
 عشرة   الثانية المحاضرة

 قرآني  نحو 

 ياسين   حوري ايمن:  المادة استاذ 

 ( الجر حروف  بعض  في  التناوب ) المحاضرة عنوان 

 بعض   عن  بعضها   الجر حروف  نيابة 

  ،(على)  بمعني ( من ) تأتي  فقد  بعض، عن  بعضها ينوب  الجر حروف  أن إلى  الكوفيين جمهور  ذهب 

  لقد : }تعالى   كقوله( عن )  بمعنى   تأتي  وقد   ،[77:  األنبياء{ ]كذبوا الذين  القوم   من  ونصرناه : }تعالى كقوله 

 [. 22:  ق{ ]هذا من  غفلة في  كنت 

  بمعنى  تأتي  وقد   ، [1:  المعارج { ]واقع بعذاب  سائل  سأل: }تعالى   كقوله( عن )  بمعنى ( الباء) تأتي  وقد 

 [. 6:  اإلنسان { ]هللا  عباد  بها  يشرب  عينا : } تعالى  كقوله  ،(من)

  ، [15: القصص { ]أهلها  من غفلة   حين على  المدينة  ودخل: } تعالى   كقوله ،(في )  بمعنى(  على)  تأتي  وقد 

 : الشاعر  كقول ( عن)  بمعنى  تأتي  وقد 

 رضاها  أعجبني هللا  لعمر ...  قشير  بنو   علي  رضيت  إذا

 . بيانه  سيأتي مما ذلك غير إلى

  وما .  فل  قياًسا أما شذوذا إال  بعض، عن   بعضها  ينوب   ال  الجر حروف  أن البصريين جمهور ومذهب 

  جذوع  في  وألصلبنكم: } تعالى   قوله  في  كما المجاز، على  أو  التضمين، على  أما مؤول، فهو  ذلك أوهم 

  بمعنى  ليس أنه  إلى  البصريون وذهب   ،(على )  بمعنى(  في)  أن إلى ذهبوا  الكوفيين  فإن  ،[71:  طه{ ]النخل

 . المجاز باب  من  فهو الشيء في بالحال   الجذع من  لتمكنه المصلوب  شبه  ولكن( على)

 (. 1)  أخرى عن  كلمة إنابة  شذوذ  عن  وأما

 (. 2)  بعضها عن   والجزم   النصب  حروف تنوب  ال  كما  حرف  عن  حرف إنابة  تصح  وال   قالو

  وأنت (  الفرس في زيد ) تقول  وأن( معه) تريد  وأنت (  زيد  إلى سرت ) تقول  أن لصح  قياًسا ذلك كان لو  ثم 

 (. 3)  ويتفاحش  يطول مما  ذلك ونحو   عنه، تريد   وأنت (  بزيد  الحديث  رويت )  تقول وأن  عليه،   تريد 

  معناه  حرف لكل أن األصل بل  بعض،  عن بعضها   ينوب   ال  أن  الجر حروف في األصل أن والحق

 . المعنى هذا  على  الحروف فتتعاور الحروف، معاني من   أكثر أو  معنيان   يقترب   قد  ولكن واستعماله، 

  الغاية، البتداء تستعمل مثل ( من) معنى، من  ألكثر  يستعمل قد  العربية  في الجر  حرف  أن ذلك وإيضاح

 . وغيرها  وللتعليل   الجنس، ولبيان   وللتبعيض،

 . وغيرها  والتعليل  والتعويض  واالستعانة  لللصاق،  تستعمل (  الباء) و



  من  ذلك وغير  والتعليل،  للظرفية( في)  و  وغيرها،  والتعليل الغاية،  والنتهاء واالستحقاق،  للملك( اللم)و

 . المعاني

  أو بعض،  معنى  في بعضها فيستعمل  المعنى، استعمال في يتوسع أو  بعضها، من  المعاني  تقترب  وقد 

  البلد، وفي  بالبلد  أقمت : فتقول  للظرفية  فيستعمل بالباء، االلصاق  معنى في يتوسع قد  فمثل  منه،  قريب 

 . تماًما  يتماثلن  وال  به،  المتفرد  واستعماله   معناه  حرف  لكل يبقى  ولكن 

 . السامرائي  صالح فاضل  للدكتور النحو  معاني: المصدر


