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تعلق الجار والمجرور بمتعلقين مختلفين بين االسمية والفعلية في اللباب  
 دراسة نحوية داللية  -البن عادل

 سعد محمد أحمد شذى محمد مصطفى رشيد                           
 قسم اللغة العربية ة كلية التربية األساسي موصلجامعة ال العراق

 ( 13/3/2022  في ، قبل للنشر2021/ 16/8 في قدم للنشر)
 ملخص البحث

إن تعلق الجار والمجرور في اللباب البن عادل له أهمية كبيرة في توجيه معنى اآلية الكريمة، إذ جمع ابنن عنادل 
االسنمية والفعلينة آراء العلماء المتنوعة في تفسيرها، فاخترنا موضوع تعلق الجار والمجرور بمتعلقنين متتلفنين بنين 

اول التعلننق ل ننة وااننثم ان  نن  تننناول  م ننة فبنندأ الب ننك بننمكر المقدمننة  نن  تم ينند تننن ة،ليننلدراسننته دراسننة ن ويننة دال
جننار والمجننرور تعلننق ال :، والمب ننك النننانيالجننار والمجننرور بفعننأ مننام أو باسنن تعلننق  :مبا ننك، المب ننك ا ول
جنندوالن ب ننك م كننأوقنند ضنن   الجننار والمجننرور بفعننأ أمننر أو باسنن ،تعلننق  :، والمب ننك النالننكبفعنأ ماننارع أو باسنن 

  باآليات القرآنية التي ورد في ا التعلق،    ذكرنا أه  ما تمتض الب ك عنه من نتائج.
 

Attachment of the neighbor and the accusative to two 
different attachments between the nominal and the 

actual in Al-Labbab by Ibn Adel - a semantic 
grammatical study   

 

Shatha Muhammad Mustafa Rashid         Saad Muhammad Ahmad 
 

Abstract  

The attachment of the subjective mood in the lap of Ibn Adel has great importance in 

directing the meaning of the noble verse, as Ibn Adel collected the various opinions of 

scholars in its interpretation, so we chose the topic of the attachment of the subjective 

mood to two different attachments between the nominal and the actual to study it as a 

grammatical and semantic study. Linguistically and idiomatically, then it dealt with 

three topics, the first topic dealt with the attachment of the subjective mood and the 

accusative to a past verb or a derivative, the second topic dealt with the attachment of 

the subjective mood and the accusative to a present verb or a derivative, and the third 

topic dealt with the attachment of the subjective mood and the accusative to a verb or 

a derivative. Then we mentioned the most important results of the research. 
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 المقدمة 
 ( ومن وااله.والصمة والسمم على رسول هللا م مد )  ال مد هلل
 أما بعد:

من الدراسات الم مة التي ل ا ميدان واسع الكري  تعد الدراسة الن وية الداللية في ر اب القرآن ف  
يتننوم في ننا البننا نون ويبنندع ب ننا العلمنناء، فننالقرآن معجنناة السننماء بل تننه العر يننة الفصنني ة الننم  

ى يوم القيامة، ولكي نأخم غياان من والشعراء وما زال هما الت د  جاريان إل  ت دى أكبر الفص اء
الفننيض، اخترنننا دراسننة تعلننق الجننار والمجننرور بمتعلقننين متتلفننين بننين االسننمية والفعليننة فنني هننما 

 تم ينند مقدمننة  نن  دراسننة ن ويننة دالليننة، واقتاننا ببيعننة الب ننك تقسننيمه إلننى  -اللبنناب البننن عننادل
ب ننننك ا ول تننننناول تعلننننق الجننننار وااننننثم ان،  نننن  أعقبتننننه  م ننننة مبا ننننك  الم ل التعلننننق ل ننننةتننننناو 

عأ ماٍم أو بمشتق، والمب ك الناني تنناول تعلنق الجنار والمجنرور بفعنأ مانارع أو والمجرور بف
بمشننتق، والمب ننك النالننك تننناول تعلننق الجننار والمجننرور بفعننأ أمننٍر أو بمشننتق، وضنن  كننأ مب ننك 

 ا تواأ إليه من النتائج.ي ورد في ا التعلق، وختمنا الب ك بأه  ميات القرآنية التجدوالن باآل
 التمهيد:

 التعلق لغة:
ق(، وهننننو فعننننأ ماينننند، قننننال التليننننأ )ت:   ق( مصنننندر للفعننننأ )تعلنننند َق 175)التعلننننم هننننن(: َِعلنننن 

َب به، قال جرير  :(1)بالشيء: َنش 
ِب َمَخاِلبَََََََََ    بقَََََََََر     إذا َعِلقََََََََََ

 

ََب َ   ََاَب الَقلَ َََا الحِ أصَ ََ أو هتَ  (2)ا"جابَ
 

َق بننه علقننان، أ : َتعلنن  هننن(: ِوي393وقننال الجننوهر  )ت:    َق بننه ... ويقننال للصننائد: قننال: َعلنن 
بالتننن ِ َق الصنننيد" فننني    ِ، أ : َعلننن  َا فنننأدر ي  . والعلنننق ال نننوى، وفننني المننننأ: ِن نننرة منننن ذ  (3)ِأعلقننن 

بم الننمزم ، أ : ذ  هننوىن قنند علننق قلبننه بمننن ي ننواه ... والعمقننة" (4)علننقِ للقلننب، ويقولننون: إند : ال نن"
بة لاوج ا، وقوله تعالى:الَعلوق من الن  س ( 129)سنورة النسناء: َّرت يب ُّٱ اء: الم"  

 

 .819ديوانه:  (1)
 .1/162تاب العين، مادة )علق(: ك (2)
 .1532-1529/ 4ة )علق(: الص اح، تاج الل ة وا اح العر ية إلسماعيأ بن  ماد الجوهر ، ماد (3)
 .2/294هن(: 518ين ر: مجمع ا منال للميداني )ت:  (4)
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التي ال تكون أي  مان وال ذاَت بعأ، كأن أمَرها ليس بمستقر ... ويقولنون: َعلن ق يفعنأ كنما، كأننه   هي
 .(1)يتعلق با مر الم  يريدهِ

 ق اصطالحًا:التعل  
ن َيأتينننننا يرينننند" اننننَلتنا  ق فنننني كتنننناب سننننيبويه، إذ قننننال: ِوتقننننول: أ م ورد مصننننثلت التعلنننن  مننننَ
، فيست يأ" في وجه ويجوز في وجه، فأم ا الوجه الم  يست يأ فيه، ف و أن يكون ي"ريند" فني فن"َ د   "ه" 

ي: أ  علدقان بَرأيَا فنموضع م"ريٍد إذا كان  االن فيه وقع اإلتيان   نده معلدق بيأتينا، كما كان في ا م
ِ ن رأيننننَا فنننني النننندار أفاننننأ" مننننَ
ند مف ومننننه لنننن  يكننننن واضنننن ان بننننأنه فنننني ذلنننن  بننننأن بقيننننة  أ  إال  (2)

المصننثل ات، إذ لنن  يشننر أ نند إلننى التعلننق بشننكأ اننريت، بننأ اكتفننوا بال ننديك عننن عمننأ  ننرو  
ا  نرو  اإلضنافة ا لتني ت"انا  ب نا الجر وال ر  في إيصال ما قبل ا بما بعدها، قال المبنر د: ِأمن 

هنن(: ِ نرو  الجنر 316، وقال ابن السنراج )ت: (3)...ِسماء" وا فعال" إلى ما بعدها فمن، وإلىا 
 .(4)تصأ ما قبل ا بما بعدها، فتواأ االس  باالس  والفعأ باالس ِ

ا   القننرآن بننرعراب  الم تمننين قبننأ مننن اسننتعمأ فقنند  الجملننة(، )بننبه تعلننق بننه المننراد  التعلننق أمنن 

