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  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 ملخص البحث

لفظ بمعنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمو، حتى تصبح  الكلمبت تب دي  التضمين ىو اشراب
معنببى ملمتببين بهببو بهبب ا إيجبباز انببتتني بببو عببن التفصببيو، بببالكثير مببن ال ببروة بببي لتتنببا العربيببت 
تتنبباوب بببي معناىببا وتتضببمن معبباني حببروة أخببر وىببو لببرب مببن الحى ببت والتونبب  بببي المعنببى 

 ٓتت وشواىده مثيرة بي القراخ الكريم وبي متب الل
بهبببو مبببن ااعجببباز اللتبببوي يخ اللفبببظ لبببم يولببب  لل قيقبببت ليببب دي  رلبببو ببببي البببن   

الموجود بيو وى ا يسمى تضمينًا بالمعنى ي يأتيك مصرحاً ب مره بو مدلوًي عليبو بتيبرهف بب ىب 
العديد من مصنفي الكتب الن ويت ومتب التفسير والحى ت والحياخ لمناقشت ذلك األمر والكشف 

ب لك م اىحهم وتنوع على ذلك اختىبهم من وظيفت الكلم وتعدد دييتهاف بال ي  عنو باختلف
أراه أخ ال رة ي يقف بقط على معناه األصلي بقبد يبأتي لمعباٍخ عبدة بيمبرز مجازيباً إلبى تلبك 

 المعاني لي دي  رلو بي الن  الموجود ومعناىا بيو وى ا المروز يسمى تضمينًاف
 

 املـقدمــة 

ب العببالمين والصبىة والسببىح علبى أبضببو المرنبلين نببيدنا م مبد وعلببى ال مبد   ر  
 ففأما بعدف الو وص حو أجمعين

 ،إلى تأمو وبصبيرة يستوقفنا الح ث العلمي بي ال روة العربيت بمسائلو دقيقت ت تاز 
ووقفت ناب ة وقد تناولها أىو العلبم بالعربيبت واختلفبي بيهبا مب اىحهم وتنبوع علبى ذلبك اخبتىبهم 



 التضمين بين حروة المعاني
  حف حف شيماء شامر المشهداني 

 

ٖٗٓ 

 

 

ببي وظيفبت الكلببم وتعبدد دييتهافبالب ي نببراه أخ ال برة ي يقببف بقبط علبى معنبباه األصبلي بقببد 
يببأتي لمعبباخ عببدة بيمببرز مجازيببا إلببى تلببك المعبباني ليبب دي  رلببو بببي الببن  الموجببود بيببو وىبب ا 
المبببروز يسبببمى )تضبببمينًا( ومعنببباه إببببراا اللف بببين إبرا ببباً حتبببى مبببأخ احبببدىما ٌنبببحك ببببي األخبببرف 

تيببك مصببرحا ببب مره مكشببوبا عببن وجهببو بببو مببدلوًي عليببو بتيببرة ، وبائدتببو أخ تبب دي بببالمعنى ي يأ
 فالكلمت م دى ملمتين بكىىما مقصود بهما معاً 

ب ىب العديد من مصنفي الكتب الن ويت ومتب التفسير والحى ت والحياخ إلى مناقشت  
للمبرادي  (البداني ومن أىبم ىب ه الكتبب )الكتباب( لسبيحويو و)الجنبى فذلك األمر والكشف عنو

ومبببن متبببب اللتبببت األخبببرى  ،للهبببروي (اٌيزىيبببت)مببب لك فالببب ي تنببباوج ال بببروة بشبببكلها المفصبببو
يبن ببارس، (للرماني، و )الصاححي بي بقو اللتت(ومعاني ال روة)للحطليوني،  (إصىح الملو)

ي ومبن  للسبيويي، و)الحرىباخ ببي علبوح القبراخ( لل رمشب(و)ىم  الهوام  ،و)جام  الحياخ( للطحري
للن باس، (لل ممشري، و)معاني القراخ( للفراء،و)معاني إعراب القبراخ (متب التفسير )الكشاة

 فألبي حياخ األندلسي(الح ر الم يط)و
وأخيرًا بقد أخلصُي له ا الح ث، وب لُي بيو عنايت الجهد، لكنبي علبى يقبين أنبي لبم  

فضبو ا  ومنبو واخ أخطبأت بمبن أصو بيو إلى درجت الكماج يخ الكماج   وحده باخ أصحُي ب
 نفسي والشيطاخ وما جحو عليو اانساخ 

وأخبر دعبواي أخ ال مبد   رب العبالمين والصببىة والسبىح علبى نبيدنا م مبد وعلببى  
 فالو وص حو أجمعين

إيباه  جعلبو بيو،وأودعبو :لَمن الشيء الوعباء، أي اايداع يقولوخ:: (ٔالتضمين لتت )
ومن ذلك قولهم: مضموخ الكتاب م ا وم ا ،أي: ما ي ويو من مادةفولَمّن الماج بيو،أي: مفو 

 لو بو ، ومن المجاز لمن القحر الميي، أي: احتواه
(: إيقاع لفظ موق   يره وٌمعاملتو معاملتو لتضبمنو ٕيعني ) والتضمين بي ايصطىح 

مشتق أو مصدر معنى بعو آخر أو مشتق آخر أو أو ىو اشراب بعو أو  فمعناه ، واشتمالو عليو
مصببدر آخببر ليجببري مجببراه بببي التعديببت والمعنىفمبب  إرادة معنببى التضببمين،والتر  منببو أعطبباء 

 :مجموع المعنيين وذلك أقوى من إعطاء معنى واحدف ومن المعاني التضمين



 

  (ٖٕٔٓتشرين الثاني )   (ٔٔالعدد )   (ٕٓالمجلد )  
 

ٖٗٔ 

 اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة جملة

 

لبببمن ببببىخ مالبببو خ انتبببو بالمببباج مضبببمن ،  :جعبببو الشبببيء ببببي بببباين شبببيء آخبببرف يقببباج -ٔ
 (فٖلم انت مضمن بيها وىي ايضاً متضمنت الماج )وا

بباخ  فمونو بعو متعدياً ب رة يفيد معنى بعو آخر يتعدى ب رة آخر بيتون  ببي تعديتبو -ٕ
 (فٗيتعدى بال رة ال ي يتعدى بو اآلخر )

اشراب لفظ بمعنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمو ، حتى تصح  الكلمت تب دي مب دى ملمتبينف  -ٖ
 فالتي قالوىاوى ا ىو أشهر التعريفات 

إذخ بالتضمين ملو إيجاز انتتني بو عن التفصيو إذا ماخ يبدج ديلبت األخحبار ببي مبىح 
 (ف٘الناس )

 )إْذ(
 )إذ( تأتي متضمنت معنى )قد( -

قد قاج ربكف رد جماعت  :، بمعنىٖٓ))وإذ قاج ربك(( الحقرة /:وجعو منو قولو تعالى 
(فعلبى البر م مبن ٙوالمبرادي واببن ىشباح ) ،أببو حيباخ األندلسبي من العلماء ىب ا المعنبى،ومنهم

يخ بيو دعوى خبروز   :)ليس بشيء(ف أي:لطابت المعنى،وقد علو الدنوقي تتاب  العلماء بقولهم
 (فٚملمت من معناىا ال قيقي إلى معنى مجازي آخر من  ير دليو)

ب مبن دعباث إليبو مبن من قريبب ببى تجب إذا دعاث اللفظ إلى المعنى (ومما قاج الفراء 
 (فٛبعيد()

ى ا ي يعني بالضرورة أّي تكوخ إَي ظرباً بو ىي ظرة متصبرة  (إذ)بايراد ال ربيت لب  
 فيمرز عن ال ربيت لمعاخ عدة ي كمها السيات ولرورة الن 

أما معنى الت قيق، بانو مقحوج عقًى وليس بيو ما يدعو إلى إلتائو خاصت أنو معنبى ببي  
( يص  أخ تكبوخ: وقبد قباج رببك ببي حالبت (الجماج، بقولو تعالى: ))وإذ قاج ربك ايت اللطف و 

قط  الكىح وعدح وصلوف بن ن بي صدد ى ا الح ث ي نملك البدليو علبى إاحبات ىب ا المعنبى 
أو نفيو لكن العلماء تناقلوه بي عهبدىم، ون بن ببي عصبرنا ىب ا نح بث عبن المعباني التبي تمبدح 

ر من إلتائو،وعلبت رببأ أببي حيباخ ىب ا الوجبو و يبره ،ألجبو أَي يقباج السيات ،وااحات المعنى خي
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(ف وال ي نراه أخ ى ه المعاني التي انتمرجها العلماء تصب بي ٜبي القراخ الكريم ما ليس بيو)
إذ تضيف إليو ما يقوي ديلتو، وتون  معانيو، وليس ما يطعن بي معناه، أو  فخدمت القراخ الكريم
 إذ( ال ربيت إلى معاٍخ عدة تمدح المعنى نفسو وتضيف إليو نعت وشموليتبي ديلتوف بتمرز )

 

 )أّما(
 :تتضمن معاني منها

 (فٓٔترد بمعنى )حقًا(، ومعنى )إَي() -
مببا ذىببب إليببو نبيحويو إذ قبباج: أمببا انببك ذاىببب ببالفت  علببى جعلهببا بمعنببى حقببًا،  وىب ا 

