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 عديدة وأن املتلقي يصنع منها دالالت، من بدائه املعقول أن تكون املعاين بنية املتكلم

إال ثراء هلا، ذلك أن خلود  وفهمها لنصوصحتليل ا وما االختالف يف .تتفق حينا وختتلف أخرى

  .ال يكون إال بتعدد الرؤى على خمتلف العصور النص

ور املتلقني يف عصر نزوله، إذ كان مفسره يف أفهام مجهوقد كان النص القرآين موحدا 

ولكن املتلقني تطورت  .وهو مؤيد بالوحي اإلهلي -يه وسلمصلى اهللا عل -األول الرسول األعظم

ūƢǐǷ�©®ƾǠƫÂ��Ƕǿ¦£°�©ŚǤƬǧ��ǶēƢȈƷ َّيقول  لبعض آياته اختلفت مذاهب تأويلهم هم، ومن مث

: تعاىل             ) 7/آل عمران(.  

لوا التفرد يف فهم آي الذكر التأويل الذين حاو التفسري و  يعد حبق أحد علماءوالزخمشري 

تلك البيئة  -رست به على مرافئ املعتزلة إىل أمواج التأويل املتالطمة، ف، وقاده علمه الغزيراحلكيم

  .وقدرته اليت ال حدود هلا يف نظرهم العلمية اليت آمنت بالعقل

  يعترب تفسري الكشاف من أهم املصادر اليت طبقت نظرية النظم يف علم املعاين للجرجاين

  والرتكيبية من الناحية املعجمية والصرفيةدالالت املعاين الثانية فقد جاء حافال بالبحث يف 

ملواضعها يف السياق العام، وتأثريها على الداللة العامة اليت تنحين بإجالل ملنهج  متهاومالء

  .الزخمشري يف التأويل

  التأويل اللغوي يف بيئة املفسرين"  :ومن هنا آثرت أن يكون موضوع رساليت للدكتوراه

بتفسري  إعجايب الشديد وكان من أسباب اختياري هلذا املوضوع. "- لزخمشري منوذجاالكشاف ل -

جديرة بالدراسة، وما تفرد به الزخمشري فكريةوقضايا  لغوية لكشاف، وما جاء فيه من مسائلا

  .واملفسر والبالغي يف علم العربية وهو النحوي واملعجمي

، فوقف كثريا عند املفردات وأنواعها لقد حتدث الزخمشري يف كشافه عن بنية األلفاظ

ȐǷÂ�ƢēƢǸǴǯ�ǞǫÂ�ǲǷƘƬȇ��ƨȈǻ¡ǂǬǳ�Ƥ ا Ÿ�ƢǷ�Ƥ ƳÂ¢�ǺǷ��ǎ Ǽǳ¦�©¦®ǂǨǷ�Ŀ�ǂǜǼǳ¦Â��¼ƢȈǈǴǳ�ƢȀƬǷ

.ǪȈǫ®�ǶȀǧ�ǲǯ�¬ƢƬǨǷ�ƢĔȋ��Ǿƥ�ŘǠأن يُ  على الدارس



ب

فطال وقوفه عند . وقدرته الفذة يف استقصاء املعاين وتوليد الدالالت رفيعمستعينا حبسه ال

من الصيغة حميطا بكل  املفردة، ومعناها املستفادلفظ مبعناه، واصفا هيئتهاملفردات مبينا عالقة ال

.أجزاء الكالم، مما استدعاه للبحث املستفيض عن معاين احلروف، ودورها يف النظام اللغوي

كما جهد نفسه يف البحث يف أسرار الرتاكيب فتحدث عن بعض املسائل، كاحلذف

 رأ عليها، والتقدمي والتأخري، والفصل والوصل، وما يعرتيها من تغيري بسبب األحوال اليت تطوالذكر

يف التأويل، فقد استغل الزخمشريوما خرج منها إىل دالالت أخرى حيددها السياق، وفق منهجه 

ما توصل إليه اجلرجاين من قواعد وتقسيمات، وطبقها على آي النظم املعجز، وتوسع يف حتليلها 

  .وتوجيهها بالشرح والتصوير

±ƢĐƢǯ�ÀƢȈƦǳ¦�§ Ƣƥ�Ŀ�ƨȈǣȐƥ�ƢȇƢǔǫ�ÄǂǌűǄǳ¦�¾ÂƢǼƫÂƨȇƢǼǰǳ¦Â�̈°ƢǠƬǇȏ¦Â�ǾȈƦǌƬǳ¦Â��   وأشار

  ويبني  يعني على تأويل املشتبهات من كالم اهللايف كشافه إىل أن علم البيان هو العلم الذي 

Ä®ƚȇ�ǶǴǠǳ¦�¦ǀđ�ǲȀŪ¦�À¢Â�°Ȃǐǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�®¦ǂŭ¦�ƶǓȂȇÂ��ǲȈȈƼƬǳ¦Â�ǲȈưǸƬǳ¦�ȄǴǟ�ǾǼǷ� ƢƳ�ƢǷ

  .إىل الزلل يف العقيدة والقول بالتشبيه

كفاءة  ȏƾǳ¦�¼ƢǼǠƥ�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�ƨȈƟƢǼƯ�ǶǰƸƬƫ��Ǻǟ�ÄǂǌűǄǳ¦�ÀƢƥ¢�ƾǫÂ��ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�ƨǳومن هنا 

النص القرآين خلدمة سالحا لتدعيم آرائه ومواقفه، حماوال تطويع ƢĐ¦�ǀţƢǧ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈ŚƦ±ك

  .االعتزالية عقيدته

 اليب البيانيةعلى األس متكئا ،عدة خيالف فيها مقتضى الظاهرآليات  تعرض جار اهللا

  .-عز وجل - الستبعاد الشبهات عن اخلالق

واجتهد   تعرض الزخمشري لكثري من اآليات القرآنية الكرمية فأسند بعضها إىل قرائهاكما 

ǽŚǣ�Ǫǧ¦Ȃǧ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�Ƣđ¦ȂǏ�śƥÂ�ƢȀȀȈƳȂƫ�Ŀ .كما خالفهم يف بعض منها.  

روافد علمية استمد منها كثريا من املفاهيم والتصورات، وحاول أن  ولصاحب الكشاف

يكتسب مشروعية التمذهب، ومن ذلك مثال يؤسس هلا، معتمدا على النص القرآين من أجل أن 

 :قوله تعاىل         )167/البقرة.(   



ج

) وما خيرجون من النار:( قبلها، كأن يقالإذ األصل أن تكون اجلملة فعلية لتجانس ما 

وعدل عنها إىل اجلملة االمسية للداللة على الثبوت، وإفادة االختصاص بتقدمي املسند إليه 

ولكن الزخمشري يتأوهلا، ويرى أن ليس هناك اختصاص يف هذا التقدمي، وصرح بأن هذا  )الضمري(

م أهل املعتزلة، الذين يرون أنه خيلد يف النار التقدمي ال يدل على االختصاص، ألن هذا التوجيه خيد

  .خبالف أهل السنة الذين يرون أن ال خيلد يف النار إال الكافر. الكافر وكذلك املسلم العاصي

وغايتنا من وراء هذا البحث إبراز قيمة الزخمشري ومكانته بني العلماء، وخباصة علماء 

من خالل مؤلفه منهجه، وهل حالفه التوفيق يف ذلك، التأويل، ومدى غلبة النزعة االعتزالية على 

.)التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلغوامض تفسير الكشاف عن حقائق ( :املتفرد

حنوية و والذي يعد مصدرا من مصادر الرتاث اللغوي، إذ حيوي بني دفتيه علوما بالغية، 

  .دراسة النص القرآينتعني الباحث يف  ،فقهيةو معجمية، و 

  .تكون البحث من مخسة فصول تتصدرها مقدمة ومتهيد وتنتهي خبامتةي

نتحدث فيه عن حياة الزخمشري، وعن ؛ الزمخشري وأصول االعتزال: يكون بعنوان: التمهيد -

حماولة حتديد األصول واملبادئ ملذهب  -عصر الزخمشري - البيئة الفكرية يف القرن السادس اهلجري

  .املعتزلة

يتضمن هذا الفصل احلديث عن املفرد ؛ األلفاظ والسياق القرآني: ـواملوسوم ب :الفصل األول -

  .واجلمع والتذكري والتأنيث وعالقة الصيغة الصرفية باملعىن

نفصل الكالم عن احلروف واألدوات، مثل ؛ حروف المعاني ومواضعها :عنوانهو : الفصل الثاين -

  حروف العطف وحروف اجلر وحروف النفي وغريها

عن  يتناول هذا الفصل احلديث؛ هاخصائصو تشكيل التراكيب: موضوعهف: لفصل الثالثا -

  .احلذف والذكر والتقدمي والتأخري والفصل والوصل

احلديث عن قضايا هذا الفصل يتضمن ؛ تنوع الصور البيانية وتأثيراتها: عنوانهو  :الفصل الرابع -

ƨȇƢǼǰǳ¦Â�ǾȈƦǌƬǳ¦Â�ǲȈưǸƬǳ¦Â�±ƢĐ¦�ǲưǷ�ÀƢȈƦǳ¦.
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ملفهوم  نتعرض فيهو ؛ لقراءات القرآنيةاللغوي لتوجيه ال: نفرد فيه موضوعو  :الفصل اخلامس -

.اللغوي، وتتبع خمتلف اآلراء فيها، سواء باملوافقة أو املخالفةعلم القراءات و توجيهها 

واملنهج   املنهج الوصفي التحليلي يف عرض اآلراء وأوجه التأويل على اعتمدنا يف حبثنا هذا

  .التارخيي لتتبع اآلراء وتأصيلها وردها إىل منابعها الفكرية

لقد واجهتنا عدة صعوبات، منها صعوبة احلصول على املصادر، وصعوبة التمكن من فكر 

، ما حدا بنا أن املعتزلة وذلك بسبب متحلهم يف التأويالت املختلفة لتوافق مذهبهم، أو للذود عنه

  .املتابعةخنصص له وقتا للدراسة و 

غفل ما استجدَّ ولنا يف كتب الرتاث مكتبة زاخرة اعتمدنا على األمهات منها، كما مل نُ 

تأويل خمتلف "لألخفش، و" معاين القرآن":منها على سبيل املثال رُ ونذكُ ،يف الدراسات احلديثة

ض تفسري الكشاف عن حقائق غوام"لألشعري، و" مقاالت اإلسالميني"البن قتيبة، و" احلديث

اجلامع "للشهرستاين، و" امللل والنحل"للزخمشري، و"التنزيل وعيون األقاويل يف ُوجوه التأويل

للزركشي " الربهان يف علوم القرآن"أليب حيان، و" البحر احمليط"للقرطيب، و" ألحكام القرآن

   لفاضل صاحل السمرائي" املتشابه اللفظي من آي التنزيل يف كتاب مالك التأويل"و

" فعالية القراءة وإشكالية حتديد املعىن يف النص القرآين"لتمام حسان، و" يف روائع القرآن انالبي"و

  .حملمود حسن اجلاسم "جه يف التحليل النحويو تعدد األ"حملمد بن أمحد جهالن، و

ويف اخلتام أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل كل من درسين وساعدين ووجهين، وخباصة 

أجزي له شكرا خالصا لتصويبه وتقوميه أخطاء الذي األستاذ الدكتور حممد خان، املشرف  أستاذي

.حىت خرج على هذه الصورة، فلم يّدخر ُجْهدا يف توجيهيهذا البحث 

  جزاه اهللا عين خري اجلزاء وأدامه ذخرا للعلم والعلماء
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  حياة الزمخشري: أوال

  :اسمه ومولده-أ

د بن عمر بن حممد بن أمحد الزخمشري اخلوارزمي، ُولد بزخمشر إحدى و هو أبو القاسم حمم

)1(.هـ467قرى خوارزم يوم األربعاء السابع والعشرين من رجب سنة 

  :نشأته -ب

إماما يف التفسري والنحو والّلغة واألدب، واسع الِعلم، كثَري الفضل، غايًة يف الذكاء  كان

حىت نُِقل عنه أنّه كان .)2(ُمعتزلِيا يف مذهبه ُجماهرا به، حنفيا.وجوَدِة القرحية، ُمتفننا يف كل علم

ه أبو القاسم ُقل ل،ُذ له اإلْذنخإذا قصد صاحبا له، واستأذن عليه يف الدخول، يقول ملن يأ

)3(.املعتزيل بالباب

�Ƥ ÊǬÉǴǧ��ƢǻƢǷ±�Ƣđ�°ÂƢƳÂ�ƨǰǷ�ń¤�ǂǧƢǇ�ƾǫÂ"جاورته بيت اهللا، ومسعت" جبار اهللا
ُ
مل

)4(.من بعض املشايخ أّن إحدى رجليه كانت ساقطة، وأنّه كان ميشي يف جاون خشب

وشيخ اإلسالم يب سعد الشقاين، أَقِدم بغداد ولِقي كبار العلماء، وأخذ عنهم، فسمع من 

أيب منصور نصر احلارثي، وأخذ األدب عن أيب احلسن علي بن املظّفر النيسابوري، وأيب ُمَضَر 

)5(.حممود بن جرير الضّيب األصبهاين

ودخل خراسان عدة مرات وما دخل بلدا إّال واجتمعوا عليه وتتلمذوا له، فكان إمام

)6(.وحدث وأجاز للسلفي وزينب الشعرية األدب، ونَسابة العرب، ُتضرب إليه أكابد اإلبل،

دار  ،عبد الرحيم حممود: ، أساس البالغة، تح)هـ538أيب القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن حممد، ت(ينظر، الزخمشري )1(

  .) م(املعرفة، د ط، بريوت، لبنان، د ت، املقدمة ص 
  1ط ،، طبقات املفسرين، دار الكتب العلمية)هـ945ت(و احلافظ مشس الدين حممد بن علي الداودي . املرجع نفسه)2(

.2/314، 1983بريوت، لبنان، 
إحسان عباس، دار :نباء أبناء الزمان، تح، وفيات األعيان وأ)هـ681أبو العباس مشس الدين، ت(أيب بكر بن خلكان )3(

.5/170، 1977صادر، بريوت، 
.5/168، املرجع نفسه)4(
  .)م(الزخمشري، أساس البالغة، املقدمة ص )5(
.2/314احلافظ مشس الدين الداودي، طبقات املفسرين، )6(
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فكان إمام عصره من غري مدافع، تشدُّ إليه الّرحال يف فنونه، فعظُم ِصيته، حىت لُقِّب 

فقد أّلف يف النحو، واللغة، واألمثال، وغريب احلديث، والتفسري، والعروض.)7(بفْخر خوارزم

.وحنو ذلك، وله ديوان شعر.. الفقه

  :وفاته -ج

)8(.، وإقامته خبوارزمهـ جبرجانية خبوارزم، بعد عودته من مكة 538ليلة عرفة سنة تويف 

  :مؤلفاته -د

)9(:ف الزخمشري التصانيف البديعة منهاصنّ 

 ف يف تفسري القرآن الكرميالكشا-

حاجاة باملسائل النحوية-
ُ
امل

 املفرد واملركب يف العربية-

 الفائق يف تفسري احلديث-

 .اللغةأساس البالغة يف -

ربيع األبرار وُفصوص األخبار-

متشابه أسامي الُرواة-

 النصائح الكبار والنصائح الصغار-

 ضالة الناشد والرائض يف علم الفرائض-

 املفصل يف النحو-

 املفرد واملؤلف يف النحو-

 رؤوس املسائل يف الفقه-

 شرح أبيات كتاب سيبويه-

.5/168أيب بكر بن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، )7(

.5/173املرجع نفسه، )8(
.5/168املرجع نفسه، )9(
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 املستقصى يف أمثال العرب-

 املنهاج يف األصول-

 اآلدابمقدمة -

  ديوان الرسائل-

  أصول االعتزال: ثانيا

  تطورها شاركو  ي للكلمةظاملدلول اللف أنّ يبدو و  ،ظهور املعتزلة ءكثرت األقوال يف بد

 امتنعوا عن حماربتهو  عليه الَسالمتزلوا عن عليّ عاهؤالء « : يقول )هـ310ت(فالنَـْوخبيت  .يف ذلك

املعتزلة إىل آخر  أسالفصاروا و  ،فسمُّوا املعتزلة،بهالرضا و  احملاربة معه بعد دخوهلم يف بيعتهو 

.)10(»ال القتال معهو  ال حيل قتال عليّ : قالواو  ،األبد

كما حلق   ،املعتزلة أطلق على شيعة عليّ )11(إىل أن اْسم )هـ282ت(وري ينَ ويذهب الدِّ 

)12(.االسم أحيانا مبن اشرتك يف احلرب مع عائشة مثل عبد اهللا بن الزبري

سلم إليه و  ُمعاويةَ عندما بايع احلسن بن عليّ « : فيقول )هـ377ت(احلسن امللطي أبوأما 

 لزموا منازهلمو  وا من أصحاب عليانم كĔذلك أو  ،مجيع الناسو  ُمعاويةو  احلسناألمر اعتزلوا

.)13(»العبادة فُسّموا بذلك معتزلةو  قالوا نشتغل بالعلمو  ،مساجدهمو 

ظهور املعتزلة إىل اعتزال واصل بن عطاء وعمُرو ءبد )هـ429ت(ويرجع البغدادي

  حدث يف أيام حسن البصري «:وقوهلما باملنزلة بني املنزلتني يقول ،بن عبيد قول األّمة

يف املنزلة بني و  يف القدر )هـ131-هـ80(خالف واصل بن عطاء الغزال  )هـ110-ـه21(

سارية من سواري  إىل من جملسه فاعتزال بن عبيد فطردُمها احلسنانظم إليه عمُروو ، املنزلتني

.05، فرق الشيعة، مطبعة الدولة، د ط، إسطنبول، د ت، صأبو حممد احلسن بن موسى)10(
1888هولندا،، ليدن1مطبعة بريل، طفالدميري جرجاس،: تصحيح،األخبار الطوال ،حنيفة أمحد بن داود وأب)11(

  . 167ص
.150، صنفسهاملرجع )12(

حممد زينهم حممد عزب، مكتبة :، التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع، تحسن حممد بن أمحد بن عبد الرمحاناحل وأب)13(

.30، ص1993، القاهرة، 1مدبويل، ط



10

 ة اإلسالم ال مؤمنمّ أُ الفاسق من  يف دعواها أنّ  وا املعتزلة العتزاهلم قول األمةفسمّ  البصرة مسجد

.)14(»كافرال  و 

أن اسم املعتزلة جاء ملا اختلف واصل بن عطاء مع احلسن  )هـ548ت(الشهرستاينوذكر 

اعتزل و  مث قام، ال كافرو  ؤمنمنه يف منزلة بني املنزلتني ال إقال و ، مرتكب الكبرية البصري يف مسألة

فقال ، سطوانات املسجد يقرر ما أجاب به على مجاعة من أصحاب احلسنأسطوانة من أ ىلإ

)15(.على ذلك عمرو بن عبيد مث تابعه أصحابه معتزلةو  هو ن اعتزل هنا واصل فسميّ ساحل

ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ƪمصدر التسمية فإن املعتزلة قد  كانوأيّا ما   ǧǂÉǟ،يقول القاضي عبد اجلبَّار

ن اسم أفإن املراد منه االعتزال عن الباطل فعلم  ،كل ما ورد يف القرآن من لفظ االعتزال« 

سند املعتزلة و «  ىل ما قبل ذلك يقول ابن املرتضىإم يعودون مبذهبهم �ËĔأغري  .)16(»االعتزال مدح

يب أمها أخذا عن حممد بن علي بن و  ،عمرو اتصاالو  ملذهبهم أوضح من الفلق إذ يتصل إىل واصل

 حممد هو الذي رىب واصال وعلمه حىت خترجو  ابنه أيب هاشم عبد اهللا بن حممدو  ،طالب

.)17(»يب طالب عليهم السالم عن رسول اهللاأبيه علي بن أحممد أخذ عن و  ،استحكمو 

حد منهم أوليس يستحق « :أشار إليها اخلياط بقولهأصول مخسة  هامعجتفرقة املعتزلة و 

ة بني املنزلو  ،الوعيدو  الوعدو  ،لعدلاو  اخلمسة؛ التوحيد باألصولاسم االعتزال حىت جيمع القول 

.)18(»لت فيه هذه اخلصال فهو معتزيلمفإذا ك ،النهي عن املنكرو  األمُر باملعروفو  املنزلتني

  يفسرون القرآن الكرمي يف ضوء هذه األصول معتمدين يف ذلكقبل املعتزلة أوقد 

 اإلسالمالذين كانوا يبحثون يف و  ،خاصة املتكلمني منهمو  قل لنشر الدعوة اإلسالميةالع على

.35، ص1988حممد عثمان اخلشت، مكتبة ابن سينا، د ط، القاهرة، :، الفرق بني الفرق، تحعبد القاهر)14(
حممد سيد الكيالين، دار املعرفة :امللل والنحل، تح،)هـ548ت (مد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد أبو الفتح حم)15(

.1/48، 1975، بريوت، 2ط
  علي سامي النشار: ، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، تح)ـه606تأبو عبد اهللا حممد بن عمر ( فخر الدين الرازي)16(

.39دار الكتب العلمية، د ط، بريوت، د ت، ص
، مجعية املستشرقني األملانية21فلزر، سلسلة النشرات اإلسالمية ،سوسنة ديفشلد: ، طبقات املعتزلة، تح)أمحد بن حيي()17(

.5، ص1961،هـ1380لبنان، ،الناشر فرانز شتاينر فيسبادن، املطبعة الكاثوليكية، د ط، بريوت
.127-126، ص االنتصار والرد على ابن الراوندي، احلسن عبد الرحيم بوأ)18(
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مثاهلم كانوا خيدمون أو  املفسرينو  تعاليمه من طريق العقل؛ على حني أّن احملدثنيو  آراءه نلو يعلّ و 

  ن يتسلحوا بكل ما يعينهمأ فاضطر املتكلمون متشيا مع العقل ،اإلسالم من طريق النقل

املناظرة و  عرفوا آداب اجلدلو  ،يف قوالبه قضاياهمفاستعانوا باملنطق اليوناين يصوغونَ ،يف سبيلهم

ليس  «:ووصف رجل واصل بن عطاء فقال، تبّحروا فيهاو  يانات األخرىمث نظروا يف كتب الدّ 

 سائر املخالفنيو  املرجئةو  هريةالدّ و  كالم الزّنادقةو  مارقة اخلوارجو  بكالم غالية الشيعة أعلم أحد

.)19(»الرد عليهم منهو 

سياسية و إذا كان الفكر االعتزايل يف بواكريه األوىل قد نشأ استجابة لظروف اجتماعية 

  بثقافات دينية أخرىحركته التارخيية قد اصطدم و  فإنه يف تطوره ،اصطبغت بالصبغة الدينية

غريمها من القضايا اليت جاهد و  التوحيدو  ال تسلم بداهة مبا جاء به القرآن من أدلة على العدل

جة كما قال ضاإذا كانت أقوال واصل يف التوحيد مل تكن نو  ،املعتزلة يف سبيل تأصيلها

غ به من فلسفات بِ طأهل الديانات املخالفة مبا تصْ و  فإن اجلدل مع الفرق األخرى ،الشهرستاين

)20(.بإنضاجهاخمتلفة كان كفيال 

الرد عليها و  سائلهم االستداللية ملواجهة هذه التياراتو  ن ينظمواأولقد كان على املعتزلة 

اإلعالء من شأن العقل عند املعتزلة مل يكن أثرا و  البحث يف األدلة العقلية غري أنّ ،بشكل مقنع

مسؤوليته و  االختيارو  القول بقدرة اإلنسان على الفعلذلك أن . من آثار الفكر األجنيب فحسب

تدفعه لالختيار بني  اإلنسانعن هذا الفعل يتضمن بالضرورة اعرتافا بوجود قوة مميزة لدى 

 
ُ
 من شأن العقلأعلى  القرآن نفسه قدو  ،من مث حتدد مسؤوليته عن اختيارهو  ،نات املختلفةكِ مْ امل

لقد احتفت األوساط و  ،ال يفقهونو  ال يعقلون ذّم أولئك الذينو  ،اإلنسانيةجعله مناط املسؤولية و 

حبديث يُعلي من شأن  وائل القرن الثاين اهلجريأأواخر القرن األول اهلجري و منذ  اإلسالميةالدينية 

أول ما خلق اهللا العقل ومما يُروى أّن . أكرمها على اهللاو  جيعله أول املخلوقاتو عند اإلنسان  العقل

توما أرنلد، دار املعارف الطلبية:ل يف شرح امللل والنحل، تصحيحماملنية واأل، )أمحد بن حيي(بن املرتضىا)19(

.18، ص1898د ط، حيدر آباد الدكن، اهلند، 
.46، 45، ص2003، الدار البيضاء، 5زيد، االجتاه العقلي يف التفسري، املركز الثقايف العريب، ط نصر حامد أبو)20(



12

 خلقا جاليل ما خلقتو  يتوعزّ :جلّ و  مث قال اهللا عزّ ،أدبر فأدبـَرَ  :مث قال له ،ل فأقبلَ أقب: فقال له

)21(.عاقبأُ بك و  ثيببك أُ و  ،بَك أعطيو  أكرم عليَّ منك بَك آخذ ُ 

نا من هذا الذي يهمّ فإنّ ،ظر عن املعاين اليت حيملها هذا احلديث بعد ذلكالنّ ويصرفُ 

  إن اختلفتو  ،االجتاهات اإلسالمية بالعقلو  احتفاء كافة الفرقاالستشهاد به هو بيان مدى 

)22(.مبادئهو  يف حتديد مدى نشاطه

رئيسني  كن تلخيصها يف مبدأينمي - نضجهاو  بعد تطورها - فاملبادئ الفكرية للمعتزلة

 التوحيد(قد أطلق عليهما مبدأي و .)23(»وأنّه العدل يف قضائه الرحيم خبلقه...أّن اهللا واحد« :مها

إىل هذين  -يف التحليل النهائي – و مبادئها اخلمسة ميكن أن ترتدأباقي أفكار املعتزلة ، و )العدلو 

  طيعني بالثوابنّه تعاىل إذا وعد املأداخل يف العدل ألنه كالم يف ) الوعيدو  الوعد( فمبدأ. املبدأين

  من العدل أنو  ،وعيدهال يف و  ال خيلف يف وعدهو  ن يفعلأمن  بدّ  فال ،توعد العصاة بالعقابو 

)24(.داخل يف باب العدل) املنزلة بني املنزلتني(كذلكو  ال خيلف

يتضمن  ) العدل(ّن مبدأأمعىن ذلك و  )النهي عن املنكرو  األمر باملعروف(وكذا الكالم يف 

هو القول الذي جتمع و  ،منها القول باملنزلة بني املنزلتنيو  -عدا مبدأ التوحيد -كل مبادئ املعتزلة 

انفصل بسبه عن حلقته و  املصادر على أّن واصل بن عطاء خالف به أستاذه احلسن البصري

)25(.االعتزايل مكونا حلقة جديدة كانت اللَّبنة األوىل يف بناء املذهب

�ÀƢǯ�ƢǠȈŦ�Ƣđ�ƾǬƬǟ¦�ǺǸǧ،سلفناصول مخسة عامة كما أأذي يقوم على هذا املذهب ال

تلك األصول و  ،اسم االعتزال صال واحدا مل يستحقألو و  و زاد عليهاأمن أنقص منها و  ،معتزليا

.46، 45نصر حامد أبو زيد، االجتاه العقلي يف التفسري، ص ينظر، )21(

.45،46املرجع نفسه، ص ينظر، )22(
.11، صاملرجع نفسه)23(

.11، صاملرجع نفسه)24(
.12، 11، صاملرجع نفسه)25(
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 وفر األمر باملعو  ،املنزلة بني املنزلتنيو  ،الوعيدو  الوعدو  ،العدلو  ،التوحيد: مهيتها هيأمرتبة حسب 

)26(.النهي عن املنكرو 

  :دـــالتوحي/  1

لذلك جاءت ردودهم و  .تعاىلو  أنفسهم بالدفاع عن وحدانية اهللا سبحانه أشغل املعتزلةُ 

يظهر و  الّدهريةو  ¡ƾǠƬŭ¦�ƢȀǫǂǨƥ�ƨȈǇȂĐƢǯ�Ãǂƻ¢�ƨŮ®¨ إهلا أو هل الشرك الذين يثبتون مع اهللاأعلى 

هلذا قال و  .يقومون به يف هذا السبيل متحّمسني له فخورين به ازلة كانوا واعني على متّن املعأ

 نالكالم يف التوحيد كّله هلم دو إّن و  إّن املعتزلة هم وحدهم املعنيون بالتوحيد «:اخلياط

ثبت القدمي جّل ذكره و  د صّحح التوحيدأحوهل يعرف « :قال يف معرض الفخرو .)27(»سواهم

امللحدين  رّد على أصنافو  يه الكتباحتّج لذلك باحلجج الواضحة وأّلف فو  واحدا يف احلقيقة

جيمعون و  Ƣē¦ċǀǳ�Ŀ�ÀȂǈǸǤǼȇمنشغلني بالّدنيا س هذا على حني كان غريهم من النا.)28(»سواهم

ر أقصّ الّلهم إن كنت تعلم أّين ملْ «:يرووَن عن الّنظام أنه حني حضرته الوفاة قالو )29(.حطامها

به التوحيد فما كان منها خيالف  دّ مل أعتقد مذهبا من املذاهب الّلطيفة إّال ألشُ و  يف نصرة توحيدك

سّهل علّي سكرة و  الّلهم فإن كنت تعلم أّين كما وصفت فاغفر يل ذنويب،التوحيد فأنا منه بريءٌ 

.)30(»املوت

) هـ330ت  احلسن علي بن إمساعيل وأب( و األشعري. 126، صاالنتصار والرد على ابن الراوندياخلياط، ينظر، )26(

  واملسعودي. 1/278  1990حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، د ط، بريوت، :مقاالت اإلسالميني، تح

2005،، بريوت1ط ،، مروج الذهب ومعادن اجلوهر، املكتبة العصرية)هـ346احلسن علي بن احلسن بن علي  وأب(

3/184 ،185.

.14، 13، صاالنتصار والرد على ابن الراوندياخلياط، )27(
.17املرجع نفسه، ص)28(

.41، صاملرجع نفسه)29(
.41، صنفسهاملرجع )30(
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)31(»ليس كمثله شيءٌ واحدٌ « يرون أنه و  جلو  وملا كان املعتزلة يعتقدون بوحدانية اهللا عزّ 

انربوا حياربون   ǶËĔƜǧ.)32(خص وصف لذاته الكرميةأن القدم أو  ،ما دونه حمدثو  نه تعاىل قدميأو 

الوحدانية فيجعل لّله شريكاً يفندون كّل قول يرون بعقوهلم أنّه يتعارض مع مبدأو  ،كل مذهب

ƢǨǏ�ǞȈŦ�ńƢǠƫ�ƅ¦�Ǻǟ�¦ȂǨǻ�ǶËĔ©�إ ،بعبارة أخرىو  و يشبه خلقه بهأيشّبه اهللا خبلقه و  ،يف األزلية

  .احملدثات

وهو  ّن اهللا واحد ليَس كمثله شيءإ« :التنزيه فقالواو  ومن ّمث بسطوا الرّأي يف التوحيد

  ال شخصو  ال دمو  ،ال حلمو  ،ال صورةو  ،ال جثةو  ،ال شبحو  ،ليس جبسمو  ،السميع البصري

  ال رطوبةو  ال برودةو  ال بذي حرارةو  ،ال رائحةو  ال طعمو  ال بذي لونو  ،ال عرضو  ،ال جوهرو 

  ال يسكنو  ال يتحركو  ال افرتاقو  اجتماعال و  ،ال عمقو  ال عرضو  ال طولو  ،ال يبوسةو 

  بذي ميني الو  بذي جهات يسلو  أعضاءو  جوارحو  ،أجزاءو  ليس بذي أبعاضو  ،ال يتبّعضو 

  وليس مبحدود ...ال جيري عليه زمانو  ،ال حييط به مكانو  ،حتتو  فوقو  خلفو  مامأو  ال مشالو 

ال يقاس و  ،ال تدركه احلواسو  األستارال حتجبه و )33(به األقدار ال حتيطو  ،ال مولودو  ال والدو 

كلّ و  ،حتل به العاهات الو  ،ال جتري عليه اآلفاتو  ،ال يشبه اخللق بوجه من الوجوهو  ،بالناس

موجودا قبل  ،للمحدثات ملَْ يَزل أّوال سابقا متّقّدما،صّور بالوهم فغري مشّبه لهتُ و  ما خيطر بالبال

ه لال إ...ال تدركه األْبصارو  ،ال تراه العيون ،ال يزال كذلكو  ،امل يزل عاملا قادرا حيّ و  خلوقاتامل

  خلقو  ال معني له على إنشاء ما أنشأو  ،طانهال وزير له يف ُسلو  ك له يف ملكهال شريو  سواه

.)34(»ْمل خيلق اخللق على مثال سبقو  ،ما خَلقَ 

ƾȈƷȂËƬǳ¦�¢ƾƦǷ�¦ȂǴËǴƷ�ƾǫ�ǶËĔ¢�¦ǀǿ�ǶȀËǐǻ�ǺǷ�ƶǓ¦Ȃǳ¦Â  وضحوا أو  فلسفيا معّمقاالّتنزيه حتليال و

  .أعمقهو  أقصى شرح )ليس كمثله شيء(شرحوا قولو  ،معناه يف جالء كما يدل عليه العقل

.5، صعلى ابن الراوندياالنتصار والرد اخلياط، )31(
.1/44امللل والنحل، الشهرستاين، )32(

.1/235مقاالت اإلسالميني، األشعري، ينظر، )33(
.1/235، املرجع نفسهينظر، )34(



15

�ǾǳȂǫ�Ŀ�¦ȂǳƢǬǧ��ƢĔȂǳËÂƚÉȇو  وكان طبيعيّا بعد ذلك أن يقفوا عند اآليات األخرى

:تعاىل                 

                         

                    

      )أّن معىن قول اليهود يد اهللا . )64/املائدة

(:قولهو  مغلولة وْصُفُه بالُبخل     ( غاية الّسخاء يدل على إثبات  «تعبري جمازي

فبىن  ،ن يعطيه بيديه مجيعاأالّسخي مباله من نفسه  لهذلك أن غاية ما يبذو ، نفى البخل عنهو  له

Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�±ƢĐ¦«)35(.

:وقالوا يف قوله تعاىل       )ا كان االستواء مل «. )05/طه

  استوى فالن: مللك فقالواجعلوه كناية عن ا ،هو سرير امللك مما يردف امللكو  على العرش

 قالوه أيضا لشهرته يف ذلك املعىنو  إْن مل يقعد على السرير البتةو  يريدون ملك على العرش

.)36(»على صورة األمر أدلَ و  أبسطو  إن كان أشرحو  يف ُمؤّداه كمساواته ملو 

  جسم االستواء على العرش على معناه الظاهر ألنه ال يستقر على جسم إالّ  ورفضوا

ن أألّن كل متمكن على جسم ال حمالة مقّدر فإّما و  ،اهللا منزٌّه عن ذلكو  .ل فيه إّال عرضال حيّ و 

هُ لو جاز أن مياسّ و  ،كلُّ ذلك ال خيلو من التقديرو  ،و مساويا لهأيكون أكرب منه أو أصغر 

فقالوا إن  ،ديدحالتو  وا يف االستواء معىن التجسيدأفاملعتزلة ر  ،اجلهات فيصري حماطا بهمن سائر 

)37(.القهرو أي امللك  ،االستواء يف اآلية الكرمية معناه االستيالء

، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون )هـ538ت  القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن حممد وأب( الزخمشري)35(

.1/643، 1995، بريوت، 1، دار الكتب العلمية، طحممد عبد السالم شاهني :التأويل، تحاألقاويل يف وجوه 
.3/50الكشاف، )36(
بشري حممد عيون، مكتبة مؤيد:، اإلبانة عن أصول الديانة، تح)هـ330احلسن علي بن إمساعيل ت وأب ( األشعري)37(

وابن حزم الظاهري، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، مكتبة .285، 1/211اإلسالميني،  ومقاالت .36د ط، د ت،  ص

.97، 2/96اخلاجني، د ط، القاهرة، د ت، 
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:وكان تأويل بعضهم للكرسّي يف اآلية الكرمية       

ألنّه لو كان له )38(.األرضو  فيكون علمه تعاىل قد وسع السماوات ،علم اهللا أنّه. )255/البقرة(

.كرسّي جيلس عليه لكان حمدودا جمّسما

:عز وجل يف قوله ويقولون     )يقول . )27/الرمحن

أين وجه : مساكني مكة يقولونو  ،الذاتو  اجلملةالوجه يعرب به عن و  ،وجه رّبك ذاته «:الزخمشري

.)39(»عريب كرمي ينقذين من اهلوان

:ويقولون يف قوله تعاىل          )50/النحل(.  

 إن علقتهو  ،فمعناه خيافونه أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم، )خيافون(إن عّلقت من فوقهم «

�ǶËđǂƥ– هحاال من- ¦ǂǿƢǫ�ǶŮ�ƢȈǳƢǟ�ǶËđ°�ÀȂǧƢź�ǽƢǼǠǸǧ
 :تعاىل قولهمثل  ،)40(      

       )وقوله تعاىل، )18/األنعام:        

      )تعاىل وقالوا يف قوله .)127/األعراف:  

               )معناه ، )3/األنعام

: عز وجل كقوله  فيها املعبود               

 )و هو الذي يقال له أهلية أو املتوحد باإلهلية فيها ملعروف باإلا أهو « .)84/لزخرفا

.)41(»االسميشرك به يف هذا  الاهللا فيها 

2حمي الدين األصفر، املكتب اإلسالمي، ط:، تأويل خمتلف احلديث، تح)هـ276عبد اهللا بن مسلم ت ( بن قتيبةا)38(

.119، ص1999بريوت، 
.4/436الكشاف، )39(

.1/436، املصدر نفسه)40(
.1/234املصدر نفسه، )41(
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وهكذا ملا َخلص هلم دليل الّتنزيه على الّنحو الذي فّسروه به أّولوا كل اآليات الّدالة

األحاديث اليت و  فعلوا ذلك يف مجيع اآلياتو  �ƢǫȂǴƼŭ¦�ƨđƢǌǷ�ȄǴǟ©و  على األعضاءو  على اجلهة

ألن إثبات اجلهة يوجب  ،قد خيالف ظاهرها أصل التوحيد باملعىن الذي شرحوه؛ فقالوا بنفي اجلهة

 أنب إثبات املكان يوجب إثبات اجلسمية فكل ما ورد ممّا ظاهره هذه اجلهة جيو  إثبات املكان

:مثل قوله تعاىل )42(.يُؤّول             

  )قوله عز وجل مثلو  .)17/احلاقة:         

             )عز من قائل قولهو  .)5/السجدة

                 )4/املعارج( .

: تعاىل قولهيف و          

  .)16/امللك(

دفاعهم عنها قد حاربوا كل و  تعاىلو  ويبدو أّن املعتزلة يف تأييدهم لوحدانية اهللا سبحانه

حىت لقد رفضوا أن يأخذوا اآليات القرآنية  ،وفّندوه باألدلة العقلية،شيء يتناىف مع هذه الوحدانية

أّولوها تأويالت تتفقو  ،بل اعتربوها جمازا ،التجسيم على ظاهرهاو  اليت حتمل معاين التشبيه

)43(.تنّزهه عن الّشبه خبلقهو  تتّسق مع تعاليهو  مع وحدانية اهللا

برهنوا على استحالة تلك الرؤية بفهم و  -رؤية اهللا باألبصار –وقد أثار املعتزلة مسألة 

فأولوا آيات الرؤية لتنزيه اخلالق  أسس فكرية واضحةو  ،خاص للّنص ينبين على اجتهادات علمية

احتدم و  دار الّنقاشو )44(.الزمانو  جل من التشبيه بأي شيء مما يستدعي حصره يف املكانو  عزّ 

:على حنو خاص يف آيات حنو قوله تعاىل       )23/القيامة( 

.3/25، بريوت، د ت، 10أمحد أمني، ضحى اإلسالم، دار الكتاب العريب، ط)42(
.86ن جار اهللا، املعتزلة، املكتبة األزهرية، د ط، د ت، صزهدي حسينظر، )43(

1يف النص القرآين، دار صفحات للدراسات والنشر، طحممد بن أمحد جهالن، فعالية القراءة وإشكالية حتديد املعىن)44(

.226، ص2008دمشق، 
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:عز وجل قولهو          )قولهو  ،)11/الشورى 

:تعاىل                )103/األنعام( 

:تعاىل قولهو          

 )و  ممنطقية على أفكارهو  برهنوا على ذلك بطريقة علميةو  .)198/األعراف�ǶēƢǬǴǘǼǷ

ن يُعلم كحاجة املمكنأهو إدراك ما جيب و  اعتمادا على فهم الّنص يف ضوء العقل الّنظري؛

)45(.ظّل هذا الّنوع من العقل الغيبيات يفو  ƾƟƢǬǠǳ¦�Ŀ�̈®°¦Ȃǳ¦�©Ƣȇȉ¦�ǂËǈǨƫ�¦ǀđو  ،إىل عّلة

ّن أبدليل  ،ال يف مكانو  جل فإّن اهللا تعاىل ليس يف جهةو  وفيما خيص آية رؤية البارئ عزّ 

بدليل كل مرئي  ،اهللا تعاىل ليس مبرئيو  هو حمال عليهو  ،املكان مفتقرا إليهماو  ما كان يف اجلهة

  و يف حكم املقابلأبعبارة أخرى إّن الرؤية إّمنا تصح ملن كان مقابال و  ،البد أن يكون يف جهة

هو و  ،اهللا تعاىل ليس يف جهة فال يكون مرئياو  ،ّمنا تكون يف حق األجسام ذوات اجلهةإاملقابلة و 

)46(.املنزّه عن كل ذلك

اجلسمية انتفت باألدلة العقلية فقد رأوا أنّه إذا انتفت وهكذا ينفي املعتزلة إمكانية الرؤية 

إذ كّل مرئي يف جهة من الرائي تعاىلو  إذا انتفت اجلهة انتفت رؤية الناس له سبحانهو  اجلهة

)47(.ذلك كّله حمال يف جانب اهللاو  ،كون املبصر ذا لونو  ،كالضوء: بد للّرؤية من شروط الو 

:قوله تعاىل مثل وجبانب هذه األدلة العقلية استدّلوا بأدلة نقلية    

            )وقوله تعاىل)03/األنعام ،:  

                

.226حممد بن أمحد جهالن، فعالية القراءة وإشكالية حتديد املعىن يف النص القرآين، ص)45(

.226، ص املرجع نفسه)46(
.3/26أمحد أمني، ضحى اإلسالم، )47(
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:تعاىل فقوله ،)143/األعراف(    يثبت نفي الرؤية مع تأكيده.  

إّن اآلية تدل: ية فقال خصومهمآلخصومهم حول هذه او  وقد ثار اجلدل بني املعتزلة

ألنّه ليس أقل من املعتزلة ،لو كانت مستحيلة مل يسأهلاو  على إمكان الرؤية ألن موسى سأهلا

ا اهللا كانوا طلبوا أن يروْ   السؤال؛ منها أن قوم موسىأجاب املعتزلة إجابات كثرية عن هذا و  ،معرفة

ن يسمعوا النص أ فأرادَ ،نّبههم على احلق فأحلواو  أعلمهم خطأهمو  عليهم فأنكر موسى، جهرة

)48(.حكاية لقوهلمو  من كالم اهللا فطلبه للرؤية عن مقرتحهم

:ومن أدلّتهم أّن اهللا عاقب قوم موسى الذين سألوه أن يريهم اهللا فقال  

                  

          )ملا ُمسوا لْو طلبوا جائزا  «: قالوا.)49()153/النساء

ƨǬǟƢËǐǳ¦�Ƕēǀƻ¢�ƢËو  ،ظاملني
ŭ،ال رماه و  كما سأل إبراهيم أن يُريه إحياء املوتى فلم يسمه ظاملا

)50(.»بالصاعقة

ندهم الدليل العقليّ عِ وصحّ  -عقيدة عدم إمكان الرؤية -فلّما خلصت هلم هذه العقيدة 

 :تأولوا قوله تعاىلو  .يظهر منه خالف هذا من اآليات ّولوا كّل ماأ ،النقليّ و     

   )أنا إىل فالن ناظر ما يصنع : بأنّه من قول الناس.)23، 22/القيامة

Ƕđ¦Ȃƥ¢�²و  ،الرجاءو  يريد معىن التوقع ،يب ƢǼǳ¦�ǪǴǤȇ�śƷ�ǂȀǜǳ¦�ƪ ǫÂ�ƨǰŠ�ƨȇƾƴƬǈǷ�ƪ Ǡũ  يأوون و

.3/27أمحد أمني، ضحى اإلسالم، )48(

.2/147ينظر، الكشاف، )49(
.148، 2/147املصدر نفسه، )50(
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َنَيتَ نَوْيظَرة إىل اهللا: إىل مقائلهم تقول   الكرامةو  يتوقعون النعمة ال ǶËĔأاملعىن و  .إليكمو  ُعيَـيـْ

Ƕđ°�ǺǷ�Ëȏ¤،  51(.ال يرجون إالّ إياهو  كما كانوا يف الدنيا ال خيشون(

  مل جيدوا خمرجاو  ،فاملعتزلة قد وقفوا حيارى أمام الّنصوص الّشرعية اليت تثبت الرؤية

  فقالوا يف كلمة ناظرة الواردة يف اآلية الكرمية السابقة الذكر �ƢĐ¦�ǺǷ�ƢƥǂǓ±اعتبارها و  إّال بتأويلها

      .°ƢǜƬǻȏ¦�řǠƫ�ƢĔ¤  قالو )52(.ليس نظر الرؤيةو  

  )نعم( يف هذه اآلية نفسها ليست حرف جّر بل اسم معناه)(أبو علي اجلبائي إن كلمة 

)53(.ا منتظرة�Ëđ°�ǶǠǻ :معناهو  ع مفعولفهي يف موض، هي النعمو ، هي واحدة اآلالءو 

ما جعلها يف الصف األّول -صفات اهللا –ومن املسائل اليت أثري حوهلا اجلدل مسألة 

  .من املسائل الكالمية

  هذه األوصاف تنحصر يف سبعو  والقرآن صرّح بأوصاف اهللا يف مواضع متفرقة

فتساءل . الكالمو  ،والبصر ،السمعو  ،اإلرادةو  القدرةو  ،احلياةو  ،العلم: وهي )(األشاعرةعند 

  هل هذه الصفات هي الذات نفسها: املعتزلة بعد تقريرهم التوحيد باملعىن الذي شرحناه

هل هذه الصفات ال توجب معىن جديدا خالف : بعبارة أخرىو  .هي زائدة عن الذات؟ وأ

معىن ال تثبت شيئا إجيابيا و  لفظا ةو توجب معىن جديدا غري الذات؟ فهناك صفات سلبيأالذات 

 :مثل        ) هناك صفات إجيابية و ، )11/ىالشور

)54(.القدمو  هي كذلك ال تثبت شيئا إجيابيا كالوحدانيةو  ،لفظا سلبية معىن

.4/640لكشاف، ا)51(
.15األشعري، اإلبانة عن أصول الديانة، ص)52(

.3/3ابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل،ينظر، )53(

)(فرقة إسالمية تنسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري: األشاعرة) صفات هللا عّز وجل، وتقدم ، تثبت سبع )هـ324ت

.وما بعدها 1/94ينظر، الشهرمستاين، امللل والنحل، . العقل على النقل
.3/29أمحد أمني، ضحى اإلسالم، )54(
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ليست هذه هي حمل نظر و  ،معىن القدم انعدام األوليةو  ،الوحدانية عدم التشريك فمعىن

  هي تثبت شيئا زائدا فهل. العلمو  القدرةو  معىن كاإلرادةو  هناك صفات إجيابية لفظاو  املعتزلة؛

قادر بقدرة زائدة و  حبياة زائدة عن الذات حيّ و  ،هل اهللا عامل بعلم زائد عن الذاتو  عن الذات؟

)55(.هكذاو  الذاتعن 

 ن يقولوا إن ذات اهللاأفلّما فّسر املعتزلة التوحيد باملعىن الذي ذكرناه كانوا مضطرين 

ألنّه لو كان  ؛زائدة على ذاته حياةٍ و  قدرةٍ و  عاملٌ قادر بذاته ال بعلمٍ فاهللا حيٌّ ،صفاته شيء واحدو 

ن يكون أكما هو احلال يف اإلنسان للزم   ،ا حبياة زائدة على ذاته�čȈƷو  عاملا بعلم زائد على ذاته

لو و  ،اهللا منزّه عن اجلسميةو  ،هذه هي حالة األجسامو  ،حممولو  حاملو  ،موصوفو  هناك صفة

)56(.بعبارة أخرى لتعددت اآلهلةو  قلنا إن كل صفة قائمة بنفسها لتعدد القدماء

  :دلـــالع/2

تعّمقوا يف معىن العدل-Ƕē®ƢǠǯ–املعتزلة لكن و  ،املؤمنون مجيعا يعتقدون بعدل اهللا تعاىل

  :أثاروا حول ذلك مسائل كثرية أمههاو  حدودهو 

  عماله كان جائراأيف اإلنسان املشاهدة : قالوا وجدنا من فعل اجلور يف الشاهد أي

  العدلو  مث عاقبه عليه كان جائرا عابثا من أعان فاعال على فعلهو  ،من فعل الظلم كان ظاملاو 

)57(.اجلور منفّيان عنهو  الظّلمو  اهللامن صفات 

:قال تعاىل       )قال تعاىلو  ،)46/فصلت:  

        )قالو ، )118/النحل:    

: قال تعاىلو  ،)9/الروم -70/وبةالت(    )17/غافر. (  

ǾƬȇƢĔ�ń¤�Ǫȇǂǘǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¦Â°ƢǇ�ƾǫÂ  وصلوا ببحثهم إىل مسائل كثرية أّمهها ثالثو:

.3/29أمحد أمني، ضحى اإلسالم، )55(

.3/29املرجع نفسه، )56(
.3/56حل، نابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء وال)57(
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.ّن اهللا يريد خري ما يكون خللقهأو  ،أّن اهللا يسري باخللق إىل غاية/أ

  .ال يأمر بهو  وأّن اهللا ال يريد الشر/ب

  اإلنسان خالق أفعالهو  ،أن إرادة اإلنسان حرّةو  ال شرّاو  أفعال العباد ال خرياوأّن اهللا مل خيلق /ج

  لنشرح اآلن يف إجياز وجهة نظرهمو ،)58(من أجل هذا كان مثابا على اخلري معاقبا على الشرو 

هذا و  ،غرضو  إّن احلكيم ال يفعل فعًال إّال حلكمة:أّما يف املسألة األوىل فقالوا :يف هذه املسائل

فيذكر الّزخمشري أّن ،فاملعتزلة يرون أّن اهللا يرعى ما هو األصلح،نفع من يف العامل :الغرض هو

يقول يف تفسري قوله و  )59(.هو سبحانه ال يفعل إالّ ما فيه مصلحة العبادو  ،أفعال اهللا كّلها حلكمة

:تعاىل       )إّن اهللا سبحانه ال ُيْسأل « .)23 /األنبياء

ال جيوز عليه و  استقّر يف العقول من أّن ما يفعله كّله مفعول بدواعي احلكمةو  عن أفعاله مع علم

.)60(»ال فعل القبائحو  اخلطأ

نظرية األصلح و و مها؛ نظرية الصالح و  ّدى هذا النظر االعتزايل إىل نظريتني مشهورتنيأوقد 

مفادها أّن كل فعل من أفعال اهللا تعاىل ال خيلو  األصلحو  صالحفنظرية ال، القبح العقلينيو  احلسن

إّمناو  ،ليس ذلك فحسبو .)62(فاهللا ال يفعل بعباده إّال ما فيه صالحهم.)61(اخلريو  من الصالح

منعه و  ال يقدر تعاىل أن يعطي عباده أصلح مما أعطاهم ألنّه لو كان عنده أصلح مما أعطاهم

  عطيه أصلحي الو  ،فاهللا يعطي كل عبد أصلح ما يستطيع أن يعطيه.)63(ظاملاً عنهم لكان خبيال 

.3/45أمحد أمني، ضحى اإلسالم، )58(
.3/108ينظر، الكشاف، )59(

.3/108، املصدر نفسه)60(
)61(ƶƫ��¿Ȑǰǳ¦�ǶǴǟ�Ŀ�¿¦ƾǫȍ¦�ƨȇƢĔ��ňƢƬǇǂȀǌǳ¦:2009، القاهرة، 1ألفريد جيوم، مكتبة الثقافة الدينية، ط

.168،180ص
عثمان اخلشت، مكتبة ابن سينا، د ط، القاهرةحممد : ، الفرق بني الفرق، تح)هـ429ت (عبد القاهر البغدادي )62(

.121، ص1988
.3/92ابن حزم، الفصل يف امللل والنحل، ينظر، )63(
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لكّنه و  ،فوقه ما هو أصلح منهو  ما من أصلح إالّ  ألنه ،مما أعطاه؛ أي شيئًا يفوقه يف الّصالح

)64(.البعض يرفض حّىت هذا القول األخريو  ،ن يفعل أمثال ما فعل من الصالحأيستطيع 

تبعه و )65(.دورا خطريا يف تاريخ االعتزال هو الّنظامأّدتْ أّول من وضع هذه العقيدة اليت و 

يرى الشهرستاين أنّه أخذها عن قدماء الفالسفة الذين قضوا بأن اجلوادإذ  ،فيها سائر املعتزلة

مقدوره و  لو كان يف علمه تعاىلو  أوجده هو املقدورو  بدعهأفما  ،ال جيوز أن يّدخر شيئا ال يفعله

قد يكون الّنظام قد اقتبسها و )66(.صالحا لفعلهو  تركيباو  بدعه نظاماأأكمل مما و  ما هو أحسن

.فإّن رجال الكنيسة كانوا يقولون باألصلح،ن الّالهوت املسيحيع

أّن أعماله لغايةو  ،ǶȈǰƷ�¾®Ƣǟ�ƅ¦�ËÀ¢�¦Â°ǂǫ�Ƣŭ�ǶËĔƜǧ،القبحو  أّما نظرية املعتزلة يف احلسن

القبح و  كان من الطبيعي أن يثريوا مسألة احلسن  يتبع العدل يف أعماله للوصول إىل هذه الغايةأنه و 

الّصدق فيه و   فالكذب فيه قبح ذايت ،القبح يف األعمال ذاتيانو  فرأوا أّن احلسن،يف األعمال

بد أن  نقول إنّه الو  ،من أجل هذا ال ُجنّوُز على اهللا الكذب ملا يف الكذب من قبحو  ،حسن ذايت

 شجاعةو  صدقو  عمال احلسنة من عدلألفجميع ا ،يقول الصدق ملا يف الصدق من حسن ذايت

عمال ألمجيع او  ،جعلتنا حنكم عليها باحلسن إذا رأيناهاو  ،كرم فيها صفة نفسها جعلتها حسنةو 

  حنكم عليها بالقبح جعلتناو  ،قبيحة اهƬǴǠƳ�ƨǨǏ�Ƣē¦̄�ƢȀȈǧ�ǲşو  جنبو كذبو  القبيحة من ظلم

)67(.قبحو  إّمنا يّتبع يف ذلك ما يف األشياء من حسن�ƢȈǋ¢�Ǻǟ�ǾȈĔ و  الشرع بأمره بأشياءو 

:يقول الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل -القبحو  احلسن –وحول هذه املسألة 

               

                      

́�.1/314،316األشعري، مقاالت اإلسالميني، )64( ��¿Ȑǰǳ¦�ǶǴǟ�Ŀ�¿¦ƾǫȍ¦�ƨȇƢĔ��ňƢƬǇǂȀǌǳ¦180.
.121عبد القاهر البغدادي، الفرق بني الفرق، ص )65(

.1/54الشهرستاين، امللل والنحل، )66(
.3/47أمحد أمني، ضحى اإلسالم، )67(
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   )الّنهي عن الّنقصان أمٌر باإليفاء: فإن قلت«. )85- 84هود

  امليزانو  قبيح الذي كانوا عليه من نقص املكيالال�śǟ�Ǻǟ�ȏÂ¢�¦ȂĔ: فما فائدة قوله أوفوا؟ قلت

مثّ ورد األمر باإليفاء الذي هو حسن يف العقول ،تعبريا لهو  ا عن املنهييً Ĕ�ƶȈƦǬǳƢƥ�ƶȇǂǐƬǳ¦�Ŀ�Àأل

  إيفاؤهو  العقلفنقصان الكيل قبيح يف )68(.»بعث عليهو  بلفظه لزيادة ترغيب فيه امصّرح

  .حسن فيه

:قال الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل         

  ون مبا نصبه اهللاجهم حمجو و  ،كيف يكون للناس على اهللا حجة قبل الّرسل،  )165/لنساءا(

  يف أنفسهم مل يتوصلوا إىل املعرفة الرسلو  ،إىل املعرفة النظر فيها موصالً  يكون من األدلّة اليت

ƪأال عرف و  ،دلةألتلك ا يفإّال بالّنظر  Ǵǫ��ƢȀȈǧ�ǂǜËǼǳƢƥ�Ëȏ¤�ƅ¦�ǲǇ°�ǶËĔ:الّرسل منبهون

  وهالّتوحيد مع تبليغ ما محلو  العدلهل أكما ترى علماء   ،باعثون على الّنظرو  ،عن الغفلة

تتميما و  فكان إرساهلم إزاحة للعّلة،الّشرائعتعليم و  بيان أحوال الّتكليفو  ،من تفضيل أمور الّدين

  ينبهنا ملا وجبو  لينا رسوال فيوقظنا من سنة الغفلةإلوال أرسلت : لئّال يقولوا،إللزام احلجة

)69(.االنتباه له

  جترؤهمو الّتقبيح العقليني جتّرهم و  قاعدة املعتزلة يف الّتحسني:وعّلق ابن املنري بقوله

ويُبيحون حيّرمونو  فيوجبون بعقوهلم ،إن يبعث رسوالو  تعاىل مبجرد العقلإىل إثبات أحكام اهللا 

وال يتوقفون على ورود  دلّة املعرفةأالنظر يف : مها يوجبونه قبل ورود الّشرعو  ،على وفق زعمهم

من ترك الّنظر يف األدّلة قبل ورود الشرع  أن ،تطويلو  فمن ّمث يُلزمون بعد خبط،الشرع املوجب

  شرعإن مل يكن و  يف الوجوبعليه وقد قامت احلّجة )70(.جبا استحق به الّتعذيبفقد ترك وا

.2/401الكشاف، )68(

.579، 1/578، املصدر نفسه)69(
.1/578وهامشه،  املصدر نفسه)70(
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ǶĔ¦̄¡�ƪ ǸǏ�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�ǶȀȈǴǟ�ƪ ȈǴƫ�¦̄¤Â�  تنبه على ما وجب و  ،م حّجة اهللامّن الرسل تتّ إقالوا و

)71(.قبل بعثها بالعقل

:وقال يف تفسري قوله تعاىل          

   )كاالستغفارنابه  جتاو  يعين ما أمر اهللا باتّقائه .)115/التوبة 

نّه حمظور ال يؤاخذ به عباده الذين هداهم لإلسالمأبّني و  �ǾǼǟ�ȄĔ�ƢŲ�ǽŚǣو  للمشركني

نّه واجب أعلمهم و  عليهمقدموا عليه بعد بيان حظره أّال إذا إال خيذهلم و  ،ال ُيسميهم ضالالو 

  كما ال يؤاخذون بشرب اخلمر  ،البيان فال سبيل عليهمو  ّما قبل العلمأو  .االجتنابو  تقاءالا

رّد الوديعة فغري و  ،فأّما ما يعلم بالعقل كالصدق يف اخلرب.ال ببيع الصاع بالّصاعني قبل التحرميو 

)72(.موقوف على الّتوقيف

ن العقل أو  ،التقبيحو  دة الّتحسنيعهذا تفريع على قا :ابن املنري على هذا بقوله وعّلق

�ƢĔȐǘƥ�ǪƦǇ�ƾǫو  .تابع ملقتضاه ،الشرع كاشف ملا غمض عليهو  ،حاكم ƾ̈ǟƢǬǳ¦�ǽǀǿ

)73(.يف غري موضع

: تعاىل وقال يف تفسري قوله                 

اآلخر و أن أحدمها حسن و  إعقاهلماو  إفهامهما :الّتقوىو  معىن إهلام الفجورو  .)8-7/الشمس(

:تعاىل بدليل قوله ،متكينه من اختيار ما شاء منهماو  ،قبيح  

ن الضمري يف زّكىأأما قول من زعم و  متوليهماو  التدسيةو  فجعله فاعل التزكية. )10/لشمسا(

يف معىن النفس فمن تعكيس القدرية الذين  ألنه؛ )من(ن تأنيث الراجع إىل أو  دّسى هللا تعاىلو 

)ǾȈǳ¤�ƢĔȂƦǈǼȇ�ƨǌƷƢǧ�ǲƸŤ�Ŀ�ǶȀȈǳƢȈǳ�ÀȂȈÉŹÂ.)74،متعال عنهو  يوركون على اهللا قدرا هو بريء منه

.1/578، الكشافينظر، )71(
.2/305، املصدر نفسهينظر، )72(

.2/305املصدر نفسه، )73(
.748، 4/747املصدر نفسه، )74(
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معىن : قولهحدمها يف أ ،ن من الباطلايف هذا الكالم نوعو  :وعّلق ابن املنري على هذا بقوله

الذي يكنه يف هذه و  خر قبيحآلاو  حدمها حسنأّن أو  ؛إعقاهلماو  التقوى إفهامهماو  إهلام الفجور

أال ترى إىل قوله إعقاهلما أي خلق العقل . القبح مدركان بالعقلو  ن احلسنأالكلمات اعتقاد 

  اإلهلام بذلكإّمنا اغتنم يف هذا فرصة إشعار و ،قبح القبيحو  املوصل إىل املعرفة حسن احلسن

الذي يقطع دابر هذه الّنزعة أناو  ،فإنه رمبا يظن أّن إطالقه على العلم املستفاد من السمع بعيد

�ƪو  احلسن .إن قلنا إنّ و  ǈȈǳ�Ŗǳ¦�ƨȈǟǂǌǳ¦�¿ƢǰƷȋ¦�ń¤�ÀƢǠƳ¦°�ƢǸËĔȋ�ǞǸǈǳƢƥ�Ëȏ¤�ÀƢǯ°ƾȇ�ȏ�ƶƦǬǳ¦

بل البد يف علم كل  ،م الشرعيةعندنا بصفات األفعال؛ فإنا ال نلغي حظ العقل من إدراك األحكا

  هي الدالةو  ،مسعية مفرعة عليهاو  .هي املوصلة إىل العقيدةو  حكم شرعي من املقدمتني عقلية

  يف قاعدة قطعية مبعزل -هلو سلم ظهور  - على أّن تعّلقه بظاهر. على خصوص احلكم

)75(.عن الصواب

يذكر باخلالف بني الفالسفة القبح الذاتيني و  غريهم يف احلسنو  واخلالف بني املعتزلة

باطل صفات و  حقو شر و  خريو  هل قيم األشياء من مجال« ) نظرية القّيم(احلديثني فيما يسّمى 

  أم هي من وضع العقل؟ فطائفة عينية يف األشياء أي هل هلا وجود مستقل عن عقولنا؟

اكها فالعقل يتبيّنهاوظيفة العقل هو إدر و  ،من الفالسفة تقول إّن للقيم وجودا مستقّال عن العقل

ƢŮ�ƪو  ال يُثبتهاو  ǻƢǯ�¦̄¤� ƢȈǋȋ¦�² ƢËǼǳ¦�Ƣđ�Ǧ ǐȇ�ǲǬǠǳƢƥ�ƨǸƟƢǫ�ÀƢǠǷ�®ǂů�ǶȈǬǳ¦�À¤�¾ȂǬƫ�ƨǨƟƢǗ

)76(.»ال توجد إالّ حيث توجد هذه الغايةو  ،هلم فيها غرض أو غايةو  ،يف نظرهم قيمة

نا نرى أّن أفوجهة نظر املعتزلة فيها  ،أّما مسألة اإلرادة أعين عالقة إرادة اهللا بالكائنات

عّلق تُمريد الظُلم ظامل فلو كانت إرادة اهللا تو  ُمريد العدل عادلو  ،وُمريد الّشر شرير،ُمريد اخلري خّري 

ريد موصوفا باخلرييةو  شر لكان اخلريو  بكّل ما يف العامل من خري
ُ
 الشريةو  الشر مرادين هللا فيكون امل

.4/747، الكشاف)75(
.19، 18، صأبو الُعال عفيفي:وولف، فلسفة احملدثني واملعاصرين، ترمجة. أينظر، )76(
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:فهو يقول ،ل على اهللاوذلك حما ،الظلمو  العدلو      

)77().31/غافر(

  يكون أالما كان شرّا و  ،ما كان من األعمال خريا أن يكون أرادإّن اهللا : وإذا فقد قالوا

بعبارة أخرى إّن اهللا مريٌد ملا أمر بهو  ،ال يكرههو  ال شرا فهو تعاىل ال يريدهو  خرياما مل يكن و 

يُريد و  ،نؤمن بُرُسلهو  أن نوحد اهللاو  ،الزّكاةو  فهو يريد مّنا أن نأيت بالّصالة،ن يكونأمن الطَاعات 

)78(.ال يكرههاو  فال يريدها العصيان؛ أّما املباحاتو  الفسوقو  مّنا املعاصي فال يريد الكفر

  مل يكنوكان خصومهم يرون يف هذه املسألة أن اهللا مريد جلميع ما كان غري مريد ملا 

  عصيان العاصنيو  الكافرين فاملعتزلة يقولون إّن ُكفر،ما مل يشأ مل يكنو  كان فما شاء اهللا

  .خصومهم يقولون أرادمهاو  مل يردمها اهللا

ǂǨǰǳ¦�Ǻǟ�ǽƢĔ�ƢǷ،معاصي العاصيو  ،ويستدل املعتزلة بأن اهللا لو كان ُمريدا لُكفر الكافر

  ينهاه عن الكفرو  ّمث يأمره باإلميان،أيب هلب أن يكفرمن  ن يريد اهللاأكيف يتصور و  ،العصيانو 

 ن كفر الكافرالو كو  ،تعاىل اهللا عن ذلك علّوا كبريا،لو فعل هذا أحد من اخللق لكان سفيهاو 

هذا إىل ما  -قالوا -لكان عملهما طاعة إلرادته و  ،عصيان العاصي مرادين هللا ما استحقا عقوبةو 

:قال تعاىل،)79(عنه ȄĔ�ƢǷ�ƾȇǂȇ�ȏ�ǾËǻ¦�ȄǴǟيف القرآن من آيات كثرية تدّل  

                 

    )قال تعاىلو  ،)148/األنعام:            

     )قال تعاىلو ، )149/األنعام:     

            

.3/51أمحد أمني، ضحى اإلسالم، )77(

.52، 3/51، املرجع نفسه)78(
.3/52، املرجع نفسه)79(
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  )185 /البقرة(.  

فكّل ،وحّجة خصومهم أّن كل ما يف الكون من خري أو شر حمتاج إىل إرادة تريد حصوله

)80(.موجودة واقعة فهي مرادةاملعاصي حوادث و  الكفرو  الشرو  ،حادث مراد

بعبارة أخرى يف العالقة بني قدرة و  ،ومثل هذا اخلالف يف إرادة اهللا اخلالف يف قدرته تعاىل

اليت تعنون هذه هي املسألة و  عباد خملوقة هللا أو هي خملوقة للعبد؟لهل أعمال ا: أعمال العبادو  اهللا

  .عادة خبلق األفعال

 من عملهم هم ال من عمل اهللاو  أفعال العباد خملوقة هلمفأكثر املعتزلة يقولون إّن 

ƢǿȂǴǠǨȇ�À¢�Ƕē°ƾǫ�ȆǨǧ�ǒو  Ƅ¦�Ƕǿ°ƢȈƬƻƢƥ  يقول )81(.وقدرته ن يرتكوها من غري دخل إلرادة اهللاأو

و إرادته ألفعال العباد هي أمرُُه إيّاهم بالفعل، وهي غُري فعلهم وهم يأبون أن يكون «: األشعري

أي أحاط  ،فرأوا أنّه سبحانه قد قّدر األشياء كّلها أزال.)82(»ي فكانتاهللا سبحانه أراد املعاص

شّرهاو  من أفعال العباد خريها أو ما ال يقع سواء منها ما كان من أفعالهو  ،علما مبا سيقع منها

عدم  الو  العباد فال يريد وقوعها أفعالأّما ،ّمث إنّه يريد أفعال نفسه خيلقها على وفق ما علم

بل فّوض األمر فيها إىل العباد ،أو شرها خيلق شيئا منها بقدرته سواء يف ذلك خريها وقوعها، وال

ƨǴǬƬǈŭ¦�Ƕē°ƾǬƥ�ÀÂ£Ƣǌȇ�ƢǷ�ƢȀǼǷ�ÀȂǴǠǨȇ  83(.هو يعلم ما سيفعلونه من خري أو شرو(

وقد استدّلوا على مذهبهم بأمثلة منها ما يشعر به اإلنسان من الّتفرقة بني احلركة 

كالفرق بني الّصاعد إىل منارةو  ،حركة املرتعشو  حيّرك يده أنكحركة من أراد االضطرارية  و  االختيارية

  منها فاحلركة االختيارية مرادة من اإلنسان خبالف احلركة االضطرارية فال دخل ،الّساقطو 

.3/52، أمحد أمني، ضحى اإلسالم)80(
.3/51،املرجع نفسه)81(

.1/116اإلسالميني،  مقاالت )82(
.1/78،الشهرستاين، امللل والنحلينظر، )83(
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إذن يتميز . ال حياسب عليها، فهو جمرب عليها كاحليوان والنبات واجلهاد وبالتايل )84(.له فيها

  .اإلنسان عنها بالعقل

قد قلنا أّن املعتزلة يرون أّن اإلنسان يعمل بقدرةو  ولنعد إىل أفعال اإلنسان االختيارية

)85(.ضّدهعلى و  ¢ǲǠǨǳ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǫ�ƢËĔو  كانوا يرون أيضا أّن القدرة قبل الفعلو  ،من اهللا تعاىل

«�ȀƸǼǷ�Ŗǳ¦�̈°ƾǬǳ¦�ǽǀđ،فاإلنسان يف نظر املعتزلة فاعل خمتار ËǂǐƬȇ�̈®¦°ȍ¦�ǂƷاهللا إيّاها  ا

فهم يثبتون للقدرة  ،يستغلها يف خلق أفعالهو  ،يوجهها حسبما يريدو  كما يشاء  سبحانه وتعاىل

جيب و  ،الّتأثري يف مقدوره¦�ǺǷ�Ǿǳ�ƾƥȏ� Ȇǋ�ȄǴǟ�°®ƢǬǳ¦�ËÀ¢�ÀÂƾǬƬǠȇ�ǶËĔȋ�®ƢŸȍو  صالحية اخللق

)86(.يف الوجود ألن حصول الفعل يكون بالوجود ال بصفة تقارن الوجودأن يتعّني ذلك الّتأثري 

  :قد التزم املعتزلة هذا القول ألسباب ثالثة هيو 

  :الوعيدو  الوعدو  تفسير التكليف /أ

 بطل الوعدو  الّتكليفل بطُ ،كان العباد ال فعل هلمو  ،إذا كان اهللا تعاىل خالق أفعال عباده

من املطلوب منه فإذا مل يتصور منه  االطلب يستدعي مطلوبا ممكنً و  ،الّتكليف طلبألّن ،الوعيدو 

األهم من ذلك مسألة حساب اآلخرة ألنّه إذا كانت أفعال العباد من صنع و  ،فعل بطل الطّلب

�ǶȀƦǫƢǟ�Â¢�ǶđƢƯ¢�ƾǫ�ƢȀȈǴǟ�ǶȀƦǇƢƷ�Ȃǳ�ńƢǠƫ�ÀȂǰȇ اهللا فكيف حياسبهم عليها يوم القيامة؟ أال

.)87(ال تقدير؟و  كانوا هم ال صنع هلم فيهاو  ،على أفعال فعلها هو

جيازى املسيء على و  جيب احلساب فيثاب احملسن على إحسانهو  فلكي يصح التكليف

أفعال العباد من ثالثة  ال ختلو«: هلذا قال متامةو  ،ساءته ينبغي أن يكون لإلنسان قدرة على أفعالهإ

أو تكون  ،ال ذماو  ال مدحاو  ال عقاباو  مل يستحقوا ثواباو  ،هلم لافعأال و  ،إّما كلها من اهللا: أوجه

.3/53أمحد أمني، ضحى اإلسالم، )84(
.1/116األشعري، مقاالت اإلسالميني، )85(

)86(��ǂǜǼȇ´ ��¿Ȑǰǳ¦�ǶǴǟ�Ŀ�¿¦ƾǫȍ¦�ƨȇƢĔ��ňƢƬǇǂȀǌǳ¦66 ،67.
.37-3/36ابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، ينظر، )87(
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 املدحو  العقابو  أو منهم فقط فكان هلم الثواب ،الذم هلم مجيعاو  من اهللا وجب املدحو  منهم

)88(.»الّذمو 

  :تبرير إرسال الرسل /ب

و إذا كان اهللا تعاىل خالق أفعال العباد فأّي فائدة يف إرسال الرسل إليهم؟ لقد كان هشام 

الفوطي حيتج على من يثبت جمرد العلم األزيل؛ ألنّه إذا كان اهللا مل يزل عاملا مبن سيؤمن

ما معىن دعوة من يعلم أنّه ال يستجيب لهو  من سيكفر فما معىن إرسال الّرسل؟و  ،من عباده

فاألحرى أّال تكون ضرورة إلرسال الرسل إذا كان اهللا ،فإذا كان كذلك.)89(ال يرجو إجابته؟ منو 

فحىت يكون  ،من سيكون كافراو  يقرر من سيكون منهم مؤمناو  ،هو الذي يقدر أفعال عباده

بسببهم كثريون لوالهم لظلوا  إرساهلم فيؤمنمن  تتم الفائدةحىت و  إرسال الرسلهنالك ما يربر 

.حرّا يف اختيار أفعاله قادرا عليها اإلنسانحكم املعتزلة بلزوم كون . على الكفر

  :نفي الظلم عن اهللا تعالى /ج

  خالق أفعال العباد جتويرا قوهلم إنّهو  �¦ƅ�°ƾǬǳ¦�̈ŐĐو  وجد املعتزلة يف إثبات أهل السنة

تلك  تا لكانهفلو كان اهللا خالق ،كفرو  كذبو  ما هو ظلم أفعال العباديف ذلك بأّن ،له تعاىل

  ال جيوزما هذا و  ،ألّن من فعل شيئا كان ذلك الشيء منسوبا إليه القبائح من خلقه تعاىل؛

  يقدرها هلمو  عباده أفعال هو كيف خيلق اهللا تعاىلو  ،شيء آخرومثّة .)90(جلّ و  يف حقه عزّ 

من أعان و  ّمث عذبه عليها كان ظاملا له؟،من أجرب غريه على معصية أليس. ؟ّمث يعاقبهم عليها

)91(.على فعل الظلم مث جازاه عليه كان جائرا؟ فاعالً 

.35املرتضى، املنية واألمل، ص ابن)88(
.117اخلياط، االنتصار، ص)89(

.3/41ابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، ينظر، )90(
.3/56املرجع نفسه، )91(
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ّن إ .القبحو  عن القول بأّن اهللا خالق أفعال العباد لينفوا عنه تعاىل الظلم متتنع املعتزلة ،إًذا

أنّه يريد من عباده مجيعا و )92(.ال يظلم الناس شيئاأنّه تعاىل و  ،املعتزلة ُجممعون على أّن اهللا عادل

هم يعتمدون يف ذلك فيما عدا الرباهني العقلية على أدلّة نقلية و )93(.يكره املعاصيو  الطاعات

  :منها اآليات التالية)94(.وردت يف الكتاب العزيز

1-        )46/ لتفص(. 

2-      )31/غافر(. 

3-   )17/غافر(. 

4-              )9/ الروم(. 

5-             )44/يونس(.  

6-     )07/الزمر(.  

7-        )67/األنفال(.  

8-         )185/البقرة(. 

أالّ و  لو مل يكن قادرا على أن يفعل فلو مل يكن اإلنسان خالق أفعاله لبطل التكليف إذ

 الثوابو  الذمو  ملا كان هناك حمل للمدحو  ،ال تفعلو  يقال له افعل أنيفعل ما صح عقال 

)95(.إصالح املصلح فائدةو  بل ما كان لنبوة النيب ،العقابو 

.3/56، ابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل)92(
.52األشعري، اإلبانة عن أصول الديانة، ص )93(

.50االنتصار، صاخلياط، )94(
.3/53أمحد أمني، ضحى اإلسالم، )95(



32

:كما استدلوا على مذهبهم بآيات تضيف الفعل إىل الّناس كقوله تعاىل   

       )97/البقرة(. 

           )11/الرعد(.        

:تذم الكافر على الكفر كقولهو  ،متدح املؤمن على اإلميان آياتو  .)123/النساء(      

   )17/منونؤ امل(.       

:، قوله تعاىلآيات أثبت فيها املشيئة للعبدو  ،)60/الرمحن(      

 )و  ،)29/الكهف�®ƢƦǠǳ¦�Ƣđ�ǂǷ¢�©Ƣȇ¡إىل ƢēƢǧÂ�ǲƦǫ�̧ ¦ǂǇȍ¦ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ��:   

     )96(.)133/آل عمران(

:وقال يف تفسري قوله تعاىل         

         

          )رمت يباغرت ) ال تلوموين. ()22 /إبراهيم 

هذا دليل على أّن اإلنسان هو الذي خيلق و  .دعاكممل تطيعوا رّبكم إذ و  ذ دعوتكمإأطعتموين و 

.ال من الشيطان إّال التزينيو  ،ليس من اهللا إّال التمكنيو  ،حيصلها لنفسهو  الشقاوة أو الّسعادة

فإّن اهللا قضى عليكم الكفر،ال تلوموا أنفسكمو  فال تلوموين: ¦ƢǬǳ�̈ŐĐ¾لو كان األمر كما تزعم و 

هذا القول منه  قول الشيطان باطل ال يصح الّتعلق به قلت لو كان: فإن قلت. أجربكم عليهو 

أظهر إنكاره على أنّه ال طائل له يف الّنطق بالباطل يف ذلك املقامو  ليبّني اهللا بطالنه باطال

: ترى إىل قوله الأ       كيف أتى فيه

.3/54أمحد أمني، ضحى اإلسالم،)96(
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: يف قولهو  )97(الصدق؟و  باحلق      هو مثل قولهو  

:تعاىل            )42/احلجر(.

إّن :ȂǬǻ�̈ŐĐƢƥ�ǽƾǼǟ�śƦǬǴŭ¦�ƨǼËǈǳ¦�ǲǿ¢�ǂǋƢǠǷ�ǺŴ¾: بقوله االسكندري وعّلق ابن املنري

كما اقتص كالم الكفار يف اآلية   ،ال خمطئ فيه الشيطانو  أورد هذا الكالم غري راّد لهإّمنا اهللا تعاىل 

 أما اهللا تعاىل فمقدس عن ذلكو  .توجه على املكّلفتحنن نعتقد أّن املالمة إّمنا و  ،األوىل كذلك

  ذلك أنا نعرتف مبا خلقه اهللا للعبد من االختيار الذي جيدهو  ،قضاؤه احلقو  ،البالغةحجته و 

إن سلبنا قدرة و  بذلك قامت احلجة له على خلقهو  ،من نفسه عند جتاذب طريف األفعال اإلرادية

)98(.بني صرف املالمة إىل املكلفو  ،فال تناقض إذا بني عقيدة أهل السنة ،يف الفعل اخللق تأثريها

مسألة خلق يف ّما املتأخرون من علماء الكالم من أهل السنة فقد وقفوا موقفا وسطا أ

يكون و   ال تتعارض معه إرادة اهللا مع إرادة العبدو  ،األفعال ال تتناقض فيه قدرة العبد مع قدرة اهللا

على أّن فيه نوعا من تالقي اإلرادات يصح معها أن يقال.ذلك بالّنظر إىل الفعل اإلنساين

ال جرب صرف يسلب عن العبد و  .ال تفويض صرف يسلب عن الرب اختياره ألفعال العباد«

يباشره ذو قدرة و  �ǲǠǨǳ¦�ń¤�Ƣđ�ǾƳȂƬȇ�̈®¦°¤�Â̄�ƾƦǠǳƢǧ،جامع بني األمرين أمراختياره لفعله بل 

Ƣđ�  فقدرة لكن مع التفاوت يف نوع املباشرة؛  ،باشره بقدرته أيضايُ و  الرب يريد منه ذلك الفعلو

قدرة العبد تباشره تناوال من يد القدرة اإلهلية غري أّن إحداث الرب لهو  ،الرب تباشره إحداثا

فال حيصل  ،املصمم على الفعل" عزمه"هو و  مناولته لقدرة العبد مربوط بشيء من قبل العبدو 

معىن  هذا هوو  ،ال حيصل العزم بدون أن يلحقه هذا الفعلو  ،الفعل بدون أن يسبقه هذا العزم

 خيلق اهللا الفعل أنيعنون بذلك أنّه متسبب بعزمه يف )99(»العبد كاسبو  اهللا هو اخلالق: قوهلم

.جيريه على يديهو 

.2/529،الكشاف)97(

.2/529، وهامشه املصدر نفسه )98(
.184، 183الوالد، دراسة يف فرق املتكلمني، ص)99(
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  :المنزلة بين المنزلتينو  الوعيدو  الوعد/ 3

 .الشديد بينهما لالرتباطقد مجعنامها معا و  ،الرابع من أصول املعتزلةو  ومها األصالن الثالث

  .اإلهليتصورهم للعدل و  ذلك ينبين على تصورهم لإلميان وقول املعتزلة يف

بل هو كذلك أداء  ،يب وحدهلاالعتقاد القو  أكثر املعتزلة ليس هو الّتصديقفاإلميان عند 

أّن حممدا رسول اهللا من غري أن يؤدي األعمال الواجبة و  ال إله إّال اهللافمن صّدق بأنْ ،الواجبات

أّن كل عمل فرضا كان و  عمل باجلوارح؛و  إقرار باللسانو  ،بالقلب فاإلميان معرفة «مل يكن مؤمنا 

.)100(»كّلما عصى نقص إميانهو  زداد إمياناإكلما ازداد اإلنسان خريا و  ،أو نفال إميان

:منها قوله تعاىل ،واستدّلوا على ذلك بأدلة كثرية       

توّهم وقد  ،ألّن اآلية نزلت بعد حتويل القبلة،صالتكم إىل بيت املقدس: أي )143/ البقرة(

فسّمى الصالة إميانا وهي عمل،ها إىل بيت املقدس قد ضاعتالصالة اليت صلوّ أّن بعض الناس 

.)101(»ال إميان ملن ال أمانة له«: مثل قوله من ذلك ما ورد يف احلديثو 

فمنهم من رأى أن  ،لإلميان هذا التحديد حتديدهميف وقد كان هلم معارضون كثريون 

  اإلقرار باللسانو  منهم من ذهب إىل أنه التصديق بالقلبو  ،اإلميان هو املعرفة بالقلب فقط

انبىن و  الكالم يذكرون فيه حجج الفرق املختلفة علماء شغل هذا املوضوع حيزا كبريا من كتبو 

  .ال ينقص؟و  يدينقص أو ال يز  وعلى اختالفهم يف هل يزيد اإلميان أ

املعاصي اليت يرتكبها هي قضية و  ،وبعد تعريف املعتزلة لإلميان انتقلوا إىل قضية أخرى

ّن الكبرية إأشهر أقواهلم و  الكبرية؟و  اختلفوا يف تعريف الّصغريةو  ،كبائرو  قسموها إىل صغائرو  ،الناس

فهل يصح أن تكون جمموعة من الّصغائر ،الّصغرية ما مل يأت فيها الوعيدو  ما أتى فيها الوعيد

حنو ذلك مث قالوا إّن الكبائر بعضها و  مل يرتكب الكبائر؟ ملنهل تغتفر الصغائر و  تساوي كبرية؟

كّذبه يف خربه فقد كفر  أوأو جّوره يف حكمه ،يصل من كربه إىل حد الكفر؛ فمن شّبه اهللا خبلقه

.3/106ابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، )100(
.3/62اإلسالم، أمحد أمني، ضحى )101(
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  .الفسق منزلة بني املنزلتنيو  ،سّمى مرتكبها فاسقاهذه الكبائر يو  هناك كبائر أقل منها منزلهو 

)102(.ال إميان؟و  ال ُكفر

تكّلموا عن االعتزال أنّه يف خالفة هشام و  غريهم ممن ألّفواو  وقد ورد يف مصّنفات املعتزلة

يا إمام الّدين ظهر يف زماننا مجاعة يكفرون : فقالرجل دخل على احلسن البصري  ،بن عبد امللك

  ال تضر: يقولونو  ن الكبائرِئو رجمجاعة أخرى يُ و  –يريد وعيدية اخلوارج  - صاحب الكبرية

فكيف لنا أن نعتقد يف ذلك؟ فَتفّكَر احلسن،كما ال تنفع مع الكفر طاعة  ،مع اإلميان معصية

ّمث قام ،ال كافر مطلقو  ،أنا ال أقول إّن صاحب الكبرية مؤمن مطلق:أن ُجييب قال واصل وقبل

من أّن ،أخذ يقرر مجاعة من أصحاب احلسن ما أجاب بهو  ،إىل أسطوانة من أسطوانات املسجد

إّن املؤمن اسم مدح: يثبت له املنزلة بني املنزلتني قائالو  ال كافرو  ؤمنمبمرتكب الكبرية ليس 

لوجود سائر و  إلقراره بالّشهادتني،ليس بكافر أيضاو  فال يكون مؤمنا ،الفاسق ال يستحق املدحو 

ّنةإذ ليس يف اآلخرة إّال فريقان فريق يف اجل،فإذا مات بال توبة خلد يف الّنار،أعمال اخلري فيه

بل يغفر اهللا ملن يشاء  )103(.تكون دركته فوق دركات الكفارو  لكن خيفف عنه ،فريق يف السعريو 

  .ويدخله اجلنة برحته

فجعلوا الفسق  ،ال كافر بل فاسقو  مؤمنفقد حكم املعتزلة على مرتكب الكبرية أنّه ال 

 فمرتكب الكبرية دون املؤمن ،اعتربوه وسطا بينهماو  اإلميانو  منزلة ثالثة مستقلة عن منزليت الكفر

ال ريب فيه أّن  مماو )104(.ال يهوي إىل حضيض الكفرو  خري من الكافر ال يرتفع إىل مرتبة اإلميانو 

فقد وردت يف الذّكر ،املعتزلة أخذوا فكرة املنزلة بني املنزلتني يف أّول األمر عن مصادر إسالمية

  :تعاىلو  ُحتبُذه منها قوله تباركو  احلكيم آليات تشري إىل الطّريق الوسط

1-             )143/البقرة(.  

.3/62، أمحد أمني، ضحى اإلسالم)102(
2004،حممد حسني الذهيب، التفسري واملفسرون، مكتبة مصعب بن عمري اإلسالمية، أديس أبابا، إثيوبيا، د ط)103(

1/262.
.54زهدي حسن جار اهللا، املعتزلة، ص)104(
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2-                 

  .)29 /اإلسراء(

بتحديد مسألة اإلميان يف تفسريه لقوله  -املنزلة بني املنزلتني -ري قضية شوقد ربط الزخم

:تعاىل               )3/البقرة(  

 وإن شهد –فمن أخل باالعتقاد . هلِ مَ صدقه بعَ يُ  و ،يعرب عنه بلسانهو  يعتقد احلق أن«:فقال 

فاملؤمن )105(.»من أخل بالعمل فهو فاسقو  ،من أخل بالشهادة فهو كافرو  فهو منافق -عملو 

  .صدقه بعملهو  أعرب عنه بلسانهو  هو من اعتقد احلق ؛االعتزايل مذهبهعند الزخمشري وفق 

  يف مكة إىل أّن الناس يف عصر الّنبوة كانوا إّما مؤمن تقي أو مشرك ويذهب الزخمشري

)106(.إّمنا حدث أصحاب املنزلة بني املنزلتني بعد ذلكو  ويف املدينة ظهر فريق ثالث وهو املنافق،

: يقول يف تفسري قول اهللا تعاىلو             

   )هو النّازل و  ،الفاسق يف الشريعة اخلارج عن أمر اهللا بارتكاب الكبرية«. )26 /البقرة

أبو حذيفة واصل : من حّد له هذا احلدّ  لأوّ إّن : قالواو  ،الكافرو  بني املنزلتني أي بني منزلة املؤمن

)107(.»بن عطاء

غاىل بعضهم يف التعبري فقال ال يغفر اهللا و  ،العقاب باألعمال ربطا حتمياو  مثّ ربطوا الثواب

 وأوضح ،حد منهم من الّنارأال خيرج و  شفاعة ال يقبل يف أهل الكبائرو  ،ملرتكب الكبرية ما مل يتب

ÀȂǳȂǬȇ�ǶËĔ¢�¦ǀǿ�ǺǷ: فصاحب  ،يعاقب مرتكب الكبريةو  أن يُثيب املطيعإنّه جيب على اهللا

  أخرب بهو  ألنّه أوعد بالعقاب على الكبائر،مل يتب ال جيوز أن يعفو اهللا عنهو  الكبرية إذا مات

  العقابو  هم يعنون بذلك أّن الثواب على الطّاعاتو  ،لزم اخللف يف وعيده فلو مل يعاقب

  لو صدقو  إّن مرتكب الكبرية خمّلد يف الّنار: ى املعاصي قانون حتمي التزم اهللا به كما قالواعل

.1/48الكشاف، )105(

  .09/يف تفسري سورة اإلسراء .2/626، املصدر نفسهينظر، )106(
.1/124، املصدر نفسه)107(
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: لقوله تعاىل)108(.بُرسلهآمن و  يف وحدانية اهللا         

         )81/البقرة(.  

للمطيع  تعاىلوصفوة القول أّن املعتزلة قد ربطوا اجلزاء بالعمل موجبني بذلك جمازاة اهللا 

  استدلواو  ،الوعيدو  عليه مببدأ الوعدوا لحُ طهذا ما أصو  ،للعاصي على املعصيةو  ،على الطاعة

:يقول الّزخمشري يف قوله تعاىل،على ذلك بتفسري آيات من الذكر احلكيم    

     )هي و  ما يزيد على املثوبةو  )زيادة(و املثوبة احلسىن) اُحلسىن. ()26/يونس

:يدّل عليه قوله تعاىلو  ،التفضل   )عطاء و  .)38/النور - 173/النساء

)109(.إما ثواب إما عوضو  اهللا عند الزخمشري إما تفضل

:ومن التفضل الشفاعة يوم احلساب يقول الزخمشري يف قوله تعاىل        

             

   )من الواجب مل جتدوا شفيعا  إن أردمت أن حيط عنكم ما يف ذمتكمو  .)254 /البقرة

)110(.ل ال غريصْ يشفع لكم يف حط الواجبات ألن الشفاعة مثة يف زيادة الفَ 

الثناء إذا مل يتبع و  فاعل اإلحسان إمنا يستحق املثوبةو  ،وهذا مذهب املعتزلة يف الشفاعة

:تعاىليقول الزخمشري يف تفسري قوله  ،إحسانه مبا حييطه     

ولتكونن من اخلاسرين بسبب  ...معناه أوحى إليك لئن أشركت ليحبطن عملك«. )65 /الزمر(

.)111(»حبوط العمل

.1/263حممد حسني الذهيب، التفسري واملفسرون، )108(
.2/330الكشاف، )109(

.1/294،295املصدر نفسه، )110(
.4/137املصدر نفسه، )111(
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¦śǻƢĐو  اليت تصيب األطفال اآلالممبدأ أّن و  ويوجب الزخمشري العوض على اهللا تعاىل

: يقول يف تفسري قوله تعاىل ،هلا أعواض           

      )و  األطفالو  له كاألنبياء ال جرمَ من فأّما  «. )30 /الشورى ȏƚȀǧ�śǻƢĐ¦

Ń¢�ǺǷ� Ȇǋ�ǶđƢǏ¢�¦̄¤  112(.»املصلحةو  غريه فللعوض املويفو(

 خلف الوعد نقص تعاىل اهللا عنهو  ،اهللا فضل وعد به خمالفوهم يرون أّن ثوابوكان 

  تكبوا الكبرية من املؤمننير مو  ليس يف خلف الوعيد نقصٌ و  ،له العفو عنهو  العقاب عدلو 

:ال خيلدون يف الّنار لقوله تعاىل        )مرتكب و  .)08/الزلزلة

)113(.هو كبريته فُيعاقب على كبريته مثّ يثاب على إميانهو  شراو  ،هو إميانهو  الكبرية قد عمل خريا

:وقال يف تفسري قوله تعاىل          

            )يعين بشرط . )53 /الزمر

قد تكرر ذكر هذا الشرط يف القرآن فكان ذكره يف مواضع ُمغنيا عن عدم ذكره يف مواضع و  ،التوبة

 ابن مسعودو  يف قراءة ابن عباسو  ،ال جيوز فيه التناقضو  ،ألن القرآن الكرمي يف حكم كالم واحد

    ْن يشاء
َ
من تاب ألّن مشيئة اهللا تابعة حلكمته: )مبن يشاء(املراد و  مل

، قوله فاطمة رضي اهللا عنهاو  صّلى اهللا عليه وسّلمالنيب  ةقيل يف قراءو  ،جربوتهو  ال مللكه ،عدلهو 

:تعاىل       ال يُبايل و،  نفي اخلوف يف قوله تعاىل املباالةنظري نفي و:

   114(.قيل يف أسباب نزول اآلية مثّ ذكر ما،15 /الشمس(

.4/219، الكشاف)112(

.3/64أمحد أمني، ضحى اإلسالم، )113(
.4/130،131ينظر، الكشاف، )114(
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:وقال يف تفسري قوله تعاىل           

الصغر بإضافتهما إّما إىل طاعة أو معصيةو  ُوصفتا بالكربالّصغرية إّمنا و  الكبرية. )31/النساء(

)115(.أو ثواب أو فاعلهما

: وقال يف تفسري قوله تعاىل           

     )الّذنوب :الكبائرُ و  صغائرو  جنس يشتمل على كبائر اإلمث. )32/النجم

ƨƥȂƬǳƢƥ�Ëȏ¤�ƢđƢǬǟ�ǖǬǈȇ�ȏ�Ŗǳ¦،  قيلو :ƢȀƦƷƢǏ�§ ¦ȂƯ�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ�ƢđƢǬǟ�Őǰȇ�Ŗǳ¦ الفواحش(و (

صُغر من الذنوبو  ما قلّ :والّلممُ  ...الفواحش منها خاصةو  :كأنّه قال،ما فحش من الكبائر

ال عذابا و  عليه حّدا عن الكليب كل ذنب مل يذكر اهللاو      حيث يكفر

)116(.يكفر الكبائر بالتوبةو  ،الصغائر باجتناب الكبائر

  يفسر الزخمشري قوله تعاىلو  ،فاملعتزلة تقول بأّن مرتكب الكبرية ُخمّلد يف الّنار ما مل يتب

                

 )فيقول. )81 /البقرة:    من الّسيئات يعين كبرية من الكبائر

    مل ينقص عنها بالتوبةو  استولت عليه كما حييط العّدوو  تلك    

     .)117(

:كذلك يفّسر الزخمشري قوله تعاىل          

              )93 /النساء(.  

.خطٌب غليظٌ و  اإلرعاد أمٌر عظيمو  اإلبراقو  اإليعادو  التهديدهذه اآلية فيها من «: فيقول

.1/493الكشاف، )115(

.4/415ينظر، املصدر نفسه، )116(
.1/159املصدر نفسه، )117(
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عن سفيان كان و  .من ّمث روى عن ابن عباس ما روي من أّن توبة قاتل املؤمن عمدا غري مقبولةو 

ذلك حممول منهم على اإلقتداء بسنة اهللا يف الّتغليظو  ،لوا قالوا ال توبة لهئِ أهل العلم إذا سُ 

و العجب من قوم يقرؤون ...ناهيك مبحو الشرك دليالو  نب ممُحو بالتوبةإّال فكل ذو  ،التشديدو 

  قول ابن عباس مبنع التوبةو  يسمعون هذه األحاديث العظيمةو  يرون ما فيهاو  هذه اآلية

  يطمعوا أن ،ما خييل إليهم مناهمو  هواهم وإتباعهم الفارغة وطواعيتهم ال تدعهم أشعبيتهم مثّ 

هل  :فإن قلت...أْم على قلوب أقفاهلا؟،أفال يتدبرون القرآن ،بغري توبةيف العفو عن قاتل املؤمن 

  هو تناول قولهو  ،ما أبني الدليل: ئر؟ قلتفيها دليل على خلود من مل يتب من أهل الكبا

أو غري تائب إّال أّن التائب أخرجه الدليل تائب ،أّي قاتل كان من مسلم أو كافر. »ومن يقتل«

)118(.فمن اّدعى إخراج املسلم غري التائب فليأت بدليل مثله

:وقال يف تفسري قوله تعاىل       

    )هل فيه دليل : فإن قلت. )48 /البقرة

أن تقضي نفس عن نفس حقا أخلت به  ىفَ نَـ نعم ألنّه :على أّن الشفاعة ال تقبل للعصاة؟ قلت

)ƢǐǠǴǳ�ǲƦǬƫ�ȏ�ƢËĔ¢�ǶǴǠǧ�ǞȈǨǋ�ƨǟƢǨǋ�ƢȀǼǷ�ǲƦǬȇ.)119¨ أنمثّ نفى ،من فعل أو ترك

�ÃǄĐ¦�Śǣ إىل الثانية العاصية: أي النفسني يرجع؟ قلتإىل ) امنه(الضمري يف : فإن قلت

  إن جاءت بشفاعة شفيع: معىن ال يقبل منها شفاعةو  ،هي اليت ال يؤخذ منها عدلو  ،عنها

ƢȀƬǟƢǨǋ�ǲƦǬƫ�Ń�ƢŮ�ƪو  .مل يقبل منها ǠǨǋ�Ȃǳ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ńÂȋ¦�ǆ ǨǼǳ¦�ń¤�ǞƳǂȇ�À¢�±ȂŸ�  كما  

)120(.لو أعطت عدال عنها مل يؤخذ منهاو  ،ال جتزي عنها شيئا

أّما من آمن و  ،أما من جحد الشفاعة فهو جدير أال يناهلا :هذا بقولهوعّلق ابن املنري على 

Ƣđ  و  ،فأولئك يرجون رمحة اهللا ،اجلماعةو  هم أهل السنةو  صدقهاو¨ƢǐǠǳ¦�¾ƢǼƫ�ƢĔ¢�ǶǿƾǬƬǠǷ

.1/539،540ينظر، الكشاف، )118(

.1/139،140املصدر نفسه، )119(
.140، 1/139املصدر نفسه، )120(
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  أخرجه منكرا) يوما(ألن قوله  ،ليس يف اآلية دليل ملنكريهاو  .هلم ادخرتإمنا و  ،من املؤمنني

�ƢǻƢǷ±�ǆ.يومها معدود خبمسني ألف سنةو  ،أّن يف القيامة مواطنال شكّ و  Ȉǳ�ƢēƢǫÂ¢�ǒ ǠƦǧ

)121(.الّسالمو  فيه املقام احملمود لسيد البشر عليه الصالةو  املوعود قتو لابعضها هو و  ،للشفاعة

:الّنهي عن المنكرو  األمر بالمعروف/ 4

:وهذا األصل يشرتك فيه املسلمون عامة عمال بقوله تعاىل    

                     

  .)104 /آل عمران(

املسلمون خمتلفون يف مدى األمر و  ولكن من عهد الصحابة إىل هذا العصر الذي نُؤّرُخه

اللسان إن قدر و  فمنهم من رأى هذا الوجوب يكفي فيه القلب ،الّنهي عن املنكرو  باملعروف

سعد "كان يرى هذا الرأي و  ،يلجأ يف ذلك إىل استعمال القوة باليد أو السيف أنال يصح و  ،عليه

 جل هذا نراهم قد اعتزلواأمن و  ،حممد بن مسلمةو  ،ابن عمرو  "أسامة بن زيد"و "بن أيب وقاص

  تبعهم يف هذا أكثر احملدثنيو  ،معاوية سريا على مبدئهم هذاو  يف القتال مع علي مل يشرتكواو 

)122(".أمحد بن حنبل"على رأسهم و 

الّنهي عن املنكر واجب إذا مل ميكن و  ويرى غريهم أّن سّل السيوف يف األمر باملعروف

الّلسانو  ّلنيفإن أدى ال ،فمن اعتقد احلق يف جانب وجبت عليه نصرته ،دفع املنكر إّال بذلك

  من قاتل معهو  على هذا املبدأ سار عليّ و  ّال فالّسيفإو  ،إىل حتقيق هذا الغرض كفى ذلك

)123(.من قاتل معهو  معاويةو  ،من قاتل معهاو  عائشةو 

الّنهي عن املنكر واجب على سائر و  األمر باملعروف مبدأأّن "ويرى حسن جار اهللا زهدي 

فال  ،ذلك كاجلهاد كانفإن قاوموا بالسيف   ،بالسيف فما دونهاملسلمني كل على قدر استطاعته 

.1/139الكشاف، )121(

.3/64أمحد أمني، ضحى اإلسالم، )122(
.3/64، املرجع نفسه)123(
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فهذا املبدأ هو الذي جعل املعتزلة  ،الفاسقنيو  بني مقاومة الكافرينو  فرق بني اجلهاد يف احلرب

)ǂǰǼǷ�¦Ȃƫ¢�ƾǫ�ǶȀƬǨǳƢƼŠ�ǶËĔ¢�Ƕǿ®ƢǬƬǟȏ�ǶȀȈǴǟ�ÀȂǈǬȇ.)124¦و  الفيهميضطهدون خمُ 

ّمث نفاه من البصرة )125(.بشار بن برد توّعده بالقتلحني تبّني إحلاد فإّن واصل بن عطاء 

)126(.بقي فيها إىل أن تويف واصل فعاد إىل البصرةو  فذهب بشار إىل حران

هداية و  الّنهي عن املنكر واجب على املسلمني لنشر الّدعوة اإلسالميةو  فاألمر باملعروف

خالفوا ما عليه و  ،من أصوهلملّكن املعتزلة بالغوا يف هذا األصل و  ،إرشاد الغاوينو  الضالني

  باللسان إنو  الّنهي عن املنكر يكون بالقلب إن كفىو  إّن األمر باملعروف: فقالوا ،اجلمهور

من سورة  09لقوله تعاىل يف اآلية  ،بالّسيف إن ْمل تكف اليدو  باليد إن مل يُغنياو  ،مل يكف القلب

:احلجرات              

              ، هم يف ذلك ال يُفرّقونو

عقائدهم و  ƢȀȈǴǟ�ǞǸĐ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�¾ȂǏȋ¦�śƥ�¦ȂǫËǂǨȇ�Ń�ǶËĔ¢�ƢǸǯ�ǽŚǣو  بني صاحب السلطان

)127(.االعتزالية

ليعُمّنكم اهللا بعذاب أولًتًـْنهُوّن عن املنكر و  لتأُمَرّن باملعروف«: وجاء يف احلديث

ورمبا كان أوضح ما يبّني وجهة نظر املعتزلة يف هذا األصل ما ذكره الزخمشري .»من عنده

: عند تفسريه قوله تعاىل                

        )ألّن  ؛يف اآلية للّتبعيض) من(إّن . )104 /آل عمران

 املعروف علم ألنّه ال يصلح له إّال من و  ،عن املنكر من فروض الكفاياتالّنهيو  باملعروف األمر

.53ينظر، زهدي حسن جار اهللا، املعتزلة، ص)124(

، القاهرة7عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، ط: تح، البيان والتبيني، )هـ255ت ،أيب عمرو بن حبر( اجلاحظ)125(

1998 ،1/38.

.3/24األغاين، )126(
.1/264ينظر، حممد حسني الذهيب، التفسري واملفسرون، )127(
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«،كيف يباشرو  )128(كيف يرّتب األمر يف إقامته  لمعو  ،املنكرو  ÂǂǠǷ�Ǻǟ�ȄĔ�ƢŠ°�ǲǿƢŪ¦�ËÀƜǧ

  جهله يف مذهب صاحبه فنهاه عن غري منكرو  رّمبا عرف احلكم يف مذهبهو  ،أمر مبنكرو 

ال يريده إنكاره إّال متاديا ينكر على منو  ،يلني يف موضع الغلطةو  ،يف موضع اللّني  ظقد يغلو 

إن  و  ،إن كان واجبا فواجب ،واألمر باملعروف تابع للمأمور به ...من اإلنكار عليه عبثأو على 

ألن مجيع املنكر تركه واجب الّتصافه ،أما النهي عن املنكر فواجب كلهو  .كان ندبا فندب

ألنّه إذا مل يعلم ،أن يعلم الّناهي أّن ما ينكره قبيح:ما شرائط الّنهي؟ قلت: فإن قلت ...بالقبح

  ألن الواقع ال حيسن النهي عنه ،ما ينهي عنه واقعا ن ال يكونأو  ،من أن ينكر احلسنمن أمل يَ 

Ʈ هن ال يغلب على ظنّ أو  ،الّنهي عن أمثالهو  إّمنا حيسن الذم عليهو  Ʀǟ�ǾËǻȋ�ǂƯƚȇ�ȏ�ǾȈĔ�ËÀ¢،  فإن

يباشر كيف : فإن قلت ...أن يغلب على ظّنه وقوع املعصية: فما شروط الوجوب؟ قلت: قلت

فإن  ،...ألن الغرض كف املنكر ،فإن مل ينفع ترقى إىل الصعب ،يبتدئ بالسهل: اإلنكار؟ قلت

)129(.اختص بشرائطهو كل مسلم متّكن منه: تلفمن يباشره؟ ق: قلت

هو قد وضع و  ،الّنهي عن املنكر عند الزخمشري من فروض الكفاياتو  فاألمر باملعروف

�ǽǀđ�¿ƢȈǬǴǳ�ƶǴǐȇ�Ǻŭ�ƢǗÂǂǋƢēǂǋƢƦǷ�ƨȈǨȈǯ�Ǿǳ�ƢǼËȈƦǷ�ƨǸȀŭ¦.

