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صيغة (فاعمة) في القرآن الكريم

الصرفي واإلعجاز البياني
بين االحتمال
ّ
المهدي
م .حسين عبد
ّ
جامعة بغداد  -كمية التربية ابف الييثـ

د .جنان ناظم حميد
الجامعة المستنصرية  -كمية اآلداب
المقدمة

القرآف الكريـ حب يؿ اهلل المتيف كنكره المبيف كمعجزتو الخالدة إلى يكـ الديف ،ال يعك ٌج فيقكـ كال
المقدسة ،كألفاظ القرآف
كسر خمكدىا كمنيؿ عمكميا
ٌ
سمك العربية ٌ
تنقضي عجائبو ،أساس ٌ
تأمؿ في كتب
لب كالـ العرب كأفصح ما ينطؽ بمغة الضادٌ ،
الكريـ ىي ٌ
كتبيف لنا بعد طكؿ ٌ
تشعبت أقكاؿ المفسريف كالمغكييف
التفسير كمعجمات المغة ٌ
أف كثي ار مف ألفاظ القرآف الكريـ ٌ
لغكم عمى سبيؿ التكجيو الجائز كالتأكيؿ
فييا ،فاتٌخذت عدة أكجو جاء بيا ك ٌؿ مفسر أك
ٌ
المحتمؿ ،فمـ يذكر ألحدىا فضؿ مزٌية عمى غيره .كمف ىنا جاءت فكرة ىذا البحث الذم
رأينا أف يككف بعنكاف (صيغة فاعمة) في القرآف الكريـ بيف االحتماؿ الصرفي كاإلعجاز

البياني) .كالغاية التي يسعى إلييا ىذا البحث تتمخص في أمريف األكؿ :نقض االحتماؿ
ٌ
رب كاحد
ألف القرآف الكريـ كتاب كاحد أنزلو ٌ
كالتعدد في تممس داللة ألفاظ القرآف الكريـٌ ،
مكحدة يؤدم ك ٌؿ منيا معنى كاحدا
نبي كاحد كألفاظو كاحدة ٌ
كنزؿ بو ممؾ كاحد عمى قمب ٌ
ّْ
متعددا يمريبا ،فمف أيف ينسؿ إلييا التكجيو المحتمؿ كالجائز؟ كمسألة النقض ىذه
يمبينا ال
االعتباطي كاإلعجاز
يفي كالتكجيو
ٌ
تنطمؽ مف ثالث ظكاىر صرفية ىي (التحكؿ التصر ٌ

التحكؿ التصريفي بجميع ضركبو كأمثمتو في القرآف الكريـ كالعربية عمكما
المغكم) ،فنقض
ٌ
ٌ
في ،ألف األكجو التأكيمية ما كانت لتعدد لدل المفسر
بمنزلة نقض لسقؼ بناء االحتماؿ الصر ٌ
الكاحد لكال اعتماده عمى ظاىرة التحكؿ في الصيغ الصرفية التي رأل البحث أنيا ضرب مف

إف نقض التكجيو االعتباطي المتمثؿ بتقدير محذكفات في
تحريؼ الكمـ عف مكاضعو .ثـ ٌ
تركيب المفظة القرآنية كسياقيا العاـ بمنزلة نقض لجدراف التأكيؿ االحتمالي ،ألف القكؿ
بالحذؼ كالذكر كالتقدير كاإلضمار كالزيادة كالنقص كالتقديـ كالتأخير كمٌيا مصاديؽ لمتفسير

النص القرآني المعجز بمفظو المحفكظ بيف الدفٌتيف كما ىك
االعتباطي الذم ال يراعي كحدة
ٌ
دكف زعـ – في أثناء تفسيره كتأكيمو – بنقص فيو كال زيادة عميو .أما األمر اآلخر ففيو
القطعي كبالتكجيو
ينطمؽ البحث نحك التأسيس كالبناء ليستبدؿ باالحتماؿ الصرفي التأكيؿ
ٌ
القصدم ،كذلؾ باالعتماد عمى اإلعجاز المغكم الذم يتمثؿ بالحفاظ عمى
الجائز التكجيو
ٌ
البناء المفظي كما ىك في المصحؼ دكف القكؿ بأنو محكؿ مف بناء آخر كبالحفاظ عمى
كحدة التركيب الذم يشتمؿ عمى المفظة دكف القكؿ :إنو تركيب حذؼ منو لفظ أك زيد فيو
ُٗ
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آخر .كلكثرة األلفاظ القرآنية التي كردت عمى صيغة (فاعمة) انتخب البحث عشرة منيا

لمتحميؿ الصرفي رأل أنيا كافية لجالء الفكرة الرئيسة التي ىي نقض التأكيؿ االحتمالي

تممس اإلعجاز البياني الذم ال يتحقؽ في األكجو التأكيمية
أللفاظ القرآف الكريـ بناء عمى ٌ
كميا بؿ في كاحد منيا.
توطئة( :فاعمة) في القرآن الكريم ،البناء والداللة.

تفرقت بيف أربع دالالت ىي:
جاكزت أمثمة البناء (فاعمة) مئة لفظة في القرآف الكريـ ٌ
ٍ
فاعل صف ًة لممؤنث ،كىك عمى نكعيف ،أكليما :اسـ فاعؿ قائـ بالفعؿ
األولى؛ فاعمة :اسم
نحك (كالدة ،سارقة ،زانية ،كافرة ،قائمة ،ذائقة ،قانتة ،حافظة ،بارزة ،ظالمة ،قاطعة،

خافضة ،رافعة ،كغيرىا).

ىف يي ٍف ىع ىؿ بًيىا فى ًاق ىرةه}
كمف أمثمة (فاعمة) القائمة بالفعؿ (فاقرة) في قكلو تعالى{:تىظي ُّف أ ٍ
اج ًفي ىش ٍي وء،
يح ىي يد ُّؿ ىعمىى ٍان ًف ىر و
ص ًح ه
[القيامة ،]ِٓ:كىي مشتقٌة مف الجذر (فقر) كىك " أ ٍ
ىص هؿ ى
ض وك أىك ىغ ٍي ًر ىذلً ىؾً .مف ىذلً ىؾ :اٍلفىقىار لًمظَّي ًر ،اٍلك ً
ً
ت لًٍم يح يز ً
صك يؿ
اح ىدةي فىقى َّارةه ،يس ّْم ىي ٍ
ٍ
كز ىكاٍلفي ي
ٍ
ي
م ٍف يع ٍ ٍ
ى
ً
َّ ً
كر فىقى ًار الظَّ ٍي ًر "(ُ) .فتسمية الفقير كناية عف ًذلَّتً ًو ىك ىم ٍس ىك ىنتً ًو كأنو
التي ىب ٍي ىنيىا .ىكاٍلفىق يير :اٍل ىم ٍك يس ي

مكسكر الفقار ،كمف ىذا المعنى سميت الداىية بالفاقرة إذ يقاؿ :فقرتو فاقرة ،أم داىية تكسر
(ِ)
الدك ً
ىع ىً
َّ
َّ
اىي"(ّ) .كمنيا
"ج ىع ىؿ لى ٍف ى
ظ اٍلفى ًاق ى ًرة ًك ىن ىايةن ىع ٍف أ ٍ
الفقار  ،كالتعبير القرآني ى
ظـ أ ٍىن ىكا ًع الشّْر ىك ى
ىمينكٍا أىف تىأٍتًييـ ىغ ً
أيضا (غاشية) في قكلو تعالى{ :أىفىأ ً
اش ىيةه م ٍف ىع ىذ ً
اب اهلل} أم "عقكبة تغشاىـ
ٌ
ى يٍ
كتنبسط عمييـ كتغمرىـ"(ْ).

اف
{كلً يسمى ٍي ىم ى
ككرد في التعبير القرآني كصؼ الريح بالنعت المؤنث (عاصفة) في قكلو تعالى :ى
و ًً
ً
اصفىةن تى ٍج ًرم بًأىم ًرًه إًلىى ٍاألىر ً َّ ً
الريح ع ً
يف} [األنبياء :
ّْ ى ى
ض التي ىب ىارٍك ىنا فييىا ىك يكنَّا بً يك ّْؿ ىش ٍيء ىعالم ى
ٍ
ٍ
تعالى{:ى ىك الًَّذم يي ىسي يّْريك ٍـ ًفي اٍل ىبّْر ىكاٍل ىب ٍح ًر ىحتَّى إً ىذا
ُٖ] كبالنعت المذكر(عاصؼ) في قكلو
ي
يح ع ً
يك ٍنتيـ ًفي اٍل يفٍم ًؾ كجرٍيف بً ًيـ بً ًري وح ى و
اء يى يـ اٍل ىم ٍك يج ًم ٍف يك ّْؿ
اص ه
اءتٍيىا ًر ه ى
ؼ ىك ىج ى
طي ىّْبة ىكفى ًريحكا بًيىا ىج ى
ى ىى ى ٍ
ٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
يف لىوي ّْ
ىم ىك و
كن َّف م ىف
يف لىئ ٍف أ ٍىن ىج ٍيتىىنا م ٍف ىىذه لىىن يك ى
الد ى
اف ىكظىُّنكا أَّىنيي ٍـ أيحيطى بً ًي ٍـ ىد ىع يكا الموى يم ٍخمص ى
َّ ً
يف} [يكنس ]ِِ:كالنكتة في ىذا التبايف النعتي لممنعكت الكاحد في التعبير القرآني
الشاك ًر ى
مفيكمة مف سياؽ اآليتيف  ،فآية سميماف نعتت فييا الريح بالعاصفة كىي اسـ فاعؿ مف النكع
القائـ بالفعؿ دا ٌؿ عمى التحكؿ كاالنتقاؿ كالتصرؼ ألنيا مسخرة لسميماف تجرم بأمره حيث
شاء فناسب مجيؤىا مؤنثة لتطابؽ مكصكفيا المؤنث مف جية كتدؿ عمى التحكؿ كالتغير مف
حاؿ إلى غيره مف جية أخرل .أما (العاصؼ) فيك اسـ فاعؿ مف النكع المتصؼ بالفعؿ ال

القائـ بو كىك بمنزلة (البف كتامر كدارع) كعبر عنو الصرفيكف بالداللة عمى النسب(ٓ)،
يريدكف تجرده مف مفيكـ اسـ الفاعؿ الداؿ عمى التحكؿ كاالنتقاؿ إلى الكصؼ الثابت المالزـ

حالة كاحدة دكف تغيير ،فالمحصؿ مف (الريح العاصؼ) أنيا ريح مجبكلة عمى العصؼ ال
َِ
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تنفؾ منو كال يتكقع خمكدىا كلذا كردت في سياؽ إظيار العذاب كطغياف المكج كاإلحاطة

بالمعانديف .كاآلخر :اسـ فاعؿ متصؼ بالفعؿ نحك (صالحة ،كاممة ،خاكية ،يابسة ،كاسعة،

آمنة ،ىامدة ،غافمة ،جامدة ،صابرة ،خاشعة ،باسقة ،بالغة ،تائبة ،عالية ،كاجفة ،كاسعة،

آخرة ،راسية ،داحضة ،كاعية ،خالية ،شامخة ،ناعمة ،حامية ،كغيرىا) ،كمنيا (قاسية) في
اسيةن يحّْرفيكف اٍل ىكمًـ عف مكا ً
ً
ً ً
ض ًع ًو
قكلو تعالى{ :فىبً ىما ىن ٍقض ًي ٍـ ميثىاقىيي ٍـ لى ىعَّن ي
اى ٍـ ىك ىج ىعٍم ىنا يقمي ى
كبيي ٍـ قى ى ي ى ى
ى ى ٍ ىى
ىكىن يسكا ىحظِّا ًم َّما يذ ّْك يركا بً ًو }[المائدة ،]ُّ :كالقاسية اسـ فاعؿ متصؼ بالفعؿ مف (قسا

ٔ
(قسية) بتشديد الياء مف غير ألؼٕ .كرأل
يقسك) كىي القراءة الشائعة  ،كق أر حمزة كالكسائي ٌ
الزكية
المفسريف أف ال فرؽ بيف القراءتيف "كىما لغتاف مثؿ
فريؽ مف
العمية كالعالية ك ٌ
ٌ
ٌ
كالزاكية"ٖ .عمى حيف" قاؿ آخركف منيـ :بؿ معنى ً
قسيَّة غير معنى القسكة ،كانما القسية في

القمكب التي لـ يخمص إيمانيا باهلل ،كلكف يخالط إيمانيا يك ٍفر ،كالدراىـ
ىذا المكضع:
ي
ً
فضتيا ّّ
غش مف نحاس أك ىرصاص كغير ذلؾ ،كما قاؿ أبك يزىب ٍيد
"القىسيَّة" ،كىي التي يخالط ٌ
ً َُ
ٗ
ً ً
ً
َّات ًفي أ ٍىيًدم الص ً
َّياريؼ"
اح القى ًسي ي
ص ى
ص ّْـ السّْالـ ىك ىما  ...ى
ص ىكاى يؿ في ي
الطائي  :لىيىا ى
كمف ثـ رأل الفارسي أف (القسية) لى ٍيست مف أٍلفى ً
اظ العرب في األصؿ ،كاَّنما ىي ىكمً ىمةه
ٌ
ٌ
ى
معربة مأخكىذةه مف قكليـ :درىـ قى ًس ٌي ،أم :ىم ٍغ يشكش ،شبَّو قمكبيـ في ككنيا غير
أع ىج ًمَّيةه َّ
ٍ
ُُ
بالدراىـ الم ٍغشكشة غير ى ً
ص ًافية مف ال ىك ىد ًر َّ
صحح عركبة المفظة
صة  .لكف الزمخشرم ٌ
الخال ى
ى
ى
ً
َّ
ّّ
ب ك َّ
ص ٍيف فييما ليف،
قسي)
فرأل أف قكليـ (درىـ
مشتؽ مف القى ٍسكة؛ ألف الذ ىى ى
الفضةى الخال ى
ٌ

ُِ
يسمى ّْ
الد ٍرىـ
كالمغشكش فيو صالبةه ي
الم ىبّْرد ،فإنو قاؿٌ :
كي ٍب هس  .كىذا القكؿ سبقو إليو ي
تو ً
كشد ً
الم ٍغ يشكش قى ًسيِّا لصالبتو َّ
لمغ ّْ
ش الذم فيوُّ.
ى
أف المَّفظة ىع ىر َّبيةن ،كلكف ثمة فرؽ بيف (القاسية) ك(القسية) في كصؼ
ككاضح مف ىذا ٌ
القمكب َّ ً
لمم ىبالغة ك(فاعؿ) ال يدؿ عمى المبالغة كبيذا باف الفرؽ بيف (شاىد
ألف (فىعيؿ) ي
و ً
رجح الطبرم قراءة (قسية)
ي ،كلما كاف (فعيؿ) أبمغ مف (فاعؿ) ٌ
كشييد) ،فكذلؾ قاس كقىس ٌ
كبيي ٍـ قى ًسيَّةن) عمى
عمى (قاسية فقاؿ" :
(ك ىج ىعٍم ىنا يقمي ى
ي
إلي في ذلؾ ،قراءة مف قرأ :ى
أعجب القراءتيف ٌ
ألنيا أبمغ في ذـ القكـ مف قاسية .كأكلى التأكيميف في ذلؾ بالصكاب ،تأكيؿ مف تأكؿ
فعيمةٌ ،

زكية كزاكية ،كامرأة شاىدة كشييدة ،ألف اهلل جؿ ثناؤه
(فعيمة) مف (القسكة) ،كما قيؿ :نفس ٌ
ً
ككفرىـ بو ،كلـ يصفيـ بشيء مف اإليماف ،فتككف قمكبيـ
كصؼ القكـ بنقضيـ ميثاقىيـ
بأف إيمانيا يخالطو كفر ،كالدراىـ القى ًسيَّة التي يخالط فضَّتيا ّّ
غش"ُْ.
مكصكفة ٌ
فجكزكا مجيء
الثانية :فاعمة مصدراٌ ،
تحكؿ المصادر إلى أسماء الفاعميف ٌ
أقر عمماء العربية ٌ

المتقدميف منيـ الفراء كأبك
المفسريف
اسـ الفاعؿ مرادا بو المصدر(ُٓ) .كىذا رأم فريؽ مف
ٌ
ٌ
(ُٔ)
جكز الصرفيُّكف نيابة اسـ الفاعؿ عف المصدر ،نحك قـ قائما ،أم:
عبيدة كالطبرم  .ثـ ٌ
قياما ،كما ينكب المصدر مقاـ اسـ الفاعؿ نحك :رجؿ عدؿ كصكـ ،أم :عادؿ كصائـُٕ.
ُِ
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فسرت طائفة مف ألفاظ القرآف الكريـ جاءت عمى فاعمة نحك قكلو تعالى{ :لى ٍي ىس لً ىكٍق ىعتًيىا
كبيذا ٌ
ىك ًاذبةه} [الكاقعة ،]ِ:أمً :
كذبُٖ .كقكلو تعالى{ :فىيى ٍؿ تىىرل لىيي ٍـ ًم ٍف ىب ًاق ىي وة} [الحاقة ،]ٖ :أم:
ى
ُٗ
ثـ كثيرت أمثمتيـ مف كالـ العرب كقكليـ :عافاه اهلل عافية ،أم :معافاة ،كقائمة
بقاء ٌ .
بمعنى :القيمكلة (َِ) .كاقرار الصرفييف داللة (فاعمة) عمى المصدر في مثؿ ىذه األمثمة لـ

يأت لدييـ عمى كجو الكجكب كالمزكـ ،كانما ىك جائز أف يقاؿ بو كجائز أف يعدؿ عنو الى

تممس داللة مثؿ ىذه األلفاظ كىي (ُِ):
كجكه أخرل ذكركىا في ٌ
إف ىذه األلفاظ محمكلة عمى حذؼ مكصكؼ مؤنث كالياء فييا لمتأنيث فتككف ىي مف
ُ– ٌ
نكع اسـ الفاعؿ المتصؼ بالفعؿ ال القائـ بو ،اذ جكز الزمخشرم في قكلو تعالى{ :لى ٍي ىس
لً ىكٍق ىعتًيىا ىك ًاذ ىبةه} أف يككف التقدير :نفس كاذبة ،ككذا{ :فى ىي ٍؿ تىىرل لىيي ٍـ ًم ٍف ىب ًاق ىي وة} بمعنى :نفس
باقية

(ِِ)

.

ٌِ -إنيا محمكلة عمى حذؼ مكصكؼ مذ ٌكر كالياء فييا لالسمية ال لمتأنيث كالتقدير :شيء
باقية كشيء كاذبة.
(العافية كالع ًاقبة ك ً
ً
الكاذ ىبة كالالغية
كذكر المفسركف مف أمثمة (فاعمة) ادالة عمى المصدر:
ى ى
ى
يىمً يككٍا بالطاغية} [الحاقة ]ٓ:أم :بالطُّغياف ،كقكلو
كالك ًاق ىية كغيرىا) ،كمنو قكلو تعالى{ :فىأ ٍ
َّ
ً
ً
{كىال تىىاز يؿ تىطًَّمعي ىعمىى
تعالى{ :ال تى ٍس ىمعي فييىا الىغ ىيةن} [الغاشية ]ُُ:أم :لغكان .كقكلو تعالى :ى
يال ًم ٍنيي ٍـ} [المائدة ]ُّ :أم عمى خيانة ،قاؿ الزجاج" :خائنة في معنى
ىخائًىن وة ًم ٍنيي ٍـ إً َّال ىقمً ن
ً
أسماء المصادر كثيرة ،نحك
خيانة ،المعنى :ال تزاؿ تطمع عمى خيانة منيـ ،كفاعمة في
يىمًككا بًالطَّ ً
الكجوي قراءة األعمش (عمى
اغ ىي ًة)"ِّ يؤيّْد ىذا
عافاه المَّو عافية ،كقكلو( :فىأ ٍ
ٍ
ِْ
ً
ً
اءىآِ.
اءىا كثي ىغ ى
خ ىي ىانة)  .كتقكؿ العرب :سمعت ىراغ ىية اإلبؿ ،كثاغية الشاء ،يعنكف يرىغ ى
دابة ،فاحشة ،مائدة ،ناصية ،نافمة،
الثالثة :فاعمة اسم ذات مؤنث ،كمنو (صاعقةٌ ،
الجارية) .كقد تيغمب االسمية عمى بعض الصفات إذا كثير استعماليا دكف ذكر المكصكؼ
ً ً
بيا كمفظة اآلزفة في قكلو تعالى{ :أىزفىت ً
امةي ،كاقتربت ،كالتقدير :الساعة
اآلزفىةي} أم ىد ىنت اٍلق ىي ى
اآلزفة بدليؿ قكلو تعالى{ :اقتربت الساعة} [القمر ]ُ:كفاعؿ أزفت في الحقيقة القيامة أك

الساعة فكأنو قاؿ :أزفت القيامة اآلزفة أك السَّاعة اآلزفة .أك أف يككف المراد باآلزفة الداللة
بالغمىىب ًةِٔ.
عمى القيامة ى
ً
ً
و
َّ
الكاقعةي صارت عممان
كمثؿ ىذا {كقى ىعت الكاق ىعةي} إذ " ال يبد فيو مف تأكيؿ ،كىك أف تككف ى
ً
القائـ ال يجكز ،إذ ال فائدة فيو"ِٕ.
بالغمبة عمى القيامة ،أك الكاقعة العظيمة ،كاالَّ فقاـ
ي
ككرد في التعبير القرآني مجيء (فاعمة) مف لفظ فعميا كما في {أ ًىزفى ًت ً
{كقى ىع ًت
اآلزفىةي} ك ى

كى ىذا
الكاقعة} .كىك تعبير شائع في كالـ العرب أيضا مف قبيؿ قكليـ (كانت الكائنةي) .ى
االستعماؿ عمى كجييفِٖ:

ِِ
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األكؿ :إذا كاف الفاعؿ صار فاعالن لمثؿ ذلؾ الفعؿ مف قبؿ ،ثـ فعمو مرةن أخرل ،يقاؿ :فعمو
ؾ أم مف شغمو ذلؾ مف قبؿ فعمو .كاآلخر :أف يصير الفاعؿ
الحائً ي
الفاعؿ كقكلو :ىحا ىكو ى
ض ًم ىنوي،
ّْت ٍانقىطى ىع ىع ىمميوي ،كاذا غصب العيف
ه
ات اٍل ىمي ي
فاعالن بذلؾ الفعؿ ،يقاؿ :إ ىذا ىم ى
غاصب ى
فقكلو :أ ًىزفىت ً
اآلزفىةي يحتمؿ أف يككف مف األكؿ أم قربت الساعة التي كؿ يكـ تزداد قربان فيي
كائنة قريبة كزادت في القرب ،كيحتمؿ أف يككف مف الثاني كقكلو :ىكقى ىعت اٍل ىك ًاق ىعةي أم قرب
اء ىح ىمٍم ىنا يك ٍـ ًفي
كقكعيا .كمف الصفات الغالبة (الجارية) في قكلو تعالى {إًَّنا لى َّما ى
ط ىغى اٍل ىم ي
اٍل ىج ًارىي ًة} [الحاقة ]ُُ :كالمراد بيا سفينة نكح (ع) كىي في األصؿ صفة لممرأة التي تجرم
بأمر سيدىا كاستعيرت اسما لمسفينة لمداللة عمى جريانيا في الطكفاف فكأنو الماء الطاغي

(الطكفاف) سيد غاضب فال ح ٌؿ لمسفينة إال أف تخضع ليذا السمطاف فسميت جارية بيذا
الممحظ كلك سميت سفينة أك فمؾ أك ذات ألكاح كدسر كما في سائر تفاصيؿ القصة لما
تحقؽ المراد مف ىذا التقابؿ التصكيرم بيف (طغياف الماء) ك(الجارية).
كدا}
ىف ىي ٍب ىعثى ىؾ ىرب ى
َّد بً ًو ىن ًافمىةن لى ى
{ك ًم ىف المٍَّي ًؿ فىتىيىج ٍ
اما ىم ٍح يم ن
ؾ ىع ىسى أ ٍ
ُّؾ ىمقى ن
كفي قكلو تعالى :ى
[اإلسراء ]ٕٗ :جكزكا في إعراب (نافمة) ثالثة أكجو:
ً
اؾ ىن ًافمىةن.
ىم ىنفٍَّم ىن ى
األكؿ :أف ٍينتيص ى
ص ىد ًر كالفعؿ محذكؼ أ ٍ
ب ىعمىى اٍل ىم ٍ
ً
َّد) إً ىذا يذىب بو إًلىى ىم ٍع ىنى (تن ٌفؿ) فيككف (نافمة)
ب بالفعؿ المذككر ً(تىيىج ٍ
الثاني :أ ٍ
ىف ىي ٍنتىص ى
ص ىد ار عمى (فاعمة) بً ىم ٍع ىنى التىيىجُّدِٗ.
ىم ٍ
كالثَّالث- :كىك األظير-أف يككف (نافمة) حاال بمعنى ص ىالةي ىن ًافمى وة .كىك حا هؿ ًمف الض ً
َّم ً
ير ًفي
ى يى ى
ى
ى
ى
َّ
ً
كف ىعائً ندا ىعمىى اٍلقي ٍر ً
آف  .كانما كاف ىذا اإلعراب ىك الظاىر ألف النافمة أعربت حاال
بًو ىكىي يك ي
ًً
ً
ِّ
يف}
في آية أخرل ىي قكلو
تعالى{:كىك ىى ٍب ىنا لىوي إً ٍس ىح ى
اؽ ىكىي ٍعقي ى
صالح ى
كب ىنافمىةن ىك يكال ىج ىعٍم ىنا ى
ى
ػ(ن ًافمىةن) حا هؿ ًمف يعقيكبُّ .كال يصح إعرابيا في ىذه اآلية مصد ار كاٍلع ً
ام يؿ
[األنبياء ]ِٕ :ف ى
ٍ ىٍ ى
ى
ى ى
ًً
(ك ىى ٍب ىنا)ِّ ألف ىذا يقكد إلى ككف (نافمة) مشتركا معنكيا فتارة تأتي
فيو ىم ٍع ىنى الفعؿ قبمو ى
مكجو فاألظير إعراب (نافمة) حاال ألف فيو
بمعنى
ٌ
(تيجد) كأخرل بمعنى (كىب) كىذا غير ٌ
مندكحة عف اإلغراؽ في التأكيؿ المتكمؼ.

