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امللﺨﺺ:

هذه الدراسة املوسومة بـ (داللة (من) اجلارة يف اخلطاب القرآين مقاربة داللية)
هي قراءة يف التنوع الداليل الذي يتجﲆ من استعامل هذه األداة بشقيها األصيل والزائد.
وقد حاو ﹶل ﹾت هذه الدراسة الوقوف عﲆ مواضﻊ (من) اجلارة يف االستعامل
القرآين يف ضوء السياق ،والقرائن املستعملة من أجل الوصول إﱃ داللتها يف داخل
النص القرآين.
ومن هنا سار البحث يف حمورين رئيسني عرض األول لـ (من) األصلية
ودالالﲥا املختلفة إذ بدأ بدالالت (من) الرئيسة املتمثلة بـ (االبتداء والتبعيﺾ
والبيان والسببية أو التعليل) ،ثم ناقش طائفة من الدالالت التي اختلف فيها
النحاة بني االبتداء والبدلية ،وبني االبتداء والظرفية ،وبني االبتداء واملجاوزة،
وبني االبتداء والسببية والتبعيﺾ مرجح ًا فيها داللة االبتداء؛ ألهنا األنسب إﱃ
سياق النص القرآين.
وتناول داللة (من) اجلارة التي اختلف فيها النحاة ايض ًا بني السببية واملجاوزة

مرجح ًا داللة السببية والتعليل عﲆ معنى املجاوزة ،وتطرق إﱃ داللة هذا احلرف

الذي اختلفوا فيه بني البيان واالبتداء والظرفية مبين ًا أن داللة البيان هي األرجح يف

ضوء السياق القرآين.

أما املحور الثاين فكان خاص ًا بـ (من) الزائدة يف االستعامل القرآين ،إذ وقفت

الدراسة عﲆ طائفة من النصوص القرآنية التي وردت فيها (من) الزائدة وأفادت يف

ﲨيعها التوكيد ،ثم ناقشت ما ذهب إليه األخفش (ت 215هـ ) من القول بزيادة
(من) يف بعﺾ النصوص القرآنية مرجح ًا داللة التبعيﺾ التي تناسب سياق اآلية
املباركة.
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Abstract:
The research study, Into Quranic Consent Semantic of "From" as
prepositional in the Quranic Discourse, is a reading on the semantic
diversity in using such a proposition as original and auxiliary and
endeavours to pinpoint the issues of "from" in the Glorious Quran
for the sake of its semantic manifestation in the Quranic text. Thus,
the article focuses on two parts: the first tackles the originality of
such a preposition and its diverse semantics. Yet the second does
the auxiliary case of "from" in the Glorious Quran as found in certain Quranic texts to serve affirmation, as Al-Akhfash certifies that
"from" is sometime auxiliary and sometimes delimits the sense.
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تنقسم (من) اجلارة يف استعامل العربية إﱃ نوعني ﳘا:
-1األصلية
 -2الزائدة).)1
وقد وقفت هذه الدراسة عﲆ مواضﻊ (من) األصلية يف ضوء االستعامل القرآين

الذي ﳚعل من السياق والقرائن العامد الذي به يكشف داللة (من) داخل النص

القرآين.

ﹴ
معان ﳐتلفة هلذا احلرف
وقد اتضح من خالل ذلك أن ما ذكره النحاة من

كالظرفية والبدلية واملجاوزة وغريها ﱂ تكن معاين مستوحاة من داخل النص
القرآين ،بل هي مبنية عﲆ نظر نحوي رصف ﱂ يسرب أغوار النص القرآين ،وﱂ يوﻇف
السياق الذي وردت فيه.

من أجل ذلك حاو ﹾل ﹸت اإلبقاء عﲆ الدالالت الرئيسة التي أفادﲥا (من) اجلارة

كاالبتداء والبيان والسببية والتبعيﺾ نزوالً عند ﻇاهر النص من جهة ،وملناسبة

السياق من جهة أخر.

والبد من اإلشارة إﱃ أن هذا البحث حاول أن يقترص عﲆ دراسة الشواهد
ﹴ
معان
القرآنية التي ﹸذكرت يف مصنفات النحويني حول (من) اجلارة وما ساقوه من
ﳐتلفة هلا ،ومناقشة هذه املعاين يف ضوء داللة النص القرآين.
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دﻻﻻت )ﻣﻦ( اﻷﺻليﺔ

)(٢

) (١اﻻبتداء :واالبتداء لغ ًة البدء بالﴚء .قال ابن منظور(( :وبديت بالﴚء

وبدأت :ابتدأت ،وابدأت باألمر بدء ًا :ابتدأت به ،وبدأت الﴚء فعلته ابتداء))).)3

وﱂ يذكر النحويون تعريف ًا هلذا املصطلح ،لكنهم أشاروا يف مصنفاﲥم إﱃ هذه

الداللة يف استعامالت من اجلارة .فقد ذكر سيبويه يف حديثه عن هذه الداللة  -أنك

((تقول إذا كتبت كتاب ًا من فالن إﱃ فالن))) ،)4وذهب أيض ًا إﱃ أهنا البتداء الغاية يف
األماكن) ،)5وقد تابﻊ هذا الرأي ﲨهور النحاة).)٦

وقد اعرتض الرﴈ االسرتاباذي (ت٦٨٦هـ) عﲆ هذه التسمية التي شاعت

يف كتب النحاة بقوله( :كثريا ما ﳚري يف كالمهم أن (من) البتداء الغاية وإﱃ النتهاء
الغاية ولفﻆ الغاية يستعمل بمعنى النهاية وبمعنى املد ،ويراد بالغاية يف قوهلم

ابتداء الغاية وانتهاء الغاية ﲨيﻊ املسافة إذ ال معنى البتداء النهاية وانتهاء النهاية)).)7

ويبدو أن ما ذكره الرﴈ يف هذا املورد فيه نظر ،ذلك أن املقصود بالغاية يف بعﺾ

األمثلة التي ساقها سيبويه إنام يتصل باملفعول وال عالقة هلا باحلدث الذي ﳚري فيه

االبتداء واالنتهاء ،وهو ما يفهم من قوله(( :وتقول :رأيته من ذلك املوضﻊ فجعلته

غاية رؤيتك))).)٨

ولعل يف هذا النص الذي يسوقه ابن الﴪاج ( ت31٦ .هـ) ما يكشف عن

هذه املسألة قال( :وحقيقة هذه املسألة أنك إذا قلت :رأيت اهلالل من موضعي

(فمن) لك ،وإذا قلت :رأيت اهلالل من خالل السحاب ،فمن للهالل واهلالل
غاية لرؤيتك ،فكذلك جعل سيبويه (ت1٨0هـ) (من) غاية يف قولك :رأيته من

ذلك املوضﻊ)).)9
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هذا من ناحية ،ومن ناحية أخر أن معنى الغاية يف كالمهم كام يذكر

الصبان(ت1390هـ ) هو (املسافة ال معناها احلقيقي الذي هو آخر الﴚء فهو من
تسمية الكل باسم اجلزء وعالمتها أن ﳛسن يف مقابلتها إﱃ أو ما يفيد فائدتـها)).)10

ومن هنا فﺈن معنى ابتداء الغاية  -يف ضوء ما تقدم  -هو ابتداء املسافة وانتهاؤها

ال ما ذكره الرﴈ .وباإلفادة ﳑا سبق يمكن القول :إننا إذا قلنا :خرجت من داري
فمعنى ذلك أن ابتداء خروجي هو من داري ،وإذا قنا :رأيت حممد ًا من داري،
فمعناه أن ابتداء رؤيتي حممد ًا هو من داري ،وأن حممد ًا هو غاية رؤيتي.

وإذا قلنا :سمعت من داري الرعد من السامء ،فهذا يعني أن ابتداء سمعي الرعد

كان من داري ،وأن صوت الرعد كان مبتدئ ًا من السامء ،بمعنى أن هناك موضعني
لالبتداء ،موضﻊ البتداء السمﻊ وهو الدار وموضﻊ البتداء صوت الرعد وهو السامء.

وإذا انتقلنا إﱃ الشواهد القرآنية التي تتصل بمعنى االبتداء نجد أهنا تأﰐ للداللة

س ﹾب ﹶ
حان
عﲆ ابتداء املكان وغريه ،فمن داللتها عﲆ االبتداء يف املكان قوله تعاﱃ :ﹸ
ﹺ ﹺ
ا َّل ﹺذي ﹶأﴎ بﹺعب ﹺد ﹺه ﹶلي ً ﹺ
احلرا ﹺم إﹺ ﹶﱃ ا ﹾﹶمل ﹾس ﹺج ﹺد األﹾﹶ ﹾق ﹶﴡ ،)11)وهو موضﻊ
ﹶﹾ ﹾ
ال م ﹶن ا ﹾﹶمل ﹾسجد ﹾ ﹶ
ﹾ
اتفاق عند ﲨهور النحويني).)12

فقد أفادت (من) أن ابتداء اإلﴎاء كان من املسجد احلرام كام هو ﻇاهر اآلية

املباركة ومن داللتها عﲆ االبتداء ﳑا ليس زمان ًا وال مكان ًا قوله تعاﱃ  :ﹶقدﹾ جا ﹶءك ﹾﹸم
ﹺ
ﹺ
ني  ،)13)والنور يف اآلية هو القرآن لكشفه ﻇلامت الرشك
تاب ﹸمبﹺ ﹲ
ﹸور ﹶو ك ﹲ
م ﹶن اﷲَّﹺ ن ﹲ
والشك وإلبانته ما كان خافي ًا عن الناس من احلق).)14

ومصدر هذا النور هو اﷲ تبارك وتعاﱃ ،أما داللتها عﲆ االبتداء يف الزمان

فقد منعها البرصيون وأجازها الكوفيون واملربد (ت 2٨٦هـ) وابن درستويه( ت
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347هـ)  ،وسنقف عﲆ هذه املسألة يف املباحث القادمة عند مناقشة النصوص

القرآنية التي اختلف النحاة يف داللتها.
) (٢دﻻلﺔ التبعيﺾ.

والتبعيﺾ لغة هو بعﺾ الﴚء وهو طائفة منه قال ابن فارس(ت 395هـ):

(الباء والعني والضاد أصل واحد وهو ﲡزئة الﴚء وكل طائفة منه بعﺾ)) .)15وقد

نص كثري من النحاة عﲆ داللة (من) اجلارة عﲆ التبعيﺾ.

قال املربد(ت 2٨٦هـ)(( :من) وتكون للتبعيﺾ نحو :أخذت من مال زيد))،)1٦

وذهب ﲨﻊ من النحاة إﱃ أهنا ال تكون للتبعيﺾ وإنام هي البتداء الغاية وأن سائر
املعاين التي ذكروها راجﻊ إﱃ االبتداء وبيان اجلنس).)17

ويبدو أن سبب هذا اخلالف يعود إﱃ التداخل الكبري بني هذه الدالالت الثالث

من جهة وإﱃ قصدية املتكلم من جهة أخر ،فﺈذا قلنا مثالً :أخذت من اموايل درﳘ ًا

فﺈذا قصدت أن ابتداء األخذ ومصدره كان من األموال فهي دالة عﲆ االبتداء ،وإذا
قصدت بيان املأخوذ من األموال فهي بيانية ،وإذا قصدت أنك أخذت جزء ًا من

األموال ال ﲨيعها فهي للتبعيﺾ.

وهذا املعنى هو الذي عناه الرﴈ بقوله إن (املجرور هبا (أي من التبعيضية)

ال يطلق عﲆ ما هو مذكور قبله أو بعده؛ ألن ذلك املذكور بعﺾ املجرور واسم
الكل ال يقﻊ عﲆ الكل ،فﺈن قلت :عرشون من الدراهم فﺈن أﴍت بالدراهم إﱃ

دراهم معينة أكثر من عرشين فمن مبعضة؛ ألن العرشين بعضها ،وإن قصدت

بالدراهم جنس الدراهم فهي مبينة لصحة اطالق اسم املجرور عﲆ العرشين)).)1٨
وقد استدل النحاة عﲆ هذا املعنى بطائفة من النصوص القرآنية التي أفادت داللة
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التبعيﺾ ﻣﻦ ذلﻚ ﻣﺜﻼﹰ:
احل ﹺ
ﹺ
قوله تعاﱃ :ﹶو ﹺم ﹶن الن ﹺ
ياة الدﱡ نﹾيا ﹶو ﹸي ﹾش ﹺهدﹸ اﷲَّﹶ ﹶعﲆ
َّاس ﹶم ﹾن ﹸي ﹾعج ﹸب ﹶك ﹶق ﹾو ﹸل ﹸه ﹺيف ﹾ ﹶ
ما ﹺيف ﹶق ﹾلبﹺ ﹺه البقرة .204/فقد دلت (من) اجلارة يف اآلية املباركة عﲆ التبعيﺾ

بعد ان نصت الروايات عﲆ أهنا نزلت يف األخنس بن ﴍيف وكان رج ً
ال حلو

املنطق إذا لقي رسول اﷲ  أالن له القول وادعى كذب ًا أنه ﳛبه) .)19ونظري
و ﹺم ﹶن الن ﹺ
َّاس ﹶم ﹾن ﹶي ﹸق ﹸ
ول آ ﹶمنَّا بﹺاﷲَّﹺ ﹶو بﹺا ﹾل ﹶي ﹾو ﹺم اآلﹾ ﹺخ ﹺر ﹶو ما
اآلية السابقة قوله تعاﱃ :ﹶ
نيالبقــرة .)20)٨/فقد ﲢدث القرآن الكريم عن طائفة من الناس وهم
ﹸه ﹾم بﹺ ﹸم ﹾﺆ ﹺمنﹺ ﹶ
املنافقون فمن (آمنوا بأفواههم وﱂ تﺆمن قلوهبم وأبطنوا خالف ما أﻇهروا))،)21

و (من) هنا أقرب إﱃ داللة التبعيﺾ ألن اآليات التي سبقتها وصفت صنفني

من الناس األول :وهم املتقون الذين يﺆمنون بالغيب ويقيمون الصالة ،والثاين:
الكافرون وهو الذين عناهم بقوله تعاﱃ :إﹺ َّن ا َّل ﹺذي ﹶن ﹶك ﹶف ﹸروا ﹶسوا ﹲء ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹾم ﹶأ ﹶأن ﹶﹾذ ﹾر ﹶ ﹸﲥ ﹾم

ﹶأ ﹾم ﹶﱂ ﹾ ﹸتن ﹺﹾذ ﹾر ﹸه ﹾم ال ﹸي ﹾﺆ ﹺمن ﹶ
ﹸون ،ثم تالها الصنف الثالث وهم املنافقون وذلك بقوله
و ﹺم ﹶن الن ﹺ
َّاس ﹶم ﹾن ﹶي ﹸق ﹸ
ني ،فهذه
ول آ ﹶمنَّا بﹺاﷲَّﹺ ﹶو بﹺا ﹾل ﹶي ﹾو ﹺم اآلﹾ ﹺخ ﹺر ﹶو ما ﹸه ﹾم بﹺ ﹸم ﹾﺆ ﹺمنﹺ ﹶ
تعاﱃ :ﹶ
اآلية أرادت أن تبني أن هذا الصنف هم فريق من الناس وطائفة منه يبطنون الكفر

ويظهرون اإليامن بألسنتهم ليخادعوا به اﷲ والذين آمنوا.