بيفت  بعدىا مما يُفت  بعد حقًا، ألنها م ولت بمصدر محتدأ، و)حقًا( مصبدر واقب  ظربباً ممحبراً ببو 
ىبو ىبي حبرة  (أمبا)واختلبف ببي  ف(ٔٔشيء وذلبك الشبيء حبقف بكأنبك قلبي: انبك ذاىبب )

بمن لبت شبيء واحبد، ذلبك الشبيء  (ي مكونبت مبن حبربين )الهمب ة ومباأو ىب (انتفتاح بمعنبى )حقباً 
( إذا ماني )أما( مفتوحت الهم ة بهي لمعنى )حقًا(، مقولك أما إنو ٕٔ) :حقًاف وذمر بي الكتاب

منطلق، أي:حقًا انو منطلقف أما إذا جاءت ما بعبدىا مكسبورة مقولبك أمبا انبو منطلبق، معنباه: إي 
للعر  بهي )إي( بنقوج: أما تقوح أمبا تقعبد المعنبى انبك تعبر  عليبو  انو منطلقف بأما إذا ماني

بعو القياح والقعود لترى ىو يفعلهما أو ي؟ بإذا ماني م لك بى يأتي بعبدىا إي بعبو، بباخ أتبى 
 ف(ٖٔبعدىا انم بعلى تقدير بعو يدج عليو قرينت الكىح )

 

 )إّي( اينتثنائيت
 -تتضمن معاني منها:

 (فٗٔ)اينتثنائيت بمعنى ) ير()إّي(  -
بمعنببى ) يببر(، بت مببو )إي( علببى ) يببر( بيوصببف بهببا: ممببا ت مببو ) ير(علببى )إي(  

، أي: ٕٕلبو مبباخ بيهمبا إلهببت إي ا  لفسبدتا(( األنحيبباء/)بيسبتثنى بهباف مثبباج ذلبك قولببو تعبالى: )
  ير ا ف
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ىنا: ميف يتم الوصف بال رة؟ نقوج إخ )إي( ي يبتم الوصبف بهبا بقبط ببو  والس اج 
 فبتاليها، ول لك ظهر ااعراب بتاليها ، باخ مجموعها ي دي معنى الوصف وىو المتايرة

وتمتلببببف عببببن ) يببببر( أنهببببا ي ي بببب ة مببببا بعببببدىا، وي يوصببببف بهببببا إي حيببببث يصبببب   
 (٘ٔعندي درىم إي جيُدف):مثاج ذلك فاينتثناء

 كوخ )إّي( اينتثنائيت بمعنى الواووت -
ىبب ا مببا ذىببب إليببو الكوبيببوخف أمببا الحصببريوخ ببب ىحوا إلببى إنهببا ي تكببوخ بمعنببى الببواو  

))لبب ى  (ف واحبت  الكوبيبوخ بايبات مبن القبراخ الكبريم، ومبىح العبربف وانبتدلوا بقولبو تعبالىٙٔ)
وي الب ين ظلمبوا أي يكبوخ :أي ٓ٘ٔيكوخ للناس عليكم حجت إي ال ين ظلموا منهم(( الحقبرة /

)إي( بببي ىبب ا المولبب   :وقببد قبباج بعببأ الن ببويين)()ٛٔقبباج الفببراءف )ف(ٚٔلهببم أيضبباً حجببت )
بمن لببببت الواو،مأنببببو قبببباج: )لبببب ى يكببببوخ علببببيكم حجببببت وي البببب ين ظلمببببوا(، بهبببب ا صببببواب بببببي 

هنبباث تصببير إنمببا تكببوخ بمن لببت الببواو إذا عطفتهببا علببى انببتثناء قحلهافب ،التفسببيرفخطأ بببي العربيببت
إّي( الثانيبببت آخ تبببرج  علبببى (لبببي علبببى ببببىخ ألبببف إي عشبببرة إي مائت،تريبببد :بمن لبببت البببواو مقولبببك

 األلف، مأنك أ فلي المائت بانتدرمتها بقلي: اللهم إي المائتف بالمعنى: لو علّي ألف ومائت(ف
س إي وقاج بي مول  أخبر: )ولبم أجبد العربيبت ت مبو مبا قبالوا، ألنبي ي أجي ،قباح النبا 

 (فٜٔ)(عحد ا ، وىو قائم
إما رأي الحصريين بي ى ه المسبالت ،ولمباذا ذمبر نبالفاً بمبالف البرأي الكبوبيين،إذ ي  
 تكوخ )إي(
عندىم بمعنى )الواو( بهي لىنتثناءفواينتثناء يقضي إخراز الثاني مبن حكبم األوج،  

بببى يكببوخ احببدىما بمعنببى والببواو لمطلببق الجمبب  ،وىببو يقتضببي إدخبباج الثبباني بببي حكببم األوج، 
 اآلخرف

بعلببببى ىببببب ا البببببرأي شببببتاخ ببببببين المعنيبببببين ، يخ )إّي( لىنببببتثناء وىببببب ا أشبببببحو بعمليبببببت  
الطرح)والبببواو( لمطلبببق الجمببب  ،وىبببو أشبببحو بعمليبببت الجمببب  ببببي الريالبببيات ،والجمببب  يمبببالف 

 (ٕٓ)فالطرح
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أمعنا الن ر بي اآليت الكريمت وجدنا السبيات يبدج علبى تضبمين )إّي( معنبى حبرة  وإذا 
العطف )الواو( وي ي تمو السيات تضمين ى ا المعنى ببي المثباج الب ي نباقو الفبراء لينفبي ىب ا 

 فالمعنى بقولو: قاح الناس إي عحد ا 
 (فٕٔة آخر )ل ا نقوج أخ السيات وحده ي دد ال رة واحتماليت تضمينو معنى حر  

 )أح(
 -وتتضمن معاني منها:

 )أح( بمعنى الهم ة و )بو(ف -
وى ا ما ذىب إليو الحصريوخ، أما الكوبيوخ بقد خالفوىم بي ذلكف حيث ماخ دليلهم   

أح تريببدوخ أخ تسببألوا )، قولببو تعببالى: )(الهمبب ة)مببن معناىببا األصببلي إلببى معنببى  (علببى خببروز )أح
ببي ىب ه  (أح)(: أخ ٕٕف حيبث قباج الطحبري )ٛٓٔلحقبرة (ف ا(رنولكم مما ُنِ و مونى مبن قحبو

الرايت جاءت انتفهاح محتدأ بمعنى: أيها القوح أخ تسألوا رنولكمف وىناث شواىد مثيرة بي القراخ 
 فٗٗ( الفرقاخ (أح ت سب أخ أمثرىم يسمعوخ)الكريم ت يد ى ا المعنى منها اآليت الكريمت: )

ببي ابتبداء الكببىح  (أح)بقبد تقب  فأذخ السبيات ىبو الب ي ي بدد وظيفبت ال برة واألداة 
وقد ي تدج عليهما بي مول  آخبر، ومبو ذلبك  (بو)ويراد بها مجرد اينتفهاح، أو تكوخ بمعنى

يعود إلى السيات ال ي ي دد ى ه المعاني التي يمكن أخ تت ملهبا األداة ببي البن  ون بن ن يبد 
 فد وظيفت األداة ونترث ص ت المعنى للسيات وحدهنعت المعنى وتعد

 وتأتي )أح( المنقطعت لمجرد االرابف  -
وى ا ما أاحتو محار الن باة مالمليبو بقولبو: )وتكبوخ )أح( بمعنبى  -(ٖٕأي بمعنى بو ) 

 ف(ٕٗ) ()بو(
(: )وقد يجاء بها لمجرد ايلطراب، ومبن عىمبات ٔوصرح ب لك ابن مالك بقولو ) 

ف ٗٛأح مباذا منبتم تعملبوخ(( النمبو/ ((ف مثاج ذلك قولبو تعبالى(أخ يليها انتفهاحذلك بي اللفظ 
 فٕٓ( الملك /(أح من ى ا ال ي ىو جند لكم :((وقولو تعالى
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بو قاح ، وإذا قلبي: ىبو قباح زيبد أح قباح عمبرو؟  :بإذا قلي: قاح زيد أح عمرو بالمعنى
 :لقمت ابن عحدهبالمعنى: بو ىو قاح زيد ومثاج ذلك من الشعر ما قالو ع

 ىو ما علمي وما انتودعي عن مكتوح
 أح ححلها إذ نأتك اليوح مصروح
 أح ىو محير بكى لم يقأ عحرتو
 ف(ٕ٘اار األححت يوح الحين مشكوح)

بو قاح عمرو،رجعي إلى األوج وااحي الثانيف   :بإذا قلي: قاح زيد أح قاح عمروف معناه  
 (فٕٙمأنك ذمرت األوج  لطاً ام رجعي )

وبصو القوج بي ى ه المسألت المحرد مولب ًا انبو تكبوخ منقطعبت عَمبا قحلهبا خحبراً مباخ  
أو انتفهامًاف ام بين الفرت ببين أخ تكبوخ )أح( بمعنبى )ببو( وببين )ببو( ال قيقيبت لقولبو: )إخ ىب ا 

بقلي على ما نحق إليبك،ام فل يد أح عمرو يا بتى، وذلك انك ن رت إلى شم  بتوىمي زيداً 
انو عمروف بانصربي عن األوج بقلي علبى عمبرو مسبتفهماً بإنمبا ىبو إلبراب عبن  أدرمي ال ن

