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 التعدية بالتضمني إىل مفعولني
 يف أفعال القرآن الكريم

 

 املدرس الدكتور ناظم علي عبادي 
 كلية االداب –جامعة البصرة                                                                                                                 

قسم اللغة العربية                                                                                                        
 بسم هللا الرحمن الرحيم

وال يؤدي حقه , الحمد هلل الذي ال تحصى نعمه      

والبالانن فال  , الظاهر فال  يال ف فهقاله, المجتهدون

والص ة والس م على سيدنا ويالييعاا , ي ف دونه

سالالم محمالالد هللاالاللى هللا عليالاله والالاله وسالاللم  لالالى أبالال  القا

 .يهم الدين 

اللغة ف  اقرب تعريياتها وأكثرهالا تدديالة للصاللة     

هالال  األليالالام المعبالالرة , والتعبيالالر عاهالالا, بالالين اليةالالرة

عالالن المعالالان   ذ  نل رالعربيالالة مالالن أ االالى لغالالا  العالالالم 

وأوسعها تعبيرا فال  أهللاالهل الةلمالا  الدالالة , أهللاالة

 ذ  ن المعاالالالى , يالالالة ومجاز, علالالالى معالالالان معجميالالالة

تايالالت  , الهاحالالد يمةالالن أن يالالؤدر تعبيالالرا  م تليالالة

ويعالدل القالرآن ,  على أنيالا  متعالددة مالن المالدلهال 

الةالالالريم المراالالالس األسالالالال لقيالالالال اللغالالالة العربيالالالة 

. وهه الحصن الالذي تحتمال  باله العربيالة , وهللاحتها

ويعدَّ علم الاحه األداة الضالرورية فال  فهالم أسالرار  

فالالال نَّ فالالال  اللغالالالة العربيالالالة , هوتيسالالالير آياتالالال, البيانيالالالة

ألياما تحمل أكثر من داللة المعجميالة مالدعاة للالب  

فيقال  , واإليهام  ن لم يعر  المراد مالن اسالتعمالها

علالالالم الاحالالاله مالالالس الداللالالالة علالالالى  زالالالالة هالالالذا اللالالالب  

ألنَّ مسالالالتعمل اللغالالالة يبحالالالن دا مالالالا عالالالن , واإليهالالالام

ويهمالالالاله مالالالالن هالالالالذ  التجليالالالالا  عهامالالالالل , تجلياتهالالالالا

واإلثالالالارة عبالالالر ماظهمالالالة مالالالن  التههللاالالاليل واإلقاالالالا 

, القهاعالالالالالد تعالالالالالار  عليهالالالالالا المحالالالالالي  االاتمالالالالالاع 

 .وأهللابحت من الركا ز المهمة لمن يتحدث  اللغة

ولمالالا كانالالت األفعالالال فالال  اللغالالة العربيالالة تشالالةلل        

فالالانَّ داللالالة كالالل فعالالل , ركاالالاك كبيالالراك ومهمالالا فالال  بايتهالالا

تتحالالالالدد مبالالالالد ياك مالالالالن  الالالال ل مهقعالالالاله فالالالال  التركيالالالال  

 وال. لالالى السالالياذ الالالذي يالالرد فيالالهدة عزيالالا, الاحالالهي

 يغيل الدارسهن عن أنَّ اليعل ف  اللغة يدت  

 

 يالالر أنَّ األفعالالال , السالالتعمال  الالاظ وومييالالة معياالالة

الت  تحمل داللالة تضالمياية تشالةل فال  السالياذ بعالداك 

الا هال  علياله فال   اديداك وماحىك آ ر أكثالرر تعقيالداك عمل

فيسالالهم الاسالالذ الالالذي تالالرد , أهللاالالل وهالالعها فالال  اللغالالة

  األفعال بالدور كبيالر فال  تحديالد ومييالة هالذ  فيه هذ

الهمييالالالالالة ) األفعالالالالالال فالالالالال  التركيالالالالال  ويقصالالالالالد بهالالالالالا

فةالالان مالالدار البحالالن حالالهل التضالالمين فالال  (. الاحهيالالة

األفعالالال المتعديالالة  لالالى ميعالالهلين فالال  القالالرآن الةالالريم 

وهالال  فالال  أهللاالالل وهالالعها فالال  اللغالالة العربيالالة متعديالالة 

 .  لى ميعهل به واحد

ضالالمين االالزف مالالن والبالالد مالالن اإليالالارة  لالالى أنَّ الت  

مالالاهرة عامالالالة يللالالالذ عليهالالالا فالالال  الالالالدرل الاحالالالهي 

وهال  بالاب ( الحمل على المعاى ) واللغهي بظاهرة 

ال )) واسالالس مالالن أبالالهاب العربيالالة قالالال فيالاله ابالالن ااالال  

يةاد يحان به ولعله له امالس أكثالر  ال اميعاله لجالاف 

((كتابالالاك هالال ماك 
(3)

وأهالالا  أن هالالذ  ليسالالت مهنالالدة  .

بل ه  مدعاة لإليهالام  ,و ال مةتملة البااف, األكتا 

, باب الحمل علالى المعاالى بحالر ال يالاة :   )) قا  

وقالالد أرياالالا , وال يغضالالغ , وال يغالالر , وال ييالالث 

وم حظالالة , ووكلاالالا الحالالال  لالالى قالالهة الاظالالر, واهالاله

((التدويل 
(1)

  . 

والتضالالالمين فالالالال  هالالالذا البحالالالالن يالالالدور فالالالال  فلالالالال      

: الصااعة اإلعرابيالة الالذي يعتمالد علالى ركاالين همالا

وتغلي  ركالن علالى آ الر م الل بتلال  , المعاىالليظ و

أن يراعالى )) لذل  يحالذر ابالن هشالام مالن , الصااعة

وال يراعالى , ما يقتضاليه مالاهر الصالااعة اإلعرابيالة

وكثيالالرا مالالا تالالزل األقالالدام بسالالب  ذلالال  وأول , المعاالالى

واا  على المعرب أن ييهم معاى ما يعرباله ميالردا 

((و مركبا 
(1)

 لذل  حدد هذا البحالن مجالال دراسالته. 

هذ  الظاهرة ألفعالال م صههللاالة ممثلالة فال  القالرآن 

وه  ف  أهللاالل وهالعها , وباصهظ معياة, الةريم 
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ف  اليصحى وعلالى وفالذ ومييتهالا الاحهيالة تتعالدر 

 الل أنَّهالالا فالال  هالالذ  الاصالالهظ ,  لالالى ميعالالهل بالاله واحالالد

متعدية  لالى ميعالهلين اعتمالادا علالى المعاالى ال علالى 

يم ماهر الليظ كما ه  ف  كت   عراب القالران الةالر

وكانت معالجالة هالذ  , وكت  اللغة والاحه األ رر, 

المسالالالالالالة تقتضالالالالال  مااقشالالالالالة الاصالالالالالهظ وا راف 

والهقالالاله  أمالالالام فقههالالالا حتالالالى يتيسالالالر وهالالالعها فالالال  

أي  نل هالالالذ  األفعالالالال . سالالالياقها مالالالن اليهالالالم الالالالدقيذ

متضالالماة معالالان  أ الالر والتضالالمين كانالالت لالاله ومييالالة 

نحهيالالالة أ الالالرر بههللاالالاليه تابعالالالا مالالالن تهابالالالس اليعالالالل 

ويحصالل التمييالز ,  عليه بليالظ مقالدرالمذكهر مدلهال

بين المعاى الحرف  الظاهر والمعاالى ا  الر البالانن 

وعلى القالرا ن التال  تالرد مالن , اعتمادا على التدويل

والبد أيضالا مالن . همن السياذ الذي ورد فيه اليعل

والتضالالالمين مااسالالالبة بالالالين , أن تتحقالالالذ بالالالين الليالالالظ

وواالالهد قرياالالة تالالدل علالالى م حظالالة معاالالى , اليعلالالين

وم فمالالة , ا  الالر لةالال  يالالؤمن معهمالالا اللالالب اليعالالل 

التضالالمين للالالذوذ العربالال 
(4)

وهالاله واالاله آ الالر مالالن . 

الذي يةش  , واه  االستعمال القرآن  المبد  للغة

وعبقريتالالاله فالالال  , عالالالن  صههللاالالاليته األداف القرآنالالال 

الممارسالالالة اللغهيالالالة التالالال  يحتالالالاس معهالالالا الالالالدارل 

الالر فالال  مبالالان  الةتالالاب العزيالالز , إلعمالالال العقالالل والتيةل

 .ومعانيه

 التضمين لغة واهللال حا

اعالالل : للتضالالمين عالالدة معالالان فالال  اللغالالة ماهالالا       

: الشالال ف بالالانن يالال ف آ الالالر و يداعالاله  يالالا  و يقالالالال

فالمالالال , فتضالالماته هالال , هالالمن فالال ن مالالاله  زانتالاله

وهالالالال  أيضالالالالا , وال زانالالالالة مضالالالالمن فيهالالالالا, مضالالالالمن

وهالالمن الشالال ف , والمالالال متضالالمن, متضالالماة المالالال

تحمل به
(5)

. 