كخاصة  ،كقد فرؽ التعبير القرآني بيف
الرابعة :فاعمة اسم جمع كالطائفة كالفاكية ككافة
ٌ
كف لً ىي ٍن ًف يركا ىكافَّةن ىفمى ٍكىال ىنفى ىر ًم ٍف
الطائفة كالفرقة فذكر فالمحصؿ مف قكلو
اف اٍل يم ٍؤ ًمين ى
تعالى{:ك ىما ىك ى
ى
ً
َّ
الد ً
يك ّْؿ ًف ٍرقى وة ًم ٍنيي ٍـ طىائًفىةه لً ىيتىفىقَّييكا ًفي ّْ
كف}
يف ىكلًيي ٍنذ يركا قى ٍك ىميي ٍـ إً ىذا ىر ىج يعكا إًلى ٍي ًي ٍـ لى ىعميي ٍـ ىي ٍح ىذ ير ى
أف الطائفة بعض الفرقة كذكركا أف الطائفة تصدؽ عمى الكاحد فما فكقو كما
[التكبةٌ ]ُِِ :
الد ً
في قكؿ الراغب " قكلو تعالى ( :ىفمى ٍكال ىنفى ىر ًم ٍف يك ّْؿ ًف ٍرقى وة ًم ٍنيي ٍـ طائًفىةه لًىيتىفىقَّييكا ًفي ّْ
يف)  ،قاؿ
ً
بعضيـ :قد يقع ذلؾ عمى كاحد فصاعداّّ ،كعمى ذلؾ قكلو( :إًف طائًفى ً ً
يف) ،
ٍ
تاف م ىف اٍل يم ٍؤ ًمن ى
طائً و
ت طائًفى ً
ؼ ،كاذا أريد بيا الكاحد
تاف ًم ٍن يك ٍـ) ،كالطَّائًفىةي إذا أريد بيا الجمع فجمع ى
ك(إً ٍذ ىى َّم ٍ
ِّ
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كيصح أف يجعؿ كراكية كعالمة كنحك
فيصح أف يككف جمعا ،كيكنى بو عف الكاحد،
ٌ
ٌ
ّْ
ذلؾ" .
{ك ىم ىناةى الثَّالًثىةى
الخامسة :فاعمة عددا ،نحك (كاحدة ،ثالثة ،خامسة) ،كمنو قكلو تعالى :ى
اؿ ٍاب يف ىع ًطيَّةى :مناة " كانت أعظـ ىذه األكثاف قد ار كأكثرىا عابدا
يخ ىرل} [النجـ ،]َِ:قى ى
ٍاأل ٍ
ككانت األكس كالخزرج تيؿ ليا كلذلؾ قاؿ تعالى " الثالثة األخرل " فأكدىا بياتيف الصفتيف

كما تقكؿ رأيت فالنا كفالنا ثـ تذكر ثالثا اجؿ منيما فتقكؿ كفالنا اآلخر الذم مف امره كشأنو

كلفظة آخر كأخرل يكصؼ بو الثالث مف المعدكدات كذلؾ نص في اآلية"ّٓ .لكف ابف
يسمي ً
كب اٍل ىع ىر ًب ًإ ىذا
عاشكر استحسف أف يككف تكالي الكصفيف " الثَّالًثىةى ٍاأل ٍ
يخرل ىج ىرل ىعمىى أ ٍ
ًً و
ً ً
ىخبركا عف متىع ّْدود ك ىك ً ً
اعود ىع ًف التَّمىب ً
ُّس
اف فيو ىم ٍف ىيظي ُّف أَّىنوي ىغ ٍي ير ىداخ وؿ في اٍل ىخ ىب ًر لعظى ىمة أ ٍىك تىىب ي
أ ٍ ىي ى ٍ ي ى ى ى
ً ً
ىف ىي ٍختً يمكا اٍل ىخ ىب ىر فىىيقيكليكا « :ىكفي ىال هف يى ىك ٍاآل ىخ ير» ىكىك ٍجييوي يى ىنا أ َّ
َّاد
َّس بً ًو ين ى
ىف يعب ى
اؤهي أ ٍ
ظ ىر ي
بًم ٍثؿ ىما تىمىب ى
ًً
ً
كف ًفي قىىبائً ًؿ اٍل ىع ىر ًب فىىنبَّوى ىعمىى أ َّ
ىص ىن ًاـ ًفي
ىف ىكثٍىرةى ىع ىب ىدتًيىا ىال ىي ًز ي
ىم ىناةى ىكث يير ى
يد ىىا قي َّكةن ىعمىى ىبقيَّة ٍاأل ٍ
اؿ إًلى ًييَّتًيا ك يك ُّؿ ىذلً ىؾ ج وار م ٍجرل التَّي ُّكًـ كالتَّس ًف ً
مقى ًاـ إً ٍبطى ً
يو"ّٔ.
ى ى ٍ
ى ى ى
ى
ى ى
كثمة عدة ألفاظ في التعبير القرآني عمى صيغة (فاعمة) فسرت تفسي ار احتماليا كاءـ بيف

التحكؿ الصرفي كالعدكؿ التركيبي كالتكجيو االعتباطي كلـ ييركف فيو إلى االعجاز البياني في
تممس مدلكؿ المفظة  ،كقد اخترنا عشر ألفاظ منيا لمدراسة كالتحميؿ كىي:
ُّ

ٔ-باقية

ص ور ىعاتًىي وة ىس َّخ ىرىىا
يىمً يككا بً ًر و
(كأ َّ
ىما ىع ه
اد فىأ ٍ
ص ٍر ى
يح ى
قاؿ تعالى :ى
ً
ىع ىج ياز ىن ٍخ وؿ ىخ ًاكىي وة فىيى ٍؿ
ص ٍرىعى ىكأَّىنيي ٍـ أ ٍ
يح يسكمان فىتىىرل اٍلقى ٍكىـ فييىا ى
ٖ .كفي تأكيؿ داللة (باقية) أربعة أكجو ىي:

اؿ كثىمانًيةى أىي و
َّاـ
ىعمى ٍي ًي ٍـ ىس ٍب ىع لىىي و ى ى ى
تىىرل لىييـ ّْمف ىب ًاق ىي وة) الحاقة ٔ-

األكؿ :أف تككف (باقية) مصد ار عمى فاعمة؛ إذ قاؿ الطبرم :اآلية " بمعنى :فيؿ ترل ليـ
مف بقاء؛ ككما قيؿ :العاقبة كمالو مف ناىية ،ككما قيؿ (لى ٍي ىس لً ىكٍق ىعتًيىا ىك ًاذ ىبةه) بمعنى تكذيب،
ّٕ
ًو ً
ًَّ
لممرة الكاحدة
(كال تىىاز يؿ تىطمعي ىعمىى ىخائ ىنة م ٍنيي ٍـ) بمعنى خيانة"  .كفي ىذا تككف تاء (باقية) ٌ
ى
(ّٖ).

الثاني :أف تككف (باقية) اسـ فاعؿ مؤنث كىك صفة لمكصكؼ مؤنث محذكؼ ،كالتقدير :مف

نفس باقية أك فئة باقية أك جماعة باقية أك فرقة باقية ،كفي جميع ىذه التقديرات تككف تاء

(الباقية) لمتأنيث كالتعبير القرآني كناية عف استيعاب اليالؾ ليـ جميعا(ّٗ) .كاستحسف
ً
لممبالغة ،أمً :م ٍف با و
ىف
ؽ ،ك
التاء في (باقية) قيؿ:
األحسف أ ٍ
ي
السميف الحمبي ىذا الكجو فقاؿ " :ي
تككف صفةن لفر و
قة أك طائفة كنحك ذلؾ"َْ.
ى

الثالث :أف تككف (باقية) اسـ فاعؿ بمعنى (با و
كنسابة،
ؽ) كتاؤه لممبالغة كتاء عالمة ٌ
حيا عمى الرغـ مف
كالمعنى :فيؿ ترل ليـ باقيا قد بمغ مف ٌ
الشدة كالقكة ما م ٌكنو مف أف يبقى ٌ
ِْ
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قكة ىذا العقاب كشدتو .كعزم ىذا الكجو إلى أبي بكر ابف األنبارم (ُْ).
ٌ
الرابع :أف تككف (باقية) اسـ ذات عمى فاعمة كالباخرة كالسارية كالصاعقة ،كىك بمعنى البقية

تحس يا رسكؿ اهلل (صؿ اهلل عميو كآلو كسمـ) أحدا مف بقاياىـ
مف الشيء ،كالمعنى ىؿ ٌ
ينتسب إلييـ؟ أـ بادكا جميعا كلـ يبؽ ليـ خمؼ كال عقب (ِْ).

كىذا الكجو ىك أرجح ما قيؿ في تكجيو داللة المفظة ذلؾ أف معنى المبالغة المذككر آنفا -

عمى الرغـ مف حفاظو عمى ظاىر المفظ  -غير مقبكؿ في تأكيؿ داللة الباقية ألف الخطاب

مكجو إلى النبي (صؿ اهلل عميو كآلو كسمـ) بصيغة االستفياـ عف رؤيتو (صؿ اهلل
في اآلية ٌ
عميو كآلو كسمـ) بقيتيـ كعقبيـ  ،ال عف رؤيتو (صؿ اهلل عميو كآلو كسمـ) رجال كاحدا منيـ
قد قاكـ الفناء منذ ىالؾ عاد حتى البعثة النبكية ،فيذا استفياـ عف المحاؿ ،ألف ذلؾ

حيا حتى البعثة
الػ(باقية) لك كاف قد نجا فعال بقكتو كشدتو مف الريح الصرصر لما بقي ٌ
حيا  .كقد نقؿ
النبكية ،فال يسأؿ التعبير القرآني النبي (صؿ اهلل عميو كآلو كسمـ) عف رؤيتو ٌ
فمما
في قصة ىالؾ عاد ٌأنيـ " كانكا سبع لياؿ كثمانية ٌأياـ أحياء في عذاب اهلل مف الريح ٌ
أمسكا في اليكـ الثامف ماتكا فاحتممتيـ الريح فألقتيـ في البحر "(ّْ) .كىذا النقؿ مكافؽ لحمؿ

داللة (باقية) عمى ٌإنيا اسـ لما يبقى مف الشيء بعد نفاده ،كالتاء في ىذا الكجو ىي تاء
النقؿ إلى االسمية فيي بمنزلتيا في الفاتحة كالنطيحة كالذرٌية.
ٕ-الحاقّة

اؾ ىما اٍل ىحاقَّةي) {الحاقة ُ ،}ّ-كفي تأكيؿ داللة الحاقٌة
قاؿ تعالى( :اٍل ىحاقَّةي ىما اٍل ىحاقَّةي ىك ىما أ ٍىد ىر ى
ستة أكجو صرفية ىي:

األكؿ :أف تككف الحاقٌة مصد ار جاء عمى صيغة اسـ الفاعؿ كالكاذبة كالطاغية كالعافية،
الحؽ كتاؤىا لممرة الكاحدة ألنيا اسـ مف أسماء القيامة سيتحقؽ مدلكلو عندما يحؽ
كمعناىا
ٌ
اهلل الحؽ دفعة كاحدة دكف تدرج كال تأخير (ْْ).

الثاني :أف تككف الحاقٌة صيغة نسب عمى كزف (فاعؿ) كالالبف كالدارع أم؛ ذك المبف كالدرع،
اؽ أم؛ األمكر الصادقة كالكاجبة الصدؽ (ْٓ).
كىي بمعنى ذات
الحؽ أك ذات الحك ٌ
ٌ
ً
و
و
النار،
الثالث :أف تككف الحاقة اسـ فاعؿ بمعنى يمفعؿ ألنيا أىحقٌت ألقكاـ الجنةى كأحقٌت ألقكاـ ى
(ْٔ)
أحؽ متعديا باليمزة كفاعمو ىك
لكف القرآف الكريـ استعمؿ الفعؿ ٌ
فيي حاقٌة بمعنى يمحقٌة ٌ .
ىف ىغ ٍير ىذ ً
َّ ً ً
ً
ات
{كًا ٍذ ىيع يد يك يـ المٌوي إً ٍح ىدل الطائفىت ٍي ًف أَّىنيىا لى يك ٍـ ىكتىىكُّد ى
كف أ َّ ى
اهلل تعالى كما في قكه تعالى ى
ً
ؽ الح َّ ً ً ً
ً
َّ ً
يف} [األنفاؿ ٕ].
كف لى يك ٍـ ىكيي ًر ي
يد المٌوي أىف ييح َّ ى
ؽ بً ىكم ىماتو ىكىي ٍقطى ىع ىدابً ىر اٍل ىكاف ًر ى
الش ٍك ىكة تى يك ي
الرابع :أف تككف الحاقة اسـ فاعؿ بمعنى مفاعؿ مف قكليـ :حاققتو فحققتو كخاصمتو
محاؽ كىك المخاصـ في ديف اهلل
تحؽ كؿ
ٌ
ألنيا ٌ
سميت حاقٌة ٌ
فخصمتو كالمعنى ٌ
إف القيامة ٌ
بالباطؿ ،فيي حاقٌة بمعنى محاقٌة .كىذا رأم األزىرم ،كتبعو فيو سائر المغكييف (ْٕ).
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ألف األمكر حاقٌة فييا
سميت حاقٌة ٌ
الخامس :أف تككف الحاقٌة مجا از إسناديا كذلؾ ٌ
إف القيامة ٌ
ألنيا ىي
أم كاجبة الكقكع صادقة الحدكث فأطمؽ الفعؿ ليا كىك لما فييا مف إقامة
ٌ
الحؽ ٌ
ؽ فييا األمكر كتعرؼ فييا الثكابت عمى حقيقتيا كالحساب كالثكاب كالعقاب
الساعة التي تي ىح ٌ
كالجزاء عمى األعماؿ مف ضالؿ أك ىدل كمثؿ الحاقة في اإلسناد المجازم قكليـ :ليؿ نائـ

أم منكـ فيو(ْٖ).

السادس :أف تككف الحاقة اسـ فاعؿ مف النكع القائـ بالفعؿ ألنيا تحؽ حقائؽ األمكر أم

تبدييا كتظيرىا دكنما تحريؼ كال زيغ .أك أنيا ىي التي تحؽ لكؿ عامؿ عممو مف خير

حاؽ،
كشر ،فيي مف الفعؿ
يحقُّو حقا كحقكقا إذا أكجده كأكجبو فيك ٌ
المتعدمٌ :
ٌ
حؽ الشيء ي
ٌ
(ْٗ)
كىذا رأم الزجاج كاختاره آخركف .

ككؿ ما سبؽ ذكره ال يركف إليو في تأكيؿ مدلكؿ المفظة كلذا كاف األظير أف يقاؿ :الحاقة
حؽ الشيء ً
يح ُّ
ؽ إذا
اسـ فاعؿ مف النكع المتصؼ بالفعؿ ال القائـ بو كىي مف الفعؿ الالزـ ٌ
كاف صحيح الكجكد ثابت الكقكع كاجب الحدكث كائف ال محالة كالمعنى أنيا " الساعة

(َٓ)
أف
الكاجبة الكقكع الثابتة المجيء التي ىي آتية ال ريب فييا "  .كما يعضد ىذا الكجو ٌ
(حؽ) الزما في جميع القرآف الكريـ كما في قكلو تعالى:
التعبير القرآني استعمؿ الفعؿ ٌ
ًَّ
كف} [يكنسّّ].
ت ىرب ى
 { ىك ىذلً ىؾ ىحقَّ ٍت ىكمً ىم ي
يف فى ىسقيكٍا أَّىنيي ٍـ الى يي ٍؤ ًمين ى
ّْؾ ىعمىى الذ ى
ًَّ
كف} [يكنسٔٗ].
ت ىرب ى
يف ىحقَّ ٍ
ت ىعمىٍي ًي ٍـ ىكمً ىم ي
ّْؾ الى يي ٍؤ ًمين ى
 {إً َّف الذ ىت ىعمى ٍي ًو الضَّاللىةي} [النحؿ ّٔ].
 {فى ًم ٍنييـ َّم ٍف ىى ىدل المٌوي ىك ًم ٍنييـ َّم ٍف ىحقَّ ٍ {لىقى ٍد ىح َّكف} [يسٕ].
ؽ اٍلقى ٍك يؿ ىعمىى أى ٍكثىًرًى ٍـ فىيي ٍـ ىال يي ٍؤ ًمين ى
ٖ-خائنة
اسيةن يحّْرفيكف اٍل ىكًمـ عف َّمك ً
ً
قاؿ تعالى{ :فىبًما ىن ٍق ً
ض ًيـ ّْميثىاقىيي ٍـ لى َّ
اض ًع ًو
عن ي
اى ٍـ ىك ىج ىعٍم ىنا يقمي ى
كبيي ٍـ قى ى ي ى ى
ى
ى ى ى
َّ
َّ
ً
و
ً
ً
ً
اصفى ٍح
اع ي
ىكىن يسكٍا ىحظٌان ّْم َّما يذ ّْك يركٍا بًو ىكالى تىىاز يؿ تىطمعي ىعمى ىى ىخآئ ىنة ّْم ٍنيي ٍـ إًال ىقميالن ّْم ٍنيي يـ فى ٍ
ؼ ىع ٍنيي ٍـ ىك ٍ
ًً
ًإ َّف المٌوى يي ًح ُّ
كر}
ىعيي ًف ىك ىما تي ٍخ ًفي الص ي
{ي ٍعمى يـ ىخائًىنةى ٍاأل ٍ
يف} [المائدة ُّ] .كقاؿ تعالى :ى
ب اٍل يم ٍحسن ى
ُّد ي
[غافر ُٗ] .كفي تأكيؿ داللة (خائنة) في اآليتيف أربعة أكجو ىي:

األكؿ :أف تككف خائنة مصد ار جاء عمى بناء اسـ الفاعؿ كالطاغية كالكاذبة كالعافية .كمف

بأنيا مصدر بمعنى الخيانة كالتقدير فييما( :عمى خيانة منيـ)
ثـ في ٌسرت (خائنة) في اآليتيف ٌ
(ُٓ)
بأف " فاعمة في أسماء المصادر
ك(خيانة األعيف)  .كقد استد ٌؿ مؤيدك ىذا الكجو عميو ٌ
كثير نحك عافاه اهلل عافية ك (المؤتفكات بالخاطئة) ك (أىمككا بالطاغية) كيقاؿ :قائمة بمعنى

القيمكلة ،كؿ ذلؾ بمعنى المصدر "(ِٓ).

الثاني :أف تككف الخائنة صيغة نسب عمى فاعؿ كالتقدير (ذات خيانة منيـ) ك(ذات خيانة
مف األعيف) كىك كجو جكزه الزمخشرم(ّٓ).
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الثالث :أف تككف خائنة اسـ فاعؿ مؤنث كتاؤه لمتأنيث كىك في األصؿ كصؼ لمكصكؼ

مؤنث محذكؼ قد يككف مفردا مؤنثا أك جمعا عكمؿ معاممة المؤنث كالتقدير (نفس خائنة
منيـ) أك (طائفة خائنة) أك (فرقة خائنة منيـ) ،كفي (خائنة األعيف) يككف التقدير (األعيف

الخائنة) ،كىذا النعت في األصؿ مف إضافة الصفة إلى المكصكؼ (ْٓ).

كضعؼ الطبرم ىذا الكجو ألف التعبير
الرابع :أف تككف خائنة اسـ فاعؿ كتاؤه لممبالغة (ٓٓ).
ٌ
القرآني يخبر ابتداء عف جماعة كىـ بنك النظير الذيف ىمكا بقتؿ رسكؿ اهلل فأطمعو اهلل تعالى
عمى ما ىمكا بو كعرفو أخبار أسالفيـ كأف آخرىـ عمى نيج أكليـ مف الغدر كالخيانة فال

يالئـ ىذا أف يككف المراد بخائنة رجال كاحدا بؿ جماعة (ٔٓ) .لكف الطكسي عضده بسماع
أمثمة فاعمة في كالـ العرب دالة عمى المبالغة كقكليـ " :راغية اإلبؿ كثاغية الشاء كيقاؿ:
رجؿ خائنة  ...فخائنة عمى كجو المبالغة "(ٕٓ) .كاختاره العكبرم فقاؿ " :خائنة بمعنى خائف
(ٖٓ)

كالياء لممبالغة كما قالكا :رجؿ عالمة كنسابة".

كنقؿ عف اإلماـ الصادؽ (عميو السالـ) ما يعضد ىذا الكجو كذلؾ لما سئؿ عف معنى
ي
(خائنة األعيف) فقاؿ " :ألـ تر إلى الرجؿ ينظر إلى الشيء ككأنو ال ينظر إليو فذلؾ خائنة

األعيف "(ٗٓ) كالمعنى أنو قد يتطاكؿ بعضيـ بنظره إلى أعراض الناس دكف أف يره أحد إال
ىعيي ًف ىك ىما
{ي ٍعمى يـ ىخائًىنةى ٍاأل ٍ
اهلل تعالى .كىك تفسير مالئـ لذكر (ما تخفي الصدكر) بعده في ى
كر}.
تي ٍخ ًفي الص ي
ُّد ي

ْ-الخاطئة.

