الحماسةينظر : ال يعرف قائلهما ، (4) 
 .1/465تفسير الطبري (3) 
 .  1/256، حاشية الدسوقي  2/124، شرح الرضي  3/366ينظر : تهذيب اللغة (5) 
 .    1/256، حاشية الدسوقي  1/322ينظر :  شرح الدماميني (6) 
 .  14/164لسان العرب ) رنن ( ينظر : ال يعرف قائله ، (4) 
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أنا أفصح  من نطَق  »:  وجعل منه قوله ،  (1)قول أبي عبيدةابن هشام  ذكرو 
اد بيَد أن ي من ق ر  ، واست رضعت  في بني سعد بن بكر  بالض  وذهب األموي إلى أن ها ،  (2) « يش 

 .(4)على َأني َأخاف ذلكبمعنى على في البيت، والتقدير: 
واستدل بهذا الحديث على  االستثناء،وصرح ابن مالك أن بيد تساوي غير التي تفيد  

  .(3)ذلك
 (5 )

كما ، ومعناه توكيد النفي المضارع المسبوق بكون منفي يدخل على الفعل وهو حرف 
د الذي هو سبب تسميته بذلك لمالزمته الجح، و ليترك الدرس في قول القائل : ما كان زيد 

عنده من قبيل الم  هوو لصحة الكالم بدونه ،  بذلكعند ابن مالك  ، وسمي (6)النفي
لقصد معنى ما  ويدخل،  (4)يد يفعلفتقول في : ما كان زيد ليفعل ، ما كان ز االختصاص ، 

ألن يفعل ، أي : أن خبر كان مقدر على رأي البصريين ،  ستعدا  كان زيد مقدرا أو هاما  أو م
 . (6)وعند الكوفيين الخبر هو الالم والفعل المضارع

على المضارع المسبوق بكون  هدخول منما قاله الجمهور  معالمالقي في ذلك  اتفقو   
ـ أي ، وفرق بينه التعليل  وهو، فقال بمعنى آخر  إفادته توكيد النفيشذ في  منفي ، إال انه
قع مع الفعل المضارع في موضع خبر للكون وبين الم العلة أن الم الجحود يالم الجحود ـ 

                                                 

 .  156-1/155ينظر : مغني اللبيب (1) 
َأَنـا َســيِّد  َوَلـِد آَدَم ، َبْيـَد َأنِّــي ِمـْن ق ــَرْيش  ، َوَنَشـْأت  ِفــي  »بلفــظ :  3/341أخرجـه ابـن حجــر العسـقالني فــي التلخـيص الحبيـر  (2) 

عجلـوني فـي كشــف مثلـه ، وقــال ال 1/35. وفــي الفـائق فـي غريـب الحــديث للزمخشـري  « َبِنـي َسـْعد  ، َواْست ْرِضـْعت  ِفــي َبِنـي ز ْهـَرةَ 
 : ال أصل له .    1/242الخفاء 

 .   4/94، لسان العرب ) بيد (  3/366ينظر : تهذيب اللغة ) أدب ( (4) 
 .   2/413ينظر : شرح التسهيل (3) 
ذهب البصريون إن الفعل المضارع ينصب بـ ) أن ( مضمرة ، وذهب الكوفيون إلى إن الالم هذه هي التي تنصب بنفسـها . (5) 

 .   116، الجنى الداني  4/29ظر : شرح ابن يعيش ين
 .   1/249، مغني اللبيب  105ينظر : الجنى الداني (6) 
 .  3/24ينظر : شرح التسهيل (4) 
 . 65، كتاب معاني الحروف  55، كتاب الالمات  4/4ينظر : الكتاب (6) 
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ما كان زيد ليذهب المنفي ، والم العلة يتم الكالم بدونها ، وتقدير الكالم عنده في قولنا مثال  : 
 . (1)يد للذهاب، ما كان ز 

