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(مِــــــنِ) ِ

بنيِاالستعمالِالقرآنيِوفهمِالنحاة

شكيب غازي بصري الحلفي



المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف األنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى اله
الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.
اما بعد...
فالذي الشك فيه ان الخطاب القرآني خطاب مرتفع عن الخطابات السماوية األخرى فضال عن الخطاب
البشري نفسه (شكال ومضمونا),فبالشكل سما معماره اللفظي الى اعلى سمات االنسجام فبدا لوحة صافية
يالئم بعضها بعضا ,وبالمضمون الّف نصا مخبرا لخفايا المستقبل ,ولما كان هذان المفصالن ال ينفك
بعضهما عن بعض وانما يسيران باتجاه مواز غدا النص القرآني نصامعجزا ولذلك يعدّ البحث فيه
محاولة خطيرة ألنها بصدد تفسير مظاهر تلك الرفعة او محاولة االقتراب منها بأقل تقدير.
ن) بين االستعمال القرآني وفهم النحاة)محاولة إلبراز بعض اإلسرار
ان هذا البحث الموسوم بـ((مِ ْ
ن) ذلك الجمال الذي شُتّت بما سنّه نحاة الكوفة
الجمالية التي افرزها االستعمال ألقراني لـ(مِ ْ
من(إسطورة)إنابة الحروف بعضها عن بعض ألنهم سحبوا االستعمال القرآني المطلق على جنس
خطابهم المحدود فحصل التناقض متناسين ان للغة القران سمات أسلوبية هي سر إعجازه وأساس
رفعته,هذا من جانب ومن جانب آخر فأنهم لم يفرّقوا بين نظام اللغة واستعمال النظام او بين قوانين اللغة
ومتطلبات االستعمال الن األول-أي قوانين اللغة-تمثل قوّة المفردة والثاني-أي متطلبات االستعمال-تمثّل
االستعمال الفعلي لهذه القوة ولذلك فقدوا دقة المعنى على حساب القاعدة التي استنبطت في األصل من
االستعمال نفسه,ولهذا قال ابن جني(293هـ)في (باب استعمال الحروف بعضها مكان بعض)((هذا باب
يتلقاه الناس مغسوال ساذجا من الصنعة وما ابعد الصواب عنه وأوقفه دونه))(,)1في حين منع البصريون
ذلك ان للحرف معنى واحدا ومذهبهم((ابقاء الحرف على موضعه االول اما بتاويل او تضمين يقبله
اللفظ,او تضمين الفعل معنى فعل اخر يتعدى بذلك الحر,وما ال يمكن فيه ذلك فهو من وضع احد الحرفين
موضع االخر على سبيل الشذوذ,فكالهما حمل على المعنى,الن التجوز في الفعل اسهل لديهم منه في

 مدرس دكتور في جامعة الكوفة  /مركز دراسات الكوفة.
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الحرف))(((,)3فالبصريون ال يجيزون وقوع بعض حروف الجر موقع بعضها االخر,والكوفيون يجيزون
ذلك تأدية حقيقة ال مجازية))(,)2ولكن البصريين اذ رفضوا اإلنابة فقد قبلوا التضمين(.)4
من هنا أسس البحث استحالة توظيف حرف مكان آخر الن الحرف المعوّض اليمكن ان ينهض
باالنجاز الداللي الذي أدّاه الحرف المستعمل فعال ,ولو ان النحاة والمفسرين فهموا الواقع اللغوي لآليات
قيد درسهم واستوعبوا أجواءها الخارجية آلمنوا ان الحرف ال ينوب عن آخر لقصديته في االستعمال
وهي((مسألة يأباها الأستعمال وتفضي الى مشكالت لغوية والى اضطرابات كثيرة,وانه باإلمكان تأويل
()5

الشواهد التي يحتج بها تأويال سائغا مقبوال النبو فيه وال إرهاق))

بوساطة مدّ النظر بعيدا الستيعاب

العمق الداللي الذي يؤسسه الحرف المستعمل فعال ومن دون هذا فان اإلنابة تفضي الى مرحلة من
مراحل االستعمال الذي يفقد درجة الصحة النحوية التي هي أساس صحة الداللة بدليل ان حمل الداللة
األصلية للحرف يجعل النص اللغوي متمكنا دالليا من جهة جمال تقديم المعنى,و يمكن إدراج النتائج التي
توصّل اليها البحث بالنقاط اآلتية:
أوال :ان النص القرآني يعد نصا مرتفعا قياسا بالنصوص السماوية التي سبقته ام بالنصوص البشرية,لذا
ان محاولة االقتراب منه تعد محاولة خطيرة لجهة انفتاح الداللة فيه على أزمان متعددة وعدم انغالقه
على عصر معين كحال النصوص القولية مثال.
ثانيا :يعد حرف الجر(من)من الحروف العاملة في ما بعدها من المفردات وان داللته ال تخرج عن معنى
االبتداء إطالقا ,اما محاولة فهمه بوساطة االعاضة بحرف اخر من حروف المعاني فهي مشكلة المتلقي
في عدم قدرته على اإلحاطة بتحوالت التعبير وليست مشكلة النص ذلك ان التعبير اللغوي-والسيما الفني
منه-ال يعبر عن احساس المتلقي واماله بقدرتعبيره عن احساس المبدع وتطلعاته ولذلك فان النصوص
القرانية التي حاول النحاة والمفسرون تفسيرها وفقا لمبدا اعاضة الحروف سببها انهم فسّروها بحسب
قدراتهم العقلية في فهم النص وليس بحسب قدرة النص علىاالنفتاح الداللي.
ثالثا :ان اغلب النصوص التي عرضها البحث لو نوقشت بحسب ادوات(علم لغة النص)لما احتجنا الى
االنابة ذلك ان علم لغة النص يتجاوز حدود الجملة النحوية الواحدة الى حدود النص النحوية كاملة بما
يشتمل عليه من قرائن متعددة في حين ان الجملة النحوية-بحسب مفهوم النحاة القدامى-تقتصر على ركني
االسناد والفضالت وهذا ما يجزأ النص حتى تضيع قيمه العميقة.
رابعا:ان قياس المتغير (الكالم)على وفق الثابت(القاعدة)ممارسة ياباها الواقع اللغوي الذي يتكون نتيجة
بواعث داخلية غامضة بجوف النفس االنسانية التي تستشعر الواقع فتعبر عن احساسه به بحسب تركيبها
ونظرتها لالشياء,لذا يعد سحب الحدث اللغوي ومحاولة تطويعه بما يتفق والقاعدة النحوية ضياعا الصل
الحدث اللغوي نفسه فكيف اذا كان النص القراني هو المطوّع والمسحوب ليتطابق وتلك القاعدة؟فالريب
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في االمر ان الذات القاصرة اليمكن لها احتواء الذات المطلقة بل ال يمكن االقتراب منها فكيف المساس
بها؟-فتأسيسا على هذا االعتبار-يجب ان يعالج الواقع اللغوي بحسب ظروفه المنتج بها واالرهاصات
المحيطة به والواقعة التي يعالجها فضال عن مكانة المتكلم ومنزلته وحجم الخطاب الموجّه
والمخاطَب(المتلقي)اذ ال يمكن فصل هذه المكوّنات الثالث بعضها عن بعض –كما يرى علماء
االسلوبية-فليس تحوّل المتكلم عن القاعدة خرقا لها وانما التقصير يمكن في القاعدة من حيث ا انها غير
قادرة على توفير امكانات التعبير للمبدع .
خامسا :ان عدم فهم ظروف االية واجواءها وفقدان عنصر الدقة واالدراك في تلمّس القصد الذي يريده
النص واقتصارهم على واقعهم الحسي وقياس المعنى العميق عليه ادى بهم الى انابة حروف المعاني
مكان(من)وقد اثبت البحث بطالن هذا االعتماد فيما لو مدّ البصر وفهم عمق النص.
وهنا أقدم عظيم امتناني ألستاذي الدكتور عائد كريم الحريزي الذي وجّه هذا البحث وجهته الصحيحة –
أطال اهلل في عمره.-
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث ان يقسم بحسب المباحث التي أوردها النحاة والمفسرون في أثناء بحثهم
لـ(من)حفاظا على المنهج االجرائي فكان البحث على النحو اآلتي-:
المبحث األول(:من)البتداء الغاية.
المبحث الثاني(:من)الزائدة
المبحث الثالث(:من)للتعليل.
المبحث الرابع(:من)مرادفة للباء.
المبحث الخامس(:من)مرادفة للبدل.
المبحث السادس(:من)مرادفة (على).
المبحث السادس(:من)مرادفة (عن).
المبحث السابع(:من)مرادفة الفصل.
وقد سبق البحث بمقدمة تقفوها خاتمة أدرجت فيها أهم ماتوصل إليه البحث من نتائج,ثم ثبت بالمصادر
والمراجع التي اعتمدها البحث.
المبحث األول
(من ألبتداء الغاية)
يعد سيبويه(181هـ)أول من أشار إلى داللة(من)على ابتداء الغاية إذ قال((وإما من فتكون البتداء الغاية
ُّ
في األماكن وذلك قولك :من مكان كذا وكذا الى مكان كذا وكذا ,وتقول اذا كتبت كتابا:من فالن إلى فالن
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فهذه األسماء سوى األماكن بمنزلتها))(,)6غير ان الكوفيين واالخفش والمبرد ودرستوية جعلوا الزمان
ُسسَ عَلَى التَّقْوَى ِمنْ َأوَّلِ يَوْمٍ َأحَقُّ
من ضمن الذي تدخل عليه (من)()7واستشهدوا بقوله تعالى((لَّ َمسْجِدٌ أ ِّ
()8

أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ ِرجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاهّللُّ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ))

وقدّر من اليروق له دخول

(من)على الزمان ب((من تاسيس اول يوم)) ورده السهيلي بقوله((وليس يحتاج في قوله((مِنْ أَوَّلِ
يَوْمٍ))الى اضمار كما قرره النحاة من تاسيس اول يوم,فرارا من دخلو(من)على الزمان ولو لفظ بالتأسيس
لكان معناه:من وقت تأسيس أول يوم,فاضماره للتأسيس ال يفيده شيئا ,ومن تدخل على الزمان وغيره ففي
التنزيل((من قبل ومن بعد))والقبل والبعد زمان))(,)9الن القواعد يجب ان تنتزع من الواقع اللغوي الفعلي
وهو المنهج الذي يبعدنا عن التأويل المفرط اذ ليس هناك من مانع يحول من دون دخول(من)على الغاية
مادام يوجد له بارفع نص شواهد,وال يسوغ للبصريين اعتزازهم بقواعدهم انكار دخولها على الزمان
فمثلما وجدت داخلة على االماكن واألسماء ليس دخولها على الزمان ما يمنع إذ بين الزمان والمكان قاسم
مشترك هوالظرفية.
جدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى ِمنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن
سِ
ان انكار دخول (من) على الزمان في قوله تعالى ((لَّ َم ْ
()10

تَقُومَ فِيهِ))

جرّ الرضي االسترابادي الى انكار داللتها على االبتداء يقول((وانا ال ارى في اآليتين

معنى االبتداء اذ المقصود من معنى االبتداء في (من)ان يكون الفعل المتعدي بـ(من)االبتدائية شيئا
ممتدا,كالسير والمشي ونحوه وكون الشيء الممدود بـ(من)الذي فيه ابتداء ذلك الفعل نحو :سرت من
البصرة وان يكون الفعل المتعدي بها اصال للشيء الممتد,نحو:تبرأت من فالن الى فالن,وكذا خرجت من
الدار ,الن الخروج شيئا ممتدا ,اذ ال يقال:خردت من الدار اال إذا انفصلت عنها ,ولو باقل خطوة وليس
التأسيس والنداء حدثين ممتدين وال اصلين للمعنى الممتد,بل هما حدثان واقعان فيما بعد (من)))(,)11لكن
تخصيص مفهوم االبتداء بالشيء الممتد إشارة ال تقوم على دليل اذ ورد في اللسان ((والبدء فعل الشيء
()13

أول بدأبه))

وبهذا يكون معنى االبتداء مصداقا ينطبق على كل شيء يفعل اول مرة اذ ال يمكن تصور

شيء ال ابتداء له وانما االبتداء ركن مؤسس لمساحة الوجود مفهوما ومصداقا ونحن نلزمه بما الزم به
نفسه اذ قال((او يكون الفعل المتعدي بها اصال للشيء الممتد نحو:تبرات من فالن الى فالن))()12وليست
التبرئة شيئا ممتدا وإنما هو مفهوم لفعل وجودي,ثم ان وجه النقض الذي أسسه باطل لجهتين:
األولى:إن(من)لم تدخل على مفردة (تأسيس)وإنما أقحمها من اليسوغ دخول(من)على الزمان إذ قدرها
((من تأسيس))وماهو مقحم ال يعد حجة على صحة الدعوى الن أصل النص((من أول يوم))
الثانية:ان مفردة((أوّل))التي اقترنت بها((من))تدل صراحة على معنى االبتداء الن اول كل شيء مبتدأه
,فما ذهب إليه الرضي((من البعد والتكلف بحيث ال يلتفت اليه,وال يعرج عليه بحال...والذين ال يجيزون
دخول((من))على الزمان إنما يحجرون على الناس القول :صمت من أو الشهر إلى آخره,وعملنا من
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الصباح إلى المساء وال وجه لهذا التقييد ,إذ من المعلوم إن الزمان والمكان وعاءان ألفعالنا وأحداثنا
وهما متالزمان في ذلك فان قولنا:سرت من البصرة إلى الكوفة يرافقه –مع امتداده في المكان-امتداد
()14

مالزم في الزمان ابتداء وانتهاء))

وتأسيسا على ما تقدم:تكون داللة االبتداء أصل في
()15

معنى(من)فهو((الغالب عليها,حتى ادعى جماعة إن سائر معانيها راجعة إليه))

والمعاني األخرى

معان مقحمة عليها نتيجة عدم االستيعاب الكامل ألجزاء النص وهذا ما سيتضح في الصفحات اآلتية.
المبحث الثاني
(من الزائدة)
يدور مفهوم الزيادة على ما هو زائد على أصل النمط أي على أصل وضع الجملة,فللجملة أركانها
وفضالتها من المنصوبات والمجرورات فإذا ورد فيها غير ذلك فهو زائد على مطالب الصحة واإلفادة
((ومادمنا نعترف أن النص القرآني يشتمل على تأكيد للمعنى,فان الزيادة احدى وسائل التوكيد ال مشاحة
في ذلك,وهكذا يجب ان ندخل الى القضية واالّ ننسب القائلين بالزيادة الى التزيّد على النص القراني الن
()16