من خري الناس؟ : هو على املنربو  سّلم أنّه سئلو  وقد ُروي عن رسول اهللا صّلى اهللا عليه

أفضل اجلهاد األمر : عن عليّ و  »ُهمأوَصلو  أتقاهم هللاو  ¢ǂǰǼŭ¦�Ǻǟ�ǶǿƢĔو  آمرُُهم باملعروف«: قال

)130(.الّنهي عن املنكرو  باملعروف

التحليل ال يفوتنا أْن نُنّوه إىل أّن هناك و  ةستناولنا األصول اخلمسة للمعتزلة بالدرا أنوبعد 

بل هي خاصة لكّل فرقة من فرقهم املتعّددة اليت بلغت ،مبادئ أخرى للمعتزلة ال يشرتكون فيها

ه هذا ما قد تناولو  .بيان خصائص كل فرقةو  ،املقام ال يسمح بعرض تلك الفرقو  العشرين أو تزيد

 ".النحلو  امللل"الشهرستاين بالّتفصيل يف مصّنفه 

.1/388ينظر، الكشاف، )128(

.1/390، املصدر نفسهينظر، )129(
.3/65أمحد أمني، ضحى اإلسالم، )130(
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«�ǯÈǂÈƷÂ�Ƣē¦ȂǏƘƥدَّ عَ األصُل يف نظم القرآن أن تُـ  Âǂū¦ا�ƢÈȀ
ÊǠÊǫ¦ȂǷÂ�Ƣēذات داللة معنوية  

  أو حرف مضطرب ،أن يقع يف تركيبه ما يسوغ احلكم يف كلمة زائدة ولذلك يستحيل

  ما استقرت عليه طبيعة البالغة َمَنازَِهلَا علىنـَزَلت كلماتُُه إّمنا ، ضارت العاو  أو ما جيري َجمرى احلشو

  وارتبطت ،وما قد ُيْشِبُه أْن َيكوَن من هذا النحو الذي َمتكنت به مفرداُت النظام الشمسي

أو أزيلت عن َوْجِهَها، ُمثّ أُِدير ،حبيُث لو نُزعت كلمة منه،به سائر أجزاء املخلوقات صفة متقابلة

َمْوِقِعَها َوَسَداِدَها، ملَْ يتَهَيْأ ذلك وال اتسعتو  منها يف تأليفها لساُن العرِب كّله على أحسن

ǽŚǣ�ƢƦǿǀǷ�ÀȂƦǿǀȇ�ȏ�ǶĔȋ�§ǂǠǳ¦�ÊǾÊƥ�Ëǆ،وهو سّر من ِإْعَجازِهِ ...لُه اللغة بكلمة واحدة  Ʒ¢�ƾǫ

)1(.يف منطقتهم وفصاحة هذا املنطق، وإمنا خيتلفون يف أساليب القدرة عليه ومعىن الكَماِل فيه

إنْ  خروال َجَرَم أّن املعىن الواحد يُعّرب عنه بألفاظ ال جيزي واحد منها يف موضعه عن اآل

ا أشبه موقعه من الكالم َوِمْن طبيعة املعىن الذي هو فيه أُريَد شرط الفصاحة ألن كّل لفظ رمبّ 

)2(.وُرّمبا اختلف وكاَن بغِري ذلك أشبه،والذي ُتساُق له اجلملة

  .اللفظ والمعنى: األول المبحث

إال إذا  ،وال أن نُِفيَد منها معىن،رَِك من اللغة َغرًضادْ ِمْن الواضح أننّا ال نستطيع أن نُ 

ǒ ǠƦƥ�ƢȀǔǠƥ�ƢēƢǸǴǯ�ƪ ǘƦƫ°¦ويف ضوِء .وصارت كل لفظة متصلة باُألْخرَى نـَْوًعا من االتصال�

.واألفكار اليت حتويها الّنصوص اللغويةهذا الرتابط وهذه الصالت تكمُن املعاين

  واليت ،ولقد َأَحّس البالغيون جبالل هذه األساليب امللفعة بِالِضالل والضباب

املعاين  النا فيه ترتاءىا وإّمنا متِ وال َحيُْجُب عنا حجًبا قا،د منها انكشافا َضاِحًيااال ينكشف لنا املر 

ِل هذه األساليب اليت هلا يف النّـُفوس سحر وخالبةأحسن البالغيون ِجبَال هاربة يف غيم شفيف

إّن النفَس إذا وَقعت على كالِم غري تام باملقصود منه «:ا نـَْفِسيا َبديًعا، قال العلويفـََفّسِرُوَها تفسريً 

فلو َوقعت على متَاِم املقصود منه مل يبق هلا هناك تشوق أصًال ألّن حتصيل ،تشّوقت إىل َكَمالِهِ 

.224،225ص ، بريوت، د ت،8مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبالغة النبوية، دار الكتاب العريب، طينظر، )1(
.226املرجع نفسه، ص)2(
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وإن مل تٍقف عَلى شيء منه فال شوق هلا هناك، فأما إذا َعرفـَْتُه من بعض الوجوه ،ُحمالاحلاِصل 

.)3(»َشوقا إىل ما لَيَس مبعلُومٍ دون بعض فإّن القدر املعلوم حيِدثُ 

فَال بُدَّ يف مثل نظم القرآن من إخطار معاين اجلمل وانتزاع مجلة ما ُيالِئُمَها من ألفاظ 

تَِنُد لفظة وال تتخّلف كلمة، مث استعمال أَمّسها رمحَا باملعىن وأفصحها يف الداللة اللغة، حبيث ال 

عليه، وأبلغها يف التصوير وأْحَسنَـَها يف النسق وأبدعها سناء وأكثرها غناء وأصفاَها رونقا وماًء، مث 

مث إحكاُمُه ،اطراد ذلك يف مجلة القرآن على اتساعه، وما تضمن من أنواع الداللة ووُجوِه التأويل

  وعلى العصمة من السهو واخلطأ يف الكلمة ويف احلرف ،على أّن ال ُمراجعة فيه وال تسامح

وقد أُِديرت معانيها،من الكلمة، حىت جييَء ما ُهَو كأنّه صيغ مجلة واحدة يف نفس واحد

يُفوُت كّل فوتفـََلِبَستها مرًة َواحدة، وذلك َال ريَب مما ،على ألفاظ يف لغات العرب املختلفة

)4(.يف الصناعة، وال َيّدِعيِه من اخللق فرٌد وال مجاعة

خمشري على بَياِن ما للغة من ُعّلِو املكانة، ومن خصائص احلكمةلقد َحرص الز 

وما نيطت به من عالئق اإلتقان والبالغة، هو الذي حدا به إىل البحث عن أّدلة على ذلك

يف أساليبها التعبريية، وأقوال البُلغاء من ناحية ويف ِنظَاِمَها من ناحية أخرى، وهكذا تبدو قوة 

ƢēƢǻȂǰǷ�ǪÈǈÈǻÂ�ƨǸǴǰǳ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ŘǠŭƢƥ�ƨȇƢǼǠǳ¦.

¼ƢȈǈǴǳ�ƢÈȀÈºƬÈǷ ÈȐÉǷÂ�ƢēƢǸǴÈǯ�ÈǞÌǫÂ�ǲǷƘƬȇ�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�©¦®ǂǨŭ¦�ƾǼǟ�¦Śưǯ�ÄǂǌűǄǳ¦�Ǧ ÈǫÂ�ƾǫÂ

�É¿ƢÈǷÊ±Â�ǎوالنظر يف مفردات النص األ Ǽǳ¦�¬ƢƬǨǷ�ƢĔȋ�ÊǾÊǇÊ°¦È®Â�ǽǂǈǨÉǷ�ȄǴǟ�ÉƤ Ÿ�ƢǷ�ÊƤ ÈƳÌÂ¢�ǺǷ�ĺ®

وكلما أحسَن الدارس هذه الوقفات واستشف.فيه من دقيق املعاين وخفّي اإلشاراتما 

من املفردات كل ما تعطيه وتلوح به من معىن َوَوْحي ورمز، كان أَقَدَر على االندماج واملشاركة

2006، القاهرة، 7حممد حممد أبو موسى، خصائص الرتاكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين، مكتبة وهبة، ط)3(

  . 199ص
.226مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبالغة النبوية، ص )4(
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Ǽƥ�ǾǈǨǻ�ǲǐȇ�¦ǀđÂ وحينما يصل  .تابع خطراته وميلك جتربته كاملةيْفِس منِشِئه وحيلُق يف آفاِقه و

)5(.فقد َوَصَل إىل ما ينبغي أْن يِصَل إليه،املفسر إىل هذه الدرجة

  وتوليد الدالالت ،وقدرته الفّذة يف استقصاء املعاين،وقد استعان جار اهللا ِحبّسه الدقيق

فطال وقوفه عند املفردات القرآنية مبّينا عالقة اللفظ مبعناه، واصفا هيئة املفردة ومعناها املستفاد 

ُحميطا بكّل أجزاء الكالم ممّا استدعاه للبحث املستفيض عن معاين احلروف ) الصيغة(من اهليئة 

.ودورها يف الّنظام اللغوي

قول الزخمشري يف قوله بفظ واملعىن لبني ال الصلة حناول عقدَ َوَحّرٌي بنا يف هذا الفصل أن 

﴿:تعاىل              ﴾ )84/األعراف(  

طوٌر، ويف نوابغ مم وادٌ  و ƢǸǈǳ¦�ǶēǂǘǷ�¾ƢǬȇ : قلت ؟)أمطر(و )مطر(أُي فرق بني: فإن قلت

ُهُم،:�ŘǠǷÂ��°ȂǘŲ�Śǣ�ÃǂƷǶēǂǘǷ: الكلم ُهْم َوَجاَدتْـُهمْ و  أصابتهم باملطر، كقوهلم َغاثـَتـْ َوبَلتـْ

﴿ :، قال تعاىلأْرَسَلْتُه عليهم إْرَساَل املطر:أمطرْت عليهم كذا مبعىن: ويقال   

     ﴾ )32/األنفال.(﴿          ﴾ 

وأرسلنا عليهم نوعا من املطر عجيبا ) أمطرنا عليهم مطرا(ومعىن  ،)6()74/احلجر(و)82/هود(

﴿ :احلجارة أال ترى إىل قوله: يعين              ﴾

)7(.)173/الشعراء(

�ƨǫǂǨƫ�ƢËĔ¢�ÉǶÈǿȂƬȇÂ��ǂǌلأمطََرت الّسماء يف او  ،اخلريمطرت السماء يف : ورد عليه أمحد فقال

ماء حىت لو أرسل اهللا وإْن مل يكْن ،معناه أرسلت شيئا على حنو املطر) أمطرت(َوْضعَية، فبّني أّن 

من السماء أنواعا من اخلريات واألرزاق مثال كاملن والسلوى، جلاز أن يقال فيه أمطرت السماء 

، القاهرة  2ثرها يف الدراسات البالغية، مكتبة وهبة، طوأ حممد حممد أبو موسى، البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري،)5(

  . 261ص  ،1988

.2/122الكشاف، )6(
.2/122، املصدر نفسه)7(
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إرسال املطر فليس للشر خصوصية يف هذه الصيغة الرباعية، ولكن اتفقأرسلتها : خريات، أي

السماء مل ترسل شيئا سوى املطر إال وكان عذابا، فظن الواقع اتفاقا مقصودا يف الوضع، فنبه أنّ 

)8(.على حتقيق األمر فيه وأحسن وأمجل

إذا أمعن الّدارس نظره يف السياق، ولكنويفرق الزخمشري بني لفظتني مرتادفتني ظاهرا

 ﴿: يف اآلية الكرمية) اجلعل(و )اخللق(فيقول يف الفرق بني وجد بينهما فرقًا،   

                 ﴾

 تعاىل يتعدى إىل مفعول واحد إذا كان مبعىن أحدث وأنشأ كقوله )جعل(أّن « ) 01/األنعام(

﴿    ﴾  تعاىل ، كقوله)َصيّـرَ (إىل مفعولني إذا كان مبعىن و :﴿  

        ﴾ )أن ): اجلعل(و )اخللق(والفرق بني  ،)19/الزخرف

َتْصيُري شيء : معىن التضمني كإنشاء شيء من شيء أي) اجلعل(فيه معىن التقدير، ويف ) اخللق(

﴿ شيئا، أو نقلُه من مكان إىل مكان، ومن ذلك     ﴾ )وجعل ( )189/األعراف

﴿:ه تعاىللقو  ألن الظلمات من األْجراِم املتكاثفة، والنور من النار، ؛)الظلمات والنور  

  ﴾ )11/فاطر(،﴿        ﴾ )9().05/ص(

َنَسَبت اآلية السموات واألرض:ويـَُعّلُق متام حسان على هذه اآلية الكرمية فيقول

فكأمنا جعلت السموات واألرض جواهر ) اجلعل(ونسبت الظلمات والنور إىل ) اخللق(إىل 

�ÊƾÌȀÈºȇ�Ń�̧ ¦ƾƥȍ¦�¦ǀǿ�À¤�Ľ�Ƣđ�½°ƾƫÂ��ǂǿ¦ȂŪ¦�ǽǀǿ�ń¤�ÉƤ ÈǈǼƫ�ƢǓ¦ǂǟ¢�°ȂǼǳ¦Â�©ƢǸǴǜǳ¦�ƪ ǴǠƳÂ

﴿:، قوله تعاىلالذين كفروا إىل مبدع قادر يستحق أن يعبد فاختذوا َعديًال له يعُبُدونَُه من دونه 

.2/122الكشاف، )8(
.2/03املصدر نفسه، )9(
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      ﴾)وجاء يف الكشاف يف قوله تعاىل .)10()01/األنعام: ﴿ 

           ﴾ )ِملَ َخّص اخلري بالكسب، والشر : قلت فإن«  .)286/البقرة

يف االكتساب اعتمال، فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه : باالكتساب؟ قلت

عَمَل وأَجّد، فجعلت لذلك مكتسبه فيه، وملا مل تكن كذلك يف باب أ، كانت يف حتصيله وأّمارة به

والذي يظهر يل أّن « :وجاء يف البحر احمليط ،)11(»اخلري وصفْت ِمبَا ال داللة فيه على االعتمال

.)12(»والسيئات تكسب ببناء املبالغة... احلسنات هي ما تكسب دون تكلف

أما و  «):اكتسب(و )كسب(يف السياق ذاته مفرقا بني ) ـه180ت(ويقول سيبويه

فهو التصرف والطلب واالجتهاد مبنزلة ) اكتسب(أصاب، وأما : فإنه يقول) كسب(

.)13(»االضطراب

غممتُه فاغتم : للمطاوعة غالبا حنو) افتعل(و «):هـ 246ت (ويقول ابن احلاجب 

.)14(»اكتسب: ى وللتصرف حنوو اشت: ولالختاذ حنو

االجتهاد : أي) للتصرف(و قوله «):هـ 686ت (ين االسرتباذي دويقول رضي ال

اجتهد يف حتصيل ) اكتسبَ (أَصاَب، ومعىن ) كسب(واالضطراب يف حتصيل أصل الفعل فمعىن 

ńƢǠƫ�ƅ¦�¾Ƣǫ�¦ǀȀǴǧ��ƢđƢƦǇ¢�È¾¦ÈÂÈ±�ËÀƘƥ�ƨƥƢǏȍ¦:﴿      ﴾  أي اجتهدت يف اخلري أوال

﴿و فإنّه ال يضيع،      ﴾ ال تؤاخذ إال مبا اجتهدت يف حتصيله وبالغت فيه: أي  

.393، ص 2000البيان يف روائع القرآن، مكتبة األسرة، د ط، )10(
.1/327الكشاف، )11(

  1ط ، عادل أمحد علي معوض، دار الكتب العلمية:، تفسري البحر احمليط، تح)هـ745ت، بن يوسف حممد(أبو حيان )12(

.2/366، 1993بريوت، 

.2/241، 1988القاهرة،،3عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، ط:، الكتاب، تح)أيب بشر عمرو بن عثمان()13(
حسن بن حممد بن إبراهيم احلفظي جامعة اإلمام : حممد بن احلسن االسرتباذي، شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، تح)14(

.1/108، 1966، اململكة العربية السعودية، 1حممد بن سعود اإلسالمية، ط
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﴿:وقوله تعاىل.)15(»من املعاصي          

     ﴾ )60 -59/احلجر .(  

االعتزايل َفَضَمّن  همع معتقد مدلوهلاهذه اآلية الكرمية اليت يتعارض  )16(الزخمشري لَ أوّ 

الذي يدل على أن اهللا سبحانه ليتخلص من داللة ظاهره، ) علمنا(معىن الفعل ) قّدرنا(الفعل 

فيصبح تفسري اآلية  وتعاىل قّدر على اإلنسان ما سيفعله، فأول الزخمشري فعل التقدير مبعىن العلم

الكرمية متفقا مع مذهبه االعتزايل القائم على أن اإلنسان هو اخلالق ألفعاله، واهللا سبحانه وتعاىل 

تعليق عمل  رهنة على هذا املعىن عن طريق قصيعلمها فضمن التقدير معىن العلم واستدل بالرب 

)17(.الفعل على أفعال القلوب

بتدائية اال) إن(جاء معلقا عن العمل يف اآلية الكرمية السابقة باحلرف ) قّدرنا(فالفعل 

) رناقدّ (التعليق من خصائص أفعال القلوب، وهذا يدل على أن الزخمشري ضمن الفعل  :فقال

قد ختلص الزخمشري من داللة ظاهر هذه ) قدرنا(، ويف هذا التأويل للفعل )علمنا(معىن الفعل 

يرون أن  ، واليت يفهم منها أن اهللا خالق ألفعال عباده، يف حني أن املعتزلةهاآلية اليت تتناىف ومتعقد

  . اإلنسان حر يف اختيار أفعاله واهللا تعاىل يعلمها وحياسبه عليها

﴿:يف قوله تعاىل )النور(و )الضياء(كما فّرق الزخمشري بني    

      ﴾ )18(»الضياء أقوى من النور «:فقال ،)05/يونس(.

ار الكتاب، د طيف فن الصرف، د شذا العرفأمحد احملالوي، ينظر، و . 1/110شرح الرضى لكافية ابن احلاجب، )15(

  . 44ص د ت،
.560، 2/559الكشاف، )16(
م سإبطال عمل العامل لفظا ال تقديرا، وإمنا تعلق إذا وليها حروف االبتداء واالستفهام والنفي وجوابات الق: التعليق)17(

  وعلمتا أزيد عندكقد علمت أزيد يف الدار، أم عمرو، وظننت زيد منطلق، : وتبطل عملها يف اللفظ وتعمل يف املوضع مثل

هم يف الدار، وعلمت ما نريد ملنطلق، وعلمت أن زيدا لقائم إدخال لعمرو وأخوك، أحسب ليقومن زيدأم عمرو، وأيّ 

 .262ص  ،2004، عّمان، 1صاحل قدارة، دار عمار، ط: تح املفصل يف علم العربية،ينظر، . وال يكون التعليق يف غريها

.7/86شرح املفصل،.2/281لكافية،الرضي لشرح االسرتباذي، 
.2/318الكشاف، )18(
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أن الضياء هو ما يتخّلل اهلواَء من أجزاء النور فيبّيض  « :وقد فرق بينهما العسكري بقوله

   ام) الضّياء(إّن : يف الفرق بينهما وقيل .)19(»بذلك
ُ
  )النور(و ضيءكان من ذات الشيء امل

أُمت وأكمل من الّنور ) الضياء(من غريه، واستدلوا باآلية املذكورة، وانتهْوا إىل أّن  اما كان مستعارً 

.فالشيء ُيضئ بذاته، ويُنري بغريه.)20(والنور أعم منه

﴿ :الزخمشري قوله تعاىلويف ضوء هذه الفروق اللغوية حّلل       

     ﴾)17/البقرة .(  

﴿ :قولهلهّال قيل ذهب اهللا بضوئهم؟ «:قال    ﴾ ألن الضوء  ؛ذِكر الّنور أبلغ :قلت

ا، قيل ذهب اهللا بضوئهم، َألْوَهَم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نورً  فلو. فيه داللة على الزيادة

) وتركهم يف ظلمات(أال ترى كيف ذكر َعِقبَـْيِه .والغرُض إزالة النور عنهم رأسا وطمُسُه أصال

  بعها ما يدلتف أيوكيف نكرها وك وكيف مجعها،نطماسه،اوالظلمة عبارة عن عدم النور و 

ƨǸȀƦǷ�ƨǸǴǛ�ƢĔ¢�ȄǴǟ فِلَم ُوِصفت : فإن قلت) ال يبصرون(وهو قوله . ال يرتاءى فيها شبحان

  ريح الضاللة عصفةللباطل صولة مت يضَمِحُل، ولِ : هذا على مذهب قوهلم: باإلضاءة؟ قلت

)21(.»ت، ونار العرفج مثل لنروة كل طماحفمث خت

عما يظهر أنه مرادف وواضح كيف ُتسهم املادة اللغوية املتعلقة باللفظة الواحدة بتمييزها 

هلا، غري أن هذه الوجوه الداللية الدقيقة ال تنكشف إال للغوي َضليع شأن الزخمشري، وهو

فاللفظة القرآنية مؤشر نّصي يقوم عليه بناء املعىن بشكل . ما توضحه خترجياته العقلية املنطقية

) املعىن(ستقصاء ، ومبوجب ذلك يكون البحث يف اجلانب اللغوي أساسا ال)الكشاف(واضح يف 

  . لدالالت اخلفيةاْكَناِه تواس

.346، ص 1994، لبنان، 1أبو هالل العسكري، كتاب الفروق، تح، أمحد سليم احلمصي، ط)19(
1988املطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني، د ط، اليسوعي، فرائد اللغة يف الفروق، المتس هنريكوس األبينظر، )20(

  . 178ص 
.1/81، الكشاف)21(
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 –املخرب به  - هي األخبار مبا يظهر سرور) البشارة(ويف هذا السياق يرى الزخمشري، أن 

﴿ : جاء يف قوله تعاىل      ﴾ )باالستهزاء والسخرية الشديدة، ) 34/التوبة

يف  األغلب استعماله« :البشر من حزن أو سرور، وقال ابن عطيةأنه خرب يؤثر يف : وقال سيبويه

الشر أيضا مقيدا به منصوصا على الشر للمبشر به وعلى العموم مىت أطلق  اخلري وقد يستعمل يف

.)22(»لفظ البشارة حيمل على اخلري

ولنا ما ُخيَالُف قول ابن عطية والزخمشري بدليل قول«:يعلق أبو حّيان على هذا بقوله

  ومسى بذلك لتأثريه سيبويه وغريه، وأن البشارة أول خرب يَرُِد على اإلنسان من خري كان أو شرّ 

﴿:على البشرة، وقال تعاىل    ﴾ )وقال تعاىل) 21/التوبة:﴿  

  ﴾)23(»ولكن الزخمشري جعل عكس هذا يف الكالم ،)34/التوبة(.

﴿ اء يف تفسريه لآلية السابقة الذكررّ فوقد ذكر ال     ﴾ )أنّ  )34/التوبة

)24(.البشارة إمنا تكون يف اخلري فقد قيل ذلك يف الشر

الفرّاء يف تفسريه لقوله واب الواردة مبعىن العقاب ذكر ثواألمر َذاتُُه ينطبق على ألفاظ ال

﴿ :تعاىل     ﴾)اإلثابة هاُهنا يف معىن عقاب ولكنه  « :قال ،)153/آل عمران

  : كما قال الشاعر

أََداُهْم ُسوًدا أو حمدرجة مسرًا َأَخاُف زِيَاًدا أْن يكوَن َعطَاُؤهُ 

َنَك ورمبا أنكرَه ه ألعاِقبَـ معنا ،اأتيتين ألُثِيبَـَنَك ثـََوابً لئن : يقول الرجل الذي قد اجرتم إليكقد و 

.)25(»من ال يعرُف مذاهَب العربية

.111-1/109أبو حيان، البحر احمليط، )22(
.111-1/109، املرجع نفسه)23(

.1983،1/239، بريوت، 3عامل الكتب، طمعاين القرآن،، )هـ207ت(أبو زكريا حيي بن زياد )24(
.1/239املرجع نفسه، )25(
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ويقول ابن سنان اخلفاجي يف هذه املسألة اليت أوَرَدَها يف باب الكالم يف األلفاظ املؤلفة 

﴿ :قال اهللا عز وجل ،أّن العرب قد حتِمُل الّلفظ على الّلفظ فيما ال يستوي معناه  

   ﴾ )وبشر هؤالء بالعذاب، والبشارة : بشر هؤالء باجلنة قال: ملا قال) 21/آل عمران

﴿ :وكذلك يف قوله تعاىل ،إّمنا تكون يف اخلري ال يف الشر        ﴾

Ƣǫ�Ƣŭ�ǾǼǰǳÂ�̈¦±ƢÉů�ƢĔȋ�ƨƠȈǈƥ�ƪ¾ فالسيئة .)40/الشورى( ǈȈǳ�ƨȈǻƢưǳ¦: ﴿      ﴾

﴿ :قوله تعاىل َفَحَمَل اللفظ على اللفظ، وكذلك          ﴾  

وجلّ َمحََل اللفظ على الّلفظ فخرج االنتقام بلفظ الذنب، ألن اهللا عزّ  إمنا .)54/آل عمران(

)26(.ال ميكر

فقد دّل بِنْفِيَها على إثبات االستقامة ) عوج(ويقف الزخمشري عند استعمال القرآن لكلمة 

﴿  :للقرآن يف قوله تعاىل         ﴾ )بني هذا املعىن وبني  ويقارن .)28/الزمر

مستقيما أو غري معّوج، ويستخرج من تعبري القرآن فائدتني األوىل نفي أن يكون فيه عوج : قولنا

)27(.خمتص باملعاين دون األعيان) عوج (والثانية أن لفظ  ،قط

سم َعوَِج الشيء بالكسر فهو أعوج واال:الَعوج بالتحريك مصدر قولك «:جاء يف الصحاح

وكّل ما كان ينتصُب كاحلائط والعود قيل فيه عوج بالفتح، :بكسر العني، قال ابن السكيتالِعَوج 

.)28(»عوج هيف دين: والعوج بالكسر ما كان يف األرض أو دين أو معاش يقال

2010، لبنان، 1كتاب ناشرون، طإبراهيم مشس الدين،:، سّر الفصاحة، تح)هـ422ت(ابن سنان اخلفاجي)26(

  . 153ص
.4/121الكشاف، )27(

4أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، ط:، الصحاح وتاج العربية، تح)هـ393ت ،إمساعيل بن محاد(اجلوهري )28(

.1/331، )عوج(، مادة 1987
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والَعوج بفتح العني خمتص بكل شيء مرئي   «:وذكر ابن منظور الفرق يف مؤلفه قائال

.)29(»كاألجسام، وبالكسر، مبا ليس مبرئي، كالرأي والقول

  ويقول الفريوز أبادي ،)30(»َوجَ ال يف العود َعَوٌج، ويف الرأس عِ ويق «ويقول الزخمشري 

.)31(»فيه َعَوٌج حمركة، ويف حنو األرض والدين: ويقال يف منتصب كاحلائط والعصا« 

 :السياقو اللفظ  1-

�ƾȀƬƳ¦�ÀƢȈǟȋ¦�ń¤�Ƣđ�ƨǐƬű�Ȇǿ�Ŗǳ¦�ňƢǠŭ¦�ǺǷ�ƨǸǴǰǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǲǬǻ�ƢǷ�¦̄Ɯǧ

  الزخمشري يف بيان مالءمتها لسياقها وملاذا آثرها القرآن على غريها يقول يف قوله تعاىل

 ﴿                    

  ﴾ )بالكسر ) الِعَوج(قد فـَّرُقوا بني الِعوَج والَعَوج فقالوا : فإن قلت «).107، 105/طه

بالفتح يف األعيان واألرض عني فكيف َصح فيها املكسور العني؟ قلت )الَعوجَ (و يف املعاين،

االستواء واملالسة ونفي اإلعوجاج عنها بفظ له موقع حسن َبديع يف وصف األرض لاختيار هذا ال

على أبلِغ ما يكون، وذلك أنك لو عمدت إىل قطعة أرض فسويتها وبالْغَت يف التسوية

وعيون البصراء من الفالحة واتفقتم على أنه مل يبق فيها اعوَجاُج قط، مث استطلعت على عينك 

وأمرته أن يعرض استواَءَها على املقاييس اهلندسية، لعثر فيها على عوج يف غري رأي املهندس فيها 

وعال ذلك  موضع، ال يُدرك ذلك حباسة البصر، ولكن بالقياس اهلندسي، فـَنَـَفى اهللا عّز وجلّ 

إال بالقياس دون اإلحساس حلَِق .)32(»العوج الذي َدّق ولطف عن اإلدراك الّلهم إال بالقياس

  . بالكسر )ِعوج( يلباملعاين فق

1محد حيدر، دار الكتب العلمية، طأعامر : ، لسان العرب، تح)ـه711ت ،مجال الدين أيب الفضل األنصاري()29(

.2/121، )ع و ج(، مادة 2005بريوت، 
.315،316ت، ص عبد الرحيم حممود، دار املعرفة، دط، بريوت، د:أساس البالغة، تح)30(

.255، ص 2007بريوت، ، 2أبو الرنا نصر اجلوريين الشافعي، دار الكتب العلمية، ط:القاموس احمليط، تح)31(
3/85الكشاف، )32(
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  )سيق(وللكلمة الواحدة إحياءات خمتلفة حسب سياقها فقد عّرب القرآن الكرمي بكلمة 

يف جانب الكافرين وسْوِقِهِم إىل جهنم ُزَمرًا، ويف جانب املؤمنني وَسوِقِهم إىل اجلّنة ُزمرَا، ويقف 

فإن قلت  « :إحيائه هنا وإحيائه هناك فيقولعند هذا الّلفظ يف هذين املقامني املتبايَنني، لُيِشَري إىل 

راد بَسوِق أهل الّنار طردهم إليها :كيف عّرب عن الذهاب بالفريقني مجيعا بلفظ الّسْوِق ؟ قلت
ُ
امل

راد  ىباهلوان والعنف، كما يفعل باألسار 
ُ
واخلارجني على الّسلطان إذا ِسيقوا إىل حبس أو قتل، وامل

�ƨǷ¦ǂǰǳ¦�°¦®�ń¤�Ƕđ�Ƣǟ¦ǂǇ¤�ƢȀưƷÂ�śƦǯ¦°�Ëȏ¤�Ƕđ�Ƥِبهم ألنّ ِبَسْوِق أهِل اجلنة سوُق مراكِ  ǿǀȇ�ȏ�Ǿ

ان ما بني تّ شوالرضوان كما يْفَعل مبن يشرف وُيكرِم من الوافدين على بعض امللوك، ف

.)33(»السَّْوَقني

  يف اآلية) السيئة(تزايل، فهو َحيِمُل عيلجأ الزخمشري لتأويل كل ما يُعارض مذهبه اال

 ﴿:البقرة يف قوله عز وجلمن سورة               

     ﴾ )ليتفق ذلك مع رأي ) الكبرية(على معىن  )81/البقرة

ومن كسب سيئة « :اآلية الكرمية املعتزلة الذي يقول خبُلوِد مرتكب الكبرية يف النار، يقول يف تأويل

.)34(»تلك، واستولت عليه) أحاطت به خطيئتهو (من السيئات، يعين كبرية من الكبائر، 

فسرها بذلك لتنطبق اآلية  «:ولذلك عّلق ابن املنري على تفسري الزخمشري السابق بقوله

على مذهب املعتزلة وهو أن فاعل الكبرية خملّد يف النار، ومذهب أهل السنة أنه ال خيلُد فيها

.)35(»إالّ الكافر، وفسروا اخلطيئة بالشرك

�Â�ƨđƢǌǷ�ƨȇ¡�Ŀ�Ãǂƻ¢�ÀƢǰǷ�ƨǸǴǯ�É¾ÈƾƦÉƫ�ƾǫÂلحظ الزخمشري هذا ويناقشه ويبحث ي

تني وكيف اقتضى كٌل مّقاٍم من املقامني هذه الكلمة بعينها، ولَهُ املقامني، ويشرُح أسلوَب اآلي

﴿ :قول يف قوله تعاىلييف هذا كالٌم جيٌد،            

.4/114، الكشاف )33(

.1/159، املصدر نفسه)34(
.1/159وهامشه،  املصدر نفسه)35(
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   ﴾)يعلم السر، لقوله:هّال قيل: فإن قلت .)04/األنبياء:﴿      ﴾

بالسر  .القول عام يشمُل الِسّر واجلهر، فكان يف العلم به العلم: قلت .)03/األنبياء -62/طه(

 ﴿:يعلم السر كما أن قوله: أن يقولوزيادة، فكان آكد يف بيان االطالع على جنواُهْم من  

  ﴾ الّسِميُع الَعليُم لذاته فكيف ْختَفى عليه يعلُم سّرهم، مث بني ذلك بأنه :آكٌد من أن يقول

﴿:فلم ترك هذا اآلكد يف سورة الفرقان يف قوله تعاىل: خافية، فإن قلت   

     ﴾)كل ليس بواجب أْن جيَِيَء باآلكد يف  : قلت) 06/الفرقان

أخرى، كما جييُء باحلسن يف موضع وباألحسن يف غريه موضع، ولكن جييُء بالوَِكيَد تارة وباآلكِد 

ليفنت الكالم افتنانا وجتمع الغاية وَما ُدونـََها، على أن أسلوب تلك اآلية ِخَالَف أسلوب هذه

¦ÂǂǇ¢�ǶĔ¢�ƢǼȀǿ�È¿ËƾÈǫ�Ǿǻ¢�ǲƦǫ�ǺǷ
إن ريب يعلم ما أسروه، فوَضَع : أن يقول دار ه أالنجوى فكأنّ )36(

َر يف السموات صف ذاته بأن أنزله الذي يعلم السِّ القول موِضَع ذلك للمبالغة، ومن مث قصد و 

 ﴿:واألرض، فهو كقوله عالّم الغُيوبِ          ﴾ 

)37(.)03/سبأ(

ُوِت بالغّة القرآن بني البليغ واألبلغ، واحلسن واألحسن ايف تـَفَ ويف هذا النص يتضح رأيه 

¾ȂǬȇ�ƢǸǯ�ƢĔÂ®�ƢǷÂ�ƨȇƢǤǳ¦�ǞǸƴȈǳ.

 ﴿ :يقول يف قوله تعاىل            

              ﴾)يف هاتني ). 09/املنافقون

�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ȄĔ�ƾǬǳÂ،هو شأن اآليات القرآنية كلها أسرار تعبريية بديعة اآليتني كما

نشغال بأمر األموال والتصرف فيها والسعي يف تدبري أْمرها، واالنشغال بأمر األوالد إىل حدّ عن اال

وهذا هو معىن . الغفلة عن ذكر اهللا، وإيثار ذلك عليه ومن يفعل ذلك كان خاسرا خسارة عظيمة

.3/100،101الكشاف، )36(
.3/101املصدر نفسه، )37(
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ال تلهِكُم (: ه قالإنّ : لتأمل منهاااآلية على وجه اإلمجال إال أن هناك أسرارًا تعبريية تدعو إىل 

نّ أواجلواب ) ال تشغلُكمْ (وملاذا مل يُقْل : وقد تقول ،)38(ال تشغلُكمْ )ال تُلهكم(ومعىن ) أموالكمُ 

)إن يف الصالة لشغالً (حق كما جاء يف احلديث فقد يكون شغال يف  ،هو حممودما من الشغل 

 ﴿ :وكما قال تعاىل           ﴾ )ا ِمما اإلهلاُء فأمّ  .)55/يس

)39(.فاختار ما ُهو أحُق بالّنهيال خَري فيه وهَو مذموٌم على وجِه العموم 

﴿:وقد تأّوَل الزخمشري قوله تعاىل             

             ﴾)قد شاء َجْعَلُهْم : فقال. )93/النحل

��ǽÉ®¦ǂÉǷ�ǞǬȇ�Ń�ǺǰǳÂ�ƨǸǴǈǷ�ƨǨȈǼƷ�̈ƾƷ¦Â�ÅƨǷ¢�ǞǬƫ�Ń�ƨƠȈǌŭ¦�ǽǀǿÂ�¦Å°ƢȈƬƻ¦�ȏ�¦ÅǂÌǈǫ�ǶĔƢŻ¤�ƨƠȈǌǸǧ

أن خيُذَل :مث بني الزخمشري معىن اإلضالل واهلدى عن املعتزلة، فذكر أن اإلضالل هو... اتفاقا

َفُع معه اإلميان، حىت ولو سهّ من َعِلَم أنه خيتار الكفر وُيَصِمُم عليه وه ل ذا القسم من الناس ال يـَنـْ

وعلى ما يستحق به اللطف على االختيار  األمر، يعين أنّه بَىن اإلميانوتعاىل طريق  له اهللا سبحانه

)40(ِه على اإلجبار وعلى ما َيسَتِحُق به شيء من ذلكواخلذالن والثواب والعقاب، ومل يـَْبنِ 

  تزايل على اللغةعنلمس أثر الفكر اال) اهلداية(و  )اللضَ اإل(فمن خالل تأويل الزخمشري للّداَلني 

ƢÈعوالتوسع يف استخدام داللتها املعنوية من أجل ترسيخ دعائم املذهب اال
ÊēÈǂÌǐÉǻÂ�Ņ¦ǄƬ.

  :الجمع واإلفراد -2

  د واجلمع للكلمة الواحدةااإلفر لقد أمعن الزخمشري النظر يف املفردات القرآنية من ناحية 

  . الكامن وراء استعماهلا) الداليل(ة مستْقِصيا املغزى لّ و قِ أوحىت من حيث َمجِْعَها مجع كثرة 

.4/531الكشاف، )38(
1988، العراق، 1الثقافية العامة، طفاضل صاحل السمرائي، ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، دار الشؤون)39(

  . 131/132ص
.2/607الكشاف وهامشه، ينظر، )40(
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﴿:يقول يف قوله تعاىل      ﴾ )55/املائدة(  

إمنا وليكم اهللا : الكالم أصلُ : أولياؤكم ؟ قلتإمنا : قيلقد ذكرت مجاعة فهل : إن قلتف «

�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƅ¦�¾ȂǇǂǳ�ƢēƢƦƯ¤�Ǿǳ�ƢēƢƦƯ¤�Ǯ ǴǇ�Ŀ�Ƕǜǻ�Ľ�ƨǳƢǏȋ¦�ǪȇǂǗ�ȄǴǟ�ƅ�ƨȇȏȂǳ¦�ƪ ǴǠƴǧ

آمنوا، مل يكن إمنا أولياؤكم اهللا ورسوله والذين: واملؤمنني على سبيل التتبع، ولو قيل  سلم

.)41(»يف الكالم أصل وتبع

أْمجََع املعتزلة على أن كالم اهللا حمدث، والقرآن خملوق بناء على رأيهم يف قضية نفي 

قدم بهلية القائمة على عدم مشاركة اهللا شيء يف القدم، واليت تـُْفِضي إىل القول إلاصفات الذات 

...العامل، وينتُج عن ذلك ِقَدُم كّل شيء يف الكون فلو كان كالم اهللا قدميا لكن هناك قدميان

كالم اهللا وهذا مَغايٌر لفكر التوحيد عندهم، لذا اعتقد املعتزلة بأن كالم اهللا خملوق وإذ كان القرآن  

فالقرآن خملوق، واعتقادهم خبلق القرآن من أقوى احلجج على وحدانية اهللا سبحانه وتعاىل فيقول 

فهو أّن القرآن كالم اهللا  وأما مذهبنا يف ذلك «القاضي عبد اجلبار مقّررا، مذهبه ومذهب املعتزلة 

.)42(»تعاىل َوَوْحُيُه وهو خملوق حمدث

§���Ń�ǶĔȋ�ǶǴǠǳ¦�ǶȀǼǟ�ȄÈǨÈºǻÂ «:وقيل ƢƬǰǳ¦�ǲǿ¢�ǺǷ�ǲȈǫÂ��śǯǂǌŭ¦�ǺǷ�ƨǴȀŪ¦�¾ƢǫÂ

استكبارًا منهم  ؟املالئكة وكلم موسى منا كما يكلمّ يكلّ ﴿لوال يكلمنا اهللا﴾ هالّ يعملوا به 

َجَهَلِة املشركني قيل من أهل الكتاب إىل اهللا سبحانه وتعاىل واإلجابة ، وهو طلب من )43(»وعتّوا

�¿Ȑǯ�ª ÂƾƷ�ȄǴǟ�ƨǳǄƬǠŭ¦�Ƣđ�¾ƾƬǇ¦�Ŗǳ¦�ƨŻǂǰǳ¦�©Ƣȇȉ¦�ǺǷÂ��ǲƦǬƬǈŭ¦�ǺǷǄǳ¦�Ŀ�Ƥ Ǵǘǳ¦�¦ǀǿ�Ǻǟ

﴿:اهللا قوله تعاىل      ﴾ )الكرمية  فالنداء يف اآلية .)51/املؤمنون

هذا  «:فيقول الزخمشري يف ذلك  سول واحدر اجلمع واخلطاب مّوجه إىل  غةالسابقة جاء بصي

  املعىن ة، وإمنافمتفرقني يف أزمنة خمتل االنداء واخلطاب لَْيَسا على ظاهرمها، وكيف والّرسل إّمنا أُرِسُلو 

.1/635الكشاف، )41(
3عبد الكرمي عثمان، مكتبة وهبة، ط: تحشرح األصول اخلمسة، ، )ه410ت(القاضي عبد اجلباربن أمحد اهلمذاين )42(

  .528ص، 1996القاهرة، 
.1/181الكشاف، )43(
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د السامع أن أمرًا نُوِدَي له مجيع رسول يف زمانه نُوِدَي ِلذلك وَوّصى به، ليعتقكل اإلعالُم بأّن  

.)44(»الّرسل َوَوّصوا به حقيٌق أن يؤخذ به ويعمل عليه

فال جيوز أن يكون اهللا ، حدوث كالم اهللانفي فالزخمشري يَرمي من تأويله إىل تأكيد 

§�¦ƢǠǳ¿ه كالما أزليً سبحانه وتعاىل قد وجّ  ƢǘŬ¦�¦ǀđ�ǾǻƢǷ±�Ŀ�Ëœǻ�ǲǯ�ń¤�Ƣىدّ أل ، فلو جاز  

خبطاب مفرد لكل رسول  ؛نه وتعاىلابَقِدِم كالم اهللا سبحانه وتعاىل لذا توجه اهللا سبح :إىل القول

  . يف زمانه

فإن مذهب أهِل السنة أن اهللا تعاىل ،تزاليةعهذه نفحة ا « :ابن املنري على ذلك قائال وردّ 

﴿:تعاىل متكلم آمٌر ناٍه أزالً، وال يشرتط يف َحتَُقُق األمر وجود املخاطب، فعلى هذا قوله   

              ﴾ )51/املؤمنون(.  

وحقيقته عند أهل احلق، وهو ثابت أزال على تقدير ُوُجوِد املخاطبني فيما ال يزال على ظاهره 

زلت  مالكمتفرقني كما يف هذا اخلطاب، أو جمتمعني كما يف زعمه، واملعتزلة ملا أبت اعتقاد َقِدَم ال

» ȐƻÂ�±ƢĐ¦�ȄǴǟ�ƢŮƢưǷ¢Â�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�¦ȂÉǴÈÈŧ�ŕƷ��¿ƾǬǳ¦�Ƕđخّص هذه الظاهر وما بَاُل الزخمشري

�ËĔƘƥ�ƨȇȉ¦ا على خالف ظاهر، ومعتقده يوجب محل ذلك مثل قوله تعاىل:﴿   

    ﴾ )45(»األوامر العامة يف األمة على خالف ظاهر ومجيع )110/البقرة(.

﴿:وقال الزخمشري يف قوله تعاىل           

 ﴾ )ثننيإّمنا مجعوا بني العدد واملعدود فيما وراء الواحد واال: فإن قلت « .)51/النحل  

وأما رجٌل .ندي رجال ثالثة وأفراس أربعة، ألن املعدود َعاٍر عن الداللة على العدد اخلاصعفقالوا 

ما داللة على العدد، فال حاجة إىل أن يقال رجل واحدهوَرُجالن وفرس وفرسان فمعدودان في

امُل ملعىن اإلفراد والتثنية َدالٌ االسم احل: ثنان، فما َوْجُه قوله إَهلَْنيِ اثنني؟ قلتاورجالن 

.3/185، الكشاف)44(
.3/185، وهامشه املصدر نفسه)45(
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على اجلنسية والعدد املخصوص، فإذا أريدت الداللة على أن املعّين به منهما والذي : على شيئني

  د شفع مبا يؤكده فدل به على القصد إليه والعناية به أال ترى أنكيساق له احلديث هو العد

)46(.»أنك تثبت األلوهية ال الَوحدانيةإّمنا هو إله؛ ومل تؤكد بواحد مل حيسن وُخّيل  :لو قلت

ألن إهلني صاحل للداللة  ؛إهلني يراد به العدد بدليل أنه شفع بقوله اثنني: فالتنكري يف قوله

إلٌه :داللته عليه، وكذلك قولهضتْ حّ لما َوَصَف مبا يدل على العدد متَ على شيئني اجلنسية والعدد ف

)47(.ضها ما بعدها للمراد منهاميحِّ 

﴿ :يقول اهللا تعاىل    ﴾ )ديِملَ ثـَنَـْيت ال:فإن قلتَ «  ).64/املائدة  

﴿ :يف قوله  ﴾ وهي مفردة يف ﴿     ﴾ ) قلت ليكون ) 64/املائدة

أن غاية ما يبذله  وذلكرد قوهلم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات غاية السخاء له ونَفي البخل عنه، 

Ǯ،الّسِخي مبَاَلُه من نفسه أن يعطيه بيديه مجيعا ǳ̄�ȄǴǟ�±ƢĐ¦�ŘƦǧ .ِبسكون العني)َولعُنوا( وقرئ.

يََدُه بسط باملعروف وحنوه مشية سحح وناقة : يقال -بل يداه بْسطان -ويف مصحف عبد اهللا 

﴿صرح،     ﴾) تأكيد للوصف بالسخاء، وداللة على أن اهللا تبارك ) 64املائدة

فـَّلَما َعَصْوا اهللا يف حممدوتعاىل كان قد بسط على اليهود حىت كانوا من أكثر الناس َماالً 

.)48(»اهللا تعاىل ما بسط عليهم من السعة فَّ ك  -وكذبوه -صلى اهللا عليه وسلم -

 ﴿فإن قلت َمل ثـَنَـْيَت اليد يف«    ﴾ يف وهي مفردة ﴿ ﴾ قال أمحد  

على اليهود لعنت  وملا كان املعهود يف العطاء أن يكون بإحدى اليدين وهي اليمني، وكان الغالب

ǶÉȀÈºƥǀ
Êǯ�ńƢǠƫ�ƅ¦�śƦǧ�� ƢǘǠǳ¦�ƢȀǼǷ�» ȂǳƘŭ¦�̈ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƾȈǳ¦�Ǻǟ�Ƕē°ƢƦǟ�© ƢƳ��ƨȈǸǈŪ¦�®ƢǬƬǟ¦

سمية، بأن يَنسَب اعتقاد اجل يف األمرين يف نسبة البخل ويف إضافته إىل الواحدة، تنزيًها منهم على

إىل ذاته صفة الكَرِم املعّرب عنها بالبسط، وبأن أضافُه إىل اليدين َمجيًعا ألّن ِكلَتا يديه ميني، كما َوَرَد 

.587، 2/586الكشاف، )46(

.213حممد حممد أبو موسى، خصائص الرتاكيب، ص )47(
.1/643الكشاف، )48(
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يف احلديث تنبيًها على نفُي اجلسمية، إْذ لو كانت ثابتة جّل اهللا عنها لكانت إحدى اليدين ميينا 

ُيَضافُ  ااجلسمية، وأضاف الكرم إليهما َال َكمَ فلما أثبت ميني نفيُ . واألخرى مشاال ضرورة

.)49(»كرمتيف الشاهد إىل اليد اليمىن خاصة، إذ األخرى مشال وليست َحمَالً للّ 

  :ر والتأنيثـالتذكي -3

﴿  :وقوله تعاىل          

           

                     ﴾  

﴿ : بتذكري الضمري يف قوله). 49/آل عمران(  ﴾)وقوله تعاىل). 49/آل عمران  

 ﴿                  

            ﴾)بتأنيث الضمري يف قوله). 110/املائدة:﴿ 

   ﴾  فما سبب هذا االختالف ؟  

نقل ابن الزبري رأي الزخمشري يف توجيهه اآليتني وهو أنه يف آية آل عمران أعاد الضمري 

َماثل أي يف ذلك الشيء ) مثل(أنفخ يف املثل، والكاف هنا مبعىن : أي) كهيئة(على الكاف يف 
ُ
امل

.)50(مذكر) املثل(فأعاد الضمري بالتذكري ألن  ،هليئة الطري

﴿ :من سورة املائدة فقد قال تعاىل 110وأما يف اآلية       

       ﴾ .فأعاد ȄǈȈǟ�ƢȀÉǬǴź�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨƠȈŮ¦�ƨǨǏ�ƢĔȋ�» Ƣǰǳ¦�ȄǴǟ�ŚǸǔǳ¦

.1/643، الكشاف)49(

  املتشابه اللفظ، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه )ـه708ت (أيب جعفر أمحد الثقفي ينظر، )50(

.1/358والكشاف، .1/156، 1971من أي التنزيل، دار الكتب العلمية، د ط، بريوت، 
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�ǾƼǨǻ�ǺǷ�ȏÂ�ǾǬǴƻ�ǺǷ�ƪ ǈȈǳ�ƢËĔȋ��ƢȀȈǳ¤�» Ƣǔŭ¦�ƨƠȈŮ¦�ń¤�ǞƳǂȇ�ȏÂ��ƢȀȈǧ�ÉƺǨǼȇÂ��¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ

.)52(وذهب الّفراء إىل أن الضمري يعود على اهليئة وهي مؤنثة، )51(يف شيء

عوَد الضمري على اهليئة على تقدير وإذ ختلقُ وجاء يف البحر احمليط أنّه جّوز بعضهم 

)53(.صورة مثل صورة الطائر احلقيقي فتنفخ فيها فيكون طائرا حقيقة بإذن اهللا امن الطري طائر 

 على اهليئة ألن اهليئة صورة من َعَوِد الضمري أن ال مانع ويرى فاضل صاحل السمرائي

َنعها ُهوَ صوشكله، واملعىن أنّه ينفُخ فيها ُهَو َعَلى صورة الطائر وشكله، وهذه اهليئة الشيء 

)54(.من الطّني، فال يلَزُم َما قالُه املانعون

من لدن  -44/آل عمران - والبن الزبري توجيه آخر لآليتني وهو أنه َوَرَد قبل ضمري آية

﴿ :قوله تعاىل         ﴾ إىل قوله :﴿   ﴾  حنو عشرين

﴿:ضمريا من ضمائر املذكر، فـََوَرَد الضمري يف قوله  ﴾ ُأما . ُمذكرًا ليَناِسب ما تقّدمه

 ﴿:فُمْفَتِتَحة بقوله تعاىل ).أية املائدة(أي ) العقود(آية         

          ﴾)وخلَقه الطائَِر ونفَخُه فيه من أّجِل نَِعِمِه تعاىل ) 110/املائدة

�śƬȇȉ¦�ǺǷ�ǲǯ�È ƢÈƴÈǧ�½ƢǼǿ�ƢÈ
ÊēǂÌưÈǰÈǯ�ǂƟƢǸǔǳ¦�ǂưǰƫ�ÌÈŃÂ��Ʈ ȈǻƘƫ�Ǯ ǳ̄�ÈƤ ÈǇƢÈǼÈºǧ��Ǯ ǳǀƥ�ǽƾȈȇƘƬǳ�ǾȈǴǟ

)55(.على أمت املناسبة

﴿:ويقول الزخمشري يف قوله تعاىل      ﴾

، وسيئا يف بعض )كل(إىل ضمري ) سيء(قرَئ سيئة وسيَئُه، على إضافة  ).38/اإلسراء(

كيف قيل : كأن شأنه، فإن قلت:املصاحف وسيئات، ويف قراءة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه

.1/676الكشاف، .1/156مالك التأويل، )51(

.1/214معاين القرآن، ينظر، )52(
.4/56أبو حيان، )53(

  .130ص ، 2009، عّمان، 1دار الفكر، طمن أسرار البيان القرآين، )54(
.1/158أيب جعفر أمحد بن الزبري الثقفي، مالك التأويل، )55(
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السيئُة يف حكم األمساء مبنزلة الذنب واإلمث زَال عنه حكُم الصفات: قوله مكروها؟ قلت سيئُه مع

الزىن سيئة كما تقول : ، أال تراك تقول)سيئا(و )سيئة(فال اعتبار بتأنيثه، وال فرق بني من قرآ 

ضها فما ذُِكَر من اخلصال بع:فال فرق بني إسنادها إىل مذكر ومؤنث، فإن قلت،والسرقة سيئة

كل : باإلضافة، فما َوْجُه من قرأ سيئة؟ قلت)َسيَئة(وبعضها حسن، ولذلك قـََرَأ َمن قـَرََأ يءٌ س

¨®ÂƾǠŭ¦�¾ƢÈǐŬ¦�ǞȈǸÈ
Êŝ�ȏ�ƨǏƢƻ�ǾǼǟ�ȆĔ�ƢŠ�ƨǗƢƷ¤�Ǯ ǳ̄.)56(

ويلمح الزخمشري معىن الّلني والَرَخاَوة يف الكلمات املؤنثة كما يُلمُح معىن الصالبة والقوة 

ذكَرة يقول يف قوله تعاىليف الكلمات 
ُ
﴿ :امل   ﴾ )فإن قلت). 38/الزمر  

 ﴿:بعد قوله »على التأنيث) ممسكات(و )كاشفات(ِملَ قيل «     

        ﴾ )قلت). 36/الزمر 

﴿  :والعزى ومناة قال تعاىل إناثًا وهّن الالتثـَُهّن وُكنّ أَنّـ             

       ﴾ )لُيضِعَفَها ويُعِجَزَها زيادة تضعيف ، )21-20-19/النجم

طالبهم به من كشف الّضر وإمساك الرمحة، ألن األنوثة من باب الّلني والرخاوةوتعجيز عما 

اإلناث الاليت هّن الالت والعزى ومناة:كما أن الذُُكورة من باب الشدة والصالبة كأنه قال

)Ƣǔȇ¢�Ƕǰē�Ǿ.)57يأضعف مما تدعون هلّن وأعجز، وف

 ﴿:له تعاىلو وق               

   ﴾ )ِملَ ُنِكَرت الّنفس؟ قلت : فإن قلت«  :قال فيه الزخمشري .)10- 7/الشمس

  وواحدة  أن يُريَد نفسا خاصة من بني الّنفوس وهي نفُس آدم كأنه قال:فيه وجهان، أحدمها

ِإفـَْهاُمُهَما أن يُريد ُكّل نفٍس وينكر للتكثري، ومعىن إهلام الُفُجوِر والتـُْقَوى:من النفوس، والثاين

وقوله  .هما بدليلنوإعقاُهلُما، وأّن أحدمها حسن واآلخر قبيح، وَمتِْكينُه من اختيار ما شاء م

.642، 2/641الكشاف، )56(
.4/125، املصدر نفسه)57(
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﴿ :تعاىل      ﴾ وأما قول   التزكية والتدسيةَفَجَعلُه فاعل

ألنه يف معىن  ؛)من( هللا تعاىل وأن التأنيث الراجع إىل) َدَسى(و )زكىّ (من زعم أّن الضمَري يف 

فمن تعكيس القدرية الذين يورّكون على اهللا َقْدرا هو بريٌء منه ومتعال عنه، وحييون : النفس

ǾȈǳ¤�ƢĔȂƦǈǼȇ�ƨǌƷƢǧ�ǲƸŤ�Ŀ�ǶȀȈǳƢȈǳ«)58(.

ملا اتفق عليه املعتزلة يف أن العبد قادر خالق ألفعاله  االزخمشري يف هذا جاء تأكيدوما رآه 

أن يَضاَف إليه تعاىل منزّه  مستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا يف الدار اآلخرة واهللا ،َخريَها وشّرَها

  العادلّشر وظلم، وفعل كفر ومعصية، ألنه لو خلق الظلم كان ظاملا، كما خلق العدل فهو 

مصاحل من حيث احلكمة رَِعايَُة واتفقوا على أن اهللا تعاىل ال يفعل إّال الصالح واخلَري، وجيب

)59(.العباد

)*(أهل الّسنة واجلماعة أو من أُطلَق عليهم اسم اجلربية:)(وقد َعَىن الزخمشري بالقدرية

خالق هو وأن اهللا تعاىل . )60(الذين يرون نفَي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إىل الّرب تعاىل

ألنه ال يقع يف ملكه  ؛)61(قبيحها والعبد مكتسب َهلَاو  أعمال العباد خريها وشّرَها، َحَسِنَها

سبحانه إّال ما يُريدُه ويشاؤُه وال َدخَل هنا للعقل اإلنساين يف حتديد اخلري ومتييزه عن الشر

إْذ الّسماع والتشريع واألمر والنهُي اإلهلي عندهم هو الذي حيّدُد ما هو اخلري النافع احلسُن َوَما هو 

ǿ�Ŀ�̈ŐĐ¦�ǶǰƷ�¦ǀǰǿ��ÉƶȈƦǬǳ¦�É°ƢËǔǳ¦�ÉǂËǌǳ¦62(.ذه القضية(

.4/747،748الكشاف، )58(

.1/45الشهرستاين، امللل والنحل، )59(

)( ينظر، أمحد .فرقة تنفي الَقدر، وترى أّن للعبد قدرة تُوجُد الفعل، وهو أتباع معبد اجلهمي، وغيالن الدمشقي: القدرية

.وما بعدها 3/81أمني، ضحى اإلسالم، 
)*( لهجهم بن صفوان، ترى أّن اإلنسان جمبور وليست له إرادة حرّة، وال قدرة على خلق  أفعا: فرقة على رأسها: اجلربية  

.وما بعدها 56، 3/55ينظر، أمحد أمني، ضحى اإلسالم، . وهو كالريشة يف مهب الريح
.1/85املرجع نفسه، )60(

.1/85الشهرستاين، احمللل والنحل، )61(
  . وما بعدها 138ص ، 1988، القاهرة، 2دار الشروق، طاملعتزلة ومشكلة احلرية اإلنسانية، عمارة حممد، )62(
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  : المعنىبعالقة الصيغة الصرفية : المبحث الثاني

  :ناسبة بين هيئة الكلمة ومعناهامال -1

)Ŀǂǐǳ¦�ƢĔ¦ǄȈǷ(سنحاول الوقوف عند هذه العالقة أو الرابطة الداللية بني هيئة الكلمة 

  . وبني املعىن الذي حتيل إليه تلك اهليئة ومدلوهلا الوضعي أو السياقي

نا دراسات جادة للخليل بن أمحد ت¦ǨǫȂƬǇȏ�ƾȈĐ¦�ÄȂǤǴǳ¦�ƢǼƯ¦ŗǳ�ƨǘȈǈƥ�ÅƨÈƬǨǳ�ƢÈǼÌºƬǨƬǳولو 

ومن كان له . ه وأقّر ما توَصّل إليه اخلليل وأَضاَف عليهالفراهيدي يف هذا اجلانب، كما تَِبَعُه سيبوي

قة بني املبىن حقا فضُل السبق والريادة يف إماطة اللثام عن مبحث هام من مباحث اللغة وهو العال

.واملعىن وإيضاحها وتطبيقها على اللغة العربية كان ابن جّين يف مؤلفه اخلصائص

§�Ê« :ولنبدأ مع اخلليل بن أمحد الفراهيدي حيث قال ÉƾǼŪ¦�©ȂǏ�Ŀ�¦ȂÉÈŷËȂƫ�ǶĔƘǯ

.)63(»)َصْرَصرُ (:وتومهوا يف صوِت البازي تقطيعا فقالوا)صرّ (:استطالة وَمًدا فقالوا

وبني معناه من ) صرّ (ونَلَمُح هنا إشارة اخلليل إىل ما بَني الِفعل الثالثي املّضعف العني 

من حيث بِْنية الصيغة وداللتها على املعىن اإلفرادي لتلك الكلمة فنحن نالحُظ أّن ،التناسب

يناِسُب ƨǸǴǰǳ¦�ƨȇƢĔشديد فيها يـُْنِتُج عنه َنوٌع مَن املّط واالستطالة يف تمن ال ئَف الرّاء الناشيتضع

ِة الكلمة أو هيئتها ومعناها غَ فاملناسبة ُهنا ظاهرة بني ِصي،اجلُْنُدِب من َمّد واستطالةما يف صوتِ 

)64(.الذي تدل عليه

فإذا انتقلنا إىل كالم سيبويه يف هذا املوضع فإننا جنَُِد أن سيبويه قد أكّد سبق اخلليل

وقالوا ) خشن(هذا باب افَعْوَعَل وما هو على مثاله مما ملَْ نذكره قالوا «: إىل هذا الباب فهو يقول

Ƣǫ�̄¾�: وسألت اخلليل فقال) اخشوشن( ¤�ǾËǻ¢�ƢǸǯ��ƾȈǯȂƬǳ¦Â�ƨǤǳƢƦŭ¦�¦Â®¦°¢�ǶËĔƘǯ) اْعَشْوَشَبِت

.)65(»فإّمنا يريد أن جيعل ذلك كثريا َعاًما قد بالغَ )األْرضُ 

.1958،2/152ط، بريوت،  دحممد النجار، دار اهلدى،:، اخلصائص، تح)هـ392الفتح عثمان،ت  أبو(ابن جين)63(

  . 31ص ،2002املكتبة العصرية،دط، بريوت، عبد احلميد أمحد يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي،)64(
.2/219الكتاب، )65(
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وما حتيل إليه ) أثر زيادة املبىن يف زيادة املعىن(من هذا الّنص أنه يقودنا إىل فكرة  واملالحظ

ويف هذا  .ل بداللة املبالغة والتوكيديهذه الزيادة من دالالت وأغراض بالغية، اصطلح عليها اخلل

  . "ما جاء على مثال واحد حني تقاربت املعاين":املعىن قد عقد سيبويه بابا يف كتابه مساه

وِمَن املصادر اليت جاءت على مثاٍل َواحد حني تقاربت «:فْلنتأّمل على سبيل املثال قوله

املعاين قولك النّزوان والنقران والقفزان، وإّمنا هذه األشياء يف زعزعة البدن واهتزازه يف ارتفاع ومثله 

ألنه جتيش نفسه وتثور  ؛الَغليان، ألنه زعزعة وحترك ومثله الغثيانومثل هذا... العسالن والرتكان

ومثله اخلطران والّلمعان ألن هذا اضطراب وحترك، ومثل ذلك الّلهبان والصخدان والوهجان، ألنه 

.)66(»وثؤوره فإمنا هو مبنزلة الغليانو  احلر حترك

سوق لنا سيبويه يف نصه هذا مجلة من األلفاظ املتقاربة املعىن واليت وردت بصيغة واحدة ي

  والعسالن والرتكان  النزوان والنقران: ها سيبويه كـي علعربَّ كما   -على مثال واحد -:فعالن أي(

�ƶǔƬƫ�¦ǀđÂ��¾¦Âƾǳ¦�Ǯ )...والغليان Ǵƫ�ƢȀȈǧ�½ŗǌƫ�ƨȇǄǯǂǷ�ƨǳȏ®�®ȂƳÂ�ń¤�Ǧ ǏȂǳ¦�¦ǀǿ�Ǿƥ�Ȅǔǧ¢Â

حني ) فعالن(ة واحدة يغلنا أكثر فكرة املناسبة بني الصيغة واملعىن فمجيء تلك الدوال بص

  .وهي احلركة واالضطراب ،ت املعاين اقتضى هذا اشرتاك تلك الدوال يف داللة واحدةتقارب

كما يُعّلل لتقارب املعان اليت تّدل ،ويـَُعّلُل سيبويه جميء بعض األلفاظ على أكثر من صيغة

ومثٌلٌه العسالن والرتكان «:عليها صيغتان مبا بني الصيغتني من التشابه يف مناسبة املعىن فيقول

الصراخ والنّباح، ألنّ :النزاء، والِقَماص كما جاء عليه الصوت حنو:وقد جاء على ِفَعال حنو

.)67(»يف النزوات وحنوهما تكلف من نفسه  ،ه من نفسهيالصوَت قد تكلف ف

  اليت تأيت عليها األصوات) فعال(وكذا ) فعالن(فالعسالن والرتكان َوَرَدا على صيغة 

عال وذلك ملا بني الصيغتني من تشابه يف مناسبة املعاين فكل من الفِ الّصراخ والّنباح،: حنو

يدل على صوت يتكلف املرُء فيه من نفسه )فُعال( خرا فالصُ ،ن يدل على حركة وتكلفالَ عَ والفَ 

واحلق أن سيبويه قد وَقَف كثريا على ظاهرة جميء ألفاظ  .وحنوه نما يتكلُفُه من نفسه يف النزوا

.2/218، الكتاب)66(
.2/218، املصدر نفسه)67(
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كثريا على هذه األلفاظ الستخراج املعىن املشرتك   على صيغة واحدة كما أنه َوقفمتقاربة املعىن 

كأن قـَّلَما يُعّلِل   –ه واحلق يقال تلك الصيغة ولكنّ و  بينها والذي جاءت ألجله على ذلك املثال

جميَء ذلك املعىن على تلك الصيغة مبعىن أنّه وإن وقف على ظاهرة املناسبة بني الصيغة واملعىن

Ǯفإنّ  ǳǀƥ�ÈǶËƬǿ¦�ƢǷ�ȂŴ�ȄǴǟ�ƢǿŚǣ�ÀÂ®�Ƣē¦ǀƥ�ƨǤȈǐǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ȄǴǟ�ŘǠŭ¦�
Ê ȆƴÈǸ

Êǳ�ǲËǴÈǠÉºȇ�Ń�Ǿ

)68(.ابن جين

ويطرق ابن جين بابا آخر يف جمال املناسبة، وهو توايل احلركات واملناسبة بينها وبني توايل 

.)69(»فعاللوا بتوايل حركات املثال توايل حركات األبفقا «:حركات األفعال، حيث يقول

علها مثال صيغة ففابن جين يرى أن احلركات املتوالية يف صيغة معينة جعلها مناسبة حلركات 

  .واالضطراب ةفهذه الصيغة مناسبة للمعىن الدال على احلرك) فعالن(

إنك جتُد يف املصادر الرباعية املضعفة تأيت للتكرير حنو الزعزعة«:ابن جّين ويقول  

يف املصادر ) الفعلى(والقلقلة، والصلصلة والقعقعة والصعصعة، واجلرجرة، والقرقرة، ووجدت أيضا 

فجعلوا املثال املكرر للمعىن املكرر ... الشبكي واجلمزي والولقى : والصفات إّمنا تأيت للسرعة حنو

.)70(»فيهاالذي توالت حركاته لألفعال اليت توالت احلركات  -واملثال - باب القلقلة: أعين

 يف هذا النص ما بني املصادر الرباعية املضعفة ومعناها من املناسبة، إذ أّن يلمح ابن جّين 

تناسب ما تدل عليه معانيها من التكرير  ،هذه املصادر رمبا اشتملت عليه من تضعيف وتكرير

الصيغة وتّدل عليه مما ُيضيُف إىل معناها املعجمي معىن آخر تضيفه ،املشرتك بني ألفاظ تلك البىن

ƨȈǧǂǐǳ¦�ƢȀƬƠȈđ.  من تكرار احلركات وتالحقها ) الفعلى(كذلك يف صيغة   أن األمر ال خيتلفبويرى

وما تّدل عليه من معىن السرعة والتتابع وتوايل احلركات يف الفعل كما توالت احلركات،وتتابعها

)71(.يف النطق

.33عبد احلميد أمحد يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، صينظر، )68(
.2/152اخلصائص، )69(

.2/153، املرجع نفسه)70(
.35عبد احلميد أمحد يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص ينظر، )71(
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 : صيغ المبالغة وداللتها -2

وقد  «كذلك للمناسبة بني بعض الصيغ وداللتها على املبالغة فيقولكما تطرق ابن جين  

صمحمح وَعرَكَركو  اتبعوا الالم يف باب املبالغة العني وذلك إذا كررت العني معها يف حنو دمكمك

ƢƳ�ƢǷ�ń¤�Ãǂƫ�ȏ¢�ƢÈ �إواملوِضُع يف ذلك للعني و ،وغشمشم
Êđ�ƨǬƷȏÂ�ƢŮ�ƢǠƦƫ�ƢǼǿ�¿Ȑǳ¦�ƢȀƬǷƢǓ�ƢŶ

.)72(»اْخَلْوَلَق اْعَشوَشَب واْغَدْوَدنَ : لغة يف حنوعنهم للمبا

والواضح من نص ابن جين أن زيادة املبىن تقتضي زيادة املعىن طلبا للمبالغة وقد تعرض 

  يف سوق الفاحتة إذ يقرر أن الرمحن أبلغ -زيادة املعىن لزيادة املبىن -الزخمشري هلذه القاعدة

والقياس  ،ِملَ قّدم ما هو أبلُغ مَن الوصفني على ما هو دونه:فإْن قلت:من الرحيم مث يتساَءلُ 

ملا قال الرمحن : اض، قلتاد فيّ رير وشجاع باسل وجوّ حنَعاِملٌ  :الرتقي من األدىن إىل األعلى كقوهلم

َدّق منها مة والرديف ليتناوَل َماتفتناول جالئل النعم وعظامها وأصوهلا َألْرَدَفُه الرحيم كالت

)73(.ولطف

  : اليت أطال الزخمشري الوقوف عندها نذكر ومن صيغ املبالغة

:)أفعل(/)فّعل(صيغة  -أ

)جنىّ (:ǲưǷ�ƾƷ¦Â�ŘǠŠ�ƢǸĔƘǯ�Â¢��ƾƷ¦Â�ŘǠŠ) أفعل(و )فّعل(قد يرد يف القرآن الكرمي 

، وسنحاول تقصي الفرق بني الصيغتني يف القرآن الكرمي)أنزل(و) نّزل(و ،)أنبأ (و) نّبأ(و )أجنى(و

﴿ :يف قوله عز وجل 141لقد ذكر يف سورة األعراف اآلية     

                    

  ﴾ ما ذكره يف سورة البقرة من األذى وزاد عليه فاقتضى ذلك اإلسراع  

  ). أجنى(ويف األعراف ) جنىّ (يف إجنائهم فقال يف سورة البقرة 

.156، 2/155اخلصائص، )72(
.1/6،7الكشاف، )73(
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﴿: ونظري ذلك ما ورد يف سورة إبراهيم وهو قوله تعاىل       

                 

               ﴾ )06/إبراهيم (

49اآلية  البقرةيف سورة قال ملا زَاَد على ما يف سورة البقرة من العذاب فإنه ) أجناكم(فاستعمل 

 ﴿                  

         ﴾.

 ﴿:فإنه فّسر سوء العذاب بقوله            ﴾ يف حني عطف

فجعل تذبيح األبناء أمرا آخر غري سوء  إبراهيم تذبيَح األبناء على سوء العذاب يف آية من سورة

، فلما زاد يف العذاب اقتضى ذلك اإلسراع يف اإلجناء عما ذكرنا يف سورة األعراف)74(العذاب

�Ŀ�ƅ¦�ƨǸǠǼƥ�ŚǯǀƬǳ¦Â��ǶēƢų�Ŀ�ƅ¦�ƨǸǠǼƥ�ǶǿŚǯǀƫ�ń¤�ƨǧƢǓ¤�¦ǀǿ)جنىّ (بلغ من أ) أجنى(

البناء  وهذا وإنّ  .يف التخليص من الشدة والكرب) جنى(من  عأسر ) أجنى(لإلسراع فيها، فإن 

)75(.ل منهما يّدل على ذلكاللغوي لك

:)فّعال(صيغة  -ب

﴿ :قال اهللا تعاىل               

         ﴾ )كيف قال: فإن قلت« :قال حممود). 29 - 28/ق:﴿  ﴾

هو ظامل لعبده، وظالّم لعبيده: أن يكون من قولك: فيه وجهان، أحدمها: على لفظ املبالغة قلت

.)76(»أن يراد لو عذبُت من ال يستحُق العذاب كنت ظالما مفرط الظلم، فـَنَـَفى ذلك: والثاين

.2/172الكشاف، .69، 2/68الفرّاء، معاين القرآن، )74(

.77م، ص 2001، عمان، 2فاضل صاحل السمرائي، بالغة الكلمة يف التعبري القرآين،دار عمار، ط)75(
.379، 4/378الكشاف، )76(
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﴿  :ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل    

                

            ﴾ )182-181 /آل عمران .(  

حمتملة الداللة ) الفعّ (على وزن  اēايف هذه اآلية ونظري ) ظالّم(حيث جاءت صيغة املبالغة 

�ÅȏÂÉƾǟ�ǲưŤ�ƢĔȋ�ƨǤǳƢƦŭ¦�ȄǴǟ�ƢȀƬǳȏ®� ƢǸǴǠǳ¦�ǲǰǌƬǇ¦�ƾǫÂ�ƨƦǈǼǳ¦�ȄǴǟ�ƨǳȏƾǳ¦Â��ƨǤǳƢƦŭ¦�ȄǴǟ

ْدلِِه سبحانه ، وذلك أن السياق هنا بصدد بيان َكَماِل عَ املٍِ ك بظَ عن السياق واملقتضى وما ربُّ 

)77(.وتنزيهه عن نسبة الظلم إليه

ومن مث اختلفت أقوال املفسرين يف حترير داللة تلك الصيغة وتوجيهها على مخسة أقوال 

صيغة مبالغة ) ظالّم(وهو أن : وهنا سؤال: حكاها السمني احلليب يف الّدر، حيث قال مستشكال

ليس (وال يلزُم من نفي األخص نفي األعم فإذا قلت ) ظامل(تقتضي التكثري، فهي أخص من 

ويف ذلك مخسة أوجه ذكر ) ليس بظالم للعبيد(: انتقى الظلم من أصله، فكيف قال تعاىل) بظامل

  : أبو البقاء منها أربعة

:قد ال يُراُد به التكثري كقول طرفة) فعاال(أن : األول

)78(دِ فُ يسرتفد القوم أر  ولكن مىت      حبالل الّتالع لبيتهُ ستُ ول

ال يُريُد هنا أنّه قد حيل التالع قليال، ألن ذلك يدفعه آخر البيت الذي يدل على نفي البخل

.على كل حال، وأيضا متام املدح ال حيصل بإرادة الكثرة

.أنه للكثرة ولكنه ملا كان مقابال بالعباد وُهْم كثريون ناَسَب أن يقابل الكثري بالكثري: الثاين

نـََفى الظلم الكثري انتفى القليل َضرورََة ألن الذي يظلم إمنا يظلم النتفاعه بالظلمقد أنه : الثالث

فإذا تـََرَك الظّلم الكثري مع زيادة نفعه يف حق من جيوز عليه النفع والضر كان للظلم القليل املنفعة 

  .أترك

.183عبد احلميد أمحد يوسف هنداوي، اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص )77(

د ط، دار ،أمحد حممد اخلراط: ، الدّر املصون يف علوم الكتاب املكنون، تح)هـ756ت (ّسمني احلليب أبو العّباس ال)78(

.2/274القلم، دمشق، د ت، 
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ليس : باب بزاز وعطاء كأنه قيله ظلم فيكون من يأي ال ينسب إل: كون على النسبيأن : الرابع

.بذي ظلم البتة

§�¦�ƢǸȈÊǜÈǟ�ÈÀƢÈǰǳ�ƢǸǴǛ�ÀƢǯ�Ȃǳ�Ƕđ�ǾǴǠǨȇ�À¢�ƾǟȂƫ�Äǀǳ(: قال القاضي أبو بكر: اخلامس ¦ǀǠǳ¦

)79().فنفاه على حد عظمته لو كان ثابتا

تأملت موقع تلك الصيغة  «:وقال ،)80(وذكر الزخمشري فيها الوجهني الثاين واخلامس

وَجْدتـَُها من البالغة مبكان يف املبالغة يف الظلم جديرة بامللك إذا ظََلَم عبيده مع استغنائه

م ما فيه فقد جاء معربا عن عْدلِه لعن ظُلمهم وتضُررهم به أبلغ الضرر، وفيه مطابقة حال املتك

ة يف حق نفسه أميا تعظيم لو كان منه سبحانه على أمت وجه، فكان العزّة سبحانه يعِظم تلك الصف

أدىن ظلم وحاشاه سبحانه، فكأنه َجرى على طريقتهم يف التعكيس ليُثِبَت الِضَد على اليقني

﴿:على حنو ما سبق بيانه نقال عن الزخمشري يف قوله تعاىل ﴾

.)81()14/التكوير(

  :العدول عن صيغة إلى أخرى -3  

  : الماضي بصيغةالتعبير عن المستقبل  -أ

 عن األحداث املستقبلة بالفعل املاضي وعن األحداث املاضية بالفعل املضارع، قد يعّرب 

قوله ، )82(وهو خالف مقتضى الظاهر، فمن التعبري عن األحداث املستقبلة بالفعل املاضي

﴿:تعاىل       ﴾ )وقوله ).47/الكهف:﴿    

     ﴾ )73/الزمر .(  

.2/274الّسمني احلليب، الدّر املصون ، )79(
.379، 4/378الكشاف، )80(

.4/696، املصدر نفسه)81(
.118، ص 2007، عّمان، 1فاضل صاحل السمرائي، اجلملة العربية واملعىن، دار الفكر، ط)82(
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﴿  :ومن بديع هذا العدول ما نراه يف قوله تعاىل      

             ﴾ )فآثر ). 87/النمل

  قال الزخمشري يف علة ذلك .)يفزَعُ (دون املستقبل ) فزع(التعبري القرآين أن يأيت بصيغة املاضي 

هي اإلشعار و  ةلنكت: قال الزخمشري قلت) يفزع(ل بلمستقلدون ) ففزع(ِملَ قيل : فإن قلت« 

الفعَل املاِضي يّدل ألنّ  ؛على أهل السموات واألرضبتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن ال حمالة، واقع 

راد فـََزُعُهْم عند النف
ُ
.)83(»ة األوىل حني يصعقونخعلى وجود الفعل وكونه مقطوعا به، وامل

وهذا   بصحة وقوعه اوهو أمٌر مل يقع بعد إشعار )ففزِعَ (: وقال اهللا تعاىل« :وقال ابن عطية

.)84(»معىن وضع املاضي موضع املستقبل

فزعهم مع كونه حمققا مقطوعا به كأنه وجد من كان ما ينشأ عنه   اومل« : وقال البقاعي

صعق : أي) ففزعَ (، يكوُن يف آن واحد أشار إىل ذلك وسرعة كونه بالتعبري املاضي فقال ىوَمضَ 

.)85(»بسبب هذا النفخ من يف السموات

﴿:يف قوله تعاىل -يف السياق ذاته -الزخمشري وقال       ﴾

ولو كان ذلك ) سيأيت أمر اهللا(: أن يقول -واهللا أعلم مبراده - ليس ُمراُد اهللا تعاىل). 01/النحل(

�ŘǠǷ�Ŀ�ƨǤȈǐǳ¦�Ǧد لكان اًألوىل أن تأااملر  هو ȈǛȂƫ�Ȃǿ�®¦ǂŭ¦�ǺǰǳÂ�ƨǣƢȈǐǳ¦�ǽǀđ�ƨȇȉ¦�ļ

سيأيت : الوقت نفسه، فكأن مقصود اآلية أن تقولاالستقبال متضمنة معىن املضي وموظفه له يف 

بل ُهَو يف حكم ما وقع وأتى بالفعل أو يكون املعىن أتى أمر اهللا ،أمر اهللا ال حمالة جميئا مقطوعا به

ن الصيغة حينئذ تعاىل فعال باعتبار تقديره، أو وقوع مباديه وأمارته، وحينئذ ال جماز وال جتوز، أل

.3/373الكشاف، )83(

، احملّرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، دار ابن حزم، د ط، د ت)هـ541ت (عبد احلق بن عطية األندلسي )84(

4/272.

يف تناسب اآليات والسور، درا الكتاب اإلسالمي نظم الدرر، )ه885ت (الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر  برهان)85(

.14/221، 1984د ط، القاهرة، 
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  ضعت له أما على املعىن الرتكييب فهو مؤسس على املعىن اإلفراديموظفة يف معناها الذي و 

.)86(ال حمالة غري مقطوع عنه

وتعاىل كما أنه قد حصل ووقع ألنه  سبحانه فعل املستقبل بصيغة املاضي إىل املوىل وإسناد

 »أيت أمر اهللا « :قال الزخمشري .عىن املستقبلمبلذلك جاز أن يكون بصيغة املاضي وهو . بأمر اهللا

)87(.الذي هو مبنزلة اآليت الواقع، وإن كان منتظرا لقرب وقوعه

والتعبري عن ذلك بأمر اهللا تعاىل للتهويل والتفخيم، وفيه إيذان بأن حتققه « :وسيوقال األل

وإتيانه عبارة عن ُدنُوْه واقرتابه،وإتيانه َمُنوٌط حبكمه تعاىل النافذ وقضائه الغالب،يف نفسه

على طريقة نظم املتوقع يف سلك الواقع، وجّوز أن يكون املراد إتيان مباديه فاملاضي باق

.)88(»قتهيعلى حق

  قد التفت الزخمشري واأللوسي إىل أن املراد ليس هو جمرد اإلخبار عن املستقبل املتوقع

فقد تطرق املفسرون هلذه الظاهرة . "نظم املتوقع يف سلك الواقع ":ولكن املراد كما يقول األلوسي

  وكذلك ،مدلوهلا األصليمع احتفاظها جبزء من  أخرىالصيغة معىن صيغة اليت تضمن فيها 

فيكون الفعل قد أتى للداللة على ما بعد  ،سني�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ƢǸđ�ǲ¢للذين مثّ ايف املثالني الثاين والثالث 

يف هذا  -ألن ما بعد املاضي ،وهي املضياملاضي يدل على إستناده إىل أصل داللته اإلفرادية 

  . هو واقع يف املاضي كذلكإّمنا  -السياق

  : المضارع بصيغةالتعبير عن الماضي  -ب

﴿ :ومن التعبري عن األحداث املاضية بالفعل املضارع قوله تعاىل    

      ﴾)وقوله ).102/البقرة:﴿     ﴾ 

.2/569الكشاف، )86(
.2/569، املصدر نفسه )87(

، بريوت1الكتب العلمية، طعلي عبد الباري عطية، دار :روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي والسبع املثاين، تح)88(

.14/90هـ، 1415
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�ȄǴǟ�Ƕē°ƢǈƳ�ǶȀȈǴǟ�¦ǂǰǼǷÂ�ǲȈƟ¦ǂǇ¤�řƥ�ƢƦǗƢű�ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�Ŀ�ǽǂǯǀȇ�¦ǀǿ�ǲưǷÂ). 91/البقرة(

﴿ :أنبيائه عليهم السالم              

    ﴾)87/البقرة.(  

هَو على وجهني أن تراد احلال :هّال قيل وفريقا قتلتم؟ قلت: فإن قلت «:قال الزخمشري

ولقد كذبوا  .)89(»املاضية ألن األمر فظيع فأريَد استحضاره يف النفوس وتصويره يف القلوب

إذن فعل التكذيب . بعده وهذا من اإلعجاز ، فال نيبّ )وسلمصلى اهللا عليه (الرسل، وكذبوا حممد 

�¾ȂǇǂǳ¦�ǲƬǬǳ�ÀȂƬȈƦȇÂ�� ƢȈƦǻȋ¦�¦ȂǴƬǫ�ǶĔƜǧ�ǲƬǬǳ¦�ƢǷ¢��ȄȀƬǻ¦)فالفعل دال) صلى اهللا عليه وسلم  

.على احلاضر واملستقبل، ألن األنبياء غري معصومني من القتل

  قد انتهى منهم بعديكن ل مل ّن فعل القتأويرى صاحب اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي 

على تقدير أن اآلية قد نزلت قبل فعلتهم  ،وذلك لشروعهم يف قتل حممد صلى اهللا عليه وسلم

  فهي تقدير للحال احلاضر وخري ما يدل ،ير نزوهلا بعد تلك الفعلةر وأما على تق .اخلبيثة

�ƾǠƥ�¦ȂȀƬǼȇ�Ń�ǶĔ¢�ȄǴǟ�¾ƾƫ�Ŗǳ¦�̧°Ƣǔŭ¦�ƨǤȈǐƥ�§ ƢǘŬ¦� ƢƳ�¿ÈǂÈƳ�Ȑǧ��̧°Ƣǔŭ¦�Ȃǿ�ƨǬȈǬū¦�ȄǴǟ

�ƾǸŰ�ǲƬǫ�Ŀ�ǶȀǟÂǂǌƥ� ƢȈƦǻȋ¦�ǲƬǫ�Ŀ�Ƕē®Ƣǟ�ǺǷ)ومن مث دسوا له الُسّم )صلى اهللا عليه وسلم ،

 ﴿:املائدة ةر سو تعاىل يف ، وعلى هذا النحو أيضا ورد قولهربيف الشاة اليت َدُعوُه إليها خبَيْ 

                

         ﴾ )90(.)70/املائدة(

.1/123الكشاف، )89(
.119، 118، ص يف القرآن الكرمي هنداوي، اإلعجاز الصريفعبد احلميد أمحد يوسف )90(
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  : اختيار صيغة المضارع -ج

﴿:أمثلة اختيار صيغة املضارع ما جاء يف قوله تعاىل يف وصف املنافقني من 

                   ﴾ 

ǾǳȂǬƥ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ǶđƢƳƘǧ: ﴿). 14/البقرة(         ﴾ 

) مستهزئ(الفاعل  اسمحيث جاء التعبري يف جواب اهللا تعاىل بصيغة املضارع دون ). 15/البقرة(

ǾǳȂǬǳ�ƢǬƦǗ�ÀȂǰȈǳ�Ƕđ�¥ǄȀƬǈǷ�ƅ¦�ǲȈǫ�ȐȀǧ: ﴿: فإن قلت« :مثال قال الزخمشري  

    ﴾. يفيد حدوث االستهزاء وجتدده وقتا بعد وقت، وهكذا  ) تهزئسي(ألن : قلت

Ƕđ�ƨǳ±ƢǼǳ¦�ÉǽƢÈȇÈȐÈƥÂ�ǶȀȈǧ�ƅ¦�©ƢȇƢǰǻ�ƪ ǻƢǯ.﴿    

 ﴾ )وما ).126/التوبة  �°¦ǂǇ¢�Ǧ ǌǰƫÂ�°ƢËǇ¢�Ǯ ƬĔ�ǺǷ�ǶēƢǫÂ¢�ǂưǯ¢�Ŀ�ÀȂǴź�¦ȂǻƢǯ

ǶȀȈǧ�¾ǄǼȇ�À¢�ǺǷ�°ǀƷ�°ƢǠǌƬǇ¦Â��ǶĔƘǋ�Ŀ�¾ÂǄǻÂ: ﴿   

           ﴾)91().64/التوبة(

  : على الفعل المضارع) ماربّ (دخول  -د

﴿ :يقول يف قوله تعاىل           ﴾ )02/احلجر .(  

ُدخوَهلا إّال على الفعل املاضي؟  اوقد أَبـَوْ )يّود(على الفعل املضارع ) رّمبا(ِملَ دخلت : فإن قلت« 

رّمبا َوّد، فإن : فكأنه قيل   ألن املرتِقب يف إْخبار اهللا تعاىل مبنزلة املاضي املقطوع به يف حتققه: قلت

ƪ: قلت Ǵǫ���ǶēÈ®¦È®ÊÂ�ÀȂǰƫ�ŕǷ:عند املوت، أو يوم القيامة إذا عايـَُنوا حاَهلُْم وَحال املسلمني.

فما معىن : لتقفإن . خيرجون من الّنار وهذا أيضا باب من الودادةإذا رَأْوا املسلمني: وقيل

لعّلك ستندم على فعلك، ورمبا َنِدَم اإلنسان :هو َوارٌد على مذهب العرب يف قوهلم: قلت: التقليل

لو كان الَنَدَم مشكوًكا :على ما فعل، وال يشكون يف تنُدِمِه، وال يقصدون تقليله، ولكنهم أرادوا

.1/75الكشاف، )91(
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  ون من التعرض للغمز ن قليال حلق عليك أن ال تفعل هذا الفعل، ألن العقالَء يتحرَّ فيه أو كا

.)92(»ما من الكثريكنون، كما يتحّرزون من املتيقن ومن القليل منه  ظامل

ووعيدهُ فتأويل الزخمشري هلذه اآلية الكرمية يتِفُق مع معتقده يف إجناز اهللا تعاىل وْعَدهُ 

وذلك ألنّ ،على الفعل املضارع) رّمبا(لعباده الذين يفعلوَن اخلري والشر، وبناء عليه أجاز دخول 

.حتقق وعد الّله ووعيده ال يدخله شك

  : الصيغداللــــة  -4

):فّعل(داللة صيغة  -أ

 ﴿:يقول اهللا تعاىل                  

          ﴾ )هذه اآلية على أن ربيتخذ أهل اجل). 93/النحل 

  وينسب اهللا أجرب العباَد على كل شيء حىت أفعال املعاصي فينسُب من يشاء إىل الضالل

يف النظر واللغة إذ لو قام هؤالء بتحليل هذه اآلية   َيِصحمن يشاء إىل اهلدى واجتاههم هذا ال

مل يكن يف ذلك نسبة فلو كانت هناك نسبة ألصَبَح الفعل ُيضللهم  حتليال لغويا كما قال ابن قتيبة

)93(.أي ينسبهم إىل الضالل

نسبة الشيء إىل أصل  « -ضلل على وزن فعل –فمن معاين الفعل املضعف الرباعي 

وهو املذكور » ضلّ « أما الثالثي ومنه  .)94(»فسقت زيًدا، أي نسبته إىل الفسق: الفعل كما يقال

يف اآلية فال نسبة فيه واملعىن املفهوم خيذل من َعِلَم أنّه خيتار الكفر وُيَصِمّم عليه ويلطف مبن علم 

)95(.أنه بىن األمر على االختيار وَملْ يـَْبِنِه على اإلجبار: أنه خيتار اإلميان يعين

.548، 2/547، الكشاف)92(

عمر بن  ،والّرد على اجلهمية واملشبهة، تقدمي، االختالف يف اللفظ )هـ276ت ، عبد اهللا بن مسلم(بن قتيبة اينظر، )93(

  . 25و  24، ص 1991، الرياض، 1حممود أبو عمرو، دار الراية، ط

.53أمحد احملالوي، شذا العرف يف فن الصرف، ص ينظر، )94(
.2/607الكشاف، )95(
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خبذالنه : معىن ُيّضل من يشاء«:وهذا املعىن األخري َأْوَرَدُه الزخمشري، أما القرطيب فقال

.)96(»إيّاهم عْدال منه فيهم وَيهدي من َيشاُء بتوفيقه إيّاهم فضال منه عليهم

  ): استفعل(و )لفعّ ( صيغة داللة -ب

  )تعجيل(مكان ) استعجال(وتوضع صيغة مكان صيغة ِلداللة معنوية كما يف وضع 

﴿  :يف قوله تعاىل                  ﴾

 ﴿:أصله« :قال )11/يونس(     ﴾ تعجيله هلم اخلري، فَـَوَضَع استعجاهلم

﴿ باخلري        ﴾  موضع تعجيله هلم اخلري إشعارا بسرعة إجابته هلم وإسعافه

.)97(»بطلبتهم، حىت كأن استعجاهلم باخلري تعجيل هلم

يدل ) استعجل(و يّدل على الوقوع)عّجل(ألن ) استعجل(غري مدلول ) عّجل(ومدلول : قيل «

له اإليهم فال يكون التقدير على ما ق على الطلب للتعجيل وذلك واقع من اهللا وهذا مضاف

)98(.»الزخمشري

َجَل يف األمِر واآلية تقديرهاأََمَرُه أن يـَعْ و  هُ َحثَّ :ُجلَ ل الرَّ جَ عْ تَـ اسْ  « :وجاء يف لسان العرب

ولو يعجل اهللا للّناس الشر  ":وقال األزهري... الّشر تعجيال مثل استعجاهلم  سولو يـَُعّجل اهللا للنا

.)99(»"يف الدعاء كتعجيله استعجاهلم باخلري إذا َدَعْوُه باخلري هللكوا

ه وأََمرُه أن يـَُعِجَل، ومّر يستعجلثَّ حَ هُ لَ جَ عْ تَـ اسْ « :قوليويوافق الفريوز أبادي ابن منظور ف

.)100(»أي طالبا ذلك من نفسه متكلفا إياه

.)101(» )العذاب واستعجل الكفار(...سبقتموه):كمربّ أمرَ  أعجلتم(أن «:ويؤول الزخمشري

عبد احملسن الرتكي، مؤسسة  عبد اهللا بن: ، اجلامع ألحكام القرآن، تح)هـ671ت، أيب عبد اهللا أيب بكر( القرطيب)96(

.6/877، 2006، بريوت، 1الرسالة، ط
.321، 2/320الكشاف، )97(
.129، 5/128أبو حيان، البحر احمليط، )98(
.7/510، )عجل( ابن منظور، مادة )99(
.1042، ص )عجل( القاموس احمليط، مادة )100(
.294، ص )عجل( أساس البالغة، مادة )101(
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  ):افتعل(و )لفعّ ( داللة صيغة -ج

ويشري إىل ما حتمله من معاين االهتمام واالعتمال وهلذا ) افتعل(و )فعل(ويُفرّق بني داللة 

تقع مع األحداث اليت تنجذب إليها النفوس وتكون موضع تعلقها واهتمامها، يقول يف قوله 

﴿  :تعاىل          ﴾)اخلَري َمل َخصَّ : تفإن قل«) 286/البقرة

يف االكتساب اعتمال فلما كان الشر مما تشتهيه النّـْفُس :بالكسب، والشّر باالكتساب ؟ قلت

مل  وملا  مكتسبة فيه،جعلت لذلك فوهي منجدبة إليه وأمارة به، كانت يف حتصيله أعمَل وأَجّد، 

والزخمشري قد التفت هنا  .)102(»ا ال داللة فيه على االعتمالمبتكن كذلك يف باب اخلري وصفت 

  .إىل داللة املبالغة اليت حتملها الصيغة ومناسبتها ملعاين الشر الذي يغلب على الطباع

  معىن الفعلاالجتهاد والطلب والتصرف واملبالغة يف : معان عدة منها) افتعل(ة غولصي

أصاَب وأما اكتسب فهو التصرف والطلب واالجتهاد مبنزلة : وأما كسب فإنه يقول« : قال سيبويه

  ومن مث فقد عدلت اآلية يف التعبري عن الشر إىل االكتساب للداللة .)103(»االضطراب

على التكلف واالجتهاد والتعمل واالضطراب والتصرف ألجل حتصيل املعصية ويناسب 

املعصية من خمالفة لألعراف والفطر السليمة مما يدعو العاصي إىل االحتيال  ما يف .)104(»ذلك

افتعل يّدل على شدة الكلفة وفعل السيئة شديد ملا يؤول «فيها، قال مجاعة من العلماء 

.)105(»إليه

  : وضع المصدر موضع الفعل -د

 ﴿:هذا النحو من وضع املصدر موضع املشتق ما نراه يف قوله تعاىل وعلى  

                     ﴾ 

   .)11/فصلت(

.1/327الكشاف، )102(
.2/241املصدر نفسه، )103(

.1/697السمني احلليب، الّدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، )104(
.1/697املرجع نفسه، )105(
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فظني ا هذين اللّ واضعً ) كرها(و )طوعا(فـََعَدل األسلوب القرآين إىل التعبري باملصدرين 

مصدران ُوِضَعا يف موضع احلّال، كقولك) اكرهً (و )فطوًعا(«:موضع املشتق، قال ابن الشجري

)107(واملعىن كما يذكر الزخمشري .)106(»اَصبورً  :أي ؛راكضا، وقد قتلته صْربا:ركضا، أيجئُتهُ 

.طائعتني أو ُمْكَرهتني)108(وأبو حيان

  : العدول عن صيغة الخبر إلى األمر -ه

قد يعَمُد التعبري القرآين إىل شكل آخر من أشكال العُدول يف األفعال حتقيقا لداللة معينة

وهذا القسم كالذي  « :لّدال على األمر يف املوضع الّدال على اخلرب، يقول ابن األثريافيأيت بالفعل 

قبله يف أنه ليس االنتقال فيه من صيغة إىل صيغة طلبا للتوسع يف أساليب الكالم فقط، بل َألْمٍر 

وراء ذلك، وإّمنا يُقصُد إليه تعظيما حلال من أْجرى عليه الفعل املستقبل وتفخيما ألمره، وبالّضد 

.)109(»من أْجرى عليه فعُل األمريمن ذلك ف

ِه خبرب الصادق دِ من جماز التشبيه شبه الطلب يف تأكُّ وهذا «  :وقال العّز بن عبد السالم

والّنهي إذ أريد وإذا شّبهه باخلرب املاضي كان آكد وكذلك الّدعاء واألمر الذي الَبَّد من ُوقوِعِه 

.)110(»تأكيدها عبّـَر عنها باخلرب املستقبل فإن بَالْغَت يف التأكيد جتوزت عنها باخلرب املاضي

﴿ومما حتقق فيه الشكل األّول فـََعَدل به عن اخلرب إىل األمر ما َوَرَد يف قوله تعاىل  

               

، القاهرة1حممود حممد الطناحي، مكتبة اخلاجني، ط:، أمايل الشجري، تح)هـ542ت ، هبة اهللا بن علي بن حممد()106(

1992 ،2/49.

.4/184الكشاف، )107(
.4/466البحر احمليط، )108(

حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة مصطفى احلليب وأوالده:، املثل السائر، تح)هـ637ت ، أيب الفتح ضياء الدين()109(

.2/11، 1939د ط، مصر، 

̧�¦ǂǷƢǠǳ¦�ƨǠƦǘǷ�±ƢĐ̈��®�¶�� اإلشارة إىل اإلجياز، )هـ660 أيب حممد عز الدين عبد العزيز، ت()110( ¦Ȃǻ¢�ǒ Ǡƥ�Ŀ1313هـ  

  . 28ص
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 ﴾ )إىل األمر ) أشهدكم(فـََعَدَل األسلوب القرآين عن صيغة اخلرب ). 54- 53/هود

ألن : اهللا وأشهدكم قلت هالّ قيل إّين أشهدُ : فإن قلت « :، قال الزخمشري يف عّلة ذلك)اشهدوا(

.إْشهاَد اهللا على الرباءة من الشرك إْشَهاٌد صحيح ثابت يف معىن تثبيت التوحيد وشّد َمَعاِقِدهِ 

Ƥ ǈƸǧ�Ƕđ�̈ȏƢƦŭ¦�ƨǴǫ�ȄǴǟ�ƨǳȏ®Â�ǶȀǼȇƾƥ�ÀÂƢē�Ëȏ¤�Ȃǿ�ƢǸǧ�Ƕǿ®ƢȀǋ¤�ƢǷ¢ فـََعَدل به عن لفظ

ملن يبس الثرى : هادة، كما يقول الّرجلاألّول الختالف ما بينهما، وجيء به على لفظ األمر بالش

ǾǳƢŞ�ƨǻƢȀƬǇ¦Â�Ǿƥ�ƢÅǸǰē��ÈǮ: بينه وبينه ƦËƷÉ¢�ȏ�ň¢�ȄǴǟ�ƾȀǋ¢
مثل هذا الرأي ذهب ، وإىل )111(

.)112(»ابن األثري

وبالتأمل   َوَما َذَهَبا إليه من تعليل ال ُيِربُز إْبرازًا ٌمباشرا عالقة هذا العدول بالسياق اللغوي

فيه نَرى أنُّه ُخيِْربُ عن استكبار قوم هود عليه ومالمح ذلك تبدُو يف رفضهم املطلق أن يرتُكوا آهلتهم 

ǼǷ�ƨǻƢȀƬǇ¦�ÉǽȂÉǠÈºƦÌƬÈºȇÂ�ǾƬǳƢǇǂƥ�¦ȂǼǷƚȇ�À¢�ÌǶȀƟƢƦȇ¤Â��ÉǽÈƾÌƷÈÂ�ƅ¦�¦ÂƾƦǠȇÂ�Èǳ�ǶȀǷƢē¦Â�Ǿƥ� ¦ǄȀƬǇ¦Â�ǽǂǷƘƥ�ǶȀ ُه

ة َأَصاَبَك ِجبُُنوِن هلآلاما نظن إّال بعض «-حّد قول ابن كثريعلى  –بالَسَفِه واجلنون قائلني َلُه 

ƢŮ�Ǯ ƦȈǟÂ�Ƣē®ƢƦǟ�Ǻǟ�Ǯ ȈĔ�Ƥ Ʀǈƥ�Ǯ ǴǬǟ�Ŀ�ÇǲÈƦÈƻÂ«)113(.

َفَجاَء َرّدُه عليهم ُممَاِثال لقوهلم وفعلهم، َفقاَبَل استكبارهم باستعالئِه على تكربهْم 

�ǂǨǰǳ¦�ȄǴǟ�ÌǶ
ÊǿÊ°¦ǂÌǏ¤Â��Ƕđ�ǾƬǻƢȀƬǇƢƥ�ÌǶȀ

ÊƟ¦ǄȀƬÌǇ¦Â�ÈÀƢÈǯ�ƢǼǿ�ǺǷÂ�ÈÀȂǯÊǂÌǌÉȇ�ƢÈ
ÊŲ�ÊǾƫÈ ¦ǂÈƥÂ��

ÊǾǻƢŻÌ¤�ƾȈǯƘƬƥ

للداللة على تلك  ،ل على األمر على لسان هود يف موضع اخلربااستخدام التعبري القرآين للفعل الدّ 

)114(.املعاين وحتقيق تلك املقابلة يف الرد

.2/388الكشاف، )111(
.12، 1/11املثل السائر، )112(

، الرياض، 1سامي بن حممد السالمة، دار طيبة، ط: تح تفسري القرآن العظيم،، )ه774إمساعيل بن عمرو، ت()113(

1997،2/449.

لغوية أسلوبية للعالقة بني اللفظ والسياق اللغوي، املكتب دراسة شعبان عبد احلميد، املناسبة يف القرآن الكرمي،  مصطفى)114(

.376، ص 2007، اإلسكندرية، 1اجلامعي احلديث، ط
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:ما لْم ُيسّم فاعلهلِ بناء الماضي  - و

له مواقع أدبية يَلَمُحها الزخمشري وُيشري إليها ويربطها باملوقف  الفاعللغري وبَِناُء املاِضي 

ا رََأْوا آية موسى عليه السالم 
َ
الذي ُتصّوره اآلية ويكشف عن أمهيتها يف املعىن، فالسحرة مل

ن يصور والقرآ ،عني واسرتَهُبوُهم بَاَدُروا باالنقياد والسجود هللا سبحانهاألَ واستيَقُنوها بعدَما َسَحُروا 

هذه املفاجأة العظيمة وهذه السرعة الفائقة يف االنقياد واالستسالم يف هذا املوقف الذي متثل فيه 

الصراع بني حق موسى وبَاطل فرعون، واجتمع النّاس فيهم لعلهم يتبعون السحرة إْن َكانوا هم 

﴿ :الغالبني يقول سبحانه             

       ﴾ )120 -118/األعراف .(  

بكلمة موجزة تكشف عن هذا املوقف العجيب ويستوحي  اق على هذوالزخمشري يعلّ 

﴿« :حركة بناء الفعل املاضي للمجهول ويقول     ﴾ا ألقاهم ملق كأمنّ وخّروا ُسجًدا

ȂǬǳ¢�ǶËĔƘǰǧ��¦ÌÂÈ¢È°�ƢÈ¦:لشدة ُخرورهم، وقيل
ÊŲ�¦ȂÉǰÈǳƢÈǸÈƬÈºȇ�Ń«)115(   ويستوحي هذا البناء يف قوله

﴿ :تعاىل                  

        ﴾ )44/هود( .  