األوج على معنى )بو(، بب )بو( تمرز من  لط إلى انتثحات، ومن نسياخ إلبى ذمبرف و)أح( معهبا 
 (فٕٚ) (ظن أو انتفهاح وإلراب عما ماخ قحلو

وي نبببحيو  لهبببا معببباخ مطروقبببت ي بببددىا السبببيات، وحاجبببت البببن  لببب لك المعنبببى (ببببب )أح 
 بلكو حرة ديلتو الماصت بوففانكار ى ه المعاني

 

 )أْخ(
 وتتضمن معاني منها 

 (فٕٛ)أْخ( بمعنى )إذ( التعليليت ) -
بعببببأ الن ببببويين اقببببروا بمعنببببى )أخ( دوخ بعببببأف بيكثببببر مجي ىببببا لهبببب ا المعنببببى عنببببد  

زيد أخ  الكوبيين م  الماليف ومثلوا لو: أعجحني أخ خرجي، وبرحي أخ دخلي الدار، و ضب
 ف(ٜٕلربتو، أي: أعجحني إذ خرجي، وبرحي إذ دخلي الدار، و ضب زيد إذ لربتو )
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، ٗوعجحوا أخ جاءىم من ر منهم(( ص/ ((وانتشهدوا لو من القراخ الكريم قولو تعالى  
، والمعنببببى بببببي اآليببببت األولببببى: إذ ٕوقولببببو تعببببالى: ))عببببحس وتببببولى أخ جبببباءه األعمببببى(( عببببحس/

 فاءهجاءىم،وبي الثانيت:إذ ج
مب لك تبأتي مب  المضبارع وتكبوخ لهب ا المعنببى أيضباً ببي قولبو تعبالى:))أخ ت منبوا بببا   

 ، أي إذ أمنتمفٔربكم(( الممت نت/
عنببد جمهببور الن بباة مصببدريت بببي ىبب ه الموالبب ، إذ أنهببم لببم يقببروا بهبب ا  (أخ)وىببي  
 من اجو أو ألخف :( ومعناىا عندىمٖٓالمعنىف)

 (ٖٔف)()الصواب أنها بي ذلك مصدريت وقحلها يح العلت مقدرة :قاج ابن ىشاح 
الى معنبى )إذ( التعليليبت بمبا  -المصدريت -بيمكن أخ تمرز )أخ( من معناىا ال قيقي 

 فينانب نيات اآليات الكريمات وي نحيو لتتييرىا
 وترد م لك بمعنى )ي( النابيتف -

إخ الهدى ىدى ا  أخ ي تى احد مثو قو )انتدج القائلوخ به ا المعنى بقولو تعالى: )  
 (ٕٖي ي تى احد بمثو ما أوتيتم ) :والمعنى ،ٖٚما أوتيتم(( آج عمراخ /
( بببي ىبب ه اآليببت الكريمببت: )صببل ي )أخ( بمعنببى )ي( ممببا قبباج تحببارث ٖٖقبباج الفببراء )

 ،أي: ي تضلوا(فٙٚٔ))يحين ا  لكم أخ تضلوا(( النساء/:وتعالى
أنها ي تفيد النفي وأنها مصدريت مما أنكره جمهور من الن باة  بينما ذىب المرادي إلى

 باخ ي تى احدف :وىي على رأيهم بمعنى
بببرأي الفببراء وبعببأ الن ببويين والمفسببرين يتلببب علببى رأي الجمهببور والمببرادي ألنببي  

 وجدت أخ معنى اآليت يشمو المعنيين ويتون  بهما بكىىما ص ي ف
 (ٖٗ)أْخ( بمعنى )ل ى( )  -

)بطبن الفبرس أخ تنقلبي يريبدوخ ببو:  :ج بهب ا المعنبى مبن الن باة انبتدج بقبولهممن قا 
ل ى تنقليف وعلى ى ا المعنى وجهبوا معنبى عبدد مبن اآليبات الكريمبات منهبا قولبو تعبالى:))يحين 
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ف أي: ل ى تضلوافوأيضاً قولو تعالى:))وألقى بي األر  رواني ٙٚٔا  لكم أخ تضلوا(( النساء/
 (فٖ٘ف أي: ل ى تميد بكم)٘ٔالن واخ تميد بكم(( 

 (فٖٙومن الشعر قوج الشاعر)
 بأعجلنا الِقرى أخ تشتمونا  ن لتم من ج ايلياة منا

(ف بببي حببين يعببدىا الحصببريوخ مصببدريت ٖٚونسببب ىبب ا القببوج بهبب ا المعنببى للكببوبيين) 
 على ح ة مضاة تقديره بي اآليت: مراىت أخ تضلواف

 (فٖٛتفسير الحيي ممابت أخ تشتمونا) وبي
 ومى المعنيين مراد بي نيات اآليت الكريمت، م ا ىي بي الحيي الشعريف 
وىبب ا يوابببق منهجيببت الح ببث البب ي يعتمببد علببى التونبب  بببي معبباني ال ببروة إذا دج  

 عليها دليو بما يىئم السيات وجماليت الن ف
 )أْخ( بمعنى )حتى( -

(ف ونسبببحو إلبببى محبببار الن بببويينف وخبببرز عليبببو قولبببو ٜٖي)وىببب ا مبببا ذىبببب إليبببو القريحببب 
، والتقبدير: لحببث حتبى جباء بمبروز )أخ( مببن ٜٙبمبا لحبث أخ جباء بعجببو حنيب (( ىبود/)تعبالى:)

معناىببا ال قيقببي بببي ىبب ه اآليببت إلببى معناىببا المجببازي وىببو بيببو مببن اللطابببت والبب وت وجماليببت أخ 
 وىو ما نروح إليوف ي دي ى ا ال رة معنى حرة آخر حيث أعطي معنى أون 

 

 )إْخ( المكسورة الهم ة
 :وتتضمن معاني منها

 ترد بمعنى )إذ( -
))وإخ منبتم ببي ريبب ممبا ن لنبا :(ف وانبتدلوا بقولبو تعبالىٓٗىي م لك عند الكوبيين) 

، معناىا عندىم: وإذ منتم، وحجتهم بي ذلك أخ )إخ( تفيد الشك ومبن ٖٕعلى عحدنا(( الحقرة/
شك بي أمر ماف ل ا جعلوىا بمعنى )إذ( التي ي تفيد الشكف وااحبي ذلبك  ير المعقوج إخ ا  ي
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ف بمعنى إذف ٜٖٔعمراخ/ ابن بارس وانتدج بقولو تعالى: ))وانتم األعلوخ إخ منتم م منين(( آج
 (ٔٗيخ ا  تعالى لم يمحرىم بعلوىم إي بعد ما مانوا م منينف)

شبرييتف واألصبو ببي )إذ( ظربيبت أمبا  (ف بهبي عنبدىمٕٗوخالفهم الحصبريوخ ببي ذلبك)
)إخ( وإبادتهبببا معنبببى الشبببك، بهبببي مسبببتعملت عنبببد العبببرب واخ لبببم يكبببن ىنببباث شبببك جريبببا علبببى 
عاداتهم بي إخراز مىمهم بمرز الشك، منو قولهم: إخ مني إنسانا بأني تفعو م ا، واخ مني 

و تعبالى لهبم ببي اآليبت ابني بايعنيف وإخ ماخ ي يشبك بأنبو إنسباخ ومب لك بأنبو ابنبوف بجباء خطابب
 (فٖٗالكريمت على عادة خطابهم بي ما بينهم)

بببالراج  لببدي: أخ )إخ( تمببرز مببن معناىببا ال قيقببي حالهببا حبباج أي حببرة آخببر إلببى  
معنى مجازي يفسره السياتف بهي بي اآليت الكريمبت بمعنبى )إذ( وىبو رأي صب ي  اخبىة بيبو 

 حيث قاج بو الن ويوخ والمفسروخف 
 )قد(ف )إْخ( بمعنى -

بي  (ف مماٗٗبعأ الن ويين زعموا أخ )إخ( تأتي بمعنى)قد( والىح بيما بعدىا زائدة)  
، ومنبو أيضبا قولبو تعبالى))واخ مانبي ٕٓٔقولو تعالى:))وإخ وجدنا أمثبرىم لفانبقين(( األعبراة/

بمعنببى: قببد وجببدنا أمثببرىم بانببقين وقببد مانببي   ٖٗٔلكحيببرة إي علببى البب ين ىببدى ا (( الحقببرة/
 محيرة على ال ين ىدى ا ف

عنببى إي أخ تببدخو ( قببوج الفببراء: إنهببا ي تببأتي بهبب ا الم٘ٗوجبباء بببي متبباب األلببداد ) 
معها )الىح(، أو )أي(، بإذا قالي العرب: إخ قاح لعحد ا ، وأي إخ قاح عحبد ا ، معنباه: قبد قباح 

 عحد ا ف
 )إْخ( بمعنى )لو( -

ولبب ن أتيببي )(: )لببو( و)إخ( متقارببباخ بببي المعنببى(ف وعببن قولببو تعببالى:)ٙٗقبباج الفببراء) 
(: )المعنى معنى)لو( وىما ٚٗ(قاج ٘ٗٔ(( الحقرة/الل ين أوتوا الكتاب بكو آيت ما تحعوا قحلتك

 متأخياخ يجاباخ بجواب واحد(ف
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(: )بقد أجيحي ل ن بالمالي من الفعو وحكمها الجواب ٛٗوبي اآليت يقوج الطحري) 
بالمستقحو تشحيها ب)لبو(ف وبسبر اآليبت بقولبو: لبو أتيبي اللب ين أوتبوا الكتباب بكبو آيبت مبا تحعبوا 

