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VEZNICI 
 

اللغة العربية، ، فحروف اْلر هي من حروف املعاّن، فمعرفة معانيها يتكلم هذا البحث عن حروف اْلر وأمهيتها ِف 
ضروري لفهم نصوص الشريعة من كتاب، وسن ة، وأصول فقه، وعقيدة. وهذا ما جعل اْلصولني يفردون اْلديث عن 

 حروف املعاّن ِف َبب مستقل، ْلن اْلكم الشرعي متوقف على فهم خطاب الشارع وطريقة تركيبه.
 

SAŽETAK 
Ovaj rad govori o veznicima i njihovom značaju u arapskom jeziku. Veznici 

su iz oblasti značenja slova u jeziku. Poznavati detaljna značenja svakog slova je 
nužno za tumačenje šerijatskih pravila, Kur’ana, sunneta, usluli fikha, akaida. 
Učenjaci usula smatraju nužnim potanko izučavanje slova u posebnim studijama. 
Preduvjet uspostave šerijatskog pravila je ispravno shvatiti intenciju teksta izvora 
iz koga se crpi to pravilo.  

 

ABSTRAKT 
The research deals with prepositions and their importance in the Arabic 

language. Prepositions in in Arabic are part of wider division the characters of 
meanings. Knowing their meanings is necessary to understand texts of the Islamic 
Sharia from the holly book, Sunnah, fundamentals of jurisprudence and doctrine. 
This is made the fundamentalists talk about the characters of meanings in a 
separate section in Arabic grammar, because developing the Islamic rules are 
dependent on understanding the speech of the legislator and its syntax and 
composition. 
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 :العربية يف حروف اجلر-
اْلملة عند دخوهلا عليها( املختصة َبْلَساء،   إعراب العاملة )أي أهنا تغري من روف املعاّنح هي أحد أنواع 

 دائماً أي أن هلا حركة واحدة َّل تتغري بتغري موقعها من اْلملة. مبنية كبقية حروف العربية، حروف اْلر
مالك أن َيمع تصل حروف اْلر ِف عددها إَل واحٍد وعشرين حرفاً، وقد استطاع العاِل اللغوي الكبري ابن 

 ، فقد قال:273هذه اْلروف ِف بيتني، ومها ضمن ألفيته
 هاك حروف اْلر وهي: من، إل ى         حىت، خَل، حاشا، عدا، ِف، عن، على مذ،

، الَلم، كي، واو، وات               والكاف، والباء، ولعل، ومىت  منذ، ُربه
رف )لوَّل(، وهو من اْلروف النادرة، فقد زادها بعض وقد أحصى هذان البيتان كاف ة حروف اْلر َبستثناء اْل

لكنه ذكر أهنا َّل َتر إَّل الضمري كما ِف قولنا :  اْلر حروف النحاة من أمثال سيبويه حرف ) لوَّل (، وعدها من
لوَّلك، لوَّل: )حرف جر والكاف ضمري متصل مبِن ِف ُمل جر اسم جمرور (، واْلهم  من هذا أن  حروف اْلر ليست 

 اً عبثية، ذلك أن  لكل  واحد منها معىًن خاص يفيده ِف اْلمل الت يدخل عليها .حروف
 
 أواًل: تعريف اجلَرُّ يف اللغِة واإلصطالح النحوّي.-

 . 274: هو اْلذب والشد واْلقتياد، و هي مأخوذة من املادة اللغوية ) َجَرَر (اجلر لغة
ر واْلري، اْلبل َتر بأزمتها والطريق إَل املاء واْلارة:، : اْلر: اْلذب كاَّلجترار275وِف القاموس احمليط

 العذار للدابة والزمام .لة نزحبل َيعل للبعري ِب
: فَ يُ ْقَصُد به: إيصاُل معىن الفعلي أو ما هو ِف معناه: املصدري واسمي الفاعلي اجلر يف اإلصطالح النحويِّ 

َشبَ َهةي إَل اَّلسم، بواسطةي حُ 
ُ
روفي اْلَري. وذلك بيَسَببي ُقصوري وصولي معىن الفيعلي ومبالغاتيه، واسمي املفعولي والصفةي امل

 أحياًنً إَل اَّلسم ُدوَن َوَساَطة.
 . 276إَّل على اْلَساء اْلر وَّل يدخل حرف 
 
 اثنياً: التسميات-

                                                                    
 أوضح املسالك إَل ألفية ابن مالك، ابن هشام . - 273
 لسان العرب، ابن منظور، مادة )َجَرَر(. -274
 . 474-1/473القاموس احمليط، الفريوزآَبدي،  - 275
 .16 – 15حروف اْلر و معانيها، أمحد فليح، ص  - 276

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_(%D8%B5%D8%B1%D9%81)
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اْلر، حرف اْلضافة (، ومنهم من  مسميات متعددة منها ) حرف اخلفض، حرف اْلر أطلق النحويون على
  . رأى أهنا أَساء َّل غري

أما الكوفيون فيعَبون عنه باخلفض. وَسي جرًا ، واْلر عبارة البصريني، واْلر: أحد ألقاب اْلعراب
تعمل عمل أهنا أو ، َتر معىن الفعل وشبهه إَل ما يليها، أو ْلهنا جنرار أي اَّنفاض الشفة السفلى عند النطق بهْل

 .277كما َسيت بعض اْلروف حروف اْلزم وحروف النصب ، اْلر
حيث ، اْلفعال قبلها إَل اْلَساء بعدها ّنتضيف معاْلهنا حبروف اْلضافة:  -أي حروف اْلر-وتسميتها

أن هناك من اْلفعال ما َّل يقوى على الوصول إَل املفعول به فقوي بأحد هذه اْلروف كقولنا :"ذهب ُممد إَل 
     278فهنا الفعل ذهب فعل َّلزم ضعيف قاصر أن يصل اَل املفعول به إَّل أن يستعني حبرف اْلضافة .الكلية". 
فقال: "هذا َبب اْلر، ولكنه ِف غمرة الشرح نراه يطلق  اْلر سيبويه َساها حبروفو 

، وأما الزجاجي فقد أطلق عليها مصطلح 280اْلر  حروف "، أما ابن السراج فقد َساها279 اْلضافة حروف عليها
صطلحات ومن هنا نرى أن امل 282 .، وَساها اخلليل مرة حبروف اخلفض ومرة أخرى حبروف اْلر281 اخلفض حروف

وهو  اْلر وهناك مصطلح آخر يَلزم. الثَلثة تدور ِف كتب العلماء النحويني ِبصطلح رديف للمصطلح السابق
، وهو مصطلح غري شائع َبملقارنة مع 283 الصفات وذلك ْلهنا حتدث صفة ِف اَّلسم حروف مصطلح الصفات أو

املصطلحات وأشيعها على ألسنتنا، وقد اْلر من أشهر هذه  شيوع املصطلحات الثَلثة، ويعد مصطلح حرف
دقيقة ِف السياق النصي، وأطلق عليها بعض احملدثني  معاّن ِبدوات املعاّن فمن خَلهلا نكشف اْلر حروف َسيت

الذي  اْلر اسم "املورفيمات"، ْلهنا أصغر وحدة لغوية ذات معىن وَّل ميكن تقسيمه إَل وحدات لغوية مقارنة حبرف
 َّل ميكن تقسيمه إَل وحدات لغوية متعددة .يؤدي وظيفة لغوية و 

 
 اثلثاً: أنواع حروف اجلر-

 تنقسم حروف اجلر إىل قسمني:
 : ما َير اْلَساء الظاهرة واملضمرة مجيعاً وهو سبعة أحرف هي:القسم األول