فهو على هذا من وقوع الجار والمجرور خبرا  ، قال بعضهم : من  )): المراديوقال  
((جعل الم الجحود الم ) كي ( فهو ساه 

 (2)   . 
ِمَن  مَّا َكاَن الّلُه ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِننَي َعَلى َما َأنُتْم َعَلْيِه َحتََّى َيِميَز اْلَخِبيَثفي قوله تعالى ﴿  واواختلف

 على قولين :  (4)﴾ الطَّيِِّب
والتقدير توكيد النفي ،  معناهو ، الم الجحود  هو﴾  ِلَيَذَرأن الالم في قوله ﴿  األول: 

ما كان اهلل ليذَر ، والتقدير عند الكوفيين :  ما كان اهلل  م ريدا  ترك المؤمنينعند البصريين : 
 .  (3)المؤمنين

التعليل ، وتقدير الكالم : ما كان اهلل للترك  ومعناه، ود الم الجح أن الالم هو الثاني :
 .  (5)، وهو رأي المالقي

َوَما َكاَن الّلُه ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن الّلُه ُمَعذَِّبُهْم ﴿ قوله تعالى لهم رأيان في وكذلك 

 هما :  (6)﴾ َوُهْم َيْسَتْغِفُروَن
الكالم تقدير يكون ، و ﴾ تفيد توكيد النفي  ِلُيَعذَِّبُهْمعالى ﴿ أن الالم في قوله ت األول:
  .  (4)كما تقدم في اآلية السابقةعلى المذهبين 
 . (6): ما كان اهلل للتعذيبالتقدير، و عند المالقي  التعليل معنى أن الالم تفيد  الثاني:

                                                 

 .  400ينظر : رصف المباني (1) 
 .   121الجنى الداني (2) 
 . 149ة آل عمران :سور (4) 
 .  4/443، روح المعاني  3/354، تفسير اللباب  1/454الكشاف (3) 
 .  400ينظر : رصف المباني (5) 
 . 44سورة األنفال :(6) 
 .   4/145، فتح القدير  4/112إرشاد العقل السليم  (4) 
 .  400ينظر : رصف المباني (6) 
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حروف  أم يأتي لمطلق الجمع، وهتعطف حرف أن الواو إلى جمهور النحويين  ذهب
ومعناها الذي تعرف به في اللغة  العطف،ألنها يكثر استعمالها ودورها في  وأصله؛العطف 

الترتيب أم ال ؟ وهذا مبسوط في الواو واختلف هل تفيد  والحكم،الجمع والتشريك في اإلعراب 
  .  (1)كتب النحو وحروف المعاني

فيد أن الواو تخرج عن معنى الجمع إلى معنى أخر فتي ونقل ابن هشام عن الخارزنج
آيات في التعليل وتأتي بمعنى الم العلة ، وحمل عليه الواو الداخلة على األفعال المنصوبة 

 . (2)من الذكر الحكيم
لَِّذيَن َوَيْعَلَم ا * َأْو ُيوِبْقُهنَّ ِبَما َكَسُبوا َوَيْعُف َعن َكِثرٍي﴿ قوله تعالى  ومما حمله الخارزنجي

   .الذين يجادلون في آياتناليعلم ، والمعنى عنده :  (4)﴾ ُيَجاِدُلوَن ِفي آَياِتَنا َما َلُهم مِّن مَِّحيٍص
والفعل بعدها منصوب  ،﴾ هي للمعية  َوَيْعَلَم  ﴿وذكر المفسرون أن الواو هنا في قوله 

ون بالقرآن إذا صاروا إلى اهلل يعلم الذين يكذبو  ))، والمعنى :  (3)، وهو الذي رجحه ابن هشام
 . (5) (( بعد البعث أن ال مهرب لهم من عذاب اهلل
 الواو تكون أنب وصوبهعلى ذلك ، ورده ابن هشام كذلك حمل الخارزنجي آيات أخر 

