العدد ال�سابع والت�سعون

أثر تنزيه الذات اإلهلية يف العدول عن أصل
داللة أبنية اللغة وتراكيبها
أ .د .خالد حممّد املساعفة()1

املخلص

د .عاطف عادل احملاديد()2

علماء العربية وغيرهم من المفسرين وعلماء الكالم وأهل التأويل إلى
ط َّر
اض ُ
ُ
مما يتعلق بالذات اإللهية أو
توجيه بعض االستعماالت الواردة في القرآن الكريم ّ -

ألن
بكالمه -على غير أصل المعنى الشائع في تراكيب اللغة وأبنيتها الصرفية؛ ّ
يصح
حملها على ظاهر معانيها ودالالتها الشائعة قد يفضي إلى الحرام الذي ال
ّ

على الله سبحانه ،وال يصح وقوعه منه .فاستخالصهم –مثالً -معنى التَّ ُّ
وقع أو
ّ
ُ
الحق
التّشكيك للحرف (قد) -إذا دخل على الفعل المضارع -ال يتّفق مع أفعال
ّ
السم ِّ
ِّ ِّ
ُّ
اء﴾ فلهذا أروا َّ
أن من
وصفاته ،في نحو قوله تعالىَ﴿ :ق ْد َن َر ٰى تََقل َب َو ْجه َك في َّ َ

الضرورة القول بداللة هذا الحرف على معنى التّحقيق ،خالفاً ألصل معناه السابق.

تبين عدم
وفي هذه الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة وقفنا على أنماط من التأويل والتفس ـ ـ ـ ـ ــير التي ّ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفّيـة وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول االعتقاد المتعّلق بالذات
التّوافق بين بعض القواعـد النحوّيـة وال ّ

اإللهية؛ بس ـ ــبب إجراء التراكيب واألبنية على أص ـ ــول معانيها وضـ ـ ـوابطها المتنوعة؛

بعين –في الغالب -التفسير
فلهذا صـار كثير من القدماء إلى تنزيه الذات اإللهية ُمتَّ َ
ِّ
يقدم هذا التنزيه على هذه األصول والضوابط.
الذي ّ

( )1أستاذ النحو والصرف المشارك /جامعة الحسين بن طالل /األردن ،معان.
( )2أستاذ النحو والصرف المساعد /جامعة الحسين بن طالل /األردن ،معان.
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مقدمة
ال ّ
تعددت أنواع المحظورات الدينية التي جرى تنزيه الذات اإللهية عنها في
ّ
مؤّلفات اللغة والنحو والتفسير ،فمنها ما يطالع في المصطلح المستعمل في النحو

وهم) في وصف ما يقع في الشعر
واللغة ،كاستعمالهم مصطلح (العطف على التَّ ُّ

الحق تعالى فيستعملون له مصطلح (العطف
أما في وصف ما يكون مع
ّ
والنثر ،و ّ
َخرتَِّني ِّإلى أَج ٍّل َق ِّر ٍّ
على المعنى) ،ومنه ما ورد في قوله تعالىِّ :
َصَّد َق
يب َفأ َّ
﴿ر ّب َل ْوَال أ َّ ْ
َ
َ
َكن ِّمن َّ ِّ ِّ
حيان األندلسي (ت123ه)" :ونظيره في كالمه قوله
الصالح َ
َوأ ُ ْ َ
ين﴾ يقول أبو ّ
ّ
أكن،
كأنه قال:
َك ْن﴾( )1يسمى هذا عطفاً على
تعالىَ﴿ :فأ َّ
َصَّد َق َوأ ُ
التوهمّ ،
أصدق و ْ
ْ
ّ
()2

التوهم حقيق ًة؛ إذ يستحيل على الله تعالى".
وال يريد
ّ
أصدق ،ويسمى العطف على
عطفاً" :على ما قبله على تقدير ِّإسقاط الفاء ،وجزم ّ
ويقال له في غير الُقرآن العطف على التََّوهُّم ،وقيل عطف على محل الفاء،
المعنىُ ،
َك ْن)
وهو يعني جزم الفعل (أ ُ

بإن مقدرة"(.)9
وما بعدها وهو ّ
الج ْزم؛ ألََّنه َجواب التحضيض ويجزم ْ
أصدق ومحله َ

وإلى هذا الرأي ذهب عبدالقادر البغدادي (ت1099ه) عندما تناول بيت
األحوص اليربوعي:
ّ

وال ناعـ ـ ـ ٍّب ّإال َببيـ ـ ـ ـ ٍّن ُغـ ـ ـ ـ ـرُاب ـ ـه ـ ـ ـا

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة

ٍّ
بالجر على مصلحين المنصوب على كونه
ناعب عطف
أن
يقول" :على ّ
ّ
ويسمى هذا في غير الُقرآن
فإنها تجوز زيادتها في خبر ليس،
لتوهم الباءّ ،
خبر ليس ّ
ّ
ناكم ِّمن َقب ِّل أ ِّ
ِّ ِّ
ول َر ِّّب
﴿وأ َْنفُقوا م ْن ما َرَزْق ُ ْ ْ ْ ْ
َن َيأْت َي أ َ
َح َد ُك ُم اْل َم ْو ُت َفَيُق َ
( ( 1المنافقون ،10 /واآلية بتمامهاَ :
َل ْوال أ َّ
َخ ْرتَِّني
َك ْن ِّمن َّ ِّ ِّ
ِّإلى أَج ٍّل َق ِّر ٍّ
ين﴾.
يب َفأ َّ
الصالح َ
َصَّد َق َوأ ُ َ
َ
( )2األندلسي ،أبو حيان ،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل.191 /3 ،
( )9األنصاري ،ابن هشام ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب.339 /1 ،
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()1
صرح السيوطي
العطف على
التوهم ،وفي الُقرآن العطف على المعنى"  .وقد ّ
َ
ّ
(ت911ه) َّ
بأن الموجب للعدول عن مصطلح (العطف على التََّوهُّم) في القرآن هو

التّ ُّأدب(.)2

ولسنا نقصد في هذا الموضع اإلحاطة بما قيل في مسألة العطف على
التوهم ،واختالف اآلراء فيها ،بل الغاية أن نقف على عدول بعض القدماء عن
ّ
(التوهم) في اآليات المحمولة عليه إلى مصطلح (الحمل على
استعمال مصطلح
ّ
الحق تعالى.
التأدب مع
المعنى) لما ذكروه من التنزيه و ّ
ّ

المعجمية التي ُيصار إلى
ومن المحظورات ما يكون بسبب داللة األلفاظ
ّ
استعمالها في القرآن الكريم ،كاستعمال الفعل ِّ
(عج َب) في نحو قوله تعالىَ﴿ :ب ْل

َع ِّج ْب َت ويس َخرو َن﴾( )9فعلى قراءة َ ِّ
الع َجب من الله سبحانه ،وهذا ال
ََْ ُ
(عج ْب ُت) يكون َ
علم.
ألن الله ال
يجوز على رأي فريق؛ ّ
يعجب من شيء ،و ُ
ُ
العجب يكون ّ
ممن ال َي ُ
وقد رأى فريق آخر َّ
أن العجب -وإن أسند إلى الله تعالى -فليس معناه منه كمعناه
من العباد ،بل هو منه على خالف ما يكون من اآلدميين ،كما يختلف خداعه ومكره
()2
َّ
﴿و ُه َو َخ ِّاد ُع ُه ْم﴾.
ّ
﴿وَي ْم ُك ُرو َن َوَي ْم ُك ُر الل ُه﴾ وقولهَ :
عما يقع منهم في قوله تعالىَ :

ومثل هذا التّباين في التَّفسير ُيعزى في المقام األول إلى اختالف الفرق
التصور كما يتضح من قول النيسابوري (ت261ه)" :قالوا:
اإلسالمية في المعتقد و ّ

ألن العجب منّا
وال يجوز العجب في وصف القديم كما يكون في وصف اإلنسان؛ ّ

( )1البغدادي ،عبدالقادر ،خزانة األدب.131 /2 ،
( )2السيوطي ،جالل الدين عبدالرحمن ،همع الهوامع.291 /9 ،
( )9الصافات.12 /
( )2النيسابوري ،أبو الحسن علي بن أحمد ،التفسير البسيط ،26 ،23 /19 ،واآليتان على الترتيب
السابق من سورة األنفال ،90 /النساء.122 /
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ٍّ
منتف عن القديم
إنما يكون إذا شاهدنا ما لم ُنشاهد مثله ،ولم نعرف سببه ،وهذا
سبحانه وتعالى ،وهذا مذهب المعتزلة.
ومذهب أهل السنة أن العجب قد ورد مضافاً
ُ
إلى الله في كثير من األخبار ...والعجب الذي ذكروا ّأنه ال يجوز في وصف الله
نجوزه نحن ،ولكن من حيث اللفظ قد ورد العجب في وصفه"(.)1
ال ّ

وفي غير م َّ
رداً لبعض المحظورات؛
ؤلف من مؤّلفات الّلغة والتفسير نجد ّ
ُ
تأسيساً على المذهب الديني
االعتقادي الذي اصطنعه مؤلفوها ،ففي كتاب ابن جني
ّ
ّ
ّ
الدينية"
مبحث وسمه بـ "باب فيما يؤمنه علم العر ّبية من االعتقادات
(الخصائص)
ٌ
ّ
الحق تعالى ،بتخليص تراكيب اللغة وداللة
يظهر فيه مسلكه االعتزالي في تنزيه
ّ
ألفاظها من شبهات الحرام التي ال تليق بالله تعالى(.)2

وقد توســع الزمخشــري (ت391ه) في تفســيره (الكشــاف) في تخريج مســائل
بعد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ما أُخذ به في هذا
كثيرة بمـا يتّفق مع هـذا المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلك
االعتقادي ،ومن ُ
ّ
الدراسات الحديثة ،كدراسة مهند الجبالي الموسومة بـ" :أثر
التفسير موضوعاً لبعض ّ

حوية في الكشاف" .وهي رسالة دكتوراة
االعتزال في توجيهات الزمخشري الّلغوية و ّ
الن ّ
نوقشت في جامعة اليرموك سنة 2001م.

وأ ّمـا ما تناولته د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنا فيتّفق مع عموم نظر القدماء إلى المحظور الذي
مص ـ ـ ــدره داللة أبنية اللغة وتراكيبها ،بغض الطرف عن االختالف المذهبي والمعتقد
ّ
الديني؛ فصـ ـ ــار من مقتضـ ـ ــيات تنزيه الذات اإللهية ص ـ ـ ـرفهم الداللة الظاهرة ل بنية
ّ
والتراكيب إلى معنى ينأى بها عن شبهة الحرام ،ويتّفق مع مقاصدهم.

ولم يكن القصـ ـ ـ ــد اسـ ـ ـ ــتيفاء جميع المسـ ـ ـ ــائل التي يطالع فيها هذا النوع من

النحوي والصـرفي الذي ظهر في العربية؛ بســبب
ـتيفاء عموم التأصــيل
ّ
التنزيه ،أو اس َ
ّ
( )1النيسابوري ،المصدر السابق.21 /19 ،
( )2ابن جني ،أبو الفتح عثمان ،الخصائص.231–221 /9 ،
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المسـ ـ ـ ـ ـ ــائل الدينية واالعتقادات المذهبية المختلفة ،فالذي تناولته الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة يدور في
تبين مناهج القدماء في هذا النوع من
محور بعض المســائل
ـرفية التي ّ
النحوية والصـ ّ
ّ
التنزيه من قبيل :داللة (كان) على االســتمرار أو االنقطاع ،واســتعمال (عســى) بين
الطمع واليقين ،و(لع ـ ـ ّـل) بين التّرجي والتّحقيق ،ودالل ـ ــة الحرف (ق ـ ــد) مع الفعـ ـ ـل
المضـ ـ ـ ــارع على التحقيق أو التشـ ـ ـ ــكيك ،والحال بين ُّ
التنقل والثبوت ،وداللة ص ـ ـ ـ ـيغة

(فعال) على المبالغة أو َّ
قياسية
الن َسب ،وصرف معنى التعجب عن صيغ التعجب ال ّ
ّ
و(أفعل بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) في غير موضع من اآليات الكريمة ،وزيادة الهمزة في وزن
أفعل)
ْ
(ما َ

(أفعل) وداللتها على التّحقيق أو المص ـ ـ ـ ــادفة ،والعدول باس ـ ـ ـ ــم التفض ـ ـ ـ ــيل من معنى
َ
ـ.ية .وكان دافعنا إلى تناول هذه الموضــوعات ما رأيناه من ّأنها
المفاضــلة إلى الوصـ ّ
َّ
خاصة بها لدى القدماء والمحدثين.
لم تُفرد بمؤلف جامع أو دراسة ّ
وارتأينا نسق هذه الموضوعات في مبحثين ،تناولنا في األول مسائل التنزيه
النحوية ،وتناولنا في الثاني مسائل التنزيه في داللة األبنية الصرفية.
في التراكيب
ّ
الد ارسـ ــة على منهج تحليلي يتّكئ على تبيين أصـ ــل القاعدة التي
وتقوم هذه ّ
ّ
النحاة والمفسـ ـ ـ ـ ــرون ،وبيان تأويلهم المعاني المخالفة ألصـ ـ ـ ـ ــول قواعدهم
انطلق منها ّ

االعتقادية.
النحوية والصرفية ،ومذاهبهم
ّ

النحوية
المبحث األول :مسائل التنزيه في التراكيب
ّ
 .1داللة (كان) على االستمرار أو االنقطاع
النحويين والمفس ـ ـ ـ ـ ـ ـرين في داللة الفعل الناقص (كان) على
اختلفت مذاهب ّ
االسـ ـ ــتمرار أو االنقطاع في نحو قوله تعالى﴿ :وَكان َّ
الل ُه َعلِّيماً ح ِّكيماً﴾ ِّ
و﴿إ َّن ا َّلل َه
َ َ
َ
َكان َغُفو اًر رِّحيماً﴾ و﴿وَكان الله سـ ـ ـ ـ ِّميعاً ب ِّ
صـ ـ ـ ـي اًر﴾( .)1وقد جاءت آراؤهم في توجيه
َ
َ
َ
َ َ ُ َ
( )1اآليات على الترتيب السابق من سورة النساء.192 ،29 ،11 /
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هذه اآليات وما يشبهها على النحو اآلتي:
أ .دال لة (كان) على الماضي واالنقطاع:
الزمان الماضي المنقطع كسائر
تدل على ّ
حيان األندلسي ّ
ذكر أبو ّ
أن (كان) ّ

األفعال الماضية( .)1ونقل ناظر الجيش (ت111ه) عن ابن عصفور َّ
أن االنقطاع
إن
هو رأي الجمهور ،في مثل قولهم :كان زيد قائماً ،يقول" :إذا قلت :كان زيد قائماً ف ّ
قيام زيد كان فيما مضى وليس اآلن بقائم ،وهذا هو الصحيح ،بدليل أن العرب إذا
تعجبت من صفة هي موجودة في التعجب منه في الحال قالت :ما أحسن زيداً ،فإذا

أحسن زيداً ،كان التعجب من الحسن فيما مضى ،وهو اآلن ليس
كان
َ
قالت :ما َ
()2
يدل على ُحصول ما دخلت
كذلك"  .وعلى هذا جاء قول السيوطي" :األَصل فيها أَن ّ
عليه فيما مضى مع ِّ
انقطاعه"(.)9
َ
وض ُع اللغة أفعالها المختلفة للداللة على تمايز
أما ما يوجب
االنقطاع فهو ْ
َ
وّ
األزمنة ،وما يترتّب عليه من وجوب انقطاع داللة الفعل الماضي منها بالضرورة،

وضعه
فإن ْ
يقول ناظر الجيش" :وال يعقل كون الفعل الماضي ال يدل على انقطاع؛ ّ
ٍّ
يتميز الحال
أن يدل على وقوع مدلوله في زمن
يدل على االنقطاع لم ّ
ماض ،ولو لم ّ

شك أن حكمها حكم األفعال الماضية لكن
عن غيره هذا في غير كان ،وأما كان فال ّ

استعمالها في موضع يقتضي الدو َام واالستمرار
أوجب الخالف فيه بخصوصه.
َ
والصحيح أن حكمها حكم غيرها من األفعال الماضية"(.)2

واجتهــد بعض القــدمــاء في حمــل داللــة (كــان) في اآليــات الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقــة على
الضرب من لسان العرب.1112 /9 ،
( )1األندلسي ،أبو حيان ،ارتشاف ّ

( )2ناظر الجيش ،محمد بن يوسف ،تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد.1133 /9 ،

( )9السيوطي ،همع الهوامع.291 /1 ،
( )2ناظر الجيش ،تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد.1132 /9 ،
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االنقطــاع بــاعتبــار انقطــاع أفعــال البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وقــد ذهــب إلى هــذا الرأي ال ّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيرافي
ّ
(ت961ه) في توجيهه قوله تعالى﴿ :وكان َّ
الل ُه َعلِّيماً َح ِّكيماً﴾ ،يقول" :وقد يحتمل
َ

أن يكون في تأويل المنقطع ،ومعناه :ما وقع عليه العلم والحكمة ،ال العلم والحكمة،
ْ
ِّ ِّ
كمـ ــا قـ ــال اللـ ــه تعـ ــالىَّ َ :
ين ِّم ْن ُك ْم﴾ والمعنى :حتى يجـ ــاهـ ــد
المجـ ــاه ـ ـد َ
﴿حتى َن ْعَل َم ُ
المجاهدون منكم ونحن نعلمهم"(.)1

