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�س البحث ملخَّ

 ِّ اد البجل احِللِّ ي��درس ه��ذا البحث دالالت ح��روف اجلرِّ التي ذكره��ا ابن احل��دَّ
اد يف رشح بانت س��عاد(،  )م��ن علامء القرن الثامن(، يف رشحه املوس��وم ب�) منهج القصَّ
ا قيلت  يت بالرُبدة؛ لنفاستها ، إذ إهنَّ والقصيدة هي أش��هر أش��عار )كعب بن زهري(، ُسمِّ

.يف جملس رسول اهلل

اد من مع��اين حروف اجل��رِّ يف أثناء رشحه  ��ن الباحث يف ما بيَّن��ه ابن احلدَّ وق��د متعَّ
ألبي��ات القصيدة ، ووج��د أنَّه يذكر ال��دالالت األصليَّة هلذه احل��روف تارة، ويعرض 
عنه��ا يف مواضع ُأخر ، يركن فيه��ا إىل نيابة حرف جرِّ ما عن حرف جرٍّ آخر ، متابعًة ل�ام 
ه فريٌق من النحويِّني، فكان جهد الباحث ظاهًرا يف استقراء مواضع هذه الدالالت،  أقرَّ
ه وإقرار املعنى األصّل للحرف،  يف حماولة ملفاتش��ة قوله بجواز النيابة فيها، وإم��كان ردِّ

ودفع نيابة غرِيه عنه.

ل:  ة املجموعة عى أربعة مطالب، هي: املطلب األوَّ ��م البحث بحسب املادَّ وقد ُقسِّ
دالل��ة الب��اء، واملطلب الثاين: داللة ع��ن، واملطلب الثالث: دالل��ة يف، واملطلب الرابع: 

داللة ِمن.
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Abstract

The research studies the semantics of the prepositions 

mentioned by Ibn Al-Haddad Al-Bajali Al-Hilli (one of the scholars 

of the eighth century) in his explanation marked with (Manhaj 

Al-Qassad fi Sharh Banat Suad)

The poem is the most famous poem (Ka`ab bin Zuhair), which 

was called (Al-Burdah), due to its fastness, as it was said in the 

assembly of the Messenger of Allah (may Allah bless him and his 

household).

The researcher studied what Ibn al-Haddad explained of the 

meanings of prepositions during his explanation of the poem 

verses, and found that he mentions the original connotations 

of these letters sometimes, and turns away from them in other 

places, in which he relied on the representation of a preposition 

for another preposition, in follow-up to what was approved by a 

group of Grammarians.

The research was divided according to the material, grouped 

into four sections, which are: The first topic: the indication of 
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(B). The second topic: the significance of (about). And the third 

topic: the significance of (in). And the fourth requirement: the 

significance of (who).
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مة املقدِّ

؛ ملا هلا من أثٍر يف ربط معاين  احتفى النحويُّون كثرًيا بدراس��ة دالالت ح��روف اجلرِّ
ة عى معانيها  األفعال باألسامء، فأفاضوا يف مباحث هذه الواصالت من حيث كوهنا دالَّ
لوا كالم سيبويه يف وصفها:  بأنفسها، أو أنَّ معانيها ال تتَّضح إالَّ عند اتِّصاهلا بغريها، فأوَّ

ا ما جاء ملعنى، وليس باسٍم وال فعٍل«، بحسب ما فهمه كلٌّ منهم. »وأمَّ

وانقس��موا يف تقرير داللة احل��رف الواحد، فاعتقد فريٌق منهم ب��أنَّ كلَّ حرِف جرٍّ 
ل��ه معنى واحد أصّل، يمكن أن يك��ون جامًعا للمعاين األَُخر القريبة منه، التي قد ُتفهم 
من س��ياق اجلملة، عى حني أقرَّ فريٌق آخر بجواز نيابة هذه احلروف بعضها عن بعض، 
تقييًدا عند قس��ٍم منهم، بحس��ب مقتىض الكالم، وإطالًقا عند آخرين بال رشط، اعتامًدا 
ة التعبري،  يلٍّ ظاهر، م��ن دون االلتف��ات إىل قصديَّ ع��ى ما يفهم��ه النحوّي من معنً��ى أوَّ

والسيَّام يف النصوص القرآنيَّة.

- )مجال  ِّ اد احِللِّ اد يف رشح بانت سعاد( البن احلدَّ وقد طالعُت كتاب )منهج القصَّ
اد  د بن إس��امعيل بن عيسى بن س��ليامن بن أيب الفضل بن سلامن احلدَّ الدين أمحد بن حممَّ
ٌّ جليل، اشتهر  الَبَجّل، الذي كان حيًّا س��نة 747ه�، ومل ُتعرف سنة وفاته، وهو عامل ِحلِّ
فاٌت مصنَّفٌة،  دة، كاألدب، واللغة، والفقه، واإلقراء، والنسخ، له مؤلَّ بفنون علميَّة متعدِّ
ا مميًَّزا يكشف عن  وإجازاٌت، واستنس��اخاٌت، وتقريظاٌت(- فوجدُته رشًحا أدبيًّا ولغويًّ

ة. ة خاصَّ ة، واملباحث النحويَّ ة هذا العامل يف ميدان اللغة عامَّ علوِّ مهَّ
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اد يف معاين حروف اجلرِّ يف أثناء رشحه ألبيات  ن يف ما ذكر ابن احل��دَّ ع��ى أنَّ املتمعِّ
ُب��ردة كعب بن زهري بن أيب ُس��لمى، يلحظ أنَّه يذكر ال��دالالت األصليَّة هلذه احلروف 
ت��اَرًة، وُيع��ِرض عنها يف مواضع ُأخ��ر، يركُن فيها إىل نيابة حرف ج��رٍّ ما عن حرف جرٍّ 

ه فريٌق من النحويِّني. آخر، متابعًة ملا أقرَّ

فكان عمل أن اس��تقريت ه��ذه املواضع يف رشحه، يف حماولة ملفاتش��ة قوله بجواز 
ه، وإقرار املعن��ى األصّل للحرف، ودفع نيابة غرِيه عنه، فجرى  النياب��ة فيها، وإمكان ردِّ
ة املدروسة، وهي: )الباء،  ذلك يف أربعة أحرف ثبتت فيها النيابة عنده من اس��تقراء املادَّ

بًة بحسب الرتيب األلف بائّي. مت عى أربعة مطالب، مرتَّ وعن، ويف، وِمن(، ُقسِّ

اًل وآخًرا واحلمُد هللِ أوَّ
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التمهيد

ا البرصيُّون فال يرتضونه)1(،  نيابة حروف اجلرِّ بعضه��ا عن بعض مذهب كويّف، أمَّ
قال ابن هشام: »مذهُب البرصيِّني أنَّ أحرف اجلرِّ ال ينوب بعضها عن بعٍض بقياس، كام 
ل تأوياًل  ا مؤوَّ أنَّ أح��رف اجلزم وأحرف النصب كذلك، وما أوهم ذلك فهو عندهم إمَّ

ى بذلك احلرف«)2(.  ا عى تضمني الفعل معنى فعل يتعدَّ يقبله اللفظ... وإمَّ

ومعن��ى التأويل الذي يقبله اللفظ: أن حيتفظ احلرف بمعناه األصّل بتأويل س��ياق 
اجلملة بام يناس��به، ومعن��ى التضمني: »إرشاُب لفٍظ معنى لف��ٍظ آخر، وإعطاُؤه حكمه؛ 

لتصرَي الكلمُة بذلك تؤدِّي مؤدَّى كلَمَتني«)3(.

والنيابُة باٌب واس��ٌع يف العربيَّة َحظَِي باهت��امِم العلامِء قدياًم وحديًثا، ولعلَّ ابن جنّي 
ُل َمن تكلَّم عليه وأوضحه جليًّا، ورضب له األمثلة من القرآن الكريم،  )ت392ه�( أوَّ
ه )باب يف استعامل احلروف بعضها  ومن املسموع الفصيح من كالم العرب، يف باب سامَّ
اه الناس مغسواًل ساذًجا من الصنعة، وما أبعَد   مكان بعض(، وممَّا قال فيه: »هذا باب يتلقَّ
ون  م يقولون: إنَّ )إىل( تكون بمعنى )مع(، وحيتجُّ الصواب عنه وأوقفه دونه، وذلك أهنَّ
لذلك بقول اهلل س��بحانه: ﴿مب ىب يب جتحت﴾)4(، أي: مع اهلل، ويقولون: إنَّ )يف( تكون 

)1( ينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف )م34(: 313/1، ومغني اللبيب: 419/1.
)2( مغني اللبيب: 111/1.