ا ف  اهللال ح علمالاف     اب ليالظ : اللغالةأمَّ الرر فهاله اير

وأن يتهسالالالالس فالالالال  ,  معاالالالالى ليالالالالظ فيعلهنالالالاله حةمالالالاله

استعمال ليالظ تهسالعا يجعلاله مؤديالا معاالى ليالظ آ الر 

فيعلالالى األول حةالالم الثالالان  فالال  التعديالالة , مااسالال  لالاله

واللزوم
(6)

ولةالن , أي هه مليهم ما يقتضال   يالر . 

وال , هذا ال يلغ  المعاى الحقيق  لليعالل فال  الجملالة

 . عن السياذ يةهن مستق  بعيدا

وللسيهن  تعري  أكثر دقة ف  هذا الباب  ذ    

يدنهم أنهم يضمهن اليعل معاى فعل : )) يقهل

ويستعملهنه استعماله مس , آ ر فيجرونه مجرا 

(( رادة المعاى المتضمن 
(7)

ومن ثرمَّ فان اليعل .  

المتضمن  يد ذ حةم اليعل المتضمن من حين 

التعدي واللزوم
(8)

   . 

ترن الزركش  لصحة التعدية بالتضالمين أن واي    

يؤول اليعل لتص  التعدية به
(9)

وال يةهن التيسير . 

كافيا لبيان داللة التضمين ألن التدويالل ي تلال  عالن 

التيسالالالير هالالاله   بالالالار عالالالن آحالالالاد )) التيسالالالير  ذ قيالالالل

وقيالالل ... والتدويالالل اإل بالالار بمعاالالى الةالال م , الجملالالة 

ل علالى وااله است راس الة م ال على مالاهر الليالظ بال

((يحتمل مجازا  وحقيقة 
(31)

فالليظ هاا لم يههس , 

فهه حالالة بالين , ولم يستعمل للمجاز أيضا, للحقيقة

 ال أن الجمس بياهما مجاز  الاظ , الحقيقة والمجاز

تيرقالالة بياالاله وبالالين المجالالاز ( التضالالمين ) يسالالمهنه 

المللذ
(33)

 . 

وف  مقدمتهم ,  ير أن امههر الب  يين      

جعلهن المعاى المتضمن تابعا من الزم شري ي

تهابس اليعل المذكهر مدلهال عليه بليظ محذو  

بِرر } فيقهل ف  قهله تعالى , مقدر حاال  البا اهللار ور

الرعرِش ِّ  اِة ور بَُّهم بِالرغردر ُعهنر رر سر الَِّذينر يردر نريرسر ر مر

ارُهمر تُِريُد ِزيار  يراراكر عر ُد عر الر ترعر هرهُ ور ار ةر يُِريُدونر ور

ِرنرا  ن ِذكر يرلرارا قرلربرهُ عر نر أر ر الر تُِلسر مر نريرا ور يراِة الدُّ الرحر

ُر ُ فُُرناك  انر أرمر كر ا ُ ور اتَّبرسر هرهر أن , [18الةه  ] { ور

( ال تيٌترهم عيااك متجاورتين عاهمو ) تقدير الة م 

والليظ , فيةهن الليظ المذكهر مستعم  ف  حقيقته 

وهه حر  , لدليل الة مالملحهم معاا  محذو  

ياة  ن لم يهاد حر  ار  ذ أو القر, الجر

, لتضمين عدا معاى نبا, و نما عدي بعن:))قال

وعلت عاه , نبت عاه عياه: وع  ف  ذل  قهل 

أي :  ذا اقتحمته ولم تعلذ به ف ن قلت, عياه

و ال تعدهم :  ر  ف  هذا التضمين؟ وه  قيل

الغر  فيه : لتأو ال تعل عيااك عاهم؟ ق, عيااك

وذل  أقهر من  علاف ,  علاف مجمه  معايين

و ال : معاى فذل أال ترر كي  راس المعاى  لى قهل 

((تقتحمهم عيااك متجاوزتين  لى   يرهم 
(31)

  .

وقد يعلهن ويجعلهن المحذو  أهللا  واليعل 

فيقهلهن ف  , حال  المذكهر تابعا على تقدير انه

آتُهار الريرتر ))قهله تعالى   الر ترتربردَّلُهار ور الرُهمر ور هر ى أرمر امر

الُِةمر  ِنَّهُ  هر الرُهمر  ِلرى أرمر هر الر تردرُكلُهار أرمر بِينر بِاللَّيِِّ  ور الر ر

بِيراك  انر ُحهباك كر  ن تقدير الة م [ 1: الاساف( ](كر

(وال تضمها أمهالهم  لى أمهالةم )
(31)

 . 

: قا  وقد علذ الدكتهر تمام حسان على هذ  ا ية 

في  استعمال فعل األكل ف  ا ية تضمين هذا )) 

و ال تضمها أمهالهم ) اليعل معاى فعل الضم أي 

فهقس فعل األكل ف  البيئة الليظية (  لى أمهالةم 

وهذا هه المقصهد , ليعل الضم وأدر معاا 

بالتضمين الذي هه هللاهرة من هللاهر الاقل 
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ة واستعمل األكل لما فيه من الشراه, األسلهب 

((بعة  مللذ الضم 
(34)

وثمل فرذ دالل  بين . 

أكلر يدلل على  د ال اللعام ف  الجسم ) اليعلين  ذ 

يدل على قب  الش ف الى ( همَّ ) ف  حين أنل 

((الش ف
(35)

وال يصل المعاى  لى  حراز المدكهل , 

األكل هه أقهر أحهال )) ف  البلن ألنَّ 

اسد   ألنَّه يحرز  ف  دا ل, اال تصاظ بالش ف

(( وال ملمس ف   رااعه
(36 )

 . 

والتهسالس فياله , ومن أحسن ما نقل عن التضمين   

أو الةاايالة مسالتهل كال م ابالن ااال  , من باب المجاز

, اعلم أن اليعل  ذا كان بمعاى فعل آ ر)) ف  قهله 

فالان , وا  الر بالر ر, وكالان احالدهما يتعالدر بحالر  

العرب قد تتسس فتهقس احد الحالرفين مهقالس هللاالاحبه 

((و  يذانا بان هذا اليعل ف  معاى ذل  ا  ر 
(37)

. 

ف  حين عد ابن هشام التضالمين مالن األمالهر التال   

وي تص عن  ير  من المعالديا  , يتعدر بها اليعل

بدنه ياقل اليعل  لى أكثر من دراة
(38)

    . 

فالالالميههم مالالن كالال م ابالالن ااالال  ومالالن كالال م ابالالن      

ل فال  هشام أن التضالمين مجالاز مرسالل ألناله اسالتعم

وان فيالاله امعالالا بالالين ,  يالالر معاالالا  لع قالالة وقرياالالة 

و دلل , الحقيقة  بتدويل اليعل المالذكهر فال  التركيال 

علالالالى  معاالالالا  الحقيقالالالال  وعلالالالى المعاالالالى الملحالالالالهم 

 ال أن ابالن عصالاليهر . بلريالذ اللالالزوم بالذكر القرياالالة 

يعالالد التضالالمين مالالن الضالالرا ر التالال  ال يجالالهز القيالالال 

يئه ف  الة م عليها ألن مجيئه ف  الشعر كثير ومج

قليل
(39)

فما واه الضرورة ف  قهل المتاب .
(11)

: 

ها       لهن   برغر الحياُف بياهر كما , فمضتر وقردر هللار

 هللابغر اللجينر العسجدك               

فعدي  لى ( اعل ) معاى ( هللابغ )  ذ همن اليعل 

اح ديهان , ميعهلين اثاين فقد رأر بع  يرل

ميعهال ثانيا ( لهن  ) المتاب  انه يجهز أن يةهن 

 :كما تقهل

أي اعلته كذل , هللابغت الثهب احمر
(13)

 .  

, أما علماف اللغالة المحالدثهن فمالاهم مالن يقالرَّ ُ        

,  ويعتالالالر  بهاالالالهد  فالالال  اللغالالالة ومالالالاهم مالالالن ياةالالالر 

فالالالدكتهر تمالالام حسالالان يللالالذ علالالى نقالالل اليعالالل عالالن 

العالدول ) المعاى الحقيق   لى معاى آ ر مجالازي بال 

( عالالن األهللاالالالل 
(11)

والتضالالمين عاالالالد  مالالاهرة مالالالن . 

