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مقدمة

ِ
الرِح ِيم  ،واْل َح ْم ُد للّ ِه َر ِّ
الر ِح ِيم ،
الر ْحم ِـن َّ
ين َّ ،
الر ْحمـَ ِن َّ
بسِم اللّ ِه َّ
ْ
ب اْل َعالَم َ
الصالةُ والسَّالم َعَلى م َح َّم ٍد ر ُس ِ
ول اهلل  ،وخاتَِم َّ
َمـلِ ِك َي ْوِم ِّ
الد ِ
النبيين ،
ين  ،و َّ
َ
ُ
ُ
ِ
ِِ
ِ
األنصار والمهاجرين  ،والذين اتبعوهم
أج َم ِعين  ،من
أصحابِه ْ
َ
وعَلى آله و ْ

بإحسان إلى ِ
يوم ِّ
ٍ
الدين

وبعد  ،فهذا كتابي  :ال وجوه وال نظائر في كتب الوجوه والنظائر ،

أسأل اهلل َّ ،
جل شأنه  ،أن ينفع به الباحثين والدارسين  ،وأسأله سبحانه  ،أن

يتقبَّله ِّ
اللهم آمين .
عمال
خالصا لوجهه الكريم َّ ،
مني ً
ً
وقد سميت هذا الكتاب قبل أن أشرع فيه  :وجوه كتب الوجوه بين
االشتراك واالختالق ًّ ،
ظنا مني َّ
أن كتب الوجوه فيها من الوجوه القائمة على

أساس اللفظ المشترك بقدر ما فيها من الوجوه المختلقة  ،لكن بعد دراسة
كثير من األلفاظ التي اشتمل عليها كتاب األشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان
احدا تتمثل فيه حقيقة االشتراك والوجوه  ،فغيرت
لم أجد من بينها لف ً
ظا و ً
عنوان الكتاب إلى ما هو عليه اآلن .
ولكون أصحاب كتب الوجوه بعضهم ينقل من بعض  ،ومنهجهم

واحد  ،اكتفيت بالرجوع إلى خمسة منها هي :
-1األشباه والنظائر في القرآن ال كريم  ،لمقاتل بن سليمان (ت :

151هـ) بتحقيق عبد اهلل محمود شحاتة  ،وباسم  :الوجوه والنظائر  ،بتحقيق
أحمد فريد المزيدي .
-2الوجوه والنظائر في القرآن الكريم  ،لهرون بن موسى القارئ

(ت 171 :هـ) .

-3الوجوه والنظائر في القرآن الكريم  ،للعسكري (ت 395 :هـ) .
-4الوجوه والنظائر في القرآن الكريم  ،للدامغاني (ت . )474 :
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-5نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر  ،البن الجوزي
(ت  )597 :ومنتخب قرة العيون النوااظر في الوجوه والنظائر في القرآن
أيضا
الكريم  ،البن الجوزي ً

التمهيد

قيام كتب الوجوه على شبهة :
احتج أصحاب كتب الوجوه والنظائر  ،بشيوع هذه الظاهرة في القرآن
تصح  ،قال الزركشي  (( :ذكر مقاتل في صدر
الكريم بأحاديث منكرة ال
ّ
مرفوعا  :ال يكون الرجل فقيهًا كل الفقه  ،حتى يرى للقرآن
كتابه حديثًا
ً
()1

وقال السيوطي (( :وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة عن

وجوها كثيرة))
ً
ابن عباس َّ
أن علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج  ،فقال له  :اذهب
تحاجهم بالقرآن ؛ َّ
فإنه ذو وجوه  ،ولكن خاصمهم
إليهم فخاصمهم  ،وال
ّ
بالسنة  ،وأخرج من وجه آخر َّ
أن ابن عباس قال له  :يا أمير المؤمنين فأنا

صدقت َّ ،
حمال
أعلم بكتاب اهلل منهم  ،في بيوتنا نزل  ،قال :
ولكن القرآن َّ
َ
ِ
خاص ْمهم بالسنن َّ ،
فإنهم لم يجدوا عنها
ذو وجوه  ،تقول ويقولون  ،ولكن
()2
محيصا  ،فخرج فخاصمهم بالسنن  ،فلم تبق بأيديهم حجة))
ً
وما ُن ِسب إلى ابن عباس  ،رضي اهلل عنهما  ،ال يصح َّ ،
ألنه كالم
باطل  ،وفيه طعن بالقرآن الكريم  ،وهو االدعاء بعدم صالحه لالحتجاج به

؛ وهل ِ
أنزل القرآن ّإال من أجل أن يحتج به في األمور كلها  ،وال سيما في
ِ
المسائل الخالفية ؟! قال اهلل عز وجل ( :يا أَي َّ ِ
يعوْا الّل َه
ُّها الذ َ
آم ُنوْا أَط ُ
ين َ
َ َ
ِ
ول َوأ ُْولِي األ َْم ِر ِمن ُك ْم َفِإن تََن َاز ْعتُ ْم ِفي َش ْي ٍء َف ُرُّدوهُ إَِلى اللّ ِه
يعوْا َّ
الر ُس َ
َوأَط ُ
ِ
الر ُس ِ
َح َس ُن
ون بِاللّ ِه َواْلَي ْوِم
َو َّ
اآلخ ِر َذلِ َك َخ ْيٌر َوأ ْ
ول إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
( ) البرهان في علوم القرآن ص . 37
( ) اإلتقان في علوم القرآن ص 2

.
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اال ذا وجوه ؛ لحصل فيه اللبس
ال){النساء  }59 :ولو كان القرآن َّ
تَأ ِْوي ً
حم ً
واإلشكال  ،وعسر على الناس فهمه  ،وقد نفى اهلل عنه ذلك  ،قال اهلل
تعالى ( :وَل َق ْد يسَّرَنا اْلقُرآن لِ ِّ
لذ ْك ِر َفهَ ْل ِمن ُّم َّد ِك ٍر){القمر  }17 :ولو كان
ْ َ
َ َ ْ
اال ذا وجوه لحصل فيه االختالف  ،وقد نفى اهلل عنه ذلك  ،قال
القرآن َّ
حم ً
اهلل تعالى ( :أَفَالَ يتَ َدبَّرون اْلقُرآن ولَو َكان ِمن ِع ِند َغي ِر اللّ ِه لَوج ُدوْا ِف ِ
يه
ْ
َ ُ َ ْ َ َْ َ ْ
ََ
ير) النساء }42 :
اختِالَفًا َكثِ ًا
ْ
فما قاله الزركشي والسيوطي قول باطل  ،اختلقه من اختلقه ونسبه

إلى ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،من أجل أن يفسر القرآن حسب هواه ،

كما َّأنه قول ُّ
يرده الواقع والتاريخ  ،إذ العكس هو الصحيح  ،إذ كيف ُي ُّ
حتج
ٍ
مدونة  ،والقرآن الكريم
وقتئذ بالسنة من دون القرآن  ،والسنة لم تكن بعد َّ

ُم َد َّون في المصاحف  ،وفي قلوب الحفاظ وما كان أكثرهم ؟!  ،يضاف إلى
ذلك كله َّأنه في خالفة علي  ،رضي اهلل عنه  ،ظهرت الفرق المذهبية
والسياسية المختلفة والمتناحرة  ،وكانت كل فرقة من الفرق الضالة تضع

أحاديث ملفقة  ،تصوغها من تلقاء نفسها  ،لتؤيِّد بها مذهبها  ،حتى َّإنه في

هذه الفترة بدأ وضع األحاديث المكذوبة على رسول اهلل  ،صلى اهلل عليه
وسلم  ،مما اقتضى في تلك الفترة ترك االحتجاج بالحديث  ،واالقتصار على

االحتجاج بالقرآن ؛ َّ
ألن اهلل قد تكفل بحفظه من كل تحريف  ،قال اهلل
ِ
تعالى ِ( :إَّنا َن ْح ُن َن َّزْلَنا ِّ
ون){الحجر }9 :
الذ ْك َر َوِاَّنا َلهُ َل َحافظُ َ
أن ابن عباس  ،رضي اهلل عنهما خاصم
كما َّأنه ليس
صحيحا ّ
ً

الخوارج بالسنن  ،بل خاصمهم بكتاب اهلل  ،عز وجل  ،روى النسائي في
لما
الخصائص بسند حسن عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما  ،قال َّ :

خرجت الحرورية (يعني الخوارج) اعتزلوا في دارهم  ،وكانوا ستة آالف ،

فقلت لعلي رضي اهلل عنه  :يا أمير المؤمنين  ،أبرد بالصالة ؛ لعلي أكلم
ُ
ودخلت
وترجلت
فلبست
كال ،
قلت ّ :
ُ
ُ
ُ
هؤالء القوم  ،قال  :إني أخافهم عليك ُ ،
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عليهم نصف النهار  ،وهم قائلون (من القيلولة أي  :نائمون وقت الظيهرة)
َّ
قلت  :أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول اهلل ،
مت عليهم ُ 111
فسل ُ

هن ؟  ،قالوا :
صلى اهلل عليه وسلم  ،وابن ِّ
عمه ؟ قالوا :ثالث ُ ،
قلت  :ما ّ
َّ
فإنه ح ّكم الرجال في أمر اهلل  ،واهلل تعالى يقول ( :إِ ِن اْل ُح ْك ُم
أما
َّ
إحداهن ّ ،
أما
قلت هذه واحدة  ،قالوا  :و َّ
إِ ّال لِلّ ِه){يوسف  }41 :ما شأن الرجال والحكم ؟ ُ

كفار فقد َّ
الثانية َّ ،
حل
فإنه قاتل  ،ولم يسب سباهم  ،ولم يغنم  ،فإن كانوا ًا
سبيهم  ،وان كانوا مؤمنين  ،ما َّ
قلت  :فما الثالثة ،
أحل سبيهم وال قتالهم ُ ،

قلت  :هل عندكم
قالوا  :محا نفسه عن أمير المؤمنين ؛ فهو أمير الكافرين ُ ،
أت عليكم من كتاب
قلت  :أرأيتم إن قر ُ
شيء غير هذا ؟ قالوا حسبنا هذا ُ ،

اهلل – جل ثناؤه -ومن سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم  ،ما ُّ
يرد قولكم ،

أما قولكم َّ
حكم الرجال في أمر اهلل
قلت َّ :
أترضون أترجعون ؟ قالوا  :نعم ُ ،
 ،فأنا أق أر عليكم في كتاب اهلل َّأنه قد صيَّر اهلل حكمه إلى الرجال في ثمن
َّ ِ
ال
آم ُنوْا َ
ربع درهم  ،فأمر الرجال أن َي ْحكموا  ،قال اهلل تعالى َ( :يا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
الص ْي َد َوأَنتُ ْم ُح ُرٌم َو َمن َقتََل ُه ِمن ُكم ُّمتَ َع ِّم ًدا َف َج َزاء ِّم ْث ُل َما َقتَ َل ِم َن الَّن َعِم
تَ ْقتُلُوْا َّ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ٍ
َّ
ين أَو َع ْد ُل َذلِ َك
ام َم َساك َ
َي ْح ُك ُم به َذ َوا َع ْدل ِّمن ُك ْم َه ْدًيا َبال َغ اْل َك ْعَبة أ َْو َكف َارةٌ طَ َع ُ
ِ
اد فََينتَِق ُم اللّ ُه ِم ْنهُ َواللّ ُه
وق َوَب َ
َم ِرِه َعفَا اللّ ُه َع َّما َسلَف َو َم ْن َع َ
اما لَِّي ُذ َ
ال أ ْ
صَي ً
يز ُذو ْانتِ َقام){المائدة }95 :
َع ِز ٌ
فأنشدتُكم باهلل تعالى  ،أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد
أفضل  ،أم حكمهم في دمائهم وصالح ذات بينهم  ،وأنتم تعلمون َّ
أن اهلل

صيِّر ذلك
تعالى لو شاء حكم ولم ُي َ
وفي المرأة وزوجها ؛ قال اهلل تعالى
يدا
َهِلهَا إِن ُي ِر َ
َهلِ ِه َو َح َك ًما ِّم ْن أ ْ
ِّم ْن أ ْ
ِ
ير){النساء }35 :
يما َخبِ ًا
َعل ً

إلى الرجال ؟ قالوا
اق
َ ( :وِا ْن ِخ ْفتُ ْم ِشقَ َ
ال ًحا ُيوفِّ ِ
ق الّل ُه
ص َ
إِ ْ
َ
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 :بل هذا أفضل ،
َب ْينِ ِه َما فَ ْاب َعثُوْا َح َك ًما
ان
َب ْيَنهُ َما إِ َّن الّل َه َك َ

فأنشدتُكم باهلل ُ ،ح ْك ُم الرجال في صالح ذات بينهم  ،وحقن دمائهم
قلت :
بضع امرأة ؟
أخرجت من هذه ؟ قالوا نعم ُ ،
ُ
أفضل  ،أم حكمهم في ْ

ُمكم عائشة وتستحلون منها ما
أفتسبون أ َّ
و َّ
أما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم ْ ،
ُمكم ؟ فإن قلتم َّ :إنا نستحل منها ما نستحل من
تستحلون من غيرها وهي أ ُّ

ُمنا فقد كفرتم ؛ َّ
ألن اهلل تعالى يقول :
غيرها فقد كفرتم  ،ولئن قلتم  :ليست بأ ِّ
ِ
الن ِب ُّي أَولَى بِاْلمؤ ِم ِن ِ
( َّ
ضهُ ْم
اجهُ أ َّ
األر َح ِام َب ْع ُ
ين م ْن أَنفُس ِه ْم َوأ َْزَو ُ
ُْ َ
ُمهَاتُهُ ْم َوأ ُْولُو ْ
ْ
ِ
أَوَلى بِبع ٍ ِ ِ ِ َّ ِ ِ
ين واْلمه ِ
ين إِ ّال أَن تَ ْف َعلُوا إَِلى
اج ِر َ
َْ
ض في كتَاب الله م َن اْل ُم ْؤ ِمن َ َ ُ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َذل َك في اْلكتَ ِ
ور){األحزاب  }6 :فأنتم تدورون
اب َم ْسطُ ًا
أ َْولَِيائ ُكم َّم ْع ُروًفا َك َ
أفخرجت من هذه ؟ قالوا نعم ،
قلت :
ُ
بين ضاللتين  ،فأتوا منهما بمخرج ُ ،
أما قولكم محا اسمه من أمير المؤمنين  ،فأنا آتيكم بمن ترضون  ،وأراكم قد
و َّ

سمعتم َّ
أن ال نبي صلى اهلل عليه وسلم  ،يوم الحديبية صالح المشركين  ،فقال
لعلي رضي اهلل عنه  :اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول اهلل  ،صلى اهلل
عليه وسلم  ،فقال المشركون  ،ال واهلل ما نعلم َّأنك رسول اهلل  ،ولو نعلم َّأنك

رسول اهلل ما قاتلناك  ،وألطعناك  ،فاكتب محمد بن عبد اهلل  ،فقال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :امح يا علي  ،واكتب هذا ما صالح عليه محمد
بن عبد اهلل  ،فواهلل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خير من علي  ،وقد محا

أخرجت من هذه ؟ قالوا نعم وعاد عدد
نفسه  ،ولم يكن يمحوه من النبوة ،
ُ
كبير من الخوارج بعد هذه المناظرة من ابن عباس إلى علي رضي اهلل عنهما

()1

وذكر هذه الرواية نفسها أستاذ الدراسات اإلسالمية والتاريخ
اإلسالمي الدكتور أحمد عوض الشباب  ،في كتابه الخوارج  ،تحت عنوان :
ال من المصادر
مناظرة عبد اهلل بن عباس  ،رضي اهلل عنهما للخوارج  ،نق ً
( ) ينظر  :البداية والنهاية البن كثير  ، 70 - 92/3.والفتنة بين الصحابة للشيخ محمدد
حسان ص .. 92- 97
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التاريخية  :تلبيس إبليس البن الجوزي  ،والكامل للمبرد  ،والعقد الفريد البن
عبد ربَّه  ،والبدء والتاريخ للمقدسي

()1

فتأمل َّ
أن الخوارج خاصموا ابن عباس بالقرآن الكريم  ،وخاصمهم هو
َّ

أيضا بالقرآن الكريم ّ ،إال القضية الثالثة لم يجئ بها نص قرآني  ،فخاصمهم
ً
بها بحادثة تاريخية .
الوجوه والترادف والتطابق :
بينهما))

ُع ِّرف الترادف َّ
بأنه ((عبارة عن االتحاد في المفهوم 111لم يفرق

() 2

فقد قصد من الترادف  :التطابق في المعنى  ،لذلك قال

الزركشي (( :القسم السابع  :عطف أحد المترادفين على اآلخر ،أو ما هو
قريب منه في المعنى  ،والقصد منه التأكيد111ويكثر في المفردات كقوله
تعالى ( :فَما و َه ُنوْا لِما أَصابهم ِفي س ِب ِ ِ
استَ َك ُانوْا َواللّ ُه
يل اللّه َو َما َ
ض ُعفُوْا َو َما ْ
َ
َ َ َ ُْ
َ َ
الصابِ ِرين){آل عمران  }146 :وقوله ( :ومن يعم ْل ِمن الصَّالِح ِ
ُي ِح ُّ
ات َو ُه َو
َ
َ َ َ َْ َ
ب َّ َ

ض ًما){طه  }112 :وقوله تعالى َ ( :وَل َق ْد أ َْو َح ْيَنا
ُم ْؤ ِم ٌن َفال َي َخ ُ
اف ظُْل ًما َوال َه ْ
اف َد َرًكا
ب َلهُ ْم طَ ِر ً
يقا ِفي اْلَب ْح ِر َيَب ًسا ال تَ َخ ُ
اض ِر ْ
َس ِر بِ ِعَب ِادي َف ْ
وسى أ ْ
َن أ ْ
إَِلى ُم َ
َوال تَ ْخ َشى){طه 111}77 :وقوله تعالى ( :إَِّن َما أَ ْش ُكو َبثِّي َو ُح ْزنِي إِلَى
اللّه){يوسف  }46 :وقوله تعالى ( :ال تُْب ِقي َوال تَ َذر){المدثر -27 :
ِ
اهم َبَلى َوُر ُسُلَنا
ون أََّنا ال َن ْس َمعُ س َّرُه ْم َوَن ْج َو ُ
111}24وقوله تعالى ( :أ َْم َي ْح َس ُب َ
ون){الزخرف  }41 :وقوله تعالى ( :لِ ُك ٍّل َج َعْلَنا ِمن ُك ْم ِش ْرَع ًة
َل َد ْي ِه ْم َي ْكتُُب َ
و ِم ْنهاجا){المائدة  }44 :وقوله تعالى ( :إِ َّ
ال ُد َعاء َونِ َداء){البقرة :
َ َ ً
111}171وقوله تعالى ( :الَّ ِذي أ َّ
ضلِ ِه ال َي َمسَُّنا ِفيهَا
ام ِة ِمن َف ْ
َ
َحلَنا َد َار اْل ُم َق َ
وب){فاطر َّ }35 :
ب) وزًنا
ب) مثل (لَ َغ ٌ
صٌ
ب َوال َي َمسَُّنا ِفيهَا لُ ُغ ٌ
صٌ
فإن (َن َ
َن َ
( ) ينظر  :الخوارج  /تاريخهم وفرقهم وعقائدهم ص .. 02- 07
( ) 2التعريفات للشريف الجرجاني ص .37
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ِ
ات ِّمن َّرِّب ِه ْم
ًا
ومعنى
صلَ َو ٌ
ومصدر  ،وقوله تعالى ( :أُولَـئ َك َعلَ ْي ِه ْم َ
َوَر ْح َمةٌ){البقرة  }157 :على قول من فسَّر الصالة بالرحمة  ،واألحسن خالفه
 ،و َّ
أن الصالة لالعتناء واظهار الشرف ،كما قال الغزالي وغيره))

()1

قول الزركشي ((عطف أحد المترادفين على اآلخر)) يدل على َّأنه

أراد من الترادف التطابق في المعنى ؛ َّ
ألنه قال بعد ذلك ((أو ما هو قريب
منه في المعنى والقصد منه التأكيد)) فهو بكالمه هذا أجاز عطف أحد

اللفظين المتطابقين في المعنى على اآلخر  ،وكذلك أجاز عطف أحد
مستشهدا باآليات المذكورة
المتقاربين في المعنى على اآلخر في القرآن الكريم
ً
وغيرها .
والشطر األول من قول الزركشي باطل َّ ،
ألنه ال وجود لأللفاظ

المتطابقة في معانيها في كتاب اهلل  ،حتى في المواضع المتفرقة  ،وان وجد

أو شاع هذا في كالم العرب َّ ،إنه يصح االدعاء بوجود العطف بين لفظين

متفاربين في المعنى في القرآن الكريم  ،لكن كيف يصح وجوده بين اللفظين
معنى  ،لذلك قال في الصفحة التالية (( :تنبيهات  :أنكر المبرد
المتطابقين
ً
هذا النوع  ،ومنع عطف الشيء على مثله  ،و َّأول ما سبق على اختالف
()2

المعنيين  ،ولعله ممن ينكر أصل الترادف في اللغة كالعسكري وغيره))

وجاء في الكليات للكفوي (( :الترادف  :االتحاد في المفهوم ال

االتحاد في الذات  ،كاإلنسان  :البشر  ،وحق المترادفين صحة حلول كل
منهما محل اآلخر  ،هذا مختار ابن الحاجب في أصوله  ،وهو َّأنه يجب

مطلقا111والمترادفان يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت
ذلك
ً
ال إَِّن َما أَ ْش ُكو َبثِّي
111والمترادفان مثل َ( :بثِّي َو ُح ْزنِي) في قوله تعالى ( :قَ َ
( ) 1البرهان في علوم القرآن ص . 477
( ) 2البرهان في علوم القرآن ص . 474
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ِ
ِ
ِ
ون){يوسف  }46 :و( ِس َّرُه ْم
َو ُح ْزنِي إِلَى اللّه َوأ ْ
َعلَ ُم م َن اللّه َما الَ تَ ْعلَ ُم َ
ِ
اه ْم َوأ َّ
اه ْم) في قوله تعالى ( :أََل ْم َي ْعَل ُموْا أ َّ
َن الّل َه
َن الّل َه َي ْعَل ُم س َّرُه ْم َوَن ْج َو ُ
َوَن ْج َو ُ
ِ
َعالَّم اْل ُغ ُي ِ
ال تَتَِّب ْع
اجا) في قوله تعالى َ ( :و َ
وب){التوبة  }74 :و(ش ْرَع ًة َو ِم ْنهَ ً
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجا){المائدة }44 :
اءه ْم َع َّما َج َ
أْ
َه َو ُ
اءك م َن اْل َح ِّق ل ُك ٍّل َج َعْلَنا من ُك ْم ش ْرَعةً َو ِم ْنهَ ً
اك َما َس َق ُر { }27ال تُْب ِقي َوال
و(ال تُْب ِقي َوال تَ َذر) في قوله تعالى َ ( ُ:و َما أ َْد َر َ
َّ
َّ ِ
ين
تَ َذر){المدثر  ُ}24-27 :و(إِال ُد َعاء َونِ َداء) في قوله تعالى َ ( :و َمثَ ُل الذ َ
َّ
ال
ي َفهُ ْم َ
ق بِ َما َ
َك َف ُروْا َك َمثَ ِل َّال ِذي َي ْن ِع ُ
ال َي ْس َمعُ إِال ُد َعاء َونِ َداء ُ
ص ٌّم ُب ْك ٌم ُع ْم ٌ
ِ
اءنا) في قوله تعالى َ ( :وَقالُوا
ون){البقرة  }171 :و(أَ َ
ط ْعَنا َس َ
ادتََنا َو ُكَب َر َ
َي ْعقلُ َ
ات
ونا َّ
صَل َو ٌ
َربََّنا ِإَّنا أَطَ ْعَنا َس َ
َضلُّ َ
ادتََنا َو ُكَب َر َ
اءنا َفأ َ
الس ِبيال){األحزاب  }67 :و( َ
َّ ِ
ين إِ َذا
ين { }155الذ َ
ِّمن َّرِّب ِه ْم َوَر ْح َمةٌ) في قوله تعالى َ ( :وَب ِّش ِر الصَّا ِب ِر َ
ِ
أَصابتْهم ُّم ِ
ص َيبةٌ قَالُوْا إَِّنا لِلّ ِه وِاَّنـا إِلَ ْي ِه ر ِ
ات
صلَ َو ٌ
اج َ
عون { }156أُولَـئ َك َعلَ ْي ِه ْم َ
َ
ََ ُ
َ
()1
ِ
ون){البقرة ))}157-155 :
ِّمن َّرِّب ِه ْم َوَر ْح َمةٌ َوأُوَلـئ َك ُه ُم اْل ُم ْهتَ ُد َ

فقد ادعوا كما تقدم بمجيء البث والحزن بمعنى واحد في قوله
تعالى ( :إَِّن َما أَ ْش ُكو َبثِّي َو ُح ْزِني إَِلى اللّه) وليس القول ما ادعوا  ،فالبث :
يفيد َّأنه ينبث وال ينكتم من قولك  :أبثثته ماعندي  ،وبثثته  :أعلنته إياه ،
فحقيقته في اللغة ما يرد على اإلنسان من األشياء المهلكة التي ال يتهيأ له

أن يخفيها  ،فالبث  :ما أبداه اإلنسان  ،والحزن  :ما أخفاه ؛ لذلك يكون
البث أشد الحزن الذي ال يصبر عليه صاحبه حتى يبثه ويشكوه ؛ لذا عطف
البث على الحزن لما بينهما من الفرق في المعنى  ،وهو ما ذكرناه

()2

( ) 1ص. 264-263
( ) 2ينظــر  :الفــروق اللغويــة ص  294والجــامع ألحكــام الق ـرآن  141/5وفــروق اللغ ــات
ص . 65
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وادعوا بمجيء (تبقي) و(تذر) بمعنى واحد في قوله تعالى ( :ال

تُْب ِقي َوال تَ َذر) وليس القول ما ادعوا  ،إذ المعنى كما قال الزمخشري (( :ال
()1
شيئا ُيلقى فيها إالَّ أهلكته  ،واذا هلك لم تذره هال ًكا حتى يعاد))
تبقي ً
أي  :يعود كما كان( )2و((قال مجاهد  :ال تبقي من فيها حيًّا  ،وال تذره ميتًا

()3
 ،تحرقهم كلما ُجددوا)) والدليل على صحة هذا التفسير قوله تعالى ( :إَِّنهُ
من يأ ِ
وت ِفيهَا َوال َي ْحيى){طه  }74 :أي :
ْت َربَّهُ ُم ْج ِرًما فَِإ َّن لَهُ َجهََّن َم ال َي ُم ُ
َ َ

ال يموت فينجو من العذاب  ،وال يحيى حياة طيبة .

