Available online:
http://journal.imla.or.id/index.php/arabi
Arabi : Journal of Arabic Studies, 5 (1), 2020, 91-102
DOI: http://dx.doi.org/10.24865/ajas.v5i1.194

دالالت حروف الجر املتعلقة باألفعال عند آلالوس ي
Mohamad Yusuf Ahmad Hasyim
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
E-mail : yusufarab@mail.unnes.ac.id
Abstract
The semantics of prepositions have special connotations according to the verb followed. It
is known that prepositions can reverse the meaning of the verb to the other. The verb
becomes more than one meaning because of the different connotation of the preposition by
the verb. This research aims to study the semantics of verbs related to prepositions and to
highlight the eloquence of the Holy Quran in the diversity of its infringement of the single
verb in various prepositions through the study of Alusi interpretation. The method used is
a stylistic approach, where researcher collected some verbs related to preposition i. e.
adzina-a>mana-kharaja-h}amala-fa’ala, then analyzed objectively with the extrapolation of
the aesthetics of their connotations and suggestions and compare Alusi’s views in his
interpretation with former and modern scholars’ interpretations. The result showed that
Alusi had both same and different views with former and modern scholars regarding the
effect of preposition to the verbs’ meaning.
Keywords: prepositions, verbs, Alusi
Abstrak
Huruf jarr mempunyai makna khusus sesuai verba (fi’il) yang mengikutinya. Bahkan huruf
jarr dapat mengubah arti verba (fi’il) menjadi makna sebaliknya atau makna yang lain.
Dengan demikian, satu verba (fi’il) dapat memiliki makna lebih dari satu sebab perbedaan
makna huruf jarr yang mengikutinya. Penelitian ini bertujuan mengkajin makna (semantik)
huruf jarr yang berhubungan dengan verba (fi’il) tertentu serta mengkaji stilistika alQur’an khususnya pada kajian muta’addi verba (fi’il) dengan beberapa huruf jarr pada
Tafsir al-Alusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan stilistika
di mana peneliti mengumpulkan sejumlah verba (fi’il) yang berhubungan dengan huruf jarr,
yaitu: adzina-a>mana-kharaja-h}amala-fa’ala. Analisis data selanjutnya dilakukan secara
objektif dengan menyimpulkan keindahan makna verba (fi’il) tersebut dan
membandingkan pendapat Alusi dengan pendapat para mufassir sebelum dan sesudah
Alusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pendapat
antara Alusi dengan mufassir sebelum dan sesudahnya. Namun, sebagian pendapat Alusi
sendiri dianggap lebih baik dari pendapat para mufassir sebelum dan sesudahnya
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مقدمة
يعتقد اؼبسلمون أن القرآن كالم هللا اؼبوحى بو ابلضبط ) .(Çoruh, 2019وعلى كل مسلم فهم القرآن فهما صحيحا
حىت تصبح حياتو على سلوك القرآن .وال ديكنو فهم القرآن إال بتعلم علم التفسَت أو تعلم كتب التفسَت .وقال قادر
وآخرون إن تفسَت القرآن أىم العلوم عند اؼبسلمُت .وكل ما يتعلق بطريق اغبياة اإلسالمية يرجع إليو ألن تطبيق اإلسالم
الص حيح يعتمد على فهم وحي هللا الصحيح .بدون التفسَت ال يصل اؼبسلمون إذل فهم صحيح آلايت القرآن الكرمي
).(Kadir, Usman, Ibrahim, & Ali, 2014

يف القرآن الكرمي عدة األساليب للتعبَت عن كالم هللا ،وىذا من إعجاز القرآن من انحية اللغة .يف القرآن ىناك