الّلُه الَِّذيَن َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْعَلِم ﴿ ، منها قوله تعالى  (6)في هذه المواضع للمعية

َيا َلْيَتَنا ُنَردُّ َواَل ُنَكذَِّب ِبآَياِت َربَِّنا َوَنُكوَن ِمَن ، وقوله تعالى ﴿  (4)﴾ َجاَهُدوْا ِمنُكْم َوَيْعَلَم الصَّاِبِريَن

 . (6)﴾ اْلُمْؤِمِننَي
 
 

                                                 

 .   156، الجنى الداني  344رصف المباني ،  1/10، المقتضب  1/340ينظر : الكتاب (1) 
 .  2/464، حاشية الدسوقي  1/369ينظر : مغني اللبيب (2) 
 . 45-43سورة الشورى :(4) 
 .   1/369ينظر : مغني اللبيب (3) 
 .   13/93، تفسير اللباب  9/362، وينظر : البحر المحيط  4/194معالم التنزيل (5) 
 .   1/369ينظر : مغني اللبيب (6) 
 .132سورة آل عمران : (4) 
 .24سورة األنعام : (6) 
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 إلى:خلص مما تقدم ن
  
فلم  والتفسير،العربية أن التعليل والسبب مصطلحان لمعنى واحد عند علماء   -1

 يفرقوا بينهما ؛ ألنهما يدالن على ذات المعنى .

فاء السببية ، وكي هي :  صالة  أوالسبب فيد العلة التي تحرف التعليل أأن  -2
 التعليلية، والم التعليل ، والالم في لكي.

الباء ، وحتى ، وعلى ، وعن ، هي :  تضمنا  العلة فيد حرف التعليل التي تأأن   -4
 والالم ، ومن .     وفي ،

كما ، وكأن  و إذ ، وأو ، أن أحرف التعليل التي اختلف في إفادة معنى العلة هي :  -3
 لعل  .و ، 

والم  أن أحرف التعليل التي ذكر بعض العلماء لها معنى التعليل شذوذا  هي: بيد،  -5
   والواو. الجحود،

ألنها أم الباب  لغة،المن أكثر الحروف استعماال  ودورانا  في الم التعليل عد ت  -6
 وأصله.

هذه الحروف في النصوص ال سيما القرآنية أدى إلى أن الخالف في معاني  -4
 داللة تلك النصوص . فهم االختالف في 

أن النحويين والمفسرين كانوا يختلفون اختالفا  كبيرا  في معاني هذه الحروف حسب  -6
  الحكيم.م آليات الذكر في تفسيرهفهمهم لسياق الكالم بما يناسب المعنى المراد 
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  الكريم القرآن (1
بكر السيوطي ، تحـ .  أبيلجالل الدين عبد الرحمن بن  اإلتقان في علوم القرآن : (2

  . م1964أبي الفضل إبراهيم ، مصر ، 
السعود ،  أبيلمحمد بن محمد ابن  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران العظيم : (4

  . لبنان –التراث العربي ، بيروت  حياءإدار 
لمحمد األمين بن محمد المختار  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : (3

الشنقيطي ، اعتنى به الشيخ صالح الدين العاليلي ، دار إحياء التراث العربي ، 
 . م1996 -هـ 1314،  1لبنان ، ط –بيروت 

، اعتنى به الشيخ خالد العلي ، دار  ألبي جعفر احمد بن النحاس إعراب القرآن: (5
 . م2006 -هـ 1324، 1لبنان ، ط –المعرفة ، بيروت 

البركات بن االنباري ، تحـ. محمد محيي  ألبي اإلنصاف في مسائل الخالف : (6
 م 1961هـ/1460،  3الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى ، ط

أبي بكر المعروف بابن ألبي عمرو عثمان بن : اإليضاح في شرح المفصل  (4
،  1، تحـ . د . ابراهيم محمد بن عبد اهلل ، دار سعد الدين ، دمشق ، طالحاجب 
  م .2005 -هـ 1325