ادعوا بمجيء السر والنجوى بمعنى واحد في قوله تعالى ( :أ َْم
وّ
اهم) و((النجوى  :اسم للكالم الخفي الذي
ون أََّنا ال َن ْس َمعُ ِس َّرُه ْم َوَن ْج َو ُ
َي ْح َس ُب َ
تناجي به صاحبك َّ ،
كأنك ترفعه عن غيره111والسر  :إخفاء الشيء في
النفس))

()4

وقال الراغب (( :وناجيته  ،أي  :ساررته  ،وأصله أن تخلو به
()6

()5
المكتَم في النفس))
في نجوة من األرض)) و((السر  :هو الحديث ُ
وادعوا بمجيء الشرع والمنهاج بمعنى واحد في قوله تعالى ( :لِ ُك ٍّل
ِ
ِ
اجا) والشرعة  :ما ُيبتَدأ فيه إلى الشيء  ،ومنه يقال :
َج َعْلَنا من ُك ْم ش ْرَع ًة َو ِم ْن َه ً
شرع في كذا  ،أي  :ابتدأ فيه  ،كذا الشريعة  :هي ما ُيشرع منها إلى الماء ،

أما المنهاج فهو الطريق السهل المستمر  ،فالشرعة إذن هي الدين بأصوله
َّ
الثابتة التي تتساوى فيها الملل التي ال يصح النسخ عليها  ،كمعرفة اهلل

( ) 1الكشاف .637/4
( ) 2ينظر  :مدارك التنزيل ص .1294
( ) 3الجامع ألحكام القرآن .63/11
( ) 4الفروق اللغوية ص . 75
( ) 5المفردات ص . 516
( ) 6المفردات ص .235
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والتوحيد واإلخالص  ،والمنهاج  :الدليل أو الطريقة التي تُطَبَّق بها هذه

األصول الثابتة ؛ لذلك روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما َّ
أن الشرعة :
()1

ما ورد به القرآن  ،والمنهاج  :ما وردت به السنة

اد عوا بمجيء الدعاء والنداء بمعنى واحد في قوله تعالى ( :إِ َّ
ال
وّ
ُد َعاء َونِ َداء) و((النداء هو رفع الصوت بما له معنى  ،والعربي يقول
لصاحبه  :ناد معي ليكون ذلك أندى لصوتنا  ،أي  :أبعد له  ،والدعاء يكون
برفع الصوت وخفضه  ،يقال  :دعوته من بعيد  ،ودعوت اهلل في نفسي  ،وال

يقال  :ناديته في نفسي)) ( )2والدعاء ((قد يكون بعالمة من غير صوت وال
كالم  ،ولكن بإشارة تنبئ عن معنى  :تعال  ،وال يكون النداء ّإال برفع

سند النداء إلى اهلل سبحانه  ،بخالف الدعاء  ،قال
الصوت وامتداده ؛ لذا ال ُي َ
ِِ
ِ
ِ
ِّن َآياتِ ِه لِ َّلن ِ
اس لَ َعلَّهُ ْم
تعالى َ ( :واللّهُ َي ْد ُع َو إِلَى اْل َجَّنة َواْل َم ْغف َرِة بِِإ ْذنه َوُيَبي ُ
ون){البقرة  ) 3( ))}221 :وجاء في التفسير َّ (( :
أن النداء للبعيد ،
َيتَ َذ َّك ُر َ
والدعاء للقريب ؛ لذلك قيل لألذان بالصالة نداء ؛ َّ
ألنه لألباعد))

()4

ات ِّمن
صَل َو ٌ
وّ
ادعوا بمجيء الصالة بمعنى الرحمة في قوله تعالى َ ( :
َّرِّب ِه ْم َوَر ْح َمةٌ) قال الزمخشري (( :الصالة  :الحنو والتعطف))( )5وقال اإلمام
الغزالي  :الصالة ((االعتناء بالشأن  ،ومعناها الذي يناسب  :الثناء والمغفرة
؛ َّ
ألن إرادة الرحمة يستلزم ا لتكرار  ،ويخالف ما روي  :نعم العدالن
( ) 1ينظر  :المفردات ص  264والجامع ألحكام القرآن  147/5وتفسـير القـرآن العظـيم
البن كثير  93/3والكليات ص  441وفروق اللغات ص .154
( ) 2الفروق اللغوية ص .49
( ) 3فروق اللغات ص .129
( ) 4تفسير القرآن العظيم . 162/2
( ) 5الكشاف .216/1
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للصابرين  :الصالة والرحمة))

()1

ومر قول الزركشي (( :على قول من فسَّر
َّ

الصالة بالرحمة  ،واألحسن خالفه  ،و َّ
أن الصالة لالعتناء واظهار الشرف،
كما قال الغزالي وغيره))

()2

وقالوا بمجيء السادة والكبراء بمعنى واحد في قوله تعالى ( :أَطَ ْعَنا

اءنا) و((السادة  :هم رؤساء الكفر الذين لقنوهم الكفر وزينوه
َس َ
ادتََنا َو ُكَب َر َ
()3
اءنا) ذوي األسنان َّ
منا  ،أو علماءنا)) ( )4وقال ابن عاشور :
لهم)) ((( َو ُكَب َر َ

((والكبراء  :جمع كبير وهو عظيم العشيرة ،

ُيطلق على رأس العائلة  ،فيقول المرء ألبيه :
اءنا) بقولهم َ( :يا
(أَطَ ْعَنا َس َ
ادتََنا َو ُكَب َر َ
الر ُسوال){األحزاب ))}66 :
َّ

()5

وهم دون السادة َّ ،
كبير
فإن ًا
كبيري ؛ ولذلك قوبل قولهم :
َل ْيتََنا َأطَ ْعَنا اللَّ َه َوأَطَ ْعَنا

وقالوا بمجيء الضعف والوهن بمعنى واحد في قوله تعالى ( :فَ َما
ِ
و َه ُنوْا لِما أَص َابهم ِفي سبِ ِ
استَ َك ُانوْا َوالّل ُه ُي ِح ُّ
ب
يل الّله َو َما َ
ض ُعفُوْا َو َما ْ
َ
َ ُْ
َ
َ
ضعيفا ،
ين) والضعف  :ضد القوة  ،والضعيف من خلقه اهلل
ً
الصَّا ِب ِر َ
ضعف فالن َ :ف َع َل ِف ْع َل الضعيف ِخْل َق ًة
والقوي  :من خلقه اهلل قويًّا  ،ويقال ُ :
 ،والوهن  :انكسار الجد لخوف ونحوه  ،واالستكانة  :الذل والخشوع ( )6لذلك
لذلك جاء في التفسير ( :فَ َما َو َه ُنوْا) فما فتروا  ،وما انهارت عزائمهم  ،ولم
( ) 1روح المعاني . 421/1
( ) 2البرهان في علوم القرآن ص . 477
( ) 3الكشاف .545/3
( ) 4مدارك التنزيل ص . 952
( ) 5التحرير والتنوير . 334/21
( ) 6ينظــر  :تفســير غريــب الق ـرآن ص  113والفــروق اللغويــة ص 132والجــامع ألحكــام
القرآنى 172/4وفروق اللغات ص . 163
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يصبهم الوهن باستيالء الخوف عليهم  ،ولم يضعف إيمانهم وتقع الشكوك
والشبهات في قلوبهم عندما شاع بينهم مقتل الرسول صلى اهلل عليه وسلم

استَ َك ُانوْا) أي  :وما خضعوا لعدوهم
( َو َما َ
ض ُعفُوْا) عن الجهاد بعده ( َو َما ْ
()1
وخشعوا وذلوا لهم
وقالوا بمجيء الظلم والهضم بمعنى واحد في قوله تعالى ( :فَال

ض ًما) قال العسكري في ((الفرق بين الظلم والهضم َّ
أن
َي َخ ُ
اف ظُْل ًما َوال َه ْ
الهضم نقصان بعض الحق111والظلم يكون في البعض والكل  ،وفي القرآن
ض ًما) أي  :ال يمنع حقه وال بعض حقه  ،وأصل
( َفال َي َخ ُ
اف ظُْل ًما َوال َه ْ
الهضم في العربية  :النقصان)) ( )2وقال الزمخشري (( :الظلم  :أن يأخذ
من صاحبه فوق حقه  ،والهضم  :أن يكسر من حق أخيه  ،فال يوفيه له ،

كصفة المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ويسترجحون  ،واذا
()3

كالوهم أو وزنوهم ُيخسرون  ،أي  :فال يخافون جزاء ظلم وال هضم))
فالظلم يكون بمحاسبة اإلنسان على إساءة عملها بعقوبة أكثر مما
تستحقه  ،والهضم يكون بمجازاة اإلنسان على إحسان عمله بأجر أقل مما
يستحقه  ،والمعنى فال يخاف هذه الزيادة في العقوبة  ،وال يخاف هذا
النقصان في األجر والثواب .

وقالو بمجي النصب واللغوب بمعنى واحد في قوله تعالى ( :ال
ِ
وب) قال ابن فارس (( :النصب  :العناء
ُّنا ِفيهَا لُ ُغ ٌ
ب َوال َي َمسَ
صٌ
َي َمسَُّنا فيهَا َن َ
 ،ومعناه َّ :
منتصبا حتى ُيعيي))( )4وقال (( :واللغوب :
أن اإلنسان ال يزال
ً
( ) 1مدارك التنزيل ص  149واللباب في علوم الكتاب .591/5
( ) 2الفروق اللغوية ص .261
( ) 3الكشاف . 46/3
( ) 4مقاييس اللغة ص .911
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()1
قلت  :ما الفرق بين
التعب واإلعياء والمشقة)) وقال الزمخشري (( :فإن َ
قلت  :النصب  :التعب والمشقة التي تصيب المنتصب
النصب واللغوب ؟ ُ

أما اللغوب  :فما يلحقه من الفتور بسبب النصب ،
لألمر المزاول له  ،و َّ
فالنصب  :نفس المشقة والكلفة  ،واللغوب  :نتيجته  ،وما يحدث منه من

الكالل والفترة))

()2

فكيف تسنى للزركشي والكفوي وغيرهما أن يدعوا بجواز عطف اللفظ

على مرادفه المطابق له في المعنى  ،وكيف أجازوا هذا النوع من العطف في
كتاب اهلل ؟! كيف يرمونه بما يقدح في بالغته  ،وبعيب هو منزه عنه؟! قال

التهانوي (( :اعلم َّ
أن الترادف عند البلغاء على نوعين  ،أحدهما جيد  ،وهو
أن يؤتى بكلمتين لهما معنى واحد  ،ولكن ثمة فرق بينهما في االستعمال ،

أو أن يكون للكلمة الثانية معنى ٍ
ثان خاص  ،أو أن توصف بصفة خاصة

أيضا ؛ َّ
ألن كلمة
مثل  :أرجو وآمل في العربية  ،وهما مترادفتان وجيدتان ً
آمل  ،وان كانت بمعنى الرجاء ّإال َّأنها مخصوصة بكونها ال تستعمل ّإال في
مكان محمود  ،والنوع الثاني معيب  ،وهو اإلتيان بلفظتين لهما معنى واحد

دون أن يكون إلحدا هما أي فرق عن األخرى  ،ويسمي بعضهم هذا النوع
ويعد عند بعضه م من باب
الحشو القبيح  ،كذا في جامع الصنائع ُ ،
()3
اإلطالة))
فعطف لفظ على لفظ مطابق له في المعنى ال يمكن أن يكون في
القرآن الكريم  ،ومن قال بوجوده في كتاب اهلل يجب ثم يجب أن ُيضرب قوله
كائنا من كان قائله َّ ،
ألن بالغة القرآن الكريم قامت في
هذاعرض الحائط ً
( ) 1مقاييس اللغة ص.437
( ) 2الكشاف . 596/3
( ) 3موسوعة كشاف اصطالاحات الفنون والعلوم .419-414/1
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األساس على حسن اختيار اللفظ المرادف من دون سواه  ،للتعبير عن أدق
المعاني الخاصة  ،والزركشي نفسه الذي أدخل عطف الخشية على الخوف

اف َد َرًكا َوال تَ ْخ َشى){طه  }77 :في باب عطف أحد
في قوله تعالى ( :وال تَ َخ ُ
المترادفين على اآلخر لقصد التوكيد كما تقدم  ،قال في باب  :قاعدة في

ألفاظ ُي ُّ
ظن بها الترادف وليست منه  (( :فمن ذلك الخوف والخشية  ،ال يكاد
اللغوي يفرق بينهما  ،وال شك َّ
أن الخشية أعلى من الخوف  ،وهي أشد

الخوف َّ ،
فإنها مأخوذة من قولهم  :شجرة خ ْشَية إذا كانت يابسة  ،وذلك
فوات بالكلية  ،والخوف من قولهم  :ناقة خوفاء  :إذا كان بها داء  ،وذلك
صت الخشية باهلل تعالى في قوله تعالى :
نقص وليس بفوات  ،ومن ثم ُخ َّ
(وي ْخ َشون ربَّهم وي َخافُون سوء ِ
الح َس ِ
أيضا َّ
بأن
اب){الرعد  }21 :وفُِّرق بينهما ً
َ َ ْ َ َ ُْ َ َ
َ ُ َ

الخشية تكون من عظم المخشي  ،وان كان الخاشي قويًّا  ،والخوف يكون من
يسير  ،ويدل على ذلك َّ
أن الخاء
أمر ًا
ضعف الخائف  ،وان كان المخوف ًا
والشين والياء في تقاليبها تدل على العظمة  ،قالوا  :شيخ للسيد الكبير،

والخيش  :لما عظم من الكتان  ،والخاء والواو والفاء في تقاليبها تدل على
الضعف  ،وانظر إلى الخوف لما فيه من ضعف القوة  ،وقال تعالى :
(وي ْخ َشون ربَّهم وي َخافُون سوء ِ
الح َس ِ
اب) َّ
فإن الخوف من اهلل لعظمته  ،يخشاه
َ َ ْ َ َ ُْ َ َ
َ ُ َ
عالما
كل أحد كيف كانت حاله  ،وسوء الحساب ربما ال يخافه من كان
ً
بالحساب  ،وحاسب نفسه قبل أن يحاسب  ،وقال تعالى ِ( :إَّنما ي ْخ َشى َّ
الل َه
َ َ
ِ ِ ِِ
ف){النمل :
وسى ال تَ َخ ْ
م ْن عَباده اْل ُعَل َماء){الرعد  }24 :وقال لموسى َ( :يا ُم َ

 }11أي  :ال يكون عندك من ضعف نفسك ما تخاف منه من فرعون  ،فإن

ون َما
ون َربَّهُم ِّمن فَ ْوِق ِه ْم َوَي ْف َعلُ َ
قيل  :ورد قوله تعالى َ( :ي َخافُ َ
ون){النحل  }51 :قيل الخاشي من اهلل بالنسبة إلى عظمة اهلل ضعيف
ُي ْؤ َم ُر َ
فيصح أن يقول  :يخشى ربه لعظمته  ،ويخاف ربه لضعفه بالنسبة إلى اهلل

تعالى  ،وفيه نكتة  ،وهي َّ :
أن اهلل تعالى لما ذكر المالئكة وهم أقوياء ذكر
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ون) فبيَّن
ون َما ُي ْؤ َم ُر َ
ون َربَّهُم ِّمن فَ ْوِق ِه ْم َوَي ْف َعلُ َ
صفتهم بين يديه فقال َ( :ي َخافُ َ
َّأنهم عند اهلل ضعفاء  ،ولما ذكر المؤمنين من الناس وهم ضعفاء ال حاجة

ولما
إلى بيان ضعفهم  ،ذكر ما يدل على عظمة اهلل فقال َ ( :وَي ْخ َش ْو َن َربَّهُ ْم) َّ
ذكر ضعف المالئكة بالنسبة إلى قوة اهلل تعالى قال َ ( :ربَّهُم ِّمن َف ْوِق ِه ْم)
()1
والمراد فوقيَّة بالعظمة))
ومثل هذا الفرق الذي ُذ ِكر بين الخشية والخوف في القرآن الكريم

حتما بين كل لقظين قرآنيين قيل َّ
بأنهما مترادفان ال فرق بينهما في
موجود ً
المعنى ّ ،إال َّ
عددا
ًا
أن عدم البحث والتحقيق
عجز وتكاس ً
ال  ،هو الذي دفع ً
من اللغوين إلى القول بوجوده في كتاب اهلل  ،وهم مع ذلك قد خلطوا بين

الترادف والتطابق ؛ لذلك شاع الجدل حوله  ،أفي اللغة ألفاظ مترادفة أم ال؟

أن المصطلح لم ُيحدد مفهومه ؛ َّ
أن هذا ناجم من َّ
ويبدو َّ
وكأنهم لم يعودوا إلى
ما ذكره أهل اللغة عن داللته  ،قال ابن فارس (( :الراء والدال والفاء أصل

طرد يدل على اتباع الشيء  ،فالترادف التتابع  ،والرديف الذي يرادفك
واحد م ّ

 111وبقال  :نزل بهم أمر فردف لهم أعظم منه  ،أي  :تبع األول ما كان

أعظم منه))

()2

الردفان الليل والنهار ؛ َّ
ألن كل واحد
وجاء في اللسان (( :و ِّ

ف الراكب
ف صاحبه  ،وردف
الرجل وأردفه ركب خلفه و ِّ
َ
الرْد ُ
منهما ِرْد ُ
()3
يت كذلك ؛ َّ
ألن معانيها تكون بعضها
خلفك)) وكذلك األلفاظ المترادفة ُس َم ْ
خلف بعض  ،وجاء في المزهر (( :والمترادفة هي التي يقام لفظ مقام لفظ ،
لمعان متقاربة  ،يجمعها معنى واحد))

()4

( ) 1البرهان ص .752-751
( ) 2مقاييس اللغة ص . 377
( ) 3لسان العرب ، 137-136/6
( ) 4المزهر في علوم اللغة للسيوطي . 37/1
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أي  :هي مختلفة فيما بينها في

معانيها الخاصة وان جمعها معنى عام واحد  ،فإذا قُ ِ
صد باأللفاظ المت اردفة
المتطابقة في معانيها فهذا ما ال وجود له البتة في القرآن الكريم  ،وان قُ ِ
صد
بها المتقاربة في معانيها  ،فوجود هذه األلفاظ في القرآن الكريم حقيقة ال مراء

فيها ؛ إذ اللغة  ،وال سيما لغة القرآن الكريم  ،تُ َع ُّد كصرح عظيم  ،لبناته
المتراصة ألفاظها  ،ومن البديهي أن تالمس كل لبنة لبنة تجاورها  ،أو

تفصل بينهما واحدة أو اثنتان  ،ومن المعلوم َّ
أن المعاجم اللغوية تذكر معنى
ظ ال يطابق معناه ّإال
اللفظ بما يرادفه بالمعنى  ،ال بما يطابقه ؛ أل َّن اللف َ

اللفظ نفسه  ،ولو أرادت أن تعرف اللفظ بعين المعنى الذي يعنيه لوجب أن
مثال معناه العلم  ،والمعرفة معناها المعرفة ،
تعرفه باللفظ نفسه  ،فالعلم ً
والظلم معناه الظلم  ،واذا قلنا الظلم معناه الجور والحيف فإننا لم نعرف الظلم

بمعناه  ،واَّنما عرفناه بما يرادفه  ،أي  :بالمعنى القريب منه ؛ لذلك سلك ابن
ال من أن يعرفه بمرادف ه  ،فلم يقل
فارس في األغلب طريق شرح اللفظ بد ً

مثال بل قال  (( :هو وضع الشيء في غير موضعه))
الظلم هو الجور ً
ولما عرف الجور قال (( :هو الميل عن الطريق))

()2

()1

لذا يجب أن نعلم َّ
أن

المعاجم وكتب اللغة عندما تعرف اللفظ بما يرادفه َّ ،
فإن هذا المرادف ال
مثال :
أبدا معنى اللفظ  ،بل المعنى القريب منه  ،فقد قال الخليل ً
يمثل ً
((والخبر  :النبأ)) ( )3لكن هذا ال يعني َّ
أن النبأ هو الخبر نفسه  ،بل هو لفظ
مرادف  ،أي  :قريب من معناه ؛ لذلك جاء في ((الفرق بين النبأ والخبر ،

َّ
خبر  ،ويجوز أن يكون الخبر
الم َ
أن النبأ ال يكون ّإال لإلخبار بما ال يعلمه ُ
بما يعلمه وبما ال يعلمه ؛ ولهذا يقال  :تخبرني عن نفسي  ،وال يقال :
( ) 1مقاييس اللغة ص .553
( ) 2مقاييس اللغة ص . 141
( ) 3العين ص . 224
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تنبئني عن نفسي ؛ وكذلك تقول تخبرني عما عندي  ،وال تقول  :تنبئني عما
أيضا يكون بغير حمل النبأ  ،تقول  :هذا
عندي 111واإلنباء عن الشيء ً
األمر ُينبئ بكذا  ،وال تقول  :يخبر بكذا ؛ َّ
ألن اإلخبار ال يكون ّإال بحمل
()1
الخبر))
()2
أيضا َّ
أن
ومن ذلك قوله (( :الريب  :الشك)) ولكن هذا ال يعني ً
الريب هو الشك نفسه  ،بل هو معنى قريب منه  ،أي  :لفظ مرادف له؛ لذلك

جاء في ((الفرق بين الريب والشك َّ
أن االرتياب شك مع تهمة  ،والشاهد َّأنك

تقول  :إني شاك في المطر اليوم  ،وال يجوز أن تقول  :إني مرتاب اليوم
بالمطر  ،وتقول  :إني مرتاب بفالن  :إذا شككت في أمره واتهمته))

()3

نفادا  ،أي  :فني)) ()4وكذلك ال
أيضا (( :نفد الشيء ً
ومن ذلك قوله ً
يعني هذا َّ
أن الفناء هو النفاد بعينه  ،بل هو لفظ مرادف له ؛ لذلك جاء
في (( :الفرق بين الفناء والنفاد َّ ،
أن النفاد هو فناء آخر الشيء بعد فناء أوله

 ،وال يستعمل النفاد فيما يفنى جملة  ،أال ترى َّأنك تقول  :فناء العالم  ،وال

يقال  :نفاد العالم  ،ويقال  :نفاد الزاد ونفاد الطعام ؛ َّ
شيئا
ألن ذلك يفنى ً
فشيئا))
ً

()5

وقال ابن فارس (( :الغين والفاء والراء  111بابه الستر111

فالغ ْف ُر  :السَّتْ ُر والغفران والغفر بمعنى  ،يقال غفر اهلل ذنبه َغ ْف ًار ومغفرة
َ

( ) 1الفروق اللغوية للعسكري ص .53
( ) 2العين ص . 379
( ) 3الفروق اللغوية للعسكري ص 114
( ) 4العين ص . 976
( ) 5الفروق اللغوية للعسكري ص 121
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()1
أيضا َّ
أن الستر هو الغفر والغفران نفسه  ،بل هو
وغفرًانا)) وهذا ال يعني ً
لفظ مرادف له ؛ لذلك جاء في (( :الفرق بين الغفران والستر َّ ،
أن الغفران

أخص  ،وهو يقتضي إيجاب الثواب  111والستر سترك الشيء بستر111

وستر اهلل عليه خالف فضحه  ،وال يقال لمن ستر عليه في الدنيا َّ ،إنه غفر

له ؛ َّ
ألن الغفران ينبئ عن استحقاق الثواب  111ويجوز أن يستر في الدنيا
على الكافر والفاسق))

()2

نخلص مما سبق ذكره َّأنه ينبغي أن يكون المراد من الترادف تقارب

المعاني  ،واذا قصدنا اتحادها في المفهوم  ،وجب التعبير عنه بلفظ التطابق

؛ لئال يحصل الخلط بينهما  ،فلكل لفظ إذن معناه الخاص به ال ِّ
يعبر عنه

ّإال لفظه  ،وألفاظ مرادفة له  ،والجدير بالذكر َّ
كثير من األلفاظ التي
أن ًا
صِّنفت
اشتملت عليها كتاب األشباه والنظائر لمقاتل  ،وكتب الوجوه التي ُ
وجوها
بعده  ،قامت وجوهها على الترادف  ،أي  :اتخذوا من مرادفات اللفظ
ً

له  ،ولما كان من المعلوم َّأنه ما من لفظ ّإال له ألفاظ ترادفه  ،فهذا يعني َّ
أن
وجوها  ،فيكون كله لفظًا مشترًكا
كل لفظ في القرآن الكريم يمكن أن تُتَّخذ له
ً

الطامة الكبرى األولى التي ستحل بلغة القرآن الكريم  ،والثانية َّأنها
 ،هذه هي
َّ

ستلغي فيه األلفاظ المترادفة ؛ َّ
ألنها ستحولها جميعها إلى وجوه مختلقة أللفاظ
مشتركة مختلقة  ،وال يصح أن َّ
نعد المعاني التي تذكرها كتب اللغة للفظ

وجوها للفظ ّ ،إال إذا كانت معاني متباعدة  ،ال تربط بينها صلة ترادف
ً
العالقة بين داللة اللفظ والسياق :

شاع لدى أصحاب الدراسات الداللية َّ
أن السياق هو الذي يحدد

داللة اللفظ  ،وهو الذي َّ
أمد كل لفظ من األلفاظ التي اشتملت عليها كتب
( ) 1مقاييس اللغة ص . 696
( ) 2الفروق اللغوية للعسكري ص . 265-264
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الوجوه باألوجه المتعددة  ،وهذا وهم وفكر خطر ؛ َّ
ألنه يؤدي إلى إلغاء
الداللة الموضوعة لأللفاظ التي أثبتتها كتب المعاجم اللغوية  ،وفي ذلك هدم

للغة العربية ؛ َّ
ود ِّونت في هذه المعاجم  ،و َّأنه ال بد
ألن هذه اللغة قد ُحفظت ُ
من أن تكون هناك للمفردات ثوابت داللية حاسمة  ،ال يصح بحجة السياق
التجاوز عليها ؛ واال حدثت الفوضى وضاعت المعايير ؛ َّ
ألن السياق واد

فسيح مفتوح ال حدود له  ،ال يمكن ضبطه ّإال بالرجوع إلى هذه الثوابت ؛
فإذا ربطنا داللة اللفظ به فحسب  ،تعددت دالالت كل لفظ بما ال يمكن

التحكم على حصرها في عدد معين  ،والختلفت معانيها بين سياق وسياق ،
كما حصل هذا في كتب الوجوه  ،وفي كتب حروف المعاني .