 الَلم. -الباء -ِف -على -عن -إَل -من

                                                                    
 . 474-1/473انظر: القاموس احمليط، الفريوزآَبدي،  - 277
 . 116/ 1،وجامع الدروس العربية، مصطفى الغَلييِن،  92انظر: املعجم ِف النحو والصرف، زين العابدين التونسي، ص - 278
 . 1/301الكتاب، سيبويه،  - 279
 .408/ 1اْلصول ِف النحو، ابن السراج،  - 280
 .60فور، ص شرح مجل الزجاجي، ابن عص - 281
 .172اْلمل ِف النحو، الفراهيدي،  - 282
 .21ص   ومعانيها، أمحد فليح، اْلر حروف - 283
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يَم َوُموَسٰى َوعييَسى اْبني َمْرََيَ﴾]  [. ٣٣:٧فمثال اْلر "ِبن" قوله تعاَل: ﴿ َومينَك َومين نُّوٍح َوإيبْ رَاهي
يًعا﴾] ُعُكْم مجَي [، وقوله تعاَل: ﴿ إيلَْيهي يُ َردُّ عيْلُم ٥:١٠٥ومثال اْلر"إبَل"قوله تعاَل: ﴿ إيََل اَّللهي َمْرجي

 [.  ٤١:٤٧السهاَعةي﴾]
ُ َعن ُْهْم َوَرُضوا ٨٤:١٩قوله تعاَل: ﴿ َلَْتَْكُُبه َطبَ ًقا َعن طََبٍق﴾] "بعن"ومثال اْلر َي اَّلله [، وقوله تعاَل: ﴿ رهضي

َي َربهُه﴾] ليَك ليَمْن َخشي  [.٩٨:٨َعْنُه ذَٰ
 [.٢٣:٢٢ومثال اْلر "بعلى" قوله تعاَل: ﴿ َوَعَلي َْها َوَعَلى اْلُفْلكي حُتَْمُلوَن﴾]

[ وقوله تعاَل: ﴿ فييَها َعنْي  ٥١:٢٠قوله تعاَل: ﴿َوِفي اْْلَْرضي آاَيت  لي ْلُموقينينَي﴾]ومثال اْلر "بفي" 
 [.٨٨:١٢َجارييَة ﴾]

َّللهي َوَرُسوليهي﴾] ُنوا َبي  [.٥٧:٧ومثال اْلر "َبلباء" قوله تعاَل: ﴿ آمي
[﴾ [ وقوله تعاَل: ﴿ ُكلٌّ لهُه ٣١:٢٦ومثال اْلر"َبلَلم"قوله تعاَل: ﴿ َّلليهي َما ِفي السهَماَواتي َواْْلَْرضي

 [.٣٠:٢٦قَانيُتوَن﴾]
 
 -التاء -الواو -حىت -: ما َير اْلَساء الظاهرة فقط وهي بقية حروف اْلر الت هي: الكافالقسم الثاين 

 ....رب -منذ -ومذ
 [.٦٢:٥فمثال اْلر "َبلكاف" قوله تعاَل: ﴿ َكَمَثلي اْلْيَماري ََيْميُل َأْسَفارًا﴾ ]
 [.  ٩٧:٥ومثال اْلر "حبىت " قوله تعاَل: ﴿ َسََلم  هيَي َحىتهٰ َمْطَلعي اْلَفْجري﴾]
ينينَي﴾]   [.  ٩٥: ٢-١ومثال اْلر "َبلواو" قوله تعاَل: ﴿ َوالتي نيي َوالزهيْ ُتوني َوُطوري سي
 [.  ٢١:٥٧تُ َولُّوا ُمْدبيرييَن﴾] ومثال اْلر "َبلتاء" قوله تعاَل: ﴿ َواَتَّللهي َْلَكييَدنه َأْصَناَمُكم بَ ْعَد أَن

 .ما رأيُت خالداً مذ يومي العيدي، أو ما كلمت أخاك ُمْنذ شهر ومثال اْلر "ِبذ" و"منذ"
 ومثال اْلر "برب" ُرب ميني َّل تصعد إَل هللا ِف هذه البقعةي". 

بل سأتناول منها ما خصه ، مَلحظة: ومما َتدر مَلحظته أنِن لن أتكلم عن حروف اْلر مجيعها
بعون    ومن ُث فإنِن سأتناول ، حيث أن هناك حروفا ليس هلا أثر يذكر، ْلصوليون بالذكر وهي ما يهم الفقه فقطا

 و هي: )إَل، الباء، حىت، الَلم، من(.  اْلتية فقط:    اْلروف اهللا تعاَل 
 
 رابعاً: معاين حروف اجلر، و أثرها يف اختالف الفقهاء-
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 وهي: )إىل، الباء، حىت، الالم، من(.
 
 داللة )إىل (-1
 
 :284معان   ثالثة له حرف اجلر )ِإىل(:-
   .أي انتهاُء الغايةي الزماني ة أو املكاني ة اْلنتهاُء: -1

[﴾ دي  [، والثاّن :َنو قولهي ٢:١٨٧فاْلوُل: َنو قولهي تعاَل: ﴿ ُُثه أِتيُّوا الصي َياَم إيََل اللهْيلي تعاَل: ﴿ مي َن اْلَمْسجي
دي اْْلَْقَصى الهذيي ََبرَْكَنا َحْوَلُه ليُنرييَُه ميْن آاَيتيَنا﴾]اْْلَرَامي إيََل   [.١٧:١اْلَمْسجي

ْل َبلت قوى إَل  وتريُد أيضاً ْلنتهاء الغاية ِف اْلشخاص واْلحداث. فاْلوُل َنو "جئُت إليك"، والثاّن َنو "صي
 ."رضا هللا

 .ومعىن كوهنا لَلنتهاءي أهنا تكوُن منتًهى َّلبتداء الغاية
[  أي )معُه (، وقولُه ٣:٥٢مَع" َنو قوله تعاَل: ﴿ قَاَل َمْن أَنَصاريي إيََل اَّللهي﴾]" املصاحبُة: أي ِبعىن -2

 ."[، ومنُه قوهلم "فَلن  حليم  إَل أدٍب وعلمٍ ٤:٢تعاَل: ﴿َوََّل ََتُْكُلوا أَْمَواهَلُْم إيََلٰ أَْمَواليُكْم﴾]
ُبَ ي   -3

َنة، ْلهنا تُبنُي أن مصحوَبا فاعل  ملا قبلها. وهي الت تقُع بعَد ما يفيُد ُحباً َتيت ِبعىن "عند"، وُتَسم ى امل
أو بُغضاً من فعل تعج ٍب أو اسمي تفضيٍل، َنو قوله تعاَل: ﴿ قَاَل َربي  السي ْجُن َأَحبُّ إيَِله مميها َيْدُعوَنِني 

رَاٍط مُّْسَتقييٍم﴾][، أي "أحبُّ عندي". وقوله تعاَل: ﴿ َويَ ْهديي ١٢:٣٣إيلَْيهي﴾]  [.١٠:٢٥َمن َيَشاُء إيََلٰ صي
 
 أثر حرف اجلر )إىل( يف اختالف الفقهاء .-
 :مسألة: غسل مرفقي اليدين يف الوضوء -

ِفي اَّلًَنءي َفَمْضَمَض عن ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن َدَعا إبييًَنٍء فََأفْ رََغ َعَلى َكفهْيهي َثََلَث ميرَاٍر فَ َغَسَلُهَما ُُثه أَْدَخَل ميَييَنُه 
ْرفَ َقنْيي َثََلَث ميرَاٍر ُُثه َمَسَح بي  هي ُُثه َغَسَل ريْجَلْيهي َثََلَث ميرَاٍر إَل اْلَكْعَبنْيي ُُثه َواْستَ ْنَشَق ُُثه َغَسَل َوْجَهُه َثََلًَث َوَيَدْيهي إَل اْلمي رَْأسي

َم مي ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللهي  َما نَ ْفَسُه ُغفيَر َلُه َما تَ َقده ْن :"َمْن تَ َوضهأَ ََنَْو ُوُضوئيي َهَذا ُُثه َصلهى رَْكَعَتنْيي ََّل َُيَد يُث فييهي
 .285َذنْبيهي"