قال الزﳐرشي(ت310هـ)( :افتتح سبحانه بذكر الذين أخلصوا دينهم ﷲ

وواطأت فيه قلوهبم ألسنتهم ووافق ﴎهم علنهم ،وفعلهم قوهلم ،ثم ثنى بالذين
حمضوا الكفر ﻇاهر ًا وباطن ًا قلوب ًا وألسنة ،ثم ثلث بالذين آمنوا بأفواههم وﱂ تﺆمن

قلوهبم ،وأبطنوا خالف ما أﻇهروا وسامهم املنافقني ...كأنه قيل :ومن هﺆالء من
يقول :وهم عبد اﷲ بن أيب وأصحابه ومن كان يف حاهلم من أهل التصميم عﲆ
النفاق ...فﺈن قلت :كيف ﳚعلون بعﺾ أولﺌك واملنافقون غري املختوم عﲆ قلوهبم؟
وصريهم جنس ًا واحد ًا)).)22
قلت :الكفر ﲨﻊ الفريقني مع ًا
ّ
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) (٣دﻻلﺔ البيان أو بيان اﳉنﺲ.
والبيان لغة االيضاح بعد الغموض ،قال ابن فارس( :وبان الﴚء وأبان إذا

اتضح وانكشف .)23))...وقد نص ﲨهور النحاة عﲆ داللة (من) اجلارة عﲆ بيان
اجلنس).)24

وذكر الرﴈ ان أمارة داللتها عﲆ البيان أن يكون قبلها (أو بعدها مبهم يصلح

أن يكون املجرور بمن تفسري ًا له وتوقﻊ اسم ذلك املجرور عﲆ ذلك املبهم كام يقال
مث ً
ال للرجس :إنه االوثان ولعرشين إهنا الدراهم يف قولك عرشون من الدراهم
وللضمري يف قولك :عز من قائل :إنه القائل بخالف التبعيضية)) .)25وبناء عﲆ

ما تقدم يمكن ﲢديد عالقتني تشخص هبام داللة (من) عﲆ البيان دون غريها من
الدالالت.

( أ ) يأﰐ قبلها مفهوم عام أو لفﻆ فيه اهبام به حاجة إﱃ بيان.
(ب) االسم املجرور هبا يكون مبين ًا هلذا االهبام ونوع ًا من أنواعه.
وقد وردت (من) دالة عﲆ هذا املعنى يف العديد من النصوص القرآنية من ذلك

مثالً:

قولة تعاﱃ  :ﹶفاجتﹶنﹺبوا الرجس ﹺمن األو ﹺ
ثان احلج ،30 /فــ (من) األوثان بيان
ﹾ ﹸ ِّ ﹾ ﹶ ﹶ ﹾ

للرجس وﲤييز له لقولك :عندي عرشون من الدراهم؛ ألن الرجس مبهم يتناول
غري ﳾء ،كأنه قيل :فاجتنبوا الرجس الذي هو األوثان)).)2٦

ني
و قا ﹸلوا ﹶم ﹾهام ت ﹾﹶأتﹺنا بﹺ ﹺه ﹺم ﹾن آ ﹶي ﹴة لﹺت ﹾﹶس ﹶح ﹶرنا ﹺهبا ﹶفام ن ﹾﹶح ﹸن ﹶل ﹶك بﹺ ﹸم ﹾﺆ ﹺمنﹺ ﹶ
قوله تعاﱃ :ﹶ

األعراف .)27)132 /فـ (من) يف قوله تعاﱃ (من آية) بيانية أزالت االهبام عن (مهام)
يف صدر اآلية املباركة).)2٨
٤٠

أ .م .د .صاحب منشد عباس الزيادي

) (٤دﻻلﺔ السبيبﺔ.
والسبب لغة (كل ﳾء يتوسل به إﱃ ﳾء وغريه وقد تسبب إليه)) ،)29وقد أشار

النحاة إﱃ أن من دالالت (من) اجلارة هو السببية أو التعليل) ،)30وقد جاءت (من)
اجلارة يف القرآن الكريم دالة عﲆ السببية يف ﹴ
عدد من اآليات املباركات من ذلك:

ﹺ
(أ) قوله تعاﱃ  :ﹶأو كﹶصي ﹴ ﹺ
ﳚ ﹶع ﹸل ﹶ
ون
السامء فﹺ ﹺيه ﹸﻇ ﹸل ﹲ
ﹾ ﹶ ِّ
امت ﹶو ﹶرعﹾدﹲ ﹶو ﹶب ﹾر ﹲق ﹶ ﹾ
ب م ﹶن َّ
واع ﹺق ح ﹶذر ا ﹾﹶملو ﹺ
آذاهنم ﹺمن الص ﹺ
ﹺ
ت ﹶو اﷲَّﹸ ﹸ ﹺحم ﹲ
يﻂ بﹺا ﹾلكافﹺ ﹺري ﹶن البقرة،19 /
ﹶ ﹶ ﹾ
ﹶأصابﹺ ﹶع ﹸه ﹾم ﹺيف ﹺ ﹾ ﹶ َّ
فقد جاء يف تفسري الكشاف أن قوله تعاﱃ (من الصواعق) متعلق ﳚعلون ،أي :من

أجل الصواعق ﳚعلون أصابعهم يف آذاهنم كقولك :سقاه من العيمة)).)31
(ب) قوله تعاﱃ :ﹺ
ﳑَّا ﹶخطﹺ ﹺ
يﺌاﲥﹺ ﹾم ﹸأ ﹾغ ﹺر ﹸقوا ﹶف ﹸأ ﹾد ﹺخ ﹸلوا نار ًا نوح.)32)25 /

فقد أفادت (من) يف اآلية الكريمة السببية والتعليل) )33ذلك أن إغراقهم ومن

ثم دخوهلم النار كان بسبب من خطيﺌاتـهم ،فقد قيل :إن تقديم (ﳑا خطيﺌاﲥم)

))34

لبيان أن ﱂ يكن اغراقهم بالطوفان فﺈدخاهلم النار إال من أجل خطيﺌاﲥم).)35

هذه هي املعاين الرئيسة التي أفادﲥا (من) اجلارة يف التنزيل املبارك والتي هي

موضﻊ اتفاق بني النحاة واملفﴪين .وإذا انتقلنا إﱃ طائفة أخر من النصوص
املباركة التي ساقها النحويون حول داللة (من) اجلارة فﺈننا نلحﻆ توسع ًا وتنوع ًا يف

داللتها إذ أفادت معاين جديدة أخر غري املعاين الرئيسة التي مرت كداللة البدلية
والعوض والظرفية واملجاوزة وغريها .وهذا يعود إﱃ ان ﲨهور النحاة الكوفيني ال

يمنعون إنابة حروف اجلر بعضها عن بعﺾ خالف ًا لنحاة البرصة الذين ال ﳚيزون

ذلك) .)3٦ومن هنا نجدهم يوجهون داللة (من) اجلارة يف بعﺾ النصوص املباركة

أهنا بمعنى (يف) الظرفية أو بمعنى (عن) الدالة عﲆ املجاوزة وهكذا من دون النظر

إﱃ سياق النص وما يرشحه من داللة ﲣتلف عام ذكروه من دالالت.

٤١

ﺩﻻﻟﺔ )ﻣﻦ( ﺍﳉﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ  :ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ

لذا فالقول بالنيابة اعتامد ًا عﲆ املعنى الظاهر من دون النظر إﱃ سياق اآلية

املباركة والقرائن املستعملة فيها ربام يبعدنا كثري ًا عن الوقوف عﲆ اﴎار التعبري

القرآين من استعامل هذا احلرف دون غريه ،ويدعونا إﱃ سﺆال ال ﳚد إجابة ناجعة

وهو إذا كانت (من) اجلارة يف آية ما بمعنى حرف جر آخر كـ (يف) أو (عن) فلامذا

استعمل (من) وﱂ يستعمل ذلك احلرف؟!.

لذلك يرجح الباحث االبقاء عﲆ دالالت (من) الرئيسة األربﻊ وعدم القول

بالنيابة يف النصوص املباركة ،ذلك أن القول بالنيابة يفتح الباب للتداخل بني دالالت
حروف اجلر كام ﳛصل اآلن يف مصنفات النحويني حتى أننا ال نصل إﱃ ﲢديد ثابت

لداللة حرف اجلر ،بل ال نكاد نصل إﱃ التعرف إﱃ اهلوية الداللية حلرف اجلر ،وربام
يفﴤ إﱃ فوﴇ داللية بني حروف اجلر ﲡعلنا من الصعوبة بمكان الظفر بداللة
حرف اجلر وﲤييزه عن غريه من احلروف ،فض ً
ال عن عدم إمكانية التعرف إﱃ اﴎار

التعبري القرآين.

) (٥دﻻلﺔ )ﻣﻦ( بيـﻦ اﻻبتداء والبدليﺔ.
ذكر النحويون أن (من) اجلارة تأﰐ بمعنى بدل واستدلوا عﲆ ذلك بنصوص

قرآنية كام يف:

( أ ) قال تعاﱃ :يا ﹶأ ﱡ ﹶﳞا ا َّل ﹺذي ﹶن آ ﹶمنﹸوا ما ﹶلك ﹾﹸم إﹺذا ﹺق ﹶيل ﹶلك ﹸﹸم ان ﹺﹾف ﹸروا ﹺيف ﹶسبﹺ ﹺ
يل اﷲَّﹺ
احل ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ض ﹶأ ر ﹺضيتﹸم بﹺ ﹾ ﹺ
ياة الدﱡ نﹾيا ﹺيف اآلﹾ ﹺخ ﹶر ﹺة
احلياة الدﱡ نﹾيا م ﹶن اآلﹾخ ﹶرة ﹶفام ﹶم ﹸ
تاع ﹾ ﹶ
ﹾ ﹶ
ا َّثا ﹶق ﹾلت ﹾﹸم إﹺ ﹶﱃ األﹾﹶ ﹾر ﹺ ﹶ
إﹺالَّ ﹶق ﹺل ﹲيل التوبة.3٨ /
فقد قيل(( :إن (من) يف قوله تعاﱃ (من اآلخرة) بمعنى :بدل اآلخرة))).)37

وهذا يعني أن معنى اآلية  -يف ضوء توجيه النحاة -أهنم جعلوا احلياة الدنيا
٤٢

أ .م .د .صاحب منشد عباس الزيادي

وارتضوها بدالً وعوض ًا عن اآلخرة .ويبدو أن هذا املعنى ليس مراد ًا يف اآلية

املباركة ،فاآلية بدأت بعتاب شديد لعباده الذين آمنوا والذين ﹸد ﹸعوا إﱃ اجلهاد يف

سبيله ولكنهم أثاقلوا ومالوا إﱃ الراحة والدعة وحب الدنيا ،وكرهوا مشاق السفر
واآلالم املصاحبة للجهاد والقتال).)3٨

احل ﹺ
ﹺ
ياة الدﱡ نﹾيا( ،أﴍب معنى القناعة
فكأن الرضا يف قوله تعاﱃ  :ﹶأ ﹶرضيت ﹾﹸم بﹺ ﹾ ﹶ

فعدّ ي بـ (من) كام يقال :رضيت من املال بطيبه ،ورضيت من القوم بخلة فالن،

وعﲆ هذا ففي الكالم نوع من العناية املجازية ،كأن احلياة الدنيا نوع حقري من احلياة
اآلخرة قنعوا هبا منها ،و ﹸيشعر بذلك قوله تعاﱃ بعده فام متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة

إال قليل)).)39

أو يكون املعنى :أرضيتم قانعني بام يأﰐ من اآلخرة هبذه احلياة الزائلة احلقرية

فكأن هﺆالء الذين آمنوا بتثاقلهم عن اجلهاد وخلودهم إﱃ الراحة رضوا من اآلخرة
وما أعد اﷲ هلم من اجلنة واملغفرة والرمحة الواسعة والراحة األبدية هبذه احلياة
الزائلة .وال ﳜفى أن هذا املعنى أقرب إﱃ داللة (من) عﲆ االبتداء منه إﱃ البدلية.

(ب) قال تعاﱃ  :ﹸق ﹾل من ي ﹾك ﹶل ﹸﺆكﹸم بﹺال َّلي ﹺل و الن ﹺ ﹺ
الر ﹾمح ﹺن ﹶب ﹾل ﹸه ﹾم ﹶع ﹾن ﹺذك ﹺﹾر
ﹾ ﹾ ﹶ
ﹶ ﹾ ﹶ
َّهار م ﹶن َّ
ﹶر ِّهبﹺ ﹾم ﹸم ﹾع ﹺر ﹸض ﹶ
ون األنبياء.42 /
فقد قيل :إن (من) يف قوله تعاﱃ (من الرمحن) بمعنى بدل الرمحن) .)40فيكون

املعنى  -يف ضوء هذا التوجيه -من ﳛفظكم بالليل والنهار غري اﷲ؟ وهذا املعنى ال

يرشحه سياق اآلية واآليات التي قبلها وبعدها ،ألهنا تتحدث عن قدرة اﷲ تعاﱃ

فهو القادر وحده وال مﺆثر يف الوجود سواه ،وكل ما يصيب اإلنسان ال يمكن
ني ال ﹶي ﹸك ﱡف ﹶ
ون ﹶع ﹾن
رده إال بﺈذنه تعاﱃ ومشيﺌته ،قال تعاﱃ  :ﹶل ﹾو ﹶي ﹾع ﹶل ﹸم ا َّل ﹺذي ﹶن ﹶك ﹶف ﹸروا ﹺح ﹶ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹾرص ﹶ
ون ﮅ ﹶب ﹾل ت ﹾﹶأتﹺ ﹺيه ﹾم ﹶب ﹾغ ﹶت ًة ﹶف ﹶت ﹾب ﹶهت ﹸﹸه ﹾم ﹶفال
ﹸو ﹸجوه ﹺه ﹸم الن ﹶَّار ﹶو ال ﹶع ﹾن ﹸﻇ ﹸهوره ﹾم ﹶو ال ﹸه ﹾم ﹸين ﹶ ﹸ
٤٣

ﺩﻻﻟﺔ )ﻣﻦ( ﺍﳉﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ  :ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ

ﹺ
است ﹾﹸه ﹺز ﹶئ بﹺ ﹸر ﹸس ﹴل ﹺم ﹾن ﹶق ﹾب ﹺل ﹶك ﹶف ﹶ
ون ﹶر َّدها ﹶو ال ﹸه ﹾم ﹸينﹾ ﹶظ ﹸر ﹶ
ﹶي ﹾستﹶطﹺي ﹸع ﹶ
حاق بﹺا َّل ﹺذي ﹶن
ون ﮐ ﹶو ﹶل ﹶقد ﹾ
خروا ﹺمنﹾهم ما كانﹸوا بﹺ ﹺه يستﹶه ﹺز ﹸؤ ﹶن ں ﹸق ﹾل من ي ﹾك ﹶل ﹸﺆكﹸم بﹺال َّلي ﹺل و الن ﹺ ﹺ
ﹺ
الر ﹾمح ﹺن ﹶب ﹾل
ﹾ ﹾ ﹶ
ﹶ ﹾ ﹶ
ﹶﹾ ﹾ
َّهار م ﹶن َّ
ﹸ ﹾ
ﹶس ﹸ
ﹸه ﹾم ﹶع ﹾن ﹺذك ﹺﹾر ﹶر ِّ ﹺهب ﹾم ﹸم ﹾع ﹺر ﹸض ﹶ
ون  األنبياء .42 - 39 :فيكون معنى اآلية  -يف ضوء ما

تقدم  -من ﳛفظكم من بأس الرمحن وعذابه وانتقامه) .)41وهذا املعنى يرشح داللة
(من) اجلارة يف اآلية عﲆ االبتداء ال عﲆ البدلية.