مهما من أسلوب اللغة .يف القرآن ،يلعب
الكثَت من العبارات اليت ىي ؾباز ال يعرف معناه إال ابلتفسَت .يعد اجملاز جزءًا ً
حيواي يف التفاسَت اؼبختلفة للقرآن .قد كثر استخدام اجملاز يف اآلايت القرآنية ،ويف كثَت من األحيان قبده يف
دورا ً
اجملاز ً
مشاكل دالالت وتفسَتات متنوعة للًتصبة ) .(Nurbayan, 2019وكذلك يف فهم معاين القرآن حيتاج اؼبسلم أي اؼبفسر
إذل السياق ،إما سياق النص وإما سياق اؼبوقف ) .(Haleem, 2018وقالت بينك إن كتب التفسَت للقرآن الكرمي خيتلف
بعضها ببعض حسب اؼبنطقة ،ولكل كتاب التفسَت ميل إقليمي وفقا ػبلفية اؼبفسر ) .(Pink, 2010وىذا يهدف إذل
تسهيل اؼبسلمُت يف فهم القرآن وجعلو قريبا من حياهتم.
وىناك مناىج كثَتة لتفسَت القرآن .فالطربي يقدم تفسَته من خالل فقو اللغة وحيلل كل الكلمة من جهة القواعد
والداللة والتاريخ ) .(Klar, 2016; Saleh, 2016ويطبقها الباحثون حاليا يف القرآن مثل إيسوتزو الذي ىو يطبق الداللة
يف ربليل القرآن ) .(Al-Akoub, 2012ووجدان أيضا نوعا آخر من التفسَت وىو تفسَت صويف حبيث يعتقد متعددة
اؼبستوايت للمعٌت ووجود اؼبعٌت الباطٍت لكلمات القرآن الكرمي ).(Elias, 2010
وكان أبو الثناء شهاب الدين األلوسي (ٕٓ )ٔٛ٘ٗ-ٔٛمن أبرز العلماء يف بغداد يف منتصف القرن التاسع عشر
) .(Nafi, 2002ومن مؤلفاتو روح اؼبعاين يف تفسَت القرآن العظيم والسبع اؼبثاين .إن (روح اؼبعاين) للعالمة اآللوسي ليس
إال موسوعة تفسَتية قيمة صبعت كل ما قالو علماء التفسَت الذين تقدموا عليو .مثل النقد واعبرح والًتجيح الذي يعتمد
على قوة الذىن وصفاء القرحية .إن لكل حرف من حروف اعبر معناه الذى يباين غَته ،وحُت تدخل حروف اعبر على
الفعل لتوصل أثره يف االسم اؼبعدى يكتسب معها الفعل من الدالالت اليت تتنوع بتنوع حروف اعبر الداخلة عليو ،بل
حسبك أن تعلم أن حروف اعبر يستطيع أن يقلب داللة الفعل إذل النقيض فيصَت الفعل الواحد لو أكثر من معٌت بسبب
اختالف داللة حرف اعبر الذي تعدى بو الفعل ،ويف ىذا الصدد يقول الراغب (د .ت" :).فإذا قيل :رغب فيو وإليو
يقتضى اغبرص عليو قال تعاذل{ :إِ اان إذل ربِنَا ر ِ
اغبُ ْو َن} (التوبة )ٜ٘ :وإذا قيل :رغب عنو اقتضى صرف الرغبة عنو
َّ َ
ب َع ْن ِملا ِة إِبْ َر ِاىْي َم} (البقرة.)ٖٔٓ :
والزىد فيو كبو قولو تعاذلَ :
{وَم ْن يَ ْر َغ ُ
أرأيت كيف انقلبت داللة الفعل إذل النقيض فحُت عدى ب(إذل) دل على اغبرص عليو وحُت عدي حبرف اجملاوزة
(عن) دل على كل عدم الرغبة والزىد فيو.
وإذا كانت تعدية الفعل حُت يعدى أبكثر من حرف من حروف اعبر-لكون تعديتو هبا مشهورة وشائعة على ألسنة
الفصحاء أو كثر ورود تعديتو هبا -قد خفيت على بعض العلماء وأخطأ فيها بعضهم لصعوبتو إذ إن اػبطأ وإن وقع
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يكون يف عدم إدراك بعض الفروق والدالالت اليت تشيع هبا حروف اعبر ،ومع ذلك كلو فإن األمر يظل مقدورا عليو بل
ويف مكنة اؼبتأمل الذى يصغى السمع ؼبا هتمس بو حروف اعبر من اؼبعاين اؼبتنوعة اليت زبلعها على الفعل اؼبعدى هبا،
وغَت خاف يف أن إدراك مثل ىذه الفروق يكون صعبا للغاية حُت يتعدى الفعل حبرف من حروف اعبر ليس من شأنو
أن يتعدى بو إما ألنو يتعدى بنفسو ،وإما لشيوع تعديتو حبرف آخر على ألسنة الفصحاء ،أو يف البيان القرآين ،فإذا ما
خولف اؼبعروف واؼبشهور من ىذه التعدية فإن اآلراء حينئذ تتباين ،واؼبذاىب تتعدد يف تفسَت ىذه اؼبخالفة ،وأكثرىا ال
يعٌت ابلوقوف على أسرار اؼبخالفة ،واستجالء أغراض النظم بقدر ما يعٌت إبجياد تربير ؽبذا اػبروج واالستشهاد على
صحتو ،فبا نطق بو العرب ،أو نزل بو الروح األمُت" (اػبضري.)ٜٜٔٛ ،
ويلجأ بعض النحاة واؼبفسرين حُت يكثر تعدية الفعل حبرف ما وتقل تعديتو حبرف آخر إذل القول أبصالة تعديتو
بذلك اغبرف ونيابتو عن اغبرف اآلخر اعتمادا على كثرة تعديو وشيوعها أو قلة تعديو.
ومن ذلك ما ذىب إليو ابن ىشام يف تعدية فعل اؼبرور اترة ب(الباء) واترة ب(على) عند حديثو عن الباء ومعانيها
بقولو" :فإذا استوى التقديرات يف اجملازية فاألكثر استعماال أوذل ابلتخريج عليو ك(مررت بزيد) و(مررت عليو) وإن كان
قد جاء كما يف قولو تعاذل{ :لَتَ ُم ُرو ان َعلَْي ِه ْم} (يوسف )ٔٓ٘ :و{َديُُّرو ان َعلَْي َها} (الصافات )ٖٔٚ :إال أن (مررت بو)