                                                                    
 . 1/203، والعدة ِف أصول الفقه، أبو يعلى الفراء،  234-4/233، والَبهان ِف علوم القرآن، الزركشي، 169انظر: رصف املباّن، املالقي، ص -284
 .1/344(، 159صحيح البخاري، رقم ) - 285
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اليدين من اْلعضاء الواجب غسلها ِف الوضوء وكذا قوله تعاَل: ﴿ اَي أيَها الهذييَن آَمُنوا إذا بني اْلديث أن 
[﴾ ُلوا ُوُجوَهُكْم َوأيديَيُكْم إَل اْلَمرَافيقي [، ولكن حصل خَلف بني العلماء ِف دخول املرفق ٥:٦ُقْمُتْم إَل الصهََلةي فَاْغسي

 :وذلك على مذهبنيِف وجوب الغسل 
ذهب اْلمهور إَل أن غسلهما فرض وبذلك َّل يصح عندهم وضوء من ِل يغسل  األول:املذهب 

 286املرفقني.
ذهبت طائفة من أهل العلم إَل أن غسل املرفقني سن ة وليس بواجب منهم: بعض أصحاب  املذهب الثاين:

 287أِب حنيفة وبعض أصحاب مالك والظاهرية.
 الدليل النحوي:

( داخل ِف حكم ما قبلها ِف هذا املوطن يقول ابن دقيق العيد:"إن كلمة يرى اْلمهور: أن ما بعد )إَل-1
)إَل(املشهور فيها أهنا ْلنتهاء الغاية وقد ترد ِبعىن )مع( فمن الناس من محلها على مشهورها فلم يوجب ادخال 

 املرفقني ِف الغسل و منهم من محلها على معىن )مع( فأوجب ادخاهلما.
 أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو َّل فإن كانت من اْلنس دخلت كما ِف وقال بعض الناس: يفرق بني

"﴾  [.٢:١٨٧] 288آية الوضوء، وأن كانت من غري اْلنس ِل تدخل كما ِف قوله تعاَل: ﴿ ُُثه أِتيُّوا الصي َياَم إَل اللهْيلي
قبلها عند عدم القرينة، قد رجحوا عدم دخول ما بعدها فيما  289احتج املذهب الثاّن ِبن أكثر النحاة -2

 290ْلن ما كان غاية للشيء كان خارجاً عنه فَل يدخل املرفقان ِف وجوب غسل اليدين، ْلهنا غاية للغسل.
 
 داللة )الباء( -2
 
 حرف اجلر "الباء"له عدة معان: -

وهو  . 291إن "الباء "حرف من حروف اْلر وَّل يكون إَّل جارًا َيتص خبفض ما بعده على كل حال
 . 293وقد يكون زائدًا ،  292أي غري زائد، وهذا اْلرف قد يكون أصليًاخمتص باَّلسم 

                                                                    
 .1/25اْلم، الشافعي،  - 286
 .1/10فتح القدير، ابن اهلمام،  - 287
 .1/76إحكام اْلحكام، ابن دقيق العيد،  - 288
 .2/324شرح الرضي لكافية ابن اْلاجب، ُممد الرضي،  - 289
 .77-1/76إحكام اْلحكام، ابن دقيق العيد،  - 290
 . 222رصف املباّن، املالقي، ص  - 291
 [.٨٣:٣٠]﴾َوإيَذا َمرُّوا َبييْم يَ تَ َغاَمُزوَن ﴿ ن: یلمطففرة اسوِفتعالى سبحانه وهللا ل كقودونه، بم لكَليستقيم اْلصلي :ما َّل ف الحرا - 292
ٍم لي ْلَعبي ﴿ فصلت: رة تعالى في سوسبحانه وهللا ل كقوم دونه أي دخوله وخروجه، لكَل:ما يستقيم ائد الزف الحرا - 293  يؤتى به للتوكيد .ئد الزف الحروا[ .٤١:٤٦]﴾يدي َوَما رَبَُّك بيَظَله
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، ْلنه املقصود اْلصلي مبينًا املعىن اْلقيقي ْلرف الباء، حرف "الباء "اْلصلي   بعون اهللا    وسأتناول  
 اْلخرى له. ّنواملعا

 294وإيصاله به.الشيء َبلشيء واْللصاق :تعليق ، إن  املعىن اْلقيقي ْلرف الباء أنه لإللصاق 
 ربان: واْللصاق ض

كقول القائل: اجملرور إلصاق حقيقي: إذا أفادت مباشرة الفعل للمفعول أو كان مفضيًا إَل نفس  -أ 
فلما دخلت الباء علم أن اْلمساك كان مباشرة. ومن ذلك أيضا قول ، فاْلصل :أمسكت ِبحمد، أمسكت ِبحمد

 القائل :"علي به داء أي ألصق به داء". 
كقول اجملرور أو أفضى إَل ما يقرب من َبا، إلصاق جمازي: إذا كان َّل يصل الفعل باملفعول إَّل  -ب 

 " .295أي ألصقت مروري ِبكان يقرب منها ، القائل: مررت بالكلية
 [.٨٣:٣٠﴿ َوإيَذا َمرُّوا َبييْم يَ تَ َغاَمُزوَن﴾]ومن ذلك قول اهللا سبحانه تعاَل: 

 . 296أن سيبويه ِل يذكر له غري هذا املعىن"الباء"حىت حرف  ّنواْللصاق هو أصل معا
 :297 منهاأخرى للباء غري اإللصاق  ينهناك معاو
ومعناها مهزة التعدية فإذا كان الفعل َّل يتعدى فأدخلتها ، تكون للتعدية: وتسمى أيضا باء "النقل"أهنا  -1
ُ َلَذَهَب بيَسْمعيهيمْ َنو قول اهللا سبحانه وتعاَل: ، صار يتعدى أي ْلذهب اهللا [، ٢:٢٠َوأَْبَصاريهيْم﴾] ﴿ َوَلْو َشاَء اَّلله

ْم َوتَ رََكُهْم ِفي وقوله أيضا: ، َسعهم وأبصارهم ُ بيُنوريهي ا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اَّلله ﴿ َمثَ ُلُهْم َكَمَثلي الهذيي اْستَ ْوَقَد ًَنرًا فَ َلمه
ُروَن﴾]  أي أذهب اهللا نورهم وأزاله.[، ٢:١٧ظُُلَماٍت َّله يُ ْبصي

، وَنو"بدأُت عملي َبسمي وقطعت التفاحة بالسكني، ستعانة: َنو قولك كتبت بالقلمإون الباء لأن تك -2
 ."هللا، فنجحُت بتوفيقهي 

َنو قوله ، وهي الت تدخل على سبب الفعل وعلته الت من أجلها حصلوالتهعليُل: أن تكون للسببية  -3
ُ بيُذنُوَبييْم﴾]﴿ فَ وقوله: [، ٢٩:٤٠﴿ َفُكَلا َأَخْذًَن بيَذنبيهي﴾]تعاَل:  فمعىن ذلك كله بسبب وقوله [، ٣:١١َأَخَذُهُم اَّلله
 فمعىن ذلك كله بسبب.[، ٨:٥٤﴿ فََأْهَلْكَناُهم بيُذنُوَبييْم﴾ ]أيضًا: 

يَ ُهم مي َن اْلَيمي  َما"أي معىن "معَ أن تكون للمصاحبة:  - 4 ُُنوديهي فَ َغشي  ، َنو قوله تعاَل: ﴿ فَأَتْ بَ َعُهْم فيْرَعْوُن ِبي
يَ ُهْم﴾] ﴾]وقوله تعاَل: [، أي مع جنوده، ٢٠:٧٨َغشي ْلَْقي   [ أي مع اْلق.٤:١٧٠﴿ َقْد َجاءَُكُم الرهُسوُل َبي