لذلك أقول َّ
إن الداللة الموضوعة لأللفاظ كما أثبتتها المعاجم ال

يصح التخلي عنها في أي سياق كان وردت فيه ؛ َّ
أي
ألن السياق ال يمنح َّ
لفظ كان أية داللة كانت  ،بل دوره مقصور فقط على تعيين داللة موجودة

استعماال  ،وهذا ال يكون في كل لفظ  ،بل ال
وضعا و
ال في اللفظ ،
أص ً
ً
ً
يكون ّإال في اللفظ المشترك  ،حتى َّ
مسب ًقا قبل التعرف
إن معانيه معروفة َ
إليها من خالل السياق .
اللفظ المشترك :

قال ابن فارس في معنى األرض (( :الهمزة والراء والضاد ثالثة

أصول  ،أصل يتفرع وتكثر مسائله  ،وأصالن ال ينقاسان  ،بل كل واحد
فأما هذان األصالن  ،فاألرض الزكمة
موضوع حيث وضعته العرب َّ ،

أما األصل األول  ،فكل شيء يسفل ويقابل
111واآلخر الرعدة111و َّ

السماء)) ( )1فقد ذكر ابن فارس للفظ األرض ثالثة معان متباينة  ،تُ ُّ
عد أوجهًا
عرفه
حقيقية لها  ،وهذه هي حقيقة اللفظ المشترك  ،أو المشترك اللفظي وقد َّ
( ) 1مقاييس اللغة ص .34
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سمى األشياء ال كثيرة باالسم الواحد111وقد َّ
حده
السيوطي بقوله  :هو ((أن تُ َّ

أهل األصول َّ
بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر  ،داللة
على السواء عند أهل تلك اللغة))

()1

أي  :أن ال تكون معاني اللفظ المشترك

مترادفة  ،بل مختلفة ومتباينة  ،فـ((المشترك اللفظي  :هو كل كلمة لها عدة
معان حقيقية غير مجازية))

() 2

وقد ذكر السيوطي أمثلة لمعاني اللفظ

المشترك فقال (( :وللنوى مواضع  ،النوى  :الدار  ،والنوى  :النية  ،والنوى :

البعد  ،وفي الصحاح  :األرض  :المعروفة  111واألرض  :أسفل قوائم

الر ْعدة  111واألرض  :الزكام  ،واألرض :
الدابة  ،واألرض  :الن ْفضة و َّ
()3
ضة))111
ؤرض فهي مأروضة  :إذا أكلتها األ ََر َ
مصدر أرضت الخشبة تُ َ

أيضا ((لفظ الحوب  :الذي ُيطلَق على أكثر من ثالثين معنى :
ومن أمثلته ً
اإلثم  ،األخت  ،البنت  ،الحاجة  ،المسكنة  ،الهالك  ،الحزن  ،الضرب ،
الضخم من الجبال  ،رقة فؤاد األم  ،زجر الجمل111الخ  ،وكلفظ الخال

الذي ُيطَلق على أخي األم  ،وعلى الشامة في الوجه  ،والسحاب  ،والبعير

الضخم  ،واألكمة111الخ))

()4

وعوامل وقوع اللفظ المشترك في العربية  :اللهجات  ،واقتراض
األلفاظ من اللغات األخرى  ،والتطور اللغوي  ،والعوارض التصريفية

()5

ومن

أهم أسباب نشأته  (( :انتقال بعض األلفاظ من معناها األصلي إلى معان
مجازية أخرى ؛ لعالقة ما  ،ثم اإلكثار من استعمالها حتى يصبح إطالق
( ) المزهر في علوم اللغة للسيوطي 729/
( ) موسوعة علوم اللغة العربية . 222/2
( )7المزهر في علوم اللغة للسيوطي 733-729/
( )2موسوعة علوم اللغة العربية . 229/2
( )3ينظددر  :فصددوف فددي فقددب العربيددة للدددكتور رمتددان عبددد التددوا
وموسوعة علوم اللغة العربية . 230-229/2
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ص ، 772-7 2

مثال َّ ،
فإنه ُيطلَق
ًا
اللفظ
مجاز في قوة استعماله حقيقة  ،ومن ذلك لفظ العين ً
على العين الباصرة وعلى العين الجارية  ،وعلى أفضل األشياء وأحسنها ،
وعلى النقد من الذهب والفضة)) ((()1غير َّ
أن أصحاب المعاجم العربية لم

يفرقوا بين الحقيقي والمجازي111ولم يهتم أصحاب المعاجم بهذه الناحية ،
وفي التفرقة بين المعاني الحقيقة والمجازية للكلمات))

()2

كتب الوجوه واللفظ المشترك :

كتب ابن قتيبة في هذا الموضوع تحت عنوان  :باب اللفظ الواحد

للمعاني المختلفة ( )3وقال ابن الجوزي (( :واعلم َّ
أن معنى الوجوه والنظائر
رت في مواضع من القرآن الكريم على لفظ واحد
أن تكون الكلمة واحدة ُذ ِك ْ

رت في
وحركة واحدة  ،وأُريد بكل مكان معنى غير اآلخر ،فلفظ كل كلمة ُذ ِك ْ
موضع نظير للفظة المذكورة في الموضع اآلخر ،وتفسير كل كلمة بمعنى

غير معنى األخرى هو الوجوه  ،فإذن النظائر اسم لأللفاظ  ،والوجوه اسم
للمعاني)) ( ) 4وقال (( :وقد ُن ٍسب كتاب في الوجوه والنظائر إلى عكرمة

(ت 115 :هـ) عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،وكتاب آخر إلى علي بن
أبي طلحة عن ابن عباس  ،وممن ألَّف كتب الوجوه والنظائر الكلبي (ت :
146هـ) ومقاتل بن سليمان (ت 151 :هـ)111والدامغاني (ت :
474ه)111وشيخنا أبو الحسن علي بن عبيد اهلل بن الزاغوني))

()5

وقال

الزركشي في باب الوجوه والنظائر (( :وقد َّ
قديما مقاتل بن سليمان
صنف فيه ً
 ،وجمع فيه من المتأخرين ابن الزاغوني  ،وأبو الفرج بن الجوزي ،

( ) موسوعة علوم اللغة العربية . 230/2
( ) فصوف في فقب العربية ص . 7 2
( )7ينظر  :تأويل مشكل القرآن ص . 23
( )2نزهة األعين النواظر ص

..

( )3نزهة األعين النواظر ص

..
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ٍ
معان111
والدامغاني  111فالوجوه  :اللفظ المشترك الذي ُيستعمل في عدة
()1
وقيل  :النظائر في اللفظ  ،والوجوه في المعاني))

فال وجوه وال نظائر إذا تعددت المعاني الختالف اللفظ  ،أو

الختالف الحركة  ،فهذه هي ظاهرة اللفظ المشترك  ،وكتب الوجوه والنظائر
قامت على أساس هذه الظاهرة  ،أي  :على أساس َّ
أن هذه الوجوه التي

يشترك فيها لفظ واحد  ،تمثل :

-1معاني حقيقية غير مجازية  ،أي  :أن ال تحتمل الوجوه غير

ختَلف فيها ؛ وأن ال تربط بينها صلة مجاز .
معنى واحد  ،وأن ال ُي َ

-2ودالة ((على معنيين مختلفين فأكثر)) أي  :أن ال تربط بينها

صلة ترادف  ،وال أصل  ،وال قياس  ،وال وصف  ،أي  :أن ال ترتبط الوجوه
فيما بينها بأية صلة كانت من هذه الصالت المذكورة  ،أو غيرها سوى صلة
اللفظ المشترك .

 -3و َّ
أن تكون عالقة كل وجه منها بهذا اللفظ واحدة  ،أي  :أن ال

يكون للفظ المشترك معنى مستقل يميزه من بين األوجه المنسوبة إليه .
ُخر تعبر عنها غير اللفظ
-4وأن ال يكون لهذه الوجوه ألفاظ أ َ
المشترك .

-5وأن ال تكون العالقة بين اللفظ ووجوهه عالقة الشيء بطرقه

وأنواعه  ،أو عالقة الشيء بأمثلته .
وجدت مقاتل
-6وأن يكون الوجه هو المعنى المراد ؛ ألني قد
ُ
ُخر ،
وأتباعه ال يختلقون الوجوه عن طريق الترادف فحسب بل يتبعون طرًقا أ َ
كذكر ما أفاد ولو خالف المراد .

( ) البرهان في علوم القرآن ص 37
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هذه هي حقيقة الوجوه التي لم أجدها تنطبق إال على بضعة ألفاظ
من بين مئات األلفاظ التي اشتملت عليها كتب الوجوه  ،ومن الضروري أن

ننتبه على َّ
أن الوجوه التي ذكرها مقاتل ومقلدوه أللفاظ القرآن الكريم  ،ال
تدخل في باب الشرح والتفسير  ،ولم يعدوها من المعاني المرادفة  ،بل ُّ
عدوها

معاني حقيقية كمعاني اللفظ المشترك  ،وهنا يكمن خطرها إذا كانت خالف

ألنها تُ ُّ
ماعناه القرآن الكريم ؛ َّ
خطر
ًا
يفا لمعانيه  ،وهو ال يقل
عد حينئذ تحر ً
ت كتابي  :ال وجوه وال نظائر في كتب
عن تحريف ألفاظه ؛ من أجل ذلك َّأل ْف ُ

الوجوه والنظائر ؛ ألبين ما فيها من تحريف داللي نال من اللغة نفسها واللفظ
القرآني .

دراسة نموذجية :
أفردت لفظ الذكر بالدراسة في رسالة صغيرة تحت عنوان  :الوجوه
ُ
أيت َّأنه من المالئم
الدخيلة في كتب الوجوه والنظائر/لفظ الذكر
نموذجا  ،ور ُ
ً

والمفيد أن أنقل نص هذه الدراسة هنا لعالقتها بعنوان الكتاب .
المحور األول  :وجوه لفظ الذكر في كتب الوجوه :

لم يتطرق مقاتل بن سليمان في كتابه  :الوجوه والنظائر  ،إلى لفظ
(الذكر) ووجوهه  ،وقد تناولها الذين ساروا على نهجه من بعده
قال هارون بن موسى  (( :تفسير (الذكر) على خمسة عشر وجهآ :

 -1الطاعة  -2الذكر باللسان  -3الذكر بالقلب -4الذكر  ،يعني  :اذكرني
عند فالن  -5الحفظ  -6العظة -7الشرف  -4الخبر  -9الوحي -11
القرآن  -11التوراة  -12اللوح المحفوظ  -13البيان -14التفكر -15
الصلوات الخمس ))

()1

( ) الوجوه والنظائر ص 3 -30
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وقال العسكري  (( :الذكر وهو في القرآن على خمسة عشر وجهآ :
 -1الطاعة  -2الذكر باللسان  -3الذكر في القلب خاصة  -4ذكر الصفة

واألمر  -5الحفظ  -6الوعظ  -7الشرف والنباهة  -4الخبر  -9الوحي
 -11القرآن  -11التوراة  -12اللوح المحفوظ  -13البيان  -14الدليل
 -15الصلوات الخمس ))

()1

وقال الدامغاني  (( :تفسير (الذكر) على ثمانية عشر وجهآ -1

العمل الصالح  -2الذكر باللسان  -3الذكر بالقلب  -4ذكر األمر -5
الحفظ  -6العظة -7الشرف  -4الخبر  -9الوحي  -11القرآن  -11التوراة
 -12اللوح المحفوظ  -13البيان  -14التفكر  -15الصلوات الخمس -16
صالة واحدة  -17التوحيد  -14الرسول ))

()2

وقال األصفهاني  (( :الذكر  111ذكر بالقلب  11وذكر باللسان
 111والحفظ  11والقرآن  111وصف النبي  111الكتاب المتقدم 111

والقرآن ))

()3

وقال ابن الجوزي  (( :الذكر في القرآن على عشرين وجهآ :

 -1الذكر باللسان  -2الذكر بالقلب  -3الحديث  -4الخبر  -5العظة -6
التوحيد  -7الوحي  -4القرآن  -9التوراة  -11الشرف  -11الطاعة -12
الحفظ  -13البيان  -14الصلوات الخمس  -15صالة الجمعة  -16صالة

العصر  -17الغيث  -14اللوح المحفوظ  -19الثناء على اهلل -21

الرسول )) ( )4وقال الفيروزآبادي ( :الذكر في القرآن على عشرين وجهًا :
-1ذكر اللسان -2ذكر القلب -3الوعظ  -4التوراة -5القرآن -6اللوح
المحفوظ -7رسالة الرسول -4العبرة -9الخبر -11الرسول -11الشرف

( ) الوجوه والنظائر ص
( ) الوجوه والنظائر ص 3

22- 2
–0

( )7المفردات في غريب القرآن ص 22- 23
( )2نزهة األعين النواظر ص 3
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-

-12التوبة -13الصلوات الخمس -14صالة العصر -15صالة الجمعة
-16العذر من التقصير -17الشفاعة -14التوحيد -19ذكر المنة -21
الطاعة والخدمة))

()1

وبعد االطالع على هذه الوجوه  ،وشواهدها في القرآن الكريم  ،تبيَّن

لي َّأنها في الحقيقة على ثاللة أنواع  :أحدها ما يمثل الداللة األصلية ،
أي  :الداللة الموضوعة في اللغة للفظ  ،والثاني  :دالالت وهمية مختلقة ال
وجود لها  ،بل هي من صنع أصحاب كتب الوجوه والنظائر  ،والثالث :

دالالت لها ورود في القرآن الكريم ّ ،إال َّ
أن أصحاب الوجوه تطرقوا إليها

بطريقة معكوسة .

المحور الثاني  :الداللة الموضوعة للفظ (الذكر) :
قال الخليل (( :الذكر  :جري الشيء على لسانك))

()3

() 2

وقال

وقال ابن

األزهري (( :الذكر  :ما ذكرته بلسانك  111والذكر بالقلب))
الشيء  :خالف نسيتُه  ،ثم ُح ِمل عليه الذكر باللسان ،
ذكرت
فارس ُ (( :
َ
()4
ويقولون  :اجعله منك على ذكر (بضم الذال وكسرها) أي  :ال تنسه))

ذكرت الشيء بعد النسيان  ،وذكرتُه بلساني وقلبي ،
وقال الجوهري ُ (( :
وتذكرته  ،وأذكرتُه غيري َّ ،
َّ
وذكرتُه بمعنى  ،قال اهلل تعالى ( :و َّ
اد َك َر َب ْع َد
ْ
َ
ُم ٍة){يوسف  }45 :أي  :ذكره بعد نسيان)) ( )5وقال ابن الجوزي (( :الذكر
أ َّ
يقال على وجهين  ،أحدهما  :الذكر بالقلب  ،والثاني  :الذكر باللسان وهو

( ) بصائر ذوي التمييز . 3- 7/7
( ) العين ص .. 7 0
( )7تهذيب اللغة

22/

( )2مقاييس اللغة ص

.
 ، 7وينظر  :الصحاح ص .. 732

( )3الصحاح ص . 732
27

()1

في الموضعين حقيقي  ،ويستعار في مواضع تدل عليها القرينة))
وذكرتُه ما كان َّ
الفيومي (( :يقال  :أذكرتُه َّ
فتذكر)) ( )2وقال الفيروزآبادي :
((الذكر ذكران  :ذكر بالقلب وذكر باللسان 111وكل منها ضربان  :ذكر
عن نسيان  ،وذكر ال عن نسيان  ،بل إدامة الحفظ))

()3

وقال

وقال (( :والذكرى :

اسم أُقيم مقام التذكير  111والتذكر  :ما يتذكر به الشيء))

()4

وكتــب الوجــوه والنظــائر نفســها قــد استشــهدت لهــذه الداللــة الموضــوعة

للفــظ (الــذكر) بآيــات قرآنيــة  ،فقــد ذكــروا َّ
أن مــن أوجــه الــذكر  :الــذكر باللســان
ِ
ـودا َو َعَل ـ ــى
ض ـ ـ ْـيتُ ُم َّ
الصـ ـ ـ َ
ام ـ ــا َوقُ ُع ـ ـ ً
كقول ـ ــه تع ـ ــالى َ ( :فـ ـ ـِإ َذا َق َ
الةَ َف ـ ــا ْذ ُك ُروْا الّل ـ ـ َـه قَي ً
َّ ِ
ـر
آم ُنـوا ا ْذ ُكـ ُـروا اللَّـ َـه ِذ ْكـ ًا
ُج ُنـوبِ ُك ْم){النســاء  }113 :وقولــه تعـالى َ( :يــا أَيُّهَــا الــذ َ
ين َ
ـر){األحـ ـزاب  }41 :وقول ــه تع ــالى ( :فَـ ـِإ َذا قَض ـ ْـيتُم َّمَن ِ
اسـ ـ َك ُك ْم فَ ــا ْذ ُك ُروْا اللّـ ـ َـه
َكثِي ـ ًا
َ
ـال لِلَّـ ِـذي ظَـ َّـن
َكـ ِـذ ْك ِرُك ْم َآبــاء ُك ْم أ َْو أَ َشـ َّـد ِذ ْكـ ًا
ـر){البق ـرة  }211 :وقولــه تعــالى َ ( :وقَـ َ
ِ
ـك َفأَنســاه َّ
السـ ْـج ِن
ـث ِفــي ِّ
أََّنــهُ َنـ ٍ
الشـ ْـي َ
ان ِذ ْكـ َـر َرِّبـ ِـه َفَلبِـ َ
ط ُ
ـاج ِّم ْنهُ َمــا ا ْذ ُك ْرنِــي عنـ َـد َرِّبـ َ َ ُ
ِ
َّ ِ
ض ِِ
ـودا
امـا َوقُ ُعـ ً
ين َيـ ْذ ُك ُر َ
ين) {يوسـف  }42 :وقولـه تعــالى ( :الـذ َ
ـع سـن َ
ون الّل َـه قَي ً
ِب ْ َ
ـت َهـذا ب ِ
ق الس ِ
وعَلى ج ُنوبِ ِهم ويتََف َّكر ِ
ات واأل َْر ِ
ـاطالً
ض َربََّنا َمـا َخَل ْق َ
َ
َ َ َ ُ ْ ََ ُ َ
ون في َخْل ِ َ
َّم َاو َ
ِ
اب َّ
الن ــار){آل عمـ ـران  }191 :وقول ــه تع ــالى َ ( :وا ْذ ُك ـ ْـر ِف ــي
ُس ـ ْـب َح َان َك َفقَن ــا َعـ ـ َذ َ
اهيم إَِّنـه َكـان ِ
ِ
اْل ِكتَ ِ
ص ِّـديقًا َّنبًِّيـا){مـريم  }41 :أي  :اذكـر ألهـل مكـة أمـر
اب إِ ْب َـر َ ُ َ
ـت إِ ْذ أ ََوْيَنـا إَِلـى
ـال أ َأ
إبراهيم  ،وكذلك ما كان على نحوها  ،وقولـه تعـالى َ ( :ق َ
َرَْي َ
ـوت وم ــا أَنس ـ ِ
ـانيهُ إِ ّال َّ
َن أَ ْذ ُك ـ َـرهُ){الكه ــف :
َّ
الش ـ ْـي َ
الص ـ ْـخ َ ِرة َفـ ـِإِّني َن ِس ـ ُ
ان أ ْ
ط ُ
َ
ـيت اْل ُح ـ َ َ َ
ك
 }63وقولــ ــه تعـ ـ ــالى ( :أ ََوال َي ـ ـ ـ ْذ ُك ُر
ـان أََّنـ ـ ــا َخَل ْقَنـ ـ ــاهُ ِمـ ـ ــن َقْب ـ ـ ـ ُل َوَلـ ـ ـ ْـم َي ـ ـ ـ ُ
األنسـ ـ ـ ُ
َ

( ) نزهة األعين ص 3

.
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َشـ ـ ـ ْـيًئا){مـ ـ ـ ـريم  }67 :وقولـ ـ ــه تع ـ ـ ــالى َ ( :ولَ ـ ـ ـ ِـذ ْك ُر اللَّـ ـ ـ ِـه أَ ْكَب ـ ـ ـ ُـر َواللَّـ ـ ــهُ َي ْعلَ ـ ـ ـ ُـم َم ـ ـ ــا
ون){العنكبوت  }45 :أي  :ذكر اهلل لعبده أكبر من ذكر العبد له
صَن ُع َ
تَ ْ
وقد جاء الذكر بالقلب  ،كقوله تعالى ( :والَّ ِذين إِ َذا َفعلُوْا َف ِ
اح َش ًة أ َْو
َ َ
َ
ِ ُّ
ِ
وب إِ ّال اللّهُ َولَ ْم
استَ ْغ َف ُروْا ل ُذ ُنوبِ ِه ْم َو َمن َي ْغف ُر الذ ُن َ
ظَلَ ُموْا أ َْنفُ َسهُ ْم َذ َك ُروْا اللّ َه َف ْ
ِ
ون){آل عمران  }135 :يعني ذكروه بأنفسهم
ُيص ُّروْا َعلَى َما فَ َعلُوْا َو ُه ْم َي ْعلَ ُم َ

()1

وفي تفسير قوله تعالى ( َفِإ َذا َقض ْيتُم َّمَن ِ
اس َك ُك ْم َفا ْذ ُك ُروْا الّل َه َك ِذ ْك ِرُك ْم
َ
َآباء ُك ْم أ َْو أَ َش َّد ِذ ْك ًار){البقرة  }211 :قال الزجاج  (( :كانت العرب إذا قضت
مناسكها  ،وقفت بين المسجد ب منى  ،وبين الجبل ؛ فتعدد فضائل آبائها ،
وتذ كر محاسن أيامها ؛ فأمرهم اهلل أن يجعلوا ذلك هلل تعالى  ،وأن يزيدوا على
ذلك الذكر  ،فيذكروا اهلل بتوحيده  ،وتعديد نعمه ؛ َّ
ألنه إذا كانت آلبائهم نِ َع ُم
()2
؛ فهي من اهلل عز وجل  ،وهو المشكور عليها))
فهذه هي داللة لفظ (الذكر) أينما وردت في القرآن الكريم  ،وما

أ ِ
ُلصق به من دالالت غيرها تحت اسم الوجوه  ،فجميعها وجوه مختلقة ما

أنزل بها من سلطان  ،وفيما يأتي نذكر أشهر هذه الوجوه التي ذكرها
لنقرها قراءة جديدة  ،ومن اهلل
أصحاب كتب الوجوه والنظائر للفظ (الذكر) أ
الهدى والسداد .

المحور الثالث  :الوجوه المعكوسة للفظ (الذكر)

-0الوحي  :زعم أصحاب الوجوه والنظائر َّ ،
أن لفظ (الذكر) جاء

في القرآن الكريم بمعنى الوحي  ،مستشهدين على ذلك بقول اهلل تعالى :
( ) ينظر  :الوجوه والنظائر لهرون بن موسى ص  ، 3 -30والوجوه والنظائر للعسكري
ص  ، 22- 2والوجدددوه والنظددددائر للدددددامغاني ص  ، 0- 3ونزهددددة األعددددين ص
 2ومنتخب قرة العيون البن الجوزي ص . 2- 3
( ) معاني القرآن وإعرابب . 72/
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ات ِذ ْك ار){الصافات  }3 :وقوله تعالى ( :فَاْلمْل ِقي ِ
(فَالتَّ ِالي ِ
ات ِذ ْك ًار){المرسالت :
ُ َ
َ
ً
ُنزَل عَل ْي ِه ِّ
الذ ْك ُر ِمن َب ْي ِنَنا َب ْل ُه ْم ِفي َش ٍّك ِّمن ِذ ْك ِري َب ْل
 }5وقوله تعالى ( :أَأ ِ َ
َل َّما َي ُذوقُوا َع َذ ِ
اب){ص  }4 :وقوله تعالى َ ( :وَقالُوْا َيا أَيُّهَا الَّ ِذي ُن ِّزَل َعَل ْي ِه
ِّ
ون){الحجر }6 :
الذ ْك ُر إَِّن َك لَ َم ْج ُن ٌ

قالوا بمجيء لفظ (الذكر) هنا بمعنى الوحي  ،ولِ َم ال يكون بمعنى
فضال
القرآن ؟! أو بمعنى اللوح المحفوظ ؟!  ،هذا ما لم يتساءلوا عنه ،
ً
عن ذكر الجواب َّ ،
من َّزلة من
كأنما ما ألصقوه على لفظ (الذكر) دالالت َ
السماء ال نقاش فيها .

-8التوراة  :وقالوا بمجيئه بمعنى التوراة  ،أو الكتب المتقدمة  ،كما
في قوله تعالى ( :وما أَرسْلَنا ِمن َقْبلِ َك إِالَّ ِرجا ً ِ
َه َل
اسأَلُوْا أ ْ
َ
ال ُّنوحي إَِل ْي ِه ْم َف ْ
ََ ْ َ
َنزْلَنا إِلَ ْي َك ِّ ِ
الذ ْك ِر إِن ُكنتُم الَ تَعلَمون { }43بِاْلبيَِّن ِ
ِّ
ات و ُّ
ِّن
الزُب ِر َوأ َ
الذ ْك َر لتَُبي َ
َ
ُْ َ
ْ
َ
َّ
لِ َّلن ِ
ون)النحل  }44-43 :وقوله تعالى َ ( :و َما
اس َما ُن ِّزَل إَِل ْي ِه ْم َوَل َعلهُ ْم َيتَ َف َّك ُر َ
ِ
َه َل ِّ
ال
الذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم َ
أ َْر َسْلَنا َقْبَل َك إِالَّ ِر َجا ً
اسأَلُوْا أ ْ
ال ُّنوحي إَِل ْي ِه ْم َف ْ

ون){األنبياء }7 :
تَ ْعَل ُم َ
 -3القرآن :
ُنزَل َعلَ ْي ِه ِّ
((أَأ ِ
الذ ْك ُر ِمن
َع َذ ِ
اب){ص  }4 :وقوله

وقالوا بمجيئه بمعنى القرآن  ،كقول اهلل تعالى :
َب ْينَِنا َب ْل ُه ْم ِفي َش ٍّك ِّمن ِذ ْك ِري َب ْل لَ َّما َي ُذوقُوا
تعالى َ ( :ما َيأ ِْتي ِهم ِّمن ِذ ْك ٍر َّمن َّرِّب ِهم ُّم ْح َد ٍث إِال
ون){األنبياء  }2 :وقوله تعالى َ ( :و َه َذا ِذ ْكٌر ُّمَب َار ٌك أ َ
استَ َم ُعوهُ َو ُه ْم َيْل َع ُب َ
ْ
َنزْلَناهُ
ِ
ون){األنبياء }51 :
أَ َفأَنتُ ْم َلهُ ُمنك ُر َ
أيضا بمجيئه بمعنى اللوح المحفوظ أو
 -2اللوح المحفوظ  :وقالوا ً
ور ِمن َبع ِد ِّ
المتقدم  ،كقول اهلل تعالى ( :ولَقَ ْد َكتَْبَنا ِفي َّ
ِّ
الزُب ِ
الذ ْك ِر أ َّ
َن
الكتاب
ْ
َ
األرض ي ِرثُها ِعب ِادي َّ ِ
ون){األنبياء .)1(}115 :
الصال ُح َ
ْ َ َ َ َ َ

( ) ينظر  ::الوجوه والنظائر  ،لهرون بن موسدى ص  ، 30والوجدوه والنظدائر للعسدكري
ص  ، 27والمفددردات فددي غريددب القددرآن ل صددفهاني ص  ، 22والوجددوه والنظددائر
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والوحي والتوراة والكتب المتقدمة  ،والقرآن  ،واللوح المحفوظ  ،أسماء
أو دالالت معانيها متقاربة  ،بل تنطبق داللة بعضها على بعض  ،فالوحي

في اللغة  (( :يدل على إلقاء علم في إخفاء  ،أو غيره إلى غيرك  ،فالوحي :

إشارة  ،والوحي  :الكتاب والرسالة  ،وكل ما ألقيته إلى غيرك  ،حتى علمه
فهو وحي كيف كان  ،وأوحى اهلل تعالى  ،ووحى)) (.)1

فيدخل في معنى الوحي  :التوراة  ،والزبور  ،واإلنجيل  ،والقرآن ،

واللوح المحفوظ  ،وكل ما أنزله ا هلل تعالى على األنبياء والرسل .