ِّ
السيرِّاف ُّي:
وقد ّبين الزركشي (ت192ه) رأي السيرافي السابق بقوله" :قال ّ
ِّ
يرجع ِّ
قد ِّ
ِّ
بالنسبة
يبق َمن
االنقطاعُ ّ
للمغفور لهم والمر َ
حومين ،بمعنى أَّنهم انَق َرضوا فلم َ
ُ
ِّ
المغفرةُ والرحمة ،وكذا﴿ :وكان الله عليماً حكيماً﴾
ُي ْغَف ُر له وال َمن ُي ْرَح ُم؛ فتنَق ِّط َع
الح ْكم ُة ،ال نفس ِّ
ِّ
ِّ
لم و ِّ
العلم و ِّ
ظٌر"(.)2
الع ِّ
الحكمة .وفيه ن َ
َ
ومعناه االنقطاع فيما وَق َع عليه ُ
الصّفار علة حملها -لدى بعض النحاة -على االستمرار والدوام خالفاً
ونقل عن ّ
ألصل داللتها؛ بسبب قياسهم لها على استمرار داللتها في قولِّه تَعالى﴿ :وكان َّ
الل ُه
َ
وصرح َّ
َل :هل كان اللَّ ُه
غفو اًر رحيماً﴾،
بأن هذاَ :
"يتخ َّرُج على أََّنه َجو ٌ
ّ
لم ْن َسأ َ
اب َ
غفو اًر َرحيماً"(.)9

يبين داللة (كان) واألفعال
ونقل الزجاج (ت911ه) عن بعض النحويين ما ّ

ياق على َّ
أن
الس ُ
الماضية على الحال واالستمرار إذا كانت من الله سبحانهّ ،
ودل ّ
المقصود هو االستمرار ،يقول" :وقال قوم من النحويين كان و(فعل) من َّ
الله بمنزلة
ََ

عفو غفور ...وصاحب هذا القول له من
ما في الحال ،فالمعنى -والله أعلم-
ُ
والله ّ
الن ،بمعنى ليغفر َّ
الله ُلف ٍّ
الله له؛ فلما كان في الحال دليل على
الحجة قولناَ :
غف َر ُ

ألن اختالف ألفاظ األفعال ِّإنما وقع
االستقبال وقع الماضي ُم ّ
ؤدياً عنها استخفافاً؛ ّ
ُعلِّمت األحوال واألوقات استُغني بلفظ بعض األفعال عن
الختالف األوقاتِّ ،فإذا أ ْ
السيرافي ،أبو سعيد ،شرح كتاب سيبويه ،296 /1 ،واآلية من سورة محمد.91 /
(ّ )1
محمد بن عبد الله ،البرهان في علوم القرآن.126 /2 ،
(ّ )2
الزركشي ،بدر ّ
الدين ّ

الزركشي ،المصدر السابق.123 /2 ،
(ّ )9
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لفظ بعض"(.)1
الزركشي آراء مختلفة في توجيه داللة (كان) بما يتّفق مع تنزيه الذات
ونقل ّ
ّ
َن (كان) حيث استُ ِّ
اإللهية ،منها قول بعضهم بأ َّ
عملت في صفات الله فهي مسلوب ُة
الد ِّ
ِّ
الزمان ،وقد اختار هو رأي َّ
اللة على َّ
الز ِّ
َّ
مخشرِّّي ،وهو أ َّ
ان معنى
َن كان تُ ُ
فيد اقتر َ
ِّ
ِّ
الماضي ال غير ،وال دالل َة لها على ِّ
الجملة َّالتي تليها َّ
طاع ذلك المعنى،
بالزَم ِّن
انق ِّ
َ
الكالم شيئاً من ذلك كان ٍّ
آخ َر(.)2
وال على بقائه بل إن أفاد َ
لدليل َ
وذهب إلى أ َّن اإلخبار بـ(كان) عن صفات الله الذاتية يقتضي دوام هذه
ذاتية؛ فالمراد اإلخبار عن
الصفات ،يقول" :فحيث وقع اإلخبار بكان عن صفة ّ
ق
ثم تستفيد
وجودها ،وأّنها لم تفار ذاته ...و ّإنما معناها ما ذكرناه من أز ّلية ّ
الصفةّ ،

بقاءها في الحال وفيما ال يزال باألدّلة العقل ّية ،وباستصحاب الحال )9(".وهذا ما
ينطبق –أيضاً -على الصفات الذاتية للبشر ،يقول" :وحيث أخبر بها عن ِّ
صفات
ََ
ِّ
ِّ
ان
نبيه على َّأنها فيهم َغريزةٌ و َ
َ
طبيع ٌة مركوزةٌ في نفسه نحوَ ﴿ :وَك َ
اآلدمّي َ
فالمرُاد التَّ ُ
ين ُ

ِّ
ان َع ُجوالً﴾"(.)2
نس ُ
اإل َ

اإلخبار بكان عن ِّ
وأما ِّ
صفات ِّف ْعلِّّي ٍّة تتعلق بالذات اإللهية فقد ّبينه الزركشي
ّ
ِّ ٍّ ِّ ِّ ٍّ
ِّ
ِّ
خبار عن ُق ْد َرِّته عليها
بقوله:
ُ
تارًة اإل ُ
فالمرُاد َ
"وحيث وَق َع اإل ُ
خبار بها عن صفة ف ْعليَّة ُ
في األ ََزِّل ،نحو :كان َّ
الل ُه خالِّقاً ورِّازقاً وم ْحِّيياً وم ِّميتاً ،وتارًة تَ ْح ِّ ِّ ِّ
نحو:
َ
ُ
َ
قيق ن ْس َبتها إليهَ ،
ُ
ُ
ِّ
ِّ ِّ
ين﴾ ِّفإ َّن ِّ
اإل ْر َث
نحن الوارث َ
﴿وُكّنا ُ
داء الف ْعل وإِّ ْن ُ
﴿وُكَّنا فاعلين﴾ َ
شاؤهَ ،ن ْح َوَ :
َ
وتارًة ابت ُ
ِّ
ٍّ
ِّإَّنما يكو ُن بعد موت الموِّر ِّثَّ ،
َ ِّ
ِّ
قبل
والل ُه
َُ ّ
سبحانه مال ُك ُك ّل شيء على الحقيقة من ُ
َ َْ
السري ،معاني القرآن وإعرابه.96 ،93 /2 ،
( )1الزجاج ،أبو إسحاق إبراهيم بن ّ
الزركشي ،المصدر السابق.122 ،121 /2 ،
(ّ )2

الزركشي ،المصدر السابق.129 /2 ،
(ّ )9

الزركشي ،المصدر السابق ،122 /2 ،واآلية من سورة اإلسراء.11 /
(ّ )2
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ِّ
الجملة َّ
فإنها تفيد اقِّتر ِّ
ان مضمون
بالزمان ،يقول
أما مع أفعال البشر ّ
ومن ُ
بعد ".و ّ
ِّ
"وحيث أَخبر بها عن أَفعالِّهم دَّلت على ِّ
الجملة َّ
اقتران مضمون
بالزمان،
الزركشي:
َ
ُ ََ
نحوِّ :
﴿إَّن ُه ْم َك ُانوا يسارعون في الخيرات﴾"(.)1
َ
ب .أثر القرائن في داللة (كان) على االستمرار أو االنقطاع
أن داللة (كان) على االسـ ـ ــتمرار أو االنقطاع تقوم على
رأى بعض القدماء ّ
بالزمن
فالزمخش ـ ـ ـ ــر ّي يذكر ّأنها تفيد اقتران معنى الجملة التي تليها ّ
الدالئل والقرائنّ ،

الماض ـ ـ ـ ــي ال غير على س ـ ـ ـ ــبيل اإلبهام ،وال داللة لها في نفس ـ ـ ـ ــها على انقطاع ذلك

المعنى وال بقــائــه ،بــل إن أفــاد الكالم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيئ ـاً من ذلــك كــان لــدليــل آخر أو قرينــة
خــارجّي ـة( .)2وكــذا ذكر ابن الحــاجــب (ت626ه) َّ
أن االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار في مثــل اآليــات
السـ ـ ـ ــابقة مسـ ـ ـ ــتفاد من قرينة وجوب الصـ ـ ـ ــفات لله تعالى( .)9وقد نص األسـ ـ ـ ــتراباذي

(ت616ه) على هذه القرائن العقلية بقوله" :وذهب بعضهم إلى َّ
أن (كان) يدل على

الله
﴿وَك َ
ان ُ
اســتمرار مضــمون الخبر في جميع زمن الماضــي ،وشــبهته قوله تعالىَ :
س ـ ِّميعاً ب ِّ
ص ـي اًر﴾ وذهل عن َّ
أن االســتمرار مســتفاد من قرينة وجوب كون الله َس ـ ِّميعاً
َ
َ
()2
ِّ
َبصي اًر ،ال من لفظ كان" .
ونقل ناظر الجيش عن ابن مالك داللتها على عدم االنقطاع في ص ـ ـ ـ ـ ـ ــفات

الله بما وسمه بـ ــ" :األدلة الخارجية" ،يقول" :كان تدل على الزمان الماضي المنقطع
ـك في الداللة على
وكذلك سـ ــائر األفعال الماضـ ــية .ومن يعقل حقيقة المعنى لم يشـ ـ ّ
الزركشي ،المصدر السابق ،122 /2 ،واآليات على الترتيب السابق من سورة األنبياء،19 /
(ّ )1
القصص ،31 /األنبياء.90 /
الزركشي ،البرهان في علوم القرآن/2 ،
الزمخشري ،جار الله محمودّ ،
الكشاف ،901 /1 ،و ّ
( )2انظرّ :
.122
الدين بن عثمان ،الكافية في الّنحو.299 /2 ،
( )9ابن الحاجب ،جمال ّ
( )2األستراباذي ،رضي الدين ،شرح كافية ابن الحاجب.112 /2 ،
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دل على ع ــدم
ـان الَّلـ ـ ُه َغُفو اًر َرِّحيمـ ـاً﴾ وإن َّ
﴿وك ـ َ
االنقط ــاع لكن مث ــل قول ــه تع ــالىَ :
ـإنمـا ُعلم ذلــك من حيــث إن هـذه الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة ثــابتـة في األزمــان كّلهـا بـأدلــة
االنقطـاع فـ ّ
خارجية ،ال من حيث وضع اللفظ"(.)1

ت .مجيء كان بمعنى (لم يزل) و(ال يزال)
ومع ذكرهم القرائن الموجبة لعدم االنقطاع نرى َمن يذكر –أيض ـ ـاً– مجيء
(كان) مرادف ًة لمعنى (لم يزل) و(ال يزال) في وجوب االســتمرار ،على نحو قول ابن

الداللة على دوام مضمون الجملة إلى زمن
مالك (ت612ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)" :واألصـل في كان ّ
ان الَّلـ ُه على ُكـ ِّّل
ّ
﴿وَكـ َ
النطق بهــا دون تعرض النقطــاع ،ولــذا قيــل في قولــه تعــالىَ :
()2
ٍّ ِّ
كل شيء قدي اًر ...فإن ُقصد االنقطاع جيء بقرينة،
َش ْيء َقد ًيرا﴾  ،أي لم يزل على ّ
َّ
كقوله تعالىِّ :
ف َب ْي َن ُقُلوبِّ ُك ْم﴾"(.)9
﴿إ ْذ ُكنتُ ْم أ ْ
َعَداء َفأَل َ
أن األصل في (كان) أن تدل على حصول ما دخلت عليه
وذكر ال ّسـ
يوطي ّ
ّ
فيما مض ــى مع انقطاعه ،وهو األكثر في اس ــتعمالها ،إالّ ّأنها تأتي دال ًة على الدوام
بمرادفة (لم يزل) ،ومنه قوله تعالى﴿ :وَكان الله س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّميعاً ب ِّ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي اًر﴾ ،أي :لم يزل
َ
َ َ ُ َ
متّصفاً بذلك(.)2

رد َّ
بأنها بمعنى (ما زال) بقوله" :فحيث وقع
الزركشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي رأي َمن يقول ّ
وقد ّ
ص ـ ٍّ
فة ِّ
اإلخبار بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكان عن ِّ
اإلخبار عن و ِّ
ذاتّي ٍّة فالمرُاد ِّ
ِّق ذاتَه؛
جودها ،وأََّنها لم تُفار ْ
ُ
ُ
ُ
ولهذا يَق ِّررها بعضهم بما ز ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الم ْخ َب ِّر
فيد انق َ
كان ُي ُ
الو ْه ِّم ِّإن َ
ُ
ُ ُّ
َ
ال؛ ف ار اًر م ّما يسب ُق إلى َ
طاع ُ
بـه عن الو ِّ
ِّ
تعم ُل
خب ِّر ك َ
جود ،لقولِّهم د َخـ َل في َ
ُ
ـان ،قـالوا :فكان وما زال َمجازان ُي ْس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
( )1ناظر الجيش ،تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد.1133 /9 ،
( )2األحزاب.21. /
الدين محمد ،شرح ال ّتسهيل ،923 /1 ،واآلية من سورة آل عمران.109 /
( )9ابن مالك ،جمال ّ

السيوطي ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،291 ،291 /1 ،واآلية من سورة النساء.192 /
(ّ )2
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أَحـدهمـا في معنى اآلخ ِّر مجـا اًز بـالَقرين ِّـة ،وهو َ ُّ
ف ال حـاجـ َة ِّإليه ،وإَِّّنما معناها ما
َ
ُ
تكل ٌ
ذكرناه ِّمن أَزلِّية ال ِّ ِّ
ِّ
العقلِّّية
صـ ـ ـفة ،ثُ َّم تس ـ ـ ُ
ال باألَدّلة َ
قاءها في الحال ،وفيما ال يز ُ
َّ ّ
ـتفيد َب َ
ِّ
ِّ
صحاب الحال"(.)1
وباست
وذهب المستشرق هنري فليش إلى َّ
أن لكان دالل ًة مطلقة على الدوام في نحو
()2
ِّ
قوله تعالى﴿ :وَك َّ ِّ
بأتم معنى
َ َ
ان الل ُه َعليماً َحكيماً﴾ يقول" :كان( )êtreهي الحدث ّ
الكلمة ) (L’actio par Excellenceإنه كذلك ،أي :كون الله عليماً حكيماً في
حاضر أبدي( ،)Éternel Présentوكان بصيغة الماضي هي الكي.ية التي تعبر
عن هذا الوجود الديناميكي الذي ال بداية له وال نهاية وال تغير ،والذي هو باستمرار
حاضر"(.)1
والذي نأخذ به -بعد عرض اآلراء السابقة -هو َّ
أن (كان) من األفعال الداّلة

يصرف داللتَها إلى الدوام في نحو
أما ما
ُ
على االنقطاع ،كبقية األفعال الماضية ،و ّ
قوله تعالى﴿ :وَكان الله س ِّميعاً ب ِّ
صي اًر﴾ فهو استصحاب الحال والدليل العقلي أو
َ
َ َ ُ َ
يبين َّ
أن الله َسميع َبصير في جميع األحوال واألزمنة.
النقلي الذي ّ
ّ

 .2عسى بين الطمع والرجاء واليقين

النحاة -من أفعال المقاربة التي تعمل عمل
تعد (عسى) -وفق تصنيف ّ

الوضع
كان ،ومعناها في أصل
ط َمع( .)9وهي من األفعال التي ال
ِّ
اإلشفاق وال ّ
ُ
تتصرف ،وتكون للرجاء والطمع في المحبوب ،ولإلشفاق في المكروه ،وقد اجتمعا
ّ
الزركشي ،البرهان في علوم القرآن.129 /2 ،
(ّ )1

( )2النساء.131 /

( )1نقالً عن سعيد هادف ،وكان الله عليماً حكيماً (دراسة لغوية تحليلية لفعل الكينونة) ،مجلة العلوم
اإلنسانية ،جامعة باتنة ،العدد1993 ،9م.62-61 ،
االجتماعية و
ّ
ّ
( )9سيبويه ،عمرو بن عثمان ،الكتاب.299 /2 ،
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َن تُ ِّحبُّوا َش ْيئاً َو ُه َو
َن تَ ْك َرُهوا َش ْيئاً َو ُه َو َخ ْيٌر َل ُك ْم َو َع َسى أ ْ
﴿و َع َسى أ ْ
في قوله تعالىَ :
()1
أن عسى في هذه اآلية للتََّرِّّجي ،و َّ
حيان األندلسي على َّ
أن
نص أبو ّ
َشٌّر َل ُك ْم﴾  ،وقد ّ
ِّ
الع َرب"(.)2
مجيئها لهذا المعنى" :هو
الكثير في لسان َ
ُ
وبين كثير من القدماء داللة (عسى) في االستعمال القرآني ،فثمة َمن يقول
ّ
بأنها واجبة تفيد معنى التّحقيق حيثما وردت في القرآن؛ َّ
يصح
الرجاء ال
ّ
ّ
ألن الطمع و ّ
من اللـه ،وأخـذ أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـاب هـذا الرأي بقول عبـداللـه بن عبـاس" :حيثما وردت كلمة
()9
غير
عسى في القرآن الكريم فهي واجبة"  .واستثنوا من ذلك موضعين وردت فيهما َ
ٍّ
حمكم﴾( .)2التي
﴿ع َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى َرب ُ
ُّك ْم أ ْ
داّلة على الوجوب واليقين ،وهما قوله تعالىَ :
َن َي ْر َ
نزلت في يهود بني النض ــير ،فما رحمهم الله ،بل أوقع عليهم العقوبة ،بمقاتلة النبي
ّ
صـ ـ ـ ـ ــلى الله عليه وس ـ ـ ـ ـ ـّلم -لهم .وقوله تعالى﴿ :عس ـ ـ ـ ـ ـى ربُّه ِّإن َ ََّن ُي ْبِّدَل ُه
طلَق ُك َّن أ ْ
َ ُ ْ
ََ
ّ
()6
()3
السالم -حتى توّفاه الله .
أ َْزَو ً
اجا﴾  ،فلم يتحقق التّبديل بل ْ
الزم َنه -عليه ّ

الزجاج إلى َّ
يرجى،
وذهب ّ
تدل على التّرجي ،وما أمر الله به أن ّ
أن عس ــى ّ
الراحمين(.)1
فبمنزلة الواقع ،كذلك ال ّ
ظ ّن بأرحم ّ
ـأن (عسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى) من الل ــه واجب ــة داّلـ ـة على اليقين
ومن الق ــدم ــاء من يقول ب ـ ّ

( )1البقرة.216 /

حيان ،البحر المحيط.910 /2 ،
( )2األندلسي ،أبو ّ
حيان ،البحر المحيط،122 /2 ،
( )9ينظر :ابن الحاجب ،الكافية في الّنحو .902 /2 ،واألندلسي ،أبو ّ
السمين الحلبي.911 /2 ،