)3( رشح األشمويّن: 95/2.
، من اآلية 14. )4( سورة آل عمران، من اآلية 52، وسورة الصفِّ
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ون بقول��ه ع��زَّ اس��مه: ﴿ہ ہ ہ ھ﴾)1(، أي:  بمعن��ى )ع��ى(، وحيتجُّ
��ه يكون بمعناه يف موضٍع  عليها... ولس��نا ندف��ع أن يكون ذلك كام قالوا، لكنَّا نقول: إنَّ
ا يف كلِّ موضٍع وعى  غة له، فأمَّ دون موضٍع عى حس��ب األحوال الداعية إليه، واملس��وِّ

كلِّ حاٍل فال«)2(.

ه أنَّه يرفض نيابة حروف اجلرِّ عى إطالقها؛ ألنَّ فيها جمانبة لدقَّة  ونستشفُّ من نصِّ
هذه املعاين يف االستعامل، لذا كان إطالق هذا الباب عنده ممَّا ال جيوز، بل ينبغي أن ُيغَسل 
��ه يقبل من إقامة احلروف بعضها مكان  فُيمحى ما علق فيه من ش��وائب الصنعة، عى أنَّ
ض  بع��ض ما تطلبه املعنى واقتضاه حال ال��كالم، ثمَّ تواىل احلديث يف حدِّ النيابة والتعرُّ

ألمثلتها تفصياًل يف كتب من جاء بعده)3(.

��ق بداللة احلرف  ��ة الدالليَّة؛ ألنَّه يتعلَّ وبح��ث نيابة احلروف م��ن املباحث النحويَّ
ع��ى املعنى، وهل ه��ي منبثقة من احلرف نفس��ه، أو من انتظامه يف اجلمل��ة؟ ويبدو من 
حدِّ س��يبويه )ت180ه�( للح��رف أنَّ املعنى متأتٍّ من احلرف نفس��ه، وليس ممَّا يتعلَّق 
، وس��وف، واو  ا ما جاء ملعنًى وليس باس��ٍم وال فعٍل، فنحو: ُثمَّ به احلرف، يقول: »وأمَّ

القسم، والم اإلضافة، ونحوها«)4(.

فس��يبويه ي��رى أنَّ احلرف يفي��د معنًى غري موجود يف اس��م وال فع��ل، ففي قولنا: 
ه��ل ق��اَم زيٌد، أف��ادت )ه��ل( ما مل يك��ن يف )زي��د( وال يف )ق��ام(، فمعنى االس��تفهام 
 لي��س مس��تفاًدا م��ن الفع��ل ال��ذي هو ق��ام، وال االس��م ال��ذي هو زي��د، وإن��ام هو يف 

)1( سورة طه، من اآلية: 71.
)2( ينظر: اخلصائص: 317-308/2.

)3( ينظر: أمايل ابن الشجرّي: 267/2-272، واالقتضاب يف رشح أدب الكاتب: 183-179، 
ورشح الريّض عى الكافية: 286-263/4.

)4( كتاب سيبويه: 2/1.
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)هل( نفسها)1(.

لك��نَّ فريًق��ا آخَر من النحويِّني رأى أنَّ احلرف: ما دلَّ ع��ى معنًى يف غريه)2(، وهذا 
يعني أنَّ داللة احلرف عى معنى متوقِّفة عى ما يتعلَّق به من االسم والفعل، فإن مل ُيذكر 

متعلِّقه، فال داللة له عى يشء)3(.

والظاهر أنَّ للحرف معنًى ال يتوقَّف عى تعلُّقه بغريه، فاحلرف يظفر بمعنًى مستقلٍّ 
بمعزٍل عن الس��ياق، فمعنى )إىل( هو بلوغ الغاية، ومعنى )عى( هو االستعالء، و)لن( 
ت��دلُّ عى النفي، و)هل( عى االس��تفهام وهكذا، ثمَّ تأتلف هذه األدوات يف الس��ياق؛ 
لرب��ط أج��زاء اجلملة بعضها مع بعض بمعناها اخلاص، ف��األداة )إىل( يف قولنا: )ذهَب 
ة داخل اجلملة بني احل��دث )الذهاب(، والذات  ٌد إىل املدرس��ِة( أدَّت عالق��ة نحويَّ حممَّ
ت بمعناه��ا األداة )إىل(، وهو معنى  )املدرس��ة(، وهي عالقة )بلوغ الغاية( التي اختصَّ
ٌد املدرسة()4(،  غري موجود يف كلَمَتي )ذهَب، واملدرسة(، وإالَّ لصحَّ القول: )ذهَب حممَّ
د أنَّ داللة احلرف يف نفس��ه ال يف ما يتعلَّق به، هو أنَّ اخلالَف قائٌم بني البرصيِّني  وممَّا يؤيِّ
دة؟ فقد ذه��ب الكوفيُّون إىل أنَّ  والكوفيِّ��ني بش��أن داللة احل��روف أ ثابتة هي أم متع��دِّ
زوا نيابة احل��روف بعضها عن بعض، ومل  احل��رف الواحد ُوضع ألكثر م��ن معنى، فجوَّ

م. د معاين احلرف الواحد، كام تقدَّ ز البرصيون تعدُّ جيوِّ

ه إىل اختالف  ويمك��ن الق��ول إنَّ االخت��الف يف معاين احلروف أم��ٌر ظاهريٌّ م��ردُُّ
مواقعه��ا م��ن الركيب، ش��أهنا يف ذلك ش��أن األلفاظ األَُخ��ر، فيختل��ف إذ ذاك األداء 

)1( ينظر: الصاحبي يف فقه اللغة: 86، واملرجتل يف رشح اجلمل: 24-23.
ة: 78. ل: 2/8، ورشح احلدود النحويَّ )2( ينظر: رشح املفصَّ

)3( ينظ��ر: األصول يف النحو: 427/1، ورشح الرض���ّي عى الكافية: 10/1، واجلنى الداين: 2، 
واللغة العربيَّة معناها ومبناها: 124-127، وتناوب حروف اجلرِّ يف القرآن: 7.

ة شاملة: 56-55. )4( ينظر: دراسات نقدية يف النحو العرب�ّي: 8، والالمات دراسة نحويَّ
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يون هذه  ت به، وق��د ذكر البرصُّ ال��ذي تقوم به من دون أن خيتل��ف معناها الذي اختصَّ
احلقيق��ة، فذهب��وا إىل أنَّ األص��ل يف كلِّ ح��رف أن ال يدّل إالَّ عى ما وض��ع له وال يدلُّ 
ك  ��كنا باألصل، وَمن متسَّ دوا هذا احلكم بقوهلم: »نحن متسَّ عى معنى حرٍف آخر، وأكَّ
باألصل استغنى عن إقامة الدليل، وَمن عدل عن األصل بقي مرهتنًا بإقامة الدليل«)1(. 
 وأيَّده��م ال��ريّض )ت 686ه�( يف ذل��ك بقول��ه: »واألْوىل: إبقاء احل��روف عى معناها 

ما أمكن«)2(.

اد، عى علوِّ  اد يف رشح بانت س��عاد، جيد ابن احل��دَّ وال��دارس لكت��اب منهج القصَّ
نه من أحكام العربيَّ��ة، يركن إىل نيابة حروف اجلرِّ بعضها عن بعض  ة، ومتكُّ ت��ه اللغويَّ مهَّ
ألدن��ى مالبس��ة يف املعنى، وس��نحاول يف هذا البحث اس��تقراء مواضع ه��ذه النيابة يف 
ة التي  رشحه، واس��تخالص أس��باب ميله إىل تفريع معاين احلرف يف الراكي��ب النحويَّ
ة احتامالت دالليَّة، ولو كانت بعيدة عن مقتىض  ت��رُد يف أبيات كعب بن زهري، بذكر عدَّ
ة  ��م البحث عى أربعة مطالب، بحس��ب ما توافر من مادَّ الكالم؛ ولتحقيق ذلك سنقسِّ

ة اقترصت عند دراسة النيابة يف الرشح عى أربعة أحرف، وعى النَّحو اآليت: لغويَّ

ل: داللة الباء. املطلب األوَّ

املطلب الثاين: داللة عن.

املطلب الثالث: داللة يف.

املطلب الرابع: داللة ِمن.

)1( اإلنصاف يف مسائل اخلالف )م 66(: 64/2.
)2( رشح الرض�ّي عى الكافية: 320/4.
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اد  نق�س نيابة حروف اجلرِّ يف منهج الق�شَّ
اد احِللِّّي يف �شرح بانت �شعاد لبن احلدَّ

ل املطلب الأوَّ

دللة الباء

��ني)1(، ليصلوا هبا إىل أربعة عرش  دت داللة حرف اجلرِّ )الباء( يف كتب النحويِّ تع��دَّ
معنى، مخس��ة منها ُتس��تحصل من نيابة حروف جرٍّ ُأخر عنها، مستدلِّني لذلك بشواهد 
ة)2(، وم��ن تتبُِّع معاين هذه األحرف نجدها معاين يس��تنبطها النحويُّون  قرآنيَّة أو ش��عريَّ
م��ن س��ياق الكالم، وم��ن دالالت األفعال التي تعلَّق��ت هبا )الباء(، ال م��ن داللة الباء 
ة، وال تعكس فهمهم ملعنى األداة  نفس��ها، وهي معاٍن تكشف عن فهمهم للركيب عامَّ
ح بأنَّ للباء معنًى دالليًّا جامًعا هو )اإللصاق(  ووظيفتها الدالليَّة فيه، فهذا سيبويه يرصِّ
يه اإللزاق، إذ يقول: »وباُء اجلرِّ إنَّام هي لإللزاق واالختالط، وذلك قولك:  الذي يس��مِّ
اه بالسوط. فام اتَّسع من  خرجُت بزيٍد، ودخلُت به، ورضبُته بالسوط: ألزقَت رضبك إيَّ

هذا يف الكالم فهذا أصله«)3(.