 مي  خي  حي  ُّٱ  تعالى: لهقو  في قال  إذ   هن(،338  )ت:  الن اس جعفر  يأب  عند   ذل  ونجد  ،وقراءاته
  (ِو)باآلخرة (:4 البقرة: سورة) َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي
ف َض .    اتانت اسنتعماله أكننر عنند أبني علني الفارسني )ت:  .(5))يوقنون(ِ بن متعل قة والباء  بالباء  خ"

ا قولننننننه تعنننننننالى: 377 )سنننننننورة   َّ مم خم حم جم هل مل خل حل ُّٱهننننننن(، إذ قنننننننال: ِفأمننننننن 
ة( مننننأ: ن: تتعلنننق بالم نننمو  النننم  ، فيكنننون )في نننا( علنننى وج ننني(108هنننود: يتعلنننق بنننه )فننني الجنننن 

يَن(ِ  .(6))ضَر  ا" َزي دان َزي دان(  ويتعلق بن )في الجن ة ( ووجه  الك: وهو أن يتعلق بن )َخال د 

 

 .131، 129، 4/126دة )علق(: مقاييس الل ة: ما (1)
 .2/406الكتاب:  (2)
 .4/136المقتاب:  (3)
 .1/364ا اول في الن و:  (4)
 .19إعراب القرآن:  (5)
 .902المسائأ البصريات:  (6)
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   َّ يي  ىي  مي  خي  ُّٱ  تعالى: قوله في  هن(392 )ت:  جني  ابن المصثلت هما واستعمأ 

رت  كقول : ال ر ،  فعلى  بالنصب   )َمَكر(  ِوأم ا  (:33  سبأ:  سورة)  الندجاج، احَ واي النج ، خ"فوقَ  ز"

 .(1)ا  والِ همه على ا وقات  همه في اددتمونا أ : م مو ، بفعأ معلق وهو
 هن( أند معننى تعلنمق هنما ب نما فني مننأ قولننا: منررت" بايندٍ 646وأوضت ابن ال اجب )ت:   

،    معننى الفعنأ إلنى االسن ، فالنم  وانَأ معوبب ه، إيصال" ال ر  نناه" هنو النم  يتعلن ق" بنه ال نر "
( أواننلا معنننى السننير إلننى البصننرة علننى معنننى االبتننداء وهننو  كقولنن : ن  سننرت" مننن البصننرة، فننن )منن 

 .(2)متعل  ق به
  بابان لنه فني واستمر استعمال مف وم التعلق ب مه الصورة إلى أن أفرد ابن هشام ا نصار  
ي وهننو ال ننر  والجننار والمجننرور ذكننر  كم مننا فننسننم اه" )فنني ذكننر أ كننام مننا يشننبه الجملننة،  م نيننه
، و دينان ع"ر   التعليق بأنه: االرتباط المعنو  لشبه الجملة بال دث، وتمسك ا به، كأن ا (3)التعلق(

 .(4)جاء منه، ال ي  ر معناها إال  به، وال يكتمأ معناه" إال  ب ا
 

 المبحث األول 
 لجار والمجرور بفعل ماض  أو بمشتق تعلق ا 

إلننى فنني سننبعة عشننر موضننعان، وقنند تنننوع االسنن   باسنن  أولجننار والمجننرور بفعننأ منناٍم علننق اورد ت
، ممنا (سن  المفعنول والمصندر والصنفة المشنب ةاالسن  الفاعنأ و )اال  ، والمشنتق إلنى:مشنتقمصدر و 

 :امن مكر ، وناآليةالتنوع الداللي في معنى  إلى أدى
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خن حن جن مم ُّٱ :قننننال تعننننالى

 (32-31)سورة المائدة:  َّ جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن

 

 .2/194ن وجوه بواذ القراءات واإليااح عن ا، البن جني: الم تسب في تبيي (1)
 .685ين ر: أمالي ابن ال اجب:  (2)
 .484: م ني اللبيب عن كتب ا عاريب: ين ر (3)
 .273جمأ، لفتر الدين قباوة: ين ر: إعراب الجمأ وأبباه ال (4)
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قال ابن عادل: ِقوله: )من أجأ ذل ( فيه وج نان، أه رهمنا: أننه متعلنق بنن )كتبننا( وذلن   
ادمين( أ : ننندم إبنارة إلنى القتننأ ... والنناني: أجنناز بعنض الننناس أن يكنون متعلقننان بقولنه: )مننن النن

 .(1)جأ ذل ، أ : َقت ل ه  أخاهِمن أ
ذل ( وج نان  ا ول: يتعلنق بالفعنأ )كتبننا(، واعتنرم أبنو بكنر ا نبنار    )من أجألتعلق   
ه" غلثان من     ند )من( الة لن )كتبنا(، 328)ت:   هن( على المين وقفوا على )من أجأ ذل ( وعدد

هننننن(، 444)ت:  (3)و الننننداني، وتابعننننه أبننننو عمننننر (2)فننننم يننننت  الوقنننند علننننى الصننننلة دون المواننننول
(4)والاركشي

هن(، أم ا الوا د  فقد ذكر  جة أبي بكر ا نبار  لترجيت هنما الوجنه كنون 794:  )ت   
)من أجأ ذل ( رأس آية، ورأس آية فصأ، وعل أ أنه تقدم ما كشند علنة النندم فاسنت نى الننادمون 

ن  ج ن  علننه مننن اننلة الننندم يسننعننن: )مننن أجننأ ذلنن (، بننأ باعتقنناده أند مننَ قط العلننة للكتابننة بعكننس مننَ
تقننندم منننا كشنننفه، فكنننان تعلقنننه بنننن )كتبننننا( الكتابنننة  فرننننه ال يسنننقط معننننى النننندم، إذ  جعلنننه منننن انننلة

، ودخنول )منن( علنى كلمنة (6)و)من( البتداء ال اية، أ : ابتدأ الكتب ونشأ منن أجنأ ذلن   .(5)أولى
من ذل  ابتدأ الكتب ونشأ ال منن  ه للقصر، أ :م ا علي، وتقدي(7))أجأ( أ دث في ا معنى التعليأ

، فيكنون (9)، و)ذل ( إبارة إلى القتأ، وفي ذكره قصد استيعاب جميع المنمكور سنابقان (8)بيء آخر
معننننى اآلينننة: منننن أجنننأ قتنننأ قابينننأ هابينننأ كتبننننا علنننى بنننني إسنننرائيأ، وهنننما الوجنننه نسنننبه أبنننو بكنننر 

 .إلى الجم ور (10)البيا نبار ، وابن عثية، وأبو  يان، والنع

 

 .7/298اللباب في علوم الكتاب:  (1)
 .617ين ر: إيااح الوقد واالبتداء:  (2)
 .80ين ر: المكتفى في الوقد واالبتدا  بي عمرو الداني:  (3)
 .3/98ن، للاركشي: ين ر: البرهان في علوم القرآ (4)
 .7/347ين ر: التفسير البسيط:  (5)
 .2/228: ين ر: الكشا  (6)
 .175/ 6ين ر: الت رير والتنوير:  (7)
 .3/29ين ر: إرباد العقأ السلي :  (8)
 .6/175رير والتنوير: ين ر: الت  (9)
  والجننواهر 3/482ط:   والب ننر الم نني2/181  والم ننرر الننوجيا: 617ين ننر: إيانناح الوقنند واالبتننداء:  (10)

 .2/372ال سان: 
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ا الوجننه الننناني فيكننون قولننه: )مننن أ  عنننى )مننن جننأ ذلنن ( متعلقننان بننن )مننن النننادمين(، ومأمنن 
ن الندامنة منن نفسنه، منن أن  النادمين( أابت نادمان أبد ندامنة   ند )منن الننادمين( أدل علنى تمكن 