  : العدول إلى اسم المفعول -ز

﴿ : فمن ذلك قوله تعاىل                

     ﴾ )الطري و (فلم يقل ) حنَ ُيسبّ (حيث َعَدَل عن مقابلة ). 19-18/ص

إال أنه ملا   )يّسبحن(يف مقابلة ) حمشورة(: وقوله « فَعدَل إىل اسم املفعول، قال الزخمشري) حيشرن

من إرَاَدِة الداللة على احلدوث شيئا بعد شيء جيء به اْمسًا مل َيكن يف احلشر ما كان يف التسبيح

بعد شيئا شر يوجد من حاشرها على أن احل ،ري حيشرنرنا الطّ يل وسخّ لو ق هوذلك أنّ  ؛َال فعال

.2/136الكشاف، )115(
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وعن ابن  .ألن َحَشَرَها مجلة واحدة أّدل على الُقدرة،لكان َخلًفا وجل واحلاشر هو اهللا عزّ شيء،

عباس كان إذا سبح َجاَوبـَْتُه اجلبال بالتسبيح، واجتمعت إليه الّطري، فسبحت فذلك 

.)116(»حشرها

فـََغايـََرت اآلية بني فعل العبد وفعل الّرب سبحانه فالتسبيح يَقُع من املخلوقات شيئا فشيئا

أما احلشر فيقُع من اهللا تعاىل مجلة واحدة بأمر واحد إذ يقول للشيء ُكْن فيكون كما أن ذلك 

�ƢĔ¢�ȏ�ǾƸȈƦǈƫ�ƨǟƢǇ�ƾƷ¦Â�ƪايّدل على اجتماع الّطري لدَ  ǫÂ�Ŀ�¿ȐËǈǳ¦�ǾȈǴǟ�®ÉÂ حتضر يف وقت

)117(.تسبيحه شيئا فشيئا بل حتضر معه مجلة واحدة من بداية التسبيح إىل منتهاه

  : اشتراك الصيغة في معان كثيرة -ح

  ةواحدة وذلك كاشرتاك اسم املفعول والصفة املشبه متعددة يف صيغة قد تشرتك معان

  فقد تكون اسم املفعول مبعىن حمكم وقد تكون صفة مشبهة )حكيم(: حنو) فعيل(يف صيغة 

رتاك اسم املفعول واملصدر امليمي وامسى املكان والزمان من احلكمة مبعىن صاحب احلكمة، وكاش

�¾ƢǬȈǧ�ǞǸƬĐ¦Â�ǪǘǼŭƢǯ�ȆƯȐưǳ¦�Śǣ�ǺǷ�¾ȂǠǨŭ¦�ǶǇ¦�ƨǤȈǏ�ȄǴǟ� ƢƳ�ƢǸȈǧ)ا ن همبعىن) هنا جمتمعهم

  مبعىن هنا استماعهم أو مكان استماعهم) هنا مسَتَمُعهم(و .اجتماعهم أو مكان اجتماعهم

)118(.يستمعونه اأو م

﴿ :وذلك حنو قوله تعاىل         ﴾)مستقر(فكلمة ). 12/القيامة (

، وتدل على اسم )االستقرار(تدل على معان كّلها ُمرادّه مطلوبة فهي تّدل على املصدر مبعىن 

املكان مبعىن مكان االستقرار، وتّدل على اسم الزمان مبعىن زمان االستقرار، فهي تُفيُد هذه املعاين  

إىل رّبك االستقرار، وتُفيد موضع االستقرار وهو اجلنة والنار، جاء) االستقرار(كّلها أي 

 ﴿:يف الكشاف يف قوله تعاىل       ﴾»)مستقر ) يومئذ(خاصة ) إىل رّبك

.4/76الكشاف، )116(

.175هنداوي، اإلعجاز الصريف، ص عبد احلميد أمحد يوسف )117(
.148ل صاحل السمرائي، اجلملة العربية واملعىن، ص فاض)118(



83

°�ǾÊǸÌǰÉƷ�ń¤�Â¢��ǾȈǳ¤�¦ȂƦǐǼȇÂ�ǽŚǣ�ń¤�¦ÂǂǬƬǈȇ�À¢�ÈÀÂ:أي استقرارهم، يعين ؛العباد
ÊƾÌǬÈºȇ�ȏ�ǶËĔ¢

﴿:َترجع أُمور العباد، ال حيكم فيه غريه كقوله      ﴾ )أو إىل رّبك ) 16/غافر

.)119(»موضع قرارهم من جنة أو نار مستقرهم، أي

  املستقر أي االستقرار أو موضع استقرار من جنة أو نار«  :وجاء يف البحر احمليط

.)120(»إىل مشيئته تعاىل يدخل من شاء اجلنة ويُدخل من شاء النار مبا قّدم وأخرّ 

مستقّرهم عاِئدٌ إن وقت الَفصل بني اخلالئق وسوقهم إىل أي وتُفيُد زمان االستقرار أيضا 

ǶđƢÈǿÈ̄�ƪ ǫȂƥ�ǶǰŹ�ȂÉǿ�ÉĽ�¦ȂưǰŻ�À¢�ƅ¦� Ƣǋ�ƢǷ�¿ȂȈǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ÀȂưǰŻ�ǶȀǧ�ńƢǠƫ�ǾƬƠȈǌǷ�ń¤

تقتضيه  اأفادت ثالثة معان جمتمعة ِعالوة على ذلك م) مستقر(إىل مواطن استقرارهم، فكلمة 

�ƪÈǳÊƾÌƥ¢�ÌȂÈǴÈºǧ��ƢȀǼǟ�Ãǂƻ¢�ƨǸǴǯ�řǤÉƫ�ȏÂ�©Ƣȇȉ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƨǴǏƢǨǳ¦�Ƣđ)ما أّدت تلك ) االستقرار

)121(.املعاين فهي أنسُب كلمة يف هذا املوضع

):فَاَعلَ (اختيار صيغة  -ط

﴿ :فمن ذلك قوله تعاىل        

     ﴾ )9 -8/البقرة .(  

�ǶĔƘƥ�śǬǧƢǼŭ¦�Ǧ ǏÂ�Ŀ� ƢƳ�Ʈ ȈƷ)بصيغة املفاعلة وهذه الصيغة تأيت ) خيادعون اهللا

  فقال الزخمشري ،، وقد اختلف املفسرون يف تأويل هذه اآلية)املفاعلة(ملعان عّدة منها املشاركة 

ب خادع، وَخدَع إذا أمر ضصاحبُه خالف ما يريد به من املكروه من قوهلم مُ هِ و ن يُ أاخلدع « 

كيف ذلك : مث خرج من باب آخر، فإن قلت احلارس يده على باب حجره أو مهه إقباله عليه

العامل الذي ال ختَفى عليه خافية ال ْخيدَع واحلكيم الذي ألن ،واملؤمنون ال تصحاهللا وُخمادعة 

.4/648الكشاف، )119(

.8/387البحر احمليط، )120(
.156فاضل صاحل السامرائي، ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، ص ينظر، )121(
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مث ذكر يف ُوجُوِه ،)122(»أن خيدعوا ن َجاَز أن ينخدعوا مل َجيُزْ إؤمنني و ال يفعل القبيح ال خيدُع امل

:ذلك وجوًها أربعة

حيث يتظاهرون باإلميان وهم كافرون صورة  ،كانت صورة صنعهم مع اهللا: أحُدها أن يقال

  حيث أمر بإجراء أحكام املسلمني عليهم وهم عنده ،اخلادعني وصورة صنع اهللا معهمصنع 

ملؤمنني معهم حيث امتثلوا أمر صورة صنع اخلادع، وكذلك صورة صنع ا...يف ِعداِد شرارة الكفرة 

ē¦ƾǬƬǠǷ�Ǻǟ�ƨŦǂƫ�Ǯ :والثاين .)123(ا أحكامهم عليهمو اهللا فيهم فأجر  ǳ̄�ÀȂǰȇ�À¢ م وظنهم أن

.ألن من كان اِدَعاُؤُه اإلميان باهللا نفاقًا مل يكن عارفا باهللا وال بصفاته، هخداع اهللا ممن يصحّ 

 هاهللا عليه وسلم ألنه خليفته يف أرضه، والناطق عنأْن يذكر اهللا تعاىل ويراد الرسول صلى : والثالث

ُخيادعون الذين آمنوا باهللا(فيكون املعىن ) أعجبين زيد وكرمه(أن يكون من قوهلم : والرابع. بأوامره

�Ǯملو  ،وفائدة هذه الطريقة قوة االختصاص ǳ̄�Ƕđ�Ǯ ǴǇ�ÀƢǰŠ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ǺǷ�ÀȂǼǷƚŭ¦�ÀƢǯ�Ƣ

)124(.)املسلك

أّن املقام حيتملها مجيعا -يف رأيي - هذه الوجوه اليت ذكرها الزخمشري يف هذا املوضع 

ƨǤȈǐǳ¦�Ǯ ǴƬǳ�Ņȏƾǳ¦� ¦ǂưǳ¦�ǺǷ�ƢǟȂǻ�ǲưÉŤ�ƢËĔ¢�ǲƥ�ƢȀǼȈƥ�ĿƢǼƫ�ȏ�À¢�ÃÈ°¢Â�ËƾÈǠÉºȇÂ�� ذلك دليال  

  ع أثرهǓȂŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨǤȈǐǳ¦�ǽǀđ�ŚƦǠƬǴǳ�ÀƢǯ�Ľ�ǺǷÂ،على مجال توظيفها الفين يف هذا السياق

  . يف الكشف عن سوء طوية هؤالء املنافقني

تلك الذي ذكره الزخمشري هو أرجُح  األولفأرى أّن الوجه وإذا كان البد لنا من ترجيح 

ƢȀǸǴǇ¢Â�ƢȀƸǓÂ¢�ƢĔȋ�Ǯ ؛الوجوه اليت تعلل الختيار تلك الصيغة يف هذا املوضع ǳ̄Â

  . عن املعارضة

.1/30الكشاف، )122(

.1/30املصدر نفسه، )123(
.1/30املصدر نفسه، )124(
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  : اختيار صيغة المضارع -ي

﴿ :قوله تعاىل جاء يف             

           ﴾

(حيث جاء نـَْفُي العبادة عن نفسه آلهلتهم الباطلة أوال بصيغة املضارع ). الكافرون( ﴾  

ǶǇȏ¦�ƨǤȈǏ�ń¤�ǶđƢǘƻ�Ŀ�ǾÈǳÈƾÈǟ�Ľ، وكان مقتضى السياق أن يقول: )   ﴾

(مث َعَدل عن املضارع أيضا يف إخباره عن نفسه ثانية يف قوله     ﴾  ّوالسر

واختلف هل األول للداللة  .عابهيأغلب األحوال املذكورة هو مشول الزمان واست يف هذا العدول يف

وقيل اجلملتان  .)125(على احلال والثاين لالستقبال أو العكس أو كالمها للحال واالستقبال

وقيل غري  ،)126(العبادة يف املاضياألوليان لنفي العبادة يف املستقبل، واجلملتان األخريان لنفي 

)127(.ذلك

الفعل املضارع هو يف اللغة يتناول الزمن الدائم سوى املاضي فيعم احلاضر : ةيوقال ابن تيم

﴿: واملستقبل فقوله ﴾ يتناول نفي عبادته ملعبودهم يف الزمان احلاضر واملستقبل وقوله  

﴿  ﴾ يتناول ما يعبدونه يف احلاضر واملستقبل وكالمها مضارع، وقال يف اجلملة الثانية

﴿عن نفسه     ﴾، فلم يقل:﴿ ﴾ بل قال:﴿ ﴾،  ومل يقل

﴿   ﴾ بل قال:﴿ ﴾، ّيف اجلملة األوىل فظفاللفظ يف فعله وفعلهم ُمغاير لل 

�¾Ƣǫ�ǾǻƜǧ��ńÂȋƢƥ�ȆǨǼǳ¦�ǺǷ�Ƕǟ¢�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǴǸŪ¦�ǽǀđ�ȆǨǼǳ¦Â﴿   ﴾  بصيغة

.718، 16/717، 1981، بريوت، 1مفاتيح الغيب، دار الفكر ، ط) هـ 606ت (الرازي فخر الدين ينظر، )125(

  إبراهيم عطوه عوض: وأجوبتها من غرائب آي التنزيل، تح مسائل الرازيحممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، )126(

.4/238والكشاف، . 386ص ، 1961، 1ط

.6/520احلليب، الدر املصون، السمني  .215األلوسي، روح املعاين، ص.8/522أبو حيان، البحر احمليط، )127(

.10/318القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، 
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  دهمألن املشركني يعبدون آهلة شىت وليس معبوُ ،املاضي فهو يتناول ما َعَبُدوُه يف الزمن املاضي

كما أن كل طائفة هلا معبوٌد ِسوَى معبود الطائفة   .يف كل وقت هو املعبود يف الوقت اآلخر

﴿: األخرى فقوله    ﴾ براءة من كل ما عَبُدوُه يف األزمنة املاضية، كما تربأ

أوال مما َعَبُدوُه يف احلال واالستقبال فتضمنت اجلملتان الرباءة من كل ما يعبُدُه املشركون والكافرون 

)128(.يف كل زمان ماض وحاضر ومستقبل

مضى يستقصي لقد أبان الزخمشري عن قدرة فّذة، ونظٍر ثاقب يف دراسته الّلغوية، حيث 

املعاين كاشف عن الصلة بني اللفظ واملعىن، وتقليب الكلم على األوجه احملتملة، وترجيح أحدمها

.على اآلخر ُحمددا الفروق اللغوية بني األلفاظ

كما أشار إىل عالقة الصيغة الصرفية باملعىن، ُمبيّنا الدالالت املتنوعة للصيغ الصرفية، 

.مبحث من املباحث السالفة الذِكر وتناول طائفة من الشواهد لكل

حممد السيد اجلليند، مؤسسة علوم :، دقائق التفاسري اجلامع لتفسري ابن تيمية، تح)ه 728 ، تأمحد بن عبد احلليم()128(

.326، 6/325، 1984دمشق،2القرآن، ط
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اسم، وفعل، وحرٍف جاء ملعىن؛ لذلك اصطلحوا: قسم النحاة الكلم إىل ثالث

¨ƢƸǼǳ¦�Ƣđ�ŘǠÉȇ�ȏ�Ŗǳ¦�ňƢƦŭ¦�» ÂǂƷ�ǲƥƢǬÉǷ��ňƢǠŭ¦�» ÂǂƷ�ȄǴǟ.

  .حروف العطف: األولالمبحث 

وأّم ،"حروف العطف"أو  "حبروف النسق"  عرفاليت هلا أثر يف التأويل ما من احلروف 

سنحاول أن نبني أثَرها يف التأويل يف آيات قرآنية عند و . لكثرة جماهلا فيه" الواو"هذا الباب 

ونبني املعىن املراد من الوجهة البالغية لتلك احلروف، والفروق احلاصلة يف املعاين لألداة  الزخمشري

.الواحدة حسب استعماهلا داخل السياق

  : واوـال -1

الفعل مجيعا، وال ختتص بأحدِمهَا فاقتضى و  االسم�ȄǴǟ�ǲƻƾƫ�ƢĔȋ،من احلروف اهلوامل

ÀƢǠǷ�ƢŮÂ��ǲǠǨǳ¦�Ŀ�ǲǸǠǳƢƥ�ƢȀǼǷ�ǪƷ¢�ǶǇȏ¦�Ŀ�ǲǸǠǳƢƥ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔȋ�ƢƠȈǋ�ǲǸǠƫ�ȏ¢�Ǯ ǳ̄ : منها

حيتمل أن يقوم كل واحد منهما قبل صاحبه  .وِدٌم زيٌد وعمرُ اقَ : كقولك  ،أن تكون عاطفة جامعة

﴿:ذلك قوله تعاىلك على لّ دي ،وحيتمل أن يقوما معا يف وقت واحد    ﴾

  ).16/القمر(

﴿ :حنو قوله تعاىل، )1(كون مرتبةتوذهب قطرب إىل أنه جيوز أن    

         ﴾ )18/آل عمران(.   

استوى املاء () استوى(: وذلك حنو قولك ، عاطفةغريمبعىن املعّية وجيوز أن تكون جامعة 

  فأوصلت الفعل إىل ما بعدها) بالواو(وجيء ) مع(مع اخلشبة فحذفت : أي) واخلشبة

)2(.وهو الذي يسمى املفعول معه

2008،عبد الفتاح إمساعيل شليب، دار اهلالل، د ط، بريوت:، معاين احلروف، تح)أيب احلسن على بن عيسى( الرماين)1(

  . 68ص 
.69، ص نفسهاملرجع )2(
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من سورة  161واستشهد باآلية  ،وأوَرَد الزخمشري يف كشافه أّن الواو جاءت ملطلق اجلمع

﴿ :األعراف يف قوله عز وجل        ﴾. وسواَء  « :حيث قال

.)3(»قّدموا اِحلطة على دخول الباب أو أّخروها، فهم َجامُعوَن يف اإلجياد بينهم

 ﴿:يف اآلية الكرمية يف قوله تعاىل) الواو(ويأيت الزخمشري إىل معىن    

     ﴾ )الواو األوىل معناها الداللة : قلت ما معىن الواو؟ف: فإن قلت. )03/احلديد

وأما . ه اجلامع بني الظهور واخلفاءعلى أنه اجلامع بني الصفتني األولية واألخرية، والثالثة على أنّ 

هو مستمر ه اجلامع بني جمموع الصفتني األوليني وجمموع الصفتني األخريني، فالوسطى فـََعَلى أنّ 

الوجود يف مجيع األوقات املاضية واآلتية، فـَُهَو يف مجيعها ظاهر وباطن، جامع للظهور باألدلة 

)4(.واخلفاء، فال يدرك باحلواس، ويف هذا حجة على من َجّوَز إْدراكه يف اآلخرة باحلاسة

الباطن مًعا على األّول ولظاهر امث عطف  ،فقد عطف الزخمشري الباطن على الظاهر

واآلخر، فهو قد عطَف مفردين على مفردين وهو أمر مل يقل به أحُد من النحاة الذين سبقوهُ 

إْدرَاِكِه سبحانه وتعاىل يف اآلخرة  يدل على عدم جواز ومع ذلك فإن هذا التقسيم يف العطف ال

)5(.باحلاسة كما أراد الزخمشري أن يربهن عليه

من تأويله لآلية الكرمية إىل نفي إدراك اهللا سبحانه  يَرِمي –رمحه اهللا تعاىل  –فالزخمشري 

ورد ابن املنري اإلسكندري على  .وتعاىل باحلواس يف اآلخرة وتأييد َمْذَهِبِه والّرِد على أهل الُسنة

إن املراد َعَدَم اإلدراك باحلاسة :ال دليل فيه على ذلك، فإن لنا أن نقول« :تأويل الزخمشري قائال

.)6(»الكّفار واجلاحدون للرؤية كالقدرية: وحنن نقول به أو يف اآلخرة واملراد ،اآلخرة يف الدنيا ال يف

.2/124الكشاف، )3(
.4/460، املصدر نفسه)4(
دار املعرفة اجلامعية، د ط  وتطبيقها على القرآن الكرمي، يف النحو العريب ظاهرة اإلعراب أمحد سليمان ياقوت، ينظر، )5(

.196، 195ص ، 1994
.4/460حاشية االنتصاف على الكشاف، )6(
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 ﴿:يقول الزخمشري يف قوله تعاىل              

            

                   

           ﴾ )18-17/النساء.(  

فالنص ينفي التوبة عن الذين يصّرون على الذنوب إىل الوقت الذي ال تقبل فيه توبتهم فيه

ألن الذين يعملون  ،وهو ُمَعايـََنتـُُهْم للموت وهذا يعين أن من مات على غري توبة ُخمّلد يف الّنار

﴿ «:خمشري قائالالسيئات معطوف على الذين ميوتون وهم كفار وهو ما اعتمد عليه الز 

 ﴾ عطف على ﴿     ﴾سوى بني الذين سّوفوا َتوبتهم

�Ƥ،)7(»إىل حضرة املوت وبني الذين ماتوا على الكفر يف أنه ال َتوبََة هلم ǰƫǂǷ�ÀƜǧ�Ǧ ǘǠǳ¦�¦ǀđÂ

جّر بالعطف) الذين(ى غري توبة، فموضع الكبرية خمّلد يف الّنار عند الزخمشري إذا مات عل

﴿ :تعاىل على قوله          ﴾،  ﴿  

  ﴾.)8(

يف آية سابقة وسبب ) الفاء(وهذا اإلعراب يؤيد مذهب الزخمشري ويعّلل سبب العطف بـ 

 ﴿:يف قوله تعاىل) اوالو (العطف بـ      ﴾ )ِملَ كانت : فإن قلت« ). 48/احلج

﴿:األوىل وقعت َبَدًال عن قوله:األوىل معطوفة بالفاء، وهذه بالواو ؟ قلت  ﴾

  ولهوأما هذه فُحكُمها حكم ما تقّدمها من اجلملتني املعطوفتني بالواو، أعين ق). 44/احلج(

﴿                ﴾ ) 9(»)48/احلج(.

.1/479الكشاف، )7(
طه عبد احلميد مصطفى السقاء، املكتبة العربية، دار الكتاب : تحأبو بكر بن األنباري، البيان يف إعراب غريب القرآن، )8(

.1/247، 1969العريب، دط، 
.3/160الكشاف، )9(
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: أو -2

﴿: قوله تعاىل يف) أو(حرف العطف ذكر الزخمشري     

           

          ﴾ )19-17البقرة(.

، ومن معاين حرف )أو(وصف اهللا املنافقني ِبِسَمتَـْنيِ َمجَع بينهما حرف العطف «  :فقال

الشك يف إطالق إحدى السمتني على املنافقني وهذا شيء يتناىف مع ِعلم اهللا تعاىل) أو(العطف 

) أو(فأجهد نفسه يف َرّد هذه الشبهة مبا ميتلك من طاقة لغوية وحنوية فذكر أن حلرف العطف 

  )أو(: رف الشك؟ قلتِملَ َعَطَف أحد التمثيلني على اآلخر حب: فإن قلت: يقول ؛معاين عدة

يف أصلها لتساوي شيئني َفَصاعدا يف الشك، مث اتسع فيها فاستعريت للتساوي يف غري الشك

§�¢�ǾǳȂǫ�ǾǼǷÂ��ƢǈǳƢÉŸ�À)جالس احلسن أو ابن سريين(وذلك قولك  ¦ȂǐƬǇ¦�Ŀ�ÀƢȈǇ�ƢǸËĔ¢�ƾȇǂÉƫ��

 ﴿:تعاىل  ﴾ )اآلمث والكفور متساويان: أي) 24/اإلنسان  

ǧ��ƢǸĔƢȈǐǟ�§ȂƳÂ�Ŀذلك قوله تعاىلك: ﴿  ﴾ مشبهة  معناه أن كيفية قصة املنافقني

ا مهواحدة منهما بوجه التمثيل، فبأيتِ تني، وأن القصتني سواء يف استقالل كلصلكيفييت هاتني الق

Ǯ ǳǀǰǧ�ƢǠȈŦ�ƢǸđ�ƢȀƬǴưǷ�À¤Â��Ƥ ȈǐÉǷ�ƪ ǻƘǧ�ƢȀƬǴưǷ«)10(.

)11(.مبعىن الشك طارئ وال يستقل به) أو(يف اآلية الكرمية مبعىن اإلباحة وحرف العطف وهي 

¢�ǚǨǳ�ǺǷ�ƨƷƢƥȍ¦�ǀƻƚƫ�ǶǴǧ�ƨƷƢƥȎǳ�ƢĔ¢�¦ȂǸǟ±�Ŗǳ¦�ƢǷ «:ويقول أبو حيان األندلسي

  ادةوإّمنا دخلت َلَغَلَبِة الع،وال من معناها إّمنا ُأخذت من صيغة األمر مع قرائن األحوال،)أو(

ليست ) أو(املباحني مل يعض علما بأن  عَ ولو مجََ ،يف أّن املشتغل، بالفعل الواحد ال يشتغل بغريه

.)12(»معتمدة هنا

.1/88الكشاف، )10(
ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب عن كتب األعاريب.1/107األخفش، معاين القرآن، .2/88سيبويه، الكتاب، )11(

.1/62، 2013، بريوت، 1د، املكتبة العصرية، طحممد حمي الدين عبد احلمي: تح
.1/83البحر احمليط، )12(
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من كّل ما تقدم إىل نفي الشبهة اليت قد تدخل  –رمحه اهللا تعاىل  –وقد هدف الزخمشري 

ّصح عليه الوقوع يف الشكعلى القارئ يف علم اهللا سبحانه وتعاىل، فاهللا سبحانه وتعاىل ال ي

على تأويل اآلية مستندا  –رمحه اهللا تعاىل  –أو التناقض أو نقض العلم، فلذا َعِمل الزخمشري 

وهي ) اإلباحة(، واليت جاءت يف اآلية الكرمية السابقة مبعىن )أو(على معىن حرف العطف 

عىن اإلباحة وهي واقعة بعد وهي عند النحاة مب ،ري واإلباحة يف األمريللشك يف اخلرب وللتخ:عنده

  .غري أن الزخمشري يثبت هلا اإلباحة يف اخلرب ،)13(الطلب وقبل ما جيوز فيه اجلمع

:اءـالف -3

ǞǓ¦ȂǷ�ƨƯȐƯ�ƢŮÂ�ǂƻȉ¦�ÀÂ®�śǴȈƦǬǳ¦�ƾƷ¢�ǎمن اهل ţ�ƢĔȋ�ǲǷ¦Ȃ :العطف واجلواب  

  أن الثاين بعد األول رأيُت زيًدا فعمرًا، وهي مرتبة تدل على:والزيادة، فالعطف حنو قولك

)14(.بال ُمهلة

﴿:ويذكر صاحب املفّصل أّن الفاء تقتضي الرتتيب بغري مهلة، وأن قوله تعاىل

          ﴾)حممول على أنه ملا أْهلكها حكم البأس ،)04/األعراف

)15(.جاءها

ƫŗǳ¦�ƢÈēÈ®ÈƢÈǧÊ¤�ƪ Ʀưȇ�ƢǼǿ�ȂǿÂقام زيد فعمُرو، وهو املفهوم:، املعنوي حنو)16(هيب بنوعي

خرّج اآلية الكرمية غري وعليه  ،اء املهلة، والذكري الذي هو َعْطُف مفّصل على جمملفمن قوله بانت

)17(أنه َعاَد َفَخَرّجَها يف الكشاف على إرادة اإلهالك مبا هم يعتربون عن إرادة الفعل بالفعل

.1/88الكشاف، )13(
.52/53، معاين احلروف، ص )أبو احلسن على بن عيسى( الّرماين )14(
األمنوذج  و .304، ص1993، بريوت، 1علي بوملحم، مكتبة اهلالل، ط:الزخمشري، املفصل يف صنعة اإلعراب، تح)15(

.129، ص 1990، 1سامي بن حممد منصور، ط:لنحو، تحيف ا
، مهع اهلوامع يف شرح مجع )هـ911، تعبد الرمحن بن أيب بكر(السيوطي . 1/161ابن هشام، مغين اللبيب، ينظر، )16(

.131، 2/130، 1998، بريوت، 1أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية ، ط:اجلوامع، تح
.689، 2/688، ابن هشام، مغين اللبيب)17(
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﴿: ا معىن قولهفم: فإن قلت «:يقول        ﴾ واإلهالك إّمنا هو بعد جميء

.)18(»أردنا إهالكها: معناه: البأس ؟ قلت

Ƥ ȈƫŗǴǳ�ƢēÈ®Ƣǧ¤�Ǻǟ�Æ̧ǂǧ�Ȃǿ� ƢǨǴǳ�ǂƻ¡�ŘǠǷ�ǾǧƢǌǯ�Ŀ�ÄǂǌűǄǳ¦�» ƢǓ¢�ƾǫÂ،�Ƣē®Ƣǧ¤�Ǯ ǳ̄

عطوف يف املرتبة، يقول َصَدَد قوله الرتتيب بني املتعاطفني من حيث إّن املعطوف عليه دون امل

﴿:تعاىل               

     ﴾ )ما معىن التعقيب : فإن قلت «:يقول ).203 - 201/الشعراء

﴿  :يف قوله    ﴾ ليس املعىن ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال : قلت .فيقولوا ؟

ال يؤمنون ال بالقرآن حىت تكون رؤيتهم : النظرة فيه يف الوجود وإمنا املعىن ترتبها يف الشّدة كأنه قيل

��̈ǂǜǼǳ¦�ǶŮ¦ƚǇ�ȂǿÂ�ǾǼǷ�Ëƾǋ¢�Ȃǿ�ƢǸǧ��̈ƘƳƢǨǷ�Ƕđ�ǾÉǫȂÉÉū�ȂǿÂ�ƢȀǼǷ�ƾǋ¢�Ȃǿ�ƢǸǧ��§ ¦ǀǠǴǳ ومثال

�ËǻƜǧ���Ƥهللات مقتك الّصاحلون، فمقتك اأِإْن َأسَ :ذلك أن تقول ملن َتِعظُهُ  Ȉƫŗǳ¦�¦ǀđ�ÉƾÊǐǬƫ�ȏ�Ǯ

وأنه  ،ترتيب شدة األمر على املسيءاهللا يوجد عقيب مقت الصاحلني وإّمنا قصدك إىل أّن مقَت 

.)19(»وهو مقت اهللا: حيصل له بسبب اإلساءة مقت الصاحلني فما هو أشد من مقتهم

:مّ ـث -4

وهي من احلروف اهلوامل ومعناها العطف وهي تّدل على الرتاخي واملهلة وذلك حنو قولك 

.)20(واملعىن أن عمرًا قاَم بعد زيد وبينُهَما ُمهملة.قَاَم زيٌد مث عْمُرو

ǫ�Ǯئِ فهي كالفاء يف اقتضا ǳǀǳÂ��ƨǴȀŠ�¾Âȋ¦�ƾǠƥ�ňƢưǳ¦�È®ȂÉƳÉÂ�Ƥ ƳȂÉƫ�ƢĔ¢�Ëȏ¤��Ƥ Ȉƫŗǳ¦�ƢÈȀ ال

﴿ :وقوله .)21(»مررت برجٍل مث امرأة فاملروُر ُهنا ُمُروران «:سيبويه     

      ﴾)22(.حممول على دواِم االهتداء وثباته )82/طه(

.2/84الكشاف، )18(
.327، 3/326، املصدر نفسه )19(
.118الرماين، معاين احلروف، ص )20(
.1/438الكتاب، )21(
.403الزخمشري، املفصل، )22(
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  موضعها حال )مث(وقد ذكر الزخمشري يف كشافه بعض الدالالت اليت تفيدها األداة 

أمرًا مستبعد الوقوع بالنسبة ملا قبلها )مث(يف السياق، أّوهلَا داللة االستبعاد وذلك إذا كان ما بعد 

وذلك   ،من األحداث واألفعال مهيئا لعدم حصول ما بعدها )مث(أو بعبارة أخرى إذا كان ما قبل 

﴿:مثل قوله تعاىل        ﴾ )فإّن ،)22/السجدة

ÄǂǌűǄǳ¦�¾ȂǬȇ��Ƣđ�ŚǯǀƬǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�̧ ȂǫȂǳ¦�ƾǠƦƬǈǷ�ÆǂǷ¢�ƅ¦�©Ƣȇ¡�Ǻǟ�µ ¦ǂǟȍ¦ :)يف قوله ) مث

﴿ :تعاىل   ﴾ مثل آيات اهللا يف ُوُضوِحَها  أن اإلعراض عن: ، واملعىن)23(لالستبعاد

�Èǿ
Ê®ƢǋÌ°¤Â�ƢÈ

ÊēÈ°Ƣǻ¤Âا إىل سوء الّسبيل والفوز بالسعادة العظمى،�ǲǬǠǳ¦�Ŀ�ƾǠƦƬǈǷ�ƢÈ
Êđ�ŚǯǀƬǳ¦�ƾǠƥ

وجدُت مثل تلك الفرصة مث مل تنتهزها استبعادا لرتكه االنتهاز، ومنه :والعدل، كما تقول ِلَصاِحِبكَ 

  : يف بيت احلماسة) مث(

ْوِت ُمثَ يـَُزورَُها يـََرى َغَمرَ رّةٍ ـال َيْكِشُف الُغّماَء ِإالَ ابُن حُ 
َ
اِت امل

Ƣēƾǋ�ȄǴǟ�ǞǴǗ¦Â�ƢȀǼǬȈƬǇ¦Â�Ƣǿ¡°�À¢�ƾǠƥ�©Ȃŭ¦�©¦ǂǸǣ�È°ÂÉǄÈºȇ�À¢�ƾǠƦƬǇ¦.)24(

 ﴿:وقد تكرر هذا يف قوله تعاىل       ﴾ )يقول ) 83/النحل

مٌر مستبعد بعد حصول املعرفةالداللة على أن إنكارهم أ: ؟ قلت)مثُّ (ما معىن : فإن قلت« :فيها

.)25(»ألن حق من عرف النعمة أن يعرتف ال أْن يُنِكرَ 

إال أنه عّول أكثر على العقل الذي هو رائده) مث(وقد ثبت الزخمشري معىن االستبعاد 

 ﴿:وهذا َواِضٌح جلّي يف تفسريه لقوله تعاىل،يف التحسني والتقبيح    

 ﴾)ومعىن«  ،)74/البقرة ﴿  ﴾ اد القسوة من بعد ما ذُِكَر ِممَا يُوِجُب لَني عاستب

﴿ :وقد تكرر هذا يف قوله تعاىل .)26(»الُقلوب ورقتّـَها      

.3/499الكشاف، )23(
.3/499املصدر نفسه، )24(
.2/602املصدر نفسه، )25(
.1/156املصدر نفسه، )26(
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﴾)85 -84/البقرة(. » ﴿   ﴾تل استبعاد ملا أسند إليهم من الق

.)Ƕē®ƢȀǋÂ�Ƕǿ°¦ǂǫ¤Â�ǶȀǼǷ�¼ƢưȈ«)27عد أخذ املبواإلجالء والعدوان 

  وهو التفاوت فاملراد منه بيان البعدغري معىن االستبعاد  ناثوقد ذكر الزخمشري معىن 

أعلى مرتبة يف هذا اجلنس وأبلُغ مما قبلها فليس )مث(ني أمرين من جنس واحد ولكن ما بعد ب

)28(.بني األمرين منافاة كما يف االستبعاد وإّمنا بينهما تفاوت ومها من جنس واحد

﴿ :ومن ذلك ما ذكره الزخمشري يف قوله تعاىل      

       ﴾ )إظهار التفاوت) مث(ومعىن  « ).262/البقرة  

.)29(»بني اإلنفاق وترك املّن واألذى، وأّن تركهما خري من نفس اإلنفاق

عىن لثم، وال أعلَم لهوقد تكرر للزخمشري اّدعاء هذا امل «:وبصدد هذا يقول أبو حيان

.)30(»يف ذلك سلفا

﴿ :وكذا حتليله لقوله تعاىل           

     ﴾ )للداللة على تفاوت ما بني الغّل والتصلية ) مث(ومعىن  «). 32 -30/احلاقة

.)31(»املدة يف السلسلة، ال على تراخي بينهما وبني السلك باجلحيم، وما

﴿ :تأول اآلية الكرمية يف قوله تعاىل - رمحة اهللا تعاىل -والزخمشري   

        ﴾)لتتماشى مع معتقده  ؛تأوال حنويا) 29/البقرة

صل من وجود حرف العطف حتالتشبيه والتجسيم عن الذات اإلهلية نفى الشبهة اليت قد  يف نفي

.1/161الكشاف، )27(
.291حممد حممد أبو موسى، البالغة القرآنية، ص )28(
.1/307الكشاف، )29(
.2/307البحر احمليط، )30(
.4/592الكشاف، )31(
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والذي ينتج عن هذا املعىن يف اآلية  ،داللة على العطف مع إعطائه معىن الرتاخي واملهلةلل ،)مث(

الكرمية إىل أّن اهللا سبحانه وتعاىل قد خلق األرض، مث بعد فرتة زمنية خلق السماء، أي أن اهللا

ههنا ملا بني اخللقني من التفاوت، وفضل خلق ) مث( فقال ،حمدود بزمن وهو غري جائز عليه

 ﴿:السموات على خلق األرض ال للرتاخي يف الوقت، كقوله تعاىل     ﴾ 

ǀđ�È¦�¦) مث(معىن الرتاخي قد ُسلب من نّ أويرى ). 17/البلد(
Êļ¢Â�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�Ŀ حلرف َفأَفَاَد جمّرد

)32(.وهو ما ُجتَيزُُه قواعد اللغة العربية يف معىن هذه األداة،العطف

  رــروف الجــح :المبحث الثاني

�©ȏȏƾǳ¦�ǖƦǼƬǈȇÂ�ƢȀȈǻƢǠǷÂ�Ƣēȏȏ®�ƢȀȈǧ�ƶǓËȂȇ�ËǂŪ¦�» ÂǂƷ�Ŀ�ƨƦƟƢǏ�©¦ǂǜǻ�ÄǂǌűǄǴǳÂ

  .اليت جييل إليها السياق

  : ىـعل -1

جلسُت على الكرسيّ : حنو ،ومعناها االستعالء ،ل وَعَمُلها اجلرّ من احلروف العوام

وقد قيل  .على زيد ديٌن، ومررُت على زيد:  جتري جمرى املثل فيقالمثّ وصعدُت على البيت، 

)33(.مررُت علَى مواِضِع زيد:تقديرُهُ 

  : منها ،ُأُخر ذكرها يف كشافهوقد أضاف هلا الزخمشري معاِينَ 

﴿ : قوله تعاىلوذلك يف: الظرفية- أ          ﴾

.)34(»أي على عهِد ُمْلِكِه ويف َزَمانه «:يقول). 102/البقرة(

﴿ :يقول يف قوله تعاىل: المصاحبة -ب     ﴾

 ﴿:وكذا قوله تعاىل ،)35(»مع ظلمهم أنفسهم بالذنوب: يأ«:قال) 06/الرعد(  

.1/128الكشاف، ينظر، )32(
.122الرماين، معاين احلروف، ص )33(
.1/172الكشاف، )34(
.2/494املصدر نفسه، )35(
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     ﴾ )واملعىن ،)32/الدخان :�ǶȀǼǷ�¶ǂǨÉȇÂ�ÈÀȂǤȇǄÉȇ�ǶĔƘƥ�ƢËǼ
ÊǷ�ǶǴǟ�ǞǷ

﴿:وقوله ،)36(الُفرطات يف بعض األحوال      ﴾ )مع علمه : يأ ).23/اجلاثية

)37(.بوجوه اهلداية وإحاطته بأنواع األلطاف

 ﴿:وقد تفيد معىن الوجوب يف قوله تعاىل: الوجوب -ج      

                 ﴾ )17/النساء(. 

ما فائدة : إّمنا القبول والُغفران واجٌب على اهللا تعاىل هلؤالء، مث يردف فإن قلت: يعين «:يقول

﴿  :قوله       ﴾، قوله: إمنا التوبة على اهللا هلم ؟ قلت: بعد قوله :﴿ 

    ﴾ǟ�ÉƤ Ÿ�ƢǸǯ�ǾȈǴǟ�ƢÈ
ÊđȂƳȂƥ�Æ¿Ȑǟ¤لى العبد بعض الطاعات، وقوله:﴿     

   ﴾ عدة بأنه يفي مبَا َوَجَب عليه، وإْعَالٌم بَأّن الُغفراَن كاِئن ال َحمالة، كما يُعد

.)38(»العبد الوفَاَء بالواجب

ÀȂƴƬŹ�ǶËĔ¢�Ǯ ǳ̄:»�ǺǷ�ƨȇȉ¦�ǽǀđ�ƨƥȂƬǳ¦�¾ȂƦǫ�ȐǬǟ�ƅ¦�ȄǴǟ�ÉƤ
ÊŸ�ǾËǻ¢�ȄǴǟ وجهني

﴿:للوجوب، فقوله) على(أن كلمة : األول        ﴾ يدل على أنه جيب

﴿:لو َمحَْلَنا قوله:عقال قـَُبوَهلَا، الثاين اهللا على       ﴾ على جمّرد القبول مل يبق بينُه

﴿:وبني قوله     ﴾  إخبار عن الوقوع، أما إذا محلنا ذلك فرق ألّن هذا أيضا

.)39(»وهذا على الوقوع يظهُر الفرق بني اآليتني ويَلزُم التكرارعلى وجوب القبول 

وقد تقّدم يف مواضع «:ويُعِقُب ابن املنري اإلسكندري على تأويل الزخمشري هلذه اآلية قائال

تعاىل عن اإللزام  – مما نعود باهللا منه. ِجيُب على اهللا كذا: ئلأّن إطالق مثل هذا من قول القا

ǶĔȋ��ǪƥƢǇ�¼ƢǬƸƬǇ¦�Ǻǟ�ȏ�ȂȀǧ�ǲËǔǨƫ�ƢǸȀǷ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ËÀ¢�ƨǼËǈǳ¦�ǲǿ¢�̈ƾǟƢǫÂ -واإلجياب

.4/271الكشاف، )36(
.4/283صدر نفسه، امل)37(
.479، 1/478املصدر نفسه، )38(
.2/386الرازي، مفاتيح الغيب، )39(
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�ÉǪǴƻ�ƢȀËǴǯ��ƢƠȈǋ�ƅ¦�ȄǴǟ�Ƣđ�ÉǪياليت يتوهم القدر  إّن األفعالَ : يقولون
ÊƸÈƬÌǈȇ�ÈƾƦǠǳ¦�À¢�ƨ فهو اهللا

حِسُن أوًال وآخرًا وباطنًا الذي خلَق ل
ُ
عبدِه، الطاّعة وأثابَُه عليها، وخلَق له التوبَة وقَِبَلَها ِمْنُه فهو امل

وظاهرًا، ال كالقدرية الذين يزعُمون أّن العبد خلق لنفسه التوبة بُقدرتِِه وحوله، يستوجب على ربّه 

�ȄǴǟ - على زعمهم -املغفرة مبقتضى حكمته اليت توجب عليه ¦̈±ƢĐ¦ األعمال إجيابا عقليا  

فلذلك يُطِلقون بلسان اجلرأة هذا اإلطالق، وما أبشع ما أكّد الزخمشري هذا املعتقد الفاسد 

الطاعات فنظر املعبود بالعبد وقَاَس قبول التوبة كما جيب على العبد بعض  جيب على اهللا «:بقوله

.)40(»يقشعر جلده استبشاَعا ِلَسَماِعهِ و   لساُن العاقل يتقيد عنه الق على اخللق، وإنّه إلطالقٌ اخل

﴿ :ويقول تعاىل      ﴾)فقال الزخمشري يف تفسري هذه ) 47/النجم

.)ƢǇȍ¦Â�ÀƢǈƷȍ¦�ȄǴǟ�Ä±ƢƴÉȈǳ�ƨǸǰū¦�Ŀ�ǾȈǴǟ�ƨƦƳ¦Â�ƢËĔȋ«)41̈ « : اآلية

هذا من فساد « :كرمية قائالوتعقب ابن املنري اإلسكندري تفسري الزخمشري هلذه اآلية ال

أعَظم مما يَؤدي إىل اعتقاد اَعاة للصالح واحلكمة، وأي َفسادٍ اعتقاد املعتزلة الذين يسّمونَُه مر 

.)42(»هللا عن ذلكااملعتزلة اإلجياب على رّب األرباب تعاىل 

  حتديدا -ويف معىن حرف االستعالء -ومن نظراته الصائبة يف معاين حروف اجلّر 

﴿:ىله يف قوله تعاما أورد       ﴾)24/سبأ.(  

ألّن صاحب :كيَف ُخوِلَف بني حريف اجلّر الَداِخلني على احلق والّضالل؟ قلت: فإن قلت« 

  هه منغمس يف ظالِم مرتِبك فياحلق كأنه مستعل على فرس جواد يركضه حيث شاء والّضال كأنّ 

.)43(»ال َيدري أيَن يتّوجه

حَني يَقُع يف موقع ميكُن أن يكون غريَها ) على(وقد طالت وقَفُتُه مع حرف االستعالء 

ƨŻǂǰǳ¦�ƨȇȉ¦�Ŀ�ǾǳȂǫ�Ǯ ǳ̄�ǺǸǧ�ǾȈǧ�ƢÈĔƢǰǷ: ﴿          

.1/478الكشاف وهامشه، )40(
.418، 4/417، املصدر نفسهينظر، )41(
.4/417حاشية االنتصاف على الكشاف، ينظر، )42(
.565، 3/564الكشاف، )43(
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    ﴾)؟فهال قيل لكم شهيدا وشهادته هلم ال عليهم: ن قلتفإ«  .)143 /البقرة 

على املشهود له، جيء بكلمة االستعالء، ومنه قوله  ملا كان الشهيد كالرقيب واملهيمن: قلت

﴿:تعاىل    ﴾)وقوله ،)44(»)09/الربوج:﴿   

     ﴾ )117/املائدة .(  

نزياح يف استعمال األدوات منها ما ذََكَرُه يف قوله تعاىلويُورُِد الزخمشري بعض أنواع اال

﴿                 

        ﴾)رغم ) على(بـ  حيث عّدى الِصَفتني،)54/املائدة

وقد ذكر ) على(اختالفهما من حيث املعىن، ويبُدو العُدول يف استعمال حرف االستعالء مع لفظ 

نّه قيل عاطفني أن يضّمن الذّل معىن احلنو والعطف كأ:الزخمشري يف سبب ذلك وجهني أحُدمها

¢�śǼǷƚŭ¦�ȄǴǟ�ǶȀǴǔǧÂ�ǶȀƬǬƦǗ�ȂËǴǟÂ�ǶȀǧǂǋ�ǞǷ�ǶËĔ واألخرعليهم على وجه التذّلل والتواضع، 

)45(.خاِفضون هلم أجنحتهم

ونالحظ أنّه ال تعاُرض بني الوجهني فالتذّلل واحلنو والتواضع وخفض اجلناح كّلها معاٍن 

Ŀ�ƢǷ¢�¾ËÂȋ¦�ǾǫƢȈǇ�Ŀ� ȐǠƬǇȏ¦�» ǂƷ�Ƣđ�ȆƷȂÉȇ سياقه الثاين فيّدل على االستعالء حقيقة وهو

.استعالء تقتضيه عزّة املؤمن على الكافر وعّلو احلق على الباطل

  : اءـالب -2

وهي من العوامل وعملَها اجلّر وهي مكسورة وإّمنا ُكِسرت لتكون على حركة معموهلا

:وتأيت الباء على وجوه، من ذلك

.بزيد، أضفت املرور بالباء إىل زيد مررت: أن تكون لإلضافة، حنو قولك-

.كتبت بالقلم، وقطعت باملدية:وتكون لالستعانة، كقولك-

.1/198الكشاف، )44(
.1/198، املصدر نفسهينظر، )45(
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 . أقمت مبكة: وتكون للظرف، كقولك-

.باهللا ألخرجّن وهي أصل حروف القسم:وتكون قسما، كقولك-

)46(.رََج بثيابِِه، واملعىن خرج مكتسّياخ: وتكون َحاالَ، كقولك-

  : ت أوردها الزخمشري يف كشافه نذكر منهاودالال وللباء معانٍ 

﴿ :يقول يف قوله تعاىل :السَبِبَيةُ - أ       

            ﴾)الذي وصف من عجائب قدرته ) ذلك(« ).30/لقمان

ها األحياء القاِدروَن العاملون، فكيَف باجلماد الذي تدعونه من دون اهللاوحكمته اليت يعجز عن

.)47()وأن اهللا هو العلي(إّمنا هو بسبب أنه هو احلق الثابت إهليُتُه، وأن من ُدونه بَاِطُل اإلهلية، 

ذلك الذي أوحى إليك من هذه اآليات بسبب بيان أّن اهللا هو :السلطان، أو) الكبري(الشأن 

)48(.وأن إهلًا غريُه باطل، وأن اهللا هو العلي الكبري عن أن ُيشرَك بهاحلق،

 ﴿ :له تعاىلو وق            ﴾ )لقد ). 16/األعراف

 اإلسنادا من هذتعاىل، ويُفَهم و أسند إبليس يف هذه اآلية القرآنية الكرمية اإلْغواء إىل اهللا سبحانه 

.الِغواية والضاللة والكفر يف قلبهبأّن اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي خلق 

يف قوله ) الباء(فقد استند الزخمشري يف تأويله هلذه اآلية الكرمية على معىن حرف اجلر 

﴿:تعاىل    ﴾،  » فذكر يفśȀƳÂ�Ƣđ¦ǂǟ¤ :وا يف إغوائهم حىت يفسد ألجتهَدنَّ : أوهلما

فبما أغويتين (بفعل القسم احملذوف تقديره ) الباء(بسبيب، كما َفُسَدت بسَبِبهم وقد عّلق الزخمشري 

فأُقِسُم : للقسم أي) الباء(جيوز أن تكون : بسبب إغوائك أقِسُم ثانيهما: أي ،)أقسم باهللا ألقُعَدنّ 

سجود آلدم، وليس معناه خلق بإغوائك ألقعدن، وإّمنا أقسم باإلغواِء ألنه كان تكليفا إلبليس بال

.46، 45الرماين، معاين احلروف، ص )46(
.3/487الكشاف، )47(
.3/487املصدر نفسه، )48(
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الغّي يف النفس، والتكليف من أحسن أفعال اهللا تعاىل لكونه تعريضا لسعادة األبد فكان جديرا 

.)49(»بأن يُقسم به

ليخرج اآلية ) الباء(ذه اآلية الكرمية على معىن حرف اجلر هلفاعتمد الزخمشري يف تأويله 

رٌّ غراء إىل اهللا سبحانه وتعاىل وليثبَت بأّن إبليس حُ القرآنية الكرمية عن ظاهرها يف ِنْسَبِة اإل

تزالية يف تأويالت الزخمشري عوهذا يّدل على أثر العقيدة اال. يف اختيار طريق اإلميان أو الضاللة

النحوية، فاهلدف من هذا التأويل إرضاء عقيدته وفكره الذي يقوم على تنزيه الذات اإلهلية

   .عن فعل القبيح

 ﴿ :تعاىل قوله لككذو          

    ﴾)هلم عذاٌب يو : أي«، )26/صȐǓ�ȂǿÂ�ǶĔƢȈǈÊǻ�Ƥ Ʀǈƥ�ƨǷƢȈǬǳ¦�¿ هلم عن سبيل

.)50(»اهللا

﴿ :وقد يصدر عن اعتزاله لدى إثباته هذا املعىن للباء وذلك قوله تعاىل  

      ﴾ )بسبب ) مبا كنتم تعملون(: إذ يُقّررُ ،)43/األعراف

ويف مقالته تعريض أهل السنة حيُث َمحَُلوا هذه الباء ،)51(أعمالكم ال بالتفّضل، كما تقول املبطلة

�ƅ¦�ƨŧǂǳ�ƢēȂƦƯÂ��¾ƢǸǟȋ¦�Ǻǟ�ƨǼŪ¦�¾Ȃƻ®�ƨفاء َسَبِبيَّ انتلُيؤِكدوا )(وحنوها على معىن املقابلة

 تعاىل  خالفا للمعتزلة بناء على زعمهم بوجوب الصالح" باء السببية" ليست هذه : وفضله، قالوا

.88، 2/87، الكشاف)49(
.4/86، املصدر نفسه)50(
.2/101، املصدر نفسه)51(

() بد احلميد، شرح ، حممد حمي الدين ع2/104مغين اللبيب، ينظر، ملا هي داخلة على األعواض، : وتسمى باء التعويض

.1/231، 1974، بريوت، 1، دار الفكر، ط)هـ672ت (ابن عقيل على ألفية ابن مالك 
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فإّن املْنِفَي فيه ...)لن يدخل أحدكم اجلّنة بعمله(:)(كبريا بدليل َحديثٍ   ااهللا عن قوهلم عّلو 

ƢĐ¦Â�ǒ±¦¨التسبب الذي ال ȇȂǠƬǳ¦�ƨȇȉ¦�Ŀ�ƪ Ʀưŭ¦Â��ǾǨǴţ�ǺǰŻ�)52(.

للسبب ) مبا(والباُء يف «:ورّد أبو حّيان األندلسي على ما ذهب إليه الزخمشري قائال

ƨǼŪ¦�¾Ȃƻ®Â� ƢƳǂǳ¦�̈Ȃǫ�ȄǴǟ�ǲȈǳ®Â��ƅ¦�ǺǷ�̈°ƢǷ¢�¾ƢǸǟȋ¦Â�Ä±ƢĐ¦إّمنا هو مبجّرد رمحة اهللا�

.)53(»ظ أورثتموها مشريا إىل األقسام وليس واجبا على اهللا تعاىلوالقسم فيها على قدر العمل ولف

باء التعويض وتسمى باء املقابلة وهي الّداخلة « :جاء يف شرح التصريح على التوضيح

، فمدخول الباء هو الثمن أو معىن)دƦǠǳ¦�¦ǀđ(الثوب ) عتك هذابك(على األعواض واألمثان 

﴿ومنه : قال يف املغين .ول الباء هو العوضكافأُت إحسانَُه ِبضْعٍف، فمدخ: حنو   

   ﴾ )وإّمنا مل يقدر باء السبِبية، كما قال املعتزلة، وكما قال اجلميع )32/النحل ،

ألّن املعطي بعوض قد يعطي جمانا، وأما  ؛)لن يدخل أحدكم اجلّنة بعمله(يعين من أهل الّسنة يف 

«��ȆǴǸŰ بدون سّبب فال يوجدامل ȐƬƻȏ�ƨȇȉ¦Â�Ʈ ȇƾū¦�śƥ�Èµ °ƢÈǠÈºƫ�ȏ�Ǿǻ¢�śƦƫ�¦ǀđÂ��Ƥ Ʀǈǳ¦

غين...الَباَءْيِن مجًعا بني األّدلة
ُ
﴿: ومنه قوله تعاىل: قال يف امل      

          ﴾)وإّمنا مل نقدرها  .)32/النحل

)( لن يُدِخَل أحًدا عمله اجلنة قالوا وال أنت يا رسول «:باب ّمتين املريض املوت، والرواية لديه: رواه البخاري يف كتابه املرضي

اهللا بفضل ورمحة فسِدُدوا وقارِبوا وال يتمىن أحدكم املوت، إما حمسًنا فلَعَلُه أن يزداد خريًا، و َال أنا إّال أن يتغَمَدِين :اهللا، قال

:يف شرح صحيح البخاري، تح، فتح الباري)هـ852ابن حجر علي بن أمحد، ت(العسقالين. »وإما ُمسيئا فلعله أن يستعتب

: رواه مسلم يف كتاب صفة القيامة واجلنة والنار بابو . 10/106 ُحمب الدين اخلطيب، دار الكتب السلفية، د ط، د ت،

وال إيّاي إّال أن يتغمَدين اهللا :وال إيّاك يا رسول اهللا ؟ قال:لن يْنِجي أحدا منكم عمله، قال رجل«:لن يدخل، والرواية لديه

.17/159صحيح مسلم، شرح النووي، ينظر، .»...منه برمحة، ولكن َسِدُدوا 
  اجلامع ألحكام القرآن القرطيب،.1/231ابن عقيل،  شرح علىاخلضري ، حاشية )بن مصطفى الشافعيحممد (اخلضري)52(

بريوت ، اإلتقان يف علوم القرآن، عامل الكتب، د طالسيوطي، .1/104مغىن اللبيب، ابن هشام، .7/208، 5/273

1951 ،1/196.
.4/300البحر احمليط، )53(
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  وذلك من أجل الربهنة على دخول اجلنة للمؤمن برمحة اهللا بفضله ،كما قال املعتزلة  " باء السببية"

.)54(»ال بسبب أعماله

 باء"أّن أهَل السّنة يقولون إّن الباَء هي بَاُء التعويض أو « :ويرى فاضل صاحل السمرائي

باء "يقولون يف  -ومنهم الزخمشري كما ذكرنا - ، واللغة حتتمل هذا التوجيه، واملعتزلة"املقابلة

من حيث اللغة غري أن الذي  ،، واللغة حتتمل هذا التوجيه أيضا فكال التوجيهني صحيح"السببية

ديث يرجح رأيا عن رأي واملسألة مسألة اعتقاد هو الّنصوص الشرعية األخرى، فقد جاء يف احل

الصحيح أنه ال يدخل اجلنة أحد بعمله، ولكن بفضل اهللا ورمحته، أي بالتفضل الذي نـََفاُه 

.)55(»رأى أهل السنة –الزخمشري، فريّجُح هنا من حيث االعتقاد 

  : الباء للتبعيض -ب

﴿:وقد حتدث القرايف عن داللة الباء معلقا على قوله تعاىل      ﴾  

والقائلون بالتبعيض اشرتطوا أن يكون مع فعٍل يتعّدى بنفسه حىت ال تكون «  .)06/ دةاملائ(

﴿:لتعدية وزعمُوا أّن من ذلك قوله تعاىلل     ﴾ العرب تقول مسْحُت إنّ ف

أن  ولنا قاعدة أخرى إمجاعية وهي« :وقال يف موضع آخر. )56(»ق فرق إالّ التبعيضبِبرأِسي فلم ي

األئمة أمجعت على أن اهللا تعاىل مل يوِجْب علينا إزالة شيء عن رؤوسنا وال عن مجيع األعضاء

.)57(»بل أوَجَب علينا أن ننقل رطوبة أيدينا لرؤوسنا ومجيع أعضاء الوضوء

  على التبعيض) الباء(وقد تتعلق داللتها مبعان خارجية عن الّنص، وقّدر بعضهم داللة 

مسحت برأسي كله فتؤِكُدهُ : لأال ترى أنك تقو « :، فقال) هـ 543ت (ومنهم بن عريب 

  ه2000، بريوت، لبنان، 1، دار الكتب العلمية، ط)هـ905 بن أيب بكر، تخالد بن عبد اهللا(األزهري )54(

1/646 ،647.
  . 218ص ،2009، عمان، 2فاضل صاحل السامرائي، الدراسات النحوية واللغوية عند الزخمشري، دار عمار، طينظر، )55(
  . 14ص 1973، 1ار الفكر، ططه جمد الرؤوف سعد، د:شرح تنقيح الفصول يف اختيار احملصول يف األصول، تح)56(
.150املرجع نفسه، ص )57(
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ولو كان يقتضي البعض ملا تأكد بالكل فإن التأكيد لرفع االحتمال املتطرق إىل الظاهر وإطالق 

.)58(»اللفظ

وهذا ختصيص لداللة املورفيم بآليات التأويل احلسية اليت ال خيفى دورها يف ضبط القصد 

  فع ما ميكن أن يتصوروا ابتعاد لداللة العبارة عن دائرة االحتمال والتعددمن الكالم، ود

  .أو الغموض

وجعل «  آراء العلماء يف داللتها فقال )ـه749ت ( وقد ّخلص احلسن بن قاسم املرادي

﴿ :يف قوله تعاىل) يقصد التبعيض(قوٌم من ذلك الباء       ﴾ وجعلها قوٌم زائدة

  يتعدى) مسح(�ÀƜǧ��ƨǻƢǠƬǇȏ¦� Ƣƥ�ƢËĔƘƥ�ǶȀǔǠƥ�¾ƢǫÂ��ǲǏȋ¦�ȄǴǟ�¼ƢǐǳȎǳ�¿Ȃǫ�ƢȀǴǠƳو 

زال عنه، وإىل آخره حبرف جّر وهو املزيل، فيكون تقدير اآلية فامسحوا 
ُ
إىل مفعول بنفسه وهو امل

.)59(»أيديكم برؤوسكم

من خالل قوله  وما توحي إليه من دالالت خاصة) للباء(ويّوضح الزخمشري داللة التعدية 

 ﴿:تعاىل    ﴾)وأذهب اهللا نورهم، وكما يف قوله تعاىل،)17/البقرة:﴿

           ﴾)أي فرٍق بني : فإن قلت« :قال). 19/النساء

اء فمعناُه األخذ واالستصحاب كقوله إذا ُعِدَي بالب: وبينها باهلمزة؟ قلت) بالباء(تعدية ذهب 

﴿تعاىل     ﴾ )60(»إلزالةكاوأما اإلْذهاب ف) 15/يوسف(.

  ويعدل الزخمشري من تعدية إىل تعدية لغرض لغوي وللداللة على معىن خاص ومثاهلا

 تعاىل يقول يف قوله عّز لغري اهللا) الالم(وأنه يُعّدي بـ ،ما يلحظُه ويُلِفُت انتَباَهُه يف فعل اإلميان

﴿  :وجل      ﴾)ألنه قصَد التصديق باهللا : فإن قلت«  ،)61/التوبة

.2/570د ت،بريوت،د ط،حممد البجاوي، دار املعرفة،:أحكام القرآن الكرمي، تح)58(
1992،، بريوت1حممد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، طو  فخر الدين قباوة: وف املعاين، تحاجلىن الداين يف حر )59(

  . 44ص 
.1/81لكشاف، اينظر، )60(
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وقصد السماع من املؤمنني، وأن يسلم هلم ما يُقوُلونَُه ) الباء(الذي هو نَِقيُض الُكْفٍر به فـََعّدى بـ 

��ÉǽƾǼǟ�śǫ®ƢǏ�ǶĔȂǰǳ�ÉǾÉǫËƾǐÉȇÂفعّدى بالالّم أال تـََرى إىل قوله:﴿       

 ﴾)ُه عن الباء وحنوه، ما أنـَْبأَ )17/يوسف:﴿        

  ﴾)83/يونس(، ﴿         ﴾ )111/الشعراء(،﴿  

 ﴾ )61(»)71/طه(.

﴿: مث يقرر هذه القاعدة يف قوله تعاىل  ﴾ )71/طه (

﴿  :والالّم مع اإلميان يف كتاب اهللا لغري اهللا تعاىل كقوله« :فيقول     

 ﴾ )ومن املواضع اليت َخوِلَف فيها بني األداتني قوله تعاىل.)62(»)61/التوبة

 ﴿              

      ﴾ )فـَُعِدَي فعل اإلميان بالباء). 61/التوبة

حيث  ؛الزخمشري هو اختالف القصد باإلميانني يوسبب ذلك برأ ،يف األوىل وبالالّم يف األخرى

قصد التصديق باهللا الذي هو نقيض الكفر به، فعِدّي بالباء وُقِصَد السماع من املؤمنني وأن يسلم 

ǟ�śǫ®ƢǏ�ǶĔȂǰǳ�ǾǫƾǐȇÂ�ÉǾÈǻȂǳȂǬȇ�ƢǷ�ǶŮ¿ȐǳƢƥ�ÄËƾǠǧ��ǽƾǼ
وهذا العُدوُل هو نوعٌ .)63(

من التضمني الذي يّدل عليه االستعمال العادي يف السياق حني يُعّدي الِفعٌل حبرف ال يعّدي

  . به يف العادة

:نـم -3

:وهي من احلروف العوامل وعملها اجلّر، وهلا معان منها

.2/276، الكشاف)61(
.3/74، املصدر نفسه)62(
.2/276، املصدر نفسه)63(
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وزيد أفضل  ار، وجئت من البصرةخرجت من الدّ :أن تكون البتداء الغاية، وذلك حنو قولك-

  . من عمرو أي ابتدأ فضله من فضل عمرو

من الثياب ثوبا، وقبْضُت من الّدراِهِم لَِبْستُ : وذلك حنو قولك: ومنها أن تكون للتبعيض -

)64(.بعض الثياب، وقبضُت بعض الدراهمست بلِدرمهًا، أي 

﴿:من ساج، قال تعاىلوباب ، هذا ثوب من خز: وذلك حنو قولك: سوتكون للجن -     

   ﴾ )الرجس الوثين، وقال الكوفيون وتأيت مبعىن عن ذلك : أي). 30/احلج

  . عن القوس: رميُت من القوِس، أي: حنو

﴿ :وتأيت مبعىن الباء حنو قولك -        ﴾)بأمر : ، أي)11/الرعد

)65(.اهللا

  : ضـالتبعي -أ

�ƅ�Éƪ - رمحه اهللا تعاىل –فالزخمشري  Ʀưƫ�ƢËĔ¢�ƢÈǿÊǂ
ÊǿƢǛ�ǺǷ�ÉǶÈȀǨÉȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�©Ƣȇȉ¦�¾ÂƘƫ

صفات غري ذاته تنزيها له عن مجيع احملدثات، فهذه الصفات تتعارض مع مذهبه االعتزايل القائم 

يء ال ُيضاف إىل نفسه ويـَُعُد هذا من باب على نفي الصفات عن اهللا سبحانه وتعاىل، ألن الش

تفسري الشيء بنفسه، وهذا ُحماٌل عندهم يف تنزيه اهللا سبحانه وتعاىل، ويـُبـَْىن على هذه القضية 

عالقة االسم باملسمى وتنزيه اهللا سبحانه وتعاىل عن اخلطأ : وهي ،جمموعة من القضايا الفرعية

)66(.تناُقْض اللغويونقص العلم، وكذلك تنزيه كتاب اهللا عن ال

منها  ،فذكر الزخمشري يف قضية نفي الصفات عن الذات اإلهلية مجلة من اآليات القرآنية

﴿ :قوله تعاىل   ﴾)فأّوَل قوله تعاىل). 255/البقرة:﴿  ﴾

ألن املعلومات ممّا  ؛لوماته إّال مبا شاءفيصبح معىن اآلية ال حييطون بشيء من مع ،من معلوماته

، أما علم )من(جيوز فيه التبعيض والَتْجزَِئُة ومعىن التبعيض يف اآلية الكرمية مستفاد من حرف اجلّر 

.109، 108الرماين، معاين احلروف، ص )64(
.110، ص املرجع نفسه)65(
.1/296الكشاف، )66(
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وهي  ،ّلي ال جيوز تبعيضه، وذلك ألن اهللا كلّي املعرفة وعلمه ال يتجزأ وال ينفصل عنهكُ اهللا فذايت  

)67(.تعاىلصفة قائمة يف اهللا سبحانه و 

يف بعض اآليات من الذكر ) من(ويف السياق ذاته ذهب الزخمشري يف تعليل دخول 

§�احلكيم وتركها فيما سواها إىل أنّ  ƢǘƻÂ�ǂǧƢǰǳ¦�§ Ƣǘƻ�śƥ�É¼ËǂǨȇ�̈ǂȇƢǤŭ¦�ǽǀđ�ǶȈǰū¦�ǶǜǼǳ¦

.ما علمته جاء هكذا إّال يف خطاب الكافرين: آية من سورة إبراهيم علىاملؤمن يقول معلقا 

﴿:قوله تعاىلك            

          ﴾ )و )3،4/نوح﴿    

             ﴾(

﴿ :، قوله تعاىلوقال يف خطاب املؤمنني، )31/األحقاف(         

     ﴾)حانهسب إىل أن قال ،)10/الصف: ﴿     ﴾  

وغري ذلك مما يوقفك عليه االستقراء وكان ذلك للتفرقة بني اخلطابني، ولئال يسوي بني الفريقني 

)68(.يف امليعاد

جاء يف اآليات اليت ) من(والزخمشري مبا ذكره يضع يده على مالحظة مهمة وهي أّن ذكر 

أما ترُكها فقد جاء يف اآليات اليت كان اخلطاب فيها ُمَوَجَها و  ،توجه اخلطاب فيها إىل الكفار

ملَْ ُيِشْر إىل العالقة بني مدلول السياق اللغوي وذكر احلرف  اللمؤمنني، ولكنه على الرغم من هذ

َما خرَج من دائرة الكفر إىل اإلميان، فإن ِإميَانَُه  اأو تركه، ولعل تلك العالقة تكمن يف أن الكافر إذ

يغفُر ما كان عليه من كفر، ولكن تبقى ذنوب أخرى بعضها متعلق باهللا، فال تغفر إال بالتوبة هذا 

واالستغفار وبعضها متعلق بالعباد ال يُغفر إال بَعْفِو هؤالء، ومن مث جاء استخدام احلرف الدال 

ǶǿǂǨǰƥ�ǪǴǠƫ�ƢǷ�Ëȏ¤�ǂǨǤȇ�ȏ�ǶĔƢŻ¤�ËÀ¢�ȄǴǟ�¾ƾȈǳ��ǺȇǂǧƢǰǳ¦�§ Ƣǘƻ�Ŀ�ǒ ȈǠƦƬǳ¦�ȄǴǟ)69(وأما ،

.1/296، الكشاف)67(
.19/74الرازي، مفاتيح الغيب،  و. 2/423، املصدر نفسه)68(
.434احلميد، املناسبة يف القرآن الكرمي، ص  شعبان عبد)69(
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التبعيض وهو  حُّ صِ وبطريق آخر يَ «ما سوى ذلك من ُذنوب، فيغفر بأشياء أخرى، قال أبو حيان

أن اإلسالم جيُب ما قبله ويبقي ما يستأنف بعد اإلميان من الذنوب مسكوتا عنه فهو يف املشيئة 

.)70(»ما تقدم ال بغفران ما يستأنف ا هو بغفرانوالوعد إمنّ 

وملا كان الكافر إّمنا يدعى أوال إىل اإلميان وكان اإلميان إّمنا جيُب ما كان  « :وقال البقاعي

، قال ﴿:قبله من الذنوب اليت معهم بينهم وبينه دون املظَاملِِ    ﴾ ولو َعَم بالغفران ألْفهم

�ÅȐÌǏ¢�ÇǲǸǟ�ń¤�ÀƢŻȍ¦�ƾǠƥ�ÈÀȂÉǟÌƾÈȇ�ȏ�ǶËĔ¢�Ǯ ǳÈ̄«)71(.

ملَْ يدخلوها يف األصل فعندما يُؤَمُرون  وأخرُجوا من دائرة الكفر وأما املؤمنون الذين 

بالتقوى واجلهاد والتوبة واإلميان وغري ذلك فإّمنا يُؤَمروَن بأشياء حتقق هلم وْعَدُه سبحانه

﴿:يف قوله          ﴾)48/النساء(  

©ƢǼǈƷ�ǶēƢƠȈǇ�¾ƾƦȇ�À¢�ǶŮ�ÉǽÉƾÌǟÂ�ȂǿÂ��Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ƾǠƥ¢�Ȃǿ�ƢǷ�ǶŮ�ǪǬŢ�ǲƥ
  يقول تعاىل ،)72(

﴿               

    ﴾ )70/الفرقان .(  

فجاء   يبِق هلُؤالء إالّ دنوبًا يـَْغِفرَُها اهللا إن شاء مبا يُقومون به من صاحل األعمال فاإلميان مل

ترك احلرف الّدال على التبعيض يف خطاب املؤمنني سواء َأَكاَن ُمّوجًها إليهم أم منهم مناسبا

)73(.ملا يفهم من السياق من عموم املغفرة ومشوهلا

ذه املناسبة قائًال يف تعليقه على آييت األحقاف ونوحوقد أحسن السهيلي إبراز َوْجِه ه

﴿ : سبحانه فقد قال: فإن قلت«       ﴾  صفالوقال يف سورة : ﴿   

  ﴾. وما الفرق؟ ؟فما احلكمة يف سقوطها ههنا    

.8/67البحر احمليط، ينظر، )70(
.4/175، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسورالبقاعي، )71(
.435شعبان عبد احلميد، املناسبة يف القرآن الكرمي، ص )72(
.435، ص املرجع نفسه )73(
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��ǶĔƢŻƜƥ�ǂǨǰǳ¦�§ȂÉǻÉ̄�ǺǷ�̄ƢǬǻȍ¦�ǶŮ�ǪƦǇأّن هذا إخبار عن املؤمنني الذين قد : فاجلواب

�ƨǗƢÈƷƜǯ�Ƕđ�ƨǘȈŰ�Śǣ�ȆǿÂ��§Ȃǻǀǳ¦�ǺǷ�¿ȐǇȍ¦�Ŀ�¦ȂƦǈƬǯ¦�ƢǷ�À¦ǂǨǤƥ�®ƢȀŪ¦�ȄǴǟ�¦ÂÉƾÈǟÈÂ�Ľ

الكفر املهلك بالكافر، فلم يتضمن الغفران معىن االستنقاذ، إذ ليس مث اإلحاطة من الذنب 

ألن احلسنات يُْذهْنبَ السيئات خبالف ،للذنوب منا يتضمن معىن اإلْذهاب واإلبطالإو  باملذنب

śǯǂǌǸǴǳ�§ Ƣǘƻ�ƢÈǸÉĔƜǧ�śƬǷƾǬƬŭ¦�śƬȇȉ¦، ْوأم�ȂǿÂ��Ƕđ�¶ƢƷ¢�ƢŲ�ǶȀǐǴźÂ�ǶǿǀǬǼȇ�ƢŠ�ǶŮ�ǂ

)74(.»وأما املؤمنون فقد أنقذوا  الكفر

﴿ :للتبعيض يف قوله تعاىل) من(وقد تتبع داللة         

           ﴾)يف قوله) من(ما معىن : فإن قلت«  ،)17/النساء 

﴿:تعاىل   ﴾بني وجوِد ما  ه مسىمعناه التبعيض، أي يتوبُوَن بعَض َزماِن قريب كأنّ : ؟ قلت

  ب من أجزاء هذا الزمان فهو تائبريًبا، ففي أي جزء تاقاملعصية وبني حضرة املوت زمانا 

.)75(»من قريب، وإالّ فهو تائب من بعيد

﴿:ويقول يف قوله تعاىل         ﴾

﴿: يف قوله تعاىل) من(فلو كانت  ،)31/األحقاف(   ﴾  للتبعيض القتضى أن بعض

  عطف بعضها ال يُغفر وقد يكون الذي ال يُغفر هو الكبائر ولكن يف اآليةالذنوب تغفر و 

 ﴿ :على ما بعدَها وهو قوله تعاىل            

      ﴾)31/األحقاف(، وهذه قرينة يستّدُل�ƨǳȏ®�ȄǴǟ�Ƣđ)من (

إّمنا بعض املغفرة ألّن من الذنوب ما ال يُغفُر باإلميان كذنوب «على ابتداء الغاية، قال الزخمشري

.)76(»املظامل وحنوها

عادل أمحد عيد املوجود وعلي : تح، نتائج الفكر يف النحو، )هـ581ت (لييأبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا السه)74(

.258، ص 1992، بريوت، 1دار الكتب العلمية، طحممد معوض، 
.1/479الكشاف، )75(
.4/304املصدر نفسه، )76(
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ويف ذهنه عقيدة يُريد أن يثبتها وال يُريُد أن يتجايف هُب املتأِمُل يف الّنص القرآينذوقد ي

﴿:ضطّر إىل التأويل، فالزخمشري وهو يفسر قوله تعاىلعنها وإذا َعاَرَضُه ظاهر الّنص ا  

          ﴾)حيث قال ،)16/امللك:» ﴿ 

    ﴾؛أحدمها: فيه وجهان �ËĔȋ��Ê ƢǸǈǳ¦�Ŀ�ǾƫȂÉǰÈǴÈǷ�ǺǷ ّيه وكْرسعرشهُ ا مسكن مالئكته ومث

ه يف السماء ¢�Ëǻ¢Â��ǾȈƦǌƬǳ¦�ÀÂƾǬƬǠȇ�¦ȂÉǻƢǯ�ǶĔ: الثاين ،والّلوُح احملفوظ ومنها تنزُل قضاياه وكتبُه وأَواِمرُهُ 

وأّن الرمحة والعذاَب ينزالِن منه، وكانُوا يدُعونُه من جهتها، فقيل هلُم على حسب اعتقادهم

﴿    ﴾ملكان أن يعذبكم َخبْسفٍ من تزَعُموَن أنّه يف السماء وهو متعال عن ا

.)77(»اِصبٍ حبأو 

فخالف الزخمشري يف تأويل ظاهر اآلية لكي يـُنَـَزَه اهللا على اجلهة واملكان، ويف احلقيقة أن 

ن بوجود اإلله رُب ُمِقرِّيكانت الع... « هذا التأويل يتفق فيه بعض املفسرين، فقد قال الرازي 

أتؤمنون من قد : هلم قال ى وفق قول املشبهة، فكأنه تعاىلكنهم كانوا يعتقدون أنّه يف الّسماء علل

ُتْم له بالقدرة ما يشاء أن خيسف بكم األرض، تقدير اآلية من السماء  أقَرْرُمتْ بأنه يف السماء واعرتَفـْ

 كما قال  ،ُقدرتِهِ  سلطان اهللا وتعظيم والغرض من ذكر السماء تفخيم ،وقدرته وملكه هسلطانو 

﴿ :تعاىل        ﴾)راد بقوله )3/األنعام
ُ
ِملَ ال جيوز أن يكون امل

�Ƕđ�ÈǦ -عليه السالم -  هو امللك املوكل بالعذاب وهو جربيل) من يف السماء( ǈź�À¢�ŘǠŭ¦Â

.)78(»األرَض بأمر اهللا وإذنه

يه الرازي، أنّه قالومن األدلة اليت يعتمد عليها لرّد هذا التأويل الذي ذهب إل

ومحلها على امللك أو العذاب هو إخراج للفظ عن ظاهره بال قرينة  ،وهي للعاقل) من يف السماء(

بل إّن هناك جمموعة من القرائن تدل على إثبات العّلو هللا تعاىل منها قوله تعاىل،تستدعي ذلك

.4/568، الكشاف)77(
.30/70، 1981، بريوت، 1ر، ط، التفسري الكبري ومفاتيح الغيب، دار الفك)هـ606ت (فخر الدين الرازي )78(
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﴿          ﴾)ريح أيضا يف صعود أقوال العباد وأعماهلم فهو ص ،)10/فاطر

ƨǰƟȐŭ¦�Ƣđ�ƾǠǐȇ�ǾȈǳ¤)79(.

 داللة الرتكيب، وقد يبقى املعىن على غّري تأما حروف اجلّر اليت حيَُِل بعضها حمل بعض قد 

تبادل " ما هو عليه يف األصل واحلكم حتّدده مقتضيات السياق، وقد أطلق احملدثون عليها 

وهي نوع من أنواع إبداع اللغة وواحدة  ،ام العريبستخده ظاهرة عامة يف االوهذ" الوظائف الداللية

من الوظائف النحوية الناشئة عن اتساع يف استخدام الوحدات  -أيضا - من ُصورَِها، وهي 

)80(.لتؤدي املعاين املختلفة سواء يف البالغة أو يف النحو أو يف اللغة ،اللغوية

 ﴿:قال الزخمشري يف قوله تعاىل         ﴾)22/الزمر(  

فاملعىن  ؛قسا قلبه من ذكِر اهللا: إذا قلت: يف هذا ؟ قلت) عن(و )من(ما الفرق بني : فإن قلت« 

عن ذكِر اهللا فاملعىن غلظ عن قُبول : وإذا قلت ،ما ذكرت من أّن القسوة من أجل الذكر وِبسَبِبهِ 

إذا أْرَواهُ : أي من أجل عطشه وشقاه عن العيمة: من الَعيمةَ ا عنه، ونظريه سَقاهلذّكر وَجفَ ا

.)81(»حىت أبعَده عن العطش

:الّمـال -4

الم "ومن . تكون مفتوحة ومكسورة، فاملفتوحة من اهلوامل ال عمل هلا وهي تكون للتوكيد

النونني، وذلك حنو قولك م جوابا للقسم وتلزمها إحدىلعمرك، وتكون الّال : قولك "االبتداء

اجلّر واجلزم يف األفعال: ضربني َعمُلَها علىو وأما الالّم املكسورة فعاملة ، لتخرجّن ولتكرمن عمرا

املاُل لزيٍد، واحلبل للّدابة، فالالّم األوىل :ومها متغايرتان، وإن اتفق لفظهما فاجلارّة حنو قولك

)82(.للملك والثانية لالختصاص

ط، أمحد عرايب، جدلية الفعل القرائي عند علماء الرتاث دراسة داللية حول النص القرآين، ديوان املطبوعات اجلامعية، د)79(

.157، ص 2010اجلزائر، 
.158، 157املرجع نفسه، ص )80(
.4/118الكشاف، )81(
.64، 63، 60الرماين، معاين احلروف، ص )82(
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، حنو قوله تعاىل)83(، أي لَيِصَري هلم فصار هلم، وأمسَاَها آخرون الم العاقبةرةالصريو والم 

 ﴿            ﴾)فكانت : أي ،)08/القصص

.التقطوُه ليكون هلم َولًدا اوهم إمنّ  اعاقبة أن كان هلم عدوّ 

 لليَـُقْم زيٌد، والغالُب عليها أّن تدخَل على فع: وذلك حنو قولك وأما اجلازمة فالم األمر،

)84(لنَـُقْم، ولنحرج:لتعن حباجيت، وكذلك فعل املتكلمني، حنو قولك:الغاِئب، وذلك حنو قولك

﴿ :قال اهللا تعاىل        ﴾)12/العنكبوت .(  

والم  .)85(»جاءين أخ له وابن له: لّسرج للّدابة، وا: املال لزيد، و:والالّم لالختصاص، كقولك«

الم العاقبة هي الالّم الداخلة على ما يرتتب على فعل الفاعل املختار إن كان  ؛العاقبة والم التعليل

الم العاقبة هي اليت ـــف .)86(ترتبه عليه بطريق االتفاق واإلمضاء، من غري أن يكون اقتضاء وسببية

أخرى  ينسّجل هلا الزخمشري يف كشافه معا وقد، ا يكون عاقبة ونتيجة لهتّدل على أّن ما بعده

مصدر مسبوك جمرور فعل مضمرة وهي مع  مثل الم التعليل اليت تنصب الفعل املضارع بعد أنْ 

  :بالالم

مبا مها ) ةدار األمر، اإل(كان أن عّول على التمكني ملرتآه يف : )الجارة( لتعليلام ال- أ

﴿ :قال تعاىل: ل حتليل اآلية الكرميةلديه من معىن من خال         ﴾

هي تعليل : ؟ قلت) لنسلم(ما معىن الالّم يف : فإن قلت« :إذ يُعقب الزخمشري). 71/األنعام(

اىل أن اهللا أمر باإلسالم لكونه تع: يعين. )87(»أمرنا وقيل لنا أسلموا ألجل أن نسلم: لألمر، مبعىن

.63،64، 60، ص الرماين، معاين احلروفينظر، )83(
.66املرجع نفسه، ص )84(
، بريوت1علي بوملحم، مكتبة اهلالل، ط:، املفصل يف صنعة اإلعراب، تح)أبو القاسم حممود جار اهللا(الزخمشري )85(

.283، ص 1993
معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، يف ، الكليات)احلنفيالبقاء  وأبأيوب بن موسى احلسيين (الكفوي )86(

  . 781ص عدنان درويش، حممد املصري، مؤسسة الرسالة، د ط، بريوت، د ت،: تح
.2/35الكشاف، )87(



113

 ةدار أكّد صاحب االنتصاف أّن قول الزخمشري إّمنا ينَبِين على أن األمر هو اإلما وهذا  ،ُمريًدا له

)88(.للبيان

فكما أن اآليات املتعلقة  ،والزخمشري ُحيَاِوُل َداِئًما تطويع الّنص القرآين لصاحل مبادئه

Đ¦�°ȂƦǠǳƢƥ�ǂǷȋ¦�Ǯبالتوحيد استدَعْت يف جوانبها التجسيمية بناء تأويالت تَوُسالً  ǳǀǰǧ��Ä±Ƣ

  فبخصوص اآلية ،يف الفعل اإلنساين يحر لتل اإلهلي القائل بتوخي االختيار وابالنسبة للعد

﴿       ﴾)لتعليل مبا هو رَاءٍ فهي أيضا ل ،)56/الذاريات

»ȍ¦�°¦ǂƷ¢�ǶĔ¢Â��ƨȇƢǤǳ�ÀȂǫȂǴű�ǪǴŬ¦�ËÀ¢ 89(»ويـَُعاقـَُبوَن عليهاة، خيلقون أفعاهلم، ويثابوندار(

  قلت فإن. إّال إياها موما خلقُت اجلّن واإلنَس إّال ألجل العبادة، ومل أرد من مجيعه: أي« :يقول

إّمنا أراد منهم أن يعبُدوه خمتارين للعبادة:لو كان ُمريًدا للعبادة منهم لَكانُوا كّلهم عبادا قلت

ليها، ألنه خلقهم ممكنَني، فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه ُمريًدا هلا، ولو أراَدَها ال مضطرين إ

.)90(»على القسر واإلجلاء لُوِجَدت من مجيعهم

وهذا التأويل يتماشى مع بناء نظري متماسك هو قاعدة أية قراءة اعتزالية للّنص القرآين

  فيذهب الباقالين ،تأويل ينسجم مع أصوهلمهذا ال -األشاعرة -يف حني يطرح غريه تأويال آخر

واملراد ، ل بلوغ التكليفبإىل أّن املراد بعض اجلّن واإلنس بدليل أن كثريا من اجلّن واإلنس ميوت ق

رّدا على  )تزيلعوهو م(ال الكّل ألّن هناك من قُتل قبل الدخول، يقول القاضي عبد اجلبار  البعض

¤�ǞȈŦ�ǶǠƫ�ȏ�ƢËĔ»رْأنَا جلهنم كثريا من اجلّن واإلنسذَ ولقد « :تأويل الباقالين لقائل بالبعِضَية

أراَد العبادة ممن ńƢǠƫ�Ǿǻȋ�¿Ȑǰǳ¦�Ŀ�ǾǳȂƻ®�±ȂŸ�ȏ�Ëƾū¦�¦ǀǿ�ÌǢǴƦȇ�ÌÈŃ�ǺǷÂ�ÀȂǼĐ¦�Àȋ،اخللق

ǳǄƬǠŭ¦�ÉƤ.تّصُح منه ǿǀȈǧ�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�Ŀ�¿ËȐǳ¦�ȄǴǟ�ǶÊƟƢǫ�Ä±ƢĐ¦�ǲȇÂƘƬǳ¦Âة µ ǂǤǳ¦�¿ȏ�ƢĔȂǯ�ń¤

��ǲȈǴǠƬǴǳ�ƪ)91(العاقبة هي عند األشاعرة َالمُ و  ǈȈǳ�ƢĔ¢�ƨǼǈǳ¦�ǲǿ¢�ÃǂȇÂ)92(. راد وإن
ُ
لُلُزوِم ختلف امل

.2/35، على الكشاف االنتصافحاشية ابن املنري، )88(
  . 313ص، 1986بريوت، ،1زكريا شحاتة حممد الفقي، حنو الزخمشري بني النظرية والتطبيق، املكتب اإلسالمي،ط)89(
.4/396الكشاف، )90(
.142، ص 1999/2000حممود البازي، اسرتاتيجيات التأويل، الكشاف للزخمشري منوذجا رسالة ماجستري، )91(
.4/21، 2/29ابن املنري، االنتصاف على حاشية الكشاف، )92(
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بـََرْيُت هذا القلَم ألكتَب به :أّن الغاية ال يَلزُم ُوجوُدَها، كما يف قولك«ارتضاه بعضهم مقّررا

.)93(»ال تكتب به فإنك قد

ة، فإن َتعّوَق دار بادة عن البعض ختلف املراد عن اإلفال يَلَزُم من عدم ُصُدور الع«  وعليه

البعض عن الوصول إىل الغاية مع تعاُضِد املبادئ وتآخذ املقدمات املُوِصَلة إليها ال َميََنُع كونـََها 

.)94(»غاية

ويرى القرطيب وآخرون أّن هذا خاص فيمن سبَق يف علم اهللا أنّه يَعُبُدُه، فجاء بِلفِظ العمُوم 

ويُقّوي ذلك .)95(مما خلقت أهل السعادة من اجلّن واإلنس إالّ ليّوحدون: اخلصوص واملعىن ومعناهُ 

أراد منهم العبادة، وقد قال اهللا تعاىل:الِصْبيان َما أُِمُروا بالعبادة حىت يقالو َني ن¦ƢĐأنّ 

﴿        ﴾ )ُخِلَق جلهنم ومن. )96()179/األعراف

من سورة  8ويرى الزخمشري يف اآلية  ،ال يكون ممن خلق للعبادة، فاآلية حممولة على املؤمنني منهم

﴿:يف قوله عز وجل ،القصص            ﴾.

جئُتَك لُتْكرَِمِين سواء بسواء، : اها التعليل كقولكهي َالُم كي اليت معن) ليكون(أّن الالّم يف «

±ƢĐ¦�ǪȇǂǗ�ȄǴǟ�É®°¦Â�ƢȀȈǧ�ǲȈǴǠƬǳ¦�ŘǠǷ�ǺǰǳÂ
() دون احلقيقة، ألنه ملَْ يكن داعيِهْم إىل االلتقاط

أن يكون هلم عدًوا وَحَزنًا، ولكن احملّبة والتبين، غري أّن ذلك ملا كان نتيجة التقاطهم له ومثرتِِه شبه 

§�¦ǂť�Ȃǿ�Äǀǳ̈� بالداعي ®ƘƬǳ¦Â�� ȆĐ¦�ƨƴȈƬǻ�Ȃǿ�Äǀǳ¦�¿¦ǂǯȍ¦�ȂǿÂ�ǾǴƳȋ�ǲÊǟƢǨǳ¦�ǲǠǨÅȇ�Äǀǳ¦

، تفسري اجلاللني)هـ911ت ، دين عبد الرمحنجالل ال(، السيوطي )هـ864ت ، احمللي حممد بن أمحد(جالل الدين )93(

.696، القاهرة، د ت، ص1دار احلديث، ط
عبد القادر أمحد عطا، :، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، تح)هـ982ت ، بن حممد العماديا(أبو السعود )94(

.5/205مكتبة الرياض، د ط، الرياض، د ت، 
.19/506القرآن، تفسري القرطيب، اجلامع ألحكام ينظر، )95(
.19/506، املرجع نفسه )96(

() أمحد بن عبد (و املالقي  .65الرماين، معاين احلروف، ص ، ينظر. الصريورة، والم العاقبة، والم املآل) الم(ومن هنا مسيت

  اللغة العربية أمحد حممد خراط، مطبوعات جممع:يف شرح حروف املعاين، تح رصف املباين ،)هـ703النور، ت

حنا الفاخوري، دار اجليل، د ط: تح شرح شذور الذهب،ابن هشام األنصاري، .225/226د ط، دمشق، د ت، ص

.2/32والسيوطي، مهع اهلوامع، .75ونسب إىل األخفش تسميتها الم الصريورة، ص . 318ص د ت، 
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ضربُت ليتأّدب، وحتريره أّن هذه الالّم حكمها حكم األسد حيث استعريت : الضرب يف قولك

.)97(»ِلما يشبه التعليل، كما يستعار األسد ملا يشبه األسد

َرّدُوها إىل التعليل و  )98(نُعوا الّصريورَة يف الالّموهو يف ذلك إّمنا يتبُع البصريني حيث م

)99(.حبذف السبب وإقامة املسبب مقامه

ة وتلميُذُه ابن القيم أّن َالَم العاقبة إّمنا جتيُء يف حق من ال يكوُن يويرى الزركشي وابن تيم

ة َال يَعلُمها إّال اهللا كقوله َعاِلًما بعَواِقِب األُُموِر َوَمَصائِرَِها فَيْفعُل الفعِل الذي لُُه عاِقبَ 

﴿:تعاىل            ﴾)َأْو َتُكونَ ) 08/القصص

  : ايب العتاهية ِيف َحِق من ُهَو َعاجٌز عن دفعه، كقول الشاعر

)100(َفُكّلُكْم يصريو إىل َذَهابِ لّدُوا لِلَمْوِت وابـُْنوا للخراب

ا بعواِقب األفعال وَمصائِرَها وهَو سبحانه الذي هو بكل شيء عليم
ً
َفَأَما من يكون َعامل

ومن مث يستحيلُ ،ال يعلمها ةوهو على كل شيء قدير فال يتصور منه أن يفعل فعًال له عاقب

ي َالُم احلكمة وإّمنا الالّم الواردة يف أحكامه وأفعاله تعاىل ه،يف حّقِه تعاىل دخول َالَم العاقبة

والغاية املطلوبة من احلكمة، وبني َهَذا أّن َهُؤالِء قد َرَبطُوا بني مفهوم الم العاقبة، كما هي

)101(.يف إطالق أهل اللغة وبني صفة العلم هللا تعاىل

وظاهٌر مما سبق أّن بيان نوع الالّم راجٌع إىل معىن الكالم وسياقه ولذا ال عجَب أن خيتلف 

.كم على الّالم تِبًعا لتَفاوِت فهمهم وتأويلهم للّنصوصالعلماء يف احل

.3/381الكشاف، )97(
.2/217الصبان، حاشية . 1/236مغين اللبيب، ،ابن هشام)98(
.2/12األزهري، التصريح، )99(
.1/378، 1996، بريوت، 1إميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، دار الكتب العلمية، ط)100(
2006، بريوت، 1عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط: تح الربهان يف علوم القرآن،بدر الدين الزركشي، ينظر، )101(

1/4 ،4/872.
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﴿ :ويقول الزخمشري يف قوله تعاىل        

       ﴾ )ما كان: فإن قلت«  ،)9- 8/احلج 

﴿ ِجَدالِِه الضاللمن  َغَرُضهُ    ﴾ فكيَف علّل ِبِه؟ وما كان أيضا ُمهَتِديًا حىت إذا

ِلَما أّدَى ِجَدالُُه إىل الّضَالِل، ُجِعَل َكأَنَُه :َجاَدل َخرَج باِجلداِل من اهلُدى إىل الضالل ؟ قلت

َبَل َعَلى اِجلَداِل بالباطل، ُجِعَل كاخلارِج َلَما َكاَن اهلَُدى معرضا لَُه فرتكُه وأعرَض عنه و و  َغَرُضُه، أَقـْ

.)102(»من اهلدى إىل الضالل

وذلك لدى قوله ) الغرض(مبا مها أّعُم من ) بالسب(و )العلة(ومن هنا َوَجْدنَاُه يعِرُض لـ 

﴿  :تعاىل               

                

           ﴾

باالستيقان وانتقاء  )(»تسعة عشر« قد عّلل َجْعَلُهْم : فإن قلت« :إْذ ُيسيِطرُ ،)31/املدثر(

االرتياب، وقول املنافقني والكافرين ما قالوا، فهب أن االستيقان وانتقاء االرتياب يّصح أن يكونا 

معىن العلة  أفادت الالّم:غرضني، فكيف صّح أن يكون قول املنافقني والكافرين غرضا؟ قلت

البلِد ملخافِة خرجُت من: ا أال ترى إىل قولكوال جيب يف العلة أن تكون غرضً )103(بُ بَ والسَّ 

أّن «بـَْيَد أن يف ذلك ما فيه من ،)104(»َما ِهَي بغرِضكَ و  كَ ُرجالشّر، فقد جعلت املخافة عّلة خل

.3/143الكشاف، )102(
() 31/، املدثر»عليها تسعة عشر« يريد قوله تعاىل يف عّدة خرنَِة جهنم.

 بال يفرقون بني السب: مؤّدى ذلك أنه ال يرى فرقا بني العّلة والسبت كما هو مذهب النحاة قال أبو البقاء والنحويون)103(

��ǲȈǴǠƬǴǳ�¿ËȐǳ¦�À¢�¦Âǂǯ̄ �ǶĔƜǧ�ƨǴǠǳ¦Â أبو البقاء (الكفوي . وا للتعليللوقال أكثرهم الباء للسببية، ومل يقو ! ومل يقولوا للسببية

.205الكليات، ص ،)احلسيين
.4/639الكشاف، )104(
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تَنزِيًها لَُه عن إدارة )105(»ى ِخَالِف ما أَرادَ يُرد من املنافقني والكافرين أقواهلم، وإّمنا قالوا َعلَ  اهللا مل

  . القبيح كما يقول أهل االعتزال

 ﴿ :وحنوه َصَدَد قوله تعاىل     ﴾ )ِمبَا رَاءٍ ) 178/آل عمران

.)106(»ِف اإلدارةَأّن اإلْمث الواقع منهم ليَس ُمراًدا هللا تعاىل، بل هو َواِقٌع َعَلى ِخالَ «

:فإْن قلت«  :يقول .)107(»إزدياد اإلْمث َسَبًبا وليس بَغَرضٍ «األمر الذي َمحََلُه على أن جيعل 

ما ُكّل و  هو عّلة لإلمالء،:كيف جاز أن يكون ازدياد اإلمث غرًضا هللا تعاىل يف ِإمالئِِه هلم ؟ قلت

ِمَن البلد ملخافة الشّر، جِز والَفاَقِة، وخرجتَقعدُت عن الَغْزِو للع:عّلة بغرض، أال تـَرَاَك تقول

اإلمهال ذلك ازِدياد اإلْمث جعَل عّلة كولَيس شيُء منها بغرض لك، وإّمنا هي عِلل وأسباب ف

لإلمالء كما كان العجز عّلة للقعود عن علة  اإلمثكيف يكون ازدياد : وسببا فيه، فإن قلت

ا كان يف علم اهللا احمليط : احلرب؟ قلت
ّ
أجله ǺǷ�ǞǫÂ� ȐǷȍ¦�ÀƘǰǧ��ƢÅÌť¤�ÈÀÂ®¦È®ÌǄÉǷ�ǶËĔ¢� Ȇǋ�ǲǰƥمل

±ƢĐ¦�ǪȇǂǗ�ȄǴǟ�ǾƦƦǈƥÂ«)108(.

�ǶēȐȇÂƘƫÂ�ǶȀǷƢȀǧ¢�¸ËȂǼƫÂ�Ƕē¦®ƢȀƬƳ¦�ÊǺÉȇƢÈƦƫ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�¨ƢƸǼǳ¦Â�śȇȂǤǴǳƢǯ�ÀȂǸËǴǰƬŭ¦Â

 كلذ ولكن مثة أمر زائد عند املتكلمني كان من شأنه إبراُز اخلالف التأويلي للنصوص،للنصوص

وآراء َحيرُص كل فريق منهم أن يستشهد ويُدّلل عليه مبا استطاع ونه من قواعدهو ما يعتقد

َتبَـّناه، ومن ّمث ُعِينَ املتكلمون املسلمون بتمييز 
ُ
الَِم (من أدلّة، لتسَلَم هلم تلك األصول العقدية امل

  يرتتب على أفعال اهللا تعاىليف الّنصوص اليت دخلت فيها الالّم على ما )َالِم التعليل(من  )العاقبة

ألّن تأويل الّنصوص ،قبيح ظَاِهرَُها كالضالل واملكِر والكْفرِ -بعد الّالم -أو يف حالة جميء أفعال

بني املتكلمني، ذلك بأن احلكم على أو تلك له أثـَرُُه وداللُتُه يف اجلدال العقائديوْفَق هذه الالّم

.1/435ابن املنري، االنتصاف، )105(
.1/435، املرجع نفسه)106(
.1/435املرجع نفسه، )107(
.1/435املرجع نفسه، )108(
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ƦǫƢǟ�É¿ȏ�Â¢�ǲȈǴǠƫ�¿ȏ�ƢËĔƘƥ�¿ËȐǳ¦ ة أمر مرتبط مبسألة تعليل أفعال اهللا تعاىل وأحكامه باحلكمة واليت

)109(.إثبات َداٍع راٍجِح إىل مجيع ما فعله اهللا تعاىل وأرَاَدهُ : املتكلمني هي عند

ومسألة تعليل أفعال اهللا تعاىل عند املتكلمني قائمة أْصًال على تصور املتكلمني املسلمني 

املتعلقني مبسألة التحسني والتقبيح العقليني ومسألة إجياد الصّالح ،ية اإلهلية وللقدر اإلهلدار لإل

ة مطلقة ال تنطبق دار ة اإلهلية أَِهَي إدار واألْصلح على اهللا تعاىل، فقد اختلف املتكلمون يف اإل

¤�ƢËĔ¢�Ì¿¢���ƨȇǂǌƥ�ŚȇƢǠǷ�
ÊǽÊǀÈǿ�ËÀȋ��ǶǴÉǜǳ¦Â�¾ƾǠǳ¦Â�ƶƦǬǳ¦Â�ǺǈÉū¦�ŚȇƢǠǷ�ƢȀȈǴǟ اعاة ة مرتبطة مبُر دار

)110(.احلكمة والعدل واملصلحة

:وضع حرف جّر موضع آخر-5

سياق ما، وحَني يكوُن الِفِعُل َالزًما األمساء إىل �Ŀ�Ƣđ�ÃƾǠƬƫ�ƨǼȈǠǷ ااألفعال حروفً  تقتضي

بواسطة حرف خاص من هذه احلروف ُحيّددُه معىن السياق َيصُل إىل َضِميَمِتِه من حروف اجلرّ 

عل واحلرف عندئِذ عالقة سياقية فإذا استْبَدلََنا حبرف اجلّر األساس حرفًا وتسمى العالقة بني الف

آخر صارت اجلملة غري حنوية، أو قد ينتقل الرتكيب من اإلبالغ احلقيقي إىل اإلبالغ الفين

﴿:حنو قوله تعاىل     ﴾)فالشُرُب ال يكون بالعني، وإّمنا ،)06/اإلنسان

)111(.نهام

باِإلنَابَِة أحيانًا أمسوهوقد رفض بعض اللغويني من القدماء ُوقوَع ذلك االستبدال أو ما 

بأنّ ومن َهُؤالِء أبو ِهَالل العسكري الذي عّلل رأيه،والتعاُقِب أحيانا أخرى وغري ذلك من األمساء

فَأوَجَب   ا مبعىن اآلخرإذا تَعاقـََبْت خرجت عن حقائقها، ووَقَع كل واحد منه«  :تلك احلروف

  1ط ،حممد صبحي حسن حالق، دار ابن حزم:مساعيل الصنعاين، إيقاظ الفكرة ملراجعة الفطرة، تحإد بن حممينظر، )109(

.143،144، ص1999بريوت، 
2006، دمشق، 1إبراهيم حممد اجلرمي، أثر الداللة اللغوية يف اختالف املسلمني يف أصول الدين، دار قتيبة، ط)110(

  . 261ص
.378، املناسبة يف القرآن، ص مصطفى شعبان عبد احلميد)111(
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بذلك، وقال به اذلك أن يكون لفظاِن خمتلفان هلما معىن واحد َفأَىب احملققون أن يٌقوُلو 

.)112(»من ال يتحقق املعاين

أّن الفعَل إَذا كان مبعىن فعل آخر وكان «وَمحََل ابن جّين هذا األْمَر على التضمني، فرأى 

إن العرب قد تتّسع فتوقع أحد احلرفني موقع صاحبه إيذانًا ف ،أحُدُمها يتعدى حبرف واآلخر بآخر

.)113(»بأن هذا الفعل يف معىن ذلك اآلخر فلذلك جيء مَعُه باحلرِف املعتاد مع ما ُهَو يف معناه

:وَمحََل لغويّون آخرون هذا األمر على اإلنابة أو وضع حرف موضع غريه بشروط منها

) يف(و )الباء(ن أن حيدث بينَـَها ذلك التباُدِل يف املواقع بني تقارب املعاين للحروف اليت ُميك-

واعَلْم أّن العرَب تتِسُع فيها فُتقيُم « :حيث قال) هـ 316ت (وهذا ما ذهب إليه ابن الّسراج 

وإّمنا جازا ،فالن مبكة، ويف مكة: تقول) الباء(: بعُضها مقام بعض إْذ تقاربت املعاين، فمن ذلك

قلت فالن مبوضع كذا وكذا، فقد خربت عن اتصاله والتصاِقِه بذلك املوضع، وإذا مًعا، ألنك إذا 

فإّن على احتوائه إيّاُه إحاطته به، فإذا تقارب احلرفان) بفي(يف موضع كذا فقد خربت : قلت

.)114(»ن معناُمهَا مل َجيُزْ يهذا التقارب يصلح للمعاقبة، وإذا تبا

فليَس كل احلروف يـَُنوُب ،بَل اِإلنَابََة ولكن بشروطوهذا ما ذهب إليه ابن هشام حيُث قَ 

بعضها عن بعض عنده، بل جيُب أن يستقيم املعىن كي حيٌدث ذلك يقول ُمَعِقًبا على رأي 

يٌنوُب بعض ُحروِف اجلّر عن بعض وهذا أيضا مما يَتَداَولُونَُه ويستدُلون به : قوهلم« :الكوفيني

دالُهلُم به إذ كّل موضع اّدعُوا فيه تِ يُنوُب، وحينئٍذ فيتعذر اسْ على قوهلم ) قد(وتصحيحه بإْدخال 

وقـََعْت ِفيه النيابة، ولو َصَح قوهلم جلاَز أن يقال مررتال نسلم أن هذا مما: ذلك يقال هلم فيه

)115(.»يف زيد ودخلت من عمر، وكتبت إىل القلم

هذا التناوب ال يكون يف املعىن  و وصفوة القول أّن احلروف قد تتَعاَقُب أو تـََناَوٌب بشروط، 

سيما إذا حدث ذلك يف كالم فصيح كالقرآن الكرمي  وال ،كما ذهب إليه ابن السرّاج وابن هشام

.27كتاب الفروق، ص )112(
.2/308، اخلصائص، )هـ392ت ، أبو الفتح عثمان()113(
.1/414عبد احلسني القتلى، مؤسسة الرسالة، د ط، بريوت، د ت، :األصول يف النحو، تح)114(
.2/492مغين اللبيب، )115(
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املنزل واملنزّه، فإذا جاء حبرف من حروف اجلّر موضع حرف آخر، فهذا حتما يهدف إىل حتقيق 

ال تُنوُب عن غريها يف املعىنداللة وغاية معينة، فاحلروف فيه باقية على معانيها األصلية 

.وإّمنا تقع اإلنابة يف االستعمال -كما يرى أبو هالل  -

وقد يـَْعَمُد األسلوب القرآين إىل تلك اإلنابة فيًضُع أحد حروف اجلّر موِضِع غريه، حتقيقا 

﴿:لداللة معينة ال تتأتى باستعمال احلرف األصلي ومن ذلك ما ورد يف قوله تعاىل  

            

          ﴾ )71/طه.(  

موِضَع )116(الّدال على الظرفية) يف(حظ أن يف هذه اآلية الكرمية قد ُوِضًع احلرف واملال

ƢĐ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�ƢËŶ¤Â�ƨǬȈǬū¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�ǆ±�،)117(الّدال على االستعالء) على( Ȉǳ�ǂǷȋ¦�¦ǀǿÂ

فارقة املعَجمية بني الفعل واحلرف، وتوفرت ُهنا القرينة اليت تْصِرُف الّذْهنَ 
ُ
الذي نتَج عن امل

Ä±ƢĐ¦�ŘǠŭ¦�ń¤�ȆǴǏȋ¦�ŘǠŭ¦�Ǻǟ.

شبيهة باالستعالء الذي يقتضي التمكن والثبات  ،فالظرفية مبا تقتضيه من متكن وثبات

ية مكان احلرف الّدال على االستعالء تبًعا لذلك، وكل ذلك على سبيل ففاستعملت الظر  ،أْيًضا

ȆǇȂǳȋ¦�¾Ƣǫ��±ƢĐ¦�ǺǷ�̧Ȃǻ�ȆǿÂ�̈°ƢǠƬǇȏ¦:»للداللة على إبَقاِئهم عليها زمانا ) يف(مة وإيثَاُر كل

وفيه استعارة ... مديًدا تشبيها الستمرارهم عليها باستقرار الظرف يف املظروف املشتمل عليه 

إذ ال يقع  ،)أصلب(�ǲǠǨǳ¦�®ȂƳÂ�̈°ƢǠƬǇȏ¦�Ŀ�ǲưǸƬŭ¦�±ƢĐ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟ�ƨǳ¦Ëƾǳ¦�ƨǼȇǂǬǳ¦Â،)118(»تبعية

.الصلب داِخَل اجلذع بل يكون عليه

ألَنَُه يُرفع يف اخلشبة يف طوهلا ) يف(وإّمنا َصُلحت «:ويُعلُل الفرّاء هذا العدول قائال

.)119(»ألَنُّه يُرَفُع فيها فَيصُري عليها)على(وًصُلحت ) يف(فصلحت 

.122الرماين، معاين احلروف، ص)116(
.122، ص نفسهاملرجع )117(
، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم يف السبع املثاين، دار إحياء )هـ1270ت ، أيب الفضل شهاب الدين حممود()118(

.16/231الرتاث العريب، د ط، بريوت، د ت، 
.2/186معاين القرآن، )119(



121

ُلوِب واشتمل عليه اْشتماَل الظرفصوملا كان اجلذُْع مَقرًا للم«:وقال أبو حيّان

.)120(»)على(مبعىن ) يف(اليت للِوَعاِء، وقيَل ) يف( الفعل بـ يدّ على املظروف عُ 

شبه املصلوَب يف اجلذع بتمكن الشيء املوعى يف ِوَعائِِه، فلذلك « :قولأما الزخمشري في

.)121(»)يف جذوع النخل(قيل 

لالستعالء، قد أقرت ) على(الذي ناب احلرف ) يف(وصلت إىل أّن  تفكّل تلك التحليال

ا وِوَعاًء للمصلوب، ولكن تلك التحليالت أغفلت السبب وراء العدول أن اجلذع أصَبَح ظَرفً 

واإلنابة، وقد التفت الزخمشري إىل اجلانب النفسي وأثره يف هذا، فرأى أّن هذه اإلنابة قد توخي 

بالغيظ الذي كان ُيِكُنُه فرعون جتاه هؤالء السحرة ومن غضبه الشديد على موسى عليه السالم 

ئَِرتُُه، وكان توُعُدُه شديدا، فـََلْم يكَتِف بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خالفومن آمن وثارت ثا

Ƕđ�ǲȈǰǼƬǳ¦Â�ǶȀƦǴǏ�®¦°¢�ǲƥ.