ات بًاٍل ىخ ً
اط ىئ ًة} [الحاقة ٗ] ،كفي تأكيؿ داللة
{ك ىجاء ًف ٍرىع ٍك يف ىك ىمف قىٍبمىوي ىكاٍل يم ٍؤتىًف ىك ي
قاؿ تعالى :ى
الخاطئة خمسة أكجو ىي:
األكؿ :أف تككف الخاطئة صيغة فاعمة محكلة إلى مصدر بمعنى الخطأ كىك ما جاء بو

فرعكف مكسى كمف قبمو قكـ لكط مف الكفر كالشرؾ كالعصياف .كعمى ىذا الكجو فريؽ مف
المفسريف الذيف عضدكه بسماع مجيء المصدر عمى فاعمة كالعاقبة كالعافية (َٔ) .كفسر

الطبرم الخاطئة بالخطيئة (ُٔ) ،كعمٌؽ المحقؽ بيذا التفسير قكلو " :كنت أؤثر أف يقكؿ :إنو
مصدر جاء عمى فاعمة مثؿ العافية إال أف يككف أبك جعفر أراد أف الخطيئة مصدر عمى

فعيمة كالشبيبة كالفضيحة كأشباىيا كىي قميمة "(ِٔ) .كاختار ابف عاشكر أف تككف الخاطئة
(ّٔ)

مرة "كىاؤه ىاء المرة الكاحدة فمما استعمؿ مصد ار قطع النظرعف المرة
في األصؿ مصدر ٌ
الثاني :أف تككف الخاطئة صيغة نسب إم ذات الخطأ العظيـ كىك كجو ذكره األلكسي (ْٔ).

الثالث :أف تككف الخاطئة كصفا عمى فاعمة لمكصكؼ مفرد محذكؼ مؤنث تأنيثا مجازيا
كالتقدير :النفس الخاطئة كفي ىذا الكجو تككف الخاطئة اسـ فاعؿ كتاؤه لمتأنيث كالتعريؼ فيو

لمجنس (ٓٔ).
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الرابع :أف تككف الخاطئة كصفا لمكصكؼ يد ٌؿ عمى الجمع محذكؼ كالتقدير :األفعاؿ
الخاطئة أك النفكس الخاطئة فتككف الخاطئة دالة عمى مجمكع الخطايا التي كاف فرعكف كمف
قبمو يأتي بيا ،كعزم ىذا الكجو إلى مجاىد الذم فسر الخاطئة بالخطايا (ٔٔ).

الخامس :أف تككف الخاطئة تعبي ار مجازيا كالتقدير :خاطئ أصاحبيا؛ ألف الخطأ الحقيقي
ليس لمفعؿ بؿ ىك حقيقة في أصحابو ك" ال يجعؿ الفعؿ خاطئا إال إذا كاف صاحبو بميغ

الخطأ "

(ٕٔ)

 .كاألظير أف تككف الخاطئة اسما عمى فاعمة يدؿ عمى المبالغة في القياـ

كادعاء فرعكف الربكبية كاتياف قكـ
بالخطأ أم أنيا أقصى ما يمكف أف يبمغو البشر مف الخطأ ٌ
لكط الذككر دكف اإلناث ،كالدليؿ عمى أف مف عظيـ آثاميـ ىذا الخطأ العظيـ أف التعبير

ىخ ىذةن َّاربًىيةن } الحاقة
ص ٍكا ىر يس ى
ىخ ىذ يى ٍـ أ ٍ
كؿ ىرّْب ًي ٍـ فىأ ى
القرآني أخبر عف عقابيـ في قكلو تعالى { :فى ىع ى
َُ ألنيـ جاؤكا بالخطيئة الكبرة فكانت عقكبتيـ رابية أم " الزائدة في الشدة عمى عقكبات
سائر الكفار كما أف أفعاليـ كانت زائدة في القبح عمى أفعاؿ سائر الكفار "(ٖٔ).

كاإلفؾ كؿ مصركؼ عف كجيو الذم يحؽ أف يككف عميو كلذا قيؿ لمرياح العادلة عف

المياب :المؤتفكة (ٗٔ) .كانما سميت جماعات قكـ لكط بالمؤتفكات إلتيانيا الذككر دكف
ٌ
اإلناث كىك انصراؼ قبيح عف الفطرة اإلليية التي فطر البارم تعالى الناس عمييا في
التناسؿ كالتكاثر .كمعنى التعبير القرآني في اآليتيف أف كال " منيـ جاء بالذنب المستحؽ

ىخ ىذةن ىاربًىيةن}
ص ٍكا ىر يس ى
ىخ ىذ يى ٍـ أ ٍ
كؿ ىرّْب ًي ٍـ فىأ ى
لمعقاب عنو ذنبيـ المعبر عنو بالخاطئة فقاؿ{ :فى ىع ى
ت قىٍبمىيي ٍـ قى ٍكيـ ينك وح فى ىك َّذيبكا ىع ٍب ىد ىنا
[الحاقة ،]َُ:كىذا التفريع لمتفصيؿ نظير التفريع في قكلو { ىك َّذ ىب ٍ

كف ىك ٍازيد ًج ىر} [القمر ،]ٗ :في أنو تفريع بياف عمى المبيف "(َٕ).
ىكقىاليكا ىم ٍجين ه
ٓ-خالصة
ً
قاؿ تعالى{ :كا ٍذ يكر ًعب ى ً ً
اى ٍـ
ص ًار إًَّنا أ ٍ
يـ ىكًا ٍس ىح ى
ص ىن ي
اؽ ىكىي ٍعقي ى
ى ٍ ى
ىخمى ٍ
كب أيكلًي ٍاأل ٍىيدم ىك ٍاأل ٍىب ى
اد ىنا إ ٍب ىراى ى
ً
ً
ً
ص وة ًذ ٍك ىرل َّ
ىخ ىي ًار} [ص ،]ْٕ-ْٓ :قرئ (بخالصة)
صى
طفىٍي ىف ٍاأل ٍ
الد ًار ىكًاَّنيي ٍـ ع ٍن ىد ىنا لىم ىف اٍل يم ٍ
بً ىخال ى
منكنة (ُٕ) كفي كال القراءتيف أربعة أقكاؿ في تكجيو معنى (خالصة) اثنتاف منيا
منكنة كغير ٌ
ٌ
حممتا المفظة عمى التحكؿ الصرفي مف المصدر أك اسـ المصدر كحمؿ كجو منيا المفظة

عمى تقدير محذكؼ كأبقى أحد األكجو المفظة عمى ظاىرىا تمؾ األكجو ىي:

األكؿ :أف تككف خالصة مصد ار لمثالثي (خمص) بمعنى الخمكص كالعاقبة كخائنة األعيف

فمف لـ ينكف خالصة فذكرل مضافة إلى المصدر كمف نكنيا فذكرل في مكضع رفع
بالمصدر كالتقدير :إنا أخمصناىـ أم جعمناىـ مخمًصيف كمخمَّصيف مف األدناس قد أخمصكا
العمؿ هلل تعالى كذلؾ بأف خمصت ليـ ذكرل الدار كىي اآلخرة يذكركنيا كال يريدكف بذلؾ

الدنيا كع از بعضيـ ىذا الكجو إلى الفراء (ِٕ) .كيؤيده مجي (خالصة) مصد ار في أربعة
مكاضع أخرل مف القرآف الكريـ (ّٕ) .فػ" خالصة مصدر مؤكد ككعد اهلل كصبغة اهلل أم
ِٖ
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خمص لؾ إحالؿ ما أحممنا لؾ خالصة بمعنى خمكصا كالفاعؿ كالفاعمة في المصادر غير

عزيز كالخارج كالقاعد كالعافية كالكاذبة "(ْٕ) .

الثاني :أف تككف خالصة مصد ار بمعنى اإلخالص مف أخمص عمى حذؼ الزكائد أم أف
خالصة اسـ مصدر عمى فاعمة كضع مكضع المصدر الحقيقي مف (أخمصنا) كىمزة أخمص

المحذكفة تفيد التعدية فيككف ذكرل الدار في مكضع نصب بالمصدر كالتقدير :إنا أخمصناىـ
بأف أخمصكا تذكير الدار .كيعضد ىذا الكجو قراءة األعمش (بخالصتيـ ذكرل الدار) فنصب
اإل ٍنساف ًمف يدع ً
اء اٍل ىخ ٍي ًر}
ذكرل الدار بالمصدر (خالصة) كىك مثؿ قكلو تعالى ى
{ال ىي ٍسأ يىـ ًٍ ى ي ٍ ى
[فصمت.)ٕٓ( ]ْٗ:
الثالث :أف تككف خالصة صيغة مبالغة عمى فاعمة كتاؤىا كتاء عالمة كنسابة كراكية كىذا ما

عزم إلى الكسائي ،كعضد ىذا الكجو ظيكر معنى المبالغة في المفظ نفسو الكارد في قكلو
ً
ً ً
تعالى {كقىاليكا ما ًفي بطي ً ً ً
كرىنا كم ىح َّرـ ىعمىى أ ٍىزك ً
اج ىنا ىكًا ٍف ىي يك ٍف ىم ٍيتىةن
ي
كف ىىذه ٍاأل ٍىن ىعاـ ىخال ى
صةه ل يذ يك ً ى ي ه
ى
ى
ى
(ٕٔ)
ً
ً
ًً
يـ} [األنعاـ. ]ُّٗ:
اء ىس ىي ٍج ًزي ًي ٍـ ىك ٍ
فىيي ٍـ فيو يش ىرىك ي
يـ ىعم ه
صفىيي ٍـ إًَّنوي ىحك ه
الرابع :أف تككف خالصة اسـ فاعؿ عمى فاعمة كتاؤه لمتأنيث كىي كصؼ لمكصكؼ مؤنث
و
(بخالصة) فػ " ًذ ٍك ىرل َّ
الد ًار بدال
نكف
محذكؼ كأنو عبر بيا عف مزية أك خصمة أك رتبة فمف ٌ
منيا كالتقدير :إنا أخمصناىـ بأف يذكركا الدار اآلخرة كيتأىبكا ليا كيرغبكا فييا كيرغبكا الناس

فييا "(ٕٕ) كمف لـ ينكف فقد أضاؼ (ذكرل الدار) إلى خالصة .كىي مصدر مضاؼ إلى اسـ

الفاعؿ .كاليمزة في أخمصناىـ لمجعؿ كالباء في (بخالصة) تفيد بياف السبب كالمعنى:

جعمناىـ خالصيف بسبب خصمة خالصة ال شكب فييا كفٌقكا ليا فاختاركىا كىي تذكيرىـ

الناس بالدار اآلخرة كتزىيدىـ إياىـ في الدنيا ككذلؾ شأف األنبياء (ٖٕ).

كاألكلى أف تككف خالصة اسما عمى فاعمة كصاعقة كعاصفة كليست صفة لمكصكؼ

محذكؼ كيعضد ىذا أف (ذكرل الدار) اسـ أيضا يعرب بدال مف (خالصة) كالمصدر مف

الثالثي ىك الذكر كمف المزيد ىك التذكير كالتذ ٌكر أم أف الخالصة اسـ لخصمة عظيمة
ألنيا مطمح أنظارىـ كمسرح أفكارىـ كىي اسـ يفسره
الشأف ىي تذكر اآلخرة عمى الدكاـ ٌ
نقيضو (شائبة) في قكلنا  :ىذا األمر ال تشكبو شائبة  ،كالشكب الخمط عمى حيف إف
(ٕٗ)

الخالص ىك ما زاؿ عنو شكبو فصار صافيا نقيا

كلما كانت الباء في (بخالصة) تدؿ

عمى السبب فإف المراد بذكر التعبير القرآني ( خالصة) ىك التنبيو عمى سبب عصمتيـ "

كعبر عف ىذا السبب تعبي ار مجمال تنبييا عمى أنو أمر عظيـ دقيؽ ال يتصكر بالكنو كلكف

يعرؼ بالكجو كلذلؾ استحضر ىذا السبب بكصؼ مشتؽ مف فعؿ أخمصناىـ عمى نحك قكؿ
النبي (صؿ اهلل عميو كآلو) لمف سألو عف اقتناعو مف أكؿ الضب  :إني تحضرني منو
حاضرة) "(َٖ) .كأفضؿ تقدير لمعنى ىذه اآلية عند تنكيف خالصة كىي القراءة األشير ما
ِٗ
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ذكره الفخر الرازم بقكلو " :مف نكف كاف التقدير أخمصناىـ أم جعمناىـ خالصيف لنا بسبب

خالصة ال شكب فييا كىي ذكرل الدار "(ُٖ).
-6شاكمة.

تعددت أقكاؿ المفسريف في معنى الشاكمة في قكلو تعالى { :يق ٍؿ يك ّّؿ يعم يؿ عمىى ىش ً
اكمىتً ًو فى ىرُّب يك ٍـ
ىٍى ى
يال} [اإلسراء ]ْٖ :فنقؿ عف ابف عباس أنيا الناحية كعف الضحاؾ
ىى ىدل ىسبً ن
ىعمى يـ بً ىم ٍف يى ىك أ ٍ
أٍ
النية كعف مقاتؿ الجبمة كعف الحسف السجية كعف
ٌ
الحدة كعف مجاىد الطبيعة كعف قتادة ٌ
الفراء الطريقة أك المذىب (ِٖ) .كمجمؿ ىذه المعاني التي ذكرت في تفسير المفظة تكاد

تجتمع عمى معنييف األكؿ ىك الطبيعة كالخمقة كالجبمة كاآلخر الطريقة كالمذىب كالناحية

كىذاف المعنياف بينيما كشيجة قكية لتحديدىما أفعاؿ اإلنساف كتقييدىما لحركتو عمى كفؽ
سنف معينة يراعييا في جميع أعمالو فتأتي تمؾ األعماؿ عمى كفؽ تمؾ القيكد كالمحددات.

كعمى الرغـ مف كضكح داللة المفظة يبقى القكؿ لدل المفسريف في تحدد طبيعة بنائيا

أقر
الصرفي كمف ثـ داللتيا عمى معناىا الدقيؽ مبيما إذ أثر عنيـ ثالثة أكجو في داللتيا ٌ
تحكليا صرفيا كأبقى الثالث المفظة عمى بنائيا تمؾ األكجو ىي:
اثناف منيا ٌ
األكؿ :أف تككف (شاكمة) مف الشكؿ بكسر الشيف بمعنى الييأة يقاؿ :جارية حسنة الشكؿ

(ّٖ)

فتككف محكلة مف بناء (أفعؿ) الداؿ عمى التفضيؿ كقد استحسف النحاس ىذا الكجو فقاؿ" :
مف أحسف ما قيؿ فييا أف المعنى قؿ كؿ يعمؿ عمى ما ىك أشكؿ عنده كأكلى بالصكاب

فربكـ أعمـ بما ىك أكلى بالصكاب كلذا تستعممو العرب بعد تبييف الشيء مثؿ { ىكًاَّنا أ ٍىك إًيَّا يك ٍـ
ً
ض ىال وؿ يمبً و
يف } [سبأ  ]ِْ :ككما يقكؿ الرجؿ لخصمو إف أحدنا لكاذب
لى ىعمىى يى ندل أ ٍىك في ى
فصار في الكالـ معنى التكبيخ "(ْٖ) كككف الشاكمة مف الشكؿ أم الييأة يعضده ما ذكر مف
أنيا بمعنى الجبمة أك الخمقة أك الطبيعة .

(ٖٓ)

الثاني :أف تككف الشاكمة مف الشكؿ بفتح الشيف بمعنى المثؿ كالنظير

كيعضده ما ذكره

الفراء كغيره أف المفظة تعني الطريقة كالمذىب كالناحية كاختار الزجاج ىذا الكجو ففسر (عمى
شاكمتو) بػ " عمى طريقتو كعمى مذىبو كيدؿ عميو { قي ٍؿ يك ّّؿ يعم يؿ عمىى ىش ً
ىعمى يـ
اكمىتً ًو فى ىرُّب يك ٍـ أ ٍ
ىٍى ى
يال } [اإلسراء  ]ْٖ :أم أىدل طريقا  ،كيقاؿ  :ىذا طريؽ ذك شكاكؿ أم
ىى ىدل ىسبً ن
بً ىم ٍف يى ىك أ ٍ

(ٖٔ)
قدر المفظة عمى فاعمة محكلة مف
يتشعب منو طرؽ" كتمقؼ الزمخشرم قكؿ الزجاج لكنو ٌ
باب المفاعمة فيي شاكمة بمعنى مشاكمة فقاؿ  :المراد " بشاكمتو أم عمى مذىبو كطريقتو

التي تشاكؿ حالو في اليدل كالضاللة مف قكليـ طريؽ ذك شكاكؿ كىي الطرؽ التي تتشعب
منو "

(ٕٖ)

كاستحسف أكثرىـ ىذا الكجو بعد أف عزكه إلى الزجاج كالزمخشرم قائميف  :إف

الشاكمة ىي الطريقة كالناحية كاألخالؽ التي تشاكؿ أحكاؿ اإلنساف كمزاجو فكؿ أحد يعمؿ

عمى ما يشاكؿ أصمو كأخالقو التي ألفيا كىذا التعبير ذـ لمكفار كمدح لممؤمنيف(ٖٖ).
َّ
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أم " أف المراد كؿ أحد يفعؿ عمى كفؽ ما شاكؿ جكىر نفسو كمقتضى ركحو فإف كانت

نفسو نفسا مشرقة خيرة طاىرة عمكية صدرت عنو أفعاؿ فاضمة كريمة كاف كانت نفسو نفسا
كدرة نذلة خبيثة مضمة ظممانية صدرت عنو أفعاؿ خسيسة فاسدة "(ٖٗ).

الثالث :أف الشاكمة اسـ عمى فاعمة يدؿ عمى طبيعة اإلنساف كسجيتو كخمقو كبيا تتقيد أفعاؿ

اإلنساف كتنظـ لتككف األفعاؿ طبقا لمطبيعة اإلنسانية  ،كالتاء في الشاكمة لمنقؿ إلى االسمية
بمنزلة تاء الفاتحة التي صارت اسما لسكرة الحمد  ،كفي ىذا الكجو الشاكمة اسـ مشتؽ مف

الشكؿ بفتح الشيف كمعناه تقييد الدابة بالشكاؿ ىك الزماـ كالرباط الذم تقيد بو الدابة بمنزلة

العقاؿ كىك كثاؽ أيضا فكأنيا تقيد اإلنساف فيجرم عمى ما يناسبيا فتككف أعمالو مساكقو

ليا

(َٗ)

كقد سبقت اإلشارة إلى ما نسب إلى مجاىد مف أنيا تعني الطبيعة كالى مقاتؿ أنيا

تعني الجبمة ألف سمطاف الطبيعة عمى اإلنساف ظاىر كىكة ضابط لو كقاىر كلما كانت

طبائع كؿ انساف كعاداتو تقيده بصفات معينة لذا يقاؿ لذلؾ شاكمة(ُٗ).

-7عاقبة .

لىوي ىع ًاق ىبةي
اء
بً ىم ٍف ىج ى

اعمميكا عمىى م ىك ىانتً يكـ إًّْني ع ً
ً
كف
ام هؿ فى ىس ٍك ى
ى
كف ىم ٍف تى يك ي
ؼ تى ٍعمى يم ى
ٍ
قاؿ تعالى { :يق ٍؿ ىيا قى ٍكـ ٍ ى ى ى
َّ ً
ً
َّ
ىعمى يـ
{كقى ى
كسى ىربّْي أ ٍ
الد ًار إًَّنوي ىال يي ٍفم يح الظال يم ى
اؿ يم ى
كف} [األنعاـ ،]ُّٓ :كقاؿ تعالى :ى
َّ ً
ً
ً ً ًً
كف لىوي ىع ًاق ىبةي َّ
كف} [القصص .]ّٕ:كفي
الد ًار إًنَّوي ىال يي ٍفم يح الظال يم ى
بًاٍليي ىدل م ٍف ع ٍنده ىك ىم ٍف تى يك ي
تأكيؿ داللة التركيب (عاقبة الدار) ساؽ المفسركف ثالثة أكجو ىي:

األول :عاقبة مصدر عمى فاعمة كىك بمعنى (العقبى) في قكلو تعالى{ :أكلئؾ لىيي ٍـ عقبى
الدار} أم نيايتيا الحسنة كخاتمتيا المحمكدةِٗ .كلذا ساكل أكثرىـ بيف عاقبة الدار كعقبى

الدار في المعنىّٗ .ككرر فريؽ مف المفسريف تنظير طائفة مف ألفاظ التنزيؿ العزير جاءت

اى ٍـ
عمى فاعمة بالعاقبة ألنيـ فسركىا بالمصدرية نحك (خالصة) في قكلو تعالى {ًإَّنا أ ٍ
ص ىن ي
ىخمى ٍ
ً
ص وة ًذ ٍك ىرل َّ
الد ًار} [ص  ]ْٔ :إذ يجكز أف " تككف مصد انر كقع مكقع الخالص،
بً ىخال ى
كالعاقبة"ْٗ ك ىك ًاذ ىبةه في قكلو تعالى{ :لى ٍي ىس لً ىكٍق ىعتًيىا ىك ًاذ ىبةه} [الكاقعة ]ِ :إذ جكزكا أف تككف
مصد ار كالعاقبة بمعنى التكذيبٓٗ  ،كناشئة الميؿ في قكلو تعالى{ :إً َّف ىن ً
اش ىئةى المٍَّي ًؿ ًى ىي أى ىش ُّد
يال} [المزمؿ  ]ٔ :يجكز أف يككف "الناشئة مصد ار مف نشأ إذا قاـ كنيض عمى
ىك ٍ
طنئا ىكأى ٍق ىكيـ ًق ن
كف المَّ ًو ىك ً
فاعمة  :كالعاقبة"ٔٗ ككاشفة في {لى ٍي ىس لىيىا ًم ٍف يد ً
اشفىةه} [النجـ " ]ٖٓ :يحتمؿ اف
ٕٗ
يىمً يككا بًالطَّ ً
اغ ىي ًة} [الحاقة  ]ٓ :يجكز أف
يككف مصد ار كالعاقبة " كالطاغية في {فىأ َّ
ىما ثى يم ي
كد فىأ ٍ
ٖٗ
{ال تى ٍس ىمعي ًفييىا ىال ًغ ىيةن} [الغاشية ]ُُ :فيي " مصدر
تككف مصد ار كالعاقبة  .كالغية في ى
كالعاقبة كالخائنة"ٗٗ  ،كاختار السميف الحمبي ىذا الكجو في تأكيؿ مدلكؿ المفظة في قكلو
ً
ّْ
ت ًم ٍف قىٍبمً يك ٍـ يس ىن هف فى ًس ييركا ًفي ٍاأل ٍىر ً
يف} [آؿ
ض فى ٍانظييركا ىك ٍي ى
تعالى {قى ٍد ىخمى ٍ
اف ىعاق ىبةي اٍل يم ىكذبً ى
ؼ ىك ى
خبر َّ
مقد هـ ،ك(عاقبة) اسميا ،كلـ يي َّ
ث ،فعٍميا؛ َّ
ألف
ؤن ٍ
أف " ( ىك ٍي ى
عمراف ]ُّٕ :إذ رأل ٌ
ؼ) ه
ُّ
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ً
الم ٍنتىيىىَّ ،
ص ىدهر عمى كزف (فاعمة) كىك
تأنيثيا غير حقيقي؛ ك ٌ
فإف العاقبة ىم ٍ
ألنيا بتأكيؿ المآؿ ك ي
محفكظ في أٍلفىاظ َّ ً
صير إليو"ََُ.
تقد ىـ ذ ٍك يرىا كىي منتيى الشيء كما ىي ي
ً ً
يف} [األعراؼ]ُِٖ :
كالعاقبةي إذا أ ٍ
طمًقى ٍ
ت اختصت بالثكاب قاؿ تعالى{ :كالعاقبة لٍم يمتَّق ى
ً
ً
اءكٍا السكأل}
العقيكبة كقكلو تبارؾ كتعالى{ :ثيَّـ ىك ى
ىس ي
اف ىعاق ىبةى الذيف أ ى
كباإلضافة قد تستعمؿ في ي
[الركـ{ ،]َُ :فى ىكاف ع ًاقبتىيمآ أَّىنيما ًفي النار ىخ ًالًد ً
ص َّح أف تككف
ى
يف فييىا} [الحشر ]ُٕ :فى ى
ى ى ى يى يى
ضد ًه كقكلو تعالى{ :فىىب ّْشريىـ بً ىع ىذ و
استً ىعارةن مف َّ
اب أىلً ويـ} [آؿ عمراف.َُُ]ُِ :
ٍ
ٍ
الثاني :العاقبة اسم فاعل لمكصكؼ مؤنث كأصؿ (عاقبة الدار) :الدار العاقبة .فأضيفت
الصفة إلى مكصكفيا .كالعاقبة :ىي الحالة العاقبة ،أم التي تجيء عقب غيرىا ،فيؤذف ىذا