( )2اإلسراء.1 /

( )3التّحريم.3 /
الزركشي ،البرهان في علوم القرآن.219 /2 ،
محمد بن القاسم ،األضدادّ ،29 ،22 ،
( )6انظر :األنباريّ ،

الزجاج ،معاني القرآن و إعرابه.93 /2 ،
(ّ )1
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ظن وطمع وإشـ ـ ــفاق( .)1وقد أفضـ ـ ــى هذا الرأي إلى كونها من
والتحقيق ،ومن العباد ّ
ـاد ِّ
ان:
ـاد؛ لقول ابن األنباري (ت921ه)" :وعس ـ ـ ـ ــى لها معنيان متض ـ ـ ـ ـ ّ
ألفاظ التض ـ ـ ـ ـ ّ

أَحدهما ال ّش ـ ّك وال ّ
َن تَ ْك َرُهوا َش ـ ْيئاً
ط َمع ،واآلخر اليقين ،قال الله َ
﴿وع َس ـى أ ْ
وجلَ :
عز ّ
وه َو َخ ْيٌر َل ُك ْم﴾ ،معناه :ويقين أ َّ
وقال بعض المف ِّّسـ ـ ـ ـ ـ ـرين :عس ـ ـ ـ ـ ــى في
ُ
َن ذاك يكونَ .
ـال غيره :عسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى في القرآن واجبــة ِّإالَّ في
جميع كتــاب اللــه جـ ّـل ّ
وعز واجبــة .وقـ َ
موضعين ...وقال تميم بن مقبل في كون عسى ِّإيجاباً:
ظني بهم كعسى وهم بت ٍّ
نوفة
ُْ َ
َّ
َ
ظّني بهم كيقين"(.)2
أَرادَ :

يتنازعـ ـ ـون جـ ـ ـ ـوائ ـ ـ ـ َز األَمث ـ ـ ـ ـ ِّ
ال
ْ

األصمعي (ت216ه) داللتَها على اليقين في هذا البيت؛ لقول ابن
رد
ُّ
وقد ّ
َما األ
ظِّّني بهم كعسى
فقالَ :
قول أَبي ُع َب ْي َ
منظور" :قال ُ
َصمعي َ
ابن َب ِّّرٍّّي :هذا ُ
دة ،وأ ّ
ّ
ٍّ
َّ
ِّ
اليقين فهو كعسى في
كان بمعنى
أَي :ليس بثَ ْبت كعسىُ ،ير ُيد أ ّ
َن الظن ُهنا وإِّ ْن َ

الر ِّ
كونها بمعنى َّ
ِّ
جاء"(.)9
الط َم ِّع و َّ

وصرف الراغب األصفهاني (ت302ه) داللتها إلى رجاء البشر وطمعهم،
َ
ّ
ون.يه عن الله تعالى ،وفي ذلك ٌّ
رد على َمن يرى ّأنها من الله تفيد اللزوم ،يقول:
الرجاء
"وكثير من
إن ال ّ
لعل وعسى في القرآن ّ
بالالزم ،وقالواّ :
طمع و ّ
فسروا ّ
المفسرين ّ
ّ
قصور ٍّ
أن الله تعالى إذا ذكر ذلك
يصح من الله ،وفي هذا منهم
ال
نظر ،وذاك ّ
ّ
ُ
ُّك ْم
﴿عسى َرب ُ
يذكره ليكون اإلنسان منه راجياً ،ال ْ
ألن يكون هو تعالى يرجو ،فقولهَ :

الزركشي ،البرهان في علوم القرآن.139 /2 ،
(ّ )1

( )2األنباري ،األضداد.29 ،22 ،

محمد بن مكرم ،لسان العرب( ،عسا).33 /13 ،
( )9ابن منظور ،جمال ّ
الدين ّ
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َن ُي ْهلِّ َك َعُد َّوُك ْم﴾ ( ،)1أي :كونوا راجين"(.)2
أْ
ومما ســبق ظهر أثر تنزيه الذات اإللهية في توجيه العلماء لداللة (عســى)،
ّ
بعد أن اتفقت اآلراء على نفي صـ ـ ــفة الطمع واإلشـ ـ ــفاق والتّرجي عن الله سـ ـ ــبحانه،

فهــذه المعــاني تقع لمن ال يعرف العواقــب ،ول ّم ـا كــانــت معرفتهــا ال تخفى على اللــه
تعـالى ،فقـد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف العلمـاء داللتها إلى الوجوب والتّحقيق ،تنزيهاً له .وهذا التنزيه

حق الله أينما وردت في القرآن الكريم ،أو
حاصـ ـ ــل حين صـ ـ ــار معناها الوجوب في ّ
حين صار المقصود بها ما يرجوه المخاطبون ويطمعون فيه.
لعل بين ال ّترجي وال ّتحقيق
ّ .3
لعل من الحروف الناسخة التي تعمل عمل َّ
(إن) ،ولها جملة من المعاني
َّ

ادي (ت129ه) ،كالترجي -وهو أشهر معانيها وأكثرها -واإلشفاق،
التي ذكرها المر ّ
والتعليل ،وهو معنى أثبته الكسائي واألخفش ،وحمال على ذلك ما في القرآن من نحو

قوله تعالى﴿ :لعلكم تشكرون﴾ ،أي :لتشكروا ،وتأتي لالستفهام ،وهو معنى قال به
يك َل َعَّل ُه َي َّزَّكى﴾( ،)9ومن معانيها
﴿و َما ُي ْد ِّر َ
الكوفيون ،وتبعهم ابن مالك ،وجعل منهَ :
المنقولة عن الفراء
الشك(.)2
ّ

(لعل) بكثرة في مواضـ ـ ـ ـ ــع مختلفة من القرآن الكريم ،نحو قوله
واس ـ ـ ـ ــتعملت
ّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ َّ
اب
﴿وإِّ ْذ آتَ ْي َنا ُمو َسـ ـ ـى اْلكتَ َ
تعالى﴿ :ثُ َّم َعَف ْوَنا َع ْن ُك ْم م ْن َب ْعد َذل َك َل َعل ُك ْم تَ ْشـ ـ ـ ُك ُرون﴾ و َ
ِّ
ُّ
َّ
اك ْم
ور ُخـ ُذوا َمـا آتَ ْي َنـ ُ
َواْلُف ْرَقـ َ
و﴿وإِّ ْذ أَ َخـ ْذ َنـا ميثَـاَق ُك ْم َوَرَف ْعَنـا َف ْوَق ُك ُم الط َ
ان َل َعل ُك ْم تَ ْهتَـُدو َن﴾ َ

( )1األعراف.129 /
( )2األصفهاني ،الراغب ،المفردات في غريب القرآن.366 ،
( )9عبس.9 /
( )2المرادي ،الحسن بن قاسم ،الجنى الداني في حروف المعاني.312-319 ،
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()1
ِّبُق َّوٍّة وا ْذكروا ما ِّف ِّ
ِّ
َطيعوا َّ
ول َل َعَّل ُك ْم تُ ْرَح ُمو َن﴾(.)2
يه َل َعَّل ُك ْم تَتَُّقو َن﴾
الل َه َو َّ
و﴿وأ ُ
الرُس َ
َ
َ ُُ َ
مذاهب
وقد ذهب المفسـ ـ ـ ـ ـ ــرون والنحاة في توجيه هذه اآليات وما يشـ ـ ـ ـ ـ ــبهها
َ

الرجاء ،ويص ـ ـ ـ ـ ــرف ما جاء من ذلك
أن
مختلفة ،فمنهم من ذكر ّ
(لعل) تفيد الطمع و ّ
ّ
()9
المبرد (ت213ه) قوله
وجه ّ
في كالم الله –سبحانه– إلى المخاطبين  .وعلى ذلك ّ
للترجي،
تعالىَ﴿ :فُقوَال َل ُه َق ْوالً َلِّّيناً َل َعَّل ُه َيتَ َذ َّك ُر أ َْو َي ْخ َش ـ ـى﴾( )2يقول:
َّ
"ولعل ِّإَّنما هي ّ
وال ُيقـال ذلـك لله ،ولكن المعنى -والله أعلم -اذهبا أَنتما على رجائكما ،وقوال القول
اّلذي ترجوان به ويرجو به المخلوقون"(.)3

وقد ّبين الزركشي موجب صرفها إلى المخاطبين دون الله تعالى ،يقول:
المحبوب ،نحوِّ َّ َّ :
ِّ
يغفر لناِّ ،
ولإل ِّ
ٍّ
شفاق
َول :للتََّرّجي في
تجيء
"لع َّل
لعل الل َه ُ
َ
لمعان ،األ ُ
ُ
ِّ
ِّ
َّ
يستحيل عليه
كالم َم ْن
وردت في
ِّ
في المكروه ،نحوَّ :
لعل الل َه يغف ُر للعاصي ،ثُ َّم َ
ُ
َّ ِّ
ِّ ِّ
ص ِّ
فان؛ أل َّ
ف
حال على الله ،وكذلك َ
الخ ْو ُ
للج ْهل بالعاقبة ،وهو ُم ٌ
َن التََّرّج َي َ
الو ْ
َ
ِّ
ِّ
و ِّ
بين ،قال سيبويه في قوله تعالى﴿ :لعله
المخا َ
ط َ
اإل ْش ُ
فاق ،فمنهم َم ْن َ
صرَفها إلى ُ
ِّ
ِّ
منظور فيه
كالم
ٌ
يتذكر أو يخشى﴾ معناه كونا على َرجائكما في ذ ْك ِّرهما ،يعني أََّنه ٌ

ِّ ِّ
ِّ
بعَد ِّم ِّإ ِّ
جازم ِّ
السالم؛ ألََّنهما لم يكونا ِّ
ن
يمان
ين َ
َ
إلى جانب ُموسى وهارو َ عليهما َّ ُ
ِّف ْرَعو َن"(.)6

وثمة َمن يقول َّ
بأن معنى الطمع من الله تعالى بمنزلة الوجوب ،وقد نقل
الزمخشر ّي وقد
الزركشي هذا الرأي عن ّ
الزمخشر ّي وبعض المفسرين ،يقول" :قال ّ
( )1واآليات على الترتيب السابق من سورة البقرة.69 ،39 ،32 /
( )2اآليتان على الترتيب السابق من سورة آل عمران.192 /
( )9ينظر :سيبويه ،الكتاب.299 /2 ،121 /2 ،
( )2طه.22 /
المبرد ،محمد بن يزيد ،المقتضب.119 /2 ،
(ّ )3
الزركشي ،البرهان في علوم القرآن.992 /2 ،
(ّ )6
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ِّ
اضع من الُقر ِّ ِّ
جاءت على س ِّ
ِّ
بيل ِّ
فع َل
اإل ِّ
ْ
َطم َع َ
طماع في َمو َ
يم َر ٌ
آن؛ لكَّنه َكر ٌ
حيم ،إذا أ َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
وعده؛ فلهذا قيل ِّإَّنها من الله و ِّ
اجب ٌة .وهذا
طماعه مجرى ْ
ما ُيطم ُع ال َمحال َة ،فجرى ِّإ ُ
َ
ِّ
االعتز ِّ
اإل ِّ
ال في ِّ
يجاب العْقلِّ ِّي ،وإَِّّنما يحس ُن ِّ
طماعُ دو َن التَّ ْح ِّق ِّ
فيه رِّائح ُة
يق كيال
اإل ْ
ُ
َ ّ
َّ ِّ
َّ ِّ
َّ ِّ ِّ
ين آمُنوا تُ ُ ِّ
ِّ
وحا عسى
ص ً
وبوا إَلى الله تَ ْوَب ًة َن ُ
يتك َل العب ُاد ،كَقوله تعالى﴿ :يا أيها الذ َ َ
ربكم أن يكفر عنكم﴾ وقال الر ِّ
ِّ
ين أ َّ
َن
اغ ُبَّ :
لعل َ
فاقَ .
ط َم ٌع وإِّ ْش ٌ
المَف ّسر َ
وذك َر ُ
ّ
بعض ُ
اإلشفاق ال ي ِّ
َّ
َّ ِّ ِّ
ص ُّح على الله تعالى"(.)1
َّ
لعل من الله واجب ٌة ...وقالوا ِّإ َّن الط َم َع و ِّ َ َ
لعل في القرآن استعملت للتعليل بمعنى
وفريق آخر من ّ
النحاة يذهب إلى ّ
أن ّ

لعل يستعمله
(كي) ،ومنهم السير
افي الذي ّ
نص على هذا الرأي بقوله" :ومن ذلك أن ّ
ّ
فإنما هو بمعنى كي ،وكي يقع
منا عند
الشك ،وإذا جرى في كالم اللهّ ،
المستعمل ّ
ّ
ُ
َّ ِّ ِّ
بعدها الفعل الذي هو غرض ما قبله كقوله تعالى﴿ :وتُ ُ ِّ
ُّها
وبوا إَلى الله َجميعاً أَي َ
َ
الغرض الذي من أجله
فالفالح هو
اْل ُم ْؤ ِّمُنو َن َل َعَّل ُك ْم تُْفلِّ ُحو َن﴾( )2معناه :كي تفلحوا.
ُ
ُ

( )
"إال
أمرهم بالتوبة .ومثل هذا كثير"  . 9وقد أخذ بهذا الرأي ابن يعيش أيضاً ،يقولّ :

أ ّنها إذا وردت في التنزيل ،كان اللفظ على ما يتعارفه الناس ،والمعنى على اإليجاب،
﴿يا
بمعنى (كي) الستحالة
ّ
الشك في أخبار القديم –سبحانه– فمن ذلك قوله تعالىَ :
َّ ِّ
الناس اعبدوْا رب ُ َّ ِّ
ين ِّمن َقْبلِّ ُك ْم َل َعَّل ُك ْم تَتَُّقو َن﴾( )2أي :كي تتّقوا...
َّك ُم الذي َخَلَق ُك ْم َوالذ َ
ُّها َّ ُ ْ ُ ُ َ
أَي َ
َّك ْم َوا ْف َعُلوا اْل َخ ْي َر َل َعَّل ُك ْم تُْفلِّ ُحو َن﴾( )3معناه:
اعُبُدوا َرب ُ
اس ُجُدوا َو ْ
﴿و ْ
وكذلك قوله تعالىَ :

الزركشي ،المصدر السابق.999 ،992 /2 ،
(ّ )1

( )2النور.91 /

( )9السيرافي ،شرح كتاب سيبويه.933 /1 ،
( )2البقرة. 21 /
( )3الحج.11 /
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مرجواً له"(.)1
كي تفلحوا ،أي :من عمل بالطاعة ،وانتهى إلى أوامر الله كان الفالح
ّ
وعلى ما تقدم ظهر لنا أثر تنزيه الذات اإللهية في توجيه القدماء لداللة
ط َمع عن
الترجي واإلشفاق وال ّ
(لعل) ،فقد اتّفقت آراؤهم -في الغالب -على نفي داللة ّ
ّ

فصرفوا معناها إلى الوجوب الذي يناسب مراد الله تعالى من
وجل؛
عز
الله ّ
ّ
َ
استعمالها ،أو ّأنها جاءت للتعليل بمعنى (كي) ،أو بكون أصل معناها الزماً
أي موضع استُعملت في القرآن الكريم.
َ
للمخاطبين في ّ

أي وجــه أدير معنــاهــا في
واألظهر ّ
أن معنى (لعـ ّـل) يلزم المخــاطبين على ّ
االستعمال القرآني.
 .2داللة (قد) بين التحقيق وغيره من المعاني
ادي
ّ
يختص الحرف (قد) بدخوله على الفعل الماضي والمضارع ،وقد بين المر ّ
المرتقبة نحو :قد قامت
معانيه الثالثة مع الماضي ،فأحدها التّوقع في األشياء ُ
وجعله خب اًر منتظ اًر ،نحو :قد ركب
الصالة ،وثانيها تقريب زمنه من زمن الحالْ ،
ّ

أما المعنى الثالث فهو التّحقيق :وهو أكثر ما ُيستعمل له ،نحو قوله تعالى:
ُ
األمير ،و ّ

()2
ِّ
أما مع المضارع فيفيد أحد أربعة ٍّ
معان :التّوّقع ،وهو األكثر
﴿َق ْد أَْفَل َح اْل ُم ْؤمُنو َن﴾ و ّ
في االستعمال ،والتقليل ،والتحقيق ،والتكثير(.)9

وكان ُمستخَلص الراغب األصفهاني أن (قد) يختص بالدخول على الفعل
ّ
ِّ
حويون يقولون :هو للتّوّقع.
الن
و
بالفعل،
يختص
تجدد؛ لقوله" :وقد حرف
الم ّ
ّ ّ
ّ
الماضي ُ
ٍّ
متجدد ،نحو قوله:
كل فعل
وحقيقته ّأنه إذا دخل على فعل
ّ
ماض فإنما يدخل على ّ
( )1ابن يعيش ،موفق الدين يعيش بن علي ،شرح المفصل.310 /2 ،
ّ
( )2المؤمنون.1 /
المفصل في صنعة اإلعراب،
الزمخشري،
ادي ،الجنى ّ
الداني في حروف المعاني ،239 ،وينظرّ :
ّ
( )9المر ّ
.222
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الله﴾﴿ ،لقد ر ِّ
ِّ َّ
ِّ ِّ
َّ
ضي
﴿َق ْد َم َّن الل ُه َعَل ْينا﴾َ﴿ ،ق ْد َ
كان َل ُك ْم َآي ٌة في ف َئتَ ْي ِّن﴾َ﴿ ،ق ْد َسم َع ُ
ََ ْ َ َ
الله ع ِّن اْلمؤ ِّمِّنين﴾َ﴿ ،لَق ْد تاب َّ
َّ
الل ُه َعَلى َّ
يصح أن
لت ال
النِّب ِّّي﴾ ،وغير ذلك ،ولِّما ق ُ
ُ َ ُْ َ
ّ
َ
أما قوله:
يستعمل في أوصاف الله تعالى ال ّذ ّ
اتية ،فيقال :قد كان الله عليماً حكيماً ،و ّ
ِّ
ِّ
النفي
أن ّ
﴿عل َم أ ْ
فإن ذلك متناول للمرض في المعنى ،كما ّ
َن َس َي ُكو ُن م ْن ُك ْم َم ْرضى﴾ّ ،
َ