أكثر فكان أوذل بتقديره أصال" (ابن ىشام ،د .ت .).أ .ى
ومن ذلك ما ذكره أبو حيان (د .ت ،ٙٛ ،م ٔ) عند تفسَت قولو تعاذل{ :واِ َذا خلَوا إذل َشي ِ
اطْينِ ِه ْم( } . . .البقرة:
َ
َ َْ
ٗٔ ) قائال يتعدى ب(الباء) وإذل و(الباء) أكثر استعماال ،وعدل (إذل) ألهنا اذا عديت ب(الباء) احتملت معنيُت
أحدمها االنفراد والثاين السخرية" (الزـبشري ،د .ت.؛ أبو حيان ،د .ت؛ اعبمل .)ٕٖٓٔ ،أ .ى
فهو يشَت إذل أن الفعل (خال) األصل فيو أن يتعدى ب(الباء) ألهنا أكثر استعماال وحُت يتعدى بغَت (الباء) يكون
على غَت األصل.
وىذا االستدالل يؤكد ما ذىب إليو كثَت من علماء النحو والتفسَت إذل القول أبصالة تعدى الفعل حبرف ما ،حُت
تشيع تعديتو بو ونيابتو عنو حُت تقل تعديتو حبرف آخر.
ويف ضوء ما تقدم ليس لدينا الدليل القاطع على أن الفعل حُت تكثر وتشيع تعديتو حبرف ما تكون تعديتو بو
أصلية ،وحُت تقل تعديتو حبرف آخر تكون تعديتو جارية على خالف األصل بل على العكس من ذلك فقد وردت
بعض األفعال اليت قيل فيها هبذا يف كالم أىل الطبع الذين حيتج بكالمهم ،والقرآن الكرمي وىو اؼبعجم الًتكييب للغة العرب
الذى ال يكاد خيتلف أحد حول ظواىره الًتكيبية (اإلربليٕٓٓٚ ،؛ اػبضرئٜٜٛ ،؛ الزجاجي ،؛ اؽبروى.)ٜٜٖٔ ،
بل إن بعض األفعال حُت نتتبع تعديتها يف القرآن الكرمي قبدىا ال تطرد مع ما ذىبوا إليو ،فهذا فعل اؼبرور الذى
قيل فيو إن األصل فيو أن يعدى (ابلباء) لكثرة تعديتو بو ،وإذا ورد متعداي بغَتىا كان جاراي على خالف األصل.
وقد سبقت البحوث يف دراسة حروف اعبر يف القرآن الكرمي مثل التجوز يف حروف اعبر بُت النحاة والبالغيُت لطبق
(ٔ ،)ٜٔٛوحروف اعبر و أثرىا يف الدالالت للناغوري (ٕٕٓٓ) ،والقرآن الكرمي وتفاعل اؼبعٍت :دراسة داللية لتعلق
حرف اعبر ابلفعل وأثره يف اؼبعٌت يف القرآن الكرمي لداوود (ٕٕٓٓ) .وىي دراسات جادة يف ابهبا ويف مناىجها
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ونتائجها ،يف صبعها بُت النحو والبالغة والقرآن الكرمي ،غَت أهنا ال تتحدد دبفسر أو منهج معُت .وكذلك حروف اعبر يف
العربية بُت اؼبصطلح والوظيفة للوشن ( ،)ٕٓٓٙوحروف اعبر واؼبوقع اإلعرايب للسواد ( ،)ٕٓٓٛواجملال الدالرل للفعل
ومعٌت حرف اعبر اؼبصاحب لو  :دراسة تطبيقية على القرآن الكرمي للدسوقي ( .)ٕٓٓٛوىي دراسات كبوية يف اؼبقام
األول ال تتطرق للجانب البالغي ،وىي مفيدة يف حصر اعبوانب النحوية .ويستفاد منها يف التطبيق على دراسة تفسَت
اآللوسي خاصة يف إشاراتو القيمة يف القرآن الكرمي ،وتناولو غبروف اعبر وبيان رأيو يف بالغتها األسلوبية والسياقية .وىو
ما دييز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة.
منهج البحث
يتحدد موضوع البحث يف دراسة دالالت حروف اعبر عند اآللوسي يف تفسَته روح اؼبعاين .ومن ىنا فهذا البحث
حبث كيفي حيث ال حيتاج البحث إذل التحليل اإلحصائي .وتنحصر مادة البحث يف تفسَت اآللوسي يف نسختو اؼبطبوعة
احملققة اؼبتداولة مثل  :روح اؼبعاين يف تفسَت القرآن العظيم والسبع اؼبثاين :أبو الفضل شهاب الدين ؿبمود اآللوسي.
ربقيق وزبريج  :ماىر حبوش وزمالئو .بَتوت مؤسسة الرسالة ٕٓٔٓم ،واالستفادة من اآلراء التفسَتية واؼبناقشة يف
تفاسَت غَته من العلماء يف حدود اؼبمكن ،واالستفادة من اؼبصادر البالغية يف علم اؼبعاين من الًتاث والكتب اؼبعاصرة،
واالستفادة من اؼبصادر واؼبراجع النحوية اػباصة حبروف اؼبعاين عامة وحروف اعبر خاصة .ولقد قام الباحث ابلتوثيق عند
عملية صبع البياانت .فأما اؼبنهج اؼبناسب للتحليل فهو اؼبنهج األسلويب ،وىو ما حيقق عنصري االستقراء ٍب التحليل أي
ابالستقراء ديكن تتبع وصبع األفعال اؼبتعدية يف القرآن الكرمي يف تفسَت اآللوسي ربديداٍ ،ب انتقل الباحث إذل التحليل
األسلويب مع االىتمام صباليات علم اؼبعاين يف البالغة العربية.
نتائج البحث ومناقشتها

إن الفعل تنوعت داللتو تبعا لتعدد تعديتو حبروف اعبر الىت يكتسب معها الفعل غَت معانيها األصلية الدالالت
اؼبوحية الىت يعُت على إبرازىا السياق واؼبقام .يف تفسَت اآللوسي روح اؼبعاين ،قبد بياان عن دالالت ىذه األفعال اؼبعدية

حبروف اعبر ،وىي كما يلي:
الفعل األول (أذن)

الفعل (أذن) يعدى ب(يف) إذا كان دبعٌت اإلابحة وال يعدى ب(إذل) إال إذا كان دبعٌت االستماع قال يف القاموس