                                                                    
 . 2/102انظر: تيسري التحرير، ُممد اْلنفي،  294
 . 1/221، وكشف اْلسرار، النسفي،  201-1/200،والعدة ِف أصول الفقه، أبو يعلى الفراء،  221انظر: رصف املباّن، املالقي، ص - 295
 . 2/304الكتاب، سيبويه،  - 296
على شرح احمللي على مجع ، ومجع اْلوامع، اتج الدين السبكي، وحاشية البناّن 257-4/252، والَبهان ِف علوم القرآن، الزركشي،  37-35ص الداّن ِف حروف املعاّن، املرادي،اْلىن انظر:  - 297

 . 343-1/342، اْلوامع، ابن جاد هللا البناّن
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ُ بيَبْدٍر َوأَنُتْم أَذيلهة ﴾]َنو قوله تعاَل: أي معىن )ِف(، أن تكون للظرفية:  -5 أي [، ٣:١٢٣﴿ َوَلَقْد َنَصرَُكُم اَّلله
ًبا إيَّله أي ِف مصر وقوله: [، ١٠:٨٧ليَقْوميُكَما ِبييْصَر بُ ُيواًت﴾] ﴿ أَن تَ بَ وهآوقوله تعاَل: ر ِف بد ﴿ إيًنه أَْرَسْلَنا َعَلْيهيْم َحاصي

َناُهم بيَسَحٍر﴾]  .ّنأي ِف وقت السحر وهو مثال للظرف الزما[، ٥٤:٣٤آَل ُلوٍط جنههي ْ
[ أي عن ٧٠:١َعَذاٍب َواقيٍع﴾]﴿ َسَأَل َسائيل  بي تعاَل: َنو قوله أن تكون للسؤال: فتكون ِبعىن "عن"  -6 

 اجملاوزة .وتسمى هذه الباء بباء ، عذاب
ْر يَ ْوَم ََيُْتونَ َنا﴾]تعاَل: َنو قوله أن تكون للتعجب:  - 7 ْع َبييْم َوأَْبصي املعىن هؤَّلء ممن [، ١٩:٣٨﴿ َأَسْي

 أو هذا ممن يتعجب منه .، يتعجب منهم
 عليه. أي وثيابه، أن تكون ْلال: كقولك :خرج ُممد بثيابه - 8
ِف مقابلة شئ شيء من شيء وهي الت تدخل على تعويض ، أن تكون للعوض: وتسمى باء املقابلة - 9

، َنو: اشتريت السيارة بألف، أي هي الباء الداخلة على اْلمثان واْلعواض سواء أكانت أمثانًا أم غري أمثان، آخر
ْم َجن هَتنْيي﴾]تعاَل: َنو قوله و َن هتَ ْيهي ْلَناُهم ِبي  أي عوض أو مقابل جنتيهم.   [، ٣٤:١٦﴿ َوَبده

﴿ َوميْن أَْهلي اْلكيَتابي َمْن إين ََتَْمْنُه بيقينطَاٍر يُ َؤدي هي ستعَلء: ِبعىن "على" َنو قوله تعاَل: لإلأن تكون  -10
ن ُْهم مهْن إين ََتَْمْنُه بيدييَناٍر َّله يُ َؤدي هي إيلَْيَك إيَّله َما ُدْمَت َعَلْيهي قَائيًما﴾  [.٣:٧٥]إيلَْيَك َومي

 فلذلك فضلت الباء سائر حروف القسم بثَلثة أمور: ، أن تكون للقسم: وهي أصل حروف القسم-11
 اْلول: أنه َّل َيب حذف الفعل معها بل َيوز إظهاره َنو: أقسم باهللا.  
 َنو بك ْلفعلن. ، تدخل على الضمري: أهنا ّنالثا 
أي أسألك ؟ اهللا هل خرج ُممدستعطاِف َنو: بْلومنه القسم ا، تستعمل ِف الطلب وغريهأهنا الثالث:  

 وَّل تستعمل ِف الطلب.، وَّل َتر املضمر، وبقية حروف القسم الفعل َّل يظهر معها، باهللا مستحلفًا
 الت تستعمل فيها الباء . ّنهذه أهم املعا

  298ومثل "مع" و"من" و "عن" َبا أنطق ألصق            ، عوض، وعد، قال ابن مالك:  بالباء أستعن 
   
 اء( يف اختالف الفقهاء .أثر حرف اجلر )الب-
 املسألة األوىل: التزويج على تعليم القرآن بغري صداق: -

                                                                    
 . 2/22شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل،  - 298
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إيْذ قَاَمْت أمرأَة  فَ َقاَلْت اَي َرُسوَل اَّللهي أهنا  ملسو هيلع هللا ىلصعن َسْهَل ْبَن َسْعٍد السهاعيدييه يَ ُقوُل إيّن ي َلفيي اْلَقْومي عيْنَد َرُسولي اَّللهي 
ًئا ُُثه قَاَمْت فَ َقاَلْت اَي َرُسوَل اَّللهي أهنا َقْد َوَهَبْت نَ ْفَسَها َلَك فَ َر َقْد َوَهَبْت نَ ْفَسَها َلَك ف َ  ب َْها َشي ْ فييَها َر فييَها رَأيَك فَ َلْم َيُي

ًئا ُُثه قَاَمْت الثهاليَثَة فَ َقاَلْت أهنا َقْد َوَهَبْت نَ ْفَسَها َلَك فَ َر فييَها رَأيَك ف َ  ب َْها َشي ْ َقاَم َرُجل  فَ َقاَل اَي َرُسوَل اَّللهي رَأيَك فَ َلْم َيُي
َهَب َفطََلَب ُُثه َجاَء أَْنكيْحنييَها قَاَل : "َهْل عيْنَدَك ميْن َشْيٍء " قَاَل : ََّل قَاَل :" اْذَهْب فَاْطُلْب َوَلْو َخاَِتًا ميْن َحدييٍد " َفذَ 

ًئا َوََّل َخاَِتًا ميْن َحدييٍد فَ َقا َل : "َهْل َمَعَك ميْن اْلُقْرآني َشْيء  "َقاَل : َمعيي ُسوَرُة َكَذا َوُسوَرُة َكَذا قَالَ: فَ َقاَل َما َوَجْدُت َشي ْ
" َا َمَعَك ميْن اْلُقْرآني  299"اْذَهْب فَ َقْد أَْنَكْحُتَكَها ِبي

 :و ذلك على قولنياختلف العلماء ِف صحة أن يكون تعليم القرآن صداقاً للمرأة 
 300َل جواز ذلك إن رضيت املرأة.: ذهب اْلمهور إاملذهب األول
 301ليس ماَّلً متقوماً. -تعليم القرآن وَنوه–: ذهب اْلنفية إَل عدم جواز ذلك ْلنه املذهب الثاين

 :الدليل النحوي
وهي الباء )الداخلة على  302:"ِبا معك" )الباء( العوض واملقابلةملسو هيلع هللا ىلصاحتج اْلمهور: ِبن )الباء( ِف قوله -1

:"ِبا ملسو هيلع هللا ىلصلذا يقول اخلطاِب: "والباء ِف قوله  303العوض َنو: اشْتيته ِبلف وكافأت إحسانه بضعف وقوهلم: هذا بذاك(
 304معك" َبء التعويض كما تقول: بعتك هذا الثوب بدينار أو بعشرة دراهم."

ح غالباً ِف موضعها )الَلم( َنو قوله احتج الفريق الثاّن: ِبن )الباء( هنا )َبء( السبب وهي الت تصل-2
َاذيُكُم﴾] ِتي   [ .٢:٥٤تعاَل: ﴿ إينهُكْم ظََلْمُتْم أَنُفَسُكم َبي

 
 املسألة الثانية: مقدار الواجب مسحه من الرأس يف الوضوء: -

ُكْم َوأَْرُجَلُكْم إيََل اْلَكْعَبنْيي﴾] أيَها الهذييَن آَمُنوا إذا ُقْمُتْم إَل  [ اْلية ﴿ ايَ ٥:٦قال هللا تعاَل: ﴿ َواْمَسُحوا بيُرُءوسي
[﴾ ُلوا ُوُجوَهُكْم َوأيديَيُكْم إَل اْلَمرَافيقي  [. ٥:٦الصهََلةي فَاْغسي

اتفق الفقهاء على أنه مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا ِف القدر اجملزئ منه، ْلختَلفهم ِف دَّللة 
 )الباء( .