في قولك :ما علم الله زيداً يخرُج ،هو للخروج ،وتقدير ذلك :قد يمرضون فيما عل َم
الله ،وما يخرُج زيد فيما علم الله"(.)1
ويدل االس ـ ـ ـ ــتقراء على أن الحرف (قد) -المتعّلق بأفعال الله تعالى وعلمه-

ست منها مضارعها (نعلم) و(يعلم) ،وآية
دخل على الفعل المضارع في سبع آياتّ ،
واحدة مضـ ــارعها (نرى) ،وقد جاءت هذه اآليات على النحو :قوله تعالىَ﴿ :ق ْد َن ْعَل ُم
َّ ِّ
ِّ
ِّ
صـ ـ ـ ـ ْد ُر َك ِّب َما َيُقوُلو َن﴾ و﴿ َوَلَق ْد
و﴿وَلَق ْد َن ْعَل ُم أََّن َك َيضـ ـ ـ ـ ُ
إَّن ُه َل َي ْح ُزُن َك الذي َيُقوُلو َن﴾ َ
يق َ
نعَلم أََّنهم يُقوُلون ِّإَّنما يعِّّلمه ب َشـر لِّسـان َّالِّذي يْل ِّحدون ِّإَلي ِّه أ ِّ
ان َع َرِّب ٌّي
َع َجم ٌّي َو َه َذا لِّ َس ٌ
ُ ُ َ ْ ْ
َْ ُ ُ ْ َ َ َ َُ ُ ُ َ ٌ َ ُ
الله َّالِّذين يتَسـ ـ ـ ـَّلُلون ِّمن ُكم ِّلوا ًذا﴾ و﴿أ ََال ِّإ َّن ِّلَّل ِّه ما ِّفي ال َّسـ ـ ـ ـماو ِّ
َّ
ات
ُمِّب ٌ
ََ
َ ْ ْ َ
َ
ين﴾ و﴿َق ْد َي ْعَل ُم ُ َ َ َ
و ْاأل َْر ِّ
ض َق ْد َي ْعَل ُم َما أَنتُ ْم َعَل ْي ِّه َوَي ْوَم ُي ْرَج ُعو َن ِّإَل ْي ِّه َفُيَنِّّبُئ ُهم ِّب َما َع ِّمُلوا َوا َّلل ُه ِّب ُك ِّّل َش ـ ـ ـي ٍّء
َ
ْ
()2
ِّ
َّ
ِّ ِّ
ِّ
ين ِِّّإل ْخ َو ِّان ِّه ْم َهُل َّم ِّإَل ْي َنـا﴾  ،وأمــا الفعــل
ين ِّم ُ
نك ْم َواْلَقـائل َ
يم﴾ و﴿َقـ ْد َي ْعَل ُم اللـ ُه اْل ُم َع ِّّوق َ
َعل ٌ
السم ِّ
ِّ ِّ
ُّ
اء﴾(.)9
(نرى) فورد في قوله تعالىَ﴿ :ق ْد َن َر ٰى تََقل َب َو ْجه َك في َّ َ
وورد (قد) مع الفعل المضارع (تَ ْعَلمو َن) في القرآن الكريم مع غير صفات
ال
الله تعالى ّ
﴿وإِّ ْذ َق َ
مرة واحدة ،في قوله تعالى على لسان موسى عليه ّ
السالمَ :

( )1األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن .631 ،واآليات على الترتيب السابق من سورة يوسف/
 ،90آل عمران ،19 /المجادلة ،1 /الفتح ،11 /التوبة ،111 /المزمل.20 /

( )2اآليات على الترتيب السـ ــابق من سـ ــورة األنعام ،99 /الحجر ،91 /النحل ،109 /النور ،69 /النور/
 ،62األحزاب.11 /

( )9البقرة.122 /
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موسى لَِّقو ِّم ِّه يا َقو ِّم لِّم تُؤُذونِّني وَق ْد تَعَلمو َن أَِّّني رسول َّ
الل ِّه ِّإَل ْي ُك ْم﴾(.)1
َُ ُ
ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
ُ َ
فق في توجيه داللة (قد) مع المضارع على معنى
وأكثر آراء القدماء تتّ ُ
التحقيق أو التوكيد أو التّكثير في المواضع المتعلقة بأفعال الله تعالى ،يقول الرازي:
ِّ
ِّ
لتوكيد ِّعْل ِّمه بما هم عليه
أدخ َل (قد)
َما قوُله تعالىَ﴿ :ق ْد َي ْعَل ُم َما أ َْنتُ ْم َعَل ْيه﴾ ِّفإنَّما َ
"أ ّ
من المخاَل ِّ
توكيد الو ِّ
ِّ
فة في الد ِّ ِّ
الن ِّ
عيد؛ وذلك ِّألَ َّن قد
فاق .ويرِّج ُع
توكيد العْل ِّم إلى
ين و ّ
ّ
ُ
َ
ُ
ضارِّع كانت بمعنى ربَّما ،فواَفَقت ربَّما في ُخ ِّ
ِّإذا أ ُْد ِّخلت على الم ِّ
روجها إلى معنى
ُ
ُ
ُ
التَّ ْكِّث ِّ
الشاعر:
ير .كما في قوله ّ
الف ِّ
س مهجور ِّ
ِّ
ناء َف ُربَّما
َفإ ْن ُي ْم ِّ َ ْ َ

ود"(.)2
بعد الوفأوِّد ُوفـ ـ ـ ـ ٌ
َقام به َ
أ َ

يؤكد
وذكر الزمخشري معنى التوكيد في اآلية السابقة بقوله" :أدخل (قد) ل ّ

النفاق ومرجع توكيد العلم إلى توكيد
الدين و ّ
علمه بما هم عليه من المخالفة عن ّ
()9
ِّ
ونِّني َوَق ْد
قال ُموسى ِّلَق ْو ِّمه يا َق ْو ِّم لِّ َم تُ ْؤُذ َ
﴿وإِّ ْذ َ
الوعيد"  .وكذا ذهب في قوله تعالىَ :
تَعَلمو َن أَِّّني رسول َّ
الل ِّه ِّإَل ْي ُك ْم﴾( )2إلى معنى التوكيد بقوله" :فإن قلت :ما معنى قد في
َُ ُ
ْ ُ

كأنه قال :وتعلمون علماً يقيناً ال شبهة لكم
قولهَ﴿ :ق ْد تَ ْعَل ُمو َن﴾؟ قلت :معناه التوكيدّ ،
()3
وجه الزمخشر ّي قوَله تعالىَ﴿ :ق ْد َنرى تََقُّل َب َو ْج ِّه َك ِّفي
فيه"  .وعلى معنى التكثير ّ
الس ِّ
ماء﴾ ،يقولَ" :ق ْد َنرى رّبما نرى ،ومعناه :كثرة الرؤية"(.)6
َّ
الصف.3 /
(ّ )1
ٍّ ِّ
الس ْن ِّد ِّّي كما ذكر ابن منظور في لسان
( )2الرازي ،مفاتيح الغيب ،221 /22 ،والبيت ألَبي َعطاء ّ
العرب( ،عهد).919 /9 ،
( )9الزمخشري ،الكشاف.260 /9 ،
( )2الصف.3 /
( )3الزمخشري ،الكشاف.322 /2 ،
( )6الزمخشري ،المصدر السابق.201 /1 ،
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المنير في حاشيته على (الكشاف) مجيء (قد) للتكثير ،في قوله
وأجاز ُ
ابن ُ
َّ ِّ
ِّ
إن حملها في اآلية على
ول الله ِّإَل ْي ُك ْم﴾ يقول" :وال يقالّ :
﴿وَق ْد تَ ْعَل ُمو َن أَّني َرُس ُ
تعالىَ :
ألنا نقول :يعبر عن تمكن
ألن العلم معلوم التعّلق ال يتكثّر وال يتقّلل؛ ّ
التكثير ُمتع ّذر؛ ّ
وتأكده وبلوغه الغاية في نوعه بما يعبر به عن التكثير ،وهو تعبير
الفعل وتحقّقهّ ،
صحيح"(.)1

حيان األندلسي رأي َمن يقول بمجيء (قد) لمعنى التكثير حمالً لها على
وخالف أبو ّ
ّ
ِّ
أن هذا المعنى مفهوم من
دخَلت
سياق َ
الكالمِّ ،يقول" :وكو ُن َق ْد ِّإذا َ
ثم رأى ّ
(ر ّ
بما)ّ ،
الن ِّ
ِّ
على الم ِّ
بعض ُّ
مفهوم
كثير
حاة ،وليس
قول
ٍّ
بصحيح ،وإَِّّنما التَّ ُ
ضارِّع أَفادت التَّ َ
كثير ُ
ٌ
ُ
َّ ِّ ()2
ِّ
ِّ
حيح في ُر َّب أََّنها
أكد هذا الرأي
الك ِّ
الم ْد ِّح ،و َّ
لتقليل الشيء"  .و ّ
من سياقة َ
الص ُ
الم في َ
َّ
َّ ِّ
ِّ
جيء
في موضع آخر بقوله" :وقال الزمخشر ُّي والت ْبريز ُّيَ :ق ْد َن ْعَل ُم بمعنى ُربَّما اّلذي ي ُ
ِّلز ِّ
يادة ِّ
الف ْع ِّل َ ِّ
نحو قولِّه:
وك ْث َرتهَ ،
المال َن ِّائُل ُه...
وَل ِّكَّن ُه َق ْد ُي ْهلِّ ُك
َ

عل و ِّّ ِّ
مشهور ل ُّلن ِّ
كثير في ِّ
الف ِّ
ٍّ
َن َق ْد تأتي للتَّ ِّ
وما َذ َكره من أ َّ
غير
حاة،
الزيادة ٌ
قول ُ
الش ِّ
اع ِّر:
بعضهم ُم ْستَِّدالًّ بقول ّ
قال ُ
وإِّ ْن كان َق ْد َ
كـ ـأ َّ
َن أَ ْثو َابه ُم َّجـ ـ ـ ـ ْت ِّب ِّف ْرصـ ـ ـ ـ ـ ِّاد

القرَن مصَف اًر أ ِّ
َق ْد أ َْتر ِّ
َنامُلـ ـ ـ ـ ـ ُه
ُُ
ك ْ ُْ ّ

وبقولِّه:
ِّ ٍّ
ِّ
الخ ْم ُر ماَله
ف َ
أَخي ثَقة ال ُي ْتل ُ

ولكَّنه َقد يهلِّك الم ـ ـال ِّ
ِّ
نائُل ـ ـ ـ ـه"
ْ ُْ ُ
َ

حيان إلى َّ
أن التكثير معنى سياقي ،وليس مفهوماً من (قد)،
وانتهى أبو ّ
ّ
( )1الزمخشري ،المصدر السابق.322 /2 ،
( )2األندلسي ،أبو حيان ،البحر المحيط.16 /1 ،
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ِّ
كثير لم ُيفهم من
يقول" :إ َّن التَّ َ
فضالً عن امتناع الزيادة والقلة في علم الله تعالىُ ،
الف ْخر والم ْدح بَق ْت ِّل َقرٍّن و ِّ
ِّ
َّ
احٍّد ،وال
فه ُم من
سياق َ
ْ
يحص ُل َ ُ َ ُ
َق ْد ،وإَِّّنما ُي َ
الكالمِّ؛ ألَنه ال ُ
بالكرِّم مرة و ِّ
َن (َق ْد) تكو ُن للتَّك ِّ
الن بك ْث ِّرة وقوِّع ذلِّك ،وعلى ِّ
يحص ِّ
اح ً َّ
تقدير أ َّ
ثير
ََ َ ًّ
ُ
دة ،وإِّنما ْ ُ
وز ِّ
َن علمه تعالى ال ي ِّ
ِّ
ِّ
مك ُن فيه
في الف ْع ِّل ِّ َ
ُ
ص َّوُر ذلك في قولهَ :ق ْد َن ْعَل ُم؛ أل َّ َ
يادته ال ُيتَ َ
ِّّ
ثير"(.)1
الزيادةُ والتَّ ْك ُ

حمل بعضهم قوله تعالىَ﴿ :ق ْد َي ْعَل ُم َما أَنتُ ْم َعَل ْي ِّه﴾
ادي
َ
ونفى المر ّ
أن
أقل معلومات الله سبحانه ما أنتم عليه ،وذهب إلى ّ
معنى التّقليل ،على معنى ّ
(قد) في هذه اآلية للتحقيق ،وأ ّما التّكثير في قوله تعالىَ﴿ :ق ْد َن َر ٰى تََقُّل َب َو ْج ِّه َك ِّفي
السم ِّ
اء﴾( )9فذكر ّأنه معنى غريب(.)2
َّ َ
()2

على

وتذكر خولة القرالة سببين لضعف حملهم (قد) مع أفعال الله تعالى على
معنى التكثير" :أولهما :إنه يتنافى أو باألحرى ال يتناسب وعظمته وقدرته سبحانه
حد له وال حصر .وثانيهماَّ :
أن حملها
كل شيء ،وعلى وجه ال ّ
التي وسعت وتسع ّ
جرٌي على أفعال البشر التي يجوز في (قد) معها التكثير أيضاً ،كما يجوز
عليه فيه ْ

فيها معها التقليل"(.)3

وبعض القدماء يثبت معنى الدوام والتحقيق من طريق حملهم الفعل المضارع
( )1األندلسي ،أبو حيان ،المصدر السابق.211 /2 ،
( )2النور.62 /
( )9البقرة.122 /
المفصل في صنعة
الزمخشري،
ادي ،الجنى ّ
الداني في حروف المعاني ،239-236 ،وينظرّ :
ّ
( )2المر ّ
اإلعراب.222 ،
( )3القرالة ،خولة ،قد ،استعماالتها ،دالالتها ،شروطها والخالف فيها ،المجلة األردنية في اللغة العربية
وآدابها ،المجلد ( ،)0العدد ( ،)1السنة (2012م).11 ،
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المتعلق بالذات اإللهية على معنى الماضي دون انقطاع في األزمنة المختلفة ،وإن
لم يكن الفعل المضارع مسبوقاً بـ(قد) ،يقول ابن عطية (ت322ه)" :هذه األفعال

المستقبلة من كالم الله تعالى لما كانت صادقة حاصلة وال ّبد جرت مجرى الماضي
()1
أكد هذا الرأي في حديثه عن قوله تعالىَ﴿ :ق ْد َن ْعَل ُم ِّإَّن ُه َل َي ْح ُزُن َك َّالِّذي
الواقع"  .و ّ
تتضم ُن -إذا كانت من الله تعالى -استمرَار العلم وقدمه،
"ونعَل ُم
َيُقوُلو َن﴾ ،يقولْ :
ّ
تعم المضي والحال واالستقبال"(.)2
فهي ّ
ّ

أن معنى التحقيق يحتــاج إلى قرينــة
وخلص بعض البــاحثين المحــدثين إلى ّ
مع أفعـال البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وال يحتاج إليها مع أفعال الله تعالى ،تقول خولة القرالة" :وهذا
يؤكد ما سـبق أن ذهبت إليه من وجوب تضمن أو اشتمال السياق المقترنة فيه (قد)
أما إذا كان من أفعال الله
بفعل مضـ ـ ــارع من أفعال البشـ ـ ــر على قرينة تؤكد تحققهّ ،
()9
أن
تعالى فهو متحّقق واقع ال محالة بعيداً عن السياق الواردة فيه"  .والذي نراه هو ّ

المعاني التي تنشــأ من اســتعمال قد مع الفعل المضــارع ال يمكن نســبة بعضــها إلى

الله تعالى عقالً ،كالتشـكيك والتكثير والتقليل ،و َّ
ـح نسبته منها إلى الله هو
أن ما يص ّ
معنى التحقيق والتوكيد.
و(أفعل بـ) بين التعجب ونفيه
أفعل)
ْ
 .5صيغتا (ما َ
ِّ
ِّ
َّ ِّ
فاء سب ِّب ح ِّ
ظ ِّم ذلك
صول ِّع َ
مع َخ َ َ ُ
ظام الشيء َ
التّعجب في االصطالح" :است ْع ُ
َّ ِّ
ِّ
عج ُب"( .)2وهو أيضاً" :شعور داخلي تنفعل
يحص ُل التَّ ُّ
الم ْعَنيان ال ُ
الشيء ،فما لم يوجد َ
به النفس حين تستعظم أم اًر ناد اًر ،أو ال مثيل له؛ مجهول الحقيقة ،أو خفي السبب.
( )1ابن عطية ،المحرر الوجيز.930 /9 ،
( )2ابن عطية ،المصدر السابق.213 /2 ،
( )9القرالة ،قد ،استعماالتها ،دالالتها ،شروطها والخالف فيها ،المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها،
.29

( )2الرازي ،مفاتيح الغيب.201 ،201 /3 ،
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وال يتحقق التعجب إال باجتماع هذه األشياء كلها"(.)1
والتعجب الذي نتناوله –هنا -هو التعجب القياسي الذي يصار إليه في العربية من
ّ
أكرم زيداً ،والصيغة
أفعل) ،كقولهم في التعجب من ِّ
طريق الصيغة( :ما َ
كرم زيد :ما َ

أكرم بزيد .والمعروف َّ
أن بناء هاتين الصيغتين ال يتحّقق ّإال بشروط
ْ
(أفعل بـ) كـْ :
تام التصرف ُمثبتاً ،فضالً عن كونه غير
في الفعل ،منها ،أن يكون ّ
ثالثياً ُم َج ّرداً ّ
َم ِّبني للمفعول ،وغير ذلك من الشروط المنصوص عليها في مؤّلفات النحو(.)2
ّ
ِّ
ِّ
َّ ِّ
خفاء سب ِّب ح ِّ
ظ ِّمه؛
مع
ولما كان
صول ِّع َ
ّ
ََ ُ
التعجب يعني است ْعظام الشيء َ
ّ
ألنه
مما ال يجوز أن ُيسند إلى الله تعالى على رأي كثير من القدماء؛ ّ
فلهذا صار ّ

بأن" :صفات الله تعالى ال ُيتع ّجب
ال يخفى عليه شيء ،فضالً عن قول بعضهم ّ
فإنها ال تقبل الزيادة ،إذ هي في أكمل الصفات ،وال
يتصور فيها خالف ذلك"(.)9
منهاّ ،
ّ