احمليط (الفَتوز اابدي ،د .ت" :).وأذن لو يف الشيء كسمع إذان ابلكسر وأذينا :أابحو لو ،واستأذنو :طلب منو اإلذن أو
أذن إليو ولو كفرح :استمع".
{اي أَيُّ َها الا ِذيْ َن َآمنُ ْوا الَ تَ ْد ُخلُ ْوا بُيُ ْو َ ِ
ايب اِالا أَ ْن يُ ْؤذَ َن لَ ُك ْم إذل طَ َع ٍام َغْي َر َان ِظ ِريْ َن إِ َانهُ فَِإذَا ُد ِعْي تُ ْم
قال تعاذلَ :
ت الن ِّ
ِ
ِ
فَ ْادخلُوا فَِإذَا طَعِمتُم فَانْتَ ِشروا والَ مستَأْنِ ِس ِ ِ ٍ
ايب فَيَ ْستَ ْحىِي ِمْن ُك ْم َوهللاُ الَ يَ ْستَ ْحِِت ِم َن
ُت غبَديْث ،إِ ان ذَل ُك ْم َكا َن يُ ْؤذي النِ ا
ُْ َ ُ ْ ْ َ
ُْ
ْْ
اغبَ ِّق( } . . .األحزاب .) ٖ٘ :قال اآللوسي{ :إذل طعامهم} متعلق ب(يؤذن) وعدي ب(إذل) مع أنو يتعدى ب(يف)
ْ
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فيقال :أذن لو يف كذا ،لتضمينو معٌت الدعاء ،لإلشعار أبنو ال ينبغي أن يدخلوا على طعام بغَت دعوة وأن ربقق اإلذن
الصريح يف دخول البيت ،فإن كل إذن ليس بدعوة .وقيل- :جيوز أن يكون قد تنازع فيو الفعالن (تدخلوا) و(ويؤذن)،
وىو فبا الأبس بو" (اآللوسي ٕٓٔٓ).
رأينا اآللوسي قد ذىب إذل تضمُت الفعل (يؤذن) معٌت الدعاء مع أنو قد أجاد يف الكشف عن سر العدول القرآن
إذل حرف(إذل) وبيانو إليثار القرآن التعبَت ب(إذل) لإلشعار أبنو ال ينبغي أن يدخلوا على طعام بغَت دعوة و إن ربقق
اإلذن الصريح يف دخول البيت ،ألن كل إذن ليس بدعوة.
قال صاحب الوجيز يف تفسَت القرآن العزيز (العاملئٕٗٔ ،؛ نووي" :)ٔٛٛٚ ،العدول عن حرف الظرفية إذل
حرف االنتهاء قصد بو توجيو أنظار اؼبسلمُت حُت يدعون إذل مائدة الرسول عليو السالم أن ينصرفوا إذل ما دعوا إليو ،ال
يلوون على شيء ،وال يتجهون أببصارىم إذل غَته ،أتداب آبداب اإلسالم ،ويؤيد ذلك سياق اآلية وأسباب نزوؽبا ،من
كراىية الرسول ألفعال بعض أصحابو الذ ين أثقلوا عليو ،ودل يراعوا أوقات راحتو ،وما توجبو آدب الضيافة من احًتام
ِ
ِ
ايب فَيَ ْستَ ْحىِي
مشاعر اؼبضيف وعدم مضايقتو ،وىو الذي أفصح عنو القرآن ،بقولو تعاذل{ :إِ ان َذل ُك ْم َكا َن يُ ْؤذي النِ ا
ِ
اسأَلُْوُى ان ِم ْن َوَر ِاء
{وإِ َذا َسأَلْتُ ُم ْوُى ان َمتَ ً
اعا فَ ْ
مْن ُك ْم} ونزل على أثره أمر هللا بفرض اغبجاب على نسائو عليو السالمَ :
ِحج ٍ
اب َذلِ ُك ْم أَطْ َه ُر لِ ُقلُ ْوبِ ُك ْم َوقُلُ ْوهبِِ ان} (األحزاب ) ٖ٘ :وليس تعدية الفعل حبرف الوعاء (يف) ىذا اؼبعٌت الذى أحملت
َ
إليو (إذل) (اػبضري.)ٜٜٔٛ ،
{و أ َِذّ ْن يف الن ِ
ااس ِاب ْغبَ ِّج ََيْتُ ْو َك ِر َج ًاال} (اغبج)ٕٚ :
وتعدية الفعل (أذن) ب(يف) كان دبعٌت اإلابحة ،قال تعاذلَ :
قال اآللوسي (ٕٓٔٓ){" :وأذن يف الناس} اي :اند فيهم {ابغبج} بدعوة اغبج واألمر بو".
ويرى الباحث أن العالقة الًتكيبية بُت الفعل (أذن) وحرف الظرفية (يف) عالقة قوية ألهنا زبتص بو ،وعالقتو حبرف
االنتهاء (إذل) لالنتقال الدالرل ألهنا غَت ـبتص بو .والنمط الًتكييب من الفعل (أذن) ب(يف) لداللتو على اؼبناداة وَيٌب

ب(إذل) لداللتو على الدعوة واالختصاص.
(آم َن)
الفعل الثاين َ

ِ ِ ِ ِِ
ِ
ُت. . .
الفعل اإلديان قد يتعدى ابلباء ،كما عدى ابلالم .قال تعاذل{ :قُ ْل أُذُ ُن َخ ٍَْت لَ ُك ْم يُ ْؤمنُ ْو َن ِابهلل َويُ ْؤم ُن ل ْل ُم ْؤمن ْ َ

} (التوبة .)ٙٔ :قال اآللوسي" :واإلديان يف قولو تعاذل{ :يؤمن ابهلل} دبعٌت االعًتاف والتصديق كما أشران إليو ،ولذا
عدي ب(الباء) ،وأما يف قولو سبحانو{ :ويؤمن للمؤمنُت} فهو دبعٌت جعلهم يف أمان من التكذيب ،فالالم فيو مزيدة
للتقوية ،ألنو بذلك اؼبعٌت متعد بنفسو كذا قيل .وفيو أن الزايدة لتقوية الفعل اؼبتقدم على اؼبعمول.
وقال الزـبشري (د .ت" : ).إنو قصد من اإلديان يف األول التصديق ابهلل تعاذل الذى ىو نقيض الكفر ،فعدى
ب(الباء) الذى يتعدى هبا الكفر ضبال للنقيض على النقيض .وقصد من اإلديان يف الثاين السماع من اؼبؤمنُت ،وأن يسلم
ت ِدبُْؤِم ٍن لَنَا َولَ ْو َكا َن
{وَما أَنْ َ
ؽبم ما يقولونو ويصدقهم لكوهنم صادقُت عنده ،فعدي ابلالم ،أال ترى إذل قولو سبحانوَ :
ِِ
ُت} (يوسف )ٔٚ :حيث عدي اإلديان فيو ابلالم ألنو دبعٌت التسليم ؽبم.
صادق ْ َ
َ
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وظاىر ىذا أن الالم ليست مزيدة للتقوية كما يف األول ،وكالم بعضهم يشعر ظاىره بزايدهتا" (اآللوسي.)ٕٓٔٓ ،
أ .ى
ورأى أبو حيان (د .ت ).أن اإلديان إذا عدي بنفسو دل على التصديق وىو األصل يف التعدية ،وإذا تعدى ابلباء
أو الالم كان الفعل مضمنا معو معٌت األعراف والوثوق.
ال ءَ َامْن تُ ْم لَوُ قَ ْب َل أَ ْن ءَاذَ َن لَ ُك ْم( } . . .طو" :)ٚٔ :واإلديان يف األصل
وقال اآللوسي يف تفسَت قولو تعاذل{ :قَ َ