وهاله احالدر القالرا ن الليظيالة التال  , مهاهر التضالام

الع مة اإلعرابية و الصاليغة : ترد ف  السياذ وه 

والالالرب  و األداة و الرتبالالة و الملابقالالة و التضالالام  و 

الاغمالالة 
(11)

يتجالالاوز التضالالمين قرياالالة ))  : ذ يقالالهل, 

البايالالة  لالالى حيالالن يمةالالن عالالد  مالالاهرة مالالن مالالهاهر 

م ذل  بان الليظ الذي يضالمن معاالى ليالظ آ الر التضا

يمثالالل مهقعالاله أيضالالا فيالالد ل علالالى أليالالام قالالد ال يالالد ل 

عليهالالا بدهللاالالل وهالالعه واسالالتعماله فيتعالالدر بالالالحر  

أو يضالالالام حرفالالالا فالالال  , بعالالالد أن كالالالان متعالالالديا بايسالالاله

(( مهقعالاله الحاهالالر ال يضالالامه فالال  مهقعالاله األهللاالالل 
(14)

نهعالالالا مالالالن ( التضالالالمين ) فيمالالالا يعالالالد الع يلالالال  . 

, واناله سالهر حالالة افتالرا  ويال , حهيالةالحيل الا

التجالالد  ليهالالالا الاحالالالهي بعالالالد أن قالالان اللغالالالة فالالال  انالالالر 

ثم فاادتاله أسالالي  ال تسالير علالى وفالذ هالذ  , معياة

وتلالالال  القهاعالالالد فاعتمالالالد علالالالى التضالالالمين , القالالالهانين

مبالالررا لهالالا 
(15)

فالال  حالالين يجالالد الالالدكتهر مصالالليى . 

االالهاد أن التعديالالة بالتضالالمين ت تلالال  عالالن التعديالالة 

 ذ تةالالالهن التعديالالالة باالالالز  ال الالالاف  باالالالز  ال الالالاف  

والثانيالالالالة تهسالالالالعه بعالالالال  , تحالالالالافظ علالالالالى المعاالالالالى

التهسس
(16)

. 

والبالالد مالالن اإليالالارة  لالالى أن مصالاللل  التضالالمين      

فيالالال  , ورد ذكالالالر  فالالال  علمالالال  العالالالرو  والب  الالالة

هالاله تعلالالذ معاالالى آ الالر بيالالت بالالدول البيالالت : العالالرو 

الذي يليه
(17)

. 

, أن يضالالمن الشالالاعر يالالعر : أمالالا فالال  الب  الالة هالاله

قصالالدا ل سالالتعانة , االالاثر نثالالر  ك مالالا آ الالر لغيالالر وال

على تدكيد المعاى المقصهد
(18)

. 

والبحالالالالن هاالالالالا يحالالالالاول أن يجالالالالد األدلالالالالة و القالالالالرا ن 

الاحهيالالة لظالالاهرة تعالالدي بعالال  األفعالالال فالال  القالالرآن 

الةريم  لالى ميعالهلين بهسالانة المعاالى الالذي تحملاله 

هذ  األفعال وقد أيربت معان  أفعالال أ الر هال  فال  

لاحهيالة تاصال  ميعالهلين فال  اللغالالة أهللاالل ومييتهالا ا

 .العربية 

وال يالالزال يمثالالل ودافعالالا , ولمالالا كالالان القالالرآن الةالالريم

, للباحن للههللاالهل  لالى بعال   صا صاله التركيبيالة 

يجالالالد , بههللاالاليه القيمالالالة المثلالالى للاصالالالهظ المهثقالالة

الباحن أنَّ بع  األفعال ف  القرآن الةريم ال تؤدي 

 ذ  ,الهميية الاحهية كما هه مقدر لها ف  اليصحى

لي  اليعل المستعمل ف  التركي  هه العامل وحالد   

مالن هاالا يظهالر , وان أثالر  هالعي  فال  هالذ  الجملالة

اثالالر التضالالمين واهالالحا واليالالا عاالالد ميسالالري القالالرآن 

الةريم  ذ  ن بع  األفعال يؤدي معاى  ير المعاى 

. اللغهي الحقيق  له كما هاله مبالين فال  هالذا البحالن 

القرآنيالة  وقد اقتصر البحن على بعال  مالن ا يالا 

ل ستدالل علالى ذلال  ولالم يةالن البحالن ليشالمل سالهر 

 . القرآن الةريم كلها  

 فا دة التضمين
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مالالن  الال ل آراف علمالالاف اللغالالة والب  الالة نجالالد أن      

للتضالالالمين فا الالالدة فالالال  العربيالالالة وهالالاله التهسالالالس فالالال  

وذلالال  , االسالالتعمال ب علالالاف مجمالاله  معايالالين لليعالالل

ى أكثالالر قالالهة واتسالالاعا فالال  الداللالالة مالالن  علالالاف معاالال

وهذا يعا  أنَّ اليعل يالؤدي معاالى فعلالين فال  , واحد

فيتبس ذل  أن اليعل اكتس  حةمالا وومييالة , السياذ

فالال ذا كالالان , نحهيالالة أ الالرر بتضالالماه معاالالى فعالالل آ الالر

اليعل الزما  لالى واحالد هللاالار بالتضالمين متعالديا  لالى 

و ذا كان متعديا  لالى واحالد هللاالار متعالديا  لالى , واحد

فيعلى األول حةم الثان , اثاين 
(19)

لذا هه وسيلة . 

مالالن وسالالا ل اللغالالة المحيالالزة لشالالحذ الالالذهن للههللاالالهل 

ولغهي اديد ف   هافة معاى آ الر ,  لى أفذ فةري

لتحليالالل الاصالالهظ والتراكيالال  بتقهيالالة المعاالالى بمالالا 

ورؤيالة اديالدتين باتجالا  , يسهم فال   هالياف هللاالهرة

قرافة أ رر فال  هالهف المعالان  الاحهيالة المسالتقاة 

يةسالال  الجملالالة مالالن هاالالا فالتضالالمين . مالالن التضالالمين

, داللة  هالافية لالي  لمجالرد تيسالير تلال  الاصالهظ

بالالل تدويالالل لمالالا يمةالالن أن يحمالالل مالالن دالال  ال علالالى 

بل على واه يحتمل المجاز والحقيقالة , ماهر الليظ

مما يعاال   مةانيالة نقالل الةال م مالن هللاالهرة  لالى . معا

 . أ رر من دون تغيير ف  التركي 

ا ل والتضالالمين بهالالذا الميهالالهم وسالاليلة مالالن وسالال      

ألناله مالهرد مالن مالهارد التالدنذ فال  , الب  ة العربية

ناقالة الليالالظ تتسالالس لمالا هالاله أكثالالر )) األساللهب لةالالهن 

مالالن مجالالرد المعاالالى العرفالال  االاتمالالاع  بالالدن تشالالمل 

, تس ير هذا الليظ لتهليد معان أ رر فاية أسلهبية

ولةهنهالالا أسالاللهبية يمةالالن وهللاالاليها بدنهالالا فرديالالة أو 

((ي صية 
(11)

. 

 

 القرآن الةريمأمثلة التضمين ف  

بعد استقراف األفعال المتعدية  لى ميعالهلين فال       

لهحظ للتضمين دور مهم ف  تهايه , القرآن الةريم

قهاعد اإلعالراب لهالذ  األفعالال أي الهمييالة الاحهيالة 

لهالالالا ألنهالالالا قالالالد أيالالالربت معالالالان  أ الالالر تتعالالالدر  لالالالى 

وف  القرآن الةريم مهاهس كثيرة همن , ميعهلين 

أو عه  ليؤدي معاى , آ ر  فيها اليعل معاى فعل

 :ومن هذ  األمثلة .  اليعلين 

ِد ))قال تعالى         عرلرُةمر ُ لريراف ِمن برعر ُكُروار  ِذر ار اذر ور

ِ  ترتَِّ ُذونر ِمن ُسُههلِهرا  أرُكمر فِ  األررر برهَّ اٍد ور عر

الر  ِ ور ُكُروار آالف هللال ترارِحتُهنر الرِجبرالر بُيُهتاك فراذر  قُُصهراك ور

ِ  ُميرِسِدينر  ا فِ  األررر ثرهر  [74: األعرا  (( ] ترعر

وبالالذل  ( تت الالذون)تضالالمن معاالالى ( تاحتالالهن)اليعالالل 

ميعالهال ثانيالا( بيهتالا ) نص  
(13)

فيمالا أنةالر بعال  . 

رأر ابالالالن هشالالالام  علمالالالاف اللغالالالة والتيسالالالير ذلالالال   ذ

من الحال الجامدة و وهه ممالا يتعالاك  مالس ( بيهتا)

التمييز
(11)

. 