اد نجده يتابع النحويِّني الذين اتَّسعوا ف��ي دالالت هذا احلرف،  ويف رشح ابن احلدَّ
فيذكر من معانيها: التَّعدية)4(، واالس��تعانة )5(، والسببيَّة)6(، ثمَّ يركن إىل النيابة عن هذا 

)1( ينظر: أمايل ابن الشجرّي: 614/2، واللمحة يف رشح امللحة: 241/1-245، ومهع اهلوامع: 
 .422-416/2

)2( ينظر: األزهية يف علم احلروف: 101-106، ومغني اللبيب: 127-122/1.
)3( كتاب سيبويه: 217/4.

اد: 75، 78، 239، 261،287. )4( ينظر: منهج القصَّ
)5( ينظر: املصدر نفسه: 261، 308.
)6( ينظر: املصدر نفسه: 294، 338.
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احلرف يف مواضع من كتابه، ويمكن إيضاح ذلك عى النحو اآليت:

أ. الباء بمعنى )يف(:

مثَّل هلا النحويون بقوله تعاىل: ﴿ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ﴾)1(، أي: يف َسَحٍر)2(.

اد يف أثناء رشحه قول كعب يف وصف ناقته  وتابعه��م يف القول هبذه النيابة ابن احلدَّ
ة بدهنا: ا ملساء، أمارة عى صحَّ بأهنَّ

��ُس��ُه ُي��ؤييِّ َأُط������وِم ال  ِم����ْن  َوِج���ْل���ُده���ا 
طِ���ْل���ٌح، ب��ض��اِح��َي��ِة امَل���ْت���نَ���نِي، َم��ه��ُزوُل

فجلُد هذه الناقة أملُس، ال يؤثر فيه الُقراُد املهزوُل، فال يلزم جلد متنيها الظاهَريِن؛ 
اد يف معنى الب��اء يف )بضاحية املتن��ني( احتامَلني، فقال:  ملالس��ته، وق��د احتمل ابن احل��دَّ

»والباء متعلِّق بمحذوف. ومعناها هنا معنى )يف(، أو معنى )عى(«)3(

عى أنَّ اس��تعامل الباء بمعناها األصّل ظاهر يف البيت، مناس��ب ملقصد الش��اعر يف 
اس��تعامهلا للداللة عى اإللصاق، فهذا اجللد األملس ال��دالُّ عى اكتناز متنيها امُلبني عن 
ته، ال يس��مح بالتصاق الق��راد اجلائع لألكل، احلريص عى االلتصاق  عظِم بدهنا وصحَّ
ا نياب��ة )يف( عنها بمعنى الظرفيَّة، أو )عى( بمعنى االس��تعالء، فال داللة فيه  باجلل��د. أمَّ

عى املطلوب، من بيان الرغبة يف التعلُّق الشديد باجللد.

اد من هذه النيابة أيًضا، ما ذكره يف قول كعب يف وصف  وممَّا ورد يف رشح ابن احلدَّ
يوم مسريه:

)1( سورة القمر، من اآلية: 34.
)2( ينظر: رشح التس��هيل الب��ن مالك: 151/3، ومغني اللبيب: 125/1، واملقاصد الش��افية يف 

رشح اخلالصة الكافية: 623/3.
اد: 250-249. )3( منهج القصَّ
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اد  نق�س نيابة حروف اجلرِّ يف منهج الق�شَّ
اد احِللِّّي يف �شرح بانت �شعاد لبن احلدَّ

ي��وًم��ا َي���َظ���لُّ ب���ِه احل���رب���اُء ُم��ص��َط��ِخ��ًدا
��م��ِس َم���ُل���وُل ك�����أنَّ ض���اِح���َي���ُه ب��ال��شَّ

 ،) ق��ال: »والب��اء: للظرفيَّة بمعن��ى )يف(، أي: ُمصَطِخًدا فيه، وجي��وز تعلُّقه ب�)يظلُّ
تعلَُّق الظرِف أيًضا«)1(.

ا، حتَّى  يصف الشاعر يوم مسريته للقاء نبيِّ اهلل لالعتذار منه، بأنَّه يوٌم حارٌّ جدًّ
دة، وإنَّ ضحى هناره كأنَّه  ن بألواٍن متعدِّ ��مس، تتلوَّ إنَّ احلرباء تظلُّ به مصطليًة بحرِّ الشَّ
ل هنار ذلك اليوم عى  ، وهو أشدُّ يف الوصف، ذلك أنَّ حرارته إْن كانت يف أوَّ رماٌد حارٌّ

ما وصَف، فام ظنَُّك بحرارة وسطه.

ة عى  ه باس��تعامل الب��اء الدالَّ إنَّ يوًم��ا عى هذا الوصف، حقَّ للش��اعر فيه أن خيصُّ
العناي��ة بموقع احلدث أو زمانه، إذ أفادت هنا أنَّ ه��ذه احلرباء تظلُّ ملتصقة بنهار ذلك 
اليوم ال تفارقه، أو أنَّ حرَّ ذلك اليوم قد تسببَّ يف مكثها طوال النهار، وعى ِكاَل املعنَ�َيني 
 )اإللصاق، أو السببيَّة(، مل تعد بنا حاجة إىل نيابة )يف( عنها بحسب قول الشارح، سواء 
(، وهو األصل يف تعلُّق ش��به اجلملة، كام يذك��ر النحويِّني، أم  أ تعلَّق��ت ب�الفعل )تظ��لُّ
تعلَّقت بام يشبه الفعل، وهو اسم الفاعل )ُمصَطِخًدا(، ذلك أنَّ احلرف )يف( فيه الداللة 
عى إعامم احلدث وزمانه، بام فيه من معنى الظرفيَّة، واملطلب هنا ختصيص زمان احلدث 

بيوٍم حمدودة صفته معلومٌة آثاره.

اد يرشح بيت  اد أيًضا حني أخذ ابن احلدَّ ووردت ه��ذه النيابة يف كتاب منهج القصَّ
كعب:

َل���َق���د َأق������وُم َم���ق���اًم���ا َل����و َي���ق���وُم بِ���ِه
الفيُل َي��س��َم��ُع  َل���و  م��ا  َوَأس���َم���ُع  َأرى 

اد: 291. )1( منهج القصَّ
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فق��ال: »ول��و يق��وم ب��ه: يف موض��ع نص��ٍب، صف��ة ل�)مق��ام(، أي: مقاًم��ا خموًفا، 
��ق ب�)يق��وم( تعلُّق الظ��رف، والب��اء بمعنى   وه��و مق��ام وع��د رس��ول اهلل. و)ب��ه( يتعلَّ

)يف(«)1(.

ومقام اخلوف هذا الذي يستش��عره كعب يتطلَّب استعامل الباء بمعناها األصّل يف 
ته  اإللص��اق، أي: قي��اٌم متلبٌس بحدٍث مه��وٍل يرتعد منه الفيل إذا قام ب��ه، عى عظِم قوَّ
ى العفو ويطلب الصفح. وهذا املعنى  وضخامِة جس��مه، فام بالك بمخطٍئ خائٍف يرجَّ
يه احلرف )يف(؛ التِّس��اع حدثه املفهوم، ممَّا يش��تمل عليه الظرف، ومن  املباَل��غ به ال يؤدِّ
ة املقام التي وصفها الشاعر يف  َثمَّ يس��توجب س��عًة يف املوقف املوصوف ال تناسب ش��دَّ

البيت.

ويف وصف رسول اهلل، يقول كعب:

االُْس����ِد مسكنُُه ُل��ُي��وِث  م��ن  م��ن خ���ادٍر 
بِ���َب���ط���ِن َع����ثَّ����َر غ���ي���ٌل دوَن�������ُه غ��ي��ُل

اد قوله )بَِبطِن َعثََّر(، ويكثر من النيابة فيه،إذ يقول: »والباء بمعنى  فيرشح ابن احلدَّ
ل. و)ِمن( فيه للتبيني، أو للظرفيَّة بمعنى  )يف(... وُيروى )من َبطِن َعثََّر(، وإعرابه كاألوَّ

)يف(«)2(.