، (1)فيننه عليننه مننن ماننرةيقننال )نادمننان(، والننندم أسنند" الفاعننأ علننى فعننأ انندر منننه، لنن  يننتفثن ل مننا 
(3)عن نافع (2)يوأبو عمرو الدان  ونقأ أبو جعفر الن اس

أند )من أجنأ ذلن ( تمنام الكنمم، أ : إند  
)من( ال تتعلق بن )كتبنا(، بأ بن )النادمين(، أو بن )أابت(، فرن تعلق بنن )الننادمين( يكنون المعننى: 

: فأانبت منن أجنأ ن )أانبت( كنان المعننىفأابت من المين ندموا من أجأ قتأ أخينه، وإذا تعلنق بن
ه" أبنو (5)، وهما الوجه وافه الن اس بأنه خارٌج عن قول أهأ العل (4)قتله  خيه من النادمين ، ورد 

، وغل ثنه الاركشني  ننه (7)، ونسنبه النعنالبي إلنى قنوم(6)البقاء  ن ه ال ي سن االبتداء بن )كتبنا( هننا
ن يكننون )مننن أجننأ ذلنن ( تعلننيمن لننن   يجننا ابننن عابننور أولنن، (8)يشننوص انن ة الننن   ويتننأ بالفائنندة

 .(9)ه: )فأابت(ادمين( متعلقان به لمست ناء عنه في قول)من الن
وممننا سننبق تبننين أند ابننن عننادل ذهننب مننمهب الجم ننور فنني أند )مننن أجننأ ذلنن ( متعلننق بننن  

 )كتبنا( وهو ال اهر عنده، وذكر التعلق الناني بقوله: وأجاز بعض الناس.
)سنورة   َّ ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ  تعنالى:ل  قا

 (194-192ء: الشعرا

 

 .6/174ين ر: الت رير والتنوير:  (1)
 .80ين ر: المكتفى في الوقد واالبتدا:  (2)
أخنم القنراءة عنن أبني جعفنر، وانت نا إلينه رياسنة القنر اء أبو روي  ننافع بنن عبند النر من بنن أبني نمني  المندني،   (3)

 ر بالروايننة عنننه قننالون وورص  ين ننر: معرفننة القننر اء الكبننار علننى هننن(، وابننت169بالمدينننة المنننورة، تننوفي فنني سنننة )
 .247-241هن(: 748وا عصار لإلمام المهبي )ت: الثبقات 

 .618-617ين ر: إيااح الوقد واالبتداء:  (4)
 .202القثع واالئتنا :  ين ر: (5)
 .126ين ر: التبيان في إعراب القرآن:  (6)
 .2/372ين ر: الجواهر ال سان:  (7)
 .3/98ين ر: البرهان في علوم القرآن:  (8)
 .6/175ر: ين ر: الت رير والتنوي (9)
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ذكنر ابننن عنادل لتعلننق )علنى قلبنن ( ا تمنالين  أ نندهما يتعلنق بننن )ننال( وهننو ال ناهر عننند  
أبنني  يننان، والننناني يتعلننق بننن )تنايننأ(، ذكننره السننمين ال لبنني، و ننه ضننعد مننن  يننك الفصننأ بننين 

عنننه أن ننا جملننة اعتراضننية للتأكينند فليسننا ه الننروح(، وقنند يجنناب المصنندر ومعمولننه بجملننة: )نننال بنن
 منا مننا ال ي تفننر فني غيرهمننا، وعلننى هنما تكننون المسننألة جنبينة، واند ال ننر  وعديلنه ممننا ي تفننر فيأ

 .(1)من باب اإلعمال  فرند كمن من )تنايأ( و)نال( يثلب هما الجار
قلنب والمعننى منمكور )ننال(  وخنل الا ول يتعلق الجار والمجرور )على قلب ( بالفعنأ ال 

( م فنننواٌل ال يجنننوز علينننه ينننا، ولنننيعل  أند المننننال علنننى قلبنننه )عليننن   ننننه م نننأ النننوعي والتنب
 .(2)التبديأ وال الت يير، وليكون عل ة من التنايأ أو الناول

فيكون المعنى: نال على قلبن  لتكنون منن المننمرين، وهنما الوجنه هنو ال ناهر عنند النراز   
أ(، قلبن ( بالمصندر )تنايننوالنناني يتعلنق )علننى  .(3)اني وابنن عابننورينان ا ندلسنني والشنوكوأبني  

أ : وإنه تنايأ رب العالمين على قلب  لتكون  ولكن فينه ضنعد منن  ينك الفصنأ بنين المصندر 
ومعمولنه بجملننة: )ننال بننه النروح(، وقنند يجناب عنننه بنأند هننمه الجملنة اعتراضننية في نا تأكينند وتشننديد 

لبنني مشننيران إلننى جننواز أن عديلننه ممننا ي تفننر في مننا  ذكننره السننمين ال نبيننة، وأند ال ننر  و فليسننا أج
 .(4)باب اإلعمال فرند كمن من )تنايأ( و)نال( يثلب الجار تكون المسألة من

من خمل عنرم النوج ين ال يتفنى ضنعد الوجنه النناني واالعتنرام علينه بالفصنأ بنين  
لق الجار والمجرور بالفعأ )نال(   تنى الوجه ا ول وهو تع المصدر ومعموله، وميأ العلماء إلى

ب إعمننال الننناني كمننا هننو ال ننال فنني أغلننب أسنناليب ن افتننرم التنننازع فنني المسننألة فيكننون مننن بنناوإ
 التنازع في القرآن الكري ، فيكون الوجه ا ول هو المرجت وهللا أعل .

 َّ ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ  قال تعالى:

 (61-60سورة الواقعة: )

 

 .15/78ين ر: اللباب في علوم الكتاب:  (1)
 .7/38ين ر: الب ر الم يط:  (2)
  وفنتت القندير الجنامع بنين فنني الرواينة والدراينة منن 7/38  والب ر الم يط: 24/166ت ال يب: ين ر: مفاتي  (3)

 .9/189  والت رير والتنوير: 4/155هن(: 1250ير، لم مد بن علي الشوكاني )ت: عل  التفس
 .6/361  و ابية م يي الدين بيخ زاده: 8/551ين ر: الدر المصون:  (4)
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، أ : يجنوز أن يتعلنق )بمسنبوقين(، وهنو ال ناهرقال ابن عنادل: ِقولنه: )علنى أن نبندل(  
لنن  يسننبقنا أ نند علننى تبننديلنا أمنننالك ، أ : يعجانننا، يقننال: سننبقه إلننى كننما، أ  أعجنناه عنننه، وغلبننه 

نبننندل( أ : تمنننوت  علينننه، النننناني: أننننه متعلنننق بقولنننه: )قننند رنا( أ : قننندرنا بيننننك  المنننوت، )علنننى أن
قين( ر . وعلننى هننما يكننون قولننه: )ومننا ن ننن بمسننبو فننة، وتتلف ننا بائفننة أخننرى. قننال معننناه الثبننبائ

 .(1)معترضان، وهو اعترام  سنِ
لتعلق )على أن نبدل( وج ان  ا ول: تتعلق بقوله: )بمسنبوقين(، أ : إن أردننا أن نتلنق  

لى( منن انلة معننى مسنبوقين على أند )عالعلماء ، وأكنر (2)غيرك  ل  يسبقنا سابق وال يفوتنا ذل 
إلننى كننما، ولكننن يقننال: غلبتننه علننى كننما  ظ، ال يقننال: سننبقته علننى كننما، إن مننا يقننال:ال مننن اننلة اللفنن

، والسننبق: مجنناز مننن ال لبننة (4)، فننن )سننبق( يتعنندى بننن )إلننى( ال بننن )علننى((3)ويكننون منننأ سننبقته إليننه
و مننن بنناب تاننمين الفعننأ )سننبق( بق غالننب للمسننبوق، ف ننوالتعجيننا   ند السننبق يسننتلام أند السننا

