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الدراسات اللغوية والنحوية في كتاب مواهب الرحمن في الرسالة عنوان  

س  تفسير القرآن لعبد الكريم المدرِّ
 ُيسرى ناصر غازي رسالة تقدمت بها 

الى مجلس كلية اآلداب/ الجامعة المستنصرية وهي جزء من متطلبات نيل 
 7002 درجة الماجستير في فلسفة اللغة العربية وآدابها
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َنا ٱهلُل(( االعراف/ ))) ٱْلَحمُد ِلل   ا ِلَنْهَتِدَي َلْواۤل أْن َهدََٰ ََ َنا ِلهَََٰذا َوَماُكنَّ ( 34ه ٱلَِّذي َهدََٰ

بعد هذه الرحلة الطويلة مع كتاب اهلل تعالى، والنظر في متون الكتب وبطونها بتيسير اهلل 
كل دراسة علمية اإلشارة الى أهم  ان على مدار فصول الرسالة جرت العادة في نهايةالمن  

 إليها وأبرز هذه النتائج: النتائج التي توصلتْ 
   قسم الى سبعة عشر س ما أثبته الدرس الصوتي القديم بأنَّ الجهاز الصوتي يُ أقر  المدر

 مخرجًا تشكل األحياز المستقلة لمخارج الحروف العربية 

   الدرس التها أنسسها التي جاتت في س المصطلحات والحدود الصوتية بدالاستعمل المدر
يم وتعل قه بحروف االستعالت، وحرفي التكرار )الالم والرات خالصوتي قديما وحديثا كالتس

 ( في بعض أحوالهما الصوتية المتعلقة بنوع الصائت القصير لهذين الصوتين. 

   ا، إذ س أصحاب القراتات في إدغام بعض األصوات بما يماثلها أو يقاربهخالف المدر
دغام البات في الميم من باب إدغام المتقاربين، في حين  عد  إدغام الثات في الذال، وا 
نجدها عند بعضهم من باب إدغام المتجانسين، وعد  إدغام الالم في الرات من باب 

 إدغام المتجانسين في حين أن هما من باب إدغام المتقاربين عند بعضهم.

   س أنَّه عد  مجموعة أحرف )حي  طهر( في مجالين من األوهام التي وقع فيها المدر
مختلسين من مجاالت الدرس الصوتي التجويدي، إذ جعلها ضمن مجموعة أحرف المد 
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، ومجموعة أحرف المد   الالزم الحرفي  وهي عند علمات التجويد ضمن  الالزم الكلمي 
.  أحرف المد الالزم الحرفي 

   ها ي السعل ولزومه اليقر  د  ائص تعبخص ق مصادر األفعالس أنَّ تعل  يرى المدر
االستعمال احيانا، إذ تلم س مصادر متعلقة بأفعال متعدية أقر ها النحويون قياسًا في 
الالزم في حين أنَّه قد ذهب الى خالف ذلك كما في لسظة )رمضان(، وبهذا يؤكد أنَّ 

 التعدي واللزوم قد يقر ه السماع.

   كما ين صيغة جمع التكسير و مسرده تقوم على السماع س الى أنَّ العالقة بذهب المدر
و االطراد، إذ وجدت أنَّ المسردة القرآنية )أشد( دالة على الجمع على القياس تقوم 

 ه على غير القياس؛ ألنَّ )ِفعلة( التجمع على )أفعل( في القياس.ومسرده )شدة(، ولكن  

   هي للمبالغة  نة()الجِ  س الجمعيوردت في صيغة اسم الجن التيس أنَّ التات يرى المدر
فيكون المعنى واحد في يكون باليات وليس بالتات،  اوبين مسرده اوعليه فالسارق بينه

 .نةالجِ إطالق الجمع نحو: الجن و 

  إذا تداخل االستعمال بتأثير القراتة القرآنية بين اسم الساعل واسم المسعول من غير
لسياقية فارقًا بين الصيغ، وكذلك إذا تداخل س يعتمد الداللة االثالثي فإنَّ المدر  

االستعمال الصيغي بين المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان لتوافقها في قياس 
 الصيغ واشتقاقها .