متعد بنفسوٍ ،ب شاع تعدية ابلباء ؼبا فيو من التصديق حىت صار حقيقة ،وإمنا عدي ىنا ب(الالم) :لتضمينو معٌت
االنقياد ،وىو يعدى هبا ،يقال :انقياد لو .ال اإلتباع كما قيل ،ألنو متعد بنفسو ،يقال :اتبعو ،وال يقال :اتبع لو.
وأشار أبو حيان يف (البحر) (د .ت : ).إن (آمن) يوصل ب(الباء) إذا كان متعلقو هللا عز اظبو ،وب(الالم) إن كان
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ُت} (التوبة )ٙٔ :و{فَمآ َآم َن لِ ُم ْو َسى} (يونس)ٖٛ :
متعلقو غَته تعاذل يف األكثر ،كبو{ :يُ ْؤم ُن ِابهلل َويُ ْؤم ُن ل ْل ُم ْؤمن ْ َ
ط} (العنكبوت )ٕٙ :نكتو
ت ِدبُْؤِم ٍن لَنَا} (يوسف{،)ٔٚ :فَأ َِم َن لَوُ لُْو ٌ
اخل ،و{لَ ْن نُ ْؤِم َن لَ َ
و{وَما أَنْ َ
ك} (البقرةَ ،)٘٘ :
تعدية اإلديان ب(الباء) يف هللا تعاذل ،وابلالم يف اؼبؤمنُت أن األول على األصل يف آمن بو ،ضد كفر بو ،وصدق بو ،ضد
كذب بو ،وأما الثاين فقد ضمن معٌت اؼبيل واالئتمان واعبنوح للمؤمنُت (رضا.)ٕٓٔٔ ،
ويرى بعض العلماء أن تعدية الفعل (آمن) ابلباء جارية على األصل كتعدية الفعل بنفسو ،وأن تعديتو ابلالم على
ك} لن نصدق لك أبن ما نسعو كالم هللا . . .أ .ى كرخى ،وأورد
غَت األصل ،من ابب تضمُت الفعل{" .لَ ْن نُ ْؤِم َن لَ َ
عليو أن اإلديان إمنا يعدى بنفسو ،أو ب(الباء) ال ب(الالم) .وأجيب أبن الالم للتعليل ال للتعدية ،أي لن نؤمن ألجل
قولك أو أبن (نؤمن) ضمن معٌت نقر" (اعبمل.)ٕٖٓٔ ،
(آمن بو) فهو يدل على اإلقرار بو وتصديقو ،والعمل دبا يقتضيو اؼبصدق بو ،وكأنو جيد األمن يف رحابو ،ويشعر
ابألمن يف صحبتو ،قال الراغب (د .ت" : ).ويقال لكل واحد من االعتقاد والقول الصادق والعمل الصاحل إديان. . .
قال تعاذل{ :وما أَنْت ِدبؤِم ٍن لَنا ولَو ُكناا ِ ِ
ُت} قيل معناه :دبصدق لناّ ،إال أن اإلديان ىو التصديق الذى معو أمن.
صادق ْ َ
َ
َ َ َ ُْ َ َ ْ
ِ
ِ
ابعببت والطاغوت} فذلك على سبيل الذم ؽبم ،وأنو قد
الكتاب يؤمنون
وقولو تعاذل{ :أدل تر إذل الذين أوتوا نصيبًا من
فصل ؽبم األمن ،دبا ال يقع بو األمن" .قال األمُت اػبضري (" : )ٜٜٔٛيتضح الفرق بُت تعدية الفعل (الباء) وتعديتو
ب(الالم) دبا ينبئ عن طبيعة اغبرفُت ووحيهما اػباص هبما.
فالباء دبا يدل عليو من اؼبالبسة واؼبصاحبة واإللصاق زبلع على فعل اإلديان وجود األمن يف ظالل من يؤمن بو
ويلتمس اغبماية يف صحبتو والطمأنينة يف مالبستو ،فيكون حريصا على رضاه ،عامال دبا َيمره بو ،ولذلك فإن اإلديان ال
يتعدى ب(الباء) إال يف اإلديان ابهلل ورسولو وكتبو ،ؼبا أن اإلديان ابلرسول ىو امتداد لإلديان ابهلل ،وكذلك اإلديان
ابلكتب ،ألن الكتب كالم هللا.
أما الالم فإن الفعل يكتسب معها معٌت االستجابة للمصدق فيما دعا إليو ،واالكبياز لو يف رأيو أو ما جاء بو،
انطالقا من طبيعة الالم والدالة على اختصاصو هبذه اؼبزية ،واستحقاق للتصديق .وىو ما ال يكون إال من بشر ؼبثلو ،وال
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يقال :آمن هلل وال لكتبو ،كما يقال :آمن ابهلل وبكتبو وعليو ما ذىب إليو اآللوسي نقال عن أىب حيان يف البحر
(اآللوسيٕٓٔٓ ،؛ أبو حيان ،د .ت.).
ويرى الباحث أن التوجيو الدالرل لًتكيب الفعل (آمن) ب(الباء) يدل على اإلديان والتصديق وأما إذا اقًتن
ب(الالم) فإنو يدل على االستجابة واالنقياد.
الفعل الثالث (خرج)

وم ن اؼبعلوم أن حروف اعبر زبلع اؼبعاين األصلية من الفعل اؼبوصول هبا ،وىذا من األسرار البالغية اليت يربزىا
السياق ويتطلبها اؼبقام .وقد ورد الفعل (خرج) يف القرآن الكرمي متعداي ب(على) و(يف) و(إذل) و(مع) ،وعدي الفعل