(ج) قال تعاﱃ :و ﹶلو نﹶشاء ﹶجلع ﹾلنا ﹺمنﹾكﹸم م ﹺ
الئ ﹶك ًة ﹺيف األﹶ ﹾر ﹺ
ﳜ ﹸل ﹸف ﹶ
ون الزخرف:
ض ﹶﹾ
ﹸ ﹶﹶ
ﹶ ﹾ
ﹾ ﹶ

 ،٦0فقد قيل :إن (من) يف قوله تعاﱃ( :جلعلنا منكم) بمعنى بدل أي :بدلكم).)42

ومن ينعم النظر يف النص املبارك ﳚد أن (من) اجلارة أقرب إﱃ معنى االبتداء؛

ألن معنى اآلية  -كام يقول الزﳐرشي ( -ولو نشاء  ...بقدرتنا عﲆ عجائب االمور
وبدائﻊ الفطر ...جلعلنا منكم ...لولدنا منكم يا رجال  ...مالئكة  ...ﳜلفونكم يف

األرض كام ﳜلفكم أوالدكم ،كام ولدنا عيسى من انثى من غري فحل ،لتعرفوا ﲤيزنا
بالقدرة الباهرة ،ولتعلموا أن املالئكة اجسام ال تتولد إال من أجسام)).)43

فض ً
ال عن أن هذا الرتكيب اعني (جعل  -من  )-شائﻊ يف االستعامل القرآين،

ووردت فيه مواضﻊ كثرية من القرآن دلت فيه (من) عﲆ االبتداء وأفادت لفظة

(اجلعل) فيه معنى اخللق واالﳚاد ،وﱂ تدل فيه (من) عﲆ البدلية يف املواضﻊ كافة.
ولنﴬب من ذلك مث ً
ال اآليات:

اخلﹶ ﹺ
و ﹶج ﹶع ﹶل ﹺمن ﹸﹾه ﹸم ا ﹾل ﹺق ﹶر ﹶد ﹶة ﹶو ﹾ
وت املائدة.٦0 :
ناز ﹶير ﹶو ﹶع ﹶبدﹶ ال َّطا ﹸغ ﹶ
قال تعاﱃ :ﹶ

قال تعاﱃ :واﷲَّﹸ ﹶج ﹶع ﹶل ﹶلك ﹾﹸم ﹺم ﹾن ﹶأ ﹾن ﹸف ﹺسك ﹾﹸم ﹶأ ﹾزواج ًا النحل.72 :

ﹺ
ﹺ
ﳾ ﹴء ﹶح ﱟياألنبياء.30 :
قال تعاﱃ :ﹶ
و ﹶج ﹶع ﹾلنا م ﹶن ا ﹾملاء ك َّﹸل ﹶ ﹾ

إﱃ غري ذلك من اآليات التي ترتجح داللة (من) فيها عﲆ االبتداء).)44
٤٤

أ .م .د .صاحب منشد عباس الزيادي

) (٦دﻻلﺔ )ﻣﻦ( بيـﻦ اﻻبتداء والﻈرفيﺔ.
ذكرنا سابق ًا أن (من) اجلارة تدل عﲆ ابتداء الغاية يف املكان وهو موضﻊ اتفاق

بني النحويني .أما داللتها عﲆ ابتداء الغاية الزمانية فقد منعها البرصيون وأجازها

الكوفيون واملربد وابن درستويه (ت  347هـ) ) ،)45ورجح بعﺾ النحويني داللة

(من) عﲆ ابتداء الغاية الزمانية) .)4٦وهو األقرب إﱃ داللة النص القرآين ،غري أن
طائفة من النحاة حاولوا توجيه داللة االبتداء يف بعﺾ النصوص إﱃ داللة الظرفية

أي :بمعنى (يف) الظرفية كام يف:

( أ ) قال تعاﱃ  :ﹶمل ﹾس ﹺجدﹲ ﹸأ ِّس ﹶس ﹶع ﹶﲆ ال َّت ﹾقو ﹺم ﹾن ﹶأ َّو ﹺل ﹶي ﹾو ﹴم ﹶأ ﹶح ﱡق ﹶأ ﹾن ﹶت ﹸقو ﹶم فﹺ ﹺيه

التوبة.10٨ :

فقد ذكر الرﴈ  -يف تعليقه عﲆ هذا النص  -أن (من) يف اآلية املباركة جاءت

بمعنى (يف) معل ً
ال ذلك بأن ((املقصود من معنى االبتداء يف (من) أن يكون الفعل
املتعدي بـ (من) شيﺌ ًا ﳑتد ًا كالسري واملﴚ ونحوه ،ويكون املجرور بـ (من) الﴚء

الذي منه ابتداء ذلك الفعل نحو :ﴎت من البرصة ،أو يكون الفعل املتعدي هبا
أص ً
ال للﴚء واملمتد نحو :تربأت من فالن إﱃ فالن)) .)47ثم ﳜلص من ذلك إﱃ

القول بأن التأسيس يف اآلية املباركة ليس حدث ًا ﳑتد ًا وال أص ً
ال للمعنى املمتد بل هو
حدث واقﻊ بعد (من) وهذا معنى (يف) الظرفية).)4٨

وير د .فاضل السامرائي أن يف الكالم املتقدم نظرا ذلك (أن املقصود من

معنى االبتداء يف (من) أن يكون الفعل شيﺌ ًا ﳑتد ًا أو يكون أص ً
ال للممتد فﺈن ذلك
يف ابتداء الغاية وليس يف عموم االبتداء  ...فقوله تعاﱃ  :ﹶمل ﹾس ﹺجدﹲ ﹸأ ِّس ﹶس ﹶع ﹶﲆ ال َّت ﹾقو
ﹺم ﹾن ﹶأ َّو ﹺل ﹶي ﹾو ﹴم ﹶأ ﹶح ﱡق ﹶأ ﹾن ﹶت ﹸقو ﹶم فﹺ ﹺيه التوبة( .10٨ :من) فيه لالبتداء فبدء التأسيس عﲆ
التقو أول يوم فهي البتداء وقوع احلدث)).)49
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ويبدو يل ان ثـمة فرق ًا بني قوله تعاﱃ  ﹶمل ﹾس ﹺجدﹲ ﹸأ ِّس ﹶس ﹶع ﹶﲆ ال َّت ﹾقو ﹺم ﹾن ﹶأ َّو ﹺل ﹶي ﹾو ﹴم،

وقولنا :أسس عﲆ التقو يف أول يوم وهو أن أول يوم يف اآلية املباركة هو بدء

التأسيس برصف النظر عن كونه ﻇرف ًا له وربام ﲢتمل ذلك لكنها ليست نص ًا فيه.

اما قولنا :فمعناه أن  ...أول يوم هو ﻇرف للتأسيس وال ﲢتمل غريه فهي نص

فيه وإذا رجعنا إﱃ سياق اآلية الكريمة موضﻊ البحث واآليات التي قبلها فﺈننا
نلحﻆ أن داللة االبتداء يف اآلية هي األقرب؛ ذلك أن هذه اآلية  -كام يروي علامء

التفسري  -تتحدث عن مسجد قباء الذي ﹸبني عﲆ تقو اﷲ ،والذي وصفه القرآن
ﹺ
جال ﹸ ﹺ
الكريم بأن:فﹺ ﹺيه ﹺر ﹲ
ﳛ ﱡب ﹶ
ب ا ﹾﹸمل َّط ِّه ﹺري ﹶن التوبة ،10٨ :يف
ون ﹶأ ﹾن ﹶي ﹶت ﹶط َّه ﹸروا ﹶو اﷲَّﹸ ﹸﳛ ﱡ

قبال املسجد الذي بناه املنافقون وأرادوا من النبي صﲆ اﷲ عليه وآله أن يصيل فيه،
و ا َّل ﹺذي ﹶن َّاﲣ ﹸﹶذوا ﹶم ﹾس ﹺجد ًا ﹺﴐار ًا ﹶو ﹸك ﹾفر ًا ﹶو
وهو مسجد كام يصفه القرآن بقولـــه :ﹶ
ﹺ
حار ﹶب اﷲَّﹶ ﹶو ﹶر ﹸسو ﹶل ﹸه ﹺم ﹾن ﹶق ﹾب ﹸل التوبة.107 :
ني ا ﹾﹸمل ﹾﺆ ﹺمنﹺ ﹶ
ﹶت ﹾف ﹺريق ًا ﹶب ﹾ ﹶ
ني ﹶو إﹺ ﹾرصاد ًا ﹶمل ﹾن ﹶ
فالعربة يف تأسيس املسجد  -كام يفهم من النص املبارك  -ال تكمن يف البناء،

بل يف غرض البناء ،واألساس الذي ينطلق منه ذلك البناء وبعبارة أخر أن القرآن
الكريم أراد أن يلفت نظرنا إﱃ بدايات بناء املسجد وأصوله والدوافﻊ التي وقفت

وراء بنائه؛ لذلك تأﰐ (من) اجلارة يف النص لتناغم السياق فتكون داللتها أقرب إﱃ
معنى االبتداء منها إﱃ الظرفية.

(ب) قال تعاﱃ :ﹺ
ني ﷲَّﹺ األﹶ ﹾم ﹸر ﹺم ﹾن ﹶق ﹾب ﹸل ﹶو ﹺم ﹾن ﹶب ﹾعدﹸ ﹶو ﹶي ﹾو ﹶم ﹺﺌ ﹴذ ﹶي ﹾف ﹶر ﹸح
يف بﹺ ﹾض ﹺﻊ ﹺسنﹺ ﹶ
ا ﹾﹸمل ﹾﺆ ﹺمن ﹶ
ﹸون الروم.4 :
ذهب الرﴈ إﱃ أن (من) يف مثل هذا املوضﻊ بمعنى (يف) قال(( :وذلك ألن

(من) يف الظروف كثري ًا ما تقﻊ بمعنى (يف) نحو :جﺌت من قبل زيد ومن بعده).)50

ونقل ابو حيان أن (من) هنا زائدة إال أنه رجح داللتها عﲆ االبتداء) .)51والراجح
فيام يبدو أهنا لالبتداء فليست بمعنى (يف) وال هي زائدة.
٤٦
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فقد وردت (من) اجلارة مقرتنة بالظرفني (قبل) أو (بعد) يف مواضﻊ كثرية من
ﹺ
ص
القرآن إذ أفادت فيها الداللة عﲆ االبتداء ،من ذلك قولـه تعاﱃ :ت ﹾل ﹶك ا ﹾل ﹸقر ﹶن ﹸق ﱡ
ﹾبائها و ﹶل ﹶقدﹾ جاء ﹾﲥم رس ﹸلهم بﹺا ﹾلبي ﹺ
ﹶع ﹶلي ﹶك ﹺمن ﹶأن ﹺ
نات ﹶفام كانﹸوا لﹺ ﹸي ﹾﺆ ﹺمنﹸوا بﹺام ك َّﹶذ ﹸبوا ﹺم ﹾن ﹶق ﹾب ﹸل
ﹶ ﹸ ﹾ ﹸ ﹸ ﹸ ﹾ ﹶ ِّ
ﹶ
ﹾ
ﹾ
كﹶذلﹺ ﹶك ﹶي ﹾط ﹶب ﹸﻊ اﷲَّﹸ ﹶعﲆ ﹸق ﹸل ﹺ
وب ا ﹾلكافﹺ ﹺري ﹶن األعراف .101 :واملعنى  -كام قيــــــل (فام

كانوا ليﺆمنوا إﱃ آخر اعامرهم بام كذبوا أوال حني جاءﲥم الرسل ،أي :استمروا عﲆ
التكذيب من لدن ﳎيء الرسل إﱃ أن ماتوا مرصين ال يرعوون ،وال تلني شكيمتهم

يف كفرهم وعنادهم مﻊ تكرار املواعﻆ عليهم وتتابﻊ اآليات)).)52

وقبل أن نقف عﲆ اآليات التي وردت فيها (قبل) أو (بعد) البد لنا من اإلشارة

إﱃ أن هناك فرق ًا دقيق ًا بني قولنا :خرجت قبل طلوع الشمس ،وقولنا :خرجت من

قبل طلوع الشمس .فاألول :نص عﲆ أن وقت اخلروج كان قبل طلوع الشمس،
بمعنى أن وقت اخلروج قد حصل قبل طلوع الشمس .أما الثاين فهو نص عﲆ أن

اخلروج قد ابتدأ قبل طلوع الشمس فهو نص عﲆ ابتداء وقت اخلروج ال عﲆ وقت
اخلروج.

وإذا تأملنا يف مواضﻊ اآليات التي وردت فيها (قبل) و (بعد) فﺈننا نجد أهنام

وﻇفتا يف طائفة من اآليات ﳎردتني عن (من) اجلارة؛ إذ أفادت ﲨيعها الداللة عﲆ
وقت احلدث بقرينة (قبل) أو (بعد) ،ودلت أيض ًا عﲆ أن هذا احلدث هو حدث

قريب ومتصل بام بعده يف الغالب.