 .)الظرفية(ومن هذا املنطلق ناسب أن يعدل األسلوب القرآين إىل هذا احلرف الّدال على 

وهذا . ا قبورĔƘǰǧ��ǲƼǼǳ¦�̧ÂǀƳ�ǖǇÂ�ǶȀƦǴǏ�¦̄Ɯǧ��ƨȈǧǂǜǳ¦�ƢȀƬǬȈǬƷ�ȄǴǟ�ƨȇȉ¦�Ŀ) يف(ولعل 

  .أشد عذابا وتنكيال

الّدال ) عن(وِممَا َحُسَن فيه كذلَك وضُع حرف جّر موضع آخر ما نلَمُسُه يف إنابة احلرف 

جاوزة
ُ
الّدال على ابتداء الغاية وهو املعىن ) من(َبَدل احلرف )122(يف أصل الكلمة معناه على امل

 جاءت َمجيعها مع الفعل الّدال على القبول ويف ثالثة مواِضَع من القرآن الكرمي،)123(الغالب عليه

﴿ :أو التقبل، وذلك يف قوله تعاىل               

       ﴾)وقوله ،)104/التوبة: ﴿    

            ﴾ )وقوله ،)25/الشورى  

.6/242البحر احمليط، )120(
.3/74الكشاف، )121(
  . 107ص ،معاين احلروفالرماين، .1/356ب، ابن هشام، مغين اللبي)122(
.109، 108الرماين، معاين احلروف، ص )123(
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 ﴿               

       ﴾)16/األحقاف .(  

وقد وردت مادته يف القرآن الكرمي  ،)من(واألصُل يف هذا الفعل أن يأيت معه حرف اجلّر 

�̈±ÂƢĐ¦�ȄǴǟ�¾¦ƾǳ¦�» ǂū¦�ƢȀǼǷ�ª ȐƯ�Ŀ�ǾǠǷ�¿ƾƼƬǇ¦�̈ǂǷ�̈ǂǌǟ�ňƢť)على غري األصل) عن  

على األصل يف أحد عشر ) من(ف وهو ما نراه يف اآليات الثالث السابقة وجاء معه احلر 

﴿ :منها قوله تعاىل ،)124(موضعا         

    ﴾)وقوله تعاىل ،)48/البقرة:  ﴿ 

           ﴾)وجاء معه ) 85/آل عمران

 ﴿:مرة واحدة وذلك يف قوله تعاىل) الباء(حرف                 

  ﴾ )وكذلك حرف الالّم يف قوله تعاىل،)38/آل عمران:﴿      ﴾

  ). 04/النور(

وقد ذهب املفسرون يف تعليل الُعدول يف اآليات الثالث املذكورة أكثر من تعليل، فذهب 

���ǽǀǿÂ�ǽǀđ�ƾƷ¦Â�ǞǓȂǷ�Ŀ�ǲǏȂƬȇ�ƢǷ�¦ŚưǯÂ)من(التوبة مبعىن  يف آية) عن(ابن عطية إىل أن 

)125(.ْن ِغَىن، وفعل فالن ذلك من أشره وبطره وعن أشرّه وبطرهال صدقة إالّ عن ِغَىن و مِ : تقول

تفيد ) عن(متقاربتان إال أن كلمة ) من(وكلمة ) عن(أما الفخُر الرازي فرأى أّن كلمة 

البعد، فإذا قيل جلس فالن عن ميني األمري أفاد أنّه جلس يف ذلك اجلانب لكن مع ضرب من 

عن قُبوِل اهللا  اَصاَر ُمبعدً  هب جيب أن يعتقد يف نفسه أنّ ئاتاليُفيد أن ) عن عباده(: فقوله ،البعد

تعاىل له بسبب ذلك الذنب، وحيصَل له انكسار العبد الذي طََرَدُه َمْوَالُه، وبعَدَه عن حضرِة 

)126(.كالتنبيه على أنّه البد من حُصوِل هذا املعىن للتائب) عن(فلفظُة ،نفسه

  . 27/املائدة. 45، 53/التوبة. 36/املائدة. 91، 85، 35/وآل عمران. 123، 48/وهي آيات البقرة)124(
.879ز، صالوجيز يف تفسري الكتاب العزي ّرر، احمل)هـ541ت (عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي )125(
.16/190مفاتيح الغيب، )126(
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األخريني يكاُد ال خيتلف عّما قاُلوَه يف هذه اآلية، فـَرََأْو أّن وما ذَكَرُه املفسرون يف اآليتني

)127(.أو متقاربتان يف املعىن) من(مبعىن ) عن(

وهذه اآليات الثالث تدور حول موضوع التوبة من اهللا على عباده وقبوله األعمال 

السيئات يّدل على ا أْمران فيهما جتاوز منه عّز وجل عمّا يفعله عباده من مهَُ الصاحلات منهم، و 

﴿ :الشورى من 25 يةاآلذلك قوله تعاىل يف        ﴾  16 يةاآلوقوله يف  

 ﴿ :األحقاف من    ﴾، بل إنّه عّز وجل ال يعفو عن السيئات ويتجاوز عنها

  يقول تعاىل: اب وآمن وَعَمَل صاحلًافحسب، وإّمنا يبّدل تلك السيئات حسنات ملن أراد ممن ت

 ﴿                

     ﴾)70/الفرقان .(  

ǶēƢƠȈǇÂ�ǶđȂǻ̄وملا كان هذا شأنه مع التائبني والذين يَعملون الصاحلات، فيتجاوز عن

املواضع باحلرف ويقبل منهم توبتهم وصاَحل أعماهلم، ناَسَب أن يأيت األسلوب القرآين يف هذه 

©Ƣȇȉ¦�Ǯ Ǵƫ�¼ƢȈǇ�ǾȈǴǟ�¾ƾȇ�ƢǷ�ǞǷ�¦ǀǿ�ǽƢǼǠǷ�Ŀ�ǪǨƬȈǳ�̈±ÂƢĐ¦�ȄǴǟ�¾¦Ëƾǳ¦.)128(

  : دل إلىــالالّم ب

  حرفخمشري يُبني داللة كل فإن الز ) إىل(ومرة بـ ) بالالّم(فإذا كان الفعل يتعّدى مرة 

﴿ :يف موضعه، يقول يف قوله تعاىل          ﴾)22/لقمان.(  

﴿  :يف قوله تعاىل) الالّم(، وقد عّدى بـ )إىل(ماله عّدى بـ : فإن قلت«      

 ﴾)ا هللا أيمع ا: معناه: قلت). 112/البقرة
ً
خالصا له : لالّم أنّه جعل وجهه وهو ذاته سامل

.)129(»أنّه سلم إليه نفسه كما يسلم املتاع إىل الرجل إذا َدَفَع إليه): إىل(ومعناه مع 

.4/216الكشاف، )127(
.385عبد احلميد شعبان، املناسبة يف القرآن الكرمي، ص )128(
.3/494الكشاف، )129(
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  حروف النفي :المبحث الثالث

  :النافية إنْ -1

﴿ :إْن زيد إّال قائم، قال تعاىل: وذلك حنو قولك       ﴾

، وذلك حنو قوله )إالّ (فهي نفي، وقد تأيت وليس معها )إالّ (بعدها ) إنْ (وكّل ). 20/امللك(

﴿ :تعاىل     ﴾)واملعىن يف الذي َمَكناُكم فيه). 26/األحقاف

�ǞǬƫ�À¢�ǞǼƬŤ�ȏ�ƢĔȋ��ǲǸǟوال جيوز أن تعمل عند سيبويه، وكان أبو العباس ُجييٌز أن تعمل

���ƢËĔ¢�ÀȂȈǧȂǰǳ¦�Ƕǟ±Â)130(موقعها يف كّل موضع من الكالم، واملعروف يف ذلك مذهب سيبويه

﴿ :تأيت مبعىن إْذ، قالوا ذلك يف قوله تعاىل          ﴾

إْن َها ُهَنا شرط:والبصريون يأبـَْوَن ذلك ويقولون، اهللاإذ شاء : زعُموا أّن معناه). 27/الفتح(

ƢđƢƥ�ȄǴǟسبحانه كما قال  ،)131(وإمنا جاء هذا على تقدير التأديب للعباد ليتأدبّوا بذلك�  

﴿:يف آية أخرى           ﴾)23، 22/الكهف(.

﴿ :الستثناء وقع هاهنا على دخوهلم آمنني، ويف الكالم تقدمي وتأخري والتقديروقيل ا

      ﴾.
)132(

وكيف بّني االحتماالت ،قف عند الزخمشري يف حتليله للنصوص القرآنيةنوَحيُْسُن بنا أن 

  كأن يلتفت يف ترجيحه  ،يقف عند القيمة البالغية لبعض األوجهاملتعددة اليت يقبلها الّنص، مث 

.إىل معطيات السياق البعيدة حْرًصا على اجلانب البالغي للوجه

 ﴿ :قال تعاىل               

             

.86الرماين، معاين احلروف، ص )130(
.88، صاملرجع نفسه)131(
.88، ص املرجع نفسه)132(
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      ﴾)من) إنْ (يرى الزخمشري أّن ). 26/األحقاف ﴿ 

   ﴾ يف مثله : يل إنّا مكّناهم يف الذي مكناهم فيه، أينافية، ومنه من جعلها زائدة، والتأو

النافية لئال حيدث تكرار ) ما(النافية بدل ) إنْ (الوجه هو األول، وجاء البيان اإلهلي بـ مث يرى أنّ 

والدليل على الرتجيح هو معطيات السياق، والقيمة البالغية اليت يُقوُد إليها الوجه،مستشبع

﴿ :تعاىليف القرآن الكرمي، كقوله  آيةإْذ جاء على هذا املعىن غري     

                 

       ﴾)كما أّن املعىن وفـًْقا هلذا الوجه أبلَغ يف الرتجيح ). 82/فرغا

)133(.يف احلّث على االعتباروأْدَخلَ 

﴿ :يف قوله تعاىل: وقال أيضا      

       ﴾)تامة واملعىن حتقري ) كان(و نافية) إنْ (فقد قيل إّن ). 46/إبراهيم

°�ƢēȂƦƯ�Ŀ�¾ƢƦŪƢǯ�Ȇǿ�Ŗǳ¦�ƅ¦�Éان معناُه ما كان َمْكرُُهْم لتزول منه الشرائع والنبوات وأقدأمكرهم و 

ƢÈÊēËȂǫÂ...�ÀȂǰƫ�À¢�ƨȈǧƢÈǻ�ƢËĔ¢�ǂȇƾǬƫ�ȄǴǟ�ǲǸƬŹÂ) ْوخرب كان ) الم اُجلُحود(ناقصة والالّم )كان

...بصريني والكوفيني َأُهَو حمذوف أو هو الفعُل الذي دخلت عليه الالّمعلى اخلالف الذي بني ال

، وإن عظم مكرهم وتتابع يف الشدة بضرب اجلبالِ  منهوإن كان مكرهم لتُزول  :وقال الزخمشري

  لذلك اوإْن كاَن مكرُُهْم مستوى ِإلزَاَلِة اجلبال معدّ :تِِه أيلِتَـَفاُقِمِه وشدّ  زوال اجلبال منه مثال

أي وإْن كان شديدا ،وحيتمل عندي هذه القراءة أن تكون مبعىن تعظيم َمكرِِهم: قال ابن عطيةو 

) كان(و هي املخففة من الثقيلة) إنْ (مبا يُفَعُل ليذهب به ِعظام األمور وعلى ختريج هذين تكون 

)134(.هي الناقصة

.4/301الكشاف، )133(
.5/426أبو حيان، البحر احمليط، .2/544، املصدر نفسه)134(
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  : الزمخشرية نْ ـل -2

خاصة وهي لنفي املستقبل، حنو َلْن وهي من احلروف العوامل وعمُلها الّنصب يف الفعل

)135(.ستقوم: تقوَم، فهذا جواُب من قال

اليت استعملت يف اجلدل الدائر حول مسألة  وقد كان من مجلة الّنصوص واألدلة الّنقِلَية

﴿ :رؤية اهللا، قوله تعاىل َحاِكًيا قول موسى       ﴾ 

﴿  :ظاهر قوله تعاىلب، حيث استّدل املعتزلة وعلى رأسهم الزخمشري )143/عرافاأل(     ﴾

يد نفي رؤية اهللا تعاىل عندهم يعلى نـَْفي رؤية اخللق للخالق سبحانه حاال وُمستْقبًال، ودليل تأ

)136()ال(تأكيد النفي الذي تُعطيه ) لن(، إْذ َزَعَم املعتزلة أّن معىن )لـن(حرف النفي 

يف النفي، ومتتاز ) ال(ُتَشارُِك ) لن(مبعىن أّن ،)لن أفعَل غًدا(ومجلة ) َال أفعُل َغًدا( يف مجلة كما

على نَفي رؤية اهللا تعاىل يف الدنيا ) لن(ومن مث يستدل املعتزلة بـ  ،)137(عليها ِمبَزِيّة التأكيد) لن(

وتأكيدَها َعَدد من العلماء غالبهم ) لن( وقد وافق الزخمشري على َدْعَوى تأبيد النفي بـ  واآلخرة

)138(.يف مسألة ُرؤية اهللا تعاىل كما يتصوّرها املعتزلةممن اتّفق رأيهم

يف اآلية السابقة تؤكّد استحالة رؤية اهللا سبحانه وتعاىل) لن(فالزخمشري يرى أّن األداة 

تَنفي املستقبل) ال(الوقوع وذلك أّن فيكون منفيا ُممَْتِنَع ،)ال(فهي تأكيد النفي الذي ال تُعطيه 

)139(.تؤكد هذا الّنفي، وهو على مذهبه يف نفي الرؤية هللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة) لن(و

فإذا أّكدت نـَْفيَـَها قلت لن أفعل َغًدا، واملعىن أّن ِفْعَلُه يُنَاِيف َحاِيل )ًدا غأفعَل  ال(: تقول

﴿ :هللا سبحانه وتعاىل، كقوله تعاىليُنايف صفة ا -الرؤية –أي أّن فعله     

.112الرماين، معاين احلروف، ص)135(
.32الزخمشري، األمنوذج يف النحو، ص .2/148الكشاف، ينظر، )136(
.32األمنوذج، ص .2/149، الكشافينظر، )137(
ويل احملاليت، دار هاشم الرس: ، جممع البيان يف تفسري القرآن، تح )هـ548، تأيب علي الفضل بن حسن(الطربسي)138(

.4/731، 1998، بريوت، 2املعرفة، ط
.2/149الكشاف، ينظر، )139(
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     ﴾)أختان يف نـَْفي املستقبل إّال أنّ ) لن(و )ال(ويقول الزخمشري أن  ،)73/احلج

)140(.توكيدا وتشديدا) لن(يف 

وكذلك ) ال(ِف تُدل على استغراق الّنفي يف الزمن املستقبل ِخبال) لن(فالزخمشري يقول إّن 

من نـَْفي املستقبل، وبىن على ذلك مذهب االعتزال ) ال(كيد ما تعطيه ألت) لن": (املفّصل"قال يف 

 ﴿:يف قوله تعاىل   ﴾، 141(.هو دليل على نـَْفِي الرؤية يف الدنيا واآلخرة: قال(

¤�ÉƾȈǨÉƫ�ƢĔ:ها، وقالواوتأبيد) لن(وقد َرّد الّنحاة ما جاء به الزخمشري من تأكيد الّنفي بـ 

وبذلك   ال تُفيُد تأكيد الّنفي أو تأبيدهُ ) لن(ُجمّرد الّنفي الّدال على االستقبال، وبناًء عليه فإّن 

)142(.نـََفْوا أن تكون اآلية الكرمية دليالً على استحالة رؤية اهللا سبحانه وتعاىل

، وال يقتضي قافقبال باإلتنفي واالست لن حرٌف يُفيدُ «:رّد ابن هشام األنصاري قائال

حمتمل " لن أقوم: " ، خالفا له يف كشافه بل قولكاتأبيدا خالفًا للزخمشري يف أمنوذج وال تأكيد

ك ال تقوم يف بعض أزمنة املستقبل، وهو موافق لقولكألن تريد بذلك أّنك ال تقوم أبدا، وأنّ 

 يُقيد مْنِفيَـَها باليوم يف قوله تعاىلوقيل ولو كانت للتأبيد مل ،»يف عدم إفادة التأكيد" ال أقوم"

﴿        ﴾)ولكان ذكر األبد يف قوله تعاىل ،)26/مرمي: ﴿    ﴾

)143(.تكرَاًر واألْصُل َعَدُمهُ ) 95/البقرة(

تأكيًدا وال تأبيًدا ِخالفًا �ÉƾȈÊǨÉƫ�ȏ�ƢËĔ¢Â��ǲƦǬƬǈŭ¦�ȆǨǼǳ) لن(وقد ذهب أبو حّيان إىل أن 

﴿ :للزخمشري، قال عند تفسري قوله تعاىل          

  ﴾)َها التأبيد وع، إْذ لْو كان من موضيال تقتضي التأبِيَد ِخالفًا للزخمشر ) لن(و «):91/طه

.3/167، الكشاف)140(
.891، 4/890-1الزركشي، الربهان يف علوم القرآن )141(
.2/114وحاشية االنتصاف، .3/278على األلفية ابن مالك،  شرح األمشوين. 1/135سيبويه، الكتاب، )142(
قطر الندى وبّل الصدى، دار الكتب العلمية، شرح ،)هـ761ت (ابن هشام األنصاري . 1/314اللبيب،  مغىنينظر، )143(

  . 69ص ، 2004، بريوت، لبنان، 4ط
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َال فـَُيزيُل ذلك تكون إّال حيث يكون الشيء ُحممتن التغيية ال ، أل)حىت(التغيية بـ  زتملا جا

.)144(»االحتمال بالتغيية

معىن التأكيد فريى أبُو حيان يف قوله اآلخر أن ذلك حيتاج إىل نقل) لن(أما إفادة 

)145(.عن مستقري اللسان

  ابن يعيش :من النحاة واملفسرين، منهمالرّد على الزخمشري كثريٌ يف أبا حيان  وافقوقد 

  .-سنتطرق إىل آرائهم بالتفصيل - الزركشي، والسيوطيو  ابن هشام،و 

�ƾȈƥƘƬǳ¦Â��ƨǴƦǬƬǈŭ¦�¾ƢǠǧȋ¦�Ǻǟ�ȆǨǼǳ¦�®ËǂĐ) لن(و )ال(واحلق أّن «  :حيث قال الزركشي

 ﴿:وعدمه يُؤخذان من دليل خارج، ومن احتج على التأبيد بقوله تعاىل    

    ﴾)وبقوله تعاىل)24/البقرة ،: ﴿    ﴾)ُعوِرَض بقوله) 73/احلج:  ﴿ 

     ﴾)ولو كانت للتأبيد مل يقّيد َمْنِفيـَُها باليوم، وبقوله تعاىل،)26/مرمي

﴿   ﴾ )كان ذكُر األبد َتْكريرًا واألصل ولو كانت للتأبيد ل ،)95/البقرة

.)146(»عدمه

  من النفي األبدي) لن(تأكيدا ملا تعطيه ) لن(وذِْكُر األبد بعد «  :ويقول ابن يعيش

﴿  :ومنه قوله تعاىل    ﴾، إنك لن تراين(ومل يَلَزم منه عدُم الرؤية يف اآلخرة، ألن املراد(  

.)147(»والنفي على حسب اإلثبات يف الدنيا، ألن السؤال وقع يف الدنيا

.6/253البحر احمليط، )144(
.8/267املرجع نفسه، )145(
.891، 4/890-1الربهان يف علوم القرآن، )146(
إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، :، شرح املفصل للزخمشري، تح)هـ643ت ،أبو البقاء موفق الدين املوصلي()147(

.5/38د ت،، بريوت،1ط
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�ƢËĔ¢�ń¤�ǾƳ« :وقال السيوطي يف ذلك Ȃ̄Ŷ¢�Ŀ�ÄǂǌűǄǳ¦�Ƥ ǿ̄Â- لن تفيد تأبيد النفي-  

﴿:قولك لن أفعله كقولك ال أفعله أبًدا، ومنه قوله تعاىل: قال      ﴾

.)148(»)73/احلج(

ام واألمشوين، والسيوطي وغريهمأّن ما ذكره ابن هش«:ويـََرى فاضل صاحل السمرائي

عنده تُفيد التأبيد يف األمنوذج وأّن ذلك َمحََلُه عليه اعتقاده املعتزيل فـََوْهٌم ُنِسَب إليه) لن(من أّن 

يف نفي املستقبل ولكن ) ال(نظريُة ) ولن(فليَس يف األمنوذج ما ذَكرُه النحويون وإّمنا فيه  :فيقول 

.)149(»على التأكيد

ǺǷ�Ƥ) رمجهو (أما  ǴǗ�ȄÈǇȂÉǷ�ËÀ¢�ƨȇȉ¦�ǺǷ�¦ȂÉǸ
ÊȀÈǧ�ǶËĔƜǧ�śǸǴǰƬŭ¦Â� ƢǸǴǠǳ¦ اهللا تعاىل  

Ŗǳ¦�Ǯ Ǵƫ��̈ǂƻȉ¦�Ŀ�Ƣđ�®ȂǟȂŭ¦�ƨȇ£ǂǳ¦�ǲưǷ�ȆǿÂ��ǲƳÂ�ËǄǟ�ƅ¦�
Ê©¦Èǀƥ�ÉǪȈǴƫ�°ƢǐƥȍƢƥ�ƨȇ£°

صلى اهللا عليه  - وَرَواَها حنو عشرين صحابيا عن رسول اهللا،يف األحاديث الصحيحة ثَبتت

)150(.- وسلم

ولذا اْسَتَدّل أهل ،ولكن اهللا تعاىل أعَلَم نَِبّيُه موسى بأن هذه الرؤية غري واقعة يف الدنيا

يف أنه سأل رؤية تليق بذات  وال نشك« ، اهللا تعاىل رؤيةَ  -عليه السالم - السنة بسؤال موسى 

ن يف الدنيا سب أن مثلها ممكحي�ȄǇȂǷ�ÀƢǰǧ��̈ǂƻȉ¦�Ŀ�Ƣđ�®ȂǟȂŭ¦�ƨȇ£ǂǳ¦�ǲưǷ�ȆǿÂ،اهللا تعاىل

حىت أعلمه اهللا بأن ذلك غري واقع يف الدنيا، وال يتمتع على نيب عدم العلم بتفاصيل الشؤون 

وقل ريب زدين ( -صلى اهللا عليه وسلم - مها اهللا إياه، وقد قال اهللا لرسوله حممدعلِّ اإلهلية قبل أن يُ 

نفسه عند إْبصاره األجسامفهذه الرؤية ليست كالرؤية اليت يَعرُفها اإلنسان من .)151(»)علما

.4/94مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، )148(
.217الدراسات اللغوية والنحوية عند الزخمشري، ص )149(
.1929،3/15، 1املطبعة املصرية األزهرية، طصحيح مسلم بشرح النووي،ينظر، )150(
عماد الدين أمحد حيدر، دار الكتب :، متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، تح)هـ403ت (أيب بكر حممد بن الطيب )151(

.9/19التحرير والتنوير، ابن عاشور،  و .303-302، ص 1987، بريوت، 1الثقافية، ط
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فهذه الرؤية هي قوة جيعلها اهللا تعاىل يف خلقه، وال يشرتط فيها اتصال األشعة وال مقابلة املرئي

)152(.وال غري ذلك

عند مجهور علماء السّنة حرُف نفي خيتص باملضارع وخيلصه لالستقبال، وينفي) لن(و

.)153( تأكيده، وإمنا هي مستعملة لنفي ما قربما أثبت حبرف التنفيس، وال يفيد تأبيد النفي وال

:تُفيُد النفي على التأبيد) لن(فقد َرّد ُعلماء السنة ادعاء الزخمشري من َوافـََقُه بأّن 

 ﴿:يف قوله تعاىل) اليوم(زِم التناقض بذكر كلمة لَ لو كانت للتأبيد لَ ) لن(فإن -1

     ﴾)26/مرمي.(   

﴿ :ولكان ذكر األبد يف قوله تعاىل يف صفة اليهود -2     

  ﴾)وكيف َتِصُح تلك الدعوى َدْعَوى تأبيد النفي،تكرار ويصح َعَدمه )95/البقرة

 ﴿ :، واليهود يتمنون املوت يوم القيامة بدليل قوله تعاىل)لن( ـب      

     ﴾)السنة وافقت الزخمشري ومثة طائفة من أهل ،)77/الزخرف  

يف الّنفي ومتتاز عليها مبزيّة تأكيد، ولكنهم مل يـَُواِفٌقوُه على استنباط نفي ) ال(تشارك ) لن(على أن 

من السنة  وص القرآن الكرمي يف َضْوِء َما َصحّ ، إذ كان من منهجهم فـَْهُم نص)لن(الرؤية من 

  لعباده ةًة منه سبحانه َتكرُّمالنبوية، واستَـَفاَض من أن املؤمنني يـََرْوَن اهللا تعاىل يف الّدار اآلخرة ِمنَ 

. موضوعة لتأبيد النفي أصال) لن(�ÀƘƥ�ȏƢǫ�À¤Â�ƢǸĔƜǧ،ومن هؤالء املفّسران ابن كثري وابن عاشور

يستعمل لتأبيد النفي ولتأكيد النفي يف املستقبل، ومها متقاربان) لن(و «: عاشورحيث قال ابن 

�ƪوإمنا ǨǼǧ��ƾƥȋƢƥ�ƢȀǼǟ�ŐǠŭ¦�̈ƢȈū¦�ǽǀđ�ǾǴǯ�Ǯ ǳ̄�ǪǴǠƬȇ)رؤية موسى ربّه نفيا ال طمع بعده ) لن

حبيث يعلم أن طلبته متعذرة احلصول، فال داللة يف هذا النفي،للسائل يف اإلحلاح واملراجعة

   عنها باألبدولكنها لنفي التأبيد يف هذه احلياة الّدنيا املعّرب  .»على استمراره يف الدار اآلخرة

.3/392صحيح مسلم بشرح النووي، )152(
  )هـ170ت ( محد الفراهيديأاخلليل بن ينظر، و . 112معاين احلروف، صالرماين، .3/5، 1/135الكتاب،، سيبويه)153(

.103، ص2002، بريوت، 1اوي، دار الكتب العلمية، طدعبد احلميد هن: العني، تح
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  فكيف إذا أطلقت كما ،بالتأبيد ال يدل على دوام نفي رؤية اهللا تعاىل يف اآلخرة) لن(فـَتَـْقِيِيُد 

﴿  :يف قوله تعاىل   ﴾
)154(.

  يرى بالتأبيد اعتقادهم أّن اهللا تعاىل ال) لن(ص فالزخمشري ومن معه محلهم على ختصي

دعم هذا املذهب ، ومما يهذه املسألة هو مذهب أهِل السنةالرَاِجَح يفو  ،اآلخرةيف يف الدنيا وال 

﴿  :تعاىل َؤِيُدُه قولهُ يو      ﴾)وقوله عز وجلّ ،)103/األنعام: ﴿    ﴾

�ƢŶ¤Â��ȆǨǼǳ¦�ƾȈƥƘƬǳ�ÌǞǓȂÉƫ�ÌÈŃ�ÈȐÌǏ¢�ƢËĔƜǧ�Ʈ) لن( أما .)143/األعراف( ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�È°¦ÈƾÈǷ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦

.قد تفيد ذلك ألمِر خارجي عنها الَ فيها

َفرُِد مبا يُنَسُب إليه من أن  النّاصبة تُفيُد تأبِيَد الّنفي يقول ) لن(واملالحظ أن الزخمشري يـَنـْ

  له افي ِخالفًا للزخمشري يف كشافه وال تأبِيدُه ِخالفً ال تُفيُد توكيَد النّ ) لن(إن « :ابن هشام

ال تُفيد ) لن(إن « :ابن مالك –ويقول األمشوين أيضا يف شرحه على ألفية ،)155(»يف أمنوَذِجهِ 

.)156(»لزخمشري األول يف أمنوذجه والثاين يف كشافها لرأي خالفا ،لتأبيد النفي وال تأكيده

ة يف كالِم الزخمشري يف الكشاف واملفصل واألمنوذج، فرتاُه للتأكيد كثري ) لن(ولكن إفَاَدُة 

﴿ :يقول يف تفسريه لآلية الكرمية    ﴾تأكيد النفي الذي : قلت) لن(: ما معىن: فإن قلت

لن أفعل : فإذا أكدت نفُيها قلت،ال أفعُل هذا:تـَْنفِي املستقبل تقول )ال(وذلك أّن ،)ال(تُعطيه 

﴿:عاىلوكقوله ت ،َغًدا      ﴾)وقوله ،)73/احلج: ﴿     ﴾

)157(.، ولن تراين تأكيد وبيانلُ بَ قْ تَـ سنفٌي للرؤية فيما يُ ،)103 /األنعام(

 )ال(تأكيد ما تعطيه ) لن( « :هصُّ تُفيد تأكيد الّنفي ما نَ ) لن(ّن أوكذلك ذكر الزخمشري

اليومَ أبرحَ لنْ :قلتَ وشددتَ فإذا وَكدتَ ،مكاين اليومَ ال أبَرحُ : لمن نفي املستقبل تقو 

.474الكليات، صالكفوي، .9/92التحرير والتنوير، ابن عاشور، .3/469تفسري القرآن العظيم، ،بن كثريا )154(
.1/314مغىن اللبيب، )155(
.3/278شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، )156(
.3/167الكشاف، )157(
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الزخمشري ُهنا ال يصرح مبا يّدل على أّن لن تفيد التأبيد، ولكن ابن يعيشو  .)158(»مكاين

  وهي أبلغ ،لنفي املستقبل ةعلم أن معناها النفي وهي موضوعا«: يف شرح هذا الكالم يقرر

تنفي فعًال مستقبال)لنْ (و ،إذا أريد به املستقبل "يـَْفعلُ "تنفي  )ال( ألنّ ،)ال(يف نـَْفيِه من 

 )السني(و ،زيد وسوف يقوم ،سيقوم زيد :تقع جوابا لقول القائلو  .قد دخل عليه السني وسوفَ 

فلذلك يقع نَفٌيٌه على التأبيد وطول املدة، حنو قوله تعاىل،تُفيَدان التنفيس يف الزمان) سوف(و

 ﴿     ﴾ )تأكيدا ملا ) لن(فذكر األَبَد بعد .)159(»)95/البقرة

﴿ :ومنه قوله تعاىل ،من النفي األبدي) لن(تـُْعِطيٍه     ﴾ومل يلزم منه عدم الرؤية يف اآلخرة  

﴿ ألّن املراد أّنك    ﴾الدنيا والنفي على حسب اإلثباتيف الدنيا ألن السؤال وقع يف  .  

يف شرح كالم الزخمشري يف األمنوذج  )ـه 647 ت( ويقول حممد بن عبد الغين األردبيلي

  وكي يكرم ،ولن َيْضِربَ ،َخيرجَ أن : تصاب املضارع بأربعة أحرف حنووان -أي الزخمشري -قال

لنفي ) لن(ن يضرب زيد ومعىن ولن حنو ل... املضارع أحرف  أقول انتصابُ ،وإذن يذهب

)160(.الفعل املستقبلال يستعمل إال مع االستقبال وهذا 

يف نفي املستقبل، ولكن) ال(نظرية ) لن(: قال الزخمشري ،ويقول يف موضع آخر

على التأكيد، ويعلق الشارح األردبيلي على هذا بقوله أقول إَذا أردت نفي املستقبل مطلقا قلت

بدل ) التأبيد(لن أضرب مثال ويف بعض النسخ : أردت نَفيه مع التأكيد قلتال أضرب مثال وإذا 

)161(.التأكيد: قوله

ُقُد الصّبان إفادة  ) التأكيد(مشوين وافَقُه على للتأبيد فيقول يف حاشيته على األ) لن(َويـَنـْ

تناقض بذِكِر اليومدليل عليه وبأنه ولو كانت للتأبيد للزَِم ال ه اللتأبيد، بأنّ لكثريون، ورّد ادعاؤه 

﴿        ﴾ ) 26مرمي .(  

.312، ص2004، عمان، 1فخر صاحل قدارة، دار عمار، ط:املفصل يف علم العربية، تح)158(
.5/37شرح املفصل، )159(
.56شرح األمنوذج للزخمشري، ص)160(
.67شرح األمنوذج للزخمشري، ص األردبيلي، )161(
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﴿ والتكرار بذكر أبدا يف     ﴾ )وأما التأبيد يف). 95/البقرة ﴿  

   ﴾ )162(.)لن(فاألمُر خارجي ال ِمْن مقتضيات ) 73/احلج(

واليت قرّرها،للزخمشري يف أمنوذجه التأبيد اليت تنَسبُ  )لن(ويبدو أن مسألة إفادة 

مل يكن للزخمشري فضل السبق بالذهاب إليها بل سبَقُه إىل ذلك ،همفصلّ شرح ابن يعيش يف 

لن يضرب : معناها نفٌي املستقبل مع التأكيد حنو) لن(املعتزلة، يقول شارح عوامل اجلرجاين، إّن 

﴿ :ن اهللا تعاىل نفى رؤيته بقولهزيد، وقالت املعتزلة للتأبيد أل     ﴾ وهو ال يُرى يف الدنيا

)163(.للنفي األبدي) لن(ألنه ليس يف مكان وال يف جهة فرؤيُتُه ليست ممكنة فتكون 

وال شك أن الزخمشري قد تأثر بآراء املعتزلة يف هذه املسألة حيث يقّررون استحالة رؤية اهللا 

.ويرْون أن الرؤية منافية لصفاته تعاىل،رة معاعز وجل يف الّدنيا واآلخ

الناصبة ) لن(الذي ُنِسَب إىل الزخمشري أفادته من  "التأبيد" ومن ذلك كّله خنلص إىل أّن 

  . صريح للزخمشري يؤكد التأبيد إْذ مل نعثر حىت اآلن على نصٍ ، مشكوك فيه

مبَُعونَِة القرائن ) لن(اُد التأبيد من بل قد ُيْستَـفَ ،للتأبيد ليست حتمية )لن(ويبدو أّن إفادة 

) التأبيد(ومن هذا نـََرى أن الذين يـَُقّرُروَن إفَاَدَة لن ،واملقام يف بعض األحوال يف كل االستعماالت

ُهْم َواِمهُوَن يف ذلك، واحلقيقة كما قلت أن التأبيد ) لن الزخمشرية(عند الزخمشري ويُطلُقوَن عليها 

للتأبيد، إّمنا َنظَُروا ) لن(وأن املعتزلة حني قـََرُروا إفادة ��̄¦Ƣē) لن(ن وال يستَـَفاُد من ُيْستَـَفاُد من القرائ

﴿ :إىل ما تُِفيُدُه اآلية الكرمية   ﴾164(.من داللة على التأبيد(

بَقرينة أّن الكالَم َصاِدٌر عن الذات األعلى بِنَـْفِي الرؤية، وإذا انتَفْت كّل مرّة على سبيل

وْحَدَها إّمنا اسُتِفيدَ ) لن(التأبيد، وذلك واِضٌح ال حيتاج إىل بيان فليس الذي أَفَاَد التأبيد هو 

.3/278حاشية الصّبان على األمشوين، )162(
.155شرح عوامل اجلرجاين، عبد القاهر اجلرجاين، )163(
1977مرتضى آية اهللا زاده الشريازي، الزخمشري لغويا ومفسرا، تقدمي حسني نّصار، دار الثقافة، د ط، القاهرة، )164(

  . 432ص
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مبعونَِة املقام والقرينة العقلية، إْذ استحالة الرؤية أمٌر عقلي َلزَِم استفادة التأبيد) لن(من 

)165(.)لن(من 

):لنْ (أو ) ال(النفي بـ  -3

�ǾǳȂǫ�Ǯاًما ال ختتلف ُمفردَ ا�ÈŤ�ƨđُف على آيات متشاقد نقِ  ǳ̄�ǺǷ��ȆǨǼǳ¦�» ǂƷ¢�Ŀ�Ëȏ¤�ƢÉē

﴿  :تعاىل            ﴾)النفي) 95/البقرة  

﴿:وقوله عّز وجلّ ). لن(بـ            ﴾

فالكالم، يف كلتا اآليتني على اليهود، وعلى الرغم من هذا فقد  ).ال(بالنفي بـ ) 07/اجلمعة(

، فما السبب ؟ )ال(والثانية بـ ) لن(نفيت اآلية األوىل بـ 

جوابا ُحلْكٍم ُأْخَرِوي يرى ابن الزبري أّن سَبب ذلَك هو أّن سورة البقرة ملا كان الَوارُِد فيها 

وليس يف احلَاِل منه إّال َزْعٌم ُجمَّرٌد واعِتقاٌد أّن األمر يكوُن كذلك نَاَسَبُه الّنفُي ِمبَا َوَضَعُه ،يستقبلُ 

).سيفعل(جواب ) لن يفعلَ (من احلروف لنفي املستقبل ألّن 

�ÈȈǳÂ¢�ǶËĔ¢�ǶÊȀ
ÊǸÌǟÈǄǳ�ƢÅƥ¦ȂƳ�ƨǠǸŪ¦�̈°ȂǇ�Ŀ�É®Ê°È¦Ȃǳ¦�ÈÀƢǯ�ƢŭÂ�ǶǰƷ�Ǯ ǳ̄Â��² ƢËǼǳ¦�ÌÀÂÉ®�ǺǷ�ƅ¦�É Ƣ

  من غري ختصيص  لنفي ما يأيتيتال) ال(ُدنـَْياِوي وَوْصٌف َحاِيل الستقبال فيه نَاَسَبٌه الّنفي بـ 

)166(.إالّ بغري املاضي

ومعىن هذا أّن الكالَم يف آية البقرة على زعم بين إسرائيل أّن اجلّنة هلم يف اآلخرة، فقد 

﴿:تعاىل َسبَـَقَها يف قوله            ﴾

)167(.الذي هو خاص باالستقبال) لن(واآلخرة استقبال فـََناَسبَـَها الّنفُي بـ ) 94/البقرة(

.423، ص امرتضى آية اهللا زاده الشريازي، الزخمشري لغويا ومفسر )165(
، مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه من آي )هـ708ت (أيب جعفر بن الزبري الثقفي )166(

.1/47التنزيل، 
مي، دار عمارنعيحسام ال: حممد فاضل صاحل السمرائي، دراسة املتشابه من آي التنزيل يف كتاب مالك التأويل ، تقدمي)167(

.152، ص 2011، عمان، 3ط
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�ǶËĔ¢�ǶÊȀÊǸمن ألّن الكالم على َزعْ ز وأما الكالم يف آية اجلمعة فهو عاٌم ال خيتُص بزمٍن دون 

﴿ :أولياء اهللا من دوِن الّناس، فقد سبقها قوله تعاىل     

                ﴾  

اليت تنفي الفعل املضارع ) ال(الّزعُم ال َخيَْتّص بزمن معني فـََناسبه النّفي بـ  وهذا ،)7- 6/اجلمعة(

)168(.بكُل أزمانه احلاُل واالستقبال

إّن يف « :ويقول الزخمشري. )169(وقد ذهب كثري من العلماء إىل ما ذهب إليه ابن الزبري

﴿ فأتى مرة بلفظ التأكيد) ال(تأكيدا وتشديدا ليس يف ) لن(  ﴾ )ومرة ). 95/البقرة

وهذا الكالم ال نتبّنيُ منه سبَب ختصيص كل آية حبرف الّنفي .)170(»)وال يتمنونه(بغري لفظِه 

.ِخبالِف توجيه ابن الزبري ومن ذهب مذهَبهُ ،الذي وردت فيه

  ههناك سبب آخر للتخصيص وهو أنّ و 
ّ
يد كاَن الّزمن يف آية اجلمعة َعاًما مطلقا غري مق  امل

  وملا كان الزمن يف اآلية الثانية لالستقبال ،اليت آخرها حرف إطالق وهو األلف ،)ال(بزمن نـََفاُه بـ 

)171(.اليت آخرَُها حرف ُمقّيد وهو النون الساكنة) لن(وهو زمن مقّيد نـََفاُه بـ 

  بقية الحروف: ثانيا

  : قـد -1

�ƢËĔȋ�ǾȈǧ�ǲǸǠƫ�Ń�ƢËŶ¤Â��ǲǠǨǳƢمن احلروف اهلوامل، وهي خمتصة ب) قد(يرى الّرماين أن 

قد جاء : من احلال وذلك قولك بهقرّ التحقق للفعل املاضي، وت: صارت كأحد أجزائه ومعناها

)172(.رأيتك وقد قام زيد، أي يف هذا احلال :تقول ،وهلذا حسن أن يقع املاضي يف موضع احلال

.2000،1/377، األردن، 1دار الفكر للطباعة والنشر، طمعاين النحو،، السمرائيحلاصفاضل ينظر، )168(

.153املتشابه اللفظي، ص،السمرائيينظر، .1/270اللبيب،ابن هشام، مغينينظر، 
.8/264أبو حيان، البحر احمليط، .3/192تفسري الرازي، )169(
.8/264أبو حيان، البحر احمليط، .4/519الكشاف، )170(
.202، ص2004، عمان، 3، طر السمرائي، التعبري القرآين، دار عماحلاصفاضل )171(
.110معاين احلروف، ص )172(
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فوافقتها يف اخلروج إىل ) ّمبار (دالة على التوقع وإذا دخلت على املضارع كانت مبعىن ) قد(و

﴿ :التكثري يقول الزخمشري يف قوله تعاىل: معىن    

    ﴾)ليؤكد علمه مبا هم عليه من املخالفة عن الدين ) قد(أدخل ). 64/النور

إذا دخلت على املضارع كانت مبعىن التكثري ) قد(وكيد الوعيد، والنفاق ومرجع توكيد العلم إىل تو 

  :يف حنو قوله

أَقَاَم ِبِه بـَْعـُد الُوفُـوِد ُوفُـوُد فَِإْن ُمتِْس َمْهُجوَر الِفَناِء فـَُرّمبَا

  : وحنو قول زهري

�ÉǾÈǳƢÈǷ�ÉǂÌǸÈŬ¦�ÉǮ
ÊǴÉē�ȏ�ÇƨÈǬÊƯ�ȆÊƻÈ¢ ُـاَل نَائِلُـه

َ
َوَلِكّنُه قد يُهِلُك امل

﴿ :وتتكرر هذه الفكرة يف قوله تعاىل        ﴾)33/األنعام .(

)173(.)قد نعلم(يف ) قد: (يقول

  :الذي جييء لزيادة الفعل وكثرته كقوله) رّمبا(مبعىن 

ǾǳƢǷ�ÉǂǸŬ¦�Ǯ Ǵē�ȏ�ƨǬƫ�ȂÉƻ¢174(وَلِكنه قد يُهِلُك املاَل نَائِله(

:ربّمـا-2

ضاَرَعِتَها حرف ُرّب وهي من احلروف اهل
ُ
وامل وال تعمل إّال يف النكرة وهلا صدر الكالم مل

ُرّب رجٍل أكرمته ورّب َفرِس ركبَتُه وقد أْدخُلوَها على املضمر على شريطة :النفي، تقول من ذلك

  . وهي مشددة ًة على التفسريرُبّه رجل، وربـَّها امرأة َنَصُبوا رُجالً وامرأ:التفسري، فمن ذلك قوله

:وأما قوُل أيب كبري

ُر ِإْن َيِشب الَقَذاُل فَإنَّين �ÊǲÈǔÌȈÈأَزَُهيـْ
Êđ�ÉƤ ÌǨÈǨÈǳ�Ç² ÊǂÈǷ�ÇǲÈǔÌȈÈǿ�ċ§ É°

)175(

.254، 3/253الكشاف، )173(
.17، 2/16املصدر نفسه، )174(
.89، ص 1965طباعة والنشر، د ط، القاهرة، أمحد الزين، حممود أبو الوفاء، الدار القومية لل:ديوان اهلذليني، تح)175(
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رّمبا، ويؤنث فيقال :رّمبا قام زيد وخيفف فيقال: فيليها الفعل فيقال) ما(وقد تُزاد عليها 

.)176(رّمبا وهذا على تأنيث الكلمة

ودالالت أخرى يُورُِدَها الزخمشري يف حتليله لآلية الكرميةإىل معانٍ )رّمبَا(وخترج داللة 

 ﴿           ﴾)فما معىن التقليل؟ : فإن قلت« ). 02/احلجر

ورمبا َنِدَم اإلنسانهو َوارٌِد على مذهب العرب يف قوهلم لعّلك ستندم على فعلك، : قلت

لو كان الندم مشكوكا : على ما فَـَعَل، وال َيُشكوَن يف تندمه، وال يقصدون تقليله، ولكّنهم أراُدوا

فيه أو كان قليال حلّق عليك أن ال تفعل هذا الفعل، ألن العقالء يتحّرزوَن من الّتعرض للغم 

لو  : من الكثري، وكذلك املعىن يف اآليةاملضنون، كما يتحّرزُون من املتيقن ومن القليل منه، كما 

كانوا يودون اإلسالم مرة واحدة فباحلري أن يسارعوا إليه، فكيف وُهْم يُوُدونَه يف كّل 

.)177(»ساعة

:لعلّ -3

سم وترَفُع اخلرب وعلتها كعلة إّن تنصُب االحرف مشبه بالفعل وامل، لعوهي من احلروف ا

﴿ :قال اهللا تعاىل .)178(وعّل، واألفَصُح لعّل وعلّ لعّن، و  لعلّ :وَأّن وكأّن، قد يقال  

    ﴾)06/الكهف .(  

لعّل :وهلا معان أشهرها الرتّجي وهَو توقُع أمٍر ممكن وهذا التوقع إما أن يكون ملْرجو حنو

)179(.لعّل العّدو يدركنا :حنو: زيًدا يَأتِيين، وِإَما أن يكون ملخوف

لعلك تُعطيين :شفاق كل َواحٍد منهما يكون تارة من املتكلم، وهو األصل حنووالتوقع واإل

﴿:، وهو األصل حنو قوله تعاىلخاطبشيئا، وتارة من امل       ﴾)وقد ). 44/طه

.120الرماين، معاين احلروف، ص )176(
.2/547الكشاف، )177(
.140الرماين، معاين احلروف، ص )178(
حممد عبد اخلالق : تح ، املقتضب،)هـ285حممد بن زيد أبو العباس، ت( املربد. 2/311سيبويه، الكتاب، ينظر، )179(

.1/318ابن هشام ، مغين اللبيب، .4/108بريوت، لبنان، د ت، عظيمة، عامل الفكر، د ط،
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﴿  :كما يف قوله تعاىل  ،يكونان من غريمها ممن له نوع تعلق بالكالم    

   ﴾ )180(.)12/هود(

احملدود ونفسه الَضعيفة، فما املخوف من اإلنسان هو أثر من آثار علِمهِ و  وتوُقع املرُجو

ى؟ وهل تبقى مفيدة ذي األمساء احلسىن والصفات الُعلإذا ُأْسِنَدت إىل العلّي العليم )لعلّ (معىن 

ُب َلُه سبحانَُه من جليل الصفات؟ للرجاء والّتوقع، وُمهَا مناِقضتان ملا جيِ 

وملا كان املسلمون يعتقدون أّن اهللا سبحانه عليٌم بكّل شيء ال يْعُزُب عنه شيٌء يف األرض 

إىل اهللا العليم، وهم )لعلّ (فقد كُرب على طائفة من املتكلمني املسلمني أن تسند ،وال يف السماء

ُحوُه من ُسَنِن العربية
َ
يف أصل وضعها هي حروف رجاء   -)لعلّ (بأن  - ، حيكمون وفق ما مل

والتوقع والّرجاء ُمناِفيان لعلِم الغيب الذي َيستأثٌِر اهللا تعاىل به عن اخلَلق أمجعني، ولذا ،وتوُقع

  قوله تعاىل سبحانه، حنوالواردة يف سياق كالم اهللا) لعلّ (انربى هؤالء لتأويل وتوجيه معىن 

﴿           ﴾)وقوله تعاىل ،)63/األحزاب: ﴿  

     ﴾)وقوله عّز وجلّ ،)01/الطالق: ﴿       ﴾)03/عبس(  

مث كان ألّن الرتجي جائز بالنسبة للمخلوق أما بالنسبة إىل اخلالق العظيم فهو ُحمال ممتنع، ومن 

)181(.لعلماء تأويالت عّدة للرتجي يف كالم اهللا سبحانهل

)182(مين، تشبيًها للرتجي بالتمينمبعىن التّ )لعلّ (والزخمشري قد اْسَتْخَدَم أداة الرتجي 

﴿:يف قوله عّز وجلّ               ﴾

ǂǫ�ǺǷ�ƪ¢�شر وقد أ« :قال الزخمشري). 37-36/افرغ( Ȉǳ�ŘǠǷ�Ƣđ)يف رواية  .)183(»)لعطّ أَ ف

لذا جاء الزخمشري مبعىن  .حفص عن عاصم أي خلقكم لتتُقوا وختاُفوا ِعقابَُه فال تشبهوه خبلِقهِ 

.793، معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، ص)ـه1094ت ، أيوب بن موسى( الكفويينظر، )180(
.328اجلرمي، أثر الداللة اللغوية يف اختالف املسلمني يف أصول دينهم، ص )181(
.4/163الكشاف، )182(
.1/319اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، مغين )183(
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ة معىن الرتجي دار ة والتمين عن طريق استخدام التضمني، تضمني اإلدار اإل: وهو) لعلّ (جديدا لـ 

وتأويله  ،يُقل به أحد من النحاة لذي ملللتمين، وا)ليتَ (للرتجي معىن ) لعلّ (، وتضمني )لعلّ (

وقد .ة اإلنسان يف احلياة الدنيا غري اليت يُريُدَها سبحانه وتعاىلدار َمْبِينّ على معتقدهم يف حرية إ

  مي يف املواضع اليتيف القرآن الكر ) لعلّ (إىل أّن ،ذهب مجاعة من العلماء من املعتزلة وغريهم

)184(.)كي(أو ) الالّم(مبعىن ) للتعليل(هي ) الّرجاء(ال يظهر فيها معىن 

َذَهُبوا إىل إبطال القول بوجوب ،سيبويه والزخمشري وأيب حيانمن أمثال  العارفنيوفريُق من 

  يس بالنسبةولكن ل ،ƢǨǋȍ¦Â�ǞǸǘǳ¦�ǺǷ�ƢđƢÈƥ�ȄǴǟ¼)لعلّ (وُهم يـُبـُْقون .��ǲȈǴǠƬǴǳ�ƢĔƘƥÂ)لعلّ (

)185(.إىل اهللا تعاىل، فإَذا َوَرَد لفُظ يُوِهُم ذلك َصَرَف إىل املخاطبني

فقوله  ،)186(فألفاظ التوقع إذا َوَرَدت من اهللا تعاىل فِهي حمُمولة على التوقع من املخاطب

 ﴿ :تعاىل      ﴾)وال قوال لَينًا فـَقُ :فهو إطماٌع ملوسى وهارون مبعىن) 44/طـه

تى من َورَاء ما يكون ولكن اْذَهَبا أنُتما على َرَجائُكَما فالِعلُم قد أُ «رَاِجني أن يتذكر أو خيشى،

.)187(»وَطَمعُكَما َومبلِغُكَما من العلم وليس هلُما أكثر من ذا ما مل يَعلَما

﴿  :وقوله تعاىل       ﴾)معناه ). 45/األنفال

﴿:وقوله تعاىل ،اذكروا اهللا راجيني الفّالح       ﴾)12/هود .(

، وهذا املذهب هو أْعَدُل املذاهب، فهُو ُمتِسٌق متَاًما مع)188(معناُه يظّن ِبَك الّناس ذلك

ّرجي واإلشفاق لكن مع فهم التَـّرجي الوارد يف كالِم من معاين التَـ )لعلّ (ما وَضَعُه العرب أْصًال لـ 

يف كّل موضع)لعلّ (اهللا سبحانه وتعاىل على ما يليُق ِبِه من صفات الكمال، أما التزاُم تأويل 

.1/58الطربسي، جممع البيان، .1/319، ابن هشام، مغين اللبيب عن كتب األعاريب)184(
.7/445البحر احمليط، .99، 1/98الكشاف، ينظر، )185(
    دار عمارفخر الدين سليمان قدارة، :، أمايل ابن احلاجب، تح)هـ646ت ، أبو عمرو مجال الدين( ابن احلاجب)186(

.1/209، 1989د ط،
 ) هـ502، تأبو القاسم احلسني بن حممد (الراغب األصفهاين  .4/183املقتضب، .1/167سيبويه، الكتاب، )187(

.1/742هـ، 1452، دمشق، 1صفوان عدنان الداودي، دار القلم، ط: تحاملفردات يف غريب القرآن، 
.1/742املرجع نفسه، )188(
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يف القرآن الكرمي فإنه تعسف يعّطل معاين الرّجاء اليت تقتضيها وتستْدِعيَها سياقات اآليات 

 )الالم(مبعىن ) لعلّ (مقصودة كما أنه ليس مثة من ضرورة الستعمال القرآنية، وْفق أغراض بالغية 

)189(.إْذ لكّل من هذه احلروف استعماله اخلاص به) كي(و

واليت ميكن قبوهلا أن  ،الواردة يف كالم اهللا سبحانه )لعلّ (ومن اآلراء اليت ذُِكَرت يف تأويل 

) عسى(و )لعلّ (صارهم يف مواعيدهم على اقت ،مما اعتاده امللوك يف كالمهم وأُمورهم وُرسوِمِهم

¤Â��Ƣđ�¿ǄŪ¦�ǶǿÉ®¦ǂÉǷÂ�ƢǸÉđǂǓ¢Â هم وإْشَعارًا بأن الرمز منهم كالتصريح منا يطلقون تلك األلفاظ ِلوِقَار

  يف كالم اهللا سبحانه) لعلّ (فَـَعَلى َهَذا َوَرَد كالم اهللا سبحانه ومن فواِئِد إيرَاِد لفظة . من غريهم

عمله، فعلى العاقل أن يكون بالتحقيق حىت ال حيل العبد أبدا حمل اآلمن احملل  إفادة اإلطماع دون

)190(.دائما طَاِمًعا يف َوْعِد اهللا تعاىل، ومشفًقا من وعيده

ويستعني الزخمشري بألوان جمازية متنوعة ِدفَاًعا عن مذهبه عندما ُخيَالُِفُه الظاهر، فتتعددّ 

وهذا األمُر شائع يف حتليله الّنحوي، ،يف ُحمّصلِتَها ِفكَرُه االعتزايلدمُ األوجه نتيجة لتأويالته اليت ختْ 

﴿ :يف قوله تعاىل) لعلّ (من ذلك مثال حتليله ملعىن        

              ﴾)43/القصص .(  

ولكنه ال جيوز على اهللا سبحانه وتعاىل  ،ههنا يُفيد الرتجي)لعلّ (يرى الزخمشري أّن معىن 

śǫȂǴƼǸǴǳ�ƨđƢǌŭ¦�ŘǠǷ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ǲǸŹ�ƢÈǸ
ÊǴÈǟ،ة بالرتجيدار فشبهت اإل. واملراد إراَدَة أن يتذكّروا  

من قبيل االستعارة، مث ُيضيُف وجيوز أن يراَد بِه )لعلّ (ومن مث اسُتعَري هلَا، وكان معىن الرتجي يف 

)191(.لتذِّكَرُهمْ  -عليه السالم -ترجي موسى : الرتجي احلقيقي، أي

إبراهيم : ر السعيد، أثر التوحيد والتنزيه يف توجيه إعراب القرآن الكرمي عند السنة واملعتزلة، إشرافخالد عبد القاد)189(

.86،87م، اجلامعة األردنية، ص1984السامرائي، رسالة ماجستري، 
.794الكليات، ص الكفوي، .1/98الكشاف، )190(
.3/403، ينظر، الكشاف)191(
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﴿ : ويقول يف قوله تعاىل         ﴾ )ففي ، )12/فاطر

ُمرَاَد الّرب كُمراد العبد منه ما يقع ومنه ما َميْتَنعُ بأنّ ،هذه اآلية حياول أن يقّرر عقيدته االعتزالية

)192(.إرادة أن تشُكروا: ة أيدار ت مبعىن اإلدهنا ور ) لعلّ (أي أّن 

اآليات لتقرير مذهب االختيار فيقول  رونَرى الزخمشري َيُسوُق األدلة اليت يسَتفيَها من ظاه

﴿ يف اآلية الكرمية  ﴾ )ألّن ،ال جيوز أّن َحيِْمَل على رجاء اهللا تقواهم) 21/البقرة

الرجاء ال جيوز على عامل الغيب والشهادة، ومحله على أن خيلفهم راجني للتقوى ليس بَسديٍد 

خلق ِعباَدُه -عّز وجلّ -ألّن اهللا�ƨǬȈǬū¦�ȏ�±ƢĐ¦�ǞǫȂǷ واقعة يف اآلية) لعلّ (أيضا، ولكن 

وَهَداُهْم ،يف أقدارِِهْم ومتكيِنهنفيهم العقول والشهوات وأزاح العّلة وركب ليتعّبُدوُه بالتكليف 

ِهم زَِماَم االختيار، وأرَاَد منهم اخلري والتقوى فـَُهْم يف صورة املْرُجّو منهم أن يالّنجَدْيِن َوَوَضَع يف أيد

ال املرجتى بني أن يفعل كما ترجحت ح  ،َح أمرُُهم َوُهم ُخمتاُروَن بني الطاعِة والعصيانليرتج ،يـَتَـُقوا

﴿ :كما قال عّز وجلّ ،وأن ال يـَْفعل       ﴾)وإّمنا يبلوا ،)7/هود

)193(.وخيترب من ختفى عليه العواقب، ولكن شبه باالختيار بناء أمرهم على االختيار

حيث يذهب يف تأويل تزايل يف تعامله مع الّنصوص، عويظهر جلّيا مذهب الزخمشري اال

.ƢĐ¦�ȄǴǟ�ƢÈȀÈǴÈÈŧ�Ľ�ǺǷÂ��ƨȈǿȂǳȋ¦�ǶȀǷƢǬŭ�ƨȈǧƢǼǷ±)لعلّ (السابقة إىل أن اآلية 

﴿ :ذهب الزخمشري عند تفسري قوله تعاىلو       ﴾)وقوله ) 185/البقرة

﴿:تعاىل  ﴾)وقوله، )03/السجدة:﴿     ﴾)إىل جواز  ).48/لزخرفا

وإرادة أن   )195(وإرادة أن يهّتُدوا)194(ة أن تشكُرُوادار ة، واملعىن، إدار استعارة لفظ الرتجي ملعىن اإل

﴿:عند قوله«  :قال ،)196(يرجعوا     ﴾ قلت لو أراد ُرُجوَعُهْم لكان: فإن قلت  

.3/587، الكشاف)192(
.99، 1/98، نفسه املصدر)193(
.1/224املصدر نفسه، )194(
.3/492املصدر نفسه ، )195(
.4/250املصدر نفسه، )196(
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لب منه إجياَدُه فإن كان ذلك على سبيل القسر وجدإرَاَدتُُه ِفْعُل غريه ليس إالّ، أن يأُمره به ويط

ألن  ،وإّال داَر بني أن يوجد وبني أن ال يوجد على حسب اختيار املكلف وإّمنا مل يكن الرجوع

مل يذكرُه هلا )لعلّ (وهذا املعىن الذي ذكره الزخمشري لـ . )197(»خيتاُروهُ ة، مل تكن َقْسرًا وَملَْ دار اإل

)198(.ضهم إىل املعتزلةالنحاة، وَنَسَبُه بع

ل الرتجي من اهللا بأنّه يف هذه املواضع وحنوها للرتجي، وتأوّ )لعلّ (أما أبو حيان فريى أّن 

وهذه نزعة « : من معىن اإلرادة قال) لعلّ (وأنكَر على الزخمشري ما ذكَره لـ ، ترج يف حق البشر

تعاىل اهللا عن  -ريد ويقُع ما يُريد العبداعتزالية ألّن اهللا عندهم يُريُد هدايََة العبد فال يقع ما يُ 

وقد تبع أبا حيان يف إنكار جعِل الرتجي مبعىن اإلرادة بعض املتأخرين منهم.)199(»-ذلك

ألّن هذا املعىن مؤسس على قاعدة اعتزالية َمَفاُدَها جواز ختلف املراد : قالوا. الزركشي، واأللوسي

بل الكائنات  ،يف الوجود على خالف إرادته تعاىل ألنه يستحيل وقوُع شيء،)200(عن إرادة اهللا

)201(.خملوقة له تعاىل وُوُقوُعَها بِإرَاَدتِهِ 

باإلرادة  )لعلّ (وقد ساق الزركشي فائدة هذا املعىن عند املعتزلة، َفذََكَر أّن املعتزلة يُفّسرون 

)202(.العتقادهم أّن اهللا ال يريد إال اخلري، ووُقوع الشر على ِخالِف إرادته

  : الموصولةو  المصدرية بين )ما( -4

 ﴿:يف قوله تعاىل) ما(للّنحاة يف      ﴾ )أعاريب  )96/الصافات

نكرة موصوفة، وقيل  :هي: ǲȈǫÂ��Äǀǳ¦�ŘǠŠ�¾ȂǏȂǷ�ǶǇ¦�Ȇǿ�ǲȈǫÂ��ƨȇ°ƾǐǷ�ƢËĔ¤�ǲȈǬǧ: أربعة

)203(.استفهامية على التحقري لعمل املشركني :هي

.4/250، الكشاف)197(
.2/893الزركشي، الربهان، )198(
.7/198البحر احمليط، )199(
.2/893الربهان يف علوم القرآن، )200(
.4/394املرجع نفسه، ينظر، )201(
.4/394املرجع نفسه، )202(
  والقراءات اإلعراب وجوه من الرمحن به من ما إمالء، )هـ616ت ، أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني( يرب العكينظر، )203(

اجلامع ألحكام   القرطيب .7/352أبو حيان، البحر احمليط، .2/207، بريوت، 1، دار الكتب العلمية، طيف مجيع القرآن

.15/96القرآن، 
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�ǶÊēƢÈǧȐƬƻȏ�ƢǠƦƫ�ƨǬƥƢǈǳ¦�ƨȇȉ¦�Ŀ) ما(ْعِنيَنا هنا اختالف املفسرين والّنحاة يف توجيه ويَـ 

فقد احتج  . حبصر ِخالفهم يف وجهني اثنني من األوجه األربعة،العقائدية يف مسألة أفعال العباد

ǳ�ƨƦǈƬǰǷÂ�ńƢǠƫ�ƅ�ƨǫȂǴű�®ƢƦǠǳ¦�¾ƢǠǧ¢�ËÀ¢�ȄǴǟ�ƨȇȉ¦�ǽǀđ�ƨËǼǈǳ¦�ǲǿ¢�ǺǷ�¦Śưǯما( ـلعباد، ف (

)204(.اهللا خلقُكم وَعَمَلُكم:مصدرية عند كثري من علماء السنة وعليه يكون تقديُر الكالم

﴿:يف قوله تعاىل) ما(وذكر أبو احلسن األشعري أّن توجيه      ﴾ 

ست اخلشبة ولي: ، ُهَو املوصولية ألّن ذلك مفعول للقوم على احلقيقة، قال)95/الصافات(

﴿ :مقصود القول يف    ﴾)َمعمولة هلم يف احلقيقة، فريِجُع بقوله) 96/الصافات

﴿     ﴾أن يعملوا اخلشب يف احلقيقة، فلم َجيُْز أن يكون اهللا إليها، وليس جيوز

﴿ :تعاىل َرَجَع ِبقوله     ﴾205(.َوَجَب أْن يَرجَع إىل األعمالو  إليها(

ȇ�Ń�ǶĔƜǧ��ǶȀǴǸǟ�Ȃǿ�ǲȈǰǌƬǳ¦�ËÀ¢�Ä°ƾǼǰǇȍ¦�ǂǯ̄ع�ƢĔȂǯ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�¿ƢǼǏȋ¦�ǽǀǿ�¦ÂƾÉƦ

ǶȀǴǸǟ�ǂƯ¢�Ȇǿ�Ŗǳ¦�ƢÈǿÊ°ÈȂÉǏÂ�ƢŮƢǰǋ¢�°ƢƦƬǟƢƥ�ƢÈȀÈºǻÂƾƦǠȇ�ƢËŶ¤�ǶĔƜǧ�̈°ȂǐÉǷ�ƪيحجارة ل ǈ،  ففي

ǳ¦�ǲÉǐŹ�ÌÈŃ�ȂÈǳÈÂ�ǶȀÈǴÈǸÈǟ�¦ÂÉƾÈƦÈǟ�ǶËĔ¢�ƨǬȈǬū¦206(.تشكيل مل حتصل العبادة(

سم اْل هي عندهم مصدرية يف اآلية ب) ما(وقد رفضت طوائف من العلماء أن تكون 

واهللا أنشأ َذواتُكم وَذواتَ : مبعىن ،الذي وهي معطوفة على الضمري يف خلقكم: موصول، مبعىن

ƢĔȂÉƬƸǼȇ�¦Ȃǻفاسم املوصول هذا واِقع على األشكال والصور اليت كا،ما تعملون من األصنام

)207(.يف اخلشب واحلجر

�ÄȂƸǼǳ¦�ǾȈƳȂƬǳ¦�¦ǀđ�¾Ƣǫ�ƾǬǧ��Ãǂƻȋ¦�ÈÀÂ®�ƨǨƟƢǗ�ȄǴǟ�¦ÅǂÌǰ
ÊƷ�Ǻǰȇ�Ń�§ ¦ǂǟȍ¦�¦ǀđ�¾ȂǬǳ¦

طوائف ِمن العلماء، وإن كانوا ُمتباينَـْني يف مذاهبهم العقائدية ولكّنهم كانوا متفقني يف هذه املسألة 

  .ابن عاشور أبو حيانالزخمشري القاضي عبد اجلبار، : من هؤالء

.26/149، الرازي، التفسري الكبري، 15/96ألحكام القرآن، القرطيب، اجلامع)204(
.83،84خالد عبد القادر السعيد، أثر التوحيد والتنزيه يف توجيه إعراب القرآن الكرمي عند السنة واملعتزلة، ص )205(
.4/49حاشية الكشاف، ينظر، )206(
.7/352أبو حيان، البحر احمليط، :ينظر)207(
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يف اآلية ) ما(وقد احتج هذا الفريق جبملة من األدلة على صحة اختياره وحكمه بأّن 

  سياق اآلية وسياقها: املتنازع يف تأويلها اسم موصول وليست مصدرية ومن هذه األدلة نذكر

حاكيا قول ال مصدرية فسياق اآلية قوله تعاىل  موصولة) ما(يف نظر هذا الفريق يرشح أن تكون 

 ﴿ إبراهيم عليه السالم مستنكرًا عبادة قومه األصنام      ﴾ )95/الصافات(  

�ËǄǟ�ƅ¦�
ÊÀÂ®�ǺǷ�ƢÈĔÂÉƾƦǠȇ�ƨŮ¡�ƢÈǿ

Ê̄Ƣţȏ�ǶȀȇƾȇƘƥ�ƢǷƢǼǏ¢�ÀȂƬÊƸÌǼÈºȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶËĔƘƥ�ƶȇǂǐƫ�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�ȆǨǧ

﴿ الالحقةوجّل، فجاءت اآلية      ﴾أتيُتم مْنَكرًا :ُمبتدأة بواو احلال مبعىن

أصناًما صنْعُتموَها بأيديكم، واحلال أّن اهللا تعاىل خلقكم وخلق ما حنتموه من أصنامعبدمت إْذ 

�ËĔȋ��®ȂǐǬŭ¦�Ȃǿ�É©ȂÉƸǼŭƢǧ��ƅ�¼ȂǴű�ȂǿÂ�ǾǻÂƾƦǠƫ�Ǧ Ȉǰǧ�ƢŶ¤Â��ƪ ƸǼǳ¦�ÀÂƾƦǠȇ�¦ȂÉǻȂǰÈȇ�Ń�Ƕ

)208(.عليها هو الصحيح) الذي(وتات، فإطالق يعُبُدوَن املنح

وإذا كان لنا أن خنتار ما سبق، فاحلق أّن ظاهر الّلغة وسياق اآلية يُرِجُح القول باملوصولية 

فإن املقام يـَُرِجُح ،أو مصدرية وإْن كانت حتتمل أْصًال أن تكون موصولية) ما(فـ  ،على املصدرية

حاجةمقام املوصولية إذا املقام 
ُ
بأن األصنام أنفسها خملوقة هللا تعاىل، ومن مث نرى أنه مل يوفقامل

�¬ËǂǏ�ƢǸǯ��ǲȈǳƾǳ¦�¦ǀǿ�Śǣ�ń¤�ÉŚǐǳ¦�Ƥ Ƴ¦ȂǳƢǧ��®ƢƦǠǳ¦�¾ƢǠǧ¢�ǪǴƻ�ȄǴǟ�ƨȇȉ¦�ǽǀđ�¾ƾƬǇ¦�ǺǷ

Ȃ̈Ǭƥ�ǶȀÊǇƢǈÌƷ¤�ƾǼǟ�¦ǀđ�ƨǼËǈǳ¦�ǲǿ¢� ƢǸǴǟ�Éǒ Ǡƥ209(.أراِء القائلني باملوصولية(

كانت ،  ¢ƾǬǠǷ�ƨȈǷȐǯ�©ƢǷ¦Ǆǳ¤Â�ƨȈǴǬǟ�ÉƲƴÉƷ�ƢËĔ¨ومما يالحظ يف أكثر ُحجج الفريقني

حاّجة،العقائدي الذي يتبّناهُ الغاية منها عند كل فريق أن يـَْنَتِصَر لرأيه
ُ
واحلكم يف تلك امل

.عند املْنِصِفَني ينبغي أن تكون للسياق واملقاِم بعيًدا عن االنتصار للَهَوى العقائدي

فق و  ،ِهْم على أن اهللا تعاىل ليس خالقا ألفعال العباداتّفق املعتزلة على اختالف طوائِفِ 

َماَداَم اإلنسان خيلق و  ،ّن عْدل اهللا اقتضى أن جيعل الناس خيلقون أفعاهلمأل ،مفهوم العدل عندهم

.23/145حرير والتنوير، ابن عاشور، الت)208(
.23/146، املرجع نفسه)209(
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أفعاله فهو مسؤول عنها من خري أو شٍر يثاب على اخلري ويُعاَقُب على الشر، أما هو سبحانه فال 

)210(.اإلنسان مث يُعاِقُبُه عليها يوال ميكن أن خيلُق اهللا َمَعاص،فيها من شرٍ خيلق هذه األفعال مبا 

  ففي قوله ،وقد تقيّد العلماء من املعتزلة مبُقتضى هذه العقيدة يف إعراب القرآن

﴿:تعاىل     ﴾ )موصولة على تقدير) ما(أعرب الزخمشري ) 96/الصافات 

 ﴿:وهذا كقوله تعاىل: قال ،الذي تعملونه من األصنام خلقكم وخلق      

      ﴾)َفطََر األصَنامَ : أي). 56/األنبياء.

واهللا : مصدرية ال موصولة، ويكون املعىن) ما(فَِلَم أنكرت أن تكون : فإن قلت«  :قال

ƪخلقكم وَعملكم، كما تقول ا Ǵǫ��̈ŐĐ: أقرب ما يبطل ِبه هذا السؤال بَعَد ُبطالنه ِحبَُجِج العقل

قد احتج عليهم بأن العابد  -عّز وجلّ -وذلك أّن اهللا ...أن معىن اآلية يأبَاُه إباًء جلّيا: والكتاب

صورة  ا هو الذي عملمواملعُبوَد مجيعا خلق اهللا، فكيف يَعُبد املخلوُق املخلوُق على أن العاِبَد منه

.)211(»واهللا خلقكم وخلق َعَمَلُكم وْمل َيُكن حمتًجا عليهم: ولو قلت ،املعبود وشكله

وُخالَصُة ما سبق أّن الزخمشري التزم بَعِقيَدِة املعتزلة يف أن اهللا مل خيلق أفعال العباد

ƨǼǈǳ¦�ǲǿ¢�Ƥ ǿǀǷ�ÀȐǘÉƥ�ȄǴǟ�Ƣđ�ƲƬƷ¦�ǲƥ��ƨȇȉ¦�§ ¦ǂǟ¤�Ŀ ،ما(ّن ألن أهَل السنة ذهبوا إىل أ (

)212(.خلقكم وَعَمَلَكم وجعُلوَها قاعدة على خلق أفعال العباد: أي ،مصدرية

ǲǯ�Ŀ�ǶēƾȈǬǟ�Ǻǟ�ƢǠǧ¦ƾǷ�ǾǈǨǻ�Ƥورْغَم أّن أبا حيّان من أكابر أهل السنة، ونصّ 

ما يتعلق مبسائل اخلالف بني السنة واملعتزلة أيد يف هذه اآلية رأي املعتزلة، وضّعَف إعراب أهل 

)213(.يف رأيه خارج عن طريق البالغةالسنة ألنه 

علي سامي النشار، دار :، تح، اعتقادات فرق املسلمني)هـ606ت ، أبو عبد اهللا حممد بن عمر(فخر الدين الرازي )210(

.1/38الكتب العلمية، د ط، بريوت، د ت، 
.50، 4/49الكشاف، ينظر، )211(
.273، ص 2006، اإلسكندرية، 1ب القرآن، دار الوفاء، طهاين الفرنواين، يف أصول إعرا)212(
.6/301البحر احمليط، )213(
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﴿ :ويف قوله تعاىل        ﴾)فقال) 1،2/الفلق  

كلفون من:من شر خلقه، وشّرهم«
ُ
ارّة بعضهم احليوان من املعاصي واملآمث، ومضما يفعله امل

شر  من: فيصُري تفسري اآلية الكرمية،)214(»كبعضا من ظلِم وبْغٍي وقـَْتل وضرب وَشتِم وغري ذل

حسب ) ما(أي من الشر الذي يصدر عن خملوقات اهللا سبحانه وتعاىل، فتكون : خملوقات اهللا

تفسري الزخمشري مصدرية وذلك حىت ينفى الُقبَح عن اهللا، وأنه سبحانه وتعاىل ال يفعل

من خملوقات اهللا سبحانه  هُمضافًا إىل فاعليإّال اَألْصلَح، وهذا أصٌل من ُأُصوهلِِْم، ويكوُن الشرّ 

االعتزايل يف تنزيه اهللا سبحانه وتعاىل عن فعل الشّر، وأن اإلنسان وهذا يتالَءُم مع معتقِدهِ ،وتعاىل

.حٌر يف اختيار أفعاله

ألنه يعتقُد أّن اهللا تعاىل« :فقال ،وقد تعقب ابن املنري اإلسكندري تأويل الزخمشري

كل ذلك تفريغ : ¾�¦�ÊǾÊƸƦÉǬǳ�ǾǬǴź�ȏ�ńƢǠƫ�ƅ¦Â��Æǂǋ�ƢĔȋ�ƢĔȂÉǬǴź�Ƕǿ�ƢËŶ¤Â�©Ƣǻ¦ȂȈūال خيلق أفعا

﴿ على قاعدة الصالح واألصلح اليت وّضَح َفَساَدَها، حىت حّرف بعُض القدرية اآلية فقرأ

    ﴾ ّ215(»وجعل ما نافية بتنوين شر(.

عمرو بن عبيد وأيب : ة الشاذة إىل اثنني من أعالم املعتزلة مهاوقد ُنِسَبْت هذه القراءة القرآني

)216(.علي األسواري

بالتنوين ليُْثِبَت أّن مع اهللا خالقني خيلقون الشر وهذا إحلاٌد، والصحيح أنّ )شرّ (وقد قـَرََأ 

الف فّدل الشر، وأََمَرنَا أن نتعوَذ منه، وهو خالق اخلري بال اخت أعلمنا أنه خلق - عز وجلّ  –اهللا «

  والفعل مصدرا) ما(ذلك على أنّه خلق أعمال العباد كّلها من خري وشر، فيِجُب أن تكون 

ِفرَاًر من أن يُقُروا بعموم اخللق هللا، وإّمنا أخرب على ) الذي(مبعىن ) ما(وقد قالت املعتزلة إن : قال

.)217(»الق إالّ اهللات ذلك بل كل من خلق اهللا، ال ختحنقوهلم أنه خلقهم، وخلق األشياء اليت 

.816، 4/815الكشاف، )214(
.4/815حاشية االنتصاف على الكشاف، ينظر، )215(
حامت صاحل : تح شكل إعراب القرآن الكرمي،مُ ،)ه 437ت(و مكي بن أيب طالب  .8/53البحر احمليط، أبو حيان، )216(

.2/615هـ،1405، بريوت، 2، مؤسسة الرسالة، طالضامن
.222هاين الفرنواين، يف أصول إعراب القرآن، ص )217(
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لعدِم وجوِد قرينة ُحتدد ) ما(تعدد معاين لفظ بويظهر الّتعدد الذي تؤدي إليه طبيعة اللغة 

.وجها معينا، وترى هذا األمر يف األدوات واألمساء واألفعال

�̈¦®ȋ¦�Ŀ�ª ƾŹ�ƢǷ�ȐưǷ�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǖǸǼǳ¦�¦ǀđ�©¦Â®ȋ¦�ǺǷ�ƨǴŦ�ƢǼÉǠǳƢǘÉƫÂ)حني حتتمل )ما 

﴿ :قال تعاىل .وغريهااملوصولة            

 ﴾ )218(.أن تكون شرطية أو موصولة) ما(حتتمل ). 53/النحل(

فإن ذلك ا تُفيُدُه من بالغة بفصِل اجلزم، وإذا كان سياق القرآن الكرمي يـُّرجُح الشرطية، مل

الرتجيح ال يُلغي مفهوم اجلواز، فالوجهان ُحمتمالن يف مثل هذا الوجه الثاين، ألنّ يُلِغيال 

)219(.الرتكيب

﴿ :وكما يف قوله تعاىل   

              ﴾   

﴿ يف) ما(يذكر الوخمشري أّن ). 81/آل عمران( ﴾  حتتمل أن تكون شرطية وأن

)220(.تكون موصولة

﴿ :وقال تعاىل          

           ﴾)حتتمل ). 262/البقرة

الذي أنفقوه، وحتتمل املصدرية، فتؤول وما بعدها مبصدر يف موضع :أن تكون موصولة، أي) ما(

)221(.إنفاقهم: املفعول به والتأويل

.325ابن هشام، مغين اللبيب، ص)218(
.67، ص 2007، دمشق، 1حممود حسن اجلاسم، تعدد األوجه يف التحليل النحوي،دار النمري، ط)219(
.2/532،533أبو حيان، البحر احمليط،.1/371الكشاف، )220(
.2/319أبو حيان، البحر احمليط، )221(
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  كما يف قوله تعاىل  ،)222(موصوفةنكرة لة أو أن تكون موصو ) ما(ورمبا احتملت 

﴿               

   ﴾ )تكون  ، وعليه ال مينع الرتكيب أن)ما(على ) به(يعوُد الضمري يف ). 102/البقرة

)223(.موصولة أو موُصوفة باجلملة اليت بعدها

وُرمبا كان تعُدًدا بني اجلواز والرفض، وهو الَنمُط الذي حيدث فيه جواز لغري وجه، ورفض 

  . لوجه أو أكثر

﴿ :قال تعاىل        ﴾)يرى الزخمشري أن ). 17/الذاريات

.كانوا يهجُعون يف طائفة قليلة من الليل:إّما ظرف واملعىن)قليال(و تكون زائدة،ُحيتمل أن ) ما(

مث  ،)224(أّي كانوا يهَجُعوَن ُهجوًعا قليال: وإما صفة ملصدر يف موضع املفعول املطلق

كانوا قليال من الّليل :، على تأويل)موصولة(أو ) مصدرية() ما(وجيوُز أن تكون «:ُيضيفُ 

هل جيوز أن تكون : فإن قلت... على الفاعلية ) قليال(ا يهَجُعون فيه، وارتفاعه بـ ُهجوُعُهم، وأمَ 

)225(»النافية ال يعمل ما بعدها فيما قبلها) ما(ال، ألن :وحيُيونُّه كّله ؟ قلت.من الّليل قليال

.بل أجاز ثالثة ورفض واحًدا هو وجه النفي) ما(فالزخمشري مل يرفُض كل األوجه يف حتليل 

  : الزائدة )ما( -5

إنّه إذا َقَصَد توكيد « :فقال) إذا(بعد ) ما(وقد وضع اخلطيب اإلسكايف قاعدة الستعمال 

وإذا مل يقصد ذلك لقرِب . بعدها) ما(لقوِة معىن اجلزاء استعملت ) إذا(معىن الشرط الذي تضمَنُه 

اء على هذه القاعدة مث يوجه اآليتني بن ،)226(بعدها) ما(شرط مل يستعمل لمعىن اجلزاء من ا

.1/500أبو حيان، البحر احمليط، .1/173الكشاف، )222(
.1/501أبو حيان، البحر احمليط، )223(
.4/388الكشاف، )224(
.389، 4/388املصدر نفسه، )225(
حممد مصطفى أيدين، جامعة أم القرى:يل، تح، درة التنزيل وُغرّة التأو )هـ420ت ، أبو عبد اهللا حممد( األصبهاين)226(

.1/1116، 2001، مكة املكرمة، 1ط
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  شهادة السمع والبصر وسائر اجلوارح من املعاين القوية اليت«  :تضمنت آية فصلت: فيقول

 ȆĐ¦�Ȃǿ�Äǀǳ¦�¶ǂǌǳ¦�ƢȀȈǔƬǬȇ�ȏ:أال ترى استنكارهم هلا حىت قالوا جلُُلوِدهم ﴿ 

 ﴾ )فأجابوا بأن ،)21/فصلت:﴿      ﴾ )21/فصلت.( 

﴿:وليس كذلك         ﴾ )وكذلك ).71/الزمر  ﴿     

      ﴾)يوِجُب قوة الشرط من املعىن الذي  فليس يف اجلزاء ما ،)38/الزخرف

.)227(»ومنهال يتوقع وال يستفاد إال به 

﴿:يف قوله تعاىل) ما(:فإن قلت«:ويقول الزخمشري      ﴾ )20/فصلت (

أّن وقت جميئهم الّنار ال حمالة أن يكون وقت :مزيدة للتأكيد، ومعىن التأكيد فيها: ما هي؟ قلت

.)228(»الشهادة عليهم

) ما(شري قد استْنِبطا ِممَا تُفيده زيادة ومما سبق يتبني لنا أّن توجيه اخلطيب اإلسكايف والزخم

  . من التوكيد) إذا(بعد 

:وْ ـــل -6

ومن ذلك حتليله  ،َيَضُع كل إمكاناتِِه يف خدمته،عليه زخمشري َصرِيٌح يف اعتزاله ُمِصرٌّ ال

﴿ :يف قوله تعاىل) لو(لـ  هتفسري : يف بعض الشواهد ُمقّررًا معاٍن اعتزالية منها) لو(ملعىن    

        ﴾)حيث جعلها للتمين تعبريا عن إرادة  ،)103/البقرة

¾Ƣǫ�Ǿǳ�Ƕǿ°ƢȈƬƻ¦Â��ÆŚƻÂ�ǶŮ�Æ¬ȐǏ�Ǿǻȋ�ǶĔƢŻ¤�ƅ¦:»�ƅ¦�̈®¦°¤�Ǻǟ�±ƢĐ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�ǶĔƢŻȍ�ƢÅȈ
ÊǼÈÈŤ

�ËǻƘǯ��Ǿǳ�Ƕǿ°ƢȈƬƻ¦Â�ǶĔƢŻ¤229(»من عند اهللا خري ملثوبة: َولَْيتَـُهم آَمُنوا، مث ابتدئ :ه قيل(.

.1/1116، األصبهاين، درة التنزيل وُغرّة التأويل )227(
.4/190الكشاف، )228(
.1/174، املصدر نفسه)229(
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اَألْوَىل أن « :قال )لو(جواُب ...) ملثوبة (: وقد نسب ابن هشام إىل الزخمشري بأّن اجلملة

يف إفادة التمين َفَال حتتاُج ) ليت(مبنزلة ) لو(لكان خريا َهلُم، أو أن تُقدَر :يُقّدَر اَجلواب حمذوفًا أي

.وهذا األخري هو ما يُنطُق به قول الزخمشري هنا،)230(»جوابإىل 

هنا حرف ِلَما كاَن سيقع ِلُوُقوِع غريه، وأْنكَر على الزخمشري ) لو(وذهَب أبو حيان إىل أن 

أّن اهللا :ة، ألّن هذا املعىن مبٌين على قاعدة االعتزال واليت َمَفاُدَهادار جعلَها للتمين على معىن اإل

يكوُن ُمرَاُدُه، ويرى أّن الزخمشري قد َأْحَوَجُه مذهُبُه االعتزايل إىل دّس َهَذا املعىنيُريُد وال

ُجه مذهبه رِ إّال أّن الزخمشري قد َدَس يف كالمه هذا، وحيُْ «:يف الكالم، قال يف َرّدِه على الزخمشري

ُمرَاُده يقع إميانـَُهْم فلم  داأّن اهللا أر   االعتزايل حيث جعل التمين كناية عن إرادة اهللا فيكون املعىن

.)231(»وهذا هو عني مذهب االعتزال

يف اآلية للتمين من جهة العباد ال من جهته تعاىل وتأّولُوا التمين ) لو(ونُِقَل عن بعضهم أّن 

ǶȀȈǴǟ�ƢÅǨÉȀÈǴÈºƫ�ÌǶÉǿÈ ƢǬƫ¦Â�ǶÉȀÈºǻƢŻ¤�É» °ƢǠǳ¦�ŘǸƬȇ�¾Ƣū¦�ƨÈǟƢÈǜÈǧ�ǺǷ�ǶĔƘƥ.)232(

  : السين  -7

يذهب إىل أن السني  الزخمشريولكن  حض املضارع إىل املستقبل القريبحرف مهمل مي

Ëǂů�ƢËĔ¢�ÈÀÌÂÈǂÈºȇ�ÌǶÉȀÈºǧ��ƢȀȈǧ�śȇȂƸǼǳ¦�¾Ȃǫ�Ǯ®تفيد التأكيد،  ǳǀƥ�ƢÅǨǳƢÉű233(.عن التأكيد ة(

ÀƢǸǓÂ�ƾȈǯƘƫ�ƢÈÊēÈ®Ƣǧ¤�ǺǷ) السني(ومن مالحظة الزخمشري ملعاين احلروف ما قررُّه يف 

﴿ :و يقول يف قوله تعاىلما ّتْدُخُل عليه فه   ﴾)ضمانٌ «  ).137/البقرة

قُريظة وإْجالِء َبين َبين وقد أجنُزوا َوْعَدُه ِبقتل  -صلى اهللا عليه وسلم –من اهللا إلظهار رسول اهللا 

.)234(»ذلك كائن ال حمالة، وإن تأخر إىل حني: أن) السني(الّنضري، ومعىن 

.1/295مغين اللبيب، )230(
.1/503البحر احمليط، )231(
.1/203إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، ،)هـ982ت ، بن حممد العمادي احلنفي(السعود وأب )232(

.20/102واآللوسي، روح املعاين، 
.1/148مغين اللبيب، ينظر، )233(
.195، 1/194الكشاف، )234(
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 ﴿:ويف قوله تعاىل       ﴾)السني مفيدة ُوُجوَد « :قال). 71/التوبة

أّنك:سأنَتِقُم منك َيوًما تعين:الرمحة ال حمالة، فهي تـُؤَِكُد الوعَد، كما ُتؤّكد الوعيد يف قولك

.)235(»ال تـَُفوُتِين وإن تباطأ ذلك

ا إذا دخلت على فعٍل حمبوب±�ËĔ¢�ÄǂǌűǄǳ¦�ÈǶÈǟÈو  «: وقد َشرََح ابن هشام هذا القول

�¾ȂǐŞ�ÈƾÌǟȂǳ¦�ƾȈǨƫ�ƢĔ¢�ÉǾÉȀƳÈÂÂ��Ǯ ǳ̄�
ÊǾÌƳÈÂ�ÊǶÌȀÈºǧ�ǺǷ�È°¢�ÌŃÂ��ƨǳƢŰ�ȏ�ÆǞǫ¦Â�ǾËǻ¢�©®Ƣǧ¢�

ÇǽÂǂÌǰǷ�Â¢

.)236(»َفُدُخوُهلَا على ما يُفيُد الوعَد أو الوِعيَد ُمْقَتٍض لتوكيِدِه وتثِبيِت معناه،الفعلِ 

إرَضاًء ملعتقدِه ) السني(ات املتصلة حبرِف االستقبال واملالحظ أن الزخمشري قد أّول اآلي

االعتزايل الذي يرمي إىل أّن اهللا سبحانه وتعاىل سوَف يـُْنِجُز َوْعَدُه َوَوِعْيَدُه لعباِدِه ال حمالة

.يف ذلك، ولن ُخيِْلَف َوْعَدُه َووِعيَدُه أََبًدا

�śǈǳƢƥ� ȆĐ¦Â«  :قائال) لسنيا(وقد رّد أبو حيان ما ذهب إليه الزخمشري يف معىن حرف 

.)237(»يّدل على قرب االستقبال إْذ السني يف وضعها أقرب يف التنفيس من سوف

التأكيد  معىن ،)سوفَ (و )لعلّ (و )عسى(: قّرر الزخمشري هلذه الكلمات الثالثوكذلك 

مر َوِجّدهِ وعسى ولعّل وسوف يف وعِد امللوك وَوِعيدهم يّدل على ِصْدِق األ«  :ونفي الشك فقال

�Êȍ�¿ƢǬƬǻȏƢƥ�ÀȂǴƴǠȇ�ȏ�ǶËĔ¢Â�ÌǶ: كلَال جمال للشك بعده، وإّمنا يعنون بذَماو 
ÊǿÊ°ƢÈǫÂ�È°ƢȀǛ¤الئهم د

�ÈȄǴǠǧ�ǶȀƬȀƳ�ǺǷ�ƨȈǧƢǯ�µ ¦ǂǣȋ¦�ń¤�̈ǄǷǂǳ¦�ËÀ¢Â��ǶÉēȂÉǨÈºȇ�ȏ�ǶǿËÂÉƾÈǟ�ËÀ¢�ǶȀ
ÊǫȂƯÂÂ�ǶȀƬƦǴǣÂ�ÌǶ

ÊǿÊǂÌȀÈǬƥ

من سورة النمل، ويبدُو يف القول بإفاَدِة  72فسريه لآلية يف ت ،)238(»ذلك َجَرَى َوْعُد اهللا َوَوِعيُدهُ 

.التأكيد على مذهب املعتزلة يف الوعِد والوعيد اإلهليني يف أنـُّهَما ال خيتلفان هذه األدوات

  )الصيغة(لقد طال وقوف الزخمشري عند املفردات القرآنية، يتأمل وْقعها واصًفا اهليئة

زاء الكالم، مما استدعاه للبحث املستفيض عن معاين احلروف ُمستقِصيا للمعاين، حميطا بكل أج

  .ودورها يف النظام اللغوي

.2/280، الكشاف)235(
.1/148مغين اللبيب، )236(
.1/411البحر احمليط، )237(
.3/329الكشاف، )238(
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اختيار لضمائم يَرجُع ُحسن العبارة يف كثري من الرتاكيب إىل ما يَعمُد إليه املتكّلم من 

وال يلَتِوي َورَاَءُه القصُد، وإّمنا هو تصّرف َتْصَفى به العبارة، ويشتَُّد ،املعىن ال يغمُض بهالرتاكيب 

  وأقرب ،وتصُري أشَبَه بالكالِم اجليدويْقوى ُحبُكها ويتكاثُر إحياؤها، وميَتِلُئ مبناها ،به أسرَُها

جهٍة أخرى دليٌل على قّوِة الّنفِس، وُقدرة البيان وصحة الذكاء إىل كالِم أهِل الطبع، وهو ِمن

.وِصدِق الِفطرة

ياُق الكالمس اأو مَا يُرِشُد إليه اغريه اسِقَط من األلفاظ ما َيدُُّل َعليهواملتكلم يُ 

وتُعّولُ ِتَها يف هذه الَوجازة اليت تـَْعَتِمُد على ذكاِء القارئ والسامعُل بالغَ أو داللة احلاِل، وأص

على إثارِة ِحّسه وبْعِث خيالِه وتُنِشط نفسه حىت يفَهَم بالقرينة ويُْدرَِك بالّلمحة ويفِطَن إىل معاين 

)1(.األلفاظ اليت َطَواهاَ التعبري

  .الحذف: المبحث األول

قيُق املسلِك لطيُف املأخِذ عجيُب األْمر شبيٌه بالّسحر، فإّنك هو بَاٌب د«: يقول اجلرجاين

اإلفاَدة أزيد لإلفادة وجتُدك أنطق ما تكون إذا ترى به ترك الذكر أْفَصَح من الذكِر، والصمَت عنِ 

.)2(»مل تنِطق، وأَمتَّ ما تكون بيانًا إذا ملَْ ُتِنب 

» ǀū¦�ƢÈȇ¦ǄÈǷ�ń¤�Ǻǘǧ�ǺǷ�¾Â¢�ňƢƳǂŪ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ�ÈŖǼƯ¦�Ǿǳ�È®ǂǧ¢�ŕƷ�ǽÊ°¦ÈǂÌǇ¢�ń¤�ǾËƦǻÂ��

  ).دالئل اإلعجاز(وِعشرين صفحة من ُمؤلِفِه 

ُمتصًال بالصيغ أكان وقد نـَّبه سيبويه يف كتابه إىل وقوع احلذف يف اللغة سواء

م لِ اع«عرُف باألْصلية والفرعية، فقالوُهو ما يُ ،وبّني كيفية االستدالل على احملذوف،أم بالرتاكيب

�ËĔ¤فمما ُحذَف [...]وحيذُفوَن ويُعّوُضونَ  غري ذلك م ِممَا حيِذُفوَن الَكلم وإن كان أصله يف الكالم

.)3(»وأصله يف الكالم غري ذلك، مل َيُك وال أَْدِر وأشباُه ذلك

.153حممد حممد أبو موسى، خصائص الرتاكيب، ص،ينظر )1(
.121، ص 1991، بريوت، 3دالئل اإلعجاز، دار الكتاب العريب، ط)2(
.1/24،25الكتاب، ،سيبويه )3(
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  ن ذلكواحلرف واحلركة، وليس شيٌء م املفرداجلملة و ويرى ابن جْين أن احلذف يـَْعَرتي 

أن احملذوف إذا دلت الداللة عليه كان يف حكم امللفوظ به إال أن يعِرتَض هناك و ... إالّ عن دليل 

)1(.من صناعة الّلفظ ما مينُع منه

.أن كل تقدير حملذوف يَقَتضيه املعىن، والَ تُعارُضُه قوانُني النحو هو األصُل قبل احلذف: أي

د حيذف ما ليس جبملة واحلذُف على وجوٍه فقد يكون احملذوف مجلة وقد يكون تركيبا، وق

يتصل  وال برتكيب وقد أشار الزخمشري إىل تلك الُوجوه السالفة الذكر يف مواضع كثرية من كشافه

بعضها بطريف اإلسناد، ويتصل بعضها اآلخر بأبواب التخصيص األخرى، وعلى هذا األساس 

  :ارتأينا أن نقسم تلك الوجوه إىل ثالثة حماور رئيسية

  .حذف املرفوعات -1

  .حذف املنصوبات -2

  .حذف املتعلقات -3

:حذف المرفوعات/1

الفاعل و خُرب األحرف الناسخة، و اسم كان أو ما يعمل عملها، و املبتدأ، اخلرب، : وهي

  .)استتار الضمري يف موضع رفع على الفاعل أو نائبه(ونائُِبه 

  .رآن الكرميوسنبَدأُ بِتتبع مواِطن حذف املسند إليه يف تأويالت الزخمشري ِآلي الق

  :حذف المسند إليه -أ

﴿ :ل تعاىلاق                 ﴾ )08/األنفال( 

(:قوله تعاىلقال الزخمشري يف    (متعلق مبحذوف)احلق ويُبِطل  ليحق: تقديره ،)2

وهو إثباُت اإلسالِم وإظهارُُه، وإْبطال الُكفْر وَحمُْقُه وجيب أن .الباطل فعل ذلك، ما فعله إّال هلُما

ŘǠŭ¦�ǾȈǴǟ�ǪƦǘǼȈǧ�́ ƢǐƬƻȏ¦�ŘǠǷ�ƾȈÊǨÉȇ�ŕƷ�¦čǂ
ÊƻƘƬÉǷ�» ÂǀƄ¦�È°ƾÈǬÉºȇ.)3(

.186، 185، ص1965، اخلصائص، خبط علي مئال حسني، مكتبة جامعة الرياض، قسم املخطوطات، ابن جىن ينظر،)1(
.2/193الكشاف، )2(
.2/194، املصدر نفسه)3(
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وقد وافق أبُو حيّان يف كون تقديره ُمتأِخرَّا أحسن، ولكنه كعادته مل يُواِفقُه على داللة 

ƢǸƬǿȏ¦Â� ƢǼƬǟȏ¦�ȄǴǟ�ǲȈǳ®�ÉǽÈƾǼǟ�Ǯ¿االختصاص واحلصر يف تقدمي اجل ǳ̄�ƢËŶ¤Â��°ÂǂĐ¦Â�°Ƣ.)1(

.وحنن نرى أّن معىن االعتناء واالهتمام معىن عام ووجُهُه إفادة االختصاص

وَفسََّر ابن عاشور هذا املعىن الدقيق الذي ذكَرُه الزخمشري بأّن تعليل الفعل

لك الفعل كان ذلك كناية عن كونه ما فُِعل بنفِس ذ-وهو ُهنا إحقاٌق احلّق وإبطاُل الباطل-

)2(.ذلك الفعُل إالّ ِلذاِت الفعل، ال لِغرض آخر زائد عليه

 ﴿ وقد ورد يف حذف املسند إليه يف اآلية الكرمية      

   ﴾ )خرب مبتدأ حمذوف، كأن ) النار(شري أن قول الزخم. )72/احلج

)3(.النار، أي هو النار: يلمما ذُِكَر فقčǂǋ�ÀȂǰȇ�Äǀǳ¦�Ȃǿ¦� ما: هو؟ أي ما: قال قائالً 

 ﴿ :ومثله تفسريُه لقوله عز وجل           

 ﴾ )(« :فقال الزخمشري .)15/حممد°ƢĔ¢�ƢȀȈǧ(َداخل يف حكم الصلة كالتكرير هلا.

«��ËÀƘǯÂ��°ƢĔ¢�ƢȀȈǧ�Ȇǿ: أال ترى إىل صحة قولك ÂǀŰ�¢ƾƬƦǷ�Őƻ�ÀȂǰÈȇ�À¢�±ȂŸÂ�°ƢĔ¢�ƢȀȈǧ�Ŗǳ¦

Ä¢�¾Ƣū¦�ǞǓȂǷ�ÀȂǰȇ�À¢Â�°ƢĔ¢�ƢȀȈǧ:�̈ ¦ǂǫ�ȆǿÂ��°ƢĔ¢�ƢȀȈǧ�̈ǂǬƬǈǷ:وما َمثـَُلَها فقيل:قائًال قال

ومما ورد يف حذف املسند ، )ƢǼǳ¦�©ƢǨǐǯ�ƢēƢǨǏ�ƢǷ«)4°:أمثال اجلنة، أي -رضي اهللا عنه-عليّ 

 ﴿ :إليه يف قوله تعاىل              

   ﴾ )موصولة مرفوعة ) ما(جيوز أن تكون ) ما شاء اهللا. ()39/ كهفلا

ǽǂȇƾǬƫ�» ÂǀŰ�¢ƾƬƦǷ�Őƻ�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ǲƄ¦:ملوضع واجلزاء أو شرطية منصوبة ا. األمُر ما شاء اهللا

﴿ :يف قوله) لو(وَنِظريُها يف حذِف اجلواب . شاء اهللا كان أي شيء: حمذوف مبعىن     

.4/459البحر احمليط، )1(
.9/272التحرير والتنوير، )2(
.3/166الكشاف، ينظر،)3(
.4/314، املصدر نفسه )4(
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      ﴾) عند ُدخوِهلا والنظر إىل ما رَزَقَك اهللا منها : هل قلت: واملعىن )31/عدالر

�ÇŚƻ�ǲǯÂ�ƢĔƘƥ�ÅƢǧ¦ŗǟ¦��ƅ¦�È Ƣǋ�ƢǷ�ǂǷȋ¦إْن : وأن أمرها بيده. فيها إّمنا حصل مبشيئة اهللا وفْضله

ƢÈđċǂÈƻ� Ƣǋ�À¤Â�̈ǂǷƢÈǟ�ƢÈȀÈǯǂƫ� Ƣǋ.)1(

  :حذف المسند -ب 

«�Å°ƢǐƬǫ¦�ȏÂ�¦Å°ƢǐƬƻ¦�ȏ�ƢǿŐƻ¦حذِف اسم  اختلف النحاة يف جوازْ  ǀƷÂ�Ƣē¦Ȃƻ¢Â�ÀƢǯ

)2(.القرينة الذي أجاَز حذف اخلرب اشرتط وجودَ والفريُق 

دليل، ومما أشار  ذف اخلرب يف كشافه لدليل أو لغريأما الزخمشري فقد أشار إىل جواز ح

﴿:ما جاء يف قوله تعاىل) قرينة( –مع وجود دليل  –ونبه له من الصنف األول   

          ﴾ )فإن  «: يقول .)60/الكهف

(: قلت (  قد َدلَّ على اإلقامة ال على السفرّ فَ من بَرَح املكانَ  -لإن كان مبعىن ال أزو.

ألن احلال  ال أزاُل، وقد حذف اخلرب؛ :هو مبعىن: قلت. دَّ من اخلربوإن كان مبعىن ال أَزَاُل، فال بُ 

ǂǨǇ�¾ƢƷ�ƪ. والكالم معا يدالن عليه ǻƢǯ�ƢċĔȌǧ�¾Ƣū¦�ƢǷ¢.وأما الكالم فَألن قوله:) 

    ( حىت أبلَغ غاية مضروبة تستدعي ما هي غاية له، فال بُدَّ أن يكون املعىن ال أبرُح أسُري

.فقد َحذَف املسند ُمعتِمداً على وجوِد القرينة املقالية إىل جانب القرينة احلالية.)3(»جممع البحرين

 ﴿ :ويف قوله تعاىل            

        ﴾)ا أجاز أن يكون رئ عاقبة بالنصب والرفع، أجاز فيمق .)10/الروم

عطف بيان هلا، وخرب  ) بواأن كذّ (اقرتُفوا اخلطيئة اليت هي أسوأ اخلطايا و : مبعىن) أساؤوا السوء(

ا(كان حمذوف، كما حيذف جواب
ّ
)4(.¤°¦®̈�¦Ƣđȍ¿) لو(و ) مل

.2/695، الكشاف )1(
حذف كان  :45املسألة (وما بعدها  1/586عباس حسن، النحو الوايف، . 234ص هشام األنصاري، شرح شذور الذهب، ابن  ينظر،)2(

  ).وحذف معموليها
.2/702الكشاف، )3(
.3/455، املصدر نفسهينظر، )4(
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الالئقة يف التقديرات النحوية  ويف كثري من األحيان يلجُأ الزخمشري إىل تفادي الوجوه غري

حمذوفًا يف قوله تعاىل إليهللمحذوفات خبالِف غريه من الّنحاة ومن ذلك َوْصٌف جلعل املسند 

﴿           ﴾ )30/التوبة( - �čȐÉƸÈÈŤ�Éǽ¦ǂȇ- وذلك ألن بعض النحاة رََأْوا أن

)1(.أو نَِبيُّنامعُبوُدنا:واخلرب حمذوف تقديرهُ  )عطف بيان(ف لهوص) ابن اهللا(مبتدأ و ) ُعزير(

فاهللا تعاىل ملَْ يُرِد إخبارنا أنَّ اليهوَد كانُوا يقولوَن أن ُعزير معبوٌد هلم، بل إّن ُعزير ابن اهللا 

قال ، هواملراُد هذا املعىن أن يكون ُعزير مبتدأ وابن اهللا خرب تعاىل سبحانه أن يكون له َولد، فينبغي

(عطية وقرأ عاِصٌم والكسائي    (خرب ابتداء -على هذا -أّن ابًنا :بالتنوين، واملعىن 

)2(.عن عزير، وهذا هو أصح املذاهب

عند ) عزير(نباري أن اسم أعجمي ذكر ابن األ) ُعزير(ولعل يف إشارة الزخمشري إىل أن 

)3(.عظمُه وَوقرَّهُ  إذا) عزََّرهُ ( مشتق من احملققني عريبٌ 

وذكر اجلواليقي أنه مّعرب أعجمي وإْن َوافق لفظَُه العربية فهو عرباين وذلك َعمًال بفائدة 

.املشتق فال َجيعُل شيئًا من لغِة العرب لشيٍء من لغة العجمسطرها يف أّول كتابه وهي أن حيِرتسَ 

عند من قرأَُه من غري تنوين وذلك ألنّه يف هذه تربيراً لَعَدِم تنوِينهِ .)4(وقد مثل لذلك بأقوال العلماء

.احلال ممنوع من الصرف لُعْجَمِتِه وتعريِفِه أما من نـَوََّن فقد جعله عربياً 

  :حذف المنصوبات/2

  :حذف المفعول به -أ 

املنسوب إىل الّزجاج أنه لو حاول إنسان أن يأيت جبميع) إعراب القرآن(ذكر صاحب 

ومل يستطع القيام به لكثرته، ويُقرُِن ذلك .املفعول به، لتوالت عليه الفتوقما يف التنزيل من حذفِ 

  علي حممد البجاوي: تح والتبيان يف إعراب القرآن،، )هـ 616عبد الرمحن بن احلسن، ت (أبو البقاء العكربي . 2/255، الكشاف)1(

.1976،1/475د ط، 
.3/837احملرّر الوجيز، ابن عطية، )2(
.1/397غريب القرآن، إعراب البيان يف ألنباري، ابن ا )3(
، دمشق1عبد الرحيم، دار القلم، ط:رب من الكالم األعجمي على حروف املعجم، تحع، امل)هـ540ت(أبو منصور أمحد بن حممد )4(

.452، ص1990
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لذا سُنحاِوُل يف هذا املبحث الوقوف عند أهم وأبرز مواطن .)1(مبن َيْسَتِقي من بئر زمزَم فيْغِلُبهُ 

عول حذف املف(حذف املفعول به، واليت تعرض هلا الزخمشري بالوصف والتحليل، وخُري ما أبَدأُ به 

  ).به مع فعل املشيئة

فمن األفعال ما يتعّدى إىل مفعوٍل واحد، ومنها ما يتعدى إىل اثنني، ومنها ما يتعدى

إىل ثالثة مفاعيل، وُحيذف املفعول يف الفعل املتعدي إىل واحد يف مواضع كثرية، منها مواضع يكثر 

)2(:َمسَاًعا وهيفيها َحْذفُه

  :يئة الواقع شرطاحذف المفعول به بعد فعل المش -ب

 ﴿ :ومنه قوله تعاىل       ﴾ )دايتكمفلو شاء ه: أي )149/األنعام  

فإن فعَل اجلواب يّدل على املفعول احملذوف ويُبيّـُنه : وحنو ذلك اخرتتوأيضا بعد لو أردت، ولو 

قت به املشيئة لكّنه ُمبـَْهم عنده فإذا ِجيَء فلو شاء َعِلَم السامع أن ُهناَك شيئًا تعل:فإنّه مىت قيل

.جبواب الشرط صار ُمبيّـًنا

َيّصُح حذف املفعول إذا كان تعّلق الفعل باملفعول غريبا وال بُدَّ حينِئٍذ من ذكر وإًذا فال

:)3(املفعول حنو

ْوَسعُ َعَلْيِه َوَلِكْن َساَحُة الصَّْربِ أَ ُتهُ َوَلْو ِشْئُت أن أْبِكي َدًما لَبَكيْ 

﴿:وجاء يف قوله تعاىل        ﴾ 

متنَع ومل َيِصْح، لكونه ُحمَاًال؛ ومل يتأت إّال أن يصطفيلو أراَد اّختاذ الولد ال: يعين )4/الزمر(

ǶđǂǬȇÂ�ÌǶÉȀÉǐÈƬÌÈźÂ�ǾǔǠƥ�ǾǬǴƻ�ǺǷ
رٌب َعظيٌم يف ذات اهللا، وهو أن يكوَن له ولٌد ول مستغعفاملف. )4(

.سبحانه ولذلك ذُكر

ويعرتُض أبو حيان على ما َذهَب إليه الزخمشري من أن مفعول املشيئة يف اآلية والبيت

إّمنَا َوَجَب ذِْكرُُه ألنُه أمٌر مستغرٌب، ال َيصُِّح أن يكون املذكوُر دليًال عليه يعِرتُض أبو حيان

.2/405إعراب القرآن، ينظر،)1(
.2/345،344ي، حاشية الدسوق. 2/702مغين اللبيب، ابن هشام، ينظر،)2(
.252، ص 2007، القاهرة، 1علي أبو املكارم، احلذف والتقدير يف النحو العريب، دار غريب، ط)3(
.4/106الكشاف، )4(
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لَِعْوِد الضمري، إْذ لو مل يذكرإّن الذكَر ُهنا ليس ملا ذكرُه الزخمشري وإّمنا هوَ : لعلى هذا ويقو 

)1(.مل يكن للضمري ما يعود عليه

وكالُم أيب حيان ضعيف، ألن َعوَد الضمري ال يوجب ذكر املفعول مقّدًما عليه، إذ ميكن 

 ﴿:اآلية، وتكون )َدماً لو شئت لبكيتُ (ُر اللفظ الصريح بَدَل الضمري، ويكون البيت ذكَ    

        ﴾)وهذا كالٌم غامٌض ألنه ليس فيه ما يدُّل  .)17/األنبياء

)2(.على احملذوِف لغرابتِه فذكَر املفعول ُهنا ُمتعني كما قال الزخمشري وللسبب الذي ذكره

 ﴿:واألمر نفسه يف اآلية          ﴾ 

، فهو استغراب وعظمة أن يريد اهللا أن يتّخذ خلق السموات واألرض َهلًْوا سبحانه )17/األنبياء(

)3(. فهَو قادٌر على اختاذهألن احلكمة صارفة عنه، وإالَّ 

أنه تتَبَع ما جاء يف القرآن الكرمي وكالِم العرب من هذا  يف موضع آخر )4(وذكر أبو حيان

وقد َردَّ ما قّدره الزخمشري ) لو(د أن املفعول ال يكون حمذوفًا إّال من جنس جواب الرتكيب، فوج

﴿:لى خالِف هذا األصل، كقوله تعاىلع       ﴾ )14/فصلت(.  