والحقيقة َّ
أيضا في قوله تعالى :
أن المراد من أهل الذكر أهل القرآن ً
(وما أَرسْلنا َقبَل َك إِ َّ
ال ِرجا ً ِ
َه َل ِّ
ال
الذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم َ
اسأَلُوْا أ ْ
ََ ْ ََ ْ
َ
ال ُّنوحي إَِل ْي ِه ْم َف ْ
تَعلَمون){األنبياء  }7 :وقوله تعالى ( :وما أَرسْلَنا ِمن َقْبلِ َك إِالَّ ِرجاالً ُّن ِ
وحي
َ
ُْ َ
ََ ْ َ
ِ
َه َل ِّ
ِ
ات و ُّ
َنزْلَنا إِلَ ْي َك
الزُب ِر َوأ َ
اسأَلُوْا أ ْ
الذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم الَ تَ ْعلَ ُم َ
إِلَ ْي ِه ْم فَ ْ
ون { }43باْلَبيَِّن َ
َّ
ِّ ِ
ِّن لِ َّلن ِ
ون)النحل  }44-43 :أي :
اس َما ُن ِّزَل إَِل ْي ِه ْم َوَل َعلهُ ْم َيتَ َف َّك ُر َ
الذ ْك َر لتَُبي َ
العالمين به  ،وليس المراد  :أهل التوراة  ،أو الكتب المتقدمة ؛ َّ
ألن القرآن
أخبرنا ب ما احتوته تلك الكتب من أحكام وشرائع  ،وكيف كان حال الرسل
عالما بذلك كلِّه .
عالما بالقرآن  ،كان ً
واألنبياء وأقوامهم ؛ فمن كان ً
وأصحاب كتب الوجوه والنظائر حين جعلوا لفظ (الذكر) بهذه

المعاني  ،وغيرها مما َّ
تقدم ذكره  ،لم يشيروا إلى العالقة بينهما  ،ولم أجد

مثال مجيء الذكر بمعنى القرآن
أحدا منهم ذكر السبب أو العلة التي َّ
سوغت ً
ً
 ،ولم يسألوا أنفسهم  :ما الجسر الذي أوصله إلى أن يكون قرًآنا  ،وما
العالقة بين الداللتين؟ ولم يحصل منهم ذلك  ،ذلك َّأنهم عاملوا لفظ (الذكر)

معاملة اللفظ المشترك  ،وهذا هو منهج أصحاب كتب الوجوه والنظائر الذي
للدامغاني ص  ، 9- 2ونزهة األعين ص  70ومنتخب قرة العيدون البدن الجدوزي
ص ، 0وبصائر ذوي التمييز ، 7/7
( ) مقاييس اللغة ص . 930-929
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استنادا إلى َّ
أن داللة الذكر على القرآن معادلة
صرحوا به  ،أي  :عاملوه
َّ
ً
ومساوية لداللته على الذكر بالقلب واللسان  ،سواء بسواء .

سمى اهلل كتابه بأسماء كثيرة على سبيل الوصف  ،بلغت مئة
فقد َّ

كما أحصاها الفيروزآبادي وقد ساق هذه األسماء جميعها  ،والمراد فيما يبدو
من االسم الصفة  ،واستشهد باآليات التي تضمنت أسماء القرآن التي من

بينها  ،تسمية القرآن َّ
بأنه عظيم  ،أو عزيز  ،أو علي  ،أو النور  ،أو الهدى

 ،أو الرحمة  ،أو الفرقان  ،أو البرهان  ،أو الصدق  ،أو الذكرى  ،أو الذكر
 ،أو التذكرة  ،أو الموعظة  ،أو البينة  ،أو الوحي  ،أو الرسالة  ،أو النبأ ،

أو القِّي م  ،أو الروح  ،أو الكالم  ،أو الحديث  ،أو وصل اهلل  ،أو البالغ ،
()1

أو الصراط المستقيم  ،أو العروة الوثقى  ،أو الحجة البالغة

آن
ومن ذلك وصفه بالمجيد كقوله تعالى َ( :ب ْل ُه َو قُ ْر ٌ
ويكتفى
ًا
يد){البروج }21 :
َّم ِج ٌ
وكثير ما يحذف الموصوف الذي هو القرآن ُ ،
بصفته كقوله تعالى َ ( :قي ِّ ِ
يدا ِمن لَّ ُد ْنهُ){الهف  }2 :أي :
ْسا َش ِد ً
ِّما ل ُينذ َر َبأ ً
ً
ِ
ِ
ِّما  ،وقد يوصف االسم بالمصدر كقوله تعالى َ ( :فآت ِه ْم َع َذ ًابا ض ْع ًفا
قرًآنا قي ً
الن ِار){األعراف  }34 :فـ( ِ
ِّم َن َّ
ض ْع ًفا) مصدر وقع صفة للعذاب  ،وقد ُيح َذف
الموصوف ويقوم المصدر الصفة مقامه  ،وال سيما إذا كان الموصوف
ال بالمعنى العام الذي تدل عليه الصفة كقوله تعالى ِ( :إَّنا َن ْح ُن َن َّزْلَنا
مشمو ً
الذ ْكر وِاَّنا َله َلح ِافظُون){الحجر  }9 :فقد و ِ
صف القرآن بالذكر وجاز أن تقوم
َ
ِّ َ َ ُ َ
ُ
اسما له ؛ إذ ليس
صفة الذكر مقامه  ،فالذكر من صفات القرآن  ،وليس ً
للقرآن إالّ اسم واحد وهو القرآن ؛ والدليل على ذلك وصف غير القرآن به ،
فقد و ِ
صف به اللوح المحفوظ أو الكتب المتقدمة في قوله تعالى َ ( :ولَقَ ْد َكتَْبَنا
ُ
ِ
ِ ِ
ور ِمن َبع ِد ِّ
ِفي َّ
الزُب ِ
الذ ْك ِر أ َّ
ون){األنبياء :
ي الصَّال ُح َ
األر َ
ْ
ض َي ِرثُ َها عَباد َ
َن ْ

( ) 1ينظر  :بصائر ذوي التمييز ص . 96-44
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 }115والدليل على ذلك ذكره مع صفته أو ذكرها مع موصوفها في قوله
آن ِذي ِّ
تعالى ( :ص َواْلقُ ْر ِ
الذ ْك ِر){ص }1 :
وصفوة القول َّ
يسم الذكر قرًآنا  ،كما فعل
أن اهلل سبحانه وتعالى  ،لم ِّ
سمى
أصحاب كتب الوجوه والنظائر  ،ومن قلَّدهم من المفسرين  ،واَّنما َّ

ذكر  ،فقلبوا هذه القضية رأسا على عقب و َّ
اختلت النتيجة ؛ والمسوغ
القرآن اً
ً
والسر في ذلك َّ ،
أن ما يدل عليه الذكر يتضمنه القرآن  ،ففي القرآن الكريم
ألفاظ التهليل والتسبيح والتكبير  ،وألفاظ الحمد هلل  ،والشكر له  ،والثناء عليه

 ،وفيه تذكير لإلنسان بنعم اهلل عليه  ،وتذكيره بأيام اآلخرة  ،وبيوم الحساب ،
وبالجنة والنار  ،وتذكيره بأوامر اهلل  ،ونواهيه  ،فالداللة الموضوعة للفظ

(الذكر) تتمثل في كل سورة من سور القرآن الكريم  ،بل في كل آية من
ُخر  :الوحي  ،واللوح المحفوظ
آياته  ،وكذلك يقال الكالم نفسه في الوجوه األ َ
 ،والتوراة  ،والزبور  ،وكل الكتب السماوية المنزلة ؛ َّ
جميعا تمثل
ألنها
ً
احدا .
ناموسا و ً
ً
()1
يسمى القرآن بالذكر َّ ،
ألن الغاية األساسية من
لذلك استحق أن َّ

نزوله على الناس  ،هو تذكيرهم باهلل وبدين الحق  ،وهذا الحق ال يحتاج إلى

شرح وبيان ؛ َّ
ألن اهلل سبحانه  ،قد فطر الناس عليه  ،فهو ال يحتاج إلى

أكثر من تذكيرهم به .

وقد عبَّر عن القرآن هنا بالذكر  ،وعبَّر عنه بلفظه في قوله تعالى :

يال){اإلنسان َّ }23 :
آن تَ ِ
ألنه أريد القرآن بعينه ،
نز ً
(ِإَّنا َن ْح ُن َن َّزْلَنا َعَل ْي َك اْلقُ ْر َ
بلفظه ومعناه  ،وهو بهذه الصفة لم َيَن َّزل إالَّ على قلب رجل واحد  ،هو
محمد صلى اهلل عليه وسلم  ،لهذا قال هنا( َعلَ ْي َك) ولم يقلها في قوله تعالى :
ِ
(إَِّنا َن ْح ُن َن َّزْلَنا ِّ
ون) فلم يقل ( َعَل ْي َك) َّ
ألنه أراد القرآن بصفة
الذ ْك َر َوِاَّنا َل ُه َل َحافظُ َ
سمى إلى مفعوله الثاني بنفسه أو بالباء .
( ) 1جاز في اللغة تعدي َّ
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الذكر الذي فيه  ،فهو بهذه الصفة سيكون في قلوب كل المؤمنين والمسلمين
في كل زمان ومكان حتى قيام الساعة  ،لذا اقتضى أن يحفظه اهلل حتى قيام

الساعة .

أن أصحاب كتب الوجوه والنظائر  ،درسوا العالقة بين لفظ
فلو ّ
(الذكر) وبين القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة وبينه وبين معنى الوحي
واللوح المحفوظ  ،دراسة مستقيمة  ،ودخلوا البيوت من أبوابها  ،النتهت

دراستهم هذه  ،إلى إثبات الداللة الموضوعة للفظ (الذكر)  ،التي هي الذكر
ال من إلغاء هذه الداللة التي انتهت إليها
باللسان والقلب والتذكر والتذكير  ،بد ً
دراستهم المقلوبة .

-5الصلوات الخمس  :وكذلك زعموا مجيء الذكر بمعنى الصلوات
ال ال تُْل ِهي ِه ْم تِ َج َارةٌ َوال َب ْي ٌع َعن ِذ ْك ِر
الخمس  ،كقول اهلل تعالى ِ ( :ر َج ٌ
اللَّ ِه){النور  }37 :وقوله تعالى ( :يا أَي َّ ِ
َم َوالُ ُك ْم َوال
ُّها الذ َ
آم ُنوا ال تُْل ِه ُك ْم أ ْ
ين َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ون){المنافقون }9 :
أ َْو ُ
الد ُك ْم َعن ذ ْك ِر الله َو َمن َي ْف َع ْل َذل َك َفأ ُْوَلئ َك ُه ُم اْل َخاس ُر َ
إن ِخ ْفتُم َف ِرجاالً أَو رْكب ًانا َفِإ َذا أ ِ
َمنتُ ْم َفا ْذ ُك ُروْا اللّ َه َك َما َعلَّ َم ُكم
وقوله تعالى َ ( :ف ْ
ْ ُ َ
ْ َ
ون){البقرة }239 :
َّما لَ ْم تَ ُك ُ
ونوْا تَ ْعلَ ُم َ
ت ُح َّ
ب
-6صالة العصر خاصة  :كقوله تعالى ( :فَقَ َ
َحَب ْب ُ
ال إِِّني أ ْ
ت بِاْل ِح َج ِ
اب){ص }32 :
اْل َخ ْي ِر َعن ِذ ْك ِر َربِّي َحتَّى تََو َار ْ
-7صالة الجمعة  :كقوله تعالى َ ( :فاسعوا إَِلى ِذ ْك ِر َّ
الل ِه){الجمعة :
ْ َْ
.)1(}9
مما يدل على َّ
أن قول أصحاب كتب الوجوه بهذه الوجوه  ،كان مبنيَّا

كله على االرتجال  ،وعلى التقليد  ،وليس على دراسة علمية وموضوعية ،
( ) ينظر  ::الوجوه والنظائر  ،لهرون بن موسدى ص  ، 3والوجدوه والنظدائر للعسدكري
ص  ، 22والوجوه والنظائر للدامغاني ص  ، 9ونزهة األعين ص  9ومنتخدب قدرة
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هو َّ
أن كتبهم هذه  ،تكاد تكون الوجوه فيها واحدة  ،والشواهد فيها نفسها
مكررة .

أيضا
وما يدل على ذلك ً

الصلوات الخمس  ،في قوله تعالى
اللَّ ِه) ){النور  }37 :ويبدو َّأنهم لم

ادعاؤهم كما َّ
تقدم بمجيء الذكر بمعنى
ِ ( :ر َجا ٌل ال تُْل ِهي ِه ْم ِت َج َارةٌ َوال َب ْي ٌع َعن ِذ ْك ِر
يقرؤوا  ،أو ينقلوا اآلية كاملة ؛ بل اكتفى

كل منهم بتقليد من سبقه  ،والنقل عنه ؛ فاآلية كما هي ِ ( :ر َجا ٌل ال تُْل ِهي ِه ْم
الزَك ِاة ي َخافُون يوما تَتََقَّلب ِف ِ
تِجارةٌ وال ب ْيع عن ِذ ْك ِر اللَّ ِه وِا َق ِام َّ ِ
يه
ُ
الصالة َوِايتَاء َّ َ
ََ َ َ ٌ َ
َ َْ ً
َ
ص ُار){النور }37 :
وب َو ْ
اْل ُقلُ ُ
األب َ
قطعا ليس بمعنى الصلوات الخمس  ،ذلك َّأنه عطف
فالذكر هنا ً
الص ِ
الة) على قوله ( ِذ ْك ِر اللَّ ِه) مما يدل على َّأنه أراد من الذكر
قوله ( َوِاقَ ِام َّ

ألن العطف يقتضي المغايرة ؛ إذ ال يصح عطف
غير الصلوات الخمس ّ ،
أيضا سياق اآلية ( ِر َجا ٌل ال تُْل ِهي ِه ْم
الشيء على نفسه  ،والدليل على ذلك ً
تِجارةٌ وال ب ْيع عن ِذ ْك ِر َّ
الل ِه)  ،فالمراد ذكر اهلل باللسان في األسواق  ،وقد
ََ َ َ ٌ َ
صص لهذا النوع من الذكر باب تحت عنوان  :الترغيب في ذكر اهلل تعالى
ُخ ِّ
رت أحاديث تبيِّن فضل
في األسواق ومواطن الغفلة  ،وتحت هذا العنوان ُذ ِك ْ
ذكر اهلل في هذه المواطن بين الناس  ،والناس مشغولون عن تسبيح اهلل

وحمده  ،بقضايا التجارة والبيع والشراء منها (( :عن عمر بن الخطاب ،

رضي اهلل عنه َّ ،
أن رسول اهلل  ،صلى اهلل عليه وسلم  ،قال  :من دخل
السوق  ،فقال  :ال إله ّإال اهلل وحده ال شريك له  ،له الملك وله الحمد ،
يحيي ويميت  ،وهو حي ال يموت  ،بيده الخير  ،وهو على كل شيء قدير .

كتب اهلل له ألف ألف حسنة  ،ومحا عنه ألف ألف سيئة رواه الترمذي ،

والحديث حسن لغيره .)1( .

( ) ينظر  ::الترغيب والترهيب للحافظ المنذري /7
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وأقول هنا ما قلتُه في الوجوه السابقة َّ ،
أن القرآن الكريم لم يستعمل
الذكر بمعنى الصالة  ،واَّنما استعمل الصالة بمعنى الذكر ؛ َّ
ألن الداللة

الموضوعة للذكر تتمثل بكل وضوح في الصالة  ،فالمرء في صالته  ،يتلفظ
بألفاظ التكبير  ،والتسبيح  ،والتهليل  ،وفيها يق أر سورة الفاتحة وآيات من
القرآن بعدها  ،ففي الصالة إذن ما في القرآن الكريم من معاني الذكر والتذكر

سمى اهلل الصالة بالذكر .
والتذكير ؛ من أجل ذلك َّ
المحور الرابع  :الوجوه المختلقة للفظ (الذكر)

 -0البيان  :زعم أصحاب الوجوه والنظائر بمجيء لفظ (الذكر)

بمعنى البيان  ،واستشهدوا على ذلك بقول اهلل تعالى ( :أ ََو َع ِج ْبتُ ْم أَن َجاء ُك ْم
َّ
ِ ِ
ِ
ون){األعراف :
ذ ْكٌر ِّمن َّرِّب ُك ْم َعلَى َر ُج ٍل ِّمن ُك ْم ل ُينذ َرُك ْم َولِتَتَّقُوْا َولَ َعل ُك ْم تُْر َح ُم َ
 }63أي  :بيان من ربكم على رجل منكم  ،وقوله تعالى َ ( :ه َذا ِذ ْكٌر َوِا َّن
ِ ِ
ين لَ ُح ْس َن م ٍ
آب){ص  }49 :يعني  :هذا بيان  ،وقوله تعالى َ ( :و َما
لْل ُمتَّق َ
َ
َج ٍر إِ ْن ُه َو إِالَّ ِذ ْكٌر ِّلْل َعاَل ِمين){يوسف  }114 :أي  :إن هو
تَ ْسأَلُهُ ْم َعَل ْي ِه ِم ْن أ ْ
()1
آن ِذي ِّ
ّإال بيان  ،وقوله تعالى ( :ص َواْلقُ ْر ِ
الذ ْك ِر){ص }1 :
من أقوى األدلة على بطالن قولهم هذا َّ
أن اهلل سبحانه لو أراد من

الذكر في هذه اآليات معنى البيان الستعمل لفظه  ،وقد وصف اهلل قرآنه
ان ِّل َّلن ِ
ظةٌ
اس َو ُه ًدى َو َم ْو ِع َ
بالبيان بلفظه  ،كما قال تعالى َ ( :هـ َذا َبَي ٌ
ِّ ِ
ين){آل عمران  }134 :ألم تضع لغة العرب  ،ولغة القرآن الكريم لفظ
لْل ُمتَّق َ
ال منه
(البيان) للتعبير عن معنى البيان  ،فلِ َم إذن تستعمل لفظ (الذكر) بد ً
رجال يمسك األشياء بقدمه  ،ويأكل
أيت ً
للتعبير عن هذا المعنى ؟! لو ر َ
ويكتب بها  ،وقد ترك كفَّه السليمة التي خلقها اهلل لإلنسان ؛ ليستخدمها لمثل
هذه األعمال  ،ماذا تقول عنه ؟  ،فأصحاب الوجوه والنظائر  ،ومن حذا
( ) ينظر  :الوجوه والنظائر لهرون بن موسى ص  ،30والوجوه والنظدائر للعسدكري ص
.
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حذوهم من المفسرين  ،يكونون في هذا الموضع  ،قد اتهموا القرآن من حيث

لم يشعروا َّ
بأنه دخل البيوت من غير أبوابها  ،فللفظ (الذكر) داللته التي
يجب أن ُي َف َّسر بها الشاهد القرآني  ،فقوله تعالى َ ( :و َما تَ ْسأَلُهُ ْم َعَل ْي ِه ِم ْن
أَج ٍر إِن هو إِ َّ
ال ِذ ْكٌر لِّْل َعالَ ِمين){يوسف  }114 :تفسيره كما قال الطبري
ْ
ْ َُ
((يقول تعالى ذكره  :ما هذا الذي أرسلك به يا محمد من النبوة والرسالة َّ
إال
ذكر وعظة وتذكير للعالمين  ،ليتعظوا ويتذكروا به)) ( )1وقال الواحدي (((إِ ْن
()2
ُه َو إِالَّ ِذ ْكٌر لِّْل َعاَل ِمين) تذكرة لهم بما هو صالح لهم ونجاتهم من النار))
ِ ِ
ِ
ين َل ُح ْس َن
أيضا جاء تفسير قوله تعالى َ ( :ه َذا ذ ْكٌر َوِا َّن لْل ُمتَّق َ
وبهذه الداللة ً
م ٍ
آب){ص  }49 :قال الطبري في تفسير هذه اآلية ((( :هذا ذكر) يقول
َ
تعالى ذكره  :هذا القرآن الذي أنزلناه إليك  ،يا محمد ذكر لك ولقومك ،
َّ
ذكرناك واياهم به))

()3

وقال الزجاج (( :معناه واهلل أعلم  :هذا شرف وذكر

أبدا ُ ،يذكرون في الدنيا بالجميل  ،ويرجعون في اآلخرة
جميل ُ ،يذكرون به ً
إلى مغفرة اهلل)) ( ) 4وكذلك كان تفسير قوله تعالى ( :ص َواْلقُ ْر ِ
آن ِذي
ِّ
الذ ْك ِر){ص  }1 :قال الطبري (( :وأولى القولين عندي في الصواب من قال
معناه  :ذي التذكير لكم))

()5

أليس للفظ (الذكر) داللة ؟ فلِ َم االختالف في تفسيره  ،وااللتجاء إلى
الترجيح ؟!
أيضا بمجيء لفظ (الذكر) بمعنى التوحيد ،
-8التوحيد  :وقالوا ً
ِ
ِ
ضن ًكا َوَن ْح ُش ُرهُ َي ْوَم
كقول اهلل تعالى َ ( :و َم ْن أ ْ
ض َعن ذ ْك ِري َفِإ َّن َلهُ َمعي َش ًة َ
َع َر َ
( ) جامع البيان . 9 / 7
( ) الوسيط في تفسير القرآن المجيد .. 273/
( )7جامع البيان . 0 / 7
( )2معاني القرآن وإعرابب  ، 37/2وينظر  :الوسيط للواحدي . 32 /7
( )3جامع البيان  ، 20/ 7وينظر  :المحررالوجيز البن عطية األندلسي . 9 /2
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اْل ِقي ِ
َع َمى){طه  }124 :وقالوا المعنى  :ومن أعرض عن توحيد اهلل ،
امة أ ْ
ََ
ط ًانا َفهَُو َل ُه
ش َعن ِذ ْك ِر َّ
ِّض َلهُ َش ْي َ
وقوله تعالى َ ( :و َمن َي ْع ُ
الر ْح َم ِن ُن َقي ْ
ين){الزخرف  }36 :والمعنى عندهم  :ومن يعش عن توحيد اهلل (.)1
َق ِر ٌ
لم يذكر أصحاب كتب الوجوه والنظائر  ،ما المسوغ الذي حملهم

على جعل لفظ (الذكر) في هذه اآليات بمعنى التوحيد ؟ ولو أراد ما ادعوه
ض َعن ِذ ْك ِري فَِإ َّن لَ ُه
لقال  :ومن أعرض عن توحيدي  ،بل قال َ ( :و َم ْن أ ْ
َع َر َ
ِ
ألنه أراد المعنى الذي ذكره الطبري (( :الذي أ ِّ
ضن ًكا) َّ
ُذكره به فتولَّى
َمعي َش ًة َ
عنه  ،ولم يقبله  ،فينزجر عما هو عليه َّ 111
فإنه له معيشة ضنكا)) (.)2
أيضا َّ
أن لفظ (الذكر) جاء بمعنى العظة ،
 -3العظة  :وزعموا ً
ِ
اب ُك ِّل
كقول اهلل عز وجل َ ( :فلَ َّما َن ُسوْا َما ُذ ِّك ُروْا بِه َفتَ ْحَنا َعلَ ْي ِه ْم أ َْب َو َ
َش ْي ٍء){االنعام  }144 :يعني  :ما ُوعظوا به  ،وقوله تعالى ( :أَئِن ُذ ِّك ْرتُم َب ْل

ون){يس  }19 :وقوله تعالى َ ( :ف َذ ِّك ْر بِاْلقُ ْر ِ
اف
آن َمن َي َخ ُ
أَنتُ ْم َق ْوٌم ُّم ْس ِرفُ َ
َنت
َو ِع ِيد){ق  }45 :يعني  :عظ بالقرآن  ،وقوله تعالى َ ( :ف َذ ِّك ْر إَِّن َما أ َ
ُم َذ ِّكٌر){الغاشية  }21 :يعني  :عظ َّإنما أنت واعظ  ،وقوله تعالى َ ( :وَذ ِّك ْر
ِ
َفِإ َّن ِّ
ين){الذاريات  }55 :وقوله تعالى َ ( :ف َذ ِّك ْر إِن َّن َف َع ِت
الذ ْك َرى تَ َ
نف ُع اْل ُم ْؤ ِمن َ
ِّ
الذ ْك َرى){االعلى .)3( }9 :

التذكر ُّ :
جاء في اللسان ُّ (( :
الشيء بعد
وذكرت
تذكر ما أُنسيته ،
ُ
َ
وتذكر به  ،وأذ َكرتُه غيري َّ
َّ
وذكرتُه
النسيان  ،وذ ْكرته بلساني وقلبي ،
ْ
َ

( ) ينظر  ::الوجوه والنظائر للدامغاني ص  ، 0ونزهة األعين ص 9
العيون البن الجوزي ص  9وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي . 3/7
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 ،ونزهددددددة األعددددددين ص - 2
ص  ، 2والوجددددددوه والنظددددددائر للدددددددامغاني ص 2
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ُّ
التذكر والتذكير  ،وقال األزهري (( :والرجل
بمعنى))(  ) 1فهذا هو معنى
يتعظ  :إذا قبل الموعظة حين ُي َّ
الخير ونحوه)) ( ، )2فجعل األزهري داللة
ذك ُر
َ
أن اإلنسان إذا ُذ ِّكر َّ
الموعظة بقبول ما ُي َّ
ذك ُر به  ،بمعنى َّ
فتذكر  ،يقال له
َ
قد َّ
تذك َر  ،وال يقال َّ
بأنه قد اتَّعظ ّ ،إال بعد أن يؤثَِّر فيه التذكير في تغيير
سلوكه  ،فالعظة واالتعاظ  ،يجيئان بعد الذكر والتذكير  ،وهذا يدل على َّ
أن

العظة غير الذكر  ،والعالقة بينهما هي َّ
أن من الوسائل التي تجعل اإلنسان

يتعظ  ،تذكيره بما نسيه من أُمور الخير  ،وتذكيره بما غفل عنه من العواقب

 ،وأقول هنا ما قلتُه هناك في معنى البيان َّ :أنه لو كانت صيغة التذكير في
اآليات المذكورة ونحوها بداللة العظة أو الوعظ  ،فلِ َم إذن لم يستعمل القرآن
الكريم لفظ (الوعظ) بدالً من لفظ (الذكر)؟! فالقول َّ
بأن الذكر يعني العظة ،

يعني القول بتطابقهما التام في الداللة في القرآن ال كريم  ،وال وجود لمثل هذا
ألنه لو صح ذلك َّ
التطابق في كتاب اهلل ؛ َّ
لتخلى القرآن الكريم عن استعمال
قطعا على اختالف معنيهما .
معا يدل ً
أحد هذين اللفظين  ،فاستعمالهما ً
أيضا َّ
أن لفظ (الذكر) جاء بمعنى الحفظ ،
 -2الحفظ  :وزعموا ً
ُّ
كقوله تعالى ( :وِا ْذ أ َ ِ
ور ُخ ُذوْا َما آتَْيَنا ُكم ِبقُ َّوٍة
َخ ْذَنا ميثَا َق ُك ْم َوَرَف ْعَنا َف ْوَق ُك ُم الط َ
َ
ِ ِ َّ
ون){البقرة  }63 :يعني  :احفظوا ما في التوراة من
َوا ْذ ُك ُروْا َما فيه لَ َعل ُك ْم تَتَّقُ َ
األمر والنهي  ،وقوله تعالى َ ( :وا ْذ ُك ُروْا نِ ْع َم َة الّل ِه َعَل ْي ُك ْم){آل
عمران .)3(}113:

( ) . 72/2
( ) تهذيب اللغة . 79 3/2 :
( )7ينظر  ::الوجوه والنظائر  ،لهرون بن موسدى ص  ، 29والوجدوه والنظدائر للعسدكري
 ،ونزهة األعين ص  9ومنتخب قرة
ص  ، 2والوجوه والنظائر للدامغاني ص 2
العيون البن الجوزي ص ، 0
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ومن المعلوم َّ
أن حفظ ما في كتب اهلل  ،أو حفظ أوامره ونواهيه ال
يعني وضعها في صندوق  ،أو خزانة  ،وانما المراد حفظها بالقلب  ،وال

يتأتى هذا ّإال باستمرار ذكرها باللسان  ،أو الحديث عنها بالقلب  ،أو تذكرها
في الذهن بين حين وآخر  ،وقد ُع ِّرف الحفظ َّ
بأنه نقيض النسيان (.)1
ِ
المنعم باستمرار وعدم نسيان
وكذلك حفظ نعم اهلل  ،يكون بذكر
فضائله ؛ مما يدفع إلى ترجمة هذا الذكر باللسان إلى عمل  ،وهذا هو

كثير على أن نذكره ونذكر نعمه علينا ،
الغرض من أنَّ اهلل سبحانه حثنا ًا
أن حفظها بالقلب ال يكون ّإال بذكرها ُّ
أي َّ :
وتذكرها بين أوان وآخر

أيضا َّ
أن لفظ (الذكر) جاء بداللة الخبر ،
-5الخبر  :وزعموا
ً
مستشهدين على ذلك بقول اهلل تعالى َ ( :ه َذا ِذ ْك ُر َمن َّم ِع َي َوِذ ْك ُر َمن
قَْبلِي){األنبياء  }24والمعنى عندهم  :هذا خبر من معي  ،وخبر من قبلي ،
وقوله تعالى َ( :ل ْو أ َّ
ين){الصافات  }164 :والمعنى :
ندَنا ِذ ْك ًار ِّم ْن َّ
َن ِع َ
األوِل َ
لو َّ
ون َك َعن ِذي اْل َق ْرَن ْي ِن ُق ْل
أن عندنا ًا
خبر من األولين  ،وقوله تعالى َ ( :وَي ْسأَلُ َ
َسأ َْتلُو َعَل ْي ُكم ِّم ْنهُ ِذ ْك ًار){الكهف .)2( }43 :
()3
والخبر في اللغة  :العلم بالشيء
أُعيد ما قلته  :ألم تضع لغة العرب  ،ولغة القرآن الكريم لفظ (الخبر)
ال منه للتعبير
للتعبير عن معنى الخبر؟! ِ ،فل َم إذن تستعمل لفظ (الذكر) بد ً
عن هذا المعنى ؟!