، فيكننون المعنننى: ومننا ن ننن عنناجاين عننن التبننديأ (5)فننالمعنى: ومننا ن ننن بم لننو ين معنننى )غلننب(،
، وهنننما الوجنننه هنننو ال ننناهر عنننند عننندد منننن العلمننناء، منننن  : (6)ن نننن قنننادرون علنننى ذلننن  ال ت لبوننننا

 .(7)الوا د ، والراز ، وأبو  يان، والسمين ال لبي
ن أبننو جعفننر ق بننن )قنند رنا( وهننو مننا ذهننب إليننه عنندد مننن االوجننه الننناني يتعلنن  لعلمنناء، إذ  سنن 

معنى، أ : ن ن قدرنا بينك  الموت على أن نبدل أمنالك ، أ : ن ن نجيء ب ينرك  الن اس هما ال
، والمف نوم منن (9)، ويف ن  منن المعننى النم  ذكنره الثبنر  (8)من جنسك  وننشئك  فني منا ال تعلمنون 

ه عنننن وقتنننه، ف نننو يتعلنننق بنننن ف"سنننر السنننبق بالسنننممة منننن المنننوت أو تنننأخير  إذام البياننناو  أننننه كنننم

 

 .18/417: اللباب في علوم الكتاب (1)
 .5/114ين ر: معاني القرآن وإعرابه:  (2)
 .10/215  والدر المصون: 6/86  والكتاب الفريد: 6/32  والكشا : 21/247ين ر: التفسير البسيط:  (3)
 .157عال المتعدية ب ر : ين ر: معج  ا ف (4)
 .27/316ين ر: الت رير والتنوير:  (5)
 .8/197اد العقأ السلي :   وإرب8/211ين ر: الب ر الم يط:  (6)
 : المصنننون  والنندر  8/211 :الم ننيط والب ننر  29/180 ال ينننب: ومفنناتيت  21/247 البسننيط: التفسننير ين ننر: (7)

10/215. 
 .1095ين ر: إعراب القرآن:  (8)
 . 22/346ن ر: جامع البيان عن تأويأ آ  القرآن: ي (9)
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ئننٍم إمننا أن يكننون  نناالن، والمعنننى: ال ينجننو أ نند مننن المننوت  ننال كوننننا قننادرين علننى )قنند رنا(، وعند 
تبننديأ أمنننالك   واننا ب ال ننال الاننمير المسننتتر فنني )بمسننبوقين(، وجملننة )ومننا ن ننن بمسننبوقين( 

ن نن قندرنا بعند المنوت تبنديلنا  لنن )قند رنا(، و)علنى( بمعننى )النمم(، أ :ياان، أو تكون علن ة   ال أ
  وضع فه القونو  ال تياجه إلى تم أ كون )علنى( بمعننى )النمم( وكنون (1)نتلق بدلك أبباهك  و 

ابنن  ، وجنو ز(2))وما ن ن بمسبوقين( اعتراضان، وأياان كون التبديأ الممكور عل ة لمل  غينر هناهر
يكنون متعلنق )مسنبوقين( م نموفان داالن )على( بمعنى )مع(، وتكون  االن مقدرة، و بور أن تكون  عا
 .(3)ه المقام، أ : ما ن ن بم لو ين فيما قدرناه من خلقك  وإماتتك علي

 ( 1جدول رقم )
اسم السورة   اآلية

 ورقمها
 المتعلَّق اللباب 

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ
َّ 

 ى فتر ا - 5/394 94آل عمران/ 
 الكمب  -

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّجن يم

 أو ينا - 7/131 163النساء/ 
 بنفس النبيين  -

 ألقينا - 7/432 64المائدة/  َّهن من خن حن  جن مم خم ُّٱ
 الب ااء  -

 نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ ُّٱ
 َّ  ىئ

 باكران  - 12/184 121الن أ/ 
 اجتباه -

 هن من خنحن جن مم خم  حم جم هل ُّٱ
 َّ جي ٰه مه جه

 ان خبير  - 12/240 17اإلسراء/ 
 كفى -

 جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ
 جف مغ جغ مع جع  مظ حطمض خض حض

 قيما - 12/418 2 -1د/الك 
 أنال  -

 

 .9/76ناية القاضي وكفاية الراضي:   وع5/181ين ر: أنوار التنايأ وأسرار التأويأ:  (1)
 .412-18/411ين ر:  ابية القونو :  (2)
 .27/316ير: ين ر: الت رير والتنو  (3)
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 َّ حف
 نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ
 َّ زث رث يت  ىت

 كتبنا  - 13/619 105ا نبياء/  
 الا ور  -

 مل يك ىك مك لك اك يق  ىق  ُّٱ
 من زن رن مم  ام يل ىل
 َّ نن

  -48الفرقان/ 
49 

 وأنالنا  - 14/544
 ب وران  -

 رت يب  ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ ُّٱ
 َّ رث يت ىت نت متزت

 اداري - 15/194 66نمأ/ال
 علم    -

 خن  حن جن مم خم حم جم هل ُّٱ
 َّ من

 ه ر - 15/419 41الروم/ 
 الفساد  -

 يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّٱ
 َّ نن من زن رن مم اميل ىل مل

 ف"عأ  - 16/95 54سبأ/ 
 أبياع    -

 خم حم جميل ىل مل خل ُّٱ
  َّيم  ىم مم

 واينا - 393-17/392 15ا  قا / 
 إ سانان  -

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ
 َّ ربيئ ىئ نئ مئ

 ال ق  - 17/426 3م مد/ 
 اتبعوا -

 حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ُّٱ
 َّ جب هئ مئ خئ

  -35الواقعة/ 
38 

 انشأناهن  - 18/404
 أترابان  -

 المبحث الثاني 
 باسم   أوتعلق الجار والمجرور بفعل مضارع 

 :اورد تعلق الجار والمجرور بفعأ ماارع او بمشتق في خمسة عشر موضعان، من 
 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ عنننننننننننننننالى:قولنننننننننننننننه ت

 (273: )سورة البقرة َّ مئ خئ حئ جئ  يي
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ذكر ابن عنادل أند لنن )منن( فني قولنه: )منن التعفند(،  م نة معناٍن، هني: السنببية، وابتنداء  
ال اينننة، و ينننان الجننننس، وقننند ذكرننننا معاني نننا  هميت نننا فننني ت ديننند المتعلنننق، فقننند قنننال عنننن التعلنننق: 

ا علنننى الوجنننه النالنننك  ا ولنننين بي سنننب  ... ِوتتعلنننق )منننن( علنننى النننوج ين ن وهنننو كوننننه لبينننا–وأمننن 
 .(1)ار ح أبو  يان بتعلق ما بأغنياءِفقد  -الجنس

بي ن ابن عادل وج ين  لتعلق )من التعفد(، فرم ا أن يتعلق بن )ي سنب  (، أو بنن )أغنيناء(،  
ر د  د بننه الج ننَأ الننم  هننو ضننوقبننأ عننرم الننوج ين البنند مننن اإلبننارة إلننى أند قولننه )الجاهننأ( لنن  ينن"

من ل  يتتبر أمره  أغنياء من هو ضد التبرة، يقول: ي سب    ، وإندما أراد به الج أ الم (2)العقأ
ٌأ من العفة ، ومعنى العفة في الل ة: ِ)عد( العين والفناء أانمن ان ي ان: (3)التعفد، وهو َتفعم

فنننة: الكننندم أ ننندهما الكننندم عنننن القبنننيت، واآلخنننر داٌل علنننى قلنننة بنننيء. فنننا  ا ال ينب ننني، ول: الع  عمننن 
ف ةن[ وَعَفاَفة وَعَفافورجٌأ عدٌّ وعفيف، وقد ع  ، أ  قلة السؤال وتركه تعففان.(4)انِدد َيع دم ]ع 