ا الزم        وهال  مالن ( )) بيهتا) شري فيجد أن أمَّ

الحالالال المقالالدرة الن الجبالالل ال يةالالهن بيتالالا فالال  حالالال 

((الاحت 
(11)

والى هذا الالرأي ذهال  هللاالاح  كتالاب . 

وانتصالال  بيهتالالا علالالى :)) التحريالالر والتاالالهير قالالا   

أي هللاالالالالالا رة بعالالالالالد الاحالالالالالت , الحالالالالالال مالالالالالن الجبالالالالالال 

((يهتاب
(14)

. 

ا ماصالهب( الجبال ) ويمةن أن يةهن الميعهل األول 

والذي يؤيد هذا ( من )باز  ال اف  بتقدير حر  

 (.من ) التهايه ورود أكثر من آية مس حر  الجر 

ترارِحتُهنر ِمنر الرِجبراِل بُيُهتاك ))قهله تعالى     ور

 [349: الشعراف(( ]فراِرِهينر 

انُهار يرارِحتُهنر ِمنر الرِجبراِل بُيُهتاك )) رقهله تعالى    كر

 [81 :الحجر (( ]آِماِينر 

( ات الذ )  ال أنل نز  ال اف  يلغ  التضمين لمعاى 

أمالا فال  . ال يتعدر بحالر  الجالر(  ات ذ ) ألن اليعل 

سالالهرة األعالالرا  السالالابقة الالالذكر نسالالتليس أن نالالؤول 

مالا يعاال  أن اليعلالين ( ات الذ ) بمعاى ( نحت ) اليعل

, يحم ن معاى الصالاعة مالن اانال ( نحت و ات ذ ) 

وبمجمه  المعايالين , ومعاى االت اذ من اان  آ ر

, حصالالالل فالالال  التركيالالال  معاالالالى وحةالالالم لالالالم يةالالالن قبلالالاله

واليرذ بين اليعلين ف  رب  نسبة العامل ف  االسم 

الماصالالالالهب الثالالالالان  أي الهمييالالالالة الاحهيالالالالة لليعالالالالل 

 .المتضمن 

بمعاالالالى ( نحالالالت ) يةالالالهن معاالالالى اليعالالالل ويمةالالالن أن 

 ال أن هاالالاك  صههللاالالية بالالين معاالالى الاحالالت ( هللاالاليلر)

 نَّ داللالالة التصالاليير أوسالالس  ذ , وبالالين معاالالى التصالاليير

وامالال , ألنه تبرز ف  الاحت دقة, من داللة الاحت

ال يتدتيالالان ومعاالالى التصالاليير بمعاالالى التحالالهل المجالالرد 

 .من حال  لى أ رر

ومن األمثلة األ رر ف  القرآن الةريم الت  نجد     

اثر التضمين واهحا ف  سياقها حين يصب  

لجديدة تهازي المهقس الر ي  ف  تهليد الداللة ا

لهذ  الاصهظ من ناحية أثر اليعل ف  ما يؤديه 

من ميارقة ف  تحديد نسبة العامل وأثر  ف  االسم 

لرقرارا الاُّلريرةر ثُُ  ))الماصهب ف  قهله تعالى  مَّ  ر

غرةر ِعظراماك  لرقرارا الرُمضر غرةك فر ر لرقرارا الرعرلرقرةر ُمضر لرقرةك فر ر عر

ماك ثُ  نرا الرِعظرامر لرحر هر كر فرةرسر رر فرتربرارر لرقاك آ ر درنرا ُ  ر مَّ أرنشر

الِقِينر  ُن الر ر سر ُ أرحر رد و[  34:المؤماهن ]  (( هللاَّ

) ف  كل ا يا  القرآنية مس ليظ (  لذ)اليعل 

 ال ف  هذ  ( من ) مجرورا بحر  الجر ( الالية 



 

  37 

            1133 تشرين األول                     3المجلد                4العدد                       آداب ذي قارمجلة 
 

) ا ية ألن داللة اليعل ومعاا  تدلل  على أنَّ اليعل 

بل بمعاى , والتةهين, اشدةلي  بمعاى ال(  لذ 

ويةهن معاا  حيائذ تغيير ( الجعل والصيرورة )

ألن الالية اههر , هللاهرة اليعل بدنهار  الم تلية

ويبقى محتيظا بههيته , ياتقل من هيدة  لى أ رر

وس  التحهال  
(15)

. 

مالس حالر  (  لالذر )ومن األمثلة على مجال ف اليعالل  

 :الجر من

لرقرار  ))قال تعالى   اٍس  ِنَّا  ر شر انر ِمن نُّلريرٍة أرمر نسر ِ ا اإلر

ِميعاك برِصيراك  عرلرارا ُ سر  [.1:اإلنسان((] نَّبرترلِيِه فرجر

لرقرارا ُ ِمن نُّلريرٍة  ((قال تعالى اُن أرنَّا  ر نسر ِ لرمر يررر اإلر أرور

بِينٌ  ِصيٌم مُّ ا ُههر  ر  [. 77:ي ((] فر ِذر

ن تُرر )) قال تعالى  لرقرُةم مِّ اٍب ثُمَّ ِمن نُّلريرةٍ ُههر الَِّذي  ر

ُكمر ثُمَّ  ِرُاُةمر ِنير ك ثُمَّ لِتربرلُُغها أرُيدَّ لرقرٍة ثُمَّ يُ ر ثُمَّ ِمنر عر

لِتربرلُُغها  فَّى ِمن قربرُل ور ِماُةم مَّن يُترهر لِترُةهنُها ُييُه اك ور

قِلُهنر  لرعرلَُّةمر ترعر ملكى ور سر  [  67: افر((] أرار ك مُّ

ِن فر ِنَّا يرا أريُّهرا الاَّ )) نر الربرعر يرٍ  مِّ اُل  ِن ُكاتُمر فِ  رر

لرقرٍة ثُمَّ ِمن  يرٍة ثُمَّ ِمنر عر اٍب ثُمَّ ِمن نُّلر ن تُرر لرقراراُكم مِّ  ر

نُقِرُّ فِ   لَّقرٍة لِّاُبريِّنر لرُةمر ور يرِر ُم ر لَّقرٍة ور ر غرٍة مُّ ر ضر مُّ

ملكى ثُ  سر ٍل مُّ اف  ِلرى أرار ا نرشر اِم مر حر ررر ِرُاُةمر ِنير ك األر مَّ نُ ر

دُّ  ِماُةم مَّن يُرر فَّى ور ِماُةم مَّن يُترهر ُكمر ور ثُمَّ لِتربرلُُغها أرُيدَّ

ر  تررر يرئاك ور ِد ِعلرٍم ير لرمر ِمن برعر ير ر يرعر ِل الرُعُمِر لِةر ذر  ِلرى أررر

بر  رر ترزَّ ر ور اف اهر لريرهرا الرمر لرارا عر ا أرنزر ةك فر ِذر ررر ر هراِمدر تر األر

ٍس برِهي ٍ  ور أرنبرترتر ِمن ُكلِّ زر  [ 5:الح ((]  ور

التعالدي ( هللااليلر) ولما كانت ومييالة اليعالل الاحهيالة  

 لالالى ميعالالهلين هللاالالريحين فانالاله فالال  هالالذ  ا يالالة نصالال  

أي أن اليعالالل , ميعالالهلين بمعاالالا  المتضالالمن ال بليظالاله

ايرب معاالى فعالل آ الر وهللاالار مالزاال بالحقيقالة عالن 

الا وهالس لاله يالة تستحضالر وا , مههعه وماقهال عمل

تل  الصهرة الرا عة الدالة على القدرة البالاهرة فال  

التحهل من هيدة  لى أ رر الماقلبة  لى أنهار قالال 

أي اعلاالالالا : ف لقاالالالا المضالالالغة عظامالالالا)) اللبرسالالال  

بالالين سالالبحانه تاقالالل ... المضالالغة مالالن اللحالالم عظامالالا 

أحهال اإلنسان ف  الرحم حتالى اسالتةمل لياباله علالى 

وكمالالالالالالال , عه وعجا الالالالالال  هللاالالالالالالا, متالالالالالاله بالالالالالالدا س حة

((نعمته
(16)

. 