واختلفت آراء القدماء في تأويل ما جاء من التعجب في القرآن ،في نحو قوله
تعالى﴿ :أَس ِّمع ِّب ِّهم وأَب ِّ
الن ِّار﴾( )3وقول العرب :ما أعظم
ص ْر﴾( )2و﴿فما
أصبرهم على ّ
ْ ْ ْ َْ
َ
الله! وتأويل ما جاء في الشعر أيضاً ،كبيت ُح ْنُدج بن
أقدر َ
أجل َ
َ
الله وما ّ
الله ،وما َ
الم ّري:
ُح ْنُدج ُ

أن ُيدني على َش َح ٍّط
الله ْ
أقدر َ
ما َ

ول
الح ْزُن َّ
مم ْن ُ
َم ْن َد ُاره َ
ص ُ
داره ُ

عد
فكان فريق يجيز التعجب من صفات الله في نحو :ما
أقدره ،وإن ّ
أعظم َ
الله وما َ
َ
( )1حسن ،عباس ،النحو الوافي.999 /9 ،
( )2السيوطي ،همع الهوامع.916 /9 ،
( )9ناظر الجيش ،تمهيد القواعد.2630 /6 ،
( )2مريم.91 /
( )3البقرة.113 /
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ذلك من الشا ّذ ،وقد نقل السيوطي عن أَبي َحّيان توجيه التعجب بما يناسب عظمة
ّ
السراج وأبي البركات بن
المختار وفاقاً للسبكي َ
وجماعة -كابن ّ
الله سبحانه ،يقول" :و ُ

األ ِّ
الله أَّنه في غاية العظمة ،ومعنى
يمريَ -جوازه ،والمعنى في :ما
َنباري و َّ
أعظم َ
الص َ
َ
ِّ
َّ
ناء
التَّ َع ُّجب فيه ّأنه ال ُينكر؛ ألَنَّه م ّما تحار فيه ُ
العقول و ُ
إعظامه تعالى وتعظيمه الث ُ
وكالهما ِّ
عليه بالعظمة واعتقادهاِّ ،
حاصل ،والموجب لهما أَمر َعظيم ،و َّ
الدليل على
صفاته تعالى لَقوله﴿ :أَس ِّمع ِّب ِّهم وأَب ِّ
طالق صيغة التَّع ُّجب والتفضيل ِّفي ِّ
ص ْر﴾،
َجواز ِّإ ْ
ْ ْ َْْ
َ
ْ
أَي :ما أسمعه وما أبصره ،وَقول أبي بكر -ر ِّ
ضي الله عنه -فيما َرواه ابن ِّإسحاق
َُ
َ
َ
ِّ
أحلمك"(.)1
َي ّ
أحلمك ،أَي :يا ّ
السيرة عنه :أ ّ
في ّ
رب ما َ
رب ما َ
وتنبه النحاة -أيضاً– إلى َّ
أن بعض وجوه تأويل هذه األساليب ال يتّفق مع
ّ
تنزيه الذات اإللهية ،يقول السيرافي" :قد أنكر بعض الناس على الخليل قوله أن (ما
ّ
أحسن
عبدالله) بمنزلة شيء
عبدالله ،فقال :يلزمه في هذا أن يكون قولنا :ما
َ َ
أحسن َ
َ
يتوجه الجواب
الله بمنزلة شيء
الله .وليس هذا االعتراض بشيء؛ ّ
أعظم َ
أعظم َ
ألنه ّ
َ
َ
الله ،وذلك
الله بمنزلة شيء
عنه من ثالثة أوجه :منها أن يقال :قولنا ما
أعظم َ
أعظم َ
َ
َ

ظمونه .والوجه الثاني :أن يعني
ألن عباده يع ّ
الشيء يعني به من يع ّ
ظمه من عباده؛ ّ

دل خلقة المعتبرين على ّأنه عظيم ،من عجائب خلق السموات
بذلك الشيء ما ّ
واألرض وما بينهما من األفالك والكواكب والجبال والبحار والحيوان والنبات .والوجه

الله تعالى ،ويرجع بذلك الشيء إليه فيكون بنفسه
الثالث :أن ُيقال :شيء
أعظم َ
َ
عظيماً ،ال بشيء جعله عظيماً ،فرقاً بينه وبين خلقه ...وهو تبارك وتعالى عظيم ال

منا على ٍّ
معان ،ال
بأحد
أصاره إلى العظمة .وفيه وجه رابع :وهو أن األلفاظ الجارية ّ
َ
تجوز على الله تعالى ،فإذا رأينا تلك األلفاظ ُمجرًاة عليه حملناها على ما يجوز في

أعظمه بمنزلة اإلخبار منا
أعلمه ،وما
َ
صفاته ويليق به ...فيكون قولنا في الله :ما َ

( )1السيوطي ،همع الهوامع.921 ،920 /9 ،
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أعظمه"(.)1
قدر فيه شيء
ّ
بأنه عظيم ،وال ُي ّ
َ
بعض القدماء إلى تقدير مض ـ ـ ــاف محذوف في هذه األس ـ ـ ــاليب تنزيهاً
ولجأ ُ

ظ َم الل َـه ،فهــذا على ظـاهره فيـه حــذف
َع َ
للـه ،يقول ابن الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائغ" :وأ ّمـا قولهم :مـا أ ْ
قلت :شـ ـ ـ ــيء ّنبهني
كأنك قلت :ما
علمهّ ...
مضـ ـ ـ ــافّ ،
كأنك َ
أعظم قدرَة الله تعالى و َ
َ
وذكرنيه"(.)2
على عظمته ّ

أما ما جرى استعماله من التعجب في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى:
وّ
ٍّ
ِّ
﴿أ ِّ ِّ ِّ
َحُدها
بالم ْخ َ
لوقين وحدهم ،فأ َ
ْ
َسم ْع به ْم َوأ َْبص ْر﴾ فذكر بعضهم فيه ثَالثة أ َْوجه تتعلق َ
المرُاد أ َّ
المشهور األَقوى -أ َّ
َسماعهم
وهوَن أ َ
ُ
َن معناه ما أ ْ
ص َرهم ,و ُ
َس َم َعهم وما أ َْب َ
وأَبصارهم ِّ ٍّ
وع ْمياً في ُّ
الد ْنَيا ,أو َّ
أن
ص ّماً ُ
يومئذ َج ٌ
دير بأَن ُي َ
َ
تع َّج َب منهما ،بعد ما كانوا ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
وبهم .وثَانيها:
وسيبصرو َن م ّما
مما
معناه التَّ ْه ُ
صّدعُ ُقُل َ
ص َرهم ُ
سيسمعو َن ُ
ديد ّ
وي َ
يسوء َب َ
َ
ُ
ِّ
أَن يكون المراد أ ِّ
َّ
ليعتَِّبروا
حال الَق ْو ِّم الذين يأ َ
ْتوننا ْ
َسم ْع هؤالء وأ َْبص ْرهم ،أَيَ :ع ِّّرْفهم َ
َ ُ ُ ْ
ِّ
َس ِّمع َّ
وين َزِّجروا .والوجه الثالِّ ُثَّ :
َمرهم،
ْ
اس بهؤالء وأ َْبص ْرهم بهم؛ ْ
الن َ
ليع ِّرفوا أ َ
أن المراد أ ْ
وسوء ِّ ِّ
تيان ِّ
فينزِّجروا عن ِّ
اإل ِّ
بمثل ِّف ْعلِّهم(.)9
عاقبتهم َ
َ
أن معنى التعجب هو رأي الجمهور في نحو قوله تعالى:
وّ
أكد ابن عطية ّ

الج ْم ِّ
جاهد -أ َّ
َن ما
الن ِّار﴾ ،يقول:
﴿فما
وم ٌ
أصبرهم على ّ
َ
هور -منهم َ
"مذه ُب ُ
َ
الح َس ُن ُ
النا ِّر
مردود ِّإلى
معناه التَّ َع ُّج ُب ،وهو
ٌ
ص ْب ِّرهم على ّ
قالْ :
َ
المخلوقين ،كأََّنه َ
اع َجبوا من َ
اإل ْنسان ما أَ ْكَفره﴾(﴿ :)2أَس ِّمع ِّب ِّهم وأَب ِّ
وم ْكِّثهم فيها .وفي التَّْنز ِّ
يلُ﴿ :قِّتل ِّ
ص ْر﴾"(.)3
ْ ْ ْ َْ
َُ
َ
ُ َ
ُ
يوجه هذا األسلوب الوارد في القرآن على معنى االستفهام
وبعض القدماء ّ

( )1السيرافي ،شرح كتاب سيبويه.933 ،932 /1 ،
( )2ابن الصائغ ،اللمحة في شرح الملحة.323 /1 ،
( )9الرازي ،مفاتيح الغيب.320 /12 ،
( )2عبس.11 /
( )3ابن عطية ،المحرر الوجيز.2630 /1 ،
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أصبرهم على
المبرد" :وأما َق ْوله﴿ :فما
التوبيخي دون التعجب ،وعلى ذلك جاء قول ّ
َ
ّ
ولكنه -والله أعلم -التَّقرير والتوبيخ ،وتقديره :أَي َشيء
الن ِّار﴾ فليس من هذاّ ،
ّ
()1
أصبرهم على َّ
نص القرطبي على ّأنه استفهام بقوله:
النار؟ أَي دعاهم ِّإليها"  .وكذا ّ
ِّ
النا ِّر؟
هام معناه التَّْوبِّ ُ
َه ِّل ّ
صب ََّرهم على َع َم ِّل أ ْ
يخ ...ومعناهّ :
"وقيل :ما استْف ٌ
أي شيء َ

وقيل :هذا على وجه االستهانة بهم واالستخفاف بأمرهم"(.)2

قوم
حيان اختالف القدماء في توجيه هذه اآلية بقوله:
ّ
ولخص أبو ّ
َ
"وذهب ٌ
نافي ٌة ،والمعنى :أ َّ َّ
َن ما ِّ
يجعُلهم ِّ
يصبرو َن
ِّإلى أ َّ
َص َب َرهم على ّ
الن ِّار ،أَي :ما ْ َ
َن الل َه ما أ ْ
ِّ
ِّ
َّ
َص َب َرهم على ّ ِّ
فهام
العذاب ،فتَل َّخ َ
على َ
ص في معنى قولِّه﴿ :فما أ ْ
النار﴾ الت َع ُّج ُب واالست ُ
و َّ
النفي"(.)9
ُ

وذكر القرطبي (ت611ه) اختالفهم في توجيه قوله تعالىُ﴿ :قِّتل ِّ
سان
اإل ْن ُ
َ
َي شيء أَ ْكَف َره؟ وقيل :ما
َما أَ ْكَف َرهُ﴾ على التعجب أو االستفهام ،يقول" :ما أَ ْكَف َرهُ :أ ُّ
َخزاه َّ
تَع ُّجب ،وعادة العر ِّب ِّإذا تعجبوا من شيء قالواَّ َ :
الل ُه ما
َحس َنه! وأ ْ
َ ٌ
ّ
َُ َ
قاتَله الل ُه ما أ َ
اعجبوا من ُكْف ِّر ِّ
اإل ِّ
وقيل :ما أَ ْكَف َره
لج ِّ
أَ ْ
ميع ما َ
ذك ْرنا َ
نسان َ
ظَل َم ُه! والمعنىَ ْ :
بعد هذاَ .
ِّ
ِّ
َّ ِّ ِّ ِّ
ابن ُج َرْي ٍّج :أَي:
مع ِّرَفته بك ْثرِّة ِّإ ْحسانه ِّإليه على التَّ َع ُّج ِّب أَيضاً ،قال ُ
مع ْ
بالله ون َعمه َ
ِّ
أي شيء دعاه إلى الكفر ،فهو استفهام توبيخ.
ما أ َ
فهام ،أيّ :
َشَّد ُكْف َره! وقيل :ما است ٌ
وما تحتَ ِّمل التَّع ُّجب ،وتحتَ ِّمل معنى أَي ،فتكون ِّ
استفهاماً"(.)2
ُ
ُ َ َ
ُ
ّ
ومن عرض آراء القدماء في توجيه تراكيب التعجب القياسية الواردة في القرآن
أن جمهورهم يميل إلى نفي وقوع التعجب من الله سبحانه ،إذ يستحيل هذا المعنى
بدا ّ
( )1المبرد ،المفتضب.119 /2 ،
( )2القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.296 /2 ،
( )9األندلسي ،أبو حيان ،البحر المحيط.123 ،122 /2 ،
( )2القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.211 /19 ،
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يصح منه تعالى ،كأن يكون المعنى المراد
على الله عقالً؛ فكانوا لذلك يوجهونها بما
ّ
هو األمر بالعجب في نحو قوله تعالىُ﴿ :قِّتل ِّ
سان َما أَ ْكَف َرهُ﴾ ،أو االستفهام
اإل ْن ُ
َ

النفي .وفي غير القرآن كانوا أكثر تسامحاً في جواز التعجب من عظمة
التّوبيخي ،أو ّ
الله ،باعتبارات قائمة على َّ
أن العباد هم َمن يعظمونه،
الله في نحو قولنا :ما
أعظم َ
َ
أن خلق السموات األرض وغيرهما داالًّ على هذه العظمة ...أو باعتبارات لغوية
أو ّ
أعظم قدرَة الله.
الله ،أي :ما
نحوية ،كحذف المضاف ،في نحو :ما
أعظم َ
َ
َ

 .6الحال الثابتة والمتنِّّقلة

من أحكام الحال التي ذكرها النحاة أن تكون متنِّّقلة غير ثابتة ،يقول ابن
ِّ
فالم ْنتَِّقل ُة ما
األثير (606ه)" :الحال ال تكون خْلقة ،وهي التي ّ
يسمونها غير منتقلةُ .
حبها ،تقول :جاء ز ٌيد راكباً ،فراكباً حال منتقلة ،تزول عن زيد،
جاز أن تفارق صا َ
نتقلة هي التي تلزم صاحبها ،وتسمى حاالً م ِّّ
ويصير غير راكب .وغير الم ِّ
ؤكدة"(.)1
ّ
ُ
ُ ُ
ِّ
ينص على ذلك ابن الناظم (ت616ه) بقوله:
وكون الحال ُمنتقلة هو الغالب كما ّ
"والغالب في الحال أن تكون ُمنتقل ًة مشتق ًة ،أي :وصفاً غير ثابت ،مأخوذاً من فعل
مستعمل .وقد تكون وصفاً ثابتاً"(.)2
بعض أحكام الحال –ومنها التنّقل واالشتقاق-
حيان
األندلسي َ
سوغ أبو ّ
وقد ّ
ّ
بكونها خب اًر في المعنى ،يقول" :ولما كانت الحال خب اًر في المعنى ,والخبر يكون

مشتّقاً وغير
مشتق ,ومنتقالً وغير منتقل جاءت الحال كذلك"(.)9
ّ

وتوصل النحاة إلى َّ
أن الحال تكون وصفاً ثابتاً في مواضع ثالثة ،األول :أن
ّ
( )1ابن األثير ،البديع في علم العربية.199 /1 ،
( )2ابن الناظم ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك.221 /1 ،
( )9األندلسي ،أبو حيان ،التذييل والتكميل.10 /9 ،
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خليل أبوك
يكون معنى الحال التأكيد ،وهذا يشمل تأكيدها مضمون جملة قبلها ،نحوٌ :

رحيماً ،فرحيماً حال من أب الذي هو صاحبها المالزمة له ،ومعنى الحال -وهو

األبوة
أبوة خليل؛ ألن هذه ّ
الرحمة -يوافق المعنى الضمني للجملة التي قبلها ،وهوّ :
ال تتجرد من الرحمة؛ فلهذا كان معنى الحال مؤكداً مضمون الجملة التي قبلها،

تجدد صاحبها؛
والحال فيها مالزمة صاحبها .الثاني :أن يكون عامل الحال داالًّ على ّ

بأن يكون صاحبها فرداً من نوع يستمر فيه خلق األفراد وإيجادها على مر األيام،

ويتكرر هذا الخلق واإليجاد طول الحياة؛ نحو :خلق الله جلد النمر منقطاً ،وجلد

طا ،وعاملهما :خلق،
الحمار الوحشي مخططاً ،فكلمة (منقطاً) حال ،وكذا كلمة مخط ً

وهو يدل على تجدد هذا المخلوق ،أي :إيجاد أمثاله ،واستمرار اإليجاد في األزمنة

المقبلة(.)1
أما الموضع الثالث فقد ذكر القدماء فيه أمثلة الحال الثابتة التي تُحفظ وال
وّ
يقاس عليها ،ويكون مرجعها السماع والقرائن الخارجية .وهو الموضع الذي نجد فيه
أثر تنزيه الذات اإللهية واضحاً ،وسنأتي –هنا -على بيان بعض األمثلة القرآنية التي
تدل على هذا التنزيه:
ّ

الله أََّنه َال ِّإَله ِّإ َّال هو والم َالِّئ َك ُة وأُوُلو ِّ
َّ
العْل ِّم َق ِّائ ًما
منها قوله تعالىَ :
َ
﴿ش ِّهَد ُ ُ
َ
َُ َ َ
ِّباْل ِّقس ِّط﴾( )2فالشاهد في اآلية قوله تعالىِّ :
(قائماً) المنصوب على الحال من اسم الله
ْ

تعالى ،على تقدير :شهد الله قائماً بالقسط .ويجوز أن يكون حاالً من هو ،تقديره:

()9
النعت والمدح ،يقول:
ال إله ّإال هو قائماً بالقسط  .وقد أجاز الرازي النصب على ّ
بالق ِّ
صف َة المن ِّف ِّي ،كأََّنه قيل :ال ِّإَله ِّ
"الوجه الثّاني :أَن يكون ِّ
قائماً ِّ
سط ِّإال هو ،وهذا
َ
َ ُ
َ
َ
َْ ّ