 قحلتكف
 ( النابيت)إْخ( بمعنى )ما -

( وابن اينحاري حيث ٜٗترد )إخ( النابيت بمعنى)ما( النابيت، وى ا ما ذىب إليو الفراء)  
( بي ٔ٘(: )يقاج: إخ قاح عحد ا ، يراد بو ما قاح عحد ا (ف وذمر ذلك الطحري)ٓ٘قاج األخير)

 ف أي ما منا باعلينفٚٔ))إخ منا لفاعلين(( األنحياء/:تفسيره لقولو تعالى
 بمعنى )نعم( )إْخ( -

(ف الب ي ّعبد )إخ( ببي ٕ٘وقد أشار إليها الكثير من الن اة منهم نبيحويو ببي الكتباب) 
 بيي قيس الرقيات حرة جواب بمعنى )اجو(ف

 ب يلمنني والومهنو برز التوالي من الشحا
 (ٖ٘ث وقد محرت بقلي انو )    ويقلن شيب قد عى  
 أي نعم ، والهاء للسكيف 
(ف وعلو ذلك ٗ٘ال لحي بي متابت الدر المصوخ ورودىا به ا المعنى )وأنكر السمين   

 فٜٙإخ ال ين امنوا وال ين ىادوا والصاب وخ والنصارى(( المائدة / )):ب مر قولو تعالى
قاج: إخ مونها به ا المعنى مرجوح عند الن ويين ، وجعو منو قولو تعالى: ))إخ ى اخ  

 ف(٘٘) ٖٙلساحراخ(( يو / 
)إخ( ت تو معنى التعليو بي ن و ذلبكف وأورد أمثلبت عليهبا ن بو: لبو قبدمي ويرى إَخ  

 (فٙ٘انو مكرح علت ج )أحسن إليك( ) :بقولو فعلى زيد يحسنا إليك انو مكرح للضيف
وال ي رأيناه أخ رأي السمين رأي مقحبوج ، لكبن ي يمنب  أخ تبأتي )إخ( بمعنبى )نعبم(،  

ديد من الن ويين وانتدلوا ل لك بايات القراخ الكبريم يخ ورودىا به ا المعنى ص ي  أمده الع
تببرد لمعبباني عديببدة ي ببددىا السببيات وحاجببت الببن  إلببى  إخ )إخ( :إلببابت إلببى الشببعر لبب ا نقببوج

 فالمعنى ومن ى ه المعاني ورودىا بمعنى )نعم(
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وخىصبت مبو ذلببك، بباخ مببن بداعبت وروعببت ىب ه اللتبت أخ يببراد معنبى معينبباً بيتوصبو بببو  
ن ي يببدج بنفسببو علببى ىبب ا المعنببى بببو يببدج ب ببرة أخببر أو يلمبب  ىبب ا ال ببرة إلببى ب ببرة معببي

البب ي دج عليببو السببيات  ،حببرة أخببر أو يجمبب  معنببى ال ببرة األصببو إلببى معنببى ال ببرة األخببر
 فبيكوخ المعنى ابلغ وأمثر تأاير بالسام 

 

 )أو( العايفت
 :تتضمن معاني منها

 وردىا بمعنى )بو( والواوف -
الكوبيببببوخ إلببببى أخ )أو( العايفببببت تببببرد بمعنببببى الببببواو، ولهببببم بببببي ىبببب ا المعنببببى  ذىببببب 

احتجاجات بي القراخ الكريم، وأقواج العربف احتجوا بيو من القراخ قولو تعالى: )لعلو يت مر أو 
)وأرنبلناه إلبى مائبت :،وقولبو أيضباً  ٙوقولبو تعبالى: )عب راً أو نب رًا( المرنبىت / ٗٗيمشى( يو /

فوذىبب جماعبت إلبى إخ معناىا)بو(فوانتشبهد الكوبيبوخ لب لك ٚٗٔالصبابات/ ألف أو ي يدوخ(
 (ٚ٘بالشعر قوج جرير)

 عدلي بهمُ يهّيت والمشابا   أاعلحت الفوارس أو رياحاً 
 (ٛ٘وقوج لحيد) 

 وىو أنا إي من ربيعت أو مضر  تمنى ابنتاي أخ يعيش أبوىما
( ىنا بمعنى الواوف وليسبي للشبك، ألنبو لبم يشبك ببي نسبحو إلبى ربيعبتف وقولبو: ة)او 

 آو مضر، يعني: ومضر أباه األمحرف
وذىب الحصريوخ إلى أَخ )أو( تكوخ ألحد الشي ين على اابهاح بمىة الواو و)ببو(،  

و(ف يخ الببواو معناىببا الجمبب  بببين الشببي ين و)بببو( معناىببا االببراب، ومىىمببا ممببالف لمعنببى)أ
 (فٜ٘واألصو عندىم أخ مو حرة يدج على ما ول  لو )

وأقبببوج ي دليبببو علبببى صببب ت مبببا ادعبببوهف يخ نبببيات الكبببىح ىبببو الببب ي ي بببدد أخ )أو(  
 العايفت تدج على االراب والجم  ىنا بي ى ه الموال ف
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بالفيصو مما ترى ىو السيات وحده وىو ما أحاوج جاىدة أخ أاحتو بي مو مسالت مبن  
ف إذ إني أتمسك بكبو معنبى جديبد صبدر مبن علمائنبا األوائبو، خاصبًت إذا اُيبد ببدليو ى ا الح ث

 بهو ب لك يمدح اللتت وينعش ص تهاف
(: )ألنبك تقبوج: نبواء عليبك الميبر والشبر، ويجبوز مكباخ البواو)أو(، ٓٙقاج الفبراء) 

ىاب يخ المعنببى جبب اءف ممببا تقببوج: الببربو قبباح أو قعببدف ة )أو( تبب ىب إلببى معنببى العمببوح مبب 
 الواو(ف

، أي: أي إنبا لعلبى ىبدى ٕٗوإنا أوإيامم لعلى ىدى(( نحا/)وذمر الفراء قولو تعالى:) 
 (فٔٙوانتم لفي لىج محين)

والتريب إني وجبدت خبىج الح بث ببي بطبوخ الكتبب عبن ىب ه المسبالت أَخ مثيبرا مبن  
يشير إلى ى ا (ف إذ وجدت نيحويو ٕٙعلماء الحصرة ينصوخ على جواز مجيء )أو( بمعنى الواو)

(: )وتقبببوج: خببب ه بمبببا عبببّ  أو ىببباخ، مأنبببو قببباج: خببب ه بهببب ا أو بهببب ا، أي: ي ٖٙالمعنبببى بقولبببو )
 يفوتنك على مو حاج ومن العرب من يقوج: خ ه بما ع  أو ىاخ ، أي: خ ه بالع ي  الهينففف(ف

 )أو( بمعنى حتى و)إي(  -
و ي باجومم عنبد ربكبم(( (ف ببي ذمبر قولبو تعبالى:))أٗٙجاء ببي معباني القبراخ للفبراء) 

 ف أي: حتى ي اجومم، أو إي أخ ي اجوممفٕٚآج عمراخ /
(: بي معنى )حتى( وبي معنى )إي( مما تقوج بي الكىح: تعلق بو ٘ٙإذ يقوج الفراء) 

 أبداً أو يعطيك حقكف بتصح  )حتى( و)إي( بي مول  )أو(ف
: ألل منببك أو تعطينببي (: أخ )أو( تببأتي بمعنببى )إي أخ( بقولببكٙٙوذمببر ابببن بببارس ) 

 حقيف بمعنى: إي آخ تعطيني حقيف
 (فٚٙومن الحصريين من ذىب إلى ى ا المعنى لكن بإلمار )أخ( ومنهم من خالفهم) 
والبب ي أراه أخ خببروز )أو( بمعنببى )حتببى( و )إي( صبب ي ف بالسببيات ىببو البب ي ي ببدد  

 المعنى، وى ا ما رأيتو بي تفسير اآليت الكريمتف
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ببببالمعنى المجبببازي لل بببرة األصبببلي يضبببفي عليبببو تونبببعاً جمبببيىف لبببم يببب ده المعنببببى  
 ال قيقي له ا ال رةف وى ا نر من أنرار لتتنا العربيت الجميلتف

 )أو( بمعنى )ي(  -
))وي تطب   :قد جعبو الفبراء معنبى )أو( بمعنبى )ي( ببي معبر  حديثبو عبن قولبو تعبالى 

قيد مجي ها به ه المن لت بي الج د واينتفهاح والج اء إذ ف و ٕٗمنهم آاماً أو مفورًا(( اانساخ/
(ف )أو( ىا ىنا بمن لت )ي( و )أو( بي الج د واينتفهاح والج اء تكوخ بي معنى )ي( ٛٙيقوج )

 به ا من ذلك(
وخىصبببت القبببوج: أخ خبببروز حبببرة العطبببف )أو( مبببن معنببباه األصبببلي إلبببى معببباني عبببدة  

بببي  ايببت الروعببت والجمبباجف يببدللنا علببى ذلببك نببيات الجملببت والببن  القرانببيف  وتضببمنو إياىببا شببي
 بال رة أو األداة ي يتوقفاخ على معناىما األصلي ب سب بو ىما ارياخ بمعاني عدةف

 