المفظ بتبدؿ حاؿ إلى ما ىك خير ،فمذلؾ ال تطمؽ إال عمى العاقبة المحمكدة.
الثالث :العاقبة اسم مصدر عمى فاعمة بمعنى الجنة

ٕٓٔ

كالمصدر مف باب المفاعمة أم

المعاقبة بيف أمريف فقيؿ :العاقبة اسـ بمعنى المعاقبةَُّ ،كككف العاقبة اسـ مصدر فإف
الد ًار "ىي العاقبة المحمكدة .كالدليؿ عميو قكلو تعالى( :أ ٍيكلىئً ىؾ لىيي ٍـ يع ٍق ىبى َّ
بع ًاق ىبةي َّ
الد ًار
المراد ى
جَّن ً
ات ىع ٍد وف) كقكلو( :ك ىس ىي ٍعمىـ اٍل يكفَّ يار لً ىم ٍف يع ٍق ىبى َّ
الد ًار) كالمراد بالدار :الدنيا ،كعاقبتيا
ى
ي
ى

كعقباىا :أف يختـ لمعبد بالرحمة كالرضكاف كتمقي المالئكة بالبشرل عند المكت .فإف قمت:

إما أف تككف
العاقبة المحمكدة كالمذمكمة كمتاىما يصح أف تسمى عاقبة الدار؛ ٌ
ألف الدنيا ٌ
خاتمتيا بخير أك بشر ،فمـ اختصت خاتمتيا بالخير بيذه التسمية دكف خاتمتيا بالشر؟ قمت:

قد كضع اهلل سبحانو الدنيا مجا انز إلى اآلخرة كأراد بعباده أف ال يعممكا فييا إال الخير ،كما
خمقيـ إال ألجمو ليتمقكا خاتمة الخير كعاقبة الصدؽ ،كمف عمؿ فييا خالؼ ما كضعيا اهلل

فقد حرؼ؛ فإذان عاقبتيا األصمية ىي عاقبة الخير .كأما عاقبة السكء فال اعتداد بيا؛ ألنيا
َُْ
فع ًاق ىبةي َّ
الد ًار ىي "العاقبة الحسنى التي خمؽ اهلل تعالى ىذه
مف نتائج تحريؼ الفجار"  .ى
الدار ليا .كىذا طريؽ مف اإلنذار لطيؼ المسمؾ ،فيو إنصاؼ في المقاؿ كأدب حسف ،مع
محؽ كالمنذر مبطؿ"َُٓ.
بأف المنذر
ٌ
تضمف شدة الكعيد ،كالكثكؽ ٌ
قد تكرر في التعبير القرآني مجيء العاقبة المطمقة مثؿ ك ىس ىي ٍعمىـ اٍل يكفَّ يار لً ىم ٍف يع ٍق ىبى َّ
الد ًار ،ىم ٍف
ي
ى
ً ً ً
تى يككف لىو ً
عاق ىبةي َّ
يف كالمراد في جميع ذلؾ :عقبى الخير كالسعادة،
ي ي
الد ًار .ىكاٍلعاق ىبةي لٍم يمتَّق ى
كالزمخشرم في قكلو "العاقبة ىي العاقبة المحمكدة" يستنبط مف تكرار مجيء العاقبة المطمقة
كالمراد عاقبة الخير أنيا ىي التي أرادىا اهلل فيي األصؿ كالعاقبة األخرل لما لـ تكف مرادة

بؿ عارضة عمى خالؼ المراد كاألصؿ لـ يكف مف حقيا أف يعبر عنيا إال بتقييد يفيميا
ً
يف َّ
الن يار كؿ ذلؾ مف الزمخشرم تيالؾ عمى أف ينسب إلى اهلل إرادة ما لـ
كقكلو ىك يع ٍق ىبى اٍلكاف ًر ى
يقع كمشيئة ما لـ يكف مصادمة لما أنطؽ اهلل بو ألسنة حممة الشريعة ما شاء اهلل كاف كما لـ
يشأ لـ يكف ،كليس في مجيء ذلؾ عمى اإلطالؽ ما يعيف أنو األصؿ باعتبار االرادة ،ففعمو
ِّ
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األصؿ باعتبار األمر ،كنحف نقكؿ :إف المؤدل إلى حمد العاقبة مأمكر بو ،كالمؤدل إلى
سكئيا منيى عنو ،فمف ثـ كانت عاقبة الخير ىي األصؿ ،كاهلل المكفؽ.

كالعاقبة المحمكدة كالمذمكمة كالىما يصح أف يسمى عاقبة ألف الدنيا إما أف تككف خاتمتيا

خي ار أك شرا ،فمـ اختصت خاتمتيا بالخير بيذه التسمية دكف خاتمتيا بالشر؟ قمت :ألف اهلل

سبحانو كتعالى كضع الدنيا مجا از لآلخرة كأراد لعباده فييا أف يعبدكه كال يعممكا إال الخير كما
ت اٍل ًج َّف ك ًٍ
اإل ٍن ىس إً َّال لً ىي ٍعيب يد ً
كف فمف عمؿ في الدنيا عمى
خمقيـ إال ألجمو ،كما قاؿ :ىكما ىخمى ٍق ي
ى
خالؼ ذلؾ فقد حرؼ ،ألف عاقبتيا األصمية ىي عاقبة الخير ،كأما عاقبة الشر فال اعتداد
بيا ألنيا مف تحريؼ الفجار .كالمحصؿ مما سبؽ أف تككف {عاقبة الدار} كممة جرت مجرل

المثؿ في خاتمة الخير بعد المشقة تشبييان لعامؿ العمؿ بالسائر المنتجع إذا صادؼ دار

المقامة مف فضمؤَُ.
خصب ك ٌ
استقر بيا كقاؿ الحمد هلل الذم أحمٌنا دار ي
ٖ-كاشفة

ت ٍاآل ًزفىةي لى ٍي ىس لىيىا ًمف يد ً
كف المَّ ًو
لممفسريف في تأكيؿ داللة (كاشفة) في قكلو تعالى( :أ ًىزفى ٍ
ىك ً
اشفىةه) {النجـ ٕٓ ،}ٖٓ-أربعة أكجو حمؿ أحدىا المفظة عمى التحكؿ الصرفي مف
فأقر محذكفا في سياقيا كأبقى كجياف منيا
المصادر كحمميا اآلخر عمى التفسير االعتباطي ٌ
المفظة عمى ظاىرىا في الداللة عمى اسـ الفاعؿ مع اختالؼ في التقدير بينيما،كاألكجو ىي:
األكؿ  :أف تككف (كاشفة) مصد ار بمعنى الكشؼ أك االنكشاؼ كىك رأم الفراء الذم سبقت

اإلشارة إلى أنو يفسر نظائر ىذه المفظة بأنيا مصادر جاءت عمى صيغة اسـ الفاعؿ كتاؤىا
لممرة الكاحدة  ،إذ قاؿ " :تأنيث الكاشفة كقكلؾ  :ما لفالف باقية  ،أم بقاء كالعافية كالعاقبة

(َُٕ)
كعزم ىذا الكجو – أيضا – إلى الرماني
كليس لو ناىية كؿ ىذا في معنى المصدر "
 ،ي
جك از مجيء المصادر عمى ( فاعؿ ) نحك ( كاذبة ) في قكلو تعالى { لى ٍي ىس
كجماعة ٌ
ممف ٌ
لً ىكٍق ىعتًيىا ىك ًاذ ىبةه } الكاقعةِ ك( باقية ) في قكلو تعالى  ( :فىيى ٍؿ تىىرل لىييـ ّْمف ىب ًاق ىي وة ) الحاقة {ٖ}
ك(خائنة) في قكلو تعالى  ( :ىكالى تىىاز يؿ تىطَّمًعي ىعمى ىى ىخآئًىن وة ّْم ٍنيي ٍـ إًالَّ ىقمًيالن ّْم ٍنيي يـ } المائدةُّ
كغيرىا(َُٖ) .

الثاني :أف تككف (كاشفة) كصفا عمى صيغة اسـ الفاعؿ لمكصكؼ مؤنث محذكؼ فتككف

تاؤىا لمتأنيث ،كالتقدير :نفس كاشفة أك حاؿ كاشفة أك فئة كاشفة أك جماعة كاشفة ،كمف
أسماء القيامة (الغاشية) فيككف رد غشيانيا كشفا كىذا معنى الكاشفة أم ليس ليا اآلف نفس
كاشفة تزيؿ الخكؼ عف الناس منيا فإنو باؽ فييـ إلى أف يأتي اهلل سبحانو بيا ،كىذا ما

ألمح إليو الزمخشرم بقكلو " :ليس ليا اآلف نفس كاشفة بالتأخير "(َُٗ).

الثالث :أف تككف (كاشفة) اسـ فاعؿ مذكر بمعنى (كاشؼ) كىك الذم يكشؼ ما فييا مف

كرحالة،
جيد كمشقة كشدة كىكؿ كالتاء لممبالغة كما في :رجؿ راكية كداىية كعالمة كنسابة ٌ
ّّ
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كشاعر نابغة كغيرىا .كالمعنى ليس لكقعيا الشديد كاشؼ فائؽ الكشؼ إال اهلل عز كجؿ كال
يكشفو إال عف المؤمنيف ،كىذا الكجو ذكره النحاس ابتداء كجكزه ابف األنبارم كابف عطية

(َُُ)
بأف المقاـ يأباه إلييامو بثبكت أصؿ الكشؼ لغيره عز
كآخركف
 .لكف ىذا الكجو ٌ
رد " ٌ
كجؿ كفيو نظر "(ُُُ)  .كرد ىذا الرد بأنو " ال يمزـ مف الكاشؼ نفي نفس الكاشؼ ألنا نقكؿ:

لك كشفيا أحد لكف كاشفا بالكجو الكامؿ فال كاشؼ ليا كال يكشفيا أحد ،كىك كقكلو تعالى:
ظ َّالوـ لٍّْم ىعبًيد} ؽِٗ مف حيث نفي ككنو ظالما مبالغا فيو  ...ألنو لك ظمـ عبيده
{ك ىما أ ىىنا بً ى
ى
(ُُِ)
الضعفاء لكاف في غاية الظمـ كليس في غاية الظمـ فال يظمميـ أصال " .
الرابع :أف تككف (كاشفة) اسما عمى فاعمة ،كتاؤىا لمنقؿ إلى االسمية فيي كتاء الفاتحة
كالنطيحة كالذبيحة ،كىذا رأم ذكره الزجاج كأكد النحاس نسبتو إليو ،ثـ قدمو الزمخشرم عمى

سائر األكجو (ُُّ) .كجك از في معنى الكشؼ كجييف  :األكؿ  :أف يككف المراد بو كشؼ

يبيف كقت اآلزفة
عما خفي منيا كىك إزالة الخفاء عنيا فيككف المعنى  :ال ٌ
السر أم؛ التبييف ٌ
كن ىؾ ع ًف الس ً
َّاف
ى
أحد لو قدرة عمى البياف إال ىك تعالى كما في قكلو تعالى  { :ىي ٍسأىلي ى ى
َّاعة أىي ى
ت ًفي الس ً
ات كاأل ٍىر ً
ض الى
ند ىربّْي الى يي ىجمّْييىا لً ىكٍقتًيىا إًالَّ يى ىك ثىيقمى ٍ
اىا يق ٍؿ إًَّن ىما ًعٍم يميىا ًع ى
يم ٍر ىس ى
ى
َّم ىاك ى
َّ
الن ً
ند المٌ ًو ىكلى ًػك َّف أى ٍكثىىر َّ
اس الى
كن ىؾ ىكأَّىن ىؾ ىح ًف ّّي ىع ٍنيىا يق ٍؿ إًَّن ىما ًعٍم يميىا ًع ى
تىأٍتًي يك ٍـ إًال ىب ٍغتىةن ىي ٍسأىلي ى
كف } األعراؼُٕٖ فالمعنى إف اهلل تعالى ىك العالـ بكقتيا ال يعممو أحد إال إذا شاء
ىي ٍعمى يم ى
تعالى أف يطمع عميو أحدا مف رسمو أك مالئكتو .كاآلخر :أف يككف كشؼ بمعنى التعرية كىك

ىمف
أزالة كعيدىا ،كمجيء الكشؼ بمعنى التعرية كارد في القرآف الكريـ كما في قكلو تعالى{ :أ َّ
ُّكء} النمؿِٔ ،فيككف المعنى :ال يستطيع أحد إزالة
ضطى َّر إً ىذا ىد ىعاهي ىكىي ٍك ًش ي
يب اٍل يم ٍ
يي ًج ي
ؼ الس ى
كف المَّ ًو ىك ً
كعيدىا غير اهلل كقد أخبر تعالى بأنيا كاقعة بقكلو تعالى :لى ٍي ىس لىيىا ًمف يد ً
اشفىةه،
كناية عف تحقؽ كقكعيا(ُُْ) .كالراجح أف يككف معنى (كاشفة) جامعا الكجييف معا فيككف

سرىا ليزيؿ كعيدىا.
أحدىما مقدمة آلخر كالتقدير :دنت القيامة فميس ليا مف يبيف ٌ
-9كافّة.
السٍمًـ ىكافَّةن كىال تىتَّبًعكا يخطيك ً
ًَّ
ات َّ
الش ٍيطى ً
اف إًَّنوي لى يك ٍـ
آمينكا ٍاد يخميكا ًفي ّْ
قاؿ تعالى :ى
{يا أىيُّيىا الذ ى
ي
يف ى
ى
ى
تممس مدلكؿ (كافٌة) فضال عف سياؽ اآلية إشكاؿ كاسع بيف
ىع يد ّّك يمبً ه
يف} [البقرة ،]َِٖ:كفي ٌ
أىؿ التأكيؿ كالمفسريف ،فاختمفكا أكال في المراد بالذيف آمنكا (المسممكف حقيقة) أـ (المسممكف

المنافقكف) أـ (أىؿ الكتاب) (ُُٓ)؟ كاختمفكا في المراد بالسمـ (اإلسالـ) أـ (شرائعو)

(ُُٔ)

كذكركا في تكجيو األمر بالدخكؿ في السمـ " ثالثة أقكاؿ؛ أحدىا :أف يككف أم انر لممؤمنيف
بألسنتيـ أف يؤمنكا بقمكبيـ .كالثاني :أف يككف أم انر لممؤمنيف بالدخكؿ في جميع شرائًعو.
كالثالث :أف يككف أم انر ليـ بالثبات عميو ،كقكلو تعالى{ :يا أىيُّيا الًَّذيف آمينكا ً
آمينكا بًالمَّ ًو
ى ى
ى ى
ىكىر يسكلً ًو"(ُُٕ) .كعمى الرغـ مف إطباقيـ عمى إعراب (كافٌة) حاال اختمفكا في صاحبو أيضا
ّْ
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(كاك الجماعة) أـ (السمـ)؟ (ُُٖ) .كعمى كفؽ اختالفيـ في تكجيو ىذا المشكؿ اختمفكا في

تممس داللة (كافة) صرفيا عمى أربعة أكجو ىي (ُُٗ):
ٌ
و
ؼ ً
اإلنساف؛ ألنيا يي ىك ُّ
ؼ ،أم :ىم ىنع ،كمنو ىك ُّ
ؼ ىي يك ُّ
فاعؿ ًم ٍف ىك َّ
ؼ
األول :أف تككف (كافٌة) اس ىـ
ت فيالىنان عف السُّكء ،أم :منعتيو،
بيا عف سائر البدف ،كىي الراحة مع األصابع ،كيقا يؿ :ىكفى ٍف ي
ً
و
مستطيؿ ،كبال ىك ٍسرّْ ،
كؼ ،أم :يك َّ
لكؿ
َّـ-لكؿ
ىف يبصر ،ىكال يكفَّةي -بالض ّْ
كرجؿ ىم ٍكفي ه
ص يرهي م ٍف أ ٍ
ؼ ىب ى
يم ٍس ًتدير (َُِ) .فعمى ىذا تككف المفظة اسـ فاعؿ مؤنث تيعرب حاال مف (السمـ) كىك لفظ
اج ىن ٍح لىيىا ىكتىىك َّك ٍؿ ىعمىى المَّ ًو
{كًا ٍف ىج ىن يحكا لً َّ
مسٍمًـ فى ٍ
مؤنث في التعبير القرآني كما في قكلو تعالى :ى
ً
ً
ً
يـ} [األنفاؿ ]ُٔ:أك يككف (السمـ) اسـ جمع معناه شرائع اإلسالـ كجمع
إَّنوي يى ىك السَّميعي اٍل ىعم ي
التكسير يكصؼ بالمفرد المؤنث كقكلو تعالى { يكميكا كا ٍشربكا ىىنً نيئا بًما أىسمى ٍفتيـ ًفي ٍاألىي ً
َّاـ اٍل ىخالً ىي ًة}
ى ىي
ى ٍ ٍ

[الحاقة .]ِْ:كىذا اختيار الطبرم في قكلو" :كافة مف صفة السمـ ،كيككف تأكيمو :ادخمكا في

شيئا منو يا أىؿ اإليماف"(ُُِ) .عمى حيف عضد
العمؿ بجميع معاني السمـ ،كال تضيعكا ن
ٍخ يذ
الزمخشرم إعراب " كافٌة حاال مف السمـ ،ألنيا تؤنث كما تؤنث الحرب .فقاؿّْ " :
السٍم يـ تىأ ي
(ُِِ)
ً
ً
يت بً ًو  ...كاٍلحرب ي ٍك ًف ى ً
ًم ٍنيا ما ر ً
ض ى
يؾ م ٍف أ ٍىنفىاسيىا يج ىرعي"  .كرده أبك حياف بأف قاؿ"ى تى ٍعميميوي
ى ىٍ ي ى
ى ى ى
ب ،لى ٍي ىس بً ىش ٍي وءً ،أل َّ
ىف
اال ًم ىف ّْ
كف :ىكافَّةن ،ىح ن
ث ىك ىما تي ىؤَّن ي
السٍمًـ بًقى ٍكلً ًوً :ألَّىنيىا تي ىؤَّن ي
ىج ىك ىاز أ ٍ
ث اٍل ىح ٍر ي
ىف ىي يك ى
تحن ً ً ً
يث ،لى ٍيس ٍ ً
التَّاء ًفي :ىكافَّةن ،كًاف ىكاف أىصمييا ًلمتَّأٍنً ً
ص ىار ىى ىذا
ت فييىا إً ىذا ىك ىان ٍ ى
اال لمتَّأٍنيث ،ىب ٍؿ ى
ى
ى
ى ٍ ى ٍ ى
ً
ً
ضا
ضا إًلىى ىم ٍع ىنى :ىجم و
ص ىار :قىاط ىبةن ،ىك ىع َّ
اف ىح ن
اال ىن ٍق نال ىم ٍح ن
ىن ٍق نال ىم ٍح ن
امةن ،إً ىذا ىك ى
يع ىك يك ٍّؿ ،ىك ىما ى
الناس ىكافَّةن ،أىك قى ً
امةن ،فى ىال ىي يد ُّؿ ىش ٍي هء ًم ٍف
إًلىى ىم ٍع ىنى :يك ٍّؿ ىك ىج ًم و
اط ىبةن ،أ ٍىك ىع َّ
يع .فىًإ ىذا يقٍم ى
اـ َّ ي
ٍ
ت :قى ى
(ُِّ)
ً
ً
ً ً
ً
ًً
أف أبا حياف في
ىىذه ٍاألىٍلفىاظ ىعمىى التَّأٍنيث ،ىك ىما ىال ىي يد ُّؿ ىعمىٍيو :يك ّّؿ ،ىكىال ىجميعه"  .ككاضح ٌ
رده ىذا يمنع تأكيؿ (كافة) بالمفرد المؤنث كيرجح حمميا عمى أسماء الجمكع (قاطبة كعامة
ٌ
كخاصة) كمف ثـ تعرب حاال مف ضمير الجماعة (الكاك) كلك كانت المفظة اسما مفردا مؤنثا

لـ يصح إعرابيا حاال مف ضمير الجماعة الختالؼ الجنس كالعدد.

ؼ م و
ً
ىم ًإ َّال ىذا
كف ىعمىى ىح ٍذ ي ى
الثاني :أف تككف (كافة) مصد ار كالعاقبة كالعافية ،فىىي يك ي
ضاؼ ،أ ٍ
اس ،أىم م ٍن وع لىيـ ًمف اٍل يك ٍف ًر ،أىك ىذا م ٍن وع ًمف أىف ي ًش ُّذكا عف تىٍبمً ً
ىكافَّ وة ،أىم ىذا ىك ٍّ ً
ؾُِْ.
يغ ى
ىٍ
ٍ ٍ ى
يٍ ى
ٍ
ى
ٍ
ؼ ل َّمن ً ٍ ى
ً
ً
يف
{كقىاتميكا اٍل يم ٍش ًرك ى
كىذا اختيار الزجاج في قكلو اآلخر لتأكيؿ مدلكؿ المفظة في قكلو تعالى ى
كن يك ٍـ ىكافَّةن} [التكبة ]ّٔ:إذ قاؿ " :كافَّةن " منصكب عمى الحاؿ ،كىك مصدر
ىكافَّةن ىك ىما ييقىاتًمي ى
العاقبة ك ً
اعمو كما قالكا ً
عمىى فى ً
العافية .كىك في مكضع قىاتًمكا المشركيف محيطيف بيـ باعتقاد
ى
ًً
الشيء إذا انتيى إًلى
يـ .كىذا مشتؽ مف يكفَّ ًة الشيء ،كىي ىح ٍرفيو ،كًانما أخذ مف أف
ى
مقاتىمت ٍ
ؼ عف الزيادة ،كال يجكز أف يثىَّنى كال ي ٍجمع ،كال يقاؿ قاتمكىـ كافَّ و
ذلؾ يك َّ
ات كال كافّْيف ،كما
ٍ ي
ى ى
اصةن"ُِٓ .كمجيء المصدر حاال كاف
تجم ٍع ،ككذلؾ ىخ َّ
أنؾ إًذا قمت :قاتمكىـ َّ
عامة لـ تثى ّْف كلـ ى
كاف خالؼ األصؿ ألنو جامد كالحاؿ ال تككف إال مشتقة لكنو شائع في التعبير القرآني عمى
ّٓ
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ً
ً
اعمىـ أ َّ َّ
يـ}
ىف الموى ىع ًز هيز ىحك ه
سبيؿ التأكيؿ بالمشتؽ كقكلو تعالى{ :ثيَّـ ٍاد يعيي َّف ىيأٍت ىين ىؾ ىس ٍعنيا ىك ٍ ٍ
ُِٔ
ً
ًَّ
كف أ ٍىم ىكالىيي ٍـ بًالمٍَّي ًؿ ىك َّ
النيى ًار ًس ِّار
يف يي ٍنفقي ى
[البقرة ،]َِٔ :أم ساعيات  ،كقكلو تعالى{ :الذ ى
ىك ىع ىالنًىيةن} [البقرة  ]ِْٕ:أم مسريف كمعمنيفُِٕ .كعمى الرغـ مف ذلؾ يبقى ىذا الكجو ضعيفا
لعدـ سماع مصادر الثالثي عمى (فاعمة) كلذا لـ يشع ىذا الكجو في كتب المعربيف

كأصحاب المعاني.