،  تحقيق: د.محمود مطرجي، الليث نصر بن محمد السمرقندي  يبأل بحر العلوم : (6
 لبنان .  -بيروت ،دار الفكر 

  .هـ1426سعادة ، مصر ، ، مطبعة ال األندلسيألبي حيان  البحر المحيط : (9
عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الزركشي ، قدم له  ألبي البرهان في علوم القرآن : (10

، 1لبنان ، ط –وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
 . م2004 -هـ 1326

،  : للجاحظ ، تحـ . عبد السالم هارون ، مكتبة لجنة التأليفالبيان والتبيين  (11
 م .1936مصر ،  –القاهرة 
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ألبي البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري ، دار الكتب  التبيان في إعراب القرآن: (12
  . م1996 -هـ 1319،  1لبنان ، ط –العلمية ، بيروت 

 /تونس  ، دار سحنون للنشر والتوزيع للطاهر بن عاشور ،  التحرير والتنوير : (14
 .  م 1994

دار الكتاب العربي ، تحـ . إبراهيم االبياري ، مد الجرجاني لعلي بن مح: التعريفات  (13
 هـ . 1305،  1، بيروت ، ط

ألبي جعفر محمد بن  :(المسمى بجامع البيان في تأويل القرآن )  تفسير الطبري (15
 -هـ 1320،  1جرير الطبري ، تحـ . محمد أحمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط

 . م2000
ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد  :(امع ألحكام القرآن المسمى بالج )تفسير القرطبي  (16

  . م 1965 -هـ  1305لبنان ،  -القرطبي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 
،  حمد بن علي بن حجرأل: في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرالحبير لخيص لتا (14

 لبنان .  –دار الكتاب العربي ، بيروت 

-1963مصر ،  –القاهرة  األزهري،ن احمد ألبي منصور محمد ب تهذيب اللغة: (16
 . م1964

وتوبرتزل أألبي عمر وعثمان بن سعيد الداني ، تحـ.  التيسير في القراءات السبع : (19
 . م1965،  4، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط

للحسن بن قاسم المرادي ، تحـ . د. فخر الدين قباوة ، أ . محمد الجنى الداني :  (20
  م .1992 -هـ 1314،  1طلبنان ،  –لكتب العلمية ، بيروت نديم فاضل ، دار ا

لعبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي ، مؤسسة  :الجواهر الحسان في تفسير القران  (21
 . لبنان–االعلمي للمطبوعات ، بيروت 

للشيخ مصطفى محمد الدسوقي ، دار السالم  حاشية الدسوقي على مغني اللبيب : (22
 م2005 -هـ 1326،  2، ط

تحـ  ألبي العرفان محمد بن علي الصبان ،  :على شرح االشمونية الصبان حاشي (24
   م2002 -هـ 1324،  1. محمود بن الجميل ، مكتبة الصفا ، القاهرة ، ط
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ألبي علي الحسن بن احمد الفارسي ، تحـ . كامل مصطفى  الحجة للقراء السبعة : (23
  م2001 -هـ 1،1321ار الكتب العلمية ، بيروت، طالهنداوي ، د

لعبد القادر بن عمر البغدادي ، مطبعة  ولب لباب لسان العرب : األدبخزانة  (25
  . م 1664 -هـ 1299بوالق ، 

 الكتب،عالم  النجار،الفتح عثمان بن جني ، تحـ . محمد علي  ألبي الخصائص : (26
 . بيروت

بن أمين الشنقيطي ، دار المعرفة ،  ألحمد الدرر اللوامع على همع الهوامع : (24
 م .1944هـ/1494،  1ت ، طبيرو 

لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي ، دار  :في التفسير بالمأثورالدر المنثور  (26
 م . 1994الفكر ، بيروت ، 

مصر  –تحـ . د. محمد محمد حسين ، مكتبة المعارف ، القاهرة  ديوان األعشى : (29
 . 