 ، بوجوب مسح الرأس كله .: املالكية واْلنابلةاملذهب األول-1

                                                                    
 .9/256(، 5149صحيح البخاري، رقم ) - 299
 .2/22بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن رشد،  - 300
 .2/451فتح القدير، ابن اهلمام،  - 301
 .6/171نيل اْلوطار شرح منتقى اْلخبار، الشوكاّن،  - 302
 .1/141مغِن اللبيب، ابن هشام اْلنصاري،  - 303
 .2/587معاِل السنن، اخلطاِب،  - 304
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 : الشافعية، بوجوب مسح بعض الرأس .املذهب الثاين-2
 : اْلنفية، بوجوب مسح ربع الرأس .املذهب الثالث-3

 الدليل النحوي: 
ُكْم﴾]-  [ حرف زائد ، ومعىن ٥:٦احتج املالكية واْلنابلة: ِبن "الباء" ِف قوله تعاَل: ﴿ َواْمَسُحوا بيُرُءوسي

ْبٍغ كما ِف قوله تعاَل: ،."صلة" أي زائدة للتوكيدهنا مؤك دة . الزائدة هنا كو  ْهني َوصي لدُّ ﴿ تَنُبُت َبي
َْيدييُكْم إيََل الت هْهُلَكةي﴾][ وقوله تعاَل: ٢٣:٢٠لي ْْلكيلينَي﴾] [. ومن ُث فكأنه قال :امسحوا ٢:١٩٥﴿ َوََّل تُ ْلُقوا ِبي

 ."305فيكون مسح كل الرأس فرضًا ، والظاهر منه الكل، سكمؤور
ُكْم﴾ تدل على اْللصاق لذلك أوجب مسح - واحتج اْلنفية: ِبن "الباء" ِف قوله تعاَل: ﴿ َواْمَسُحوا بيُرُءوسي
 ربع الرأس 

وهو أن تكون الباء زائدة اجملاز بأن الباء حقيقة لإللصاق وهاهنا ميكن استعمال اْلقيقة َّل يصار إَل قالوا: 
 . 306ْلن الزيادة خَلف اْلصل

ُكْم﴾ تدل على التبعيض لذلك أوجب واحتج الشافعية: ِبن - "الباء" ِف قوله تعاَل: ﴿ َواْمَسُحوا بيُرُءوسي
هنا ، ْلهنا ْلن الباء للتبعيض، ملفروض ِف مسح الرأس أقل ما يطلق عليه اسم املسح ولو شعرهمسح بعض الرأس، فا

ُكْم﴾.دخلت على فعل يتعدى بنفسه ِف قوله تعا  َل : ﴿ َواْمَسُحوا بيُرُءوسي
واملفهوم منها بعض مطلق واملطلق يسقط ، 307التبعيضا دخلت على فعل يتعدى بنفسه تقتضي والباء إذ

 .308بأدىن ما يصدق عليه اَسه 
 
 داللة )حىت(-3
 
 معىن حرف اجلر)حىت (:-

ِف معىن "إَل" تفيد اْلنتهاء َنو: اطلبي العلم حىت املمات، وَنو قوله تعاَل: ﴿ َسََلم  هيَي َحىتهٰ َمْطَلعي  حىت:
 [.٩٧:٥ْجري﴾]اْلفَ 

 وقد يدخُل ما بعَدها فيما قبلها، َنو "َبَذلُت ما ِل ِف سبيل أُمهت، حىت آخر ديرهٍم عندي".-
                                                                    

 . 1/105وتيسري التحرير، ُممد اْلنفي،  12-11/ 1بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن رشد،  انظر: - 305
 . 1/229، وأصول السرخسي، ُممد بن أمحد،  1/224كشف اْلسرار، النسفي،   - 306
 . 1/93ربيِن، ،ومغِن احملتاج إَل معرفة معاّن ألفاظ املنهاج، ُممد الش 1/532انظر:احملصول ِف علم اْلصول، الرازي،  - 307
 . 1/53مغِن احملتاج إَل معرفة معاّن ألفاظ املنهاج، ُممد الشربيِن،  - 308
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َ َلُكُم اخْلَْيُط اْْلَبْ َيُض ميَن اخْلَْيطي اْْلَْسَودي -  ميَن وقد يكون غرَي داخٍل، َنو قوله تعاَل: ﴿ َواْشَربُوا َحىتهٰ يَ تَ َبنيه
 309 .فالصائم َّل يُباُح له اْلكُل مىت بدأ الفجر[، ٢:١٨٧اْلَفْجري﴾]

  
 . أثر حرف اجلر )حىت( يف اختالف الفقهاء-
 :املسألة األوىل: ال جيب الوضوء لكل صالة-
 310: "ََّل تُ ْقَبُل َصََلُة َمْن َأْحَدَث َحىته يَ تَ َوضهَأ"ملسو هيلع هللا ىلصعن َأَِب ُهَريْ َرَة يَ ُقوُل قَاَل َرُسوُل اَّللهي  

على أن الوضوء َّل َيب لكل صَلة ْلنه ِف صدر اْلسَلم كان واجباً لكل صَلة ُث  اتفق عامة العلماء
 311نسخ.

، يقول ابن  312استدل العلماء ِبن ما بعد )حىت( خمالف ملا قبله ْلن معناه انتهاء الغايةالدليل اللغوي: 
نفى القبول ممتداً  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  دقيق العيد: "استدل َبذا اْلديث على أن الوضوء َّل َيب لكل صَلة و وجه اَّلستدَّلل به

إَل غاية الوضوء و ما بعد الغاية خمتلف ملا قبلها فيقتضي ذلك قبول الصَلة بعد الوضوء مطلقاً وتدخل حتته الصَلة 
 313الثانية قبل الوضوء هلا َثنيا."

 
 
 املسألة الثانية: استدامة صالة الكسوف:  -

ُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأِبي َبْكَرَة قَاَل: ُكنها عيْنَد َرُسولي اَّللهي  َد  ملسو هيلع هللا ىلصفَاْنَكَسَفْت الشهْمُس فَ َقاَم النهبي ََيُرُّ ريَداَءُه َحىته َدَخَل اْلَمْسجي
َفاني ليَمْوتي َأَحٍد فَإيَذا رَأَيْ ُتُمومُهَا :َ "إينه الشهْمَس َواْلَقَمَر ملسو هيلع هللا ىلصَفَدَخْلَنا َفَصلهى بيَنا رَْكَعَتنْيي َحىته اْجنََلْت الشهْمُس فَ َقاَل  ََّل يَ ْنَكسي

 314َفَصلُّوا َواْدُعوا َحىته ُيْكَشَف َما بيُكْم"
ِف هذا اْلديث دَّللة على أن صَلة الكسوف والدعاء يشرعان، ويستحبان إَل أن ينجلي الكسوف، وَّل 

 .315يستحب ابتداء الصَلة بعده 
 : الدليل النحوي

                                                                    
 . 2/318، والبحر احمليط، الزركشي، 498صاْلىن الداّن ِف حروف املعاّن، املرادي، و  1/330وتيسري العَلم، عبد هللا آل بسام،  1/376انظر:إحكام اْلحكام ، ابن دقيق العيد،  - 309
 .1/312(، 135البخاري، رقم ) صحيح - 310
 .2/222طرح التثريب، زين الدين ووِل الدين)العراقي(،  - 311
 .2/598اْلنصاف ِف مسائل اخلَلف، ُممد اْلنباري،   - 312
 .1/56إحكام اْلحكام، ابن دقيق العيد،  - 313
 .2/668(، 1040صحيح البخاري، رقم ) - 314
 . 3/335ونيل اْلوطار شرح منتقى اْلخبار، الشوكاّن،  2/670انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقَلّن،   - 315
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الصَلة –اْلكم ِبن )حىت( موضوعه ْلنتهاء الغاية، فاْلديث جعل الغاية جملموع اْلمرين يستدل على ذلك 
 317، يقول ابن رجب:"وفيه دليل على أن صَلة الكسوف تستدام حىت تنجلي الشمس"316اجنَلء الكسوف-والدعاء