( ) ينظر العين للفراهيدي ص 00
( ) ينظر  ::الوجوه والنظائر  ،لهرون بن موسدى ص  ، 30والوجدوه والنظدائر للعسدكري
 ،ونزهددة األعددين ص  2ومنتخددب
ص  ، 27والوجددوه والنظددائر للدددامغاني ص 2
قرة العيون البن الجوزي ص  ، 9- 2وبصائر ذوي التمييز ، 2/7
( )7ينظر  ::مقاييس اللغة ص ، 32
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شيئا من أخبار
السمة الغالبة في القرآن الكريم َّ ،أنه إذا قص لنا ً

السابقين َّ ،
فإنه ال يقصه لنا  ،لمجرد إخبارنا وتزويدنا بمعلومات نجهلها ؛

عبر لنتعظ بها ونعتبر ؛ ونستفيد من معانيها في
وانما يذكر لنا من قصصهم ًا
تعديل سلوكنا ؛ وزيادة إيماننا ؛ أو التأسي بها ؛ فالقرآن الكريم ال ينقل لنا
كتابا في التاريخ ؛ بل هو
أخبار السابقين بتفاصيلها ؛ إذ ليس القرآن الكريم ً
كتاب للتذكير والوعظ واإلرشاد ؛ فاختار من هذه القصص ما يحقق هذا
الغرض ؛ لذلك عبَّر عنها بلفظ الذكر  ،الذي يعني التذكير  ،والخبر يعني

العلم  ،فلكل من الذكر والخبر  ،سياقه الذي يالئمه وال يالئم اآلخر  ،وأقرب

وسى َه ْل أَتَّبِ ُع َك
دليل على ذلك  ،قوله تعالى في سورة الكهف َ ( :ق َ
ال َلهُ ُم َ
ِ
ِ
ص ْب ًار {}67
ت ُر ْش ًدا {َ }66ق َ
َعلَى أَن تُ َعلِّ َم ِن ِم َّما ُعلِّ ْم َ
يع َمع َي َ
ال إَِّن َك لَن تَ ْستَط َ
ط بِ ِه ُخ ْب ًار {)}64
صبِ ُر َعلَى َما لَ ْم تُ ِح ْ
َو َك ْي َ
ف تَ ْ

فهذا هو موضع الخبر وسياقه  ،الذي يعني العلم بالشيء واإلحاطة

به ؛ َّ
ألن موسى عليه السالم طلب من الخضر أن يزوده بالعلم ال بالذكر ،
هذا من جهة  ،ومن جهة أخرى َّ
فإن الخضر عليه السالم قام بأعمال منكرة

في الظاهر  ،يحتاج للصبر عليها إلى العلم بأسرارها ومقاصدها  ،لذلك
ط بِ ِه ُخ ْب ًار) وما أريدت هذه الداللة في
صبِ ُر َعلَى َما لَ ْم تُ ِح ْ
خاطبه ( َو َك ْي َ
ف تَ ْ
ون َك َعن ِذي اْل َق ْرَن ْي ِن ُق ْل َسأ َْتلُو َعَل ْي ُكم ِّم ْنهُ ِذ ْك ًار){الكهف :
قوله تعالىَ (:وَي ْسأَلُ َ
 }43واَّنما أريد ما َّ
دل عليه لفظ (الذكر) وفي ذلك قال ابن عاشور :
((والذكر  :التذكر والتفكر  ،أي  :سأتلوا عليكم منه ما به التذكر  ،فجعل
()1

ذكر مبالغة بالوصف بالمصدر))
المتلو نفسه ًا
فالسياق هنا سياق ُّ
تذكر والتذكير بالعبر مما تتضمنه قصة ذي

القرنين  ،فالفرق بين الذكر والخبر ظاهر  ،حتى لو تقاربا في المعنى ،
( ) التحرير والتنوير / 3

،
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فالقرآن الكريم يتميز من بين سائر كتب البشر َّ ،أنه ُيعنى بهذا الفرق
المعنوي مهما خفي َّ
ظا من دون لفظ آخر قريب من معناه ؛
ودق ؛ فيختار لف ً
َّ
ألنه أدق وأقرب منه في التعبير عن المعنى المراد الذي يتطلبه المقام ،
وبالغة القرآن الكريم تكمن في هذا االختيار الذي قد يخفى لدقته على كثير
من الباحثين .

فاستعمل لفظ (الذكر) ؛ َّ
ألنه أراد من ذكر قصة ذي القرنين  ،أن

ُي َذ ِّك َر السائلين بما فيها من عبر وعظات .
أيضا بمجيء لفظ (الذكر) بمعنى الطاعة في
 -6الطاعة  :وزعموا ً
موضع واحد  ،هو قوله تعالى َ ( :فا ْذ ُك ُروِني أَ ْذ ُك ْرُك ْم َوا ْش ُك ُروْا لِي َوالَ
تَ ْكفُ ُر ِ
ون){البقرة .)1( }152 :
قال مقاتل بن سليمان في تفسيره (( :يقول  :فاذكروني بالطاعة ،
أذكركم بخير))

() 2

هذا قول مقاتل  ،وكما تابعه أصحاب الوجوه  ،تابعه

الطبري والمفسرون من بعده  ،وذكروا َّ
أن المعنى والتقدير  :أطيعوني أثبكم ،

أو أطيعوني أغفر لكم

()3

وهذا تفسير ال يطابق السياق  ،واني ألشم راثحة تأثر الطبري (ت :
311هـ) والمفسرين من بعده بتفسير مقاتل (ت 151 :هـ) وكذلك تأثرهم

تأثر تتفاوت درجاته  ،بين مفسر ومفسر  ،وبين لفظ
بكتب الوجوه والنظائر ًا
وآخر ؛ واالَّ فكيف غفل الطبري  ،وأساطين التفسير من و ارئه عن حقيقة
داللة الذكر في هذه اآلية  ،فقد أُريد من لفظ (اذكروني) ولفظ (أذكركم)
( ) ينظدددر  ::الوجدددوه والنظدددائر  ،لهدددرون بدددن موسدددى ص  ، 2222والوجدددوه والنظدددائر
للعسدددددكري ص  ، 2والوجدددددوه والنظدددددائر للددددددامغاني ص  3ونزهدددددة األعدددددين ص
 9ومنتخب قرة العيون البن الجوزي ص  ، 0وبصائر ذوي التمييز ، 3/7
( ) تفسير مقاتل 23/
 ، 02/والمحددرر الددوجيز 2/
( )7ينظددر  :جددامع البيددان  ، 22/والكشددا
المسير  ، 79- 72/والبحر المحيط . 273-272/
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 ،وزاد

الداللة الموضوعة لهذا اللفظ  ،وفي تفسير الذكر في هذه اآلية بمعنى
الطاعة مآخذ  ،نبيِّنها فيما ياتي :

ا-تبيَّن في المحور الثالث َّ
أن معاني الذكر باللسان والقلب  ،والتذكر

 ،والتذكير  ،تمثل الداللة الموضوعة في اللغة للفظ (الذكر) و َّ
أن هذه هي
داللته في كل مواضعه في القرآن الكريم ؛ فيكون جعله بمعنى الطاعة  ،أو
العمل الصالح في هذا الشاهد القرآني تحريفًا لداللته .

ب-عند جعل لفظ (الذكر) بمعنى الطاعة يجعل المفسر والباحث ،

َّ
وكأن غاية ما توصل إليه في هذا
يقف عند هذا الحد من البحث والتفسير ؛

المجال هو تفسير قوله تعالى َ ( :فا ْذ ُك ُروِني أَ ْذ ُك ْرُك ْم){البقرة  }152 :بمعنى :
أطيعوني أغفر لكم ؛ بينما هناك مجال فسيح  ،يمكن أن يجول فيه فكر

المفسر  ،واللغوي الداللي  ،ليتعرف إلى أسرار هذا ا السلوب من التعبير ؛
مثال َّ
أن المفسر يسأل نفسه ِ :ل َم حثنا اهلل على ذكره في اآلية في
من ذلك ً
هذا المقام ؟ لِ َم قال  ،سبحانه َ ( :فا ْذ ُك ُرونِي أَ ْذ ُك ْرُك ْم){البقرة  }152 :ولم
يقل  :فأطيعوني أغفر لكم ؟ فإذا أنعمنا النظر في هذه المسألة  ،وصلنا
أن لفظ (اذكروني) أبلغ من لفظ (أطيعوني) وأكثر مالءمة للسياق
حتما إلى ّ
ً
وللمعنى المقصود ّ ،إال َّ
أن أصحاب الوجوه  ،والمفسرين لم يطرحوا على
أنفسهم مثل هذا التساؤل ؛ َّ
ألنهم عاملوا لفظ (الذكر) بداللة الطاعة معاملة
اللفظ المشترك  ،ولفظ (الذكر) ليس من مشترك األلفاظ .
استنادا إلى منهج الوجوه
ج -حين جعلوا الذكر بداللة الطاعة
ً
والنظائر  ،أي  :منهج اللفظ المشترك  ،صرفهم هذا المنهج عن قضية مهمة
تتعلق بتفسير هذه اآلية  ،ما كان ينبغي للطبري وغيره من المفسرين أن

يغفلوا عنها  ،وهي َّأنهم لو فسروا لفظ (الذكر) بداللته الموضوعة التي
حددتُها في المحور الثالث  ،لتوصلوا بكل يسر  ،ومن دون ٍّ
كد للذهن إلى َّ
أن
داللة الطلب في قوله ( َفا ْذ ُك ُرونِي) وداللة جوابه (أَ ْذ ُك ْرُك ْم) واحدة و َّأنها مرادة
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لفظًا ومعنى  ،كما َّأنها موافقة لقضية أساسية من قضايا العقيدة اإلسالمية ،
ً
ِ
وهي َّ
اهلل
اهلل  ،هو أن يذ ُك َرنا ُ
أن الجزاء يكون من جنس العمل ؛ فجزاء ذ ْك ِرنا َ
 ،وكما قال اهلل تعالى ( :ا ْت ُل ما أ ِ
ُوحي ِإَل ْي َك ِم َن اْل ِكتَ ِ
الة إِ َّن
اب َوأ َِقِم َّ
الص َ
َ
َ
َّ
ِ
َّ
ِ
الصالةَ تَْنهَى َع ِن اْل َف ْح َشاء َواْل ُمن َك ِر َولَذ ْك ُر الله َأ ْكَب ُر َواللهُ َي ْعلَ ُم َما
َّ

ون){العنكبوت  }45 :والمعنى َّ :
اهلل الحاصل  ،من تالوة
أن
َ
صَن ُع َ
تَ ْ
ذكرك َ
يذكرك اهللُ  ،وجزاء اهلل ال يكون من
القرآن  ،ومن إقامة الصالة  ،جزاؤه أن
َ
صرح به الفيرزآبادي كما َّ
تقدم عند
جنس العمل فحسب  ،بل أعظم  ،وهذا ما َّ
تفسير قوله تعالى َ ( :وَل ِذ ْك ُر اللَّ ِه أَ ْكَب ُر) فقال (( :أي  :ذكر اهلل لعبده  ،أكبر
()1
من ذكر العبد له))

وهذه قاعدة مطردة ثبتت في الكتاب والسنة  ،وفي مجال العقاب
اد ُه ُم اللّهُ َم َرضاً){البقرة :
ض فَ َز َ
والثواب  ،كقول اهلل تعالى ِ ( :في قُلُوبِ ِهم َّم َر ٌ
 }11وقوله تعالى ( :وِا َذا َلقُوْا الَّ ِذين آم ُنوْا َقالُوْا آمَّنا وِا َذا َخَلوْا إَِلى َشي ِ
اطينِ ِه ْم
َ
َ َ
ْ
َ َ
َ
ىء ِب ِه ْم َوَي ُم ُّد ُه ْم ِفي
َقالُوْا إَِّنا َم َع ْك ْم إَِّن َما َن ْح ُن ُم ْستَ ْه ِزُؤ َ
ون { }14الّلهُ َي ْستَ ْه ِز ُ
َّ ِ
ِ
ين
ون){البقرة  }15-14 :وقوله تعالى َ ( :وِا ْذ َي ْم ُك ُر بِ َك الذ َ
طُ ْغَيان ِه ْم َي ْع َمهُ َ
ون َوَي ْم ُك ُر اللّهُ َواللّهُ َخ ْي ُر
وك أ َْو ُي ْخ ِر ُج َ
وك أ َْو َي ْقتُلُ َ
َك َف ُروْا لِ ُيثْبِتُ َ
وك َوَي ْم ُك ُر َ

َّ ِ
ِ
نص ُروا اللَّ َه
ين){األنفال  }31 :وقوله تعالى َ( :يا أَيُّهَا الذ َ
اْل َماك ِر َ
آم ُنوا إِن تَ ُ
ين َ
ام ُك ْم){محمد }7 :
نص ْرُك ْم َوُيثَب ْ
َي ُ
ِّت أَ ْق َد َ
الر ِحم
وفي الحديث النبوي عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال َّ :

متعلقة بالعرش تقول  :من وصلني وصله اهلل  ،ومن قطعني قطعه اهلل .

رواه البخاري .
وروي عن عبد اهلل بن عمرو  ،رضي اهلل عنهما  ،قال  :قال رسول
اهلل  ،صلى اهلل عليه وسلم  :من نظر إلى مسلم نظرة  ،يخيفه فيها بغير حق
( ) بصائر ذوي التمييز /7
الحلبي . 27/

 ،وينظر  :عمدة الحفاظ في تفسير أشر
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األلفاظ  ،للسدمين

 ،أخافه اهلل يوم القيامة  ،وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه َّ
أن رسول اهلل صلى
عشر .
اهلل عليه وسلم قال  :من صلى علي صالة واحدة  ،صلى اهلل عليه ًا
رواه مسلم  ،وأبو داود  ،والنسائي  ،والترمذي  ،وابن ِحبَّان في صحيحه .

ويجب علينا أن نؤمن َّ
بأن معنى قوله تعالى ( :أَ ْذ ُك ْرُك ْم) هو  :أذكركم
 ،ومن ادعى َّ
أن المعنى  :أثبكم  ،أو أغفر لكم  ،فقد َّأول  ،وصفات اهلل ال
يصح أن تَُؤَّو َل  ،بل نؤمن بها كما جاءت  ،هذه هي عقيدة السلف الصالح ،
وعقيدة أهل التوحيد .

وعن الحسن رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم َّ :
باب من الجنة  ،فيقال له َ :هلُ َّم
إن المستهزئين بالناس ُي ْفتَ ُح ألحدهم ٌ
وغمه  ،فإذا جاءه أُغلِق دونه  ،فما يزال كذلك  ،حتى
َهلُ َّم  ،فيجيء بكربه ِّ
َّ
إن أحدهم لَ ُي ْفتَ ُح له الباب من أبواب الجنة  ،فيقال له َ :هلُ َّم  ،فما يأتيه من
اإلياس  ،أي َّ :
أن اهلل يستهزئ بهم يوم القيامة  ،كما كانوا يستهزئون بالناس
في الدنيا .

اهلل ،
فالعقاب والثواب يكونان من جنس العمل والقول ؛ فإذا َذ َك ْرنا َ
ذ َك َرنا اهللُ  ،كما قال تعالى َ ( :فا ْذ ُك ُروِني أَ ْذ ُك ْرُك ْم){البقرة }152 :
والجدير بالذكر َّ
أن المفسرين  ،قد استشهدوا لتفسير قوله تعالى :

( َفا ْذ ُك ُروِني أَ ْذ ُك ْرُك ْم){البقرة  }152 :بنص الحديث اآلتي  :فقد قال الواحدي
(((( َفا ْذ ُك ُروِني أَ ْذ ُك ْرُك ْم){البقرة  }152 :يقول اهلل عز وجل  :أنا عند ظن
عبدي بي  ،وأنا معه حين يذكرني  ،إن َذ َك َرني في نفسه َ ،ذ َك ْرتُه في نفسي ،
مأل َذ َكرتُه في ٍ
وان َذ َكرني في ٍ
مأل خير منهم)) ( )1وكذلك استشهد ابن عطية
ْ
َ

( ) الوسدديط فددي تفسددير القددرآن المجيددد  ، 73/والحددديح حددديح قدسددي  ،رواه البخدداري
ومسلم .
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األندلسي  ،وأبو حيان األندلسي بنص هذا الحديث القدسي ؛ ليفس ار به داللة
قوله تعالى َ ( :فا ْذ ُك ُروِني أَ ْذ ُك ْرُك ْم){البقرة }152 :
وقد فسَّر أبو حيان هذا الشاهد القرآني نفسه بقوله (( :وقال
()1

عكرمة  :يقول اهلل تعالى (يعني في الحديث القدسي)  :يا ابن آدم اذكرني
بعد صالة الصبح ساعة  ،وبعد صالة العصر ساعة  ،وأنا أكفيك ما بينهما
 111وقد جاء هذا المعنى في الحديث الطويل  ،في قوله  ،صلى اهلل عليه

وسلم َّ :
إن هلل مالئكة  ،يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر  ،وفيه ما
يقول عبادي ؟ قالوا  :يسبحونك ،ويحمدونك  ،ويمجدونك))

()2

ومن المؤكد َّ
أن المقصود بالذكر بعد صالة الصبح  ،وبعد صالة

العصر  ،الذكر باللسان ؛ َّ
ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،نهى عن
الصالة بعد الصبح والعصر  ،فقال عليه الصالة والسالم  :ال صالة بعد
الصبح حتى ترتفع الشمس  ،وال صالة بعد العصر حتى تغرب الشمس .

رواه البخاري ومسلم  ،وفي حديث آخر َّ :
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم ،

نهى عن الصالة بعد الصبح حتى تشرق الشمس  ،وبعد العصر حتى تغرب
أيضا البخاري ومسلم .
الشمس  .رواه ً
فإذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،قد فسَّر الذكر في قوله
تعالى َ ( :فا ْذ ُك ُروِني أَ ْذ ُك ْرُك ْم){البقرة  }152 :بمعنى الذكر باللسان  ،يبطل
ٍ
وجوهي كان  ،ومن أي
عندئذ كل تفسير غيره يصدر من سواه  ،من أي
ٍّ
مفسر كان .

ف
-7الشرف  :في تفسير قوله تعالى َ ( :وِاَّن ُه لَ ِذ ْكٌر لَّ َك َولِ َق ْو ِم َك َو َس ْو َ
ون){الزخرف  }44:قال مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 151هـ :
تُ ْسأَلُ َ
( ) ينظر  :المحرر الوجيز في تفسير الكتدا العزيدز 2/
. 273
( ) البحر المحيط . 273-272/
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 ،والبحدر المحديط -272/

((يقول  :القرآن شرف لك  ،ولقومك  ،ولمن آمن منهم))

()1

وقلَّده أصحاب

الوجوه  ،فزعموا مثله بمجيء لفظ (الذكر) بمعى الشرف  ،مستشهدين على
اهم بِ ِذ ْك ِرِه ْم َفهُ ْم َعن ِذ ْك ِرِهم
ذلك بقول اهلل تعالى َ( :ب ْل أَتَْيَن ُ
َنزْلَنا إِلَ ْي ُك ْم
ون){المؤمنون  }71 :يعني بشرفهم  ،وقوله تعالى ( :لَ َق ْد أ َ
ض َ
ُّم ْع ِر ُ
ِ
ِ ِِ ِ
ون){األنبياء  }11 :يعني شرفكم  ،وقوله تعالى :
كتَ ًابا فيه ذ ْك ُرُك ْم أَفَال تَ ْعقلُ َ
ون){الزخرف  }44 :والتقدير  :واَّنه
( َوِاَّنهُ لَ ِذ ْكٌر لَّ َك َولِقَ ْو ِم َك َو َس ْو َ
ف تُ ْسأَلُ َ
لشرف لك ولقومك (.)2
وكذلك ذهب المفسرون إلى ما ذهب إليه مفاتل وأصحاب الوجوه

والنظائر  ،واتفقوا مثلهم على جعل الشاهد األخير بتقدير (( :واَّنه لشرف لك

ولقومك)) (.)3

َّ
بدءا بالفراء
َّإنه التقليد ؛ واال فكيف تسنى ألساطين اللغة والتفسير ً
انتهاء باآللوسي وابن عاشور أن يتفقوا على مجيء الذكر هنا
والطبري  ،و ً
بداللة الشرف ؛ مع َّ
أن داللة الذكر الموضوعة لهذا اللفظ واضحة جلية فيه

؟!  ،وشيوع ما ال يصح القول به ناجم من َّ
أن الالحق ينقل ما قاله السابق ،
من دون أن يمعن النظر فيما ينقل عن سلفه  ،ولعل عظم ثقة الخلف
بالسلف  ،كان السبب في شيوع مثل هذه األقوال االرتجالية .

( ) تفسير مقاتل . 9 /7
( ) ينظدددددر  :الوجدددددوه والنظدددددائر البدددددن موسدددددى ص  ، 30-29وللعسدددددكري ص ، 27
وللددددامغاني ص  ، 2والمفدددردات فدددي غريدددب القدددرآن ل صدددفهاني ص  ، 22ونزهدددة
األعين ص  9ومنتخب قرة العيون البن الجوزي ص  ، 0وعمددة الحفداظ فدي تفسدير
أشر األلفاظ  ، 27/وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي 2/7
( )7ينظر  :معاني القرآن للفراء  ، 7 3/وتفسدير غريدب القدرآن البدن قتيبدة ص ، 22
 ، 792 ، 99وجامع البيان للطبري  ، 9 / 3والكشا للزمخشدري ، 22/2والمحدرر
الوجيز البن عطية األندلسي  ، 33/3وزاد المسيرالبن الجوزي  ، 72/3والبحدر المحديط
ألبي حيان األندلسدي  ، 3/2وروح المعداني للللوسدي  ، 22/ 7والتحريدر والتندوير البدن
عاشور . 2 / 3
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مثال ( َوِاَّن ُه لَ ِذ ْكٌر
ففي جعل لفظ (الذكر) بداللة الشرف في قوله تعالى ً
ون){الزخرف  }44 :خلل كبير ومآخذ  ،أبيُّنها فيما
لَّ َك َولِ َق ْو ِم َك َو َس ْو َ
ف تُ ْسأَلُ َ
يأتي :

َّ -1
تقدم في المحور الثالث َّ
أن للفظ (الذكر) داللة معروفة  ،وهي

الداللة الموضوعة لهذا اللفظ  ،بيَّنها اللغويون وأصحاب الوجوه والنظائر
أنفسهم ؛ لذا ليست ثمة حاجة أو داع  ،أو أي مسوغ كان لجعله بداللة

الشرف .

-2جعل لفظ (الذكر) بداللة الشرف  ،يعني تحويله من داللة مستقرة
 ،يتفق عليها أهل اللغة  ،إلى داللة غير مستقرة في األذهان  ،تضيع بين

المترادفات ؛ َّ
ألنه إذا قالوا َّ :إنه بداللة الشرف  ،والتقدير  :واَّنه لشرف لك
ولقومك  ،يمكن أن يقال بالقدر نفسه َّ :إنه بداللة الكرم والتقدير  :واَّنه لكرم
لك ولقومك  ،أو بداللة المجد والتقدير  :واَّنه لمجد لك ولقومك  ،أو بداللة

الحسب والتقدير  :واَّنه لحسب لك ولقومك  ،أو بداللة العلو والتقدير  :واَّنه
لعلو لك ولقومك  ،أو بداللة الفخر والتقدير  :واَّنه لفخر لك ولقومك  ،أو

بداللة المأثرة والمنقبة والتقدير  :واَّنه لمأثرة ومنقبة لك ولقومك  ،فإذا جاز
أيضا بإحدى هذه
جعل لفظ (الذكر) هنا بداللة الشرف  ،جاز جعلها
ً
الدالالت ؛ وعندها تضيع الداللة الحقيقية واألصلية .
إن المف سرين وأصحاب الوجوه والنظائر حين ادعوا َّ
َّ -3
أن لفظ

الم َق ِّوم اللغوي لكتاب
(الذكر) بمعنى الشرف  ،يعني َّأنهم جعلوا أنفسهم بمثابة ُ
اهلل العزيز  ،ويعنى َّأنهم جعلوا تقديرهم  :واَّنه لشرف لك ولقومك  ،أبلغ
وأسمى مما جاء به تعبير القرآن الكريم .
 -4جعل لفظ (الذكر) بداللة الشرف يثير تساؤالت كثيرة ال جواب

لها منها :
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ا-لماذا عيَّن أصحاب الوجوه والنظائر والمفسرون للفظ (الذكر) هذه
الداللة من دون الدالالت األخرى المرادفة والقريبة من معناها ؟!
ب-إذا كان لفظ (الذكر) هنا بداللة الشرف ؛ َفلِ َم إذن قال سبحانه
( َوِاَّنهُ لَ ِذ ْكٌر لَّ َك َوِل َق ْو ِم َك) ولم يقل  :واَّنه لشرف لك ولقومك ؟!