أما املواضﻊ التي استعملتا فيها مسبوقتني بـ (من) اجلارة فاألمر ﳐتلف ،إذ تفيد

الداللة عﲆ ابتداء احلدث ،وأن احلدث الذي اقرتنت به (قبل) أو (بعد) هو حدث
بعيد وغري متصل بام بعده يف الغالب .ولكي تتضح هذه املسألة نسوق عدد ًا من

اآليات املباركة استعملت فيها (قبل) ﳎردة من (من) اجلارة.
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قال تعاﱃ ( :ﹶق ﹶال فﹺ ﹾر ﹶع ﹾو ﹸن آ ﹶمنتﹸم بﹺ ﹺه ﹶق ﹾب ﹶل ﹶأ ﹾن آ ﹶذ ﹶن ﹶلك ﹾﹸم إﹺ َّن ﹶٰه ﹶذا ﹶملك ﹲﹾر َّمك ﹾﹶر ﹸﲤﹸو ﹸه ﹺيف ا ﹾﹶمل ﹺدين ﹺﹶة
ف ﹶت ﹾع ﹶل ﹸم ﹶ
ون ) األعراف. 123 :
لﹺت ﹾﹸخ ﹺر ﹸجوا ﹺمن ﹶﹾها ﹶأ ﹾه ﹶل ﹶها ﹶف ﹶس ﹾو ﹶ
قال تعاﱃ (:ﹶف ﹶبدﹶ ﹶأ بﹺ ﹶأ ﹾو ﹺع ﹶيتﹺ ﹺه ﹾم ﹶق ﹾب ﹶل ﹺو ﹶع ﹺاء ﹶأ ﹺخ ﹺيه ﹸث َّم ﹾاست ﹾﹶخ ﹶر ﹶج ﹶها ﹺم ﹾن ﹺو ﹶع ﹺاء ﹶأ ﹺخ ﹺيه)يوسف.7٦:

ﹺ
ﹺ
احل ﹶسن ﹺﹶة ﹶو ﹶقدﹾ ﹶخ ﹶل ﹾت ﹺم ﹾن ﹶق ﹾب ﹺل ﹺه ﹸم ا ﹾﹶمل ﹸث ﹶال ﹸت) الرعد.٦ :
الس ِّي ﹶﺌة ﹶق ﹾب ﹶل ﹾ ﹶ
قال تعاﱃ ( :ﹶو ﹶي ﹾس ﹶت ﹾعج ﹸلون ﹶﹶك بﹺ َّ

ﹶان ا ﹾلبحر ﹺمدﹶ ادا لﹺك ﹺﹶلام ﹺ
ت ﹶر ِّيب ﹶلن ﹺﹶفدﹶ ا ﹾل ﹶب ﹾح ﹸر ﹶق ﹾب ﹶل ﹶأ ﹾن ﹶتنﹾ ﹶفدﹶ ك ﹺﹶل ﹶام ﹸت ﹶر ِّيب ﹶو
ً
ﹶ
قال تعاﱃ (:ﹸق ﹾل ﹶل ﹾوك ﹶ ﹶ ﹾ ﹸ
ﹶل ﹾو ﹺج ﹾﺌنﹶا بﹺ ﹺم ﹾث ﹺل ﹺه ﹶمدﹶ ًدا) الكهف.109 :
أل ﹶأ ﱡيك ﹾﹸم ﹶي ﹾأتﹺينﹺي بﹺ ﹶع ﹾر ﹺش ﹶها ﹶق ﹾب ﹶل ﹶأ ﹾن ﹶي ﹾأت ﹺ
قال تعاﱃ ( :ﹶق ﹶال ﹶيا ﹶأ ﱡ ﹶﳞا ا ﹾﹶمل ﹶ ﹸ
ني ) النمل.3٨ :
ﹸوين ﹸم ﹾس ﹺل ﹺم ﹶ

يت ﹺم ﹶن ﹾﹺ
اجل ِّن ﹶأنﹶا آتﹺ ﹶ
يك بﹺ ﹺه ﹶق ﹾب ﹶل ﹶأ ﹾن ﹶت ﹸقو ﹶم ﹺم ﹾن ﹶم ﹶق ﹺام ﹶك ﹶوإﹺ ِّين ﹶع ﹶل ﹺيه ﹶل ﹶق ﹺو ﱞي ﹶأ ﹺم ﹲني )
قال تعاﱃ (:ﹶق ﹶال ﹺع ﹾف ﹺر ﹲ

النمل.39 :

قال تعاﱃ ( :ﹶق ﹶال ا َّل ﹺذي ﹺعنﹾدﹶ ﹸه ﹺع ﹾل ﹲم ﹺم ﹶن ا ﹾل ﹺكت ﹺ
ﹶاب ﹶأنﹶا آتﹺ ﹶ
يك بﹺ ﹺه ﹶق ﹾب ﹶل ﹶأ ﹾن ﹶي ﹾرتﹶدَّ إﹺ ﹶل ﹾي ﹶك ﹶط ﹾر ﹸف ﹶك )

النمل.40 :

))53

وال ﳜفى داللة (قبل) يف اآليات املتقدمة عﲆ الظرفية الزمانية؛ إذ أفادت ان احلدث

فيها هو حدث قريب أو متصل بام بعده .وإذا انتقلنا إﱃ الطائفة الثانية من النصوص

التي اقرتنت فيها (قبل) بـ (من) اجلارة كام يف:

قال تعاﱃ ( :ﹸك َّل ﹶام ﹸر ﹺز ﹸقوا ﹺمنﹾ ﹶها ﹺم ﹾن ﹶث ﹶم ﹶر ﹴة ﹺر ﹾز ًقا ﹶقا ﹸلوا ﹶٰه ﹶذا ا َّل ﹺذي ﹸر ﹺز ﹾقنﹶا ﹺم ﹾن ﹶق ﹾب ﹸل ) البقرة.25 :
قال تعاﱃ ( :ﹸق ﹾل ﹶف ﹺل ﹶم ﹶت ﹾق ﹸت ﹸل ﹶ
ني ) البقرة.91 :
ون ﹶأنﹾبﹺ ﹶيا ﹶء اﷲَّﹺ ﹺم ﹾن ﹶق ﹾب ﹸل إﹺ ﹾن ﹸكنﹾت ﹾﹸم ﹸم ﹾﺆ ﹺمنﹺ ﹶ

ﹺ
قال تعاﱃ ( :ﹶأ ﹾم ت ﹺﹸريدﹸ ﹶ
وس ٰى ﹺم ﹾن ﹶق ﹾب ﹸل ) البقرة.10٨ :
ون ﹶأ ﹾن ت ﹾﹶس ﹶأ ﹸلوا ﹶر ﹸسو ﹶلك ﹾﹸم ك ﹶﹶام ﹸسﺌ ﹶل ﹸم ﹶ

اإل ﹺ
قال تعاﱃ ( :ﹶو ﹶأ ﹶنز ﹶل الت ﹾَّو ﹶرا ﹶة ﹶو ﹾ ﹺ
نج ﹶيل
٤٨
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ﹸوحا ﹶهدﹶ ﹾينﹶا ﹺم ﹾن ﹶق ﹾب ﹸل) األنعام.٨4 :
وب ك ﹰﹼﹸال ﹶهدﹶ ﹾينﹶا ﹶون ً
(و ﹶو ﹶه ﹾبنﹶا ﹶل ﹸه إﹺ ﹾس ﹶح ﹶاق ﹶو ﹶي ﹾع ﹸق ﹶ
قال تعاﱃ :ﹶ

قال تعاﱃ :ﹶ
(ال ﹶينﹾ ﹶف ﹸﻊ ﹶن ﹾف ًسا إﹺ ﹶيام ﹸهنﹶا ﹶﱂ ﹾ ﹶت ﹸك ﹾن ﹶآ ﹶمن ﹾﹶت ﹺم ﹾن ﹶق ﹾب ﹸل) األنعام.15٨ :

ﹺ
ﴍ ﹶك ﹶآ ﹶب ﹸاؤنﹶا ﹺم ﹾن ﹶق ﹾب ﹸل ﹶو ﹸكنَّا ﹸذ ِّر َّي ًة ﹺم ﹾن ﹶب ﹾع ﹺد ﹺه ﹾم) األعراف:
قال تعاﱃ ( :ﹶأ ﹾو ﹶت ﹸقو ﹸلوا إن ﹶَّام ﹶأ ﹾ ﹶ

.173

))54

فﺈننا نلحﻆ أن (من) اجلارة قد أفادت معنى االبتداء يف الزمان؛ فهي ليست

بمعنى (يف) الظرفية؛ ألن الظرفية الزمانية مستفادة من الظرف (قبل) ودلت أيض ًا

عﲆ أن األحداث املذكورة قبل هذا الظرف هي أحداث بعيدة وغري متصلة  -يف

الغالب  -بزمن احلاﴐ.

(ج) قوله تعالـى ( :ﹶو قا ﹸلوا ﹸق ﹸلو ﹸبنا ﹺيف ﹶأ ﹺكن ﹴَّة ﹺﳑَّا تﹶدﹾ ﹸعونا إﹺ ﹶل ﹾي ﹺه ﹶو ﹺيف آذانﹺنا ﹶو ﹾق ﹲر ﹶو ﹺم ﹾن
بينﹺنا و بينﹺ ﹶك ﹺحجاب ﹶفا ﹾعم ﹾل إﹺنَّنا ﹺ
عام ﹸل ﹶ
ون ) فصلت.5:
ﹲ
ﹶﹾ ﹶ ﹶﹾ
ﹶ

و ﹺم ﹾن ﹶب ﹾينﹺنا ﹶو ﹶب ﹾينﹺ ﹶك
ذهب عدد من النحاة إﱃ أن (من) اجلارة يف قوله تعاﱃ ﹶ

هي بمعنى (يف) الظرفية) .)55بيد أن املتأمل يف النص املبارك ﳚد أن داللة (من) هي

أقرب إﱃ معنى االبتداء وهو املعنى الذي يتسق مﻊ سياق اآلية املباركة التي تتحدث

عن صنف من الكافرين ال يﺆمنون وال يسمعون قوله ( لنبو قلوبـهم عن تقبل احلق،
واعتقاده كأهنا يف غلف واغطية ﲤنﻊ من نفوذه فيها)).)5٦

وجه الزﳐرشي اقرتان(من) بالظرف (بني) بقوله(:فﺈن قلت :هل
وقد ّ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﹺ
جاب ) فصلت ، 5 :فائدة؟ قلت :نعم؛
لزيادة(من) يف قوله ( ﹶو م ﹾن ﹶب ﹾيننا ﹶو ﹶب ﹾين ﹶك ح ﹲ
ألنه لو قيل :وبيننا وبينك حجاب لكان املعنى :أن حجاب ًا حاصل وسﻂ اجلهتني،
وأما بزيادة (من) فاملعنى :أن حجاب ًا ابتدأ منا وابتدأ منك ،فاملسافة املتوسطة جلهتنا
وجهتك مستوعبة باحلجاب ال فراغ فيها)) .)57ومن هنا فﺈن ﳎيء الظرف (بني) يف
٤٩
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النص القرآين غري مقرتن بـ (من) اجلارة هو نص عﲆ الظرفية ليس غري).)5٨
أما ﳎيﺆها مقرتنة بـ (من) فهو نص عﲆ االبتداء ،ففي قوله تعاﱃ ( :ﹶو إﹺ َّن ﹶلك ﹾﹸم ﹺيف
ث و د ﹴم ﹶلبن ًا خالﹺص ًا ﹺ
ﹴ
ﹺ
رب ًة ن ﹾﹸس ﹺقيك ﹾﹸم ﹺﳑَّا ﹺيف ﹸب ﹸطونﹺ ﹺه ﹺم ﹾن ﹶب ﹾ ﹺ
لش ﹺ
سائغ ًا لﹺ َّ
ني)
اربﹺ ﹶ
ني ﹶف ﹾر ﹶ ﹶ ﹶ
األﹶنﹾعا ﹺم ﹶلع ﹾ ﹶ
ني ﹶفر ﹴ
ﹺ
ث ،نص عﲆ االبتداء.
النحل .٦٦ :فﺈن (من) يف قوله تعاﱃ م ﹾن ﹶب ﹾ ﹺ ﹾ
قال الزﳐرشي( :فﺈن قلت :أي فرق بني (من) األوﱃ والثانية؟ قلت :األوﱃ:

للتبعيﺾ؛ ألن اللبن بعﺾ ما يف بطوهنا ...والثانية :البتداء الغاية؛ ألن بني الفرث

والدم مكان االسقاء الذي منه يبدأ فهو صلة لنسقيكم)).)59
) (٧دﻻلﺔ )ﻣﻦ( بﲔ اﻻبتداء واملجاوزة.

جاءت (من) اجلارة يف أكثر من موضﻊ من القرآن الكريم ،إذ ترددت داللتها

بني االبتداء واملجاوزة ونحاول هنا أن نقف عﲆ ثالثة نصوص قرآنية ذكرها النحاة
يف مصنفاﲥم حول هذه املسألة.

ﹺ
وه ﹾم
الح ﹶهل ﹸ ﹾم ﹶخ ﹾ ﹲري ﹶو إﹺ ﹾن ﹸﲣال ﹸط ﹸ
(أ) قوله تعاﱃ:و ﹶي ﹾس ﹶﺌ ﹸلون ﹶﹶك ﹶع ﹺن ا ﹾل ﹶيتامى ﹸق ﹾل إﹺ ﹾص ﹲ
ﹶفﺈﹺ ﹾخوا ﹸنك ﹾﹸم ﹶو اﷲَّﹸ ﹶي ﹾع ﹶل ﹸم ا ﹾﹸمل ﹾف ﹺسدﹶ ﹺم ﹶن ا ﹾﹸمل ﹾص ﹺل ﹺح

البقرة ،220 :فقد ذكر غري واحد من النحويني أن (من) يف هذه اآلية جاءت

للفصل إذ دخلت عﲆ ثاين املتضادين) .)٦0بيد أن ابن هشام رجح داللة (من) هنا

عﲆ االبتداء أو املجاوزة) .)٦1وقيل :إن سبب تعدية الفعل (يعلم) بـ (من) (كأنـها

ملكان تضمينه معنى يميز)).)٦2

واملتأمل يف داللة (من) يف هذا النص يلحﻆ أن هذا الرتكيب أعني( :فعل العلم

( +من) اجلارة املتوسطة بني املتضادين) ال يقﻊ إال بعد اختالط املتضادين ،ثم التمييز

بينهام ،فﺈذا قلنا مثالً :علمنا الكافر من املﺆمن ،فهذا يعني أن ثـمة اختالط ًا بينهام ثم
٥٠
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حصل بعد ذلك ﲤييز بني املتضادين ،وهذه املسألة يﺆيدها املقطﻊ السابق هلذه اآلية

وهو قوله تعاﱃ( :وإن ﲣالطوهم) فالتمييز والعلم قد حصل بعد املخالطة .ومن هنا
فداللة (من) يف اآلية أقرب إﱃ معنى االبتداء ،أي بمعنى ابتداء العلم باملفسد كان
من بني اختالطه مﻊ املصلح.

ني ﹶعﲆ ما ﹶأ ﹾنت ﹾﹸم ﹶع ﹶل ﹾي ﹺه ﹶحتَّى ﹶي ﹺم ﹶيز ﹾ
اخلﹶبﹺ ﹶ
(ب) قوله تعاﱃ :ما ﹶ
يث ﹺم ﹶن
كان اﷲَّﹸ لﹺ ﹶي ﹶذ ﹶر ا ﹾﹸمل ﹾﺆ ﹺمنﹺ ﹶ
ال َّط ِّي ﹺ
ب آل عمران .179 :وتقرتب داللة (من) يف هذا النص من النص السابق ،ألن
الرتكيب واحد (فعل العلم أو التمييز ( +من) املتوسطة بني املتضادين)).)٦3

قال الزﳐرشي يف تفسري هذه اآلية( :ما كان اﷲ ليذر املخلصني فيكم عﲆ احلال التي

أنتم عليها من اختالط بعضكم ببعﺾ ،وأنه ال يعرف ﳐلصكم من منافقكم؛ التفاقكم
عﲆ التصديق ﲨيع ًا حتى يميزهم منكم بالوحي إﱃ نبيه واخباره بأحوالكم)).)٦4

ﹺ
ﹺ
صار ا َّل ﹺذي ﹶن ﹶك ﹶف ﹸروا يا
(ج) قوله تعاﱃ :ﹶ
احل ﱡق ﹶفﺈﹺذا ه ﹶي شاخ ﹶص ﹲة ﹶأ ﹾب ﹸ
رت ﹶب ا ﹾل ﹶوعﹾدﹸ ﹾ ﹶ
وا ﹾق ﹶ ﹶ
ني األنبياء .97 :فقد ذهب بعﺾ النحاة
ﹶو ﹾي ﹶلنا ﹶقدﹾ ﹸكنَّا ﹺيف ﹶغ ﹾف ﹶل ﹴة ﹺم ﹾن هذا ﹶب ﹾل ﹸكنَّا ﻇاملﹺ ﹶ

أن (من) يف قوله تعاﱃ( :من هذا) بمعنى عن هذا) .)٦5فيكون املعنى :قد كنا يف
ﹴ
غفلة عن هذا ويبدو أن السبب يف هذا التضمني هو أن لفظة (الغفلة)  -يف ضوء
االستعامل اللغوي  -يتعد بحرف اجلر (عن) ألنه بمعنى ترك وسها ،قال ابن

منظور( :غفل عنه :يغفل غفوالً ،وغفلة ،وأغفله عنه غريه ،وأغفله :تركه وسها

عنه)).)٦٦

وﱂ ﳜرج االستعامل القرآين عن ذلك ،فقد تكررت هذه اللفظة يف أكثر من

عرشين موضع ًا جاءت يف ﲨيعها متعدية بـ (عن) الدالة عﲆ املجاورة) .)٦7غري أن

الالفت يف هذه املسألة هو ورود موضعني من القرآن الكريم تعدت هذه اللفظة
بحسب الظاهر بـ (من) اجلارة التي اختلفوا فيها بني االبتداء واملجاوزة.