 
 
 داللة )الالم(-4
 
 : 318 ( له عّدة معان منها حرف اجلر )الالم  -
الداخلة بني ذاتنيي، ومصحوَُبا مَيليُك:  َنو قوله تعاَل: ﴿ َّلليهي َما ِفي السهَماَواتي وهي  املليُك: -1
[﴾  .[، وَنو الداُر لسعيدٍ ٣١:٢٦َواْْلَْرضي
، وَّلَم اْلستحقاقي  اْلختصاُص: -2 َنو "اْلمُد  -وهي الداخلة بني معىًن وذات  -وُتسمهى َّلَم اْلختصاصي

 ."ه قوهلم "الفصاحُة ليُقَريٍش، والصب احُة ليَبِن هاشمٍ هللي" والنجاُح للعاملني، ومن
بُه امليلك: وُتسم ى َّلَم النسبة -3 اخلة بنَي ذاتنيي، ومصحوَُبا َّل ميليُك  -  شي َنو: "اللجاُم  –وهي الده

 ."للفَرس
ْلَْ  :الت عليُل والسببيهُة،: َنو قوله تعاَل -4 ُ َوََّل َتُكن ﴿ إيًنه أَنزَْلَنا إيلَْيَك اْلكيَتاَب َبي َا أَرَاَك اَّلله قي  ليَتْحُكَم َبنْيَ النهاسي ِبي

يًما﴾]  ."![، ومنُه الَلُم الثانيُة ِف قولَك "اي لَلنهاسي ليلمظلوم٤:١٠٥لي ْلَخائينينَي َخصي
ُجرهد توكيد الكَلم: التوكيُد: -5

 كقول الشاعر:   وهي الزائدة ِف اْلعراب مل
  َبنْيَ اْلعيراقي ويَ ْثريٍب       ُمْلكاً َأجاَر ُلمْسليٍم وُمعاهيدي َوَمَلْكَت ما             

[، أي إليه، وقولهي﴿ َوَلْو ٣١:٢٩انتهاُء الغاية: أي معىن "إَل" َنو قوله سبحانه: ﴿ ُكلٌّ ََيْريي إيََلٰ َأَجٍل مَُّسماى﴾] -6
ُْم َلَكاذيبُوَن﴾] نه َربهَك أَْوَحٰى هَلَا﴾]٦:٢٨ُردُّوا َلَعاُدوا ليَما هُنُوا َعْنُه َوإيهنه  [.٩٩:٥[، وقولهي: ﴿ ِبَي

ستغاثي لُه، َنو: اي خَلاليٍد ليَبكر اْلستغاثُة: -7
ُ
 . ! وُتستعَمُل مفتوحًة مَع املستغاث، ومكسورًة مَع امل

ُتعجهب منه، َنو: "اي لَلفرَحي  وُتستعملُ  التعجُب: -8
ِف غري النداءي مكسورة ، وُتستعمُل  ،"!مفتوحًة بعد "اي" ِف نداءي امل

 "!َنو: "هللي َدرُُّه رجًَل!"، وَنو: "هللي ما يفعُل اْلهُل َبْلممي 

                                                                    
 . 1/376انظر:إحكام اْلحكام، ابن دقيق العيد،  - 316
 . 275/ 9فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقَلّن،   - 317
وشرح شواهد املغِن، ابن   2/306وسبل السَلم، الصنعاّن  147ص اْلىن الداّن ِف حروف املعاّن، املرادي، ، و 224، ورصف املباّن، املالقي، ص2/3انظر: إحكام اْلحكام، ابن دقيق العيد،  - 318

 . 103والصاحب ِف فقه اللغة، ابن فارس، ص  2/565قدامه املقدسي،  
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، وإم ا [١٧:١٠٧]﴾ َيَيرُّوَن لألذقاني ُسجهداً  ﴿ إما حقيقًة َنو قوله تعاَل: - على" أي معىن اْلستعَلُء: -8
 فعليها إساءُُتا.  [، أي١٧:٧﴿ َوإيْن َأَسْأمُتْ فَ َلَها﴾] جمازاً َنو قوله تعاَل:

َنو " هذا الغَلُم ليسنٍة "، أي مرهت عليه َسنة . وهي عنَد  وُتسمهى َّلَم الوقت وَّلَم التاريخ الوقُت: -9
اْلطَلق تدلُّ على الوقت اْلاضر، َنو "كتبُتُه ليُغرهةي شهر كذا"، أي عند ُغر تيهي، أو ِف ُغرهتهي. وعنَد القرينة تدلُّ على 

اضي أو ا
ُ
ومنُه قولُه تعاَل: ﴿ أَقيمي الصهََلَة ليُدُلوكي الشهْمسي إيََلٰ َغَسقي اللهْيلي  ،"ْلستقبال، فتكوُن ِبعىن "قَبٍل" أو "بَعدٍ امل

 .أي بعد رؤيته ،"ُصوُموا ليُرْؤيَتيهي َوأَْفطيُروا ليُرْؤيَتيهي  [، أي بعَد دُلوكها. ومنه حديث"١٧:٧٨َوقُ ْرآَن اْلَفْجري﴾]
ًئا﴾]"ِف" معىن-10 [، أي فيها، ٢١:٤٧، َنو قوله تعاَل: ﴿ َوَنَضُع اْلَمَوازييَن اْلقيْسَط لييَ ْومي اْلقيَياَمةي َفََل ُتْظَلُم نَ ْفس  َشي ْ

 .أي ِف وقتها. ومنه قوهلم "مضى لسبيله"، أي ِف سبيلهي  [،٧:١٨٧وقولهي: ﴿ ََّل َُيَلي يَها ليَوْقتيَها إيَّله ُهَو﴾]
 
 )الالم( يف اختالف الفقهاء .أثر حرف اجلر -
 املسألة األوىل: تقدم رمضان بصيام قبل رؤية اهلالل:-

ه  ُ َعْنُه َأنه النهبي َي اَّلله قَاَل: "ُصوُموا ليُرْؤيَتيهي َوأَْفطيُروا ليُرْؤيَتيهي فَإيْن ُغم يَي َعَلْيُكْم فََأْكميُلوا  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأِبي ُهَريْ َرَة َرضي
 319اْلَعَدَد"

 320أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومني إَّل  أن يكون رجل كان يصوم صومه. َّل َيوز 
 .321ولكن نبتت ًنبته ترى الصيام قبل الرؤية، معتمدين على هذا اْلديث 

 الدليل النحوي:
 .323،واملعىن مستقبلني هلا 322: "ُصوُموا ليُرْؤيَتيه" َّلم التعليل ملسو هيلع هللا ىلصترى الطائفه اجملوزة أن )الَلم( ِف قوله 

 رد املانعون قول هؤَّلء ِبا َييت : وقد
إن )الَلم( إذا كانت للتعليل هنا، فَل يلزم منها تقدَي الصوم على الرؤية، فإذا قلت: ) أكرم زيداً لدخوله  -1

 (، فَل يقتضي تقدَي اْلكرام على الدخول .
 إن )الَلم( هنا ميكن أن حتمل على غري معىن التعليل َنو: -2

                                                                    
 .2/762صحيح مسلم،  - 319
 . 1/313انظر: بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن رشد،  - 320
 . 2/3انظر: إحكام اْلحكام ، ابن دقيق العيد،  - 321
 . 223انظر: رصف املباّن، املالقي، ص - 322
 . 206/ 2انظر: سبل السَلم شرح بلوغ املرام، الصنعاّن،  - 323
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، يقول الط يب:"صوموا لرؤيته: الَلم فيه  324قت، وهذا من معانيها املعروفه عند العربأن تكون ِبعىن الو  -أ 
[﴾  .325[، أي : وقت دلوكها" ١٧:٧٨كما ِف قوله تعاَل: ﴿ أَقيمي الصهََلَة ليُدُلوكي الشهْمسي