 2مصر ، ط تحـ. محمد ابو الفضل ابراهيم ، دار المعارف ، القيس : ئديوان امر  (40
 م .1963، 

م 1964،  2ط مصر للطباعة ، دار  نصار،تحـ . د. حسين ديوان جميل بثينة :  (41
. 

م 1954لبنان ،  –دار صادر ، بيروت تحـ . كرم البستاني ،  ديوان حاتم الطائي : (42
. 

 م .1904وليم بن الورد ، ليبيغ ،  هنشر  ديوان رؤبة : (44

 م 1941الشرق ، بيروت ، ، مكتبة  تحـ. د. عزت حسن ديوان العجاج : (43

 م.1969سوريا ،  –تحـ . عبد المعين الملوحي ، دمشق  ديوان عروة بن الورد : (45

محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة تحـ . : ديوان عمرو بن أبي ربيعة (46
 م .1952، مصر ، 

 لبنان . –جمع هاشم الطعان ، بيروت  ديوان عمرو بن معدي كرب : (44
 –دار الكتب العلمية ، بيروت : تحـ . عبد المنعم شلبي ، ن شداد ديوان عنترة ب (46

  لبنان . 
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 1المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، طتحـ . عبد اهلل الصاوي ،  ديوان الفرزدق : (49
 م .1946، 

عباس ، نشر وتوزيع دار الثقافة ، بيروت  إحسانجمع وشرح د. ديوان كثيرة عزة :  (30
 م .1941لبنان ،  -

 لبنان . -جمع وترتيب القيسي ، دار صادر ، بيروت  ن النمر بن تولب :ديوا (31

، تحـ . أ . بن عبد النور المالقي  ألحمد: في شرح حروف المعاني رصف المباني  (32
 م .2002هـ 1312،  4د. احمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق ، ط

الفضل االلوسي ،  ألبي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : (34
  . لبنان –التراث العربي ، بيروت  إحياءدار 

لعبد الرحمن بن علي الجوزي ، المكتب اإلسالمي ،  زاد المسير في علم التفسير : (33
 هـ1303،  4بيروت ، ط

البابي الحلبي ، البن جني ، تحـ . مصطفى السقا وآخرين ، : سر صناعة اإلعراب  (35
 م . 1953 -هـ 1443مصر ، 

مصر  –القاهرة المكتبة التوقيفية ، ليعيش بن علي بن يعيش ، : ن يعيش شرح اب (36
 م. 2004، 
لعلي بن محمد االشموني ، تحـ . محمود : على ألفية ابن مالك شرح االشموني  (34

  م . 2002 -هـ 1324،  1مكتبة الصفا ، القاهرة ، طبن الجميل ، 

، تحـ . د. عبد  األندلسي لجمال الدين محمد بن عبد اهلل بن مالك شرح التسهيل : (36
،  1األردن ، ط –الرحمن السيد ، د. محمد بدوي المختون ، مطبعة هجر ، عمان 

   . م1990هـ ، 1310
 . لخالد األزهري ، مطبعة البابي الحلبي ، مصر شرح التصريح على التوضيح : (39
 لمحمد بن أبي بكر الدماميني ، تحـ . احمد شرح الدماميني على مغني اللبيب : (50

 م2004 -هـ 1326،  1لبنان ، ط –عزو عناية ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت 

لرضي الدين محمد بن الحسن االسترباذي ، دار  شرح الرضي على الكافية : (51
 م .1965هـ/1305الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 
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ـــد المـــنعم احمـــد هريـــدي ، دار  شررررح الكافيرررة الشرررافية : (52 ـــك ، تحــــ. د. عب البـــن مال
 . م1962،  1لمأمون للتراث ، المملكة العربية السعودية ، مكة المكرمة ، طا
حمد عبد الغفور ، القاهرة ، أإلسماعيل بن حماد الجوهري ، تحـ. الصحاح : (54

 . م1956

التراث العربي ، بيروت  إحياءالبخاري ، دار  إسماعيللمحمد بن :  صحيح البخاري (53
  ، لبنان .