امعا ،كاٍلياء ًف ً
ً
َّ
يو لًٍم يم ىبالى ىغ ًة ،كعزم ىذا الكجو إلى الزجاجُِٖ.
الثالث :أف تككف ىكافةن بً ىم ٍع ىنى ىج ن ى ى ي
ُِٗ
كلـ أتبيف ىذا الكجو في كتاب الزجاج معاني القرآف كاعرابو لكف فريقا مف المفسريف
الن ً
اؾ إً َّال ىكافَّةن لً َّمن ً
ير ىكلى ًك َّف أى ٍكثىىر َّ
اس
ير ىكىنًذ نا
اس ىب ًش نا
{ك ىما أ ٍىر ىسٍم ىن ى
احتفكا بو في إعراب قكلو تعالى ى
ىال يعمىمكف} [سبأ ]ِٖ :فاستحسنكا إعراب (كافة) حاال مف كاؼ (أىرسٍمناؾ) كالمعنى :إالَّ
ىٍ ي ى
ٍى
َّ
جامعان لمناس في ً
الياء فيو لممبالغة كيي في :ىعالَّمة
اإلبالغ .كالكافةي بمعنى الجامع ،ك ي
كرًاكية .كأنكر أبك حياف ىذا الكجو قائال " :إً َّف المُّ ىغةى ىال تيس ً
ىف ىك َّ
اع يد ىعمىى ىذلً ىؾً ،أل َّ
ؼ لى ٍي ىس
ى
َُّ
بًم ٍحفي و
كظ أ َّ
ىف ىم ٍع ىناهي ىج ىم ىع"
ى
الرابع :أف تككف (كافٌة) لفظا مفردا داال عمى الجماعة ،فيك اسـ جمع ً
كالممٌة كاألمة كالفرقة
الخاصة ،كتاؤه لمجماعة بمنزلتيا في (القبيمة) ك(العشيرة) ،كعزم إلى قطرب
العامة ك
ٌ
كالشيعة ك ٌ
النسكةى ىكافَّ و
ات"ُُّ ،أم إنو رأل أف
يف ىكىأرٍىي ي
ب :ىأرٍىي ي
أنو قاؿ ":تىقيك يؿ اٍل ىع ىر ي
ت اٍلقى ٍكىـ ىكافَّةن ىك ىكافّْ ى
ت ّْ ٍ ى
كافٌة بمنزلة الجمع السالـ كىذا أحد قكلي الزجاج الذم رأل أف (كافة) في آية الدخكؿ في
السمـ " بمعنى الجميع ك ًاإلحاطة ،فيجكز أف يككف معناه ادخمكا جميعان"ُِّ كاشتقاؽ كافة مما
ُّّ
تكؼ مخالفييا أم تمنعيـ مف المحاؽ
يكؼ الشيء في آخره  ،كمعنى (كافٌة) الجماعة التي ٌ
ً
الحاؿ،
نصبيا عمى
استً ٍعمالييا بمعنى ىج ًميع ك يك ٌؿ .ككافة كقاطبة ًم َّما لىزـ
ي
بيا ،ثـ صار ٍ
ُّْ
يد
اس هـ يي ًف ي
كاخر ي
اجيما عف ذلؾ لى ٍح هف  .كأبيف ما قيؿ في مدلكؿ (كافة) صرفيا :إنيا " ٍ
ؼ بً ًو ،كىك ًفي صكرًة صك ًغ ًو ىكصكًغ اسًـ اٍلفى ً
طةى بًأ ٍ ً
ًٍ
اعمى ًة ًم ٍف ىك َّ
ؾ
اإل ىحا ى
ؼ ىكلى ًك َّف ىذلً ى
ص ى
ىٍ ٍ
ىج ىزاء ىما ىك ى
ي ى ىٍ
ى يى
ؼ كىال حاجةى إًلىى تى ىكمُّ ً
ً
ادفىةه ًفي ً
ؼ ىب ىي ً
اس ىب ًة ىب ٍي ىف
ص ى
صى
يغ ًة اٍل ىك ٍ
ض ًع ،ىكلى ٍي ىس فييىا ىم ٍع ىنى اٍل ىك ّْ ى ى ى
اف اٍل يم ىن ى
يم ى
اد أىٍلفى ً
صً
اظ التَّ ٍك ًك ًيد
يد يمفى ى
كد ًفي اٍل ىك ىالًـ لً ًقمَّ ًة ىج ٍد ىكل ىذلً ىؾ ،ىكتيًف ي
كرة لىفظيىا ىكبني ىم ٍع ىن ى
اىا اٍل ىم ٍق ي
ي
صى
ً
َّ َّ ً
ىحك ً
ُّ ً
كؿ ك ًٍ
اف
اء اٍل يم ٍقتىًرىنةي بًيىا يم ىال ًزىمةه لىيىا ًفي ىج ًم ً
اؿ ىك ٍيفى ىما ىك ى
اإل ىحاطىة .ىكالتَّ ي
يع ٍاأل ٍ ى
الدالة ىعمىى الش يم ى
اف أ ٍىك يم ىذ َّك نار يم ٍف ىرندا أ ٍىك ىج ٍم نعا"ُّٓ.
اٍل يم ىؤ َّك يد بًيىا يم ىؤنَّثنا ىك ى

كفي ىذا الكجو تعرب (كافة) حاال مف كاك الجماعة في (ادخمكا) كالمراد (ادخمكا جميعا في

اإلسالـ) كأنيـ كفكا أف يخرج منيـ أحد باجتماعيـ كعمى ىذا أكثرىـُّٔ .عمى حيف جكز

الزجاج كتبعو آخركف أف تككف (كافة) حاال مف الكاك ،أك مف السمـ معا فيككف " معنى اآلية:
مغكا في ًاإلسالـ إلى حيث تنتيي شرائعو ،فكفكا مف أف تعدكا شرائعو .أك ٍاد يخميكا كمكـ حتى
ٍاب ي
ُّٕ
عدد ك و
يكؼ عف و
ؽ ىكافَّةن،
أحد لـ ٍ
يدخؿ فيو" .كأنس ابف عطية بيذا فاستظير أف تى ٍستى ٍغ ًر ي

ّٔ
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ىج ىز ً
ً
ً
اء َّ
ت
كف اٍل ىحا يؿ ًم ٍف ىش ٍي ىئ ٍي ًف ،ىكىذلً ىؾ ىجائًهز ىن ٍح ىك قى ٍكلً ًو تى ىعالىى{ :فىأىتى ٍ
يع أ ٍ
الش ٍرًع ،فىىي يك ي
اٍل يم ٍؤ ًمن ى
يف ىك ىجم ى
بً ًو قى ٍك ىميىا تى ٍح ًمميوي قىاليكا ىيا ىم ٍرىي يـ لىقى ٍد ًج ٍئ ًت ىش ٍينئا فى ًريِّا} [مريـ  ُّٖ]ِٕ :ككصؼ أبك حياف قكؿ ابف
ير اٍلفى ً
ً
ض ًم ً
اع ًؿ ،ىكىذلً ىؾ ىجائًهز،
بأف "ى ىى ىذا الًَّذم ىذ ىك ىرهي يم ٍحتى ىم هؿ ،ىكلى ًك َّف ٍاألى ٍ
عطية ٌ
ظيى ىر أَّىنوي ىحا هؿ م ٍف ى
اح ىد ًة ًمف ىش ٍي ىئ ٍي ًف ،كًفي ىذلً ىؾ تى ٍف ً
اؿ اٍلك ً
ىي ٍعنًي :م ًجيء اٍل ىح ً
صي هؿ يذ ًك ىر في النحك .ىكقى ٍكليوي :ىن ٍح ىك قى ٍكلً ًو:
ٍ
ى ى
ى
ى
ت ،ك ًمف الض ً
ً ً
ً
ً
ت بً ًو قىكميا تى ٍح ًمميو) يعنًي أ َّ ً
َّم ً
ير
(فىأىتى ٍ
ىف تى ٍحمميوي ىحا هؿ م ىف اٍلفىاع ًؿ اٍل يم ٍستىك ّْف في أىتى ٍ ى ى
ي ىٍ
ٍى
كر بًاٍلب ً
ؽ لًٍم ىح ً
اء ،ىى ىذا اٍل ًمثىا يؿ لى ٍي ىس بً يمطىابً و
اؿ ًم ٍف ىش ٍي ىئ ٍي ًفً ،أل َّ
ظ :تى ٍح ًمميوي ،ىال ىي ٍحتى ًم يؿ
ىف لى ٍف ى
اٍل ىم ٍج ير ً ى
ً
ً
َّ
َّ
اعتًىبار ىذلً ىؾ بً ىج ٍع ًؿ ىذ ًكم اٍل ىح ً
اؿ
ىش ٍي ىئ ٍي ًف ،ىكىال ىيقىعي اٍل ىحا يؿ م ٍف ىش ٍي ىئ ٍي ًف إًال ًإ ىذا ىك ى
اف الم ٍفظي ىي ٍحتىممييي ىما ،ىك ٍ ي
ً
ً
ً
ً
م ٍبتى ىدأ ٍىي ًف ،ك ًٍ
ت"
امتىىن ىع ٍ
ص َّح ىذل ىؾ ى
اإل ٍخ ىب ًار بًتٍم ىؾ اٍل ىحاؿ ىع ٍنيي ىما ،فى ىمتىى ى
امتىىن ىع ٍ
صحَّت اٍل ىحا يؿ ،ىك ىمتىى ٍ
ي
ى
ُّٗ
ىف يككف اسـ الجمع (كافة) حاال مف (السمـ) الذم يعني ًٍ
ىم
اإل ٍس ىالـ أ ً
 .كاختار الكاحدم أ ٍ
ٍاد يخميكا ًفي يك ّْؿ ىش ىرائً ًع ًو فقاؿ" :الكافة :اسـ لمجممة الجامعة ألنيا تمنع مف الشذكذ كالتفرؽ،
كالمعنى :ادخمكا في شرائع اإلسالـ جممة مانعة مف شريعة لـ تدخمكا فييا .كالكافة في المغة:

الحاجزة المانعة ،يقاؿ :كففت فالنا عف السكء فكؼ يكؼ كفا"َُْ .ككصؼ الرازم قكؿ
ير ًألَّىنيـ أ ً
ؽ بًظى ً
اى ًر التَّ ٍف ًس ً
يم يركا بًاٍل ًق ىي ًاـ بًيىا يكمّْيىا"ُُْ.
الكاحدم بأنو "أىٍل ىي ي
يٍ
كلنا أف نسأؿ أم سمـ ىذا الذم أمر البارم عز كجؿ المؤمنيف بالدخكؿ فيو بعد إسالميـ

كايمانيـ كصالح أمرىـ كأماف عيشيـ؟ كما المحصؿ مف أمر المسمميف المؤمنيف بالدخكؿ
في اإلسالـ أىك تجديد بيعة لمديف نفسو أـ ثمة إسالـ جديد نسخ القديـ فأيمرنا بالدخكؿ فيو؟

يقينا ال ىذا كال ذاؾ كال يعدك األمر ضعؼ التأكيؿ كقصكر التفسير .إذ تخبطكا كثي ار في

السمىـ) فأبك عبيدة لما أعيتو الحيمة
االىتداء إلى المعنى الدقيؽ لؤللفاظ الثالث (السّْمـ السَّمـ ك ٌ
مسٍمًـ) أف " السمـ مكسكرة كمفتكحة كمتحركة الحركؼ
(كًاف ىج ىن يحكا لً ّْ
زعـ في مجاز قكلو تعالى ى
بالفتحة كاحد "ُِْ .كالمعنى في اآلية " رجعكا إلى المسالمة ،كطمبكا الصمح "

ُّْ

كالمحصؿ

مف مجمؿ أقكاؿ أبي عبيدة أف السّْمـ بكسر السيف مف المشترؾ المغكم فيدؿ عمى االسالـ

ً
الـ
(الديف) كالسالـ (المسالمة) كاالستسالـ (الصمح) .عمى حيف فسر االخفش السّْمـ باإل ٍس ي
بالصٍمح كالسّْمـ باالستسالـ .كاختار النحاس أف يككف " أصؿ السمـ الصمح كالمسالمة
السٍمًـ
ك َّ
ي

فيجكز أف يككف المعنى اثبتكا عمى اإلسالـ كيجكز أف يككف المعنى لمف آمف بمسانو "ُْْ.

كرجح الزمخشرم أف يككف السّْمـ ىك " االستسالـ كالطاعة ،أم استسممكا هلل كأطيعكه كىذا
الكجو أقرب لكقائع التاريخ كالحاضر المعاش فمما لـ يدخؿ المؤمنكف كافة في الطاعة صاركا
يتقاتمكف فيما بينيـ مذ قبض اهلل رسكلو إليو حتى يكمنا ىذا؟ كلكف أم طاعة ىذه التي ألمح

إلييا الزمخشرم كغيره ،لف نظفر بالمحصؿ إال في الكتب الركائية لمدرسة أىؿ البيت ،ففي
ًَّ
آمينكا ٍاد يخميكا
اصكؿ الكافي عف أبى جعفر عميو السالـ في قكؿ اهلل عز كجؿ :ى
{يا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
السٍمًـ ىكافَّةن كىال تىتَّبًعكا يخطيك ً
ات َّ
طً
يف} [البقرة ]َِٖ :قاؿ :في
ًفي ّْ
الش ٍي ى
اف إًَّنوي لى يك ٍـ ىع يد ّّك يمبً ه
ي
ى
ى
ّٕ
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ُْٓ
السٍمًـ ىكافَّةن) قاؿ :في كالية أمير
(اد يخميكا ًفي ّْ
كاليتنا  .كفي تفسير عمى بف ابراىيـ قكلوٍ :

المؤمنيفُْٔ .كفي أمالي شيخ الطائفة قدس سره بإسناده إلى محمد بف ابراىيـ قاؿ " :سمعت
السٍمًـ ىكافَّةن) قاؿ :في كالية
(اد يخميكا ًفي ّْ
الصادؽ جعفر بف محمد (ع) يقكؿ في قكلو تعالىٍ :
عمى بف أبى طالب( :كىال تىتَّبًعكا يخطيك ً
ات َّ
الش ٍيطى ً
اف) قاؿ :ال تتبعكا غيره"ُْٕ .كفي تفسير
ي
ى
ى
ًَّ
آمينكا
العياشي عف أبى بصير قاؿ " :سمعت أبا عبد اهلل عميو السالـ يقكؿ :ى
{يا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
السٍمًـ ىكافَّةن كىال تىتَّبًعكا يخطيك ً
ات َّ
طً
اف} قاؿ :أتدرل ما السمـ؟ قاؿ :قمت :أنت
ٍاد يخميكا ًفي ّْ
الش ٍي ى
ي
ى
ى
(خطيك ً
ات َّ
الش ٍيطى ً
اف) كاهلل كالية فالف
أعمـ ،قاؿ :كالية عمى كاالئمة االكصياء مف بعده ،قاؿ ك ي ى
كفالف"ُْٖ .كفى ركاية أبى بصير عف أبى عبد اهلل عميو السالـ في قكلو " :ىكىال تىتَّبً يعكا
يخطيك ً
ات َّ
الش ٍيطى ً
(عمي) عميو
اف قاؿ :ىي كالية الثاني كاالكؿ"ُْٗ .فالدخكؿ في قبكؿ كالية
ى
ٌ

السالـ كالدخكؿ في قبكؿ نبكة (محمد) صؿ اهلل عميو كآلو ،فانو ال يككف مسمما مف قاؿ :إف
أمتو.
محمدا رسكؿ اهلل ،فاعترؼ بو كلـ يعترؼ ٌ
بأف عميا كصيو كخميفتو كخير ٌ
كأصاب الطبرم دكف قصد لما اختار تعميـ مدلكؿ (الذيف آمنكا) فقاؿ ":الصكاب مف القكؿ

في ذ لؾ عندم أف يقاؿ :إف اهلل جؿ ثناؤه أمر الذيف آمنكا بالدخكؿ في العمؿ بشرائع اإلسالـ
ّْ
المصدقكف بمحمد صؿ اهلل عميو كسمـ ،كبما جاء بو،
كميا ،كقد يدخؿ في" الذيف آمنكا"
كالمصدقكف بمف قبمو مف األنبياء كالرسؿ ،كما جاءكا بو ،كقد دعا اهلل عز كجؿ كال الفريقيف

إلى العمؿ بشرائع اإلسالـ كحدكده ،كالمحافظة عمى فرائضو التي فرضيا ،كنياىـ عف
تضييع شيء مف ذلؾ ،فاآلية عامة لكؿ مف شممو اسـ اإليماف ،فال كجو لخصكص بعض

بيا دكف بعض"َُٓ .فالراجح -إذف -أف تككف (كافة) حاال مف ضمير الجماعة ألنيا كردت
في سياؽ التعبير القرآني حاال مف الجماعة البشرية ال المعاني كما في الكجو األكؿ إذ قاؿ
اؾ إًال ىكافَّةن لً َّمن ً
ير ىكىنًذ نيرا} [سبأ ]ِٖ :أم "لجميع الخمؽ كتقدير
اس ىب ًش نا
{ك ىما أ ٍىر ىسٍم ىن ى
تعالى :ى
السٍمًـ ىكافَّةن} [البقرة ،]َِٖ :كالمعنى :كما أرسمناؾ إال
{اد يخميكا ًفي ّْ
الكالـ لمناس كافة .كقكلوٍ :

لمناس عامة كميـ ،أحمرىـ كأسكدىـ"ُُٓ .كالسمـ ىك االستسالـ كالطاعة لمنبي األكرـ الذم
ختـ رسالتو بتنصيب األئمة األطيار كبكاليتيـ يتحقؽ السمـ لمبشرية جمعاء ،ك "(كافة) حاؿ

مف ضمير الفاعؿ في ادخمكا كىذه حاؿ تؤكد معنى العمكـ في ضمير الجمع فاف قكلؾ قاـ

القكـ كافة بمنزلة قامكا كميـ كتاء كافة كقاطبة كعامة ليست لمتأنيث كاف كاف أصميا اف تدؿ
عميو بؿ انما دخمت لمجرد ككف الكممة منقكلة الى معنى كؿ كجميع"ُِٓ.

ٓٔ-ناظرة.

اضرةه إًلىى ربّْيا ىن ً
ًو ً
اظ ىرةه} [القيامة .]ِّ-ِِ:كفي تأكيؿ داللة (ناظرة)
ى ى
{ك يجكهه ىي ٍك ىمئذ َّن ى
قاؿ تعالى :ي
ثالثة أقكاؿ لمصرفييف ىي:
ّٖ
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األول :أف يككف (ناظرة) اسـ فاعؿ مف النظر بالجارحة ،كىذا قكؿ مقاتؿ ":يعنى ينظركف
إلى اهلل تعالى معاينة"(ُّٓ) ،كقكؿ مجاىد ":تىٍنظيير إًلىى ىربّْيىا ىحس ىَّنيىا المَّوي بًالنَّظى ًر إًلى ٍي ًو ،ك ىح َّ
ؽ لىيىا
ى
(ُٓٓ)
ض ىر ،ىكًى ىي تىٍنظيير إًلىى ىربّْيىا ىع َّز ىك ىج َّؿ"(ُْٓ) كعزم ىذا إلى عكرمة كالحسف البصرم
أٍ
ىف تىٍن ي
(ُٔٓ)
ثـ أكلكا التعبير القرآني المصرح
كاختاره معظـ المفسريف مف ذكم االتجاه األشعرم  .كمف ٌ
بنفي رؤية البشر ربيـ عيانا كقكلو تعالى لمكسى (لى ٍف تىرانًي) بأف قكلو تعالى لمكسى لى ٍف
تىرانًي يعنى في الدنيا ،فأما في الجنة فاف مكسى كغيره يركنو معاينة .ككذا " تفسير (ال

صار) يعنى ال يراه الخمؽ في الدنيا دكف اآلخرة كال في السماكات دكف الجنة"(ُٕٓ).
تي ٍد ًريكوي ٍاأل ٍىب ي
يخ ىرل} [النجـ ]ُّ :عمى جكاز تحقؽ الرؤية عيانا
{كلىقى ٍد ىرآهي ىن ٍزلىةن أ ٍ
كاستشيد مقاتؿ بقكلو تعالى ى
ألف محمد (ص) "رآه في الجنة ليمة أسرم بو"(ُٖٓ) .كرأل الطبرم في تأكيؿ (ناظرة) " أف
معنى ذلؾ تنظر إلى خالقيا ،كبذلؾ جاء األثر عف رسكؿ اهلل صؿ اهلل عميو كسمـ :حدثني

عمي بف الحسيف بف أبجر ،قاؿ :ثنا مصعب بف المقداـ ،قاؿ :ثنا إسرائيؿ بف يكنس ،عف
ٌ
ً
ً
ثكير ،عف ابف عمر ،قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل صؿ اهلل عميو كسمـَّ :
الجنَّة ىمنزلىةن،
"إف ٍأدنى ٍ
أىؿ ى
لىمف ي ٍنظير ًفي مٍم ًك ًو أٍلفىي سن وة ،قاؿ :كا َّف أفضمىيـ منزلىةن لىمف ي ٍنظير ًفي كج ًو ً
اهلل يك َّؿ ىي ٍكـ ىم َّرتى ً
يف
ىٍ
ٍ ىى
ى ى ي
ىٍ ى ي
ى يٍ ى
ي
اضرةه إًلىى ربّْيا ىن ً
ًو ً
اظ ىرةه) قاؿ :بالبياض كالصفاء ،قاؿ( :إًلىى ىربّْيىا
ى ى
(ك يجكهه ىي ٍك ىمئذ ىن ى
؛ قاؿ :ثـ تال ي
ىن ً
عز كج ٌؿ"(ُٗٓ).
اظ ىرةه) قاؿ :تنظر ك ٌؿ يكـ في كجو اهلل ٌ
ػ(ن ً
نعت لو ،ك(ي و
ك(ن ً
اض ىرةه)
اضرةه) ه
كمئذ) منصكب ب ى
كفي ىذا الكجو يككف (كجكهه) مبتدأ ،ى
ى
ك ً
(ناظ ىرةه) خبره ،ك(إلى ربّْيا) متعمؽ بالخبر .كالمعنى :أف الكجكه الحسنة يكـ القيامة ناظرة
إلى اهلل تعالى"(َُٔ) .كلذا خمص ابف عادؿ المفسر الدمشقي إلى القكؿ" :جميكر أىؿ السَُّّنة

تمسؾ بيذه اآلية إلثبات أف المؤمنيف يركف اهلل -سبحانو كتعالى-يكـ القيامة كأما المعتزلة
فاحتجكا بقكلو تعالى{:الَّ تي ٍد ًريكوي األبصار} [األنعاـ  ، ]َُّ :كيقكلكف  :النظر المقركف
بػ(إلى) ليس اسمان لمرؤية ،بؿ لمقدمة الرؤية  ،كىي تقميب الحدقة نحك المرئي التماسان لرؤيتو
 ،كنظر العيف بالنسبة إلى الرؤية كنظر القمب بالنسبة إلى المعرفة  ،ككاإلصغاء بالنسبة إلى
(ُُٔ)
ً
كف}"
{كتىىر ي
كف إًلى ٍي ىؾ ىك يى ٍـ الى يي ٍبص ير ى
اى ٍـ ىينظيير ى
السمع كيدؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى :ى
الطبرسي "
كىذا المعنى ال يخمك مف نزعة التشبيو كالتجسيـ التي رفضيا اإلمامية .إذ قاؿ
ٌ
كىذا ال يجكز ألف كؿ منظكر إليو بالعيف مشار إليو بالحدقة كالمحاظ كاهلل يتعالى عف أف