٥١

ﺩﻻﻟﺔ )ﻣﻦ( ﺍﳉﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ  :ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ

واملوضﻊ األول ما ذكرته يف بداية هذه الفقرة أما املوضﻊ الثاين فهو قوله تعاﱃ:
ﹺ
ﹴ ﹺ
ﹺ
رص ﹶك ا ﹾل ﹶي ﹾو ﹶم ﹶح ﹺديدﹲ  ق.23 :
 ﹶل ﹶقدﹾ ﹸكن ﹶﹾت يف ﹶغ ﹾف ﹶلة م ﹾن هذا ﹶفك ﹶﹶش ﹾفنا ﹶعن ﹶﹾك غطا ﹶء ﹶك ﹶف ﹶب ﹶ ﹸ
فقد قيل إن (من) يف قوله تعاﱃ يا ﹶو ﹾي ﹶلنا ﹶقدﹾ ﹸكنَّا ﹺيف ﹶغ ﹾف ﹶل ﹴة ﹺم ﹾن هذا ،هي لالبتداء
وتفيد أن ما بعد ذلك من العذاب أشد وكأن هذا القائل يعلق معناها بـ (ويل)).)٦٨

وهذا بعيد؛ ألن قوله تعاﱃ (يا ويلنا) هو دعاء من أنفسهم بالويل).)٦9

أما الكالم الذي بعده وهو قوله تعاﱃ ( :ﹶقدﹾ ﹸكنَّا ﹺيف ﹶغ ﹾف ﹶل ﹴة ﹺم ﹾن هذا) فهو كالم

مستأنف ،وال يمكن تعليق اجلار واملجرور (من هذا) بلفظة (الويل) ،وقد حاول

الدكتور فاضل السامرائي أن يلتمس توجيه ًا داللي ًا هلذا االستعامل القرآين مرجح ًا

فيه داللة (من) عﲆ االبتداء ،وذلك عندما قارن بني هذا النص موضﻊ البحث ونص
و َّد ا َّل ﹺذي ﹶن ﹶك ﹶف ﹸروا ﹶل ﹾو ﹶت ﹾغ ﹸف ﹸل ﹶ
ون ﹶع ﹾن ﹶأ ﹾس ﹺل ﹶحتﹺك ﹾﹸم ﹶو ﹶأ ﹾمتﹺ ﹶعتﹺك ﹾﹸم
قرآين آخر وهو قوله تعاﱃ :ﹶ
و َّد ا َّل ﹺذي ﹶن ﹶك ﹶف ﹸروا ﹶل ﹾو
النساء ،102 :يقول( :فﺈن ثـمة فرق ًا بني اآليتني فقوله تعاﱃ :ﹶ
ﹶت ﹾغ ﹸف ﹸل ﹶ
ون ﹶع ﹾن ﹶأ ﹾس ﹺل ﹶحتﹺك ﹾﹸم ﹶو ﹶأ ﹾمتﹺ ﹶعتﹺك ﹾﹸم النساء ،102 :يفيد أن الغفلة عارضة ،و (عن)
للمجاوزة وذلك أن هﺆالء يف ساحة القتال ،وهم متهيﺌون له ،معهم أسلحتهم

وأمتعتهم ،ولكن يود الذين كفروا غفلة عن االسلحة واألمتعة ،فيميلون عليهم،
وأما الغفلة يف قوله تعاﱃ:يا ﹶو ﹾي ﹶلنا ﹶقدﹾ ﹸكنَّا ﹺيف ﹶغ ﹾف ﹶل ﹴة ﹺم ﹾن هذا األنبياء ،97 :فهي غفل ﹲة

ابتدائية الزمة ال عارضة ،أي :هم يف غفلة دائمة ،فلم يستعدوا لﻶخرة كام استعدّ
أولﺌك للقتال ،فغفلة هﺆالء غفلة ابتدائية مالزمة ومثله قوله تعاﱃ  :ﹶل ﹶقدﹾ ﹸكن ﹶﹾت ﹺيف

ﹺ
ﹴ ﹺ
رص ﹶك ا ﹾل ﹶي ﹾو ﹶم ﹶح ﹺديدﹲ  ق ،23 :وﱂ يقل عن
ﹶغ ﹾف ﹶلة م ﹾن هذا ﹶفك ﹶﹶش ﹾفنا ﹶعن ﹶﹾك غطا ﹶء ﹶك ﹶف ﹶب ﹶ ﹸ
هذا؛ ألن اإلنسان يف غفلة من عاﱂ الغيب مالزمة له من حني والدته إﱃ أن يموت
فينكشف عنه ذاك الغطاء ،وتزول احلجب فيبرص ما ﱂ يكن يبرص ،وير ما ﱂ يكن
ير ،فالغفلة ابتدائية وذلك أن بينها حجاب ًا ،ابتدأ من هذا األمر أو ذاك)).)70

وهذا الرأي ال يمكن التسليم به ذلك أن داللة املالزمة للغفلة التي ذكرها
٥٢
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السامرائي ال يمكن أن تﺆخذ من حرف اجلر (من) بل تأﰐ من أساليب تعبريية
أخر منها مثالً :اقرتان لفظة الغفلة يف النصني املباركني بحرف اجلر (يف) الدال

عﲆ الظرفية لتفيد أن الغفلة قد أحاطت بـهم من كل جانب واستغرقتهم واشتملت
عليهم ،ومنعتهم من مشاهدة اآليات والرباهني الربانية ،فلم يﺆمنوا وﱂ يذعنوا
للحق  -واحلال هذه  -بعد ذلك.

أو يكون من خالل العدول إﱃ البنية االسمية بدالً من الفعلية فتفيد بذلك ثبوت
و إﹺ َّن كﹶثﹺري ًا ﹺم ﹶن الن ﹺ
َّاس ﹶع ﹾن آياتﹺنا ﹶلغافﹺ ﹸل ﹶ
ون
هذا الوصف فيهم كام يف قوله تعاﱃ :ﹶ

احل ﹺ
النحل ،10٨ :وقوله تعاﱃ :يع ﹶلم ﹶ ﹺ ﹺ
ياة الدﱡ نﹾيا ﹶو ﹸه ﹾم ﹶع ﹺن اآلﹾ ﹺخ ﹶر ﹺة ﹸه ﹾم
ون ﻇاهر ًا م ﹶن ﹾ ﹶ
ﹶﹾ ﹸ
غافﹺ ﹸل ﹶ
ون الروم ،7 :فالغفلة يف كال املوضعني آنفي الذكر غفلة مالزمة مانعة ال
عارضة طارئة وذلك بقرينة االستعامل االسمي الدال عﲆ الثبوت.

فال ﹸيعقل أن تكون هذه الغفلة يف اآليتني غفلة عارضة بسبب اقرتاهنا بـ (عن) !!

ويبدو أن أقﴡ ما يدل عليه هذا الرتكيب هو أن الغفلة التي اتصفوا بـها عﲆ نحو
الثبات وكانت مالزمة هلم ،قد ابعدﲥم عن آيات رهبم ،وابعدﲥم عن اآلخرة.

أما ما ذكره الدكتور السامرائي لبيان قوله تعاﱃ( :ودوا لو تغفلون عن

اسلحتكم) من أن الغفلة فيها غفلة عارضة ،فيبدو يل أهنا ليست من استعامل حرف
اجلر (عن) كام ذهب إﱃ ذلك ،بل هي مستفادة من الصيغة الفعلية التي تدل عﲆ

التجدد وعدم الثبات .ويمكن أن يقال :إن (من) اجلارة يف النصني موضﻊ البحث

دالة عﲆ االبتداء لكنها متعلقة بمحذوف تقديره (جاءنا) فيكون املعنى :يا ويلنا قد

كنا يف غفلة عام جاءنا من هذا واﷲ العاﱂ.

٥٣

ﺩﻻﻟﺔ )ﻣﻦ( ﺍﳉﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ  :ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ

) (٨دﻻلﺔ )ﻣﻦ( بﲔ اﻻبتداء والسببيﺔ والتبعيﺾ.
ﹶراه ﹾم ﹸي ﹾع ﹶر ﹸض ﹶ
ون ﹶع ﹶل ﹾيها
و ت ﹸ
اختلف النحاة يف داللة (من) اجلارة يف قوله تعاﱃ :ﹶ
ون ﹺمن ﹶطر ﹴ
ﹺ
ني ﹺم ﹶن ﱡ
ف ﹶخ ﹺف ﱟي الشور .45 :فقد ذهب بعﺾ
خاش ﹺع ﹶ
الذ ِّل ﹶينﹾ ﹸظ ﹸر ﹶ ﹾ ﹾ

النحاة إﱃ أن (من) يف قوله( :من طرف خفي) بمعنى الباء) .)71فيكون املعنى:

ينظرون بطرف خفي ،أي :إن نظرهم وقتﺌذ يكون بوساطة الطرف اخلفي.

ورجح الدكتور فاضل السامرائي داللتها عﲆ التبعيﺾ قال( :ويرتجح عندي

اهنا للتبعيﺾ ،أي :ينظرون ببعﺾ طرفهم وهو املناسب ملشهد الذل الذي هم فيه،
أب عﲆ ابنه يف فعلة ،فينهره ويغلﻆ عليه ،واالبن
ومثله يف حياتنا اليومية أن يغضب ﹲ

ال يستطيﻊ مواجهة أبيه بكل طرفه بل ينظر إليه ببعﺾ طرفه)).)72

وهذا الرأي وإن كان ال ﳜلو من قوة إال أن داللة التبعيﺾ التي ذكرها

السامرائي يمكن أن تستشف من وصف الطرف باخلفي وهو الضعيف فيكون

نظرهم يف ذلك من طرف ضعيف ،فال حاجة إذن  -واحلال هذه  -إﱃ ما ذكره
الدكتور السامرائي بعد أن أفاد الوصف هذا املعنى .ومن هنا يرجح الباحث داللة

(من) يف هذه اآلية عﲆ االبتداء ،أي :ابتداء نظرهم كان من طرف ضعيف .قال
الزﳐرشي( :أي :يبتدئ نظرهم من ﲢريك الجفانـهم ضعيف خفي بمسارقة كام
تر املصبور ينظر إﱃ السيف)).)73
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) (٩دﻻلﺔ )ﻣﻦ( بﲔ السببيﺔ واملجاوزة.
ﹺ ﹺ ﹺ
وهب ﹾم ﹺم ﹾن ﹺذك ﹺﹾر
واختلفوا يف داللة (من) اجلارة يف قوله تعاﱃ  :ﹶف ﹶو ﹾي ﹲل ل ﹾلقاس ﹶية ﹸق ﹸل ﹸ ﹸ
اﷲَّﹺ ﹸأ ﹺ
ولﺌ ﹶك ﹺيف ﹶض ﹴ
الل ﹸمبﹺ ﹴ
ني الزمر .22 :فقد قيل :إن معنى (من) يف قوله تعاﱃ( :من

ذكر اﷲ) هو املجاوزة) ،)74فيكون معنى اآلية :ابتعدت قلوهبم وﲡاوزت عن ذكر
اﷲ ،وكأن القسوة متضمنة معنى االبتعاد ،واالبتعاد عن ذكر اﷲ مالزم هلا فكلام
اشتدت قسوة القلب ازداد بعد ًا عن ذكر اﷲ.

قال تعاﱃ :ﹸثم ﹶقس ﹾت ﹸق ﹸلوبكﹸم ﹺمن بع ﹺد ذلﹺ ﹶك ﹶف ﹺهي ك ﹾﹺ
جار ﹺة ﹶأ ﹾو ﹶأ ﹶشدﱡ ﹶق ﹾس ﹶو ًة ﹶو إﹺ َّن
ﹸ ﹾ ﹾ ﹶﹾ
ﹶاحل ﹶ
ﹶ
َّ ﹶ
ﹺمن ﹾﹺ
جار ﹺة ﹶملا ﹶي ﹶت ﹶف َّج ﹸر ﹺمنﹾ ﹸه األﹶ ﹾهن ﹸار ﹶو إﹺ َّن ﹺمنﹾها ﹶملا ﹶي َّش َّق ﹸق ﹶف ﹶي ﹾخ ﹸر ﹸج ﹺمنﹾ ﹸه ا ﹾملا ﹸء ﹶو إﹺ َّن ﹺمنﹾها ﹶملا ﹶ ﹾﳞبﹺ ﹸﻂ
ﹶ
احل ﹶ
ﹺم ﹾن ﹶخ ﹾش ﹶي ﹺة اﷲَّﹺ البقرة .74 :غري أن هذا الرأي وإن كان سلي ًام ،إال أنه ﳐالف لظاهر

النص الذي استعمل فيه (من) ال (عن)؛ لذلك ذهب بعﺾ املفﴪين والنحاة إﱃ أن
(من) هنا ليست دالة عﲆ املجاوزة بل هي بمعنى السببية والتعليل ،فيكون املعنى:

أن هﺆالء كانت قلوهبم قاسية بسبب ذكر اﷲ أو من أجل ذكر اﷲ.

قال الزﳐرشي( :فﺈن قلت ما الفرق بني (من) و (عن) يف هذا؟ قلت :إذا قلت:

قسا قلبه من ذكر اﷲ ،فاملعنى  ...أن القسوة من أجل الذكر وبسببه ،وإذا قلت :عن

ذكر اﷲ ،فاملعنى :غلﻆ عن قبول الذكر وجفا عنه ونظريه :سقاه من العيمة .أي :من
اجل عطشه ،وسقاه عن العيمة :إذا أرواه حتى أبعده عن العطش)).)75

فتكون داللة (من) مستعملة يف معناها الدال عﲆ السببية ،وكأن النص املبارك

أراد  -من خالل هذا االستعامل  -أن ينبه عﲆ حقيقة قرآنية اشار إليها يف غري موضﻊ

منه وهي أن الكفار ومن كان يف قلبه مرض حينام تنزل عليهم اآليات املباركة
وبسبب قلوهبم القاسية فﺈن تأثريها يكون عكسي ًا عليهم ،فيزدادون هبا بعد ًا عن اﷲ
ويزدادون رجس ًا إﱃ رجسهم.