ويب��دو ه��ذا اإلرصار منه عى رصف الدالل��ة األصليَّة للح��رف إىل معنى الظرفيَّة 
غ له، فداللة الب��اء عى ختصيص امل��كان للعناية باحلدث ظاه��رة، ومقام املدح  ال مس��وِّ
يقتضيه��ا، ومعن��ى اإللص��اق بامل��كان املخصوص م��راد، لكنَّ الش��ارح يرت��أي النيابة 

ويرصف املعنى إىل الظرفيَّة احلسيَّة.

اد: 341. )1( منهج القصَّ
)2( املصدر نفسه: 357-356.
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اد  نق�س نيابة حروف اجلرِّ يف منهج الق�شَّ
اد احِللِّّي يف �شرح بانت �شعاد لبن احلدَّ

وحني يروي البيت نفس��ه برواية احلرف )من(، أي: )من َبطِن َعثََّر(، فتكون داللة 
التبيني هي األنسب لتخصيص املكان املمدوح، نراه حيتمل داللة الظرفيَّة احلسيَّة أيًضا، 
فُينيب عنها )يف(، وهذا وذاك إنَّام هو رضٌب من التكلُّف الذي تضيع معه الفروق الدقيقة 

للمعاين املقصودة من استعامل احلروف، كلٌّ يف موضعه الذي يقتضيه مقام الكالم.

ومث��ل هذا التكلُّف يف نياب��ة معنى الظرفيَّة ب���)يف( عن املعنى األص��ّل للباء، وهو 
دٍة عنده، منها: ر يف رشح أبياٍت متعدِّ اإللصاق لتخصيص مكان احلدث، نراه يتكرَّ

ِم���ن���ُه َي���َظ���لُّ ِس���ب���اُع اجل�����ويِّ ض���اِم���َرًة
األَراج����ي����ُل بِ����وادي����ِه  ُت�������َم����يِّ  َوال 

ثِ���َق���ٍة أَخ�����و  بِ�����واديِ�����ِه  َي�������زاُل  َوال 
رس����اِن َم��أك��وُل ُح ال���َب���زيِّ َوال����دَّ ُم���َط���رَّ

ومنه أيًضا)1(:

��ُغ��ه��ا ُي��َب��ليِّ بِ������َأرٍض ال  َأم���َس���ت ُس���ع���اُد 
امَل��راس��ي��ُل ال��نَّ��ج��ي��ب��اُت  ال��ِع��ت��اُق  إاِلَّ 

ومنه أيًضا)2(:

يف ُع��ص��َب��ٍة ِم���ن ُق���َري���ٍش ق���اَل ق��ائِ��ُل��ُه��م
���َة ل�����امَّ َأَس���َل���م���وا زول���وا بِ��َب��ط��ِن َم���كَّ

��ة فيه  ول��و استش��هدنا بأع��ى نص��وص اللغ��ة فصاح��ة- واالس��تعامالت اللغويَّ
، إذ ال يمك��ن أن حي��لَّ لف��ٌظ  مقص��ودة ب��ال إش��كال، ومنه��ا اس��تعامل ح��روف اجل��رِّ
س- لوجدنا  خارجيٌّ يقيس��ه اللغ��وّي عى تراكيب لغة البرش حمّل اس��تعامٍل ق��رآيّن مقدَّ

اد: 228. )1( منهج القصَّ
)2( املصدر نفسه: 375.
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معن��ى ختصي��ص م��كان احل��دث للعناي��ة به ظاه��ًرا، وم��ن ذلك اآلي��ة التي استش��هد 
ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تع��اىل:  وقول��ه  ڌ﴾،  ڍ  ڇڍ  ڇ  ﴿ڇ  ��ون:  النحويُّ هب��ا 
ں ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  س��بحانه:  وقول��ه  ٿ﴾،   ٿ 

 ں﴾.

ب. الباء بمعنى )عىل(:

استش��هد النحويون هلذه النيابة بقوله تع��اىل: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ﴾)1(، أي: عى قنطار)2(.

اد عند رشح قول كعب: وذكر هذا املعنى ابن احلدَّ

َف����ام َت������دوُم َع����ىل ح�����اٍل َت���ك���وُن هِب��ا
ال���غ���وُل َأث�����واهِب�����ا  يف  ُن  َت�����َل�����وَّ َك����ام 

فاحتم��ل ثالث��ة احتامالت ملعن��ى الب��اء يف )تكون هب��ا(، فقال: »وجي��وز أن تكون 
لالستعالء بمعنى )عى(، أو تكون للمصاحبة، كام يف: جاء زيٌد بثيابه، أو للظرفيَّة جماًزا 

بمعنى )يف(«)3(.

ولعلَّ التزام املعنى األصّل للباء، وهو اإللصاق، أوىل من املعاين األُخر التي ُذكرت 
غ داليّل أمٌر  يف البيت، ذلك أنَّ خروج األداة عن معناها األصّل إىل ما ينوب عنه بال مسوِّ
ل الطباع ملتصق هبذه املرأة  غري مستساغ، فاحلال املذكور يف هذا البيت وهو التلُّون وتبدُّ
ِن الغول ب�ألواٍن  املوصوفة كأثواهبا التي تلبسها تباًعا، وهذا املعنى مناسب لتشبيهها بتلوُّ

)1( سورة آل عمران، من اآلية: 75.
)2( ينظ��ر: معاين القرآن لألخفش: 140/1، ورشح التس��هيل البن مالك: 152/3، وارتش��اف 

�َرب: 1699/4، واجلنى الداين: 42. الضَّ
اد: 206-205. )3( منهج القصَّ
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اد  نق�س نيابة حروف اجلرِّ يف منهج الق�شَّ
اد احِللِّّي يف �شرح بانت �شعاد لبن احلدَّ

خمتلفٍة، كام تزعم العرب)1(.

اد للباء هنا، وهي االس��تعالء، أي: تكون عليها،  ��ا املعاين التي ذكرها ابن احل��دَّ أمَّ
ة، أي: )تك��ون فيها(، فال تؤدِّي   أو املصاحب��ة، أي: )تك��ون معه��ا(، أو للظرفيَّة املجازيَّ
يه معن��ى اإللصاق من التلُّب��س باليشء والتزام��ه، فضاًل عامَّ يف ه��ذه املعاين من  م��ا يؤدِّ
اد ملعن��ى املصاحبة، وهو: جاء زيٌد بثيابه،  به ابن احلدَّ التكلُّف، والس��يَّام املثال الذي رَضَ
إذ إنَّ معن��ى اإللص��اق ظاهر فيه ب��ال تأويل، وإنَّ معن��ى املصاحبة فيه ظاه��ر التكلُّف. 

وكذلك القول يف اآلية الكريمة التي استش��هد هبا النحويُّون: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ﴾، فالباء عى أصلها يف اإللصاق، إذ إنَّ أمارة األمانة هنا متلبِّس��ة 
وملتصقة بأداء القنطار إىل املؤمتِن، ومن دون ذلك املصداق ال يصحُّ إطالق األمانة عى 

َمن يؤمتن عليها، ذلك أنَّ كثرة املال حملُّ اختبار لألمانة.

)1( ينظر: مروج الذهب ومعادن اجلوهر: 135/4.
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املطلب الثاين

دللة )عن)
الداللة األصليَّة ل�)عن( هي املجاوزة)1(، ثمَّ يتَّس��ع النحويُّون يف معانيها، فيبلغون 
هبا عرشة معاٍن، مخس��ة منها ُتس��تحصل بالنيابة، فيندفع معناها األصّل إىل معنى حرف 

اجلرِّ الذي ينوب عنه)2(.

اد معناها األصّل يف رشحه)3(، وتاب��ع النحويُّون يف نيابة حرف  وق��د ذكر اب��ن احلدَّ
اجلرِّ )ِمن( عنها يف موضع واحد، يمكن بيانه عى النحو اآليت:

عن بمعنى )ِمن(:
مثَّ��ل النحوي��ون هل��ذه النياب��ة بقول��ه تع��اىل: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
اد ه��ذه النيابة عن��د رشح قول   گ گ﴾)4(، أي: م��ن عب��اده)5(. وذك��ر اب��ن احل��دَّ

كعب:

ُع��ُرٍض َع��ن  بالنَّْحِض  ُق��ِذَف��ت  َع��رياَن��ٌة 
وِر َم��ف��ت��وُل ِم��رَف��ُق��ه��ا َع���ن َب��ن��اِت ال�����زَّ

)1( ينظر: كتاب سيبويه: 226/4.
)2( ينظر: األزهية 94، وأمايل ابن الشجرّي: 611/2، والبديع يف علم العربيَّة: 216/1، ومغني 

اللبيب: 166/1-168، ورشح األشمويّن: 96-94/2.
اد: 163. )3( ينظر: منهج القصَّ

)4( سورة الشورى، من اآلية: 25.
)5( ينظ��ر: األزهي��ة: 94، و أمايل اب��ن الش��جرّي: 610/2، والبديع يف عل��م العربيَّة: 266/1، 

ومغني اللبيب: 148/1.
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اد  نق�س نيابة حروف اجلرِّ يف منهج الق�شَّ
اد احِللِّّي يف �شرح بانت �شعاد لبن احلدَّ

قال: »وعن ُعُرٍض، )عن( بمعنى )ِمن(، البتداء الغاية. وجيوز أن تكون )عن( عى 
باهبا للمجاوزة واالنتقال، كأنَّ اللحم انتقل إليها من مرعاها«)1(.