ماك )) قال تعالى     براناك أُمر ةر أرسر رر شر اراُهُم اثرارتر ر عر قرلَّعر ور

ِرب  ُمهُ أرِن اهر قرا ُ قرهر ترسر يرارا  ِلرى ُمهسرى  ِِذ اسر حر أرور ور

يرااك قردر  ةر عر رر شر سرتر ِمارهُ اثرارترا عر رر فرانبرجر جر اكر الرحر بِّعرصر

لِمر ُكلُّ أُنراٍل مَّ  لرارا عر أرنزر امر ور لريرِهُم الرغرمر مرلَّلرارا عر برُهمر ور رر شر

قراراُكمر  زر ا رر ر ُكلُهار ِمن نريِّبراِ  مر لرهر السَّ نَّ ور لريرِهُم الرمر عر

ُهمر يرظرلُِمهنر  انُهار أرنيُسر لر ِةن كر ا مرلرُمهنرا ور مر  ((ور

 [.361: األعرا ]

ِ  أُ ))قال تعالى   اراُهمر فِ  األررر قرلَّعر ارهُُم ور ماك مِّ مر

اراِ   سر نراُهمر بِالرحر برلرهر لِ ر ور ِمارُهمر ُدونر ذر الُِحهنر ور الصَّ

ِاُعهنر  يِّئراِ  لرعرلَُّهمر يررر السَّ  [ .368: األعرا ((]ور

بٍ فر )) قال تعالى   هُم بريرارُهمر ُزبُراك ُكلُّ ِحزر رر ترقرلَُّعها أرمر

يرِهمر فرِرُحهنر  ا لردر  [.51: المؤماهن] (( بِمر

قلالس مالن بالاب   نيالسر   وقلعالت لاله قلعالة مالن المالال 

اعالالل لهالالم , واقلالالسر اإلمالالام الجاالالد  قلاعالالا , فرزتهالالا 

.  لتها رزقا
(17)

 

اعالل ) ف  هالذ  ا يالا  هالمن معاالى ( قللس ) اليعل 

ولالالالالذل  نصالالالال  ميعالالالالهلين( و يصالالالاليلر 
(18)

 ذ ذكالالالالر .

السيهن  نق  عن ابن هشام ف  التذكرة انه يجالهز 

, (هللاالالاليلر) لهاحالالالد معاالالالى  تضالالالمين اليعالالالل المتعالالالدي

: نحاله( مالنل ) ويتعدر  لالى اثاالين ويةالهن مالن بالاب 

أي : وقللعالالالت الجلالالالد نعالالال , قللعالالالت الثالالالهب قميصالالالا 

هللاالاليلرته
(19)

وذهالال  هالالذا المالالذه  اللبرسالال  فقالالال . 

قاالالالالاهم أسالالالالبانا و اعلاالالالالاهم أسالالالالبانا )) ((ومزل
(41)

 ,

كدناله : )) وكذل  ذه   لى هذا المعاى الزااس قالا  

قاالالاهم أسالالبانا فيةالالهن اعلاالالاهم أسالالبا: قالالال  نا ومزل

وقهلاله , وهاله الهااله, أسبانا بدال من اثات  عشالرة

(( مالالن نعالالت أسالالبانا ( أممالالا ) 
(43)

فالال  حالالين يالالرر  

( مالنل ) الدكتهر  براهيم السامرا   أن هذ  األفعال 

أمالالا , ومالالا يجالالري مجراهالالا تتللالال  ميعالالهال واحالالدا 

االسم الماصالهب الثالان  فال ن األولالى أن يةالهن حالاال 
(41)

انه البد من الاظر  لى معاى اليعل وداللتاله   ال, 

ف  سياقه الن المعاى دليل على اإلعراب وكان ذل  

أمالالا  ذا كالالان معاالالى , تهايالاله مالالن سالالبذ مالالن العلمالالاف

بمعاالالالا  المعجمالالال  وهالالاله التشالالالتت ( قللالالالس ) اليعالالالل 

 .والتيرقة فان االسم الماصهب الثان  يعرب حاال

ؤدي  لالى أما من ناحية العامل فان  عرابه حاال يال   

أن يتعالالالدد عامالالالل الاصالالال  فالالال  الحالالالال كالالالدن يةالالالهن 

أو ال م , أو معاى اإلهافة, الضمير الذي ف  اليعل

أو أي عامالالالل مالالالن حقالاله أن ياصالالالبه علالالالى , المقالالدرة

فالال  حالالين  عرابالاله ميعالالهال بالاله يبقالالى العامالالل . الحاليالالة

 .واحدا وهه اليعل وحد 

ُ الاَّالر بِظُلر  ))قال تعالى      اِ ُذ هللال لرهر يُؤر ا ور ِمِهم مَّ

ملكى  سر ٍل مُّ ُرُهمر  لرى أرار لرِةن يُؤر ِّ آبٍَّة ور لريرهرا ِمن در كر عر تررر

الر  ةك ور اعر تردرِ ُرونر سر لُُهمر الر يرسر اف أرار ا ار فر ِذر

ترقرِدُمهنر   [.63: الاحل] ((يرسر

عرلر الشَّمر ر ِهيراف ))   قال تعالى     ُههر الَِّذي ار

قردَّ  رر نُهراك ور الرقرمر اِينر ور در السِّ در لرُمهار عر اراِزلر لِترعر رر ُ مر

ُل ا يراِ   ذِّ يُيرصِّ لِ ر  ِالَّ بِالرحر ُ ذر لرذر هللال ا  ر ابر مر الرِحسر ور

لرُمهنر  ٍم يرعر  [.5: يهن (( ] لِقرهر
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عرلر لرةُ ))  قال تعالى      اياك الَِّذي ار ُم األررر ر فِرر

سر بِِه ِمنر  رر افك فردر ر اِف مر مر لر ِمنر السَّ أرنزر اف بِاراف ور السَّمر ور

أرنتُمر  اداك ور ِ أرندر عرلُهار هلِلل قاك لَُّةمر فر ر ترجر اِ  ِرزر رر الثَّمر

لرُمهنر   [.11:البقرة((] ترعر

ثرابرةك لِّلاَّالِ ))  قال تعالى   عرلرارا الربريرتر مر ااك  ور ِذر ار أرمر ور

نرا  ِلرى  ِهدر عر للكى ور اِهيمر ُمصر قراِم  ِبررر اتَِّ ُذوار ِمن مَّ ور

ا بريرتِ ر لِللَّا ِيِينر  اِعيلر أرن نرهِّرر مر اِهيمر ور ِسر  ِبررر

الرعر  ُجهدور كَِّس السُّ الرُّ  [.315: البقرة((]اِكيِينر ور

( اعل ) ف  هذ  ا يا  القرآنية  ذا كان اليعل    

لذ والتةهين واإليجاد  فان ومييته بمعاى ال 

الاحهية ف  اللغة يةهن عمله التعدي  لى ميعهل 

لرذر ))  كقهله تعالى, واحد ِ الَِّذي  ر ُد هلِلل مر الرحر

الاُّهرر ثُمَّ  اِ  ور عرلر الظُّلُمر ار األررر ر ور اِ  ور اور السَّمر

ِدلُهنر  بِِّهم يرعر يرُروار بِرر  [  3:األنعام((] الَِّذينر كر

ت الش ف اع  هللااعتهُ أو سميتهاعلر 
(41)

  . 

فانالاله ( هللاالاليلر ) بمعاالالى ( اعالالل )  مالالا  ذا كالالان اليعالالل 

, قالالالرارا) يتعالالالدر  لالالالى ميعالالالهلين هللاالالالريحين فةلمالالالة  

ف  الاصهظ السابقة الذكر ( مثابة , فرايا, هياف

يمةالالالن  عرابهالالالا ميعالالالهال بالالاله ثانيالالالا لتضالالالمن اليعالالالل   

هللاالاليلر( اعالالل )
(44)

هالاله ( اعالالل ) ألن معاالالى اليعالالل . 

فاليعالالالالالل , إلحالالالالالداث والتةالالالالالهين ال بمعاالالالالالى الهيالالالالالدة ا

, بتضماه معاى فعل آ ر هللاار متعديا  لالى ميعالهلين

ال لالالالالالذ : ألن التضالالالالالمين أكسالالالالالبه معايالالالالالين وهمالالالالالا

والتصيير فال الذ الل يالدنه فال  هالذ  الاصالهظ ال 

يريالالد بيالالان هيالالدة مالالن الهيئالالا  بقالالدر مالالا يريالالد  ثبالالا  

اعالل ال تصالل   ال حيالن )) هللاية الشال ف ألن اليعالل 

( اعلتاله أميالرا :) كقهلاالا, د  ثبا  هللاية للشال ف يرا

وحةالالم . ثبتالاله ذلالال تريالالد أ( اعلتالاله واحالالد دهالالر  ) و 

فةما ال ( هللايلر)  ذا تعدر  لى ميعهلين حةم ( اعل )

 ال علالى معاالى انال  اعلتاله ( اعلته أسدا :    ) تقهل

((ف  معاى األسد 
(45)

. 