٥٥
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ول ﹶأيكﹸم زاد ﹾته ﹺ
ﹺ
هذ ﹺه إﹺيامن ًا ﹶف ﹶأ َّما
ور ﹲة ﹶفمن ﹸﹾه ﹾم ﹶم ﹾن ﹶي ﹸق ﹸ ﱡ ﹾ ﹶ ﹸ
قال تعاﱃ :ﹶ
و إﹺذا ما ﹸأن ﹺﹾز ﹶل ﹾت ﹸس ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ
ون  ،ﹶو ﹶأ َّما ا َّل ﹺذي ﹶن ﹺيف ﹸق ﹸل ﹺ
رش ﹶ
وهبﹺ ﹾم ﹶم ﹶر ﹲض ﹶفزا ﹶد ﹾ ﹸﲥ ﹾم
ا َّلذي ﹶن آ ﹶمنﹸوا ﹶفزا ﹶد ﹾ ﹸﲥ ﹾم إيامن ًا ﹶو ﹸه ﹾم ﹶي ﹾس ﹶت ﹾب ﹸ
ﹺر ﹾجس ًا إﹺ ﹶﱃ ﹺر ﹾج ﹺس ﹺه ﹾم ﹶو ماتﹸوا ﹶو ﹸه ﹾم كافﹺ ﹸر ﹶ
ون التوبة.125-142 :

ﹺ
وب ا َّل ﹺذي ﹶن ال ﹸي ﹾﺆ ﹺمن ﹶ
ﹸون
و إﹺذا ﹸذك ﹶر اﷲَّﹸ ﹶو ﹾحدﹶ ﹸه ﹾاش ﹶم ﹶأ َّز ﹾت ﹸق ﹸل ﹸ
وقال عز اسمه :ﹶ
بﹺاآلﹾ ﹺخ ﹶر ﹺة الزمر .45 :فكأن ذكر اﷲ سبب الشمﺌزاز هﺆالء الذين ال يﺆمنون
باآلخرة .فاآلية الكريمة موضﻊ البحث أرادت أن تشري إﱃ هذا املعنى ال املعنى

الذي ذكره النحاة.

) (١٠دﻻلﺔ )ﻣﻦ( اﳉارة بﲔ البيانيﺔ واﻻبتداء والﻈرفيﺔ.
اﺧتلﻒ النحاة ﰲ دﻻلﺔ )ﻣﻦ( اﳉارة ﰲ ﻣوﺿعﲔ ﻣﻦ الﺬﻛر اﳊﻜيم:
ﹺ
ون ﹺمن د ﹺ
ون اﷲَّﹺ ،)7٦) فقد قيل:
ﴍكا ﹶءك ﹸﹸم ا َّلذي ﹶن تﹶدﹾ ﹸع ﹶ ﹾ ﹸ
قال تعاﱃ  :ﹶأ ﹶر ﹶأ ﹾيت ﹾﹸم ﹸ ﹶ
ﹺ
إن (من) اجلارة يف قوله تعاﱃ  :ﹶأ ﹸر ﹺ
وين ما ذا ﹶخ ﹶل ﹸقوا ﹺم ﹶن األﹶ ﹾر ﹺ
ﴍ ﹲك ﹺيف
ض ﹶأ ﹾم ﹶهل ﹸ ﹾم ﹾ
ﹺ
اموات جاءت بمعنى (يف) الظرفية) ،)77ويبدو انه ال حاجة إﱃ العدول عن
الس
َّ

ﻇاهر االستعامل القرآين وﲢويل داللة (من) من معانيها الرئيسة إﱃ معنى الظرفية،
بعد ان اتضح من خالل التأمل يف النص أن معنى الظرفية غري مراد فيها بل هي

أقرب إﱃ أن تكون بيانية وهو األنسب إﱃ سياق اآلية املباركة؛ ذلك ان معنى اآلية

هو اإلشارة إﱃ أن املخلوقات صنفان :أرﴈ وساموي فيكون املعنى (أخربوين عن

هﺆالء الرشكاء وعام استحقوا به اإلهلية والرشكة أروين أي جزء من أجزاء األرض
استبدوا بخلقه دون اﷲ أم هلم مﻊ اﷲ ﴍكة يف خلق الساموات)) .)7٨أو أن املعنى:

أخربوين عن هﺆالء الرشكاء ...ماذا خلقوا من ﳐلوقات أرضية أم هلم ﴍك يف خلق

الساموات.

٥٦
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ﹺ ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
اجل ﹸم ﹶع ﹺة اجلمعة،9:
قوله تعاﱃ :يا ﹶأ ﱡ ﹶﳞا ا َّلذي ﹶن آ ﹶمنﹸوا إﹺذا نﹸود ﹶي ل َّ
لصالة م ﹾن ﹶي ﹾو ﹺم ﹾ ﹸ
فقد نص عدد من النحاة عﲆ أن (من) يف قوله تعاﱃ :ﹺ
م ﹾن ﹶي ﹾو ﹺم ﹾ
اجلﹸ ﹸم ﹶع ﹺة بمعنى (يف)
ﹸودي لﹺلص ﹺ
ﹺ
الة
الظرفية) .)79والذي يظهر من النص املبارك أن املراد بقوله تعاﱃ :إﹺذا ن ﹶ َّ

ﹺ
اجل ﹸم ﹶع ﹺة ليس ﲢقق هذه الصالة ووقوعها يف هذا الظرف الزماين (يوم
م ﹾن ﹶي ﹾو ﹺم ﹾ ﹸ

اجلمعة) كام ﻇن النحاة ،بل هو بيان هذه الصالة التي ينادي هلا بأهنا صالة اجلمعة
املعروفة لد املسلمني والتي ﹸيشرتط فيها اخلطبتان وحضور املسلمني ﲨيع ًا وحرمة
البيﻊ والرشاء يف اثنائها ،ولعل ما يعزز هذا الرأي هو:

( أ ) إن القول بظرفية (من) يف اآلية الكريمة ﳐالف ألساليب وطرائق التعبري

القرآين إذ ﱂ يرد فيه اقرتان حرف اجلر (يف) بـ (يوم) بصيغته املفردة معرف ًا بـ (أل) أو
باإلضافة وإنام اقرتنت بـ (يوم) النكرة املوصوفة ،وﱂ يرد أيض ًا دخول يف الظرفية عﲆ

ﻇرف الزمان (يوم) املضاف إﱃ معرفة ،بل الثابت استعامل هذا الظرف املضاف من

دون أن يسبق بـ (يف) اجلارة كام يف قوله تعاﱃ (يوم القيامة))( ،)٨0يوم الفرقان))،)٨1

(يوم احلج))( ،)٨2يوم الدين))( ،)٨3يوم الوقت املعلوم)) )٨4وغري ذلك كثري.

(ب) إذا كان معنى اآلية  -كام يقولون ... -نودي للصالة يف يوم اجلمعة -

فﺈهنا  -واحلال هذه ال تدل عﲆ صالة اجلمعة فقﻂ ،بل تدل عﲆ كل صالة تﺆ ّد

يف هذا اليوم كصالة الفجر والعرص واملغرب والعشاء؛ ألن هذه الصلوات واقعة
ﹸودي لﹺلص ﹺ
ﹺ
الة ﹺم ﹾن
قطع ًا يف هذا الظرف الزماين .ذلك أن ثـمة فرق ًا بني قوله تعاﱃ :ن ﹶ َّ
ﹶي ﹾو ﹺم ﹾ
اجلﹸ ﹸم ﹶع ﹺة ،وقولنا :نودي للصالة يف يوم اجلمعة ،فاألول تدل عﲆ صالة خاصة

وهي صالة اجلمعة وال تدل عﲆ غريها من الصلوات الواجبة .أما الثاين :فيدل عﲆ

كل صالة تﺆ ّد يف هذا اليوم بام يف ذلك صالة اجلمعة.

٥٧
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و إﹺذا ﹶر ﹶأ ﹾوا
(ج) ما تدل عليه اآلية األخرية من السورة نفسها وهو قوله تعاﱃ :ﹶ
ﹸوك ﹺ
ﹺﲡ ﹶار ًة ﹶأ ﹾو ﹶهلﹾو ًا ا ﹾن ﹶف ﱡضوا إﹺ ﹶل ﹾيها ﹶو ت ﹶﹶرك ﹶ
قائ ًام .فقد اتفقت كتب املسلمني أن هذه اآلية
نزلت عندما ورد املدينة عري معها ﲡارة وذلك يوم اجلمعة والنبي  قائم ﳜطب
خطبة اجلمعة ،فﴬبوا بالطبل والدف إلعالم الناس ،فانفﺾ أهل املسجد وتركوا
النبي  قائ ًام ﳜطب) ،)٨5وال ﳜفى أن هذه اآلية واآليات التي قبلها ذات سياق
واحد.

(د) وال تدل (من) يف هذه اآلية عﲆ االبتداء يف الزمان) ،)٨٦ألن االبتداء يف

الزمان وإن أثبتنا ﳎيﺌه يف مباحث سابقة إال أن هذا املعنى يف اآلية هذه غري مراد ،فهو
فض ً
ال عن أنه خالف الظاهر لﻶية الكريمة ،فﺈن معنى االبتداء  -كام ير الرﴈ-

(أن يكون الفعل املتعدي بـ (من) االبتدائية شيﺌ ًا ﳑتد ًا كالسري واملﴚ ونحوه،
ويكون املجرور بـ (من) الﴚء الذي منه ابتدأ ذلك الفعل نحو :ﴎت من البرصة،
إذ يكون الفعل املتعدي بـها أص ً
ال للﴚء املمتد نحو :تربأت من فالن إﱃ فالن،

وكذا خرجت من الدار ،ألن اخلروج ليس شيﺌ ًا ﳑتد ًا ،إذ يقال :خرجت من الدار

إذا انفصلت عنها ولو بأقل من خطوة ،وليس النداء حدث ًا ﳑتد ًا وال أص ً
ال للمعنى

املمتد ،بل هو حدث واقﻊ فيام بعد (من))) .)٨7ومن هنا يرجح الباحث أن تكون
(من) هنا أقرب إﱃ داللة البيان والتفسري منها إﱃ الظرفية أو االبتداء.

قال الزﳐرشي  -يف تفسري هذه اآلية (فﺈن قلت( :من) يف قوله تعاﱃ( :من يوم

اجلمعة) ما هي؟ قلت :هي بيان بـ (إذا) وتفسري له)).)٨٨

٥٨
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)ﻣﻦ( اﳉارة الﺰائدة
ﱂ يقترص استعامل (من) اجلارة يف اخلطاب القرآين عﲆ األصلية ،بل وردت زائدة

يف كثري من مواضﻊ التنزيل املبارك .وقبل الوقوف عﲆ جانب من هذه النصوص،
البد لنا من التعريف بمصطلح الزائد .فقد نصت املعاجم اللغوية عﲆ أن الزيادة

لغة خالف النقصان.

قال ابن فارس( :الزاء والياء والدال أصل يدل عﲆ الفضل ،يقولون زاد الﴚء

يزيد فهو زائد)) .)٨9أما اصطالح ًا فقد قيل إن حرف اجلر الزائد (هو الذي ال يفيد

معنى جديد ًا إنام يﺆكد املعنى العام يف اجلملة كلها ...سواء اكان املعنى العام اﳚاب ًا أم
سلب ًا ،وهلذا ال ﳛتاج إﱃ ﳾء يتعلق به ،وال يتأثر املعنى األصيل بحذفه ،نحو :ليس

من خالق إال اﷲ .فأتينا باحلرف الزائد (من) (لتأكيد ما تدل عليه اجلملة كلها من

املعنى املنفي ،وتقوية ما تتضمنه من السلب)) .)90وقد اشرتط ﲨهور النحاة لزيادﲥا

ﴍطني).)91

األول :أن يتقدم عليها نفي أو هني أو استفهام كقولنا :ما جاء من أحد أو هل

جاء من أحد؟

الثاين :تنكري ﳎرورها.
وزاد بعضهم ﴍط ًا ثالثا) :)92وهو أن يكون املجرور هبا فاع ً
ال أو مفعوالً به او مبتدأ.
وقد وردت (من) الزائدة يف مواضﻊ كثرية من القرآن إذ أفادت يف ﲨيعها معنى

التوكيد والتقوية للجملة التي وردت فيها؛ ألن هناك فارق ًا بني القولني :ما جاءنا

ﹲ
رجل ،وما جاءنا من رجل ،فاألول ﳛتمل أنه ﱂ يأتك أحد من اجلنس ،وﳛتمل أنه

ﱂ يأتك ﹲ
رجل واحدﹲ بل أكثر من ذلك.

٥٩

ﺩﻻﻟﺔ )ﻣﻦ( ﺍﳉﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ  :ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ

نص يف اجلنس ،وأنك تنفي أن يكون جاءك أحدﹲ من
أما الثاين فأن النفي ﹲ

اجلنس) )93وال ﳜفى أن هذا النفي أقو من األول؛ ألنه ينفي اجلنس كله بخالف
األول.

وﳜتار الباحث طائفة من النصوص املباركة التي اتفق عﲆ زيادﲥا النحاة واملفﴪون

من ذلك مثالً:

و ﹺعنﹾدﹶ ﹸه ﹶمفاتﹺ ﹸح ا ﹾل ﹶغ ﹾي ﹺ
رب ﹶو ا ﹾل ﹶب ﹾح ﹺر ﹶو ما
قوله تعاﱃ :ﹶ
ب ال ﹶي ﹾع ﹶل ﹸمها إﹺالَّ ﹸه ﹶو ﹶو ﹶي ﹾع ﹶل ﹸم ما ﹺيف ا ﹾل ﹶ ِّ
ت ﹾﹶس ﹸق ﹸﻂ ﹺم ﹾن ﹶو ﹶر ﹶق ﹴة إﹺالَّ ﹶي ﹾع ﹶل ﹸمها األنعام.59 :
فـ (من) يف قوله تعاﱃ( :من ورقة) زائدة للتوكيد وإنام اقرتنت (من) الزائدة هنا

باالسم (ورقة) لزيادة التوكيد يف علم اﷲ تعاﱃ الذي ال ﲣفى عليه خافية ،وإنام اختصت

الورقة هنا بالذكر (ألنه ﳑا يستصعب اإلنسان حصول العلم به؛ ألن الكثرة البالغة التي

يف أوراق األشجار تعجز اإلنسان أن يميز معها بعضها من بعﺾ ،فرياقب كال منها فيام
يطرأ عليه من األحوال ،ويتنبه عﲆ انتقاصها بالساقﻂ منها إذا سقﻂ)) .)94فكان ﳎيء

اجلار هنا مناسب ًا لسياق التوكيد.