ول��و أنَّه اكتفى باملعنى الثاين الذي احتمله، لكان هو املطلب، إذ هو املعنى األصّل 
الذي ينرصف إليه مقصد الشاعر يف البيت، ومعه ال حاجة إىل تكلُّف معنًى جديد، وهو 

داللة ابتداء الغاية ب�)من( ينوب عن معنى املجاوزة ب�)عن(.

اد كان قد ذكر معنًى آخر  ق د. عّل عبَّاس األعرجّي عى أنَّ ابن احلدَّ وق��د نبَّه املحقِّ
��ا وردت بمعنى  ل�)ع��ن( هنا قبل س��طَرين م��ن كالمه عى نيابة )م��ن( عنها، بنيَّ فيه أهنَّ
اد ش��ارًحا البيت: »ومعنى  ق نجد مصداقه يف ق��ول ابن احلدَّ )ع��ى()2(، وما قال��ه املحقِّ
قوله: عن ُعُرض، أي: عى جانٍب، أو ناحيٍة، وكأنَّه كنَّى بذلك عن مرعاها الذي كانت 
ا سائمٌة، وليست بمعلوفٍة، فلحُمها إنَّام جاء من مرعاها، ال من جهِة  ترعى فيه، ُيريد أهنَّ

ا ُعلفت قصًدا، وإذا كانت كذلك كانت أقوى ممَّا إذا ُعلفت«)3(. أهنَّ

ا النيابة املزعومة يف قوله تعاىل: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴾،   أمَّ
فال دليل ظاهر يدعمها، إالَّ استحس��ان القائلني هب��ا تفريع معاين احلروف ورصفها عن 
قون هلا باالس��تقراء م��ن كالم العرب، فأيُّ  معناه��ا األصّل الذي أثبته النحويُّون املحقِّ
مانع يرصف )عن( يف اآلية الكريمة عن معناها الثابت هلا، وهو التجاوز، فهو س��بحانه 
جلَّت عظمته ورمحته يتقبَّل توبة عباده متجاوًزا عنهم وعن ما يصدر منهم من املعايص، 
ق الزخمرشي بني )تقبَّل منه  فيجعلهم بمعزٍل عن ذنوهبم، حماطني برمحته وكرمه، وقد فرَّ
وتقبَّ��ل عنه(، فقال: »يقال: قبلُت منه اليشَء، وقبلُته عن��ه. فمعنى قبلُته منه: أخذُته منه 

اد: 262. )1( منهج القصَّ
)2( ينظر: املصدر نفسه )التحقيق اهلامش: 2و3(: 262.

اد: 262. )3( منهج القصَّ
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وجعلُته مبدأ قبوىل ومنش��َأه. ومعنى: قبلُته عنه: عزلُته عنه وأبنُته عنه«)1(. ويعضد ذلك 
قول��ه تعاىل يف اآلية نفس��ها: ﴿گ گ گ﴾، فمعنى )عن( األصّل مقصود هنا، 

لقبول التوبة والعفو عن السيِّئات، وهو ظاهر يف التجاوز والصفح.

اف: 222/4. )1( الكشَّ
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اد  نق�س نيابة حروف اجلرِّ يف منهج الق�شَّ
اد احِللِّّي يف �شرح بانت �شعاد لبن احلدَّ

املطلب الثالث

دللة )فـي)

الدالل��ة األصليَّة ل�)يف( عن��د النحويِّني هي الظرفيَّة)1(، ثمَّ كث��رت معانيها الفرعيَّة 
يف كتب النحويِّني حتَّى وصلت إىل عرشة معاٍن، اس��تحصلوا منها مخسة معاٍن، بمرادفة 
اد معناه��ا األصّل )الظرفيَّة()3(، وقال  معناه��ا ملعنى حروف جرٍّ ُأخر)2(، وذكر ابن احلدَّ

بنيابة بعض احلروف عنها، وعى النحو اآليت:

أ. يف بمعنى )عن(:

اد يف رشح بيت  ��ون هذا املعنى ل���)يف()4(، عى حني أثبته ابن احل��دَّ مل يذك��ر النحويُّ
كعب:

َت����َأُخ����َذيّن بِ���َأق���واِل ال���ُوش���اِة َوَل�����م ال 
األَق���اوي���ُل يفَّ  َك���ُث���َرت  َوَل�����و  ُأِذن�����ب 

(، فق��ال: »و)يف( هنا بمعنى  إذ احتم��ل أكث��ر من معنى ل�)يف( يف قول��ه: )َكُثَرت يفَّ

اللبي��ب:  ومغن��ي   ،266 ال��داين:  واجلن��ى   ،12 والصف��ات:  ال�مع��اين  ح��روف  ينظ��ر:   )1( 
.187/1

)2( ينظر: أمايل ابن الش��جرّي: 606/2-608، ورشح التس��هيل الب��ن مالك: 158-155/3، 
اللبي��ب:  ال��داين: 250-252، ومغن��ي  ال��رضب: 1725/4-1727، واجلن��ى  وارتش��اف 

187/1-189، ومهع اهلوامع: 447-445/2.
اد: 339. )3( منهج القصَّ

)4( ينظ��ر: األزهي��ة: 91-92، واجلن��ى ال��داين: 250-252، ومغني اللبي��ب: 189-187/1، 
اد )التحقيق(: 339. ومنهج القصَّ
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)عن(. وجيوز أن يكون بمعنى الباء، أي: كثرت يّب األقاويل. وجيوز أن تكون عى باهبا، 
ويكون قد جعل نفسه ظرًفا لألقاويل جماًزا«)1(.

 ولع��لَّ جعَل الش��اعِر نفَس��ه ظرًفا لألقاويل، جم��اًزا، لقصد املبالغ��ة يف كثرة ما قيل 

وما ُنقل، أنصُع يف الداللة عى ما يريد إظهاره، وهو أنَّ هذه الكثرة الكاثرة من األقوال 
التي تناقلتها الرواة عنه، ووصلت إىل أس��امع الرسول واملسلمني، قد حاكها الوشاة 
نكاي��ًة به، وه��و أظهر يف مقام االعت��ذار والطمع بقبول التوبة. وهو أوف��ق من املعنَ�َيني 
اد، والسيامَّ أنَّ  ��يَّني املس��تحصلنِي من نيابة )عن( أو )الباء( اللذين ذكرمها ابن احلدَّ احلسِّ
هيم ملعاين احلروف  ة حترِّ ل مل ي��رد يف كتب أصحاب حروف املعاين، عى ش��دَّ املعن��ى األوَّ
اد، اعتداًدا بمقابلت��ه برواية هذا البيت بلفظ  ورغبته��م يف تفريعها، وإنَّام ذك��ره ابن احلدَّ

)عنِّي(، قال: »وُيروى: وإن كثرْت عنِّي«)2(.

ا املعنى الثاين، فذكروا منه قول زيد اخليل)3(: وأمَّ

ْوع ِم��نَّ��ا َف����واِرٌس وَي���ْرَك���ُب َي����وَم ال�����رَّ
َط��ْع��ِن األَب���اِه���ِر وال��ُك��ىل يِف  َب���ِص���رُيون 

أي: بص��ريون بطعن األباهر والُكى، فنابت فيه الب��اء عن )يف(، والظاهر أنَّ معنى 
م ماهرون يف هذا  الظرفيَّ��ة مراد يف البيت الش��عرّي، فمدُح هؤالء الفوارس يقت��يض أهنَّ
نهم، وإىل هذا  الشأن، خبريون به، حتَّى صار هذا الطعن ظرًفا لبصريهتم وملكتهم ومتكُّ
ه هذه النيابة حني قال: »واألوىل أن تكون بمعناها، أي:  أشار الريّض االسرابادّي يف ردِّ

هلم بصارٌة وحذٌق يف هذا الشأن«.)4(

اد: 339. )1( منهج القصَّ
)2( املصدر نفسه: 340.

)3( ديوانه: 67.
)4( رشح الرض�ّي عى الكافية: 279/4.
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اد  نق�س نيابة حروف اجلرِّ يف منهج الق�شَّ
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ب. يف بمعنى )عىل(:

من شواهد النحويِّني هلذا املعنى، قول سويد بن أيب كاهل)1(:

َنْخَلٍة ِج���ْذِع  يف  ال��َع��ْب��ِديَّ  َصَلُبوا  وه��م 
ب��َأْج��َدع��ا إاِلَّ  َش��ْي��ب��اُن  َع��َط��َس��ْت  ف��ال 

أي: عى جذع نخلة)2(.