ت-إذا كان لفظ (الذكر) في اآلية بداللة الشرف  ،فهل هذا يعني
َّأنهما مترادفان مئة في المئة ؟ فإذا كان األمر كذلك  ،فلِ َم إذن استعمل القرآن
الكريم لفظ (الذكر) من دون لفظ (الشرف)؟ واذا كان بينهما فرق  ،فما هذا

الفرق؟ وما الفرق بين معنى اآلية وبين معنى التقدير؟!

ومما يدل على َّ
أن لفظ (الذكر) في اآلية ما أُريد أن يكون بداللة

الشرف  ،هو َّ
أن الوجوه والنظائر في كتب الوجوه  ،قائمة على أساس اللفظ

المشترك  ،وألفاظ المشترك محددة ومعروفة في اللغة  ،ولفظ (الذكر) ليس
من بينها .

أيضا َّ ،
أن القرآن الكريم لم يستعمل لفظ
ومما يدل على ذلك
ً
(الشرف) بأية صيغة من صيغه  ،أي  :ال وجود لهذا الجذر وال لمشتقاته في
قطعا على َّ
أن هذه الداللة ال تالئم تعابير القرآن الكريم
كتاب اهلل ؛ مما يدل ً
 ،وال مضامينه ؛ ففي إقحام هذه الداللة بلفظ (الذكر) في القرآن الكريم ،
يعني إقحام داللة غريبة على كتاب اهلل  ،قد هجرها وما أرادها أن تكون في

فكأن القرآن قد تنزه  ،أو استغنى عن هذه الداللة ولفظها
أيَّة آية من آياته ّ ،
 ،لحكمة ما ؛ من أجل ذلك فإني ُّ
أعد زعمهم بمجيء لفظ (الذكر) بمعنى

تحديا إلرادة اهلل  ،واالدعاء بوجود داللة فيه  ،لم يكن القرآن الكريم
الشرف
ً
اضيا بأن تكون فيه .
ر ً
واني ألعجب َّ
أشد العجب حين يتخلون عن معنى الذكر ويبحثون له

ٍ
ُخر ؛ ليلبسوه واح ًدا منها  ،أليس للذكر داللة
عن
معان يختلسونها من ألفاظ أ َ
؟! أليست هي الذكر باللسان ؟! وهي داللة أصلية وحقيقية  ،ال يمكن التخلي
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عنها  ،بأي حال من األحوال ؛ إذ تمثل روحه وجوهره ؛ ولهذا نجد ابن قتيبة
سوغ جعل لفظ (الذكر) بمعنى
الذي زعم ما زعمه أصحاب الوجوه والنظائر َّ ،
ون){الزخرف :
الشرف في قوله تعالى َ ( :وِاَّنهُ َل ِذ ْكٌر لَّ َك َولِ َق ْو ِم َك َو َس ْو َ
ف تُ ْسأَلُ َ
استنادا إلى معنى الذكر باللسان  ،فقال (( :ومن الذكر يوضع موضع
}44
ً
الشرف ؛ َّ
ألن الشريف ُيذ َكر  ،قال اهلل تعالى َ ( :وِاَّن ُه لَ ِذ ْكٌر لَّ َك
َولِقَ ْو ِم َك){ازخرف  }44 :يريد َّ
أن القرآن شرف لك)) (.)1
وهذا مسوغ تافه ؛ فكما َّ
أن الشريف ُيذكر  ،فكذلك الكريم ُيذكر ،
والماجد ُيذكر  ،والشجاع ُيذكر  ،والصادق ُيذكر  ،والعادل ُيذكر  ،وكل من
اتصف بصفة حميدة ُيذكر  ،ولِ َم نقول بمجيء لفظ (الذكر) بمعنى الشرف ،
من أجل أن نثبت له الذكر الحسن  ،يا سبحان اهلل  ،ما الداعي إلى أن

نذهب إلى المعنى األبعد  ،لنثبت به المعنى األقرب؟!
والطبري نفسه  ،وان فسَّر الذكر في اآلية المذكورة بمعنى الشرف ،

ّإال َّأنه نقل عن مجاهد تفسيرها بمعنى الذكر باللسان  ،وهو قوله (( :فيقول
أي العرب ؟ فيقول :
للرجل  ،من أنت ؟ فيقول من العرب  ،فيقال  :من ِّ

من قريش)) ( )2يعني َّ
أن العربي بعد نزول القرآن يفخر بأن ُيعلن عن نسبه
العربي والقريشي ،إذا ُسئل عن ذلك  ،وبمعنى الذكر نقل تفسيرها عن آخرين

 ،فقال (( :حدثني يونس  ،قال  :أخبرنا ابن وهب  ،قال  :قال ابن زيد  :في
قوله تعالى َ ( :وِاَّنهُ َل ِذ ْكٌر َّل َك َولِ َق ْومك){الزخرف  }44 :قال  :أو لم تكن النبوة
()3
ذكر له ولقومه))
 ،والقرآن الذي أُنزل على نبيه  ،صلى اهلل عليه وسلم ًا
والمعنى َّ :أنه لوال هذا القرآن  ،لما كان الناس ُيعنون بذكر محمد صلى اهلل
أدهر طويلة .
عليه وسلم  ،وال بذكر قومه  ،فقد كانوا قبل ذلك منسيين ًا
( ) تأويل مشكل القرآن ص  ، 93وينظر  :زاد المسير البن الجوزي . 72/3
( ) جامع البيان . 9 / 3
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والحق الذي ال حق بعده ّإال الزيغ والضالل َّ ،
أن اهلل سبحانه  ،ما
أراد أن يكون الذكر بمعنى الشرف ؛ َّ
ألنه لو أراده  ،لعبَّر عنه بلفظه وقال :

واَّنه لشرف لك ولقومك ؛ و َّ
محمدا وقومه ،
ألنه أراد ذكر الناس باللسان
ً
بالذكر الحسن الجميل  ،جيالً بعد جيل  ،قال  ،تعالى ذكره َ ( :وِاَّنهُ لَ ِذ ْكٌر َّل َك

َولِ َق ْومك){الزخرف }44 :

ويبدو َّ
أن المفسرين أنفسهم  ،وان قالوا بمجيء الذكر بمعنى الشرف

 ،تأث ًار بكتب الوجوه والنظائر ّ ،إال َّأنهم لم يكونوا مقتنعين بها  ،فهذا هو أبو
حيان االندلس ي الذي تابع أصحاب الوجوه والنظائر  ،وقال مثلهم بمجيء لفظ
(الذكر) بمعنى الشرف في قوله تعالى َ ( :وِاَّنهُ َل ِذ ْكٌر لَّ َك َولِ َق ْومك) حتى جعلها
بتقدير  :واَّنه لشرف لك ولقومك (َّ )1
فإنه أ ّكد َّ
أن المراد من اآلية الثناء الحسن
الجميل  ،وما أحسن الكالم الذي نقله  ،فقد قال (( :قال الحسن  :القوم هنا

أمته  ،والمعنى  :واَّنه لتذكرة وموعظة  ،وهذه اآلية تدل على أن يرغب في
َّ

غوبا فيه  ،ما َّ
امتن به تعالى على
الثناء الحسن الجميل ؛ ولو لم يكن ذلك مر ً
اج َعل
رسوله  ،فقال َ ( :وِاَّن ُه َل ِذ ْكٌر لَّ َك َولِ َق ْومك) وقال إبراهيم عليه السالم َ ( :و ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين){الشغراء  }44 :والذكر الجميل قائم مقام
ان ص ْد ٍق في األخ ِر َ
لِّي ل َس َ
الحياة  ،بل هو أفضل من الحياة ؛ َّ
ألن أمر الحياة ال يحصل ّإال في الحي ،
وأمر الذكر يحصل في كل مكان وفي كل زمان  ،وقال ابن دريد :
حديث بعده
واَّنما المراد
ٌ

حسنا لمن وعا
فكن حديثًا ً

وقال اآلخر :

ِ
يب ما يبقى من الخبر
َّإنما الدنيا محاسنها
ط ُ
وذكر َّ
أن هالون  ،ملك التتر سأل أصحابه  :من الملك ؟ فقالوا :

لك الملوك  ،فقال  :ال
دوخت البالد ،
أنت الذي َّ
وملكت األرض  ،وطاعت َ
َ
( ) ينظر  :البحر المحيط ألبي حيان األندلسي . 3/2
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 ،الملك هذا  ،وكان المؤذن إذ ذاك ِّ
يؤذن  ،هذا الذي له أريد  ،من ستمئة
سنة  ،قد مات  ،وهو ُيذكر على المآذن في كل يوم خمس مرات  ،يريد
()1
محمدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ))
ً
فهذه هي داللة الذكر في اآلية  ،ولي س كما زعم الزاعمون .

مر تفصيله فساد المنهج الذي قامت على أساسه كتب
تبين مما َّ
ّ
الوجوه والنظائر  ،ومن المفيد أن نعلم َّ
أن ما يقابل هذه الكتب  ،كتب متشابه

القرآن  ،وكتب متشابه القرآن ككتاب  :البرهان في توجيه متشابه القرآن
للكرماني  ،ودرة التنزيل وغرة التأويل في بيان اآليات المتشابهات في كتاب
اهلل العزيز  ،للخطيب اإلسكافي  ،ومالك التاويل القاطع بذوي اإللحاد

والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل  ،البن الزبير الغرناطي ،

والدراسات الداللية الحديثة القائمة على منهجها  ،كتب تبني ؛ َّ
ألنها تُظهر
بالغة القرآن وتكشف عن سر إعجازه من خالل ذكر أدق الفروق الداللية
بين االلفاظ  ،والتراكيب المتشابهة التي تبدو واحدة في معانيها  ،أما كتب

الوجوه والنظائر  ،والدراسات الداللية الحديثة القائمة على منهجها  ،فهي
فإنها كتب تهدم ما تبنيه تلك الكتب والدراسات ؛
على العكس من ذلك ّ ،
فلكونها قائمة على منهج اللفظ المشترك ؛ ال تتطرق إلى ذكر الفروق الداللية

أن جميعها بمعنى واحد ؛ فهي بهذا المنهج
بين االلفاظ المترادفة  ،بل تدعي ّ
تُ َعطِّل البحث عن بالغة القرآن  ،والكشف عن سر إعجازه .
الوجوه والنظائر في كتب الوجوه والنظائر

َّ
إن ما كتبتُه في هذه الدراسة النموذجية عن لفظ (الذكر) في كتب
الوجوه والنظائر  ،ينطبق على كل لفظ من األلفاظ التي اشتملت عليها هذه
الكتب  ،فلكل لفظ منها داللته التي وضعتْها له لغة العرب ولغة القرآن الكريم
( ) البحر المحيط ألبي حيان األندلسي . 2- 3/2
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 ،وهذه الداللة تمثل وجهه الحقيقي  ،وما عداها من وجوه  ،فجميعها وجوه
دخيلة .

وأول من صنف في هذا الموضوع ممن وصلت إلينا مصنفاتهم في

هذا الباب كما تقدم مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 151هـ  ،الذي ُيعد أول
من طلع علينا بهذه البدعة في كتابه المشهور  :األشباه والنظائر  ،الذي
ظا  ،بتحقيق شحاتة  ،وعلى  146لفظًا كما جاء باسم :
اشتمل على  145لف ً

الروح
الوجوه والنظائر  ،بتحقيق المزيدي  ،وحصلت هذه الزيادة في لفظ ُّ
ِ
معا تحت رقم49
وروح (بفتح الراء) وقد ُجعل هذان اللفظان ً
(بضم) الراء َ
الروح (بالضم) برقم49
بتحقيق األول  ،بينما فصل بينهما الثاني  ،فجعل ُ

استمر هذا الفرق بزيادة رقم واحد حتى اللفظ
الروح (بالفتح) برقم  51و َّ
وَ
األخير  ،وقد جعل مقاتل لكل لفظ منها وجهين فأكثر  ،وسأتطرق إلى هذه
األلفاظ جميعها مع وجوهها  ،وأضيف إليها ما أضافه هرون  ،وسأذكرها

وأرتبه ا كما ذكرها ورتبها المصنف  ،لكن بقراءة جديدة  ،وأوجز الكالم في
وجوه األلفاظ التي اتضح اختالقها  ،وال تحتاج إلى بيان  ،وال سيما إذا كانت
على غرار وجوه األلفاظ التي تقدمتها  ،وأبسط الشرح فيما أراه يحتاج إلى
تعليق وتعقيب  ،ومن اهلل العون والهدى والسداد .

-0الهدى  :قال مقاتل (( :تفسير الهدى على سبعة عشر وجهًا ،
فوجه منها الهدى  :يعني البيان فذلك قوله عز وجل ( :أ ُْوَلـئِ َك َعَلى ُه ًدى ِّمن

ود
َّرِّب ِه ْم){البقرة  }4 :يعني بيان  ،تصديق ذلك في حم السجدة ( َوأ َّ
َما ثَ ُم ُ
استَ َحُّبوا اْل َع َمى َعلَى الهُ َدى ){فصلت  }17 :يعني َّ
وبينا لهم  ،وقال
َفهَ َد ْيَن ُ
اه ْم َف ْ
يل إِ َّما َش ِ
اك ًار َوِا َّما
في  :هل أتى على اإلنسان (ِإَّنا َه َد ْيَناهُ َّ
السبِ َ
َهَل ْكَنا
َكفُ ًا
ور){اإلنسان  }3 :يعني َّبينا له  ،كقوله في طه ( :أَ َفَل ْم َي ْه ِد َلهُ ْم َك ْم أ ْ
ٍ
ِ ِ
ِِ
ون يم ُش ِ
الولِي ُّ
النهَى){طه :
ون في َم َساكن ِه ْم إِ َّن في َذل َك َ
َقْبَلهُم ِّم َن اْلقُ ُر ِ َ ْ َ
اليات ْ
 }124أفلم يهد يعني ألم يبين لهم 111
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والوجه الثاني  :الهدى يعني دين اإلسالم فذلك قوله ( :إَِّن َك لَ َعلَى
ُه ًدى ُّم ْستَِق ٍيم){الحج  }67 :يعني دين مستقيم  ،وهو اإلسالم 111
ِ ِ
آم ُنوا
والوجه الثالث  :هدى  :يعني اإليمان  ،فذلك قوله ( :إَّنهُ ْم فتَْيةٌ َ
إيمانا 111
اه ْم ُه ًدى){الكهف  }13 :يعني ً
بِ َرِّب ِه ْم َوِزْدَن ُ
والوجه الرابع  :هدى  :يعني داعيا  ،فذلك قوله ( :ويقُ ُ َّ ِ
ين
ول الذ َ
ََ
ً
ُنزَل علَ ْي ِه آيةٌ ِّمن َّرب ِ
َنت ُم ِنذٌر َولِ ُك ِّل َق ْوٍم َه ٍاد){الرعد }7 :
ِّه إَِّن َما أ َ
َ
َكفَ ُروْا لَ ْوآل أ ِ َ
صر ٍ
ِ
ِ
اط ُّم ْستَِق ٍيم){الشورى :
يعني
ً
داعيا يدعوهم وكقوله َ ( :وِاَّن َك َلتَ ْهدي إَِلى َ
111 }52
والوجه الخامس  :هدى  :يعني معرفة فذلك قوله ( :وعالم ٍ
ات
ََ َ
َوبِ َّ
ون){النحل  }16 :يعني يعرفون الطرق111
الن ْجِم ُه ْم َي ْهتَ ُد َ
وكتبا  ،فذلك قوله ( :قُْلَنا
الوجه السادس  :هدى  :يعني رسالً
ً
ِ
ِ
ِ
ف َعَل ْي ِه ْم
اي َف َ
ال َخ ْو ٌ
ْ
اهبِطُوْا م ْنهَا َجميعًا َفِإ َّما َيأْتَيَّن ُكم ِّمِّني ُه ًدى َف َمن تَبِ َع ُه َد َ
وكتبا 111
ون){البقرة  }34 :يعني رس ً
َو َ
ال ً
ال ُه ْم َي ْح َزُن َ
والوجه السابع  :هدى  :يعني الرشاد فذلك قوله َ ( :وَل َّما تََو َّج َه تِْل َقاء
الس ِب ِ
يل){القصص  }22 :يعني
ال َع َسى َربِّي أَن َي ْه ِدَينِي َس َواء َّ
َم ْدَي َن َق َ
ال ْ ِ ِ
ار لَّ َعلِّي آتِي ُكم
ت َن ًا
يرشدني  ،وكقوله ( :إِ ْذ َأرَى َن ًا
ار فَقَ َ
ام ُكثُوا إِِّني َآن ْس ُ
الهله ْ

س أَو أ ِ
ِ
َج ُد َعَلى َّ
الن ِار ُه ًدى){طه 111}11 :
ِّم ْنهَا ب َقَب ٍ ْ
والوجه الثامن  :هدى يعني أمر محمد صلى اهلل عليه وسلم  ،فذلك
ِ
قوله ( :إِ َّن الَّ ِذين ي ْكتُمون ما أ َ ِ
ات واْلهُ َدى ِمن َب ْع ِد َما َبيََّّناهُ لِ َّلن ِ
اس
َ َ ُ َ َ
َنزْلَنا م َن اْلَبيَِّن َ
ِ
ِفي اْل ِكتَ ِ ِ
ون){البقرة 111}159 :
لع ُنهُ ُم اللّ ُه َوَيْل َع ُنهُ ُم الالع ُن َ
اب أُولَـئ َك َي َ
اءهم ِّمن
والوجه التاسع  :الهدى  :يعني القرآن فذلك قوله َ ( :وَلقَ ْد َج ُ
َّرِّب ِه ُم اْلهُ َدى)النجم 111}23 :
وسى
والوجه العاشر  :الهدى يعني التوراة فذلك قوله َ ( :وَل َق ْد آتَْيَنا ُم َ
اْله َدى وأَورثَْنا بنِي ِإسرِائ َ ِ
اب){غافر  }53 :يعني التوراة وذلك قوله :
يل اْلكتَ َ
ُ َ َْ َ
َْ
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ِ
اب فَال تَ ُكن ِفي ِم ْرَي ٍة ِّمن لِّقَائِ ِه َو َج َعْلَناهُ ُه ًدى لَِّب ِني
وسى اْلكتَ َ
( َولَقَ ْد آتَْيَنا ُم َ
يل){السجدة  }23 :يعني التوراة111
يل َو َج َعْلَناهُ ُه ًدى ِّلَبنِي إِ ْس َرائِ َ
إِ ْس َرائِ َ
والوجه الحادي عشر  :هدى يعني هدى إلى االسترجاع فذلك قوله :
ِ
ِ
ون){البقرة }157 :
صلَ َو ٌ
ات ِّمن َّرِّب ِه ْم َوَر ْح َمةٌ َوأُولَـئ َك ُه ُم اْل ُم ْهتَ ُد َ
(أُولَـئ َك َعلَ ْي ِه ْم َ
يعني إلى االسترجاع  ،نظيرها ( :ما أَصاب ِمن ُّم ِ
ص َيب ٍة إِ ّال بِِإ ْذ ِن اللَّ ِه َو َمن
َ َ َ
ٍ ِ
َّ
َّ ِ ِ
ِّ
يم){التغابن  }11 :ومن يؤمن باهلل
ُي ْؤ ِمن بِالله َي ْهد َقْلَبهُ َواللهُ بِ ُكل َش ْيء َعل ٌ
بالمصيبة َّأنها من اهلل يهد قلبه إلى االسترجاع .
والوجه الثاني عشر  :ال يهدي  :يعني ال يهدي إلى الحجة  ،وال
يهدي من الضاللة إلى دينه  ،فذلك قوله ( :أََلم تَر إَِلى َّال ِذي ح َّ ِ ِ
يم ِفي
َ
ْ َ
آج إ ْب َراه َ
َّ ِ ِ
ِّه) إلى قوله ( :واللّه َ ِ
ِرب ِ
ين){البقرة  }254 :إلى الهدى
ال َي ْهدي اْل َق ْوَم الظالم َ
َ ُ
 111أي  :إلى الحجةَ ( 111واللّهُ الَ َي ْه ِدي) يعني من الضاللة إلى
دينه111
والوجه الثالث عشر  :الهدى  :يعني التوحيد  ،فذلك قوله ( ُه َو الَّ ِذي
أ َْر َس َل َر ُسوَل ُه بِاْلهُ َدى َوِد ِ
ين اْل َح ِّق){الصف  }9 :يعني بالتوحيد ودين
الحق111

والوجه الرابع عشر  :الهدى  :يعني سنة  ،فذلك قوله َ( :ب ْل قَالُوا إَِّنا
اءنا عَلى أ َّ ٍ
ون){الزخرف  }22 :يعني
ُمة َوِاَّنا َعَلى آثَ ِارِهم ُّم ْهتَ ُد َ
َو َج ْدَنا َآب َ َ
ِ َّ ِ
اه ُم
ين َه َدى الّلهُ َفبِهُ َد ُ
مستنون بسنتهم في الكفر  ،كقوله للنبي ( :أ ُْوَلـئ َك الذ َ
ا ْقتَِد ْه){األنعام  }91 :يعني األنبياء يعني  :فبسنتهم في التوحيد اقتده .
والوجه الخامس عشر  :ال يهدي  ،يعني  :ال يصلح  ،فذلك قوله :
ِِ
َن اللّه َ ِ
ين){يوسف  }52 :يعني  :ال يصلح عمل
ال َي ْهدي َك ْي َد اْل َخائن َ
( َوأ َّ َ
الزناة .
والوجه السادس عشر  :الهدى  :يعني إلهام البهائم  ،فذلك قوله :
َعطَى ُك َّل َش ْي ٍء َخْل َقهُ ثَُّم َه َدى){طه 111}51 :
( َق َ
ال َربَُّنا الَّ ِذي أ ْ
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ب َلَنا
والوجه السابع عشر  :هدنا  ،يعني تبنا  ،فذلك قوله َ ( :وا ْكتُ ْ
الد ْنيا حسَن ًة وِفي ِ
ِ
ِ ِ ُّ
اآلخ َ ِرة إَِّنا ُه ْدَنـا ِإَل ْي َك){األعراف  }156 :يعني :
في َهـذه َ َ َ َ

تبنا إليك))

()1

وقد نقل الزركشي هذه الوجوه  ،كما رتبها مقاتل وأجملها بقوله :
((فمنه الهدى سبعة عشر حرفًا
-1بمعنى البيان
-2وبمعنى الدين

 -3وبمعنى اإليمان
 -4وبمعنى الداعي

 -5وبمعنى المعرفة
 -6وبمعنى الرسل والكتب
 -7وبمعنى الرشاد

 -4وبمعنى محمد
 -9وبمعنى القرآن
 -11وبمعنى التوراة
 -11وبمعنى االسترجاع
-12ا وبمعنى الحجة

 -13وبمعنى التوحيد
 -14وبمعنى السنة

 -15وبمعنى اإلصالح
 -16وبمعنى اإللهام
( ) األشدددباه والنظدددائر ص  ،93 - 29وباسدددم الوجدددوه والنظدددائر ص  ، 2-وينظدددر :
الوجوه والنظائر لهرون بن موسى ص  ، 3-والوجوه والنظائر للعسدكري ص -720
 ، 72والوجوه والنظائر للدامغاني ص  ، 232-233ومنتخب قرة العيدون البدن الجدوزي
ص . 22- 2
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 -17وبمعنى التوبة))

()1

وذكر ابن الجوزي في المنتخب َّ
أن (الهدى في القرآن على أربعة
()2

وذكر في النزهة :

عشر وجهًا)) من بينها الموت على اإلسالم  ،والثبات
(( َّ
أن الهدى في القرآن على أربعة وعشرين وجهًا)) من بينها  :االستبصار ،
()3

والدليل  ،والفضل  ،والتقديم  ،والثواب  ،واألذكار  ،والصواب

هذه الوجوه جميعها وجوه دخيلة ومختلقة  ،بل هي جميعها وجه واحد

 ،قد اختلقها مقاتل ومقلدوه بثالث طرق رئيسة هي :
األولى  :الترادف :

فالبيان  ،والداعي  ،والمعرفة  ،والرشاد  ،والحجة  ،والسنة ،
واإلصالح  ،واإللهام  ،والموت على اإلسالم  ،والثبات  ،واالستبصار ،

أوجها له ،
والدليل  ،والثواب  ،والصواب  ،ألفاظ مرادفة للهدى وليست
ً
واأللفاظ المترادفة يصح أن يقع بعضها موقع بعض لتقارب معانيها من معناه
 ،لذلك جاز أن تكون معاني للشاهد القرآني نفسه  :جاء في البصائر :
ِ
((قال تعالى ِ ( :
يم){الفاتحة  }6 :والمعنى  :أرشدنا ،
اهدَنـ ــا الص َا
ِّرطَ ُ
المستَق َ
وقيل  ،أي  :قدمنا إليه  ،وقيل  :ثبتنا عليه  ،وقيل  :وفِّقنا  ،وقيل  :ارزقنا
 ،وكلها أقوال متقاربة))

()4

وقال ابن قتيبة َّ
أن أصل الهدى الرشاد وقال بعد

أن عدد أوجه الهدى (( :وبعض هذا قريب من بعض))

() 5

وقال

الفيروزابادي (( :قال ابن عطية  :الهداية في اللغة  :اإلرشاد  ،لكنها
تتصرف على وجوه يعبِّر عنها المفسرون بغير لفظ اإلرشاد  ،وكلها إذا
َّ
( ) البرهان ص . 32
( ) ينظر ص . 22- 2
( )7ينظر ص . 709-702
(/3 )2

.7

( )3تأويل مشكل القرآن ص . 22
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ؤملت رجعت إلى اإلرشاد  ،انتهى كالمه  ،وهو صحيح111واألصل عدم
تُ ِّ
االشتراك))

()1

وجعل أصل الهدى  :اإلرشاد يرجع إلى كون اإلرشاد أقرب

المعاني إليه ؛ لذلك ال يصح أن تُعد المرادفات من الوجوه َّ
ألنها ليست معاني
حقيقية َّ ،
ألن الجامع بينها وبين الهدى هو الترادف  ،وليس اللفظ المشترك ،

إذ ليس الهدى من األلفاظ المشتركة  ،وال أعني بالترادف هو التطابق في
المعنى  ،فهذا ما ال وجود له في كتاب اهلل  ،فهي ألفاظ مترادفة  ،بمعنى َّأنها
متقاربة في معانيها  ،وليست متطابقة  ،وهذا يعنى َّ
أن لكل منها معناه

مثال من ((بان الشيء  ،وأبان))((()2إذا اتضح وانكشف
الخاص به  ،فالبيان ً
()3

والداعي  :هو الذي

كالما منه))
 ،وفالن أبين من فالن  ،أي  :أوضح
ً
() 4
فالنا
ُيميل
الشيء إليه بصوت وكالم منه والمعرفة من ((عرف فالن ً
َ
معرفة  111وهذا أمر معروف)) ()5والغي ((خالف الرشد والجهل باألمر ،
()6
وع ِّرف الرشد َّ
بأنه ((نقيض الغي111ورشد فالن :
واإلنهماك في الباطل))
ُ
()4
فالن  :إذا أصاب وجه األمر والطريق)) ()7والرشد ((استقامة الطريق))

((والحجة وجه الظفر عند الخصومة)) ((( )9وبها ُيقصد الحق المطلوب ،
فالنا فحججتُه  ،أي  :غلبته بالحجة وذلك الظفر يكون عند
يقال :
حاججت ً
ُ

 ، 7وينظر  :المحرر الوجيز تفسير ابن عطية . 3 /

( ) بصائر ذوي التمييز /3
( ) العين ص . 93
( )7مقاييس اللغة ص

.