( )1حسن ،عباس ،النحو الوافي.966 /2 ،
( )2آل عمران.11 /
( )9النيسابوري ،التفسير البسيط.119 ،112 /3 ،
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يفصلون بين ِّ ِّ
غير ب ٍّ
ِّ
عيد؛ ألََّنهم ِّ
صباً
الوجه الثّ ُ
الث :أ ْ
الصفة والموصوف .و ُ
ُ َ
َن يكو َن َن ْ
َ َ ّ
دح"(.)1
الم ِّ
على َ
َما
حيان على ّأنها حال الزمة
ونص أبو ّ
ّ
اقتضاء للتنزيه اإللهي ،يقولَ" :فأ ّ
ً
ِّ
فعامُلها َش ِّهدِّ ،إذ هو ِّ
الل ِّه ِّ
اسم َّ
ِّ
ِّ
الحال ،وهي في
العام ُل في
صابه على
الحال من ِّ
َ
انت ُ
ِّ
ِّ ِّ
الزم ٌة؛ أل َّ ِّ
ف ِّ
حال ِّ
ثاب ٌت للَّ ِّه تعالى"(.)2
صٌ
الوجه ٌ
يام بالق ْسط َو ْ
هذا َ
َن الق َ
الالزمة ما ذكره القدماء في قوله
ومن األمثلة التي ظهر فيها القول بالحال ّ
ِّ
ِّ
(مفصالً)
ص ًال﴾( )9وقد ذكر ابن هشام مجيء الحال
تاب ُمَف َّ
تعالى﴿ :أ َْن َزَل إَل ْي ُك ُم الك َ
ّ
وصفاً ثابتاً دون ضابط لذلك ،بل هو موقوف على السماع( .)2والحال في هذا الموضع
كما يقول عبده الراجحي" :تدل على هيئة ثابتة له ،غير منتقلة؛ إذ يستحيل أن يكون

مفصالً وقت إنزاله فحسب"(.)3
القرآن ّ
أن ثبوت الحال وعدم تنقلها في هذه المواضع يعتمد على
وبين عباس حسن ّ
ّ

السماع والق ارئن الخارجية ،يقول" :أحوال مرجعها السماع ،وتدل على الدوام بقرائن
الله أََّنه ال ِّإَله ِّإ َّال هو واْلم ِّ
َّ
الئ َك ُة َوأُوُلو
خارجية؛ مثل (قائماً) في قوله تعالىَ :
َ
﴿ش ِّهَد ُ ُ
َُ َ َ
اْل ِّعْل ِّم َق ِّائماً ِّباْل ِّق ْس ِّط﴾ ...ودوام القيام بالقسط معروف من أمر خارجي عن الجملة هو
َّ ِّ
ِّ
ِّ
اب
صفات الخالق .ومثل:
﴿و ُه َو الذي أ َْن َزَل إَل ْي ُك ُم اْلكتَ َ
ّ
(مفصالً) في قوله تعالىَ :
صالً﴾"(.)6
ُمَف َّ
( )1الرازي ،مفاتيح الغيب.110 ،169 /1 ،
( )2األندلسي ،أبو حيان ،البحر المحيط.62 /9 ،
( )9األنعام.112 /
( )2األنصاري ،ابن هشام ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك.232 /2 ،
( )3الراجحي ،عبده ،التطبيق النحوي.232 ،
( )6حسن ،عباس ،النحو الوافي.961 /2 ،
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فالقرائن هي التي دّلت على ثبوت الحال في الموضعين السابقين ،وليس ثمة

ِّ
و(مفصالً) لو لم ِّ
حالين في القرآن الكريم؛ فهما من
يردا
ما يقتضي ثبوت (قائماً)
ّ
القيام والتفصيل هيئة غير ثابتةَّ ،
ألن الذي
حيث االشتقاق اسم فاعل واسم مفعول ،و ُ

ولكن
مفصالً في حال يمكن أن يكون غير ذلك في حال أخرى،
ّ
يكون قائماً أو ّ
عما ال يليق به هو ما أوجب القول بثبوت الحالين في
مقتضى تنزيه
ّ
الحق تعالى ّ
هذين الموضعين.

الالزمة ما ذكره ابن عقيل
ومما جاء في غير القرآن الكريم من األحوال ّ
ّ
دعوت الله
(ت169ه) بقوله" :وقد تجيء الحال غير منتقلة ،أي :وصفاً الزماً نحو:
ُ
أطول من رجليها وقوله:
الله الزراف َة يديها
سميعاً ،وخلق ُ
َ
ِّ
ط ِّ
ِّ ِّ ِّ
اء
ظام كأََّنما
الع ِّ
فجاءت به َس ْب َ
ْ
عمامتُـ ـ ـ ـه بيـ ـ ـ ـ َن ا ّلرجـ ـ ـ ـال لـ ـ ـ ـ ـ ـو ُ

ط أحوال ،وهي أوصاف الزمة"(.)1
وس ْب َ
فـسميعاً و َ
أطول َ
المبحث الثاني :مسائل التنزيه في داللة األبنية الصرفية
(فعال)
 .1نفي داللة المبالغة عن صيغة ّ
(ظالم) في قوله تعالى في سورة آل
اختلف القدماء في صيغة المبالغة ّ
ِّ ()2
َّ
الله َليس ِّب َ ِّ
أن المبالغة قائمة في هذه
ظ َّال ٍّم لْل َعِّبيد﴾ فبعضهم يرى ّ
﴿وأَ َّن َ َ
عمرانَ :
َن َّ
الصيغة اقتضاء للمعنى ،يقول أبو حيان األندلسي"َ :وأ َّ
ظ َّال ٍّم لِّْل َعِّب ِّيد هذا
الل َه َل ْي َس ِّب َ
ِّ
ِّ
بس َب ِّب َمعاصيكم،
معطوف على قولِّهِّ :ب َما َقَّد َم ْت أ َْيِّد ُ
ٌ
يك ْم ،أَي :ذلك الع ُ
قاب حاص ٌل َ
( )1ابن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .222 /2 ،والبيت لرجل من بني ِّجناب من بني
الَق ْين كما ذكر بدر الدين العيني في المقاصد النحوية في شرح شواهد األلفية،1169 /9 ،
ولبعض بني العنبر كما ذكر البغدادي في خزانة األدب.211 /9 ،

( )2آل عمران.112 /
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وع ْد ِّل َّ
ظ ّال ٍّم الموضوعُ للتَّ ِّ
بس َب ِّب
كثير ،وهذا
الل ِّه تعالى فيكم.
ظ َ
وجاء لف ُ
َ
ٌ
تكثير َ
َ
المتَعّلِّ ِّق ...وقيلِّ :إذا نفى ُّ
ضرورًة؛ أل َّ
ظلِّ ُم ِّإَّنما يظلِّ ُم
َن اّلذي ي ْ
الظْل َم َ
َ
اتبع الَقليل َ
َُ
الك َ
ثير َ
ِّ
النت ِّ
ِّ
فاعه ِّب ُّ
يجوز عليه َّ
النْف ُع و َّ
الض َرُر
الظْلمِِّّ ،فإذا تَ َر َك َ
الكثي َر َم َع ِّزيادة َنْف ِّعه في َح ِّّق َم ْن ُ
ِّ
ُّ
ِّ
يفعَله بهم :لو
ذاب اّلذي َتوع َ
َ
الم ْنَفعة أ َْت َر ُ
َّد أَن َ
الع ُ
وقال القاضيَ :
كَ .
كان للظْل ِّم الَقليل َ
كان ظالِّماً لكان عظيماً ،فنفاه على حِّد ِّع َ ِّ
كان ِّ
ثابتاً"(.)1
َّ
َ
ظمه لو َ
َ
َ َ
ونقل السمين الحلبي وجهاً آخر إلجراء هذه الصيغة على أصل معناها،

(ظالماً) على الكثرة يناسب كثرة العباد ،وعلى ذلك تقع مقابلة الكثير بالكثير(.)2
فداللة ّ
ِّ
لتكثير َمحاّلِّها فإن
جيء بها
أكد هذا الرأي في موضع آخر بقوله" :المبالغة إنما
وقد ّ
َ
جمع"(.)9
َ
العبيد ٌ

وذهب بعض هؤالء القدماء إلى َّ
يصح وقوعه من الله على
أن الظلم ال
ّ
مخلوقاته؛ فلهذا نجدهم ينفون داللة هذه الصيغة على المبالغة ،فهي كما يذكر السمين

ِّ
النسب ،بمعنى ليس بذي ظلم البتّة( .)2وعلى
الحلبي (ت136ه) استُعملت لمعنى
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
َساء َف َعَل ْيها
هذا التفسير وجه
السيوطي قوله تعالىَ :
﴿م ْن َعم َل صالحاً َفل َنْفسه َو َم ْن أ َ
ّ
()3
النسب أيضاً ،أَي:
َو َما َربك ّ
للعبيد﴾ فهي في هذا الموضع محمولة على ّ
بظالم َ
ِّ
كنبال بمعنى
(فعال) مقام صيغة (فاعل) ّ
ليس ِّبذي ظلم ،أو من باب إقامة صيغة ّ
ِّ
نابل ،أَي :صاحب نبل(.)6

ملخصاً
سمى "محاسن التأويل" نجد ّ
وفي تفسير القاسمي (ت1992ه) الم ّ
( )1األندلسي ،أبو حيان ،البحر المحيط.231 ،236 /9 ،
( )2السمين الحلبي ،الدر المصون.313 /9 ،
( )9السمين الحلبي ،المصدر السابق.291 /1 ،
( )2السمين الحلبي ،المصدر السابق.316 ،313 /9 ،
( )3فصلت.26 /
( )6السيوطي ،همع الهوامع.201 ،201 /9 ،
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للوجوه التي ُذكرت في توجيه هذه الصيغة بما يتّفق مع تنزيه الله تعالى عن قليل
طار)
(بزاز) و(ع ّ
"أن الصيغة للنسب من قبيل ّ
الظلم وكثيره ،فأحد الوجوه كما يذكرّ :
(فعاالً) قد جاء ال ُيراد به الكثرة،
ال للمبالغة ،والمعنى ال ينسب إلى الظلم .الثانيّ :
أن ّ

ط َرفة:
كقول َ

ولست بحالّ ِّل ِّ
الع َمخاَف ًة
التّ ِّ
ْ ُ َ

ِّ
ولك ْن متى َي ْستَ ْرِّفِّد الَق ْوَم ْأرِّفِّد

يحل التّالع قليالً؛ ألن ذلك يدفعه قوله :متى يسترفد القوم أرفد.
ال يريد هاهنا ّأنه قد ّ
ألن تمام المدح ال يحصل بإرادة الكثرة.
وهذا يدل على نفي البخل في كل حال؛ و ّ
وظالم لعبيده،
أن المبالغة لرعاية
جمعية العبيد من قولهم :فالن ظالِّم لعبدهّ ،
والثالثّ :
ّ
كماً ال كيفاً .الرابعَ :أنه إذا نفى الظلم الكثير انتفى الظلم القليل
فالصيغة للمبالغة ّ
ألن الذي يظلم إنما يظلم النتفاعه بالظلم ،فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة
ضرورة؛ ّ
نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر ،كان للظلم القليل المنفعة أترك .الخامس:
أن المبالغة لتأكيد معنى بديع ،وذلك ألن جملة :وأ َّ َّ
ظ َّال ٍّم لِّْل َعِّب ِّيد اعتراض
ليس ب َ
ّ
ّ
َن الل َه َ
مقرر لمضمون ما قبلها ،أي :واألمر ّأنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب
تذييلي ّ
ّ
من قبلهم .والتعبير عن ذلك بنفي الظلم لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره
بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم ،كما يعبر عن ترك اإلثابة على

األعمال بإضاعتها .وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعذيب

بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم"(.)1

"وحجتهم
عباس حسن موجب نفي المبالغة عن هذه الصيغة ،يقول:
وبين ّ
ّ
ّ
منصباً على
للنسب لكان النفي
(فعال) هنا لو كانت للمبالغة وليست ّ
ّ
أن صيغة ّ

المبالغة وحدها؛ فيكون المعنى :وما ربك بكثير الظلم؛ فالمنفي هو الكثرة وحدها دون
ّ
( )1القاسمي ،محمد جمال الدين بن محمد ،محاسن التأويل .210 /2 ،وهذه الوجوه ذكرها تعقيباً على ما
ورد في آل عمران.112 /
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الظلم الذي ليس كثي اًر .وهذا معنى فاسد؛ َّ
ألن الله ال يظلم مطلقاً ،ال كثي اًر وال قليالً"(.)1

ويظهر َّ
تخل من معنى المبالغة على الحقيقة؛ اقتضاء
أن صيغة ّ
(ظالم) لم ُ
للمعاني التي ّبينها المفسرون ،و َّ
أن معنى النسب أو مجيئها بمعنى اسم الفاعل (ظالم)

مرجوٌح ال راجح.

الوصفية
 .2خروج اسم التفضيل من معنى المفاضلة إلى
ّ
حدين اثنين له ،يقول" :هو
ذكر أبو حيان األندلسي في بيانه اسم التفضيل ّ
الوصف المصوغ على أَْفعل الدال على ز ِّ
ٍّ
وصف في محل بالنسبة إلى ِّ
محل
يادة
ّ
ّ
ّ
ََ
ٍّ
المشتق
آخر" .وهو أيضاً" :االسم
ليدل على زيادة فيه على
لموصوف قائم به معنى؛ َّ
ّ
غيره"(.)2
والتفضيل بصيغة (أفعل) يقتضي اشتراك طرفين في صفة معينة ،وال ّبد من

أحسن من علي ،فزيادة
زيادة أحد الطرفين على اآلخر في تلك الصفة ،كقولنا :زيد
ُ
ّ
زيد في صفة الحسن على علي هو المعنى المقصود من التفضيل في هذا الموضع؛
ّ
أن النحاة والمفسرين وقفوا على أمثلة كثيرة في القرآن الكريم فحملهوها على غير
غير ّ
معنى التفضيل؛ اقتضاء لتنزيه الذات اإللهية.

فمن اآليات القرآنية التي صارت شاهداً للقدماء على خروج اسم التفضيل

لمعنى الصفة المشبهة أو اسم الفاعل بدون زيادة أو نقصان قوله تعالىَ ﴿ :وأ َْن َت
()9
أَرحم َّ ِّ ِّ
ـأولوا (أرحم) بمعنى (رحيم) ،وكذا الحال في (أعلم) الوارد في
الراحم َ
ين﴾  ،ف ّ
ْ َُ
()2
ِّ ِّ
َكم ِّم َن ْاأل َْر ِّ
ض﴾ ذكروا ّأنه بمعنى :عليم أو
قوله تعالىُ ﴿ :ه َو أ َْعَل ُم ب ُك ْم إ ْذ أ َْن َشأ ُ ْ
( )1حسن ،النحو الوافي.210 /9 ،
( )2األندلسي ،أبو حيان ،التذييل والتكميل.229 /1 ،
( )9األعراف.131 /
النجم.92 /
(ّ )2
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()1
﴿و ُه َو َّالِّذي َي ْبَدأُ اْل َخْل َق
عالم؛ إذ ال مشارك لله في علمه بذلك  .وفي قوله تعالىَ :
ِّ ()2
ِّ
هين)؛
ثُ َّم ُيع ُيدهُ َو ُه َو أ ْ
َه َو ُن َعَل ْيه﴾ جاء اسم التفضيل (أ ْ
َه َون) بمعنى الصفة المشبهة ( ِّّ
إذ ال تَفاوت في نسب المقدورات إلى قدرته ،أي :ال تَفاوت عند َّ
النشأَتَ ِّ
الل ِّه في َّ
ين:
َ
َُ
ُ
اإل ِّ
اإلب ِّ
داء و ِّ
عادة(.)9
ِّ ْ

لوقات ُكُّلها
وقد ّبين
الم ْخ ُ
الفيومي مجيء (أهون) لغير التفضيل بقولهَ " :
ّ
اح ٍّ
ِّ
حيث هي مم ِّكنةٌ؛ ُّ
نات ،و ِّ
ميع بُق ْد ٍّرة و ِّ
دة؛
الج ِّ
الت من ُ
نات ُكُّلها ُمتَماث ٌ
ُم ْم ِّك ٌ
الم ْمك ُ
لتعل ِّق َ
َ
ُْ
ُ
جيح ِّ
َن يستَ ِّوي الجميع في ِّنسبة ِّ
اإل ْم ِّ
بعضها بال ُم َرِّّج ٍّح ُممتَِّن ٌع،
كان ،والَق ْو ُل بتَ ْر ِّ
فوج َب أ ْ
َ
َ َ ُ
ْ
ٍّ ()2
يء أَكثَ َر ُسهول ًة من شيء" .
فال يكو ُن ش ٌ
حيان األندلسي فذكر جواز إجراء (أهون) على معنى التفضيل على
أما أبو ّ
وّ
ّ
ِّ
َّ ِّ
ِّ
الب َشر ،وما
حسب معتقدات البشر ،يقول" :وقيل :أ ْ
بحسب ُم ْعتََقد َ
َه َو ُن للتْفضيل ،وذلك َ
َشياء أَهون من الب ِّ
ِّ
كثير من األ ِّ
َن ِّ
عادة في ٍّ
ُي ْعطيهم َّ
المشاهد من أ َّ
داءة،
ظ ُر في
الن َ
َُ
اإل َ
َ
ناء عن َّ ِّ
ِّ
ِّ
لالست ْغ ِّ
ِّ
االثنان عنده تعالى من
كان
البداءة ،وهذا وإِّ ْن َ
الرِّوّية اّلتي كانت في َ
ِّ
اليس ِّر في حِّي ٍّز و ِّ
َه َو ُن
احٍّد .وقيلَّ :
مير في عليه عائٌد على َ
الع ْوُد أ ْ
َّ
الخْل ِّق ،أَي :و َ
الض ُ
ُْ

َس َرع؛ أل َّ
َن يص َير
ط ْوٍّر ِّإلى َ
داءة فيها تدريج من َ
على َ
ط ْوٍّر ِّإلى أ ْ
الب َ
َن َ
الخْل ِّق :بمعنى أ ْ
َّ
ِّ
ُ ِّ
ِّإنساناً ،و ِّ
اإلعادةُ ال
فيخرُج،
تحتاج إلى هذه التَّْدريجات في األَطوار ،إَّنما يدعوه الل ُه ُ
ِّ
َه َو ُن
ص ُر ُمّد ًة وأََق ُّل انتقاالً .وقيل :المعنى وهو أ ْ
فكأََّنه َ
قال :وهو أ َْي َس ُر عليه ،أَي :أَْق َ
( )1ابن النــاظم ،شـــــــــرح ابن النــاظم على ألفيــة ابن مــالــك ،923 /1 ،نــاظر الجيش ،تمهيــد القواعــد،
.2611/6