اد بيت كعب: وقد روى ابن احلدَّ

َي��م��� ال����ُق����راُد َع��َل��ي��ه��ا ُث����مَّ ُي��زلِ��ُق��ُه
ِم��ن��ه��ا َل����ب����اٌن َوَأق����������راٌب َزه���ال���ي���ُل

برواية أخرى هي)3(:

أزَل����َق����ُه ف��ي��ه��نَّ  َن���َم���ى  ال����ُق����راُد  إذا 
....................................

ث��مَّ ب��نيَّ أنَّ »يف هن��ا بمعنى )ع��ى(، مثُله��ا يف قوله تع��اىل: ﴿ہ ہ ہ 
ھ﴾«)4(.

��ن يف معن��ى الرواَيَتني جي��د االختالف ظاهًرا ب��ني دالَل�َتي البيَت��ني؛ لتباين  واملتمعِّ
ى فيها  نة من فعل وفاعل، وقد تعدَّ ة مكوَّ تركي��ب كلٍّ منهام، فاجلملة األوىل مجلة إخباريَّ
الفع��ل )يميش( باحلرف )عى(، فكان هذا الركيب متهيًدا للعناية باملعنى التايل له، وهو 

)1( ملحق ديوانه: 45، وينظر: معاين القرآن وإعرابه: 368/3، ورشح شواهد املغني: 479/1. 
)2( ينظ��ر: معاين القرآن لألخف��ش: 51/1،، واألزهية: 268، والبديع يف علم العربيَّة: 265/1، 

ورشح التسهيل البن مالك: 136/3، ورشح شواهد املغني: 479/1.
اد: 259. )3( منهج القصَّ
)4( املصدر نفسه: 259.
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ا الركيب اآلخر فهو تركيب  أنَّ هذا الُقراد سيزلقه لباُن هذه الناقة وخارصهُتا امللساء. أمَّ
ي  م، ُيس��عف ذل��ك أنَّ تعدِّ م فيه االس��ُم ع��ى فعله داللًة عى العناية باملتقدِّ رشط��ّي تقدَّ
ن املظروف يف الظرف، فهو ناٍم يف  ة عى متكُّ الفعل )نمى( تمَّ باحلرف )يف( الظرفيَّة الدالَّ
ٌن فيها، ومنه يتَّضح الفرق بني الركيَبني، فال جيوز القول برادف  جلد هذه الناقة، متمكِّ

معنى )عى( و)يف( يف البيَتني، لتصحَّ نيابة )عى( عن )يف(.

��ة فرعون مع الس��حرة ح��ني آمنوا  اد بقول��ه تعاىل يف قصَّ ��ا استش��هاد ابن احل��دَّ أمَّ
ون، الذين  بموس��ى: ﴿ہ ہ ہ ھ﴾-وقد قال به النحويُّون واملفسِّ
جعل��وا )يف( بمعنى )عى( يف هذه اآلية، اس��تدالاًل منهم ب��أنَّ الصلب يكون عى جذع 
النخل��ة ال فيها)1(- فال ُيقَبل عى إطالقه، ذل��ك أنَّ املقام مقام هتديد ووعيد من فرعون 
للسحرة الذين جاهروا باتِّباع رشعة النبّي موسى، لذا يتطلَّب مثُل هذا نوًعا من العذاب 
بني، وعيًدا هل��م لريتدعوا هم وَمن عى ش��اكلتهم عن عقيدهتم،  ال خيط��ر ع��ى بال املعذَّ
ة مفرطة،  فكان اس��تعامل )يف( مناسًبا ملقتىض حال اخلطاب، فاملصلوب ُيش��دُّ وثاُقه بقوَّ
��ه جزء من اجلذع من فرط الوثاق وبش��اعة الصلب، حتَّى خيتلط حلمه ودمه بجذع  فكأنَّ
النخلة، وهبذا ُيس��تحصل معنى الظرفيَّة، ولو اسُتعمل احلرف )عى( لكان الصلب قتاًل 
فحس��ب ب��ال ُمثلة وال عرض للناظرين. وكذا األمر يف قول س��ويد ب��ن أيب كاهل، وقد 

م. تقدَّ

 وممَّ��ا استش��هد ب��ه أيًض��ا هل��ذه النياب��ة، م��ا ذك��ره يف رشح بيت كع��ب يف وصف 
ناقته:

ُخَصٍل ذا  ال��نَّ��خ��ِل  َعسيِب  ِم��ث��َل  ُت�����ِم��رُّ 
األَح���ال���ي���ُل َن���ُه  َت�������َخ���وَّ مَل  غ������اِرٍز  يف 

اف: 254/3. اء: 102/2، وجماز القرآن: 23/2، والكشَّ )1( ينظر: معاين القرآن للفرَّ
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(، و )يف( هنا بمعنى )عى(، أي: عى غارز، كقوله  قال: »و)يف غارٍز(، يتعلٌِّق ب�)مُتِرُّ
تعاىل: ﴿ہ ہ ہ ھ﴾، أي: عى جذوع النخل«)1(.

عر بجريد النخل وما عليه من اخلوص،  شبَّه الشاعر هنا ذيل ناقته وما عليه من الشَّ
ْد باحلَّْلِب، داللًة عى  ق يصل إىل غارزها )رضعها( ال��ذي مل ُيَتَعهَّ فهو ش��عر كثيف متفرِّ

هتا. احتفاظها بنشاطها وقوَّ

ة عى الظرفيَّة  َنب وكثافة ش��عره، استعمل )يف( الدالَّ وإمعاًنا يف مدح طول ذلك الذَّ
ع حيويه حتَّى صار كأنَّه  ��ه، وأنَّ الرضَّ ع كلَّ َنب ُيغطِّي الرضَّ يف قول��ه )يف غ��ارٍز(، فهذا الذَّ

منبت له.

ومل يلتف��ت الش��ارح إىل إرادة املبالغ��ة يف الوص��ف عن��د كعب، فتقبَّ��ل املعنى عى 
َنب واقع عى رضع الناقة، فأباَن بذلك عن صورة مألوفة للوصف،  ظاهره، بأنَّ هذا الذَّ
اس��تدعت منه أن يقرَّ بنيابة االس��تعالء يف احلرف )عى( عن املعنى األصّل، وهو ظرفيَّة 

احلرف )يف(، ثمَّ أخذ يستش��هد هلذه النيابة بام قيل يف تفسري قوله تعاىل: ﴿ہ ہ 
يه  ہ ھ﴾، ومل ينتبه إىل أنَّ اس��تعامل احلرف )يف( هن��ا ورد عن قصٍد داليلٍّ ال يؤدِّ

م ِذكره آنًفا. االستعالء ب�)عى(، عى ما تقدَّ

اد: 269. )1( منهج القصَّ
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املطلب الرابع

دللة )ِمن)

اد تبًعا  ح ابن احلدَّ أش��هر معاين )ِمن( ابتداء الغاي��ة الزمانيَّة واملكانيَّة)1(، وقد ص���رَّ
ح)2(، وذكر نيابة بعض األحرف عنها يف  ��ني هبذه الداللة يف بعض مواضع ال��رشَّ للنحويِّ

مواضع ُأَخر يف رشحه، وهي:

أ. ِمن بمعنى )عن(:

استش��هد النحويُّون هلذه النياب��ة بنحو قوله تع��اىل: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ﴾)3(، أي: عن ِذكر اهلل)4(.

ووردت هذه النيابة يف رشح قول كعب يف وصف ناقته)5(:

َي��م��� ال����ُق����راُد َع��َل��ي��ه��ا ُث����مَّ ُي��زلِ��ُق��ُه
ِم��ن��ه��ا َل����ب����اٌن َوَأق����������راٌب َزه���ال���ي���ُل

ا للتبيني، أو بمعنى )عن(«)6(. والظاهر داللة )من(  اد: »و)من( إمَّ إذ ق��ال ابن احلدَّ

)1( ينظر: مغني اللبيب: 419/1.
اد: 186، 253، 265. )2( ينظر: منهج القصَّ

)3( سورة الزمر، من اآلية: 22.
اء: 418/2، ورشح التس��هيل: 158/2، والتذيي��ل والتكميل:  )4( ينظ��ر: مع��اين الق��رآن: الف��رَّ

127/11، واجلنى الداين: 211، ومتهيد القواعدك 2965/6.
اد: 258-257. )5( منهج القصَّ

)6( املصدر نفسه: 258.
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يف البي��ت ع��ى التبيني، فه��ذا الُقراد ينزلق بس��بب مالس��ة )لباهنا( صدره��ا و)أقراهبا( 
ة بنيتها، ومع هذا املعنى ُيعرب )َلبان( فاعل  خارصهت��ا؛ الكتنازمها باللحم داللة عى قوَّ
مة عى صاحبها، وجاز  للفع��ل )ُيزلُِقُه( و)منها( متعلِّق ب�)َلبان( يف حملِّ نصٍب حال متقدِّ
�ا  لذل��ك أن يرد صاحبها نكرة)1(. وإن كان األصل أنَّ�ها ُتعرب صفة ل�)لبان(، لكنَّها ل�مَّ

مت ُأعربت حاال)2(. تقدَّ

ين باآلية الكريم��ة: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ا استش��هاد النحويِّني واملفسِّ أمَّ
ٺ﴾ عى جميء )من( بمعنى )عن(، فال يستقيم هلم، ذلك أنَّ استعامل )من( هنا استعامل 
اه حرف آخر، فهي عى معناها األصّل البتداء الغاية، إذ  مقص��ود، ال جيوز أن يؤدِّي مودَّ
إنَّ َمن قسا قلبه فلُه ويٌل وعذاٌب من وقت ِذكر اهلل تعاىل أمامه، وهذا املعنى يستتبع »أنَّ ما 
«)3(، فهذا خالف كون )من( بمعنى )عن(؛ ألنَّ املعنى سيكون  بعد ذلك من العذاب أشدُّ

أنَّ الويل ملن قسا قلبه عن سامع ِذكر اهلل، هو جزاء للقسوة يف وقت احلساب.