ﹺ ﹺ
و ما ﹺم ﹾن ﹶدا َّب ﹴة ﹺيف األﹾﹶ ﹾر ﹺ
ناح ﹾي ﹺه إﹺالَّ ﹸأ ﹶم ﹲم ﹶأ ﹾمثا ﹸلك ﹾﹸم ما
ض ﹶو ال طائ ﹴر ﹶيط ﹸري بﹺ ﹶج ﹶ
قوله تعاﱃ :ﹶ
تاب ﹺم ﹾن ﹶ ﹴ ﹺ
ﹶف َّر ﹾطنا ﹺيف ا ﹾل ﹺك ﹺ
رش ﹶ
ون األنعام .3٨ :فــ (من) يف قوله تعاﱃ:
ﳾء ﹸث َّم إﱃ ﹶر ِّهبﹺ ﹾم ﹸ ﹾﳛ ﹶ ﹸ
ﹾ
(من دابة) و (من ﳾء) زائدة يف كال املوردين).)95
قال الزﳐرشي( :فﺈن قلت :فام الغرض يف ذكر ذلك؟ قلت :الداللة عﲆ عظم

قدرته ،ولطف علمه ،وسعة سلطانه ،وتدبريه تلك اخلالئق املتفاوتة األجناس ،املتكاثرة

األصناف ،وهو حافﻆ هلا وما عليها ،مهيمن عﲆ احواهلا ال يشغله شأن عن شأن)).)9٦

اموات طﹺباق ًا ما تﹶر ﹺيف ﹶخ ﹾل ﹺق الر ﹾمح ﹺن ﹺمن تﹶفاو ﹴ
قوله تعاﱃ :ا َّل ﹺذي ﹶخ ﹶل ﹶق سبﻊ س ﹴ
ت
ﹾ ﹸ
َّ
ﹶ ﹾﹶ ﹶ
٦٠
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ﹶف ﹾار ﹺج ﹺﻊ ا ﹾل ﹶب ﹶرص ﹶه ﹾل تﹶر ﹺم ﹾن ﹸف ﹸط ﹴ
ور امللك .2 :فقد جاءت (من) اجلارة يف قوله (من
ﹶ

تفاوت) وقوله (من فطور) زائدة فيها).)97

قال الطباطبائي( ت  1402هـ )( :واخلطاب يف (ما تر) خطاب عام لكل من

يمكنه الرؤية ،ويف إضافة اخللق إﱃ الرمحن إشارة إﱃ أن الغاية منه هي الرمحة إﱃ العامة،

وتنكري (تفاوت) وهي يف سياق النفي وادخال (من) عليه إلفادة العموم)).)9٨
ﻣناﻗﺸﺔ رأي اﻷﺧﻔﺶ

أجاز األخفش زيادة (من) اجلارة قبل املعرفة خالف ًا جلهور النحاة مستدالً بقوله
تعاﱃ :لﹺ ﹶي ﹾغ ﹺف ﹶر ﹶلك ﹾﹸم ﹺم ﹾن ﹸذنﹸوبﹺك ﹾﹸم نوح .)99) .4 :قياس ًا عﲆ مواضﻊ أخر من القرآن
وردت فيها غري مقرتنة بـ (من) الزائدة وذلك يف قوله تعاﱃ  :ﹸي ﹾص ﹺل ﹾح ﹶلك ﹾﹸم ﹶأ ﹾعام ﹶلك ﹾﹸم
ﹶو ﹶي ﹾغ ﹺف ﹾر ﹶلك ﹾﹸم ﹸذنﹸو ﹶبك ﹾﹸم األحزاب .71 :وقوله تعاﱃ  :ﹶي ﹾغ ﹺف ﹾر ﹶلك ﹾﹸم ﹸذنﹸو ﹶبك ﹾﹸم ﹶو ﹸيدﹾ ﹺخ ﹾلك ﹾﹸم
جن ﹴ
َّات ﹶ ﹾﲡ ﹺري ﹺم ﹾن ﹶ ﹾﲢتﹺ ﹶها األﹾﹶ ﹾهن ﹸار الصف.12 :
ﹶ
غري أننا إذا تأملنا يف النصوص املباركة التي وردت مقرتنة بـ (من) مرة ،وﳎردة

منها أخر ،فﺈننا نجد ان السياق ﳐتلف يف كال املوردين ،فلم يكن سياق ًا واحد ًا

(كي) يصح االستدالل ببعضها عﲆ بعﺾ .ويمكن توضيح هذه املسألة بﴚء من
التفصيل من خالل الوقوف عﲆ مواضﻊ اآليات اخلاصة هبذه املسألة .وقد تكرر

الرتكيب القرآين (يغفر لكم  ...ذنوبكم) ست مرات يف التنزيل املبارك جاء يف ثالثة

منها غري مقرتن بـ (من) اجلارة من ذلك:

قوله تعاﱃ :يا ﹶأ ﱡ ﹶﳞا ا َّل ﹺذي ﹶن آ ﹶمنﹸوا ا َّت ﹸقوا اﷲَّﹶ ﹶو ﹸقو ﹸلوا ﹶق ﹾوالً ﹶس ﹺديد ًا ،ﹸي ﹾص ﹺل ﹾح ﹶلك ﹾﹸم
ﹶأ ﹾعام ﹶلك ﹾﹸم ﹶو ﹶي ﹾغ ﹺف ﹾر ﹶلك ﹾﹸم ﹸذنﹸو ﹶبك ﹾﹸم األحـــزاب .71-70 :وال ﳜفى أن اخلطاب يف
اآلية املباركة للمﺆمنني ومعناه( :راقبوا اﷲ يف حفﻆ ألسنتكم وتسديد قولكم فأنكم
٦١

ﺩﻻﻟﺔ )ﻣﻦ( ﺍﳉﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻲ  :ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ

إن فعلتم ذلك أعطاكم اﷲ ما هو غاية الطلبة من تقبل حسناتكم واإلثابة عليها ومن

مغفرة سيﺌاتكم وتكفريها)).)100

قوله تعاﱃ :يا ﹶأ ﱡ ﹶﳞا ا َّل ﹺذي ﹶن آ ﹶمنﹸوا ﹶه ﹾل ﹶأ ﹸد ﱡلك ﹾﹸم ﹶعﲆ ﹺﲡ ﹶار ﹴة ﹸتن ﹺﹾجيك ﹾﹸم ﹺم ﹾن ﹶع ﹴ
ذاب ﹶألﹺي ﹴم 
ﹸون بﹺاﷲَّﹺ و رسولﹺ ﹺه و ﹸﲡ ﹺ
ون ﹺيف ﹶسبﹺ ﹺ
اهدﹸ ﹶ
ت ﹾﹸﺆ ﹺمن ﹶ
يل اﷲَّﹺ بﹺ ﹶأ ﹾموالﹺك ﹾﹸم ﹶو ﹶأ ﹾن ﹸف ﹺسك ﹾﹸم ذلﹺك ﹾﹸم ﹶخ ﹾ ﹲري ﹶلك ﹾﹸم
ﹶ
ﹶ ﹶ ﹸ
ون  ي ﹾغ ﹺفر ﹶلكﹸم ﹸذنﹸوبكﹸم و يدﹾ ﹺخ ﹾلكﹸم جن ﹴ
إﹺ ﹾن ﹸكنﹾت ﹾﹸم ﹶت ﹾع ﹶل ﹸم ﹶ
َّات ﹶ ﹾﲡ ﹺري ﹺم ﹾن ﹶ ﹾﲢتﹺ ﹶها األﹾﹶ ﹾهن ﹸار
ﹾ ﹶ
ﹶ ﹾ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹸ

الصف .)101) .12 :واخلطاب يف اآلية املباركة موجه للمﺆمنني أيض ًا (أي إن تﺆمنوا

باﷲ ورسوله وﲡاهدوا يف سبيله يغفر لكم  ...وقد أطلقت الذنوب املتعلقة هبا
املغفرة ،فاملغفرة مقدمة الدخول يف جنة اخللد ،وال معنى لدخوهلا مﻊ بقاء بعﺾ

الذنوب عﲆ حاهلا)) .)102ومن هنا يتضح أن املواضﻊ التي وردت فيها غري مقرتنة
بـ (من) اجلارة هي خطاب للمﺆمنني خاصة ،وأن اﷲ تعاﱃ يغفر هلم ذنوهبم ﲨيع ًا،
فال تتناسب  -واحلال هذه -أن تقرتن بـ (من) والدالة عﲆ التبعيﺾ .وإذا انتقلنا إﱃ
الطائفة الثانية من النصوص املباركة التي وردت يف ثالثة مواضﻊ ،نجد اهنا كانت
خطاب ًا لغري املﺆمنني كام يف:

ﹺ
ﹺ
اموات ﹶو األﹾﹶ ﹾر ﹺ
ض ﹶيدﹾ ﹸعوك ﹾﹸم
الس
( أ ) قوله تعاﱃ :قا ﹶل ﹾت ﹸر ﹸس ﹸل ﹸه ﹾم ﹶأ ﹺيف اﷲَّﹺ ﹶش ﱞك فاط ﹺر َّ
لﹺ ﹶي ﹾغ ﹺف ﹶر ﹶلك ﹾﹸم ﹺم ﹾن ﹸذنﹸوبﹺك ﹾﹸم إبراهيم .10 :وال ريب أن اخلطاب يف اآلية املباركة موجه

إﱃ الكافرين واملعنى :يدعوكم إﱃ اإليامن به ليغفر لكم بعﺾ ذنوبكم ،فــ (من)

ليست زائدة وإنام هي دالة عﲆ التبعيﺾ).)103

ﹶ
ني ،ﹶأ ﹺن ا ﹾع ﹸبدﹸ وا اﷲَّﹶ ﹶو ا َّت ﹸقو ﹸه ﹶو
(ب) قوله تعاﱃ:
قال يا ﹶق ﹾو ﹺم إﹺ ِّين ﹶلك ﹾﹸم ن ﹺﹶذ ﹲير ﹸمبﹺ ﹲ
ﹶأطﹺيع ﹺ
ون ﹶي ﹾغ ﹺف ﹾر ﹶلك ﹾﹸم ﹺم ﹾن ﹸذنﹸوبﹺكﹸم نـــوح .)104) 4-3 :وأنت تلحﻆ أن ﻇاهر اخلطاب
ﹸ

هو للكافرين ألن (يف الكالم داللة عﲆ ان قومه كانوا عرضة للعذاب قبل أن

يأتيهم عذاب أليم ،انه متوجه إليهم غري تاركهم لو ال ﲢذرهم منه ...وكلمة (من)
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للتبعيﺾ عﲆ ما هو املتبادر من السياق ،واملعنى أن تعبدوه وتتقوه وتطيعوين يغفر

لكم بعﺾ ذنوبكم وهي الذنوب التي قبل اإليامن والرشك فام دونه)).)105

ومن هنا نجد أن هذه املواضﻊ التي جاءت فيها مقرتنة بـ (من) كانت يف سياق

ﳐتلف عن املجموعة األوﱃ ،فهي خطاب للكافرين ،قال الزﳐرشي( :فﺈن قلت:

ما معنى التبعيﺾ يف قوله (من ذنوبكم)؟ قلت :ما علمته جاء هكذا إال يف خطاب
ﹶ
ني ،ﹶأ ﹺن ا ﹾع ﹸبدﹸ وا اﷲَّﹶ ﹶو ا َّت ﹸقو ﹸه ﹶو
الكافرين كقوله
تعاﱃ:قال يا ﹶق ﹾو ﹺم إﹺ ِّين ﹶلك ﹾﹸم ن ﹺﹶذ ﹲير ﹸمبﹺ ﹲ

ون ي ﹾغ ﹺفر ﹶلكﹸم ﹺمن ﹸذنﹸوبﹺكﹸم نوح  .4-3يا ﹶقومنا ﹶأ ﹺجيبوا ﹺ
ﹺ ﹺ
داع ﹶي اﷲَّﹺ ﹶو ﹺآمنﹸوا بﹺ ﹺه
ﹸ
ﹶأطي ﹸع ﹶ ﹾ ﹾ ﹾ
ﹾ ﹶ
ﹺ
ﹺ
ه ﹾل ﹶأ ﹸد ﱡلك ﹾﹸم ﹶعﲆ
ﹶي ﹾغف ﹾر ﹶلك ﹾﹸم م ﹾن ﹸذنﹸوبﹺك ﹾﹸم االحقاف .31 :وقال يف خطاب املﺆمنني :ﹶ
ﹺﲡ ﹶار ﹴة ﹸتن ﹺﹾجيك ﹾﹸم ﹺم ﹾن ﹶع ﹴ
ذاب ﹶألﹺي ﹴم الصف ،10 :إﱃ أن قال  :ﹶي ﹾغ ﹺف ﹾر ﹶلك ﹾﹸم ﹸذنﹸو ﹶبك ﹾﹸم

الصف ،12 :وغري ذلك ﳑا يوقفك عليه االستقراء وكان ذلك للتفرقة بني اخلطابني

ولﺌال يسوي بني الفريقني يف امليعاد)).)10٦
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أهم نتائﺞ البحﺚ
ﹶخلص البحث إﱃ ﲨلة من النتائج يمكن اﲨاهلا يف هاتني النقطتني:
ﹴ
معان ﳐتلفة ومتنوعة هلذه األداة يف املصادر النحوية ﱂ يكن
-1إن ما ورد من

مستوحى من اخلطاب القرآين والسياق الذي وردت فيه ،بل هو مبني عﲆ نظر

نحوي رصف.