)6(وعند أيب حيان ،لو شاء إرسال الرسل: هو )5(املشيئة عند الزخمشريوتقدير مفعول 

  .أن ما ذهب إليه أبو حيان غري مطرد )7(لو شاء اإلنزال، وذكر الشهاب

أنه ينبغي التمهل يف تقدير مفعول املشيئة، ألن املعىن خيتلف حبسب )8(وذكر الزركشي

 ﴿:التقدير، ويعزز هذا املذهب بقوله تعاىل       ﴾)13/السجدة(.  

.406، البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري يف الدراسات البالغية، ص مد حممد أبو موسىحم  .7/399البحر احمليط، )1(
.406البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري، ص حممد حممد أبو موسى، )2(
.4/56الكشاف، )3(
.7/469ينظر، البحر احمليط، )4(
.3/448الكشاف، )5(
.7/469ينظر، البحر احمليط، )6(
.1/394حاشية الشهاب، )7(
.4/575-1الربهان يف علوم القرآن، )8(
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ولو شئنا أن نُؤيت كل نفس ُهداها ألتيناَها، ألن :وتقديُر الكالم عند عبد القاهر اجلرجاين

أن يكون اإلثبات ) لو(تقديرُه على غري ما َمرَّ يؤّدي إىل نفي أن يكون هللا املشيئة ألن من شأن 

)1(.بعدها نْفياً 

﴿:تعاىل كقوله) لو(ملشيئة يطّرُد حذُفه يف التنزيل العزيز إذا كان يف حيز فمفعول ا   

        ﴾ )90/، النساء70،220،253/البقرة(، وينظر)20/البقرة

).35/، األنعام48 /املائدة

لو شاء اهللا أن يذهب بسمعهم ألن اجلواب يّدل عليه، واملعىن و  حمذوف؛) شاء(فمفعول 

�Ŀ�É» ǀū¦�¦ǀǿ�ǂƯƢǰƫ�ƾǬǳÂ��Ƣđ�Ƥ ǿǀǳ�Ƕǿ°Ƣǐƥ¢Â)وَن املفعولال يكادوَن ُيِربزُ ) أراد(و ) شاء

)2(.إالّ يف الشيء املستغرب

ًء فالتصريح باملفعول يف حنو ذلك مما هو مستغرب إمنا هو َدْفٌع لذهاب الَوْهِم إىل غريه بنا

)3(.واستغرابه تعلق الفعل به استبعادعلى 

﴿ :وقوله           ﴾ )و )17/األنبياء﴿  

   ﴾ )حيث قال )4(وهذا املعىن أيضا يتفُق مع ما ذكرُه عبد القاهر اجلرجاين .)4/الزمر  

حروف اجلزاء هكذا موقوفة غري معّداة إىل شيٍء كثري شائع  وبعَد ) لو( دوجميُء املشيئة بع«

﴿  :كقوله تعاىل           ﴾)35/األنعام(. ﴿       

  ﴾ )9/النحل(.  

ى دَ ى اهلُ لَ م عَ عهُ مَ اهللا جيَْ اءَ شَ وْ لَ (:والتقدير يف ذلك كله على ما ذكرت، فاألصل

إال أن البالغة يف أن ُجيَاء به كذلك حمذوفا، .)مْ اكُ دَ هلََ نيَ عِ أمجَْ مْ يكُ دِ هْ يَـ نَ أَ اءَ شَ وْ لَ (، وَ )مهُ عَ مَ جلََ 

:وقد يتفق يف بعضه أن يكون إظهار املفعول هو األحسن، وذلك حنو قول الشاعر

.134دالئل اإلعجاز، ص )1(
.1/93الكشاف، )2(
.1/221رجاين، حاشية على الكشاف، اجل )3(
.134، 133دالئل اإلعجاز، ص )4(
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ساحُة الصَّْرب أوَسعُ َعليِه َوَلِكنْ َوَلْو ِشْئُت أْن أبكي َدًما لََبَكْيُتهُ 

﴿فقياس هذا لو كان على حدّ             ﴾ )أن  )35/األنعام

�ǀÈǿ�Ŀ�ǺǈƷ¢�ƢĔȋ¦�)لو شئت بكيُت دماً : (يقول
ÊǽǀÈǿ�ń¤�È¾ƾǟÂ�ƨǬȇǂǘǳ¦�Ǯ Ǵƫ�½ǂƫ�ǾǼǰǳÂ��

اإلنسان أن يبكي َدًما، فّلما كان  خصوصا وسبب حسنه أنه كأنَُّه َبدٌع عجيب أن يشاُء  الكالم

به وإذا استقريت وجدَت األمر  السامع ويُؤنسُه كذلك كان األْوىل أن يصرح ِبذكرِه ليقرره يف نفس 

فالزخمشري يطبُق قاعدة اجلرجاين على الفعل .)1(، مىت كان مفعول املشيئة أمرًا عظيماً اكذلك أبدً 

.ومفعولُهُ ) أراد(ومفعوله وَميُدُّها كذلك إىل الفعل ) شاء(

والزخمشري يذكر ضرورة أن يكون املقدر من جنس املذكر الدال عليه، وال ينظر يف هذا 

﴿ :للقرائن األخرى إذا كانت ُتدافع داللة املذكور، يقول يف قوله تعاىل     

           ﴾)أمرناهم بالفسق ففعلوا، واألمُر جماز؛ فإن قلت «. )16/ءاإلسرا

هّال زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففَسُقوا ؟ قلت ألن حذف ما ال دليل عليه غري جائز

يّدل )فسُقوا(فكيف ُحيذف ما الدليل قائٌم على نقيضه، وذلك أن املأمور به إمنا حذف ألن 

َمْرتُُه فـََقاَم وأمرته فقرأ، ال يُفهم منه إّال أّن املأمور به قيامأ: هو كالم ُمسَتِفيٌض يقالعليه، و 

هّال كان ثبوُت :فإن قلتَ ...أو قراءة، ولو ذهبت تقدُِّر غريه فقد ُرْمَت من خماطبك علم الغيب

راد أمرناُهْم باخلري
ُ
العلم بأن اهللا ال يأمر بالفحشاء، وإمنا يأمر بالقصد واخلري، دليال، على أن امل

فـََفَسُقوا؟
يَُداِفُعُه فكأنك أظهرت شيئاً، وأنت تدعي )ففَسُقوا(ال يِصُح ذلك؛ ألن قوله : قلت )2(

مفعوله استفاض  يف أنّ :، شاء)أمر(�ŚǜǻÂ��ǾƳȂǳ¦�Ȃǿ�±ƢĐ¦�ń¤�ǂإضمار خالفه فكان صرُف األم

  تريد ،)إليكلو شاء ألساء (و ) لو شاء ألحسن إليك: (فيه احلذف لداللة ما بعده عليه تقول

قد دَلْت حال : وقلت ،لو شاء اإلحسان ولو شاء اإلساءة، فلو ذهبت ُتضِمُر خالف ما أُظهرت

.133،134عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص)1(
.2/628الكشاف، )2(
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من أسندت إليه املشيئة أنه من أهل اإلحسان، أو من أهل اإلساءة فأترك الظاهر املنطوق به

.)1(»وأضمر ما دلت عليه حال صاحب املشيئة

حىت ال تكون املسألة  كالم ما يّدل عليه، ويشري إليهالفقد قّيد هنا احلذف بأّن يكون يف 

رْمجًا بالغيب، وتوقف طويال عند حذف املفعول به، فذكر بعض األفعال اليت استفاضَ 

، وقد كثر )شاء(على األلسنة حذف مفعوهلا وقد أشرنا إىل مجلة من األمثلة اليت َوَرَد فيها مفعول 

.فيه احلذف ألن الكالم يّدل عليه

﴿:تعاىليقول             

             ﴾ )89/األعراف( .

قد يريُد الضاللة والكفر لعبادهالكرمية، بأن اهللا سبحانه وتعاىليُفْهُم من ظاهر اآلية القرآنية

ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�Ŀ�ŘǠŭ¦�¦ǀǿ�ǂȀǜȇÂ��ƨǳȐǔǳ¦Â�ǂǨǰǳ¦�ń¤�Ƕđ�̈®ȂǠǳ¦�ŅƢƬǳƢƥÂ:﴿     

         ﴾ )ةهذه اآلية القرآنية الكرمي فقال يف تفسري .)89/األعراف  

(�ƶȈƦǫ�Ʈ(إال أن يشاء اهللا خذالننا ومنعنا األلطاف « ƦǠǳ¦Â��ƢưƦǟ�ÀȂǰƫÂ�ƢǼȈǧ�ǞǨǼƫ�ȏ�ƢĔ¢�ǾǸǴǠǳ

﴿:ال يفعله احلكيم، والدليل عليه قوله    ﴾أي ُهَو عامل بكل شيء

�Ǧ Ȉǯ�ǶÉđȂÉǴǫÂ��¾ËȂƸƬƫ�Ǧ Ȉǯ�ǽ®ƢƦǟ�¾¦ȂƷ¢�ÉǶǴǠȇ�ȂȀǧ��ÀȂǰȇ�ƢǷÂ�ÀƢǯ�ƢŲ�ƾǠƥ�ÉȂǈǬƫ�Ǧ ȈǯÂ��Ƥ ǴǬƬƫ

.)2(»الرقة، ومترض بعد الصحة، وترجع إىل الكفر بعد اإلميان

ليتخلّص من املعىن الظاهر هلا، الذي يتعارضُ فَلجَأ الزخمشري إىل تأويل هذه اآلية؛

مع معتقده االعتزايل يف العدل اإلهلي عن طريق تقييد فعل املشيئة باملفعول به وهو اخلذالنُ 

.2/629الكشاف، )1(
)(واللطف حالة يكون فيها  هو ما يدعوا إىل فعل الطاعة على وجه اختيارها عنده أو أن يكون أوىل أن يقع عنده: األلطاف مجع لطف، اللطف

.العبد مهيئا للقرب من الطاعة وترك املعصية، لكن هذا ال يعين إجلاء العبد أو سلب إرادته واختياره
.2/125،126الكشاف، ينظر،)2(
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ِخْذالَنـَُنا أو منُعَنا األلطاف فمن خالل تقدير مفعول به حمذوف للفعل : لطاف وهوأو منع األ

.ال يشاُء الكفر والضاللة لعبادهُيصبُح املعىن ُمعاِضًدا ملعتقده، وهو أن اهللا سبحانه وتعاىل )يشاء(

 ﴿ :ويقول الزخمشري يف قوله تعاىل          

                ﴾

(:ِمبَ تعلق قوله تعاىل: فإن قلت «. )100/األعراف(   (فيه أوجه، َأْن : ؟ قلت

(يكون معطوفًا على ما دّل عليه معىن  (يغَفلون عن اهلداية، ونطبع:كأنّه قيل

ǶđȂǴǫ�ȄǴǟمبعىنمنقِطًعاأو على يرثُون األرض، أو يكون� :�śǧȂǏȂǷ��ǶđȂǴǫ�ȄǴǟ�ǞƦǘǻ�ǺŴÂ

هم عن هذه خلوّ وهذا التفسري يؤدي إىل . Ƣđ واإلصابة الذنوب بصفة من قبلهم من اقرتاف

الكفارَ ألّن فالطبع على القلوب نتيجة لغفلتهم، .)Ƣđ�¦ȂÉǨǐ«)1الصفة، وأن اهللا تعاىل لو شاء ال ت

ǶđȂǴǫ�ȄǴǟ�ǞƦǘǳƢƥ�ńƢǠƫÂ�ǾǻƢƸƦǇ�ƅ¦�ǶȀƦǫƢǟ�¦ǀǳ�Ƕē®¦°¤�ǒ ƸŠ�ÀƢŻȍ¦�Ǻǟ�¦ÂƾǠƬƥ¦.

ملعتقده االعتزايل يف قضية العدل  ؤهفالغرض من تأويل الزخمشري هلذه اآلية هو إرضا

واملشكلة هنا تكُمُن .ه عن خلق الكفر والضاللة يف قلوب ِعباِدهِ وَمَفاُده أن اهللا تعاىل منزّ ،اإلهلي

(:يف تعيني املعطوف واملعطوف عليه يف قوله تعاىل    ( فظاهُر اآلية يوحي أّن

، فُتصبح داللة اآلية الكرمية بأن اهللا سبحانه وتعاىل ُيصيب العباد )اهمنأصب(معطوف على ) نطبع(

  الفئة من العباد عندما يطبع �Ê ȏƚǿ�ǂǨǯÂ�ƨǳȐǓ�ƅ¦�ƾȇǂȇ�ŅƢƬǳƢƥÂ��ǶđȂǴǫ�ȄǴǟ�ǞƦǘȇÂ�Ƕđبذنو 

�» ǂǏ�ń¤�ÄǂǌűǄǳ¦�ƘŪ�¦ǀǳ��ƨǳǄƬǠŭ¦�¥®ƢƦǷ�ǞǷ�µ °ƢǠƫ�ƨȇȊǳ�ǂǿƢǜǳ¦�ŘǠŭ¦�¦ǀǿ�ĿÂ��ǶđȂǴǫ�ȄǴǟ

  .اآلية عن معناها الظاهر لتتالءم ومعتقده

إنُّه معطوٌف على مقّدر وهو يـَْغَفلون: لهفقو  «: ورد أبو حيان تأويل الزخمشري قائال

عن اهلداية ضعيف ألنه إضمار ال حيتاج إليه إذ قد َصحَّ أن يكون االستئناف من باب العطف

بأداة االستفهام، وقد قاله الزخمشري وغريه يف اجلمل فهو معطوف على جمموع اجلملة املصدرة

عطوفا على يَرِثون كان صلة للذين؛ ألن وقوله إنه معطوف على يرثون خطأ؛ ألنه إذا كان م

.2/130، الكشاف)1(
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عاض الصلة بأجنيب من الصلة، وهو قوله املعطوف على الصلة صلة، ويكون قد فّصل بني أب

 ﴿ :تعاىل       ﴾ )100/األعراف(.  

معموٌل  أو يف موضع املفعول فهو )ليهدِ (يف موضع الفاعل  )أن لو نشاء(سواء قدرنا 

بعقاب " )¢ǶđȂǻǀƥ�ǶÉǿƢǼƦǏ(وهو ال جيوز، ومعىن قوله  )الذين(ال تعلق له بشيٍء من صلة ) ليهد(

ǶđȂǻ̄" أو التضمني ونفي السماع فهو من جماز اإلضمار »أهلكناهم«أو ُيضمن أصبناهم معىن  

.)1(»هُ لَ تقالُهُ د السماع، جعل انتفاء فائدته انواملعىن نفُي القبول واالتعاظ املرتتب على وجو 

  :حذف األجوبة/3

:)لّما(حذف جواب /أ

ا(وقد حيذف جواُب 
ّ
اإللباس ويف حذفه من اإلجياز وقوة  الستطالة الكالم مع أمن) مل

 ﴿ :الداللة ما ليس يف ذكره يقول يف قوله تعاىل         

    ﴾ )ا(أين جواب : فإن قلت« . )17/البقرة
ّ
فيه : قلت) مل

(أحدمها أن جوابه: وجهان   (،والثاين أنه حمذوف كما ُحذف يف قوله تعاىل

﴿    ﴾)لدال الستطالة الكالم مع أمن اإللباس لوإمنا جاز حذفه . )15/يوسف

من اإلثبات ملا فيه من الوجازة، مع اإلعراب عن الصفة اليت حصل عليها ه، وكان احلذف أْوىلَ علي

فلما أضاءت ما حوله مخدت فبقوا : داء املعىن كأنه قيلستوقد مبا هو أبلُغ من اللفظ يف أامل

.)2(»خاِبِطني يف ظالم، متحريين ُمتحسرين على فوِت الضوِء خائبَني بعد الكدح يف إحياء النار

�ȆǷǂƫ�Ŗǳ¦�Ê¼ƢǨÊǼǳ¦�ƨǸǴÉǛ�Ŀ�ÀȂǠǫ¦Â�¿ȐǇȍ¦�ƨǸǴǯ� ƢȈǔƥ�ǶȀǟƢǨƬǻ¦�ƾǠƥ�ǶĔƘƥ�śǬǧƢǼŭ¦�ċ¿ÈǀÈǧ

ƨȇÊƾÈǷǂǈǳ¦�§ ƢǬ
ÊǠǳ¦�ÊƨǸǴÉǛ�ń¤�ǶÊđ.

.4/353البحر احمليط، )1(
.1/80الكشاف، )2(



165

 ﴿ :وِمثله ما جاء يف قوله تعاىل          

       ﴾)ما وعدنا: (فقد قال .)44/األعراف (

فلم يذكر املفعول ) ما وعدكم: (، ومل يقل)ƢčǬƷ�ǶǰƥË°�ÈƾÈǟÂ�ƢǷ(بذكر مفعول الفعل مث قال بعدها 

، فإن قلتذلك أن الكافرين كانُوا ُمنكرين ألصل الوعِد والوعيد، وليُسوا ُمنكرين ملا وعد به فقط

  حذف ذلك ختفيفا لداللة: ما َوَعَدنَا رّبنا ؟ قلت:ما َوَعدَُكْم رّبكم، كما قيل:هّال قيلَ 

)1(.عليه) وعدنا(

 ﴿ :ومن حذف املفعول لتتوفر العناية على إثبات الفعل لفاعله قوله تعاىل     

            

                     

    ﴾ )ل يف أربعة مواضعففي هذه اآلية الكرمية حذف املفعو . )24/القصص  

ال نسقي غنمنا  إْذ املعىن وجد عليه أمة من الناس يسقون غنمهم، وامرأتني َتذُوَداِن غنَمُهما قالتا

.فَسَقى َهلما َغَنَمُهما

ويؤيت بالفعل ُمطلقا وما ذاك إّال أن وال ْخيَفى أنه ليَس يف ذلك كّله أن يرتك ذَكُر املفعولِ 

ƢƬǳƢǫ�ƢǸĔ¢Â�Æ®ÌÂÈ̄�śƫ¢ǂŭ¦�ǺǷÂ�ÆȆÌǬÈǇ�²الغرض أن يعلم أنه كان من الن Ƣ: سقيٌ ال يكون ِمنّا

)2(.حىت يصدر الّرعاء فكان من موسى عليه السالم بعد ذلك سقي هلما

)تذوَدانِ (و) يسقون: (ملا ترك املفعول غري مذكور يف قوله: فإن قلت «: جاء يف الكشاف

¢ƢƬÈǻƢÈǯ�ƢǸĔȋ�ƢǸȀŧ°�ƢŶ¤�Ǿǻ¢�Ãǂƫ�ȏ. لألّن الغرَض هو الفعُل ال املفعو : ؟ قلت)ال نسقي(و 

على الِذيّاِد وهم على السقي، ومل يرمحهَما ألّن َمذُوَدُمهَا غنٌم وَمِسقيهم إبل مثال، وكذلك قوهلما

.)3(»املقصود فيه السقُي ال املسقي) ال نسقي حىت يصدر الرعاء(

.2/102، الكشافينظر، )1(
،عبد القاهر اجلرجاين. 20/21سالم أبو شادي، احلذف البالغي يف القرآن الكرمي، د ط، دار بوالق، د ت، ص مصطفى عبد ال ينظر،)2(

.133، 132دالئل اإلعجاز، ص 
.3/388الكشاف، )3(
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:)لو(حذف جواب  -ب

ٌر َفِظيع ال ُحييُط به وصٌف يقول يف قوله تعاىللإلشارة إىل أنّه أم) لو(وقد حيذف جواب 

﴿             ﴾ )لو يعلُم هوالِء الذين ارَتكُبوا : أي. )165/البقرة

ِهْم من الِعقاب والثواب دون أْنَدادالظلم العظيم ِبشركهم أن القدرة كلها هللا على كل شيءٍ 

ُمون شدة عقابه للظاملني إْذ َعايُنوا العَذاَب يوَم القيامة، لكاَن ِمنهم ما ال يَدُخل حتت الوصف ويَعلَ 

 ﴿ :من الندم واحلسرة ووقوِع العلم بظلمهم وضالهلم، فحذف اجلواب كما يف قوله تعاىل    

    ﴾)1(»هُ ذُ خُ أْ تَ اطُ يَّ سَّ الا وَ نً َال فُ تَ يْ أَ رَ وْ لَ «:، وقوهلم)27/األنعام(.

  :حذف المضاف-4

 ﴿:تعاىلَفسَّر الزخمشري قوله            ﴾ 

 ﴿ :إتياُن اهللا إتياُن أمرِه وبأسه، كقوله تعاىل «: فقال )210/البقرة(    ﴾ 

 ﴿ :وقوله تعاىل. )33/النحل(     ﴾ )وجيوز أن يكون املأيت به . )43/األنعام

 ﴿ :حمذوفا مبعىن أن يأتيهم اهللا بَِبْأِسِه أو بنقمِتِه للداللة عليه بقوله    ﴾

.)2(») 49/األنفال(

 يُنايف ما جيبُّ يف ذات اهللا وهكذا نرى الزخمشري يؤّول كل آية تّدل يف ظاهرها على معىن

نفُي مجيع الصفات املادية، واهليئة :سبحانُه وتعاىل ومقامُه إىل ما يريُد، فالوحدانية عند املعتزلة هي

عن اهللا سبحانه وتعاىل وإثبات أن صفاته عُني ذاتِه؛ ألنه لو كان غري هذا َلزَِم أن يكون هناك 

  .صفة وموصوف وهذا من خواص املركب

 ﴿ :تعاىل وقوله          ﴾ )09/غافر (

يوحي ظاهُر اآلية القرآنية الكرمية من أن اهللا سبحانه وتعاىل قد َميُحو عن اإلنسان السيئات وهذا 

أفعاله يفَعُل ما يريد يف حياته حّر يفاإلنسان  يتعارُض مع مبدأ املعتزلة يف العدل اإلهلي، ويف أن

.1/210الكشاف، )1(
.251، 1/250، املصدر نفسه ينظر،)2(
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.أو جزاُء السيئات،العقوبات :أي «:الّدنيا، فقال الزخمشري يف تفسري هذه اآلية القرآنية الكرمية

وأبقي املضاف إليه ) وقهم(أي املفعول به للفعل ). العقوبة(أو ) اجلزاء(فحذف املضاف وهو 

فحذف املضاف على أن السيئات هي الصغائر  )وقهم عقوبة أو جزاء السيئات(فـَُيصِبَح التقدير 

.)1(»أو قبول التوبة التكفري: والوقاية منها. أو الكبائر املُتوُب عنها

استند الزخمشري يف تأويله هذه اآلية القرآنية الكرمية على تقدير مضاف حمذوف ليتخلص 

والوعيد يف عدم املغفرة  من معىن اآلية الظاهر الذي يتعارُض مع معتقِده االعتزايل يف قضية الوعد

إالّ أنه وقَع نتيجة هذا التأويل يف تناقض، فال جيوز على مبدأ املعتزلة  .لصاحب الكبرية غري التائب

�ÌǶ
ÊÊēƢÈƠȈǇ�ƨƥȂǬǟ�ǺȇǂǧƢǰǳ¦�ƅ¦�ÈȆ

ÊǬÈȇ�À¢�ƾȈǟȂǳ¦Â�ƾǟȂǳ¦�Ŀ.

  :حذف الصفة -  5

 ﴿ :يقول تعاىل      ﴾ )148، 109، 106، 20/البقرة

.120، 40، 19، 17/ املائدة. 189، 165، 29، 26/، آل عمران284، 259

 سواء فظاهُر اآلية يدل على أن اهللا سبحانُه وتعاىل خالُق كل شيء. )41/األنفال. 17/األنعام

أنَّ اهللا خيلُق أكان إميانا أو كفرًا وهذا يتناىف مع عدل اهللا سبحانه وتعاىل عند املعتزلة َفهْم يـََرْوَن 

.اإلميان والكفر من خلِق اإلنسان وذلك تنزيًها هللا سبحانُه وتعاىل عن فعل القبيح

فالزخمشري يقّدر .)2(»شيٍء مستقيم قدير لإنَّ اهللا على ك: تقدير اآلية «:فقال الزخمشري

ىن يف نفسه عند حمذوفاً هو صفة شيٍء َفَحدُّ القادر أن ال يكون الِفعُل مستحيًال، فاملستحيل مستث

)3(.ذكر القاِدر على األشياء

فتأويل الزخمشري بتقدير صفة حمذوفة يف هذه اآلية يـَْنِفي داللة ظاهرهاَ يف إطالق قدرة اهللا 

سبحانه وتعاىل على خلق األفعال، وحيّدُدها باألفعال املمكنة واجلائزة عليه سبحانه وتعاىل، وذلك 

�ǶĔƢŻ¤�ǺǷ�ÆǞÊƥƢǻ�¦ǀǿÂ��ƨȈŮȍ¦�©¦ǀǳ¦�Ǻǟ�ƶȈƦǬǳ¦�ȆǨǻ�ȄǴǟ�ǶƟƢǬيتناسُب مع معتّقده االعتزايل ال

.بعْدِل اهللا سبحانه وتعاىل

.4/149، الكشافينظر، )1(
.1/95، املصدر نفسه)2(
.1/95املصدر نفسه، ينظر،)3(
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  .التقديم والتأخير :المبحث الثاني

وكان النظر يف صياغة اجلملة ودالالت اختالف الصوغ فيها َمْوِضَع اهتمام البالغيني 

م تشتمُل على كثري من املباحث فكانت كتبهُ .والّنحاة، وَبَذَل النحاة يف ذلك جهودًا ِخصبة

  .البالغية يف هذا الباب

كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه ليلتِحقَّ من ليس َمسِْت  وإذا كان النحو هو انِتَحاُء 

فال غرابة أن جند اإلعراب يف ُكتُِبِه  –كما يقول ابن جين   –من أهل العربية بأْهِلَها يف الفصاحة 

، إذ ُمهمة النحو يف نظرِِهْم ال تقُف عند حدُوِد اإلعراب )1(أسرار الرتاكيب األوىل ممزوجا بكثري من

معاين النحو منقسمة  «:يُوِضُحهَا أبو سعيد السريايف حيث يقول،بل هي أكُرب من هذا وأعَظمُ 

ْفِضية هلا
ُ
وبني تأليف الكالم . بني حركات اللفظ وسكناته، وبني وضع احلروف يف مواضعها امل

.)2(»والتأخري وتوخي الصواب يف ذلك وجتنب اخلطأ بالتقدمي

هو باٌب كثري الفوائد جُم احملاسن، واسُع  «: كتابوقد تناول عبد القاهر هذا الباب يف  

شعراً  وال تزال ترى. لطيفة إىل بك التصرفات بعيُد الغاية، ال يزاُل يْفتـُُر لك عن بديعٍة، ويُفِضي

ك موقعه ّمث تنظُر فتجُد سبب أن راقك وَلُطف عندك أن قّدم فيه يـَُروُقَك َمْسَمُعُه، ويلطُف لدي

القاهر نقٌل يف الكالم عبد فالتقدمي والتأخري عند  .)3(»شيٌء وحوََّل اللفظ عن مكانه إىل مكان

.وتغيٌري ملواضع الكلمات األصلية وَمواِقِعها يف السياق

أصل يُدل)الدال، امليمالقاف،(ويف حماورٍة للمعاجم اللغوية وجدنا أن األصوات 

.)4(»قّدمُوُه، ومن كل شيٍء أوََّلهُ تم: ومقدمة اجليش «: ، جاء يف القاموس احمليط)السبق(على 

) ه ساعة وال يستقدمونال يستأِخروَن عن(عليه واستقدم تَقّدَمُه وتقدَّمَ ): ق د م(«:ويقول الزخمشري

مه بَقَدِمِهم ومنه قادمة الّرحل، نقيض واستقدمت رَِجاَلَك، وفرٌس مستقدم الربكة، وقدم قو 

.)6(فُمقدُِّم كل شيء نقيُض ُمؤِخرّهِ .)5(»َآِخرته

.07اخلصائص، مكتبة جامعة الرياض، قسم املخطوطات، ص)1(
.31راوي، تاريخ البالغة، ص عأمحد الش )2(
.96دالئل اإلعجاز، ص )3(
.1158، ص )ق، د، م(الفريوز آبادي، مادة )4(
.357، ص )ق، د، م(أساس البالغة، مادة )5(
.7/429،)ق، د، م(لسان العرب، مادة )6(
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َقدِّمُ  «: ومن أمساء اهللا تعاىل
ُ
ُم األشياَء َوَيَضُعها يف مواِضِعَها، َفَمْن :امل وهو الذي يـَُقدِّ

، والتضعيف يف الفعل )فّعل(والتقدمي والتأخري تفعيل وهو مصدر  .)1(»اْسَتَحَق التـَّْقدَمي َقدََّمهُ 

.)2(للتعدية

ومن خالل ما تقدم ذكرُه من تعريفات لغوية نِصُل إىل أن التقدمي والتأخري نقٌل وحتريك 

األصُل ملواضع األلفاظ داخل السياق، فكل تأخري هو تأجيل، وكل تقدمي هو سبق، وهذا هو

.وج بالكلمات عن رُتَِبها األصليةوكالمها تغيري وخر ) أ، خ، ر(و ) ق، د، م(اللغوي للمادتني 

  وملا وجد علماء املعاين شيئا من النقل والتحريك بني مكونات العبارة يف اللغة العربية

كما اعتربه . وجعلوه مصطلحا ألحد تقنيات النظم فيها - التقدمي والتأخري -أخذوا هذا الثنائي 

  توخي معاين النحو والتصرف اجلرجاين أحد مكونات النظم وتقنياته إذ يرى أن النظم هو

)3(.يف األبواب النحوية ومما يتصرف فيه التقدمي والتأخري

أِخّرت فثنائية التقدمي والتأخري تشري إىل ارتباط طرفني فإذا قدمت كلمة فهناك أخرى قد

ووراء هذا الوجود وعدمه أغراض  ،وإذا رُفع هذا الثنائي فهناك نظام حمفوظ ال ترتيب معهود

  .نةو وأسرار مكنمقصودة 

  :واعهــأن -1

لعل أوضح تقسيم للتقدمي والتأخري يف كتب املتقدمني هو تقسيم عبد القاهر اجلرجاين 

  :الذي قسمه إىل قسمني

:األولالقسم -أ

يُقال إنه على نية التأخري، وذلك يف كل شيٍء أقررَتُه مع التقدمي على ُحكمه الذي كان «

رب املبتدأ إذا قدمته على املبتدأ واملفعول إذا قدمته على الفاعل عليه ويف جنسه الذي كان فيه كخ

مل خيرجا بالتقدمي عما كانا ) عمرًا(و ) منطلق(ٌق زيٌد، وضرب عمرًا زيد، معلوم أن لِ طَ نْ مُ : كقولك

.426، 7/425، )ق، د، م(، مادة لسان العرب )1(
.2/96شرح األمشوين على حاشية الصبان، )2(
.82، 81عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص )3(
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عليه من كون هذا خرب مبتدأ مرفوعًا بذلك وكوُن ذاك مفعوًال ومنصوبًا من أجله كما يكون إذا 

.ملقّدم حيتفظ بوظيفته النحوية اليت كان عليها قبل التقدميفا .)1(»أخرت

  :القسم الثاني -ب

تقدمي ال على نية التأخري، ولكن على أن تنقل الشيء من ُحكم إىل حكم وجتعله بابًا «

إعرابًا غري إعرابه وذلك أن جتيء إىل امسني حيتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأغري بابه، و 

َم تارًة هذا على ذلك وأخرى ذاك على هذا ومثالُه ما تصنُعه بزيد أو يكون اآلخر خ ربًا له فُتقدِّ

املنطلُق زيد فأنت يف هذا مل تقدم املنطلق علىأن :زيد املنطلق، وأخرى:واملنطلق حيث تقول مرةً 

يكون مرتوكًا على حكمه الذي كان عليه مع التأخري فيكون خرب مبتدأ، كما كان بل على أن 

عن كونِه خربًا إىل كونه مبتدأ، وكذلك مل تؤخر زيًدا على أن يكون مبتدأ كما كانتنقلهُ 

  .فاملقدم فقد وظيفته النحوية بعد التقدمي. )2(»على أن خترجه عن كونه مبتدأ إىل كونه خربًا بل

كّلنا يعلُم أن األلفاظ لباُس املعاين وقوالُبها، ومن حقها أن تكون مرتبة ترتيبًا منطقيا 

ماشيا مع املعاين وقد اتفق علماُء اللغة على أن املسنَد إليه ينبغي أن يتقدم على املسندمت

.فهو احملكوُم عليه، أما املسنُد فمن حّقه أن يتأخّر ألنّه احملكوم به

  :تقديم المسند إليه /2

  :صاصتخالل تقديم المسند إليه -أ

تصاص بشروط متعلقة خالسكاكي أن تقدمي املسند إليه على اخلرب الفعلي يُفيد االيرى 

رجٌل جاءين فإنّه يُفيُد عنده االختصاص قطعا :إذا كاَن معرفة، أما إذا كان نكرة مثل باملسند إليه؛

ألّن النِكرة املتقدمة على اخلرب الفعلي ال بُدَّ أن تكون دالة على االختصاص، وإّال مل َيْصُلح 

)3(.وقُوُعها مبتدأ

.106عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص )1(
.107، 106، ص املرجع نفسه)2(
.196، ص 1987، بريوت، 2دار الكتب العلمية، طنعيم زرزور،:مفتاح العلوم، تحينظر،)3( .
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  )حممد كاتب: (هه حنواسم الفاعل وشبإذا كان وهذا إذا كان اخلُرب ِفعليا، أما 

﴿ و      ﴾ )وذهب  اخلرب الفعلي: لبعض إىل أنّه مثلفقد ذهب ا ،)91/هود

)1(.البعض إىل أنَّه ليس كذلك

والذي نراُه أن السياق ذُو أثر فاعٍل يف حتديد هذه الدالالت وكان الزخمشري يقضي

فمرًة يرى فيه االختصاص كما يف قوله تعاىل حكايًة ملقالة قوم .ب وفَق السياقاألسلو  يف هذا

﴿ :لهعليه السالم شعيب              ﴾)حيث )91/هود ،

)2().بعزيز(على اخلرب املشتق ) أنت(قدم املسند إليه 

ِعزُّ علينا وال تكَرم، حىت ُنكرَمك من القتل ونرفـََعَك عن ال تَ : أي «: فقال الزخمشري

ź�Ń�ƢǼǼȇ®�ǲǿ¢�ǺǷ�ǶĔȋ��ÈǮ ǘǿ°�ƢǼȈǴǟ�ČǄÊǠÈȇ�ƢŶ¤Â��ÊǶƳċǂǳ¦وقد َدلَّ تاروك علينا ومل يتبعوك دونـََنا

وما أنت علينا  يف الفاعل ال يف الفعل، كأنه قيلإيالُء ضمريِه حرف الّنفي على أن الكالم واقع 

  ولو قيل) اهللا نْ مِ مْ كُ يْ لَ عَ زُّ عَّ ي أَ طِ هْ رَ أَ (:Ƕđ¦ȂƳ�Ŀ�¾Ƣǫ ولذلك بل َرْهُطَك ُهْم األِعّزة علينا،بعزيز،

.)3(»ما َعَزْزَت علينا ْمل يصح هذا اجلواب

 -عليه السالم -ْفُي العزَّة عن شعيب من اآلية من خالل تفسري الزخمشري ن َم فُيفهَ 

Ä¢�ÊǾÊǘÌǿÈǂ
Êǳ�ƢÆēƢƦƯ¤Â :فقد َدلَّ إيالُء ضمريه حرف النفي على أن «:الِعزّة، وأما قوله بانتفاءصيصه خت

األِعزَُّة وما أنت علينَا بعزيز بل رهُطك ُهم:الكالم واقٌع يف الفاعل ال يف الفعل، كأنه قيل

.)4(»علينا

لنفي وفيه نظر ألننا ال نسلم أن إيالَء الضمري حرف ا « :عليه القزويين بقوله اعرتضفقد 

.)5(»إَذا ملَْ يكن اخلُرب ِفْعِلًيا يُفيُد احلصر

.233حممد حممد أبو موسى، خصائص الرتاكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين، ص )1(
 بريوت، 1ة، طإبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمي:، اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة، تح)ركن الدين حممد بن علي(اجلرجاين  ينظر،)2(

.48، 47، ص 2002
.2/408الكشاف، )3(
2/408املصدر نفسه، )4(
.38اإليضاح يف علوم البالغة، ص )5(
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مقام الفعِل هو أصلح للسياق والنظم فقد أشار الزخمشري إىل أنه  واحلق أن املشتق هنا يف

 ﴿ :مل يصلح قوله ،)وما عززت علينا(لو قيل       ﴾)92/هود(  

.جواباً هلُم

مل َحيكمْ يف حتديد داللة االختصاص، والزخمشري ا�čȈËǴÈƳ اق أثرً فواضٌح أن للسيا

مُ كُ يْ لَ أرهطَي أعزُّ عَ (باالختصاص إّال وْفَق ما يقتضيه السياق، وها هو جييُب عن كيف َصَح قوله 

��ǾǻÂ®�ǶȀȈǴǟ�̈Ǆǟȋ¦�ǶĔ¢Â�Ǿǘǿ°�ĿÂ�ǾȈǧ�ÆǞǫ¦Â�¿Ȑǰǳ¦Â)اهللا نَ مِ 
���ČœÈǻ�ȂǿÂ قلت: بقوله. )1(

ÊǾÊƥ�ǶÉĔÂƢē

ƅ¦�ǺǷ�ǶȀȈǴǟ�ċǄǟ¢�ÉǾÉǘǿ°�ÀƢǯ�ÉǾÈǻÂ®�ÉǾÉǘÌǿÈ°�ǶȀȈǴǟ�ċǄÈǟ�śƸǧ�ƅƢƥ�ÀÂƢē�ƅ¦.

والتخصيص ال يتعارض مع ما أشار إليه الشيخ ابن عاشور من أن قصدهم من هذا 

فهم سلبوا عنه العزّة أي خصصوُه بانتفاء العزّة .ُخمالفة رهطه الكالم حتذيره من االستمرار على

ال يفيد ختصيصا وال توكِيًدا ألن الّزجر والتحذيرَا على قومه دونَُه، فليس صحيحا أنهوَقَصُروه

)2(.ال يتضح إال من وراء التخصيص باالنتفاء

﴿ :يقول تعاىل      ﴾)يتألف هذا الرتكيب. )167/البقرة  

، وجار وجمرور، وكان األصل أن تكون )وصف مشتق(وخرب ) ضمري(، ومبتدأ )ما(من أداة نفي 

إىل اجلملة االمسية للداللة  وَعَدَل عنها) وما خيرجون: (اجلملة فعلية لتجاُنس ما قبلها كأن يقال

)3(.على الثبوت وإفادة االختصاص بتقدمي املسند إليه الضمري

هنا يدل وصرح بأّن التقدمي ،)4(ويرى الزخمشري أن ليَس هناك اختصاص يف هذا التقدمي

)5(.على قوة أمرهم فيما أسنَد إليهم، ال على االختصاص

خالف ما يقتضيه نظُم اآلية وهو االختصاص  الزخمشريسكندري فريى أن أما ابن املنري اإل

واحلصر من أجل عقيدته يف االعتزال اليت ختالف عقيدة أهِل السنة يف مرتكب الكبرية، فاملعتزلة 

.48ركن الدين اجلرجاين، اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة، ص )1(
.12/150، 1976التحرير والتنوير، الدار التونسية للطبع والنشر، ط  ، تونس، ينظر،)2(
.123حممد خان، لغة القرآن الكرمي دراسة لسانية تطبيقية للجملة يف سورة البقرة، ص )3(
.123، ص املرجع نفسه)4(
.1/210الكشاف، )5(
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رَّ إال الكاِفَر وأما العاصي وإن أصَ عند أهل السنة ال خيلُد يف النارو  ،يرون أنه خيلُد يف النار

يعتقده أهُل الُسنة على املعاصي فتوِحيُده ُخيرُجه منها، فلما استشعر الزخمشري داللة اآلية ِلماَ 

Ƕđ�ÉǾÈǏƢÈǐƬƻ¦�ȏ�°ƢǨÉǰǳ¦�ń¤�
Ê®ȂǴŬ¦�ƾȈǯƘƫ�ÈƨƦǈǻ�ÉƾȈǨÉȇ�¿ƾǬŭ¦�ŚǸǔǳ¦�ǲǠƳ.)1(

وفيه  «:أبو حيان بقوله وكذلك فعل .)2(»التخصيص الزٌم للتقدميو «:يقول السكاكي

مل يّدل على االختصاص ال يكون فيه رّد لقول املعتزلة إن الفاِسق خيلدُ  اَدسيسُة اعتزال ألنه إذ

مث ذكر أنه ال داللة يف اآلية على شيء من املذهبني فالذي يُفهم منها .)3(»يف النار وال خيرج منها

من النار إْذ املشاركة يف ذلك أو عدمها تُفهم من دليل خارج، وليس يف اآلية دليل نفي اخلروج 

)4(.على االختصاص وال املشاركة

﴿ :وقبل هذا أشار إىل أن قوله تعاىل         ﴾)يدل . )167/البقرة

لعذاب وألنه مل يتقدم يف اآلية نص على دخوهلم ألنُه مل يسبق يف اآلية إال ما يدل على ُرؤيتهم ا

)5(.على التوكيد على ُدخوِهلم، وجاء اخلُرب مصحوباً بالباء الدالة

إىل أن تقدمي املسند إليه على املسند املشتق ال يفيد " ابن عاشور"وكذلك أشار الشيخ 

فيد بذاته التخصيص وقد يستفاد من بعض مواقعه معىن التخصيص بالقرائن وليس يف اآلية ما ي

)6(.التخصيص وال ما يْدُعو إليه

وسواء   واحلقيقة أن التقدمي ال يفيُد بَذاته التخصيص دائًما إذ للقرائن دوٌر كبري يف حتديده

قيقية عند املتكلم أما السامع فإنه يصنع منها احلأفاد الرتكيب التخصيص أم ال، فإّن الداللة 

)7(.ذهيبدالالت ُتوجُهها عوامل كثرية، منها التعصب امل

.1/210هامش الكشاف، ينظر،)1(
.101مفتاح العلوم، ص )2(
.1/649البحر احمليط، )3(
.1/649املرجع نفسه، )4(
.1/649، املرجع نفسه)5(
.101، 12/100التحرير والتنوير، )6(
.124حممد خان، لغة القرآن الكرمي، دراسة لسانية تطبيقية للجملة يف سورة البقرة، ص )7(
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أن الزخمشري خالف ما يقتضيه هذا : قول من قال" حممد حممد أبو موسى"وقد خطأ 

الرتكيب من اختصاص كي ال تصدم اجلملة مع ما يعتِقُدُه فالزخمشري يقول مثل هذا يف آيات  

)1(.كثرية ال عالقة هلا باالعتزال

﴿ :يف قوله تعاىل النفي واخلرب مشتقَفِممَّا قال فيه الزخمشري بغرض التوكيد يف   

            ﴾ )حيث قدم  ،)08/البقرة

وفيه من التوكيد «: وقال الزخمشري يف هذا اإلسناد .املسند إليه يف النفي وأخر اخلرب، وهو غري فعل

�Ǧواملبالغة ما ليس يف غريه وهو إخر  Ɵ¦ȂǗ�ǺǷ�ƨǨƟƢǗ�¦ȂǻȂǰȇ�À¢�ǺǷ�ǶȀǈǨǻ¢Â�Ƕē¦Â̄�«¦

.)2(»املؤمنني

 ﴿ :وقوله تعاىل      ﴾)أشار الزخمشري إىل إفادِة  )2/القلم

  .وليس للتقدمي يف اآليتني صلة باالعتزال. )3(توكيد نـَْفي اجلنون عنه

اآلية يفيد التوكيد وال يفيُد االختصاص حىت يتهم ومما تقدم خنلص إىل أن سياق النفي يف 

الزخمشري بالتهرب منه ألجل عقيدته، وال يعين هذا ِدفَاعًا عن عقيدته وقد أشرنا سابقا إىل أن 

الصورة اليت تستلزُم االختصاص هي اليت يقدم فيها املسند إليه يف حيِز النفي واخلرب فعلي، وأنّ 

فاعًال يف املعىن فقط، وسيأيت أن االختصاص ليس الزًماالسكاكي يشرتط أن يكون املقدمَّ 

  .حىت يف هذه الصورة

وقد يتقدم املسند إليه ضمريًا بغرض التخصيص إىل جانب التهديد جند هذا يف قوله 

 ﴿ :تعاىل                  

             ﴾)101/التوبة(.  

.203، 202دالالت الرتكيب، ص )1(
.1/63الكشاف، )2(
.4/573املصدر نفسه، )3(
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ما يفيد أنه ال يعلُمهم أحد ألنه إذا كان ال يعلمهم الرسول) ال تعلمهم: (ففي قوله

  ما يفيد أنه) حنن نعلمهم(ويف قوله  .هم غريهفِمن باب أوَىل أن ال يعلم - صلى اهللا عليه وسلم -

�ǶđȂǴǫ�Ê©¦ÈÂ¦ÈƾÌȇÈȂÉǇ�Ŀ�ǂǨǰǳ¦�ÀȂǼǘƦÉȇ�ǶĔȋ��ǽŚǣ�Ƕǿال يعلمهم إال اهللا ال يطلع على سرّ «

.)1(»إْبطاناً 

)ǶŮ�ƾȇƾē)2 –سبحانه  –ويف هذه اجلملة اليت قصر فيها العلم باملنافقني على اهللا 

ńƢǠƫ�¾Ƣǫ�Ʈ ȈƷ�ǶđƢǬǟÂ�ǶȀǨǌǰƥ: ﴿          ﴾

�ȏÂ�ǶđǀǠǻÂ�ǶȀǨǌǰǻÂ�ǶȀǸǴǠǻ�ǺƸǼǧ��ƾȇƾȀƬǳ¦Â�ǒ .)101/التوبة( ȈǔƸƬǳ¦�ǪÉǳƢǠÈƫ�ƶǔƬȇ�Ǯ ǳǀƥÂ

ǂ̈ƻȉ¦Â�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�ƢÅǨÈǟƢǔÉǷ�Ƕđ¦ǀǟ�ÀȂǰȈǇ�Ëȏ¤Â�¦Ȃǟ
ÊƾÈƫŚǴǧ��ƢǻŚǣ�ÅȐǸÈǟÂ�ƢÅǸǴǟ�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�°ƾǬȇ.

  :مسند إليه في االستفهامتقديم ال -ب

  :ونفي االختصاص االهتمام واإلنكارُ -

﴿ :قال تعاىل        ﴾)قال . )99/يونس

وإيالء االسم حرف االستفهام لإلعالم بأن اإلكراه ممكن مقدور عليه، وإمنا الشأُن  «: الزخمشري

كَرِه من ه
ُ
ǶđȂǴǫ�Ŀ�ÈǲǠǨȇ�À¢�ȄǴǟ�°®ƢǬǳ¦�Ȃǿ�Ǿǻȋ،فيه وما هو إال َوْحده ال يشاركُ  و ؟يف امل

.)3(»ما يضطرون عنده إىل اإلميان، وذلك غري ُمستطاع للبشر

  على معىن االختصاص الذي أشار إليه الزخمشري" ابن عاشور"وقد اعرتض الشيخ 

يف مقدمة ه السكاكي، وسبق تقدميه واضحة كما أشار إلي مي املسند إليه، ألن قرينة التقّوييف تقد

صلى اهللا  - إنكاري فنّزل النيب)أََفأَْنَت ُتْكرُِه النَّاس (:واالستفهام يف «:حيث قال هذا املبحث

من حياول  حلرصه على إميان أهل مكة وَحثيِث سْعيه لذلك بكّل وسيلة صاحلة منزلة، - عليه وسلم

.تنزيل إنكارُه عليهإكراهُهم على اإلميان حىت ترّتب على ذلك ال

.2/295الكشاف، )1(
.296، 2/295، املصدر نفسهينظر، )2(
.2/359فسه، املصدر ن)3(
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وألجل كون هذا احلرص الشديد هو حمل التنزيل ومصّب اإلنكار، وقع تقدمي املسند إليه 

أو أفأنَت ُمكرُِه أَفـَُتْكرُِه الّناس: دون أن يقال) أََفأَْنَت ُتْكرُِه النَّاسَ (على املسند الفعلي، فقيل 

يفيُد تقوي احلكم فيفيُد تقوية صدور اإلكراه الّناس، ألنَّ تقدمي املسند إليه على مثل هذا املسند 

°ǀǠǳ¦�ÉǾÈǳ�ċǪƷ�®ȂȀĐ¦�ǢǴƥ�ǺǷ��ÉǽƢËȇ¤�ǶȀƬƥƢƴƬǇ¦�¿ƾǟ�ȄǴǟ�Ǿǳ�̈°ǀǠǷÂ�ËœËǼǳ¦�ǺǷ.

وليس تقدمي املسند إليه هنا ُمفيًدا للتخصيص أي القصر، ألّن املقام غري صاحل العتبار 

زلة من يستطيع إكراه الّناس على اإلميان  من - صلى اهللا عليه وسلم -إذ جمّرد تنزيل النيبّ ،القصر

كاٍف يف اإلشارة إىل معىن االختصاص غَري َوجيٍه، ألّن قرينة التقّوي واضحة كما أشار

.)1(»إليه السكاكي

  لشيخالذي يـَْعنيه االذي ذهب إليه السكاكي والتقّوي يوّ واحلق أن هناك فرقًا بني التق

صدور اإلكراه، فما َعَناُه نكار، والثاين يعين تقّويابن عاشور، فاألول يقصد تقّوي حكم اإل

الزخمشري، والفرق بَني كل مما أراَده الشيخ ابن عاشور هو املقابل لالختصاص الذي أشار إليه 

  .وما ذهب إليه ابن عاشور دقيقالزخمشري 

 وإثباته هللا -صلى اهللا عليه وسلم -فالزخمشري أراد نفي االختصاص باإلكراه على الرسول 

عليه، والشيخ ابن عاشور أراد تقوية إسنــاِد فِعل اإلكـراه للرسول سبحانه ألنه هو القادر

�ƨȇȂǬƬǳ¦�ÀȂǰƬǳ�ƨūƢǏ�ƨǴȈǇÂ�ǲǰƥ�Ǯ -صلى اهللا عليه وسلم - ǳ̄�Ŀ�ƢȈǠǇÂ�ǶĔƢŻ¤�ȄǴǟ�ǾǼǷ�ƢǏǂƷ

ومعِذرة - صلى اهللا عليه وسلم - يبحمل اإلنكار، ُمشريًا إىل أن يف هذا تعريض بالثناء على النّ 

)2(.له على عدم استجابتهم إياه، ومن بلغ اجلهد حق له العذر

وكٌل منهما ُمصيٌب فيما ذهب إليه، وأخريا ميكن استخالص مجلة من األغراض البالغية 

املسند (انطالقا من هذه اآلية باعتبار االستفهام لإلنكار والنفي، والتقدمي ورد لقصِر النفي على 

.فعل إليه، وإظهار اهتمامه بأمِر هداية قومهوتقوية إسناد ال) إليه

.11/293التحرير والتنوير، .316املفتاح، ص )1(
.11/293التحرير والتنوير، )2(
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¾Ƣǫ��¬¦ǂǧȋ¦�² Âǂǟ�ǾÊǨċǼÈǐÉǷ�Ŀ�ÅƢǨǳƢű�ÅƢȇ¢°�®°ÂƘǧ�ȆǰƦǈǳ¦�Ǻȇƾǳ¦�É Ƣđ�ƢǷ¢ :»  ومحل الزخمشري

﴿:تقدمي االسم يف قوله تعاىل           ﴾)99/يونس(  

 ﴿ :وقوله تعاىل          ﴾

إمنا يقِدرُ : على سبيل القصر أي أفأنت تقِدر على إْكرَاِهِهمْ : على أن املعىن. )40/الزخرف(

هو  ومل يقدِّر السكاكي فيه تقدميا بل َمحََلُه على االبتداء دون تقدير التقدمي كما. على ذلك اهللا

.)1(»احلكم غري تقّويأنا ُقْمُت، فال يُفيُد :أحد االحتمالني اللذين ذكَرُمها يف

نه إفادة التقدمي ملعىن االختصاص يف اآلية الكرمية وصفوة القول أن كالم الزخمشري يـُْفهُم م

  .من سورة يونس

  :تقديم المسند -3

﴿:بقوله تعاىل ،)2(أجاز الزخمشري تقدمي اخلرب على املبتدأ مستشهدًا على ذلك 

         ﴾)10/يس(. �Ǻȇǀǳ¦�śȇǂǐƦǳ¦�ÉǪǧ¦Ȃȇ�¦ǀđ�ȂǿÂ

)3(.نجيُِْزُه الكوفيو  أجازوا تقدمي اخلرب على املبتدأ يف حني مل

  هب البصريون إىل أنهعليها، وذ)َما زال(ن إىل أنه جيوز تقدمي خرب وقد ذهب الكوفيو 

ولكنه أجاز أن   يف عدم جواز تقدمي خربها عليهاوقد وافق الزخمشري البصريني. )4(ال جيوز ذلك

.)5(عليها) ليس(يتقدم خربها على امسها، ومل جيز أن يتقدم خرب 

عليها، أما البصريون فقد ذهبُوا) ليس(وقد ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز تقدمي خرب 

śȈǧȂǰǳ¦�Ǧ) ليس(تقدمي خرب  إىل عدم جواز ǳƢƻÂ�śȇǂǐƦǳ¦�Ǫǧ¦Â�ƾǫ�¦ǀđ�ÄǂǌűǄǳƢǧ��ƢȀȈǴǟ

  .تقدمي اخلرب إلفادة االختصاص: وأول ما َنْسَتهُل به هو .وهذا ما سنبينه يف الشواهد اآلتية

.1/300، 2003، بريوت، 1عروس األفراح يف شروح التلخيص، تح، عبد احلميد هنداوي، املكتبة العصرية، ط)1(
.49املفصل يف علم العربية، ص)2(

  ).09(ة ، مسأل1/08ابن األنباري، االنتصاف، )3(
.7/575وحسن عباس، النحو الوايف، ).17(، املسألة1/99املرجع نفسه ،)4(
.128ابن هشام، قطر الندى وبل الصدى، ص .269املفصل، ص)5(
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  :لالختصاص تقديم المسند -أ 

ر املسند تخصيصه باملسند إليه؛ يعين لقصلإن تقدمي املسند يكون  «: وقد قال اخلطيب

) قائم ما زيد إالّ (صر زيد على القيام ويكون املعىنصح أن يُفيَد قَ ،قائٌم زيد: إليه عليه فإذا قلت

 ﴿:ومنه قوله تعاىل             

     ﴾ )شاخصة(فإمنا قدم املسند . )97/األنبياء (

ومل يقل فإذا هي أبصار الذين كفروا شاخصة، ألنه إذا قّدم اخلرب أفاَد أّن األبصار خمتصة 

�©ƢǨǏ�ǺǷ��Ǯ ǳ̄�Śǣ�ń¤�̈°ÂǄǷ�Â¢�ƨǇȂǸǘǷ�Â¢�̈ǂƟƢƷ�ƢĔȂǯ�ǺǷ�ƢēƢǨǏ�ǂƟƢǇ�śƥ�ǺǷ�́ ȂƼǌǳƢƥ

الوعُد احلق فشخصت أبصارهم ملا أفاد شيئا  اقرتب: ولو قال خصةشا، ليست إالّ : العذاب أي

.)1(»من هذه الصورة 

يف مواطن متعددة ) االختصاص(م اخلرب وهو جار وجمرور إلفادة الداللة نفسها كما يقدّ 

﴿ :فيقول يف قوله تعاىل، وقف عندها الزخمشري     ﴾ )تقدمي « : )44/ق

يدل على االختصاص، يعين ال يتيسر مثل ذلك األمر العظيم إال على القادر الذات الذي  الظرف

﴿:كما قال تعاىل. )2(»ال يشَغله شأن عن شأن    ﴾ 

   .)28/لقمان(

﴿ :ويقول يف قوله تعاىل          ﴾)26 -25/الغاشية( .

معناه التشديد يف الوعيد وإن إيابـَُهم ليس إال: تقدمي الظرف؟ قلت"ما معىن : فإن قلت «

�ȄǴǟ�ÉƤ ǇƢŹ�Äǀǳ¦�ȂǿÂ��ǾȈǴǟ�ȏ¤�Ƥ Ƴ¦Ȃƥ�ǆ Ȉǳ�ǶÈđƢǈƷ�À¢Â��¿ƢǬƬǻȏ¦�ȄǴǟ�°ƾƬǬŭ¦�°ƢƦŪ¦�ń¤

.)3(»الوجوب يف احلكمة: ومعىن الوجوب. النقري والقطمري

.314، 313ص خصائص الرتاكيب،حممد حممد أبو موسى،)1(

.4/384الكشاف، )2(
.4/595املصدر نفسه، )3(
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﴿ :وقوله تعاىل        ﴾)أن اهللا تعاىل خمتص : ، أي)53/الشورى

 ﴿:بصريورة األمور إليه دون غريه وقوله تعاىل       ﴾)فهذه )01/التغابن ،

)1(.الظروف ال وجه لتقدميها على َعاِمِلها إال ما ذُكر من االختصاص

﴿ :اخلرب يف قوله تعاىلوتقدم              ﴾

ا التجسيم  ذلك ثالثة أنواع من الكفر أحدهلقد ارتكبوا يف« : ، قال الزخمشري)149/الصافات(

ǼŪ¦�ÈǞǓÂ¢�¦ȂÉǴÈǠƳ�śƷ�ÌǶđ°�ȄǴǟ�ÌǶ تفضيل: والثاين. ألن الوالدة خمتصة باألجسام
ÊȀÊǈÉǨǻ¢ سني له

ǶÉǿȂưǻ¢�Ʈ ȈƷ�ǾȈǳ¤�Ƕđǂǫ¢Â�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ǪǴƻ�Ê¿ÈǂǯƘƥ�¦ȂÉǻƢÈȀƬǇ¦�ǶĔ¢�Ʈ ǳƢưǳ¦Â��ǶŮ�ƢÈǸȀǠǧ°¢Â«)2(.

وقد أبطل هذا التخصيص  د الضمري مبا تأخرختصيص لعو ) له(و) لكم(ويف تقدمي اخلرب 

تقدمي اخلرب هنا إبطاُل اّدَعاِئِهْم وإنكاره ف: أي. )3(وانتفت هذه القسمة بواسطة االستفهام اإلبطايل

.قد أفاد غرض االختصاص، واإلنكار يف حيز االستفهام

 ﴿ :ومن مواضع التقدمي والتأخري اليت اسرتعت انتباه الزخمشري قوله تعاىل  

                 ﴾ )فالحظ . )46/مرمي

نَ عَ تَ نْ أَ بٌ اغِ رَ أَ الَ قَ  ﴿: وقدم اخلرب على املبتدأ يف قوله تعاىل «: تقدمي اخلرب على املبتدأ فقال

وفيه ضرٌب من التعجب واإلنكار لرغبته م عنده وهو عنده أعىن،ألنه كان أه ﴾يمُ اهِ رَ بْـ ا إِ  يَ ِيت هلَِ آَ 

.)4(»أن يرغب عنها أحد ما ينبغي عن آهلته، وأّن آِهلََتهُ 

ر األسلوب القرآين يف هذا املوضع أن يأيت الكالم هنا على هذا النحو من التقدمي فآث

والتأخري؛ ألن السياق يف هذا املوضع يدل على أن اإلنكار والتعجب اللّذين تّدل عليهما اهلمزة 

)5(.ينصبان على رغبة إبراهيم يف ترك عبادة تلك اآلهلة ال على شخصه

.4/533الكشاف، )1(
.4/60نفسه،  املصدر)2(
.1/24مغين اللبيب، ابن هشام، )3(
.3/19الكشاف، )4(
.299، 298مصطفى شعبان عبد احلميد، املناسبة يف القرآن، دراسة لغوية أسلوبية للعالقة بني اللفظ والسياق اللغوي، ص )5(
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الذي لَقيُه إبراهيم من أبيه على ما يدعو إليه يرجع إىل أن من يعبد ولعل هذا اإلنكار

واختّل الصواب على عقله ومّده الشيطان يف الغيّ غين شيئا إمنا طُمَس وال يبصُر وال يُ ما ال يسمعُ 

Ƿ�Ŀ�°ƢǏÂ�Ǿȇƾǳ�ǪǘǼŭ¦�Èǆ ǰÉǟÂ��ǽƾǼǟƢčǬƷ�ǲǗƢƦǳ¦Â�ÅȐǗƢƥ�Ǫū¦�ǽ°ȂǜǼ  ومن كان كذلك ال يقبل أن

على أي شخص أن يدعوه إىل خالف ما يعتقدُ  أن ينكر دَّ بُ أحد بالصواب، فهو الَ يأتيه 

)1(.إذ صار ما يعتقده هو احلق وما يعتقده غريه الباطل

فّلما مسَع كالَمُه هَذا وتفطن ملا َدَعاُه إليه أقبل عليه بفظاظة الكفر وجالفة «: قال العلوي

كما قال إبراهيم، يا أبِت إعراضًا عن مقالته يقل يا ُبينَّ فناَداُه بامسه ومل اجلهل، وغلظ العناد

اهتمامًا باإلنكار ﴾   ﴿ :تعاىل هو فيه، مث إنه قدَّم خرب املبتدأ بقولهوإصرارًا على ما

.)2(»مثل هذا -عليه السالم –ومتادياً يف املبالغة يف التعجب عن أن يكون من إبراهيم 

ا االستفهام اإلنكاري، مث دلت عليهما البنية الرتكيبية مكار دلَّ عليهوهذا التعجب واإلن

، فدّل على أن رغبة )أنتَ (على املبتدأ ) أراغبٌ (م اخلرب اليت ورد عليها هذا االستفهام حني قدّ 

)3(.إبراهيم عن آهلة أبيه هي ما أنكرُه عليه أبوُه وتعجب منه

):ليس(تقديم خبر  -ب 

املقدم خربها على امسها يف قوله ) ليس(دخول االستفهام على  حتقق غرض الوعيد يف

 ﴿ :تعاىل          

       ﴾ جهنم، وأشار  تقرير لثوائهم يف) أليس: (، ففي قوله68/العنكبوت

 يستوجبون الثواء إال يثوون يف جهنم وأّال : أحدمها: نييف هذا االستفهام وجه الزخمشري إىل أنّ 

أمل يصح عندهم : فيها، وقد افرتوا مثل هذا الكذب على اهللا، وكذبوا باحلق هذا التكذيب، والثاين

)4(.م مثوى للكافرين، حىت اجرتُؤا مثل هذه اجلرأة ؟أن يف جهنّ 

.299، 298، ص املناسبة يف القرآن، مصطفى شعبان عبد احلميد)1(
.2/69، 1914تب اخلديوية، د ط، مصر، الطراز، دار الك)2(
.21، ص 2011، إربد، 1مسعود بودوخة، دراسات أسلوبية يف تفسري الزخمشري، عامل الكتب احلديث، ط)3(
.450، 3/449الكشاف، ينظر،)4(
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وجند هذا التقرير  ،لظرفيه الثواء للكافرين وإظهار للوعيد والتشديد تقرير تقدمي اخلرب ويف

﴿ :يف االستفهام يف سورة الزمر يف قوله تعاىل) ليس(والوعيد يف تقدمي خرب    

              ﴾

﴿ :وقوله تعاىل. )32/الزمر(             

    ﴾ )فالغرض من االستفهام باهلمزة هو التقرير . )60/الزمر

)1(.والوعيد

):كان(تقديم خبر  -ج

﴿ :يف حيز النفي يف قوله تعاىل) كان(ُقدَِّم خرب     ﴾

. غو، وقد أجاز سيبويه تقدمي وتأخري الظرف املستقر واستحسن تأخري الظرف اللّ )04/اإلخالص(

) كان(عن خرب ) له(غو وكيف أن أفصح الكالم وأعربه وهو القرآن الكرمي ُقِدَم فيه الظرف اللّ 

وامسها، وتبني هناك أن ذلك كان ألمهيته يف نفي املكافأة عن الذات اإلهلية، فالظرف أهم شيٍء 

)2(.وأعناه وأحقه بالتقدمي وأحراه

وهذه األمهية جعلت املفسرين يُوُلونُه عنايتهم بالبحث يف تقدميه أكثر من البحث

، قدم )كان(هذا األخري باإلشارة إىل أنه خرب  مكتفني يف) كفؤا(يف تقدمي ما هو حمّط الفائدة 

، ولعل السبب)(على امسها، وميكننا مالحظة هذا الفرق يف عنايتهم بالنظر يف بعض التفاسري

واستحسانه لـتأخري . يف ذلك يعوُد إىل اهتَماِمِهم بتفريق سيبويه بني الظرف املستقر والظرف اللَّغو

م العريب وُحماولتهم إجياد تربير لعدم وُروده يف القرآنكما هو يف فصيح الكال  يالظرف اللغو 

ǀǳ¦�Ǻǟ�̈ƘǧƢǰŭ¦�ȆǨǻ�Ŀ�°ÂǂĐ¦�ƨȈŷƘƥ�Ǯ¦©�عليه سيبويه، وقد رأينا الزخمشري على ما نص ǳ̄�Ë°ǂƥ

.126، ص2000، دمشق، 1عبد الكرمي حممد يوسف، أسلوب االستفهام يف القرآن، مطبعة الشام، ط)1(
.814، 4/813، الكشاف )2(
)(البيضاوي . 8/530،531البحر احمليط، أبو حيان، .4/813، املصدر نفسه)أنوار )هـ691ت، ناصر الدين أيب اخلري الشريازي الشافعي ،

.5/347تفسري البيضاوي، دار إحياء الرتاث، د ط، بريوت، د ت، ،التنزيل وأسرار التأويل
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على امسها، ولكن قبل ذلك ننظر يف اإلعراب ) كان(وحنن هنا بصدد النظر يف تقدمي خرب  .اإلهلية

  صفة للنكرة فلما تقدمت انتصبت) له(خربها و ) كفًوا(و ) كان(اسم ) أحد(فنجد أن 

)1(.على احلال

واملعىن مل ُيكافئه أحد .)2(ومنع أبو حيان أن تكون خربا ألن املعىن يأباه) كفوا(وقيل صلة 

وهلذا املعىن يتضح الغرض من تقدمي اخلرب يف االهتمام . ومل مياثله ومل يشاكله من صاحبة وغريها

.)3(-وجلّ عزّ  –أة عن ذاته بنفي املكاف

  :)النفي(تقديم المسند في حيز  -د

﴿ :جاء يف قوله تعاىل      

             

  ﴾ )حممد للمشركني اْدُعوا الذين عبدمتوهم من دون اهللا قل يا: أي« . )22/ سبأ

ا إليهم فيما يعن لكم، ويف هذا تعجيز هلم وإقامة و ؤ ليكِشُفوا عنكم ما حل بكم واجل من األصنام

̄°ƢȈǋȋ¦�ǲǫ¢�ȆǿÂ��̈ . »للحجة عليهم �¾ƢǬưǷ�ÀȂǰǴŻ�ȏ�ǶĔ¢�ǶȀƬŮ¡�ȄǴǟ�ǾǻƢƸƦǇ�Őƻ¢�Ľ

)4(.يف نفي ملك األقل لالنتفاء مللك األعظمو 

 ﴿ :ويف قوله         ﴾)نفٌي ألن . )22/سبأ

يكون هلم شركة يف خلق السموات واألرض وال يف ُملكهما، ونفٌي ألن يكون هللا عويٌن يُِعيُنهُ 

ر لعجزهم وبُعدهم عن أحوال الربوبية، فال يصح أن يدعوا كما ويف ذلك إظها .على تدبري خلقه

)5(.يُْدعى ويرُجوا كما يُرَجى

.283، 3/282ينظر، الزجاج، إعراب القرآن، )1(
.8/531البحر احمليط، )2(
.30/355، روح املعاين، األلوسي)3(
.7/264البحر احمليط، )4(
.3/579الكشاف، )5(
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  )من ظهري(على املبتدأ ) له(وتقدمي اخلرب ) من شرك(على املبتدأ ) هلم(ويف تقدمي اخلرب 

Ǿǳ�ƨǻƢǟ¤�Ä¢� ƢǨƬǻ¦Â��ǪǴŬ¦�Ŀ�Ƕē¦®ȂƦǠǷ�ƨǯ°ƢǌǷ�ǺǷ�̧ Ȃǻ�Ä¢� ƢǨƬǻȏ�ƾȈǯȂƫ�ȆǨǼǳ¦�ǄȈƷ�Ŀ

ليحصل بعد ذلك تقرير عجزهم وحتقيق انتفاء صفة الربوبية  ،من قبل تلك املعبودات -وجلّ عزّ -

  .عنهم

  :تقديم المفعول به -4

:تقديم المفعول به لإلختصاص -أ 

  تقدمي املتعلقات: األول: وأما التقدمي يف املتعلقات فإن الكالم فيه ينقسم إىل قسمني

ملتعلقات على بعض، والزخمشري يبُني فائدة تقدمي املعمولتقدمي بعض ا :على العامل، والثاين

، منها قوله يف اآلية )1(على العامل، ويشرح ما تتضمنه من معىن االختصاص يف مواطن كثرية

 ﴿:الكرمية         ﴾)05/الفاحتة(.  

عىن خنصك بالعبادة، وامل. )2(لقصد االختصاص) نستعني(و ) نعبد(حيث قدم مفعويل 

وخنصك باالستعانة فال نعبد إال إياك وال نستعني إال بك إذ ال تصح العبادة إال هللا، وال جتوز 

�Ǯ .االستعانة إال به ǳ̄Â��ǽŚǤƥ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦�ȏÂ�ǽŚǤǳ�Ƕē®ƢƦǟ�ȆǨǻ�ƾÊǨÉȇ�Ń�ÈǮÉǼȈǠƬǈǻÂ�½ƾƦǠǻ�ǲȈǫ�ȂǳÂ

  يد أن املتكلم أكرم املخاطبيف) أكرمتك(، فقولك )إياك أكرمت(و ) أكرمتك(نظري قولك 

فإنه يُفيُد أنه خصه باإلكرام فلم ُيكرم )إياك أكرمتُ (وال يفيد أنه خصُه باإلكرام خبالف قولك 

)3(.أحداً غريه

مع فعل االستعانة يفيد التخصيص على حصر االستعانة به، فإنه) إياك(وتكرير 

(:قال لو     ( خيصه بالعبادة، ومل يُِفد أنه خيصه باالستعانة نصا ألفاد أنه

Ƣǔȇ¢�Ƣđ�ÉśǠƬǈƫ�Ŗǳ¦�©¦ǀǳ¦�śǠÉȇ�Ń�ǲƥ.

.49، وفاضل صاحل السمرائي، التعبري القرآين، ص 336حممد حممد أبو موسى، البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري، ص )1(
.1/23الكشاف، ينظر،)2(
.1/247الرازي،  تفسري )3(
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(:كما أنه لو اقتصر على ضمري واحد فقال     (لرمبا أفهَم أنه

ستعني من دون فال يعبد من دون استعانة وال ي. ال يتقرب إليه إال باجلمع بني العبادة واالستعانة 

يكون  فإن هذا قد يفهم أن احلذر) إياك أعطي وأحذر: (أن تقول عبادة وهو غري صحيح ونظريهُ 

مع العطاء وال يكون عطاء على وجه االستقالل أو حذر على وجه االستقالل ورمبا أُفهَم أيضا 

بالعطاء، وأنه أفاد أنه خيصه ) إياك أعطي وإياك أحذر: (االستقالل يف العطاء واحلذر، فإن قال

)1(.خيصه باحلذر على كل وجه سواء اجتمع العطاء واحلذر أم مل جيتمعا

صيص على طلب العون منه تعاىل نفقيل للت) اكإيَّ (يف سر تكرار  «: جاء يف روح املعاين

(:جاء يف القرآنفإنه لو     ( ِاملعونة بِ لَ طَ الحتمل أن يكون إخبارًا ب  

من غري أن يعني ممن يطلب، وقيل لو اقتصر على واحد رمبا تّوهم أنه ال يتقرب إىل اهللا تعاىل

.)2(»إال باجلمع بينهما والواقع خالفه

والتقدمي «:أما صاحب البحر احمليط فقد رفض داللة تقدمي املعمول على االختصاص بقوله

قال سيبويه وقد تكلم  كما زعم،يوجُب االختصاص وليس - يعين الزخمشري –على العامل عنده 

�čƢȈƥǂǟ�ǽŚƻƘƫ�řǠȇ�Ǯوإذا قدمَت االسم فهو عريبٌّ جيّ :هُ صّ ما نَ ) اضربُت زيدً (على  ǳ̄�ÀƢǯ�ƢǸǯ�ƾ

ضرب : واالهتمام والعناية هنا يف التقدمي والتأخري سواء مثله يف ،زيدًا ضربتُ : وذلك قولكجّيًدا 

.)3(»زيد عمرًا، وضرب زيًدا عمرو

 ﴿ :حيان إىل مناقشة الزخمشري يف قوله تعاىل وعاد أبو     ﴾)05/الفاحتة(  

... ما نعبد إال إياك :العامل إال للتخصيص، فكأنه قال والزخمشري يزعم أنه ال يقدم على «:قال

.)4(»والتقدمي عندنا إمنا هو لالعتناء واالهتمام باملفعول

.23فاضل صاحل السمرائي، ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، ص ينظر،)1(
.1/93األلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي والسبع املثاين، )2(
.1/127أبو حيان، )3(
.1/141املرجع نفسه، )4(
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واحلجة اليت  « :ري الزخمشري هلذه املسألة فقالوقد تعرض صاحب البالغة القرآنية يف تفس

أقامها أبو حيان لرفض كالم الزخمشري حجة واهية وذلك ألنه ال ُحيتُج برأي على رأي على أننا

ال نرى يف كالِم سيبويه ما يُعارُض كالم الزخمشري، ألن سيبويه يُثبُت العناية واالهتمام لداللة 

 أن الصورة ال تفيُد التخصيص ألنه ال منافاة بينهما ومن املقرّر صورة التقدمي وهذه العناية ال تعين

أن النكات ال تتزاحُم، وليس يف كالم سيبويه ما يرفُض داللة االختصاص كما أنه ليس يف كالم 

.)1(»الزخمشري ما يرفض داللة العناية واالهتمام

حسب رأي  -يقاليس كالما دق -  »والتقدمي عنده يوجُب االختصاص «: وقول أيب حيان

ولذلك نراُه يسكُت عن حممد حممد أبو موسى، ألن التقدمي عنده يفيد االختصاص وال يوجُبهُ 

﴿: كما سنرى يف اآلية  االختصاص يف بعض اآليات     ﴾  

 ﴿ :وكما قال يف قوله تعاىل. )83/آل عمران(      ﴾)ويف قوله . )14/األنعام

﴿ :تعاىل        ﴾ )فإنه جعل التقدمي يف كل هذا لألمهية، وسكت . )64/الزمر

عن داللة االختصاص ألن املراد إنكار أن يكون غري اهللا مبثابة أن يتخذ وليا، وأن يكون غري دين 

وكان التقدمي ليتوجه . ذلك أهًال ألن يُعبدَ اهللا مبثابة أن يقصد ويطلب، وأن يكون غري اهللا ك

)2(.اإلنكار إىل املقدم فيفيُد ما ذكرنا

وجلّ وكثري من العلماء أمجعُوا على أن تقدمي املفعول به يف اآلية الكرمية يف قوله عزّ 

﴿         ﴾)قد أفاد معىن االختصاص وهذا ما يثبت  )05/الفاحتة

)3(.حة كالم الزخمشريص

.340ري، ص حممد حممد أبو موسى، البالغة القرآنية يف تفسري الزخمش)1(
.340، ص املرجع نفسه )2(

عبد احلميد : ، جامع البيان يف تفسري القرآن، تح)هـ905ت(وحممد بن عبد الرمحن الشريازي الشافعي . 233السكاكي، مفتاح العلوم، ص)3(

الدين عبد الرمحن السيوطي، وجالل ) هـ864ت(مد بن أمحد احمللي حمجالل الدين . 23/  ،2004، بريوت،1هنداوي، دار الكتب العلمية، ط

.1/2تفسري اجلاللني، 
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  :تقديم المفعول به لالستفهام -ب 

وقد تدُخل مهزة االستفهام على املفعول فيكون هو املراد مبعناها فيقول يف قوله تعاىل

﴿       ﴾)أوىل غري اهللا مهزة استفهام دون الفعل الذي هو اختذ، ألن  )14/األنعام

.ري اهللا وليا، ال يف اختاذ الويل فكان َأْوَىل بالتقدمياإلنكار يف اختاذ غ

وذلك ألنه قد حَصل بالتقدمي معىن قولك«ويف حتليل لفائدة هذا التقدمي قال عبد القاهر 

ٌل أيرضَى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك، وأيكون جه أيكون غري اهللا مبثابة أن يتخذ وليا؟ و

وذلك ألنه  :إذا قيَل أأِختُذ غري اهللا ولًياشيٌء من ذلك  وال يكونأجهَل وَعْمٌي أْعمَى من ذلك؟

.)1(»حينئٍذ يتناَوُل الِفعل أن يكون فقط وال يزيُد على ذلك

ويطلبه، وأن اختاذ غري اهللا فتقدمي املفعول أفاَد أن اإلنكار متوجه إىل من يدعو إىل ذلك

�čȈǳÂا يستحق فاعله التوبيخ والتقريع.  

حيث ذكر أن التقدمي  ،كما نبه على ذلك الشيخ ابن عاشور  وليس يف األمر ختصيص

للعناية باملقدم وليس مفيداً للتخصيص، وأن من جعل التقدمي ُهنا مفيداً لالختصاص، أي احنصار 

)2(.اختاذ الويل يف غري اهللا فقد تكلف ما يشهُد االستعمال والذوُق خبالفه

﴿ :واألمُر ذاته يف قوله تعاىل             ﴾ )64/الزمر( .

  فإن قلت  «حيث يقول سعد الدين يف شرحه للكشاف ُمعلًقا على قوله يف اآلية السابقة الذكر

لو كان التقدمي لالختصاص لكان مدلوُل الكالم إنكار اختصاص الغري بالعبادة والربُوبية، وهو

لشركة بل رمبا يُفيُد جواَزَها بناًء على ما تقرر عندهم من أن النفي إذا أُْدِخلَ ال يفيُد إنكار ا

ذلك إمنا يكون إذا اعترب : وأفاد ثبوت أصل اُحلْكم قلت. يف كالم فيه قيد توجه إىل القيد خاصة

النفي  القيد أوال مث نفى، وأما إذا اعترب النفي أوال مث قيد فال والتعويل على القرائن فههنا اعترب

واإلنكار مث االختصاص، فكان الختصاص الغري باإلنكار مبعىن أن املنكر هو األمر بعبادة

.)3(»الغري له

.122دالئل اإلعجاز، ص )1(
.7/157التحرير والتنوير، )2(
.355حممد حممد أبو موسى، البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري، ص )3(
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 ﴿ :وجلّ ويف قوله عزّ     ﴾)أيكون غري اهللا مبثابة أن : أي«. )40/األنعام

ƢÈĔÂǂǯǀƫ�ȏÂ�ǶǰƬŮ¡�ÀȂǯŗƬǇ�Ƕǰǻ¢�§ ¦ȂŪ¦Â�śū¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ȄÈǟÌƾÉȇ ألن أْذهاَنُكْم يف ذلك الوقت

.)1(»َمغُمورة بذكِر رّبكم وحَدُه، إْذ هَو القادُر على كشف الضرر دون غريه

ويف هذا تكون احلجة عليكم، ويظهر الدليل على أن آهلتكم ليست جديرة بالعبادة

  هتمام بهتقدمي املفعول وهو اال ويتضح الغرض من  -سبحانه وتعاىل -وإمنا املعبود حبّق هو اهللا 

.وليس ختصيصه فاملقصود به قصُر الّدعاِء على اهللا دون آهلتكم

 ﴿ :وجاء يف قوله تعاىل           

  ﴾ )هُ لوُّ صَ يمَ حِ اجلَ ﴿ُمثَّ : تعاىل وقد قال البالِغُيون إن التقدمي يف قوله.)32، 31/ةقاحلا ﴾

ال تصلُوه إال اجلحيم وهي ناٌر عظيمة وكذلك التقدمي يف قوله :ُمفيد لالختصاص، وكأنه قال

)2(.)فاسلكوه(: على قوله )ةُ لَ سِ لْ يف سِ ُمثَّ (: تعاىل

َسْلُكُه يف السلسلة أن تُلَوى على جسده حىت تلّتَف عليه أثناُؤهَا وهو «: قال الزخمشري

ضيق عليه، ال يقدر على حركة وجعلها سبعني ِذراعًا إراَدُة الوصف بالطولفيَما بينها مرهق م

﴿ :كما قال تعاىل         ﴾)يريدُ . )80/التوبة:��ƪ ǳƢǗ�¦̄¤�ƢĔȋ�̈Śưǯ�©¦ǂǷ

تصلية كان اإلرهاق أشد، واملعىن يف تقدمي السلسلة على السلك مثله يف تقدمي اجلحيم على  ال

وظاهر  .)3(»يف اجلحيم اإلرهاقِ �ÊǞÊǓ¦ȂǷ�ÊǂƟƢǇ�ǺǷ�ÉǞÈǔǧ¢�ƢĔƘǯ�ƨǴǈǴǈǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ȏ¤�ÉǽȂÉǰÉǴǈÈƫ�Èȏ أي

)4(.مرتادفان خالفاً ملن رأى التفرقة بينُهَما) احلصر(و ) االختصاص(القول ُهنا أن 

﴿:وقد عّول الزخمشري على معىن االختصاص هذا يف ختريج قول تعاىل  ﴾

وفق مذهبه االعتزايل مبا هو ُمناٍف للرؤية، إْذ يتخّلص من املعىن الظاهري الذي . )23/القيامة(

التوقع : واليت تثِبُت رؤية اهللا مما ُخيالف االعتزال فُيورُِد هلا معىن آخر هو) ناظرة(تدل عليه كلمة 

.2/21الكشاف، )1(
.367، 366ص حممد حممد أبو موسى، خصائص الرتاكيب، دراسة حتليلية لعلم املعاين، )2(
.1/285الكشاف، )3(
.2/18ابن املنري، االنتصاف، .1/166السيوطي، مهع اهلوامع، )4(
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﴿ :والرجاء، فيقول    ﴾تنظر إىل ŉƾǬƫ�ŘǠǷ�¦ǀǿÂ��ǽŚǣ�ń¤�ǂǜǼƫ�ȏ�ƨǏƢƻ�ƢËđ°

)1(.املفعول

﴿ :أال ترى إىل قوله تعاىل         ﴾)و. )12/القيامة﴿  

      ﴾)30/القيامة( .﴿      ﴾)و. )53/الشورى﴿ 

  ﴾  و)42/، النور28/آل عمران(من اآليات ، ﴿    ﴾، من اآليات

 ﴿،)22/، يس70/القصص، 34/، هود56/، يونس245/البقرة(      ﴾

.)10/، الشورى88 /هود(

�ǂǜǼȇ�ǶĔ¢�Æ¿ȂǴǠǷÂ�́كيف دل فيها التقدمي على معىن  ƢǐƬƻȏ¦ ون إىل أشياء ال�Ƣđ�ÉǖȈÉŹ

احلصر، وال تدخل حتت العدد يف حمشر جيتمُع فيه اخلالئق كلهم، فإّن املؤمنني نظارة ذلك اليوم 

ǶĔȋ بنظرهم إليه لو كان منظورًا إليهاآلِمنوَن الذين ال خوف عليهم وال ُهم حيَزنُون؛ فاختصاصه

اص، والذي يصُح معه أن يكون من قول الناسحماٌل، فوجب َمحُْلُه على معىن يصِّح معه االختص

¢�ƨǸǠǼǳ¦�ÀȂǠǫȂƬȇ�ȏ�ǶĔ: واملعىن... أنا إىل فالن ناظِر ما يصَنُع يب، تريد معىن التوقع والرجاء

�Ëđ°�ǺǷ�Ëȏ¤�ƨǷ¦ǂǰǳ¦Â ُ2(.َن إالّ إيّاهم كما كانُوا يف الدنيا ال خيشون وال يرجو(

  :لألهمية تقديم المفعول به -ج

﴿ :عاىلجاء يف قوله ت        

          ﴾)ويف هذه اآلية إنكاٌر . )83/آل عمران

ام ويف هذا االستفه .)3(واملعىن أغري دين اهللا تطلبون أي ُتدينون،وتوبيخ ألجل التويل واإلعراض

  ).له أسلم من يف السموات واألرض(تعجب من حاهلم كيف يكون ابتغاَء غري اهللا و 

.4/649الكشاف، )1(
.650، 4/649، املصدر نفسه )2(
.2/538أبو حيان، البحر احمليط، )3(
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غري دين (وقدم املفعول الذي هو  «: ويف فائدة تقدمي املفعول يف االستفهام قال الزخمشري

على ِفعله ألنه أهم من حيث أن اإلنكار الذي هو معىن اهلمزة متوجه إىل املعبود ) اهللا

.)1(»بالباطل

  الفعل الواقع عليه باعتباريف املفعول هو   شك أن ما يقصدُه الزخمشري من األمهيةوال

وهو منكر من حيث تعلقه بالفعل ألن املفعول لو كان خالف ذلك ملا أنكرت عبادته ألنه يكون 

  ولذلك ال معىن العرتاض أيب حيان على الزخمشري بأن معىن اهلمزة. )2(اهللا سبحانه وتعاىل

ه لإلنكار فالزخمشري مل ينوّ  .اليت تتعلق بالذوات ىل الذوات، إمنا يتوجه إىل األفعالال يتوجه إ

املتوجه إىل الذوات جمردة عما تعلقت به، ألنه إذا جتردت ال ُمِربَر إلنكارهَا فتقدمي املفعول كان 

  .لالهتمام به من حيث قصده باإلنكار من جهة ما وقع عليه

  :تقديم الجار والمجرور -5

  :تقديم الجار والمجرور لالختصاص -أ 

 ﴿ :يف قوله تعاىل         

      ﴾ )210/البقرة( .�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�¿ƾǫ�Ʈ ȈƷ)اهللا إىل (

  أي ،ده فيه بالتصرف واحلكم وامللكص فقد اختص سبحانه بذلك اليوم النفراإلفادة االختصا

)3(.ال ترجع األمور إال إليه دون غريه

  ولكن ابن األثري مل ير يف هذا التقدمي معىن االختصاص فهو عنده ملراعاة احلسن

وقيل  ألنه لو نظمت اآلية على غري تقدمي، فيها ظاهرٌ  يف حني أن االختصاص. )4(يف الكالم

.)5(ترجُع األمور إىل اهللا الحتمال إيقاع مرجع األمور هللا وحده

هذا وقد سبق نقاش اخلالف بني ابن األثري ومن تبعُه وبني الزخمشري ومن تبعه يف هذا 

  .الغرض البالغي

.1/372الكشاف، )1(
.2/538البحر احمليط، أبو حيان، )2(
.141، ص 1985د العزيز عتيق، علم املعاين، دار النهضة العربية، د ط، عب. 2/135، البحر احمليط )3(
.2/44املثل السائر، )4(
.121/122عبد الرزاق أبو زيد، علم املعاين، ص )5(
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 ﴿:فيه يف قوله تعاىل ǲǷƢǠǳ¦�ǲǠǨǳ¦�ȄǴǟ�°ÂǂĐ¦Â�È°Ƣوقدم اجلَ       

           ﴾)03/البقرة(°ÂǂĐ¦�¿ƾǫ�Ʈ ȈƷ��﴿   ﴾

وخبصوص بعض املال احلالل بالتصدق أو الزكاة : على فعل اإلنفاق ألن املقدم أهم، كأنه قال

)1(.املفروضة

تخصيص دليل أمهيته كما أشار باإلضافة إىل كون املقدم أهم فتقدميه للتخصيص وال

الزخمشري، وكذلك جيء بالتقدمي للتخصيص لئال يتوهم بتقدير تأخريه جواز اإلنفاق مما ليس 

)2(.مملوكاً هلم

  ويف إضافة الرزق إىل ضمري الرزاق اعرتاف بأن املال الذي يف أيديهم هو رزق اهللا هلم

والتضامن بني  ،ِضعاِف اخللقثُق الّرب بِ ومن هذا االعرتاف بنعمة الرزق ينب ،ال من خلق أنفسهم

)3(.وباألخوة البشرية عَياِل اخلالق والشعور باآلصرة اإلنسانية

  ملك اخلالق الرزق جانب التنبيه إىل أناالهتمام باملقدم من  افاإلضافة والتقدمي أظهر 

ى غري ¢Ǵǟ�̈°¦ƾǐǳ¦�ǞǫȂǷ�ǀƻ¢�°ÂǂĐ¦�À،ب أن يعطي لذلك وجدناً جي ،وفيه حٌق للمخلوقني

وقصر  ،حيث أظهر بتقدميه ختصيص الرزق بكونه هللا ،يف نظم الكالم من تصدر الفعل املألوف

ǂǳ¦�¿ƾǬƫ�ǞǷ�Ƥ±¼،ما خول اهللا العبد من الرزق هللا على اإلنفاق ǇƢǼƫ�ǲǠǨǳ¦�ȄǴǟ�°ÂǂĐ¦�ŉƾǬƫ�ĿÂ

  .فالرزق من اهللا واإلنفاق من العبد املؤمن لوجه اهللا )4(.على اإلنفاق

  :لالهتمام الجار والمجرور تقديم -ب 

﴿: قوله تعاىليف و              

                

   ﴾ )119/هود( .�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�¿ƾǫ�Ʈ ȈƷ)وخبصوص املشار إليه ذكر الزخمشري ) لذلك

.1/50الكشاف، )1(
كتبة األزهرية، د ط، د ت عبد القادر حسني، امل:يف علم التفسري، تح اإلكسري، )هـ716ت (جنم الدين سليمان بن عبد القوي البغدادي )2(

1/155.
.1997،1/40، القاهرة، 26سيد قطب، يف ظالل القرآن، دار الشروق، ط )3(
.1/118روح املعاين، ،األلوسي )4(
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  ولذلك من التمكني واالختيار الذي كان: ، يعينأنه ما دل عليه الكالم األول وتضمنَّه

)1(.اختياره عنه االختالف خلقهم، ليُثيَب خمتار احلق ِحلسن اختياره، ويُعاقَب خمتار الباطل بسوءِ 

 ﴿: ورأى أبو حيان أن اإلشارة إىل الرمحة اليت تضمنها قوله   ﴾

ناسًبا قول الزخمشري إىل طريقة االعتزال جاعال إياه . والضمري عائد إىل املرحومني. )119/هود(

الختالف �ƢĔƘƥ�Â¢�ƨŧǂǳ¦�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�ÀƘƥ¦،يف عداِد األقوال البعيدة اليت ذكرها عِقَب األقوال

)2(.والرمحة مًعا

فالغرض  .قوال اليت مل يستبعدها أبو حيانواحلق أن قول الزخمشري ال يبُعُد كثريًا على األ

ÀƢǈǻȍ¦�ÈǪǴÉƻ�ƢȀǴƳȋ�Ŗǳ¦�ƨǴǠǳ¦�ǽǀđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�É°ƢȀǛ¤�Ȃǿ�ŉƾǬƬǳ¦�ǺǷ.

  .الفصل والوصل :المبحث الثالث

الفصل والوصل وجَب علينا :للّدالني -ازية Đ¦Â�ƨياحلقيق -إذا أردنا التماس املعاين اللغوية 

  .- لسان العرب -العودة إىل أُمهات املعاجم اللغوية فارتأينا البدَء من املصدر الرئيس 

  :والوصل الفصلتعريف  -1

يكون الزِمًا وواِقًعا، وإذا كان )َفَصلَ (، يـَْفِصُل بالكسر، و )فَـَعلَ (مصدُر الفصل  :لغةالفصل  -أ

)3(.)الفصول(وإذا كان الزماً فمصدرُه ) الفصل( واِقعاً فمصدره

﴿: ومنه قوله تعاىل» عَ طَ قَ انْـ َفَصْلُت الشيَء فأنـَْفَصَل أي قَطْعُتُه فَ « :وجاء يف الصحاح

    ﴾ )4(.فَاِصٌل قَاِطعٌ : أي. )13/الطارق(

.)5(»اَفصََّل الشاه تفصيًال؛ َقطَّعَها عضًوا عْضوً  «: قال الزخمشري

.2/422الكشاف، )1(
.5/272،273البحر احمليط، )2(
.6/600، )فصل(لسان العرب، مادة ،ابن منظور )3(
  )فصل(مادة ، 1990، 1أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، ط:الصحاح وتاج العربية، تح، اجلوهريإمساعيل بن محاد  )4(

 .1790ص
.342، ص )فصل(أساس البالغة، مادة )5(
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صّنفوَن  «): فصل(عن مادة الفريوزآبادي وأورد 
ُ
يرتمجوَن والفصُل احلاجُز بني الشيئني، وامل

ما ألنه نوٌع من املسائل مفصول عن غريه، أو ألنَّه ترمجة فاصلة بينُه وبني ِبه يف أثناء األبواب، إ

.)1(»غريه، والفصُل احلقُّ ِمَن القول

َوَرَد مبدلوالت عّدة يف املعاجم اللغوية حنو القطع، والِفطام) الفصل(وخنلُص إىل أن الّدال 

  ).القطع والتجزئة(واخلروج، واحلسم، واألصل اجلامع هلذه املدلوالت هو معىن 

وخالُف الفصل، ويف التنزيل العزيز:الوصُل ضّد اِهلْجران «: قال ابن منظور :والوصل لغة -ب

 ﴿       ﴾إذا انتهى إليه وبلَغُه قال ،وصل الشيء إىل شيءٍ . 51/القصص

   :أبو ذؤيب

)(َتوصَُّل بالرُّْكَباِن حيًنا، وتـُْؤِلَف الــ         ِجواَر، َويـُْغشيهاَ األَماَن رِبابـَُها

 ﴿:تعاىل وقال ابن األعرايب يف قوله        ﴾ )90/لنساءا(.  

)2( .»أي ينتسبون

َوَصَل الشَّْيَء بالّشيء َوْصًال َوِصَلًة بالكسر والّضمِّ، َوَوصََّلهُ «:وجاء يف القاموس احمليط

.)3(»مل ينقطع :وانتهى وأْوَصَلُه واّتَصلَ بـََلَغهُ :َألََمُه، َوَوْصِلَك اهللا بالكسر لغة، والشيَء إليه ُوُصوًال 

ّتَصَل، َوَوَصَل احلِبَاَل وغريَها اَوَصَل الّشيَء ِبغريِِه ف «:س البالغةيقول الزخمشري يف أسا

.)4(»َوَصَل بعَضَها بِبَـْعض:توصيًال 

واصلة هو َوصيُل فالن« :يف قوله) وصل( وأورد الزخمشري يف معجمه دالالت للفعل
ُ
مل

  :قال األعشى ،تمىَ ان: صلُفالن واتّ َبِين ń¤�ÈǲÈǏÂ�±ƢĐ¦�ǺǷÂ...الذي ال يكاد يُفارقهُ 

اِغمُ وَ رَ وفْ نُ األَ ا وَ هَ بـَّ سَ رَ كَ وبَ لٍ ائِ وَ نْ بَ رَ كَ بْ أَ تْ الَ قَ تْ لَ صَ ا اتَّ ذَ إِ 

.)5(»مْ حِ الرّ ةِ لَ صِ ر اهللا تعاىل بِ مَ أَ وَ َصَل َرِمحَهُ وَ وَ 

 .1054ص ، )فصل(مادة القاموس احمليط، )1(
)( 46البيت أليب ذؤيب اهلذيل، يف شرح أشعار اهلذليني، ص.
.789، 7/788، )لوص(لسان العرب، مادة )2(
.1080، ص)وصل(الفريوز آبادي، مادة )3(

  .501ص ،)وصل(مادة  أساس البالغة،)4(

 .501ص  ،)وصل(مادة  ،املرجع نفسه)5(
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فلفظة الوصل ُتطلق على مدلوالت كثرية منها ما هو حقيقي ومنها ما هو جمازي حنو

§�¤ȆȀƬǼƫÂ�ƨƥ°ƢǬƬǷ�ƢĔ¢�ȏواالتص التوصيل ƢǈƬǻȏ¦Â�À¦ǂƴŮ¦�ƾǓÂ�¸ƢƦƫȏ¦Â�ǞǘǬǳ¦�¿ƾǟÂ��¾Ƣ

   ".الربط"إىل معىن واحد وشامل هو 

  :الفصل والوصل اصطالحا -ج

قد نوََّه اجلاحظ إىل أمهية موضوع الفصل والوصل يف تعريفه لعلم البالغة فأورَد قوال 

وكأنه قد عدُه هو البالغة أو قصرَّ .)1(»معرفة الفصل والوصل: ما البالغة ؟ قال« للفارسي 

البالغة على معرفته أو معىن ذلك أن من عرف الفصل والوصل كأنه أحاَط بأركان البالغة، وملَّ 

ƢÊēƢÈǫǂǨƬÉǷ�ÈǞŦÂ�ƢēƢƬÈǋ
)2(.

اْعلم أن العلَم مبا ينبغي أن ُيْصَنَع يف اجلمل« : أما اجلرجاين فقال يف الفصل والوصل

�ÈƾǠƥ�ƢȀǼǷ�̈ƾƷ¦Â�ÉǦمن عطف بعضها عل ǻƘƬǈÉƫ�̈°ȂưǼǷ�Ƣđ�È ȆƴÈ
ŭ¦Â��ƢȀȈǧ�Ǧ ǘǠǳ¦�½ǂƫ�Â¢�ǒ Ǡƥ�Ȅ

وإال قوم طُِبُعوا ،أخرى من أسرار البالغة، ومما ال يتأتَى لتماِم الصواب فيه إّال األعراب اخلَُلص

®¦ǂǧ¢�Ǿƥ�Ƕǿ�Ê¿Ȑǰǳ¦�¼Â̄�Ŀ�ƨǧǂǠŭ¦�ǺǷ�ƢčǼǧ�¦ȂƫÂ¢Â��ƨǣȐƦǳ¦�ȄǴǟوقد بلَغ من قوِة األمر يف�ǶĔ¢�Ǯ ǳ̄

ƨǣȐƦǴǳ�¦čƾÈƷ�ÉǽȂÉǴǠƳ.معرفة الفصل من الوصل، ذاَك :فقد جاء عن بعضهم أنه ُسئَل عنها فقال

.)3(»البالغة لغموِضِه وِدقِة مسَلِكِه، وأنُه ال ُيكمل إلحراِز الفضيلِة فيه أحد إال كُمل لسائر معاين

عاين، حبثًا منظما ِقواُمهومن الواضح أن عبد القاهر قد حبث هذا الباب من أبواب علم امل

التحديد والتقسيم والتعليل وهذه الّسمات قّلما تشتمُل عليها تعريفات الباحثني وجاء يف قوله

.)4(»واعلم أن سبيلنا أن ننظُر إىل فائدة العطف يف املفرد، مث نعود إىل اجلملة فننظُر فيها«

مُل اجلمل، فقسمَّ اجلملوقصدُه من حديثه هذا أن الوصَل يشمُل املفردات كما يش

قسم ال يتضمن عطًفا البتة، وقسم حُقُه العطف والقسم اآلخر حُقُه ترك: إىل ثالثة أقسام

  .العطف البتة

.1/88اجلاحظ، البيان والتبيني، )1(
.305، ص2003، القاهرة، 4دار الفكر العريب، طاملعاين يف ضوء أساليب القرآن، عبد الفتاح الشني، )2(
.174دالئل اإلعجاز، ص )3(
.174املرجع نفسه، ص )4(
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تفونَ وهم يقْ  حبث اجلرجاين ودرسه يف هذا البابوقد استفاد عَلَماُء املعاين أّميا استفادة من 

ر مما ذكره اجلرجاين، ومنهم اخلطيب القزويين حيث جاء أثرُه وال َيَكاُدوَن ُيِضيُفوَن هلذا الباب أكث

والفصل تركه ومتييز موضع أحِدمهاَ ،الوصُل عطف بعض اجلمل على بعض«:يف ُمَصنَِّفهِ 

.)1(»دقيُق املأخذ فن منها عظيم اخلطر صعب املسلك ،من موضع اآلخر على ما تقتضيه البالغة

  .صل والوصل على اجلملة دون املفردواملالحظ أن القزويين قد قّصر موضوع الف

ويتّضُح لنا مما سبق أن الوصل يعين ضمُّ أجزاء الكالم بعضها ببعض وعقُد الصلة

بني تلك األجزاء مع ُمراعاِة االتساق واالنسجام واالرتباط بينها لبيان معىن كل مفردة ومجلة 

دون هذا الرتتيب والتنظيم يصُعب Ȑǰǳ¦�Àȋ�ƢǿƾǠƥ�ƢǷÂ�ƢȀǴƦǫ�ƢŠ�ƢēƢǫȐǟÂ¿�،وموقعها يف السياق

.ويزول مجالُه فيْسُهل إنكارُه لعدِم إفادتِِه املعىن،فهمه

قد استّغل كلما توصل إليه اجلرجاين يف حبثه) الكشاف(أما الزخمشري يف تفسريه 

وطبَـَقها على آّي الّنظم املعجز ،يف باب الفصل والوصل من قواعد وتقسيمات للفصل والوصل

يف الشواهد  وهذا ما َسنِقُف عنده. حتليلها وتوجيهها بالشرح والتصوير البارع والدقيقوتوّسع يف 

  :التالية

فيذُكُر أن اجلمل اليت يُقرر بعضها بعًضا تتناسُق من داِخلها ويأخذ بعضها بُِعُنِق بعض 

الداخلي أقوى يف ترابطها من ذكر حرف النسق، ولذلك كان اعتبارُه أدخلوهذا التناسقُ 

غريه، ويف ترتيب هذا النوع من اجلمل وبناء بعضه على بعض ما يـُبَـّنيُ منه قـُّوِة  البالغة من يف

)2(.الكالم وجودة بالغته

  :لــالفص -2

﴿ :يقول يف قوله تعاىل       ﴾ 

البالغة أن يضرَب عن هذه احملال صفًحا، وأن يقالوالذي هو أرسخ عرقًا يف «  .)2 -1/البقرة(

مجلة ) ذلك الكتاب(مجلة برأِسها أو طائفة من حروف املعجم مستقلة بنفسها، و)(إن قوله 

.89اإليضاح يف علوم البالغة، ص )1(
.434، 433حممد حممد أبو موسى، البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري، ص )2(
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ِجَب و رابعة، وقد أصيَب برتتيبها مْفِصَل البالغة ومُ )ُهدى للمتقني(ثالثة، و) ال ريب فيه(ثانية، و

جيئهَا متآخية آِخًذا Ƣđُحسِن الّنْظِم حيث جيءَ 
َ
متناسقة هكذا من غري حرِف نسق وذلك مل

بيان ذلك أنه . إىل الثالثة والرابعة اً فالثانية ُمتحّدة باألوىل ُمعتِنقة َهلَا، وَهلَُّم َجرّ .بعضها ِبُعُنِق بعض

فكان تقريراً . ة الكمالنبَّه أوًال على أنُه الكالم املتحّدى بِه، مثَّ ُأشري إليه بأنُه الكتاب املنُعوُت بغاي

ǺǷ�¦čƾǋÂ��ÄƾƸƬǳ¦�ƨȀŪ أعضاِده مث نفَى عنه أن يتشبَث به طرف من الرّيب فكان شهادة

وتسجيًال بكمالِه، ألنه ال كماَل أكَمَل مما للحق واليقني، وال نقَص أنقَص مما للباطل والشبهة

َهٍة تتَضاَءُل افِتَضاًحاِفيَم َلَذتَُّك ؟ فقال يف حجٍة تتبْختَـرُ : وقيل لبعض العلماء .اتَضاًحا، ويف ُشبـْ

فَقرََّر بذلك كونه يقيًنا َال َحيُوُم الشك حوله، وَحًقا ال يأتيِه )هدًى للمتقني(مث أخرب عنه بأنه 

من األربع بعد أن رُتَِبت هذا الرتتيب الباطُل من بني يديه وال من خلفه، مث ملَْ ختُل كل واحدة

.)1(»الّنظم السّري من نكتة ذات جزالةاألنيق، ونُِظَمت هذا

نحى ذاته لتفسري اآليتني السابقتني من سورة البقرة حيث قال
َ
وقد َحنَا اجلرجاين امل

﴿يف  قوله تعاىل  «   ﴾: بياٌن وتوكيد وحتقيق لقوله ﴿     ﴾  وزيادة

هو ذلك الكتاب، فُتعيُدُه مرًة ثانية لتُْثِبُتُه، وليس هو ذلك الكتاب : وتثبيت له، ومبنزلة أن تقول

يعطف  تثبيت اخلرب غري اخلرب وال شيَء يتميزُّ به عنه فيحتاج إىل َضاٍم يُضمُُّه إليه، وعاطف

.)2(»عليه

حيث  ،"االتصالكمال "وقد أطلق السكاكي على هذا الضرب من العطف مصطلح 

  وهو قسمان. )3(واملقتضى للتأكيد دفُع توهم التجوز والغلط ؛تكون اجلملة الثانية ُمؤَكدة لألُوىل

االختالف مع  يريف إفادِة التقر  منزلة التأكيد املعنوي من متبوعه أن تنزل الثانية من األوىل: أحدمها

﴿:يف املعىن كقوله تعاىل      ﴾ )فإْن زَانَ . )01/البقرة

.1/46الكشاف، )1(
�ƢĔƢǼǧ¢Â�ƢĔȂǼǧ�ƨǣȐƦǳ¦��².177دالئل اإلعجاز، ص )2( ƢƦǟ�ǺǈƷ�ǲǔǧ��ǂǜǼȇ 1997، األردن 4اين، دار الفرقان للنشر والتوزيع، طعلم املع،

 .405ص 
.91، ص يف علوم البالغة القزويين، اإليضاح)3(
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﴿    ﴾جاَءِين اخلليفة نفسه فإنه ملا بوِلَغ يف وصف :يف اآلية وزَاَن نفسه يف قولك

، وتعريف اخلرب بالالم كان)ذلك(الكتاب بِبُلُوِغِه الدرجة القصوى من الكمال جبعل املبتدأ 

نـَْفيًا  )ريب فيه ال(ِه ُجزَافًا من غري حتقق، فأتبع عند السامع قبل أن يتأملُه َمظّنَة أنَُّه مما يرمي ب

جاءين اخلليفة متجّوزاً :لذلك إتباع اخلليفة نفسه إزالة ِلَما َعسى أن يتوهم السامع أّنك يف قولك

)1(.أو َساهٍ 

الثانية من األوىل منزلة التأكيد اللفظي من متبوعه يف اّحتاِد املعىن كقوله تعاىللَ أن تنزّ  :وثانيهما

﴿        ﴾ )فإن . )2، 1/البقرة﴿

 ﴾معىن قول  ،معناه أنه يف اهلداية بالٌغ درجة ال يدرُك ُكنُهَها حىت كأنّه ِهداية حمضة وهذا

لكتب ألن معناه كما مرَّ الكتاب الكامل واملراُد ِبكماله كمالُه يف اهلداية، ألن ا) ذلك الكتاب(

)2(.السماوية حبسبها تتفاوُت يف درجات الكمال

يْبُدو الكالم ملتِحماً ...فِحيَنَما يكون للفصل دالالت معنوية كالتوكيد والتقرير والبيان

ك لِرابٍط أو ضامٍ فال حاجة إذ ذا ،مرتابط األجزاء متماسَك الّنظم آِخًذا بعَضُه برقَاِب بعض

.يضّمُه إليه

لتأكيد املتقدم، وتقرير معناه يف األذهان مبا يدَفُع عنه كل ُشبهةوقد يستعمل الفصُل 

 ﴿:أو غموض كما يف اآلية من سورة البقرة يف قوله عز وجل      

     ﴾)إمنا حنن مستهزِئُوَن : قوله َأىن تعلق«فالكالم فيه فصل، فإن سألَت . )14/البقرة

إنا معكم؛ معناه الثبات على اليهودية، وقوله:هو توكيد له، ألن قوله:إنّا معكم ؟ قلت: ولهبق

بالشيِء املستخفُّ به ُمْنِكٌر لَهُ  املستهزئرّد لإلسالم ودْفٌع له ِمنهم، ألن )ونَ ئُ زِ هْ تَـ سْ مُ نُ ا حنَْ منََّ إِ (

.)3(»لثباته تأكيدوداِفٌع لكونه ُمْعَتًدا به، ودْفُع نَِقيِض الشيِء 

.92، 91، ص القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة)1(
.92املرجع نفسه، ص )2(
.1/74الكشاف، )3(
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﴿ :فاجلملة الثانية ُمقررة ملا أفاَدْتُه األوَىل يف قوله تعاىل     ﴾

﴿: فكما أن قوله تعاىل. )14/البقرة( ﴾فإن : تفيد ثباتـَُهْم على اليهودية، كذا الثانية

)1(.وَردَُّه يستلزُم بـََقاَءُهْم على اليهوديةاالستهزاء باإلسالم يستلزُم ردَّ اإلسالم،

هو ومما  «: وقد أورد اجلرجاين يف تفسريه لآلية السابقة الذكر وجوب العطف حيث قال

أصل يف هذا الباب أنك ترى اجلملة وحاهلا مع اليت قبلها َحاَل ما يُعطف ويُقرُن إىل ما قبله، مث 

ض فيها، صارت به أجنبية مما قبلها، مثال ذلك قوله تراها قد َوَجَب فيها ترُك العطف ألمر عر 

 ﴿:تعاىل             ﴾)الظاهُر كما ال خيفَى . )15/البقرة

﴿ :يقتضي أن يُعطَف على ما قبله من قوله      ﴾وذلك أنه ليس بأجنيب منه ،

﴿:تعاىل بل هو نظري ما جاَء معطوفًا من قوله        ﴾

، مثّ رِ دْ على الصَّ زُ جُ أشبه ذلك مما يـُرَُّد فيه العُ  وما ﴾وَمَكُروا ومكَر اهللا ﴿: وقوله .)142/النساء(

 ﴿ :ال يُعطف وهو أنَّ قولهقد جاء غَري معطوف وذلك ألمر أْوَجَب أنْ إنك ِجتُده  

     ﴾ńƢǠƫ�ƅ¦�ǺǷ�ÇÈŐ
Êş�ǆ ȈǳÂ�¦ÉȂǳƢǫ�ǶĔ¤�ǶȀǼǟ�ƨȇƢǰƷ«)2(.