الزيادة نحوية ال قرآنية))

من هنا يجب ان نسلط ادراكنا على نطاق الزيادة وحركة عملها الن

األعراف اللغوية ترسم حدود االستعمال واالستعمال يحاول جاهدا خرق تلك الحدود أمال في مالمسة
نقطة االبداع التي تتطلب تحوّال يجانب ما ساد من األحداث اللغوية((فالمعنى المطلوب بالجملة ليس
وظيفيا فقط وانما يتخطى الوظائف من فاعلية ومفعولية الخ,فيسلك مسالك اسلوبية اخرى ال تحققها اال
()17

العناصر الزائدة على مجرد النمط التركيبي ذي المعنى الوظيفي))

والخطاب القراني يتخطى قواعد

اللسان لينطلق الى افاق ارحب في فضاء الداللة الن سمات اللسان القراني قائمة على قصدية
()18

االختيار((فكل شيء فيه وظيفة وقصد))

ولكن النحاة تجاوزوا الزيادة في اصل مفهومها لينسحب

على االستعمال القراني من دون منطقة التركيب االولى فقالوا بزيادة((من))فكان الخطر الذي تنبه اليه
المبرد((385هـ))إذ قال((واما قولهم إنها زائدة فلست أرى هذا كما قالوا وذلك ان كل كلمة إذا وقعت وقع
لها معنى فانما حدثت لذلك المعنى وليست زائدة))()19ومن المواضع التي قالوا بزيادتها قوله تعالى((مَا
شكُرُونَ ))()31فليس
جعَلَ عَلَ ْيكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِ ُيطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ ِنعْمَتَهُ عَلَ ْي ُكمْ َلعََّلكُمْ َت ْ
يُرِيدُ اهّللُّ لِ َي ْ
وجود ((من))هنا كسقوطها إذ إنَّ وجودها مدّ حركة النفي على جنس الحرج كلّه وهو القصد الذي يناسب
المقام ولو قلنا بزيادتها لتعيّن نفي بعضا منه فاالبتداء بالنفي هو المراد ومما يعضّد داللة العموم((أي
ابتداء النفي))تنكير مفردة ((حرج))التي اطلقت لتستوعب كل االجناس الننا نقيم فارقا دالليا بين قولنا
((ماجاءني رجل))و((ماجاءني من رجل))ففي الحدث االول سقط النفي على واحد من الرجال في حين
()33

امتد النفي بتاثيرمن((من)) على جنس الرجال كلَّهم ()31لذا((الزيادة في القران مفهوما ومصطلحا))
ولو دقق الناظر في المواضع التي قالوا بزيادتها سيلمس انجازات جمالية اسلوبية* تحققها((من)).
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المبحث الثالث
من للتعليل
بين العلّة والمعلول تالزم مرحلي كتالزم ركني جملة الشرط,اذ لكل معلول علة ولكل سبب مسبب وان
اختلفا في جهة االسناد الفعلي من حيث جهة المباشرة في احداث المعلول بالنسبة للعلة وكون السبب
طريقا في ا يجاد المسبب على وفق الثنائيات التي تحكم االرتباط المتوالي في سلوك االنسان فالوجوب
اضطراري بين العلة والمعلول(.)32
ان غياب هذا الفهم لطبيعة العالقة بين العلة والمعلول ادى بالنحاة الى ان يحملو داللة (من)في كثير من
المواضع على معنى التعليل او السبب من ذلك قوله تعالى(( َّالذِي َأطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ
()34

خَوْفٍ))

قال ابن حيان((من هنا للتعليل أي الجل الجوع كانوا قطانا ببلد غير ذي زرع عرضة للجوع

والجدب لوال لطف اهلل تعالى بهم وذلك بدعوة ابراهيم(عليه السالم) لهم...وآمنهم من خوف وفضلّهم على
العرب بكونه م يؤمَّنون حيثما حلّوا يقال هؤالء قطان بيت اهلل فال يتعرض اليهم احد وغيرهم
()35

خائفون))

ولمثل هذا ذهب الزركشي()36وابن هشام االنصاري(,)37ولكن ان ادراك الواقع الذي تعالجه

االية المباركة ارادكا عميقا ينفي التعليل المقحم على االية الن النص بمقام ابراز عناصر التفضيل التي
حباها اهلل لقريش والتعليل ينسخ هذا المعنى العميق وال تكون حجم الفضيلة المعطاة لقريش كبيرة اال
بحمل (من)على اصلها في االبتداء ,أي انه-سبحانه -اغدق عليهم نعمتي االطعام واالمن بعد ان تمكّن
منهم الجوع والخوف ايّما تمكن الى ان جعل البيت الحرام بجوارهم فزال منهم الجوع والخوف وبهذا
يكون اتخاذ البيت كقبلة للمسلمين نقطة(االبتداء)األولى التي رفعت مكانة قريش وكان االطعام المراد في
اآلية الكريمة هو ترميز للتمكن االقتصادي الذي حدث ال مجرد فعل االطعام الحسي,من هنا فان حمل
(من) على داللة االبتداء لها من الوقائع التاريخية ما يعضد اتجاهها قال الزمخشري((يعني اطعمهم
بالرحلتين من جوع شديد كانوا فيه قبلهما وامنهم من خوف عظيم وهو خوف اصحاب الفيل او خوف
التخطف من بلدهم))(, )38ويظهر ان الزمخشري المح ان معنى (من)على االبتداء وان لم يشر الى ذلك
صراحة ونزداد اطمأنانا انه لم يفسرها بالتعليلية اطالقا,بل ان تنكير مفردتي ((جوع وخوف))يفتح داللة
العموم والشمول النتشار هذين الهاجسين وسط قريش وان حمل (من)على االبتداء تزيلهما على نحو
االشتمال وكانهما غير مجودين اصال وهو الذي نقله الزركشي عن االبذيّ بقوله((الذي فهم من العلة انما
()39

هو الجل المراد وانما هي لالبتداء أي ابتداء االطعام الجل الجوع))

ثم ان مفردة((الجل))المقدرة
()21

تجعل اجزاء النص متداخال اذ يكون النص بعد التقدير((اطعمهم الجل الجوع وامنهم الجل الخوف))

وكأن الخوف والجوع متقدمان على النتيجة((االطعام واالمان))وهذا خالف المنطق الن نعمتي االطعام
واالمان تحصيل حاصل من المعبود للعابد.
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المبحث الرابع
من مرادفة للباء
شعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ
قال ابن هشام ان (من) في قوله تعالى((وَتَرَاهُمْ ُيعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَا ِ
خسِرُوا أَن ُفسَ ُهمْ وَأَهْلِي ِهمْ يَ ْومَ الْقِيَامَةِ أَالَ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي
خَفِيٍّ وَقَالَ َّالذِينَ آمَنُوا إِنَّ ا ْلخَاسِرِينَ َّالذِينَ َ
()21