ب. من بمعنى )يف(:

اد ما يف قول كعب: ومن أمثلتها لدى ابن احلدَّ

���ٌة َق���د س��ي��َط ِم���ن َدِم��ه��ا َل��كِ��نَّ��ه��ا ُخ���لَّ
َف���ج���ٌع َوَول������ٌع َوإِخ�������الٌف َوَت��ب��دي��ُل

إذ ق��ال يف رشح البيت: »و)من دمها(، يتعلَّق ب�)ِس��يَط(. و)ِمن( بمعنى )يف(، أي: 
قد سيَط يف دمها هذه األشياُء، فصارت هلا طبيعة وغريزة«)4(.

)1( ينظر: رشح التسهيل البن مالك: 340/2.
اد: 258. )2( ينظر: منهج القصَّ

)3( مغني اللبيب: 321/1.
اد: 196. )4( منهج القصَّ
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فهو ُيفسِّ البيت عى أنَّ هذه اخللَّة لسعاد قد صارت سجيَّة مرتكزة يف طبعها، فقد 
اختلطت يف دمها، حتَّى صار ظرًفا وحمالًّ هلذه الصفات املذكورة، فال تكاد تفارقها.

وبمث��ل ه��ذه النيابة ف��سَّ النحوي��ون )ِمن( يف قول��ه تع��اىل: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  أيًض��ا:   قول��ه ويف  األرض)2(،  يف  أي:  ۇ﴾)1(، 

پ پ پ پ﴾)3(، أي: يف يوم اجلمعة)4(.

ل ال يف البيت الش��عرّي  ��ن يف هذه النيابة التي ُذكرت، جيد معناها غري حمصَّ واملتمعِّ
ُم قد س��يط  لكع��ب، وال يف اآليَت��ني الكريمَتني، ف�)من( بيانيَّة يف الش��اهد املذكور، فالدَّ
هب��ذه الصف��ات ال غريه، وهو أدعى إىل الل��زوم والثبات واالرت��كاز. وكذلك احلال يف 
حه ابن هش��ام)5(.  آي��ة ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾، ف�)من( فيها لبيان اجلنس، وقد رجَّ
ا )من( يف آي��ة ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾، فمعنى ابتداء  أمَّ

غ للعدول عن هذا الظاهر. الغاية الزمانيَّة مفهوم يف )من يوم اجلمعة(، فال مسوِّ

)1( سورة األحقاف، من اآلية: 4.
)2( ينظر: األزهية: 96، ومغني اللبيب: 334/2.

)3( سورة اجلمعة، من اآلية: 9.
)4( ينظر: تأويل مش��كل القرآن: 302، وحروف املعاين والصف��ات: 76، واألزهية: 96، ومغني 

اللبيب: 334/2.
اد: 334/2. )5( منهج القصَّ
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خال�شة البحث

يمكن إمجال الفائدة املستحصلة من هذا البحث بالنقاط اآلتية:

ّ ألبيات . 1 اد احِللِّ أظه��ر البحث أنَّ ملعاين ح��روف اجلرِّ أثًرا بارًزا يف رشح ابن احل��دَّ
اهني يف اس��تنباط معانيها من  ُب��ردة كعب ب��ن زهري، وقد تب��نيَّ بالبحث أنَّ ل��ه اجتِّ
ة، أحدمها: يعمد فيه إىل اإلبقاء  تراكي��ب مجل القصيدة، معتمًدا عى ذائقت��ه اللغويَّ
��اه اآلخر: جيري فيه عى ب��اب نيابة احلروف  ع��ى املعنى األصّل للحرف. واالجتِّ
م أخرجوا احلرف عن  بعضها عن بع��ض، معتمًدا عى ما كتبه النحويُّون فيه، وأهنَّ
ي الداللة احلقيقيَّة  مس��اره الداليّل، بسبب فهمهم اخلاّص للركيب، ال بسبب حترِّ
للحرف، املفهومة من اإلبقاء عى معناه األصّل الذي ألجله اس��تعمل دون غريه. 
ومعتمًدا أيًضا يف الكش��ف عن معنى احلرف عى ما بيَّنوه يف نظائر له من الشواهد 

القرآنيَّة واألبيات الشعريَّة.

ة لدى ابن . 2 ع��ى الرغم ممَّا ذكرناه يف النقطة األوىل، ظهرت بع��ض االلتفاتات املهمَّ
اد لبيان الفروق الدالليَّة بني احلروف ذوات املعاين املتقاربة للتمييز بني معانيها  احلدَّ

الدقيقة، وقد اتَّضح ذلك بجالء حني عرضت هذه الدراسة لتلك املواضع.

اد جواز النيابة . 3 تبنيَّ للباحث بإنعام النظر يف دالالت حروف اجلرِّ التي رأى ابن احلدَّ
��ه باإلمكان نقض هذه النياب��ة، واحتفاظ كلِّ  فيه��ا، ملرادفة مع��اين بعضها بعًضا، أنَّ

حرٍف بداللته األصليَّة، استناًدا إىل حتليل السياق الذي ورد فيه كلُّ حرف.
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امل�شادر واملراجع

* القرآن الكريم

د )ت 443ه���(، حتقيق عبد . 1 األزهي��ة يف علم احلروف: اهل��روّي، عّل بن حممَّ
املعني امللوحّي، طبعة جممع اللغة العربيَّة بدمشق، ط2، 1993م.

د بن يوس��ف . 2 ارتش��اف الرضب من لس��ان العرب: أبو حيَّان، أثري الدين حممَّ
د، مراجع��ة رمضان عبد  األندل��يّس )ت 745ه����(، حتقيق رجب عث��امن حممَّ

اب، مكتبة اخلانجي بالقاهرة، ط1، 1418ه�/1998م. التوَّ

د ب��ن س��هيل البغدادّي . 3 اج، أبو بكر ب��ن حممَّ  األص��ول يف النح��و: اب��ن ال��سَّ
)ت 316ه��( حتقيق د. عبد احلس��ني الفتّل، مطبعة النعامن، النجف األرشف، 

1973م.

د عبد اهلل . 4 ��يد الَبَطْلَي��ويّس، أبو حممَّ االقتض��اب يف رشح أدب الكتاب: ابن السِّ
ا و د. حامد عبد املجيد،  د )ت 521ه�(، حتقيق األستاذ مصطفى السقَّ ابن حممَّ

ة بالقاهرة، 1996م. مطبعة دار الكتب املرصيَّ

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويِّني البرصيِّني والكوفيِّني: أبو الربكا)ت . 5
ة الكربى، مرص، 1961م. األنبارّي، )ت 577ه��( املكتبة التجاريَّ

د . 6 البدي��ع يف علم العربيَّة: جمد الدين ابن األثري، أبو الس��عادات املبارك بن حممَّ
��د ابن عبد الكريم اجل��زرّي )ت 606ه�(، حتقيق ودراس��ة  د بن حممَّ  اب��ن حممَّ
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م��ة،ط1،  املكرَّ ��ة  مكَّ الق��رى،  أمِّ  جامع��ة  الدي��ن،  ع��ّل  أمح��د  فتح��ي   د. 
1420ه�.

د عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينورّي . 7 تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة، أبو حممَّ
 )ت 276ه���(، حتقيق إبراهيم ش��مس الدي��ن، دار الكت��ب العلميَّة، بريوت، 

د.ت.

التذيي��ل والتكمي��ل يف رشح كت��اب التس��هيل: أب��و حيَّ��ان، حتقيق د. حس��ن . 8
هنداوي، دار القلم، دمشق، ط1، 1998م.

د بن يوسف بن أمحد، . 9 متهيد القواعد برشح تس��هيل الفوائد: ناظر اجليش، حممَّ
د فاخر وآخرين،  حمّب الدين احللبّي )ت 778 ه�(، دراسة وحتقيق د. عّل حممَّ

دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرمجة، القاهرة، ط1، 1428ه�.