﴿ويف السياق ذاته يدرُس اجلرجاين اآلية الكرمية     

                 

       ﴾ )فقوله تعاىل)7، 6/البقرة ،: ﴿    ﴾ تأكيد لقوله

﴿        ﴾وقوله ،:﴿         ﴾

َحالُُه إَذا أُنِذَر مثل حاله إذا مل يُنذر كان يف غاية اجلهل  كان  تأكيد ثاٍن أبلُغ من األول ألن من

)3(.وكان مطبوعاً على قلبِه ال حمالة

.92، 91، اإليضاح يف علوم البالغة، ص القزويين. 103، 102ركن الدين اجلرجاين، اإلشارات والتنبيهات، ص)1(
.180دالئل اإلعجاز، ص )2(
´.103ركن الدين اجلرجاين، اإلشارات والتنبيهات، ص .170، ص املرجع نفسه)3( ��ÀƢǼǧ¢�ƢĔȂǼǧ�ƨǣȐƦǳ¦��² ƢƦǟ�ǺǈƷ�ǲǔǧ406.
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اِل االتصالوقد َحنَا القزويين َمْنحى اجلرجاين يف حتليل هذه اآلية وَنْسِبَها إىل ِقْسِم كم

من الضرب الثاين حسب تقسيمه فتَـْنزُِل اجلملة الثانية من األوىل منزلة التأكيد اللفظي من متُبوِعِه 

﴿ :يف احتاد املعىن فتوصل إىل أن معىن قوله تعاىل  ﴾وكذا ما بعده تأكيد  معىن ما قبله

)1(. لغري املؤمنثاٍن ألن عدم التفاوت بني اإلنذار وَعَدِمِه ال َيّصح إال

ما قدمُه اجلرجاين هو حتليل دقيٌق أنّ ،ويرى صاحب البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري

وبصٌري قد بني فيه الروابط اخلفية بينها، وهو يف هذا َبصٌري كّل البصر بأحواِل املعاين وُمَناَسبات 

﴿ قولهوما بيَنهَا من التفاوِت يف القوة والوََكاَدِة ف،بعضها لبعض    ﴾تأكيد لقوله تعاىل 

﴿         ﴾وقوله: ﴿      ﴾  تأكيد ثاٍن أبلغ

)2(.من األول

ومنه فاجلمل السابقة الذكر تتصلُّ مبا قبلها اتصال الصفة باملوصوف والتأكيد باملؤكد

  اتصاهلا به«: حتتاُج يف اتصاهلا إىل شيء أو رابٍط َيصُلَها به، كما عرب عنه اجلُرجاين بقوله فال

  .»من ذات نفسها

  :افــاالستئن -3

وأنه أقوى من الوصل الظاهر حبروف  ،وصٌل تقديري َخفيّ الزخمشري إىل أن الفصلَ  ويشري

)3(.أبواب البيان تتكاثُر َحماسنهوأن التنبَُّه إىل هذا الوصل اخلفّي باٌب دقيق من ،العطف

﴿ :يقول يف قوله تعاىل            

       ﴾)أّي فرٍق بني إدخاِل : فإن قلت «. )93/هود

إدخال الفاِء وصٌل ظاهٌر حبرف موضوع للوصل، ونزعها : ؟ قلت)تعلمونسوف (الفاِء ونزِعهَا يف 

¦ÉȂǳƢǫ�Ƕ
ċĔƘǯ��°ËƾǬǷ�¾¦ƚǈǳ�§ ¦ȂƳ�Ȃǿ�Äǀǳ¦�» ƢǼƠƬǇȏƢƥ�ÄǂȇƾǬƫ�ĎȆǨƻ�ÆǲǏÂ:يكون اَ فَماذ  

.92، ص يف علوم البالغة اإليضاح ينظر،)1(
.180حممد حممد أبو موسى، ص )2(
 .430صرجع نفسه، امل)3(
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فوصَل تارة بالفاء وتارة . سوف تعلمون: إذا َعِملنا حنن على َمكانِتنا، وَعِملَت أنت؟ فقال

يف البالغة كما ُهو َعادة بُلَغاِء العرب، وأقوى الوْصَلِني وأبـَْلَغُهَما االستئناف باالستئناف، للتَفُنِن 

فالفصل باالستئناف وصٌل تقديري خِفيٌّ .)1(»وهو باب من أبواب علِم البيان تتكاثر حماسنهُ 

.لٌ ظاهره فصل وحقيقته َوصْ ،يكون بغري حروف العطف

خر ما يُعرفكيبني قرآنيِني يٌِتمُّ أَحُدُمها اآلإّن من أْروَِع وأبدع مواضع الفصل بني تر 

فالسؤال املقدر الذي أثارُه الرتكيب األول يكون ناشئاً ،شبه كمال االتصالعند ُعلماء املعاين ب

مفصوالً ) قال(فهذا العام الذي يُقصُد به العبارة القرآنية اليت تبتِدأُ بلفِظ ،عن سبب خاص أو عام

�Ǻǟ�č®ǂů�Â¢�ǾǴƦǫ�ƢǸǟوقد يسبُق هذا اللفظ حبروف العطف .العاِطِف هو املعين يف أمرنا ُهنا

يف التنزيل مفُصوالً ) قال(أما وروُد ...فيكون يف هذه احلالة آنيا يف أثر مركب يكون معطوًفا عليه

)2(.عما قبله َمقطوعا منه

    على كالمه –عليه السالم  –موسى  وردّ ،ففي قوله عز وجل يف قصة فرعون

 ﴿                  

               

               

                    

    ﴾ ) قايقول اجلرجاين معلّ  .)31 -23/الشعراء  

جاء ذلك كله واهللا اعلم على تقدير السؤال واجلواب كالذي جرت به « على اآلية الكرمية السابقة 

وما رب العاملني ؟  :قالا كان السامُع إذا ِمسَع اخلرب عن فرعون بأنه فلمّ ،العادة فيما بني املخلوقني

قال ربُّ السموات واألرض ما أتى اجلواب :فما قال موسى َلُه ؟ أتى قوله:ه أن يقولَ فسوقع يف ن

)3(.»مبتدأ مفصوالً غري معطوف

.2/408الكشاف، )1(

.163، 162، ص 2009، عمان، 1شكر حممود عبد اهللا، الفصل والوصل يف القرآن الكرمي، دار دجلة، ط)2(
.186دالئل اإلعجاز، ص )3(
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ويُتابُع الزخمشري اآلية الواحدة اليت تتكَرُر يف سوِر خمتلفة مقرتنة بالعاطف مرًة وخالية منه 

﴿رةيف سورة البق: فإن قلت «:مرة أخرى، يقول  ﴾ ويف األعراف﴿﴾

 ﴿ وهنا   ﴾ الفرُق أن التذبيَح حيث طُرَِح الواو جعل :فما الفرُق ؟ قلت،مع الواو

تفسريًا للعذاب وبيانًا َلُه، وحيث أثبَت ُجِعَل التذبيح ألنه أوَىف على جنس العذاب، وزاَد عليه 

.)1(»ه جنس آخرزيادة ظاهرة كأنّ 

َدْت يف باب الفصل يف قوله تعاىلاء أن اآليات السابقة الذكر َورَ وقد الحظ الفرّ 

﴿              

           ﴾ )قوله تعاىل ويف .)06/إبراهيم: ﴿ 

                ﴾ ) 49/البقرة( .

...جاءت مرة بالواو ومتصلة مبا قبلها وأخرى بدون الواو ومنفصلة ّعما قبلها)ونَ حبُِّ ذَ يُ (فكلمة 

يعّذبونكم بغري اخلرب من العذاب أو الثواب  :كأنه قال  ،اب غري التذبيحفمعىن الواو أنه ُيسِهُم العذ

)2(.ُجمَمالً يف كلمة مث فسرتُه فاجعله بغري الواو، وإذ كان أوله غري آخره

فالفرّاء يرى أن الواو ُتطرُح إذا كانت اجلملة الثانية بيانًا لألوىل وهو ما مساه البالغيون 

للعذاب وتفسري له، وال يقع حرف العطف بني التفسري  بح توضيحفالذّ " كمال االتصال"

واملفسر، أما إذا كان املراد بالكالم الثاين غري األول فيكون حمل الوصل، وُتْذكُر الواو باعتبار أن 

)3(.الّذبح شيء غري سوم العذاب

ملعتقدِه والزخمشري قد يُفسر فائدة االستئناف تفسرياً اعتزالًيا ُخيِضُع فيه ُخصوصية الرتكيب 

﴿ :يف قوله تعاىل« : والنص بعيد عما ذهب إليه من املعىن، يقول     

                      

.520، 2/519الكشاف، )1(
.2/68الفراء، معاين القرآن، )2(
.224لقرآن الكرمي، ص عبد الفتاح الشني، املعاين يف ضوء أساليب ا)3(



201

                  

         ﴾)وقوله. )19-18/آل عمران :﴿ 

 ﴾ ) مجلة مستأنفة مؤكدة للجملة األوىل، فإن  .)19/انآل عمر

(:فائدته أن قوله: ا التوكيد ؟ قلتما فائدة هذ: قلت    ( توحيد وقوله:) 

  (تعديل، فإذا أردفه قوله:) ( فقد آذن أن اإلسالم هو

، وهو الدين عند اهللا، وما َعَداُه فليس عنده يف شيء من الدين، وفيه أنالعدل والتوحيد

يؤدي إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إىل اَجلْرب الذي هو حمض اجلور من ذهب إىل تشبيه أو ما

.)1(» يكن على دين اهللا الذي هو اإلسالم، وهذا بّني جلّي كما ترىمل

ولسُت أدري كيف يَُذيَُّل  .)2(شيخ عليانوهذا تعسف ال يقتضيه الّنظم كما يقول ال

"كالَمهُ  ".وهذا بٌني جلٌي كما ترى:

وقد رأى الذهيب يف مؤلفة التفسري واملفسرون أن الزخمشري كان متعصباً للمعتزلة يف تفسريه 

)3(.نيَني من دين اهللا وهو اإلسالمالسُ لآلية الكرمية السابقة إىل حّد جعله ُخيرج خصوَمهُ 

:لـالوص -4

 ﴿:جاء يف قوله تعاىل                 

                       

  ﴾ )07/آل عمران(.  

للعطف أو االستئناف، وما هو األثر )ونَ خُ اسِ الرَّ وَ (فيما نرى هل أن الواو يف اآلية الكرمية 

البالغي الناجُم عن ذلك ؟ هذا ما وقع فيه تردّد وإشكال بَني علماء املذاهب فمنهم من قال هي 

.340، 1/339الكشاف، )1(
.1/264حاشية الشيخ عليان على هامش الكشاف، ينظر،)2(
.1/329التفسري واملفسرون، )3(
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، ومنهم من قال هي لالستئناف ويقُف على قوله)مِ لْ عِ  الْ ِيف ونَ خُ اسِ والرَّ (للعطف ووقَف على 

)1(.، ومنهم من توقف يف ذلك وجّوز األمرين مجيعا)إال اهللا(

أما الزخمشري فقد جعل الواو للعطف لذلك أوجَب العطف على لفظ اجلاللة، ووقف 

 ﴿حيث قرأ ) مِ لْ لعِ  اْ ِيف ونَ خُ اسِ الرَّ (على                ﴾ فقال

ال يهتدي إىل تأويله احلق الذي جيب أن ُحيَمَل عليه إّال اهللا وعباده الذين : يف تفسري اآلية أي

)2(.رسُخوا يف العلم

لفظ اجلاللة وأما أهُل السنة واجلماعة فقد جعلوا الواو لالستئناف وأوجُبوا الوقوف عند 

 ﴿ واوقرءُ ، )إال اهللا(        ﴾.)3(

  ومنهم «: قائالً وقد أشار الزخمشري إىل مذهبهم هذا يف كشافه ولكن رجح مذهَبه 

)4(.»ل هو الوجهوّ ألوا ...)والراسخون يف العلم يقولون( )ويبتدئإال اهللا، :(من يقُف على قوله

والتفسري « :حيث قال) عباس رضي اهللا عنه ابن(فقد احتج مبَا ُرّوَي عن ير،ر جأما ابن 

أوجه، وجه تعرفه العرب من كالمها، وتفسري ال يـَْعَذُر أحد جبهالته، وتفسري تعلمه  على أربعة

.)5(»العلماء وتفسري ال يعلمه إالّ اهللا تعاىل

كم الذي قال ويبُدو أن ابن كثري قد نبه إىل أن العطف قد ال يفيد مطلق التشريك يف احل

ق الشاسع بني علم اهللا به، وعلم الراسخني بتأويله فجواهر األمور وحقائقها النحاة وذلك للفر به 

إال اهللا جل ثناُؤُه، فإذا فهمنا علم الراسخَني بتأويله أنه التفسري وكنُهَها ال يعلمها على اجلبلة

لمون ويفَهُمونَ Ǡȇ�ǶĔȋ﴾ مِ لْ عِ  الْ ِيف ونَ خُ اسِ الرَّ ﴿وَ فإنّا نقف على .والبيان والتعبري عن الشيء

)ǾȈǴǟ�Ȇǿ�ƢǷ�ÊǾÌǼǯ�ȄǴǟ� ƢȈǋȋ¦�ǪƟƢǬŞ�ƢÅǸǴǟ�¦ȂÉǘȈÉŹ�Ń�À¤Â��°ƢƦƬǟȏ¦�¦ǀđ.)6ما خُوِطُبوا به

.179، 178شكر حممود عبد اهللا، الفصل والوصل يف القرآن الكرمي، ص )1(
.1/333الكشاف، )2(
.179، 178قرآن الكرمي، ص شكر حممود عبد اهللا، الفصل والوصل يف ال)3(
.1/333الكشاف، )4(
.4/216، 1974جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، تح، حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املصرية الكتاب، د ط، )5(
.181، 180شكر عبد اهللا حممود، الفصل والوصل يف القرآن الكرمي، ص )6(
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حاولنا الوقوف عند بعض الشواهد من الذكر احلكيم واليت كشف الزخمشري عن أسرار 

املسائل النحوية واليت جلأ  ا بعضالنظم فيها، َوَوضََّح وجه اجلمال يف إعجاز وروعة تأليفها، ُمبَـيـِّنً 

  كما أشار. تفادي الوجوه غري الالئقة يف التقديرات للمحذوفات فيها يف كثري من األحيان إىل

.إىل قضية التقدمي والتأخري، وتناول مسائل يف باب الفصل والوصل

  .واملالحظ أن الزخمشري قد وافق النحاة يف بعض املسائل كما خالفهم يف كثري منها
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°̈ƢǠƬǇȏ¦Â�ƨȇƢǼǰǳ¦Â�ǾȈƦǌƬǳ¦Â�±ƢĐ¦�śƥ�̧ ȂǼƬƫ�ƨȈǻƢȈƥ�°ȂǏ�ń¤�¿Ȑǰǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦� ƢǸǴǟ�Ƕǈǫ

  .وكانت جهودهم واضحة يف دراسة تلك األساليب وبيان أثرها داخل السياق

َتِصُل تَ أن ربٌ الكالم على ضربني ضَ «:¦ȂǬȈǧ�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�ń¤�Ǿǐǻ�Ŀ�ňƢƳǂŪ¾ويشري 

منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده، وذلك إًذا قصدَت أن ختِربَ عن زيٍد مثال باخلروج

رٌب آخر أنتوض .عمُرو منطلق:زيٌد وباالنطالق عن عمُرو فقلت خرج: على احلقيقة، فقلت

يقتضيه  الغرض بداللة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي إىلال تصل منه 

�Ƣđ�ǲǐƫ�ƨȈǻƢƯ�ƨǳȏ®�ŘǠŭ¦�Ǯ موضوعه ǳǀǳ�ƾš �Ľ��ƨǤǴǳ¦�Ŀاألمرالغرض ومدار هذا  إىل  

.)1(» على الكناية واالستعارة والتمثيل

  :تعريف البيان -1

ُ به الشيُء من:البيان: لغة -أ وغريها، وبَاَن الشيء بـََيانًا اتَضَح، فهو بـَنيٌَّ، الداللة   ما يـُبَـنيَّ

ُد الشيء، وانكشافه وبان الشيء وأَبَاَن عْ ، وهو بُـ واحدةٌ ، والباء والياء والنون أصل)2(واجلمع أَْبِيَناءُ 

.)3(ِإَذا اتََّضَح وانكشف

يف القرآن الكرمي مبعناها الّلغوي ومن ذلك قوله تعاىل) البيان(وقد وردت لفظة 

﴿      ﴾ )اإليضاح، قوله : وتعين) 138/آل عمران

﴿:تعاىل          ﴾ )ويف البيان )4-1/الرمحن ،

)4(.عّما يف الضمريمتيّـٌز عن سائر احليوان، وهو املنطق الفصيح املعرب 

  كما يرى أمحد مطلوب حتمل هذه املعاين العامة حىت إذا) البيان(ظلت كلمة: اصطالحا -ب

 كما سيأيت يف السطور اآلتية. )5(َما دخلت الدراسات البالغية أصبح هلا مدلول غري الوضوح

، حتدث فيه عن معىن البيان، ولعّل )البيان والتبيني(يسّمى أحد كتبه ) ـه 255 ت(جلاحظ او 

.203دالئل اإلعجاز، ص)1(
.7/662، ج)بون(ابن منظور، لسان العرب، مادة)2(
.328، 1/327، 1979عبد السالم هارون، دار الفكر، د ط، عمان، :، مقاييس اللغة، تح)أمحد بن زكريا أبو احلسن(ابن فارس)3(
.4/43الكشاف، )4(
.��Ȇǫ¦ǂǠǳ¦�ȆǸǴǠǳ¦�ǞǸĐ¦�ƨǠƦǘǷ��Ƣǿ°ȂǘƫÂ�ƨȈǣȐƦǳ¦1983 ،1/407®�¶�� معجم املصطلحات)5(
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  جلعفر بن حيي: تعريف جعفر بن حيي من أقدم التعاريف، اليت ذكرت فيه، قال مثامة قلت

أن يكون االسم حييط مبعناك وُجيِْلي عن مغزاك وخترجه عن الشركة، وال تستعني : ما البيان؟ قال

ال بُدَّ َلُه منه أن يكون سليما من التكلف بعيًدا عن الّصنعة، بريئا من التعقيد عليه بالفكرة، والذي 

ǲȇÂƘƬǳ¦�Ǻǟ�ƢčȈǼǣ.)1(

اسم جامٌع لكل شيٍء كشف لك ِقناَع املعىن، وهتك احلجاب دون  :والبيان عند اجلاحظ

واإلفهام فبأّي الفهمُ ألن مدار األمر والغاية اليت إليها جيري القائل والسامع، وإمنا هو ... الضمري

)2(.شيٍء بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعىن، فذلك هو البيان يف ذلك املوضع

 ﴿:أما الزخمشري فقد عّرف البيان يف معرض تفسريه لآلية يف قوله تعاىل 

        ﴾ )الزخمشري أن البياَن هو املنطق ، يرى )4-1/الرمحن

)3(.الفصيح املعّرب عما يف الضمري

�©ƢǼǈŰ�ǺǷ�ƢÈǸ
ÊÊđ�ÉǪƸǴȇ�ƢǷÂ�ÀƢȈƦǳ¦Â�ňƢǠŭ¦�ń¤�ƢǼǴǫ�ƢǸǯ�ƨǣȐƦǳ¦�ǶËǈǫ�ƾǬǧ�ȆǯƢǰǈǳ¦�ƢǷ¢

فهو معرفة إيراد املعىن الواحد «  معنوية ولفظية، وهو ما يُعرف بالبديع، وقد قال يف تعريف البيان

بالزيادة يف ُوُضوح الداللة عليه، وبالنقصان ليحِرتَز بالوقوف على ذلك عن اخلطأ  يف طرق خمتلفة

.)4(»يف مطابقة الكالم لتَماِم املراد منه

وهو علم يعرف به إيراد املعىن الواحد «:بقوله) ـه 739ت (وقد عرفه اخلطيب القزويين 

والثاين إما . وضع له أو على غريهبطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه وداللة اللفظ إما على ما 

أو خارج عنه  ،أو احليوان يف مفهوم اإلنسان ،يتداخل يف األول دخول السقف يف مفهوم الب

وتسمى األوىل داللة وضعية  ،أو الضاحك عن مفهوم اإلنسان ،خروج احلائط عن مفهوم السقف

لتضمن، والثالثة قة، والثانية باص األوىل بداللة املطابتوكل واحدة من األخريتني داللة عقلية وخت

.)5(»بداللة االلتزام

.1/106البيان والتبيني،)1(
.1/76املرجع نفسه،ينظر، )2(
.4/43الكشاف، )3(
.162املفتاح، ص)4(
.122، 121اإليضاح يف علوم البالغة، ص)5(
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اإلشارات والتنبيهات منحى القزويين يف تعريفه لعلم البيان وتقسيمه وقد حنا صاحب 

علم البيان علم يعرف منه كيف يدل على معىن خارجي يتوسط «:فقالللداللة إىل ثالثة أقسام 

.)1(»ة أو مشرتكة بينهماَحمَْضٌة أو عقلية َحمْضَ عقل معا، والداللة إما وضعية الوضع وال

أوال ترى أنك إذا « : رجاين يشرح كال من الكناية واالستعارة والتمثيل فقالمث مضى اجل

مجيع يف ك فإنّ  الضحى  ؤومت طويل النجاد أو قلت يف املرأة نهو كثري رماد القدر، أو قل: قلت

ظاهره  هُ بُ وجِ الذي يُ ّلفظ على معناه لكن يدل الو   الذي تعين من جمرد اللفظ كَ ضَ رَ د غَ ذلك ال تفي

مث يعقل السامع من ذلك املعىن على سبيل االستدالل معىن ثانيا هو عرضك كمعرفتك من كثري 

مرتفة خمدومة هلا  ¢ƢĔنؤوم الضحى نه طويل القامة ومن القدر أنه مضياف ومن طويل النجاد أرماد 

 نه رأىأعلمت-  ت احلال على أنه مل يرد السبعرأيت أسدا ودلّ :مرها، وكذا إذا قالها أيفيكمن 

)2(.يف شجاعته األسدميز من تحبيث ال ي رآهفجعل الذي  نه بالغأ إالالتشبيه 

تعين " املعىن ومعىن املعىن: "وإذا عرفت هذه اجلملة فهاهنا عبارة خمتصرة وهي أن تقول

ومبعىن املعىن أن تعقل من اللفظ  ،اللفظ، والذي تصل إليه بغري واسطة باملعىن املفهوم من ظاهر

)3(.معىن آخر كالذي فسرت لك إىلمعىن مث يفضي لك ذلك املعىن 

ومل خيرج الزخمشري عن دائرة علم البيان وأقسامه اليت رمسها اجلرجاين وغريه من علماء 

على مباحث التشبيه والتمثيل والتصوير  ما علم البيان فإننا نالحظ إطالقهأ: البالغة حيث قال

، فعلماء البيان هم الذين يفهمون أساليب التصوير والتمثيل وتقع رتدد هذا ويكثروالكناية وي

Ǩǳȋ¦�ǾȈǴǟ�ƢǷ�ń¤�ǂǜǻ�Śǣ�ǺǷ�ƨǏȐŬ¦Â�̈ƾƥǄǳ¦�ȄǴǟ�ǶĔȂȈǟ حقيقة وجماز كما يف قوله اظ من

﴿:تعاىل             

           ﴾ )وال ترى «:ويقول يف هذا. )67/ الزمر

وال أنفع وأعون على تعاطي تأويل  ،بابا يف علم البيان أدق وال أرق وال ألطف من هذا الباب

.125،126ركن الدين اجلرجاين، ص )1(
.203اإلعجاز، ص دالئل )2(
.204املرجع نفسه، ص)3(
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وسائر الكتب السماوية وكالم األنبياء، فإن أكثره وعليته ،املشتبهات من كالم اهللا تعاىل يف القرآن

عنايتهم بالبحث والتنقري، حىت ن إال من قلة الو الز  ِيتَ أُ ختييالت قد زلت فيها األقدام قدميا، وما

م أن العلوم كلها مفتقرة يعلموا أن يف عداد العلوم الدقيقة علما لو قدروه حق قدره، ملا خفي عليه

من آيات  يودها املكربة إال هو، وكم من آيةإليه وعيال عليه إذ ال حيل عقدها املوربة وال يفك ق

قد ضيم وسيم اخلسف بالتأويالت  - صلى اهللا عليه وسلم-التنزيل وحديث من أحاديث الرسول

فري، وال يعرف قبيال منهالغثة والوجوه الرثة، ألن من تأول ليس من هذا العلم يف عري وال ن

.)1(»من دبري

يعني على تأويل املشتبهات من كالم  علم الذيالأن علم البيان هو  إىلوهذا الكالم يشري 

�ǶǴǠǳ¦�¦ǀđ�ǲȀŪ¦�À¢Â ويوضح املراد من هذه الصور ،تخييلالتمثيل وال منه علىاهللا ويبني ما جاء 

علم دراسة الصور وما حتمله من األغراض  إذنالزلل يف العقيدة والقول بالتشبيه، فهو  إىليؤدي 

)2(.من هذه الصور ويتجاوزها ليصل إىل املراد منها رامي، وعامل البيان هو الذي ينفذوامل

ق الدراسات لوأن منط �ƨǏƢƻ�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�ƨǳȏƾǳ¦�¼ƢǼǠƥ�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�ƨȈƟƢǼƯ�ǶǰƸƬƫ ومن هنا

فقد وجد الطاعنون عليه منفذا  ،النص القرآين ومظاهر هذا االنسجام، انسجامالقرآنية كان إثبات 

�ǲǠŸ�ƢȇǂȇŐƫ�ȄƸǼǷ�©Ƣȇ¦ƾƦǳ¦�Ŀ�ƨǏƢƻ�ǀƻƘȇ�±ƢĐ¦�Ʈ. يف دالالت السطح مبا يوهم التناقض ƸƦǸǧ

�ƨȇ±ƢĐ¦�§ǂǠǳ¦�©ȏƢǸǠƬǇ¦�ǺǷ لغويا جارياسلوكا متكأ لتثبيت جدوي ُوُروِدِه وترسيخه  

)3(.على السمت والعادة

" أسرار البالغة"د يف ور فأ هِ رِ وَ رأي يف ترتيب أبواب علم البيان وصُ ) ـه 471ت(وللجرجاين 

  أن يبدأ جبملة من القول: يسبق إليها الفكر واعلم أن الذي يوجبه ظاهر األمر وما «:قوله

 )االستعارة(مث ينسق ذكر ) التمثيل(و) التشبيه(، ويتبع ذلك القول يف )¦ƢĐ±(و) احلقيقة(يف 

�À¢�Ǯعلي ǳ̄Â��ƢŷǂƯ¢�Ŀ�Ƣđ�ȄƫƚȇÂ��ƢǸȀ)±ƢĐ¦ ( والواجب يف قضايا املراتب أن االستعارةأعم من ،

بالفرع له أو صورة ، وهي شبيه )االستعارة(كاألصل يف ) التشبيه(يبدأ بالعام قبل اخلاص، و

.139، 4/138الكشاف، )1(
.253حممد حممد أبو موسى، البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري وأثرها يف الدراسات البالغية، ص)2(
.162، ص2010، بريوت، 1يف الدراسات القرآنية، جمد املؤسسة اجلامعية، ط يةس األسلوبييامجال حضري، املق)3(
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  بيان صدر منهاتقع البداية باالستعارة، و  ضت أن، إال أن ههنا أمورا اقتمقتضبة من ُصَورهِ 

والتنبيه على طريق االنقسام فيها حىت إذا عرف بعض ما يكشف عن حاهلا ويقف على سعة 

وبني فروقهما، مث ينصرففوفيا حقوقهما،   اآلخرين  الفصلني إىلعطف عنان الشرح   جماهلا

.)1(» )االستعارة(اء القول يف إىل استقص

ňƢƳǂŪ¦�ƲĔ�ȄǴǟÂ نبدأ مبحثنا هذا مستهلني بباب ±ƢĐ¦:

  ـــازالمج: المبحث األول

 :تعريفه 1- 

 ازَ جَ وَ يقَ رِ الطَ تُ زْ جُ : جوز«: لسان العرب، جاء فيه: لغة- أ
َ
هُ ازَ جَ وَ  اازً ا وجمََ زً وَ جَ عَ ضِ وْ امل

 هُ كَ لَ سَ وَ يهِ فِ ارَ سَ 
َ
 ازُ جَ ، وامل

َ
.)2(»عَ ضِ وْ امل

.)3(»وجاوزته املكان تَ زْ وجُ ...جوز الفالة وأجواز الفال قطعوا -جوز«:أساس البالغة

الطريق : ƢĐ¦Â± ...فيه ارَ سَ :هِ بِ ازَ جَ ا وَ ازً ا و جمََ ازً وَ وجَ َجْوزًاعَ جاز املوضِ « :القاموس احمليط

)4(.»اآلخر، وخالف احلقيقة إىلإذا قطع من أحد جانبيه 

�Èǲ ويظهر
ÊǸǠƬǇ¦Â�ŘǠŭ¦�¦ǀǿ�ÈǀÊƻÉƘÈǧ��ǂƻȉ�ÀƢǰǷ�ǺǷ�¾ƢǬƬǻ¦�±ƢĐ¦�ËÀ¢�ÄȂǤǴǳ¦�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�ǺǷ

.للداللة على نقل األلفاظ من معىن َآلخر

§�¦ǾǳȂǫ�Ŀ�±ƢĐ:اصطالحاً  -ب Ƣƥ�ňƢƳǂŪ¦�¾ÂƢǼƫ:±ƢĐ¦�ǪȇǂǗ�À¢�ǶǴǟ¦ ...أنك مىت 

  ذلكله أو شبيه، فتجوزت ب ما هو ردف ذكرت الكلمة وأنت ال تريد معناها ولكن تريد معىن

غري هذا  يف الكالم جمازًا علىيف ذات الكلمة، ويف اللفظ نفسه، وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن

يكون التجوز يف حكم جيري على الكلمة فقط، وتكون الكلمة مرتوكة  السبيل وهو أن

 واملثال فيه قوهلم. تورية وال تعريض ا مقصودا يف نفسه، ومرادا من غريعلى ظاهرها، ويكون معناه

»ǶƟƢǫ�Ǯ ǴȈǳÂ��ǶƟƢǏ�½°ƢĔ«. أنت ترى جمازا يف هذا كله، ولكن ال يف ذوات الكلم وأنفس

.37أسرار البالغة، ص)1(
.4/24، )جوز:مادة(ابن منظور، )2(
.69، ص)مادة جوز(الزخمشري، ينظر، )3(
.530، ص)مادة جوز(جمد الدين الفريوز آبادي، )4(
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�Ǯ« :مل تتجوز يف قولكاأللفاظ ولكن يف أحكام أجريت عليها، أفال ترى أنك  ǴȈǳÂ��ǶƟƢǏ�½°ƢĔ

)1(.يف نفس صائم وقائم؟ ولكن يف أن أجريتهما خربين على النهار والليل. »قائم

«��ǾȈǧ�Ƕǰū¦�ǺǷ�ǶǴǰƬŭ¦�ƾǼǟ�ƢǷ«: وعرفه السكاكي بقوله Ȑƻ�Ǿƥ�®ƢǨŭ¦�¿Ȑǰǳ¦�Ȃǿ�±ƢĐ¦Â

أنبت الربيع البقل وشفى الطبيب : لضرب من التأول إفادة للخالف، ال بواسطة وضع كقولك

كقول قائل أنبت الربيع ... لئال ميتنع طرده وإمنا مل أقل خالف ما عند العقل،:املريض، قال

نع ذلك جمازا، وإن كان خبالف العقل، ولئال ميترائيا إنباته من الربيع، فإنه ال يسمى كالمه . البقل

اخلليفة نفسه  ويف العقل امتناع أن يكسُ  وليس وهزم األمري اجلند كسا اخلليفة الكعبة: عكسه مثل

)2(.الكعبة وال أن يْهزَِم األمري وحَدُه اجلند

يف اصطالح به  هُ كلمة املستعملة يف غري ما وضعت لَ هو ال«: ويضيف القزويين قائال

.)3(»التخاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته 

  ألن الكلمة قبل االستعمالاحرتازا عما مل يستعمل » الكلمة املستعملة«: فقوله

حنو لفظ الصالة إذا  ،ليدخل فيه) يف اصطالح به التخاطب(ال تسمى جمازا وال حقيقة وقوله 

فإنه وإن كان مستعمال فيما وضع له يف اجلملة  ،جمازا املخاطب بعرف الشرع يف الدعاءاستعمله 

) على وجه يصح(  قولهأما . التخاطب وقع فليس مبستعمل فيما وضع له يف االصطالح الذي به

  ألن القرنية فيها ضعيفة  عن الكناية) ع قرينة عدم إرادتهم( وقد احرتز بقوله. طلرتازا عن الغاح

ƢĐ¦�ǺǷ�ƢȀƳ¦ǂƻ¤�ȄǴǟ�śȇȂǤǴǳ¦�ǒ±لَ إرادة املعىن احلقيقي، وهذا ما محََ ال متنع من  Ǡƥ.)4(

ǽ±ȂŸ� Ȇǌǳ¦�±ƢƳ�ǺǷ�ǲǠǨǷ�±ƢĐ¦�À¢�ňƢƳǂŪ¦�ÃǂȇÂ: إذا تعداه، وإذا عدل باللفظ عما

أو جاز هو مكانه  ȆǴǏȋ¦�ǾǠǓȂǷ�Ǿƥ�¦Â±ƢƳ�ǶĔ¢�ŘǠǷ يوجبه أصل اللغة وصف بأنه جماز على

)5(.الذي وضع فيه أوال

.226دالئل اإلعجاز، ص)1(
.186مفتاح العلوم، ص )2(
.153اإليضاح يف علوم البالغة، ص )3(
.153، صاملرجع نفسه)4(
.300أسرار البالغة، ص)5(
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�ǾǴǬǻ�ǞǬȇ�À¢�ȂǿÂ��ƢǗǂǋ�ǾǴǏ¢�Ǻǟ�¾ȂǬǼŭ¦�ǚǨǴǳ¦�ȄǴǟ�±ƢĐ¦�¼ȐǗ¤�Ŀ�À¢�ƾǠƥ: مث أعلم

على وجه يعرى معه من مالحظة األصل، ومعىن املالحظة أن االسم يقع ملا تقول أنه جماز فيه 

مة وأصلها اجلارحة ألجل أن عْ لنِ ابسبب بينه وبني الذي جتعله حقيقة فيه، حنو أن اليد تقع 

Ƕē¦®ƢǟÂ�śǫȂǴƼŭ¦�¾¦ȂƷ¢�ǞƦƬƫ�ƨȇȂǤǴǳ¦�©¦°ƢƦƬǟȏ¦� وما يقتضيه ظاهر البنية وموضوع اجلبلة  

وكذلك احلكم . بة هي منهو ¢ǿȂŭ¦�Ƣđ�®ȂǐǬŭ¦�ń¤�ǲǐƫ�ƢȀǼǷÂ�ƾȈǳ¦�Ǻǟ�°ƾǐƫ�Àمة عْ لنِ اومن شأن 

ƾȈǳ¦�Ŀ�ƢĔƢǘǴǇ�ǂȀǜȇ�ƢǷ�ǂưǯ¢�̈°ƾǬǳ¦�Àȋ��̈°ƾǬǳ¦Â�̈ȂǬǳ¦��ǀƻȋ¦Â�Ǌ إذا أريد باليد ǘƦǳ¦�ÀȂǰȇ�ƢđÂ

إخبار عن وجوه  لَ واجلذب والضرب والقطع وغري ذلك من األفاعيل اليت خترب فصْ  والدفع واملنع

ة مالبسة بينه وبني هذه اجلارحولذلك جتدهم ال يريدون باليد شيئا ال . ƢĔƢǰǷ�Ǻǟتـُْنِبئُ  القدرة

)1(.هبوج

®¦ǂŭ¦�ŘǠŭ¦�°Ȃǐƫ�ń¤�ǪȇǂǗ�ňƢǠŭ¦� ƢǸǴǟ�¬ȐǘǏ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�À¢�ƶǓ¦Ȃǳ¦Â�  من حيث أن

عىن املستعمل فيه مع قرينة له لعالقة بني املعىن املوضوع له وامل عَ وضِ ما ُ يف غري اللفظ املستعمل 

  .من إرادة املعىن املوضوع له مانعة

  :أنواعه /2

ÀƢƥǂǓ�±ƢĐ¦Â: ٌا هو موضوع ألن العالقة املصححة إن كانت تشبيه معناه مب واستعارةٌ مرسل

فهو مرسل وكثريا ما تطلق االستعارة على استعمال اسم املشبه به يف املشبه  وإال. له فهو استعارة

مستعارًا وعلى األّول ال يشتق منه لكونه  فيسمى املشبه به مستعارا منه واملشبه مستعارا له واللفظ

  .فظ ال للحدثامسا للّ 

:)المرسل( الضرب األول -أ

كاليد إذا   ،غري التشبيه كانت العالقة بني ما استعمل فيه وما وضع له مالبسة وهو ما

ويشرتط  �¤Ƣđ�®ȂǐǬŭ¦�ń ومنها تصل ،ةتصدر عن اجلارح À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Àȋ،استعملت يف النعمة

كما يقال   ،أو اقتنيت يًدا اليد يف البلدفال يقال اتسعت  ،أن يكون يف الكالم إشارة إىل املوىل هلا

)2(.وإّمنا يقال جلت َيَدُه عندي وكثرت أياديه لدي،نعمة نعمة يف البلد أو اقتنيتالاتسعت 

.300أسرار البالغة، ص)1(
.155القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص )2(
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ƢȀǼǷ�̈Śưǯ�ǽȂƳÂ�ȄǴǟ�ǞǬȇ�±ƢĐ¦�ǺǷ�§ǂǔǳ¦�¦ǀǿÂ:

﴿:وذلك حنو قوله تعاىل: تسمية الشيء باسم جزئه-     

                 ﴾ 

.مْ هُ لَ أنا مِ : أي. )19/البقرة(

 ﴿:كقوله تعاىل. تسمية املسبب باسم السبب-        ﴾ )42/لشورىا( .

ن مل يكن �ǄƷ¢�Ä¢� ƢǇ�ƢǸǟ�Ƣđ�Őǟ�À¤Â�ǲȈǫ وز بلفظ السيئة عن االقتصاص ألنه مسبب عنهاجت

  :يقول عمرو بن كلثوم .جمازا ألن االقتصاص حمزن يف احلقيقة كاجلناية

)1( اينَ لِ اهِ اجلَ لِ هْ جَ قِ وْ فَـ لُ هَ جْ نَ فَـ       انَ يْـ لَ عَ دٌ حَ أَ نَّ لُ هَ  جيَْ  َال َال أَ 

  . به عن مكافأة اجلهلل حقيقة والثاين جماز عّرب وَّ اجلهل األَ 

﴿: كقول عز وجل: كان عليه تسمية الشيء باسم ما-          

                   ﴾ ) 02/النساء( .

﴿: تعاىل الذين كانوا يتامى إذ ال يتم بعد البلوغ، وقوله: أي        

       ﴾  )74/طه.( 

 .كان عليه يف الدنيا من اإلجرام مساه جمرما باعتبار ما-

﴿:كقوله تعاىل: باسم ما يؤول إليه تسمية الشيء-           

               

          ﴾ ) 36/يوسف(.  

﴿ :تسمية احلال باسم حمله، كقوله تعاىل-    ﴾)؛ أي أَهُل ناديهِ )17/العلق.

.78، ص1992، بريوت، 1الديوان، تح، إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب، ط)1(
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﴿ :تسمية الشيء باسم آلته، كقوله تعاىل-         

              ﴾ )أي بلغة ) 04/إبراهيم

)1(.قومه

  : الضرب الثاني من المجاز -ب

ق بالتحقيقية لتحق وهي ما كانت عالقته تشبيه معناه مبا وضع له وقد تقيد :االستعارة

  اليت تتناول أمرا معلوما ميكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة حسية: أي ،معناها حسا أو عقال

  إن اللفظ نقل من مسماه األصلي فجعل امسا له على سبيل اإلعارة للمبالغة :فيقال ،أو عقلية

  فكقولك؛ أما العقلي .رأيت أسد وأنت تريد رجال شجاعا: أما احلسي فكقولك  ،يف التشبيه

من غري وساطة حس إذ املفهوم من  حجة فإن احلجة مما يدرك بالعقلأبديت نورا وأنت تريد 

 ال األلفاظ أنفسها وعليه قوله عز وجل األلفاظ هو الذي ينور القلب ويكتشف عن احلق

﴿      ﴾ )2(.أي الدين احلق ،)06/الفاحتة(

  :المجاز والمعنى /3

املعتزلة  اجتاهاألول هو  جتاهاإل ؛أساسية جتاهاتإ¦�ƨƯȐƯ�śƥ�±ƢĐ¦�ƨȈǔǫ�Ŀ�ǄȈȈǸƬǳ ميكن« 

ǳ�ƢƷȐǇ�±ƢĐ¦�ǺǷ�¦Âǀţ¦�Ǻȇǀǳ¦تأويل النصوص اليت ال تتفق مع أصوهلم ومبادئهم الفكرية   

واالجتاه الثاين هو اجتاه الظاهرية الذين وقفوا بشدة وحسم ضد أي فهم للنص يتجاوز ظاهرة 

وقد ذهب . ورفضوا تأويل املبهمات يف النص القرآين واعتربوها مما استأثر به اهللا بعلمه، اللغوي

ƢȀǴǯ�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ǲƥ�Ƥ هؤالء ǈƸǧ�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ȏ�±ƢĐ¦�®ȂƳÂ�°Ƣǰǻ¤�Ŀ�ƾȈǠƥ�ÃƾǷ�ń¤�  االجتاه أما

ƢĐ±�ا رة الذي حاولوا أن يقفوا موقفا وسطا بني املغاليني يف استخدامالثالث فهو اجتاه األشاع

)ƢĐ¦�®ȂƳȂǳ�ś«.)3±لتأويل النص وبني الرافض

.157القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص )1(
  .159ص  ،املرجع نفسه)2(
.122، ص2005، الدار البيضاء، املغرب، 7زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، املركز الثقايف العريب، ط نصر حامد أبو)3(
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� ƢǸǴǟ�ȄǴǟ�ǂǐƬǬȇ�Ń�ƨǤǴǳ¦Â�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ǽ®ȂƳÂÂ�±ƢĐ¦�¾ȂƷ�» ȐŬ¦�À¢�Ǯ ǋ�ȏÂ

علماء اللغة والبالغة والنقاد، ومع ذلك فإن املختلفة بل ساهم فيه كثري من  الكالم والفرق

 على حنو ما ،)1(جتاهله يف كتب البالغة املتخصصةاألصول الكالمية كان هلا تأثري بالغ ال ميكن 

�ÀƢǯ�Ǿǻ¢�ƶǓ¦Ȃǳ¦�ǺǷÂ�ƨǤǴǳ¦�ĿÂ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ǽ®ȂƳÂ�ǺǟÂ�±ƢĐ¦�Ǻǟ�ǂاهورد عن دفاع عبد الق

)2(.واملعتزلة يرد على كل من الظاهرية

ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�řǈǳ¦�ǂǰǨŭ¦�ń¤�Ǯ ǳǀǯ�ƾƫǂƫ�ǲȇÂƘƬǳ¦�®ÂƾƷÂ�±ƢĐ¦�ń¤� ǂ̈ǜǼǳ¦�ǽǀǿÂ

وأما الطاعنون على «: آن واللغة حيث يقول �ǂǬǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦�ÄǂǰǼǷ�ȄǴǟ�ǽ®°�Ŀ) ـه276ت( 

ƾȇǂȇ�ȏ�°¦ƾŪ¦�Àȋ�§ ǀǯ�Ǿǻ¢�¦ȂǸǟ±�ǶĔƜǧ�±ƢĐƢƥ�À¡ǂǬǳ¦��ǶēȏƢȀƳ�ǞǼǋ¢�ǺǷ�¦ǀǿÂ�¾Ƙǈƫ�ȏ�ƨȇǂǬǳ¦Â

�À¦ȂȈū¦�Śǣ�ń¤�Ƥ،وأدهلا على سوء نظرهم وقلة أفهامهم ǈǼȇ�ǲǠǧ�ǲǯÂ��Ƣƥǀǯ�±ƢĐ¦�ÀƢǯ�ȂǳÂ

قام وطالت الشجرة، وأينعت الثمرة وأنبت البقل،: ألننا نقول. باطال كان أكثر كالمنا فاسدا

.)3(»اجلبل، ورخص السعر

ƨȇȂǤǳ�̈°ÂǂǓ�±ƢĐ¦�À¢�ń¤�ǲǐȇ�®Ƣǰȇ�Ǿǻ¢�ƢǼǳ�ÂƾƦȇ�ƨƦȈƬǫ�Ǻƥ¦�ǎ ǻ�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦Â يؤكد على و

¦ƢǼƥ�Ŀ�±ƢĐ �نلمسه من موقفه الدفاعي عن أهمية القرآن الكريم واللغة، وهذا ماوجوده في 

  .املعاين

�Ƥولو وجب ُخُلوُّ « :ابن قتيبة حيث قال وذهب الزركشي مذهب ƳȂǳ�±ƢĐ¦�ǺǷ�À¡ǂǬǳ¦

شطر ¦�ǖǬǇ�À¡ǂǬǳ¦�ǺǷ�±ƢĐالقصص وغريه ولو سقط  توكيد واحلذف، وتثنيةُ من ال هُ ُخُلوُّ 

.)4(»احلسن

�¾ȂǬŭ¦�½ŗƫ�ǎ Ǽǳ¦�ƲȈǈǻ�ǲƻ¦®�ƨȈǼƦǯ�±ƢĐ¦�ǎ ƟƢǐƻ�ǂȀǜƫ�ƨȈŷȋ¦�ǺǷ�ÃȂƬǈŭ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟÂ

�ȆǟƾƬǈȇ�Äǀǳ¦�±ƢĐ¦�ǆ،ال جيوز تأويلها القول املتعدد خالفا للحقيقة اليتمنفتحا على  ǰǠƥ

ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈ŚƦǯ�̈¾،ويتطلب تأويال  ƢǨǯ�Ǻǟ�ƨǳǄƬǠŭ¦�ÀƢƥ¢�ƾǫÂ��Ä±ƢĐ¦�ǲȇÂƘƬǳƢƥ�¦ȂǰǈŤ�̄ ¤

.122نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص)1(
.273،274، ص 2000، لبنان، 1عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط:أسرار البالغة، تحينظر، )2(
.132،133، ص 1973، القاهرة، 2السيد أمحد صقر، دار الرتاث، ط:ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تح)3(
.379، ص2006، بريوت، 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط:، تح)4- 1(الربهان)4(
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عتربوه اختيارا صائبا، كما اختذوه سالحا لتدعيم آرائهم ومواقفهم حماولني تطويع النص القرآين وا

ƨȈǳ¦ǄƬǟȏ¦�ǶȀƬǟǄǻÂ�ǶēƾȈǬǟ�ƨǷƾŬ.

جلوانب توحيد فهرعوا لتأويلها استبعادا م اآليات املتعلقة بالعى انتباههفكان أول ما اسرت 

واألمر ذاته بالنسبة لقضية العدل اإلهلي القائم  .التجسيم عن الذات اإلهلية ودفعا للتصورات املادية

ǀǿ�Ŀ�Ä±ƢĐ¦�®ƢǼǇȍ¦�ƨǳǄƬǠŭ¦�¿ƾƼƬǇ¦�ƾǬǧ¦�،على توخي االختيار واحلرية يف الفعل اإلنساين

  معتمدين �ƨȈǳ¦ǄƬǟȏ¦�ǶȀƬǟǄǻ�Ǫǧ¦ȂƬǳ�ƢǿǂǿƢǛ�Ǻǟ�Ƣđ�¦ȂƳǂƻÂ�©ƢđƢǌƬŭ¦�©Ƣȇȉ¦�¦ȂǳÂƘǧ. اجلانب

�¦ȂǻƢǰǧ�±ƢĐ¦�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄�Ŀتليق مبقام األلوهية بيه واليت اللعبارات الدالة على التشحيملون ا  

استنادا على أدلة لغوية يتكئون عليها  ،تكون عن التجسيم والتشبيه على وجوه تكون أبعد ما

.¦ƢĐ±: أبرزها

�̈ƢƸǼǳƢǯ� ƢǸǴǠǳ¦�ǺǷ�Śưǯ�¿ƢǸƬǿ¦�̧ȂǓȂǷ�ÀƢǯ�±ƢĐ¦�À¢�ń¤�Śǌǻ�À¢�¿ƢǬŭ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢǼƦǈƷÂ

واملتكلمني خاصة، حيث اهتم به النحاة ألن موضوعه احلكم الذي هو موضع اإلثبات والبالغيني 

  عرابفيها، واهتموا به أيضا ألنه موضع العامل وسبيل اإل الفائدة والنفي يف اجلملة، ومناط

  :مبوضوعني من مواضع اخلالف املهمة بينهم أما املتكلمون فالتصال صوره

وخلق أفعال ( )، اإلضاللاخلتم، الغيّ (إىل اهللا تعاىل حنو )ةالقبيح(إضافة األفعال غري احلسنة-

هتها يف هاتني جفقد اجتهد املتكلمون يف مناقشة اآليات واألحاديث اليت تصادمت و  ،)العباد

ينصب على اإلسناد وصرفه عن ظاهرة كما سنبينه يف الشواهد  وكان حبثهم كثريا ما ،القضيتني

)1(:يةتاآل

يف ذلك  معتمدا �ƢđƢǌƬŭ¦�©Ƣȇȉ¦�ǲȈǴŢÂ�ǂȇȂǐƫ�Ŀ�ƨǫ®Â�ƨǟ¦ǂƥ©وقد أظهر الزخمشري 

  :تيةعلى حسه وذوقه الفين الفريد فأبدع أميا إبداع نلمسه يف الشواهد اآل

.151حممد حممد أبو موسى، خصائص الرتاكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين، ص)1(
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  :اإلسناد المجازي -أ

﴿:قال عز وجل             

 ﴾)غري أنه  ،واخلامت يف احلقيقة هو الكافر ،إىل اهللا جماز )اخلتم( فإسناد )07/البقرة

)1(.كما يسند الفعل إىل السبب) اخلتم(ملا أقدره على ذلك أسند إليه 

§�¦ȂǬȈǧ�±ƢĐ¾) اخلتم(ويرى الزخمشري كذلك أن  Ƣƥ�ǺǷ�ƢǼǿ : »معىن اخلتم  ما: فإن قلت

  ال ختم وال تغشية مث على احلقيقة وإمنا هو: واألمساع وتغشية األبصار؟ قلتعلى القلوب 

°̈ƢǠƬǇȏ¦�ƢŷÂ�ǾȈǟȂǻ�Ȑǯ�ǺǷ�ÀȂǰȇ�À¢�ǲǸƬŹÂ��±ƢĐ¦�§ Ƣƥ�ǺǷ فإن جتعل االستعارةأما  والتمثيل 

ȏ�Ǫū¦�Àȋ�ǶđȂǴǫ فيها، وال خيلص إىل ضمائرها من قبل إعراضهم عنه واستكبارهمنفذ ي

«�¦�ǪƯȂƬǈǷ�ƢĔƘǯ�ǾǟƢǸƬǇجه و تنبو عن اإلصغاء إليه وتعاŤ�ƢĔȋ،وأمساعهم ادهعن قبوله واعتق

ƢȀȈǴƬšو منها باخلتم،  �ƢǸǯ�ƨƥȂǐǼŭ¦�ǾǴƟȏ®Â�ƨǓÂǂǠŭ¦�ƅ¦�©Ƣȇ¡�ȆǴƬš �ȏ�ƢĔȋ�Ƕǿ°Ƣǐƥ¢  أعني

يث أن متثل من حـوأما التمثيل ف ،ا غطى عليها وحيل بينها وبني اإلدراككأمن. املعتربين املستبصرين

Ʒ�§ǂǓ� ƢȈǋƘƥ�ƢȀǴƳ¢�ǺǷ�¦ȂǬǴƻÂ�ƢǿȂǨǴǯ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�µ ¦ǂǣȋ¦�Ŀ�Ƣđ�¦ȂǠǨǼƬǈȇ�Ń جاب بينها وبني

ƨȈǘǤƬǳ¦Â�ǶƬŬƢƥ�Ƣđ�̧ƢǨǼƬǇȏ¦«)2(.

يريد تشبيه عدم نفوذ احلق إىل القلوب وحتقق « : ويعلق سعد الدين على قول الزخمشري

�ǪƯȂƬǈǷ�ƢĔƘǯ: ينبئ عنه قوله خمتوما عليها على ما�ƢĔȂǰƥ�Ä¢��ƢȀȈǴǟ�ǶƬŬƢƥ�ǾǳȂƦنبو األمساع عن ق

  وقد يتوهم: مث يقول. منها باخلتم، ويشبه عدم اجتالء األبصار لآليات واألدلة بالتغشية عليها

هنا ذهب بعضهم إىل أن القلوب من ظاهر عبارة الكتاب أن املشبه هو القلوب واألمساع ومن 

.)3(»ليارة بالكناية واخلتم ختياستع

أن  أما وجه التمثيل فهو«: أما مراده بالتمثيل يف اآلية فقد بينه سعد الدين حيث يقول

�Ǫȇǂǘƥ�Ǯ،يشبه حال القلوب واألمساع واألبصار ǳ̄�Ǻǟ�ǞǼŭ¦�ǞǷ�Ƣđ�̧ ƢǨƬǻȐǳ�ƨǫȂǴű� ƢȈǋ¢�¾ƢŞ

.47، ص2004، عني مليلة، 1حممد خان، لغة القرآن الكرمي دراسة لسانية تطبيقية للجملة يف سورة البقرة، دار اهلدى، ط)1(
.1/57الكشاف، )2(
.32حاشية سعد الدين ورقة، ص)3(
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ارة أي، التمثيل هنا استع.)1(»به بهتم والتغطية، مث استعمل يف املشبه اللفظ الدال على املشاخل

  .متثيلية

الزخمشري أن ظاهر بعض اآليات خالف معتقده يلجأ إىل حتليل الصور  وعندما يرى

ǎ Ǽǳ¦�Ǻǟ�ƨȀƦǌǳ¦�ƾǠƦȈǳ�±ƢĐ¦�ȄǴǟ�¦ƾǸƬǠǷ�ƨȈǻƢȈƦǳ¦ فلم أسند اخلتم إىل اهللا تعاىل : فإن قلت «: حنو

 عن فعل اَىل عَ تَـ وقبيح وهللا يَـ  وهو صل إليه بطرقه، والتو احلق قبولمن وإسناده إليه يدل على املنع 

﴿:القبيح علوا كبريا لعلمه بقبحه وعلمه بغناه عنه، وقد نص على تنزيه ذاته بقوله  

       ﴾) قلت .)29/ق :�¿ȂƬƼŭƢǯ�ƢĔƘƥ�§ȂǴǬǳ¦�ƨǨǏ�ń¤�ƾǐǬǳ¦

اخلتم إىل اهللا عز وجل، فلينبه على أن هذه الصفة يف فرط متكنها وثبات قدمها   إسنادوأما عليها، 

.)2(»كالشيء اخللقي غري العرضي

تراهم يقولون إن فالن جمبول يقصدون بذلك رسوخ املعىن فيه وملا مل يكن إرادة احلقيقة  أال

لنا أسلوب  يظهرّمث ومن  )3(.يف اإلسناد إىل اهللا مقصودة على مذهبه وجب أن يعده جمازا

  .الزخمشري يف توجيه معىن اآلية لنصرة معتقدة االعتزايل

 إىلقد يلجأ فالتعليل واجلدل يف معرض الدفاع عن أفكاره النظرية  وكما يلجأ البالغي إىل

ه لآلية مدافعا عن هالزخمشري يف توجي لنصوص، وهذا ما توخاهته لالتعليل واجلدل أثناء معاجل

)4(.كالمية  معتقده بطريقة جدلية

جيوز على اهللا تعاىل أن يكون خالقا للمقدمات املوصلة إىل  ويذهب املعتزلة إىل أنه ال

﴿ :العصيان، ففي تفسريه لآلية الكرمية               

  ﴾ ) ا ألنه إىل أن الرزق هو احلالل ألن املعتزلة ال يسمون احلرام رزق يذهب. )03/البقرة

.495حاشية سعد الدين ورقة، ص)1(
.1/59الكشاف، )2(
.356،357الزخمشري لغويا ومفسرا، صمرتضى آية اهللا الشريازي، )3(
.152، ص 2008، عمان، 1مهدي صاحل السمرائي، تأثري الفكر الديين يف البالغة العربية، دار عمار،ط)4(
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  ما يوصل العبد إىل املعصية وال جيوز أن ينسب إليه .)1(العبد احلرام ليس برزق وأن اهللا ال يرزق

عن القبيح، فلفظ الرزق وإسناده إىل اهللا تعاىل دليالن لتعاليهوال جيوز فعل القبيح على اهللا 

  ويصرح أيضا. نظريته باإلسناد فقط يف إثبات هنا هو احلالل، والزخمشري متسك على أن املنفق

﴿:يف اآلية    ﴾، 2(.زقا وال يسند إىل اهللار يكون  بقوله من احلالل ألن احلرام ال(

﴿: ومنه قوله تعاىل                  

     ﴾ )ى أن اهللا يأمر أولئك القوم بالفسقوظاهر اآلية يدل عل ،)16/ اإلسراء  

﴿غري أن اآليات احملكمات دلت على أن اهللا تعاىل ال يأمر باملعصية        

                       

 ﴾ )اآلية األوىل يف )األمر(يرى الزخمشري أن  ةلك الشبهوإلبعاد ت. )28/األعراف 

افسقوا، وهذا: بالفسق أن يقول هلمن حقيقة أمرهم واألمر جماز؛ أل«: من سورة اإلسراء جماز

�ƨǸǠǼǳ¦�ǶȀȈǴǟ�Ƥيكون، فبقي أن يكون جمازا، ال Ǐ�Ǿǻ¢�±ƢĐ¦�ǾƳÂÂصبا فجعلوها ذريعة  

Ǯ تباعإىل املعاصي وا ǳǀƥ�ÀÂ°ȂǷƘǷ�ǶĔƘǰǧ��©¦ȂȀǌǳ¦  وإّمنا خوََّهلُْم إيَّاَها فيه،لتسبب إيالء النعمة

.)3(»ليشكُروا ويَعَمُلوا فيها اخلري

﴿ :قوله تعاىل ونظريه          ﴾ )15/البقرة( 

فال جيوز إسناده  ،اطنيفيقول أن إيالء املدد يف الطغيان من األفعال القبيحة اليت تستند إىل الشي

فتزايد  ،اهللا تعاىل ومنعهم ألطافه م�Ůǀƻ�ǶǿǂǨǯ�ȄǴǟ�¦ÂǂǏ¢�Ƣŭ�ǶĔƘƥوأجاب أوال ،إىل اهللا تعاىل

  ففي املسند جماز لغوي ويف اإلسناد جماز عقلي ،الرين مددا يف الطغيان وأسند إيالؤه إىل اهللا تعاىل

املد يف الطغيان ترك بن إسناد الفعل إىل املسبب له، وفاعله يف احلقيقة هم الكفرة وثانيا بأنه أريد أل

.1/49الكشاف، )1(
.2/165، املصدر نفسه)2(
.2/628املصدر نفسه، )3(
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اهللا تعاىل، فإسناده إليه حقيقة، وإن كان  ما سبق تقريره وهو فعل القسر واإلجلاء إىل اإلميان على

املسند جمازًا وثالثا بأّن املراد منه معناه احلقيقي وهو فعل الشيطان لكن أسند إليه تعاىل جمازًا

)1(.بتمكينه وإقداره على مذهبه ألنّه

من خالل تأويله ينفي أن ميد اهللا سبحانه وتعاىل املنافقني  - رمحه اهللا تعاىل - فالزخمشري

�ǶȀȈǧ�ƢȀǬǴƻ�Â¢�Ƣē®Ƣȇ±�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�Ǯ ǳ̄Â��ÀƢŻȍ¦�¿ƾǟÂ�ƨǳȐǔǳƢƥوميدهم(يف تأويل فاستخدم( 

�ǶǿƾŻ�Äǀǳ¦�À¢Â��±ƢĐ¦» ƢǓ¢�ƾǫ�ȂȀǧ��ÀƢǘȈǌǳ¦�Ȃǿ�ƨǬȈǬū¦�ȄǴǟ )إىل فاعليه) الطغيان  

ني والكفار، لكي يرد على أهل السنة الذين يرون أن مدهم بالطغيان من اهللا سبحانه من املشرك

   .وتعاىل

  مد اهللا «: ا يف ذلك على تأويل الزخمشري فقال®�čسر أبو حيان هذه اآلية القرآنية رَ وف

�Â¢�®ȂǠǈǷ�Ǻƥ¦�ǾǳƢǫ�ÀƢȈǐǠǳ¦�ǺǷ�śǰǸƬǳ¦�ǶĔƢȈǤǗ�Ŀ)قاله ابن عباس أو الزيادة) اإلمالء  

جاج وابن كيسان، أو تكثري األموال واألوالد وتطيب الطغيان قاله جماهد، أو اإلمهال قاله الزّ من 

.)2(»احلياة أو تطويل األعمار، ومعافاة األبدان، وصرف الرزايا وتكثري األرزاق

رأي أيب حيان نلحظ أن اإلنسان مسري يف أفعاله وليس خمريا، وهو ميثل قول أهل فعلى 

  .معتقد املعتزلة يف أن اإلنسان خمري يف أفعالهالسنة يف ذلك، وهذا يتناىف مع 

مد اجلبل « : أساس البالغةفيقول يف مؤلفة ) مدد(كما يقّدم الزخمشري دالالت للدال 

وهذا الوادي ميد .. ا، واستمدوا األمري فأمدهم،دً ه ألف رجل َمدَ وأمد اجليش وضم إليوغريه فامتد، 

.)3(»مْ �ÊÊĔƢيَ غْ  طُ ِيف مْ هُ دَّ مَ وَ :ƢĐ¦�ǺǷÂ��ǾȈǧ�ƾȇǄȇ±: يف وادي كذا

﴿ :يقول عز وجل                 

   ﴾ ) ( إشارةاملبتدأ اسم . )16/البقرة   (  وهو إشارة إىل الذين مر ذكرهم

تربط ما بينهما أحرف  واخلرب مجلة موصولية تفرع إىل مجل ،املوصوفني بالفساد والسفه واالستهزاء

.76، 1/75الكشاف، ينظر، )1(
.2/776،777، )مادة، مدد(ولسان العرب، .1/70البحر احمليط، ينظر، )2(
.423أساس البالغة، ص)3(
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والفاء إشارة إىل إعقاب الربح   معطوف على الصلة فهو صلة )فما رحبت جتارته(: فقوله. العطف

��ƶƥǂǳ¦�Ƥ ƦǇ�ƢĔȋ�¦±Ƣů�̈°ƢƴƬǳ¦�ń¤�ǽƾǼǇ¢Â��ǶȀǼǟ�ƶƥǂǳ¦�ȄǨǻ�ƾǫÂ�� ¦ǂǌǴǳ والربح يف احلقيقة للتاجر

اخلسارة يف الربح وإضاعة رأس  على مجلة الصلة وهو كناية عن معطوف )وما كانوا مهتدين(:وقوله

�ǶŮ¦ȂǷ¢�² أن الذين اشرتوا الضاللة باهلدى ما «: املال أي Â£°�ȄǴǟ�¦ȂǜǧƢƷ�ȏÂ�Ƕē°Ƣš �Ŀ�¦ȂŞ°

Ǫȇǂǘǳ¦�¦ȂǴǓ�ǶĔȋ«.)1(

  جعلوا لتمكنهم منه وإعراضه هلم كأنه«: يقول الزخمشري يف معىن اآلية السابقة

رة اهللا اليت وألن الدين القيم هو فط ،يف أيديهم فإذا تركوه إىل الضاللة فقد عطلوه واستبدلوها به

الزخمشري يف هذا املعىن  هو مستبدل خالف الفطرة، مث يستطردفكل من ضل ف »فطر الناس عليها

ƪكيف أسند اخلسران إىل التجارة وهو«: فيقول Ǵǫ��ƢđƢƸǏȋ:�À¢�ȂǿÂ��Ä±ƢĐ¦�®ƢǼǇȍ¦�ǺǷ

 فإن قلت. يسند الفعل إىل شيء يتلبس بالذي هو يف احلقيقة له، كما تلبست التجارة باملشرتين

ƪ Ǵǫ��Ä±ƢĐ¦�®ƢǼǇȍ¦�ȄǴǟ��Ǯ Ƭȇ°ƢƳ�©ǂǈƻÂ�½ƾƦǟ�ƶƥ°�ƶǐȇ�ǲǿ : نعم إذا دلت احلال وكذلك

هب  :فإن قلت. الة مل يصحإن مل تقم احلال د ؛رأيت أسدا، وأنت تريد املقدام: الشرط يف صحة

أن شراء الضاللة باهلدى وقع جمازا يف معىن االستبدال، فما معىن ذكر الربح والتجارة؟ كأن مث 

�À¢�ȂǿÂ��ƢȈǴǠǳ¦�̈Â°ǀǳ¦�±ƢĐƢƥ�ǢǴƦƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǠȇƾƦǳ¦�ƨǠǼǐǳ¦�ǺǷ�¦ǀǿ: قلت )2(.مبايعة على احلقيقة

¦̄¤��©¦Ȃƻ¢Â�ƢŮ�¾ƢǰǋƘƥ�ȄǨǬƫ�Ľ��±ƢĐ¦�¼ƢǈǷ�ƨǸǴǯ�¼Ƣǈƫ  تالحقن مل تر كالما أحسن منه

وأن جعلوه  . »كأن أذين قلبه خطال «:العرب يف البليد: وحنو ذلك قول )Ƣđ�ǂưǯ¢Â�ƨƳƢƦȇ.)3 د

عوا هلما اخلطل ليمثلوا البالدة به أذنني وادّ لكاحلمار ورشحوا ذلك دوما لتحقيق البالدة فادعوا لق

يأخذ يف تبسيط هذا الكالم فيقول ملا ذكر متثيال يلحقها ببالدة احلمار مشاهدة معاينة، مث 

�Ƕē°ƢǈŬ�ȐȈưŤ�ǾȈǳ¤�ǾǷƢمَ نضِ يشاكله ويؤاخيه وما يكمل ويتم با سبحانه وتعاىل الشراء تبعه ما

)4(.وتصويرا حلقيقته

.102حممد خان، لغة القرآن الكرمي، دراسة لسانية تطبيقية للجملة يف سورة البقرة، ص)1(
.1/77الكشاف، )2(
.78، 1/77، املصدر نفسه)3(
.1/78،79املصدر نفسه، ينظر، )4(
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ƢǼǇȍ¦�ƨǬȇǂǗ�ȄǴǟ�ƢđƢƸǏȋ�ȂǿÂ�̈°ƢƴƬǳ¦�ń¤�À¦ǂǈ�ƾǼǈȇ�À¢�ȂǿÂ��Ä±ƢĐ®�¦اخلُ دَ نِ سْ فقد أُ 

ƢĐ¦�ǆ±كما تلبست التجارة بامل  ،بالذي هو يف احلقيقة لهشيء يتلبس الفعل إىل  ȈǴǧ�Ǻȇŗǌ

(يف اآلية يف لفظة   ( نفسها ولكن يف إسنادها إىل التجارة.)1(

ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�Ŀ�Ä±ƢĐ¦�ŘǠŭ¦�ƢǼǳ�¬ǂǌȇ�Ǯ ǳǀƥ�ȂǿÂ:)     (والتجوز العقلي  

(:يف قوله تعاىل    ( تموما يتصل بذلك من م±ƢĐ¦�©ƢǸ ومؤكداته، وهو يف هذا

  .الشرح يفيض يف التحليل والتفصيل والتعمق يف إيضاح املعىن وتبينه

﴿ :يقول الزخمشري يف قوله تعاىل          

                      ﴾  

املزين هو الشيطان، زين هلم الدنيا وحسنها يف أعينهم بوساوسه وحببها إليهم  «. )212 /البقرة(

  هلم بأن خذهلم حىت استحسنوها وأحبوها وجيوز أن يكون اهللا قد زينها. فال يريدون غريها

(:ة من قرأءأو جعل إمهال املزين هلم تزيينا، ويدل عليه قرا       ( على

)2(.البناء للفاعل

�ŘǠǷ�ƶƦǐȈǧ��ƨǬȈǬū¦�ȏ�±ƢĐ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ń¤�śȇǄƬǳ¦�ǲǠǧ�ƾǼǇ¢�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǽǀǿ�ĿÂ

انه وتعاىل حƦǇ�ƅ¦�À¢�ƨȇȉ¦�ŘǠǷ�ƶƦǐȈǧ��ƨǬȈǬū¦�ȏ�±ƢĐ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ńƢǠƫسبحانه و اآلية أن اهللا 

ضالل أو اهلدى ال عالقة هلما خبلق ال ، وهذان السببانمنع األلطاف عنهم، أو أطال هلم يف احلياة

فال جيوز أن يكون اهللا  ،فاأللطاف وإطالة احلياة مها سببان يف اإلميان والضاللة وعلى كال التأويلني

  .سبحانه وتعاىل يف حقههو املزّين، ألّن ذلك قبيح ال جيوز  سبحانه وتعاىل

اهللا إىل  وردت إضافة التزيني«  :ورد ابن املنري اإلسكندري على تفسري الزخمشري قائال

  مل الوجهني لكن اإلضافةتب العزيز وهذه اآلية حتاإىل غريه يف مواضع من الكت تهتعاىل وإضاف

  على قواعد السنة والزخمشري يعمل. ة، واإلضافة إىل غريه جمازيإىل قدرة اهللا تعاىل حقيق

.177اإلشارات والتنبيهات، ص.26اإليضاح يف علوم البالغة، ص،القزويين. 277دالئل اإلعجاز، صعبد القاهر اجلرجاين، )1(
.1/252الكشاف، ينظر، )2(
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إىل بعض  هعلى عكس هذا، فإن أضاف هللا فعال من أفعاله إىل قدرته جعله جمازا وإن أضاف

.)1(»يف القواعد الفاسدة تباع اهلوىهذا هو التعكيس با لوقاته جعله حقيقة، وسببخم

�Ŗǳ¦�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�ƾǿ¦Ȃǌǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�¾ÂƢǼƬǧ�ÄǂǌűǄǳ¦�ƾǼǟ�Ä±ƢĐ¦�®ƢǼǇȍ¦�Ʈ Ş�µ ƢǨƬǇ¦�ƾǫÂ

  فتوسع ،فتطرق إىل اإلسناد ونسب فيه الفعل إىل فاعله احلقيقى). غامر اجلرب واإل(يبدو عليها 

حيثما استشعر  :¦ƅ¦�ń¤�ǲǠǨǳ¦�®ƢǼǇ¤�ƨǼǸǔƬŭ¦�©Ƣȇȉ¦�ȄǴǟ�ǾǬȈƦǘƫÂ�Ä±ƢĐ¦�®ƢǼǇȎǳ�ǾǳƢǸǠƬǇيف 

�Ä±ƢĐ¦�®ƢǼǇتزيني السوء إال وجعله من باب اإلاهللا تعاىل متضمنا ملعىن اجلرب أو إسناد الفعل إىل 

﴿:) 04/سورة النمل(ن ظاهرها، فيعرض لتفسري قوله تعاىل يف صارفا بذلك اآلية ع 

           ﴾ كيف أسند التزيني : فإن قلت « :فيقول

بني اإلسنادين فرق : قلت) مْ اهلَُ مَ عْ أَ انُ طَ يْ الشَّ مْ هلَُ نَ يَّ زَ وَ ( إىل ذاته وقد أسنده إىل الشيطان يف قوله 

ƢĐ¦�¦ǀǿ�¬ǂǋ�Ŀ�ǀƻƘȇ�Ľ±�. »وذلك أن إسناده إىل الشيطان حقيقة وإسناده إىل اهللا تعاىل جماز

  .الذي يسمى استعارة¢ƢĐ¦�ǺǷ�ÀȂǰȇ�À±�: بيان أحدمهاوله طريقان يف علم ال « :فيقول

متعهم بطول العمر وسعة الرزق وجعلوا  أنه ملا: ¢Âȋ¦�ǪȇǂǘǳƢǧ�ȆǸǰū¦�±ƢĐ¦�ǺǷ�ÀȂǰȇ�À¾: والثاين

Âǂǳ¦�Ƕǿ°Ƣưȇ¤Â�ǶǿǂǘƥÂ�Ƕē¦ȂȀǋ�̧¬� وإحسانهإنعام اهللا بذلك عليهم  ƢƦƫ¦�ń¤�ƨǠȇ°̄ �ǶȀȈǳ¤والرتفه 

... واملشاق املتعبة فكأنه زين هلم بذلك أعماهلم فيه التكاليف الصعبة همونفارهم عما يلزم

فأسند إليه ألن . يزين هلم مالبسة ظاهرة للتزينيه حىت تأن إمهاله الشيطان وختيل: والطريق الثاين

©ƢǈƥȐŭ¦�ǒ Ǡƥ�ǾƸƸǐȇ�ȆǸǰū¦�±ƢĐ¦«)2(.ويتحدث عن آية البقرة.  » ) يضل به كثريا ويهدي

ا يّدل عليه من فعل قبيح فيجعل إسناد اإلضالل إىل اهللا تعاىل )به كثريا
ّ
ال جيوز على اهللا إسَناًدا مل

�ƨȈƦƦǈǳƢƥ�ǾǴďǴǠȇÂ�Ƣčȇ±Ƣůإسناد الفعل إىل السبب ألنه ملا ضرب  وإسناُد اإلضالل إىل اهللا تعاىل: فيقول

.)3(»ه قوم، واهتدى به قوم سبب لضالهلم وهداهمببه املثل، فضل 

.1/252حاشية االنتصاف على الكشاف، ينظر، )1(
.3/336،337الكشاف، )2(
.1/89املصدر نفسه، )3(
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﴿ :ويقول يف قوله تعاىل              

      ﴾ )هذا مثل، كأن الغضب كان « : )154/ ألعرافا

اح، وجر برأس أخيك إليك، فرتك النطق و قل لقومك كذا وألق األل: يغريه على ما فعل ويقول له

ومل يستحسن هذه الكلمة ومل يستفصحها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح  اإلغراءبذلك وقطع 

وملا سكن عن موسى : وإال فما لقراءة معاوية بن قرة. إال لذلك، وألنه من قبيل شعب البالغة

)1(.جتد النفس عندها شيئا من تلك اهلزة، وطرفا من تلك الروعة الغضب ال

شبه الغضب بشخص أمرناه، فهو استعارة يعين أنه «: قال شهاب معلقا على هذا الكالم

ور الغضب كشخص كان يلح عليه فص .)2(»ليمكنية وأثبت له السكوت على طريق التخي

)3(.ه ويزين له االندفاعويهيج

  رأي خمالف يف حتليل هذه اآلية حيث يقول صاحبه "اإلشارات والتنبيهات"وقد ورد يف 

عدم : وذلك أن السكوت هو: œȈǯŗǳ¦�±ƢĐ¦�ǺǷ�ÀƢǯ�À¤Â� Ȇǋواحلق أنه ليس من التمثيل يف  «

ن يتكلم بكالم غري مألوف منه بسبب هيجاالتكلم عما من شأنه أن يتكلم والغضبان حيث 

من إسناد الشيء إىل سببه،  القوة الغضبية وغلبتها القوة العاقلة، جاز إسناد الكالم إىل الغضب

وإذا سكنت صورة الغضب جاز إسناد السكون به غضبه، ويراد ... هاج شيطان فالن: كما يقال

ألن   ،تكلم دون السكوت، واختري تكلم الغضبان على حركاته غري املعهودةإليه، ألنه هو املقابل لل

عن حركاته خبالف العكس واختري إسناده إىل الغضب ال إىل صاحبه لصريورة  كالمه قد خيلو

  )سكت عن موسى الغضب: (اختري كَ لِ ذَ لِ و صاحبه عنده كآلة الفعل مسلوب االختيار، 

)4().سكن(على 

.2/157، الكشاف )1(
.4/222حاشية الشهاب، )2(
.191فاضل صاحل السمرائي، اجلملة العربية واملعىن، ص)3(
.180ركن الدين اجلرجاين، ص)4(
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�ȂŴ�ǾȈǴǟ�ƨǳ¦ƾǳ¦�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�©Ƣȇȉ¦�ǒ Ǡƥ�¼ƢǇÂ�±ƢĐ¦�Ŀ�ƾȇǂƴƬǳ¦�¿ȂȀǨǷ�ÄǂǌűǄǳ¦�¾ÂƢǼƫ�ƾǫÂ

﴿ :ما جاء يف قوله تعاىل               

                    

  ﴾ )اإلذاقة واللباس استعارتان: فإن قلت «:يتساءل جار اهللا قائال ،)112/النحل  

  قاعها عليهيوجه صحة إباس املستعار فما لفما وجه صحتهما؟ واإلذاقة املستعارة موقعة على ال

أما اإلذاقة فقد جرت عندهم جمرى احلقيقة لشيوعها يف الباليا والشدائد، وما ميس : مث جييب قلت

  ملأثر الضرر واأليدرك من  ذاق فالن البؤس والضر وأذاقه العذاب شبه ما: الناس منها فيقولون

غشي اإلنسان  ى الالبس مامبا يدرك من طعم املر البشع، وأما اللباس فقد شبه الشتماله عل

  وقع عبارة اإلذاقة على لباس اجلوع واخلوف، فألنه ملا بعض احلوادث وأما إيقاع من والتبس به

حنو هذا شيهم من اجلوع واخلوف، وهلم يف غ فأذاقه ما: قيل فكأنه عما يغشى منهما ويالبس

ŷƾǬǧ�Ǻŭ�ȏ¤�ǞǬȇ�ȏ�°ƢǰǼƬǇȏ¦�ÀƜǧ��ƢǸđ�ƨǗƢƷȍ¦�ǺǷ�ƾƥȏ�ÀƢǬȇǂǗأن ينظروا فيه: ا أحدمها  

:، وحنوه قول كثري)1(»املستعار له كما نظر إليه ههنا إىل

 ابُ قَ رِ هِ تِ كَ حْ ضِ لِ تْ قَ لِ غَ     اكً احِ ضَ مَ سَّ بَ ا تَـ ذَ إِ اءِ دَ الرّ رُ مْ غَ 
َ
الِ امل

مر غووصفه بال. للمعروف، ألنه يصون عرض صاحبه صون الرداء ملا يلقى عليهاءِ دَ استعارة الرِّ 

  .إىل املستعار لهوف والنوال، ال صفة الرداء، نظر صفة املعر  الذي هو

  :إىل املستعار كقولهفيه والثاين أن ينظروا 

كرْ بَ نْ و بَ رُ مْ ا عَ خَ اأَ يَ كَ دَ يْ وَ رُ     روــعم دُ بْ ي عَ ـــــــائِ دَ  رِ ِين عُ ازِ ـــــنَ يُـ 

رِ طْ ـشَ بِ هُ نْ مِ رْ جِ تَ اعْ فَ كَ ونَ دُ وَ يِين ميَِ تْ كْ لَ ي مَ ذِ الَّ رُ طْ الشَّ ِيلَ 

منه بشطر، فنظر إىل املستعار يف لفظ االعتجار، ولو  فاعتجر: أراد بردائه سيفه، مث قال

مَ سَّ بَ ا تَـ ذَ إِ اءِ دَ الرِّ اِيفَ فكساهم لباس اجلوع واخلوف، ولقال كثري ضَ : نظر إليه فيما حنن فيه لقيل

)2(.اكً احِ ضَ 

.614، 2/613الكشاف، )1(
.615، 2/614املصدر نفسه، )2(
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الغمر يوصف به الرداء كما يوصف وقد اعرتض على الزخمشري يف بيت كثري، وذلك ألن 

ن يكون جتريدا أ حُّ صِ يَ  ار الزخمشري إىل هذا يف األساس فالبه العطاء جمازا يف كليهما ، وقد أش

بل هو من أوصافهما، وأجيب على هذا بأنه وإن كان،املستعار له فقط ألنه ليس يف أوصاف

ال جند يف التعرض هلا  أخرى رتاضاتاعوهذا يكفي، وهناك   نه شاع يف النوالا إال أمن أوصافهم

ما يف اآلية يف أن التجريد وهذا املثال املستشهد به يشبه  «: شهاب حني قالالعناء وقد أحسن 

.)1(»حمضا  اجتريدليس 

ÄǂǌűǄǳ¦�Ä¢°�ȄǴǟ�ȆǰƦǈǳ¦�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ�ǪǴǟÂ� ّنفواعلم أّن ما جزم به املص: فقال

�ǲǏƢū¦�°ǂǔǳ¦�ËÀȋ�ƨȈǴǬǟ�ƢĔ¢�Ǫū¦Â... حتقيقية إما عقلية أو حسيةمن كون االستعارة يف اللباس 

)2(.باجلوع واخلوف حمقق

 )112/النحل ( جمردة يف اآلية الكرمية االستعارةويرى صاحب اإلشارات والتنبيهات أن 

«��«: حيث قال ȂŬ¦Â�̧ ȂŪƢƥ�ƅ¦�ǶđƢǏ¢�ǾǴǏ¢للجوع و اخلوف  فاستعار�ƢǸĔ¢�ǞǷƢŝ�² ƢƦǴǳ¦

  عر هلا الكسوةتومل يسجبامع اإلدراك   اإلذاقة لإلصابة استعارةمشالهم كما يشملهم الثوب مث 

والكسوة   الذوق واللمس: تجريد، لكون اإلذاقة تستلزم اإلدراك حباستنيالمع أن الرتشيح أبلغ من 

.)3(»منهما س أعمُّ لباس صار اللباهلما ال استعارمس فقط مث اإلدراك باللّ مُ تستلزِ 

  ز ترك اإلضافةسا من اخلوف واجلوع، ولذلك ال جيو لبا: فأضافه إليهما للتخصيص أي

)4(.فال يعامل أذاق اللباس باإلطالق

استعارة جمردة حيث  تعارة يف اآلية السابقةويقارن القزويين بني رأي الزخمشري يف جعل االس

  شبه باللباس الشتماله فعلى ظاهر قول الشيخ جار اهللا العالمة استعارة عقلية ألنه قال«قال 

وبني رأي السكاكي صاحب  )5(.»بس به من بعض احلوادثس ما غشى اإلنسان واللّ على الالّب

.5/376حاشية الشهاب، ينظر، )1(
.195، و144عروس األفراح يف شروح تلخيص املفتاح، صينظر، )2(
.177ركن الدين اجلرجاين، ص)3(
.177املرجع نفسه، ص)4(
.614، 2/613والكشاف، .159اإليضاح يف علوم البالغة، ص)5(
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  املفتاح حسيةوعلى ظاهر قول الشيخ صاحب  «: املفتاح حينما جعل االستعارة حسية فقال

.)1(»اللون ورثاثة اهليئة تقاعنابسه اإلنسان عند جوعه وخوفه من ألنه جعل اللباس استعارة ملا يل

  : مـالتجسي- ب

�Ä±ƢĐ¦�§ȂǴǇألهللا آليات عدة خيالف فيها مقتضى الظاهر متكأ على ا وقد تعرض جارا

﴿: الستبعاد الشبهات عن الذات اإلهلية فيقول يف قوله تعاىل     

     ﴾ )يشبه القدوم، ولكن َماَال ليس ههنا قدوم وَ «: يقول. )23/الفرقان

ضيف ملهوف وقري  ها يف كفرهم من صلة رحم، وإغاثةو مثلت حال هؤالء وأعماهلم اليت عمل

�ǶĔƢǘǴǇ�¦ȂǨǳƢƻ�¿Ȃǫ�¾ƢŞ�ǶȀǼǇƢŰÂ�ǶȀǷ°ƢǰǷ�ǺǷ�Ǯ،ومن على أسري ǳ̄�ŚǣÂعليه واستعصوا  

  ارً ومزقها كل ممزق، ومل يرتك هلا أثحتت أيديهم فأفسدها  وقصد إىل ما فقدم إىل أشيائهم،

.)2(»وال عثريا

ǲǠǨǳ¦�ŘǠǷ�ƨƷ¦±¤�ǲȇÂƘƬǳ¦�¦ǀđ�®¦°¢�ƾǬǧ )وهي الذي يفيد معىن احلركة واالنتقال )قدم  

والفعل من غري أن  اإلرادةالذي يدل على ) قصد، عمد ( من صفات املخلوقني إىل معىن آخر

)3(.االنتقال الذي ال جيوز حبق اخلالق سبحانهو فهم منه معىن احلركة يُ 

﴿ :قوله تعاىليف ويقول        ﴾ )فإن قلت « .)22/الفجر  

هو متثيل : كان يف جهة؟ قلت  ركة واالنتقال إمنا جيوزان على منإىل اهللا واحلȆĐ¦�®ƢǼǇ¤�ŘǠǷ � ما

حاله يف ذلك حبال ملك إذا حضر بنفسه  مثلت: وتبني آثار قهره وسلطانه لظهور آيات اقتداره

ظهر حبضوره من آثار اهليبة والسياسة ماال يظهر حبضور عساكره كلها ووزرائه وخواصه عن بكرة 

.)4(»أبيهم

.378ومفتاح العلوم، السكاكي، ص.159القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص)1(
.3/267الكشاف، )2(
.159، 158، ص2005، بريوت، 1القرآن الكرمي، دراسة داللية، دار ابن حزم، طحسني حامد الصاحل، التأويل اللغوي يف)3(
.4/739الكشاف، )4(
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﴿ :اين معلقا على هذا الكالم ونظريه يف قوله تعاىلويقول اجلرج    

                   ﴾  

¤ȆĐ¦Â�ÀƢȈƫȍ¦�À �:عن أقوال أهل التحقيق، فإذا قيل هلموأشباه ذلك من النبوّ ،)210/ البقرة(

صفة من صفات األجسام، واهللا عز وجل خالق األماكن واألزمنةانتقال من مكان إىل مكان و 

وأن املعىن  ،)1(واملماسة واحملاذاة ،احلركة والنقلة والتمكن والسكون كل ما تصح عليه  ومنشئ

﴿ : بقوله تعاىلوأن حقه أن يعّرب » وجاء أمر ربكإال أن يأتيهم أمر اهللا ، « :على  

             

                  

                       ﴾

يكون  كروه، وأفعل مااملآتيك من حيث ال تشعر يريد أنزل بك : وقول الرجل. )02/احلشر(

)2(.حلوله بك نُ مَ تأجزاء لسوء صنيعك يف حال غفلة منك، ومن حيث 

  حيث قال الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل ،من سورة ق 16ذاته يف تفسري اآلية  األمروَ 

منه ومه قرب علمه منه وأنه يتعلق مبعل: القرب هنا جماز، واملراد)يدِ رِ الوَ لِ بْ حَ نْ مِ هِ يْ لِ إِ بُ رَ قْـ أَ نُ حنَْ وَ (

اهللا يف كل : قالكما ي من خفياته، فكأن ذاته قريبة منه عليه شيء ومن أحواله تعلقا ال خيفى

)3(.األمكنة مكان، وقد جّل عن

قرب علم به وبأحواله ال خيفي عليه )  حنن أقرب) (هـ 745ت (اهريحزم الظ ابنوقال 

ته فكأن ذاته قريبة منه ولكن ملاذا أضاف اهللا تعاىل القرب منه؟ واجلواب عن ذلك اشيء من خفي

وده ورسله، وقد جاء مثل هذا مرادا جنهم �Â�ǽǂǷƘƥ�Ƕđǂǫ�Àȋإليه أن اهللا تعاىل أضاف قرب املالئكة 

̈�¦ƢĔȋ�ƅ إذا قرأه جربيل فجعل قراءة :أي ،)هُ نَ آَ رْ قُـ عْ بِ اتَّ فَ اهُ نَ أْ رَ قَـ ا ذَ إِ فَ : ( ملالئكةبه ا  ¦ǂǫ�ǲȇŐƳ

)4(.واتبعها بذهنك لتحفظها امسع قراءته) قرآنه اتبع(ومعىن. من عنده

.295أسرار البالغة، ص)1(
.295، صاملرجع نفسه)2(
.4/374الكشاف، )3(
.4/165، 1981، بريوت، لبنان، 3بن جزي الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، الكتاب العريب، ط)4(



228

   .)التمثيل( التخييل :المبحث الثاني

  وما نلحظه عند حتليلنا لآليات اليت وقف عندها الزخمشري أنه يستعمل املصطلحني

ويف البعض اآلخر يفرق بينهما تفرقة  ،مبعىن واحد يف بعض اآليات القرآنية -التمثيل، التخييل-

  : وهذا ما سنقف عنده يف الشواهد اآلتية ،واضحة

﴿ :يقول يف قوله تعاىل            

                 ﴾ )67/الزمر(. 

ةِ امَ يَ القِ مَ وْ يَـ هُ تُ ضَ بْ ا قَـ يعً مجَِ ضُ رْ اْألَ وَ : (فقال. شأنه على طريقة التخييل على عظمته وجاللة مث نبههم

إذا أخذته كما هو جبملته وجمموعه تصوير  والغرض من هذا الكالم) هِ ينِ مِ يَ بِ اتُ يَ وِ طْ مَ اتُ وَ مَ والسَّ 

هة حقيقية  باليمني إىل جعظمته والتوقيف على كنه جالله ال غري، من غري ذهاب بالقبضة وال

  فقال: يروي أن جربيل جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوجهة جماز، وكذلك حكم ما

مة على أصبع، واجلبال على أصبع، وسائر أبا القاسم إن اهللا ميسك السموات واألرض يوم القيا يا

  تعجبا  صلى اهللا عليه وسلمأنا امللك فضحك رسول اهللا: اخللق على أصبع مث يهزهن فيقول

  أفصح العرب وتعجب ألنهضحك وإمنا ).هِ رِ دْ قَ قَّ وا اهللا حَ رُ دَّ ا قَ مَ وَ : (مما قال مث قرأ تصديقا له

  مساك وال أصبع وال هز وال شيءإر من غري تصوّ ،ما يفهمه علماء البيان مل يفهم منه إالّ 

من ذلك، ولكن فهمه وقع أول شيء وآخره على الزبدة واخلالصة اليت هي الداللة على القدرة 

عليه هوانا  هينة األوهامالباهرة، وأن األفعال العظام اليت تتحري فيها األفهام واألذهان، وال تكتنهها 

)1(.ال يوصل السامع إىل الوقوف عليه إال إجراء العبارة يف مثل هذه الطريقة من التخييل

  بل ،جاء خمالفا للحقيقة واملراد ما االستعارةوهو يريد بالتخييل هنا التمثيل على سبيل 

  .على ضرب من التجوز والتأويل 

َوالسََّمَواُت َمْطوِيَاٌت (:فقالوالزخمشري مسبوق يف هذا املنحى من حتليل، يقول اجلرجاين 

وهذا منهم تفسري على اجلملة وقصد إىل نفي ... اليمني مبعىن القدرة تراهم يطلقون )بَِيِميِنهِ 

.4/138الكشاف، ينظر، )1(
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شبه ات تقع للجهال وأهل التشبيه جل اهللا تعاىل عن رحة بسرعة خوفا على السامع من خطر اجلا

ذا تأملت إو بيان الطريقة واجلهة اليت منها حيصل على القدرة والقوة،  إىل املخلوقني، ومل يقصدوا

)1(.علمت أنه على طريقة املثل

)ةِ امَ يَ القِ مَ وْ يَـ هُ تُ ضَ بْ ا قَـ يعً مجَِ ضَ رْ األَ وَ : (وكما أنا نعلم يف صدر هذه اآلية وهو قوله عز وجل

  بل نصري إىل القدرة ستجيُز أن جنعل القبضة امسا للقدرة،ن أن حمصول املعىن على القدرة مث ال

حتت أمر اهللا  اهَ رّفِ صُ األرض يف تَ لَ ثَ أّن مَ  -واهللا أعلم -إّن املعىنمن طريق التأويل واملثل، فنقول

اآلخذ منا  ةِ بضيف قَ  مثل الشيء يكون عّز وجّل،مما فيها عن سلطانه  ءشي يشذّ وقدرته، وأنه ال

)2(.واجلامع يده عليه

  ل فيجعل الكالم إما متثياليالزخمشري يف بعض النصوص بني التمثيل والتخي فرقُ ويُ 

﴿ :ومن ذلك قوله تعاىلأو ختييال            

        ﴾ )ا أن يكون هذا من جماز التمثيل مّ إ«: فقال. )11/فصلت

يه فعل األمر املطاع، فهذا وجه كأن عدم امتناعهما على قدرته امتثال املأمور املطيع إذا ورد عل

والغرض  ،م السموات واألرض فأجابتاهفيه على أن اهللا تعاىل كلّ  األمر فيبىن ،ا أن يكون ختييالمّ وإ

واجلواب، ومثله قولحيقق شيئا من اخلطاب منه تصوير أثر القدرة يف املقدور من غري أن 

، فلم يرتكين، ورائي احلجر الذي ينيدق؟ فقال الوتد اسأل من مل تشقين: قال اجلدار للوتد: القائل

.)3(»ورائي

عند املعتزلة  تكون اآليةفرمبا « : ويعلق مهدي صاحل السمرائي على هذه اآلية الكرمية قائال

أراد  زيل، يرى أن معىن اآليةتوهي عند أهل السنة حقيقة، فالزخمشري وهو مع،منهم جمازا

ƢĐ¦�ǺǷ�ȂǿÂ±�... ووجدتا ملا أرادمها وكانتا يف ذلك كاملأمور املطيع  ،ا فلم ميتنعا عليهمتكوينه

.274، 273أسرار البالغة، ص ينظر،)1(
.274، ص املرجع نفسه)2(
.4/184الكشاف، ينظر، )3(
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هذه اآلية وأمثاهلا ذلك  األخذ بظاهرمينع من  أما أهل السنة فال يرون ما). الذي يسمى التمثيل

.)1(»على إنطاق كل شيء بالنظر إىل قدرة اهللا تعاىل وعلمه فإن اهللا تعاىل قادر

والالفت لالنتباه أن هناك فرقا بني حتليل األسلوب على طريقة التمثيل يف هذا املوضوع 

  التمثيلية وبني حتليله على طريقة التخييل، فطريقة التمثيل هي طريقة االستعارة

أما طريقة التخييل فهي أقرب إىل فرض األشياء وختيلها كاحملاورة بني اجلدار  ،يف مفهوم املتأخرين

والوتد، ونداء األرض وإجابتها، وقد يكون منه القصص على ألسنة احليوانات فهو باب اخليال 

)2(.االستعارةاحملدود يف صور الطليق احلر، الذي يُبعُد يف التحليق عن اخليال 

  وينتقل الزخمشري من نفي التجسيم عن اهللا عز وجل إىل نفي الكينونة واملكان عنه تعاىل

﴿ :يقول يف تفسري اآلية               

                 

        ﴾ )الزخمشري كعادته فإن قلت ويتساءل .)07/غافر  

اللذان وسعا  العلم والرمحة مها : وسع كل شيء؟ قلت: صح أن يقالتعاىل اهللا عن املكان فكيف 

وسع كل شيء رمحتك وعلمك ولكن أزيل الكالم عن أصله بأن : كل شيء يف معىن واألصل

يف وصفه بالرمحة  أسند الفعل إىل صاحب الرمحة والعلم، وأخرجا منصوبني على التمييز لإلغراق

)3(.والعلم كأن ذاته رمحة وعلم واسعان كل شيء

﴿ :اإلهلية فيقول يف تفسري قوله تعاىلمث يعود إىل نفي التجسيم عن الذات  

              

            ﴾)والظاهر أن الزخمشري قد . )10/الفتح

.117تأثري الفكر الديين يف البالغة العربية، ص)1(
.521،522حممد حممد أبو موسى، البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري، ص)2(
.4/148الكشاف، )3(
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(«  :أدرك سياق اآلية فمضى يفسرها على طريقة التخييل فقال   (  يريد أن يد

  هي يد اهللا واهللا تعاىل منزه: اليت تعلو أيدي املبايعني -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

صلى اهللا عليه  - تقرير أن عقد امليثاق مع الرسول: املعىنعن اجلوارح وعن صفات األجسام، وإمنا 

﴿كقوله تعاىل   .)1(»قده مع اهللا من غري تفاوت بينهماكع  - وسلم   

       ﴾ )80/النساء(.

﴿:ويقول يف تفسري قوله تعاىل       ﴾)أن . )27/الرمحن

مساكني مكة إذ « :املقصود بالوجه ذات اهللا من قبيل إطالق اجلزء على الكل ويستشهد بقول

.)2(»أين وجه عريب كرمي ينقذين من اهلوان: يقولون

﴿ :ويتوقف الوخمشري عند قوله تعاىل           

              

                       

               ﴾ )64/املائدة( .

﴿ :غل اليد وبسطها جماز عن البخل واجلود ومنه قوله تعاىل« :قائال       

       ﴾)به إثبات يد وال غل تكلممن ي وال يقصد. )29/مرمي  

ÀƢƦǬǠƬǷ�ÀƢǷȐǯ�ƢǸĔȋ،وال بسط، وال فرق عنده، بني هذا الكالم وبني ما وقع جمازا عنه

ال بإشارته من غري  عطاء قط وال مينعه نه يستعمله يف ملك ال يعطيحىت أ ،على حقيقة واحدة

ما أبسط يده : لقالوا إىل املنكب عطاء جزيال استعمال يد وبسطها وقبضها، ولو أعطي األقطع

.)3(»ني للبخل واجلودتن بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقببالنوال، أل

.4/326، الكشاف  )1(
.4/436، املصدر نفسه)2(
.1/641، املصدر نفسه)3(
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-وجلّ عزّ -خيص قضية الرؤية، فإن املعتزلة ينفون نفيا قاطعا إمكانية رؤية اهللا وفيما

جهة وبذلك ملتحيزة يف املكان والقائمة يف األجسام اعلى  على أساس أن الرؤية ال جتوز إال

)1(.يذهبون إىل نفي الرؤية يف الدنيا واآلخرة على السواء

﴿ :طويل منه ما ذكره عند تفسري قوله تعاىل وللزخمشري يف نفي الرؤية حديث    

              

                      

            ﴾

(ومعىن  .)143/األعراف(    ( أرين نفسك أنظر إليك والرؤية عني النظر : أي

ليك وأراك وإذ  من رؤيتك بأن تتجلى يل فأنظر إاجعلين متمكنا : فكيف قيل أرين أنظر إليك؟ أي

(:كانت الطلبة هي الرؤية ال النظر الذي ال إدراك معه، قال تعاىل  ( )143/األعراف( .

كيف طلب موسى عليه السالم ذلك، وهو من أعلم الناس باهللا :ومل يقل لن تنظر إيل، فإن قلت

وبتعاليه عن الرؤية اليت هي إدراك ببعض احلواس وذلك إمنا يصح فيما  وما جيوز عليه وما ال جيوز، 

وما كان طلب : قلت...يف جهة فمحال أن يكون.ليس جبسم وال عرض كان يف جهة، وما

ȂƦǴǗ�śƷ�ǶĔ¢�Ǯ¦� ة إال ليبكت هؤالء الذين دعاهم سفهاء وضالالالرؤي ǳ̄Â��ǶȀǴǠǧ�ǺǷ�¢ŐƫÂ

  بد ال: على احلق فلجوا ومتادوا يف جلاجهم، وقالواالرؤية أنكر عليهم وأعلمهم اخلطأ، ونبههم

ة ذلك ليتيقنوا يسمعوا النص من عند اهللا باستحال أنولن نؤمن لك حىت ترى اهللا جهرة فأراد 

(، فلذلك قال)2(من الشبهة مْ هُ لَ خَ وينزاح عنهم ما دَ    ( وإذ كان يف هذا الرد

تعاىل كانوا  زجر موسى عليه السالم عما طلب وإنكار عليه يف نبوته واختصاصه وزلفته عند اهللا

)3(.هم أوىل باإلنكار

.351، ص2003، الدار البيضاء، 5نصر حامد أبو زيد، االجتاه العقلي يف التفسري، املركز الثقايف العريب، طينظر، )1(
.147، 2/146الكشاف، ينظر، )2(
.2/148، املصدر نفسهينظر، )3(
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﴿ :املستقبل كقوله تعاىل وجاء النفي بأن لتأكيد النفي يف        

               

             ﴾ )73/احلج( .

﴿ :فقوله                 ﴾ )103/األنعام( .

كيف : لتاملنفي مضاف لصفاته، فإن قن تأكيد وبيان أل) لن تراين(ستقبل ونفي الرؤية فيما ي

﴿ :تعاىل يف قوله )1(اتصل اإلدراك          

                      

                  

       ﴾)اتصل به على معىن أن النظر إيلَّ : مبا قبله؟ قلت) 143/األعراف

تنظر إىل اجلبل الذي يرجف بك ومبن طلبت  أنوهو . حمال فال تطلبه، ولكن عليك بنظر آخر

�È®�ǾǴǠƳ¢�Ǧالرؤية  ȈǯÂ�Ǿƥ�ǲǠǧ¢�Ǧ Ȉǯ��ǶȀǴƳȋ�čǯ ا بسبب طلبك الرؤية لتستعظم ما أقدمت عليه مبا

)2(مثله عند نسبة الولد إليه وعال حقق عند طلب الرؤية ما أريك من عظم أثره كأنه عزَّ 

 ﴿               

 ﴾ )91-90/مرمي(.  