( )2الروم.21 /
( )9ابن النـاظم ،شـــــــــرح ابن النـاظم على ألفيـة ابن مـالـك ،923 /1 ،األنـدلس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أبو حيـان ،التـذييل
والتكميل.261 /10،

( )2الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.109 /2 ،
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على المخلو ِّق ،أَي :يعيد شيئاً بعد ِّإ ِّ
نشائه"(.)1
َْ
َ
ُ ُ

ويرى بعض المحدثين أن (أهون) اسم تفضيل ُق ِّ
صد به التقريب لفهم البشر،
ّ
َّ ِّ
أن (أهون)
يقول ابن عاشور" :أهون اسم تفضيل وموقعه موقع الكالم
الموجه ،فظاهره ّ
مستعمل في معنى المفاضلة على طريقة إرخاء العنان والتسليم الجدلي ،أي :الخلق

أن قوله﴿ :وهو أهون عليه﴾ مجرد
الثاني أسهل من الخلق األول ...ولإلشارة إلى ّ
تقريب ألفهامهم عّقب بقوله﴿ :وله المثل األعلى في السماوات واألرض﴾ أي :ثبت
األتم الذي ال يقاس بشؤون الناس المتعارفة ،وإنما لقصد التقريب
له واستحق الشأن ّ
ألفهامكم"(.)2

ووردت صيغة التفضيل في مواضع مختلفة من القرآن الكريم ،كقوله تعالى:
()9
ط َهر) ليست تفضيالً،
﴿ه ُؤَال ِّء َبَن ِّاتي ُه َّن أَ ْ
أن (أَ ْ
ط َه ُر َل ُك ْم﴾ وكان بعض النحاة يرى ّ
َ
()2
و ّإنما جاءت بمعنـى (طاهرات)  .وكذا ذهب إلى هذا الرأي بعض المفسرين ،يقول
طُلبونه ط ِّ
اه اًر،
الع َم ِّل اّلذي ي ْ
هر قولِّهُ ﴿ :ه َّن أَ ْ
ط َه ُر َل ُك ْم﴾ يقتَضي كو َن َ
الرازي" :ظا ُ
ومعلوم أََّنه ِّ
جار مجرى قولِّناَّ :
الرُج ِّل ،بل هذا ٍّ
الله
كاح َّ
طهارَة في ِّن ِّ
فاسٌد؛ وألََّنه ال َ
ٌ
بير"(.)3
المرُاد أََّنه َك ٌ
أَ ْك َب ُر ،و ُ

ص َال َها ِّإ َّال ْاأل َْشَقى﴾( )6و﴿ َو َسُي َجَّنُب َها األتقى﴾( )1ذكروا
وفي قوله تعالىَ :
﴿ال َي ْ

( )1األندلسي ،أبو حيان ،البحر المحيط.916 /1 ،
محمد الطاهر ،التحرير والتنوير.12 ،19 /21 ،
( )2ابن عاشورّ ،
( )9هود.11 /
( )2األندلسي ،أبو حيان ،التذييل والتكميل.269 /10 ،
( )3الرازي ،مفاتيح الغيب.219 /11 ،
( )6الليل.13 /
( )1الليل.11 /
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أن (األَشقى) بمعنى َّ
الش ِّقي ،و(األتقى) بمعنى التَّقي( .)1وقد علل السمين الحلبي
ّ
ّ
تفضيل فيهما؛ َّ
مختص ًة
ليس ْت
العدول عن معنى التفضيل بقوله" :وال
ألن َ
َ
ّ
النار َ
()2
ِّ
ِّ
باألكثر تَقوى".
شقاء ،وتجنُّبها ليس
مختصاً
ّ
باألكثر ً
وذهب الزمخشري إلى ّأنهما على معنى التفضيل ،يقول" :اآلية واردة في الموازنة بين

يبالغ في صفتيهما
أن
َ
حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين ،فأُريد ْ
كأن النار لم تُخلق ّإال له .وقيل:
المتناقضتين فقيل :األشقى ،وجعل مختصاً َّ
بالصْليّ ،

كأن الجنة لم تُخلق ّإال له"(.)9
األتقى ،وجعل مختصاً بالنجاةّ ،
الوص.ية ،فمن
وذكر النحاة نظائر نثرّية وشعرّية لخروج أفعل التفضيل إلى
ّ
()2
َشع ُر
النثر قوُلهمّ :
الناقص و ّ
صيب أ َ
األشج أعدال بني مروان ،أي :عادالهم وقوُلهمَ :ن ُ
()3
ِّ
ِّ
ِّ
أكبر ،إذ ال كبير
غيره  .وقولهمُ :
الحَبشة ،أَي :شاع ُرهم ،إذ ال شاع َر فيهم ُ
َ
الله ُ
()6
الشعر قول معن بن أوس:
معه  .ومن ّ
عل ــى أَِّّين ــا تَ ـ ْـع ـ ـ ـ ــدو ال ـ َـم ـ ِّـنـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُة أ ََّو ُل
لع ـ ْـم ـ ُـر َك م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ َْد ِّري وإِِّّنـي أل َْو َج ـ ـ ــل
َ
()1
الشاعر:
والشاهد مجيء (أوجل) بمعنى الصفة َو ِّجل .ومنه قول ّ

آل َزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـٍّد َنَفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اًر
ّ
قب ْحتُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُم ي ـ ـا َ

َصغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اًر وأَ ْك َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار
أَأل َُم َقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍّ
وم أ َ

والشاهد فيه مجيء (أصغر) و(أكبر) بمعنى صغير وكبير(.)1
( )1األندلسي ،أبو حيان ،التذييل والتكميل.269 /10 ،
( )2السمين الحلبي ،الدر المصون.91 ،90 /11 ،
( )9الزمخشري ،الكشاف.162 ،169 /2 ،
الشافية.1129 /2 ،
( )2ابن مالك ،شرح الكافية ّ

( )3الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.109 /2 ،
( )6األندلسي ،أبو حيان ،التذييل والتكميل.266 /10 ،
الشاهد رقم (.)1193
( )1ينظر :حداد ،حنا ،معجم شواهد النحو ّ
عريةّ ،
الش ّ

عرية ،رقم
المبرد ،المقتضب .221 /9 ،وحنا حداد ،معجم شواهد النحو ّ
الش ّ
( )1البيت بال نسبة فيّ :
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بعض القدماء للقول
دفع َ
ّ
ولعل كثرة استعمال (أفعل) لغير المفاضلة هو ما َ
ِّ
أن خروجها لغير المفاضلة
بأن لها
معنيين :المفاضلة والوص.ية ،وصار بعضهم يرى ّ
ّ

معن ِّ
يان:
قياس ال سماع ،يقول الفيومي" :قوُلهم ز ٌيد أَعلى من َع ْم ٍّرو...
ونحوه له َ
ٌ
ُ
ّ
فضيل األ ََّول على الثّاني ...والمعنى الثّاني أَن يكو َن بمعنى اس ِّم
َن ُيرَاد به ت
َحدهما أ ْ
أ ُ
ُ
ِّ
ِّ
غير م ِّ ٍّ
فرد بذلك الوص ِّ
الد ّه ِّ
ف من ِّ
ابن َّ
مال
ان:
ُ
الفاع ِّلْ ،
فين ِّ ُ
شارك فيه ،قال ُ
ويجوز است ْع ُ
َ ْ
ُ
اإل ِّ
ضافة ومن ،مج َّرداً عن معنى التَّ ِّ
الالم و ِّ
أَْف َعل ِّ
باسم الفا ِّع ِّل
فضيل ُم َؤَّوالً ِّ
عارّياً عن ّ
َُ
أَو ِّ ِّ
ِّ
ِّ
عند ِّ
غيره"(.)1
الم َب ِّّرد َسماعاً َ
الم َشبَّهة قياساً َ
ّ
عند ُ
الصفة ُ
تقدم يتضح َّ
أن مناهج القدماء ال تكاد تختلف في توجيه اسم
وعلى ما ّ

التفضيل لغير المفاضلة عن مناهجهم في المواضع التي رأينا أنهم ّأولوا فيها األبنية
عما ال يليق به ،على النحو الذي ذكروه في قوله تعالىَ ﴿ :و ُه َو
والتراكيب؛ لتنزيه الله ّ
ِّ ()2
هين)؛
أْ
َه َو ُن َعَل ْيه﴾ فقد أجازوا كون اسم التفضيل (أ ْ
َه َون) بمعنى الصفة المشبهة ( ِّّ
النشأَتَ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
فاو َت في قدرته في َّ
شيء أَكثَ َر ُسهول ًة
ين :اإل ْبداء واإلعادة ،وال يكو ُن ٌ
وعليه فال تَ ُ
من ٍّ
شيء عنده سبحانه .وإذا أجروا اسم التفضيل على أصل وظيفته وداللته -مع ما

فإنهم ال يتوانون في جعل كالم
الديني– ّ
يصاحب هذا اإلجراء من الوقوع في الحرج ّ
الله جارياً على وفق معتقدات البشر؛ فلهذا أجازوا إجراء (أهون) على معنى التفضيل،
َشياء أَهون من الب ِّ
كثير من األ ِّ
َن ِّ
اإلعاد َة في ٍّ
لداللة َّ
ظر البشري على أ َّ
داءة.
الن َ
َُ
َ
 .3زيادة الهمزة في صيغة (أفعل) بين ال ّتحقيق والمصادفة
(أفعل) إلى ٍّ
ـرفية مختلفة ،كالتعدية،
تؤدي زيادة الهمزة في صـ ــيغة
ّ
معان صـ ـ ّ
َ

نص عليهـا القدماء .ومن
والـدخول في الزمـان أو المكـان ،وغيرهـا من المعـاني التي ّ
ـتكرمت زيداً أو اسـ ـ ــتبخلتُه ،أي :صـ ـ ــادفته كريماً أو
المص ـ ــادفة ،كقولهم :اسـ ـ ـ
ُ
معانيها ُ
الشاهد (.)9962
ّ

( )1الفيومي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.109 /2 ،
( )2الروم.21 /
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بخيالً(.)1

خالفياً بين الفرق اإلس ـ ـ ـ ــالمية؛ الختالف
وقد ص ـ ـ ـ ــار هذا المعنى موض ـ ـ ـ ــعاً
ّ
نظرهم إلى مســألة القضــاء والقدر ،والجبر واالختيار في أفعال البشــر .وزيادة الهمزة
َغَفْل َنا َقْل َب ُه َعن ِّذ ْك ِّرَنا َواتََّب َع
في الفعـل (أغف َـل) الوارد في قوله تعالىَ ﴿ :وَال تُ ِّط ْع َم ْن أ ْ
طا﴾( .)2تصلح مثاالً لبيان هذا الخالف.
ان أ َْم ُرهُ ُف ُر ً
َه َواهُ َوَك َ
فمن المعروف َّ
أن اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هو ال ــذي يخلق أفع ــالـ ـه
أن المعتزل ــة يرون ّ
الزيادة في الفعل
أن ّ
ويحاســب عليها؛ وعلى هذا جاء رأي ابن ّ
جني (ت992ه) في ّ

ـددنا؛ ألن معص ـ ـ ـ ــية العبد ال
منعنا وص ـ ـ ـ ـ ْ
المص ـ ـ ـ ــادفة ،ال بمعنى ْ
(أغفلنا) ّأدت معنى ُ
تُنسب إلى الله تعالى(.)9

قلبه
وإلى هذا الرأي ذهب الزمخش ـ ـ ــري بقولهَ ﴿" :م ْن أ ْ
َغَفْل َنا َقْل َب ُه﴾ من جعلنا َ
أفح ْمتُه و ْأب َخْلتُه،
غـافالً عن الـ ّذكر بـالخذالن ،أو وجدناه غافالً عنه ،كقولكْ :
أج َب ْنتُه و َ
أغَفل إبَله ،إذا تركها بغير ِّس ـ ـ َمة أي :لم َن ِّس ـ ـ ْمه بال ّذكر ،ولم
إذا وجدته كذلك ،أو من ْ
نجعلهم من الــذين كتبنــا في قلوبهم اإليمــان ،وقــد أبطــل اللــه توهم المجبرةِّ ،
وقرئ:
قلبه غافلين ،من أغفلته ،إذا
قلبه ،بإسـناد الفعل إلى القلب ،على معنى حسبنا ُ
أغفلنا ُ
وجدته غافالً"(.)2
ِّ
المرُاد بقولِّه تعالىَ ﴿ :م ْن
ّ
وبين ّ
الرازي ر َ
الم ْعتَزل ُةُ :
أي المعتزلة بقوله" :قالت ُ
()3
ِّ
ِّ
ِّ
الغْفلة فيه"  .ونقل
أْ
المرُاد َخْل َق َ
وج ْدنا َقْل َبه غافالًَ ،
َغَفْل َنا َقْل َب ُه عن ذ ْك ِّرَنا﴾ أَّنا َ
وليس ُ
( )1ابن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.269 /2 ،
( )2الكهف.21 /
( )9ابن جني ،الخصائص.236 /9 ،
الكشاف.391 /2 ،
الزمخشريّ ،
(ّ )2

( )3الرازي ،مفاتيح الغيب.236 /12 ،
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ِّ
ِّ
ِّ
لما
الم ْعتَ ِّزلة ،أ َ
َحدها" :أََّنه تعالى ّ
عن الَقّفال ُوجوهاً في تأْويل هذه اآلية على َم ْذ َهب ُ
الدنيا صباً ،وأَدى ذلك ِّإلى رسو ِّخ الغْف ِّ
لة في ُقلوبِّهم ص َّح على هذا التَّأْو ِّ
يل
َ
ص َّب عليهم ُّ ْ َ ّ ّ
ُ
َ
َ
()1
ِّ
ِّ
َّ
الغْفل َة في ُقلوبِّهم كما في قولِّه تَعالىَ﴿ :فَل ْم َي ِّزْد ُه ْم ُدعائي ِّإال ف ار اًر﴾
أََّنه تَعالى َح َّ
ص َل َ
ِّ ِّ
ِّ
مة أَه ِّل َّ
ِّ
جه الثّاني :أ َّ
الطها ِّرة
َن معنى َق ْولِّه :أ ْ
َغَفْلنا أَي :تَ َرْكناه غافالً فلم َنس ْم ُه بس ْ
الو ُ
وَ
عير ُغْف ٌل أَي :ال ِّس َم َة عليه .وثالِّثُها :أ َّ
المرَاد من َق ْولِّه
والتَّْقوى ،وهو من قولِّهمَ :ب ٌ
َن ُ
يطان ،ولم َيم َن ِّع َّ
َغَفْلنا َقْلَب ُه أَيَ :خ ّاله مع َّ
الش ِّ
طان منه"(.)2
أْ
الش ْي َ
َ
ْ
الجبرّيـة أو الَقـ ِّ
أن اللــه تعــالى هو الــذي يخلق العبـ َـد ويخلق
درّيـة فيرون ّ
وأ ّمـا َ

خي اًر ،و ّإنما تُنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
أعمـالـه وأفعـاَله؛ لذلك كان اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ُمجب اًر على فعله وليس ُم ّ
األعمال إلى المخلوقين على المجاز ،فـ ـ ـ ـ ـ ــمعنى أغفلناه أي :نسبناه للغفلة ،يقول ابن

النص وأمثاله بالتّسمية والعلم ،فيقولون:
القيم الجوزّية (ت131ه)" :والقدرّية تحرف ّ
قلبه سـ ــميناه غافالً ،ووجدناه غافالً ،علمناه كذلك ،وهذا من تحريفهم ،أي :بل
أغفلنا َ
أغفلته ،مثل أقمته وأقعدته وأغنيته وأفقرته ،كذلك جعلته"(.)9

ونقل أبو حيان ما يبطل دعوى الجبرية بقوله" :وقد أَب َ َّ
الم ْجِّبرِّة
ّ
ّ
ط َل الل ُه تَ َو ُّه َم ُ
ِّ
﴿واتََّب َع َهواهُ﴾"( .)2وهو يقص ـ ـ ــد َّ
أن اإلنس ـ ـ ــان غير مجبر على ما يقوم به من
بقولهَ :
عمل.

الضالل فيه
أما أهل ُّ
إن الله تعالى أغفَله حقيق ًة ،وهو خالق ّ
السّنة فيقولون ّ
وّ
ٍّ
القيم الجوزّية ما
والغفلة ،لكن اإلنسان
(غفل)
بكسب اختيار ّي ألفعاله ،وقد ذكر ابن ّ
َ
عل
يوضح رأيهم بقولهّ :
"فإنه سبحانه أغفل َ
فغفل هو ،فاإلغفال ف ُ
قلب العبد عن ذكرهَ ،

( )1نوح.6 /
( )2الرازي ،المصدر السابق.231 /12 ،
( )9ابن القيم الجوزّية ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل.162 ،
( )2األندلسي ،أبو حيان ،البحر المحيط.161 /1 ،
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الله ،والغفل ُة فعل العبد ،ثم أخبر عن اتّ ِّ
باعه هواه ،وذلك فعل العبد حقيقة"( .)1وكذا
ُ
ّ
ِّ
َّ
َغَفَله
َه ُل ُّ
السّنة فيقولو َنِّ :إ َّن الل َه تَعالى أ ْ
َما أ ْ
ّبي َن أبو ّ
حيان رأي أهل السنة بقوله" :وأ ّ
الل فيه والغْف ِّ
الض ِّ
َحقيق ًة ،وهو خالِّ ُق َّ
لة"(.)2
َ

( )1ابن القيم الجوزّية ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل.162 ،
( )2األندلسي ،أبو حيان ،البحر المحيط.161 /1 ،
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نتائج الدراسة
متعددة نوجز أبرزها على النحو اآلتي:
انتهت الدراسة إلى نتائج ّ
جلي ًة في توجيه مسائل نحوية مختلفة ،على نحو
 .1بدت مظاهر تنزيه ال ّذات اإللهية ّ

ما يطالع في توجيههم داللة بعض األفعال والحروف الناسخة ،كقولهم -في آيات

كثيرةَّ -
أن (عسى)
بأن الفعل الناسخ (كان) ال يدل على الحدث المنقطع ،وكذا أروا ّ
الرجاء ال
ألن ال ّ
حيثما وردت في القرآن الكريم فهي واجبة تفيد معنى التّحقيق؛ ّ
طمع و ّ
(لعل) من َّ
الل ِّه و ِّ
اجب ٌة؛ َّ
ألن معنى
بأن َّ
يصح من الله تعالى .وقريب من ذلك قولهم ّ
ّ
اإلشفاق ال ي ِّ
َّ
الطمع و ِّ
ص ُّح على الله تعالى ،أو ّأنها في القرآن استعملت للتعليل بمعنى
َ
َ
(كي).