إليهم لَ َكا َن َخْي ًرا َؽبُْم} (اغبجرات:
{ولَ ْو أَن ُاه ْم َ
صبَ ُرْوا َح اىت َزبُْر َج ْ
(خرج) ب(إذل) فدل على انتهاء اػبروج يف قولو تعاذلَ :
٘).
قال اآللوسي (اآللوسي" : )ٕٓٔٓ ،أي :ولو ثبت صربىم وانتظارىم حىت زبرج لكان الصرب خَتا ؽبم من
االس تعجال . . .ويف قولو تعاذل{ :إليهم} إشعار أبنو عليو الصالة والسالم لو خرج ال ألجلهم ينبغي أن يصربوا حىت
يفاربهم ابلكالم أو يتوجو إليهم .فليس زائدة بل قيد البد منو" . .أ .ى
وقد سبقو الزـبشري (د .ت ).يف ىذا الكالم حيث يقول" :فإن قلت :فأي فائدة يف قولو {إليهم} قلت :فيو أنو
لو خرج ودل يكن خروجو إليهم وألجلهم للزمهم أن يصربوا إذل أن يعلموا أن خروجهم إليهم" .وعلق األمُت اػبضري
( )ٜٜٔٛيقول" :و(إذل) يف ىذه اآلية أدل على التأديب وضبط النفس وإحكامها من (الالم) إذا أن حرف االنتهاء
يلزمها أبن ال يبادئوه اغبديث حىت ينتهى إ ليهم وذلك يف ضمنو أنو خرج قاصدا ؽبم ،وأعتقد أن الزـبشري اؼبح إذل ذلك
بقولو" :لو خرج ودل يكن خروجو إليهم وألجلهم" (الزـبشري ،د .ت ).فأفاد أبن (إذل) هنضت دبعٌت اغبرفُت وىو انتهاؤه
إليهم وقصده ؽبم".
ال
وإذا عدي الفعل (خرج) ب(على) فدل على التعاذل والظهور كما يف قولو تعاذل{ :فَ َخَر َج َعلَى قَ ْوِم ِو يف ِزيْنَتِ ِو قَ َ
ت لَنَا ِمثْ َل َما أ ُْوٌِبَ قَ ُارْو َن} (القصص .)ٜٚ :قال اآللوسي" :قال قتادة :ذكر لنا أنو خرج
الا ِذيْ َن يُِريْ ُد ْو َن ْ
اغبَيَا َة الدُّنْيَا َايلَْي َ
ىو وحشمو على أربعة آ الف دابة عليهم ثياب ضبر منها ألف بغلة بيضاء وعلى دواهبم قطائف األرجوان .وقال السدي:
خرج يف جوار بيض على سروج من ذىب على قطف أرجوان ،وىن على بغال بيض عليهن ثياب ضبر وحلي ذىب.
وقيل :خرج على بغلة شهباء عليها األرجوان ،وعليها سرج من ذىب ومعو اربعة آالف خادم عليهم وعلى خياوؽبم
الديباج األضبر وعلى ديينو ثالث مائة غالم ،وعلى يساره ثالث مائة جارية بيض عليهن اغبلي والديباج .وأخرج ابن أىب
حاًب (ابن أيب حاًب )ٜٜٔٚ ،عن زيد بن أسلم :أنو خرج يف سبعُت ألفا عليهم اؼبعصرات ،وكان ذلك أول يوم يف
األرض رؤيت اؼبعصفرات فيو وقيل غَت ذلك من الكيفيات .وكان ذلك اػبروج –على ما قيل -يوم السبت" (اآللوسي،
ٕٓٔٓ) .أ .ى
فهذه اآلية الكردية تصف بعض ما عليو قارون من التكرب واػبيالء حيث خرج متعاليا على قومو مزىوا بزينتو فبتلئا
غرورا وتكبَتا .وقد ذكر مثل ما ذكره اآللوسي اؼبفسرون السابقون من خروج قارون يف ذلك كالزـبشري وأىب حيان
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وغَتمها (الزـبشري ،د .ت.؛ أبو حيان ،د .ت.؛ الرازي )ٜٔٛٔ ،فحرف الظرفية (يف زينتو) أعان على إبراز ما عليو
قارون من األهبة واػبيالء والتكرب حيث ص دره مكنوفا أبعوانو وأموالو حييطون بو كإحاطة الظرف دبظروفو وقد تعانق يف
ىذا السياق القرآين حرفا االستعالء والظرفية لبيان ما عليو قارون من التعاذل والتكرب واػبيالء .وذىب الطاىر بن عاشور
(ٗ )ٜٔٛإذل القول ابلتضمُت يف ىذه اآلية الكردية بقولو" :وتعديو الفعل (خرج) حبرف(على) لتضمينو معٌت النزول
إشارة إذل أنو خروج متعال مًتفع".
والقول ابلتضمُت ال يعدو أن يكون ؿباولة لتصحيح التعدية ،فإين أتفق معو يف سر تعدية الفعل(خرج) حبرف
االستعالء (على) إشارة إذل أنو خروج متعال مًتفع وىذا اؼبوضع كان أكثر استجابة لدواعي النظم.
ويرى الباحث أن النمط الًتكييب من الفعل (خرج) حبرف االنتهاء (إذل) يفيد داللة غاية اػبروج و إذا كان الفعل
(خرج) تعدى حبرف االستعالء (على) ،فإنو يفيد داللة الظهور بكربايء وبطر
(حَ َل)
الفعل الرابع َ