 )َاّم(
 (ف ٜٙترد بمعنى )الواو( مجازا للمجاورة التي بينهما) -

 عليوف إذ إخ مو واحدة منهما تأتي للجم  بين المعطوة والمعطوة 
بالواو لمطلق الجم ، وام للعطبف المقيبدف والمطلبق داخبو ببي المقيبد بيثحبي بينهمبا  

))ببى اقبت م :اتصاج معنويف ل ا يجوز أخ تستعمو )ابم( بمعنبى )البواو( ممبا ورد ببي قولبو تعبالى
العقحببت، ومببا أدراث مببا العقحببتففففام مبباخ مببن اللبب ين امنببوا وتواصببوا بالصببحر وتواصببوا بالمرحمببت(( 

 ٗٔ-ٔٔلحلد/ا
ومعنبى اآليبت  ٙٗوقولو تعالى: ))بألينا مرجعهم ام ا  شهيد على مبا يفعلبوخ(( يبونس/ 

األولى: وماخ من ال ين امنبوا، ألنبو لبو بقبي علبى حقيقتبو لكباخ اايمباخ متراخيبا عبن العمبوف بلبم 
(ف ٓٚيكببن لبب لك العمببو عحببرة بببى يكببوخ نببححا للثببواب وذلببك يخ عمببو الكببابر  يببر معتببد بببو )

 ٓبنانب مجي ى ا ال رة به ا المعنى المجازي ال ي ول  لو 
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 )حّتى(
 تتضمن معاني منها 

 ترد بمعنى )الفاء(  -
( بببإذا رببب  ٔٚتسببتعمو بببي االببابت وايبتببداء ولهببا حكببم بببي حببروة الجببر ) (حتّببى) 

المضارع بعبدىا لكونبو حباًي أو مب وًي ببو بهبي مالفباء ببي إببادة معنبى السبححيتف وتصبل  الفباء ببي 
مولبببعهافبتعطف الفعبببو علبببى الفعبببو ذلبببك إذا دخلبببي علبببى المالبببي أو المسبببتقحو علبببى جهبببت 

 ( ٕٚوأللربّنو حتى يحكي ) السحب ن و: لربي زيداً حتى بكى،
 (ٖٚوترد )حتى( بمعنى )الواو( العايفت ) -

(وىبببي دعببوى ببببى ٗٚإذا مانببي مبب لك بتفيبببد مطلببق الجمببب  ، وقيببو ىبببي للترتيببب ،) 
ومثباج ذلبك: رأيبي القبوح حتبى زيبدًافف إي رأيبي  فدليوف ومعناىا: انبتمداح شبيء مبن شبيء أخبر

أخ تكببوخ بعضبباً ممببا قحلببو، و ايببت لببو بببي زيببادَة أو  (حتببى)القببوح وزيببدًاف ويشببترل بببي المعطببوة بببب 
مببن  :( وخىصببت القببوج٘ٚنقببٍ  ن ببوا مببات النبباس حتببى األنحيبباء ،وقببدح ال جبباز حتببى المشبباة )

الواو( التي تفيد مطلق الجم  ، وي )خىج اآلراء السالفت ذمراً لمعنى )حتى( بهي تتضمن معنى 
تبى العميبد، لبم يبدج علبى أخ العميبد أخبرىم حضبوراً حضر رجاج الكليبت ح :بإذا قلنا فتفيد ترتيحاً 

 فبو قد يكوخ أولهم

 )الفاء( 
 ترد بمعنى )الواو(ف -

بالفبباء ىنببا أتببي بمعنببى  فدرىببم ودرىببم :والمعنببى فن ببو قولهم:لببو علببي درىببم بببدرىم 
)الواو( يخ الترتيب بي األعياخ ي يتصور بى يقاج: زيد بي الدار بعمرو بحكر، يخ المجتمعبين 

(ف وى ا يدلو على أخ الفاء ىنا ي تفيد معنى ٙٚبي الدار ي ترتيب بيهم بهم بي حالت اجتماع)
 س: الترتيب بو أبادت معنى الجم ف وم لك بي قوج الشاعر امرئ القي

 (ٚٚبسقط اللوى بين الدخوج ب ومو) قفا نحك من ذمرى ححيب ومن ج
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بين الدخوج وحومبو، ألخ الحينيبت ببي األعبرا  التبي ي تقبوح إي بشبي ين مالشبرامت  :أي
 (ٛٚ) فوالمصومت
انتمل  مما ذمر إخ الفاء عندما تمرز مبن معناىبا األصبلي وىبو الترتيبب إلبى معنبى  

خ لمطلبق الجمب  ، يخ الترتيبب يت قبق بيمبا يتعلبق بال مباخ وىبو )الواو( وىبو مطلبق الجمب  تكبو 
بلو علبي درىبم ببدرىم فالتقدح والتأخر بين الشي ين ، وى ا لم المسو بي المثاج والحيي الشعري

جم  درىم م  درىم آخر وم ا الحيي الشعري بهو جم  بين المولعين  :درىم ودرىم ،أي :أي
 (فالدخوج وحومو)

 )لّما( 
 -اني منها:وتتضمن مع

 ترد بمعنى )إي(  -
ذىب أبو حياخ األندلسبي إلبى مجبيء )لّمبا( بمعنبى )إّي( وقباج: إنهبا لتبت مشبهورة ببي  

ومثبببباج ذلببببك قولببببو  ف(ٜٚإي بعلببببي ) :أقسببببمي عليببببك لّمببببا بعلببببي مبببب ا ، أي :تقببببوج فىبببب يو
( لّمببا)(: قرأىببا العببواح ٓٛ، قبباج نببيحويو )ٗ( الطببارت/ (إخ مببو نفببس لّمببا عليهببا حببابظ)):تعببالى

تقبوج العبرب نشبدتك ا   فبالتشديد، وخففها بعضهم ، مأنو قباج: مبا مبو نفبس إي عليهبا حبابظ
 (فٔٛلّما بعلي، أي إيّ بعلي )

 (فٕٛوتأتي )لّما( بمعنى ال ين ) -
ف فحين انبفونا :أيفٖٗ( ال خرة / (بلّما انفونا انتقمنا منهم)بي ن و قولو تعالى: ) 
 فوا  اعلم
خرجي من معناىا األصلي التي ولعي لو لتتضمن معنيين بكاخ  (ّمال)خىصت القوج  

 ففحسب حاجت الن  إلى ى ين المعنيين(إيّ وحين))لّما( ٌنحك معناىا بي 
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 )ىو( اينتفهاميت
 وتتضمن معنى قد

بيهببا أخ تكببوخ لىنببتفهاح، وتببرد لمعبباخ أخببرى، وبببي ىبب ه المسببالت اختلبببف  واألصببو 
 (ٖٛالن اة، بمنهم من يوابق خروجها ومنهم من يربأ ذلكف)

، أي: قد أتبى علبى ٔ( اانساخ/(بقولو تعالى: ))ىو أتى على اانساخ حين من الدىر 
 (ف ٗٛاانساخ)

وخببروز )ىببو( لمعنببى )قببد( بيببو معنببى لطيببف، وىببو التقريببر والتقريبببف بالمقصببود بببي  
اآليت الكريمت انو يشرث الممايحين بي األمر، ويطلب منهم ااجابت عن ى ا الس اج، ولو أجابوا 

و)ىبو أتبى علبى اانسباخ( إخ  (لقالوا: نعم أتى على اانساخ، بالفرت بين )قد أتبى علبى اانسباخ
األولببى قببرر ىبب ا األمببر ابتببداء واخحببر بببوف وبببي الثانيببت عرلببو بصببيتت السبب اج ليقببرره المببتكلم بببي 

الممايب بنفسو بحدج من أخ يقولها المتكلم ابتداء يكوخ الممايب مشارما بي إصدار ال كم 
ون و ى ا أخ تقوج لممايحك: )ىو أمرمنك يبا ببىخ؟ ىبو أعطينبك مبا وعبدتك؟(ف وأنبي منبي 

م قد أمرمتني وأعطيتنيف بحدج من أخ تقوج ذلبك بصبورة المحبر تقبوج بعلي ذلك لو، بيقوج: نع
 (ف٘ٛبيكوخ ابلغ بي التقرير واألخحار) ،لها مستفهما تستم  الجواب منو

بالبب ي أراه أخ السببيات ىببو البب ي ي ببدد مببوخ )ىببو( بمعنببى )قببد( وىبب ا مببا أشببار إليببو  
 (فٙٛاتهم وأزمنتهم )األولوخ وىو شائ  بي الن و على خلفيت تفاوت الن ويين بي بي 

ومببن الجببدير بالبب مر أخ نببحب ربببأ خببروز معنببى )ىببو( اينببتفهاميت إلببى معنببى آخببر  
 -ىو:

إخ الن اة وجدوا أخ )ىو( تمتلف تماما عن )قد( حيث أنها تمت  بالدخوج على األنماء  -
 (ف ٚٛواألبعاج على حد نواءف بينما )قد( تدخو على األبعاج بقط )

ين من أخ اينتفهاح بي اآليت الكريمبت ومثيىتهبا تقريبري ببى ي تباز ما يراه عدد من المفسر   -
 (فٛٛإلى تقدير حرة مكاخ حرة آخر )
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بأىميبت الكبىح ومبا  أخ إيراد الكىح بصيتت اينتفهاح لو اار محير بي نفس المتلقي ويوحي -
 (ٜٛيتضمنو )