عذَابٍ مُّقِيمٍ))
َ

بمعنى الباء وتابعه بذلك الزركشي()23والمرادي()22والرماني()24والزجاج(,)25ولكن عند

توظيف السياق من قوله تعالى ((وَمَن ُيضْلِلِ اهّللَُّ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن َب ْعدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا
شعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ
ا ْل َعذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ,وَتَرَاهُمْ ُيعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَا ِ
خسِرُوا أَن ُفسَ ُهمْ وَأَهْلِي ِهمْ يَ ْومَ الْقِيَامَةِ أَالَ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي
خَفِيٍّ وَقَالَ َّالذِينَ آمَنُوا إِنَّ ا ْلخَاسِرِينَ َّالذِينَ َ
()26

عذَابٍ مُّقِيمٍ))
َ

يظهر ان المقام يوم القيامة الذي به تُساق أعمال العباد واآليتان تشيران الى ثالث

ثنائيات في ضمن إطار التضاد العكسي هي:
 -1من يضلل ـــــــ مال له من ولي
 -2رؤية العذاب -ــــــ ال سبيل للرجوع
 -3الذين امنوا-ـــــ الذين لم يؤمنوا خسروا
فهذه الحقائق لم يكن لقوم نوح(عليه السالم)سابق عهد بها,وانما تراءت لهم اول مرة وبهذا فستكون
االنعكاسات لديهم ترددية ونتيجة التجاه االنعاكس هذا ان تبدوا سلوكياتهم غير معهودة اذا قيست بواقعهم
الدنيوي لما رأوا حركة االشياء غريبة فلشدة خشوعهم,وارتفاع درجة االضطراب لديهم,وتوسلهم
للرجوع ثانية,وتصاعد تيار نار جهنم امام اعينهم استرقت عيونهم النظر ولكن من اقصى الطرف(مبتدأ
العين) اذ ال طاقة لهم وهم بازاء هذه المناظر ان يمتد نظرهم بكل طاقته بعد ان لمسوا خسرانهم بايديهم
وثبت لهم األمر برؤية العين فكان النظر نظر سارق متلصلص,نظر الخائف المترقب قال
الزركشي((وقيل انما قال من ((من طرف))النه ال يصح عنه,وانما نظره ببعضها))

()27

بل ان الدماميني

كان اكثر اقترابا من معنى (من)الحقيقي بعد ان اقام فاصال بين االستعمالين قال((ان اريد بكون الطرف
الة للنظر فمن بمعنى الباء,قال يونس:وليس الظاهر حينئد كونها لالبتداء وكما قال المصنف,وان اريد
بكون الطرف واقع ابتداء النظر منه فمن بمعنى ابتداء الغاية ال بمعنى الباء,فهما معنيان متغايران
موكوالن إلرادة المستعمل))

()28

واالستعمال الثاني هوالمراد بتاثير الوقائع المسوقة فكأن المراد ابراز

كيفية النظر ال اصله يقول الزمخشري((أي يبتدىء نظرهم من تحريك ألجفانهم ضعيف خفي بمسارقة ،
كما ترى المصبور ينظر إلى السيف  .وهكذا نظر الناظر إلى المكاره  :ال يقدر أن يفتح أجفانه عليها
ويمأل عينيه منها  ،كما يفعل في نظره إلى المحاب )) وما يعضّد ما ذهبت اليه ان مفردة((خفي))قيد مانع
الحتماالت تعدد فعل النظر فالخفاء يفسّر خصوصية نظر هؤالء فيكون اخفاء الطرف اشارة الى ضيق
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جفني العينين واقترابهما من بعض الن الطّرف((طرف العين,والطرف:اطباق الجفن على الجفن,قال ابن
سيدة:طرف يطرف طرفا:لحظ...والطرف:تحريك الجفون في النظر...وطرف بصره يطرف طرفا اذا
طبق احد جفنيه على اآلخر))( )29و((طرف الشيء جانبه))(.)41
يترشّح مما سبق ان حمل داللة(من)على غير االبتداء يشتّت جمال التعبير القراني ,فان االبتداء يرسم
الصورة واضحة في ذهن المتلقي بازاء كيفية نظر هؤالء يوم القيامة.
المبحث الخامس
من مرادفة للبدل
()41

جعَلْنَا مِنكُم َّمَلَئِكَةً فِي األَْرْضِ َيخْلُفُونَ))
وجّه ابن هشام قوله تعالى((وَلَوْ َنشَاء َل َ
()42

((فهو كالسبب في حصول العوض,فكأنه منه اتى))

()43

انها بمعنى البدل

وإلجل ان ندرك داللة(من) انها لالبتداء البد من

استكشاف داللة (الجعل) ومفوهم (البدل) الذين سوّغا عملية إنابة البدل عوض(من) ,اما الجعل فقد
تعارضت آراء المعجميين فيها تعارضا حادا(,)44بحسب ورودها في السياق القرآني اذ يشير كلّ منها الى
صورة سياقية ساكنة تمثّل مرحلة او صورة من صور التحوّل(,)45فـ((جعله:صنعه,وجعله:صيّره,قال
سيبويه:جعلت متاعك بعضه فوق بعض القيته,وقال مرة:عملته ...وجعل الطين خزفا والقبيح حسنا:صيّره
()46

ايّاه,وجعل البصرة بغداد:ظنها إيّاها ,وجعل يفعل كذا:اقبل واخذ))

وهذه المعاني يجمعها قاسم مشترك

بانها((تدل على اظهار شيء موجود بوضع مغاير لوضعه االصلي وهذا المعنى المفترض يجمع شتات
المعاني المتنافرة آنفا ...أي اظهار الموجود بحال مختلف عن حاله االصلي))

()47

فبالجعل صورة

المتحوّل تتغير ويبقى جوهره االصلي ,اما البدل فانه تغيير صورة المتحول عرضا وجوهرا الى موجود
اخر ال ينتمي الى االول البتةفـ((تبديل الشيء تغييره وان لم يأت ببدل,واستبدل الشيء بغيّره,وتبدل به اذا
اخذه مكانه والمبادلة:التبادل واالصل في التبديل:تغيير الشيء عن حاله واالصل في االبدال جعل شيء
مكان شيء اخر...يقال:ابدلت الخاتم بالحلقة اذا نحيت هذا وجعلت هذامكانه))( )48قال تعالى((فَأُوْلَ ِئكَ يُبَدِّلُ
()49

اهّلل سَيِّئَاتِ ِهمْ حَسَنَاتٍ َوكَانَ اهّللَُّ غَفُوراً َّرحِيماً))
َُّ
()51

السيئات))

((اال ترى انه قد ازال السيئات وجعل مكانها

اي ان صورة السيئات لم تعد تشغل حيّزا فالتعارض بين داللة((الجعل والبدل))قائمة وهما

ضدان ال سبيل الى التقائهما مما يدلّ على ان عملية الجعل هي المرادة النه-سبحانه-اراد اظهار قدرته
على اظهارهم وتصييرهم هم انفسهم مالئكة مع المحافظة على اصل جنسهم االنساني وهو المعنى الذي
ال تؤديه داللة البدل التي تقتضي إزالة االصل بكل تصوراته,فان قوم فرعون الذين عاقبهم اهلل لم يفرقوا
ولم تحصل عملية االستبدال المقحمة على النص وأنما هي وقائع مفترضة ساقها النص القراني وهو
بمعرض الحديث عن اثبات قدرته امام فرعون ((المتأله))أي:لو شاء اهلل الظهركم وصيّركم بهيأة مخالفة
النطباع اصلكم الذي ينتمي لعبادة فرعون((االله))وهوالمعنى الذي اقترب منه االلوسي وان لم يرجّحه
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()51