ا   وعلى الوجنه ا ول يتعلنق قولنه )منن التعفند( بنن )ي سنب  (  وهننا تنرد )منن( بمعنينين، إمن 
لجاهننأ ب نن  ال ي سننب   أغنينناء دأت م سننبته   ند االبتننداء ال ايننة، فيكننون المعنننى: مننن تعفف نن  ابتنن

ى تكون العفة تامة من المسألة، ونسب أبو ن ما ي سب   أغنياء مال، وعلى هما المعنعن تعفد، وإ
 ينننان ا ندلسننني هنننما التفسنننير للجم نننور، أو تكنننون )منننن( سنننببية، فيكنننون المعننننى: ال امنننأ علنننى 

، وتابع مننا ابننن هشننام ا نصننار  (7)، وأبننو  يننان(6)اء، قالننه أبننو البقنن(5) سننبان   أغنينناء هننو تعفف نن 
تنه لنه، وي"فسننده أن ن  متنى هننند   هنان  قند اسننت نوا رند المتبننادر تعلنق )منن( بأغنينناء لمجاور بقولنه: ِفن

من تعفف   عل  أن ن  فقنراء منن المنال، فنم يكنون جناهمن ب نال  ، وإن منا هني متعلقنة بي سنب، وهني 
 .(1)الجنس وتكون أياان متعلقة بن )ي سب  ( يانأن تكون )من( لب ، وأجاز ابن عثية(8)للتعليأِ

 

 .4/436اللباب في علوم الكتاب:  (1)
 .1/303ن الكري  للن  اس: ين ر: معاني القرآ (2)
 .452/ 4ين ر: التفسير البسيط:  (3)
(4)  :)  .4/3مقاييس الل ة، مادة )َعدد
 .2/342ين ر: الب ر الم يط:  (5)
 .68ين ر: التبيان في إعراب القرآن:  (6)
 .2/342ين ر: الب ر الم يط: (7)
 .587م ني اللبيب:  (8)
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أمننا الوجننه الننناني فتتعلننق فيننه )مننن( بننن )أغنينناء( وتكننون )مننن( سننببية كمننا ذكننر أبننو  يننان 
ا ندلسي  إذ ردد على ابن عثينة جعلنه )منن( لبينان الجننس موضن ان أند )منن( التني لبينان الجننس 

المواننول يننأتي ضننمير )هننو( مبتنندأ  نن  )الننم ( و عنند االسنن   يصننت أن ي"قنندر مكان ننا اسنن  مواننول
)سننورة  َّ جغ مع جع مظ ُّٱ لى:ا بعنند )مننن( وهننو التبننر، ففنني ن ننو قولننه تعننايننأتي منن
(، التقدير: فناجتنبوا النرجس النم  هنو النو ن، وفني اآلينة الكريمنة ال يتنأتى هنما التقندير، 30ال ج:  

ج نة التني هن  أغنيناء تعفند، وكأننه سنم ى الفم يصت أن يقال: ي سب   الجاهأ أغنياء الم  هو ال
لتعفد ال غنننى بالمننال، وهننما بي نننا بننأ  جنننس وقننع غننناه ، أ : غننناه  بننا ب ننا بيننان الجنننس، أ :

، ومنع أبو البقاء أن (2)المعنى يؤول إلى أند )من( سببية، لكن ا تتعلق بن )أغنياء(، ال بن )ي سب  (
أند معننننى اآلينننة: أند  نننال   لنننى ضننند المقصنننود، ذلننن  تتعلنننق بمعننننى أغنيننناء   ند المعننننى يصنننير إ

لقنا )منيتفى على ا ن( بنن )أغنيناء( انار المعننى: إند الجاهنأ لجاهأ ب ن ، في نن   أغنيناء، ولنو ع"
ويتانننننت ممنننننا سنننننبق أند ابنننننن   .(3)ي ن أن   أغنياء ولكن بالتعفد  وال ني بالتعفد فقير من المال

  ور العلماء. سب(، وهو اختيار جمعادل أي د تعلق الجار والمجرور بن )ي
 (49)سورة النور:  َّ هب مب خب  حب جب هئ مئ ُّٱ قال تعالى:

َيي ن بن   قال ابن عادل: ِقوله: )إليه( يجوز تعلقه بن )يأتوا(   ند )أتى( و)جاء( قد جاءا م"َعدد
 .(4))إلى(، ويجوز أن يتعلق بن )ممعنين(   نه بمعنى: مسرعين في الثاعةِ

)جنناء( قنند جنناءا ل: يتعلننق بالفعننأ )يننأتوا(   ند )أتننى( وجننه ا و ( وج ننان  الو لتعلننق )إليننه 
ه"ِمعننديين بننن )إلننى(: ِأتننى با ئتنن" رد بننه وأتيننا" إليننه: ج  لمكننان: أقننام بننه، )أتننى( عليننه يننأتي أت يننان: مننَ

(5) ،
وعليه يكون المعنى: إذا كان ال ق ل  ، ويثمعون في أن يكون  كن  الشنريعة ل ن  فنرن   يبنادرون 

 

 .1/370ين ر: الم رر الوجيا:  (1)
 .2/342 ر: الب ر الم يط: ين (2)
 .68ين ر: التبيان في إعراب القرآن:  (3)
 .14/428اللباب في علوم الكتاب:  (4)
 .7معج  ا فعال المتعدية ب ر :  (5)
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ما الوجننه هننو ال نناهر عننند وهنن، (1)( خاضننعين لننه غيننر م يننرين وال مبنندلينويننأتون إلننى النبنني )
 .(2)الامتشر ، وأبي  يان، وأبي السعود، وغيره 

 أو )النننمم(، بمعننننى )إلنننى( يكنننون  أن علنننى )منننمعنين( بقولنننه )إلينننه( يتعلنننق النننناني: والوجنننه 

 الصنننافات: )سنننورة َّ حب جب هئ ُّٱ :تعنننالى كقولنننه واإلقبنننال، اإلسنننراع معننننى )منننمعنين( تانننمين

 .(3)ل ما أو فاالةلل أو لمختصاص، والتقدي  (،94
ة ، وان قنننناَدِ  رَع فنننني الثداعننننَ ، وأسنننن  رد ، وأقننننَ َع، وَذلد ، (4)وقننننال الفيروزآبنننناد : وِأذعننننن لننننه: َخاننننَ

نه الامتشننر : ِلتقنندم اننلته وداللتننه ، و (5)والمقصننود فنني اآليننة اإلسننراع مننع الثاعننة هننما الوجننه  سنن 
ت ت يئنة العامننأ للعمنأ وقثعننه  أند أبننا  ينان ضنع فه بقولننه: ِوفني مننا ، إال  (6)لنى االختصناصِع رجن 

، وممن جو ز هما الوجنه قنال )إلنى( بمعننى )النمم(، أ : منقنادين (7)، وهو مما ياعدِعن العمأ
َم ا ول، ومعنننى اآلينة ب نما التعلنق هننو: إن (8)لعلم ن  بأننه ي كن  ل ن  د  ، وهننما خنم  ال ناهر لنما قن"

متنن  لعلم نن  بأننن  عنندلا فنني  كمنن  لننى خصنن  أسننرعوا إلينن  ولنن  يرضننوا إال  ب كو  بننا ل نن   ننق ع
زه: البياننناو ، والسنننمين ال لبننني (9)منننا  بنننا ل ننن  فننني ذمنننة التصننن  وتأخنننم ل ننن  ، وهنننما الوجنننه جنننو 
م الننوج ين جننائا مننن  يننك المعنننى، إال  أند تننرجيت الوجننه ويتاننت ممننا سننبق أند  .(10)وغيرهمننا  كنن 