)ىبو(  وخىصت القوج: أخ حاج المتكلم ونيات البن  ىمبا الفيصبو ببي ت ديبد معنبى 
 وخروجها من اينتفهاح إلى معاخ أخرف

 

 )الواو( العايفت
 وتتضمن معاني منها

 ترد بمعنى )م (ف -
حيث ذمر نيحويو ذلك قاج: )إخ الواو تعطبف اينبم علبى مبا ي يكبوخ بعبده إي ربعبا  

(ف ٜٓعلببى مببو حبباج، وذلببك قولببك: أنببي وشببأنك، ومببو رجببو ولببيعتو، ومببا أنببي وعحببد ا ( )
(، وىبببو مبببا ذىبببب إليبببو العديبببد مبببن ٜٔومببب لك تكبببوخ البببواو بمعنبببى )أو( ذمبببر ذلبببك الهبببروي )

 و تدج على مو المعاني التي تدج عليها الثانيت ومنها:الن ويينف بعندما تدج على معنى، أ
 إنها تفيد التقسيم، مثاج ذلك: الكلمت انم وبعو وحرة، ومقوج الشاعر: - أ

 (ٕٜالناس مجروح عليو وجارح)  مما  وننصر موينا ونعلم انو
 وتعطي معنى ااباحت مقولك: جالس العلماء وال ىادف - ب
 وتعطي معنى التميير مقوج الشاعر: -ز

 (فٖٜبقلي الحكا أشفى إذاً لتليلي) وقالوا نأت باختر لها الصحر والحكا
 وترد الواو بمعنى )إْذ(  -

(ف مثبباج ذلببك: أتيتببك ٜٙ(، والهببروي )ٜ٘(، والمحببرد )ٜٗوذلببك مببا ذمببره نببيحويو ) 
واقبفف بهب ه البواو والسماء تمطر، ورايتك وزيد واقف والمعنى بيها: إذ السماء تمطر، وإذ زيبد 

قبد أىمبتهم أنفسبهم(( آج  يتشى يائفت مبنكم ويائفبت)) :ال اج، من ذلك قولو تعالى تسمى واو
 ف والتقدير على رأي نيحويو والمحرد: إذ يائفت قد أىمتهم أنفسهمفٗ٘ٔعمراخ/ 
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قاج ابن ىشاح: إخ ى ه الواو تسمى واو ايبتبداء ألنهبا داخلبت علبى الجملبت اينبميت،  
أو جملببت أو شببحو جملببتف بببالواو التببي لل بباج ي تببدخو إي وأقببوج إخ ال بباج ي يكببوخ بقببط مفببرد 

علببى الجمببو ال اليبببت، والجملببت ال اليببت منهبببا انببميت وبعليبببت، ويبببد مببن راببببط يربطهببا بصببباحب 
 ال اج، أو تربط بالواو، وتارة تربط بالضمير والواو معاف

وخىصببت ىبب ه المسببالت: أخ الببواو حببرة عطببف يمببرز عببن معنبباه ال قيقببي إلببى معبباخ  
جازيت أخرى تتون  بها، وشواىد ذلك مثيرة ومتنوعتف بكاخ معباني تلبك ال بروة أبر بي بيهبا م

إبرا بباً جمببيًى نببليماً نأبببي بهببن بببأروع مببا يكببوخ، وأبببدعي بالديلببت علببى معناىببا األصببلي ومعنببى 
 ال رة التي نابي عنوف

 

 اخلامتة

ف م مبد )صبلى ا  عليبو ونبلم( ال مد   رب العبالمين والصبىة علبى نبيد المرنبلين
 وبعدففف

ببباخ لكببو عمببو خالصببت ولكببو جهببد امببرة ويمكببن لنببا أخ نلمبب  لهبب ا الح ببث نتببائ  
 توصلنا إليها:

المجبباز اىاببت أنببواع ،و التضببمين بببي ال ببروة مببن المجبباز اللتببوي يخ اللفببظ لببم يولبب   -ٔ
علببى وجببو  لل قيقببت ، والمجبباز معببا، والجمبب  بينهمببا مجبباز خبباص، يعببرة بالتضببمين وىببو

المصبببوص تضبببمين حبببرة أو أداة ، معنبببى حبببرة أو أداة أخبببرى، بقبببد ينتقبببو ال بببرة أو 
األداة إلببى أمثببر مببن درجببت ، وال ببروة واألدوات المتضببمنت بعضببها بعضببا مثيببرة ي حصببر 
لهبا، بقبد عنبي بأنبلوب التضبمين ابتبداء يائفبت مبن الن باة جلهبم مبن مدرنبت الحصبرة التببي 

ألداة أمثببر مببن معنببىف اببم ربضببي مسببالت تنبباوب ال ببروة ربضببي القببوج ببباخ لل ببرة أو ا
 التي اعتمدتها مدرنت الكوبت وتابعها بي ذلك آخروخف

بكثير من ال روة تتناوب بي معناىا وتتضمن معاني حروة أخر وىو لبرب مبن الحى بت  -ٕ
والتون  بي المعنى وشواىده مثيرة على ما تحين بي متاب ا  الع ي ، وبي متب اللتتف إخ 
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يت التضمين الن ويت ربما جعلتنا نعيد الن ر بي الكثيبر مبن خىببات المفسبرين ، حبوج ن ر 
 بعأ اآليات من حيث حصر ايختىة، وتسهيو ترجي  األقواج بعضها على بعأف 

 هوامش البحث: 

 ف(، وتاز العروس مادة )لمن(لمن)لساخ العرب مادة  :ين ر -ٔ
، ٖٗٗ :وح الحى بت )شبرح الحرقبوقي)لمن(،والتلمي  بي عل :تاز العروس مادة :ين ر -ٕ

 ف(ٔل 
 فٜٜٔ-ٓٛٔ) ٔ:مجلت المجم  اللتوي العربي الملكي بي مصر :ين ر -ٖ
 فٜٖٓ/  ٕ :المصائ  يبن جنى :ين ر -ٗ
 ف٘ٔ/  ٛ :، وشرح المفصو يبن يعيش ٔٛٗ/  ٕ :الكشاة -٘
 ٖٛ/ٔ:،ومتني اللحيبٕٜٔ،الجنى الداني:ٜٖٔ/ٔالح ر الم يط: :ين ر -ٙ
 ٜٛ/  ٔ:حاشيت الدنوقي -ٚ
 ٖٚٔ/  ٖمعاني القراخ للفراء:  -ٛ
 ٜٖٔ/  ٔ :الح ر الم يط :ين ر -ٜ
 ٖٚٚ :الجنى الداني - ٘

 ٕٙٗ/  ٔ:الكتاب -ٔٔ
 ٕٙٗ/ ٔ:المصدر نفسو:ين ر -ٕٔ
 فٖٚٚين ر: الجنى الداني:  -ٖٔ
 ٛٚٗالمصدر نفسو:  -ٗٔ
 ٛٚٗ :ين ر: الجنى الداني -٘ٔ
 ٛٚٗ :الجنى الداني :ين ر -ٙٔ
 ٕٖٓ/ٔ:الهوام ،وجم   ٕٚٔ/ ٔ :اينصاة بي مسائو المىة :ين ر -ٚٔ



 

  (ٖٕٔٓتشرين الثاني )   (ٔٔالعدد )   (ٕٓالمجلد )  
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 ٜٓ – ٜٛ/ ٔ:معاني القراخ للفراء -ٛٔ
 ٕٚٛ/  ٕ :المصدر نفسو -ٜٔ
 فٗٚٔ -ٖٚٔ/ ٔاينصاة بي مسائو المىة:  :ين ر -ٕٓ
 ٜٗٔ/  ٔ :ين ر: شرح المتني -ٕٔ
 ف٘ٛٗ/ٔ، وجام  الحياخ للطحري: ٕٕٗ/٘ين ر: ىم  الهوام :  -ٕٕ
 ٙ٘ٙ/ٕ:،وارتشاة الضرب ٜٕٔ/  ٖ :ين ر: شرح التسهيو يبن مالك -ٖٕ
 ٗٚٔ/  ٖ ، وين ر: الكتاب: ٖٕ٘/ ٛ :العين -ٕٗ
 ٕٕٗ/  ٘،والهم :  ٗ٘ٙ/ٖ :ين ر: ارتشاة الضرب -ٕ٘
 ٛٔ/ٗ،وشرح المفصو:  ٖٖٗ :، ايمالي الشجريت ٚٛٗ/ٔ:ين ر: الكتاب -ٕٙ
 ٜٕٔ – ٕٛٔ :ين ر: ايزىيت -ٕٚ
 ٜٕٛ – ٕٛٛ/  ٖالمتتضب:  -ٕٛ
،والحرىببببببباخ ببببببببي علبببببببوح ٖٙ/ٔ،ومتنبببببببي اللحيبببببببب:ٕٙٙ/ٖإعبببببببراب القبببببببراخ للن ببببببباس: -ٜٕ