قال((وجوّز ان يكون المعنى لجعلنا الخ لحولّنا بعضكم مالئكة فمن ابتدائية))

والتحويل مخالف

لالستبدال من جهة نسبة المتحوّل الى االصل فشتان مابين التحويل واالستبدال وقد اشار الزمخشري
ان((جعل)بمعنى((ولد))قال((لجعلنا منكم:لولدنا منكم يارجال مالئكة يخلفونكم في االرض كما يخلفكم
()53

اوالدكم كما ولدنا عيسى من انثى من غير فحل لتعرفوا تميّزنا بالقدرة االلهيّة))

ولعل معنى الوالدة

هو االقرب الن النص القراني المح لها عندما ساق ابتداء خلق عيسى((عليه السالم))اذ قال((ََولَمَّا ضُرِبَ
جدَالً بَلْ ُهمْ قَوْمٌ
ن مَرْ َيمَ مَ َثَلً ِإذَا قَوْ ُمكَ مِنْهُ َيصِدُّونَ ,وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ َأمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ َلكَ إِالَّ َ
ا ْب ُ
جعَلْنَاهُ مَثََلً لِّبَنِي ِإسْرَائِيلَ ,وَلَوْ َنشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم َّمَلَئِكَةً فِي
خصِمُونَ ,إِنْ هُوَ إِالَّ عَبْدٌ أَ ْنعَمْنَا عَلَيْهِ َو َ
َ
األَْرْضِ َيخْلُفُونَ))(,)52اذن فالمراد:ان اهلل إمّا ان يجعلكم انتم انفسكم((بالتصيير))او يولد منكم صالحين او
يحوّلكم مالئكة باستحقاق العبودية وهذه كلّها ال تتسق وداللة البدل التي اقحمت على سياق االية نتيجة
عدم تمكنهم من االنطالق من القوة((التجريديّة))التي الزموا بها انفسهم وسوّغت لهم سحب كالم اهلل الذي
اقيم على قصدية االختيار وهدف النظم سحبوه ليجعلوه مقاسا على قدرة البشر في االستعمال االعتيادي.
المبحث السادس
من مرادفة على
{وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَ ْومِ َّالذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّ ُهمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ
قال ابن هشام ان (من)في قوله تعالىَ
فََأغْرَقْنَاهُمْ َأجْ َمعِينَ }()54بمعنى نصرناه على القوم الظالمين(,)55ومن المفسرين من ضمّن (نصر)(نجا)
فلما((كان الفعل(نصر) يعدّى ب(على)الى مفعول ثان يقال مثال:اللّهم انصرنا عليهم,اما هنا فقد استعمل
كلمة(من) وربما كان ذلك من اجل ان المراد النصرة المقترنة بالنجاة الن مادة النجاة تتعدى ب(من)
))

()56

والمتفحص يرى غرابة هذا التأويل الذي تداخلت به حدود االفعال فالنجاة لم يكن قصدا للنص الن

فعلي((النجاة والنصر))وقعا في سياق متصل في قال تعالى{وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْ َتجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ
وَأَهْلَهُ ِمنَ ا ْلكَرْبِ ا ْل َعظِيمِ ,وَنَصَرْنَاهُ ِمنَ الْقَ ْومِ َّالذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَ ْومَ سَوْءٍ فََأغْرَقْنَاهُمْ َأجْ َمعِينَ
}

()57

مما يدلّل على قصدية استعمال كل فعل بتوجيه معين ألنهما فعالن متغايران في داللتيهما(,)58وهذا

يفسّر بطالن التضمين الذي شتّت تماسك اللنص فضال عن ان النصرة المفرغة من النجاة اقتران مفرغ
من عناصر االنسجام اذ ال معنى لنصرة من دون نجاة,ومنهم من ضمّن (نصر)الفعل(منع)قال
()59

الطوسي((أي منعناه منهم ان يصلوا اليه بسوء))

ولم يرد النص ذلك اذ ان المنع ال يفضي بالضرورة

الى النصرة وانما الخطر يبقى عالقا بنوح(عليه السالم)فيما لو توفرت مناسبات الغدر به فالمنع حاجز
مؤقت حدث تحت تأثير ظرف طارئ نتيجة لتوفّر مناسبات المنع-نسبيا-وبزوال العامل النسبي تتوفّر
اجواء الغدر-كما تقدم-بل ان (النصروالمنع)خطان متوازيان مما يؤكد بطالن التضمين المدعو,لذا البدّ ان
نفسّر السّر االستعمالي الذي قصده النص وللوصول لهذا القصد البدّ ان نقف عند قاعدتين معرفيتين
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مترابطتين ارتباطا متواليا,اما القاعدة االولى فنؤسس بها فارقا بين قولنا((نصرناه على القوم الظالمين
ونصرناه من القوم الظالمين))وهنا تدخل القاعدة الثانية فاذا عرفنا ان قوم نوح تشرّب بهم الشرّ ايّما
تشرّب وعرفنا ان نوحا لم تكن قواه وعدته كافيتين لمواجهة هذا المد وهو يبحث عن خالص باية وسيلة
ندرك ان نصر نوح لم يكن بفعل قواه وانما هي قوة خارجية انقذته مما هو فيه مع فقدان دوره
القيادي,اما ((نصرناه على القوم الظالمين))فان نوحا قاتل لوحده من دون مدّ خارجي مع بقاء دوره
القيادي وهزيمة الطرف اآلخر(,)61لداللة (على)على االستعالء ,وقد يكون(نصرناه من) من دون قتال
و(نصرن على) مصحوب بقتال.
المبحث السابع
من مرادفة عن
َلمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ
سَ
ْلْ ْ
ومنه قوله تعالى((أَفَمَن شَرَحَ اهّللَُّ صَدْ َرهُ ِل ِ
اهّللَّ أُوْلَ ِئكَ فِي ضََلَلٍ مُبِينٍ))(,)61فقالوا (من)هن بمعنى(عن),ولكن اذا وازنا داللة (من وعن)وقسنا مدى
ِ
مالءمة كل واحدة منهما لمراد النص يظهر ان(من) هي القصد في االداء القراني ,الن(عن)التخرج عن
المجاوزة بل لم يذكر البصريون سواه()63وكل المعاني المذكورة تعود اليها()62فداللة((سافرت عن
البلد))أي تجاوزته ولكن قد اعود اليه ثانية او ان نظري ال زال يلحظ بعض اطرافه وهذا يدل على جزء
من االنتماء اليه,فاذا عرفنا ان السياق القراني بموضع ابراز مديات القسوة والتعنت والجبروت الءم
المعنى بالمبنى فاختار(من)لداللتها على االبتداء أي ان القساوة ترسخت بقلوبهم ابتداء وليس لها ادنى
عودة الى ذكرالى ذكر اهلل وهو المعنى الذي يقصر عن ادائه الحرف(عن)لجزئية االنتماء فيه وخالصها
منه في(من)ولذلك عبّر النص القراني عن تعنتهم((بالقساوة)) التي هي((الصالبة في كل شيء وحجر
()64

قاس صلب وارض قاسية التبت شيئا))