ُحه ُ أر  :))قال تعالى    هاك اقرتُلُهار يُهُس ر أرِو انررر رر

ماك  ِدِ  قرهر ترُةهنُهار ِمن برعر هُ أربِيُةمر ور ار ُل لرُةمر ور ير ر

الِِحينر   [ . 9: يهس (( ] هللار

ويجالهز , أي رميالت باله, نرحر نرحاك مالن بالاب نيالسر 

ألن اليعالالل , بالاله ( نرحالالتُ ) أن يتعالالدر بالبالالاف فيقالالال 

ونرحت الرداف على عاتق  بمعاى , (رمى)تضمن 

ألقيتهُ عليه
(46)

        . 

مالالالالاف  لالالالالى انالالالاله يجالالالالهز أن يعالالالالرب وذهالالالال  العل      

على انه مر  مةالان  ذا كالان اليعالل بداللالة ( أرها)

أمالا  ذا كالان . معاا  األهللال  المههه  لاله فال  اللغالة

فالالالان     ( انزلالالاله  ) هالالالمن معاالالالى ( انرحالالاله  ) اليعالالالل 

(انرحه )ميعهال به ثانياك لليعل يعرب ( أرها)
(47 ) 

 

ماصالهب علالى ( أرهالا )) أما الزااس فيرر أن      

و فضاف اليعل  ليها الن أرهالا ( ف ) سقان الحر  

((ليست من الظرو  المبهمة 
(48)

والى هذا أيضا . 

انتصالال  أرهالالا : )) ذهالال  أبالاله حيالالان األندلسالال  قالالا  

, على  سقان حر  الجر قالاله الحالهف  وابالن عليالة

... أي فالال  ار  بعيالالدة مالالن األر  التالال  هالاله فيهالالا 

معاالى ( انرحاله   )ميعهل ثان على تضالمين : وقيل

((أنزلالالت زيالالدا    الالالدار : كمالالا تقالالهل( انزلالاله  ) 
(49)

 ,

هالالذا ابالالن عايالالهر فالال  تضالالمين اليعالالل  ووافقهالالم فالال 

( أرهالالا ) وانتصالال  )) فعالال  آ الالر فقالالال ( انرحالاله  )

أو ( أودعالالاله  ) معاالالالى ( انرحالالاله  ) علالالالى تضالالالمين 

أو علالى تشالبيه بالالميعهل فياله , على نالز  ال الاف 

كالالان  يالالر محالالدود و اسالالم مةالالان فلمالالا ( أرهالالا ) ألن 

وزاد  بهاما بالتاةير ُعِهمل معاملة أسالماف الجهالا  

(( وهه اهع  الهاه  , 
(51)

  . 

يرالِة  ))قال تعالى      ابر الرقررر الحر الثر ك أرهللار ِربر لرُهالم مَّ اهر ور

لُهنر  سر افهرا الرُمرر  [.31: ي ((]  ِذر ار

هالالالربُت عليالالاله  رااالالالاك  ذا اعلتالالاله : هالالالربر تقالالالهل  

وميية
(53 )

. 

على ( أهللاحاب القرية ) ا ية  انتص   ف  هذ 

(هللايلر ااعل أو) معاى ( اهرب)تضمن اليعل 
(51)

 .

ماصهب ألنه ( أهللاحاب القرية) وذكر البيضاوي أن

لتضماه معاى الجعل ( )) اهرب )ميع هل ثان ل  

, على حذ  مضا , مث  أهللاحاب القرية: وهما

أي ااع  ل لهم مث ك مث ل أهللاحاب القري ة 

(( ن يقتصر على واحدويجهز أ,مث ك 
(51                                                                                                                          . )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

اراِزلر ))ومثله أيضا قهله تعالى  نرا ُ مر رر قردَّرر الرقرمر ور

ُاهِن الرقرِديمِ  الرُعرر ادر كر تَّى عر  [.19: ي ((]   حر

على اناله ميعالهل ( ماازل ) ف  هذ  ا ية انتص     

ذكالالر , لتضالالماه معاالالى اعلاالالا ( قالالدرنا  ) ليعالالل ثالالان ل

اعلاالا  اناله ااالري : قالدرنا  )) ذل  أبه حيالان قالا   

((الشم  ريه عة  ماازل أنهارا
(54.)

  

لرهرا ِمن  ((قال تعالى    زر تر  ر الَّتِ  نرقرضر الر ترُةهنُهار كر ور

انرُةمر در ر ك بريرارُةمر  اثاك ترتَِّ ُذونر أريرمر ٍة أرنةر ِد قُهَّ أرن ترُةهنر  برعر

لريُبريِّارنَّ  ُ بِِه ور ا يربرلُهُكُم هللال ٍة  ِنَّمر برى ِمنر أُمَّ ةٌ ِه ر أررر أُمَّ

ترلِيُهنر  ا ُكاتُمر فِيِه تر ر ِة مر مر الرقِيرامر : الاحل](( لرُةمر يرهر

91 .] 

انتصالالالابه : األول , رأيالالالان( أنةاثالالالا ) فيالالال  أعالالالراب  

الميعالهل على : والثان , (  زلها ) على الحال من 

(هللاالالالاليلر  ) فانالالالاله بمعاالالالالى , لاقضالالالالت
(55)

 يالالالالر أن . 

( نقضالالالت) يالالالرر أن اليعالالالل  الالالالدكتهر تمالالالام حسالالالان

معاالالالالى يالالالالدبى أن تةالالالالهن وهالالالالذا ال( اعلالالالالت)بمعاالالالالى  

حالاال( أنةاثا)
(56)

فتالل نتال  الصاله  أو )) والمعاالى. 
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الشالالالعر لتجعالالاللر  يهنالالالاك محةمالالالة اتصالالالال األاالالالزاف 

بهاسالالالاللة  دارة آلالالالالة الغالالالالزل بحيالالالالن تلتالالالال  الاتالالالال  

هلالالة باليالالد فتصالالير  يلالالا  ليظالالاك نالالهي ك بقالالدر الميت

مالالة للاسالال   والمالالراد ... الحااالالة ليةالالهن سالالدرك أو لحر

بصالالاليغة الجمالالالس أنَّ مالالالا كالالالان  الالالزالك واحالالالداك اعلتالالاله 

وذل  بدن هللايلرته  لى الحالالة التال  عليهالا , ماقههاك 

((قبل الغزل وه  كهنه  يهناك ذا  عدد 
(57)

  

لرذر لر ))قال تعالى       ا فِ  األررر ِ ُههر الَِّذي  ر ُةم مَّ

برسر  اُهنَّ سر هَّ اف فرسر ر  ِلرى السَّمر ترهر ِميعاك ثُمَّ اسر ار

لِيمٌ  ٍف عر ُههر بُِةلِّ ير ر اٍ  ور اور مر  [    19: البقرة((]  سر

ر ) هالالمن اليعالالل     معاالالى اعالالل و هللاالاليلر لالالذا ( سالالهل

علالالى انالاله الميعالالهل الثالالان  لالاله( سالالبس ) نصالال  
(58)

  .

التسهية اعالل : ))   وفسر اللبرس  هذ  ا ية قا 

والمعاالالالالى ... الشالالالاليئين أو األيالالالالياف علالالالالى اسالالالالتهاف 

سالالالمها  مسالالالتهيا  بالالال  فلالالالهر و ال اعلهالالالن سالالالبس 

((أمت
(59)

. 

ااك  ))قال تعالى سر هاك حر ر قررر ا الَِّذي يُقرِرُ  هللال مَّن ذر

يربرُس ُ  ُ يرقربُِ  ور هللال ةك ور ثِيرر عرافاك كر اِعيرهُ لرهُ أرهر فريُضر

عُهنر ور ِلريرِه تُرر   [145:البقرة((] ار

واستضعيته رأيته هعيياك أو , هع ر من باب قتلر 

اعلته كذل  
(61)

  

ميعهال ( أهعافا ) يجهز ف  هذ  ا ية أن يعرب 

اعل أو  ) معاى ( يضاع  ) ثانيا لتضمن اليعل 

(هللايلر 
(63)

. 

علالى )) يعالرب ( أهعافا )  ال أن اللبرس  يرر أن 

فيةالالهن , هالال  أهالعافافال ذا , فيةثالالر : الحالال وتقالدير 

((حاال بعد أنها  من اليعل 
 (61)

. 

الر  ((قال تعالى  ا نرِسيُت ور نِ  بِمر اِ ذر قرالر الر تُؤر

راك  ِري ُعسر ِهقراِ  ِمنر أرمر  [.71: الةه ]  ))تُرر

بمعاالالى قربالالت ماالاله  ورهقالالهُ , رهالالذر مالالن بالالاب تِعالال ر 

 شيهُ : الدَّينُ 
(61)

  . 

هل واحالد  يتعدر فال  أهللاالله  لالى ميعال( رهذ ) اليعل 

هللاالار ( تهليا  أو تغشيا  ) ولةاه لما تضمن معاى

, الضالالالمير المتصالالالل: األول, متعالالالديا  لالالالى ميعالالالهلين

, رهقالاله  ذا  شالاليه: فانالاله يقالالال, (عسالالرا ) والثالالان  

وأرهقه  يا 
(64)

. 