( )2ينظر  :مقاييس اللغة ص . 9
( )3مقاييس اللغة ص . 239
( )2مقاييس اللغة ص . 30
( )3العين ص . 730
( )2مقاييس اللغة ص . 773
( )9العين ص . 3
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الخصومة))

()1

((والسنة :الطريقة المستقيمة المحمودة))

()2

((وهي السيرة ،

وسنة رسول اهلل  ،صلى اهلل عليه وسلم  ،سيرته)) () 3واإلصالح ضد

اإلفساد( )4والتهم الشيء  :ابتلعه ((تقول العرب  :التهم الشيء  :التقمه ،
كأنه شيء أ ِ
ومن هذا الباب  :اإللهام َّ
الروع (أي  :الروح) فالتهمه))
ُلق َي في ُّ

()5

فهذه الوجوه ال تمثل معاني ُعبِّر عنها بلفظ واحد  ،هو لفظ الهدى
 ،بل لكل منها لفظه الخاص به والدال عليه  ،فمعنى البيان  ،لفظه المعبر
عنه هو لفظ البيان  ،وليس الهدى  ،وكذلك معنى الهدى  ،لفظه المعبر عنه

لما ادعت َّ
أن لفظ الهدى
هو لفظ الهدى  ،فأصحاب كتب الوجوه والنظائر َّ ،

جاء بداللة البيان  ،تكون قد ادعت بمجيء الهدى بغير داللته  ،وهي الداللة

المرادة في القرآن الكريم ؛ إذ لو أراد معنى البيان لجاء بلفظ البيان  ،وهذا هو
حال باقي الوجوه .

وصفوة القول فيما تقدم ذكره َّ
أن البيان  ،والداعي  ،والمعرفة ،

والرشاد  ،والحجة  ،والسنة  ،واإلصالح  ،واإللهام  ،والموت على اإلسالم ،
والثبات  ،واالستبصار  ،والدليل  ،والتقديم  ،والثواب  ،والصواب ألفاظ

مترادفة فيما بينها  ،ومرادفة للهدى  ،ال تصح أن تكون أوجهًا له ؛ َّ
ألنها
ليست معاني متباينة  ،بل يجمعها معنى عام واحد  ،وقد اختلقها أصحاب
كتب الوجوه للهدى لجواز أن تقع موقعه لتقارب معانيها من معناه  ،وهي وان
اتحدت في المعنى العام تفترق عن بعضها في معانيها الخاصة  ،وهي
( ) مقاييس اللغة ص .93
( ) تهذيب اللغة 32/
( )7مقاييس اللغة ص 20
( )2ينظر  :مقاييس اللغة ص .29
( )3مقاييس اللغة ص

.2
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فإن جعلها أوجهًا للهدى ُي ُّ
المعاني المقصودة في كتاب اهلل عز وجل ؛ لذا َّ
عد
خطر عن تحريف لفظه .
يفا لداللته الذي ال يقل ًا
تحر ً
الثانية  :الدراسة المعكوسة :
فقد جعلوا الهدى بمعنى دين اإلسالم  ،كما جاء في الوجه الثاني
في قوله تعالى ِ( :إَّن َك لَ َعَلى ُه ًدى ُّم ْستَِق ٍيم){الحج َّ }67 :
فإنه لو صح ذلك لما
أراد اإلسالم بمعناه اللغوي  ،وال بمعناه االصطالحي  ،وانما أراد داللة الهدى

التي تتمثل فيه ؛ إذ اإلسالم ُيعد الطريق الذي يوصل سالكيه إلى ما يبتغون
 ،من أجل ذلك وصف اهلل دينه بالهدى  ،وألصق عليه هذه التسمية  ،وكذلك
ما قيل في الوجه التاسع  ،وهو جعل الهدى من معانيه القرآن  ،والعكس هو

الصحيح  ،وهو َّ
أن القرآن من معانيه الهدى  ،إذ قد سماه اهلل  ،سبحانه ،

آن
بالهدى  ،ووصفه بذلك في عدة مواضع  ،منها قوله تعالى ( :إِ َّن َهـ َذا اْلقُ ْر َ
يِ ْه ِدي لِلَّتِي ِه َي أَ ْق َوم){اإلسراء  }9 :وقوله تعالى َ ( :قالُوا َيا َق ْو َمَنا إَِّنا َس ِم ْعَنا
ِ
ِكتَابا أ ِ ِ
ط ِري ٍ
ص ِّد ًقا لِّ َما َب ْي َن َي َد ْي ِه َي ْه ِدي ِإَلى اْل َح ِّ
ق
ق َوِاَلى َ
ً
وسى ُم َ
ُنزَل من َب ْعد ُم َ
ُّم ْستَِق ٍيم){األحقاف  }31 :وقوله تعالى ُ ( :ه َو الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسوَل ُه ِباْلهُ َدى َوِد ِ
ين
الد ِ ِ
ظ ِه َرهُ َعلَى ِّ
اْل َح ِّ
ون){الصف  }9 :وهذا شأن كل
ق لِ ُي ْ
ين ُكلِّه َولَ ْو َك ِرهَ اْل ُم ْش ِرُك َ
رسله الذين أرسلهم  ،وأمر محمد صلى اهلل عليه وسلم وسنته  ،والتوحيد الذي

دعوا إليه  ،وكل كتبه التي أنزلها  ،كالتوراة فقد وصفها بما وصف به القرآن
ِ
يل){اإلسراء :
اب َو َج َعْلَناهُ ُه ًدى لَِّب ِني إِ ْس َرِائ َ
وسى اْلكتَ َ
 ،قال تعالى َ ( :وآتَْيَنا ُم َ
}2
ومع ذلك  ،فلو صح ما زعمه أصحاب كتب الوجوه َّ
أن هذه األوجه

الستة  :اإلسالم  ،والرسل والكتب  ،وأمر محمد صلى اهلل عليه وسلم ،
والقرآن  ،والتوراة  ،والتوحيد  ،عبَّر عنها القرآن الكريم بالهدى  ،فهي أوجه قد
اختلقوهاعن طريق دراستهم إياها دراسة معكوسة ؛ َّ
يسم
ألن القرآن الكريم لم ِّ
سمى ًّ
كال منها بالهدى ؛ َّ
ألن
الهدى بهذا األوجه المذكورة  ،كما فعلوا  ،بل َّ
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ًّ
جميعا وجه واحد  ،أي  :لو صحت
كال منها تتمثل فيه هذه الداللة  ،فهي
ً
وكثير ما
ًا
هذه األوجه المختلقة  ،فهي أوجه محذوفة  ،وقع الهدى صفة لها ،

ُيح َذف الموصوف في اللغة وتقوم الصفة مقامه  ،والحقيقة َّأنه قد أريد من
الهدى الهدى بعينه وجعله بالمعاني المذكورة ُّ
يفا لداللته من معناه
يعد تحر ً
العام المراد إلى معان خاصة غير مرادة .

الثالثة  :ذكر ما أفاد من األوجه المخالفة للمعنى المراد :

طريقة الترادف والدراسة المعكوسة هما الشائعتان الختالق الوجوه ،

وهناك طرق أخرى خاصة وخفية  ،تدخل في باب  :ذكر ما أفاد وان خالف

المعنى المراد  ،والحقيقة َّ
أن طريقة الترادف نفسها تدخل بصفة عامة ضمن

مثال َّ
أن من الوجوه السابقة التي اختلقوها للهدى :
هذا الباب  ،من ذلك ً
التقديم  ،واألذكار  ،والفضل  ،فقد استشهد ابن الجوزي لألول بقوله تعالى :
صر ِ
ِ
اط اْل َج ِح ِيم){الصافات  ) 1( }23 :لم يقل  :فقدموهم إلى
( َف ْ
اه ُد ُ
وه ْم إَِلى َ
ِ ِ
ِِ
تهكما بالكافرين وبمصيرهم
الجحيم  ،بل قال َ ( :ف ْ
اه ُد ُ
وه ْم إَِلى ص َراط اْل َجحيم) ً
 ،فمعنى التقديم في هذا التركيب مفيد  ،لكنه ليس هو المعنى المقصود  ،كما
َّ
أن جعل الهدى هنا بمعنى التقديم ألغى قصد التهكم الذي يعد بال شك من
أسلوب القرآن الكريم البالغي  ،وهو إضافة معان مقصودة إلى المعنى

األصلي .

ض ًّ
اال َفهَ َدى){الضحى }7 :
واستشهد للثاني بقوله تعالى َ ( :وَو َج َد َك َ
()2
فلما
ناسيا فذكرك)) فاهلل سبحانه ذكر الهدى ليقابل به الضالل َّ ،
((أي ً :
حرف الضالل إلى النسيان ؛ َّ
ألن
أراد ابن الجوزي أن يختلق وجه الذكر َّ
النسيان يقابله الذكر  ،واستشهد للفضل بقوله تعالى ( :ويقُولُ َِّ ِ
ين َكفَ ُروْا
ون للذ َ
ََ َ

( ) نزهة األعين ص . 709
( ) نزهة األعين ص . 709
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ِ َّ ِ
آم ُنوْا َسبِيالً){النساء (( }51 :أي  :أفضل))
َه ُؤالء أ ْ
َه َدى م َن الذ َ
ين َ
الوجه  ،لم يأت من معنى الهدى بل من معنى الصيغة َّ ،
َه َدى) على
ألن (أ ْ
()1

وهذا

وزن أفعل  ،أي  :على صيغة اسم التفضيل  ،فقد اتخذ من معنى الصيغة

التي جاء عليها اللفظ وجهًا للفظ .
اصطالحا :
تعريف الهدى لغة و
ً

الذي أريد أن أنوه به في هذا المقام َّ
أن أصحاب الوجوه قد سلبوا من

لفظ الهدى داللته التي وضعتها له لغة العرب وجرت على لسانهم فتركوه
سائبا كاليتيم  ،بل جعلوه كالذي فقد أصله ونسبه ؛ لذلك راحوا ينسبون إليه
ً
أية داللة كانت جاز أن يحتملها السياق على وجه العموم  ،وتركوا التحري
عن داللته الحقيقية على وجه الدقة والتحديد  ،والتعرف إلى هذه الداللة بين
أيديهم  ،وهو الرجوع إلى أمات المعاجم اللغوية ؛ لنجعل هذه الداللة من

الثوابت األساسية التي نرتكز عليها لمعرفة أسرار التعبير القرآني من استعمال
لفظ الهدى من دون سواه .

وأصحاب كتب الوجوه لم يتطرقوا إلى المعنى اللغوي للفظ الهدى ؛

َّ
ألنهم عدوه ووجوهه تمثل جميعها معاني حقيقية  ،وأصلية ؛ إذ عاملوه

معاملة اللفظ المشترك  ،والهدى ليس من األلفاظ المشتركة ؛ بل له داللته

الخاصة به ؛ لذا اقتضى معرفة داللته اللغوية ؛ لنعرف عالقة هذه الوجوه
بداللة هذا اللفظ  ،قال الخليل (( :الهدى  :نقيض الضاللة111والهادي من
كل شيء أوله  ،أقبلت هوادي الخيل  ،أي  :أعناقها  ،وقد هدت تهدي ؛

َّ
ألنها أول شيء من أجسادها  ،وقد تكون الهوادي أول رعيل يطلع منها ،

َّ
هاديا ؛ َّ
ألن الرجل يمسكها فهي تهديه
وسميت العصا
ألنها المتقدمة ،
ْ
ً
هاديا لتقدمه القوم بهدايته  ،والهادي العنق والرأس
تتقدمه  ،والدليل ُيسمى ً
( ) نزهة األعين ص . 702
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 111والهادي والهادية كل ثور  ،أو بقرة تهدي العانة  ،أي  :تتقدم يعني :
الصوار  ،وغرة كل شجرة هاديتها  ،حتى النصل هادي الريش))
تهدي َّ

()1

هاديا أو هدى
هاديا إلى ما تصبو إليه ُيسمى ً
فكل ما تقدمك لتتخذه ً
؛ ولذلك جعل اهلل النار هدى بمعنى ((الهادي في قوله عز وجل ( :إِ ْذ َأرَى
ال ْ ِ ِ
س أَو أ ِ
ار لَّ َعِّلي آتِي ُكم ِّم ْن َها بِ َقَب ٍ
َج ُد َعلَى
ت َن ًا
َن ًا
ار فَ َق َ
ام ُكثُوا ِإِّني َآن ْس ُ
الهله ْ
ْ
()2
َّ
هاديا  111والطريق يسمى هدى))
الن ِار ُه ًدى){طه  }11 .أي ً :

أيضا جعل الهادي من ُيعتَمد عليه للوصول إلى ما يريده
ولذلك ً
((وفي حديث النبي صلى اهلل عليه وسلم َّأنه خرج في مرضه ُيهادى بين
اثنين  ،قال أبو عبيد  :معناه َّأنه كان يعتمد عليهما من ضعفه وتمايله ،
وكذلك كل من يفعل ذلك بأحد فهو يهاديه))

()3

((وهداه  ،أي  :تقدمه))

()4

وقال الراغب  (( :الهداية داللة بلطف  ،ومنه الهدية  ،وهوادي الوحش ،
أي  :متقدماتها الهادية لغيرها))

()5

فهذه هي داللة الهدى والهادي  ،وهذا ما بيَّنه ابن فارس بقوله :

((الهاء والدال والحرف المعتل  ،أصالن  :أحدهما التقدم لإلرشاد  ،واآلخر
بعثة لطف  ،فاألول قولهم  :هديته الطريق هداية  ،أي  :تقدمته ألرشده ،
وكل متقدم لذلك هاد 111واألصل اآلخر  :الهدية  ،ما أهديت من لطف إلى
ذي مودة))

()6

وجاء في كتاب الكليات للكفوي (( :الهداية عند أهل الحق :

الداللة على طريق من شأنه اإليصال  ،سواء حصل الوصول بالفعل في
( ) العين ص . 002
( ) تهذيب اللغة ص .7372
( )7المصدر نفسب ص . 7379-7372
( )2الصحاح ص . 097
( )3المفردات في غريب القرآن ص .327
( )2مقاييس اللغة ص .977
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وقت االهتداء  ،أو لم يحصل  ،وعند صاحب الكشاف ال بد من اإليصال
البتة  111وقد أجاب الفخر الرازي َّ
بأن الهداية ال تقابل ّإال الضالل الذي هو
ترك الداللة على ما يوصل إلى المطلوب))

()1

فالهادي إذن هو الذي يوصل المقتدي به إلى األمر المنشود ،
لتتحقق المعاني الالزمة له كالبيان والدعوة واإلرشاد بالقول والعمل ،
وباإلمامة واالقتداء  ،وكذلك الهدى هو الطريق الذي يوصل سالكيه إلى

أسمى الغايات المنشودة  ،والمهتدي هو الذي يطلب الهدى ويتحراه  ،أو هو
الذي يقتدي بالهادي  ،أو ما يقوم مقامه  ،يقول الفيروزآبادي (( :ويقال
ون
اؤ ُه ْم الَ َي ْعَل ُم َ
ال مهتدي لمن يقتدي بعالم  ،نحو قوله تعالى ( :أ ََوَل ْو َك َ
ان َآب ُ
تنبيها َّأنهم ال يعلمون بأنفسهم  ،وال يقتدون
ون){المائدة }114 :
َش ْيًئا َوالَ َي ْهتَ ُد َ
ً
اهتَ َدى فَِإَّن َما َي ْهتَِدي لَِن ْف ِس ِه){النمل }92 :
بعالم  ،وقوله تعالى ( :فَ َم ِن ْ
فاالهتداء هنا يتناول وجوه االهتداء من طلب الهداية  ،ومن االقتداء ومن
تحريها))

()2

أي  :أن داللة لفظ الهدى تتوافر فيها ثالثة عناصر أساسية  ،ال
تتوافر في أي وجه كان من الوجوه المذكورة التي نسبها الوجوهيون إلى لفظ
الهدى  ،وهي  :اإلمامة واالقتداء واإليصال  ،وال يتم اإليصال ّإال بتوفيق من
ان لَِن ْف ٍ
س أَن تُ ْؤ ِم َن إِ ّال بِِإ ْذ ِن الّل ِه
اهلل  ،وبإذنه كما قال جل ذكره َ ( :و َما َك َ
الر ْجس عَلى الَّ ِذين َ ِ
ون){يونس }111 :
ال َي ْعقُل َ
َ
َوَي ْج َع ُل ِّ َ َ
ولما كان عمل المقتدى والمقتدي ال فائدة منه  ،وال أثر له ّإال

باإليصال  ،ولما كان اإليصال ال يتم ّإال بتوفيق من عند اهلل ؛ فقد نفاه اهلل
كائنا من كان  ،حتى نفاه عن محمد صلى اهلل عليه
سبحانه عن كل إنسان ً
وسلَّم سيد بني آدم  ،وسيد الرسل واألنبياء  ،وخير خلقه  ،وذلك في قوله

( ) ص .207
( ) بصائر ذوي التمييز .7 2/3
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ِ
تعالى ( :إَِّن َك ال تَه ِدي من أَحبب َ ِ َّ
َعلَ ُم
ت َولَك َّن الل َه َي ْهدي َمن َي َشاء َو ُه َو أ ْ
َ ْ ْ َْ
ْ
ِ
ين){القصص  }56 :لذلك نسب اهلل الهدى إليه ّ ،إال َّ
أن اهلل سبحانه
بِاْل ُم ْهتَد َ

متعلقا بعمل
من أجل االختبار  ،ولجعل الجزاء متر ًتبا عليه جعل هداه للناس
ً
المقتدى والمقتدي ؛ فإذا أريد في مواضع مراعاة عمل المقتدى  ،نسب اهلل

الهدى إليه  ،فقد نسبه إلى نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في قوله تعالى :
صر ٍ
ِ
ِ
اط ُّم ْستَِق ٍيم){الشورى  }52 :كما نسبه إلى إبراهيم عليه
( َوِاَّن َك لَتَ ْهدي إِلَى َ
السالم في قوله تعالى ( :يا أَب ِت إِِّني َق ْد ج ِ
اءني ِم َن اْل ِعْلِم َما َل ْم َيأْتِ َك َفاتَّبِ ْعنِي
َ
َ َ
طا س ِويًّا){مريم  }43 :كما نسبه إلى الصالحين ( :وَق َ َّ ِ
أ ِْ ِ
آم َن
َهد َك ص َار ً َ
ال الذي َ
َ
َيا َق ْوِم اتَّبِ ُع ِ
الر َش ِاد){غافر  }34 :وقوله تعالى َ ( :ولِ ُك ِّل َق ْوٍم
يل َّ
َه ِد ُك ْم َسبِ َ
ون أ ْ
َه ٍاد){الرعد }7 :
واذا أريد مراعاة المقتدي نسب الهدى إليه  ،كقوله تعالى ( :فَ َم ِن
اهتَ َدى َفِإَّن َما َي ْهتَِدي لَِن ْف ِس ِه){النمل }92 :
ْ
وهدى اهلل لإلنسان جاء في القرآن الكريم على ثالث مراحل جميعها
اصطالحا :
ال تخرج عن داللة الهدى كما تقدم تعريفها لغة و
ً
ال َربَُّنا
األولى  :وهو ما ُس ِّمي باإللهام  ،كما قال اهلل تعالى َ (( :ق َ
َعطَى ُك َّل َش ْي ٍء َخْلقَهُ ثَُّم َه َدى){طه  }51 :وقد استشهد مقاتل
الَّ ِذي أ ْ
وأصحاب الوجوه بهذه اآلية في الوجه السادس عشر  ،على مجيء الهدى
بمعنى إلهام البهائم  ،والحق َّأنه هدى مشمول به اإلنسان والحيوان على حد

جميعا كيف يعيشون وكيف يتناسلون .
سواء  ،فقد هداهم
ً
ان ِمن
الثانية  :الهدى المقصود في قوله تعالى ( :إَِّنا َخَل ْقَنا
األنس َ
َ
يل إِ َّما َش ِ
يه فَجعْلَناه س ِميعا ب ِ
طفَ ٍة أَم َش ٍ ِ ِ
اك ًار َوِا َّما
ير { }2إَِّنا َه َد ْيَناهُ َّ
ص ًا
السبِ َ
اج َّن ْب َتل َ َ ُ َ ً َ
ُّن ْ ْ
ور){اإلنسان }3-2 :
َكفُ ًا
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قال الفراء (( :عرفناه السبيل  ،شكر أو كفر))((()1وعن مجاهد111
الشقاوة والسعادة  111وعن ابن زيد  ،قال  :ننظر  ،أي شيء يصنع  ،أي
الطريقين يسلك  ،وأي األمرين يأخذ  ،قال  :وهذا االختبار))
()3

() 2

وقال

إما لشقوة  ،وا َّما لسعادة))
الزجاج (( :وهديناه الطريق َّ ،
وفي قوله تعالى ( :أَلَ ْم َن ْج َعل لَّ ُه َع ْيَن ْي ِن {َ }4ولِ َس ًانا َو َش َفتَْي ِن {}9
َو َه َد ْيَناهُ َّ
الن ْج َد ْي ِن){البلد  }11-4 :والراجح من المراد من النجدين في كتب
التفسير سبيال الخير والشر

()4

اه ْم){ص  }17 :وهذا هو هدى
وفي قوله تعالى َ ( :وأ َّ
َما ثَ ُم ُ
ود َفهَ َد ْيَن ُ
اهلل الثاني لإلنسان واألمم في هذه الشواهد القرآنية الثالثة  ،وهو هدايتهم
كيف يعرفون الخير  ،وكيف يعرفون الشر  ،وكيف يميزون بينهما  ،ويكون

ذلك بالفطرة  ،واإللهام  ،وبعث الرسل  ،وهو ما خص به اإلنسان من دون
ًّ
البهائم ؛ َّ
المكلف بطاعة اهلل من دونها .
ألنه هو

وفي هذ ه المرحلة يمنح اهلل اإلنسان واألمم حرية االختيار ؛ من أجل

اختبارهم  ،فإذا اختاروا سبيل الخير وتحروه واجتهدوا في طلبه ؛ جزاهم اهلل
على ذلك بأن يقذف في قلوبهم حب الخير  ،والميل إلى ما يجب فعله  ،وكره
الشر وترك ما يجب تركه  ،وهذا ما ُس ِّمي بالتوفيق الذي يمثل المرحلة الثالثة
َّ ِ
اد ُه ْم
اهتَ َد ْوا َز َ
ين ْ
من مراحل الهدى  ،واستشهد له الراغب بقوله تعالى َ ( :والذ َ
اهم){محمد  }17 :وقوله تعالى ( :ما أَصاب ِمن ُّم ِ
ص َيب ٍة إِ ّال
ُه ًدى َوآتَ ُ
َ َ َ
اه ْم تَ ْقو ُ ْ
ٍ ِ
َّ
َّ ِ ِ
َّ ِ
ِّ
يم){التغابن }11 :
بِِإ ْذ ِن الله َو َمن ُي ْؤ ِمن بِالله َي ْهد َقْلَبهُ َوالل ُه ِب ُكل َش ْيء َعل ٌ
( ) معاني القرآن  ، 03/7وينظر  :جامع البيان . 220 23/ 9
( ) جامع البيان 23/ 9
( )7معاني القرآن وإعرابب . 00/7
( )2ينظر  :معاني القرآن للفراء  ، 32/7ومجداز القدرآن ألبدي عبيددة ص  ، 90وجدامع
البيان  ، 22- 2 /70ومعاني القرآن وإعرابب . 00/7
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ِ َّ ِ
ِِ
ين آم ُنوْا و َع ِملُوْا َّ ِ ِ ِ ِ
يمانِ ِه ْم تَ ْج ِري
الصال َحات َي ْهديه ْم َربُّهُ ْم بإ َ
وقوله تعالى ( :إ َّن الذ َ َ َ
َّ ِ
ِمن تَحتِ ِهم األ َْنهار ِفي جَّن ِ
ات َّ ِ ِ
ين
النعيم){يونس  }9 :وقوله تعالى َ ( :والذ َ
َ
َُ
ْ ُ
ِِ
َّ
ِ
ِ
ين){العنكبوت  }69 :وقوله
َج َ
اه ُدوا ف َينا َلَن ْهدَيَّنهُ ْم ُسُبَلَنا َوِا َّن الل َه َل َم َع اْل ُم ْحسن َ
تعالى ( :وي ِز ُ َّ َّ ِ
اهتَ َد ْوا ُه ًدى){مريم  )76 :وقوله تعالى َ ( :فهَ َدى
ين ْ
يد اللهُ الذ َ
ََ
اختََلفُوْا ِف ِ
َّ ِ
يه ِم َن اْل َح ِّ
ق ِبِإ ْذنِ ِه َواللّهُ َي ْه ِدي َمن َي َشاء إِلَى
آم ُنوْا لِ َما ْ
اللّهُ الذ َ
ين َ
()1
صر ٍ
ِ
اط ُّم ْستَِق ٍيم){البقرة }213 :
َ
واذا اختاروا سبيل الشر  ،وتحروه  ،واجتهدوا في طلبه  ،أضلهم اهلل

استَ َحُّبوا اْل َع َمى َعَلى
؛ لذلك قال تعالى في ثمود َ ( :وأ َّ
َما ثَ ُم ُ
ود َفهَ َد ْيَن ُ
اه ْم َف ْ
اْلهُ َدى){ص  }17 :فهو ليس بمعنى البيان كما قيل في الوجه األول بل
أما ثمود فهديناهم كيف يعرفون طريق النور  ،وكيف يعرفون
المعنى  :و َّ
طريق الظالم  ،وكيف يميزون بينهما  ،ومكناهم من اختيار طريق الحق

وسلوكه وكان ذلك بالفطرة واإللهام وبعث النبي صالح إليهم  ،وما كان من
أمر الناقة  ،فلوا َّأنهم اختاروا هذا الطريق ؛ لهداهم هدى التوفيق  ،لكنهم لم