   س أنَّ االشتقاق الصرفي قد يقوم أحيانًا على عالقة داللية صرفية بين المشتق أكد المدر
واسم الذات وليس على عالقة المصدر أو السعل نحو لسظة )المقنطرة( التي اشتقت من 

.)  )قْنطر( ولسظة )الظليل( التي هي اسم مشتق من )الظل 

 أو  البنات الصرفي بالتجريد في المسردات التي اختلست فيها أوجه القراتة تبعًا الختالف
ه معنى المسردة من سياق عالقتها ببنيتها الصرفية لذا نجد الزيادة، فإنَّ المدر   س يوج 

اختالفا في المعاني تبعًا الختالف مبانيها، وهذا االمر واقٌع في القراتات القرآنية وهو 
 حقيقة فيها.
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   ذر المسردة القرآنية مقترنة س في مباحث االشتقاق يلتزم الرجوع الى جلمست المدر
بمعناها المعجمي في أصل وضعها ثم يتابع تطورها االشتقاقي حتى تستقر على 

 صورتها.

   س االستعمال السياقي للمسردة القرآنية للكشف عن معناها، إذ ُيحصي اعتمد المدر
 للمسردة القرآنية أكثر من معنى أقر ه االستعمال السياقي الذي وردت فيه.

 س بإيجاد مالمح السروق الداللية بين المسردات التي وردت في القرآن الكريم لمدر  اعتنى ا
ظن أنَّها من المترادفات، إذ إنَّ فرقهما الداللي هو الذي سو غ اجتماعهما في التي يُ 

موضع واحد من االستعمال أحيانًا، نحو: اجتماع لسظتي )اللعب( و)اللهو( في موضع 
 بداللة سو غت اجتماعهما. امواحد، إذ خص  كاًل منه

   حيانًا على مجموعة من التقابالت لدرس اللغوي من أنَّ اللغة تقوم أس ما أقر ه ايؤكد المدر
الداللية، وقد تلم س ذلك في مسردات وردت في القرآن الكريم، إذ رأى أن  استعمال أحد 

 هذه المسردات ُيوحي باألخرى.

   القرآن الكريم أصابها نوٌع من التطور  س يده على مجموعة من ألساظوضع المدر
 الداللي؛ مرجعه عوامل أقر ها البحث الداللي منها: تخصيص الداللة أو تعميمها

 أو انتقالها بتأثير االستعمال المجازي.

   س، بل هو يزاوج بين اآلرات في المبحث النحوي لم نجد اتجاهًا نحويا مستقال عند المدر
 ثم يختار األرجح منها.

  س السعل الناقص )كان( بداللة زمنية مستمدة من االستعمال، وهو الماضي المدر  ربط
على مالزمة الصسة لموصوفها التي كانت  المستمر والسيما في الجملة التي تدل  

 ومازالت.

 س السعل )ضرب( العامل في المثل بأفعال الصيرورة وداللته على معنى لحق المدر  أ
 شروطه في التأثير النحوي والمعنى.الجعل تضمينًا، وبذلك اكتسب 

   س ما اختصت به العربية من الوصف بالمصدر؛ إلدات معنى المبالغة استحسن المدر
للمبالغة فيكون الوصف به أبلغ من  ؛في الوصف؛ ألنَّ المصدر أصل اشتقاق الصسة

 وصسه.
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   جرات، إلأبلغ من االتباع وا -إعراباً  –س أنَّ قطع الصسة عن موصوفها يؤكد المدر
والسيما في تراكيب المدح أو الذم المستشف من سياق التركيب، لذا وجدته يأخذ 

 بالقراتة التي ُتقطع بها الصسة عن موصوفها.

 ختامًا أسال اهلل تعالى أْن يوفقنا لخدمة لغة دينه الحنيف، أنَّه سميٌع مجيب الدعات.
 وآخر دعوانا أْن الحمد هلِل رب  العالمين.

 
     الباحثة   