 ٖٗٚ/ٗالقراخ:
 ٖٚٔ/ٕ، وايتقاخ بي علوح القراخ: ٖٙ/ٔ،ومتني اللحيب:ٕٕٗين ر:الجنى الداني: -ٖٓ
 ٖٙ/ٔ، ومتني اللحيب:ٜ٘ٗ/ٕ،والح ر الم يط:ٕٔٗين ر:الجنى الداني: -ٖٔ
 ٖٙ/ٔ:متني اللحيب -ٕٖ
 ٖٙ/ٔ، ومتني اللحيب:ٜ٘ٗ/ٕ، والح ر الم يط:ٕٔٗين ر: الجنى الداني:  -ٖٖ
 فٜ٘ٗ/ٕ:الم يط، وين ر:الح ر ٕٕٕ/ٔمعاني القراخ للفراء: -ٖٗ
 ٖٙ/ٔ، ومتني اللحيب:ٕٕٗ، والجنى الداني:ٖٗٚين ر: إصىح الملو:  -ٖ٘
 ٘ٙ-ٗٙين ر: ايزىيت:  -ٖٙ
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ٖٙٓ 

 

 

ين ببببر ٗٚٔٓشببببرح المعلقببببات السببببح ، يبببببي عحببببدا  ال سببببين ابببببن احمببببد ال وزنببببي،  -ٖٚ
 ٖٙ/ٔ،ومتني اللحيب:ٖٗٚبي:إصىح الملو:

 ٕ٘ٓ/ٔين ر: التحياخ بي علوح القراخ: -ٖٛ
 ٛٗٔ/ٗ، وجم  الهوام : ٖٙ/ٔ،ومتني اللحيب:ٕٕٗالداني:ين ر: الجنى  -ٜٖ
 فٖٙ/ٜين ر: تفسير القريحي:  -ٓٗ
 فٕٖٓ/ٗ، وجم  الهوام :ٕٕٔ، والجنى الداني: ٙٚين ر: معاني ال روة: -ٔٗ
 ٖٔٔين ر: الصاجي بي بقو اللتت: -ٕٗ
 فٛٛ/ٕاينصاة بي مسائو المىة:  -ٖٗ
 فٜٛ-ٛٛ/ٕين ر: المصدر نفسو:  -ٗٗ
 ٖٛمنه  السالك: -٘ٗ
 ٜٔايلداد:ين ر:  -ٙٗ
 ٖٗٔ/ٔمعاني القراخ للفراء: -ٚٗ
 ٖٓٚ/ٕالمصدر نفسو: -ٛٗ
 ٕٗ/ٕجام  الحياخ: -ٜٗ
 ٖٚٚ/ٕين ر: معاني القراخ للفراء: -ٓ٘
 ٜٛٔايلداد: -ٔ٘
 ٓٔ/ٚٔجام  الحياخ: -ٕ٘
 ٚ٘-ٙ٘/ٔمتني اللحيب: -ٖ٘
 ٕٙٔ/ٗ، ٔ٘ٔ/ٖين ر: الكتاب:  -ٗ٘
 ٕٕٖ/ٔ، وامالي الشجري: ٔ٘ٔ/ ٖ :، وين ر بي الكتابٙٙ :ديوانو -٘٘
 ٖٙ٘ – ٖ٘٘/ ٗ :الدر المصوخ :ين ر -ٙ٘
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 ٜٔٗوىبببببي قبببببراءة نبببببباب  ، واببببببن عاصببببببم واخبببببروخ ،ين بببببر: السببببببحعت ببببببي القببببببراءات:  -ٚ٘
 فٔ٘ٔوالتيسير:

 فٖٙ٘ – ٖ٘٘/  ٗ :الدر المصوخ :ين ر -ٛ٘
واينصببباة:  ،ٜٚ،ومعببباني ال بببروة للرمببباني: ٜٖٔ-ٖٚٔ/ٕ:ين ر:ايمبببالي الشبببجريت -ٜ٘

 فٕٛٗ/٘، والهم : ٔٗٙ/ٕ، وارتشاة الضرب:ٛٚٗ/ٕ
 ٙٙشرح ديواخ جرير:  -ٓٙ
 ٜٜ/ٛ، وشرح المفصو: ٚٔٔ، وايزىيت:ٖ٘ٔشرح القصائد العشر:  -ٔٙ
-ٖٙ/ ٔ ، ومتنببي اللحيبببٕٚٗ، والجنببى الببداني: ٔٛٗ-ٓٛٗ/ٕين ببر: اانصبباة:  -ٕٙ

 فٗٙ
 فٔٓٗ/ٔمعاني القراخ للفراء: -ٖٙ -ٖٙ
 فٜٗ/ٕٕ:، وجام  الحياخٕٖٙ/ٕين ر: المصدر نفسو:  -ٗٙ
المصبدر السبابق واببن جنبي ، والجرمي: تن ر: ٓٙٗ/ٕومنهم قطرب ين ر: المصائ : -٘ٙ

 فٙٚٔين ر المصدر السابق، وابن مالك ين ر: التسهيو: 
 فٕٕٛ/ٔالكتاب:  -ٙٙ
 ٕٚ/ٔمعاني القراخ للفراء:  -ٚٙ
 ٕٓ٘/ٔين ر المصدر نفسو:  -ٛٙ
 ٕٛٔ-ٕٚٔين ر: الصاححي بي بقو اللتت:  -ٜٙ
 ٚٚ-ٙٚ/ٔين ر: متني اللحيب: -ٓٚ
 ٜٕٔ/ٖمعاني القراخ للفراء: -ٔٚ
 ٙٛين ر: حروة المعاني:  -ٕٚ
 ٙٛنفسو: المصدر  -ٖٚ
 ٙ/ٖين ر: الكتاب:  -ٗٚ
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 ٛٓ٘ين ر: الجنى الداني: -٘ٚ
 ٓ٘-ٜٗ/ٔالكتاب:  -ٙٚ
 ٖٙٔ/ٕالهم : -ٚٚ
 ٛٛٔ/ٖين ر: ابن عقيو:  -ٛٚ
 ٕٚين ر:حروة المعاني:  -ٜٚ
 ٚين ر شرح المعلقات السح  ألبي عحد ا  ال سين ال وزني، -ٓٛ
  ٕٚ :حروة المعاني :ين ر -ٔٛ
  ٗ٘ٗ/  ٛ :ين ر: الح ر الم يط -ٕٛ
  ٕٗ٘/ ٖ :ني القراخ للفراءومعا ٘ٓٔ/  ٖ :الكتاب :ين ر -ٖٛ
  ٛ٘ٚ :حجت القراءات -ٗٛ
 فٗٔٗ :الجنى الداني -٘ٛ
 ٖٔ٘/ٕ:، ومتني اللحيبٖٓٗين ر: الجنى الداني: -ٙٛ
 ٕ٘ٚ/ٕ، والتحياخ: ٜٕٚ/ٕين ر: مجاز القراخ:  -ٚٛ
 ٕٓٙ-ٜٔٙ/ٗين ر: معاني الن و:  -ٛٛ
، والمحرد وال جاز، وابن جني والهروي، وال ممشري، ين ر: معاني منهم الفراء وأبوعحيدة -ٜٛ

، وحببروة ٗٗ-ٖٗ/ٔ، المقتضببب: ٜٕٚ/ٕ، مجبباز القببراخ: ٖٕٔ/ٖالقببراخ للفببراء: 
 ٜٗٔ/ٗ، والكشاة:ٕٚٔ، وايزىيت: ٕٙٗ/ٕ، والمصاص: ٕالمعاني 

 ٖٜٖ/ٛين ر: الح ر الم يط:  -ٜٓ
 ٔٙٗ/ٔ، ومتني اللحيب ٖٕٔ/ٖ، معاني القراخ: ٜٕٕ/ٕنفسو:  ين ر: المصدر -ٜٔ
 فٖٛ/ٖالفتوحات ايلهيت:  -ٕٜ
 ٔ٘ٔ/ٔالكتاب:  -ٖٜ



 

  (ٖٕٔٓتشرين الثاني )   (ٔٔالعدد )   (ٕٓالمجلد )  
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 ٖٖٕايزىيت:  -ٜٗ
 ٖ/ٕ، ومتني اللحيب:ٖ٘/ٕ، وشرح ابن عقيو: ٜٗٔين ر الحيي بي: الجنى الداني:  -ٜ٘
  ٖ٘/ٕ، وشرح ابن عقيو: ٖٖ/ٕالحيي لعمر بن براحت الهمداني ين ر: متني اللحيب: -ٜٙ

 در واملراجعاملصا

مكتحبت المشببهد  م مبد ابببو الفضبو ابببراىيم -:ايتقباخ ببي علببوح القبراخ /السببيويي / تب  -ٔ
 ٜٚٙٔ/ ٖٚٛٔال سيني لف / 

دف مصبببطفى احمبببد  -:ارتشببباة الضبببرب مبببن لسببباخ العبببرب / اببببو حيببباخ ايندلسبببي / تببب  -ٕ
 فٔالن اس مط المدني / مط / ل 

عحبببد المعبببين  -:تببب  –وي لعلبببي ببببن م مبببد الن بببوي الهبببر  –ايزىيبببت ببببي علبببم ال بببروة  -ٖ
 ح(  ٜٔٛٔىب /ٓٗٔ/ دمشق ) الملوحي

دف حمب ة عحبد ا  دار المبري  /  -:للحطليونبي / تب  –اصىح الملو الواقب  ببي الجمبو  -ٗ
 ٜٜٚٔ/ ٜٜٖٔ/ ٔالريا  / ل 

 ٜٓٙٔم مد ابو الفضو ابراىيم الكويي /  :ايلداد / ابو بكر بن اينحاري / ت  -٘
 ٕٖٓٔل دار الكتب المصريت ) –يبن خالويو  –اىاين نورة من القراخ الكريم  اعراب -ٙ