وقد ورد الفعل(ضبل) يف القرآن متعداي ب(على) و(يف) ،وإذا عدي ب(على) دل على االرتفاع واالستعالء
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اجةً يف
والظهور .قال تعاذل{ :هللاُ الاذى َج َع َل لَ ُك ُم ْاألَنْ َع َام لتَ ْرَكبُ ْوا مْن َها َومْن َها َأتْ ُكلُ ْو َنَ .ولَ ُك ْم فْي َها َمنَاف ُع َولتَ ْب لُغُ ْوا َعلَْي َها َح َ
ص ُدوِرُكم و َعلَي ها و َعلَى اْل ُف ْل ِ
ك ُْرب َملُ ْو َن} (غافر.)ٛٓ-ٜٚ :
ُ ْ ْ َ َْ َ
قال اآللوسي{" :وعليها} توطئة لقولو سبحانو{ :وعلى الفلك ربملون} ليجمع بُت سفائن الرب وسفائن البحر
فكأنو قيل :وعليها يف الرب وعلى الفلك يف البحر ربملون فال تكرار .ويف (إرشاد الفعل السليم) (أبو السعود ،د .ت:).
لعل اؼبراد هبذا اغبمل ضبل النساء والولدان عليها ابؽبودج ،وىو السر يف فصلو عن الركوب .وتقدمي اعبار-قيل -ؼبراعاة
الفواصل كتقدديو قبل وقيل التقدمي ىنا وفيما تقدم االىتمام .وقيل{ :وعلى الفلك} دون :يف الفلك كما يف قولو تعاذل:
ِ
ُت اثْنَ ْ ِ
{اطبل فِْي َها ِم ْن ُك ٍل َزْو َج ْ ِ
ُت} (ىود ) ٗٓ :ألن معٌت الظرفية واالستعالء موجود فيها فيصح كل من العبارتُت،
ْ
ّ
واؼبرجح ل(على) ىنا اؼبشاكلة" (اآللوسي .)ٕٓٔٓ ،أ .ى
ويف ىذه اآلية ال يفرق بُت تعدية الفعل (ضبل) ب(يف) و(على) بل قال إن (على) و(يف) يتساواين يف الدخول
على الفلك وإيثار (على) ىنا جملرد اؼبشاكلة أو اؼبزاوجة.
وأوضح الدكتور األمُت اػبضري ( )ٜٜٔٛيف تتبع اؼبواطن اليت أوثر فيها حرف االستعالء فيهما ىو األنسب معٌت
واألوفق لفظا ،ذلك أن الغرض يف اؼبوضعُت ىو التذكَت بنعمة هللا تعاذل يف خلق األنعام ،وما أودعو فيها من منافع
لإلنسان ،شراب من بطوهنا وأكال من غبومها وضبال على ظهورىا واألصل يف اغبمل أن يتعدى ب (على) ،ألن احملمول
يستعلى ظهر اغبامل ،إال إذا أريد الداللة على أن اغبامل صادر وعاء للمحمول ،لغرض يستدعيو النظم كما سبقٍ ،ب
جاء ذكر السفن تتميما وتبعا ،والغرض من اغبمل فيهما ىو بيان نعمة هللا تعاذل يف اعتالء ظهورىا واالنتقال هبا إذل
{وَْرب ِمل أَثْ َقالَ ُك ْم إذل بَلَ ٍد َدلْ تَ ُك ْونُ ْوا َابلِغِْي ِو اِالا بِ ِش ِّق اْألَنْ ُف ِ
س( } . . .النحل )ٚ :فليس شبة
حيث يريدون كما قال تعاذلُ َ :
غرض يف أن األنعام والفلك صارت مستقرة لراكبيها وأماان ؽبم ،واؼبقام يف بيان فوائد األنعام والسفن من ضبل الناس
وأمتعتهم.
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ىذا ىو التناس ب يف اؼبعٌت ،أما التناسب اللفظي واؼبزاوجة ففي التالؤم بُت اغبمل على ظهور األنعام واغبمل على
ظهور الفلك حيث ال يصح أن يقال يف شأن األنعام وفيها ويف الفلك ربملون ،ألن األنعام ال تكون وعاءا لإلنسان ،فلو
أن(على) و(يف) يتساواين يف الدخول على الفلك لكانت مراعاة اغبسن اللفظي وحدىا داعيا إليثار حرف االستعالء،
فما ابلك وىو أدل الغرض وألصق ابؼبعٌت" . .أ .ى
اى ْم يف الَِّْرب َواْلبَ ْح ِر. . .
{ولََق ْد َكارْمنَا بٌَِت َ
آد َم َو َضبَْلنَ ُ
وإذا عدي ب(يف) دل على االستقرار والتمكن ،مثل قولو تعاذلَ :

} (اإلسراء .)ٚٓ :قال اآللوسي (ٕٓٔٓ) {" :وضبلناىم يف الرب والبحر} على أكباد رطبة وأعواد ايبسة من الدواب
والسفن .فهو من ضبلتو على كذا ،إذا أعطيتو ما يركبو وحيملو ،فاحملمول عليو مقدر بقرينة اؼبقام ،وقيل :اؼبراد من ضبلهم
يف الرب والبحر جعلهم قارين فيهما أبن دل خيسف هبم األرض ودل يغرقهم ابؼباء ،واألول أنسب ابلتكرمي إذ ال يثبت لشيء
من اغبيواانت سواىم ،خبالف الثاين" . .أ .ى
وكشف الدكتور عبد الفتاح الشُت (ٖ )ٜٔٛعن سر حرف الظرفية فيو دبا ال مزيد عليو ،قال" :فقد أعرض التعبَت
القرآين عن ذكر حرف االستعالء وىو (على) وعدل منو إذل رف الوعاء وىو(يف) مع أن الظاىر ىو العلو على األرض
والفلك.
والسبب يف ذلك ىو اإلعالم أبن حرف الوعاء أقعد وأمكن ىا ىنا من حرف االستعالء ،ألن (على) تشعر
ابالستعالء ال غَت ،من غَت سبكن واستقرار و(يف) تشعَت ىاىنا ابالستقرار والتمكُت .و من حق ما يكون مستقرا فيو،
متمكنا ،أن يكون مستعليا لو .فلما كانت (يف) تؤذن ابؼبعنيُت آثرىا وعدل إليها وأعرض عن (على) داللة على اؼببالغة
اليت ذكرانىا" . .أ .ه.
وتوجيو الداللة من تركيب الفعل (ضبل) ب(على) َيٌب ؼبعٌت اغبمل وأداتو وحبرف (يف) ؼبعٌت اغبمل وموضعو.
الفعل اخلامس (فعل)