ونرُةم   ))قال تعالى  ِل الرِةتراِب لرهر يرُردُّ نر أرهر ثِيٌر مِّ دَّ كر ور

انُِةمر ُكيَّ  ِد  ِيمر ن برعر نر ِعاِد أرنيُِسِهم مِّن مِّ داك مِّ سر اراك حر

تَّى يردرتِ ر  يرُحهار حر اهللار يُهار ور ذُّ فراعر ا تربريَّنر لرُهُم الرحر ِد مر برعر

ٍف قرِديرٌ  لرى ُكلِّ ير ر ر عر ِرِ   ِنَّ هللال ُ بِدرمر : البقرة((]  هللال

319.] 

( يالالرد ) ميعالهالك ثانيالالاك لليعالالل ( كيالالارا ) يجالهز  عالالراب 

أو ماصالالهبا علالالى , (هللاالاليلر ) معاالالى   لتضالالمن اليعالالل

(يالالردونةم ) الحالال مالالن الةالا  والمالاليم فال  
(65)

 ال أن .

ويهد : ))رأي األول قا   أبا حيان األندلس  يرا  ال

األول : فيتعالالالدر  لالالالى ميعالالالهلين , هاالالالا بمعاالالالى هللاالالاليلر 

وقالد أعرباله بعضالهم , والثان  كيالارا, همير ال لاب

أكثر  الن الحال مستغاى عاها ف , حاال وهه هعي 

((وهذا البد ماه ف  هذا المةان , مهاردها
(66)

. 

هرهاك  ِنَُّهمر ُااٌد ))قال تعالى    رر رر اترُركر الربرحر ور

قُهنر  غررر  [.14: الد ان]  ((مُّ

الالا وتركالالت الراالالل , رحلالالُت عاالاله. تركالالت الماالالزل تركك

وتركالالالالت البحالالالالر سالالالالاكاا لالالالالمر أ يالالالالر ُ عالالالالن , فارقتالالالالهُ 

حاله
(67)

   . 

الن , ميعالالهالك ثانيالالاك ( رهالالهاك ) فيعالالرب ( اعلالالت ) أي  

حالالاال فيالالذه  ذلالال  ( رهالالها )المعاالالى يالالدبى أن يةالالهن 

كمالالالا ذكالالالر أبالالاله البركالالالا  ابالالالن , بالالالالمعاى المقصالالالهد 

ماصالالالهب علالالالى الحالالالال أي ( رهالالالها ) االنبالالالاري أن 

ساكاا
(68)

  . 

 

 ال اتم    ة      

الالالالراُب فعالالالالٍل معاالالالالى فعالالالالل أ الالالالر         التضالالالالمين  ير

مالن دون أن , م و علاؤ  حةمه ف  التعديالة واللالزو

أو الم اليالة لهالا , يعا  ال روس على أهللاالل القاعالدة

بقدر ما اكسال  االسالتعمال تلالهرا فال   القاعالدة  لالى 

ومالن , هالذا مالن اانال , دراة يمةالن القيالال عليهالا

اانالالال  آ الالالر يهفالالال ر التضالالالمين انتقالالالاله لليظالالالة مالالالن 

االستعمال المعجم  بالقهة  لى استعمال آ ر تحقذ 

 .حي  الجملةلليظ ة باليع  ل بهاسلاة م

كمالالا حصالالل لليعالالل نقالالل عالالن المعاالالى الحقيقالال   لالالى    

المعاى المجازي مس واهد قرياة تدل علالى المعاالى 

فالتضمين يضس القارئ علالى . وتماس اللب , ا  ر

, نالالاله  مالالالن التالالالذكر أن يستحضالالالر تالالالداعيا  الاظيالالالر

والمعاالالالى , ويقالالالارن بالالالين المعاالالالى المعجمالالال  لليعالالالل

كمالا يضالس , ينالمجازي له وما يؤديه كل من اللرف

أيضالالا القالالارئ يالالد  علالالى ماالالان الميارقالالة بالالين اليعالالل 

وعاالدها البالد مالن , وعمل كاللل ماهمالا, ومعاا  ا  ر

أن يشةل اليعل ثاا ية داللية بين مالا هاله فال  بلالهن 

وبالالين مالالا هالاله محتمالالل لمعالالان  أُ الالر عاالالد , المعالالاام

ناقالالة الليالالظ تتسالالس لمالالا هالاله )) وتةالالهن , االسالالتعمال

فالال  االاتمالالاع  بالالان أكثالالر مالالن مجالالرد المعاالالى العر

تشالمل تسالال ير هالذا الليالالظ لتهليالالد معالان أ الالرر فايالالة 

يها أنَّها فردية أسلهبية ولةهنها أسلهبية يمةن وهللا

((ي صالالية  أو
(69)

وفالال  هالالذا  نالاله  مالالن اإليجالالاز , 

 . الذي هه ركن من أركان الب  ة العربية 



 

  11 

            1133 تشرين األول                     3المجلد                4العدد                       آداب ذي قارمجلة 
 

أما من حين العدول عن أهللاالل القاعالدة الاحهيالة     

بقدر ما يضالي  فسالحة مالن  لليعل ف  يشةل تهديدا 

فهه ال يقههها بقدر ما يالدعمها . الحرية ف  الرأي

 .  ويؤهللال لها 

ومن   ل الاصالهظ القرآنيالة واالد البحالن أن      

هاالالاك تزاحمالالا فالال  تحديالالد  عالالراب االسالالم الماصالالهب 

الثان  الالذي االاف مالس األفعالال التال  تضالمات معالان  

فالال ذا مالالا أعربالالت , وبالالين الميعالالهل, بالالين الحالالال, أ الالر

وفالال  هالالذا نالاله  , ال عاالالدها العامالالل  يةالالهن متعالالدداحالالا

وهالاله مالالا ال يتمايالالى مالالس , مالالن االحتماليالالة و الظالالن

فال  حالين أن ,  القهاعد العقلية الت  أحةمت العربية

,  عرابه ميعالهال يقيالد العامالل ويحالدد  باليعالل وحالد 

وعاالالالدها يةالالالهن اليعالالالل ماتجالالالا وميييالالالا  هالالالافة  لالالالى 
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 1/417: نيسه .1

 1/157: مغا  اللبي  .1
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     81/  1: روا س البيان ف  تيسير القرآن .69

 

 مصادر البحن و مرااعه

  القرآن الةريم. 

  اثالالالالر القالالالالرآن و القالالالالرافا  القرآنيالالالالة فالالالال  الاحالالالاله

دار , الالالدكتهر محمالالد سالالمير نجيالال  اللبالالدي,العربالال 

ه  3198) اللبعة األولى, الةت  العامة   الةهيت 

 (.  م 3978  

 ا ل الدين السيهن , األيبا  والاظا ر ف  اللغة ,

حيالالدر آبالالاد   , ملبعالالة دا الالرة المعالالار  اإلسالال مية 

 (. ه   3159) اللبعة الثانية , الدكن

 أبالاله اعيالالر احمالالد بالالن  سالالالماعيل ,  عالالراب القالالرآن

هالال     3197)بغالالداد  , ملبعالالة العالالان , الاحالالال

 (.م 3977

   اإلعالالراب  مالال ف مالالا مالالنل بالاله الالالرحمن مالالن واالاله

أبه البقاف عبدهللا بالن ,والقرافا  ف  اميس القرآن

, دار الةتال  العلميالة, الحسين بن عبالدهللا العةبالري

( 3979هال  3199)اللبعة األولى ,بيرو    لباان

. 

  أنالهار التازيالالل وأسالرار التدويالالل المعالرو  بتيسالالير

 عالالالالداد , عبالالالالد هللا عمالالالالر البيضالالالالاوي, البيضالالالالاوي

دار , عشالالالل محمالالالد عبالالالد الالالالرحمن المر, وتقالالالديم

د ) اللبعالة األولالى  , باان  حياف التراث العرب    ل

    ) . 