يشار إليو بالعيف كما يجؿ سبحانو عف أف يشار إليو باألصابع كأيضا فإف الرؤية بالحاسة ال
تتـ إال بالمقابمة كالتكجو كاهلل يتعالى عف ذلؾ باالتفاؽ كأيضا فإف رؤية الحاسة ال تتـ إال

باتصاؿ الشعاع بالمرئي كاهلل منزه عف اتصاؿ الشعاع بو عمى أف النظر ال يفيد الرؤية في

المغة فإنو إذا عمؽ بالعيف أفاد طمب الرؤية كما أنو إذا عمؽ بالقمب أفاد طمب المعرفة بداللة

قكليـ نظرت إلى اليالؿ فمـ أره فمك أفاد النظر الرؤية لكاف ىذا القكؿ ساقطا متناقضا كقكليـ
ّٗ
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ما زلت أنظر إليو حتى رأيتو كالشيء ال يجعؿ غاية لنفسو فال يقاؿ ما زلت أراه حتى رأيتو

كألنا نعمـ الناظر ناظ ار بالضركرة كال نعممو رائيا بالضركرة بداللة أنا نسألو ىؿ رأيت أـ
(ُِٔ)

ال"

الثاني :أف يككف (الناظرة) اسـ فاعؿ مف (نظر) بمعنى (انتظر) أم تأمؿ كترقٌب ،كناظرة
بمعنى منتظرة كالتقدير :كجكه تنتظر مف رٌبيا ما أمر ليا مف النعمة كالثكاب .كنقؿ ىذا الكجو
عمي (عميو السالـ) كطائفة مف األئمة مف كلده (عمييـ السالـ) .ففي كتاب
عف اإلماـ ٌ
التكحيد حديث طكيؿ عف عمى عميو السالـ يقكؿ فيو :كقد سألو رجؿ عما اشتبو عميو مف
اآليات .فأما قكلو عز كجؿ " كجكه يكمئذ ناضرة إلى ربيا ناظرة فاف ذلؾ في مكضع ينتيي

فيو اكلياء اهلل عز كجؿ بعد ما يفرغ مف الحساب إلى نير يسمى الحيكاف ،فيغتسمكف
كيشربكف منو كيدخمكف الجنة ،فذلؾ قكلو عز كجؿ في تسميـ المالئكة عمييـ " :سالـ عميكـ
طبتـ فادخمكىا خالديف " فعند ذلؾ أيقنكا بدخكؿ الجنة كالنظر إلى ما كعدىـ فذلؾ قكلو" :

إلى ربيا ناظرة " كانما يعنى بالنظر اليو النظر إلى ثكابو تبارؾ كتعالى(ُّٔ) .كفي عيكف
االخبار في باب ما جاء عف الرضا عميو السالـ مف االخبار في التكحيد بإسناده إلى ابراىيـ
بف أبى محمكد قاؿ :قاؿ عمى بف مكسى الرضا عميو السالـ في قكلو تعالى " :كجكه يكمئذ

ناضرة إلى ربيا ناظرة " يعنى مشرقة تنتظر ثكاب رٌبيا(ُْٔ) .كىذا الكجو ركاه الطبرم كغيره

عف مجاىد(ُٓٔ) .كأنس بو معظـ مفسرم اإلمامية كمنيـ الطكسي في قكلو" :نظرتو كانتظرتو
{ال تىقيكليكا ر ً
اع ىنا ىكقيكليكا
الي كمنو قكلو تعالى :ى
ى
بمعنى كاحد كيقكؿ انظرني يا فالف أم استمع ٌ
ٍانظي ٍرىنا}" كتقكؿ :بعت فالنا فأنظرتو .أم أنسأتو كاالسـ النظرة .كمنو قكلو{ :فىىن ًظ ىرةه إًلىى ىم ٍي ىس ىروة}
أم فانتظار"(ُٔٔ)  .كقاؿ الطكسي أيضا " :كقكلو (إلى ربيا ناظرة) معناه منتظرة نعمة ربيا
كثكابو اف يصؿ إلييـ(ُٕٔ) .كفي مجمع البياف أف المعنى منتظرة لثكاب ربيا ،كركل ذلؾ عف
مجاىد كالحسف كسعيد بف جبير كالضحاؾ كىك المركل عف عمى عميو السالـ(ُٖٔ).

اؿَّ :
إف ىم ٍعنى قى ٍكلو :إًلىى ربّْيا ناظرة بً ىم ٍعنى
كخطٌأ األزىرم ىذا الكجو بأف قاؿ" :ى مف قى ى
م ٍن ً
نظرت إًلىى َّ
نظرت
الش ٍيء بً ىم ٍعنى ٍانتظرتيو ،إًَّن ىما تىقكؿ:
العرب ىال تىقكؿ:
تظرة ،فقد أىخطىأ ًألىف
ي
ي
ى
ي
(ُٗٔ)
:
فالنا أىم انتظرتو ىك ًم ٍنو قىكؿ الحطيئة
ى
طال بها حو ِزي وتَ ْن ِ
ِ
ساسي
ص ِاد َرٍة
ل ْم ِو ْرِد َ َ َ ْ
اء َ
َوقد َنظَرت ُك ُم أ َْب َن َ
احتمؿ أىف يككف ُّ
نظرت إًلى ٍي ًو لـ يكف إً َّال بًاٍل ً
تفك انر،
عيف ،ىكًاذا قمت:
فىًإذا قمت:
نظرت ًفي ٍاألىمر ٍ
ي
ي
(َُٕ)
القيسي قكؿ األزىرم في رد ىذا الكجو (ُُٕ) كشايعو القرطبي
ي
ك
م
د
كرد
.
كتى ىدُّب انر بًاٍل ىقٍم ًب"
ٌ
ٌ
ٌ
فقاؿ " :إف العرب إذا أرادت بالنظر االنتظار قالكا :نظرتو ،كما قاؿ تعالى {ى ٍؿ ينظيركف إًالَّ
ٌ
ى ى ي ى
َّ
الساعة} [الزخرؼ{ ،]ٔٔ:ى ٍؿ ينظير ً َّ
ص ٍي ىحةن
{ما ىينظيير ى
ى ى ي ى
كف إًال ى
كف إال تىأ ًٍكيمىوي} [األعراؼ ،]ّٓ :ى
كً
اح ىدةن} [يس ،]ْٗ :كاذا أرادت بو التفكر كالتدبر قالكا :نظرت فيو ،فأما إذا كاف النظر
ى
َْ
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مقركنان بذكر (إلى) كذكر الكجو فال يككف إال بمعنى الرؤية كالعياف"(ُِٕ) .كلما عكرض ىذا

أف (إلى) ليست حرؼ جر
الكجو بأف االنتظار ال يعدل بحرؼ الجر (إلى) رأل بعضيـ ٌ
ك(رٌبيا) مجركر بيا كما ىك المتبادر إلى الذىف ،بؿ يككف (إلى) اسمان مفردان بمعنى النعمة

ىم آالء ىرّْب يك ىما}[الرحمف ،]ُّ:كمعنى اآلية كجكة
مضافان إلى الرب كيجمع عمى آالء نحك {فىبًأ ّْ

(ُّٕ)
رد المعجمييف عمى ىذا الكجو فقاؿ " :مف
ناعمة تنتظر نعمة ربيا
 .كنقض الطبرسي ٌ
إف النظر بمعنى االنتظار ال يتعدل بإلى فال يقاؿ انتظرت إليو
اعترض عمى ىذا بأف قاؿ ٌ

كانما يقاؿ انتظرتو فالجكاب عنو عمى كجكه منيا أنو قد جاء في الشعر بمعنى االنتظار

معدم بإلى كما في البيت الذم سبؽ ذكره:

وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن تنتظر الفالحا

ككقكؿ جميؿ بف معمر:

واذا نظرت إليك من ممك

كقكؿ اآلخر:

إني إليك لما وعدت لناظر

والبحر دونك جدتني نعما
نظر الفقير إلى الغني الموسر

كنظائره كثيرة كمنيا أف تحمؿ إلى في قكلو (إلى ربيا ناظرة) عمى أنيا اسـ فيك كاحد اآلالء
ً
م
التي ىي النعـ فإف في كاحدىا أربع لغات إًلىى كأىلىى مثؿ م ىعا كقىفىا كأىٍلي كًاٍلي مثؿ ىج ٍد ه
ً
كح ٍس هي كسقط التنكيف باإلضافة كقاؿ أعشى كائؿ:
يقطع رحما وال يخون إلى

أبيض ال يرهب الهزال وال

أم ال يخكف نعمة مف أنعـ عميو .كليس ألحد أف يقكؿ إف ىذا مف أقكاؿ المتأخريف كقد

سبقيـ اإلجماع فإنا ال نسمـ ذلؾ لما ذكرناه مف أف عميا (عميو السالـ) كمجاىدا كالحسف
كغيرىـ قالكا المراد بذلؾ تنتظر الثكاب كمنيا أف لفظ النظر يجكز أف يعدل بإلى في

االنتظار عمى المعنى كما أف الرؤية عديت بإلى في قكلو تعالى ألـ تر إلى ربؾ كيؼ مد

الظؿ فأجرل الكالـ عمى المعنى كال يقاؿ رأيت إلى فالف كمف إجراء الكالـ عمى المعنى قكؿ
الفرزدؽ:

ولقد عجبت إلى هوازن أصبحت مني تموذ ببطن أم جرير

ألف المعنى نظرت"(ُْٕ).
فعدم عجبت بإلى ٌ
الثالث :أف يككف في الجممة حذؼ كايصاؿ كاألصؿ (إلى رحمة ربيا ناظرة) كىك كجو
مرجكح لدل المفسريف األشاعرة

(ُٕٓ)

كراجح لدل المعتزلة كاإلمامية الذيف لـ يؤمنكا بالتشبيو
(ُٕٔ)

كالتجسيـ حتى في يكـ القيامة  ،كلذا اختاره فريؽ مف مفسرم اإلمامية

كما في قكؿ

الطبرسي " أف المراد إلى ثكاب ربيا ناظرة أم ىي ناظرة إلى نعيـ الجنة حاال بعد حاؿ

فيزداد بذلؾ سركرىا كذكر الكجكه كالمراد أصحاب الكجكه ركم ذلؾ عف جماعة مف عمماء
ُْ
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المفسريف مف الصحابة كالتابعيف ليـ كغيرىـ فحذؼ المضاؼ كأقيـ المضاؼ إليو مقامو كما

في قكلو تعالى كجاء ربؾ أم أمر ربؾ كقكلو كأنا أدعككـ إلى العزيز الغفار أم إلى طاعة

(ُٕٕ)
أف
العزيز الغفار كتكحيده كقكلو إف الذيف يؤذكف اهلل أم أكلياء اهلل"
 .كرأل الزمخشرم ٌ
التقديـ في (إلى ربيا) يؤذف باالختصاص فيصح معو أف يككف مف قكؿ الناس :أنا إلى فالف

ناظر ما يصنع بي كليس المراد نظر العيف ألف ىذا ليس خاصا بالمؤمنيف كحدىـ  ،إذ قاؿ:
" إًلىى ربيا ىن ً
اظ ىرةه تنظر إلى ربيا خاصة ال تنظر إلى غيره  ،كىذا معنى تقديـ المفعكؿ  ،أال
ىٌ ى
اؽ) ك(إًلىى المَّ ًو تى ً
ص يير
ترل إلى قكلو (إًلىى ىرٌب ىؾ ىي ٍك ىمئًوذ اٍل يم ٍستىقىٌر) ك(إًلىى ىرٌب ى
ؾ ىي ٍك ىمئًوذ اٍل ىم ىس ي
ً ً
ً
ً
َّ ً
يب) كيؼ د ٌؿ فييا
اٍ
(عمىٍي ًو تىىك َّكٍم ي
ت ىكًالى ٍيو أين ي
كف) ك ى
ك(كًالى ٍيو تيٍر ىج يع ى
ال يم ي
ك(كًالىى المو اٍل ىمصي ير) ى
كر) ى
التقديـ عمى معنى االختصاص  ،كمعمكـ أنيـ ينظركف إلى أشياء ال يحيط بيا الحصر كال

فإف المؤمنيف نظارة ذلؾ اليكـ ألنيـ
تدخؿ تحت العدد في محشر يجتمع فيو الخالئؽ كميـ ٌ ،
اآلمنكف الذيف ال خكؼ عميو كال ىـ يحزنكف  ،فاختصاصو بنظرىـ إليو لك كاف منظك انر إليو:
محاؿ  ،فكجب حممو عمى معنى يصح معو االختصاص  ،كالذم يصح معو أف يككف مف

قكلو الناس :أنا إلى فالف ناظر ما يصنع بي  ،تريد معنى التكقع كالرجاء"(ُٖٕ) .ككصؼ قكؿ
(ن ً
اظرةه) بمعنى منتظرة (ُٕٗ).
الزمخشرم ىذا بأنو كالحكـ عمى مف يقكؿ إف ى
كيمكف التكفيؽ بيف القكليف الثاني كالثالث بأف يقاؿ :إف (الكجكه الناظرة إلى ربيا) إنما

فسرت بالمنتظرة رحمة ربيا تارة كبالناظرة إلى رحمة ربيا تارة أخرل ألف المؤدل كاحد سكاء

عبر عنو بالتحكؿ الصرفي (ناظرة بمعنى منتظرة) أك بالحذؼ كاإليصاؿ (إلى رحمة ربيا
ٌ
ناظرة) كمجيء حرؼ الجر (إلى) مع اسـ الفاعؿ (ناظرة) أقر ىذه الداللة ألف النظر إلى
الشيء يعني تقميب الحدقة باتجاىو سكاء ظفرت بو أـ لـ تظفر بخالؼ النظر في الشيء

الذم يعني الظفر بالشيء كالتأمؿ في حقيقتو  ،كىذا ما فيمو عمماء اإلمامية مف اآلية فقاؿ
الطكسي ":النظر ىك تقميب الحدقة الصحية نحك المرئي طمبا لمرؤية كيككف النظر بمعنى

االنتظار ،كما قاؿ تعالى (كاني مرسمة الييـ بيدية فناظرة)"
وجوه يوم بدر ناظرات

(َُٖ)

أم منتظرة كقاؿ الشاعر:
(ٔ)ٔ8

إلى الرحمن تأتي بالفالح

أل منتظرة لمرحمة التي تنزؿ عمييـ ،كقد يقكؿ القائؿ :انما عيني ممدكدة إلى اهلل ،كالى
فالف ،كانظر اليو أم انتظر خيره كنفعو كأؤمؿ ذلؾ مف جيتو ،كقكلو (كال ينظر إلييـ يكـ

القيامة) معناه ال ينيميـ رحمتو .كيككف النظر بمعنى المقابمة ،كمنو المناظرة في الجدؿ ،كمنو

نظر الرحمة أم قابمو بالرحمة ،كيقاؿ :دكر بني فالف تتناظر أم تتقابؿ ،كىك كينظر إلى

فالف أم يؤممو كينتظر خيره ،كليس النظر بمعنى الرؤية اصال ،بداللة انيـ يقكلكف :نظرت
إلى اليالؿ فمـ أره فمك كاف بمعنى الرؤية لكاف متناقضا ،كألنيـ يجعمكف الرؤية غاية لمنظر

يقكلكف :ما زلت أنظر إليو حتى رأيتو ،كال يجعؿ الشيء غاية لنفسو ال يقاؿ :بما زلت أراه
ِْ
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حتى رأيتو ،كيعمـ الناظر ناظ ار ضركرة ،كال يعمـ ككنو رائيا بؿ يسأؿ بعد ذلؾ ىؿ رأيت أـ
ال؟ كدخؿ (إلى) في اآلية ال يدؿ عمى اف المراد بالنظر الرؤية ،كال تعميقو بالكجكه يدؿ عمى

ذلؾ ،النا أنشدنا البيت ،كفيو تعميؽ النظر بالكجو كتعديو بحرؼ (إلى) كالمراد بو االنتظار،

كما في قكؿ الشاعر(ُِٖ):

ت إِلَ ْي َك ِم ْن َممِ ٍك َ ...وا ْل َب ْح ُر ُدوَن َك ِزْدتَِني ِن َع َما
َوِا َذا َن َ
ظ ْر ُ
كالمراد بو االنتظار كالتأميؿ ،كايضا ،فانو في مقابمة قكلو في صفة اىؿ النار (تظف أف يفعؿ

بيا فاقرة) فالمؤمنكف يؤمنكف بتجديد الكرامة كينتظركف الثكاب ،كالكفار يظنكف الفاقرة ،ككمو
راجع إلى فعؿ القمب ،كلك سممنا أف النظر يعد الرؤية لجاز أف يككف المراد أنيا رؤية ثكاب

ربيا ،الف الثكاب الذم ىك انكاع المذات مف المأككؿ كالمشركب كالمنككح تصح رؤيتو"(ُّٖ).

أف (الناظرة) اسـ فاعؿ مف النظر العقمي ال العيني،
كالمحصؿ مف القكليف الثاني كالثالث ٌ
فسر الناظرة بأنيا التي "تنظر في رزقيا كما يأتييا مف
كىذا اختيار األخفش في قكلو الذم ٌ

اهلل كما يقكؿ الرجؿ :ما أ ٍىنظيير إًالٌ إًلىيؾ"(ُْٖ) .كعضد األخفش اختياره بسياؽ التعبير القرآني
فقاؿ" :لك كاف نظر البصر كما يقكؿ بعض الناس كاف في اآلية التي بعدىا بياف ذلؾ .اال
ترل انو قاؿ {ككجكه يكمئًوذ ً
باسرةه [ِْ] تىظي ُّف أىف يي ٍف ىع ىؿ بًيا فى ًاق ىرةه} كلـ يقؿ :ي"كيك يجكهه ال تىٍنظير كال
ى ي ي ه ىٍ ى
تىرل" كقكلو {تىظي ُّف أىف يي ٍف ىع ىؿ بًيىا فى ًاق ىرةه} يد ٌؿ "الظف" ىا ىنا عمى اف النظر ثـ الثقة باهلل كحسف
َّ
ؾ
ص يار ىك يى ىك يي ٍد ًر ي
اليقيف كال يدؿ عمى ما قالكا .ككيؼ يككف ذلؾ كاهلل يقكؿ {ال تي ٍد ًريكوي األ ٍىب ى
َّ
ىف
آء المَّوي} يعني ما تشاؤكف مف الخير شيئان إًالٌ أ ٍ
آء ى
كف إًال أىف ىي ىش ى
{ك ىما تى ىش ي
األ ٍىب ى
ص ىار} كقكلو ى
ىف تىشاؤكه"(ُٖٓ).
يشاء اهللي أ ٍ
ى
كيمكف االستدالؿ بسياؽ القكؿ عمى عضد ىذا التأكيؿ لمدلكؿ لفظة (ناظرة) فالتعبير القرآني

ذكر كجكه المؤمنيف ككجكه الكافريف يكـ الحشر كقابؿ بيف صفاتيما مرتيف ،المقابمة األكلى

أف كجكه
كانت في منظر تمؾ الكجكه كلكنيا كىك شكميا الظاىر بكضكح لمعياف ،فذكر ٌ
المؤمنيف ناضرة ككجكه الكافريف باسرة ،كىذا يعني أف النضر نقيض البسر ،كأطبقكا عمى إف
الناضرة تعني البيضاء النيرة الحسنة الناعمة .كالباسرة ىي المتغيرة المكف كأما المقابمة الثانية

الخفي فذكر أف كجكه المؤمنيف (إلى ربيا ناظرة) ككجكه
فكانت في مضمر تمؾ الكجكه كحاليا
ٌ
الكافري ف (تظف أف يفعؿ بيا فاقرة) ،كىذا المضمر الخفي يظير مف صفحات الكجو كفمتات
المساف كحركة العينيف كالشفتيف كسائر دقائؽ لغة الجسد ،كالى ىذا المعنى أشار أمير
ات لًسانً ًو ،كصفىح ً
ىضمر أىح هد ىش ٍيئان إًالَّ ظىير ًفي ىفمىتى ً
ات ىك ٍج ًي ًو"(ُٖٔ).
ى ى ى
"ما أ ٍ ى ى ى
ى
ىى
المؤمنيف بقكلو :ى
المجرد دالة عمى الترقب كالتأمؿ كتكقع
كقد استعمؿ التعبير القرآني مشتقات الجذر (نظر)
ٌ

التدبر .كلـ ييقرف النظر في التعبير القرآني بالعيف كحدىا كلكنيا إحدل
المجيكؿ كالتفكر ك ٌ
{كًاّْني يم ٍرًسمىةه إًلى ٍي ًي ٍـ
أدكات تحقؽ ىذا المدلكؿ فقكلو تعالى بشأف قصة ممكة سبأ مع سميماف ى
ّْ
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ً و ً
كف} [النمؿ ]ّٓ :ليس المراد نظر العيف بؿ إعماؿ الفكر كالعقؿ
بًيىديَّة فىىناظ ىرةه بً ىـ ىي ٍرًجعي اٍل يم ٍر ىسمي ى
ؾ
كسى لى ٍف ين ٍؤ ًم ىف لى ى
{كًا ٍذ يقٍمتي ٍـ ىيا يم ى
قبؿ الجارحة كعمى الرؤية العينية بالجارحة تارة كقكلو تعالى :ى
ً
كف} [البقرة  ]ٓٓ :ليس مفيكما أف يككف
ىحتَّى ىن ىرل المَّوى ىج ٍي ىرةن فىأ ى
ىخ ىذتٍ يك يـ الصَّاعقىةي ىكأ ٍىنتي ٍـ تىٍنظيير ى
المراد نظر بعضيـ إلى بعض عيانا بؿ المراد التفكر كالتأمؿ في عظيـ جرميـ كجريرتيـ .
كالمزيد باليمزة يكشؼ عف معنى المجرد إذ ىك تعدية لو فبدؿ مف أف يقكؿ الفاعؿ نفسو

اؿ ىر ّْ
ب
بالترقب كالتفكر يصبح ىك المفعكؿ الذم يقع عميو فعؿ النظر كما في طمبة إبميس {قى ى
ً
كف} [الحجر]ّٔ:
فىأ ٍىنظ ٍرنًي إًلىى ىي ٍكًـ يي ٍب ىعثي ى
مم ّخص البحث

تتمخص فكرة البحث في أمريف األكؿ :نقض االحتماؿ كالتعدد في تممس داللة ألفاظ القرآف

نبي كاحد
ألف القرآف الكريـ كتاب كاحد أنزلو ٌ
الكريـٌ ،
رب كاحد كنزؿ بو ممؾ كاحد عمى قمب ٌ
مكحدة يؤدم ك ٌؿ منيا معنى كاحدا يمبينا ال ّْ
متعددا يمريبا ،فمف أيف ينسؿ إلييا
كألفاظو كاحدة ٌ
التكجيو المحتمؿ كالجائز؟ كمسألة النقض ىذه تنطمؽ مف ثالثة ظكاىر صرفية ىي (التحكؿ
التحكؿ التصريفي بجميع ضركبو
المغكم) ،فنقض
االعتباطي كاإلعجاز
يفي كالتكجيو
ٌ
ٌ
ٌ
التصر ٌ
في ،ألف
كأمثمتو في القرآف الكريـ كالعربية عمكما بمنزلة نقض لسقؼ بناء االحتماؿ الصر ٌ
األكجو التأكيمية ما كانت لتعدد لدل المفسر الكاحد لكال اعتماده عمى ظاىرة التحكؿ في

إف نقض
الصيغ الصرفية التي رأل البحث أنيا ضرب مف تحريؼ الكمـ عف مكاضعو .ثـ ٌ
التكجيو االعتباطي المتمثؿ بتقدير محذكفات في تركيب المفظة القرآنية كسياقيا العاـ بمنزلة
نقض لجدراف التأكيؿ االحتمالي ،ألف القكؿ بالحذؼ كالذكر كالتقدير كاإلضمار كالزيادة

النص
كالنقص كالتقديـ كالتأخير كمٌيا مصاديؽ لمتفسير االعتباطي الذم ال يراعي كحدة
ٌ
القرآني المعجز بمفظو المحفكظ بيف الدفٌتيف كما ىك دكف زعـ – في أثناء تفسيره كتأكيمو –
بنقص فيو كال زيادة عميو .أما األمر اآلخر ففيو ينطمؽ البحث نحك التأسيس كالبناء ليستبدؿ

القصدم ،كذلؾ باالعتماد عمى
القطعي كبالتكجيو الجائز التكجيو
باالحتماؿ الصرفي التأكيؿ
ٌ
ٌ
اإلعجاز المغكم الذم يتمثؿ بالحفاظ عمى البناء المفظي كما ىك في المصحؼ دكف القكؿ
بأنو محكؿ مف بناء آخر كبالحفاظ عمى كحدة التركيب الذم يشتمؿ عمى المفظة دكف القكؿ:

إنو تركيب حذؼ منو لفظ أك زيد فيو آخر.