وقد علق وجود الرؤية يف هذه اآلية الكرمية بوجود ما ال يكون من استقرار اجلبل مكانه 

حني يدكه ويسويه باألرض، وهذا كالم مدمج بعضه يف بعض وارد على أسلوب عجيب ومنط 

مث كيف بىن الوعيد  ،أال ترى كيف ختلص من النظر إىل النظر كله بكلمة االستدراكبديع، 

.2/149والكشاف،.128، ص1966، بريوت، 1دار الفكر العريب، طأمحد حممد احلويف، الزخمشري،)1(
.2/149الكشاف،  و .129، صاملرجع نفسه)2(
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﴿ :، أعين قوله)1(بالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر على الشريطة يف وجود الرؤية    

              

                      

            ﴾ 

  . )143/األعراف(

موسى  ا وخرّ وكً كُ وإرادته جعله َمدْ ،ا جتلى ربه للجبل، وظهر له اقتداره وتصدى له أمرهفلمَّ 

ال جيوز عليك  سبحانك أنزهك عما: رأى، فلما أفاق من صعقته قال مغشيا عليه من هول ما

  مدرك بشيء من الرؤية وغريها، تبت من طلب الرؤية، وأنا أول املؤمنني بأنك لست مبرئي وال

)2(.من احلواس

فانظر إىل إعظام اهللا تعاىل أمر الرؤية يف هذه اآلية الكرمية وكيف أرجف اجلبل بطالبيها 

 اميف إعظ نفيان ذلك مبالغةخيل كليمه موسى عليه السالم من وجعله دكا، وكيف أصعقهم ومل 

أول  أنا األمر، وكيف سبح ربه ملتجئا إليه، وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه وقال

)3(.املؤمنني

فتأويل الرؤية ورد مبعىن العلم أو املعرفة وهذا املعىن تلقفه الزخمشري مستشهدا به على أن 

التأويل، فيقول الزخمشري النظر يف اآلية مبعىن املعرفة، كأن احلديث قد سلم للمعتزلة متاما على هذا 

سرتون ربكم  ( احلديث أعرفك معرفة اضطرار كأين انظر إليك كما جاء يف) أنظر إليك(يف تفسري

الء كإبصاركم القمر إذا امتأل جلية هي يف اجلمبعىن ستعرفونه معرفة ) مر ليلة البدركما ترون الق

ألنَّه تعاىل احتجب عن مجيع خلقه يف الدنيا  يف الدنيا) لن تراين( « :يقول ابن قتيبة ستوىوا

  القمر يف ليلة البدر ال خيتلفون فيه كماوجتّلى هلم يوم احلساب والقصاص فريونه كما يُرى 

.)4(»ال خيتلفون يف القمر

.129أمحد حممد احلويف، الزخمشري، ص)1(
  .129ص ،املرجع نفسه)2(
.129املرجع نفسه، ص)3(
.45االختالف يف اللفظ والّردُّ على اجلهمية واملشبهة، ص.2/151الكشاف، )4(
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﴿ :تعاىل يف تفسري اآلية الكرميةوتأمل قوله          

      ﴾ )اجلوهر اللطيف الذي ركبه اهللا يف حاسة النظر الَبَصُر هو  )103/األنعام

  ألنه متعال أن يكون مبصرا يف ذاتهبه تدرك املبصرات فاملعىن أن األبصار ال تتعلق به، وال تدركه

للطف إدراكه ألن األبصار إمنا تتعلق مبا كان يف جهة أصال أو تابعا كاألجسام واهليئات، وهو 

وهو يلطف عن أن تدركه  ،للمدركات يدرك تلك اجلواهر اللطيفة اليت ال يدركها مدرك

)1(.من باب اللطفبكل لطيف فهو يدرك األبصار ال تلطف عن إدراكه، وهذا ) اخلبري(األبصار

  الذي يثريه تأويلالتفسري تسعف الزخمشري معرفته البالغية فيبتعد عن اإلشكال ويف هذا 

مبعىن أن نفي  آخر اآلية بأوهلا على طريقة اللفباملبصرين ويساعده على ذلك ربط ) األبصار( 

مث إن تعريف  ،لطيفا، وإثبات ملا يؤكده كونه خبريا -سبحانه -إدراك األبصار هللا يؤكده كونه 

ǘǳ�ǂǿ¦ȂƳ�ƢĔƘƥ�°ƢǐƥȌǳ�ÄǂǌűǄǳ¦مي للمعتزلة، وللنظام وأن اهللا يدركها يستند إىل أساس كال يفة

ن اجلواهر جيوز أن ترى، وبذلك يرى اهللا ما جتوز عليه رؤيته ويرتفع االعرتاض الذي خصوصا يف أ

)2(.ميكن أن يثور من اخلصوم على ذلك

 ﴿يريد الزخمشري من اإلدراك اإلحاطة، ومنهوعلق ابن املنري على هذا بقوله    

   ﴾ )أحاط به، و: أي .)90/يونس﴿          

   ﴾)ال جمرد  وعال بنا، فاملنفي إذا عن األبصار إحاطتها به عزَّ أي حماطٌ . )61/الشعراء

يدل لنا أن ختصيص : فنقول الرؤية، مث إما أن يقتصر على أن اآلية ال تدل على خمالفتنا أو تزيد

من ذلك، وأقله جمرد الرؤية كما أنا نقول هو أدىن اإلحاطة بالنفي يشعر بطريق املفهوم بثبوت ما

منفية كنفي طة للعقل وإن كانت املعرفة مبجردها حاصلة لكل مؤمن، فاإلحا،ال حتيط به األفهام

  .من املعرفة للعقل والرؤية للحس ثابت غري منفي س ومادون اإلحاطةاإلحاطة للح

.2/51،52، الكشاف)1(
.196زيد، االجتاه العقلي يف التفسري، ص نصر حامد أبو)2(
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مث  ،ة الرؤية عقال دليال وال شبهة فيحتاج إىل القدح فيهومل يذكر الزخمشري على إحال

اجلواز، ولكنه اقتصرمعارضته بأدلة اجلواز، ولكنه اقتصر على القدح فيه، مث معارضته بأدلة

فيقَتِصُر معه على إلزامه استبعاد أن يكون املوجود استبعاد أن يكون املرئي ال يف جهةعلى 

)1(.مها معايزُ النقياد إىل العقل يبطل هذا الوهم وجيُ اذ اتباع الوهم يبعدمها مجيعا، و ، إال يف جهة

﴿ :وأورد يف تفسريه لقوله عز وجل        ﴾  

ا خاصة واختصاصهم بالنظر إليه حمال، فوجب محله على معىن �Ëđ°�ń¤�ǂǜǼƫ. )23-22/القيامة(

أنا إىل فالن ناظر ما يصنع يب : يصح معه االختصاص والذي يصح معه أن يكون من قول الناس

:تريد معىن التوقع والرجاء، ومنه قول القائل

  .امً عَ  نِ ِين تَ دْ زِ كَ ونَ دُ رُ حْ البَ وَ       كمل نْ مِ كَ يْ لَ إِ تُ ا َنَضرْ ذَ إِ وَ 

ƨǷ¦ǂǰǳ¦Â�ƨǸǠǼǳ¦�ÀȂǠǫȂƬȇ�ȏ�ǶĔ¢�ŘǠŭ¦Â�Â�ÀȂǌź�ȏ�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ�¦ȂǻƢǯ�ƢǸǯ�Ƕđ°�ǺǷ�ȏ¤ونيرج  

)2(.إياه إالّ 

مة، من سورة القيا) 23-22(وأورد حسني الذهيب تعليقا عن تفسري الزخمشري لآليتني

﴿: تعرض لتفسري قوله تعاىل  فمثال نراه عندما «: قال        ﴾  

ألنه ال يتِفُق مع مذهبه الذي ينفي رؤية اهللا تعاىل، ونراُه ) ناظرة(الظاهر لكلمة  ص من املعىنليتخ

(:آخر هو التوقع والرجاء فيقول  يُثبُت له معىن ( تنظر إىل تنظر إليه خاصة ال

�È ƢȈǋ¢�ń¤�ÀÂǂǜǼȇ�ǶĔ¢�¿ȂǴǠǷÂ��ǽŚǣ�ǞǸƬŸ�ǂǌŰ�ĿÂ�®ƾǠǳ¦�ƪ Ţ�ǲƻƾƫ�ȏÂ��ǂǐū¦�Ƣđ�ǖȈŹ�ȏ

«��Ƕǿ�ȏÂ�ǶȀȈǴǟفيه اخلالئق كلهم، فإن املؤمنني نظّ  Ȃƻ�ȏ�Ǻȇǀǳ¦�ÀȂǼǷȉ¦�ǶĔȋ��¿ȂȈǳ¦�Ǯ ǳ̄�̈°Ƣ

حمال، فوجب محله على معىن يصح معه ختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورا إليه احيزنون ف

يد معىن يصنع يب تر  أنا إىل فالن ناظر ما: االختصاص، والذي يصح معه أن يكون من قول الناس

)3(.التوقع والرجاء

.2/52الكشاف، )1(
.4/649،650، املصدر نفسه)2(
.1/315التفسري واملفسرون، )3(
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حيث  )الرؤية واإلدراك: ( بني مصطلحيوذهب بعضهم يف تفسري هذه اآلية للتفرقة 

والنظر فهل املعىن يف اآلية متوجه لإلحاطة  اإلحاطة: مل معنيني مهاتتوصلوا إىل أن اآلية حت

قال بعضهم الفرق بني الرؤية واإلدراك أن اإلدراك يتضمن  «:أجاب الكليب قائال ،والنظر؟

وال يقتضي ذلك  م°�Ëđ ه فلذلك نفى أن تدرك أبصار اخللقاإلحاطة بالشيء والوصول إىل غايت

.)1(»إلحاطة علمه تعاىل باخلفياتنفي الرؤية وحسن على هذا قوله وهو يدرك األبصار 

نفاه اهللا عن عباده وهو اإلدراك  ، وعليه يكون ما)باملعىن الظاهر(فاإلدراك غري الرؤية 

  .وليس النظر

يف تفسري قوله  ويستطرد الزخمشري يف تفسري اآليات اليت تنفي جواز رؤية البارئ فيقول

﴿:تعاىل            

            ﴾  

  فالن فالن ال ينظر إىل :¦ȂǬƫ��ǶȀȈǴǟ�ǖƼǈǳ¦Â�Ƕđ�ƨǻƢȀƬǇȏ¾جماز عن  « .)77/آل عمران(

أي فرق بني استعماله فيمن جيوز عليه النظر، وفيمن : تريد نفي اعتداده به وإحسانه إليه فإن قلت

اعتد باإلنسان التفت إليه وأعاره من أصله فيمن جيوز عليه النظر كناية، ألن : ال جيوز عليه؟ قلت

، مث جاء فيمن، وإن مل يكن مث نظره مث كثر حىت صار عبارة عن االعتداد واإلحسانينظر عين

.)2(»ال جيوز عليه النظر جمردا ملعىن اإلحسان جمازا عما وقع كناية عنه

أن أصله فيمن جيوز عليه النظر الكناية، مث جاء ) وال ينظر إليهم:(يف قوله تعاىل فقد ذكر

فيمن ال جيوز عليه جمرد املعىن اإلحسان جمازا عما وقع كناية عنه فيمن جيوز عليه النظر، فظهر مما 

)3(.قرره هناك أنه إذا أمكن املعىن األصلي كان كناية، وإذا مل يكن كان جمازا

�Śǐȇ�ŕƷ�±ƢĐ¦�Â¢�ƨȇƢǼǰǳ¦�̈ǂȀǋ�ƨǳƘǈŠ�́ واملالحظ ȂǐǼǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�řǠǷ�ÄǂǌűǄǳ¦�À¢

ƢǷ�Â�ƢĔƘǯÂ�ƨǬȈǬƷ�ƢĔƘǯ�ƨȇƢǼǰǳ¦�Śǐƫ�Â¢�±ƢĐ¦ على معىن واحد، وهو  دلت عليه عبارتان تعتقبان

.1/18بن جزي الكليب، التسهيل لعلوم التنزيل، ا)1(
.1/369الكشاف، )2(
.554القرآنية يف تفسري الزخمشري، صحممد حممد أبو موسى، البالغة )3(
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وأن  ،ودون وقوف عند ظاهر النص¢�ƨǟǂǈƥ�ƨȇƢǼǰǳ¦�Â¢�ƨȇ±ƢĐ¦�ňƢǠŭ¦�ǞǷƢǈǳ¦�ǶȀǴȇ�À يف هذا يريد

  )االستواء على العرش(و) اليد وبسطها غلّ ( اليت هي الصورة البيانية أعين  ةالواسطَغى يـُلْ 

ى السامع عة خوفا علت اهللا تعاىل، أو نفي اجلارحة بسر وذلك لنفي التشبيه يف ذا ،)عدم النظر(و

)1(.ل وأهل التشبيه، كما يقول اجلرجايناهمن خطرات تقع للج

  األساليب ببيان إلغاء الداللة الظاهرة للتعبريلذلك اهتم يف كل أسلوب من هذه 

قد يدفع إىل تصور اجلارحة أو تصور  الواسطةِ بقاءَ ، ألنّ كما يقول الّشراح  حىت تنعدم الواسطة

)2(.الثاين وجل اهللا عن ذلكاملعىن التشبيه كما هو احلال يف داللة املعىن على 

هــالتشبي: المبحث الثالث

الرسم والتصوير التشبيه هو من وسائل التعبري التصويرية يستمد قوته من اخليال فكما أن 

  تصقل لرتمز إىل طبيعة مجيلة أو فتنة ساحرة وألف أتواألحجار اليت ت  يعتمد على األصباغ

  جند التشبيه يشاركهما يف اإلفصاح عن الفكرة والتعبري عن العاطفة مبا فيه ،عبقرية نادرة أو

إحدى  فإذا قرأنا لشوقي قوله يصف .نصر اخليال الذي يقابل تلك األصباغ واألحجارمن ع

  :مخائل اجلزيرة

َذَهُب اَألصيِل َحواِشيـاً َوُمتونـاَوَمخيَلٍة فَـوَق اَجلزيـَرِة َمسَّهـا

  اــــــــــــَواملِسِك تُربـاً َوالُلَجيـِن َمعينـَكالِتِرب أُفقـاً َوالَزبَرَجـِد َربـَوةً 

وقت األصيل وبني هذين البيتني اللذين بعثا فيها و جند أن ال فرق بني لوحة رمست عليها اخلميلة 

)3(.وإعجاب...احلياة واجلمال، وعرضت فيها اخلميلة مزهرة ذات

  املنظر دفعة واحدة وتتعاون مجيع عناصره على التأثريعليك فاللوحة املرسومة تعرض 

واحدة، بينما التعبري التشبيهي يف قول شوقي يعرض تلك العناصر متوالية متتابعة يف النفس حلظة 

)4(.انً ايف كل بيت جزء حىت ينتهي املنظر عرضا وبي

.273أسرار البالغة، صينظر، )1(
.555حممد حممد أبو موسى، البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري، ص)2(
.70، ص1994، القاهرة، 10أمحد الشايب، أصول النقد األديب، مكتبة النهضة املصرية، طينظر، )3(
.70، صاملرجع نفسه )4(
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  :تعريفه -1  

ويقال هذا  .)1(»التمثيل: والتشبيه... بيُه املثل َماثـََلهُ الشََّبُه والشَّ «):َشبَّه(للسان ورد يف ا :لغة -أ

.)2(»ȐƯƢǸƬŭ¦�©ƢđƢǌƬŭ¦Â©... بالتحريك) َشبَّهَ (يَهُه، وبينَـُهما شبِ «:َشبَهُه أي

وهو الداللة على مشاركة األمر اآلخر يف معىن، فاألمر األول هو املشّبه « :اصطالحا -ب

.)3(»...وغرضه والثاين هو املشبه به، وذلك املعىن هو وجه التشبيه، وال بدَّ فيه من آلة التشبيه

املشبه واملشبه به : السكاكي قد بوجوب حدوث التشبيه إذا استدعى طرفني مهاقال قد و 

أن التشبيه أن يثبت املشبه حكًما من أحكام املشبه به،مع اشرتاكهما يف وجه«:ِإْذ يرى

.)4(»إفرتاقهما يف آخرو 

 ويرى وعّرف الزركشي التشبيه يف وصفه، وأن تُثِبَت للمشّبه حكًما من أحكام املشبه به

أنّه الداللة على اشرتاك شيئني يف وصٍف هو من أوصاِف الشيء الواحد، كالطّيب: أيضا

يف املسك والِضياء يف الشمس، والنور يف القمر وهو حكٌم إضايف ال يرد ِإالَّ بني الشيئني خبالف 

)5(.االستعارة

اين قيمة التشبيه البالغية وموقعه وأثره يف النفوس، فالتمثيل يكسو املعاين ح اجلرجوقد وضّ 

�ǺǷ�ǞǧǂȇÂ�ƨƦǬǼǷ�ƢȀƦǈǰȇÂ�ƨđ¢ ها ويشب من نارها ويستثري هلا من أقاصي األفئدة صبابة وكلفا أقدار

)6(.وحمبة وشغفا

  هو تشبيه شيء بشيء ليدل« :ف صاحب اإلشارات والتنبيهات التشبيه بقولهويعرّ 

مل  ن من أظهر صفاته وأخصها به، و إالكو املشبه به يف املشبه، ويشرتط أن تعلى حصول صفة 

  يف املشبه به أظهر وأن يكون وجودها .يعلم حصوهلا يف املشبه كما إذا شبه زيد باألسد يف حبره

 تلك إال يف التشبيه املقلوب لقصد املبالغة يف هملال  لزم الرتجيح من غري مرجح من املشبه، وإال

.7/1080،)شبه(، مادة ابن منظور)1(
.328أبو بكر الرازي، خمتار الصحاح، ص)2(
.66اجلرجاين، التعريفات، ص)3(
.588املفتاح، ص)4(
.3/414الربهان، )5(
.100أسرار البالغة، صينظر، )6(
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ة امللزوم، فإن تشبيه زيد باألسد ملزوم بشجاعته لكون إفادة الالزم بعبار الصفة، وهو يف احلقيقة 

.)1(»به الشجاعة أظهر صفاته وأخصها

  التشبيه الداللة« :وبني غريه من ألوان البيان قائال ،ويفرق القزويين بني التشبيه

  ههنا ما مل يكن على وجه االستعارة التحقيقيةعلى مشاركة أمر آلخر يف معىن واملراد بالتشبيه 

ذكرت فيه أداة  ايه ما يسمى تشبيها لإلخالف وهو موال االستعارة بالكناية، وال التجريد فدخل ف

  وهو...التشبيه كقولنا زيد كاألسد حبذف زيد لقيام قرينة ومايسمى تشبيها على املختار

  زيد أسد: خربا للمشبه أو يف حكم اخلرب كقولناما حذفت فيه أداة التشبيه وكان اسم املشبه به 

﴿ :وكقوله تعاىل    ﴾ )وحنوه قول ،هم: أي. )18/ البقرة  

)2(:من خياطب احلجاج

رِ افِ الصَّ ريَ فِ صَ رُ فُ نْـ تَـ اءُ خَ نَ فَـ هٌ امَ عَ نَـ وبِ رُ  احلُْ ِيف وَ يَّ لَ عَ دٌ سَ أَ 

فاعلم أنّه ممّا اتفق  «:قائال رأيت زيدا حبرا، مث يستطرد القزويين مبينا قيمة التشبيه البالغية: قولناكو 

وأن تعقيب املعاين به السيما قسم التمثيل  ،العقالء على شرف قدره وفخامة أمره يف فن البالغة

ƢǷ̄�Â¢�ƪعيضا ،منه ǻƢǯ�ƢƷƾǷ�Ƣđ�®ȂǐǬŭ¦�ń¤�² ȂǨǼǳ¦�Ǯ ȇǂŢ�Ŀ�Ƣǿ¦Ȃǫ�Ǧ كونه   .)3(»افتخارا أو

  .أعلق بالطبع وألذ بالنفس وله نفع عظيم يف باب اخلطابة

:التشبيه التمثيلي -  2

لفت انتباهي يف هذا املبحث هو غلبة التشبيه التمثيلي خبالف أنواع التشبيه  أول ما

فأكثر ما استوقفين من أنواع التشبيهات كان أوهلا  ،وقد أواله الزخمشري عناية خاصة ،األخرى

   .كونه أكثر إحياء وتصويرا من غريه من التشبيهات  ؛التشبيه التمثيلي

واهتم  ،طلح املثل كمرادف ملصطلح التشبيهواملالحظ أن الزخمشري قد استعمل مص

﴿:فقال يف قوله تعاىل ،باألمثال الواردة يف القرآن الكرمي      

             ﴾ )17/ البقرة(.  

.138ركن الدين اجلرجاين، اإلشارات والتنبيهات، ص)1(
.122،123اإليضاح يف علوم البالغة، صينظر، )2(
.123، صاملرجع نفسه)3(
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ات ائر بشأن ليس باخلفي يف إبراز خبيَّ ولضرب العرب األمثال واستحضار العلماء املثل والنظ «

  م يف معرض املتيقنتوهّ عن احلقائق حىت يريك املتخيل يف صورة احملقق، واملاملعاين، ورفع األستار 

وفيه تبكيت للخصم األلد، وقمع لسورة اجلامح األيب، وألمرها أكثر اهللا. والغائب كأنه مشاهد

﴿ :تعاىل يف كتابه املبني أمثاله، وفشا ذلك يف كالم الرسل واألنبياء واحلكماء، قال

              ﴾ )1(.)43/العنكبوت(

ومعلوم أن هذا  متعدد فيكون التشبيه بني صورتني الشبه من والتشبيه التمثيلي هو نزع وجه

  .النوع أكثر إحياء وأقدر على التعبري والتصوير

﴿ :اين يف قوله تعاىليقول اجلرج       

                 

  ﴾ )متحدثا عن انتزاع الشبه العقلي من أمور عدة فحلل اآلية السابقة  ).05/اجلمعة

احلمار َفعٌل خمصوصحيث بني قيمة القيود يف رسم صورة التشبيه وكيف روعي يف  ،حتليال بارعا

فإن وجه  ،)2(وهو احلمل، وَكيَف ُروِعَي يف احملمول خصوصية معّينة وهي كونَُه أسفارًا للحكمة

ليهود الذين ُكلِّفوا العمل مبا يف التوراة، مث مل يعلُموا بذلك، وبني احلمار احلامل بار احالتشبيه بني أ

  فالشبه منتزع من أحوال احلمار)3(لألسفار وهو حرمان لالنتفاع مبا هو أبلغ شيٍء باالنتفاع به

  مث ال حيس مبا فيها ،)4(وهو أنه حيمل األسفار اليت هي أوعية العلوم، ومستودع مثر العقول

ǂƟƢǇ�śƥÂ�ƢǸȀǼȈƥ�¼ǂǨȇ�ȏÂ��ƢĔȂǸǔŠ�ǂǠǌȇ�ȏÂ اليت ليست من العلم يف شيء األمحال  

وال يف الداللة عليه بسبيل فليس له مما حيمل حظ سوى أنه يثقل عليه ويكد جنبيه، وهو كما ترى 

.)5(إىل بعض مقتضى أمور جمموعة ونتيجة ألشياء ألفت وقرن بعضها

.1/79الكشاف، )1(
.147اإلشارات والتنبيهات، ص)2(
.349السكاكي، املفتاح، ص)3(
.147اإلشارات والتنبيهات، ص)4(
.133،134، صيف علوم البالغة اإليضاح القزويين،.78/79اجلرحاين، أسرار البالغة، ص)5(
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التشبيه التمثيلي احلاصل من جمموع أشياء تتضام وتتالصق وقد مضى الزخمشري يوضح   

ƢŞ�̈ǂǿƢƦǳ¦�ƢēƢȇ¡Â�̈¦°ȂƬǳ¦�ǺǷ�ƢȀǠǷ¾� فالعرض تشبيه حال اليهود يف جهلها مبا «:مع بعضها قائال

أسفار احلكمة   احلمار يف جهله مبا حيمل من أسفار احلكمة وتساوي احلالتني عنده من محل

.)1(»ومحل ما سواها

القرآين أثر يف كشف خصائص املنافقني وتصويرهم بأكثر من صورة تثبيتا للفكرة  وللتمثيل

śǸǴǈŭ¦�ǞǷ�ǂǿƢǜǳ¦�Ŀ�ȆǷȐǇȍ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ÀȂǬǧƢǼŭ¦�ÀƢǯ�ƾǬǧ��ƨȇÂ¦±�ǺǷ�ǂưǯ¢�ǺǷ�ƢŮ�ƢƄÂ

﴿:ولكن يضمرون العكس يف نفوسهم          

          ﴾ )14/ البقرة(.  

فصور القرآن الكرمي حال املنافقني يف صورتني متتالينت ويف كل صورة منها إذا نظرت إليها 

والزخمشري حياول أن جيد شبها بني  ǶŮȐǓÂ�ǶēŚū�ƶǓ¦ÂÂ�ÄȂǫ�ǂȇȂǐƫ،)2(متكاملة متناسقة

  مث يعدل عن هذا إىل املذهب اجلزل الذي عليه العلماء ،جزيئات الصورة وأحوال يف املشبه

﴿، يقول يف قوله تعاىلهُ نَ وْ طَّ يـََتخَ  ال             

           

              

       ﴾ )فيم شبهت حاهلم حبال : فإن قلت« .)17/19البقرة

وأين اإلضاءة : فإن قلت. ب اإلضاءة خبطوا يف ظلمة وتورطوا يف حرية��ǣ�ǶĔ¢�Ŀاملستوقد؟ قلت

خابط يف ظلماء الكفر؟ قلت املراد ما استضاءوا به قليال  حائر إاليف حال املنافق؟ وهل هو أبدا 

ƨǸǴǛ�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�°ȂǼƥ�Ƕē ƢǔƬǇ¦� ¦°ÂÂ��ǶȀƬǼǈǳ¢�ȄǴǟ�̈¦ǂĐ¦�ƨǸǴǰǳƢƥ�̧ ƢǨƬǻȏ¦�ǺǷ  النفاق اليت

�ƨǸǴǛÂ�ƅ¦�ǖƼǇ�ƨǸǴǛ�ń¤�Ƕđ�ȆǷǂƫوجيوز أن يشبه بذهاب اهللا بنور املستوقد . العقاب السرمد

.4/518الكشاف، ينظر، )1(
.1/80نفسه، املصدر )2(
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واألوجه أن . موا به من مسة النفاقتسما افتضحوا به بني املؤمنني، وااطالع اهللا على أسرارهم، و 

�ƨǳȐǔǳ¦�¦Âŗǋ¦�ǶĔƘƥ�¦ȂǨǏÂ�Ƣŭ�ǶĔ¢�ȂǿÂآخر ويف اآلية تفسري) صم بكم عمي: ( يراد الطبع لقوله

�ÉǟƢƥ�Äǀǳ¦�Ƕǿ¦ƾǿ�ǲưǸȈǳ�ǲȈưǸƬǳ¦�¦ǀđ�Ǯباهلد ǳ̄�Ƥ Ǭǟ��Ã بالنار املضيئة ما حول املستوقد هُ و 

§�¦ƢǸǴǜǳ¦�Ŀ�ǶǿƢȇ¤�ǾǯǂƫÂ�Ƕǿ°ȂǼƥ�ƅ©والضاللة اليت  Ƣǿǀƥ�ǶđȂǴǫ�ȄǴǟ�Ƣđ�ǞƦǗÂ�ƢǿÂŗǋ¦«)1(.

 ﴿:لقوله تعاىل بيان وتفصيل )من البقرة17اآلية (فهذه اجلملة      

              ﴾ )16/البقرة( .�ȐȈưŤ�Ƣđ� ȆƳ

أن  والظاهر ...احملققيراد به إبراز املعىن وحتقيقه يف نفس السامع، حىت يرى املتخيل يف صورة 

، ولذلك جاء مسند إىل املفرد ويقصد به رأس املنافقني الذي يتوىل تزيني النفاق يف أتباعه) استوقد(

ب النور فارقهم مجيعا سواء أكانوا زعماء أم ذهاللداللة على أن ) بنورهم( بضمري اجلمع يف قوله

�ƾǼǇ¢Â��̧) ظلمات(نكرة للتعظيم، ومجع لفظ) نارا(تابعني وقد جيء بلفظ ¦Ȃǻ¢�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǳȏƾǴǳ

)2(.حقيقة ألنه هو الفعال) سبحانه(إىل اهللا ) ذهب(الفعل 

  إن مثل هؤالء املنافقني كمثل رجل أوقد نارا« :ابن األثري هذا التمثيل بقوله حُ ويوضِّ 

خياف وأمن، فبينما هو كذلك إذ طفئت ƢǷ�ȄǬƫƢǧ�ǾǳȂƷ�ƢǷ�Ƣđ� ƢǔƬǇƢǧ��̈±ƢǨŠيف ليلة مظلمة

ǺǷ¢Â�ƢǿǄǠƥ�ǄƬǟ¦Â��Ƣđ�°ƢǼƬǇ¦�ÀƢŻȍ¦�ƨǸǴǯ�ǂȀǛ¢�¦̄¤�ǪǧƢǼŭ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��ƢǨƟƢƻ�ƢǸǴǜǷ�ȄǬƦǧ�ǽ°Ƣǻ

.)3(»مات عاد إىل اخلوف وبقي يف العذاب والنقمةوماله وولده فإذا على نفسه 

فإن قلت قد شبه املنافق يف التمثيل األول باملستوقد «:ويقول الزخمشري يف الصورة الثانية

الثاين  نارا وإظهاره اإلميان باإلضاءة، وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار، فلماذا شبه يف التمثيل

شبه دين اإلسالم : لقائل أن يقول: وبالظلمات وبالرعد وبالربق وبالصواعق؟ قلتب بالصيّ 

وما . وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات. ب، ألن القلوب حتيا به حياة األرض باملطربالصيّ 

وما يصيب الكفرة من األفزاع والباليا والفنت من جهة أهل . فيه من الوعد والوعيد بالرعد والربق

.1/82لكشاف، ا)1(
.103/104حممد خان، لغة القرآن الكرمي، دراسة لسانية تطبيقية للجملة يف سورة البقرة، صينظر، )2(
.2/139املثل السائر، )3(
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�ǽǀǿ�ȄǴǟ� ƢǸǈǳ¦�Ƕēǀƻ¢�¿Ȃǫ�ǲưǸǯ�®¦ǂŭ¦Â. أو كمثل ذوي صيب: واملعىن. م بالصواعقاإلسال

ح صرّ تشبيه أشياء بأشياء، فأين ذكر املشبهات؟ وهالّ هذا : وا منها ما لقوا، فإن قلتالصفة فلق

﴿:كما يف قوله تعاىل  )1(.به             

     ﴾)وقد نسب صاحب اإلشارات والتنبيهات . )58/غافر

فإنه شبه حال املنافقني حبال املستوقد املذكور يف أمر «:هذه اآلية إىل التشبيه التمثيلي معلقا عليها

والقصد هنا  .)2(»ملباشرة أسبابه وتعقبه احلرمان واخليبةطلوب الطمع يف امل: مأخوذ من أمرين، مها

  .تشبيه شيء بشيء يف وصف منتزع من أمرين

موضحا  -من سورة البقرة 17/19-الكرمية وقد وقف عبد الفتاح الشني عند هذه اآلية

وا عليه حال املنافقني يتظاهرون باإلميان مث يعودون إىل ما كان: بهوع التشبيه، وحمددا أركانه فاملشن

حال الساري الذي يوقد النار ليال فيعرف طريقه مث مل يلبث أن يذهب ) أ: (به بهواملش .من الكفر

اهليئة : ووجه الشبه. الضوء ويشمل املكان ظالم دامس، فصار يتخبط يف السري ويرتدد يف اخلطو

حتت صيب من حال السائر ) ب: (به بهواملش .احلاصلة من وجود هداية قصرية مث يعقبها حرية

املطر وقد صحبه ظلمات ورعد وبرق، أما الظلمات فتحول بني السائر وبني االهتداء إىل سواء 

يف الشدة إىل درجة أنه يتقيه بوضع أصبعه يف أذنه، وأما الربق فيكاد  السبيل وأما الرعد فمتناه

°ȂǼǳ¦�ƞǨǘǼȇ�śƷ�ÀȂǨǬȇÂ�¼Őǳ¦�ǶđƢǏ¢�¦̄¤�ÀȂǌŻ�¦Â°Ƣǐǧ��°Ƣǐƥȋ¦�Ǧ ǘź .صورة : ه الشبهووج

ƢǷ�Ľ�ȐȈǴǫ�Ƣđ�¦ȂǠǨƬǻƢǧ�ƨȇ¦ƾŮ¦�§ ƢƦǇ¢�ǶȀȈǴǟ�ƪ Ǔǂǟ�¿Ȃǫ¾Ȑǔǳ¦Â�¿Ȑǜǳ¦�Ƕđ�¶ƢƷ¢�À¢�¦ȂưƦǳ.)3(

  وقد حنا السكاكي منحى اجلرجاين يف نسبة هذه اآلية إىل التشبيه التمثيلي حيث قال

»ń¤�ǞǸǘǳ¦�Ǟǧ°�Ȃǿ��ƨȇȉ¦�Ŀ�Ƕđ�¦ȂÉȀďºƦÉǋ�ǺȇǀǳƢƥ�śǬǧƢǼŭ¦�ǾȈƦǌƫ�ǾƳÂ�ËÀƜǧ  متين مطلوب بسبب

مباشرة أسبابه القريبة مع تعقب احلرمان واخليبة النقالب األسباب وأنه أمل تومهي كما ترى منتزع 

.)4(»من أمور مجة

.1/86الكشاف، )1(
.143اإليضاح يف علوم البالغة، صالقزويين، .154اجلرجاين، ص)2(
.59، 58أساليب القرآن الكرمي، صالبيان يف ضوء ينظر، )3(
.347مفتاح العلوم، ص)4(
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ومما لفت انتباه عبد الفتاح روعة النسق اللغوي والنظم اإلهلي، فمضى يستقصى املعاين 

ȆŮȍ¦�ǶǜǼǳ¦�Ƣđ�ǒ ƦǼȇ�Ŗǳ¦�©¦ ƢŹȍ¦Â. ومل يقل ) مْ هِ ورِ نُ اهللا بِ بَ هَ ذَ (يف اآلية الكرمية  فقال

بضوئهم ألوهم الذهاب بالزيادة فقط دون  ألن الضوء هو زيادة يف النور فلو قال ،)بضوئهم(

)1(.ارةابا بالكل، ألن اإلضاءة فرط اإلنهالنور أصل الضوء كان الذهاب به ذاألصل، فلما كان 

﴿ :تعاىل دليل ذلك قوله            

                  

   ﴾ )05/يونس(.  

﴿ :يف قوله تعاىلويقول الزخمشري         ﴾ )65/الصافات(.  

ألن الشيطان مكروه مستقبح  ى تناهيه يف الكراهة وقبح املنظر؛وشبه برؤوس الشيطان داللة عل« 

كأنه وجه : يف طباع الناس العتقادهم أنه شر حمض ال خيلطه خري، فيقولون يف القبيح الصورة

جاؤوا بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله، كما :شيطان، كأنه رأس شيطان وإذا صوره املصورون

�ÂƾǬƬǟ¦�ǶĔ¢قال اهللا تعاىل .حلسنةا يف امللك أنه خري حمض ال شر فيه فشبهوا به الصورة ا: ﴿ 

             

                 

    ﴾  )2(»وهذا تشبيه ختييلي. )31/يوسف(.

ظاهرة مع أنه لو ليس مدركا بشيء من احلواس اخلمس ال واملراد بالتشبيه التخييلي وهو ما

التشبيه التخييلي  عن ًال افجعل القزويين من اآلية الكرمية السابقة الذكر مث. Ƣđ أدرك مل يدرك إال

ňƢƳǂŪ¦�Ǻȇƾǳ¦�Ǻǯ°�ǲȈǴƸƬǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǾǠƦƫÂ�ÄǂǌűǄǳ¦�ȂŴ�ƢŴ�ƾǫ�¦ǀđ�ÀȂǰȇÂ.)3( ويف هذا السياق

.58،59البيان يف ضوء أساليب القرآن الكرمي، ص)1(
.4/44،45الكشاف، )2(
.142اإلشارات والتنبيهات، ص)3(
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 فإن فيه يف العربية ثالث أوجه«  :لقا راء بدقة إىل هذا النوع من التشبيه حنيقد أشار الف

ƶƦǬǳƢƥ�ƨǧȂǏȂǷ�ƢĔȋ�śǗƢȈǌǳ¦�²: أحدمها Â£ǂƥ�ǾƸƦǫ�Ŀ�ƢȀǠǴǗ�ǾƦǌƫ�À¢ وأنت . وإن كانت ال ترى

وهو  كأنه شيطان إَذا استقبحته، واآلخر إّن العرب تسمى بعض احليات شيطانا،:قائٌل للرجل 

حية ذو عرف، ويقال أنه نبت قبيح يسمّى برؤوس الشياطني، واألوجه الثالثة يذهب إىل معىن 

.)1(»واحد يف القبح

الوجه األّول ختّيال وعلى الثاين يكون  راء السابق مث رأى أنه علىونقل الزركشي كالم الف

)2(.تشبيها حمصًنا

﴿ :ويقف الزخمشري عند قوله تعاىل        

          ﴾ )فالتشبيه هنا حيتمل أن  .)31/احلج

  جيوز يف هذا التشبيه أن يكون: " تشبيًها مركًبا أو ُمفرقًا فيشرح الوجهني قائاليكون 

من أشرك باهللا فقد أهلك نفسه إهالًكا :من املركب واملفّرق، فإن كان تشبيها مركّبا فكأنّه قال

�Śǘǳ¦�ǾƬǨǘƬƻƢǧ� ƢǸǈǳ¦�ǺǷ�Ëǂƻ�ǺǷ�¾ƢƷ�̈°Ȃǐƥ�ǾǳƢƷ�°ËȂǏ�ÀƘƥ��ƨȇƢĔ�ÉǽÈƾǠƥ�ǆ Ȉǳفتفّرق مزًعا

)3(. حواصلها، أو عصفت به الريح حىت هوت به يف بعض املطاوح البعيدةيف

بالساقط   وإن كان مفرقًا فقد شبه اإلميان يف علوه بالسماء والذي ترك اإلميان وأشرك باهللا

يف وادي  به من السماء واألهواء اليت تتوزّع أفكاره بالطري املختطفة، والشيطان الذي يطوح

Ǿƥ�ƪ الضاللة بالريح اليت Ǩǐǟ�ƢŠ�ÄȂē 4(.بعض املهاوي املتلفة يف(

الدقيق الفطن وقريب منه سكن  االستخراجوتشبيه األهواء اليت تتوزع أفكاره بالطري من 

  طائره وفزع طائره أو طار طائره وما يدخل يف بابه مما يذكر فيه الطائر يف سياق احلديث

)5(.عن صادحات اخلواطر

.2/387معاين القرآن، )1(
.3/440الربهان، )2(
.3/152الكشاف، )3(
.3/152،املصدر نفسه)4(
.476حممد أبو موسي، البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري، صحممد )5(
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يسمي التشبيه التمثيلي باسم التشبيه املركب وقد تكررت عنده  ومن الواضح أن الزخمشري

﴿قوله تعاىل  دعن هذه التسمية يف عدة مواضع من كشافه وقف الزخمشري     

      ﴾ )23/الفرقان(.  

وليس ههنا قدوم و ال ما يشبه القدوم، ولكن ُمثلت حال هؤالء وأعماهلم اليت َعِملُوها «

من مكارمهم  غري ذلك ،ى أسريعل نِّ ومَ ،يفصلة رحم، وإغاثة ملهوٍف، وقرِي ضيف كفرهم من 

إىل ما حتت  ƾǐǫÂ�ǶȀƟƢȈǋ¢�ń¤�¿ÊƾǬǧ��ǾȈǴǟ�¦ȂǐǠƬǇ¦Â�ǶÈĔƢǘǴÉǇ�¦ȂǨǳƢƻ�¿Ȃǫ�¾ƢŞ�ǶȀǼوحماس

من الكّوِة مع ضوء ما خيرُجُ :واهلباءُ فأفسَدها ومزّقـََها كّل ممّزٍق ومل يرتك هلا أثـَرًا وال عثريًاأيديِهم 

اء منثورا صفة للهباء، شبَـَهُه باهلباء يف قلته وحقارته ويف أمثاهلم أقل من اهلب. بالغبارالشمس شبيه 

)1(.»عنده، وأنّه ال ينتفع به

�ƨƷ¦±¤�ǲȇÂƘƬǳ¦�¦ǀđ�®¦°¢�ƾǬǧ الذي يفيد معىن احلركة واالنتقال ) قدم(وإبعاد معىن الفعل

الذي يّدل على اإلرادة والفعل من غري أن يُفهم ) عمد وقصد(وهي من صفات املخلوقني إىل معىن

)2(.منه معىن احلركة واالنتقال الذي ال جيوز حبق اخلالق سبحانَهُ 

﴿ :ويقول يف قوله تعاىل           

                   

       ﴾)مع قوله  )واألرضاهللا نور السماوات :( نظُري قوله  « )35/النور

ينعش الناس بكرمه وجوده : زيٌد َكَرٌم وجود، مث تقول :قولك ) ويهدي اهللا لنوره(و) مثل نوره:( 

ذو نور السماوات، وصاحب نور السماوات، ونور السماوات واألرض احلق شبّهه بالّنور : واملعىن

﴿:يف ظهوره وبيانه، كقوله تعاىل        

                    

.3/267الكشاف، )1(
.158حسني حامد الصاحل، التأويل اللغوي يف القرآن، ص)2(
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      ﴾ )النور من الباطل إىل احلق وأضاف : أي، )257/البقرة

على سعة إشراقه وإضاءته حىت تضيء له  إما للداللة: ينينإىل السموات واألرض ألحد مع

Ǿƥ�ÀȂƠȈǔƬǈȇ�ǶĔ¢Â�µالسموات واألرض، °ȋ¦Â�©¦ȂǸǈǳ¦�ǲǿ¢�®¦ǂȇ�À¢�ƢǷ¤Â)صفة : أي) مثل نوره

كصفة مشكاة، وهي الكوة يف اجلدار غري النافذة،) كمشكاة(نوره العجيبة الشأن يف اإلضاءة 

 يف زهرته شبهه. أزهرأراد قنديال من زجاج شامي ) جاجةيف ز (سراج ضخم ثاقب) ها مصباحفي(

)1(.بأحد الكواكب

﴿:ويقول يف قوله تعاىل      

                

  ﴾)وتولوه من  .الغرُض تشبيه ما اختذوه ُمَتَكًال ومعتمًدا يف دينهم « .)41/العنكبوت

وهو نسج العنكبوت، أال ترى إىل مقطع .دون اهللا، مبا هو مثل عند الناس يف الوهن وضعف القوة

فإن قلت معناُه لو كانوا يعلُمون أن هذا  )العنكبوتوإن أوهن البيوت لبيت (:التشبيه وهو قوله 

وهو أنه إذا صحَّ تشبيه ما اعتمدوه : ووجه آخر .مثلهم وأن أمر دينهم بالٌغ هذه الغاية من الوهن 

.)2(»يف دينهم ببيت العنكبوت، فقد تبني أن دينهم أوهن األديان لو كانوا يعلمون

﴿ :ويقول يف قوله تعاىل            

                   

      ﴾ )ا واجه يف تأويل هذه اآلية الكرمية مَّ لَ ،)25/األنعام

من جربية  انطالقا من ظاهر اآلية ملا يشعر به املعتزلة) العدل(ما خيالف مبدأ من مبادئ املعتزلة 

ما دفع الزخمشري إىل التماس وجٍه من األوجه البالغية  اإلنسانتنايف وتقيد حرية اإلرادة عند 

على القلوب، والوقر األكنة"ليكون متكًأ له يف تصريف هذه اآلية عن ظاهرها فيقول ) التشبيه(

.3/234،235الكشاف، )1(
.3/440، املصدر نفسه)2(
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�ȂǿÂ�Ǿƫ¦̄�ń¤�ǲǠǨǳ¦�Ê®ƢǼǇ¤�ǾƳÂÂ�ǾƬƸǏ�®ƢǬƬǟ¦Â�ǾǳȂƦǫ�Ǻǟ�ǶȀǠǷƢǈǷÂ�ǶđȂǴǫ�ÊȂČƦÉºǻ�Ŀ�ÆǲÈưÈǷ: يف اآلذان

�ƨȇƢǰƷ�Ȇǿ�Â¢��ǾȈǴǟ�ÀȂǳȂƦů�ǶĔƘǯ��ǶȀǼǟ�¾ÂǄȇ�ȏ�ǶȀȈǧ�ƪللدال) وجعلنا(قوله  ƥƢƯ�ÆǂǷ¢�Ǿǻ¢�ȄǴǟ�ƨǳ

 ﴿:ملا كانوا ينطقون به من قوهلم       ﴾)1().05/فصلت(

  .ايةــالكن :المبحث الرابع

  :تعريفها  1-

وتكّىن ...أن تَتَكلََّم بشيٍء وتُريَد غريهُ : والكناية: َكَىن «:جاء يف لسان العرب :لغة -أ

.)2(»تَستـَّرَ : أي

أو أن تتكلم  تكّلم مبا ُيستَدُل به عليه:َكَىن ِبِه َعن َكَذا َيكِين ِكَنايةً «:ويف القاموس احمليط

.)3(»بشيٍء، وأنَت تُريُد غريُه أْو بلفٍظ ُجياِذبُُه جانبا حقيقة وجماز

  التسرت وترك التصريح: تدل على معىن) كىن(من التعريف الّلغوي أن مادة  ويظهر

  .إىل التلميح

  هذا فن من القول دقيق املسلك لطيف املأخذ «:يقول اجلرجاين :اصطالحا -ب

مذهب الكناية والتعريض كذلك  Ƣđ�¦ȂƦǿǀȇ�ÀƘƥ،ن يف نفس الصفةوهو أنّا نراهم كما يصنعو 

فعلوا بدت هناك حماسن متُأل الطرف، ودقائٌق تعجز  وإذا.املذهب يذهبون يف إثبات الصفة هذا

لق واخلطيب فحرًا، وبالغة ال يكُمل هلا إالَّ الشاعر املاس شاعرًا وِسحرًا اعرً الوصف ورأيت هناك شِ 

ولكن مدلوال بغريها كان  ،تأت ُمصرِّحا بذكرها مكشوفا عن وجههاوكما أّن الصفة مل ، املصقع

ƢĔƢǰŭ�Ǧ ǘǳ¢Â�ƢĔƘǌǳ�ǶƼǧ¢�Ǯ ǳ̄ .عريض والكناية كان له من الفضل توجئت إليه من جانب ال

.)4(»ه وال ُجيهُل موضُع الفضيلة فيهواملزية ومن احلسن والرونق ما ال يقل قليل

ويريد به غريه  اإلنسانالكناية لغة ما يتكلم به «: وقد عّرف اجلرجاين الكناية بقوله 

هو لفٌظ أريَد به غري معناه الذي ُوضع له مع جواز إرادة املعىن األصلي لعدم وجود : واصطالحا 

.2/13الكشاف، )1(
.8/664،665،)كىن(ابن منظور، مادة)2(
.1335، ص)كىن(مادةالفريوز أبادي، )3(
.235دالئل اإلعجاز، ص)4(
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مث مضى يسوق األمثلة وحيللها لبيان الفروق الدقيقة بني الصور البيانية  ،)1(»قرينة مانعة من إرادته

ƨđƢǌƬŭ¦� ما يلزمه، لينتقل شيء إىل ذكرالكناية هي ترك التصريح بذكر ال« :ويقول السكاكي

.)2(»من املذكور إىل املرتوك

لفٌظ أريَد به ملزوم : الكناية  «:الكناية بقوله  "اإلشارات والتنبيهات"وقد عرف صاحب 

معناه الوضعي من حيث هو كذلك فإن مل يكن الالزم ملزوما احَتاَج العقل فيها إىل تصرف بذلك 

وهو كونه  فالٌن كثري الرماد، والرماد ملزوم كثرة الرماد،:التصرف يصري الالزُم ملزوما كقولنا 

من الصناعات  ا جلواز أن يكون ذا صنعةمضيافا، وليس كونه كثري الرماد ملزوما لكونه مضياف

أو يُّذم ينتِقلُ النارية، فالعقل بواسطة حكمه بأن اُحلكم بكثرة الرماد ليس مما ُميدُح به شخصٌ 

�ǽƾǼǟ�ǺǰǈȈǧ�ƢǧƢȈǔǷ�ǾǻȂǯ�ȄǴǟ�ǞǴËǘȇ�ŕƷ�ƾƷ¦Â�ƾǠƥ�ƢȀǼǷ�¦ƾƷ¦Â�ȆǨǼȈǧ�ƢēƢǓÂǂǠǷÂ�ƢēƢǷÂǄǴǷ�ń¤

.)3(»ويَقَبلُه لكونه مما ُميَدُح به 

وهو  .)4(»لفظ أُريد به الزم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ «:ويرى القزويين أن الكناية 

فالٌن : ح تعريف الكناية بضرب أمثلة فقالبتعريفه هذا ينُحو منحى ركن الدين اجلرجاين ،كما وضّ 

السعي مرفهة خمدومة غري حمتاجة إىل  أي ،طويل الّنجاد أي طويل القامة، وفالنة َنؤوم الضحى

بنفسها يف إصالح املهمات وذلك أن وقت الضحى وقت سعي نساء العرب يف أمر املعاش 

�ǶȀƟƢǈǻ�ǺǷ�ǾȈǧ�¿ƢǼƫ�Ȑǧ�ƢȀƷȐǏ¤�ŚƥƾƫÂ��©ȏÂƢǼƬŭ¦�ƨƠȈē�Ŀ�ǾȈǳ¤�«ƢƬŹ�ƢǷ�ǲȈǐŢÂ�ǾƥƢƦǇ¢�ƨȇƢǨǯÂ

د وال ميتنع أن يراد مع ذلك طول النجا .إال من تكون هلا خدم ينوبون عنها يف السعي لذلك

ǾƳȂǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�±ƢĐ¦�śƥÂ�ƢǸȀǼȈƥ�¼ǂǨǳƢǧ�ǲȇÂƘƫ�Śǣ�ǺǷ�ȄƸǔǳ¦�Ŀ�¿ȂǼǳ¦Â� من جهة إرادة : أي

Ǯ ǳȂǫ�ȂŴ�Ŀ�ƶǐȇ�Ȑǧ�Ǯ ǳ̄�ĿƢǼȇ�±ƢĐ¦�ÀƜǧ�ƨǷ±ȏ�̈®¦°¤�ǞǷ�ŘǠŭ¦: يف احلماِم أسد، أن تريد معىن

ƾǻƢǠǷ�ƨǼȇǂǫ�¿ÂǄǴǷ�±ƢĐ¦�Àȋ�¾ÂƘǷÂ�ƪاألسد من غري ت ǧǂǟ�ƢǸǯ��ƨǬȈǬū¦�̈®¦°ȍ�̈ لزوم معاند الشيء

)5(.معاند لذلك الشيء

235دالئل اإلعجاز، ص)1(
.408املفتاح، ص)2(
.189اجلرجاين، ص)3(
.182اإليضاح يف علوم البالغة، ص)4(
.182، صاملرجع نفسه)5(
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ومن هذا اجلنس حسُن الكناية عّما جيب أن ُيكىن «:وقد عّرف اخلفاجي الكناية بقوله 

عنه يف املوضع الذي ال حيُسن فيه التصريح وذلك أصٌل من أصول الفصاحة وشرط من شروط 

�Ƣđ�ǪȈǴȇ�°®¦ȂǼǳ¦�®¦ǂȇ¤Â مواضع اهلزلُسن فيه التصريح ألن وضع الذي ال حيالبالغة، وإمنا قلنا يف امل

ƢÅƥȂǴǇ¢Â�ƢčǼǧ�Çµ ǂǣ�ǲǰǳÂ�ÅȏƢǬǷ�¿ƢǬǷ�ǲǰǳ�ËÀƜǧ�ƨȈǓǂÉǷ�ƢȀȈǧ�ƨȇƢǼǰǳ¦�ÀȂǰƫ�ȏÂ��Ǯ ǳ̄«)1(

.مث أخذ يستشهد للحسِن من الكناية والقبيح منها مبينا سبب اُحلسن والقبح

  الكناية ترك التصريح بذكر الشيء إىل ذكر «:وقد أورد السكاكي تعريفا جاء فيه

إىل ما هو  زيٌد طويل النجاد فينتقل منه: ما هو ملزومه لينتقل من املذكور إىل املرتوك كما تقول

.)2(»ملزومه، وهو طول القامة

  كناية:وبعد أن وضع السكاكي حدا للكناية انتقل إىل تقسيمها إىل ثالث أقسام

  .ناية عن نسبةعن موصوف وكناية عن صفة، وك

وصفوة القول أن الكناية اصطالح مناف للتصريح ممثال يف لفظ أريد به الزم معناه مع 

  .جواز إرادته حيث استحسن القائل التلميح بدل التصريح

: يضالكناية والتعر  -2

  ارتأينا أن نقف" يضالتعر "و"الكناية"ات والتفرقة بني يف مسألة حتديد املصطلح

حيث صدر كالمه " ل السائراملث"وبالضبط يف مؤلفه  ،)ـه 637ت( األثري ضياء الدين بن"عند 

ومل يفرقوا  مبفهوم واحد"يضالتعر "و"الكناية" :لوا االصطالحنيبعتاب على العلماء الذين استعم

 على جانيب احلقيقة معىن جيوز محلههي لفظة دلت على «ا وأورد تعريفا للكناية قال فيه بينهم

±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�śƥ�ǞǷƢƳ�Ǧ ǏȂƥ�±ƢĐ¦Â«)3(.   كما ساق مجلة من األمثلة مبينة وموضحة األسلوب

  .الكنائي

هو اللفظ الدال على الشيء من طريق املفهوم «: رد كالما عن التعريض فقال فيهمث أف

Ƥ ǴǗ�ŚǤƥ�ǾǧÂǂǠǷÂ�ǾƬǴǏ�ǞǫȂƬȇ�Ǻŭ�ƪ Ǵǫ�¦̄¤�Ǯ ǻƜǧ�Ä±ƢĐ¦Â�ȆǬȈǬū¦�ǞǓȂǳƢƥ : واهللا إين حمتاج وليس

.155سّر الفصاحة، ص)1(
.189املفتاح، ص)2(
.3/49املثل السائر، )3(
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يف يدي شيء فإن هذا وأشباهه تعريض بالطلب، وليس هذا اللفظ موضوعا مقابلة الطلب

.)1(» ال حقيقة وال جمازا إمنا يدل عليه من طريق املفهوم

  بقوله هذه التفرقة ويؤكد�ƢǸȀǼǷ�ǲǰǳ�¦ƾƷ�ǞǓÂÂ�ƢǸȀǼȈƥ�¼ǂǧ�ƾǫ�¦ǀđ�ŚƯفابن األ

�ƨȀƳ�ǺǷ�ǒيض أخفا من الكناية ألن داللة لفظوالتعر «  ȇǂǠƬǳ¦�ƨǳȏ®Â��±ƢĐ¦�ƨȀƳ�ǺǷ�ƨȈǠǓÂ�ƨȈ

�Ä±ƢĐ¦�ȏÂ�ȆǬȈǬū¦�ǞǓȂǳƢƥ�ȏ�¿ȂȀǨŭ¦ عرضهإمنا مسّى التعريض تعريضا ألن املعىن فيه يفهم من  

مىت كانت الكناية ُعرِضّية كان إطالقي اسم التعريض  « :كما يقول السكاكي،)2(»أي جبانبه

.)3(»عليها مناسًبا

وابن األثري بتحليله هذا يكون قد وصل إىل وضع حدود فاصلة بني مصطلحني 

وقد حفل القرآن الكرمي بضروب شىت من الكنايات، مل يّدخر الزخمشري  .الكناية والتعريض:بيانيني

  جهدا يف الوقوف عندها وحتليلها وبيان مجاهلا وتأثريها البياين الساحر يف نفس املتلقي البارع

﴿:وجلّ أيه يف قول البارئ عزّ ر حناول الوقوف عندها مستهلني ب      ﴾

جعلوه كناية عن  لكالعرش وهو سرير امللك مما يردف اململا كان االستواء على « :قال ،)05/طه(

السرير البتة، وقالوه أيضا  يدون ملك وإن مل يقعد علىالعرش ير  ى فالن علىاستو  :امللك فقالوا

.لشهرته يف ذلك املعىن ومساواته ملك يف مؤداه، وإن كان أشرح وأبسط وأدل على صورة األمر

فرق بني العبارتني  أو خبيل، ال عىن أنه جوادامليد فالن مبسوطة، ويد فالن مغلولة، ب :وحنوه قولك

تكن له يد رأسا قيل فيه يده مبسوطة إال فيما قلت، حىت أن من مل يبسط يده قط بالنوال أو مل 

﴿ :عز وجل: ومنه قوله هو جواد، :ملساواته عندهم قوهلم        

                       

                        

.3/56، السائر ابن األثري، املثل)1(
.3/56املرجع نفسه، )2(
.411مفتاح العلوم، ص)3(
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  ﴾)أي هو خبيل،  .)64/املائدة﴿     ﴾ )هو  :أي ،)64/املائدة

.)1(»جواد، من غري تصور يد وال غل وال بسط 

  واملالحظ أن الزخمشري يريد أن يلهم السامع املعاين الكنائية بسرعة ودون الوقوف

وذلك  بيانية، أعين االستواء على العرشهي الصورة ال عند ظاهر النص وأن يلغي الواسطة اليت

لنفي التشبيه يف ذات اهللا تعاىل أو نفي اجلارحة بسرعة خوفا على السامع من خطرات تقع 

)2(.للجهال وأهل التشبيه

�ÀȂǯ�Ǻǟ�Ǯ ǳǀƥ�ȏƾƬǈǷ�ȆǴǬǠǳ¦�±ƢĐ¦�Ƕǈǫ�ǺǸǓ�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�Ǧ ǼǏ�ƾǬǧ�ňƢƳǂŪ¦�ƢǷ¢

  وإن االستواء إن محل على ظاهره مل يصح«  :فقال االستواء صفة من صفات األجسام

كل ما تصح  ومنشئ إال يف جسم يشغل حيزا ويأخذ مكانا واهللا عز وجل خالق األمكنة واألزمنة،

.)3(»عليه احلركة والُنقلة والتمكن والسكون واالنفصال واالتصال

  ريبشف. العاصيوال يتواىن الزخمشري عن التعرض لآليات املتعلقة واملنوطة مبنزلة 

  فإنه ملحوظ باإلثبات والنفي سواء أكان الزًما أو ملزوماً  ر وإن مل يكن هو املقصودو إىل املذك

 ﴿ :اء، فقوله تعاىلحييف اإلفادة، وأنه جيعل التصوير أقوى داللة وأكثر إ   

                    ﴾ )90/عمران آل(  

كما    ،منهم يراد به نفي قبول التوبة لو ُوجدت¤ȏ�¦ǂǨǯ�¦Â®¦®±¦�Ľ�ǶĔƢŻيف حق الذين كفروا بعد 

ǶȀƬƥȂƫ�ǲƦǬƫ�ǺǴǧ�¦ȂƥȂƬȇ�Ǻǳ�ǶĔ¢Â�ǂǨǰǳ¦�ȄǴǟ�ÀȂƬƟƢǷ�ǶĔ¢�Ǿƥ�®¦ǂȇ�ƢŶ¤Â�̈°ƢƦǠǳ¦�ǂǿƢǛ�Ȃǿ�   وإمنا جاء

ن الفائدة فيها أل الكفر بامتناع قبول التوبة،على هذه الطريقة، أعين أن كىن عن املوت على

  وإبراز حاهلم يف صورة حالة اآليسني  جليلة، وهي التغليظ يف شأن أولئك الفريق من الكفار،

.3/50الكشاف، )1(
.555، 554حممد حممد أبو موسى، البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري، ص)2(
.295غة، ص البأسرار ال)3(
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اف من أجل منا خيإ، ها، أال ترى أن املوت على الكفروأشد من الرمحة اليت هي أغلظ األحوال

)1(.اليأس من الرمحة

﴿ :ويقول يف قوله تعاىل        

  ﴾ )اجلانب، يقال أنا يف جنب فالن وجانبه وناحيته :واجلنب )56/الزمر

:فرط يف جنبه ويف جانبه يريدون يف حقه، قال سابق الرببري:وفالن لني اجلنب واجلانب، مث قالوا

عُ طَّ قَ تَـ كَ يْ لَ ى عَ رَّ حَ دٌ بِ كَ هُ لَ قٍ امِ وَ بِ نْ  جَ اهللا ِيف نيَ قِ تَّ ا تَـ مَ أَ 

   ترى إىل قولهألنك إذا أثبت األمر يف مكان الرجل وحيزه، فقد أثبته، أال  وهذا من باب الكناية؛

 ةَ احَ مَ السَّ نَّ إِ 
ُ
جِ رَ شْ احلَ نِ ى ابْ لَ عَ تْ بَ رِ ضُ ةٍ بَّ  قُـ ِيف          ىدَ والنَّ  ةَ وءَ رُ وامل

من الشرك اخلفي أن « :ألجلك، ويف احلديث:ملكانك فعلت كذا، يريدون: الناس ومنه قول

  فيما يرجعوكذلك فعلت هذا من جهتك، فمن حيث مل يبق فرق . يصلي الرجل ملكان الرجل

فرطت يف ذات  على معىن) فرطت يف جنب اهللا(قيل : الغرض بني ذكر املكان وتركهإىل آداء 

.)2(»اهللا

اين يف عدّ يكون الزخمشري قد خالف اجلرج -لذكرالسابقة ا -ويف حتليل هذه اآلية 

ȆǴǬǠǳ¦�Â¢�ȆǸǰū¦�±ƢĐ¦�§ Ƣƥ�ǺǷ�ƨƦǈǼǳ¦�Ǻǟ�ƨȇƢǼǰǳ¦�ƢđƢƥ�ń¤�ÄǂǌűǄǳ¦�Ƣǿ®°�ƢŶ¤Â.

�ȆǬȈǬū¦�ŘǠŭ¦�̈®¦°¤�ƢȀȈǧ�ǲȈƸƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƨȇƢǼǰǳ¦�°ȂǏ�Ǿƥ�ŘǟÂ�ƨȇƢǼǰǳ¦�Ǻǟ�±ƢĐ¦�ǂǯ̄ �ƾǫÂ

للرتكيب املكىن به إذ أنه يرى أن شرط الكناية صحة جواز املعىن احلقيقي للرتكيب، وأن هذا هو 

﴿ قوله تعاىل Ŀ�¾ȂǬȇÂ�±ƢĐمناط الفرق بينها وبني ا        

               

      ﴾ )جماز .)77/آل عمران ǶȀȈǴǟ�ǖƼǈǳ¦Â�Ƕđ�ƨǻƢȀƬǇȏ¦�Ǻǟ

أي فرق بني :ن قلت ينظر إىل فالن، تريد نفي اعتداده به وإحسانه إليه، فإفالن ال: تقول

.1/374،375،الكشاف)1(
.4/132، املصدر نفسه)2(
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أصله فيمن جيوز عليه النظر كناية ألن :فيمن ال جيوز عليه؟ قلت و فيمن جيوز عليه النظر  استعماله

 واإلحسان مث كثر حىت صار عبارة عن االعتدادوأعاره نظر عينيه، ،من اعتّد باإلنسان التفت إليه

جمازا عّما وقع كناية  اإلحساندا ملعىن جاء فيمن ال جيوز عليه النظر جمرّ  مث وإن مل يكن مث نظر،

.)1(»عنه

ƨȇƢǼǰǳ¦�Ǻǟ�±ƢĐ¦Â�ƨȇƢǼǰǳ¦�Ŀ�ǲȈǐǨƬǳ¦�¦ǀǿÂ. رأينا الزخمشري يهمل اإلشارة إليه  

ƨȇȉ¦�ǽǀŮ�ƨđƢǌŭ¦�©Ƣȇȉ¦�Ŀ��ǒ ǠƦǳ¦�ǲǠŸ�ƢǸǯ�ƨȇƢǼǰǳ¦�Ǻǟ�ƪ ǰǈȇÂ�±ƢĐ¦�ǺǷ�ƢȀǔǠƥ�ǲǠŸÂ

ƢĐ¦�Ǻǟ�ƪ±  اآلخر من الكناية ǰǈȇÂ.

قول السيد الشريف يف حاشيته الفائقة على الكشاف فقد  إىل القبول أقربَ يٌ أْ رَ  وقد ورد 

﴿:ذكر يف قوله تعاىل   ﴾أن أصله فيمن جيوز عليه النظر الكناية، مث جاء فيمن

ه جمردا ملعىن اإلحسان جمازا عما وقع كناية عنه فيمن جيوز عليه النظر، فظهر مما قرره يال جيوز عل

هناك أنه إذا أمكن املعىن األصلي كان كناية، وإذا مل يكن كان جمازا مبينا على تلك الكناية، وجيوز 

أيضا نظرا إىل أنه يف أصله كان كناية يف معىن ، مث انقلب فيه جمازا والتغاير  إطالق الكناية عليه

املائدة جمازين عن اجلود والبخل، وجعلهما اعتباري، ومن مث نراه جعل بسط اليد وغّلها يف سورة

  وال حاجة يف دفعهما هيبني قول على العرش فال منافاة كاإلستواءمن الكنايات  ) هـط( يف سورة

.)2(»وقد ال يشرتط مكان املعىن األصليإنه قد يشرتط يف الكناية وإ« :قيل إىل ما

�ǽǀđ�Ƣمَ هُ الكناية عن املوصوف ولكنه مل ُيسموقد عرف الزخمشري الكناية عن الصفة، و 

التسمية، ومل يضع يف ذلك مصطلحات، وإمنا أشار إىل مدلول كل منهما فمن الكناية عن الصفة 

﴿:وجلّ األعراف يقول عزّ من سورة  149 اآلية      ﴾.  ويقول فيها

�ǾǷƾǻ�ƾƬǋ¦�ǺǷ�ÀƘǋ�ǺǷ�Àȋ��ǲƴǠǳ¦�̈®ƢƦǟ�ȄǴǟ�ǶēǂǈƷÂ�ǶȀǷƾǻ�ƾƬǋ¦�ƢŭÂ «: الزخمشري

  مسند) سقط(ه قد وقع فيها، وفتصري يده مسقوطًا فيها،ألن فايده غما،ضَّ عَ وحسرته أن يَـ 

.)3(»وهو من باب الكناية )يف أيديهم (إىل 

.1/369،الكشاف)1(
.1/369احلاشية مطبوعة على الكشاف، .119الفائقة، خمطوطة، ورقة  احلاشية )2(
.2/154،الكشاف)3(
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ا وافق يين شواهد شعرية مماثلة للكناية اليت وردت يف اآلية السابقة بعدمو ويسوق القز 

  :ق بيتا شعريا أليب الطيب كناية عن الكذبافس لآلية تفسري الزخمشري فيما ذهب إليه من

ولِ حُ النُّ  ثُ يْ حَ قُ وْ الشَّ ا وَ هَ يْـ لَ إِ قِ وْ الشَ ملَِ أَ نْ مِ تَ يْ كَ تَ ا اشْ ي مَ كِ تَ شْ تَ 

  :وكذا قوله 

مُ َال ُـ م تْ ـبَ هَ ا وَ يهَ فِ مْ هُ نـَّ أَ كَ هُ وا لَ تُ ا أَ مَّ عَ لُ سُ الرُّ دُ رِ تَ مْ  كَ َىل إِ 

  :كناية عن الشجاعة وآخره كناية عن السماحة وكذا قول أيب متام  هفإن أول

دٍ امِ حَ رَ يْـ  غَ ِين نَّ أَ مْ لَ اعْ فَ كَ وْ دَّ ـعَ اِغًرا صَ ينِّ عَ كَ دْ مَ حيَْ ا ملَْ نَ أَ نْ إِ فَ 

  مل أكن أجيد القول يف مدحك إن أي ،يريد حبمده عنه حفظه مدحه فيه وإنشاده

  مبا أقول فيك  فال تعدين حامدا لك ،به صاغرا لهجُ يحىت يدعو حسنه عدوك إىل أن حيفظه و 

ممدوح  كفكن حبفظ عدو  ،ه وينشده فقد أذل نفسهووصفه بالصغار ألن من حيفظ مديح عدوّ 

)1(.حه ما عن إجادته القول يف مدحهمد

﴿:ويقول يف قوله تعاىل            

                ﴾ 

قصدوا  قالوا مثلك ال يبخل، فنفوا البخل عن مثله، وهم يريدون نفيه عن ذاته « .)11/الشورى(

ǺǸǟÂ�ǽƾǈǷ�ƾǈȇ�ǺǸǟ�ǽȂǨǻ�¦̄¤�ǶĔȋ��ƨȇƢǼǰǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǿƥ�¦ȂǰǴǈǧ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƨǤǳƢƦŭ¦

  كان أبلغ: ونظريه قولك للعريب العرُب وال ختفر الذمم.على أخص أوصافه، فقد نفوه عنه هو

فإذا  ،إيفاعه وبلوغه :يريدون قد أيفعت لذاته وبلغت أترابه،: قوهلمأنت ال ختفر، ومنه  من قولك

﴿:ليس كاهللا شيء، وبني قوله: علم أنه من باب الكناية مل يقع فرق بني قوله 

  ﴾ )وهو نفي املماثلة عن ذاته، وحنوه قوله عّز وجل: إال على معىن واحد. )11/الشورى

﴿   ﴾ )تصور يد وال بسط هلا ريمن غ بل هو جّواد: فإن معناها )64/ائدةامل 

.184اإليضاح يف علوم البالغة، ص)1(
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�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƪ ǠǫÂ�ƢĔȋاجل¦ȂǴǸǠƬǇ¦�ǶĔ¢�ŕƷ�ǂƻ¡� Ȇǋ�ÀÂƾǐǬȇ�ȏ�®Ȃ فيمن ال يدله، فكذلك

.)1(»استعمل هذا فيمن له مثل ومن ال مثل له

﴿ :تعاىلوعليه قوله « :املماثلة هنا يذكر القزويينويف قضية   ﴾ 

  عل الكاف زائدة قيل وهذا غاية لنفي التشبيهعلى أحد الوجهني وهو أن ال جت. )11/الشورى(

ليس كمثله دّل على أنه ليس : إذ لو كان له مثل لكان ملثله شيء مياثله وهو ذاته تعاىل فلما قال 

ألن صدق ذلك  ،مثله ورد مبنع أنه تعاىل مثل مثلهله مثل وأورد أنه يلزم منه نفيه تعاىل ألنه مثل 

.)2(»موقوف على ثبوت مثله تعاىل عن ذلك

ال َجَرَم أّن الزخمشري بالغيٌّ بارٌع قد أظهَر كفاءًة ودقّة يف تصوير وحتليل املتشابه

يُبِعًد العتزايل، فراح ا على مذهبه  من اآليات القرآنية الكرمية، معتمًدا على حّسه الفّين، مّتكأً 

�ƘŪ�ƢǸǯ��ƨȈǣȐƦǳ¦�ǾƬǇ¦°®�Ŀ�¾Âȋ¦�¿ƢǬŭ¦�Ŀ�Ä±ƢĐ¦�®ƢǼǇȍ¦�ȄǴǟ�¦Å®ƢǸƬǟ¦�ǾǴȇÂƘƬƥ�ǎ ËǼǳ¦�Ǻǟ�ƨȀƦǌǳ¦

إىل أبواب أخرى من علم البيان كالتشبيه بأنواعه، واالستعارة والكناية لنصرة مذهبه االعتزايل

  . وهذا ما وفقنا عنده يف هذا الفصل

.4/206،207،الكشاف)1(
.186اإليضاح يف علوم البالغة، ص)(2
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القرآن الكرمي هو الوحي املنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم، والقراءات هي اختالف 

وقد حدد عددها املقبول ابن   .ألفاظ الوحي يف احلروف أو يف كيفيتها من ختفيف وتشديد وغريها

.جماهد، فصارت سبع قراءات، ولكل قراءة راويان  فاملعتمد أربع عشرة رواية

  تمهيد :لمبحث األولا

:القراءةتعريف  -1

َقريُت : منه قوهلمو  أي مجع،) قرأ(من  أو، مبعىن َردََّد، )قرأ(القراءة من مصدر « :لغة/ أ

اءَ 
َ
.)1(، كما أوَرَدُه اجلوهري يف معجمه»َمجَْعُتهُ :يف احلوض، أيامل

.)2(»َمسِّي القرآنمنه و  قُرآنًا،و  قرأُت الكتاب ِقَراَءةً «: وقد جاء يف لسان العرب

.مبعىن تلوَتهُ : أي

قَارِِئَني و  قـُرَّاءِ و  رئ من قـَرَأَةٍ اقرآنًا، فهو قو  َقرأ قراءةً «:ويقول الفريوزبادي حول هذه املادة

.تالوةو  فالقراءة ترديد)3(.»َتَالهُ 

  السور من النص القرآين كقوله تعاىلو  وهذا املعىن هو األقرب بدليل ما ورد يف اآليات

﴿          ﴾ )فكان األمُر بالقراءة ، )2-1 /العلق

.ما نزل من القرآن الكرمي، كما يذهب إىل ذلك معظم املفسرين أول

القراءات حقيقتان متغايرتَان فالقرآن هو و  اعلم أّن القرآنو  «:يقول الزركشي: اصطالحا/ ب

القراءات هي اختالف ألفاُظ الوحي املذكورو  اإلعجاز،و  وحُي املنّزل على حممد للبَيانِ ال

.)4(»غريهاو  تثقيلو  احلروف أو كيفيِتَها من ختفيف ةِيف كتاب

اختالفها و علم بكيفية آداء كلمات القرآن  «:القراءات القرآنية: وجاء يف منجد املقرئني

.)5(»الناقلة وِبعزْ 

.1/2491، )قرأ(وتاج العربية، مادة الصحاح)1(
.1/134، )مادة قرأ(ابن منظور،)2(
.77، ص )مادة قرأ(القاموس احمليط،)3(
.1/318الربهان، )4(
.09، ص 1999، بريوت، 1، دار الكتب العلمية، ط)ه 833ت ، حممد بن حممد( ابن اجلزري)5(
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̈�¦�À¡ǂǬǳأبَاحَ الصوتية، اليت و  هي تلك الوجوه اللغوية «:لقرآنيةفالقراءات ا  ¦ǂǫ�Ƣđ�ƅ¦

.)6(»ختفيفا على العبادو  تيسرياً 

حممد صلى اهللا عليه (اهللا تعاىل على نبينا كما أنزله َنَصُه  و  وذلك أن القرآن نُِقَل إلينا لفظهُ 

ȂǇǂǳ¦�Ƣđ�Ǫǘǻ�ƢǸǯ�ǾƟ¦®¢�ƨȈǨȈǯ�ƢǼȈǳ¤�ƪ¾و  ،)وسلم ǴǬÉǻ - ِوفقا ملا علمه  -سلمو  اهللا عليه صلى

قد اختلف الّرواة الناِقلون، وَكٌل منهم يَعزو ما يرويه بإسناد صحيحو  -عليه السالم-جربيل 

)7(.السالمو  إىل النّيب عليه الصالة

  سلمو  القراءة، فالقرآن هو الَوْحُي املنزل على حممد صلى اهللا عليهو  بني القرآن وهناك فرقٌ 

)8(غريمهاو  تشديدو  يتها من ختفيفكيفو  الوحي يف احلروف ألفاظختالف القراءات هي او 

جاءت و   احتمااللو و  وافقت الفصيح من لغة العربو  صح سندها، إذا إالال تكون صحيحة و 

  عليها قراءة شاذة أطلقالثالثة  األركانحد هذه أن اختل إعلى رسم املصحف العثماين ف

.)9(ضعيفة أو

  :القراءاتو  األحرفالفرق بين  -2

)10(اليت يـُرَاُد منها معان كثرية، فصلها ابن قتيبهو  املشرتكة األلفاظاحلرف من : الحرف

  .يف القاموس احمليط)11(أباديالفريوز و مشكل القرآن،  تأويليف 

 فاألحرف .حرف محزةو  ،حرف نافع: االختيار، فُيقالو  واحلرف قد يطلق ويراد به القراءة

كلمات القرآن مع   أداءالقراءات فهي كيفية  أمايت نزل عليها القرآن، ال األوجه أوهي اللغات 

 عينها األحرفليست هي و  األحرف، فهي جزء من عنهم الرواة أونسبة كل وجه لناقله من القراء 

)12(.اخلصوصو  النسبة بينهما هي العمومو 

.309، الكويت، ص 1النحو العريب، دار الكتب الثقافية، طحممد مسري البدري، أثر القرآن والقراءات يف)6(
.66، اإلسكندرية، د ت، ص 2حممد سامل حميسن، املقتبس من اللهجات العربية والقرآنية، ط)7(
.331، 1/318الربهان، )8(
.1/163السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن،  )9(
.1/31دين، دار الكتب العلمية، د ط، لبنان، د ت، إبراهيم مشس ال: تأويل مشكل القرآن، تح)10(
.816القاموس احمليط، ص )11(
.19منصور كايف، علم القراءات، دار العلوم للنشر والتوزيع، د ط، عنابة، د ت، ص )12(
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  : السبعة األحرفمعنى  -3

 أشار وردت يف حديث اليت األحرفمعىن : )هـ 444ت ( عمرو الداين أبوقال احلافظ 

ما تيَسَر إّن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقـَْرُؤا « -سلمو  صلى اهللا عليه - النيبّ  إليها

  : وجهني إىليتوجه  )13(»منها

  مجع حرف يف القليل األحرفن أل اللغاتمن  أوجهنزل على سبعة أالقرآن  أن: حدمهاأ

﴿:لوجه، بدليل قوله تعاىلاحلرف قد يُراد به او  .أفلسو  كفلس      

              

       ﴾ )فاملراد باحلرف هنا الوجه، أي على النعمة. )11/احلج

 تغريت عليه إذاو  َعَبَد اهللا،و  اطمأن األحوالله هذه  استقامت فإذاالعافية و  السؤال إجابةو  اخلريو 

صلى  -  فهذا عبد اهللا على وجه واحد، فلهذا مسي النيب ؛كفرو  ّر ترك العبادةضالو  امتحنه بالشّدةو 

كل   أن، على معىن أحرفااملتغايرة من اللغات و  ختلفة من القراءات،امل األوجههذه  -اهللا عليه وسلم

)14(.شيء منها وجه

يف تسميتهم  ، على طريق السعة كعادة العربأحرفان يكون مسى القراءات أ :والوجه الثاين

من التعلق كتسميتهم  تعلق به ضرباً و  كان كسبب منه،و  َجاَورَهُ و  ما قاربَهُ و  ما هو منه، باسمالشيء 

)15(.القراءة حرفا فلذلك مسيّ ،اجلملة باسم البعض منها

صلى اهللا عليه  -  حمتمل احتماال قويا يف قوله األولأّن  إالكال الوجهني حمتمل، و  :قلت

  . أحناءو  أوجهسبعة : أي ،"سبعة أحرف" - وسلم

.9/23فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ،)ه852بن حجر، ت  علي بن أمحد(العسقالين )13(
بدر الدين قهوجي، وبشري جوجيايت، دار املأمون :اءة السبعة، تحرّ ، احلجة للقُ )ه 377ت  الغفار،عبد بن احلسن أيب علي ( احلسن الفارسي)14(

، النشر يف القراءات العشر، دار الكتب العلمية)ه 833ت، حممد بن حممد الدمشقي(ابن اجلزري . 1/05، 1984، بريوت، 1للرتاث، ط

.1/25، 1998، بريوت، 1ط
.1/05اء السبعة، رّ الفارسي، احلجة للقُ  احلسن)15(



262

مسعت : قال -رضي اهللا عنه - يف قول عمر بن اخلطاب  )16(حتماال قويااوالثاين حمتمل 

فاستمعت  - صلى اهللا عليه وسلم - شام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان يف حياة رسول اهللا ه

كذلك   -صلى اهللا عليه وسلم - لقراءته، فإذا هو يقرؤها على حروٍف كثرية مل يُقرئنيها رسول اهللا

ورة سال من أقرأَك هذه:فكْدت ُأساِورُه يف الصالة، فصربت حىت سلم، فّلما سّلم لّبيُتُه بردائه فقلت

إّن كذبت، فو اهللا : فقلت - سلمو  صلى اهللا عليه - أقرأَنِيها رسول اهللا: قال اليت مسعتك تقرؤها؟

  رسول اهللا إىلهلو أقرأين هذه السورة، فانطلقت به أقوُدُه  -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

ان على حروف مل مسعت هذا يقرأ سورة الفرق إينيا رسول اهللا : فقلت - سلمو  صلى اهللا عليه -

اقرأ يا هشام فقرأ  -صلى اهللا عليه وسلم - رسول اهللا : أْقرأَتِين سورة الفرقان، فقال أنتو  تقرئنيها

 فقرأت القراءة اليت أقرأين: اقرأ يا عمر: ، مث قالأنزلتعليه القراءة اليت مسعته يقَرؤها فقال هكذا 

إّن هذا القرآن نزل على سبعة :، مث قال)17(فقال هكذا نزلت -سلمو  صلى اهللا عليه –رسول اهللا 

)18(.فاقـَْرُؤا ما تيسََّر منها أحرف

�ǞǷ�Ǯ أماو  ǳ̄�Ŀ� ƢǸǴǠǳ¦�Ǧ ǴƬƻ¦�ƾǬǧ��ƨǠƦǈǳ¦�ǽǀđ�®ȂǐǬŭ¦نه ليس أعلى  إمجاعهم

يكون املراد هؤالء  أننه ال جيوز أعلى و  ...يكون احلرف الواحد يُقرأُ على سبعة أوجه  أنقصود امل

)19(.يف تعيينها لغات مث اختلفوا ¢ƢĔالعلماء على  أكثرو  شهورين،السبعة القراء امل

 أصول نّ إ: األكثرونفقال  أكثر أوقل أال كانت  أندون  أحرف�ƨǠƦǇ�ƢĔȂǯ�ǾƳÂ أماو 

قيل ليس املراد و كالمها دعوى، و  اللغات الفصحى سبع أن أوسبعة  إىلقبائل العرب تنتهي 

  ه ال حرج عليهمنّ أو  التيسري،و ينقص بل املراد السعة  الو  بالسبعة حقيقة العدد حبيث ال يزيد

.اآلراء منوهو األوجه )20(.يف قراءته مبا هو من لغات العرب

 يف فهم القرآن الكرمي األمةالقرآنية قد تعددت بغرض التيسري على ومنه فالقراءات 

  . تالوتهو 

.1/25،26النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري، .1/05الفارسي، احلجة للقراء السبعة،  احلسن )16(
.48/49، إعجاز القرآن والبالغة النبوية ، صمصطفى صادق الوافعي)17(
.9/23ري، فتح الباري بشرح صحيح البخا ،ابن حجر العسقالين)18(
.1/26النشر يف القراءات العشر، .1/30، تأويل مشكل القرآن، ةابن قتيب)19(
.1/27النشر يف القراءات العشر، ص ابن اجلزري، )20(
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 إن: تاُه جربيل فقالأ - سلمو  صلى اهللا عليه –النيب  أنوجاء يف احلديث النبوي الشريف 

  أميت نإمغفرته، و أسأل اهللا ُمعافاتُه : قال تقرئ أمتك على حرف أنيأمُرك -عّز وجلّ  –اهللا 

تُقرَئ  إن يأمركاهللا  إن، قال أحرفثانية فذكر حنو هذا، حىت بلغ سبعة  أتاهال تطيق ذلك مث 

)21(.أحرفأمتك على سبعة 

خذ القرآن أللناس يف احلروف لعجزهم عن كانت السبعة   إمنا « :الطحاوي اإلمامقال 

�ǶēƢǤǳ�Śǣ�ȄǴǟǶĔȋ   أنالقليل منهم، فلما كان يشق على كل ذي لغة  إالال يكتب  ،مينيأُ كانوا 

يف اختالف  فُوسَع هلم  مبشقة عظيمة إالاَم ذلك، مل يتهيأ لُه لو رَ و  ،غاتللاغريها من  إىليتحول 

  .املقصود باللغة هنا اللهجةو  .)22(»كان املعىن متفقاً   إذا األلفاظ

رمبا و  َمَعهم هلجة واحدة، بل كان لكل قبيلة هلجتهاالعرب مل تكن لَِتجْ  أنواملعروف 

  . اختلفت مفردات هلجة عن غريها يف عدد غري قليل من الكلمات

  : شروط القراءة الصحيحة -4

 البصرةو  الكوفةو  مكةو  من اشتهر بالقراءة يف املدينة أمساءذكر  أنبعد  زريجلاقال ابن 

  أممبعد  أمملفهم خانتشروا، و و  تفرقوا يف البالدو  القرّاء بعد هؤالء املذكورين كثروا نإمث : الشامو 

�ƪ ǨǴƬƻ¦Â�ǶēƢǬƦǗ�ƪ ǧǂǟǶēƢǠǼǏ°̈ȂȀǌŭ¦�̈ÂȐƬǴǳ�ǺǬƬŭ¦�ǶȀǼǷ�ÀƢǰǧ�� منهم و   الدراسةو  بالرواية

قل الضبط، واتسع احلرفو  كثري بينهم لذلك االختالف،و  األوصافاملقتصر على وصف من 

، فبالغوااألئمة، وصناديد األمةكاد الباطل يلتبس باحلق، فقام جهابذة علماء و 

ميزوا بني و  الروايات،و  عزوا الوجوهو  القراءات،و  تبينوا احلق املراد، ومجعوا احلروفو  يف االجتهاد،

نعول  و  إليهاحنن نشري ها و  فصلوها، أركانو  ،أصوهلا بأصولالفاذ، و  الصحيحو  الشاذ،و  املشهور

)23(.كما عولوا عليها فنقول

.1/11أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، د ط، د ت، :، جامع البيان يف تأويل القرآن، تح)ه 310ت بن كثري، جريربن حممد ( الطربي)21(

.16/41، اجلامع ألحكام القرآن، )ه671ت(القرطيب 
.1/73، املرجع نفسه)22(
.1/12، احلجة للقراء السبعة، احلسن الفارسي)23(
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وصّح لو احتماال،و  حد املصاحف العثمانيةأوافقت و  ،ولو بوجهٍ  كل قراءة وافقت العربية

السبعة اليت  األحرفنكارُها بل هي من إالَ حيّل و  ، فهي القراءة الصحيحة اليت ال جيوز َردَُّهاسنُدها

À¡ǂǬǳ¦�Ƣđ�¾Ǆǻ   أمعن العشرة  أمالسبعة  مةئاألعن  أكانتقبوهلا، سواء  وجب على الناسو  

  عليها ضعيفة أطلقالثالثة،  األركانتّل ركن من هذه خمىت او  املقبولني، األئمةمن  معن غريه

 أئمةرب منهم، هذا هو الصحيح عند كأعمن هو  أمباطلة، سواء كانت عن السبعة  أو شاذة أو

)24(.اخللفو التحقيق من السلف 

ال بني و  ال الرتجيح بينهاو  املفسرون املفاضلة بني القراءات الصحيحة أوع القراء ومل يد 

  هي إمنا ،اليت تشرتك يف املعىن، بل جند منهم من َعدَّ كل وجوِه القراءات اآلياتمعاين بعض 

)25(.بتلك أو�ƨǤȈǐǳ¦�ǽǀđ�Ǿƥ�ȄƷو هو مُ و  من القرآن،

  مجيع الوجوه نّ أجزمنا ب إذاتكثريا للمعاين،  رأكثو  الوحي نزل بالوجهني أنالظن و  �ƢǠǷ�ƢǸđأو 

يكون  أننه ال مانع من أعلى  -صلى اهللا عليه وسلم -عن النيب  مأثورةيف القراءات املشهورة هي 

القرآن على ما حيتمل تلك الوجوه مرادا هللا تعاىل، ليقرأ القراء بوجوه فتكثر نتيجة ذلك  ألفاظجميء 

)26(.املعاين

  قد دونتو  مصدرها واحد، أنن الثابت إه القراءات القرآنية ففمهما تعددت وجو 

  ثبتأال و  من الغائب، إسنادا أوثقالشاهد منها ليس  أنيف املصاحف بوجه واحد، مع 

هذه  القراء األئمةالداللة سواء، فقد حسم و  سائر املتواتر يف الثبوت إذ، أخيهيف االستدالل من 

من َردِّ  األولثر عن أما  أصبحو  قرآنا األمةاعتقدته و  ملتواترعلى ا اإلمجاعلة قدميا واستقر أاملس

)27(.ال غري هو عدم ثبوت التواتر لديهو  عليه، َحمُْموالً على سبب واحد اإلنكار أومتواتر 

.1/15النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري، .1/12، احلجة للقراء السبعة، احلسن الفارسي)24(
.1/55ابن عاشور، التحرير والتنوير، )25(
.1/55ع نفسه، املرج)26(
.121، ص 1999، دمشق، 1حممد احلبش، القراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآين واألحكام الشرعية، دار الفكر، طينظر،)27(
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  .التوجيه من خالل القراءات: المبحث الثاني

، وهم  القراءة أئمةمسائله الكلية عن و  ،أسسهو  ،أصولهعلم القراءات قد استمد  إن

نزوال يف التاريخ حيث  آخراملتواترة واحدا بعد و  هؤالء استمدوها من النقول الصحيحةو  كثريون،

  أساسعلى و  -سلمو  صلى اهللا عليه -رسول اهللا . باطل يأتيهالسند الذي ال و  ،األول األصل

   . مسلو  رسول اهللا صلى اهللا عليه إىلمن سند القراءة اتصاال بالسلسلة املتكاملة احللقات 

  كان من الواجب  اآلخركان كالمها متوقفا على و  فرع املعىن، اإلعرابوملا كان 

  أوجهعدة  اآليةالواحدة، فقد حتتمل  اآليةسائر القراءات يف  إىلينظر  أنن آالقر  إعرابعند 

  .األوجهحد هذه أتوضح  أويت قراءة ثانية حتتم أفت اإلعرابمن 

جدوا قراءة و  فإذاابط فوجدناهم يعملون مبقتضاه، مراعاة هذا الض إىلوقد تنبه العلماء 

  ذلك ضمن الضوابط اليت جيب إىلقد نبه السيوطي و  وا على ذلك،صُّ نَ  األوجهحد أترجح 

)ƢēƢǟ¦ǂǷ�À.)28آعلى من يعرب القر 

لعنا يف القرآن الكرمي، خرجت يف ظاهرها على املطرد فقاد ذلكاوهناك شواهد تط

ن أل ،عن املطرد لغاية بالغية اإلهليرمبا عدل البيان  إذت يف حتليلها، االحتماالو  األوجهتعدد  إىل

النص متفاعلة  إىلالقرآن الكرمي يولد لذة يف النفس جتعلها منشدة  أسلوبيف  املألوفاخلروج عن 

 الرتكيبية للنص لكل منها داللتها اخلاصة األمناطتعدد  إىل ياحنز اال، كما يؤدي هذا أكثرمعه 

 أناليت ميكن  )األوجه(الرتكيبية  األمناطتقل حبسب و  من الدالالت تكثر أطيافنا منها تواجهو 

)29(.يف ضوئها األسلوبيوجه 

كنا نواجه بعض الشواهد، اليت خرجت على القاعدة يف قراءة اجلمهور فهناك شواهد    إذاو 

)30(.لقراءة سنةن االقراءة ال ختالف، أل أن إال، األخرىكثرية من هذا النوع جندها يف القراءات 

.180، 1/179اإلتقان يف علوم القرآن، )28(
.58حممود حسن اجلاسم، تعدد األوجه يف التحليل النحوي، ص)29(
.1/148الكتاب، ، سيبويه)30(
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  : التوجيه النحوي للقراءات/ 1

 قوله تعاىلأورد الزخمشري يف كشافه بعض القراءات اليت حتتاج إىل توجيه، منها ما جاء يف 

﴿               

              

             ﴾ )نقف  ،)26/البقرة

 ري وجها شائعا يف توجيه قراءة الرفعشفيذكر الزخم ،)31()بعوضةً (ـري لقراءة الرفع لشالزخم عند حتليل

  مث يضيف) ما( ـل اجلملة االمسية صلةو  حمذوف ملبتدأخرب ) بعوضة(و موصولة،) ما( أنهو و 

مبعطيات السياق )32(اليت فيها معىن االستفهام) ما(تكون  أنهو و  ووْجٌه آخر حسن مجيل،«

  األخبارارة بتنغيم االستفهام املفرتض الذي خيتلف عن تنغيم العب أداء: أي باألداءالغائبة املتمثلة 

َر الشاهِد ظاهِ  نأاستعان بذلك لُيِضيَف َوْجًها جديدا يتماشى مع القواعد املطردة، على الرغم من 

.)33(»حي بذلكو ال يُ 

﴿  :ويقول تعاىل               

                    

        ﴾ )83/البقرة( .  

 أن يف معىن النهي أي إخبارالقول فهي  ةادإر على ) ال تعبدون(خرج الزخمشري مجلة 

ال بدّ و )35()ال تعبدوا( .)34(عبد اهللاو  أيبتنُصرُه قراءة و  :اهللا، قال إالقلنا هلم ال تعبدون : التقدير

čƾƳ�ǺǈƷ�Æ¿Ȑǯ�Ȃǿ¦و  القول، قال السمني إرادةمن 
القول  ةدار إري رّجح شالزخم أنفاملالحظ .)36(

علي النجدي ناصف، وعبد احلليم :، احملتسب يف تبيني وجوه القراءات الشاذة، واإليضاح عنها، تح)ـه392 ت، أبو الفتح عثمان(ابن جين )31(

.1/64، 1986، 2النجار، دار سركني، ط
.1/119الكشاف، )32(
.460،2/460و 1/226ملكنون،  ، الدر املصون يف علوم الكتاب ا)هـ756ت (أبو العباس السمني احلليب)33(
.160، 1/159الكشاف، )34(
.1/283، البحر احمليط، حيان أبو. 1/461ون، صالدر املالسمني احلليب، .1/160، املصدر نفسه)35(
.364، 2/363الدر املصون، السمني احلليب، )36(
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صُل استواء املعىن يف القراءتني فيرتجح األو  ،أخرىتعيِنه يف قراءة  إىلبالنظر ) دونَ ال تعب(يف 

  .الذي حيقق ذلك اإلعراب

﴿ :ويف قوله تعاىل             

      ﴾ )أربعة) يف ظَُللٍ ( إعرابالسمني يف  أورد. )210/ البقرة 

  : أوجه

.)37(الزجاج هو قولو  عقابه أو أمره يأتيهم: على تقدير) يأتيهم(يتعلق ب  أن: األول

  بالتقدير السابق) يأتيهم(فاعل  إماصاحب احلال و  نه حال،أيتعلق مبحذوف على  أن: الثاين

.ستقرون يف ظَُللٍ هم مو  يأتيهمأي  مفعوله أو

  . مث قال أيضااج جّ ز هو قول للو  )ِبظَُللَ (على تقدير ) يف ظلل(يكون  أن: الثالث

املالئكة يف ظَُللو  اهللا يأتيهم أن إال: األصلو  يكون حاال من املالئكة مقدما عليها أن: الرابع

الذي اعتمد  الرأيى السمني مل يرجح سو  أنالواضح و  ،)38(كذلك  إياهيـَُؤيُد هذا قراءة عبد اهللاو 

  . على قراءة عبد اهللا

  - عز وجل - مرفوعا عطفا على اهللا) واملالئكةُ (راء فال أعربويف اآلية السابقة 

 ﴿يف قراءة عبد اهللا  ƢĔȋ: قال          

           ﴾
.)40(تابعه الّنحاسو )39(

 ﴿ :يفرق بني املعاين املختلفة بقوله تعاىل اإلعراب أنابن قتيبة على استدل   

          ﴾)ولو أن قارئا قرأ :قال. )76/يس: ﴿

            ﴾ )انّ إوترك طريق االبتداء ب.)76/يس  

.3/130، الدر املصونالسمني احلليب، .2/437البحر احمليط، أبو حيان، )37(
.2/364الدر املصون، السمني احلليب، .1/280، معاين القرآن وإعرابه، )ه 311ت ، أبو إسحاق إبراهيم بن السري( الزجاج)38(
.2/363الدّر املصون، السمني احلليب، )39(
.1/124معاين القرآن، )40(



268

بالقول كما ينصبها بالظن لقلب املعىن ) أن(من ينصب عمل القول فيها بالنصب على مذهب أو 

اهللا يعلُم ما  إن: ُونًا لقوهلمز حم -صلى اهللا عليه وسلم - جعل النيب و  عن طريقته، أزالهو  عن جهته،

ال جيوز و  ضرب من اللحن ال جتوز الصالة به،و  هذا كفٌر ممن تعمده،ما يعلنونو  يسرتون

)41(.يتجّوزوا فيه أن ينأمور للم

قرأ قارئٌ : ما تقول فيمن يقول: ن قلتإف « :على ذلك بقولهوقد رد الزخمشري 

  فيه وجهان: كفر؟ قلت: عىناعتقد ما يُعطيه من امل إنو  انتقضت صالته،: بالفتح) نعلم اإنّ (

قياس و  يف كل كالمو  يف الشعرو  هو كثري يف القرآنو  يكون على حذف الم التعليل، أنحدمها أ

 احلمد أن - سلمو  صلى اهللا عليه - عليه تلبية رسول اهللاو  معىن الكسر سواء،و  هذا معناهو  مطّرد

يكون َبَدالً  أن: والثاين. لكالمها تعليو  فتح الشافعيو  حنيفة أبوامللك، كسر و  النعمة لكو 

ئم مع املكسورة هذا املعىن قاو  ما يعلنون،و  نعلم ما يسرون إنافال حيزنك : قيل كأنه) قوهلم(من 

على   عدم تعلقه ال يُدورانِ و  تعلق احلزن بكون اهللا عاملا نأللقول، فقد تبني جعلتها مفعولة  إذا

 كسرت  إذان تقدر معىن التعليل أفتحت ب نأيدوران على تقديرك، فتفصل  إمناو  فتحها،و  إنكسر 

.)42(»ال تقدر معىن املفعوليةو 

  وبالتايل ،ومعىن كالم الزخمشري أن التعليل مقدر سواء يف حالة كسر إّن أو فتحها

  .كما قال ابن قتيبة  قوهلم فال وجوب للوقف على كلمة

﴿: ويف قوله تعاىل            

                  

               

                      

                 

.18ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص)41(
.4/28الكشاف، )42(
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 ﴾ )يكتفي  أماختلف العلماء يف الوضوء هل جيب غسل الرجلني . )06/املائدة

ن أمصرحة ب أحاديثلورود . )(وجوب الغسل إىلالسنة  أهلفذهب مجهور  باملسح عليها فقط؟ 

الوضوء  سبغواأ -وسلمصلى اهللا عليه  -ولقوله ،كان يغسل رجليه  -صلى اهللا عليه وسلم - النيب

.)43(من النار لألعقابوويل 

)44(اآلثارلبعض  استناداو  اآليةبظاهر  اخذأالغرض هو املسح  نأ إىلوذهب الشيعة 

.)45(مسحتانو الوضوء غسلتان : قال- رضي اهللا عنه –منها ما روي عن ابن عباس 

فذهب مجهور ) كمأرجل(كلمة   إعرابوبناء على هذا اخلالف الفقهي اختلف العلماء يف 

.ا أَْرُجَلَكم﴾ و ﴿و اْغِسلُ : قال كأنه) كميأيد(نه معطوف علىأ إىلالسنة  أهل

بنحوه قال و ،)46(السنة الدالة على وجوب غسل الرجلني تقوى ذلكو  :قال العكربي

)47(.أيضاالبيضاوي 

 بأنه )أيديكمعلى  أرجلكم(عن بعض العلماء تضعيفهم لعطف السمنيو  حيان أبوونقل 

الفصل بني  إن: نقال عن ابن عصفور قولهو  ال جيوز الفصل بني املتعاطفني جبملة غري اعرتاضية،

 أهلعليه فقد ضعََّفا ختريَج و  تابعاه على ذلك،و  ما يكون ذلك باجلمل، أقبحاملتعاطفني 

)48(.السنة

  عمرو أيبو  ، محزةو هي قراءة ابن كثري، و  )أرجلكم(ر مشهورة جب أخرىقراءة  اآلية وورد يف

)49(.بكر عن عاصم أيبو 

)( ونقل عن ابن عريب اتفاق العلماء عدا الطربي على ذلك، اجلامع ألحكام القرآن، ...وهذا مذهب اجلمهور والكافة من العلماء: قال القرطيب

.3/51،52وقد انتصر هلذا ابن الكثري مطوال يف تفسري القرآن العظيم، .7/342
.1/205، )الوضوء( م،مسل و. 165البخاري، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلني، )43(
.446، 1/445جامع البيان، الطربي،)44(
.3/452البحر احمليط، أبو حيان،  و. 343/ 7حكام القرآن، اجلامع أل،القرطيب)45(
.1/422،، التبيان يف إعراب القرآن)هـ616،  تعبد اهللا بن احلسن(بقاء العكربيالأيب )46(
، دار إحياء الرتاث، د ط، بريوت)تفسري البيضاوي(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل)هـ691ت، الشافعي ناصر الدين أيب اخلري( البيضاوي)47(

.2/117د ت، 
.4/210الدر املصون، السمني احلليب، و . 3/452البحر احمليط، أبو حيان، )48(
.599، 1/598الكشاف، )49(
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  السنة أهلرجها خ، فقد أيضاواختلف العلماء يف خترجيها تبعا لالختالف الفقهي 

.)51(بحث مطولبواستدل العكربي على ذلك  .)50(على اجلر على اجلوار

معطوف ) أرجلكم(على ظاهرها ف  اآليةويف املقابل محل من قالوا بوجوب املسح فقط 

)52(.)مْ كُ رؤوسِ (على 

مل يتكلفوا و  مل يتعسفوا جوب املسح فقط، كما قال الطربسيو وا بِ من قال أنواملالحظ 

  من محله أيسريف قراءة النصب على العطف على املوضع برؤوسكم ) أرجلكم(فحمل  ،شيئا

على الظاهر بالعطف  محله أيضاو  املتقدمة، اإلشكاالتملا فيه من ) أيديكم(على العطف على 

 األكثرونمن اجلر على اجلوار الذي يعده  أيسرو  األصلمعىن يف قراءة اجلر هو و  )برؤوسكم(على 

)53(.يضعفون احلمل عليه يف القرآنو  شاذا

 األحاديث�Ƣđ�© ƢƳ�ƢǸǯ)54(املسند احلقيقي للجمهور هو السنة أنومعىن ذلك 

  . واضعهنا ما ينكرونه يف سائر امل األكثرون أباحو  عوا القواعدجل ذلك طوّ أمن و  الصحاح،

  ن قراءة اجلر باخلفضأوجب الغسل تأول أمن : ذلك فقال) أبو حيان(وقد استشعر 

  على خالف فيه حيث ال يلَبسُ ،ومل يرد إّال يف النعت اجدعلى اجلوار، وهو تأويل ضعيف 

حذف و  افعلوا بأرجلكم غسالو  األرجل جمرورة بفعل حمذوف يتعدى بالباء، أيأّن ل على أو تأوّ 

أو تأول على أن األرجل من بني األعضاء  هذا تأويل يف غاية الضعفو  .)55(اجلرحرف و  الفعل

لكن و  على الرابع املمسوح، ال ليمسح راف املذموم املنهي عنه فعطفسالثالثة املغسولة مظنة اإل

.)57(هو يف غاية التلفيقو  ،)56(ليُنبه على وجوب االقتصاد يف صب املاء

.1/155جماز القرآن، ، )هـ209ت(دة معمر بن املثىن التيميأيب عبي.  7/346القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، )50(
.423، 1/422التبيان يف إعراب القرآن، )51(
.3/452البحر احمليط، أبو حيان، .6/92القرطيب، اجلامع إلحكام القرآن )52(
، إعراب القرآن، تح)هـ388ت، بن إمساعيلأبو جعفر (النحاس . 4/211الدر املصون، السمني احلليب، .2/153معاين القرآن وإعرابه، )53(

 . 2/09. ه1421، بريوت، 1عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط
 . 407/ 1الكشاف )54(
.1/423، العكربي، التبيان يف إعراب القرآن)55(
.599، 1/598: الكشاف)56(
.3/452البحر احمليط، أبو حيان، )57(
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يف قراءة  األرجحن أالقول ب إىلاجلمهور فذهب كما استشعر السمني ضعف تأويالت 

لكنها و  يكون حكمها املسح،و  كما قال الشيعة،) برؤوسكم(العطف على موضع  األوىلالنصب 

لكنها و  معناو  لفظا) برؤوسكم(كذا محل قراءة اجلر على العطف على و )58(.نسخت بالسنة

.)59(نسخت بالسنة

كم حو بسلطان قواعد اللغة فـََعَدل للفقه  تأثرد وهذا النهج من السمني عكس للقضية، فق

نـََقَلها مكيو )60(األندلسيابن حزم و  سوى للطحاوي أجدهاهذه جمازفة مل و  اآليةبنسخ 

  . بدليل قاطع إالدعوى النسخ ال تثبت و ،)61(مل يسمعهمو  عن بعضهم

قراءة يف ) أرجلكم( أعربواو  لةأيف املس)64(النحاسو ،)63(الزجاجو  ،)62(وتوسط الطربي

) برؤوسكم(يف قراءة اجلر معطوفا على و  كمذهب اجلمهور،) أيديكم(النصب معطوفا على 

املسح و   واجبان مجيعا الغسلَ و  املسح أنما قيل  أحسنمن و  :كمذهب الشيعة، قال النحاس

)65(.الغسل واجب على من قرأ بالنصبو  باخلفض، قرأواجب على قراءة من 

ن املسح أل ،قراءة اخلفض إىل أعجبهماو  ا حسنا صواباالقراءتان كلتامهو  :وقال الطربي

فعطفه عليه مع قربه ) برؤوسكم(جاءت عقب قوله  أرجلكمن املسح، وألو  جيمع بني معين الغسل

)66(.)و امسحوا برؤوسكم: (بينها بقولهو  يل بينهحقد و  ،)أيديكم(من العطف به على  أوىلمنه 

) أرجلكم(ة يعكس كال طريف القضية فقد أعربُوا توسطهم يف املسألو ومذهب هؤالء الثالثة

خُضوعًا للفقه  التأخريو  ميدوالتق مع ما فيه من الفصل) أيديكم(يف قراءة النصب معُطوفًا على 

.4/210در املصون، الالسمني احلليب، )58(
.4/215املرجع نفسه، )59(
.1/294، ، فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، باب غسل الرجلني إىل الكعبنيابن حجر)60(
.1/220، مشكل إعراب القرآن، )ه 437ت(مكي بن أيب طالب )61(
.1/446جامع البيان، )62(
.3/152معاين القرآن وإعرابه، )63(
.1/259آن، إعراب القر  )64(
.1/259املرجع نفسه، )65(
.1/446جامع البيان، )66(
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لة يف احلكم الشرعي خُضوًعا ملقتضى أالتخيري يف املس إىلوا يف نفس الوقت ذَهبُ و  الثابت بالُسّنة

  .اإلعرابظاهر 

  يف ذلك تيسريو  تنوعهاو  حكاماألو  ع يف القراءات يف زيادة املعاينوتكمن فائدة التنوّ 

القراءات اليت يرتتب على  ما يهمنا يف هذا املبحث هوو  احلكمة البالغة،على عباده وهللا من اهللا 

﴿ :من ذلك ما جاء يف حتليل املفسرين لقوله تعاىلو  تنوعها اختالف يف املعىن  

                

               

    ﴾ )42-39/ احلجر( .  

 غض بصره عن القراءة يف قوله تعاىل اآليةهذه  تأويل إىل تعرض الزخمشري فحني

ال يقبلون و  كيده ال يعمل فيهم  أنعلم  ألنهقال استثىن املخلصني، و  :بفتح الالم ﴾املخلصني﴿

)67(.منه

 التوفيقو  ،اإلميانو  اهللا باهلداية أخلصهمو من فتح الالم فمعناه الذين « :الرازي فقال أماو 

هو ما و )68(.»من اهللا تعاىل إالليس  اإلميانو  اإلخالص أنهذه القراءة تدل على و  مة،العصو 

 األوىلوجه القراءة و  « :القراءة بالكسر فقال الرازي عنها أماو  ،اآليةشاعرة يف هذه األ إليهذهب 

ǶĔ¢  و  خلصوا دينهمأالذين�ǒ ÊǫƢǼÉȇ�Ƥ ƟƢǋ�ǲǯ�Ǻǟ�Ƕē®ƢƦǟ69(»التوحيدو  اإلميان(.