ك َأتْ ُم ُرَك أَ ْن نَْت ُرَك
َصالَتُ َ
بأ َ
وقد يعدى الفعل (فعل) ب(يف) كما قولو تعاذل على لسان قوم شعيب { :قَالُْوا َاي ُش َعْي ُ
آاب ُؤ َان أو أَ ْن نَ ْف َع َل يف أ َْم َوالِنَا َما نَ َشاءُ( } . . .ىود .)ٛٚ :قال اآللوسي (ٕٓٔٓ) " :وقولو تعاذل{ :أو أن
َما يَ ْعبُ ُد َ
نفعل يف أموالنا ما نشاء} أجابوا بو أمره عليو السالم إبيفاء اغبقوق وهنيو عن البخس والنقص ،وىو عطف على (ما)،
و(أو) دبعٌت الواو ،أي :و أن نًتك فعلنا ما نشاء يف أموالنا من التطفيف وغَته ،وال يصح عطفو على (أن نًتك)
الستحالة اؼبعٌت ،إذ يصَت حينئذ :أتمرك بفعلنا يف أموالنا ما نشاء من التطفيف وغَته ،وىم منهون عن ذلك ال مأمورون
بو" . .أ .ى
وحرف الوعاء ىنا ينكر على شعيب أن دينعهم من التصرف يف أمواؽبم دبا يدل على سبكنهم منها وحريتهم يف اؼبنح
واؼبنع كما يقتضيو حق اؼبالك ،وليس غَت(يف) بداللتو على التمكن يصلح يف ىذا اؼبوقع.
أما تعديتو ب(الباء) فكثَتا ما قبد أهنا دالة على إغباق مكروه دبن تعدت إليو ،وأدت الباء دورىا يف اإلحياء بشدة
ِ ِ
ف فَ َع ْلنَا هبِِ ْم. . .
ُت لَ ُك ْم َكْي َ
{و َس َكْن تُ ْم يف َم َساك ِن الاذيْ َن ظَلَ ُم ْوا أَنْ ُف َس ُه ْم َوتَبَ ا َ
الفعل ووطأتو على ما نزل بو ،كقولك تعاذلَ :
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} (إبراىيم .)ٗ٘ :قال اآللوسي (ٕٓٔٓ) {" :ونبُت لكم} أي :ظهر لكم على أًب وجو دبعانيو اآلاثر ،وتواتر األخبار
{كيف فعلنا هبم} من اإلىالك والعقوبة دبا فعلوا من الظلم والفساد" . .أ .ى
ك بِ َع ٍاد} (الفجر .)ٙ :قال اآللوسي (ٕٓٔٓ){ :أدل تر كيف فعل ربك بعاد}
ف فَ َع َل اربُّ َ
وقولو تعاذل{ :أََدلْ تَ َر َكْي َ
اخل فإنو اس تشهاد بعلمو ملسو هيلع هللا ىلص دبا يدل عليو من تعذيب عاد وأضراهبم اؼبشركُت لقولو عليو الصالة والسالم يف الطغيان
والفساد" . .أ .ى
وذلك ألن الفاعل ىو هللا وإلصاق هللا الفعل هبم دليل على شدة العذاب وقسوتو.
ِِ
ض يف كِتَ ِ ِ ِ
ض ُه ْم أ َْوذل بِبَ ْع ٍ
ُت
{وأ ُْولُْوا اْأل َْر َح ِام بَ ْع ُ
اب هللا م َن الْ ُم ْؤمن ْ َ
وقد يتعدى أيضا ب(إذل) يف قولو تعاذلَ :
َ
والْمه ِ
اج ِريْ َن إِالا أَ ْن تَ ْف َعلُ ْوا إذل أ َْولِياَئِ ُك ْم َم ْع ُرْوفًا( } . . .األحزاب .)ٙ :قال اآللوسي (ٕٓٔٓ)" :وعدي (تفعلوا)
َ َُ

ب(إذل) لتضمنو معٌت اإليصال واإلسداء ،كأنو قيل :إال أن تفعلوا مسدين إذل أوليائكم معروفا" . .أ .ى  .وقال أبو حيان
(د .ت" :).وعدي ب(إذل) ألن اؼبعٌت إال أن توصلوا إذل أوليائكم" . .أ .ى  .وقال العز بن عبد السالم" :قولو { إِالا أَ ْن
تَ ْف َعلُ ْوا إذل أ َْولِياَئِ ُك ْم َم ْع ُرْوفًا} ضمن تفعلوا معٌت تسدوا أو توصلوا ،إلفادة اؼبعنيُت" . .أ .ى

فذلك يوحى أبن إيصال اؼبعروف إذل األولياء ىو من ابب االستثناء وليس متمكنا سبكن حقوق أوذل األرحام ،فيما
ورثهم هللا بشرعو ،فحقهم أمكن وألزم ،وذلك يتناسق مع سياق يبطل هللا تعاذل فيو اؼبَتاث ابؼبؤاخاة يف األديان (الواحدي،
ٜٜ٘ٔ؛ القاظبي . )ٔٗٔٛ ،ويعود ابغبقوق إذل أصحاهبا من ذوى األرحام كما دل عليو قولو{ :وأولوا األرحام بعضهم
أوذل ببعض يف كتاب هللا} ،ولو جاءت (يف) بدال من (إذل) ؼبا ذباوبت أطراف النظم كما ىي متجاوبة اآلن (اػبضري،
.)ٜٜٔٛ
والًتكيب من الفعل ب(يف) إلفادة معٌت التمكن والثبات وَيٌب ب(الباء) إلغباق الفعل اؼبكروه دبن تعدى إليو وَيٌب
أيضا ب(إذل) لداللتو على اإليصال واإلسداء .ويرى الباحث أن اآللوسي قد أجاد يف الكشف عن أسرار داللة حروف
اعبر اؼبتعلقة ابألفعال والوقوف على إبراز اإلعجاز القرآين يف تفسَته "روح اؼبعاين".
اخلالصة
بناءا على ما ذكرانه من مقدمة وشرح ومناقشة أن حروف اعبر ؽبا داللة خاصة وتصل إذل الناحية البالغية والسيما
إذا كانت حروف اعبر متعلقة ابألفعال وتقلبت داللتها حبسب حروف اعبر الداخلة عليها .ونرى أن "اآللوسي" يهتم
حبروف اعبر ويكشف ما وراء أسرار حروف اعبر من داللة وبالغة من خالل تفسَته "روح اؼبعاين" وذلك ابلوقوف على
إدراك دالالت حروف اعبر وما تشيعو من سياقها من الدالالت واإلحياءات اليت تستوجب من الدارس الوقوف عليها وقد
حيتاج الدارس إذل مكابدة ومعاانة وإطالة أتمل حىت يستطيع النفاذ إذل ما تشيع بو حروف اعبر من أسرارىا اؼبتنوعة اليت
ظهرت على األفعال الداخلة عليها .كان الفعل عام الداللة ،حىت أتتى اغبروف فتخصص داللتو يف معٌت ؿبدد ،ومن ىنا
تلعب اغبروف مع األفعال دورا ىاما للغاية يف ؾبال الداللة][.
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