وفي غير موضوع النواسخ كان تنزيه ال ّذات اإللهية يظهر في قولهم بأ َّن

الحرف (قد) ليس له ّإال معنى التحقيق والتقرير ،وال يصح أن يكون معناه التشكيك

و(أفعل
عل)
ْ
أو التقليل .وكذا ذهبوا إلى نفي التعجب عن صيغتيه القياسيتين (ما أف َ
تعجب منها ،فهي ال تقبل الزيادة ،وال يتصور فيها
بـ)؛ ألن صفات الله تعالى ال ُي ّ

أن الحال ليست متنقلة بل
خالف ذلك .وفي مواضع من القرآن الكريم كانوا يرون ّ
طرد فيها وهو التّ ُّنقل.
جاءت وصفاً ثابتاً ،خالفاً للم ّ
 .2بدت مظاهر التّنزيه في بعض المسائل الصرفية ،كنفي داللة المبالغة عن صيغة

(فعال) ،وقولهم بمجيء اسم التفضيل (أ ْفعل) لغير معنى المفاضلة ،وكذا قولهم بزيادة
ّ
المصادفة.
الهمزة في صيغة
َ
(أفعل) لمعنى ُ

 .9نهج كثير من القدماء في مسالك التنزيه مسالك مختلفة ،منها ّأنهم اتكأوا على
القرائن العقلية والدالئل غير السياقية في إثبات صفات العلم والحكمة واستمرارها دون
انقطاع ،في نحو قوله تعالى﴿ :وَكان َّ
الل ُه َعلِّيماً َح ِّكيماً﴾ ،وإثبات معنى التحقيق في
َ َ
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الحرف (قد) في نحو قوله﴿ :قد يعلم الله المع ِّوقين منكم﴾ ،ولزوم الحال وعدم ُّ
تنقلِّها
ُ َّ
في نحو قولهِّ :
﴿قائماً ِّباْل ِّق ْس ِّط﴾.
واتّكأوا –أيضاً -على التأويل ،كقولهم بمجيء (كان) بمعنى (لم يزل) و(ال
الحق دون
يزال) للداللة على االستمرار ،في المواضع التي اقتضت استمرار صفات
ّ
انقطاع ،كقوله تعالى﴿ :وَكان َّ
الل ُه َعلِّيماً َح ِّكيماً﴾ ،وكقولهم بمجيء اسم التفضيل
َ َ
َّ ِّ
ِّ
َه َو ُن َعَل ْي ِّه﴾ بمعنى
﴿و ُه َو الذي َي ْبَدأُ اْل َخْل َق ثُ َّم ُيع ُيدهُ َو ُه َو أ ْ
(أهون) في قوله تعالىَ :
اإل ِّ
اإلب ِّ
(هين)؛ إذ ال تفاوت عند َّ
داء و ِّ
النشأَتَ ِّ
الل ِّه في َّ
عادة .وكذا
َ
ين ِّ ْ
الصفة المشبهة ِّّ
ُ
(لعل) في القرآن استعملت للتعليل بمعنى (كي) في نحو قوله تعالى:
ذهبوا إلى ّ
أن ّ
َّ ِّ
﴿يا أَيُّها النَّاس اعبدوْا رب ُ َّ ِّ
ين ِّمن َقْبلِّ ُك ْم َل َعَّل ُك ْم تَتَُّقو َن﴾؛ الستحالة
َّك ُم الذي َخَلَق ُك ْم َوالذ َ
ُ ْ ُُ َ
َ َ
(ظالم) في قولهَ ﴿ :و َما َربك
الش ّك في أخبار الله سبحانه .و ّأولوا صيغة المبالغة ّ
ّ
للعبيد﴾ على النسب أيضاً ،بمعنى ليس ِّبذي ظلم؛ َّ
ألن الله ال يظلم مطلقاً ،ال
ّ
بظالم َ
كثي اًر وال قليالً.
ضاد في وظائف
وقد أفضى التأويل –في بعض الحاالت -إلى نشأة التّ ّ
متضاد ِّ
ط َمع ،واآلخر
بأن (عسى) لها معنيان
الش ّك وال ّ
ان ،أَحدهما ّ
ّ
األبنية ،كقولهم ّ
اليقين.
 .2كان بعض القدماء ينهج منهجاً مخالفاً في توجيه ما يقتضي التنزيه ،من طريق
صرف داللة التراكيب واألبنية إلى المخاطبين وما يتعلَّق بهم؛ فاستقام لهم حملها
ير َّل َعَّل ُك ْم تُْفَل ُحو َن﴾ ،فمعنى
﴿وا ْذ ُك ُروْا الّل َه َكِّث ًا
على أصل معناها وداللتها ،كقوله تعالىَ :
الرجاء يكون من المخاطبين ،و ّإنما يذكره الّله ليكون اإلنسان راجياً من رّبه .وفي قوله
تعالى﴿ :وكان َّ
الل ُه َعلِّيماً َح ِّكيماً﴾ دّلت (كان) على االنقطاع ،باعتبار ما وقع عليه
َ
ِّ
أن
َه َو ُن َعَل ْيه﴾ ذكروا ّ
﴿و ُه َو أ ْ
العلم والحكمة ،ال العلم والحكمة .وفي قوله تعالىَ :
ِّ
ِّ
َن ِّ
عادة في ٍّ
يدل عليه العقل من أ َّ
كثير
اإل َ
(أ ْ
لم ْعتََقد َ
الب َشر وما ّ
َه َون) اسم تْفضيل وفقاً ُ
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ِّ
ِّ
للعبيد﴾ أجرى
﴿و َما َربك ّ
من األَشياء أ ْ
َه َو ُن من َ
بظالم َ
البداءة .وفي قوله تعالىَ :
(ظالماً) على الكثرة تناسب
ألن داللة ّ
بعضهم صيغة المبالغة على أصل معناها؛ ّ
كثرة العباد ،وعلى ذلك تقع مقابلة الكثير بالكثير.

 .3ظهرت بعض أمثلة التنزيه بس ـ ـ ــبب اختالف معتقدات الفرق اإلس ـ ـ ــالمية ،وكانت
(أفعل) دليالً على اختالفهم في مسألة القضاء والقدر والجبر
زيادة الهمزة في صيغة
َ
واالختيار في أفعال البشـ ـ ــر ،فما يتّفق مع مذهب المعتزلة هو أن تكون زيادة الهمزة

أما الجبرّية
لمعنى المصــادفة؛ ّ
ألن اإلنســان هو الذي يخلق أفعاَله ويحاسـ ُ
ـب عليها ،و ّ
أن الله تعالى هو الذي يخلق العبد ويخلق أعماله وأفعاله؛ لذلك كان اإلنسان
فيرون ّ
صح لديهم َّ
أن ـمعنى (أغفلناه) هو نسبناه للغفلة
خي اًر؛ ولهذا ّ
ُمجب اًر على فعله وليس ُم ّ
أن الله تعالى أغفله حقيقة ،وهو خالق الضالل
على التحقيق .وذهب أهل السنة إلى ّ
ٍّ
بكسب اختيار ّي ألفعاله.
فيه والغفلة ،لكن اإلنسان
(غفل)
َ
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المصادر والمراجع:
 .1ابن األثير ،البديع في علم العربية ،تحقيق ود ارسـ ـ ــة :فتحي أحمد علي الدين،
جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،ط1999 ،1م.
الرغـب ،مفردات غريـب القرآن ،تحقيق :عـدنان داوودي ،دار
 .2األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفهـانيّ ،ا
القلم ،دمشق ،الدار الشامية ،بيروت ،ط1991 ،1م.
محمد بن القاس ـ ـ ـ ــم ،األضــــــداد ،تحقيق :محمد أبو الفض ـ ـ ـ ــل إبراهيم،
 .9األنباريّ ،
المكتبة العصرية ،بيروت1911 ،م.
الضـــرب من لســـان العرب،
محمد بن يوس ــف ،ارتشـــاف ّ
 .2األندلس ــي ،أبو حيان ّ
محمد ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط1991 ،1م.
تحقيق :رجب عثمان ّ
ّ
محمد بن يوس ـ ـ ـ ــف ،التذييل والتكميل في شــــــرح كتاب
 .3األندلس ـ ـ ـ ــي ،أبو حيان ّ
التسهيل ،تحقيق :حسن هنداوي ،دار القلم ،دمشق ،دار كنوز إشبيليا ،ط.1
محمد بن يوســف ،تفســير البحر المحيط ،تحقيق :عادل
 .6األندلســي ،أبو حيان ّ
معوض ،دار الكتــب العلمّي ـة ،بيروت لبنــان،
أحمــد عبــدالموجود وعلي مح ّم ـد ّ
ط2000 ،1م.

 .1األنص ـ ــاري ،جمال الدين بن هشـ ـ ــام ،أوضــــح المســــالك إلى ألفية ابن مالك،
تحقيق :يوسف الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر للطباعة ،القاهرة.
 .1األنصــاري ،جمال الدين بن هشــام ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق:
محمد محيي الدين عبدالحميد ،دار الطالئع ،القاهرة2009 ،م.
ّ
التطور النحوي للغة العربية ،علق عليه :رمض ــان عبد التواب،
 .9برجش ــت ارس ــر،
ّ
مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط2009 ،2م.
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ولب لباب لســـان العـــرب ،تحقيق:
.10
البغدادي ،عبدالق ــادر بن عمر ،خزانة األدب ّ
ّ
عبدالسالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة .ط1991 ،2م.
 .11الجبالي ،مهند حس ــن ،أثر االعتزال في توجيهات الزمخشــري اللغوية والنحوية
في الكشاف ،رسالة دكتواره ،جامعة اليرموك2001 ،م.
جني ،أبو الفتح عثمـان ،الخصـــــــــائص ،تحقيق :محمـد علي النجار ،و ازرة
 .12ابن ّ
الثقافة واإلعالم العراقية ،بغداد ،الهيئة المص ـ ـ ـرّية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط،2
1990م.

 .19ابن الحــاجــب ،جمــال الـ ّـدين بن عثمــان ،الكــافيــة في الّنحو ،تحقيق :صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح
عبدالعظيم الشاعر ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط 2010 ،1م.
 .12حداد ،حنا جميل ،معجم شــــواهد النحو الشــــعرية ،دار العلوم ،الرياض ،ط،1
1912م.
 .13حسن ،عباس ،النحو الوافي ،دار المعارف ،القاهرة ،ط.13
 .16الراجحي ،عبده ،التطبيق النحوي ،مكتبة المعارف ،القاهرة ،ط1999 ،1م.
 .11الرازي ،أبو عبـداللـه محمـد بن عمر ،مفـاتيح الغيب (التفســـــــــير الكبير) ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1999 ،9م.
الزجــاج ،أبو إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــاق إبراهيم بن ال ّس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري ،معــاني القرآن وإعرابــه ،تحقيق:
ّ .11
عبدالجليل عبده شلبي ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1911 ،1م.
الزركشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،بـدر ال ّـدين مح ّمـد بن عبـداللـه ،البرهـان في علوم القرآن ،تحقيق:
ّ .19
محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة ،ط1931 ،1م.
الكشـــــــاف عن حقائق وغوامي التنزيل ،دار
الزمخشـ ـ ـ ـ ــري ،جار الله محمودّ ،
ّ .20
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الكتاب العربي ،بيروت ،ط1916 ،9م.
محمد
الزمخش ـ ـ ــري ،جار الله محمود،
ّ .21
ّ
المفصـــــل في صـــــنعة اإلعراب ،تحقيقّ :
محمد عبدالمقصود ،دار الكتاب المصري ،القاهرة،
محمد عبدالمقصود ،وحسن ّ
ّ
ط2001 ،1م.

الدر المصــــــون في علوم
العباس أحمدّ ،
 .22الس ـ ـ ـ ــمين الحلبي ،ش ـ ـ ـ ــهاب الدين أبو ّ
الخراط ،دار القلم ،دمشق ،ط1916 ،1م.
الكتاب المكنون ،تحقيق :أحمد ّ

 .29سيبويه ،عمرو بن عثمان ،الكتاب ،تحقيق :عبدالسالم هارون ،مكتبة الخانجي
للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط1911 ،9م.

 .22ال ّسـ ـيرافي ،أبو س ــعيد الحس ــن بن عبدالله ،شـــرح كتاب ســـيبويه ،تحقيق :أحمد
حسن مهدلي ،وعلي سيد علي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2001 ،1م.
 .23ال ّس ـ ـيوطي ،جالل الدين عبدالرحمن ،اإلتقان في علوم القرآن ،تحقيق :شـ ــعيب
الرسالة ،بيروت ،ط2001 ،1م.
األرنؤوط ،مؤسسة ّ

 .26ال ّس ـ ـ ـ ـيوطي ،جالل الدين عبدالرحمن ،همع الهوامع في شــــــرح جمع الجوامع،
تحقيق :عبدالحميد هنداوي ،المكتبة التوفيقية ،القاهرة.
 .21ابن الص ـ ــائغ ،محمد بن حس ـ ــن ،اللمحة في شــــرح الملحة ،تحقيق :إبراهيم بن
س ـ ــالم الص ـ ــاعدي ،عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلس ـ ــالمية ،المدينة المنورة،
ط2002 ،1م.
محمد الطاهر ،التحرير والتنوير (تحرير المعنى الســـديد وتنوير
 .21ابن عاشـ ــورّ ،
العقل الجديد من تفســـــــير الكتاب المجيد) ،الدار التونس ـ ـ ـ ـ ــية للنش ـ ـ ـ ـ ــر ،تونس،
1912م.
 .29ابن عطية ،أبو محمد عبدالحق بن غالب ،المحرر الوجيز في تفســــير الكتاب
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العزيز ،تحقيق :عبدالس ـ ـ ـ ـ ــالم عبدالش ـ ـ ـ ـ ــافي محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط2001 ،1م.
 .90ابن عقيـل ،عبـداللـه بن عبـدالرحمن ،شـــــــــرح ابن عقيـل على ألفية ابن مالك،
تحقيق :محمــد محيي الــدين عبــدالحميــد ،دار التراث ،دار مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر للطبــاعــة،
القاهرة ،ط1910 ،2م.
 .91الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي ،المصـباح المنير في غريب الشــرح الكبير،
المكتبة العلمية ،بيروت.
 .92القاســمي ،محمد جمال الدين بن محمد ،محاســن التأويل ،تحقيق :محمد باســل
عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1991 ،1م.

 .99القرالة ،خولة ،قد ،اســــــتعماالتها ،دالالتها ،شــــــروطها والخالف فيها ،المجلة
األردنية في اللغة العربية وآدابها ،المجلد ( ،)10العدد (2012 ،)1م.
 .92القرطبي ،أبو عب ــدالل ــه محم ــد بن أحم ــد ،الجـــامع ألحكـــام القرآن (تفســـــــــير
القرطبي) ،تحقيق :أحمــد البردوني وإبراهيم أط.يش ،دار الكتــب المص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة،
القاهرة ،ط1962 ،2م.
 .93ابن القيم الجوزّية ،محمد بن أبي بكر ،شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر
والحكمة والعليل ،تحقيق :عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام فارس الحرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاني ،دار الجيل ،بيروت،
1991م.
عبدالرحمن ال ّسـ ـ ـ ـ ـيد،
الدين محمد ،شــــــرح ال ّتســــــهيل ،تحقيق:
 .96ابن مالك جمال ّ
ّ
ومحمد بدوي المختون ،دار هجر ،القاهرة ،ط1990 ،1م.
الشافية ،تحقيق :عبدالمنعم أحمد
الدين محمد ،شـرح الكافية ّ
 .91ابن مالك ،جمال ّ
هريدي ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،ط1912 ،1م.
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 .91المبرد ،محمد بن يزيد ،المقتضـــــب ،تحقيق :محمد عبدالخالق عض ـ ـ ــيمة ،عالم
الكتب ،بيروت.
الداني في حروف المعاني ،تحقيق :فخر
ادي ،الحس ـ ـ ــن بن قاس ـ ـ ــم ،الجنى ّ
 .99المر ّ
ومحمد نديم فاضل ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1992 ،1م.
الدين قباوة
ّ
ّ

محمد بن مكرم ،لســـان العرب ،دار ص ــادر ،بيروت،
 .20ابن منظور ،جمال ّ
الدين ّ
ط1999 ،9م.
 .21ناظر الجيش ،محمد بن يوسـ ـ ـ ــف بن أحمد ،شـــــرح التســـــهيل (تمهيد القواعد

بشــرح تســهيل الفوائد) تحقيق :علي محمد فاخر وآخرين ،دار الســالم ،القاهرة

ط2001 ،1م.
 .22ابن الناظم ،بدر الدين محمد ،شـــرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،تحقيق:
محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2000 ،1م.

 .29النيس ــابوري ،أبو الحس ــن علي بن أحمد ،التفســـير البســـيط ،أصـ ــل تحقيقه في
( )13رسالة دكتوراه ،جامعة اإلمام محمد بن سعود ،الرياض ،ط2001 ،1م.
 .22هادف ،ســعيد ،وكان الله عليماً حكيماً (دراســة لغوية تحليلية لفعل الكينونة)،

اإلنسانية ،جامعة باتنة ،الجزائر ،العدد1993 ،9م.
االجتماعية و
مجلة العلوم
ّ
ّ
 .23ابن يعيش ،موفق الدين يعيش بن علي ،شـــــــرح المفصـــــــل ،تقديم :إميل بديع
ّ
يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط2001 ،1م.
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