ملوها أن تكون ِبعىن )بعد( ن وهذا من معانيها املشهورة عند العرب أيضاً ، يقول الشجري: " واستع –ب 
 .326:" ُصوُموا ليُرْؤيَتيهي َوأَْفطيُروا ليُرْؤيَتيهي"، أي :بعد رؤيته" ملسو هيلع هللا ىلصِف مكان )بعد( .....ومثله قوله 

ُموا َرَمَضاَن بيَصْومي يَ ْوٍم َوََّل يَ ْوَمنْيي إيَّله َرُجل  َكاَن َيُصوُم َصْوًما فَ ْلَيُصْمُه"ملسو هيلع هللا ىلصقول النب  -3 ،نص ِف 327:"ََّل تَ َقده
 .328املسألة َّل َيوز العدول عنه ، ْلنه أذا صام قبله كان قد تقدم عليه وهذا منهي عنه" 

 
 :املسألة الثانية: متليك العبد إذا ملَّكه سيده-

َتاُع"قَاَل: "َمْن ََبَع ََّنًَْل َقْد أُب يَرْت فَ َثَمَرُُتَا ليْلَبائيعي اَّل أَْن  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن اْبني ُعَمَر َأنه َرُسوَل اَّللهي   329َيْشَْتيَط اْلُمب ْ
 :على قولنياختلف العلماء ِف ِتليك العبد 

: ذهب اْلمام مالك إَل أن العبد إذا ملهكُه سيُده ماَّلً َمَلَكه لكنه إذا َبعه بعد ذلك كان ماله املذهب األول
 للبائع إَّله أن يشْتط املشْتي.

 أن العبد َّل ميلك شيئا أصَل. : ذهب أبو حنيفة والشافعي ِف )اْلديد( إَلاملذهب الثاين
 الدليل النحوي:

. يقول 330يستدل للمذهب اْلول ِبن )الَلم( َّلم امللك وهي الَلم الواقعة بني ذات مالكة وذات مملوكة-1
 331ابن دقيق العيد: "يستدل به للمالكية على أن العبد ميلك ْلضافة املال إليه َبَّلم وهي ظاهرة ِف امللك."

ّن ِبن )الَلم( َّلم اْلختصاص، وهي ما كانت الَلم فيه بني ذاتني ليست إحدامها يستدل للمذهب الثا-2
يقول النووي: "فأضيف ذلك املال إَل العبد لإلختصاص واْلنتفاع َّل  332مالكة حىت قيل: إن هذا أصل معانيها.

 333للملك كما يقال: جل الدابة وسرج الفرس."
 

                                                                    
 . 103انظر: الصاحب ِف فقه اللغة، ابن فارس،  ص -324
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 داللة )من(-5
 
 :334 منهاحرف اجلر )من( له عّدة معان  -
 :اإلبتداء   -1 
﴿ ُسْبَحاَن الهذيي َأْسَرٰى بيَعْبديهي لَْيًَل سبحانه وتعاَل:  قول اهللا ، َنو بتداء الغاية ِف املكانْلأن تكون أي  -

دي اْْلَْقَصى الهذيي ََبرَْكَنا َحْوَلُه ليُنرييَُه ميْن آاَيتيَنا إينهُه هُ  دي اْْلَرَامي إيََل اْلَمْسجي رُي﴾]مي َن اْلَمْسجي  [.١٧:١َو السهمييُع اْلَبصي
د  ُأسي َس َعَلى الت هْقَوٰى ميْن سبحانه وتعاَل:  بتداء الغاية ِف الزمان: َنو قول اهللا ْلأن تكون و-  ﴿ لهَمْسجي

 وهذا عند الكوفيني.[، ٩:١٠٨أَوهلي يَ ْوٍم َأَحقُّ أَن تَ ُقوَم فييهي﴾ ]
إَّل اْلخفش أن "من "َّل تكون َّلبتداء الغاية ِف  وِف شرح الكافية الشافية: "واملشهور من قول البصريني 

وهو الصحيح ، ومذهب الكوفيني واْلخفش جواز استعماهلا ِف ابتداء الغاية مطلقا، باملكانَيصوهنا بل ، الزمان
 .335لصحة السماع بذلك" 

 وَتريُد أَيضاً ْلبتداء الغاية ِف اْلحداث واْلشخاص، فاْلول كقولك "َعجبُت من إقدامك على هذا العمل"، 
 ."والثاّن كقولك "رأيُت من زهري ما ُأحبُّ 

أي   [،٣:٩٢﴾] َلن تَ َناُلوا اْلَبيه َحىتهٰ تُنفيُقوا مميها حتُيبُّونَ  : أي معىن "بعض"، َنو قوله تعاَل: ﴿الّتبعيض   -2
َّللهي  َأي بعُضهم، و قوله تعاَل: ﴿ َومينَ  [،٢:٢٥٣بعَضُه، وقولهي تعاَل: ﴿مي ن ُْهم مهن َكلهَم اَّللهُ﴾] النهاسي َمن يَ ُقوُل آَمنها َبي

نينَي﴾] ُْؤمي ري َوَما ُهم ِبي ْليَ ْومي اْْلخي  [.٢:٨َوَبي
َما َجاَءًَن مين  َنو قوله تعاَل: ﴿ : وهي الزائدة لفظاً، أي ِف اْلعراب وكثرياً ماتزاد بعد النفي،التأكيد  -3
رٍي﴾]  .  [٤٠:١١إيََلٰ ُخُروٍج مي ن َسبييٍل﴾] ﴿ فَ َهلْ  [، وبعد اْلستفهام َنو قوله تعاَل:٥:١٩َبشي

َ َعن ُْهْم أَْمَواهُلُْم َوََّل أَْوََّلُدُهم مي َن اَّللهي البدلية-4 : ِبعىن بدل ، َنو قوله تعاَل: ﴿ لهن تُ ْغِني
ًئا﴾] ْْلَيَ  [،٥٨:١٧َشي ْ يُتم َبي نْ َيا ميَن أي َبَدَل هللا، واملعىن َبَدَل طاعتهي أو رمحتهي، وَنو قوله تعاَل: ﴿ أََرضي اةي الدُّ

َرةي﴾]  [، أي بدل اْلخرة .٩:٣٨اْْلخي
﴾]الظَّرفّية -5 [، أي فيها، وَنو قوله تعاَل: ﴿ إيَذا ٤٦:٤: َأي معىن )ِف(، َنو قوله تعاَل: ﴿ َماَذا َخَلُقوا ميَن اْْلَْرضي

 .[، أي ِف يومها٦٢:٩نُوديَي ليلصهََلةي مين يَ ْومي اْْلُُمَعةي﴾]

                                                                    
 . 426 4/415، املالقي،  لمبانياصف ، ور١٥٣/ 4آن، الزركشي، لقرم افي علون اھلبرانظر: ا -334
 . 3/241الكوكب املنري، ابن النجار،   ،وشرح 79-2/76الكافية الشافية، ابن قيم اْلوزية،   - 335
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َيةي قُ ُلوَُبُم مي ن ذيْكري اَّللهي﴾] َنو :"معىن "عن-6 [، وَنو قوله تعاَل: ﴿ اَي ٣٩:٢٢قوله تعاَل: ﴿ فَ َوْيل  لي ْلَقاسي
َذا َبْل ُكنها ظَاليمينَي﴾]  .[٢١:٩٧َويْ َلَنا َقْد ُكنها ِفي َغْفَلٍة مي ْن هَٰ