ن، . 10 اد، دار الفرقان، عامَّ د حس��ن عوَّ تناوب حروف اجلرِّ يف لغة القرآن: د. حممَّ
ط1، 1402ه��/1982م.

اجلنى الداين يف حروف املعاين: املرادّي، حسن بن قاسم )ت 749ه��(، حتقيق . 11
د نديم فاضل، دار الكتب العلميَّة، بريوت،  د. فخر الدين قباوة واألستاذ حممَّ

ط1، 1413ه�/1992م.

اجّي، أبو القاس��م عبد الرمحن بن إس��حاق . 12 ح��روف املع��اين والصفات: الزجَّ
س��ة الرسالة، بريوت،  البغدادّي )ت 337ه�(، حتقيق عّل توفيق احلمد، مؤسَّ

ط1، 1984م.

ار، . 13 د عّل النجَّ اخلصائص: أبو الفتح، عثامن بن جنّي )ت 392 ه��( حتقيق: حممَّ
ة، مرص، ط4، 1406ه��/1986م. ة العامَّ مطابع اهليأة املرصيَّ
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��وب، مكتبة األنجلو . 14 د أيُّ ة يف النح��و العريّب: عب��د الرمحن حممَّ دراس��ات نقديَّ
ة، القاهرة، ط1، 1957م. املرصيَّ

دي��وان زيد اخلي��ل الطائّي: حتقيق د. ن��وري محُّودي القي��يّس، مطبعة النعامن، . 15
النجف األرشف، ط1، 1968م.

د جبَّار املعيبد، . 16 ديوان س��ويد بن أيب كاهل: حتقيق شاكر العاشور، مراجعة حممَّ
دار الطباعة احلديثة، العراق، ط1، 1972م.

د بن عّل . 17 رشح األش��مويّن عى ألفيَّ��ة ابن مالك: األش��مويّن، نور الدي��ن حممَّ
د حمي��ي الدين عبد احلميد، مطبعة الس��عادة، مرص،   )ت 929ه����( حتقيق حممَّ

1955م.

د ب��ن عبد اهلل . 18  رشح التس��هيل: اب��ن مال��ك، أب��و عب��د اهلل، مج��ال الدي��ن حممَّ
د بدوي املختون، دار هجر  )ت 672ه�(، حتقيق د. عبد الرمحن السيَّد، د. حممَّ

للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، ط1، 1410ه�/1990م.

��ة: عب��د اهلل بن أمحد بن ع��ّل الفاكه��ّي، )ت 972ه��(، . 19 رشح احل��دود النحويَّ
دراس��ة وحتقيق د. زكي فهمي اآللويّس، مطاب��ع دار الكتب للطباعة والنرش، 

جامعة املوصل، 1988م.

د بن احلس��ن . 20 رشح ال��ريّض ع��ى الكافي��ة الب��ن احلاج��ب:، ريّض الدين حممَّ
االس��راباذّي النح��وّي )ت 686 ه���(، حتقيق وتصحيح وتعليق د. يوس��ف 

حسن عمر، جامعة قار يونس، ليبيا، 1395ه�/1975م.

رشح شواهد املغني: السيوطّي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر )ت911ه�(، . 21
حتقيق أمحد ظافر كوجان، جلنة الراث العريّب، مرص، 1386ه�/1966م.
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راِث احِللِّّي بالتُّ 136

اد  نق�س نيابة حروف اجلرِّ يف منهج الق�شَّ
اد احِللِّّي يف �شرح بانت �شعاد لبن احلدَّ

م له د. إميل . 22 ��ل: ابن يعيش، يعي��ش بن عّل بن )ت 663ه�(، ق��دَّ رشح املفصَّ
بديع يعقوب، دار الكتب العلميَّة، بريوت، ط1، 1422ه�/2001م.

الصاحبي يف فقه اللغة العربيَّة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها: ابن فارس، . 23
أبو احلسن أمحد بن فارس )ت 395ه��(، تعليق أمحد حسن بسج، دار الكتب 

العلميَّة بريوت، ط، 1997م.

كتاب س��يبويه: س��يبويه، أبو برش عمر بن عثامن بن قنرب )ت 180ه�(، حتقيق . 24
عبد السالم هارون، مطبعة اخلانجي، القاهرة، ط3، 1408ه��/1988م.

��اف عن حقائق التنزيل وعي��ون األقاويل يف وجوه التأويل: الزخمرشّي، . 25 الكشَّ
جار اهلل حممود بن عمر )ت 538ه��(، دار الفكر، ط1، 1977م.

ة شاملة يف ضوء القراءات: د. عبد اهلادي الفضّل، دار . 26 الالمات دراس��ة نحويَّ
القلم، بريوت، ط1، 1980م.

��ان، عامل الكت��ب، القاهرة، ط3، . 27 اللغ��ة العربيَّ��ة معناها ومبناه��ا: د. متَّام حسَّ
1418ه��/1998م.

د بن حسن . 28 اللمحة يف رشح امللحة: ابن الصائغ، أبو عبد اهلل، شمس الدين حممَّ
ابن ِسباع بن أيب بكر اجلذامّي )ت 720ه�(، حتقيق إبراهيم بن سامل الصاعدّي، 
ة، ط1،  رة، الس��عوديَّ ع��امدة البحث العلمّي باجلامعة اإلس��الميَّة، املدينة املنوَّ

1424ه�/2004م.

د . 29 ر بن املثنَّى التميم��ّي )ت 210ه��(، حتقيق حممَّ جم��از القرآن: أبو عبيدة، معمَّ
سة الرسالة، بريوت، ط2، 1401ه��/1981م. فؤاد سزكني، مؤسَّ

د عبد اهلل بن أمحد بن أمحد ابن . 30 ��اب، أبو حممَّ املرجتل يف رشح اجلمل: ابن اخلشَّ
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السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد التاسع عشر
م احلرام 1444هـ/آب 2022م حمرَّ

 أمح��د )ت 567 ه�(، حتقيق ودراس��ة عّل حي��در، طبعة دمش��ق، 1392ه�/
1972م.

مروج الذهب ومعادن اجلوهر: املسعودّي، أبو احلسن عّل بن احلسني بن عّل . 31
سة، 1409ه�. )ت 346ه�(، حتقيق: أسعد داغر، دار اهلجرة، قم املقدَّ

معاين القرآن: األخفش األوس��ط، أبو احلسن سعيد بن مسعدة )ت 215ه�(، . 32
حتقي��ق د. هدى حممود قراع��ة، مكتبة اخلانج��ي، القاه��رة، ط1، 1411ه�/ 

1990م.

اء )ت 207ه��(، . 33 اء، أبو زكريا حييى بن زياد بن عبد اهلل الفرَّ معاين القرآن: الفرَّ
تقدي��م وتعلي��ق إبراهيم ش��مس الدي��ن، دار الكتب العلميَّة، ب��ريوت، ط1، 

1423ه��/2002م.

اج، أبو إسحاق إبراهيم بن السّي )ت 311ه��(، . 34 معاين القرآن وإعرابه: الزجَّ
حتقي��ق د. عبد اجلليل عبده ش��لبي، ع��امل الكتب، ب��ريوت، ط1، 1408ه��/ 

1988م.

د عبد اهلل مجال الدين . 35 مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هش��ام، أب��و حممَّ
ابن يوس��ف بن أمح��د بن عبد اهلل األنص��ارّي )ت 761ه����(، حتقيق د. مازن 

سة الصادق، طهران، ط5، 1378ه��. د عّل محد اهلل، مؤسَّ املبارك وحممَّ

املقاصد الش��افية يف رشح اخلالصة الكافية: الش��اطبّي، أبو إسحق إبراهيم بن . 36
قني، معهد البحوث  موسى الش��اطبّي )ت 790ه�(، حتقيق جمموعة من املحقِّ
مة، ط1،  ��ة املكرَّ العلميَّ��ة وإحي��اء الراث اإلس��المّي بجامع��ة أمِّ القرى، مكَّ

1428ه�/2007م.
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راِث احِللِّّي بالتُّ 138

اد  نق�س نيابة حروف اجلرِّ يف منهج الق�شَّ
اد احِللِّّي يف �شرح بانت �شعاد لبن احلدَّ

د . 37 اد، مجال الدي��ن أمحد بن حممَّ اد يف رشح بانت س��عاد: اب��ن احلدَّ منه��ج القصَّ
ّ )كان حيًّا سنة 747ه�(، دراسة وحتقيق د.عّل عبَّاس األعرجّي،  البجّل احِللِّ
س��ة، دار الكفيل  مراجع��ة وضب��ط مركز ت��راث احِللَّة، العتب��ة العبَّاس��يَّة املقدَّ

سة، ط، 1441ه�/2019م. للطباعة والنرش والتوزيع، كربالء املقدَّ

مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع: جالل الدين السيوطّي، حتقيق عبد احلميد . 38
هنداوي، املكتبة التوفيقيَّة، مرص، د.ت.