 ح( ٜٔٗٔىب /
 ٜٓٛٔزىير  ازي زاىد / مط العاني  :اعراب القراخ يبي جعفر الن اس / ت  -ٚ
 دار المعربت للطحاعت / بيروت –يبن الشجري  –ايمالي الشجريت  -ٛ
/ القبباىرة  ٔخ( / يبببي بقبباء العكحببري لامببىء مببا مببن بببو الببرحمن )التحيبباخ بببي علببوح القببرا -ٜ

ٜٔٙٔ 
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يبببي الحرمببات عحببد  –اينصبباة بببي مسببائو المببىة بببين الن ببويين الحصببريين والكببوبيين  -ٓٔ
الببرحمن بببن ابببي نببعيد اينحبباري / تبب : م ببي عحببد ال ميببد / مطحعببت اينببتقامت / القبباىرة / 

 ٜ٘ٗٔ، ٖٗٙٔ،  ٔل
 / مطحعت النصر ال ديثت / الريا  يبي حياخ ايندلسي –الح ر الم يط  -ٔٔ
م مببد ابببو الفضببو ابببراىيم / دار الجحببو /  :ال رمشببي / تبب  –الحرىبباخ بببي علببوح القببراخ  -ٕٔ

 ٜٛٛٔ/ ٛٓٗٔبيروت /
 ٖٙٓٔلل بيدي / مصر  –تاز العروس  -ٖٔ
 اوتوبرن ج انىميوج-:التيسير بي القراءات السح  / ابو عمر الداني / ت  -ٗٔ
 ٛٓٗٔ/  ٔتاويبببببو أي قبببببراخ / الطحببببري / دار الفكبببببر / بيبببببروت / ل جببببام  الحيببببباخ مببببن -٘ٔ

/ٜٔٛٛ 
 ٜٛٛٔ/ ٛٓٗٔ ٔالجام  يحكاح القراخ / القريحي / دار الكتب العلميت / بيروت / ل -ٙٔ
دف بمبر البدين  -ال سبن ببن قانبم المبرادي / تب : –الجنى البداني ببي حبروة المعباني  -ٚٔ

 ٖٜٛٔ/ ٕٓٗٔبيروت  / ٕقحاوة ، واينتاذ م مد نديم بالو / ل
 ٖٔٚٔم مد علي النجار / مطحعت دار الكتبب المصبريت  -:ت  –المصائ  يبن جني  -ٛٔ

 /ٜٕٔ٘ 
دف احمبببد م مبببد  :البببدر المصبببوخ ببببي علبببوح الكتببباب المكنبببوخ / السبببمين ال لحبببي / تببب  -ٜٔ

 ٜٜٗٔ – ٜٙٛٔ/  ٙٓٗٔ/  ٔالمرال / دار القلم / دمشق / ل
  ٗمد ابو الفضو ابراىيم / دار المعارة / لم  -:ديواخ امرئ القيس / ت  -ٕٓ
دف م مبد يونبف نجبم / دار صبادت بيبروت /  -:ديواخ عحبد ا  ببن قبيس الرقيبات / تب  -ٕٔ

ٖٔٚٛ  /ٜٔ٘ٛ 
/  ٕٜٖٔدف شبوقي لبيف دار المعبارة / مصبر  :السحعت بي القراءات / ابن مجاىد ت  -ٕٕ

ٜٕٔٚ 
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يبو العقيلبي الهمبداني المصبري / مطحعبت يببن عق –شرح ابن عقيبو علبى الفيبت اببن مالبك  -ٖٕ
 ٜٗٙٔ – ٖٗٛٔالسعادة / مصر 

دفعلبي م سبن عيسبى بيبروت /  -:تب  –يببن ىشباح اينصباري  –شرح جمو ال جباجي  -ٕٗ
 ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔ/  ٕل

 ٜٖٗٔالشرمت الوينيت للنشر والتوزي  ،  –ايعلم الشمري  –شرح ديواخ امرئ القيس  -ٕ٘
 /ٜٔٚٗ 

عدناخ عحد البرحمن البدوري مبط  -:وعدة الىبظ / يبن مالك / ت  شرح عمدة ال ابظ -ٕٙ
 ٜٚٚٔالعاني / بتداد / 

م مبد م بي  :ايشبموني تب  (مبنه  السبالك البى الفيبت اببن مالبك)شرح الفيبت اببن مالبك  -ٕٚ
 ٜٓٚٔ/  ٖالدين عحد ال ميد / مط النهضت / القاىرة / ل

تببب : عحبببد  ٕٖٛكبببر ببببن اينحببباري ت شبببرح القصبببائد السبببح  الطبببواج الجاىليبببات / اببببو ب -ٕٛ
 ٜٓٛٔ/  ٓٓٗٔ/  ٗالسىح ىاروخ / دار المعارة / القاىرة ل

احمبببد خطببباب / دار  :يببببي جعفبببر الن ببباس / تببب  –شبببرح القصبببائد التسببب  المشبببهورات  -ٜٕ
 ٖٜٚٔ/  ٖٜٖٔال ريت للطحاعت / بتداد 

/  ٔٔمصر / ليبن ىشاح اينصاري / مطحعت السعادة  –شرح قطر الندى وبو الصدى  -ٖٓ
ٖٖٔٛ  /ٜٕٔٙ 

شبببببرح المعلقبببببات السبببببح  ،اببببببي عحبببببدا  ال سبببببين ببببببن احمبببببد ال وزنبببببي ،م نسبببببت الببببب ين  -ٖٔ
 ٜٜٓٓٔالعرات،،بتداد،مكتحت ايشترامي ،لحناخ،،بيروت

عحد ا  انماعيو الصاوي / مطحعت  :يبن ىشاح اينصاري / ت  –شرح المتني وشواىده  -ٕٖ
 مصطفى الحابي / مصر 

 بيروت –يبن يعيش الن وي  –لمفصو شرح ا -ٖٖ
السببيد احمببد صببفر / مببط عيسببى الحببابي ال لحببي وشببرمائو /  -:ابببن بببارس تبب  –الصبباجي  -ٖٗ

 القاىرة
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 بيروت  –دار المعربت  –للسيويي  –ىم  الهوام  شرح جم  الجوام  بي علم العربيت  -ٖ٘
صببال  مهببدي عحبباس /  ٔعمببدة ال ببابظ بببي تفسببير اشببرة ايلفبباح درانببت مبب  ت قيببق ز -ٖٙ

 ٕٜٜٔرنالت دمتوراة / ايدب /المستنصريت 
عمبر الشببهير بالجمببو / درانببت ن ويبت / ىيببثم يببو يانببين/  الفتوحبات ايلهيببت لسببليماخ بببن -ٖٚ

 ٜٜ٘ٔرنالت ماجستير / مليت التربيت / اينحار 
ر المعربت الكشاة عن حقائق التن يو وعيوخ ايقاويو بي وجوه التأويو / ال ممشري / دا -ٖٛ

 / بيروت
 ٜٙ٘ٔ/  ٖٙٚٔيبن من ور / دار صادر / دار بيروت /  –لساخ العرب  -ٜٖ
 ٜٛٛٔ/  ٛٓٗٔجام  الحياخ من تأويو آي القراخ / الطحري / دار الفكر / بيروت  -ٓٗ
 ٜٙٛٔ/  ٙٓٗٔمجلت المجم  العلمي العراقي ، مطحعت المجم  العراقي /  -ٔٗ
 –دف عحببد الفتبباح انببماعيو شببلحي / دار النهضببت مصببر  :للرمبباني تبب  –معبباني ال ببروة  -ٕٗ

 القاىرة
 مطاب  نجو العرب / مصر  –م مد علي النجار -:للفراء / ت  –معاني القراخ  -ٖٗ
 ٖٙ٘ٔمتني اللحيب عن متب ايعاريب / ابن ىشاح اينصاري / مطحعت مصطفى م مد  -ٗٗ
 بيروت  ٔل –م مد عحد المالق عضيمت  ٓ:للمحرد / ت  –المقتضب  -٘ٗ
دف احمببد عحببد السببتار الجببواري و دف عحببد ا   :يبببن عصببفور ايشببحيلي / تبب  –المقببرب  -ٙٗ

 فٜٔٚٔ/  ٜٖٔٔ/  ٔالجحوري / مطحعت العاني / بتداد / ل
 

  



 

  (ٖٕٔٓتشرين الثاني )   (ٔٔالعدد )   (ٕٓالمجلد )  
 

ٖٙٚ 

 اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة جملة

 

 
ABSTRACT 

Inclusion is ingraining a pronunciation with the meaning of 

other pronunciation giving it’s a judgment, to let the word gives two 

meanings ; so it is a briefness to be used instead of details, whereas 

many letters in our Arabic language rotate in their meanings 

including meanings of other letters: this is a king of rhetoric and 

expansion in meaning with its many evidences in the Holy Koran. 

In the books of language, it is of the linguistic disablement because 

the pronunciation is not fixed in fact to convey the meaning in the 

text herein that is called an inclusion. So; the meaning is not given 

implicitly as it is mentioned but it was indicated to with others.  

Therefore; several classifiers of the grammatical, 

interpretation, and rhetorical books discussed that point and 

disclosing it, in such a case their doctrines were different with the 

speech function diversity an its indications. What of find is that the 

letter does not depend only on its original meaning, but goes with 

several meanings ; so it goes figuratively to those meanings to do its 

function in the text horein, this going is called an inclusion.  


