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 الرابعة  المرحلة

 ياسين   حوري ايمن: المادة استاذ 

 ( وفي  ومن  على  الحروف  في التعليل) المحاضرة عنوان 

  من  صدر  القتل أن  المعنى يكون ( إمالق من  قتله) تقول  فعندما االبتداء، معنى ففيه( من) بـ  التعليل وأما

  حصل بمعنى(  الندم من  أصبعه عض ) و ( األلم  من  بكي : ) ونحوه  الفعل، مبدأ فهو  منه  وحصل اإلمالق،

  حصل ومنه  العض، من أسبق  فالندم  منه،  وصدر  الندم من العض  وحصل  منه، وصدر  األلم من  البكاء،

 .الحدث  من  وجوًدا  أسبق( من) بـ  فالعلة  البكاء، صدر ومنه  البكاء من أسبق واأللم  العض،

 .واالختصاص   االستحقاق تفيد   والالم المقابلة،  تفيد  والباء  االبتداء، تفيد  التعليلية ( من) فـ

  تكون فقد  بالالم المسبوقة العلة  أما الحدث، قبل موجودة( من) و  بالباء  المسبوقة العلة أن  سبق  مما  تبين 

 . تحصيلها  مرادا تكون   وقد  الحدث، قبل  واقعة

(  من) بـ  التعليل  وأما والمقابلة،   العوض  يفيد  بالباء فالتعليل  مختلفان،( من ) و   بالباء التعليل  أن  لنا  وتبين

  عض )) وقولنا  بإمالق،  نقول  أن فيه  يصح  ال { إمالق من  أوالدكم  تقتلوا وال : }تعالى فقوله  االبتداء، فيفيد 

  بالجبن،   قعد  فيه نقول  أن يصح  ال(  الجبن من قعد ) وقولنا . بالندم  فيه نقول  أن يصح   ال ( الندم من   أصبعه

 . منه ونشأ   القعود  منه حصل  وإنما  للقعود، مقابال  ليس  ألنه 

{  للا بآيات   يكفرون كانوا  بأنهم  ذلك للا  من  بغضب  وباءو   والمسكنة الذلة عليهم   وضربت : }تعالى  قال

 . كفرهم مقابل هو   حصل فما ، [61:  البقرة ]

  خطيئاتهم  مما : }تعالى قوله  فمثال  معنى،  تقدير  على  وكل  واحد،  تعبير  في( من) و  الباء  معاقبة  تحسن  وقد 

  هذا من   جاءهم أي  حطيئاتهم، من عليهم  دخل الماء أن  فيه  المعنى ،[25:  نوح { ]نارا فأدخلوا  أغرقوا

  المعنى لكان( أغرقوا بخطيئاتهم: ) قلت  ولو  لالبتداء، فهي الماء، منها دخل ثغرة   الخطيئات  كأن المكان،

  الصاعقة  فأخذتهم : }تعالى وقال  الغرق، وهو  الخطيئات  ثمن  أدوا كأنهم   للخطيئات،  مقابل  الغرق أن

  أن  المعنى  لكان ( ظلمهم  من) قال  ولو الظلم، ثمن فالصاعقة  ذاك، مقابل  هذا أي  ، [153:  النساء{ ]بظلمهم

  شرح ) في  جاء. االبتداء تفيد ( من) و  والعوض، المقابلة  تفيد  فالباء  الظلم،  موطن من جاءتهم  الصاعقة 

  أجله، من  أي ( أدبك سوء من آتك  لم ) نحو   للتعليل - من يعني  ال  - تجيء وقد (: "  الكافية على  الرضي

 (. 1". )األدب  سوء من حصل  االتيان  ترك  ألن  ابتدائية وكأنها

  وضعت  كأنك  المعنى كان( إحسانه على  كافأته : ) قلت  فإذا االستعالء،  معنى  ففيه( على)  بـ  التعليل وأما

  أي  اإلساءة،  على   العقوبة جعلت  كأنك  المعنى  كان( إساءته على  عاقبته ) قلت  وإذا  اإلحسان، على  المكافأة

  الهداية  على التكبير   يكون أي  ، [185:  البقرة{ ]هداكم  ما  على  للا   ولتكبروا: }تعالى   قال عليها،   وضعتها

 . ونحوها  الذبيحة  على  التكبير  يكون   كما عليه، يكبر   شيئا النصر جعل( النصر على  كبر ) تقول  كما



  أنه  معناه  ،[14:  النور{ ]عظيم عذاب   فيه  أفضتم  ما في لمسكم : }تعالى   فقوله الظرفية، فتفيد ( في) وأما

(  فعلته في  عذبته ) تقول ان  ونحوه  العذاب، داخله في ظرف اإلفاضة  هذه  فكأن اإلفاضة في العذاب  جعل

  للا  صلى قال داخله، في  ما  على الظرف  احتواء واحتوته  تضمنته وقد  العذاب، فيها فصلت  الفعلة  فكأن

  خشاش  من  تأكل  تركتها  هي   وال أطعمتها  هي فال حبستها  هرة   في النار امرأة  دخلت : )وسلم عليه 

  المرأة احتوى  ظرف الفعلة  هذه  أن معنى  على  الفعلة  هذه  في النار امرأة دخلت  والمعنى  ،(األرض 

 . النار  وأدخلها

  الصاعقة  أخذته : نقول نحن  فمثال  معنى  تقدير  على  منها وكل  واحد،  تعبير في كلها  الحروف  تتعاقب  وقد 

  ان  فمعناه  لظلمه، الصاعقة أخذته  فأما  معنى، له  وكل  ظلمه، وفي   ظلمه  وعلى  ظلمه  ومن وبظلمه  لظلمه

 .لهذا العذاب  استحق  أي العذاب، استحقاق  سبب  ظلمه

  . ظلمه مقابل أنه فمعناه( بظلمه)  وأما

 . الظلم من عليه   ودخلت  جاءته  أي  المكان، ذلك من  أخذته  الصاعقة  فكأن ( ظلمه من ) وأما

 . ظلمه  على وقعت   الصاعقة  فكأن ( ظلمه على )  وأما

 . أعلم وللا   واحتواها،  الصاعقة تضمن  الظلم أن فمعناه( ظلمه  في) وأما

 . السامرائي  صالح فاضل  للدكتور النحو  معاني: المصدر