كلكثرة األلفاظ القرآنية التي أكلت تأكيال احتماليا صرفيا انتخب البحث عشرة منيا لمتحميؿ
الصرفي جاءت عمى صيغة (فاعمة) ،إذ رأل أنيا كافية لجالء الفكرة الرئيسة التي ىي نقض

تممس اإلعجاز البياني الذم ال يتحقؽ في
التأكيؿ االحتمالي أللفاظ القرآف الكريـ بناء عمى ٌ
األكجو التأكيمية كميا بؿ في كاحد منيا .كتمؾ األلفاظ ىي( :باقية ،الحاقٌة ،خائنة ،خاطئة،

خالصة ،شاكمة ،عاقبة ،كاشفة ،كافٌة ،ناظر)

ْْ
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هوامش البحث
ُمقاييس المغة ّْْْ/
ِ
ّ

المفردات (فقر).
تفسير الرازم ُٔ.ّٖ/

ْ

تفسير الرازم ُٖ.َِٓ/

ٔ

ينظر :جامع البياف َُ ُِٔ/كالبحر المحيط ْ َِْ/كتفسير المباب ٕ.ُِٓ/

ٖ

الكشؼ كالبياف ْ ّٖ/كينظر :جامع البياف َُ ُِٕ/ك

ٓ

ينظر :الكتاب ّ ِّٖ-ُّٖ/كشرح الشافية ِ ٖٓ- ْٖ/كالمخصص ُٓ.ٔٗ/

ٕينظر :السبعة البف مجاىد ِّْ كحجة القراءات ألبي زرعة ِِّ.

ٗالمعاني الكبيرَُِْ :كَُِٓ كأمالي القالى ُ ِٖ /كسمط الآللئ ُِٖ كُّٗ كالمساف (أمر) ك
(صيؿ).

َُجامع البياف َُ ُِٕ/كينظر :البحر المحيط ْ َِْ/كتفسير المباب ٕ.ِِٓ-ُِٓ/
ُُ
ُِ

الحجة البف خالكيوُ ِٗ/كمعاني القراءات ُ ِّٕ/كالكشاؼ ُ َٔٓ/كتفسير المباب ٕ.ُِٓ /
الكشاؼ ُ.َٔٓ/

ُّ

ينظر :البحر المحيط ْ َِٓ/كالدر المصكف ْ ِِِ/كتفسير المباب ٕ.ِِٓ/

ُٓ

ينظر :الكتاب ُ ّْٔ/كالمقتضب ّ ِٔٗ/كالكامؿ ُ ُٓٔ/كالخصائص ِ ْٖٗ/كشرح المفصؿ

ُْجامع البياف َُ.ُِٖ/

ٔ ِٓ-َٓ/كشرح الشافية ُ ُٕٔ/كمغني المبيب ِٗٓ.

ُٔ

ينظر :معاني الفراء ّ َُٖ/كمجاز القرآف ِ ِٕٔ/كجامع البياف ِِٖٖٓ/

ُٕينظر :دقائؽ التصريؼ ٖٓ كالمفصؿ ُُّ كشرح األشمكني ِ ُّٓ/كحاشية الصباف َُِّ- َّٗ/
كليس في كالـ العرب ِْ كشرح المفصؿ ٔ َٓ/كشرح الشافية ُ ُٕٓ/كشرح المراح ّٕ.

ُٖينظر :الكشاؼ ْ ُٓ/كالبحر المحيط َُ.ٕٔ/

ُٗينظر :الكشاؼ ْ َُٓ/كالتبياف لمعكبرم ِ َِِ/كالبحر المحيط َُ.ِٓٓ/

َِينظر :دقائؽ التصريؼ ٖٓ كشرح األشمكني ِ ُّٓ/كحاشية الصباف ِ.َُّ- َّٗ/
ُِ

ينظر :شرح الكافية ُ.ُٕٔ-ُٕٓ/

ِِينظر :الكشاؼ ُْٓ/

ِّمعاني القرآف كاعرابو ُُِٔ/
ِْ
ِٓ

ينظر :تفسير المباب ٕ.ِْٓ/
ينظر :لساف العرب (ثغا)

ِٔ

ينظر :الكشاؼ ْ ُِٔ/كالمحرر الكجيز ْ ُٔٗ/كتفسير المباب ُٖ.ِِْ/

ِٖ

ينظر :تفسير المباب ُٖ.ِِْ/

ِٕتفسير المباب ُِّٗٓ/

ِٗينظر :المحرر الكجيز ّ ْٗٔ/كالبحر المحيط ٕٗٗ/
َّينظر :التبياف لمعكبرم ِ.َّٖ/

ْٓ
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ينظر :التبياف لمعكبرم ِ.ِِٗ/
ينظر :التبياف لمعكبرم ِ.ِِٗ/

ّّىذا مركم عف ابف عباس كغيره ،فقد أخرج عبد بف حميد كابف جرير كابف المنذر عف ابف عباس في قكلو
ً
ً ً
يف سكرة النكر :آية ِ.قاؿ :الطائفة :الرجؿ فما فكقو كعف مجاىد
تعالى :ىكٍلىي ٍشيى ٍد ىع ى
ذابييما طائفىةه م ىف ا ٍل يم ٍؤ ًمن ى
قاؿ :الطائفة :كاحد إلى األلؼ .انظر :الدر المنثكر ٔ ،ُِٔ /كالمساف (طكؼ).
ّْالمفردات (طكؼ)
ّٓ
ّٔ
ّٕ
ّٖ

المحرر الكجيز ٓ.ُِٖ/
التحرير كالتنكير ِٕ.َُٓ/
جامع البياف ِِ.ٖٓٓ/

ينظر :إعراب النحاس ٓ َُّ/كالتبياف لمطكسي َُ ِٗ /كالكشاؼ ْ َُٓ/كمجمع البياف ََُُٓ/

كالمحرر الكجيز ٓ ّٕٓ/كالفخر الرازم ُُ ْٗ/ُّ/كالجامع ألحكاـ القرآف ٖ ُّٖ/كزاد المسير ُْْٗ/
كأنكار التنزيؿ ِ ُِٓ/كمدارؾ التنزيؿ ّ ِْٔ/كلساف العرب ُْ ٕٗ/كتفسير المباب ُٓ ّْْ/كالبحر
المحيط َُ ِّٕ/كارشاد العقؿ السميـ ٔ ّٔٗ/كالبحر المديد ٕ ُُِ/كفتح القدير ٕ ُِٗ/كركح المعاني

ُِ ُُِ/كالميزاف ُٗ.ُِٖ/

ّٗ

ينظر :إعراب النحاس ٓ َُّ/كالتبياف لمطكسي َُ ِٗ /كالكسيط ْ ّْْ/كمعالـ التنزيؿ ُْٓٓ/

كمعالـ التنزيؿ ٖ َِٖ/كالكشاؼ ْ َُٓ/كمجمع البياف َُ َُٓ/كالمحرر الكجيز ٓ ّٕٓ/كالفخر الرازم
ُُ ْٗ/ُّ/كالجامع ألحكاـ القرآف ٖ ُّٖ/كأنكار التنزيؿ ِ ُِٓ/كمدارؾ التنزيؿ ّ ِْٔ/كتفسير المباب
ُٓ ّْْ/كالبحر المحيط َُ ِّٕ/كالبحر المديد ٕ ُُِ/كارشاد العقؿ السميـ ٔ ّٔٗ/كفتح القدير
ٕ ُِٗ/كركح المعاني ُِ ُُِ/كالميزاف ُٗ.ُِٖ/

َْ
ُْ

الدر المصكف َُ.ِْٔ/
ينظر :المحرر الكجيز ٓ ّٕٓ/كتفسير المباب ُٓ ّْْ/كالبحر المحيط َُ ِّٕ/كركح المعاني

ُُُِِ/

ِْ

ينظر :تفسير مقاتؿ ّ ّّٗ/كالكشاؼ ْ َُٓ/كبحر العمكـ ّ ْٖٗ/كالفخر الرازم ُُْٗ/ُّ/

كالجامع ألحكاـ القرآف ٖ ُّٖ/كأنكار التنزيؿ ِ ُِٓ/كارشاد العقؿ السميـ ٔ ّٔٗ/كركح المعاني
ُُُِِ/

ّْ

الجامع ألحكاـ القرآف ٖ ُّٖ/كركح المعاني ِِْٗ/

ْْينظر :المحرر الكجيز ٓ ّٓٔ/كمجمع البياف َُ َُّ /كالجامع ألحكاـ القرآف ُٖ َُٖ/كتفسير المباب
ُٓ.َّْ/

ْٓ
ْٔ

ينظر :المحرر الكجيز ٓ ّٓٔ/كمجمع البياف َُ َُّ /كالجامع ألحكاـ القرآف َُُٖٖ/
ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ُٖ َُٖ/كتفسير المباب ُٓ.َّْ/

ْٕ

ينظر :تيذيب المغة ُ ُْٓ/كالصحاح ُّٗ كالمفردات ِْٕ كلساف العرب َُ ْٗ/كتاج العركس

ْٖ

ينظر :معاني الفراء ّ ُٕٗ/كجامع البياف ِّ ٓٔٔ/كالتبياف لمطكسي َُ ٖٗ/كالكشاؼ ُْْٗ/

َُ.ُِٔٓ/

كالجامع ألحكاـ القرآف ُٖ َُٖ/كتفسير المباب ُٓ.َّْ/

ْٔ

جمةل الآداب  /العدد ( 121حزيران)
ْٗ
َٓ
ُٓ

 2017م  1438 /هـ

ينظر :معاني القرآف كاعرابو ٓ ُٔٔ/كالمفردات ِْٔ.
الكشاؼ ْ.ُْٗ/
ينظر :جامع البياف ٔ ُٓٔ/كمعاني القرآف كاعرابو ِ َُٔ/كاعراب النحاس ِ ِِٖ/كمعالـ التنزيؿ

ُ ِٔٓ/كالكشاؼ ُ ََٔ/كالمحرر الكجيز ِ ُٔٗ/كأنكار التنزيؿ ُ ُْٕ/كالبحر المحيط ّ ْْٔ/كركح
المعاني ٔ َٗ/كالتحرير كالتنكير ْ َُٔ/كُِ َِْ/كالميزاف ُُٕٔٓ/

ِٓ
ّٓ
ْٓ

التبياف لمطكسي ّ ،ْٖٔ/كينظر :مجمع البياف ّ.ِٔٓ/
الكشاؼ ََُٔ/
ينظر :معاني القرآف كاعرابو ِ َُٔ/كاعراب النحاس ِ ِِٖ/كمعالـ التنزيؿ ُ ِٔٓ/كالكشاؼ ََُٔ/

كالمحرر الكجيز ِ ُٔٗ/كأنكار التنزيؿ ُ ُْٕ/كالبحر المحيط ّ ْْٔ/كركح المعاني ٔ َٗ/كالميزاف
َُْٓ/

ٓٓ

ينظر :معاني القرآف كاع اربو ِ َُٔ/كمعالـ التنزيؿ ُ ِٔٓ/كالكشاؼ ُ ََٔ/كالمحرر الكجيز ُِٔٗ/

كأنكار التنزيؿ ُ ُْٕ/كركح المعاني ٔ.َٗ/

ٔٓ

جامع البياف

ٖٓ

التبياف لمعكبرم َُُٖ/

ٕٓ

ٗٓ

التبياف لمطكسي ّ ْٖٔ/كينظر :الكشاؼ ِ َُ/كمجمع البياف ّ.ِٔٓ/

األمثؿ َُّٓٓ/

(َٔ) ينظر :معاني الفراء ّ َُٖ/كمعاني القرآف كاعرابو ٓ ُٕٔ/كمعالـ التنزيؿ ٖ َِٖ/كالجامع ألحكاـ
القرآف ُٖ ُّٖ/كالكشاؼ ْ َُٓ/كمجمع البياف َُ َُٓ/كالمحرر الكجيز ٓ ّٖٓ/كالفخر الرازم ُُ/

َّ ْٗ /كأنكار التنزيؿ ِ ُِٓ/كمدارؾ التنزيؿ ّ ِْٔ/كتفسير المباب ُٓ ّْٓ/كالبحر المحيط َُ/
ِّٕ كفتح القدير ٕ ُِٗ/كالميزاف ُٗ.ُِٖ/

(ُٔ) جامع البياف ِّٕٓٔ/
(ِٔ) نفسو ،ىامش ِ

(ّٔ) التحرير كالتنكير ُٕٓٓٗ/
(ْٔ) ركح المعاني ُُِِِ/

ٓٔينظر :التبياف لمطكسي َُ ِٗ/كالفخر الرازم ُُ ْٗ /َّ/كالجامع ألحكاـ القرآف ُٖ ُّٖ/كتفسير
المباب ُٓ ّْٓ/كالتحرير كالتنكير ُٓ.ٕٗ/

ٔٔينظر :التبياف لمطكسي َُ ِٗ/كالكشاؼ ْ َُٓ/كمجمع البيافَُ َُٓ/كالمحرر الكجيزّٖٓٓ/
كالفخر الرازمُُ ْٗ/َّ/كأنكار التنزيؿ ِ ُِٓ/كتفسير القرآف العظيـ ٖ َِٗ/كتفسير المباب ُّْٓٓ/
كفتح القدير ٕ.ُِٗ/

ٕٔركح المعاني ُُِِِ/

ٖٔالفخر الرازم ُُْٗ /َّ /
ٗٔينظر :المفردات ٕٗ

َٕالتحرير كالتنكير ُٕٓٓٗ/

ُٕينظر :جامع البياف ُِ ُِٕ/كمعاني القراءات ُْٔ.

ْٕ
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ِٕينظر :جامع البياف ُِ ُِٕ/كمشكؿ إعراب القرآف ِ ِٔٔ/كالمحرر الكجيز ْ َٓٗ/كأنكار التنزيؿ
ِ ُّْ/كتفسير المباب ُٕٗٓ/كفتح القدير ٔ.ُِٓ/

ّٕ[البقرة[ ،]ْٗ :األنعاـ[ ،]ُّٗ :األعراؼ[ ،]ِّ :األحزاب.]َٓ :
ْٕالكشاؼ ِ.ُّْ/

ٕٓينظر :معاني القراءات ُْٔ كمشكؿ إعراب القرآف ِ ِٔٔ/كالمحرر الكجيز ْ َٓٗ/كمجمع البياف
ٖ ّٔٔ/كالبياف ِ ُّٔ/كالجامع ألحكاـ القرآف ُٓ ُٓٗ/كفتح القدير ٔ.ُِٓ/

ٕٔينظر :التبياف لمطكسي ْ ُِٗ/كالمفردات ِِٗ كتفسير المباب ٕ.ُٗٓ/
ٕٕ
ٖٕ

الجامع ألحكاـ القرآف ُٓ.ُٓٗ/
ينظر :معاني القرآف كاعرابو ْ ِّٓ/كاعراب النحاس ْ ْٓ/كالكشاؼ ّ ّٕٖ/كالمحرر الكجيز َْٓٗ/

كأنكار التنزيؿ ِ ُّْ/كارشاد العقؿ السميـ ٓ ِْٖ/كالميزاف ُٕ.َُٕ/

ٕٗينظر :المفردات ِِٗ كْٗٔ.

َٖالتحرير كالتنكير ُِ ُِْ/كينظر :ركح المعاني ُٕ.ِْٔ/
ُٖالفخر الرازم ٗ.ََِ/ِٔ/
ِٖ

ينظر :معاني الفراء ِ َُّ/كمجاز القرآف ُ ّٖٗ/كالجامع ألحكاـ القرآف َُ ِّٖ/كمعالـ التنزيؿ

ٓ ُِْ/كتفسير القرآف العظيـ ٓ.ُّّ/

ّٖينظر :تيذيب المغة ّ ُّٕ/كالصحاح ُ ّٔٓ/كالمفردات ِْٔ كالنياية ُ.َٕٕ/

ْٖإعراب النحاس ِ ّٖٖ/كينظر :مجمع البياف ٔ ِٖٕ/الجامع ألحكاـ القرآف َُ ِّٖ/كالميزاف َُُّ/
ٖٓينظر :المفردات ِْٔ كالنياية َُٕٕ/
ٖٔمعاني القرآف كاعرابو َُِّ/
ٕٖالكشاؼ ِْْٔ/

ٖٖينظر :التبياف لمطكسي ٔ َٕٓ/كمجمع البياف ٔ ِٖٕ/كأنكار التنزيؿ ُ َٖٓ/كتفسير المباب َُُّٕ/
كارشاد العقؿ السميـ ْ ِِِ/كالبحر المديد ّ ّٓٗ/كركح المعاني ُُ ٔٗ/كالميزاف َُُّ/

ٖٗالفخر الرازم ٕ.ّّ/ُِ/

َٗالمفردات ِْٔ ّْٔ-كالنياية َُٕٕ/

ُٗينظر :ركح المعاني ُُ ٔٗ/كالميزاف ُّ َُ/كاالمثؿ ٗ.َُٖ/
ِٗ
ّٗ

ينظر :البسيط ّ ُْ/كالفخر الرازم ُّٗٔ/
ينظر :تفسير مقاتؿ ِّٕٔ/

ْٗالكشاؼ ِ ٖٔ/كينظر :المحرر الكجيز ْ ٕٓٗ/كأنكار التنزيؿ ِ ُٖٓ/كارشاد العقؿ السميـ َُّٗ/
كركح المعاني ْ.ِْٗ/

ٓٗ

ينظر :الكشاؼ ْ ْْٓ/كالدر المصكف َُ ُِٗ/كتفسير المباب ُٖ.ّٔٗ/

ٕٗ

المحرر الكجيز ٓ.ُِٔ/

ٗٗ

المحرر الكجيز ٓ ْْٓ/كأنكار التنزيؿ ٓ ّّٗ/كالبحر المحيط َُ.ِٓٓ/

ٔٗالكشاؼ ْ ّٔٗ/كينظر :المحرر الكجيز ِ ُٖٗ/الرازم ِٗ ّٖٓ/البحر المحيط َُ ٕٕ/كَُ.ُّْ/
ٖٗالمحرر الكجيز ٓ.ِّٗ/

ْٖ
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ََُالدر المصكف ْ ْٖٓ/كينظر :تفسير المباب ٖ.ْْ/
َُُتفسير المباب ٖ.ْْ/

َُِتفسير مقاتؿ َُٓٗ/

َُّالكشؼ كالبياف ّْٖ/

َُْالكشاؼ ّ ُْٔ/كينظر :تفسير الرازم ِْ ُِٓ/كركح المعاني ِْٕٓ/
َُٓ

الكشاؼ ِْٔ/

َُٔينظر :التحرير كالتنكير َِ.َُِ/
َُٕمعاني الفراء َُّّ/

َُٖينظر :إعراب النحاس ْ ِّٓ/كالتبياف لمطكسي ٗ ِْٗ/كالكشاؼ ْ ّٓ/كمجمع البياف َّٗٔ/

كالمحرر الكجيز ٓ َُِ/كالبياف ِ َِْ/كالجامع ألحكاـ القرآف ُٕ ٖٕ/كالبحر المحيط َُ ُُٕ/كارشاد
العقؿ ٔ ِّّ/كركح المعاني َِ ُْ/كالتحرير كالتنكير ُْ.ُِٔ/

َُٗالكشاؼ ْ ،ّٓ/كينظر :التبياف لمطكسي ٗ ِْٗ/كمجمع البياف ٗ َّٔ/كالمحرر الكجيز َُِٓ/
كالجامع ألحكاـ القرآف ُٕ ٖٕ/كأنكار التنزيؿ ِ ّْْ/كتفسير المباب ُْ ْْٖ /كالبحر المحيط َُُُٕ/

كارشاد العقؿ ٔ ِّّ/كركح المعاني َِ ُْ/كالميزاف ُٗ.ِٕ/

َُُينظر :إعراب النحاس ْ ِّٓ/كالمحرر الكجيز ٓ َُِ/كالجامع ألحكاـ القرآف ُٕ ٖٕ/كالبحر المحيط
َُ ُُٕ/كالتحرير كالتنكير ُْ.ُِٔ/

ُُُجامع البياف

كينظر :ركح المعاني َُِْ/

ُُِالفخر الرازم َُ.ِٔ/ِٗ/

ُُّينظر :معاني القرآف كاعرابو ٓ ْٔ/كاعراب النحاس ْ ِّٓ/كالكشاؼ ْ.ّٓ/

ُُْينظر :معاني القرآف كاعرابو ٓ ْٔ/كالمحرر الكجيز ٓ َُِ/كالجامع ألحكاـ ُٕ ٖٕ/كركح المعاني
َِ ُْ/كالتحرير كالتنكير ُْ.ُِٔ/

ُُٓينظر :الكشؼ كالبياف ِ ُِٔ/كالكشاؼ ُ ُِٓ/كمعالـ التنزيؿ ُ ِٕٔ/كتفسير الرازم ٓ ُّٓ/كالبحر
المحيط ِ.ّٕٕ/

ُُٔينظر :جامع البياف ْ ِٕٓ/كالمحرر الكجيز ُ ِٕٖ/كزاد المسير ُ ُّٕ/كتفسير الرازم ُّٓٓ/
ُُٕزاد المسير ُُّٕ/

ُُٖينظر :النكت كالعيكف ُ ِٕٔ/كتفسير الرازم ٓ ُّٓ/كتفسير المباب ّ.ْٕٕ/
ُُٗينظر :تفسير المباب ّْٕٕ/

َُِينظر :الصحاح (كفؼ) كلساف العرب (كفؼ).