ومن قوله تعالى((ثُمَّ َقسَتْ قُلُو ُبكُم مِّن َبعْدِ ذَِلكَ فَهِيَ

حجَا َرةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ األَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَ َيخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء
حجَا َرةِ أَوْ َأشَدُّ َقسْوَةً وَإِنَّ ِمنَ ا ْل ِ
كَا ْل ِ
خشْيَةِ اهّللِّ وَمَا اهّللُّ ِبغَافِلٍ عَمَّا َتعْمَلُونَ)) ()65قال ابو اسحاق في معنى
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ َ
()66

قست((غلظت ويبست وعست فتأويل القسوة في القلب ذهاب اللّين والرحمة والخشوع منه))

وهي

بهذا االتجاه تشير الى مرحلة متقدمة من مراحل التكبّر المفرغ من التصوّر المنطقي فعبّر عنه بـ(من)
وهو((ابلغ من ايكون عن مكان من,الن القاسي من اجل الشيء اشدّ تابيّا من القاسي عنه لسبب اخر
()67

وللمبالغة في وصف اولئك بالقبول وهؤالء باالمتناع))

النه((اذا قيل قسا منه فالمراد انه تسبّب لقسوة

نشات منه واذا قيل قسا عنه فالمعنى ان قسوته جعلته متباعدا عنه وعن ذكره فيكون لقسوته سبب
اخر))

()68

وهنا يلحظ عمق المع نى المؤدّى في رسم لوحة التعنت المرادة الن المرء اذا كان طرفا في

السبب والنتيجة عظم بذلك امره,فالقسوة نشات من داخله فكان حاضنة لها,ومن المواضع االخرى التي
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اوّلت(من)بمعنى (عن) قوله تعالى((وَاقْ َترَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَ َفرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ
()69

ن هَذَا َبلْ كُنَّا ظَاِلمِينَ))
كُنَّا فِي غَ ْفلَةٍ مِّ ْ

يتضح ان نصر المفاجأة هو العنصر المهيمن على االحداث فان

هؤالء بعد ان كانوا غرقى في غيّهم واستكبارهم فاذا بيوم القيامة حقيقة واقعة عبّر عنها بـ((اقترب
الوعد))الن االق تراب يستبطن بداخله معاني الخوف والترقب والخشية من طبيعة هذا الوعد الذي ال عهد
لهم به نتيجة لغفلتهم المتجذّرة بداخلهم التي((ابتدأت))حينما أنكّروا العدل االلهي واصرّوا على االستكبار
بانهم اصبحوا بحسب داللة(في)ظرفا للغفلة يعيشون بداخلها متلبسة بهم تلبّسا الفكاك لهم عنها مما يدّلل
انهم اصبحوا حاضنة مالءمة لداء الغفلة الذي انساهم ذكر اهلل ,اذن(من)تشير الى ابتداء الحدث ال
مجاوزته-كما تقدّم.-
المبحث الثامن
من بمعنى الفصل
صَلَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَِإنْ ُتخَاِلطُوهُمْ
عنِ الْيَتَامَى قُلْ ِإ ْ
وجعلوا منه قوله تعالى((فِي الدُّنْيَا وَاآلخِرَةِ وَ َيسْأَلُونَكَ َ
()71

حكِيمٌ))
فَِإخْوَا ُن ُكمْ وَاهّللُّ َيعَْلمُ الْمُ ْفسِدَ ِمنَ الْ ُمصْلِحِ وَلَوْ شَاء اهّللُّ ألعْنَ َت ُكمْ إِنَّ اهّللَّ عَزِيزٌ َ

وقوله تعالى((مَّا

كَانَ اهّللُّ لِ َيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَن ُتمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ ا ْلخَبِيثَ ِمنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اهّللُّ لِ ُيطِْل َع ُكمْ عَلَى ا ْلغَيْبِ
()71

عظِيمٌ))
وََلكِنَّ اهّللَّ َيجْتَبِي مِن ُّرسُلِهِ مَن َيشَاءُ فَآمِنُواْ بِاهّللِّ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فََل ُكمْ أَجْرٌ َ

وعالمتها دخولها على ثاني المتضادين(,)73وقد نسب هذا الرأي البن مالك(,)72ورده ابن هشام
بقوله((وفيه نظر الن الفصل مستفاد من العامل فان ماز وميّز بمعنى فصل والعلم صفة توجب
()74

التمييز))

ولكن((التمييز والعلم))صفتان عامتان تحتاجان لقيد يحدد نقطة ابتداء الشيء المميّز

واألداة(من)ترسم حدود المميّزين والمعلومين,فكأن اهلل رسم حدود كلّ طرف رسما واضحا وحدّد
((ابتداء))منطقة كل صفة من الصفات االربع فهي((ثنائيات ليست في تشابه في المعنى وال ترادف وال
()75

انطواء بل هي في حالة تضاد ولكن كل منهما في حالة تضاد خاص))

فكل ثنائية من الثنائيتين اللتين

اشارت لهما االية المباركة من نوع التضاد الحاد(,)76الن االنسان اما فاسد او صالح و اما خبيث أو طيب
وال يمكن ان تستوعب شخصية ما ضدين بحركة سلوكية واحدة فكانت االداة((من)) مشخّصة بدايات كل
من الفاسد والصالح والخبيث والطيب من دون ان تتجاوز احدهما على االخرى لذا ردّ ابن هشام (من)في
االيتين الكريمتين الى ((االبتداء))

()77

ايّ كان محل التمييزاو العلم اوّال الن((تقرير ابتداء الغاية فيه ان

يميّز الشيء عن الشيء انما يكون بعد االختالط فاذا قلت:ميّزت الرديء من الجيد فابتدأ التمييز الذي هو
الفصل بين الشيئين حصل في الجيد ,وان شئت قلت حصل من الرديء فان ابتداء فصل كل منهما حصل
()78

من الجيد الذي انتهى اليه االخر ولهذا يصحّ ادخال من على ايهما شئت مع اتحاد المعنى))
االفادة:ان (من)مثلت الخيط الدقيق الذي يمنع تداخل المفسد بالمصلح والخبيث بالطيب.
04