-2حاول البحث اإلبقاء عﲆ املعاين الرئيسة هلذه األداة كاالبتداء والبيان

والتبعيﺾ والسببية التي وردت يف الشواهد القرآنية التي استعملها النحاة ألهنا

األنسب لسياق النص القرآين.
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اﳍواﻣﺶ
 -1ينظر :املقتضب ،13٦/4 :األصول يف النحو ،410-409/1 :ﴍح الكافية،11/٦ :
مغني اللبيب ،354-350 :ﴍح األشموين ،72-70/2 :النحو الوايف.42٦-425/2 :
-2عرف النحاة حرف اجلر األصيل بأنه احلرف (الذي يﺆدي معنى فرعي ًا جديد ًا يف اجلملة
ويوصل بني العاقل واالسم املجرور) ،النحو الوايف.404/2 :
-3لسان العرب( ،31/1 :بدء) ،وينظر :معجم مقاييس اللغة( ،113-112/1 :بدء)
معجم مفردات ألفاظ القرآن ،13 :املعجم الوسيﻂ.42 :
-4الكتاب.307/2 :
-5ينظر :املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
-٦ينظر :األصول يف النحو ،409/1 :ﴍح املفصل ،20/٨ :ارتشاف الﴬب-592/2 :
 ،593حاشية الصبان ،32٨/2 :حاشية اخلﴬي.522/1 :
-7ﴍح الكافية.٦/٦ :
-٨الكتاب.307/2 :
-9األصول يف النحو.411/1 :
-10حاشية الصبان.321/2 :
-11ينظر :شواهد أخر يف :النساء ،43 /املائدة ،٦/يونس ،22/يوسف ،21 /القصص/
...،20الﺦ.
-12ينظر :ﴍح املفصل ،21 /٨ :ﴍح الكافية ، ٨ / ٦ :ارتشاف الﴬب،592 / 2 :
مغني اللبيب ،349 :ﴍح ابن عقيل ،15/ 2 :حاشية اخلﴬي ،522 / 1 :حاشية الصبان2 :
.32٨ /
-13ينظر :شواهد أخر يف :البقرة ،٨9 /األنعام ،104 /األعراف ،٦9 /إبراهيم،5 /
النحل ،30 /الطالق.10 /
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-14الكشاف.٦05/1 :
-15معجم مقاييس اللغة ،141 /1 :مادة (بعﺾ).
-1٦املقتضب ،13٦ /4 :وينظر :األصول يف النحو ،409 /1 :ﴍح الكافية ،9/٦ :ﴍح
املفصل ،22/٨ :مغني اللبيب ،349 :ارتشاف الﴬب ،5٨3/2 :ﴍح الترصيح.٦37/1 :
-17ينظر :الكشاف ،24٨/1 :امليزان يف تفسري القرآن.٨3/2 :
-1٨ﴍح الكافية.10-9 /٦ :
-19ينظر :الكشاف.24٨ /1 :
-20ينظر شواهد أخر يف :احلج ،11 ، ٨ ،5 :األحزاب.23 :
-21الكشاف.٦2/1 :
-22املصدر نفسه.٦3 -٦2 /1 :
-23معجم مقاييس اللغة( 170/1 :بني) وينظر :املعجم الوسيﻂ( 79 :بني).
-24ينظر :األصول يف النحو ،410/1 :ﴍح الكافية ،9/٦ :ﴍح املفصل ،23/٨ :مغني
اللبيب ،349 :ﴍح األشموين ،70/2 :أوضح املسالك ،1٨/3 :النحو الوايف.425/2 :
-25ﴍح الكافية.9/٦ :
-2٦الكشاف.151/3 :
-27ينظر :شواهد أخر يف :البقرة ،10٦ /املائدة ،90 /فاطر.2 /
-2٨ينظر :ﳎمﻊ البيان يف تفسري القرآن ،339/4 :الكشاف ،141/2 :مفاتيح الغيب:
 ،34٦/5روح املعاين.33/5 :
-29لسان العرب( 101/7 :السبب) ،وينظر :املعجم الوسيﻂ.411 :
-30ينظر :ارتشاف الﴬب ،593 :مغني اللبيب.350 :
-31الكشاف ،91/1 :وينظر :ﳎمﻊ البيان يف تفسري القرآن.11٨/1 :
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-32ينظر :شاهد أخر يف :املائدة.32 /
-33ينظر :مغني اللبيب.350 :
-34الكشاف ،٦0٨/4 :وينظر :مفاتيح الغيب ،٦5٨/10 :امليزان يف تفسري القرآن:
.32/20
-35ينظر :حاشية اخلﴬي ،229-22٨/1 :النحو الوايف.497-49٦/2 :
-3٦ينظر :ﴍح الكافية ،11/٦ :ارتشاف الﴬب ،593 /2 :مغني اللبيب.350 :
-37ينظر :الكشاف.2٦2 /2 :
-3٨ينظر :امليزان يف تفسري القرآن.232 /9 :
-39املصدر نفسه :والصفحة نفسها.
-40ينظر :النحو الوايف.42٨ /2 :
-41ينظر :الكشاف ،11٦/3 :امليزان يف تفسري القرآن.23٨ /14 :
-42ينظر :ارتشاف الﴬب ،593/2 :مغني اللبيب.350 :
-43الكشاف.254 /4 :
-44ينظر :مواضﻊ أخر يف :النحل ،٨1 ،٨0 ،72 /يس.٨0 /
-45ينظر :ﴍح الكافية ،7 /٦ :ﴍح املفصل.22/٨ :
-4٦ينظر :ارتشاف الﴬب ،392 /2 :مغني اللبيب.349 :
-47ﴍح الكافية.7 /٦ :
-4٨ينظر :املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
-49معاين النحو.٦٦ /3 :
-50ﴍح الكافية.٨ /٦ :
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-51ينظر :ارتشاف الﴬب.594 /2 :
-52الكشاف.131 /2 :
-53ينظر :مواضﻊ أخر يف :مريم ،23 /طه ،130 /النحل.45 /
-54ينظر :مواضﻊ أخر يف :البقرة ،93 ،٨9 /آل عمران ،1٦4 /النساء ،94 /األعراف/
 ،53األنفال ،71 /يونس.74 /
-55ينظر :ﴍح الكافية ،٨/٦ :حاشية اخلﴬي ،222 /1 :حاشية الصبان.322/2 :
-5٦الكشاف.1٨0 /4 :
-57املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
-5٨وردت لفظة (بني) غري مقرتنة بـ (من) يف مواضﻊ عديدة من القرآن الكريم لتفيد داللة
الظرفية منها :البقرة ،1٦4 ،102 ،97 ،٦٨ /آل عمران ،140 ،103 ،50 ،3 /النساء،5٨ /
 ،... ،105الﺦ.
-59الكشاف.522 /2 :
-٦0ينظر :ارتشاف الﴬب ،594 /2 :مغني اللبيب.353 :
-٦1ينظر :مغني اللبيب.353 :
-٦2امليزان يف تفسري القرآن.1٦9 /2 :
-٦3وقريب من هذين النصني ورد يف البقرة ،1٨7 /األنفال.37 /
-٦4الكشاف ،435 /1 :وينظر :اعراب القرآن للنحاس.1٨0 /1 :
-٦5ينظر :مغني اللبيب ،351 :حاشية اخلﴬي ،523 /1 :النحو الوايف.429 /2 :
-٦٦لسان العرب( .٦7 /11 :غفل).
.2٨

-٦7ينظر من ذلك :البقرة ،٨5 ،74 /النساء ،102 :يونس ،92 /يوسف ،13 /الكهف/
-٦٨ينظر :مغني اللبيب.351 :
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-٦9ينظر :امليزان يف تفسري القرآن.2٦٦ /14 :
-70معاين النحو.٦9 /3 :
-71ينظر :مغني اللبيب ،352 :وارتشاف الﴬب ،294 /2 :النحو الوايف.429 /2 :
-72معاين النحو.70 /3 :
-73الكشاف ،224 /4 :وينظر :روح املعاين.50 /13 :
-74ينظر :مغني اللبيب ،351 :النحو الوايف.429 /2 :
-75الكشاف ،11٨ /4 :ينظر :روح املعاين.247- 24٦ /12 :
-7٦ينظر :مواضﻊ أخر يف :األحقاف.4 :
-77ينظر :مفني اللبيب ،352 :روح املعاين.294 /14 :
-7٨الكشاف.599 /3 :
-79ينظر :ﴍح الكافية ،7/٦:مغني اللبيب ،352 :التبيان يف اعراب القرآن للعكربي:
 ،412 /2حاشية اخلﴬي.523/1 :
-٨0ينظر :اآليات :البقرة ،174 ،12٦ ،113 ،٨5 /آل عمران،194 ،1٦1 ،77 ،55 /
النساء.159 ،141 ،109 ،٨7 /
-٨1األنفال.41 /
-٨2التوبة.3 /
-٨3الفاﲢة ،4 /الشعراء ،٨2 /الذاريات ... ،12 /الﺦ.
-٨4احلجر ،3٨ /ص.٨1 /
-٨5ينظر :الكشاف ،525 - 524 /4 :روح املعاين ،300 /14 :امليزان يف تفسري القرآن:
 ،243 /19معاين القرآن للفراء.175 /3 :
-٨٦أجاز الكوفيون استعامل (من) اجلارة عﲆ ابتداء الغاية يف الزمان استدالالً بقوله تعاﱃ:
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(وإذا نودي للصالة من يوم اجلمعة) ،ينظر :ﴍح الكافية.7 /٦ :
-٨7ﴍح الكافية.7 /٦ :
-٨٨الكشاف.519 / 4 :
-٨9معجم مقاييس اللغة( 540 /1 :زيد) ،ينظر :املعجم الوسيﻂ( .40٦ :زيد)
-90النحو الوايف.41٨ /2 :
-91ينظر :ﴍح الكافية ،11 /٦ :ارتشاف الﴬب ،595 /2 :ﴍح ابن عقيل1٦ /2 :
  ،17حاشية اخلﴬي.523 / 1 :-92ينظر :مغني اللبيب ،354 :ﴍح الترصيح.٦39 / 1 :
-93ينظر :املقتضب ،420 / 4 :األصول يف النحو ،109 /1 :ﴍح الكافية.13 /٦ :
-94امليزان يف تفسري القرآن.110 /7 :
-95ينظر :التبيان يف اعراب القرآن.3٨7 /1 :
-9٦الكشاف.20 /2 :
-97ينظر :املغني اللبيب.353 :
-9٨امليزان يف تفسري القرآن.310 /19 :
-99ينظر :ﴍح الكافية ،11 /٦ :ارتشاف الﴬب ،595 /2 :مغني اللبيب ،355 :ﴍح

ابن عقيل ،17 /2 :ﴍح الترصيــــــح.4٦0 /1 :
-100الكشاف.54٦ /3 :

-101ينظر :موضﻊ آخر يف :آل عمران.31 /
-102امليزان يف تفسري القرآن.22٨ /19 :
-103ينظر :الكشاف.522 -521 /2 :
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-104ينظر :موضﻊ آخر يف :األحقاف.31 /
-105امليزان يف تفسري القرآن.25 -24 /20 :
-10٦الكشاف ،522 /2 :وينظر :ﴍح الكافية.11 /٦ :
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ﻗائﻤﺔ املﺼادر واملراجﻊ
القرآن الكريم
.1ارتشاف الﴬب من لسان العرب ،ابو
حيان االندلﴘ (ت  745هـ) ،ﲢقيق :د.
رجب عثامن حممد ،منشورات حممد عيل
بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
2011م.
.2األصول يف النحو ،حممد بن سهل بن
الﴪاج (ت  31٦هـ) ،ﲢقيق :د .عبد احلسني
الفتيل ،ط ،3مﺆسسة الرسالة ،بريوت1417 ،
هـ199٦ /م.

.7حاشية اخلﴬي عﲆ ﴍح ابن عقيل عﲆ
ألفية ابن مالك ،حممد بن مصطفى بن حسن
اخلﴬي الشافعي (ت  12٨7هـ) ،ﴍحها
وعلق عليها :تركي فرحان املصطفى ،ط،5
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1434 ،
هـ2013 /م.
الصبان عﲆ ﴍح األشموين عﲆ
.٨حاشية ّ
الصبان (ت
ألفية ابن مالك ،حممد بن عيل ّ
 120٦هـ) ،ﲢقيق :د .عبد احلميد اهلنداوي،
ط ،1املكتبة العرصية ،بريوت ،لبنان،
1425هـ2004 /م.

.3اعراب القرآن ،ابو جعفر ،أمحد بن حممد بن
اسامعيل النحاس (ت  33٨هـ) ،ﲢقيق :د.
زهري غازي زاهد ،ط ،2عاﱂ الكتب ،القاهرة،
 1405هـ19٨5 /م.

.9روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبﻊ
املثاين ،شهاب الدين السيد حممود اآللوﳼ
البغدادي (ت  1270هـ) ،ﲢقيق :عيل عبد
اهلادي عطيه ،ط ،4دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان 1435 ،هـ2014 /م.

.4أوضح املسائل إﱃ ألفية ابن مالك ،ابو حممد
بن هشام األنصاري (ت  7٦1هـ) ،ﲢقيق:
حممد حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية،
بريوت ،لبنان.

.10ﴍح ابن عقيل عﲆ ألفية ابن مالك ،هباء
الدين عبد اﷲ بن عقيل (ت  7٦9هـ) ،ﲢقيق:
حممد حميي الدين عبد احلميد ،ط ،14مطبعة
السعادة ،مرص 13٨4 ،هـ19٦4 /م.

.5التبيان يف اعراب القرآن ،ابو البقاء عبد اﷲ
بن عبد احلسني العكربي (ت  ٦1٦هـ) ،وضﻊ
حواشيه :حممد حسني شمس الدين ،ط ،2دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان2010 ،م.

.11ﴍح األشموين عﲆ ألفية ابن مالك،

.٦التفسري الكبري لإلمام الفخر الرازي (ت
 ٦0٦هـ) ،ط ،1دار احياء الرتاث العريب،
بريوت ،لبنان 1429 ،هـ200٨ /م.
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ابو احلسن نور الدين عيل بن حممد بن عيسى
األشموين (ت  900هـ) ،اﴍاف :د .أميل
بديﻊ يعقوب ،ط ،2دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان2010 ،م.
.12ﴍح الترصيح عﲆ التوضيح يف النحو،
الشيﺦ خالد بن عبد اﷲ األزهري (ت 905
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هـ) ،تر :حممد باسل عيود السود ،ط ،3دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان2011 ،م.
.13ﴍح الرﴈ عﲆ كافية ابن احلاجب،
الشيﺦ رﴈ الدين حممد بن احلسن
األسرتاباذي النحوي (ت  ٦٨٦هـ) ،ﴍح
وﲢقيق :أ .د .عبد العال ساﱂ مكرم ،ط ،1عاﱂ
الكتب ،القاهرة 1421 ،هـ2000 /م.
.14ﴍح املفصل ،ابن يعيش النحوي احللبي
(ت  ٦43هـ) ،ﲢقيق :د .عبد اللطيف بن
حممد اخلطيب ،ط ،1مكتبة دار العروبة للنرش
والتوزيﻊ ،الكويت 1435 ،هـ2014 /م.
.15الكتاب ،كتاب سيبويه ،ابو برش عمرو بن
عثامن بن قترب (ت  1٨0هـ) ،ﴍح وﲢقيق:
عبد السالم حممد هارون ،مصور عﲆ طبعة
بوالق ،نرش مكتبة املثنى ببغداد.
.1٦الكشاف عن حقائق غوامﺾ التنزيل
وعيون األقاويل يف وجه التأويل ،جار اﷲ ابو
القاسم حممود بن عمر الزﳐرشي (ت 53٨
هـ) ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
 1424هـ2003 /م.
.17لسان العرب ،ﲨال الدين حممد بن مكرم
بن منظور (ت  711هـ) ،ط ،7دار صادر،
بريوت ،لبنان2011 ،م.
.1٨ﳎمﻊ البيان يف تفسري القرآن ،الفضل
بن احلسن الطربﳼ (ت  54٨هـ) ،ط،2
مﺆسسة األعلمي ،بريوت ،لبنان 1415 ،هـ/
2005م.

.19معاين القرآن ،ابو زكريا ﳛيى بن زياد (ت
 207هـ) ،ﲢقيق :أمحد يوسف نجاﰐ وحممد
عيل النجار ،ط ،2اهليأة املرصية للكتاب،
19٨0م.
.20معاين النحو ،د .فاضل صالح السامرائي،
ط ،2دار الفكر للطباعة والنرش ،عامن.
.21معجم مفردات ألفاظ القرآن ،العالمة
الراغب األصفهاين (ت  425هـ) ،ﲢقيق:
صفوان عدنان داوودي ،ط ،1دار القلم،
دمشق 141٦ ،هـ199٦ /م.
.22املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم،
حممد فﺆاد عبد الباقي ،ط ،1منشورات
مﺆسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان،
1420هـ1999 /م.
.23معجم مقاييس اللغة ،ابو احلسني أمحد بن
فارس بن زكريا الرازي (ت  395هـ) ،وضﻊ
حواشيه :ابراهيم شمس الدين ،ط ،1دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان 1420 ،هـ/
1999م.
.24املعجم الوسيﻂ ،ابراهيم مصطفى
وآخرون ،املطبعة اإلسالمية ،استانبول ،تركيا،
د .ت.
.25مغني اللبيب ،ابن هشام األنصاري،
(ت  7٦1هـ) ،ﲢقيق :حممد حميي الدين عبد
احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت ،لبنان،
 1434هـ2013 /م.
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.2٦املقتضب ،ابو العباس حممد بن يزيد املربد ،باقر سلامن ،ط ،1دار احياء الرتاث العريب،
ﲢقيق :حممد عبد اخلالق عضيمة ،القاهرة ،بريوت ،لبنان 1427 ،هـ200٦ /م.
 13٨٦هـ.
.2٨النحو الوايف ،عباس حسن ،ط،4
.27امليزان يف تفسري القرآن ،العالمة السيد انتشارات نارص خﴪو1425 ،هـ.
حممد حسني الطباطبائي ،ﲢقيق :الشيﺦ اياد
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