ُدوا هَلُم مي ن ُدوني اَّللهي ﴿ ممي ها َخطييَئاُتييْم أُْغريقُ  : َنو قوله تعاَل:الّسببّية  والّتعليل   -7 ُلوا ًَنرًا فَ َلْم َيَي وا فَأُْدخي
ْلَكا٧١:٢٥أَنَصارًا﴾] ُ ُمُييط  َبي فيرييَن﴾ [ ، وَنو قوله تعاَل: ﴿ ََيَْعُلوَن َأَصابيَعُهْم ِفي آَذاهنييم مي َن الصهَواعيقي َحَذَر اْلَمْوتي َواَّلله

َنا َعَلٰى َبِني إيْسرَائييَل ﴾ ] ، وَنو قوله تعاَل: [ أي بسبب الصواعق٢:١٩] ليَك َكتَ ب ْ  [.٥:٣٢﴿ ميْن َأْجلي ذَٰ
أي بياُن اْلنس، َنو قوله تعاَل: ﴿ فَاْجَتنيُبوا الري ْجَس ميَن اْْلَْوََثني َواْجَتنيُبوا قَ ْوَل  البيان : -8

 [.٢٢:٣٠الزُّوري﴾]
 [ أن تكون لبيان اْلنس .٣٥:٣٣ٍب﴾ ]وَنو قوله تعاَل: ﴿ َُيَلهْوَن فييَها ميْن َأَساويَر مين َذهَ 

، فاْلول النفي ِف الفاعل، وَنو: ما رأيت من رجل، : َنو: ما قام من رجلأن تكون لنفي اجلنس - 9
 واملعىن: ما رأيت من رجل . ، : النفي ِف املفعولّنوالثا، واملعىن :ما قام رجل

 ؟  "من" "ولكن ما حقيقتها ّنهذه هي بعض معا
هذا عند احملققني. وذهب بعض الفقهاء ، والبواقي راجعة إليها، "ابتداء الغاية: "أصل "من ّنيقول التفتازا  

 .336حقيقة ِف ابتداء الغاية "أهنا وهذا ليس بسديد ْلطباق أئمة اللغة على ، شتراكلإلإَل أن وضعها للتبعيض دفعا 
" جماز ِف غريه ّنوتكون ِف غريه من املعا، بتداء الغاية حقيقةإ:" "من "تكون 337وِف شرح الكوكب املنري 

. 
إليه ْلن اْلصل عدم  ّنوإن تعني معىن واحد ورجع سائر املعا، إن الواقع أن "من "تستعمل ِف معان كثرية

وهي  ّنوحيث إنه َّل يوجد معىن مشترك يعم هذه املعا، شتراك فيه تكلف لتبادر كل معىن ِف استعماله اخلاصْلا
 .338نة ويتعني املراد منه بالقري"من" مشْتكاً لفظاً مستوية التبادر ِف أمثلتها كانت 

 
 أثر حرف اجلر)من ( يف اختالف الفقهاء .-
 املسألة األوىل: نصيب البيت من صالة املرء:-

ُذوَها قُ ُبورًا" ملسو هيلع هللا ىلصَعْن اْبني ُعَمَر َعْن النهبي ي   339قَاَل: "اْجَعُلوا ِفي بُ ُيوتيُكْم ميْن َصََلتيُكْم َوََّل تَ تهخي

                                                                    
 . 115/ 1التلويح، التفتازاّن،  - 336
 242-1/241، ابن النجار، الكوكب انشرح  - 337
 .2/496، املالقي،  لمبانياصف انظر: ر -338
 .1/696(، 432صحيح البخاري، رقم ) - 339
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ولكن الفقهاء اختلفوا ِف املعىن منها أهي بعض الفرض أن َيعل املرء نصيباً من صَلته ِف بيته  ملسو هيلع هللا ىلصحث النب 
 على مذهبني:أم النافلة؟ 

  340: ذهب مجهور العلماء إَل أن نصيب البيت من صَلة املرء النافلة.املذهب األول
: ذهبت طائفة من أهل العلم إَل أنه َّل ِبس أن َيعل املرء بعض فرضه ِف بيته ليقتدي به املذهب الثاين

 341أهله.
 الدليل النحوي:

 استدل اْلمهور ِبن )ميْن( حتتمل وجهني:-1
وعلى هذا يراد َبا النوافل،  342ِبعىن )بعض( َنو: )كل من هذا الطعام( اذ يصح أن تقدر ب)بعض(-أ

 343يقول اْلمام النووي: "واملراد به صَلة النافلة أي: صلوا النوافل ِف بيوتكم."
وله: "وقد تدخل ِف موضع لو ِل تدخل فيه كان الكَلم وهذه وضحها سيبويه بق 344أن تكون زائدة-ب 

 345مستقيماً ولكنها توكيد ِبنزلة )ما( إَّل  أهنا َتر ْلهنا حرف اضافة."
احتج أصحاب املذهب الثاّن ِبن )ميْن( تبعيضية واملراد َبا الفرض يقول الباجي: "ذهب بعض الناس إَل -2

 346تدي به أهله."أن املراد بذلك: أن َيعل بعض فرضه ِف بيته ليق
 
 املسألة الثانية: حكم الصيام يف السفر:-

ُ َعن ُْهْم قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللهي  َي اَّلله ِفي َسَفٍر فَ رََأى زيَحاًما َوَرُجًَل َقْد ظُل يَل َعَلْيهي  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي َرضي
 347ميْن اْلَبي ي الصهْوُم ِفي السهَفري"لَْيَس "فَ َقاَل َما َهَذا فَ َقاُلوا َصائيم  فَ َقاَل: 

ذهب اْلمهور: إَل جواز الصيام، حبيث ذهب أكثرهم إَل أن الصوم أفضل ملن قوي عليه، وِل يشق عليه 
348. 

                                                                    
 .6/314شرح صحيح مسلم، النووي،  - 340
 .1/992املنتقى، أبو الوليد الباجي،  - 341
 .232اْلزهية، علي اهلروي، ص  - 342
 .6/314شرح صحيح مسلم، النووي،   - 343
 .320ص اْلىن الداّن، املرادي،  - 344
 .4/225الكتاب، سيبويه،  - 345
 .1/299املنتقى، أبو الوليد الباجي،  - 346
 .4/229(، 1946صحيح البخاري، رقم ) -347
 . 2/64انظر: شرح معاّن اْلَثر، الطحاوي،  -348
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ويرون أن الصوم ِف السفر َيزئ ومحلوا هذا اْلديث على أوجه، منها: إن املراد َبلَب هنا: الَب الكامل الذي 
ليس املراد به إخراج الصوم ِف السفر على أن يكون براً، ْلن اْلفطار قد يكون أبر من الصوم هو أعلى مراتب الَب، و 

 349إذا كان للتقوي على لقاء العدو.
 الدليل النحوي: 

 . 351، والزائدة َنو: "ما جاءّن من أحد، ِبعىن:"ما جاءّن أحد"350ويستدل هلذا التوجه ِبعل "من" زائدة 
يقول الزرقاّن: "وتكون "من" زائدة، كما يقال: ما جاءّن من أحد، وما جاءّن أحد، ونظريه اْلديث:"ليس 

املسكني َبلط واف الذي ترده التمرة والتمراتن، قيل: "فمن املسكني؟ قال: الذي يسأل وَّل من يغنيه، وَّل يفطن له 
ف املسكني بباب أحدكم فلريده ولو بتمرة" فمعناه: أن إذا وق":ملسو هيلع هللا ىلصفيتصدق عليه"، ومعلوم أن الط و اف ميسكني ، وقال 

 .352"سبحانه وتعاَل الفطر فيه بر أيضاً ملن شاء أن َيخذ برخصة هللا
 

                                                                    
 . 3/42واملغِن، ابن قدامه املقدسي،   2/64انظر: شرح معاّن اْلَثر، الطحاوي،  -349
 . 1/428انظر:مغِن اللبيب، ابن هشام اْلنصاري،  - 350
 . 69منازل اْلروف، ابن عيسى الرماّن، ص - 351
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