وخالصة

(من) بين االستعمال القرآني وفهم النجاة

العدد الثاني والثالثون 4102 /

الخاتمة
يمكن إدراج النتائج التي توصّل اليها البحث بالنقاط اآلتية:
أوال:ان النص القرآني يعد نصا مرتفعا قياسا بالنصوص السماوية التي سبقته ام بالنصوص البشرية,لذا
ان محاولة االقتراب منه تعد محاولة خطيرة لجهة انفتاح الداللة فيه على أزمان متعددة وعدم انغالقه
على عصر معين كحال النصوص القولية مثال.
ثانيا :يعد حرف الجر(من)من الحروف العاملة في ما بعدها من المفردات وان داللته ال تخرج عن معنى
االبتداء إطالقا اما محاولة فهمه بوساطة االعاضة بحرف اخر من حروف المعاني فهي مشكلة المتلقي
في عدم قدرته على اإلحاطة بتحوالت التعبير وليست مشكلة النص ذلك ان التعبير اللغوي-والسيما الفني
منه-ال يعبر عن احساس المتلقي واماله بقدرتعبيره عن احساس المبدع وتطلعاته ولذلك فان النصوص
القرانية التي حاول النحاة والمفسرون تفسيرها وفقا لمبدا اعاضة الحروف سببها انهم فسّروها بحسب
قدراتهم العقلية في فهم النص وليس بحسب قدرة النص على الانفتاح الداللي.
ثالثا :ان اغلب النصوص التي عرضها البحث لو نوقشت بحسب ادوات(علم لغة النص)لما احتجنا الى
االنابة ذلك ان علم لغة النص يتجاوز حدود الجملة النحوية الواحدة الى حدود النص النحوية كاملة بما
يشتمل عليه من قرائن متعددة في حين ان الجملة النحوية-بحسب مفهوم النحاة القدامي-تقتصر على ركني
االسناد والفضالت وهذا ما يجزا النص حتى تضيع قيم النص العميقة.
رابعا :ان قياس المتغير (الكالم)على وفق الثابت(القاعدة)ممارسة ياباها الواقع اللغوي الذي الذي يتكون
نتيجة بواعث داخلية غامضة بجوف النفس االنسانية التي تستشعر الواقع فتعبر عن احساسه به بحسب
تركيبها ونظرتها لالشياء,لذا يعد سحب الحدث اللغوي ومحاولة تطويعه بما يتفق والقاعدة النحوية
ضياعا الصل الحدث اللغوي نفسه فكيف اذا كان النص القراني هو المطوّع والمسحوب ليتطابق وتلك
القاعدة؟فالريب في االمر ان الذات القاصرة اليمكن لها احتواء الذات المطلقة بل ال يمكن االقتراب منها
فكيف المساس بها؟-فتأسيسا على هذا االعتبار-يجب ان يعالج الواقع اللغوي بحسب ظروفه المنتج بها
واالرهاصات المحيطة به والواقعة التي يعالجها فضال عن مكانة المتكلم ومنزلته وحجم الخطاب الموجّه
والمخاطَب(المتلقي)اذ ال يمكن فصل هذه المكوّنات الثالث بعضها عن بعض –كما يرى علماء
االسلوبية-فليس تحوّل المتكلم عن القاعدة خرقا لها وانما التقصير يمكن في القاعدة من حيث ا انها غير
قادرة على توفير امكانات التعبير للمبدع .
خامسا:ان عدم فهم ظروف االية واجواءها وفقدان عنصر الدقة واالدراك في تلمّس القصد الذي يريده
النص واقتصارهم على واقعهم الحسي وقياس المعنى العميق عليه ادى بهم الى انابة حروف المعاني
مكان(من)وقد اثبت البحث بطالن هذا االعتماد فيما لو مدّ البصر وفهم عمق النص.
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(- )19المقتضب:صنعة ابي العباس محمد المبرد,تحقيق عبد الخالق عضيمة,القاهرة(,ب.ط)(ب.ت).45\1:
(- )31المائدة.6:
(- )31ظ:المقتضب.45\1:
(- )33المفسرومستويات االستعمال اللغوي.71:
*ويبدو ان سيبويه( 181هــ)لم تغب عن باله عملية الفصل بين منطقة القواعد ومنطقة االستعمال اذ قال((وقد تدخل في
موضع لو لم تدخل فيه كان الكالم مستقيما,ولكنها توكيد بمنزلة (ما) )) ظ:الكتاب 217\3:فاالستقامة جهة قواعد تنتمي
الى االعراف والتوكيد جهة اسلوبية تنتمي الى االبداع.
(- )32ظ:المعجم الفلسفي:د.جميل صليبا,سليمان نزادة,منشورات ذوي القربى,ط 1285(1هــ).97\3:
( )34قريش.4:
( - )35البحر المحيط:اثير الدين محمد بن علي بن يوسف بن حيان الشهير بابن حيان االندلسي الغرناطي,حقق اصوله وعلق
عليه وخرّج احاديثه:د.عبد الرزاق المهدي,دار احياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع,ط.512\8:)3113(1
( )36ظ:البرهان في علوم القران:االمام بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي,تحقيق محمد ابو الفضل,المكتبة
العصرية,بيروت-لبنان,ط1437(2هــ.355-354\4:)3116-
(- )37ظ:المغني.231\1:
( - )38الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل،ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي(ت528هـ) ،طبعة
جديدة حققها وخرج أحاديثها وعلق عليها على نسخة خطية :عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء التراث العربي ،مؤسسة
التاريخ العربي ،بيروت ،لبنان1431(،هـ 3111/م),152\4:والبحر المحيط.512\8:
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(- )39البرهان.355\4:
(- )21م.ن355\4:
(- )21الشورى.45:
(- )23ظ:البرهان.355\4:
(- )22الجنى الداني في حروف المعاني:حسن بن قاسم المرادي,تحقيق طه محسن,مؤسسة دار الكتب للطباعة
والنشر1296(,هـ1976-م).219-218:
(- )24معاني الحروف:تاليف ابي الحسن بن علي بن عيسى الرماني النحوي,حققه وخرّج شواهده وعلّق عليه وقدّم له
وترجم للرماني وارّخ لعصره :د .عبد الفتاح اسماعيل شلبي,دار الشروق,ط.52:)1984-1141(2
(- )25حروف المعاني:ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي,حققه وقدّم له:د.علي توفيق الحمد,مؤسسة الرسالة-دار
االمل,ط1414(1هـ1984-م).5:
(- )26االيتان.45-44:
(- )27ظ:علم الداللة(علم المعنى):د.محمد علي الخولي,دار الفالح للنشر والتوزيعو(ب.ط)(.116:)3111
( )28تحفة الغريب في الكالم على مغني اللبيب:بدر الدين الدماميني,دراسة وتحقيق :حيدر كريم الجمالي,اطروحة
دكتوراه,جامعة الكوفة-كلية االداب()3118القسم االول.75:
(- )29لسان العرب:طرف.
( - )41مفردات ألفاظ القرآن،الراغب االصفهاني(ت315هـ) ،تحقيق صفوان عدنان داودي مطبعة سليمانزاده ،ناشر طليعة
نور ،ط1437(3هـ):طرف.
(- )41الزخرف61:
(_ )43ظ:المعني,331\1:وظ:الجنى الداني,216:والبرهان.335\4:
(- )42المغني.331\1:
(- )44ظ:اللسان:جعل,و الفروق اللغوية،أبو هالل الحسن بن عبد اهلل العسكري(ت295هـ)،علق عليه ووضع حواشيه محمد
باسل عيون السود،دار الكتب العلمية،بيروت،ط1437(4هـ3116/م):جعل.
(- )45ظ(:في)في القران الكريم:تومان غازي ,بحث غير منشور.32-31:
(- )46اللسان:جعل.
((- )47في)في القران.36:
(- )48اللسان:جعل.
(- )49الفرقان.71:
(- )51المفردات:بدل,وظ:اللسان:بدل.
(- )51روح المعاني في تفسير القران والسبع المثاني:ابو الفضل شهاب الدين محمود االلوسي,دار الكتب العلمية,بيروت-
لبنان,ط.39\9:)3115(3
(- )53الكشاف,345\4:وظ:البحر المحيط.45\5:
(- )52الزخرف.61-57:
(- )54األنبياء.77:
(- )55ظ:المغني,233\1:وحروف المعاني.51:
( - )56االمثل في تفسير الكتاب المنزّل:العالمة الفقيه المفسّر الشيخ:ناصر مكارم الشيرازي,دار احياء التراث,بيروت-
لبنان,ط.146\11:)3113(1
(- )57االنبياء.77-76:
(- )58اللسان:نجا و نصر.
( - )59التبيان في تفسير القران:ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي,تحقيق:احمد شوقي االمين واحمد بيب القصير,المطبعة
العلمية-النجف االشرف.367\7:
(- )61يرى استاذنا الدكتور عائد الحريزي:ان(نصره من القوم الظالمين)خلصّه بأية وسيلة,و(نصره على القوم
الظالمين)قاتل معه.ظ:محاظرات القيت على طلبة الدكتوراه-قسم اللغة-جامعة الكوفة –كلية االداب-للعام.3111-3119
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(- )61الزمر.33:
(- )63ظ:المغني,231\1:والبرهان.355\4:
(- )62ظ:المغني.231\1:
(- )64اللسان:قسا
(- )65البقرة.74:
(- )66اللسان:قسا.
(- )67تفسير البيضاوي المسمى انوار التنزيل واسرار التأويل:امام المحققين وقدوة المدققين القاضي ناصر الدين ابي سعيد
عبد اهلل بن عمر الشيرازي البيضاوي,دار الكتب العلمية,بيروت-لبنان,ط.232\3:)3113(1
(- )68حاشية القونوي عصام الدين اسماعيل بن محمد الحنفي على تفسير االمام البيضاوي,ضبطه وصححه وخرّج اياته
عبد اهلل محمود محمد عمر,دار الكتب العلمية,بيروت-لبنان,ط.519\16:)3111(1
(- )69آل عمران.97 :
(- )71آل عمران.97-96 :
(- )71البقرة.331:
(- )73ظ:المغني232\1:
(- )72م.ن, 232\1:وظ :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي الهمداني المصري،ومعه
كتاب منحة الجليل ب تحقيق ابن عقيل ،تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الغدير للطباعة والنشر والتجليد ،قم،
ط1439(1هـ)45\3:
(- )74آل عمران.179:
(- )75علم الداللة(علم المعنى).116:
(- )76ظ:م.ن.117:
(- )77المغني.233\1:
(- )78تحفة الغريب على المغني اللبيب(القسم االول).75:

المصادر والمراجع
القران الكريم
 -1االمثل في تفسير الكتاب المنزّل:العالمة الفقيه المفسّر الشيخ:ناصر مكارم الشيرازي,دار احياء
التراث,بيروت-لبنان,ط.)3113(1
 -3البحر المحيط:اثير الدين محمد بن علي بن يوسف بن حيان الشهير بابن حيان االندلسي
الغرناطي,حقق اصوله وعلق عليه وخرّج احاديثه:د.عبد الرزاق المهدي,دار احياء التراث العربي
للطباعة والنشر والتوزيع,ط)3113(1
 -2البرهان في علوم القران:االمام بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي,تحقيق محمد ابو الفضل,المكتبة
العصرية,بيروت-لبنان,ط1437(2هــ.)3116-
 -4لبيان في روائع القران(دراسة لغوية واسلوبية)د:تمام حسان,عالم الكتب,ط)311(3
 -5التبيان في تفسير القران:ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي,تحقيق:احمد شوقي االمين واحمد بيب
القصير,المطبعة العلمية-النجف االشرف.
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 -6تفسير البيضاوي المسمى انوار التنزيل واسرار التأويل:امام المحققين وقدوة المدققين القاضي ناصر
الدين ابي سعيد عبد اهلل بن عمر الشيرازي البيضاوي,دار الكتب العلمية,بيروت-لبنان,ط.)3113(1
 -7تناوب حروف الجر في لغة القران:د.محمد حسن عواد,دار المعارف,ط.)1983(1البرهان في علوم
القران:االمام بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي,تحقيق محمد ابو الفضل,المكتبة العصرية,بيروت-
لبنان,ط1437(2هــ.)3116-
 -8الجنى الداني في حروف المعاني:حسن بن قاسم المرادي,تحقيق طه محسن,مؤسسة دار الكتب
للطباعة والنشر1296(,هـ1976-م)-:تناوب حروف الجر في لغة القران:د.محمد حسن عواد,دار
المعارف,ط.)1983(1
 -9حروف المعاني:ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي,حققه وقدّم له:د.علي توفيق
الحمد,مؤسسة الرسالة-دار االمل,ط1414(1هـ1984-م).
 -11حاشية القونوي عصام الدين اسماعيل بن محمد الحنفي على تفسير االمام البيضاوي,ضبطه
وصححه وخرّج اياته عبد اهلل محمود محمد عمر,دار الكتب العلمية,بيروت-لبنان,ط)3111(1
- -11روح المعاني في تفسير القران والسبع المثاني:ابو الفضل شهاب الدين محمود االلوسي,دار الكتب
العلمية,بيروت-لبنان,ط.)3115(3
-13شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،بهاء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي الهمداني المصري،ومعه
كتاب منحة الجليل بتحقيق ابن عقيل ،تأليف محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الغدير للطباعة والنشر
والتجليد ،قم ،ط1439(1هـ)).
 -13علم الداللة(علم المعنى):د.محمد علي الخولي,دار الفالح للنشر والتوزيعو(ب.ط)(.)3111
 -12الفروق اللغوية،أبو هالل الحسن بن عبد اهلل العسكري(ت295هـ)،علق عليه ووضع حواشيه محمد
باسل عيون السود،دار الكتب العلمية،بيروت،ط1437(4هـ3116/م).
 -14الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل،ألبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري
الخوارزمي(ت528هـ) ،طبعة جديدة حققها وخرج أحاديثها وعلق عليها على نسخة خطية :عبد الرزاق
المهدي ،دار إحياء التراث العربي ،مؤسسة التاريخ العربي ،بيروت ،لبنان1431(،هـ 3111/م).
 -15اللسان :لسان العرب ،للعالمة ابن منظور (ت711هـ) ،طبعة اعتنى بتصحيحها :أمين محمد عبد
الوهاب ومحمد الصادق العبيدي ،دار التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان ،ط،2
(د.ت).
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 -16معاني الحروف:تاليف ابي الحسن بن علي بن عيسى الرماني النحوي,حققه وخرّج شواهده وعلّق
عليه وقدّم له وترجم للرماني وارّخ لعصره :د .عبد الفتاح اسماعيل شلبي,دار الشروق,ط-1141(2
.)1984
 -17مفردات ألفاظ القرآن،الراغب االصفهاني(ت315هـ) ،تحقيق صفوان عدنان داودي مطبعة
سليمانزاده ،ناشر طليعة نور ،ط1437(3هـ).
 -18المعجم الفلسفي:د.جميل صليبا,سليمان نزادة,منشورات ذوي القربى,ط 1285(1هــ).
 -19مغني اللبيب عن كتب االعاريب تأليف االمام ابي محمد عبد اهلل جمال الدين بن يوسف بن احمد بن
عبد اهلل بن هشام االنصاري المصري المتوفي سنة  761هـ,حققه وفصّله وضبط غرتتئبه:محمد محي
الدين عبد الحميد ,مطبعة المدني-القاهرة.
 -31المفسر ومستويات االستعمال اللغوي:د.علي كاظم اسد,دار الضياء-النجف االشرف,ط.)3117(1
 -31المقتضب:صنعة ابي العباس محمد المبرد,تحقيق عبد الخالق عضيمة,القاهرة(,ب.ط)(ب.ت).
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