انمين فني الفعنأ أو تنناوب الفعأ )أتى( ب ر  الجنر )إلنى(، منن دون ت  ا ول أقوى ويعازه تعد 
 ون )إلى( على باب ا، وهللا أعل .في  ر  الجر فتك

 

 .6/56ين ر: معال  التنايأ:  (1)
 .18/196 المعاني: وروح  6/186 السلي : العقأ  وإرباد   6/429 الم يط:  والب ر   4/314 الكشا :  ين ر: (2)
 .7/78  وعناية القاضي وكفاية الراضي: 187-6/186ين ر: إرباد العقأ السلي :  (3)
 .1198لم يط: القاموس ا (4)
 .4/50ين ر: معاني القرآن وإعرابه:  (5)
 .4/314الكشا :  (6)
 .6/429الب ر الم يط:  (7)
 .18/196:ين ر: روح المعاني (8)
 .13/425ين ر:  ابية القونو :  (9)
  والتفصنننيأ فنننني إعنننراب آيننننات 8/427  والنننندر المصنننون: 4/112ين نننر: أننننوار التنايننننأ وأسنننرار التأوينننأ:  (10)

 .9/252، مجموعة مؤلفين: التنايأ
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)سنورة الشنورى:   َّيم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  قال تعالى:
45) 

: ِو)منننن الننننمل( يتعلنننق بتابنننعين، أ  منننن أجننننأ، وقينننأ: هنننو متعلنننق بننننن قنننال ابنننن عنننادل 
 .(1))ين رون(ِ
علمنناء إلننى أند )مننن( سننببية تتعلننق بننن  ول يتعلننق بننن )خابننعين(. إذ ذهننب أكنننر الالوجننه ا 

، وقنند ذكننر الامتشننر  أند المعنننى: خابننعين متاننائلين متقااننرين ممننا يل ق نن  مننن (2)بننعين()خا
ية أند التشوع: االستكانة، وهو م مود، وما يترجه في اآلية إلى  الة المم ، و ي ن ابن عث(3)المل

، وفني كنمم البياناو  إبنارة إلنى أند (4)قوله: )من المل( فيقوى على هما تعلق )من( بن )خابعين(
ليقنه بنن ، وذكر ابن عابور أند تعلقه بن )خابنعين( ي نني عنن تع(5))من( سببية متعلقة بن )خابعين(

ن(، فتعلقه با ول يفيد ما ال يفيد تعلقه بالناني، أ : خابعين خشوعان نابئان عن المل، أ  )ين رو 
 .(6)ليس خشوع   لتع ي  هللا واالعترا  له بالعبودية   ند ذل  االعتقاد ل  يكن من بأن  

المون إلننى والوجننه الننناني يتعلننق بننن )ين ننرون(، ويكننون المعنننى: مننن الننمل ين ننر هننؤالء ال نن 
، وهننما الوجننه جعلننه أكنننر المفسننرين الوجننه الننناني، (7)ر  ننين يعرضننون علي ننا مننن بننر  ذليننأالنننا

 .(8)ومن   من ذكر بقوله: )قيأ(
وجعأ القرببي تعلق )من المل(  سب الوقد، فرن كان الوقد على )المل( يكنون متعلقنان  

 .(9)بن )ين رون(مجرور متعلقان بن )خابعين(، وإن كان الوقد على )خابعين( فيكون الجار وال
 

 .17/216اللباب في علوم الكتاب:  (1)
 .564/ 9  والدر المصون: 501/ 7 يط:   والب ر الم5/419ين ر: الكشا :  (2)
 .419/ 5ين ر: الكشا :  (3)
 .5/41 ر: الم رر الوجيا: ين (4)
 .438/ 7دة:   و ابية م يي الدين بيخ زا5/84ين ر: أنوار التنايأ وأسرار التأويأ:  (5)
 .127/ 25ين ر: الت رير والتنوير:  (6)
 .4/59  والوسيط في تفسير القرآن المجيد: 20/532ين ر: جامع البيان عن تأويأ آ  القرآن:  (7)
 .9/564، والدر المصون: 5/41 ين ر: الم رر الوجيا: (8)
االبتنندا،   منند بنن م منند بننن عبنند   ومنننار ال نندى فنني بينان الوقنند و 18/498ين نر: الجننامع   كننام القنرآن:  (9)

 .694الكري  ا بموني: 
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م ابنننن عننادل الوجنننه المشنن ور عنننند العلمنناء فننني التعلننق،  ننن   نننى بالوجنننه الننناني بقولنننه:   قنند 
بننن )خابننعين(  إال  أند الوجننه الننناني يعاننده وقنند القننر اء علننى  )وقيننأ(، والوجننه المشنن ور هننو تعلقننه

ت، ومن إعجاز القرآن م الوج ين ا ي)خابعين( فيكون ما بعده مستأنفان متعلقان بن )ين رون(، وك  
 أنه ي مأ أكنر من وجه، وكأ وا د من ما ا يت في المعنى.

 ( 2جدول رقم )
اسم السورة   اآلية

 ورقمها
 المتعلَّق اللباب 

 يل ىل مل يك ىك مك لك  اك  ُّٱ
 َّ مم ام

 تعنوا - 2/113 60البقرة/ 
 مفسدين -

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱ
 َّ زئ

 قوله  - 3/454 204البقرة/ 
 ب  ي"عج -

 
 مح جح مج حج مث هت ُّٱ
 َّمخ  جخ

آل عمران/  
199 

 خابعين - 6/134
 ال يشترون  -

 مث زث رث يت  ىت نت مت ُّٱ
 يف ىف  يث ىث نث
 َّ اك يق ىق

 يجعأ - 7/238 6المائدة/ 
  رج -

 جخ  مح جح مج حجمث هت مت ُّٱ
 َّ خس حس جس مخ

 يج دون  - 8/114 33ا نعام/ 
 ال المين  -

 مي خي حي جي يه ىه ُّٱ
 َّ يي  ىي

 وال تعنوا - 9/196 74ا عرا /
 مفسدين - 

 يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ُّٱ
 ىب نب  مب زب رب
 َّ يب

 يجدون  - 9/340 157ا عرا /
 مكتو ان  -

 ي"ت  - 11/18 6يوسد/  يي ىي مي خي حي جي ُّٱ
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 نعمته - َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ
 َّنئ مئ زئ  رئ

 ي"نبا  - 11/382 27إبراهي /  
 النابا -

 نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ
 َّ يئ ىئ

 الَتبءَ  - 15/148 25النمأ/ 
 ترجي"  -

 يؤتون  - 15/272 54القصل/  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ
 ا جر  -

 مح جح  مج حج مث هت مت خت ُّٱ
  حص مس خس حس جس مخ جخ
 َّ مض خض حض جض مص خص

 تعرج - 19/355 4 -2المعارج/
 دافع  -

 
 المبحث الثالث 

 باسم  أوتعلق الجار والمجرور بفعل أمر 
 :امن مواضع فقط،  أر عةبمشتق في  أوورد تعلق الجار والمجرور بفعأ أمر  

)سنورة النسناء:   َّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي ُّٱى:  قال تعنال
34) 

ذكر ابن عادل ا تمالين لتعلق )في المااجع(  ا ول يتعلق بن )اهجنروهن( فتكنون )فني(  
، أو تكنننون  إمنننا هرفينننة علنننى معننننى: اتركنننوا ماننناجعت ن، أ : الننننوم مع نننن دون كنننمم ومنننؤاكلت ند

ا أبنو البقنناء، والنناني منا ف" ن  مننن لماناجعة  ذكرهمنسنببية، أ : اهجنروهن منن أجنأ تتلف ننند عنن ا
 .(1)كمم الوا د  يجوز تعلقه بن )نشوزهن( على معنى: والمتي تتافون نشوزهند في المااجع