ُُِجامع البياف ْ ِٖٓ/كمعاني القرآف كاعرابو ُ ِٕٗ/كالبحر المحيط ٖ.ْٓٗ/
ُِِالكشاؼ ُ.ُِٓ/

ُِّالبحر المحيط ِّٕٕ/
ُِْ

ينظر :البحر المحيط ٖ.ْٓٗ/

ُِٓمعاني القرآف كاعرابو ِ ْْٔ/كينظر :الكسيط لمكاحدم ُ ُِّ/كالجامع ألحكاـ القرآف ّ ِِ/كتفسير
المباب ّ.ْٕٔ/

ْٗ
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ُِٔينظر :تفسير المباب ْ.ّّٕ/
ُِٕنفسو ُُّٖٖ/
ُِٖ

ينظر :البحر المحيط ْٖٓٗ/

ُِٗينظر :الدر المصكف ٗ ُٖٓ/كتفسير المباب ُٔ ِٔ/كفتح القدير ْ.ِّٕ/
َُّالبحر المحيط ٖ .ْٓٗ/
ُُّ
ُِّ
ُّّ

تفسير الرازم ُّٓٓ/
معاني القرآف كاعرابو ُِٕٗ/
ينظر :الكشاؼ ُ ُِٓ/كزاد المسير ُُّٕ/

ُّْ

ينظر :الدر المصكف ِ ِّٔ/كتفسير المباب ّ.ْٕٔ/

ُّٔ

ينظر :تفسير المقباس ُ ِٖ/كتفسير مجاىدُ ُِّ/كتفسير مقاتؿُ ُْ/كتفسير عبد الرزاؽ ُِٖ/

ُّٓ

التحرير كالتنكير ِِٕٓ/

كمعاني القرآف لؤلخفش ُ َُٖ/كجامع البياف ْ ُِٓ/كالكشاؼ ُ ُِٓ/كالجامع ألحكاـ القرآف ّ.ِِ/

ُّٕ

معاني القرآف كاعرابو ُ ِٕٗ/كينظر :الكشاؼ ُ ُِٓ/كالمحرر الكجيز كأنكار التنزيؿ ُُّّ/

ُّٖ

المحرر الكجيز ُ ِِٖ/كالبحر المديد ُِّٓ/

َُْ

الكسيط ُ.ُّّ/

ُِْ

مجاز القرآف ُ.ْٓ/

كمدارؾ التنزيؿ ُُٕٓ/

ُّٗالبحر المحيط ِ َّْ/كينظر :الدر المصكف ِ َّٔ/كتفسير المباب ّ.ْٕٓ/
ُُْتفسير الرازم ٓ.ّّٓ/
ُّْ
ُْْ
ُْٓ
ُْٔ

نفسو
معاني القرآف لمنحاس ُ.ُّٓ/
الكافي ،ُْٕ ،ُ /كتاب الحجة ،باب فيو نكت كنتؼ مف التنزيؿ في الكالية ،ح ِٗ.

تفسير عمي بف إبراىيـ.ُٕ ،ُ /

ُْٕأمالي الشيخ الطكسي.َّٔ ،ُ /

ُْٖتفسير العياشي ُ ،َُِ/حِْٗ كينظر :اثبات اليداة ّ ْٓ/كبحار األنكار ُِّٕ/كالبرىاف
َُِٖ/كتفسير الصافي ُُِٖ/

ُْٗالبرىاف َُِٖ/

َُٓجامع البياف ِْٕٓ/
ُُٓالكسيط ّْٗٓ/

ُِٓركح المعاني ُِّٓ/

ُّٓتفسير مقاتؿِّْ/ّ :

ُْٓتفسير مجاىدٖٕٔ/ُ :
ُٓٓجامع البياف ِْ.ُٕ/

َٓ
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ينظر :معاني القرآف كاعرابو ٓ ِّٓ/كتفسير الكسيط ْ ّّٗ/كالكشؼ كالبياف َُ ٖٕ/كالمحرر

الكجيز ٓ ّٕٕ/كزاد المسير ِ ِٔ/كتفسير الرازم َّ َّٕ/كمعالـ التنزيؿ ٖ ِْٖ/كالتبياف لمعكبرم
ِ ُِْٓ/كالجامع ألحكاـ القرآف ٕ ْٓ/كالمباب ُٗ ٓٔٔ/كبحر لعمكـ ِِّٓ/

ُٕٓ

تفسير مقاتؿ ٓ.ُُٔ/

ُٖٓنفسو

ُٗٓجامع البياف ِّْٕ/

َُٔتفسير المباب ُِٗٓٔ/
ُُٔ
ُِٔ

تفسير المباب ُٗ ٓٔٓ/كينظر :تفسير الرازم ََّّٕ/
مجمع البياف َُُٕٔ/

ُّٔ

ينظر :التكحيد ِِٔ.

ُٓٔ

ينظر :جامع البياف ِْ ُٕ-َٕ/كالجامع ألحكاـ القرآف َُُٖٗ/

ُْٔينظر :عيكف أخبار الرضا ِ.ُُُ/
ُٔٔ

التبياف لمطكسي ُ ِِٔ/كَُُٖٗ/

ُٕٔ

التبياف لمطكسي َُُٖٗ/

ُٗٔ

ديكانو

ُٖٔينظر :مجمع البياف َُُٕٔ/كالتفسير األصفي ُْٓٗ/
َُٕ

تيذيب المغة ُِْٔٔ/

ُِٕ

الجامع ألحكاـ القرآف ُٗ.َُٗ/

ُُٕينظر :مشكؿ إعراب القرآف ِ.ٕٕٖ/
ُّٕ
ُْٕ

ينظر :البحر المحيط َُ ُّٓ/كالدر المصكف َُ ٕٓٔ/كتفسير المباب ُٗ.ٓٔٔ/
مجمع البياف َُ.ُٕٕ/

ُٕٓينظر :النكت كالعيكف ٔ ُٓٔ/كالمحرر الكجيز ٓ ّٕٕ/كتفسير الرازم َّ َّٕ/كالجامع ألحكاـ القرآف
ّّٗٓ/

ُٕٔ

ينظر :تفسير األصفىْ ُٓٗ/كنكر الثقميف ٖ ّٔ/كمجمع البياف َُ ُٕٔ/ككنز الدقائؽ ُِِٔ/

كاألمثؿ ُٗ ُِِ/كالميزاف َِ.ْٔ/

ُٕٕ

مجمع البياف َُُٕٔ/

ُٕٗ

البحر المحيط َُ ُّٓ/كالدر المصكف َُ ٕٓٔ/كتفسير المباب ُٗٓٔٓ/

ُٖٕالكشاؼ ْ ّٔٔ/كينظر.َّٓ/ُ :
َُٖ
ُُٖ
ُِٖ
ُّٖ

التبياف لمطكسي ٖ.ٖٔ/
لـ أقؼ عمى قائمو كىك مف شكاىد الطكسي في تفسيره َُ.ُٖٗ/
لـ أقؼ عمى قائمو كىك مف شكاىد الكشاؼ ْ ِٔٔ/الفخر الرزم َّ.ُّٕ/

التبياف لمطكسي ََُُٗ/

ُْٖاالخفش ُ َّّ/كينظر.ٖٓٓ/ِ :
ُٖٓنفسو
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ُٖٔنيج البالغة الحكمة ِٓ.
مصادر البحث
الحر العاممي (َُُْ)،المطبعة العممية قـ.
محمد بف الحسف ٌ
* إثبات اليداةٌ :
* ارشاد العقؿ السميـ الى مزايا الكتاب الكريـ  :ابك السعكد محمد بف محمد العمادم (ت ِٖٗ ىػ ) ،طْ
،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ُُْْىػ ُْٗٗ /ـ .
* إعراب القرآف  :ابك جعفر احمد بف محمد بف النحاس (ت ّّٖىػ) ،تعميؽ  :عبد المنعـ خميؿ ابراىيـ ،
طُ ،دار الكتب العممية ،بيركت ُُِْىػ ََُِ /ـ .

محمد بف الحسف الطكسي  ،الطبعة األيكلى ُُْْ ،دار الثقافة.
* األمالي ٌ
* األمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿ  :الشيخ ناصر مكارـ الشيرازم  ،تحػ  :الشيخ ميدم األنصارم  ،قسـ

الترجمة كالنشر لمدرسة اإلماـ أمير المؤمنيف عميو السالـ.
* أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ  :القاضي ناصر الديف ابك سعيد عبد اهلل بف عمر البيضاكم (تُٕٗىػ)
،تح :عبد القادر حسكنة  ،دار الفكر  ،بيركت ُٔٗٗـ .

* بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار (ع) ،الشيخ محمد باقر المجمسي (تُُُُىػ) ،
تعميؽ الشيخ عمي الشاىركدم  ،مكتبة األعممي  ،بيركت ََِٖ ،ىػ .
* بحر العمكـ (تفسير السمرقندم) ،أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف ابراىيـ السمرقندم الحنفي  /ت
ّّٕ ق  ،بيركت تحقيؽ عميـ عكض كعادؿ عبد المكجكد كزكريا النكتي ،دار الكتب العممية

* البحر المحيط في التفسير  :أبك حياف محمد بف يكسؼ االندلسي (ت ْٕٓىػ) ،عناية  :الشيخ زىير

جعيد  ،دار الفكر  ،بيركت ُِْٓ ،ىػ ََِٓ ،ـ .
* البحر المديد في تفسير القرآف المجيد  ،أبك العباس أحمد بف عجيبة الحسني  ،ت ُِِْىػ ،تحقيؽ عمر
أحمد الراكم دار الكتب العممية ََُِـ .

* البرىاف في عمكـ القرآف  :بدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي (ت ْٕٗىػ) تحػ  :محمد أبي الفضؿ

ابراىيـ  ،الطبعة األكلى  ،دار إحياء الكتب العربية – مصر ُٖٓٗـ .
الرزاؽ الحسيني ،أبك الفيض ،الممقٌب
* تاج العركس مف جكاىر القامكس،
محمد بف عبد ٌ
لمحمد بف ٌ
ٌ
بمرتضى َّ
الزبيدم (ت َُِٓىػ)  .طبعة الككيت  ،عدة محققيف .

* التبياف في تفسير القرآف  :ابك جعفر محمد بف الحسف الطكسي (تَْٔىػ) تحػ  :احمد شكقي االميف

كاحمد حبيب قصير – المطبعة العممية  ،كمطبعة النعماف – النجؼ االشرؼ ُٕٓٗـ .
* التبياف في اعراب القراف  :ابك البقاء العكبرم (تُٔٔىػ) تحػ  :عمي محمد البجاكم –دار احياء الكتب
العربية – (د.ت) * التحرير كالتنكير ،الطاىر ابف عاشكر ،طُ  ،مؤسسة التاريخ العربي  ،بيركت .
* تفسير الصافي  ،الفيض الكاشاني (ت َُُٗىػ)  ،مكتبة الصدر  ،إيرافُّٕٗ ،ىػ .
* تفسير فرات  ،فرات بف إبراىيـ الككفي  ،المطبعة الحيدرية( ،النجؼ).

* تفسير االماـ العسكرم  .االماـ ابي محمد الحسنيف عمي العسكرم عمييـ السالـ .
* تفسير العياشي  ،أبك نصر محمد بف مسعكد العياشي  ،األعممي ،بيركتََُِ ،ـ.
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* التفسير البسيط  ،ألبي الحسف عمي بف أحمد الكاحدم (ت ْٖٔىػ)  ،تحقيؽ مجمكعة مف األساتذة  ،دار
العماد  ،دمشؽ . َُِّ ،
* تفسير القرآف العظيـ  ،الحافظ أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير (تْٕٕىػ)  ،إشراؼ محمكد عبد
القادر األرناؤكط  ،طٓ  ،دار صادر  ،بيركت. ََِٗ ،

* التفسير الكبير اك مفاتيح الغيب  :فخر الديف محمد بف عمر التميمي البكرم الرازم (تَْٔىػ) ،طُ ،

دار الكتب العممية  ،بيركت ُُِْىػ .
*تفسير مجاىد أبك الحجاج مجاىد بف جبر التابعي المكي القرشي المخزكمي (المتكفىَُْ :ىػ) تحقيؽ
الدكتكر محمد عبد السالـ أبك النيؿ ،دار الفكر اإلسالمي الحديثة ،مصر ،الطبعة األكلى َُُْ ،ىػ -
ُٖٗٗ ـ

م (ت ُُُِىػ)  ،تحقيؽ رضا عياش  ،دار
*تفسير نكر الثقميف  ،الشيخ عبد العمي بف جمعة الحكيز ٌ
المحجة البيضاء َُِٓ ،ـ.
* تفسير المباب في عمكـ الكتاب ،اإلماـ أبك حفص عمر بف عمي بف عادؿ الدمشقي الحنبمي (َٖٖىػ)
،تحقيؽ  :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض ،طِ  ،دار الكتب العممية  ،بيركت،

َُُِ .

* التكحيد ،الشيخ الصدكؽ ابف بابكيو القميتُّٖىػ ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،إيراف .
* تيذيب المغة  :ابك منصكر محمد بف احمد االزىرم (تَّٕىػ) تحػ  :يعقكب بف عبد النبي ،مراجعة :
محمد عمي النجار  ،الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة .
* جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف  :ابك جعفر محمد بف جرير الطبرم (تَُّىػ)  ،دار الفكر ،بيركت
َُُْٖٖٖٗ/ـ .

* الجامع ألحكاـ القرآف  :أبك عبد اهلل محمد بف احمد االنصارم القرطبي (تُٕٔىػ)  ،خرج احاديثو محمد
بف عيادم  ،الدار البيضاء ََِٓـ .
* حاشية الصبانع لىشرح االشمكني عمى ألفية ابف مالؾ  :محمد بف عمي الصباف (ت َُِٔىػ) ،تحػ :

محمكد بف الجميؿ – الطبعة االكلى – مكتبة الصفا – القاىرة ُِّْ ىػ ََِِ/ـ .

* الحجة في القراءات السبع  :البي عبد اهلل الحسيف بف احمد بف خالكيو (تَّٕىػ)  ،تحقيؽ احمد مزيد
المزيدم  ،قدـ لو د .فتحي حجازم  ،منشكرات عمي بيضكف  ،دار الكتب العممية  ،لبناف (د.ت) .
* الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف  ،السميف الحمبي (احمد بف يكسؼ ت ٕٔٓ ىػ) تحقيؽ احمد

محمد الخراط  ،طُ  ،دار العمـ دمشؽ. ُٖٗٔ ،

* الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر  ،السيكطي (تُُٗىػ) ،بعناية الشيخ نجدت نجيب  ،دار إحياء التراث
العربي  ،بيركت  ،دت .داؽ لتريؼ
* ركح البياف  ،إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي (المتكفىُُِٕ :ىػ)  ،دار الفكر  -بيركت
* ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني  ،أبك الفضؿ شياب الديف السيد محمكد اآللكسي

البغدادم  ،تعميؽ محمد أحمد األممك عمر عبد السالـ السالمي  ،دار إحياء التراث العربي ،لبناف ،طُ ،

ُٗٗٗ .
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* زاد المسير في عمـ التفسير ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي ابف الجكزم (تٕٗٓىػ)  ،طُ  ،المكتب
اإلسالمي لطباعة  ،دمشؽُْٗٔ ،ـ .
* سمط الآللئ
* شرح االشمكني عمى ألفية ابف مالؾ  ،االشمكني (نكر الديف ابك الحسف عمي بف محمد ت ِٗٗ ىػ) دار

احياء الكتب العربية  ،القاىرة.

* شرح المراح في التصريؼ  ،العيني (بدر الديف محمكد بف احمد ت ٖٓٓ ىػ) تحقيؽ عبد الستار جكاد ،
بغداد َٗٗ ـ .
*شرح شافية ابف الحاجب :رضي الديف االسترابادم (ت ٖٔٔىػ) مع شرح شكاىده  ،تحقيؽ  :محمد نكر
الحسف  ،محمد الزفزاؼ  ،محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الكتب العممية ،بيركت–لبناف .
* شرح الكافية  ،رضي الديف االستربادم  ،القاىرة َُّٓ ،ىػ .

* شرح المفصؿ  :مكفؽ الديف بف يعيش النحكم (ت ّْٔىػ) ،عالـ الكتب–بيركت
*الصحاح  ،معجـ الصحاح قامكس عربي عربي مرتب ترتيب ألؼ بائي اك كفؽ أكائؿ الحركؼ :
اسماعيؿ بف حماد الجكىرم (تّٖٗىػ) ،اعتنى بو خميؿ مأمكف شيحا  ،دار المعرفة بيركت ََِٖ،ـ.
* عيكف أخبار الرضا ،ابف قتيبة الدينكرم ت ِٕٔق ،الكتبة العصرية ،بيركتََِّ ،ـ.

* فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية :لمحمد بف عمي بف محمد الشككاني ،ت َُِٓ ىػ ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،ط االكلى ُُْٓ ،ىػ ُْٗٗ ـ.
* الكافي لمكميني  ،ضمف مكسكعة الكتب األربعة ،دار المطبكعات ،لبناف.ََِٗ ،
* الكتاب  :ابك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر (سيبكيو) (تَُٖىػ) – تحػ  :عبد السالـ ىاركف،طّ

،الناشر  :مكتبة الخانجي ،القاىرة َُْٖ ىػُٖٖٗ/ـ .

* الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف االقاكيؿ في كجكه التأكيؿ  :محمكد بف عمر الزمخشرم (ت ّٖٓىػ)
،طُ  ،دار الفكرُٕٕٗ ،ـ
* الكشؼ كالبياف في تفسير القرآف المعركؼ بتفسير الثعمبي ،أبك اسحاؽ أحمد بف محمد الثعمبي ت

ِْٕىػ ،تحقيؽ سيد كسركم حسف ،دار الكتب العممية ،بيركت.

*كنز الدقائؽ ،المير از محمد المشيدم ت ُُِٓ ىػ ،قـ  ،جامعة المدرسيف.
* لساف العرب  :ابف منظكر ابك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ (ُُٕىػ)  ،دار صادر  ،بيركت
ُٔٓٗـ

* ليس في كالـ العرب  :ابف خالكيو  ،البي عبد اهلل الحسيف بف احمد (تَّٕىػ)  ،تح  :أحمد عبد
الغفكر عطار  ،دار العمـ لممالييف  ،بيركتُٕٗٗ ،ـ.
* مجاز القرآف  :ابك عبيدة معمر بف المثنى التيمي (تَُِىػ) – معارضة كتعميؽ  :محمد فؤاد سزكيف –
الطبعة الثانية – مؤسسة الرسالة – بيركت َُُْىػُُٖٗ/ـ
* مجمع البياف في تفسير القرآف  :ابك عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي (تْٖٓىػ)  ،طِ  ،دار الكتاب ،

كدار الفكر  ،بيركت ُّٕٕىػ ُٕٗٓ /ـ .

*المحكـ كالمحيط األعظـ  :عمي بف اسماعيؿ (ابف سيده ت ْٖٓىػ)  ،تح  :جماعة  ،القاىرةُِٕٗ ،ـ.
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* المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز  ،عبد الحؽ ابف عطية ت ُْٓ ىػ تحقيؽ احمد صادؽ المالح
 ،المجمس االعمى لمشؤكف االسالمية القاىرة ُْٕٗ ـ .
* المخصص  :ابك الحسف عمي بف اسماعيؿ (ابف سيده)  ،دار الفكر .
* مدارؾ التنزيؿ (تفسير القرآف الجميؿ المسمى بمدارؾ التأكيؿ كحقائؽ التأكيؿ) النفسي (ابك البركات عبد

اهلل بف احمد بف محمد ت َُٕ ىػ) بيركت. ُٕٖٗ ،

* مشكؿ اعراب القرآف  ،مكي القيسي ،تحقيؽ حاتـ صالح الضامف  ،بغداد ُٕٓٗ ـ .
* معالـ التنزيؿ تفسير البغكم المسمى معالـ التنػزيؿ ،أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم (تُٔٓىػ)
،طُ ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبنافُِْٓ ،ى ػ ََِْـ
* معاني القرآف  :ابك الحسف سعيد بف مسعدة المعركؼ باألخفش االكسط (تُِٓىػ)  ،تقديـ كتعميؽ :

ابراىيـ شمس الديف  ،الطبعة االكلى  ،دار الكتب العممية  ،بيركت ُِّْىػ .

* معاني القرآف  :أبك زكريا يحيى بف زياد الفراء (تَِٕىػ)  ،تقديـ كتعميؽ  :ابراىيـ شمس الديف ،طُ ،
دار الكتب العممية  ،بيركت ُِّْىػ .
* معاني القرآف كاعرابو  :ابك اسحاؽ ابراىيـ بف السرم الزجاج (تُُّىػ)  ،شرح كتحقيؽ  :د .عبد الجميؿ

عبده شمبي ،طُ  ،بيركت َُْٖىػ .

* مغني المبيب عف كتب االعاريب  :جماؿ الديف بف ىشاـ االنصارم (تُٕٔىػ) ،تحػ  :د .مازف المبارؾ
كمحمد عمي حمد اهلل  ،مراجعة سعيد االفغاني ،الطبعة الخامسة  ،مؤسسة الصادؽ ،طيرافُّٕٖ ،ىػ .
* المفردات في غريب القرآف  :البي القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب االصفياني (تَِٓىػ) ،
تحقيؽ محمد سيد كيالني ،دار المعرفة ،بيركت (د.ت)

* المفصؿ في عمـ العربية  :الزمخشرم ،تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد ،القاىرة( ،د.ت)

* المقاييس في المغة  :ألبي الحسيف أحمد بف فارس (ت ّٓٗىػ) ،تحػ  :شياب الديف ابك عمرك ،الطبعة
الثانية ،دار الفكر ،بيركت ُُْٖىػ  ُٖٗٗ/ـ .
* المقتضب  :ابك العباس محمد بف يزيد المبرد (ِٖٓىػ)  ،تحقيؽ محمد عبد الخالؽ عضيمة ،عالـ

الكتب ،بيركت  .دت .

* الميزاف في تفسير القرآف  :السيد الطباطبائي (تَُِْىػ)  ،طُ  ،ََِٗ،بغداد
* النكت كالعيكف  :أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم البصرم (تَْٓىػ)  ،تحػ  :السيد عبد
المقصكد بف عبد الرحيـ  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف . ََِٕ ،

* نيج البالغة  :تحقيؽ صبحي الصالحُِْٗ ،ىػ ،مطبعة كفا  ،أيراف  ،قـ
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Abstract
The research topic is summarized in to two subjects : the first revocation of the
possibility and multiples in finding out the vocalization content of holy Quran,
for holy Quran is one book conveys by one God and descended one angel to the
heart of one prophet and its pronunciations are one and integrated for each one
meaning illustrating not suspicious multiples from where the possible and licit
instruction? And the matter of revocation set out from three morphological
phenomena( morphological transformation, arbitrated direction and the linguistic
Ejaz-ul-Quran) , revocation of the morphological transformation of all its types
and examples in holy Quran and Arabic in general in the state revocation of
morphological possibility structure roof, because the interpretational aspects are
not multiples for the single interpreter unless depending on the transformational
phenomenon in the morphological formulas which the researcher opines that they
are type of deviation of the saying from its content , then revocation of the
arbitrated direction represented by presumption of omissions in Quran vocabulary
structure and its general context in the place of revocation of possible
interpretation walls, because saying with omission, mentioning, estimation,
dissimilation, increase , decrease and putting first and at last all represented
approvals of the arbitrated interpretation which observe the integrity of Ejaz-ulQuran text related with its pronunciation preserved in its content as it is without
presumption - during its interpretation- without decrease or increase of it. As for
the another matter in which the research deals with construction to replace the
decisive morphology by morphological possibility and the licit direction( the
intentional direction) depending on the linguistic Ejaz-ul-Quran represented by
maintain the vocalization structure as in the holy Quran without saying it is
transformed from one syntax including pronunciation without saying: it is
structure from which one pronunciation or more. And for the multiples of holy
Quran pronunciations which are possibly morphological interpreted , the
research elected ten of them for the morphological analysis come in the objective
form of where he opines that they are sufficient for the clarity of the main thought
which is revocation of possible interpretation of holy Quran interpretation
according to content of holy Quran in illustrated Ejaz-ul-Quran which is not
realized in the interpretation aspects as whole but in one of them and these
pronunciations are( Baqiya, Al-Haqaa,Kheina, Khataia,Khalisaa, Shakilaa,Aqibaa
,Kashifaa, Kafaa, Nadhiraa).
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