﴿: ىلوقوله تعا      ﴾ )كل شيء(قراءة اجلمهور . )49/القمر (

هو الوجه  «قوم من أهل السنة بالرفع، قال أبو الفتح و  :مال قال ابن عطيةقرأ أبو السّ و  بالنصب،

.)70(»يف العربية وقراءتنا بالنصب مع اجلماعة

.2/556الكشاف، )67(
.19/144التفسري الكبري، )68(
.19/144املرجع نفسه، )69(
.2/406، ومشكل إعراب القرآن، 1/148، وسيبويه، الكتاب، 8/181، البحر احمليط، أبو حيان)70(
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قال الزخمشري . لنصب على خالف املعتزلةبا) كلَّ (مجعوا كلهم على ترجيح قراءة أوقد 

) القدر(و بالرفع،) كل شيء: (قرئو  .منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر) كل شيء(« :يف

  .خلقنا كل شيء مقدرا حمكما مرتبا على حسب ما اقتضته احلكمة: Ä¢�ƢǸđ�¥ǂǫو  التقدير،

.)71(»زمانهو  مقدرا مكتوبا يف اللوح معلوما قبل كونه، قد علمنا حاله أو

كان قياس ما مهده النحاة اختيار «: سكندري تفسري الزخمشري قائالتعقب ابن املنري اإل

  ن الكالم مع الرفع مجلة واحدةكان ذلك، أل  اإمنّ و  �ƨǠƦǈǳ¦�ǺǷ�ƾƷ¦Â�Ƣđ�¢ǂǬȇ�Ń�Ǻǰǳ )كل(رفع 

الستة  األصنافحد أنه ال مقتضى للنصب هاهنا من أمع  أخصرمع النصب مجلتان فالرفع و 

 حمال اختيارهم وال غريه مما يُعدونه من فوال أجُد هنا مناسب عطاخل آخرها،...، النهيراألم

) بقدر: (رفع قولهو  صفة لشيء،) خلقناه(وقعت اجلملة اليت هي لو رفع ل أنّه هوو  ،)72(»للنصب

إنّا كل شيء خملوٌق لنا بقدر: على تقدير وحيصل الكالمخربا عن كل شيء املقيد بالصفة، 

.م ذلك أن خملوقا ما ُيضاف إىل غري اهللا سبحانه وتعاىل ليس بقدرفأفه

  أشياءهناك  أنتعاىل ال خيلق كل شيء أي و  اهللا سبحانه أن إىلفقراءة الرفع 

  ليس كل ماو  بقدر ƢĔƘƥن هذه القراءة تقيد خملوقات اهللا ذلك ألو  تعاىلو  ال خيلقها اهللا سبحانه

ُد عموم نسبة  يِ خلقنا كل شيء بقدر، فُيف إنا: يصري الكالم على النصبو  ،يف الوجود خملوقا بقدر

  على قراءة الرفع  ةيانت هذه الفائدة ال ُتوازِيَها الفائدة اللفظكاهللا تعاىل، فلما   إىلكل خملوق 

من جميء املعىن تاما واضحا   مع ما يف هذه القراءة املستفيضةو  مع ما يف الرفع من نقصان املعىن،

النصب، لكن الزخمشري، ملا كان إىلمجعوا على العدول عن الرفع أ رمج الكفلق الصبح، 

خملوق لغري اهللا، فيقولون هذا هللا بزعمهمو  خملوق هللا إىلتقسيم املخلوقات  أصحابهمن قاعدة 

 فرياجع��ǞǧǂǳƢƥ�Ƣē ¦ǂǫ�ǲǬǼȇ�ǀƻأف... القراء حجة عليه  إمجاعقام و  فاه، اآليةفغرت هذه : هذا لناو 

)73(.القراء السبعة عن هذه الرواية إعراضه يعرض عليو  له

.4/430الكشاف، )71(
.4/430إلنصاف على الكشاف، حاشية ا)72(
.4/430، املرجع نفسه ينظر،)73(
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﴿ :يقول الزخمشري يف قوله تعاىل              

            

                   

        ﴾ )الكرمية ثالث  اآليةيف . )19-18/آل عمران

 اإلسالمن أالقائل ب االعتزايلمع معتقده  التأويل يتعارض ذلك ري حبيث الشالزخم تأوهلاقراءات 

  بالفتح) نهأ(قرئ و  :العدل فيقولو  التوحيد أصليالقائم على  اإلسالمالذي يريده اهللا لعباده هو 

  قولهو  ،بأنه أونه أنه مبعىن شهد اهللا على أالفعل واقع على  أنبالكسر على  ين﴾دال إن﴿و

ما فائدة هذا : ن قلتإ، فاألوىلمؤكدة للجملة  مستأنفةمجلة  ﴾سالماإلالدين عند اهللا  إن﴿

 ﴿ قائما بالقسط﴾ : قوله تعاىلو  توحيد، هو﴾ إال﴿ال اله  :قوله تعاىل أنفائدته : التوكيد؟ قلت

 هو العدل اإلسالم نأفقد آَذَن  ﴾اإلسالمالدين عند اهللا  إن﴿ :قوله تعاىل أرادفه فإذاتعديل، 

  من ذهب أنفيه و  .فليس عنده يف شيء من الدين داهُ ما عَ و  دين عند اهللا،هو الو  التوحيد،و 

مل يكن  .)74(اجلرب الذي هو حمض اجلُورِ  إىلذهب  أوالرؤية  كإجازة إليهما يؤدي  أوتشبيه  إىل

.)75(»هذا بني جلي كما ترىو  اإلسالمعلى دين اهللا الذي هو 

شهد بدٌل من األّول كأنّه قِيل الثاين  أنعلى  و قرئا مفتوحني« :القراءة الثانية فقال لأوّ و 

ن دين اهللا البدل هو املبدل منه يف املعىن، فكان بيانا صرحيا، ألو  ،اإلسالمالدين عند اهللا  أناهللا 

  الثاين بالفتحو  بالكسر األولقرئ و  «: ة فقاللثالقراءة الثا أول أيضاو  .العدلو  هو التوحيد

وما بينهما  )اإلسالمالدين اهللا  إن(يف  إن: أي على )أن(ى واقٌع عل)َشِهدَ (الفعل  أنعلى 

تعاىل و  ن اهللا سبحانه، ألاعرتاض مؤكد وهذا أيضا شاهد على أن دين اإلسالم هو العدل والتوحيد

)76(.)هو إالله إه ال نّ أ(املبني باجلملة املعرتضة  اإلسالمالدين عنده  أنقد شهد على 

.340، 1/339الكشاف، )74(
.1/340املصدر نفسه، )75(
.1/340، املصدر نفسه)76(
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مبدأ على  أسسيتقرآنية الثالث من منطلق اعتزايل مبين القراءات ال لأوّ فالزخمشري قد 

    . العدلو  التوحيد

  يف قوله عز وجل )من سورة النساء 164(الكرمية لآليةاملعتزلة يف تأويلهم جلأ بعض 

﴿          

  ﴾ ويت هي اليت رُ  الشاذة القراءةو  .)وحيي بن وثاب إبراهيم(منهم و  قراءة شاذة إىل

ون من فكرة ختالف بذلك يفرّ و  ،جتعل موسى فاعالو  ه مفعول بهنّ أنصب لفظ اجلاللة على بِ عنهما 

)77(.الكالم هللا تعاىل إثباتهم، وهي بهذم

م و كلّ : (قرآ ¢ƢǸĔحيي بن وثاب و  إبراهيمن و ع« :وعلق الزخمشري على تلك القراءة قائال

 ظفارأبح اهللا موسى جرّ و  معناه نأو  لم،نه من الكأمن بدع التفاسري و  بالنصب،) ماتكليى موسَ اهللاَ 

.čƾƳ�ƾȈǠƥ�ǲȇÂƘƫ�¦ǀǿÂ¦.)78(»خمالب الفنتو  احملن

د ذكر الزخمشري ق أناحلقيقة و  للزخمشري التأويلد نسب بعض الباحثني احملدثني هذا قو 

 اسرتضاه لنفسه كأنهومل يعقب عليه   األولفذكر  ،التفسريين عن شيوخ بعض املعتزلة يف الكشاف

  انه من بدع التفاسري رغم اعتزاله الذي ينفي الصفات: عقب عليه قائالو  ذكر الثاينو  قبله،و 

دم تشبيه القائمة على ع اإلهليةتنزيه الذات و  هو يندرج حتت باب التوحيد،و  ،اإلهليةعن الذات 

   . اخلالق باملخلوق

قواعدها ملعتقده، فيقول مقررا نفي و  اللغة إلخضاعة ديتفاىن دون هواو  جيتهد الزخمشري

﴿ :الكرمية اآليةالشفاعة للعصاة يف               

            ﴾ )و ال يقبل (قرأ قتادة . 18)/آل عمران

فيه  ن قلت هلإف... نصب الشفاعة و  هو اهللا عز وجلو  على بناء الفعل للفاعل) منها شفاعة

.1/578الكشاف، ينظر،)77(
.1/578املصدر نفسه، )78(
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به  أخلتتقضى نفس عن حقا  أننفى  ألنهنعم : الشفاعة ال تقبل للعصاة ؟ قلت نأدليل على 

.)79(ال  تقبل للعصاة  ¢ƢĔيقبل منها شفاعة شفيع فـََعِلَم  أنمث نفى ترك،  أومن فعل 

﴿: الكرمية لقوله تعاىل لآليةيقول الزركشي يف توجيه القراءة    

                   

  ﴾ )80(.ال اخلوف التعظيمو  اإلجاللاخلشية هنا مبعىن  أن تأويلهو  .)28 /فاطر(

،استعارةاخلشية يف هذه القراءة : حنيفة؟ قلت أيبحيكى عن و  وهي لعمرو بن عبد العزيز

بني مجيع من  ل بني الناساب املخشي من الرجييعظهم كما جيل املهو  جيلهم إمنا: املعىنو 

)81(.عباده

 .رفع العلماء فاعال مؤخراو  قدمامفعوال به م) اهللا(والقراءة املتواترة هي بنصب لفظ اجلاللة 

﴿: كقراءة من قرأو                       

            ﴾)نه اسم أالراء على و  بفتح الواو. )24/ رشاحل

الذي : قال كأنهنه يعمل عمل الفعل  إنه مفعول السم الفاعل الذي هو البارئ فأ تأويلهو  مفعول

)82(.برأ املصور

  ميز بعضهامل) البارئ(و املقدر ملا يوجده) اخلالق(قال الزخمشري يف توجيه هذه القراءة 

  البارئ: نه قرأأبلتعة  أيبعن حاطب ابن و  املمثل،) املصور(و .املختلفة باإلشكالمن بعض 

)83(.مييز ما يصوره بتفاوت اهليئات: الذي يـَُربِأ املصور، أي: أي ،الرّاءنصبو  املصور، بفتح الواو

.340، 1/339، الكشاف )79(
.1/341الربهان، )80(
.3/593الكشاف، )81(
.4/497، املصدر نفسه)82(
.4/497املصدر نفسه، )83(
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﴿: ويف قوله تعاىل               

                   

         ﴾)84(بالياء) املقيمني(لقراء قرأ مجهور ا، )162/النساء(

ِقيُمونَ و ( يف مصحف عبد اهللاو 
ُ
عيسى و  اجلحدري،و  هي قراءة مالك بن دينارو  بالواو،)امل

)85(.الثقفي

  :أوجهويف هذه القراءة عدة 

  ...واسع هو بابو  نصب على املدح لبيان فضل الصالة) و املقيمني(قال الزخمشري  - /1

  من مل ينظر إليهرمبا التفت و  حلنا يف خط املصحف،ما زعموا من ُوقوِعهِ  إىلال يلتفت و 

هو : قيلو  ..من الفتنان ماهلم يف النصب على االختصاصو  مل يعرف مذاهب العربو  يف الكتاب

)86(.األنبياءهم و  باملقيمني الصالةو  يؤمنون بالكتاب: أي) إليكمبا أُنزل (عطف على 

)87(.هو مذهب البصرينيو  )املقيمني(ذكروا او  :منصوبا على املدح أي) املقيمني(يكون  أن - /2

.بعد متام الكالم يأيت إمناو 

 إليكنزل أيُؤمنون مبا : أي) ما(معطوف على ) املقيمني( أن لكسائيامذهب و  - /3

)88(.باملقيمنيو 

عطف و  ك املقيمني الصالةلمن قبو  :أي) لكبق(معطوف على الكاف يف ) املقيمني(قيل و  - /4

 اجلار يف حالة السعة إعادةيلزم عندهم  إذ.)śȇǂǐƦǳ¦�ƾǼǟ�ǄƟƢƳ�Śǣ�°ÂǂĐ)89الظاهر على املضمر ا

﴿لني بقراءة محزة دالكوفيون مست أجازهو        

أيب البقاء العكربي، إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن، دار الكتب العلمية، د ط، بريوت، د تينظر،)84(

1/202.
.1/577الكشاف، )85(
.1/577، املصدر نفسه)86(
.1/250النحاس، إعراب القرآن، .1/183الكتاب، سيبويه، )87(
.6/14، الكرمي حكام القرآنابن عريب، أ)88(
.213، 1/212ابن قتيبة، مشكل إعراب القرآن، )89(
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     ﴾ )90(اليت وردت عن العرب شعارباألو  .)1/النساء(.

)91(.بعد متام الكالم إالاملدح ال يكون  نّ منصوب على املدح، أل) املقيمني( أنالراِجُح و 

  .من غريه الزخمشري ُمْشِعرًا بأنَُّه أَصحُّ الوجه الذي قّدمههوو 

﴿: تعاىل قال             

                  

  ﴾ )30/ التوبة( .  

كسر نون التنوين اللتقاء و  بتنوين الراء املضمومة) عزيٌر ابن اهللا(الكسائي و  قرأ عاصم

 .فهي غري الزمة النتقاهلا إعرابن َضمَُّه النون ال جيوز ضمُُّه يف مذهب الكسائي، ألو  الساكنني،

)92(.قرأ الباقون بغري تنوينو 

  أعجميير اسم عز و  املسيح ابن اهللا،:خرب، كقولهو  مبتدأ) بن اهللاعزير (قال الزخمشري 

حيث أحلقه  من نّون فقد جعله عربًِياو  امتنع صرفه،: تعريفهو  لعجمتهو  عزرائيل،و  عيزارو  كعازر

سقوط التنوين اللتقاء الساكنني  : أما قول من قالو  ،)فـَُعْيل(باألبنية العربية، فيكون على وزن 

)93(.هو معبُوُدناو  اخلرب حمذوفو  ن االبن وقع وْصًفاأل أو)حد اهللاأ(كقراءة من قرأ 

:فحجة من قرأ برتِك التنوين فيها ثالثة أوجه

  األصل حذف التنوين اللتقاء الساكنني ختفيفاو  خربه) ابناً (و ،مبتدأ )ازيرً عُ : (األول

.)94()عزير ابن اهللا(

.1/1025، شرح الرضي لكافيّه احلاجب، )حممد بن احلسن( االسرتاباذي)90(
.1/212ابن قتيبة، مشكل إعراب القرآن، )91(
.2/312ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر،)92(
.2/255الكشاف، )93(
.1/326، ن، ابن قتيبة، مشكل إعراب القرآ1/431الفراء، معاين القرآن، )94(
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 )ابن( ـنه وصف بأل ،)ُعزير(من  التنوين قد ُحِذفَ  أن إىلذهب بعض النحاة : الثاين

)95(.نَِبيـَُّنا أومعبودنا  أو إهلنا) ُعزيرا ابن اهللا: (التقديرو  اخلرب حمذوف،و 

  وصف له) ابنا(ن أل) عزير(حذف التنوين من : وقد اختار ابن يعيش هذا الوجه، فقال

¦ȂǳƢǫ�ǶËĔƘǰǧ : 96(.)عزير ابن اهللا(هو(

  هي كثرة االستعمالو  )ابن(ـ، باملصرفف التنوين من العلة يف حذ أنوقد ذكر سيبويه 

)97(.منا حذفوا التنوين من هذا النحو حيث كثر يف كالمهمإ: يقول

اللتقاء  زيرعمن َزعم أّن التنوين حذف من « :حيان فقال أبووافقُه و  ،وأيّدُه الزخمشري

ُعزير وقع بني علمني فحذف ن ابنًا صفةأو أل ،)98(الساكنني كقراءة قل هو اهللا أحد اهللا الصمد

هو نسبة النبوة  إمناعليهم  أنكرن الذي معبوُدنا فقوله متمحل، ألو  إهلنا: اخلرب حمذوف أيو  تنوينه،

.)99(»اهللا تعاىل إىل

ن حلق به التنوين، ألأو  خربه،) ابنا(جعل و  ، فقد جعله مبتدأ)عزير(وأما حجة من نّون 

)100(.يصرف) عزيرًا(

الذي يقوي ذلك، قوله و  لكن التنوين ُحِذَف اللتقاء الساكننيو  نون،م األصلوهو يف 

 ﴿:تعاىل     ﴾)حبذف التنوين اللتقاء الساكنني، وقوله تعاىل)40/يس ،:﴿ 

     ﴾)وقد  «:اءرّ فيقول ال )101(.بقراءة حذف التنوين، )1،2/اإلخالص

﴿:اء الفصحاء يقرؤونمسعت كثريا من القرّ     ﴾102(»من أحد فيحِذفون النون(.

.1/210، النحاس، إعراب القرآن، 1/327ابن قتيبة، مشكل إعراب القرآن، )95(
.09/35، 201، بريوت، 1إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، ط:ل للزخمشري، تحأبو البقاء بن يعيش املوصلي، شرح املفص)96(
.2/147الكتاب، )97(
.5/32البحر احمليط، )98(
.5/32املرجع نفسه، )99(
.1/431الفراء، معاين القرآن، )100(
.1/431، املرجع نفسه)101(
.1/431املرجع نفسه، )102(
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﴿ :الكرمية اآليةويقول يف               

             ﴾ )قُرَِئ لُِيِضلَّ بضمِّ )06/ لقمان ،

الّناسَيُصدَّ  أن: ر كان غرضه باشرتاء اللهوظن النِم بينة، ألضّ القراءة بال: ن قلتإفتحها فو  الياء

. فيه معنيان: فما معىن القراءة بالفتح؟ قلت ضُِّلهم عنهيُ و  استماع القرآنو  اإلسالميف  عن الدُخولِ 

ن املخذول كان شديد إف  يزِيُد فيهو  ال يصدف عنه،و  على ضالله الذي كان عليه ليثِبتَ :أحُدُمهَا

  . صد الناس عنهو  الشكيمة يف عداوة الدين

�Ë¾ƾǧ�ƨǳƢŰ�ȏ�čȏƢǓ�ÀƢǯ  أضلمن  أنل بُيَضَع ليضل موضع لُيِضَل من ق أن: والثاين

)103(.بالرديف على املردوف

﴿ :الكرمية اآليةيف و               

       ﴾)نس أقرأ  :، ُحيَبذُّ قراءة اجلماعة لقوة معناها، فيقول)24/ إبراهيم

قراءة اجلماعة : قلت أّي فرق بني القراءتني؟:بن مالك، كشجرة طيبة ثابت أصلها، فإن قلت

قائم، فهو  وهأبُ مررُت برجٍل : قلت إذاو  الصفة على الشجرة أجريتنس أن يف قراءة معىن؟ أل أقوى

)104(.ال رجل األبهو  اإمنّ ن املخرب عنه ، ألأبوهمررت برُجٍل قائٍم : معىن من قولك أقوى

 ﴿:اآلية الكرمية يفويقول   ﴾ )كلمةٌ و  كربت كلمةً :قُرِئَ  )05/الكهف

فيه معىن التعجب كأنّه قيلو  أبلغ،و  صب أقوىالنّ و  فع على الفاعلية،الرّ و  ،بالّنصب على التمييز

)105( .ما أكربها كلمة

﴿:ويقول أيضا يف قراءة اآلية     

              ﴾ )ن قلتإف. )154- 151/الصافات  

.3/476الكشاف، )103(
.2/531املصدر نفسه، )104(
.2/676، املصدر نفسه)105(
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  االستبعاد فكيف صحت قراءةو استفهام على طريق اإلنكار : بفتح اهلمزة) َأصطَفى البنات(

)ولُد اهللا (جعله من كالم الكفرة بدًال عن قوهلم : قلت أيب جعفر بكسر اهلمزة على اإلثبات؟

.إن كان هذا حمَمُلَها فهي ضعيفةو  هذه القراءة،و  - رضي اهللا عنهما – األعمشو  Ǆ̈ŧ�Ƣđ�¢ǂǫ�ƾǫو 

�ǶĔ¢Â: (ذلك قولهو  والذي أضعفها أن اإلنكار قد اكتنف هذه اجلملة من جانبيها

)106(.نيبفمن جعلها لإلثبات، فقد أوقعها دخيلة بني نسي) مالكم كيف حتكمون(، )لكاذبون

﴿ :ىل أهِل الّنحو، فيقول يف قوله تعاىلويرى الزخمشري أّن ضبط القراءة حباجة إ

                     ﴾

 )أ وخربمبتد(مرفوعنيو  يـَُعذِّْب جمزومني عطفًا على جواب الشرطو  فَيغِفرْ :َوقُرِئَ  .)284/ البقرة (

ومدّغم الراء يُدغم الباءو  يُظهر الراء: كيف يقرأ اجلازم؟ قلت: ن قلتإيعّذب، فو  على فهو يغفرُ 

ينِسُب إىل و  رَاويه عن أيب عمرو خمطئ مرتني، ألنّه يلحنو  يف الالّم الحن خمطئ خطأ فاِحشاً،

السبب و  لة ضبط الرواةالسبب يف حنِو هذه الروايات، قو  .أعلم النّاس العربية ما يؤذن جبهل عظيم

)107(.ال يضبط حنو هذا إالّ أهل النحوو  يف قلة الضبط قلة الِدراية،

  ذلك يرفض قراءة ابن عامرلالقاعدة النحوية، و  كما يرفض الزخمشري كل قراءة ال تطردُ 

﴿ يف اآلية الكرمية          

   ﴾ ) جّر الشركاءو  نصِب األوالدو  قتل أوالِدهم شركائهم برفع القتل )137/األنعام

هو و  الفصل بينُهَما بغري الظرف فشيٌء لو كان يف مكان الضروراتو  على إضافة القتل إىل الشركاء

الكالم املنثور فكيف به يف » رَج القلوص أيب مزاده«َردَّ و  الشعر لكان َمسًْجا مْرُدوًدا كما مسج

الذي محَلُه على ذلك أن رأى يف بعض و  جزالته،و  املعجز حبسن نظمه )108(فكيف به يف القرآن

.4/61، الكشاف)106(
.326، 1/325، املصدر نفسه)107(
تح  ،، املوضح يف وجوه القراءات وعللها)هـ 565ت، أيب عبد اهللا الشريازينصر بن علي بن حممد بن(ابن أيب مرمي . 2/67املصدر نفسه، )108(

.508، 507، 1/506، 1993، جدة، 1اخلريية لتحفيظ القرآن، طعمر محدان الكبيسي، اجلماعة
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  مالشركاء، ألن األوالد شركائهم يف أمواهلو  لو قرأ َجبرَّ األوالدو  املصاحف شركائهم مكتوبًا بالياء

.)109(لوجد يف ذلك مندوحة عن هذا االرتكاب

املفعول موجًها كال و  ه للقراءات إىل صيغة بناء الفعل للفاعليتعرض الزخمشري يف توجيه

 ﴿ :منهما من ذلك ما ذكره يف قوله تعاىل      ﴾ )161/آل عمران( .  

)يـَُغلّ (وقرأ الباقون  .)110(الغني ضمّ و  بفتح الياء) يُغلَّ (عاصم و  أبو عمروو  قرأ ابن كثري

كذلك و  و ما صّح له ذلك، يعين أن النبّوة تـَُناِيف الغُلول،«: قال الزخمشريبضّم الياء وفتح الغني، 

له أن يوجد غاالَّ :ما صحّ و  عول فهو راجع إىل معىن األّول، ألّن معناه،فمن قرأ على البناء للم

 - سلمو  صلى اهللا عليه -أحدمها أن يربأ رسول اهللا : فيه وجهانو  إذا كان غاًال، إالوال يوجد َغاًال 

)111(-سلمو  صلى اهللا عليه-أن يكون مبالغة يف النهي لرسول اهللا : الثاينو  .يُنزهُ و  من ذلك

  .على ما روي عنه

آلية لمن التوجيه النحوي ) وجوب احلج على املستطيع(واستنبط الزخمشري احلكم الشرعي 

﴿ :الكرمية من قوله عّز وجّل             

         ﴾  ) 112(.)97/آل عمران(

أو للحج وكل  للبيت) إليه(الضمري يف و  ) ...الناس(بدل من )  من استطاع(« : فقال

  تعاىل التشديد ومنها قولهو  يف هذا الكالم أنواع من التوكيدو  الشيء فهو سبيل إليهإىل مأّيت 

دائه آال ينفكون عن ) اسالنّ (قاب يف ر  جب هللاه حّق و نّ أيعين ) َو هللا َعَلى الَناِس َحُج البَـْيتِ (

فيه ضربان و   )من استطاع إليه سبيال(أبدل عنه ّمث )النّاس(ذكر  نّهواخلروج من عهدته، ومنها أ

يل صالتفو ��Ƣđȍ¦�ƾǠƥ�¬Ƣǔȇȍ¦�À¿أ: الثاينو .تكرير لهو  من التأكيد، أحدمها أن اإلبدال تثنية للمراد

.2/67الكشاف، )109(
.2/243ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشر، )110(
.425، 1/424الكشاف، )111(
.1/378، املصدر نفسه)112(
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)و من مل حيجّ (مكان ) و من كفر( منها قوله تعاىلو  له يف صورتني خمتلفتني، إيرادبعد اإلمجال 

.)113(»تغليظاً على تارك احلج

  ن املراد مبن كفرإقوله « : يل الزخمشري قائالأو على ت اإلسكندري ويعقّب أمحد

ال يكفُر ن قاعدة أهل السنة ُتوجب أن تارَِك احلجّ إا عليه فعرب عنه بالكفر تغليظو  من ترك احلج،

ُ َمحُْل اآلية على تارك احلج جاِحًدا لُوجوبِ  حينئٍذ يكون الكفر و  ،همبجرد تركه قوًال َواِحدًا فيتَـَعنيَّ

أما الزخمشري فيستحل ذلك ألّن تارك احلج مبجرد الرتك .راِجًعا إىل االعتقاد ال إىل جمّرد الرتك

.)114(»خملد ختليد الكفارو  من حكمه ألنّه عنده غري مؤمنو  من امسهو  من ربقة اإلميان خيرج

يف موضع خفض ) َمنْ (وذهب الزّجاج إىل أن االستطاعة شرط يف وجوب احلج إذ جعل 

خفض ) من(موضع ) من استطاع إليه سبيال: (جلّ و  قوله عزّ و  «، فقال )الناس(على البدل من 

...اهللا على من استطاع من الناس حج البيت أن ُحيجَّ و  :املعىن، )الناس(على بدل من 

  ليس بني األمة اختالف يف أن.. .كفرهو قادر عليه فقد  و  من أمكنه احلج إىل أن ميوت،و 

.)115(»غري واجب على من قدر عليه كافر ن احلجّ إ: من قال

حينئذ راجعا  فيكون الكفر. أي أن من أنكر وجوب فريضة احلج على املستطيع فقد كفر

فإمنا جيحد بالكفر فرَضُه )ليس علّى حجُّ : (من قال«: قال الفرّاء. إىل االعتقاد ال إىل جمرد الرتك

.)116(»ال يرتكه

جّل يف قوله و  عزّ ) اهللا(املسندة إىل ) عسى(وجييز الزخمشري العطف باجلزم على موضع 

﴿ :تعاىل          

  ﴾ )إذ هو واقع ) أن يكفر عسى(باجلزم على حمل ) ويدخلكمْ (فيعطف . )08/التحرمي

عّرض مبذهب أهل السنةو  .خلدمة مذهبه االعتزايل -كعادته–نّه جنح أالبت، غري و  موقع القطع

.1/382، الكشاف)113(
.1/382، املصدر نفسه اهلامش)114(
.1/447معاين القرآن وإعرابه، )115(
.1/227، املرجع نفسه)116(
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حدمها أن يكون ما جرت به أفيه وجهان و  ٌع من اهللا لعباده،إطما » َعَسى ربُّكم«: اجلماعة فقالو 

  .البتو  وُقوع ذلك منهم موقع القطعو  )117().لعل(و )عسى(بـ  عادة اجلبابرة من اإلجابة

من اهللا واجبة بناء منهم على أن ) عسى(إّن : وأكثرهم يقول «: أمحد االسكندريقال 

  لكن اخلطاب مرصوف إليهمو  ل الزخمشري،احلق فيما قاو  استعماهلا غري مرصوفة للمخاطبني،

.)118(»هللا عاقبة األمورو  العاقبة عند اهللا معلومة،و  جوة،ر فحاُل هؤالء املؤمنني حال م: أي

الذي يدل على املعىن و  الرجاء،و  أن جييء به تعليمًا للعباد وجوب الرتجح بني اخلوف: والثاين

عسى أن (باجلزم عطفًا على حمل ) و يدخلكم(أنّه يف معىن البّت، قراءة بن أيب عبلة و  األول،

)119(.ُتوبُوا يوجب هلم تكفري سيئاتكم:، كأنه قيل)يكفر

يف موضع  .جلّ و  عزّ ) اهللا(املسندة إىل ) عسى(ويذهب الّزجاج مذهب الزخمشري إىل أن 

القراءة «: فقال .باجلزم عليها) خلكمو يدِ (من الّله واجبة، فيجوز عطف ) عسى(ن جزم، أل

(الّنصُب يف قوله عّز وجلّ  .لو قرئت باجلزم لكان وجًهاو  ).أن يكفر(عطف على ) و يدخلُكم:

)120(.»من اهللا واجبة) عسى(ألّن ،)رّبكم أن يكفر عنهم سيئاتكم(يكون حمُموالً على موضع 

من ذلك ما جاء حول قوله  وقد استعمل الزخمشري علة اجلوار يف توجيه بعض القراءات

﴿ :تعاىل       ﴾ عزاهاو  باجلّر) هورُسولِ (قُرئو  .03/التوبة  

Ǻǈū¦�Ǻǟ�ƨȇÂǂǷ�ƢĔ¢�ÀƢȈƷ�Ȃƥ¢  جماورة : أي .ووجهها الزخمشري على اجلوار .)121(هي شاذة عندهو

إْن َكان : فقال )قراءة اجلر يف رسوله(�Ƣđ�¢ǂǬȇ�ȐƳ°�Ǟũ روى الزخمشري أن أعرابياو  ).من املشركني(

إىل عمر، فحكى األعرايب قراءته، فعندها أمر عمر  لنا منه بريء، فلبّبُه الرجأمن رسوله فاهللا بريًئا 

 قياسو  ما يف كالم العرب من مساع هذا يعين أن توجيه الزخمشري مبين علىو )122(.بتعّلم العربية

  .تعليلو 

.4/557الكشاف، )117(
.4/557، امشاملصدر نفسه اهل)118(
.4/557، املصدر نفسه)119(
.5/195معاين القرآن وإعرابه، )120(
.5/8البحر احمليط، )121(
.2/237الكشاف، )122(
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﴿ :يـَُوِجه قراءة محزة لقوله تعاىل والزخمشري  ﴾ )بكسر  .)22/إبراهيم

  :استشهدوا هلا ببيت جمهولو  وهي قراءة ضعيفة، «: الياء فيقول

رِضيِّ :قَاَلْت َلهُ         ؟ِيفِّ يَا تَاَهْل َلكِ :قَاَل َهلَا
َ
َما أَْنَت بِامل

فَحرّكها بالكسر ملا عليه أصل التقاء الساكنني،،قبلها ياء ساكنةو  ،ةوكأنّه قّدر ياء اإلضافة ساكن

حيث قبلها ألف يف حنو عَصاَي فما  ؛ألّن ياء اإلضافة ال تكون إّال مفتوحة ؛لكّنه غري صحيحو 

Ƣȇ�ƢËĔƘǰǧ �،جرت الياء األوىل جمرى احلرف الصحيح ألجل اإلدغام: قبلها ياء؟ فإن قلتو  بَاُهلَا

  هذا قياس حسن: فقلت .بعد حرٍف صحيح ساكن فُحرَِكْت بالكسِر على األصلوقعت ساكنة 

)123(.القياسات  املتواتر تتضاءل إليهربلكن االستعمال املستفيض الذي هو مبنزلة اخلو 

﴿ :قوله تعاىليف روى صاحب الكشاف القراءة        ﴾ )07/البقرة( .

روي القرطيب و  .)124(أيضا) َغْشَوة(و .كسرهاو  بفتح الغنيو  ،)اَوةَغشَ (بالنصب حيث قرئت 

.)125(كسر الغني دون إسنادو  بالنصب) ِغشاوة(

الواو و  )على أبصارهم(خربه و  مبتدأ مؤخر) َغشاَوةً (ويوجه الرفع يف القراءة املتواترة على أن 

َجَعل: (تقديرالو  نه بفعل حمذوفأيوجه النصب يف القراءات الشاذة على و  لالستئناف،

)126(.)على أبصارهم غشاوة

 ﴿ :ويف قوله تعاىل           ﴾ 

  . رويت يف شواذ القراءاتو  عطفا على ثالثةِ )سبعةٍ (قرأ اجلمهور جبّر . )196/البقرة(

خترج هذه القراءة بأحد وجهني، أحدمها و  )127(.بن علي بالّنصِب وُنِسبت لزيد)و سبعةً (

  كما  ،إْعَماًال للمصدر. فصيام ثالثة أيام: فكأنه قيل) ثالثة أيام(أن يكون العطف هنا على حمل 

.530، 2/529، الكشاف)123(
.1/214لقراءات العشر، النشر يف اابن اجلزري، .1/61املصدر نفسه، )124(
.1/291اجلامع ألحكام القرآن، )125(
.1/191املرجع نفسه، )126(
.2/318الدّر املصون، السمني احلليب، .2/401، املرجع نفسه)127(
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﴿ :يف قوله تعاىل          ﴾ )إىل هذا و  .)16-15/ البلد

)سبعةً (ابن عطية إىل أن نصب و  رجّح أبو حيان ما ذهب إليه احلويفو  )128(.شريذهب الزخم

.)129(إىل هذا ذهب القرطيب أيضا و  »فليصوُموا أو َفُصوُموا سبعةً «التقدير و  على إضمار فعل،

ابن عطية على ما ذهب إليه الزخمشري و  يف،و والسبب لرتجيح أيب حيان ما ذهب إليه احل

�ÀȂǰȇ�À¢�ǺǰŻ�Ƥ) ثالثة(قتِضي أن يـُْنظر إىل أن توجيه الزخمشري ي Ȉǯŗǳ¦�À¢�°ƢƦƬǟƢƥ�°ÂǂĐ¦) فِصيام

فلَيصوُموا(على تقدير ) سبعة(أما توجيه نصب و  ).ثالثة(نصب و  )صيام(بتنوين )  ثالثة أيام

هِ على حالِ )َفِصيام ثالثة أيام(ه يرتك تركيب ، ألنّ كما نقَلُه أبو حيان فُمَتجهٌ )أو َفُصوُموا سبعةً 

الذي ال ينبغي أن يعدل  جريخو هو الت: (لذا قال أبو حيان) َفِصيامُ (لـ  يُقدر فعًال مناِسباً و 

)130(.)عنه

﴿ :كما يستدل أبو القاسم بالقراءات على أمور حنوية يف مثل قوله تعاىل 

  ﴾ )ضمار قديف موضع احلال بإ) حصرت صدورهم(قال . )90/النساء 

)131(.حاصرات صدورهمو ) حِصرات صدورهم(و )َحِصَرًة صدورهم(الدليل عليه قراءة من قرأ و 

 ﴿ :ويقول أيضا يف قوله تعاىل             

  ﴾ ) ه ابن أقر ... أجعلتم أهل سقاية :حمذوفو ال بّد من تقدير مضاف . ()19/التوبة

)132(.عمرة املسجد احلرامو  كان من القراءة سقاِة احلاجو  أيب وجزة السعديو  الزبري

  : التوجيه الصوتي للقراءات/ 2

﴿ ويعرض الزخمشري للفروق اللغوية يف قراءات اآلية الكرمية    ﴾ 

 راحلاذِ و  ظُ قِ فاحلذر اليَ .حادرون، بالدال غري املعجمةو  اِذرونحَ و  قُرَئ َحِذرونَ و  .)56/الشعراء(

.1/239الكشاف، )128(
.3/314اجلامع ألحكام القرآن، .1/87البحر احمليط، )129(
.1/87، املرجع نفسه)130(
.1/536الكشاف، )131(
.2/247املصدر نفسه، )132(
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 واحلادر ّمنا يفعل ذلك َحَذرًا واحتياطًا لنفسهإوقيل املؤدي يف السالح، و حذره،  ددِّ الذي جيُ 

  : قال ،السمني القوي

اِدرُ حَ ُهو و  ِضَهاغأُْبِغُضُه ِمْن بُ و  الصَِّيبَ السُّوَء من أجل أمِِّه    ُأِحبُّ 

)133(.ُمَدَجُجوَن يف السالح قد كسبهم ذلك حدارة يف أجسامهم: قيلو  أقوياء أشداء،¢ǶĔراد أ

﴿ :يقول تعاىل             

                  

                     

        ﴾ )19-17/الفرقان(.  

 مكفقد كذبوكم بقول: اءتالياء، فمعىن من قرأ بالو  بالتاء) يقولون: (قُرِئَ و  «: قال الزخمشري

 ﴿ :فقد كذبوكم بقوهلم: ƢȈǳƢƥ�¢ǂǫ�ǺǷ�ŘǠǷÂ��ƨŮ¡�ǶËĔ أ         

    ﴾ ) حكُم الباء مع التاء.)134(خيتلفهل : ن قلتإف )18/الفرقان

﴿ :اهللا، هي مع التاء كقوله تعاىلو  إي: الياء؟ قلتو       ﴾ )و  اجلارو  ،)5/ق�°ÂǂĐ¦

  بدل

قُرَئ و كتبت بالقلم، : هي مع الياء كقولكو  :فقد كذبُوا مبا تقولون: ه قيلمن الضمري، كأنّ 

  ...نتم يا كفار صرف العذاب عنكم أفما تستطيعون  :الياء أيضا، يعينو  يستطيعون، بالتاءِ 

  من قرأ « :الفارسي يقول)135(.سند الفعل إىل املعبودينأه نّ إبالياء ف) يستطيعون(فمن قرأ 

.)136(»كملال نصرا و  فما يستطيع الشركاء صرفا: أي ؛بالياء كان على الشركاء) يستطيعون(

.3/306، ا لكشاف)133(
.3/264، املصدر نفسه)134(
، بريوت1شعبان حممد إمساعيل، عامل الكتب، ط:، إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، تح)هـ1117ت(أمحد بن حممد البّنا )135(

.307، ص1987
.5/340احلجة للقراء السبعة، )136(
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أن الكافرين شديُدو الشكيمة:اء، أيبالي كالقراءةوحيتمل أن يكون الضمري للكفار  

يف التكذيب، فما يستطيعوَن َصْرفًا ألنفسهم عّما هم عليه، أو ما يستطيعون صرفكم عن احلق 

)137(.نتم عليهأالذي 

نه ليتصرف أي حيتال أو فيما يستطيع إ: احليلة، من قوهلم: قيلو  التوبة،: وقيل الصرف

)138(.ن َحيَْتاُلوا لكمأ وأآهلتكم أن َيْصرُِفوا عنُكم العذاب 

من هنا يتضح أن و  )139(.ه جعل اخلطاب ملتخذي الشركاءبالتاء فإنّ ) تستطيعون(ومن قرأ 

ال َنْصرًاو  شركاُؤهم ال يستطيعون صرفًا للعذابو  القراءتني أفادتا أن الذين اختذوا الشركاء

  .عند أنفسهم لبعضهم بعضا من

﴿ :07يقول تعاىل يف سورة القيامة اآلية       ﴾  الزجاج يورد قراءات هلذه و

من بريق  َق فهو من بـََرَق يربقمن قرأ بـَرَ و  َحتَيـََّر،و  زَعَ اآلية الكرمية، فيقرُأ بـََرَق فمن قرأ بَرَِق فمعناه فَـ 

)140(.العينني

إذا  جلُ الرَّ أصله من برق و  ؛حتري فزعاً ) برق البصر(ونرى الزخمشري يزيد فيها شيئًا إذ يقول 

.ملع من شّدة شُخوِصهِ :برق من الربيق، أي:قُرئَ و  .نظر إىل الربق فدهش َبَصرُهُ 

)141(.فتحتهو  بلقتهو  ابلقتهو  بلق الباب: انفرج، يقالو  إذا انفتح) بلق: (وقرأ أبو السمال

﴿ :ويقول الّزجاج يف قوله تعاىل        ﴾  )أقر يُ و  .)10/لقيامة ا 

ِفرُّ (
َ
.من كسر فَعَلى معىن أين مكان الفرارو  بكسر الفاء فمن فتح فهو مبعىن أين الفرار،)امل

بفتح الالم مبعىن  جلست جملًسا:كذلك املصدر، تقولو  املفعل من مثل جلسُت بفتح العنيو 

.6/449يان، البحر احمليط، أبو ح)137(
.3/264الكشاف، )138(
.5/340الفارسي، احلجة للقراء السبعة، احلسن)139(
.5/252معاين القرآن وإعرابه، )140(
.4/647الكشاف، )141(
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جاج فيقول الزّ  أوردهيُوِجُز ما الزخمشري و  )142(.تريُد املكان فأنت جلوسا، فإذا قلت جلسُت جمِلًسا

َفرُّ بالفتح املصدر،
َ
ƢǸđ�È¥ǂǫو  ن يكون مصدراً كاملرجعأجيوز و  املكان،: بالكسرو  امل

)143(.

﴿ :من قوله تعاىل ويقول يف اآليتني          ﴾  

َأنَّ ما ِجْئَت به اختالُق األولني:َوِلَني بالفتح َفمعَناهُ من قرأ َخْلَق األَ . )138-137 /لشعراءا(

  خلق القرون اخلالية حنيا كما حيوا إالما خلقنا هذا  أو األولني أساطري: رصهم ، كما قاُلواختو 

  .حساب الو  ال بعثو  َمنوُت كما ماُتوا،و 

خلق  إالن الدين ما هذا الذي حنُن عليه م:بواحدة، فمعناهو  تني،ومن قرَأ ُخُلُق ِبَضم

عادة مل يـََزل إالّ املوت، و  عليه من احلياة ما هذا الذي حنن أو ...كانُوا يُديُنونَهُ و  �Ƕē®Ƣǟو  األولني

)144(.عليها الناس يف قدمي الدهر

يستعُني بذلك يف توضيح معىن اآلية و  القراءات يف اآلية القرآنية، أوجهويـُبَـّنيُ الزخمشري 

﴿ :جلو  يقول يف قوله عزّ              

   ﴾  )رضّي -ابن العباسو  علي قرأو  أنّا على االستفهامو  اأئِنّ :قرئَ و  ).10/ لسجدةا

 إذامن صلَّ الّلحم  للناص -رضي اهللا عنه- قرأ احلسن و  ،بكسر الالّم: ضللنا -اهللا عنهما

)145(.ننتأ

يـُبَـّنيُ مدلوهلا فيقول و  من سورة طه يعرُض االختالفات اللغوية بني القراءات، 96 اآليةويف 

﴿ :جلّ و  يف قوله عزّ            ﴾، قرئ

)146(.)هَبُصْرُت مبا مل يبصروا ب(

.5/252معاين القرآن وإعرابه، )142(
.4/648الكشاف، )143(
.3/317، املصدر نفسه)144(
.3/494، املصدر نفسه)145(
.3/82املصدر نفسه،)146(
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بضم ) قُبضة(احلسن  قرأ. َفِطْنُت ما مل تفِطُنوا لهو  علمُت ما مل تعلموه،: املعىنو  بالكسر،

ضغةو  هي اسم املقبوض كالُغرفةو  القاف
ُ
فـََقَبصُت قـَْبَصًة بالصاد املهملة، الضاد أيضا: قرأو  ...امل

القاف و  جبميع الفم،: القضم اخلاءو  اخلضم: حنومهاو  بأطراف األصابع،: الصادو  ،جبميع الكف

)147(.مبَُقدِّمه

بالقراءة القرآنية لُنصرة مذهبه االعتزايل فيقول األحيانويستعني الزخمشري يف كثري من 

﴿ :لقوله تعاىل تأويلهيف            ﴾  

غري معىن الرؤية، فهو مبعىن )ِإنَّا َلُمْدرَُكونَ (موسى  تباعأيف قول  اإلدراكن أعلى . )61/لشعراء ا(

هلذا الّلفظ يف هذا املوضع من اآلية بتبّين القراءة اليت تنصر و  الّلحاق، فتنكر الزخمشري هلذا املعىن

)148(.كسر الراءو  بتشديد الّدال:إنَّا ملّدرِكون:ُقرئو  :معتقده االعتزايل فقال

﴿ :منه قوله تعاىلو  ا تتاَبع،من ادََّرَك الشيُء إذَ       ﴾  

  : يف معناه بيت احلماسةو  ،، قال احلسن جهلُوا علم اآلخرة)66/لنمل ا(

ْوِت أجزَعُ 
َ
أَبـْْعَد َبين أُِمّي الِذيَن تـََتابـَُعوا      أَُرجّي احلَياَة أم ِمَن امل

)149(.حدأ، حىت ال يبقى ِمّنا أيديهمِيف اهلََالك على ِإنَّا َلُمَتَتاِبُعوَن : واملعىن

  لذلك أثر يف اختالف املعىن إذويـُبَـّنيُ الزخمشري الفرق ما بني القراءات من حيث اللغة 

﴿ :جلو  يقول يف قوله عزّ        ﴾ 

مهَا لُغتان يف معىن املشقة:قيلَ و  فتحها،و  ِبكسِر الشني،ِبِشّق األنفس:قُرئَ  .)07/حل الن(

الذي هو  الشق إىلحقيقته راِجعة و  عليه شقا، األمراملفتوح مصدر شق  أنهو و  :فرق بينُهَماو 

)150(.من اجلهد يذهب نصف قوته ِلما ينالُه هكأنّ فُ صالشّق فالنّ  أماو  .الصدع

﴿ : قوله تعاىليف أيضاويقول          ﴾  

  .)15/البقرة (

.3/307، الكشاف)147(
.3/307املصدر نفسه،)148(
.3/307املصدر نفسه، )149(
2/571املصدر نفسه، )150(



291

 أوهلااليت تروى بضم  اهلجة فيه ومن نظائره) طغيان(والكسر يف بضم الطاء،اجلمهور، أقر 

  ريف الكف هنا الغلو) الطغيان(و)151(.أيضا أوهلمافقد مسعتا بكسر ) غنيان(و) لقيان(وكسره 

.)152(عمى البصرية : العمهو 

﴿ :ومن قوله تعاىل      ﴾) فقرأ اجلمهور .)48/البقرة  

)153().ال جتزي نسمة عن نسمة شيئاً (: يو نرار الغالسّ  أبو قرأو  ،)وال جتزي نفس عن نفس(

" النسمة"تطلق و  ت الشيء،منها ذاو  العنيو  لغة على عدة أشياء كالروح،" النفس"تطلق 

)154(".اإلنسانكما تطلق على . "على كل كائن حي فيه روح

 هنا خالف بني املعتزلةو  )الذات: (دالتان على معىن واحد) نسمة(الدال و  )نفس(فالدال 

ن نفساً أيف املوضعني يدل على ) نفس(التنكري يف : السنة، فاملعتزلة يقولون أهلمجهور و 

  .شيئا األنفسعن نفس من جتزي  ال األنفسمن 

عن نفس  "التقدير و  الثانية) نفس(يف اآلية وصف حمذوف من : السنة أهلويقول مجهور 

ن النفس املؤمنة جتزى عن النفس املؤمنة كما ورد يف النصوص الدالة على جواز الشفاعة أل" كافرة

  الصاحلنيو  األنبياءالسنة على جواز شفاعة  أهلمجع أهلذا و  أحاديث صحيحة،و  من آيات

)155(.يف ُعصاة املؤمنني

﴿ :يقول تعاىل    ﴾ ) قرأها مجهور القراء بكسر . )248/البقرة

 السكون :السكينة، )156(التشديدو  ينة بفتح السنيكِّ سَ  لقرأ أبو السماو  الكاف دون تشديد،

عليه فمعىن قوله و  .ابه من شدة اخلوفاليت ينزهلا اهللا على قلب عبده املؤمن عند اضطر  الطمأنينةو 

( :تعاىل   (،  ألّن  ؛طمأنينة لقلوبكمو  التابوت لكم سكون انيتإيف

.1/76، الكشاف)151(
.1321، 1313الفريوز آبادي، القاموس احمليط، ص )152(
.1/348البحر احمليط، أبو حيان، و . 138/ 1الكشاف، )153(
.1172، ص 601ي، القاموس احمليط، ص الفريوز آباد)154(
.349، 1/348البحر احمليط، )155(
.1/289الكشاف، )156(
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بعض من ثياب و  كان فيه رضاض األلواحو  املالئكة كانت قد محلته حىت وضعته من بيت طالوت،

﴿وله تعاىل هي البقية املذكورة يف قو  )157(.عصوامهاو هارون و  موسى  

       ﴾.

﴿ :ويف قوله تعاىل             

     ﴾)أبو جعفرو  فقد قرأ نافع: راءاتان متواترتانفيه ق. )81/بقرةال  

)وأحاطت به خِطيئتُهُ (قرأ غريمها من األئمة العشرة و  ،)اخلطيئة(جبمع ) وأحاطت به خطيئاته(

  جعفر أيب إىلأسندها الكرماين و  )خطياتُه: (إحدامها ؛تان شاذتانءوفيها قرا.)158(باإلفراد

ǀđ¦�و  الذنب،: واخلطيئة يف اللغة .عزوها ألحدن يأرواها الزخمشري دون ) خطاياهُ (األخرى و 

) خطيئة(مجًعا أما القراءة الشاذة األوىل، فَقد ُرويت على أن و  جاءت القراءتان املتواترتان ِإفراداً 

 وهذا جائز يف كل مهزة وقعت .أدغمت يف الياء الزائدةو  بعد أن قُبلت اهلمزة ياءً )خطّية(صارت 

)159(.بلها كسرهقو  بعد ياء ساكنة زائدة للمد

فهو مجع تكسري  الثانيةكما جاء يف القراءة الشاذة ) خطايا(على ) خطيئة(أما مجع 

ذلك كنايًَة عن و  طوقته من مجيع نواحيه ا¢�ËĔاخلطيئة مبرتكبها،  إحاطةومعىن  ).خطيئة(قياسي لـ 

خللودَ املعصية اليت توجب او  ارتكاب املكّلف معصية يكون جزاُؤَها ختليُدُه يف الّنار،

أن  األخرىو  ف على كفر،أن ميوت املكلّ  ؛امهَُ الأوُ  :اثنتني إحدىيف الّنار، يف مذهب أهل السنة 

ر، غري أّن خلوَد الكافر يف النار أبِديئيّـٌر على ارتكاب إحدى الكباهو ُمصَ و ميوت املؤمن البالغ 

موت  أنّ  إىلذهب املعتزلة و  مسُِّي ذلك خلودًا لطول مكثه يف الّنار،و  خلود املؤمن فيها مؤقت،و 

 الكافري، كخلود دّ ، فخلودُه يف النار أباإلسالمهو ُمصٌِّر على كبرية خيرجه عن و  املسلم

)160(.أصال

.2/169األلوسي، روح املعاين، )157(
.285، 1/284املّوضح يف وجوه القراءات وعللها، ابن أيب مرمي الفارسي، و . 1/445أبو حيان، البحر احمليط، )158(
.1/77لسان العرب، وابن منظور، .48، 1/47اجلوهري، الصحاح، )159(
.1/446أبو حيان، البحر احمليط، )160(
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  :التوجيه الصرفي للقراءات/ 3

  :الضمائر -أ

  :الغيبةو  بين الخطاب -ب

 ﴿ :ولقد تكرر هذا النوع يف القراءات القرآنية يف قوله تعاىل      

  ﴾ )بالتاِء، فَيُجوُز َأْن َيُكوَن )َعمَّا تـَْعَمُلونَ : (الكسائيو  محزةو  قرأ ابن عامر. )144/البقرة

 إىلأهِل الكتاب فإذا كان كذلك، فهو من باب االلتفات، حيث انتقل  إىلالَكَالُم ِخطابًا ُمَوَجهًا 

ن يعَمُلوا ِمبَا عملوا من احلق، أحتريكًا هلم ب أعماهلمن ن اهللا ال يغفل عأخطاب هؤالِء ليَُبَني، هلم 

ن اهللا تعاىل أب إعالمهو و  ،عظم الشيء الذي يتكررو  ،اإلنكارن املواجهة بالشيء تقتضي شدة أل

  .فيها ما فيها من الوعيدو  )161(.ال يغفل عنهاو  العباد أعمالال يُهمل 

﴿ :ويف قوله تعاىل      ﴾ )فهو خطاب على طريقة . )07/لتنيا

إنكاره و  فما جيعلك كاذبًا بسبب الدين أي) فـََلُهم أجٌر غري ممنون(االلتفات فاآلية قبلها للغائب 

)162(.التدبرو  التفُكر إىلتنبيه و  فيه توبيخو  .بعد هذا الدليل

﴿ :ويف قوله تعاىل   ﴾( ) قرأ ابن عامر ونافع. )83/آل عمران 

)163(.بالتاء على اخلطاب) غونبت(رّوَي عن عاصم و  الكسائيو  محزةو  ابن كثريو 

﴿انتقل من ضمري الغائب يف قوله تعاىل  إذايف هذه القراءة التفات و     

  () أيبقراءة  أماو  ضمري اخلطاب يف قراءة معظم السبعة، إىل. )82/آل عمران 

جند و  هو سياق الغائبو  حفص عن عامر، فقد جاءت ملناسبة السياق السابق،و  بن العالء وعمرُ 

)164(.يف الكشاف تدور حول هذه املواضع األمثلةالكثري من 

.284، 1/283املوّضح يف وجوه القراءات وعللها، ابن أيب مرمي الفارسي، .1/302الكشاف، )161(
.4/764املصدر نفسه، )162(
.1/372، املصدر نفسه)163(
.1/372، املصدر نفسه )164(
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﴿ :ويف قوله تعاىل     ﴾)أبو عمرُو بن العالء  قرأ .)114/النساء

(يُؤتِيِه بالياَِء ملناسبة سياق الكالم يف قوله: ةالزيات من السبعو محزة و  )ابتغاء مرضاِة اهللا:

  الكسائيو  ابن كثريو  نافعو  ابن عامرو  قرَأ عاصمو  .من اآلية نفسها، فالّلفظ فيها لفظ الغائب

لفظ  إىل) ابتغاء مرضاة اهللا(خرج من لفظ الغائب  إذ .ون على االلتفاتبالنّ )نُؤتيه: (من السبعة

  القراءتانو  )165(.ضمري الغائب إىل إسنادهبلغ من أهو و  ¦�Ƕē¦ ¦ǂǫ�Ŀ�ǾǈǨǼǳ�ǶËǜǠŭ املتكلم

  .ردتا يف الكشاف كذلكو  يف اآليتني السابقتني

  :المخاطبو  بين المتكلم -ج

﴿:قال تعاىل       ﴾)َبْل َعِجْبتُ :(الكسائيو  قرأ محزة. )12/الصافات(

.)166(بنصب التاء) عجِبتَ (نافع و  عمرو أبوو  عاصمو  ابن كثريو  رقرأ ابن عامو  .بضم التاء

  يعجب اإمنّ و  إّن اهللا ال يعجب من شيء: قوليو  كان شريح يقرأ بالفتح،و  ...« :قال الزخمشري

يريُد عبد اهللاو  علمأعبد اهللا و  شرحيًا كان يعجبه علمهنّ إالنخعي  إبراهيممن ال يعلم، فقال 

.)167(»عجبتُ بل قل يا حممد : قيل معناهو  م،كان يقرأ بالضّ و  بن مسعود،

عبد اهللا أعلم بذلك و  نَّ شرحياً شاعٌر يعجبه علمهإِ «:وقد رّد الفراء على قراءة شريح بقوله

.)168(»يسخرونو  منه، قرأها بل عجبتُ 

  العجب من اهللا خالفهو  الرواية كثريةو  ن القراءةهذه القراءة غلطا أل إنكاروعّد الّزجاج 

﴿ :دميني كما قالمن اآل   ﴾ ) و .)30/األنفال﴿  ﴾ )79/ التوبة( .

﴿و    ﴾ ) 169(.اخلداُع ِخالفه من اآلدمينيو  املكرُ و  .)142/النساء(

.1/553، الكشاف)165(
.6/53الفارسي، احلجة للقراء السبعة، احلسن )166(
.4/37الكشاف، )167(
.2/384معاين القرآن، )168(
.4/300معاين القرآن وإعرابه، )169(



295

 ﴿: واحتج بعضهم للقراءة بقوله تعاىل      ﴾ ) س ليو   )05/الرعد

تعجب  إن: ولكن املعىن نفسه إىلتعاىل أضاف العجب و  ن اهللا سبحانهأهذا داللة على يف 

)170(.فعجب قوهلم  عندكم

هو روعة تعرتي  إمناو  كيف جيوز العجب على اهللا تعاىل،: ن قلتإف «: وقال الزخمشري

ن أ: حدمهاأ: نفيه وجها: اهللا تعاىل ال جيوز عليه  الروعة؟ قلتو  عند استعظامه الشيء، اإلنسان

.)171(»يفرضو  ن يتخيل العجبأ: الثاينو  جيرّد العجب ملعىن االستعظام،

  :الصيغة الصرفية/ 4

  املعنوية ليكشف عما وراء اآلي أوجهها إىلوهو يعاجل القراءات لُيوجه قراءة بعينها 

﴿ :من ثروة لغوية، فهو يسَتِغل القراءات يف خدمة التفسري فنقول يف اآلية الكرمية   

       ﴾ ) قُرَِئ َيْكِذبُون من كذبه الذي هو نَقيُض ِصْدِقهِ . )10/البقرة

  أو مبعىن الكثرة كقوهلم. َأْو ِمن َكذََّب الذي ُهَو مبالغة يف َكَذَب كما بُوِلَغ ِيف َصَدق فقيل صدَّقَ 

 مث وقف لينظر ما وراءهكّذب الوحشي ِإَذا َجَرى َشْوطًا من قوهلم   أوبركت اإلبل، و  وتت البهائمم

مثل املنافق كمثل  :قال عليه السالمو  لذلك قيل له مذبذب،و  ألن املنافق متوقف مرتدد يف أمره

)172(.هذه مرة إىلو  هذه مرة إىلالشاة العائرة تعري 

﴿:ويقول يف اآلية الكرمية        ﴾ ) 72/املؤمنون(.  

 أجرتهكل عامل من   إىل أرضكهو ما خترجه من زكاة  و  َخْرجاً و  َخْرجاً َفَخرَجَ و  جاً فخراج،قُرَئ خرا

  اخلراجالوجه أّن اخلرج أخصُّ من و  لزمك أَداُؤُه، خراج ماإو  اخلرُج ما تربعت به: قيلو  جعله،و 

لذلك َحُسَنت قراءة من قرأ خرجاً و  ظ لزيادة املعىنخراج الكردة، زيادة اللفو  كقولك خراج القرية،

ك هلم قليال من عطاء اخللق، فالكثري من عطاء اخلالق تايدأم تسأهلم على ه: فخراج رّبك يعين

)173(.خري

.6/53الفارسي، احلجة للقراء السبعة، احلسن )170(
.4/36الكشاف، )171(
.1/238احلجة للقراء السبعة، احلسن الفارسي، .1/69، املصدر نفسه )172(
.3/191، املصدر نفسه)173(
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القرآين  األسلوبللمعىن داخل  إحياءو  قّوةً و  راءة اليت ُتْضِفي َمجَاالً قوالزخمشري يفضل ال

﴿ :فيقول يف قوله تعاىل       ﴾  

ن بناء من كشف أل أقوىهو و  كاشف الُضرَّ على فاعل مبعىن فعل،:قـَرََأ قتادةو  .)54/النحل (

)174(.على املبالغة املغالبة يدلّ 

  :الزيادةو  الحذف/ 5

َر فيه ليخدم مذهبُه االعتزايل، فمن أمثلته قول حوَّ و  الذي نقله الزخمشري عن الزّجاج أماو 

﴿ :الزجاج  يف توجيه اآلية الكرمية         

  ﴾ ) حدمها، يّدل عليه أهنا على ضربني، هاجلواب « . )08/فاطر﴿   

   ﴾  أفمن زُّيَن له ُسوُء عمله فأَضلَُّه اهللا ذهبت نفسك عليه حسرًة؟: يكون املعىنو

¢ƢĔ ذكر الفراءو  ).النفس(نصب و  )الباء(جزم و ) التاء(بضّم )كَ سَ فْ نَـ بْ هَ ذْ تُ الَ فَ ( يكون املعىن و 

.)175(»جعفر املدين أيبقراءة 

  اهللا) هداه(ن زّين له سوء عمله كمن ماملعىن أفيكون و  ن يكون اجلواب حمذوفاأوجيوز 

)176(.)يهدي من َيَشاءُ و  فَإنَّ اهللا ُيِضلَّ من َيَشاءُ (يكون دليله و 

على أصول  دفنقل الزخمشري كالم الّزجاج املذكور آنفا بعد أن حذف منه ما يوحي بالرّ 

ن أو ذكر الزجاج ":، فقاللعبادا إضاللو  اتئجّل عن فعل السيو  املعتزلة الذي ينزُهوَن اهللا عزّ 

يهِدي و  من يشاءُ ن اهللا ُيضِّلُ إف(َله سوء َعَمِله كَمن َهَداُه اهللا، فحذف لداللة ".املعىن أفمن زُين

)177().من يشاء عليه

 لينتصر ملعتقده االعتزايل) فأضّله اهللا: (فالزخمشري قد حذف من تفسري الزجاج قوله

  .باألصول االعتزاليةشائبة قد متس  أوعبارة  أييتخلص من و 

.2/587، الكشاف)174(
.2/367معاين القرآن، )175(
.4/264معاين القرآن وإعرابه، الزجاج، )176(
.3/582الكشاف، )177(
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  تأويلهيف  معتقده  فقالو  ير الرتاكيب لتتفقو حتو  الزخمشري املنحى ذاته يف تغيري اوقد حن

﴿ :لقوله تعاىل يف اآلية الكرمية         ﴾ ) املقامة(«  .)35/فاطر (

، من قوهلم فضالهإو  من عطائه )من فضله) (َمَقامةً و  مقاماً و  أقمت إقامة: (يقال اإلقامة: مبعىن

ألن الثواب مبنزلة ): التفضيل(الذي هو ) الفضل(ليس من و  )فواضلُ و  لفالن فضوٌل على قومه(

.)178(» ربعكالتّ التفّضلو  املستحق، األجر

أقمُت (: تقول ،)اإلقامة(مثل «: من سورة فاطر 35وقال الزجاج يف تفسريه لآلية الكرمية 

ذلك بتفضّله أيدار اخللود من فضله،  ناأحلّ : أي ؛)مقاماً و  مقامةو  إقامةاملكان ب

.)179(»بأعمالناال 

املعتزلة، اليت توجب أصولو  فالزخمشري قد حذف من نص الزجاج ما يتعارض

  بتفضله أيدار اخللود من فضله،  ناأحلّ  «هو قول الزجاج و  جّل الصالح للعبد،و  على اهللا عزّ 

ليخدم »  تربعلوالتفضل كا ِإنَّ الثواب مبنزلة األجر املستحقِ «: بد له بقولهأو  ،»نابأعمالال 

.جل رعاية املصاحلو  معتقدات املعتزلة اليت توجب على اهللا عز

  جلأ الزخمشري إىل التغيري يف النصوص اليت نقلها عن غريه من املفسرين ومنه ما نقله

 ﴿ :ن سورة اإلسراء يف قوله عّز وعالم 102عن الفراء يف تفسري اآلية الكرمية   

   ﴾. ما ثربك عن : (ممنوعًا من اخلري، والعرب تقول): يا فرعون مثبورا: (وقوله«:قال الفراء

ل الزخمشري معىن هذه اآلية ليتماشى وقد أوَّ .)180(»ما منعك منه وصرفك عنه؟: أي) هذا

عن اخلري،  مصروفا(وزاد فيها ) ممنوعا من اخلري: (رّاء قولهوأصول عقيدته فحذف من عبارة الف

على قلبك، من قوهلممصروفا عن اخلري مطبوًعا)مثبورًا(وقال الفرّاء «:، فقال)مطبوعا على قلبك

.)181(»َما َمنَـَعك َوَصَرفَك؟: أي) ك عن هذا؟ما ثرب (

.3/596، الكشاف )178(
.4/271معاين القرآن وإعرابه، )179(
.2/132معاين القرآن، )180(
.2/671الكشاف، )181(
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يتعلق بأفعال   ل املعتزلةوهذا احلذف والزيادة يوحي أن الزخمشري أراد حتقيق أصل من أصو 

  وليس مثة  العباد ألن أفعال العباد عندهم هي من خلق اإلنسان نفسه فالعبد حٌر مبا يفعل

وقد يُرد .)182(ما مينعه من اخلري إن قصد ِفعله، إالَّ بالصارف الذي حيّول وجهّته إىل غري قصد

فما وجه قراءة : ، فإن قلت)01/بقرةلا( ﴾ ﴿:القراءة إذا مل توافق رأيُه، جاء يف قوله تعاىل

هذه القراءة على توهم التحريك اللتقاء الساكنني وما هي : بن عبيد بالكسر؟ قلت عمرو

)183(.مبقبولة

) الكشاف(يف جاء. نها ولو كانت من القراءات السبعمن القراءات ويلحّ  بعضوقد خيطئ 

﴿ :يف قوله تعاىل       ﴾ )نمتّ االذي (وعن عاصم أنه قرأ . )283/البقرة (

بإدغام الياء يف التاء قياًسا على أتسر يف االفتعال من اليسر، وليس بصحيح ألن الياء منقلبة عن 

)184(.اهلمزة فهي يف حكم اهلمزة

﴿:إىل نقلة الرواة ال إىل القراء أنفسهم، قال يف قوله تعاىل اخلطأكما نسب     

       ﴾ )يُْظهر الراء : كيف يقرأ اجلازم؟ قلت: فإن قلت«، )284/ البقرة

اء يف الالم الحن خمطئ خطأ فاِحًشا، ورَاِويه عن أيب عمرو خمطئ مرتني ومدغم الرّ ويدغم الباء،

يف حنو هذه الروايات قلة  اس العربية ما يؤذن جبهل عظيم والسببه يلحن وينسب إىل أعلم النّ ألنّ 

.)185(»ضبط الرواة، والسبب يف قلة الضبط، قّلة الدراية، وال يضبط حنو هذا إالّ أهل النحو

زايل عتمييز الزخمشري بني اآليات القرآنية، فيجعل اآلي املناصرة ظواهرها للمذهب اإل

ȇÂƘƬƥ�¿ȂǬȈǧ�ƨđƢǌƬǷ�ǾǨǳƢţ�Ŗǳ¦�Ǯ ǴƫÂ��ƨǸǰŰهال.  

.75لة احلرية اإلنسانية، صاملعتزلة ومشك)182(
.1/35الكشاف، )183(
.1/324، املصدر نفسه)184(
.1/326، املصدر نفسه)185(
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﴿ :ويقول تعاىل       

     ﴾ )07/آل عمران(. �¾ƢǸƬƷȏ¦�ǺǷ�ƪ ǜÊǨÉƷ�ÀƘƥ�Ƣē°ƢƦǟ�ƪ ǸǰƷ¢�©ƢǸǰƄƢǧ

ƢǸǰƄ¦�ǆ©شواال ǰǟ�Ä¢�©ƢđƢǌƬǷÂ�ǽƢƦƬ.)186(

فما . أو خريًات الفعل إْن شرًاتان، وأطلقها حرة فآوإذا كان اهللا ال يتدخل يف إرادة اإلنس

ا مدى سلطان الشيطان على اإلنسان؟ إنَّ الشيطان ليس له سلطان على اإلرادة اإلنسانية، وإمنّ 

هو يزّين واإلنسان خيتار لنفسه إما طريق الشيطان، أو طريق اهلدى وقد وجد الزخمشري آية يُعينه 

﴿ : وهيظاِهرُها على تقرير هذه املعاين       

         

              

         ﴾

هذا  )خيتار الشقاوة أو السعادة وحيصلها لنفسه: (قوله«: فاغتنمها قال ،)187()22/إبراهيم(

(مذهب املعتزلة، وقوله :Đ¦أهل السنة ومذهبهم أن اهللا هو اخلالق ألسباب السعادة : يعين) ربة

الفا للمعتزلة يف قوهلم خوأسباب الشقاوة، لكن العبد له فيها الكسب، ومن هذا يتوجه عليه الّلوم 

.)188(»إن العبد هو اخلالق هلا وهو الذي حيصل لنفسه

اء، فيقول من القرّ Ƣđ�¢ǂǫ�Ǻويعرض الزخمشري لذكر القراءات يف بعض املواضع دون ذكر م

﴿:يف قوله تعاىل         ﴾ )106/املؤمنون(  

)189(قُرَِئ ِشْقَوتـَُنا وَشَقاوتنا بَفْتِح الِشني وََكْسرَِها فيِهما

.125الصاوي اجلويين، منهج الزخمشري يف تفسري القرآن وبيان إعجازه، صمصطفى )186(
.125، صاملرجع نفسه)187(
.2/529الكشاف، )188(
.3/199، املصدر نفسه)189(
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﴿ :ويقول يف قوله تعاىل        ﴾ 

)190(.ال يلتكم وال يألتكم قُرِئ) 14/احلجرات(

ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�Ŀ�¾ȂǬȈǧ�Ƣē ¦ǂǫ�Ƥ ǈƷ�ƨȇȉ¦�ŘǠǷ�ǾƳȂËȇÂ: ﴿       

     ﴾)بِعدك مما وقع بالتشديد وبالتخفيف، نُ " ننجيك. ")92/يونس

نلقيك بَِناِحية:فيه قومك من قعر البحر وقيل نلقيك بنجوة من األرض، وقُرِئ ننحيك باحلاء

َرَماُه املاء إىل الساحل:مما يلي البحر، وذلك أنّه طرح بعد الغرق جبانب البحر، قال كعب

)191(.ه ثوركأنّ 

﴿ :ويقول يف تفسري قوله تعاىل    ﴾ )وقرأ ُأّيب  « .)249 /البقرة

إّال قليٌل بالرفع، وهذا من ميلهم مع املعىن واإلعراض عن الّلفظ جانبا، وهو من باب : واألعمش

يف معىن فلم يُِطيعوُه محَِل عليه، كأنه قيل فلم ) فشربوا منه(جليل من علم العربية، فلما كان معىن 

.)192(»يُطيعوُه إالّ قليل منهم

الزخمشري بالقراءة على املعىن الذي يُوجه إليه اآلية، يقول يستدلويف بعض األحيان 

﴿ :يف قوله تعاىل          ﴾ )(وقيل . )109/األنعامƢËĔ¢ ( مبعىن

لعّلها إذا جاءت:أّيب  وتقويها قراءة... من قول العرب أئت السوق أنك تشرتي حلما) لعّلها(

)193(.ال يؤمنون

﴿ :تعاىلويقول يف تفسري قوله      ﴾ 

وحمال أن تزول اجلبال مبكرهم، على أّن اجلبال مثل آليات اهللا وشرائعه: واملعىن .)46/إبراهيم(

�ËĔȋ�ƢÅǼÉǰŤÂ�ƢÅƫƢÈƦƯ�ƨȈǇ¦ǂǳ¦�¾ƢƦŪ¦�ƨǳǄǼŠ�Ƣ194(.وتنُصرُُه قراءة ابن مسعود، وما كان مكرهم(

.4/367، الكشاف )190(
.2/355املصدر نفسه،)191(
.1/291، املصدر نفسه)192(
2/55املصدر نفسه،)193(
2/544املصدر نفسه، )194(



301

 يف قوله تعاىل كما ال يرتّدد الزخمشري يف إبداء رأيه، وبيان مرتبة القراءة اليت يُورُِدها، يقول

﴿    ﴾ )َجبرِّ  )خملف وعده رسله( «: قرئ . )47/إبراهيم

.)195(»)قتل أوالدهم شركائهم(: وهذه يف الضعف كمن قرأ. الرسل ونصب الوعد

فإذا ما أضاعت القراءة من أسلوب القرآن الكرمي مجاله وقوة معناه، رفضها وأباها وآثر 

﴿يقول الزخمشري يف اآلية الكرمية . غريها، مما حيفظ على القرآن مجاله   

     ﴾ )ه أراد ألنّ : بالتنكري؟ قلت) َعَلى حياةٍ : (مل قال: فإن قلت. )96/لبقرةا

على (من قراءة ُأّيب  ولذلك كانت القراءة مبا أوقع. حياًة خمصوصة وهي احلياة املتطاولة

)196().احلياة

﴿ :ويقول أيضا يف اآلية        ﴾ )154/األعراف(.  

قل لقومك كذا وألِق األلواح، وُجرَّ برأس : قول لهيما فعل و ضب كان يغريه علىهذا مثل كأنَّ الغ

أخيك إليك، فرتك النطق بذلك وقطع اإلغراء ومل يستحسن هذه الكلمة ومل يستفصحها كل ذي 

وإالَّ فما لقراءة ُمعاوية بن قرة .طبع سليم وذوق صحيح إالَّ لذلك، وألنه من قبيل شعب البالغةّ 

ال ِجتُد النفس عندها شيًئا من تلك اهلزّة وطرفا من تلك )َسَكَن عن موسى الغضبَوَلَما (

)197(.الروعة

إىل القرآن  وصفوة القول أنَّ الزخمشري مفسر للقرآن الكرمي ملتزم مببادئ املعتزلة، ينظر

لفه الكرمي نظرة متفحصة فيجعل اآلي املناصرة ظواهرها للمذهب االعتزايل حمكمة وتلك اليت ُختا

ǲȈǴƸƬǳ¦Â�ƨǇ¦°ƾǳƢƥ�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�©ƢȇȊǳ�µ ǂǠƬȈǧ�ƢǿǂǿƢǛ�ǺǷ�ǎ ǴƼƬȈǳ�ƢŮËÂƘƬȈǧ��ƨđƢǌƬǷ  ويستدل

من حيث اللغة، وكذا القاعدة بالقراءة على املعىن الذي يوجه إليه اآلية، ويبني الفرق بني القراءات

  .يف اختالف املعىن وية، وال يغفل الصيغ الصرفية وما هلذه الظواهر من أثرحالن

.2/544، الكشاف)195(
.1/168، املصدر نفسه)196(
.2/157املصدر نفسه، )197(



302

كما يرفض الزخمشري ويأىب قراءة ويُؤثر غريها، وال يرتدد يف إبداء رأيه وبيان مرتبة القراءة 

  .القرآنية اليت يوردها

والالفت لالنتباه أن الزخمشري يتفاىن يف الدفاع عن عقيدته، متسلحا بقواعد اللغة 

   .هبه االعتزايلذم ةوتراكيبها لتوجيه القراءات القرآنية لنصر 
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�Ƣđ�®ËǂǨƫ�Ŗǳ¦��ƨȇȂǤËǴǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦Â�Ʈ ƷƢƦŭ¦�ËǶǿ¢�ƾǼǟ�» ȂǫȂǳ¦�ƢǼǳÂƢƷ»تفسري الكشاف  

لَنِصَل إىل أبرز النتائجللزخمشري،»عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل

:واليت ُميكن تلخيصها فيما يأيت

Ǯ أظهر الزخمشري براعة ودقة يف ǳ̄�Ŀ�¦ƾǸƬǠǷ�©ƢđƢǌƬŭ¦�ǲȈǴŢ وذوقه  على حسه الرفيع

  .ملعتقدإىل التأويل ليبعد الشبهة عن ا الفريد، فإذا خالف ظاهر النص معتقده االعتزايل، جلأ

ة بقضايا كانت موضع خالف يف زمنه كإضافة أفعال العباد غري احلسن الزخمشري ُعين

واجتهد كثريا يف تأويل اآليات اليت تعارضت  إىل اهللا تعاىل حنو اخلتم والغي واإلضالل،) القبيحة(

  .الذي يؤمن بهمع مذهبه 

  )سيق(حسب سياقها، فقد عرب القرآن الكرمي بكلمة للكلمة الواحدة إحياءات خمتلفة 

ويقف  .جانب الكافرين، وسوقهم إىل جهنم زمرا، ويف جانب املؤمنني وسوقهم إىل اجلنة زمرايف 

  .عند هذا اللفظ يف هذين السياقني املتباينني ليشري إىل املعىن

سهم املادة اللغوية املتعلقة باللفظة الواحدة وضح كيف تُ أق الزخمشري بني املفردات، و فرّ 

بتمييزها عما يظهر أنه مرادف هلا، غري أن هذه الوجوه الداللية الدقيقة ال تنكشف إال للغوي 

  ).الضياء(و) النور(، و)التقدير(و) اجلعل(الزخمشري حيث فرق بني  مثلضليع 

  يشري إليهغري دليل  منأجازه ولو الزخمشري  يسوغ احلذف إذا دل عليه دليل، ولكن

، فذكر بعض األفعالحىت ال تكون املسألة رمجا بالغيب، وتوقف طويال عند حذف املفعول به

كثر و  )شاء(بعض األمثلة اليت ورد فيها مفعول مستشهدا ب .حذف مفعوهلااليت جرى على اللسان 

  .فيه احلذف

�±ƢƳ¢�Äǀǳ¦�ǪȇǂǨǳ¦Â��ƢǿŐƻ�» ǀƷÂ��Ƣē¦Ȃƻ¢Â�ÀƢǯ�ǶǇ¦�» ǀƷ�±¦ȂƳ�Ŀ�̈ƢƸǼǳ¦�Ǧ ǴƬƻ¦

أما الزخمشري فقد أشار إىل جواز حذف اخلرب يف كشافه مطلقا . حذف اخلرب اشرتط وجود القرينة

  .لدليل أو لغري دليل
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  يلجأ الزخمشري إىل تفادي الوجوه غري الالئقة يف التقديرات النحوية للمحذوفات

:يف قوله تعاىل) من مبتدأ وخرب(ما ورد  ذلك خبالف غريه من النحاة، من       

  )مبتدأ) عزير(إذ يرون أن  ،حيث متحل يف توجيهه بعض النحاة). 30/التوبة  

  .والتكلف ظاهر يف هذا التخريج ،معبودنا أو نبينا: عطف بيان، واخلرب حمذوف تقديره )ابن اهللا(و

جلأ الزخمشري إىل تأويل بعض اآليات القرآنية ليتخلص من املعىن الظاهر هلا، والذي 

 عن طريق تقييد فعل املشيئة باملفعول به) العدل اإلهلي(قضية  مثل. يتعارض مع نزعته االعتزالية

فمن خالل تقدير املفعول به  لطاف،وهو اخلذالن أو منع االلطاف، وهو خذالننا أو منعنا اال

، يصبح املعىن معاضدا ملعتقده، وهو أن اهللا سبحانه ال يشاء الكفر والضالل )شاء(لفعل احملذوف 

  .لعباده

ƨǬȈǬƸǴǳ�ƢǧȐƻ��®ƾǠƬŭ¦�¾ȂǬǳ¦�ȄǴǟ�ƢƸƬǨǼǷ�¾ȂǬŭ¦�½ŗƫ�ǎ Ǽǳ¦�ƲȈǈǻ�ǲƻ¦®�ƨȈǼƥ�±ƢĐ¦

�ȐȇÂƘƫ�ȆǟƾƬǈȇ�Äǀǳ¦�±ƢĐ¦�ǆ ǰǠƥ�ƢȀǴȇÂƘƫ�±ȂŸ�ȏ�Ŗǳ¦ وقد أبان الزخمشري عن كفاءة كبرية  

�ȏÂƢŰ��ǾǨǫ¦ȂǷ�ǶȈǟƾƬǳ�ƢƷȐǇÂ�ǲƥ��ƢƦƟƢǏ�¦°ƢȈƬƻ¦�ǽŐƬǟ¦Â��Ä±ƢĐ¦�ǲȇÂƘƬǳƢƥ�Ǯ ǈŤ�̄¤��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ

  .تطويع النص لنصرة نزعته املذهبية

هرع الزخمشري لتأويل اآليات املتعلقة بالتوحيد استبعادا جلوانب التجسيم عن الذات 

¾�¦�ËÂƘǧ��Ä±ƢĐ¦�®ƢǼǇȍ¦�ń¤�ƢƠƴƬǴǷ��ƨȇ®Ƣŭ¦�©¦°ȂǐƬǴǳƢđ�«ǂƻÂ�©ƢđƢǌƬŭ¦�©Ƣȇȉاإلهلية، ودفعا 

  .لتوافق مذهبه عن ظاهرها

وحتليلها  كناية واستعارة وتشبيه: مل يدخر الزخمشري جهدا يف الوقوف عند صور البيان من

.وبيان مجاهلا، وتأثريها البياين الساحر يف نفس املتلقي

زخمشري يريد أن يلهم السامع املعاين الكنائية بسرعة، ودون الوقوفالحظ أن المي امم

) التجسيم(وذلك لنفي التشبيه أو اجلارحة  ،)الصور البيانية(عند ظاهر النص، وأن يلغي الواسطة 

  .خوفا على السامع من خطوات تقع للجهال وأهل التشبيه
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للمذهب االعتزايل اهريا بني القراءات القرآنية فيجعل اآلي املناصرة ظ مييز الزخمشري

ƨđƢǌƬǷ�ǾǨǳƢţ�Ŗǳ¦�Ǯ ǴƫÂ��ƨǸǰŰ� وتوجيهها ومن مث يقوم بتأويلها.  

:كما يستدل بالقراءة يف توجيه املعىن لآلية، يقول يف قوله تعاىل       

    )(وقيل . )109/األنعامƢĔ¢ ( مبعىن)السوق أنك  ائت من قول العرب) لعلها

  ).لعلها إذا جاءت ال يؤمنون (: ما يف مصحف أيبّ وتقويها ... تشرتي حلما

ة،من ذلك ما نص ها، ولو كان من القراء السبعقارئ من القراءات ويلحن ائ قسمطّ وقد خيُ 

:قوله تعاىل عليه يف الكشاف يف          ) فقد روي. )283/البقرة  

 يف االفتعال من اليسر )اتسر(بإدغام الياء يف التاء قياسا على ) الذي امتن(عن عاصم أنه قرأ 

  .وليس بصحيح ألن الياء منقلبة عن اهلمزة فهي يف حكم اهلمزة: فقال

 واحلمد هللا رب العاملني
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، مركز الكتاب للنشر، د ط، القاهرة، برواية حفص عن عاصمالمصحف الشريف-

2007.

 :بـــــــــــــــــــــــالكت

 إبراهيم محمد الجرمي-

.2006، دمشق، 1أثر الداللة اللغوية يف اختالف املسلمني يف أصول الدين، دار قتيبة، ط.1

 )ه637تح ضياء الدين، تفال وأب(ابن األثير -

حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة مصطفى احلليب وأوالده، د ط،السائر، تحاملثل  .2

.1939مصر، 

 أحمد أمين-

.، بريوت، د ت10ضحى اإلسالم، دار الكتاب العريب، ط.3

 الويمححمد الأ-

 .د ت يف فن الصرف، دار الكتاب، د ط، شذا العرف .4

 أحمد سليمان ياقوت-

.1994دار املعرفة اجلامعية، د طالقرآن الكرمي،  يفقها وتطبييف النحو العريب ظاهرة اإلعراب  .5

 أحمد الشايب-

.1994، القاهرة، 10أصول النقد األديب، مكتبة النهضة املصرية، ط.6

 أحمد عرابي-

دراسة داللية حول النص القرآين، ديوان املطبوعات ،رائي عند علماء الرتاثجدلية الفعل القِ .7

.2010ط، اجلزائر، اجلامعية، د

 )هـ1117ت(أحمد بن محمد البّنا -

 1ط ،عامل الكتب إمساعيل،شعبان حممد  ، تح،إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر .8

.1987،بريوت

  أحمد محمد الحوفي-

.1966، بريوت، 1الزخمشري، دار الفكر العريب، ط.9
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 أحمد مطلوب-

10.�ǂǠǳ¦�ȆǸǴǠǳ¦�ǞǸĐ¦�ƨǠƦǘǷ��Ƣǿ°ȂǘƫÂ�ƨȈǣȐƦǳ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦�ǶƴǠǷ��¶�®��Ȇǫ¦1983.

 )ه215أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي، ت(األوسط  األخفش-

 -هـ 1411، القاهرة، 1، تح، هدى حممود قراعة، مكتبة اخلاجني، طمعاين القرآن .11

  . م1991

 )ه647محمد بن عبد الغني، ت(األردبيلي -

  .ه1279عود، ، خبط، إبراهيم بن الشيخ مقبول، جامعة امللك سشرح األمنوذج للزخمشري .12

 )هـ905خالد بن عبد اهللا بن أبي بكر، ت(األزهري -

، بريوت، لبنان1على التوضيح على ألفية ابن مالك، دار الكتب العلمية، ط التصريحشرح .13

2000.

)686، ترضي الدين محمد بن الحسن(االسترباذي -

عة اإلمام جام ،حسن بن حممد بن إبراهيم احلفظي ، تح،شرح الرضى لكافية ابن احلاجب .14

.1966، اململكة العربية السعودية، 1حممد بن سعود اإلسالمية، ط

  )هـ330الحسن علي بن إسماعيل ت وأب( األشعري-

.د ط، د تبشري حممد عيون، مكتبة مؤيد، تح،اإلبانة عن أصول الديانة.15

  صريةحممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة الع،، تحواختالف املصلني مقاالت اإلسالميني.16

.1990د ط، بريوت، 

 )ه900نور الدين علي بن محمد بن عيسى، ت(األشموني -

، تح، حمي الدين على األلفية ابن مالك شرح األمشوينمنهج السالك إىل ألفية بن مالك، .17

.عبد احلميد، د ط، د ت

 )هـ420ت ، بن عبد اهللا أبو عبد اهللا محمد( األصبهاني-

، مكة املكرمة1ط ،حممد مصطفى أيدين، جامعة أم القرىح،، تدرة التنزيل وُغرّة التأويل.18

2001.

 )هـ502، تأبو القاسم الحسين بن محمد ( الراغب األصفهاني-

، دمشق1املفردات يف غريب القرآن، تح، صفوان عدنان الداودي، دار القلم، ط.19

  .ه1425
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 )هـ1270ت ، الفضل شهاب الدين محمودأبو (األلوسي-

والسبع املثاين، تح، علي عبد الباري عطية، دار الكتب  العظيمفسري القرآن روح املعاين يف ت .20

  .ه1415 ،، بريوت1العلمية، ط

 إميل بديع يعقوب-

.1996، بريوت، 1املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، دار الكتب العلمية، ط.21

  )ه577البركات كمال الدين، ت  أبو ( األنباريابن -

القرآن، تح، طه عبد احلميد مصطفى السقاء، املكتبة العربية، دار  البيان يف إعراب غريب.22

.1969ط، الكتاب العريب، د

1، املكتبة العصرية، طاإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني.23

  .م2003ه، 1424

 )هـ745ت، محمد بن يوسفأبو حيان ( األندلسي-

  بريوت ،1ط ، علي معوض، دار الكتب العلميةتفسري البحر احمليط، تح، عادل أمحد.24

1993.

  )هـ761عبد اهللا جمال الدين بن هشام، ت ( األنصاري-

  .د ت ،حنا الفاخوري، دار اجليل، د طشرح شذور الذهب، تح،.25

.2004، بريوت، 4قطر الندى وبّل الصدى، دار الكتب العلمية، طشرح .26

1لدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، طحممد حمي ا ، تح،مغين اللبيب عن كتب األعاريب.27

.2013بريوت، 

 )هـ402ت ، بكر محمد بن الطيب وأب(الباقالني -

1متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، تح، عماد الدين أمحد حيدر، دار الكتب الثقافية، ط.28

.1987بريوت، 

 )ه256أبو عبد اهللا محمد بن اسماعيل، ت( البخاري-

.2002، دمشق، 1كثري، طصحيح البخاري، دار ابن.29

 )هـ429ت  ،عبد القاهر(البغدادي -

.1988،الفرق بني الفرق، تح، حممد عثمان اخلشت، مكتبة ابن سينا، د ط، القاهرة.30
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 )هـ716نجم الدين سليمان بن عبد القوي، ت (البغدادي -

.يف علم التفسري، تح، عبد القادر حسني، املكتبة األزهرية، د ط، د ت اإلكسري .31

 )ه886الحسن إبراهيم بن عمر، ت  وبرهان الدين أب(لبقاعي ا-

.1984د ط، القاهرة، يف تناسب اآليات والسور، درا الكتاب اإلسالمي، نظم الدرر .32

 بودوخة مسعود-

.2011، إربد، 1دراسات أسلوبية يف تفسري الزخمشري، عامل الكتب احلديث، ط.33

 )هـ691تالشيرازي، الخير  وناصر الدين أب( البيضاوي-

 .د ت ،، دار إحياء الرتاث، د ط، بريوت)تفسري البيضاوي(أنوار التنزيل وأسرار التأويل .34

 تمام حسان-

.2000دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآين، مكتبة األسرة، د ط، ، البيان يف روائع القرآن .35

 )ه 728، ت أحمد بن عبد الحليم(ابن تيمية -

تيمية، تح، حممد السيد اجلليند، مؤسسة علوم القرآن دقائق التفاسري اجلامع لتفسري ابن .36

.1984دمشق،، 2ط

 )ـه708ت بن الزبير، جعفر أحمد أبو ( الثقفي-

ي التنزيل، دار آمن  مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه اللفظ.37

.1971الكتب العلمية، د ط، بريوت، 

 )هـ255عمرو بن بحر، ت وأب( الجاحظ-

.1998،، القاهرة7عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، طالبيان والتبيني، تح،.38

 )ه729بن محمد، ت ركن الدين محمد بن علي(الجرجاني -

1اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة، تح، إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، ط.39

.2002،بريوت

  )ه471، تعبد القاهر( الجرجاني-

.1999، بريوت، 3ئل اإلعجاز، دار الكتاب العريب، طدال.40

.2000، لبنان، 1، تح، عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، طأسرار البالغة.41

خالد األزهري اجلرجاوي، تح، البدراوي ،، شرحالعوامل املائة النحوية يف أصول علم العربية.42

.1988، 2زهران، دار املعارف، ط
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 )ه816بن علي الشريف، تعلي بن محمد ( الجرجاني-

، بريوت، لبنان3دار الكتب العلمية، طحممد باسل عيون السود، ، تح، التعريفات .43

  .م2009

 )ه 833ت ، محمد بن محمد الدمشقي(  الجزريابن -

.1999، بريوت، 1دار الكتب العلمية، ط، النشر يف القراءات العشر .44

.1999، بريوت، 1العلمية، طيف القراءات القرآنية، دار الكتب  منجد املقرئني.45

  )ـه392 ت، أبو الفتح عثمان( جنىابن -

.1958ط، بريوت،  د حممد النجار، دار اهلدى،اخلصائص، تح،.46

احملتسب يف تبيني وجوه القراءات الشاذة واإليضاح عنها، تح، علي النجدي ناصف، وعبد .47

.1986، 2احلليم النجار، دار سركني، ط

 )هـ540ت، بن محمد منصور أحمدأبو (قي يلاالجو -

1رب من الكالم األعجمي على حروف املعجم، تح، عبد الرحيم، دار القلم، طعامل .48

.1990، دمشق

 ) هـ393ت إسماعيل بن حماد،( الجوهري-

.1990، 4الصحاح وتاج العربية، تح، أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، ط.49

 )هـ646ت ، أبو عمرو جمال الدين( الحاجبابن -

.1989د ط،،أمايل ابن احلاجب، تح، فخر الدين سليمان قدارة، دار عمار.50

 )هـ945شمس الدين محمد بن علي الداودي، ت( الحافظ-

.1983بريوت، لبنان، ،1ط  طبقات املفسرين، دار الكتب العلمية.51

 حزم الظاهريابن -

.، د تالفصل يف امللل واألهواء والنحل، مكتبة اخلاجني، د ط، القاهرة.52

 حسن حامد الصالح-

.2005، بريوت، 1التأويل اللغوي يف القرآن الكرمي، دراسة داللية، دار ابن حزم، ط.53

 جمال حضري -

.2010، بريوت، 1يف الدراسات القرآنية، جمد املؤسسة اجلامعية، ط يةس األسلوبييااملق .54



313

 خان محمد-

، عني 1ة البقرة، دار اهلدى، طدراسة لسانية تطبيقية للجملة يف سور  ،لغة القرآن الكرمي .55

.2004مليلة، 

 )ه1278محمد بن مصطفى الشافعي، ت( الخضري-

  .ت ط، د، دابن عقيل شرح علىاخلضري حاشية  .56

 )هـ422ت ،عبد اهللا بن محمد بن سعيد بن سنان(الخفاجي-

.2010، لبنان، 1سّر الفصاحة، تح، إبراهيم مشس الدين، كتاب ناشرون، ط.57

 )هـ681شمس الدين، تكر أبو ب(بن خلكان ا-

.1977وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تح، إحسان عباس، دار صادر، بريوت، .58

 )ه300ت، الحسن عبد الرحيمأبو ( الخياط-

  القاهرةد ط، ، تح، حممد حجازي، مكتبة الثقافة الدينية،االنتصار والرد على ابن الراوندي .59

1988.

 )ه282، تداود حنيفة أحمد بنأبو ( الدينوري -

.1888،  هولندا،، ليدن1مطبعة بريل، طتصحيح فالدميري جرجاس،،األخبار الطوال .60

 )هـ1398 ، تمحمد السيد حسين(الذهبي-

.2004،التفسري واملفسرون، مكتبة مصعب بن عمري اإلسالمية، أديس أبابا، إثيوبيا، د ط.61

  )ـه606ت ،فخر الدينأبو عبد اهللا محمد بن عمر ( الرازي-

دار الكتب العلمية، د طاعتقادات فرق املسلمني واملشركني، تح، علي سامي النشار.62

  .د ت ،بريوت

.1981، بريوت، 1التفسري الكبري ومفاتيح الغيب، دار الفكر، ط.63

 )ه666بن عبد القادر، ت بكرمحمد بن أبي (  الرازي-

.2013ريوت، ، املكتبة العصرية، د ط، ب، تح، يوسف الشيخ حممدخمتار الصحاح .64

 مصطفى صادقالرافعي -

.، بريوت، د ت3إعجاز القرآن والبالغة النبوية، دار الكتاب العريب، ط.65
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 )ه384، تالحسن على بن عيسى وأب( الرماني-

.2008،، بريوت1معاين احلروف، تح، عبد الفتاح إمساعيل شليب، دار اهلالل، ط.66

 )ه 311ت ، أبو إسحاق إبراهيم بن السري( الزجاج-

.1988، 1، تح، عبد اجلليل عبده شليب، طمعاين القرآن وإعرابه .67

 )ه794بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اهللا، ت(الزركشي -

.2006، بريوت، 1، تح، عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، طيف علوم القرآن الربهان .68

 كريا شحاتة محمد الفقيز -

.1986، بريوت، 1ب اإلسالمي،طحنو الزخمشري بني النظرية والتطبيق، املكت.69

  )هـ538ت ، القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن محمد وأب( الزمخشري-

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، تح، حممد عبد السالم .70

.1995، بريوت، 1، دار الكتب العلمية، طشاهني

  وحواشيه

.اجلرجاين، حاشية على الكشاف-

.دين، حاشية على هامش الكشافسعد ال-

 .حاشية الشهاب-

.الشيخ عليان املرزوقي، حاشية على هامش الكشاف-

.ابن املنري، حاشية االنتصاف على الكشاف-

.احلاشية الفائقة، خمطوطة مطبوعة على الكشاف-

.1990، 1األمنوذج يف النحو، تح، سامي بن حممد منصور، ط.71

.1993،، بريوت1ملحم، مكتبة اهلالل، طاملفصل يف صنعة اإلعراب، تح، علي بو .72

.أساس البالغة، تح، عبد الرحيم حممود، دار املعرفة، د ط، بريوت، لبنان، د ت.73

.2004، عمان، 1املفصل يف علم العربية، تح، فخر صاحل قدارة، دار عمار، ط.74

 زهدي حسن جار اهللا-

.املعتزلة، املكتبة األزهرية، د ط، د ت.75
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 )ه773، تبن عبد الكافي بهاء الدينأحمد بن علي (السبكي -

، بريوت1عروس األفراح يف شروح التلخيص، تح، عبد احلميد هنداوي، املكتبة العصرية، ط.76

2003.

 )ه316، تأبو بكر محمد بن السري بن سهل (ابن السراج -

.األصول يف النحو، تح، عبد احلسني القتلى، مؤسسة الرسالة، د ط، بريوت، د ت.77

 )هـ982ت ،  بن محمد العمادي الحنفيا(السعود  أبو -

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، تح، عبد القادر أمحد عطا، مكتبة الرياض.78

.د ط، الرياض، د ت

 )ه 626، تيوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي( يالسكاك-

.1987، بريوت، 2مفتاح العلوم، تح، نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط.79

 )ه888، تسعيد الحسن بن الحسين (كريالس-

.، القاهرةمكتبة دار العروبة، شرح أشعار اهلذليني، تح، عبد الستار أمحد فراج .80

 حلاصمرائي فاضل االس-

.2009، عّمان، 1دار الفكر، طمن أسرار البيان القرآين، .81

.2009، األردن، 2الدراسات النحوية واللغوية عند الزخمشري، دار عمار، ط.82

.2000، األردن، 1دار الفكر للطباعة والنشر، طالنحو، معاين.83

.2004، عمان، 3، طرالتعبري القرآين، دار عما.84

.1988، العراق، 1ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، دار الشؤون الثقافية العامة، ط.85

  .م2001، عمان، 2دار عمار، طبالغة الكلمة يف التعبري القرآين،.86

.2007، عّمان، 1، دار الفكر، طاجلملة العربية واملعىن.87

 السمرائي مهدي صالح-

.2008، عمان، 1تأثري الفكر الديين يف البالغة العربية، دار عمار،ط.88

 السمرائي محمد فاضل صالح-

، دار عمار للنشر والتوزيع من آي التنزيل يف كتاب مالك التأويل املتشابه اللفظيدراسة .89

.2009،األردن
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 )هـ756ت ، العبّاس أبو (الّسمين الحلبي -

  دمشقد ط، دار القلم، ،الدّر املصون يف علوم الكتاب املكنون، تح، أمحد حممد اخلراط.90

  .د ت

 )هـ581ت ، القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللاأبو ( لييالسه-

دار الكتب عادل أمحد عيد املوجود وعلي حممد معوض، نتائج الفكر يف النحو، تح،.91

.1992، بريوت، 1ط ،العلمية

 )ه180، تبشر عمرو بن عثمان وأب(سيبويه -

.1988القاهرة،،3الكتاب، تح، عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، ط.92

 سيد قطبال-

.1997، القاهرة، 26يف ظالل القرآن، دار الشروق، ط .93

 )هـ911، تعبد الرحمن بن أبي بكر(السيوطي -

  دار احلديث ،، تفسري اجلاللني)هـ864ت ، حممد بن أمحدجالل الدين (احمللي و السيوطي .94

.، القاهرة، د ت1ط

.1951،بريوت، اإلتقان يف علوم القرآن، عامل الكتب، د ط.95

، بريوت1مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، تح، أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، ط.96

1998.

 أبو شادي مصطفى عبد السالم-

.ر بوالق، د تاحلذف البالغي يف القرآن الكرمي، د ط، دا.97

 )ه1260أبو العرفان محمد بن علي، ت( الشافعي-

، بريوت 1حاشية الصّبان على شرح األمشوين أللفية بن مالك، دار الكتب العلمية، ط.98

 .م1997

 )هـ542ت ، هبة اهللا بن علي بن محمد(الشجري -

.1992،، القاهرة1أمايل الشجري، تح، حممود حممد الطناحي، مكتبة اخلاجني، ط.99

 ر محمود عبد اهللاشك-

.2009، عمان، 1الفصل والوصل يف القرآن الكرمي، دار دجلة، ط.100
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 )هـ548ت، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد( الشهرستاني-

.1975، بريوت، 2ط ،امللل والنحل، تح، حممد سيد الكيالين، دار املعرفة.101

102.ǰǷ��¿ȂȈƳ�ƾȇǂǨǳ¢��ƶƫ��¿Ȑǰǳ¦�ǶǴǟ�Ŀ�¿¦ƾǫȍ¦�ƨȇƢĔ¶��ƨȈǼȇƾǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ƨƦƬ1القاهرة ،

2009.

 )هـ905ت، محمد بن عبد الرحمن الشافعي(الشيرازي -

، بريوت1جامع البيان يف تفسري القرآن، تح، عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط.103

2004.

 )آية اهللا زادهمرتضى ( الشيرازي-

.1977افة، د ط، القاهرة، الزخمشري لغويا ومفسرا، تقدمي حسني نّصار، دار الثق.104

 )هـ 565ت، أبي عبد اهللا نصر بن علي بن محمد بن ( الشيرازي-

تح عمر محدان الكبيسي، اجلماعة اخلريية لتحفيظ ،املوضح يف وجوه القراءات وعللها.105

.1993، جدة، 1ط القرآن

 )سماعيلإمحمد بن (الصنعاني -

  بريوت ،1ط ،الق، دار ابن حزمإيقاظ الفكرة ملراجعة الفطرة، تح، حممد صبحي حسن ح.106

1999.

 )هـ 548، تعلي الفضل بن حسن وأب( الطبرسي-

، بريوت2جممع البيان يف تفسري القرآن، تح، هاشم الرسويل احملاليت، دار املعرفة، ط.107

1998.

 )ه 310ت ،محمد جرير( الطبري-

.، د تجامع البيان يف تأويل القرآن، تح، أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، د ط.108

 )ه 1394، تمحمد الطاهر(ابن عاشور -

.1976ط، تونس، د التحرير والتنوير، الدار التونسية للطبع والنشر، .109

 عباس حسن-

.، مصر، د ت3، دار املعارف، طالنحو الوايف.110

 عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي-

.2002دط، بريوت، املكتبة العصرية،اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي،.111
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 الرزاق أبو زيدعبد -

.1983بني النظرية والتطبيق، مكتبة الشباب، القاهرة،  علم املعاين .112

 عبد العزيز عتيق-

.1985علم املعاين، دار النهضة العربية، د ط، .113

 عبد الفتاح الشين-

.2003، القاهرة، 4دار الفكر العريب، طاملعاين يف ضوء أساليب القرآن، .114

.2004، القاهرة، 1رمي، دار الفكر العريب، طالبيان يف ضوء أساليب القرآن الك.115

 عبد الكريم محمد يوسف-

.2000، دمشق، 1أسلوب االستفهام يف القرآن، مطبعة الشام، ط.116

 )هـ209معمر بن المثنى التيمي، ت(عبيدة أبو -

.، تح، فؤاد سركني، مكتبة اخلاجني، د ط، القاهرة، د تجماز القرآن .117

 )ه543د اهللا، تأبو بكر محمد بن عب(ابن العربي -

 .د ت بريوت،د ط،أحكام القرآن الكرمي، تح، حممد البجاوي، دار املعرفة،.118

 )هـ660أبو محمد عز الدين عبد العزيز، ت (العّز بن عبد السالم -

ǂǷƢǠǳ¦�ƨǠƦǘǷ��±ƢĐ¦�̧¦Ȃǻ¢�ǒ̈��®�¶�� اإلشارة إىل اإلجياز .119 Ǡƥ�Ŀ1313ه.  

 )هـ852علي بن أحمد بن حجر، ت ( العسقالني-

يف شرح صحيح البخاري، تح، ُحمب الدين اخلطيب، دار الكتب السلفية، د ط ح الباريفت.120

  .د ت

 )أبو هالل( العسكري-

.1994، لبنان، 1كتاب الفروق، تح، أمحد سليم احلمصي، ط.121

 )هـ541ت ، عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي(ابن عطية -

.حزم، د ط، د تاحملّرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، دار ابن .122

  )هـ 616أبو البقاء عبد اهللا بن الحسن، ت (العكبري -

  د ط ، عيسى بايب احلليب وشركائه،علي حممد البجاوي التبيان يف إعراب القرآن، تح،.123

.1976القاهرة،
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به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن، دار الكتب العلميةنَّ إمالء ما مَ .124

 .تد ط، بريوت، د 

 )ه 705يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم، ت (العلوي -

، دار الكتب اخلديوية، د ط، مصرالطراز ألسرار البالغة و علوم حقائق اإلعجاز .125

1914.

 علي أبو المكارم-

.2007، القاهرة، 1حلذف والتقدير يف النحو العريب، دار غريب، طا.126

 عمارة محمد-

.1988، القاهرة،2دار الشروق، طاملعتزلة ومشكلة احلرية اإلنسانية، .127

 بن كلثوم وعمر -

.1992، بريوت، 1الديوان، تح، إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب، ط.128

 )ه395، تأحمد بن زكرياأبو الحسن (ابن فارس -

.1979مقاييس اللغة، تح، عبد السالم هارون، دار الفكر، د ط، عمان، .129

 )هـ170ت ، حمد أالخليل بن (الفراهيدي -

.2002، بريوت، 1اوي، دار الكتب العلمية، طدنالعني، تح، عبد احلميد ه.130

 )هـ207أبو زكريا يحي بن زياد، ت(الفراء -

.1983، بريوت، 3عامل الكتب، طمعاين القرآن،.131

 )هـ356، تالحسين بن محمدعلي بن (أبو الفرج األصفهاني -

  .ه1415، بريوت، 1دار إحياء الرتاث العريب، ط،األغاين .132

 فضل حسن عباس-

.1997، األردن، 4علم املعاين، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط�ƢĔƢǼǧ¢Â�ƢĔالبالغة فنو  .133

 )ه 817مجد الدين أبو طاهر بن يعقوب، ت( الفيروز آبادي-

، بريوت2، تح، أبو الرنا نصر اجلوريين الشافعي، دار الكتب العلمية، طالقاموس احمليط.134

2007.
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 )هـ276ت  ،عبد اهللا بن مسلم( قتيبةابن -

  .د ت، لبنان، د ط، الكتب العلميةدار إبراهيم مشس الدين، مشكل القرآن، تح،  تأويل.135

بريوت، ، 2ر، املكتب اإلسالمي، طقتأويل خمتلف احلديث، تح، حمي الدين األص.136

1999.

 )ه684أحمد بن إدريس، تشهاب الدين أبو العباس (رافي القُ -

ه جمد الرؤوف سعد، دار ار احملصول يف األصول، تح، طتيشرح تنقيح الفصول يف اخ .137

.1973، 1الفكر، ط

 )هـ671ت، عبد اهللا أبي بكر وأب( القرطبي-
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  :الملخص

يُعّد الزخمشري أحد علماء التفسري والتأويل الذين حاولوا التفّرد يف فـَْهم آي الّنظم املعجز، 

:فجاء كشافُه حافال باملباحث الّلغوية.ُمتسلحا مببادئ االعتزال، ُحماوال تطويع الّنص خلدمة معتقده

التأويل الّلغوي غفي بيئة «  :دراستناوالصرفية، والرتكيبية، وهذه املباحث كانت موضوع املعجمية،

  .»الكشاف للزخمشري أمنوذجا -املفسرين

.يتكون البحث من مخسة فصول تتصدرها مقدمة ومتهيد ، وتنتهي خبامتة

 .الزخمشري وأصول االعتزال: عنوانه: التمهيد-

 .اللفاظ والسياق القرآين: وموسوم بـ: الفصل األول-

 .حروف املعاين ومواضعها :وعنوانه: الفصل الثاين-

 .تشكيل الرتاكيب وخصائصها: ـوموسوم ب: الفصل الثالث-

.¦Ƣē¦ŚƯƘƫÂ�ƨȈǻƢȈƦǳ تنوع الصور: وعنوانه: الفصل الرابع-

.التوجيه الّلغوي للقراءات القرآنية: وموسوم بـ: الفصل اخلامس-

تأويل، ومدى غلبة النزعة وغايتنا من وراء هذا البحث إبراز قيمة الزخمشري ومكانته بني علماء ال

تفسري الكشاف عن حقائق «:وهل حالفه التوفيق يف ذلك من خالل مؤلفهمنهجه،  االعتزالية على

.»غوامض التنزيل، وعيون األقاويل يف وجوه التأويل
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Résumé:

AL-ZAMAKHSHARI est l'un d'entre les savants d'interprétation et

d'assimilation ayant tenté d'être unique en matière de compréhension des versets du

Saint Coran, en se pourvoyant des principes mutazilites et en essayant de moduler le

texte sacre au service de sa doctrine; du coup, son investigation portait une

plénitude de disciplines linguistiques, à savoir: lexicale, de conjugaison et

syntaxique. Celles-ci faisant l’objet de notre étude:

« L'interprétation linguistique dans le milieu des exégèses - AL-ZAMAKHSHARI un

investigateur model »

La recherche sera menée en cinq chapitres dont au premier plan ('introduction

et le préambule, et en dernier plan, une conclusion.

 Le préambule; intitule par AL-ZAMAKHSHARI et les sources Moutazilites,

 Le premier chapitre intitule: les termes et le contexte Coraniques.

 Chapitre II est marque par: les prépositions significatives et leurs positions.

 Chapitre III intitule: la formation des structures et leurs caractéristiques.

 Chapitre IV est marque par: la diversité des figures de style et de leurs effets.

 Chapitre V: marqué uniquement par l'objet de lectures coraniques.

Notre objectif à la suite de cette recherche est de mettre en évidence la valeur

de AL-ZAMAKHSHARI et sa place parmi les chercheurs, notamment les savants de

l'interprétation, la prédominance de la tendance Mutazilite sur son approche, et s'il y

ait judicieusement parvenu dans son ouvrage unique intitule: « interprétation des

investigateurs des réalités de la mystique attachés à la révélation et aux aspects des

rumeurs dans les façons de l'interprétation».
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