لتعلنننق الجنننار والمجنننرور )فننني الماننناجع( ا تمننناالن  ا ول يتعلنننق بنننن )اهجنننروهن( وتكنننون 
، وهو المف و  اج في اآلية، أ : اهجنروهن م من قول الاج  )في( إما هرفية، أ : اتركوا مااجعت ند

في النوم مع ن والقرب من ن، فرن ند إن  كند ي ببن أزواج ند بق علني ند ال جنران فني الماناجع، 

 

 .365-6/364ين ر: اللباب في علوم الكتاب:  (1)
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ه مكنني بنن أبنني بالننب (1)وإن  كنند مب اننات وافق نن ذلنن ، فكننان دلنيمن علننى أند النشنوز مننن ند  ، ورد 
بب لل جنران، معننناه: اهجننروهن مننن أجننأ ران، إنمننا هننو سننقنائمن: ِلننيس )فنني المانناجع( هرفنان لل جنن

ولن   -كما أوض ه مكني بنن أبني بالنب –، أو تكون )في( سببية  (2)تتلف ند عن المااجعة معك ِ
يمكر الامتشنر  وأبنو البركنات ا نبنار  وأبنو البقناء والمنتجنب ال منماني والبياناو  والنسنفي غينر 

 .(3)هما الوجه من التعلق
(، وهننو الننم  ف مننه السننمين ال لبنني مننن كننمم  فنني المانناجع( بنننالننناني يتعلننق ) )نشننوزهند

ه قنائمن: ِولكنن ال يجنوز (4)الوا د  ، فيكون المعننى: والمتني تتنافون نشنوزهن فني الماناجع، ورد 
يتاننننت ممننننا سننننبق أند تعلننننق )فنننني  .(5)ذلننن   لننننئم يلننننام الفصننننأ بننننين المصنننندر ومعمولنننه بننننأجنبيِ

أ بننين المصنندر ومعمولننه، فاننمن عننن ذكننر عد مننن  يننك الفصننالمانناجع( بننن )نشننوزهن( فيننه ضنن
 أكنر العلماء تعلقه بن )اهجروهن( دون غيره، وهو الراجت وهللا أعل .

 (3جدول رق  )
اسم السورة   اآلية

 ورقمها
 المتعلَّق اللباب 

 جم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّ مم  خم حم

 قوموا  - 4/236 238البقرة/ 
 قانتين -

 قأ  - 461-6/460 63النساء/  َّ ري ٰى ين  ىن نن من ُّٱ
 بلي ان  -

 حق مف خف  حف جف مغ جغ مع ُّٱ
 َّ مق

 فقعوا  - 11/455 29ال جر/ 
 ساجدين  -

 
 

 .2/47ين ر: معاني القرآن وإعرابه:  (1)
 .190-1/189مشكأ إعراب القرآن:  (2)
  104  والتبينننان فننني إعنننراب القنننرآن: 1/252  والبينننان فننني غرينننب إعنننراب القنننرآن: 2/70ين نننر: الكشنننا :  (3)

 .1/355   ومداري التنايأ و قائق التأويأ:2/73  وأنوار التنايأ وأسرار التأويأ: 2/258والكتاب الفريد: 
 .3/673  والدر المصون: 2/48ين ر: الم رر الوجيا:  (4)
 . 3/673ر المصون: الد (5)
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 الخاتمة 
 :اآلتيةندون النتائج  أنبعد االنت اء من الب ك ال الي، نستثيع  
دقننة التعبيننر وسننعة  القننرآن الكننري  فيننه مننن أند الب ننك  إلي ننامننن أبننرز النتننائج التنني تواننأ  -1

وتنوعنا وه متعلنق الجنار والمجنرور ذكنران و نمفان ه، إذ تعنددت وجنمنا لنيس فني غينر  المعننى
 وقسن (، وا منربين االسمية والفعلية، فقد ورد الفعأ بصني ه النم نة )الماضني والمانارع 

وافة مشب ة   الى اس  فاعأ واس  مفعول وتنوع االس  المشتق مشتقمصدر و  إلىاالس   
 لداللي للمعنى.التنوع ا إلىفأدى هما التنوع في اور التعلق 

 ان معيننن ان  نن  ترجي ننه وج نن ،العلمنناء آلراءج ننود ابننن عننادل واضنن ة مننن خننمل تتبعننه  ا كاننن -2
بمبارة: )وفيه ن نر( و)هنما ضنميف   ان تاميفه وج   أو،  وا ب ر  وا  سنبقوله: ال اهر  

بقننول: )كننم الننوج ين جننائا مننن  يننك  أ يانننان بعينند(  فاننمن عننن ذكننره جننواز الننوج ين  أو
 ابعان للسمين ال لبي.شكأ عام كان متالمعنى(، و 

يعتمننند علنننى الانننوابط الن وينننة منننن تعننند  الفعنننأ ولاومنننه وخلنننو  آخنننرلتنننرجيت وجنننه علنننى  -3
الجملة من اعترام معين كأن يفصأ بين الجار والمجرور ومتعلقه فااأ يمننع التعلنق، 

 دور فنني تننرجيت وجننه معننين، ويبقننى اآليننةيكننون لسننبب ننناول  ا  يننانفنني بعننض  أند  إال  
 البارز في التعلق، إذ ينبني عليه السياق العام للنل القرآني.للمعنى الدور 

ورد المتعلنننق بصننني ة الفعنننأ الماضننني بسنننبعة عشنننر موضنننعان و صننني ة المانننارع بتمسنننة  -4
عننددان، إذ ورد  ا كنننرمواضننع فقننط وكننان المصنندر  بأر عننة ا مننرعشننر موضننعان و صنني ة 

سنة خم إلنىاقل العندد ر موضنعان  ن  تننفي ستة عشر موضعان واس  الفاعأ في ا ني عشن
الس  المفعول، وابتمأ الب ك على ستة  نرو  جنر مواضع للصفة المشب ة وموضعين  

 .فقط وهي: )في، من، المم، الباء، على، إلى(
 

 المصادر
أبننو السننعود العمنناد  )ت:  إربنناد العقننأ السننلي  إلننى ماايننا القننرآن الكننري ، م منند بننن م منند  -

 هن.1411، 2لبنان، ط -يروت تراث العر ي، بهن(، دار إ ياء ال951
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هن(، اعتننى بنه: 338أبو جعفر الن اس )ت:   إعراب القرآن، أ مد بن م مد بن إسماعيأ -
 م.2008هن/1429، 2لبنان، ط -خالد العلي، دار المعرفة، بيروت 

أبنو  أنوار التنايأ وأسرار التأويأ المعرو  بتفسير البيااو ، عبد هللا بن عمر بن م مند  -
هنننن(، إعنننداد: م مننند عبننند النننر من المرعشنننلي، دار 685بياننناو  )ت: يد الشنننيراز  السنننع

 هن.1418، 1لبنان، ط -إ ياء التراث العر ي، مؤسسة التاريخ العر ي، بيروت 
، م مد بن قاس  بن بشار أبو بكر ا نبار    - إيااح الوقد واالبتدا في كتاب هللا عا وجأ 

منع الل نة العر ينة، دمشنق، ر من رمانان، مجهن(، ت قيق: م يي الدين عبد الن328)ت:  
 م.1971هن/1391

هنن(، ت قينق: عنادل أ مند 745ا ندلسي )ت:  أبو  يان الب ر الم يط، م مد بن يوسد -
عبد الموجود، وعلي م مند معنوم، وزكرينا عبند المجيند الننوتي، وأ مند النجنولي الجمنأ، 

 م.1993هن/1413، 1لبنان، ط -وعبد ال ي الفرماو ، دار الكتب العلمية، بيروت 
بنن ب نادر بندر الندين أبني عبند هللا الاركشني  البرهان فني علنوم القنرآن، م مند بنن عبند هللا -

، 3هننننن(، ت قيننننق: م منننند أبننننو الفاننننأ إبننننراهي ، مكتبننننة دار التننننراث، القنننناهرة، ط794)ت: 
 م.1984هن/ 1404