 محمالد بالن يهسال  أباله , البحر المحي  ف  التيسير

) دار اليةالالر لللباعالالة والتهزيالالس , حيالالان األندلسالال 

 ( . م  1115م     3991ه    3431

 تحقيالالذ , للزركشالال , البرهالالان فالال  علالالهم القالالرآن :

, لبالاب  الحلبال  مةتبالة ا, محمد أبه اليضل  براهيم

 ( . د     ), اللبعة الثانية 

 عالالم , تمالام حسالان . د , البيان فال  روا الس القالرآن

هالال     3411)اللبعالالة الثانيالالة , الةتالال    القالالاهرة

 ( . م 1111

 أباله البركالا  بالن , البيان ف   ري   عراب القالرآن

. د : تحقيالذ, مصليى السالقا : مرااعة , االنباري

 ( .د     ) ة نه عبد الحميد نه   القاهر

 محمد بن اللالاهر بالن عايالهر   , التحرير والتاهير

 3411)اللبعة األولالى , تاريخ   لباان مؤسسة ال

 ( .م 1111ه    

  محمالالالد علالالالال  : تحقيالالالذ, ابالالالن ااالالال ,ال صالالالا ص

الشالالالؤون وزارة الثقافالالالة واإلعالالال م ودار , الاجالالالار

 . (م 3991)الثقافية العامة  بغداد

   واللغالالالالة دراسالالالا  فالالال  فلسالالالالية الاحالالاله والصالالالر

بغداد , ملبعة اسعد , مصليى اهاد . د , والرسم

 ( . م  3968) 

 تحقيالالذ , عبالالد القالاهر الجراالالان , دال الل اإلعجالالاز :

مةتبالالة ال الانج  لللباعالالة و , محمالهد محمالالد يالاكر

 ( . ة د     )القاهرة , الاشر والتهزيس 

  يالالالرح أبالالال  البقالالالاف , ديالالالهان أبالالال  الليالالال  المتابالالال

, يالالالرح الالالالديهانالمسالالالمى بالبيالالالان فالالال  , العةبالالالري

, عبالالد الحيالاليظ يالاللب ,  بالالراهيم االبيالالاري: تحقيالالذ 

اللبعالالة الثانيالالة , ملبعالالة مصالالليى البالالاب  الحلبالال 

 ( . م 3956ه    3176)

 تحقيالذ , ابالن عصاليهر االيالبيل , هرا ر الشالعر :

دار األنالالالالدل  لللباعالالالالة ,السالالالاليد  بالالالالراهيم محمالالالالد 

 ( . د     )بيرو    لباان , والاشر والتهزيس 
 http://thiqaruni.org/arabic/54.pdf 

 http://thiqaruni.org/arabic/55.pdf 

  

 تحقيالالذ, أبالاله هالال ل العسالالةري, اليالالروذ اللغهيالالة :

بيرو    , عالم الةت  العلمية, حسام الين القدس 

 ( . د     ) , لباان 

   ال ليالالال  : الةالالالاف  فالالال  علالالالم العالالالرو  والقالالالهاف

الحسالالان  حسالالن عبالالد هللا   : تحقيالالذ , التبريالالزي

 ( . د     ) القاهرة , مةتبة ال انج  

 دار الةتالالاب العربالال  , ابالالن القلالالا , كتالالاب األفعالالال ,

 (.م  3981) اللبعة األولى ,  باانبيرو    ل

   الةشالالا  عالالن حقالالا ذ  الالهام  التازيالالل وعيالالهن

محمالالالهد بالالالن عمالالالر , ألقاويالالالل فالالال  واالالاله  التدويالالاللا

, أبه عبد هللا الالدان : هب  وتهثيذ ,  الزم شري

هالالالال     3419) لباالالالالان , دار الةتالالالالاب العربالالالال  

 ( . م1118

 دار هللاالالادر لللباعالالة , ابالالن ماظالالهر, لسالالان العالالرب

 .(د   ) ,   لباانبيرو  , والاشر

 تمالالام حسالالان . د ,اللغالالة العربيالالة معااهالالا ومبااهالالا ,

اللبعالالالالالة الرابعالالالالالة    ,   القالالالالالاهرة تالالالالال  عالالالالالالم الة

 ( . م 1114ه    3415)

ملبعالالة ا داب فالال  ,  بالالراهيم السالالامرا  . د, مباحالالن لغهيالالة

( . م  3973)بغالالالالالالالالالالداد              , يالالالالالالالالالالر الاجالالالالالالالالالال  األ
http://thiqaruni.org/arabic/76.pdf 

 http://thiqaruni.org/arabic/56.pdf 

 هالالياف , المثالالل السالالا ر فالال  أدب الةاتالال  والشالالاعر

. د, احمالالد الحالالهف . د : تحقيالالذ, الالالدين بالالن األثيالالر

, القالالالاهرة . مةتبالالالة نهضالالالة مصالالالر, بالالالدوي نبانالالالة

 ( . م 3961ه    3183)اللبعة األولى 

 بيالالالالر المصالالالالباح المايالالالالر فالالالال   ريالالالال  الشالالالالرح الة

للع مالالالالة أحمالالالالد بالالالالن محمالالالالد بالالالالن علالالالال  ,للرافعالالالال 

 يالالالران   قالالالم ,ماشالالالهرا  دار الهجالالالرة , الييالالالهم 

 (. ه 3415)اللبعة األولى 

أبالاله  سالالحاذ  بالالراهيم بالالن السالالري , معالالان  القالالرآن و عرابالاله

دار , عبالالد الجليالالل عبالالد  يالاللب  . د:يالالرح وتحقيالالذ, الزاالالاس

. (م1115ه الالالالالالالالالالالالالال  3416) ,القالالالالالالالالالالالالالالاهرة , ين الحالالالالالالالالالالالالالالد
http://thiqaruni.org/arabic/5.pdf 

 http://thiqaruni.org/arabic/8.pdf 

 دار , فاهالالل هللاالالال  السالالامرا  . د , معالالان  الاحالاله

اللبعالالالالالة الثانيالالالالالة    , ن   األردناليةالالالالالر و عمالالالالالا

 ( .م 1111ه    3411)

http://thiqaruni.org/arabic/54.pdf
http://thiqaruni.org/arabic/55.pdf
http://thiqaruni.org/arabic/76.pdf
http://thiqaruni.org/arabic/56.pdf
http://thiqaruni.org/arabic/5.pdf
http://thiqaruni.org/arabic/8.pdf
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  اليضالالل بالالن الحسالالن , جمالالس البيالالان لعلالالهم القالالرآنم

, رابلالالة الثقافالالة والع قالالا  اإلسالال مية , اللبرسالال 

 ( . م 3997ه    3437)  يران 

  ابالالالن هشالالالام , مغاالالال  اللبيالالال  عالالالن كتالالال  األعاريالالال

محمالالالد محالالال  الالالالدين عبالالالد : تحقيالالالذ , األنصالالالاري

مةتبالالالة وملبعالالالة محمالالالد علالالال  هللاالالالبي    , الحميالالالد

 .    (د    ) ملبعة المدن    القاهرة 

 محمالالد , المعجالالم الميهالالرل ألليالالام القالالرآن الةالالريم

اللبعالالالة , فالالالؤاد عبالالالد البالالالاق  دار الحالالالدين القالالالاهرة

 ( . م  3986) األولى 

 دار الاعمالان , عبد هللا الع يلال , المقدمة اللغهية ,

 ( . م 3968) بيرو  

 هالادي , نظرية الحركالة الجههريالة عاالد الشاليرازي

       بغالالالالالالالالالالالداد     , بعالالالالالالالالالالالة اإلريالالالالالالالالالالالادمل, العلالالالالالالالالالالالهي 

 ( .              م 3978)

 

 المج  

اامعة الةهيت  العدد , مجلة كلية ا داب والتربية 

احمد : م   نظرية الحقهل الداللية 3978يهنيه ( 31)

  . م تار عمر 

 

 ال  هللاة

 التعدية بالتضمين  لى ميعهلين

 ف  أفعال القران الةريم

يعالالد التضالالمين االالزف مالالن مالالاهرة عامالالة يللالالذ      

الحمل )ا ف  الدرل الاحهي واللغهي بظاهرة عليه

 (. على المعاى

والتضالالالمين فالالالال  هالالالذا البحالالالالن يالالالدور فالالالال  فلالالالال      

: الصااعة اإلعرابيالة الالذي يعتمالد علالى ركاالين همالا

 . الليظ والمعاى

وحدد البحن مجال دراسته لهذ  الظاهرة ألفعال     

م صههللاة ممثلة ف  القران الةريم وه  ف  أهللاالل 

تتعدر  لالى ميعالهل واحالد ,  ال وهعها ف  اليصحى 

انهالالالا فالالال  هالالالذ  الاصالالالهظ تتعالالالدر  لالالالى ميعالالالهلين 

اعتمالالالادا علالالالى المعاالالالى ال علالالالى مالالالاهر الليالالالظ علالالالى 

 .اليعل

 

ABSTRACT 

 

Implicit Ditransitivity 

 

 Implicitness is an aspect of 

what is known as a meaning-based 

phenomenon by both linguists and 

grammarians. The implicitness 

under investigation is a parsing 

technigue applied to both from and 

meaning. 

This study is limited to a set of verbs 

used in the Holy Quran . These very 

verbs should have taken one object 

but they are here taking two objects 

according to verb-meaning rather 

than verb form. 
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