سلم بن الحجاج النيسابوري ، تحـ. محمد فؤاد عبد الحسين م : ألبيصحيح مسلم  (55
 م .1946هـ/1496،  2الباقي ، دار الفكر ، بيروت ، ط

القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، تحـ. علي  ألبيالفائق في غريب الحديث :  (56
 مصر ، ، مطبعة البابي الحلبي وشركائه  إبراهيمالفضل  أبومحمد البجاوي ، ومحمد 

 .2ط

دار الكتب العلمية ، البن حجر العسقالني ،  :شرح صحيح البخاريبفتح الباري  (54
 لبنان .  –بيروت 

  . لبنان –لمحمد بن علي الشوكاني ، دار الفكر ، بيروت  فتح القدير : (56
، بوالق ،  األميريةبشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، المطبعة  ألبي الكتاب : (59

  هـ1416

علي بن محمد السخاوي ، تحـ . د.  ألبي الحسن فتح الوصيد في شرح القصيد : (60
هـ 1326،  2المملكة العربية السعودية ، ط –موالي محمد ، مكتبة الرشد ، الرياض 

 م .2005 -

الحسن علي بن عيسى الرماني ، تحـ . د. عبد الفتاح  ألبي : معاني الحروفكتاب  (61
 م .2006 -هـ 1329شلبي ، دار الشروق ، جدة ،  إسماعيل

الزجاجي ، تحـ . د . مازن  إسحاقعبد الرحمن بن ألبي القاسم  كتاب الالمات : (62
 م .1992 -هـ1312،  2مبارك ، دار صادر ، بيروت ، ط

القاسم الزمخشري ، دار  ألبي : األقاويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  (64
 .الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان
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 لسررنة النرراس :عمررا اشررتهر مررن االحاديررث علررى ا اإللبرراسكشررف الخفرراء ومزيررل  (63
 . لبنان   –السماعيل بن محمد العجلوني ، دار احياء التراث ، بيروت 

إلسماعيل بن محمد الخازن ، دار الفكر ،  لباب التأويل في معاني التنزيل : (65
  . م1949 -هـ 1499لبنان ،  –بيروت 

 . م1966لبنان ،  –لمحمد بن مكرم بن منظور ، بيروت  لسان العرب : (66

ألحمد بن يحيى ثعلب ، تحـ . عبد السالم هارون ، دار المعارف  مجالس ثعلب : (64
 .  2، مصر ، ط

، تحـ .  األندلسيلعبد الحق بن غالب  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: (66
   . م1994 -هـ 1314دار الكتب العلمية ، لبنان ،  الشافي،عبد السالم عبد 

 .م1956ن سيده ، القاهرة ، لعلي بن إسماعيل ب المحكم والمحيط األعظم: (69
طالب القيسي ، تحـ. د. حاتم  أبيمحمد مكي بن  ألبي القرآن : إعرابمشكل  (40

  م1963صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، 
ألبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ، تحـ . خالد العك ، مروان  معالم التنزيل: (41

 . م1964 -هـ 1304،  2سوار ، دار المعرفة ، بيروت ،ط
عالم الورد ، محمد تحـ . د. عبد األمير ،  الخفشسعيد بن مسعدة ا عاني القرآن :م (42

 م .1965 -هـ 1305،  1الكتب ، بيروت ، ط

زكريا يحيى بن زياد الفراء ، تحـ. محمد علي النجار ، احمد  ألبي معاني القرآن : (44
 . م1960،  2يوسف نجاتي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط

مازن مبارك ، د.، تحـ.  األنصاريإِلبن هشام  العاريب :مغني اللبيب عن كتب ا (43
 . م1965ومحمد علي حمد اهلل ، دار الفكر ، بيروت ، 
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