ات ا نبنار  أبنو البركن البيان في غريب إعراب القرآن، عبد الر من بنن م مند بنن عبند هللا -
هننن(، ت قيننق: بننه عبنند ال مينند بننه، مراجعننة: مصننثفى السننقا، ال يئننة المصننرية 577: )ت 

 م.1980هن/ 1400العامة للكتاب، 
العكبنننر  )ت:  التبينننان فننني إعنننراب القنننرآن، عبننند هللا بنننن ال سنننين بنننن عبننند هللا أبنننو البقننناء -

 م.1998هن/ 1419السعودية،  -هن(، إعداد: فريق بيا ا فكار الدولية، الريام 616
هننن(، ت قيننق: 468أبننو ال سننن الوا نند  )ت:  تفسننير البسننيط، علنني بننن أ منند بننن م منند ال -

 هن.1430م مد االت بن عبد هللا الفوزان، جامعة اإلمام م مد بن سعود اإلسممية، 
تفسننير الت ريننر والتنننوير )ت ريننر المعنننى السننديد وتنننوير العقننأ الجدينند مننن تفسننير الكتنناب  -

هن(،  1393بن م مد الثاهر بن عابور التونسي )ت:  لثاهر بن م مد المجيد(، م مد ا
 م.1984الدار التونسية، تونس، 

التفصننيأ فننني إعننراب آينننات التنايننأ، عبننند هللا م منند التثينننب، وسننعد عبننند العايننا ملنننوح،  -
 م.2015، 1ورجب  سن العلوص، مكتبة التثيب، الكويا، ط
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نينر بنن غالنب اآلملني بنن يايند بنن ك رجامع البينان عنن تأوينأ آ  القنرآن، م مند بنن جرين -
هننن(، ت قيننق: عبنند هللا بننن عبنند الم سننن التركنني، وعبنند هللا 310أبننو جعفننر الثبننر  )ت: 

 م.2001هن/ 1422، 1السند  سن يمامة، دار هجر، ط
ن َة وآ  القرآن، م مند بنن أ مند بنن أبني  - الجامع   كام القرآن والمبين لما تامنه من الس"

ن(، ت قيق: عبد هللا بن عبد الم سن لتركي وم مد ه671قرببي )ت: بكر أبو عبد هللا ال
 م.2006هن/ 1427، 1لبنان، ط -رضوان عرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 الجواهر ال سان فني تفسنير القنرآن، عبند النر من بنن م مند بنن متلنو  أبنو زيند النعنالبي -
د د الموجننود، وعبننهننن(، ت قيننق: علنني م منند معننو م، وعننادل أ منند عبنن875المننالكي )ت: 

لبننننان،  -الفتننناح أبنننو سنننن ة، دار إ يننناء التنننراث العر ننني، ومؤسسنننة التننناريخ العر ننني، بينننروت 
 م.1997هن/1418، 1ط

هننن( علننى تفسننير 1195 ابننية القونننو ، إسننماعيأ بننن م منند عصننام النندين ال نفنني )ت:  -
 هننن( ومعننه  ابننية ابننن التمجينند لمصننثفى بننن إبننراهي  مصننلت685اإلمننام البيانناو  )ت: 

هننن(، ضننبثه: عبنند هللا م مننود م منند عمننر، دار الكتننب 880ال نفنني )ت: النندين الرومنني 
 م.2001هن/1422، 1العلمية، بيروت، ط

ال نفنني )ت:   ابننية م ينني النندين بننيخ زاده، م منند بننن مصننلت النندين مصننثفى القوجننو   -
هنننن(، ضننننبثه: م مننند عبننند القننننادر 685هنننن( علنننى تفسنننير القاضنننني البياننناو  )ت: 951

 م.1999هن/ 1419، 1لبنان، ط -، بيروت الكتب العلمية باهين، دار
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أ مد بن يوسد بن عبد الدائ  ب اب الدين أبو  -

هن(، ت قيق: أ مد م مد التر اط، دار القل ، 756بالسمين ال لبي )ت:    المباس المعرو 
 م.2003دمشق، 

ن عبد هللا ب اب الدين أبو النناء مناني، م مود بروح المعاني في تفسير القرآن والسبع ال -
 لبنان، )د. ت(. -هن(، دار إ ياء التراث العر ي، بيروت 1270الب داد  )ت:   اآللوسي

 عنايننة القاضنني وكفايننة الراضنني الشنن ير بننن ) ابننية الشنن اب(، أ منند بننن م منند بننن عمننر -
اننناو  )ت: هنننن( علنننى تفسنننير البي1069التفننناجي المصنننر  ال نفننني )ت:  بننن اب الننندين

، 1لبننننننان، ط -(، ضنننننبثه: عبننننند النننننرزاق م ننننند ، دار الكتنننننب العلمينننننة، بينننننروت هنننننن685
 م.1997هن/1417
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 فتت القدير الجنامع بنين فنني الرواينة والدراينة منن علن  التفسنير، م مند بنن علني بنن م مند  -
هنننن(، ت قينننق: عبننند النننر من عمينننرة، لجننننة الت قينننق العلمننني بننندار 1250الشنننوكاني )ت: 

 .هن1418الوفاء،  
بنن م مند بنن عمنر مجند الندين أبنو بناهر الشننيراز   يط، م مند بنن يعقنوب القناموس الم ن -

 -هنن(، ت قينق: مكتنب ت قينق التنراث فني مؤسسنة الرسنالة، بينروت 817الفيروزاباد  )ت:  
 م.2005هن/ 1426، 8لبنان، ط

الن ناس، ت قينق: عبند النر من  أبنو جعفنر القثع واالئتنا ، أ مد بن م مد بن إسنماعيأ -
، 1المملكنننة العر ينننة السننننعودية، ط - ، دار عنننال  الكتنننب، الريننننام بنننراهي  المثننننرود بنننن إ

 م.1992هن/ 1413
قراءات(، المنتجب بن أبي العا  -معاني -الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد )إعراب  -

هننن(، ت قيننق: م منند ن ننام النندين 643بننن ربننيد أبننو يوسنند منتجننب النندين ال مننماني )ت: 
 م.2006هن/ 1427 ،1ار الامان، طالفت يت، مكتبة د 

الكشا  عن  قائق غوامض التنايأ وعيون ا قاويأ في وجنوه التأوينأ، م منود بنن عمنر  -
هننن(، ت قيننق وتعليننق ودراسننة: عننادل أ منند عبنند الموجننود 538أبننو القاسنن  الامتشننر  )ت: 

، 1وعلي م مد معوم وفت ي عبد الر من أ مد  جناز ، مكتبنة العبيكنان، الرينام، ط
 م.1998

أبننو م منند ابننن عثيننة  يا فنني تفسننير الكتنناب العايننا، عبنند ال ننق بننن غالننب الم ننرر الننوج -
هننن(، ت قيننق: عبنند السنننمم عبنند الشننافي م منند، دار الكتننب العلمينننة، 546ا ندلسنني )ت: 

 م.2001هن/ 1422، 1لبنان، ط -بيروت 
في )ت: النسنن أبننو البركننات  مننداري التنايننأ و قننائق التأويننأ، عبنند هللا بننن أ منند بننن م مننود  -

م لننه: م ينني النندين ديننب مسننتو، دار  هننن(،710 ت قيننق: يوسنند علنني بننديو ، راجعننه وقنند 
 م.1998هن/ 1419، 1الكل  الثيب، بيروت، ط

هنننن(، ت قينننق: 437القيسننني )ت:  مشننكأ إعنننراب القنننرآن، مكننني بنننن أبننني بالنننب أبنننو م مننند  -
 م.1987هن/1408ياسين م مد السواس، دار المأمون للتراث، دمشق، 

 