يختاروه ولم يحرصوا على طلبه والسير فيه  ،بل آثروا عليه  ،ما هم عليه
من عمى وظالم  ،لذلك أضلهم اهلل  ،ولم يهدهم هدى التوفيق  ،بعد أن
هداهم هدى اإللهام فقد علق اهلل هدى التوفيق باختيار سبيل الحق واالجتهاد
ال َي ْه ِدي َمن
اه ْم َفِإ َّن الّل َه َ
ص َعَلى ُه َد ُ
في طلبه  ،كقول اهلل تعالى ( :إِن تَ ْح ِر ْ
َّ ِ
ِ
ِ
ال
ين َ
ين){النحل  }37 :وقوله تعالى ( :إِ َّن الذ َ
ُيض ُّل َو َما َلهُم ِّمن َّناص ِر َ
ات الّل ِه الَ يه ِدي ِهم الّله وَلهم ع َذ ٌ ِ
يؤ ِم ُنون بِآي ِ
يم){النحل  }114 :وقوله
َ ْ ُ ُ َ ُْ َ
ُْ َ َ
اب أَل ٌ
اة اْل ُّد ْنيا علَى ِ
ِ
اآلخ َرِة َوأ َّ
َن اللّ َه الَ َي ْه ِدي اْل َق ْوَم
استَ َحُّبوْا اْل َحَي َ َ َ
تعالى َ ( :ذل َك ِبأََّنهُ ُم ْ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ص ِارِه ْم
ين { }117أُولَـئ َك الذ َ
اْل َكاف ِر َ
ين طََب َع اللّ ُه َعلَى قُلُوبِ ِه ْم َو َس ْمع ِه ْم َوأ َْب َ
ِ
ِ
الن ِ
ون){النحل  }114-117 :وقوله اهلل تعالى َ ( :و ِم َن َّ
اس
َوأُوَلـئ َك ُه ُم اْل َغافلُ َ
( ) المفردات في غريب القرآن ص . 327
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ِ
ٍ
َمن ُي َج ِاد ُل ِفي اللَّ ِه بِ َغ ْي ِر ِعْلٍم َوَيتَّبِ ُع ُك َّل َش ْيطَ ٍ
ب َعلَ ْي ِه أََّنهُ َمن
ان َّم ِريد {ُ }3كت َ
اب الس ِ
ضلُّه ويه ِد ِ
ِ
يه إَِلى َع َذ ِ
َّع ِ
ير)الحج  }4-3 :ونحو هذا كثير في
تََوالهُ َفأََّنهُ ُي ُ َ َ ْ

القرآن الكريم

و َّ
ألن الهدى يعني ما ُيقتدى ؛ ليبلغ به المقتدي ما يبتغي ؛ فقد
وصف اهلل الكعبة بالهدى ؛ َّ
ألن الناس يستقبلونها في صالتهم  ،ويتوجهون

إليها في حجهم  ،لينالوا يذلك مغفرة اهلل ويظفروا برضاه  ،قال اهلل تعالى :
ِ
ضع لِ َّلن ِ َّ ِ
ِ
ٍ
ين)آل عمران :
اس َللذي بَِب َّك َة ُمَب َارًكا َو ُه ًدى لِّْل َعاَلم َ
(إِ َّن أ ََّو َل َب ْيت ُو َ
}96
داللة الهدى وعالقتها بالوجوه :
توصلت إليها بعد الرجوع إلى معاجم اللغة  ،والشواهد
الحقيقة التي
ُ
القرآنية َّ ،
أن الهدى ليس هو بصفة محمودة  ،أو مذمومة  ،بل هو معنى
مجرد ومحايد ؛ إذ يعني الطريق الموصل إلى ما يراد الوصول إليه  ،أو هو
طريقة الوصول إلى المبتغى  ،وعلى أساس هذه الداللة يجب أن ُيفسَّر لفظ
الهدى أينما ورد في القرآن الكريم  ،فهو ليس بمعنى البيان كما قيل في الوجه
األول في قوله تعالى ( :أ ُْولَـئِ َك َعلَى ُه ًدى ِّمن َّرِّب ِه ْم){البقرة  }4 :إذ البيان هو
الوضوح فلو أريد هذا المعنى لعبَّر عنه بلفظه وقيل  :أولئك على بيان من
ربهم  ،ولكن لما أراد داللة الهدى التي تقدم ذكرها استعمل اللفظ المعبر عنها

 ،لتكون بمعنى  :أولئك على طريق من ربهم  ،ومن سلك طريق اهلل أوصله
إلى مبتغاه  ،والى كل ما هو خير وأبقى  ،بل هو هنا بمعنى التوفيق ،

والدليل على َّ
أن الهدى غير البيان عطف الهدى على البيان في قوله تعالى :
ِ
ان لِّ َّلن ِ
ين){البقرة  }134 :والعطف يفيد
( َهـ َذا َبَي ٌ
اس َو ُه ًدى َو َم ْو ِعظَةٌ لِّْل ُمتَّق َ
المغايرة ؛ وال يمكن أن يكونا بمعنى واحد ؛ إذ ال يجوز عطف الشيء على
نفسه .
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َهلَ ْكَنا قَْبلَهُم ِّم َن اْلقُ ُر ِ
ون
وكذلك قوله تعالى ( :أَ َفلَ ْم َي ْه ِد لَهُ ْم َك ْم أ ْ
ون َي ْم ُش َ
ٍ
ِ ِ
ِِ
ِ
الولِي ُّ
النهَى) فقد ((كانت قريش تتجر وترى
في َم َساكن ِه ْم إِ َّن في َذل َك َ
اليات ْ
ون ِفي
مساكن عاد وثمود  ،وفيها عالمات الهالك  ،فذلك قوله (َي ْم ُش َ
()1
مس ِ
اكنِ ِه ْم)))
ََ
إذن المعنى  :ألم تكن هذه اآلثار والعالمات هادية وموصلة لهم إلى

معرفة ما حل باألمم السابقة حين كذبت أنبياءها  ،إذ اآلثار تقوم مقام

الهادي

وليس

تعالى ( :إَِّنهُ ْم
ذلك هذه اآلية

الهدى بمعنى اإليمان كما قيل في الوجه الثالث في قوله
ِ
اه ْم ُه ًدى){الكهف  }13 :والدليل على
آم ُنوا ِب َرِّب ِه ْم َوِزْدَن ُ
فتَْيةٌ َ
نفسها ؛ َّ
ألنه لو أراد أن يكون بمعنى اإليمان  ،لجاء بلفظه

لما
إيمانا ؛ ليكون مطابقًا لـ(آمنوا) في الجذر والداللة  ،لكن َّ
وقيل  :وزدناهم ً
استعمل لفظ (الهدى) َّ
دل على َّأنه أراد غير معنى اإليمان .

وليس الهدى  ،أو الهادي بمعنى الداعي  ،كما قيل في الوجه الرابع
ُنزَل عَل ْي ِه آيةٌ ِّمن َّرب ِ
في قوله تعالى ( :وي ُق ُ َّ ِ
َنت
ِّه إَِّن َما أ َ
َ
ين َك َف ُروْا َل ْوآل أ ِ َ
ول الذ َ
ََ
ُم ِنذٌر َولِ ُك ِّل َق ْوٍم َه ٍاد){الرعد  }7 :وانما أراد من الهادي الذي تقدم تعريفه ،
وهو الذي يوصل المقتدي به إلى األمر المنشود

وليس الهدى بمعنى المعرفة  ،كما قيل في الوجه الخامس في قوله
تعالى ( :وعالم ٍ
ات َوبِ َّ
ون){النحل  }16 :فالمهتدي هو الذي
الن ْجِم ُه ْم َي ْهتَ ُد َ
ََ َ
() 2
ون) َّ
ألن العرب اتخذوا النجم هادًيا لهم إلى
يقتدي بالهادي فقال (َي ْهتَ ُد َ
الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه .
وهنا تتضح الحقيقة التي توصلنا إليها من َّ
أن الهدى معنى مجرد ؛

إذ يعنى الطريق الموصل إلى ما يراد الوصول إليه  ،سواء أكان هذا المراد
( ) زاد المسير . 23/3
( ) ينظر  :بصائر ذوي التمييز 2/3
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شر  ،الجنة أم النار  ،الرحمن أم الشيطان  ،لكن غلب استعماله
خير أم ًّا
ًا
على الخير  ،فهو ليس بمعنى السنة  ،كما قيل في الوجه الرابع عشر في
ُم ٍة َوِاَّنا َعَلى آثَ ِارِهم
اءنا َعَلى أ َّ
قوله تعالى َ( :ب ْل َقالُوا ِإَّنا َو َج ْدَنا َآب َ
ون) ألنهم جعلوا آثار آبائهم بمثابة
ون){الزخرف  }22 :فقال ( ُّم ْهتَ ُد َ
ُّم ْهتَ ُد َ
الطريق الهادي لهم إلى أن يكونوا مثلهم  ،يعبدون ما عبدوا  ،وكقوله للنبي :
ِ َّ ِ
اه ُم ا ْقتَِد ْه){األنعام }91 :
ين َه َدى اللّهُ فَبِهُ َد ُ
(أ ُْولَـئ َك الذ َ
أي  :الهدى هنا ليس بمعنى السنة  ،بل هو الطريق الموصل إلى
َّ ِ
ِ
ِ
ين
السنة والدليل على ذلك قوله تعالى ُ ( :ي ِر ُ
ِّن َل ُك ْم َوَي ْهدَي ُك ْم ُسَن َن الذ َ
يد الّل ُه ل ُيَبي َ
ِ
ِ
ِ ِ
يم){النساء  }26 :الشاهد قوله تعالى :
من َقْبل ُك ْم َوَيتُ َ
يم َحك ٌ
وب َعَل ْي ُك ْم َواللّهُ َعل ٌ
َّ ِ
ِ
ين ِمن قَْبلِ ُكم) وفي هذه اآلية دليل آخر على َّ
أن الهدى غير
( َوَي ْهدَي ُك ْم ُسَن َن الذ َ
ِ
ِ
ِّن لَ ُك ْم)
البيان ؛ إذ عطف (َي ْهدَي ُك ْم) على (ل ُيَبي َ
وكذلك الهدى ليس هو الرشاد كما قيل في الوجه السابع في قوله
ال ْ ِ ِ
ار لَّ َعِّلي آتِي ُكم ِّم ْنهَا ِب َقَب ٍ
س
ت َن ًا
تعالى ( :إِ ْذ َأرَى َن ًا
ار َف َق َ
ام ُكثُوا إِِّني َآن ْس ُ
الهله ْ
أَو أ ِ
َج ُد َعَلى َّ
الن ِار ُه ًدى){طه  }11 :إذ الهدى غير الرشاد والفرق بينهما
ْ

(( َّ
أن اإلرشاد إلى الشيء هو التطريق إليه والتبيين له  ،والهداية هي التمكن

من الوصول إليه  111ومثل ذلك مثل من يقف بين طريقين  ،ال يدري أيهما
يؤدي إلى الغرض المطلوب  ،فإذا دله عليه فقد أرشده))

()1

فإذا سلك هذا

الطريق حتى بلغ غايته فقد اهتدى ؛ َّ
ألن الهداية هي ((الداللة على طريق
من شأنه اإليصال  111بل ال بد من اإليصال البتة))

()2

فالهدى هنا بمعنى الهادي وليس بمعنى الرشاد كما زعم مقاتل
ال َع َسى
وأتباعه  ،وهي كذلك في اآلية األخرى َ (( :ولَ َّما تََو َّج َه تِْلقَاء َم ْدَي َن قَ َ
السبِ ِ
يل){القصص  }22 :فالمراد من الهدى في هذه
َربِّي أَن َي ْه ِدَينِي َس َواء َّ
( ) الفروق اللغوية للعسكري ص . . 73
( ) الكليات للكفوي ص .207
71

اآلية وغيرها  ،هو السبيل الموصل إلى الصراط المستقيم  ،والى سواء السبيل
ال
 ،والى الرشاد ونحوها مما يرادفها  ،والدليل على ذلك قوله تعالى َ ( :وَق َ
َّ ِ
آم َن َيا َق ْوِم اتَّبِ ُع ِ
الر َش ِاد){غافر  }34 :أو السبيل
يل َّ
َه ِد ُك ْم َسبِ َ
ون أ ْ
الذي َ
ال ِف ْرَع ْو ُن َما أ ُِري ُك ْم إِال َما
الموصل إلى ما يبتغيه الطواغيت كقوله تعالى َ ( :ق َ
الر َش ِاد){غافر }29 :
يل َّ
َه ِدي ُك ْم إِال َسبِ َ
أ ََرى َو َما أ ْ

قلت في الوجه السابق َّ :
إن الهدى هنا ليس
أعود فأقول بإيجاز كما ُ
بمعنى الرشاد  ،بل هو الموصل إلى الرشاد ؛ والدليل على ذلك قوله تعالى :
ِ
استَ َم َع َن َفٌر ِّم َن اْل ِج ِّن َف َقالُوا إَِّنا َس ِم ْعَنا قُ ْرًآنا َع َجًبا {}1
( ُق ْل أُوح َي إَِل َّي أََّنهُ ْ
ِ
يه ِدي إَِلى ُّ ِ
َح ًدا){الجن  }2 :والشاهد قوله
آمَّنا بِه َوَلن ُّن ْش ِر َك بِ َربَِّنا أ َ
َْ
الر ْشد َف َ
الر ْش ِد)
تعالى َ( :ي ْه ِدي إَِلى ُّ
وليس الهدى بمعنى الصالح كما قيل في الوجه الخامس عشر في
ِِ
َن الّله َ ِ
ين){يوسف  }52 :فليس المعنى :
ال َي ْهدي َك ْي َد اْل َخائن َ
قوله تعالى َ ( :وأ َّ َ
ال يصلح كيد الخائنين كما زعموا  ،بل المعنى  :ال يوفق كيدهم  ،وال يمكنه

من أن يوصل أصحابه إلى ما يبتغون .
وليس الهدى بمعنى الحجة  ،كما قيل في الوجه الثاني عشر  ،في
اهيم ِفي ِرب ِ
قوله تعالى ( : :أَلَم تَر إَِلى الَّ ِذي ح َّ ِ ِ
ال
ِّه) إلى قوله َ ( :واللّهُ َ
َ
ْ َ
آج إ ْب َر َ
َّ ِ ِ
ِ
ين){البقرة  }254 :فقد قالوا (( :يعني ال يهدي إلى
َي ْهدي اْل َق ْوَم الظالم َ
الحجة)) كما تقدم  ،وكالمهم هذا حجة عليهم وليس حجة لهم َّ ،
أن الهدى
ليس هو الحجة  ،بل هو ما يوصل إلى الحجة .

قياسا على ذلك َّ ،
إن الهدى ليس بمعنى البيان  ،بل هو
ونقول ً
الموصل إلى البيان  ،وليس هو اإليمان بل هو الموصل إلى اإليمان  ،وليس

هو المعرفة  ،بل هو الموصل إلى المعرفة  ،وليس هو الحجة  ،بل هو
الموصل إلى الحجة  ،وليس هو التوحيد  ،بل هو الموصل إلى التوحيد ،

وليس هو الصالح  ،بل هو الموصل إلى الصالح .
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وليس الهدى بمعنى االسترجاع كما قيل في الوجه الحادي عشر في
ِ
ات ِّمن َّرِّب ِه ْم َوَر ْح َمةٌ َوأُوَل ِـئ َك ُه ُم
صَل َو ٌ
قوله تعالى ( :أُوَلـئ َك َعَل ْي ِه ْم َ
ون) معنى الهدى بصفة
ون){البقرة  }157 :فقد أراد من قوله (اْل ُم ْهتَ ُد َ
اْل ُم ْهتَ ُد َ
عامة أي  :السالكون الطريق الذي رسمه اهلل لهم في هذه القضية وكل
قضية  :وكذلك قوله تعالى ( :ما أَصاب ِمن ُّم ِ
ص َيب ٍة إِ ّال بِِإ ْذ ِن اللَّ ِه َو َمن
َ َ َ
ٍ ِ
َّ
َّ ِ ِ
ِّ
يم){التغابن  }11 :فهذه هداية عامة ،
ُي ْؤ ِمن بِالله َي ْهد َقْلَب ُه َواللهُ بِ ُكل َش ْيء َعل ٌ
والتي سماها الراغب وفي هذا الشاهد نفسه بالتوفيق

()1

أي  :يجعل قلبه ال

يميل ّإال إلى ما فيه رضا اهلل وخير الدنيا واآلخرة  ،ويجعل اهلل سبحانه هذا
افقا لهوى صاحبه  ،وهذا ما عبَّر عنه مقاتل في الوجه السادس
الميل مو ً
عشر عندما جعل الهدى بمعنى إلهام البهائم

أما ما قيل في الوجه السابع عشر  :هدنا  ،يعني تبنا  ،فذلك قوله :
َّ
الد ْنيا حسَن ًة وِفي ِ
ِ
ِ ِ ُّ
اآلخ َ ِرة إَِّنا ُه ْدَنـا إَِل ْي َك){األعراف }156 :
( َوا ْكتُ ْ
ب َلَنا في َهـذه َ َ َ َ
يعني  :تبنا إليك)) فـ( ُه ْدَنـا) هنا من الهود وليس من الهدى قال الخليل
((الهود  :التوبة قال اهلل جل وعز ( :إَِّنا ُه ْدَنـا إَِل ْي َك) أي  :تبنا إليك  ،والهود
هودا))
اليهود  ،هادوا يهودون ً

()2

عالقة الوجوه بالمعنى والتفسير :

األمر األساسي الذي يبطل فكرة الوجوه المنسوبة إلى الهدى جملة

أن الهدى ليس من األلفاظ المشتركة ؛ فقد تبين َّ
ال  ،هو َّ
أن له داللته
وتفصي ً

الخاصة به والمستقلة عن دالالت كل الوجوه التي ُنسبت إليه  ،وقد تبيَّن
أن ٍّ
لكل من هذه الوجوه معناه ولفظه المعبر عنه المختلف عن لفظ
أيضا ّ
ً

الهدى ومعناه

( ) المفردات في غريب القرآن ص . 327
( ) العين ص . 0 2
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وباالرتكاز على هذه الحقبقة نصل إلى التفسير الصحيح المستوحى
من استعمال لفظ الهدى بداللته  ،فقد زعم أصحاب الوجوه كما تقدم مجيء
الهدى بمعنى الداعي في الوجه الرابع في قوله تعالى َ ( :وِاَّن َك َلتَ ْه ِدي إَِلى
صر ٍ
ِ
اط ُّم ْستَِق ٍيم){الشورى  }52 :والمعنى عندهم  :واَّنك لتدعوهم إلى صراط
َ
مستقيم  ،والحقيقة َّأنه ليس المقصود دعوة الناس إلى الصراط المستقيم  ،إذ
هو عمل يقدر عليه كل إنسان  ،واَّنما المقصود إيصالهم إلى هذا الصراط

باألسوة الحسنة واالقتداء  ،وهو جهد ال يستطيع القيام به ّإال الرسل واألنبياء

 ،ومن اصطفاهم اهلل للقيام بهذه المهمة الشاقة .
عالقة الوجوه بالبالغة :

جاء في البرهان للزركشي (( :وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع

معجزات القرآن الكريم ؛ حيث كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين
()1

بل هو تشتيت

وجهًا  ،أو أكثر أو أقل  ،وال يوجد ذلك في كالم البشر))
مثال بمعاني الوجوه التي ذكرها
وخوض ولعب بكالم اهلل ؛ فجعل الهدى ً
مقاتل ومن تبعه يعني تفسير الهدى بغير داللته  ،كجعله بمعنى الداعي في
ُنزَل علَ ْي ِه آيةٌ ِّمن َّرب ِ
َّ ِ
ِّه ِإَّن َما
َ
ين َك َف ُروْا لَ ْوآل أ ِ َ
الوجه الرابع في قوله َ ( :وَي ُقو ُل الذ َ
صر ٍ
ِ
ِ
ٍ
أ َ ِ
ِّ
اط
َنت ُمنذٌر َولِ ُكل قَ ْوٍم َهاد){الرعد  }7 :وقوله َ ( :وِاَّن َك لَتَ ْهدي إِلَى َ
ُّم ْستَِق ٍيم){الشورى }52 :
جعل الهدى بمعنى الداعي في هاتين اآليتين ونحوهما يلغي البحث

متعديا إلى مفعوله بنفسه  ،وبالالم ،
عن بالغتهما ؛ فقد جاء هذا الفعل
ً
يدا إلى
وبـ(إلى) في السياق نفسه  ،قال المرادي  (( :فقد جاء :
هديت ز ً
ُ
يق))
الطري ِق  ،والطر َ

()2

وقال الزمخشري (( :هدى  :أصله أن َّ
يتعدى بالالم

( ) ص. 37
( ) 2شرح التسهيل ص .439
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آن يِ ْه ِدي ِللَّتِي ِهي أَ ْق َوُم){اإلسراء :
 ،أو بـ(إلى) كقوله تعالى ( :إ َّن َهـ َذا اْلقُ ْر َ
َ
صر ٍ
ِ
ِ ِ
اط ُّم ْستَِق ٍيم){الشورى )1())}52 :ومثل هذا قال أبو
َ ( }9وِاَّن َك َلتَ ْهدي إَلى َ

() 2
ثم يتسع فيه ؛ فيحذف الحرف ؛
حيان األندلسي  ،وتلميذه الحلبي َّ (( :
ِ
فيتعدى بنفسه  ،فأصل ِ ( :
َّ
يم){الفاتحة  }6 :اهدنا
اهدَنـ ــا ِّ
الص َارطَ ُ
المستَق َ
()3
ف)))
للصراط  ،أو  :إلى الصراط  ،ثم ُح ِذ َ

بناء من الالم ؛ َّ
فإن اسـتعمالها فـي قولـه تعـالى :
ولكون (إلى) أطول ً
صـر ٍ
ِ
ِ
اط ُّم ْسـتَِق ٍيم){الشـورى  }52 :يـدل علـى َّ
أن طريـق الهدايـة
( َوِاَّن َك َلتَ ْهدي إَِلـى َ
طويــل  ،كـ َّ
ـأن اهلل  ،ســبحانه يخاطــب حبيبــه المصــطفى  :يــا محمــد َّإنــك لتهــدي

النــاس إلــى اإلســالم بتبليــغ دؤوب  ،وجهــد طويــل  ،وباســتعمال الــالم فــي قولــه
إن َهـ ـ َذا اْلقُــر ِ ِ َِّ ِ ِ
تعــالى َّ ( :
ـي أَ ْقـ َـوُم){اإلس ـراء  }9 :يكــون المعنــى :
ْ َ
آن ي ْهــدي للتــي هـ َ
َّ
أن هذا القرآن يهدي الناس إلى ما هـو أفضـل وأقـوم  ،بأقصـر الطـرق  ،وأيسـر
السبل  ،واهلل  ،سبحانه وتعالى  ،كما ورد في الحـديث النبـوي  ،،يعلمنـا َّأنـه إذا

سألناه  ،أن نسأله أعلى المنازل ؛ َّ
ألنـه  ،تعـالى ذكـره  ،كـريم  ،فـنحن ال نسـأله
أن يهــدينا إلــى الصـراط  ،وال نســأله أن يهــدينا للص ـراط  ،بــل نســأله ونــدعوه أن
يمكنن ــا م ــن أن نتمث ــل صـ ـراطه المس ــتقيم قـ ـوًال  ،وعقي ــدة  ،وعم ـ ًـال  ،بمعن ــى أن
نســتوعبه ونحتــوي عليــه  ،وال يتحقــق هــذا المعنــى ّإال بنصــب (الص ـراط) علــى

معن ـ ــى المفعولي ـ ــة  ،وله ـ ــذا علمن ـ ــا اهلل  ،س ـ ــبحانه  ،أن ن ـ ــدعوه بقول ـ ــه تع ـ ــالى :
ِ
( ِ
يم){الفاتحة }6 :
اهدَنـ ــا الص َا
ِّر َ
ط ُ
المستَق َ
و َّ
ألن لكل من الالم  ،و (إلـى)  ،داللتهـا الخاصـة  ،حتـى َّإنـه ال يمكـن
أن تعوض إحداهما عن األخرى  ،فقد جمـع بينهمـا فـي قولـه تعـالى ُ ( :ق ْـل َه ْـل

( ) 1الكشاف 25/1
( ) 2البحر المحيط . 41/1
( ) 3الدر المصون . 62/1
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ـق أَفَ َمـن َي ْه ِـدي إَِلـى اْل َح ِّ
ـق قُ ِـل اللّـهُ َي ْه ِـدي لِْل َح ِّ
ِمن ُش َرَكآئِ ُكم َّمن َي ْه ِدي إِلَـى اْل َح ِّ
ـق
ـق أَن يتَّبـ ـع أ َّ َّ
ـون){ي ــونس :
ي إِ ّال أَن ُي ْه ـ َـدى َف َمــا َل ُك ـ ْـم َك ْي ـ َ
ـف تَ ْح ُك ُم ـ َ
أَ
َم ــن ال َي ِه ـ ِّـد َ
َحـ ُّ ُ َ َ
}35

وق ــد تط ــرق ال ــدكتور عب ــد الحمي ــد الهن ــداوي إل ــى الف ــرق ال ــداللي ب ــين
االسـ ــتعمالين فـ ــذكر َّأنـ ــه اسـ ــتعمل (إلـ ــى) فـ ــي قولـ ــه تعـ ــالى ( :قُـ ـ ْـل َهـ ـ ْـل ِمـ ــن
ُشـ َـرَكآئِ ُكم َّمــن َي ْه ـ ِـدي إِلَــى اْل َحـ ِّ
ـق)((لي ــوحي بطــول طريــق الهداي ــة  ،لــدى هـ ـؤالء

الشركاء لو َهدوا 111مع الداللة المعجمية لكلمة (إلى) التي تفيـد بعـد المسـافة
؛ فك َّ
ـأن اهلل تعـالى  ،يقـول لهــم  :هـل مـن شـركائكم َمــن يهـدي إلـى الحـق  ،ولــو
بطريـق طويــل بعيــد)) واسـتعمل الــالم فــي قولـه تعــالى ُ ( :قـ ِـل اللّـهُ َي ْهـ ِـدي لِْل َحـ ِّ
ـق)
ليــوحي إلــى (( قصــر مســافة الهدايــة بالنســبة هلل تعــالى ؛ فهــو يهــدي إلــى طريــق
مستقيم ؛ والطريق المستقيم  ،هو أقصر الطرق المؤدية إلى الحق))

()1

ه ــذه ه ــي دالل ــة المقطـ ــع األول م ــن اآلي ــة الكريمـــة (( ث ـ َّـم ي ــأتي (فـ ــي
َحـ ُّ
المقطــع الثــاني) االســتفهام التــوبيخي ( :أَ َف َمــن َي ْهـ ِـدي إَِلــى اْل َحـ ِّ
ـق أَن ُيتََّب ـ َع
ـق أ َ
أ َّ َّ
ـون) 111ليص ــبح المعن ــى :
ي إِ ّال أَن ُي ْه ـ َـدى َف َمــا َل ُك ـ ْـم َك ْي ـ َ
ـف تَ ْح ُك ُمـ َ
َمــن ال َي ِه ـ ِّـد َ
أفمــن يهــدي إلــى الحــق  ،ولــو بطريــق طويــل  111أحــق أن يتبــع  ،أم مــن ال
()2
ٍ
ببطء شديد وتراخ إلى األبد))
تكون منه الهداية أصالً ولو

فجعل الهدى بمعنى الداعي يلغي ما في هذه اآليات من فصاحة

وصور بالغية واعجاز لغوي  ،وكذلك الحال فيما يتعلق بباقي الوجوه
الهدى بين معناه ولفظه :

ُع ِّرف الهدى  ،أو الهادي  ،كما مر في معاجم اللغة َّ ،
بأنه هو كل
هاديا إلى ما تصبو إليه  ،أو هو الطريق الذي به يتم
ما تقدمك لتتخذه
ً
( ) 1اإلعجاز الصوتي في القرآن الكريم ص .91
( ) 2المصدر نفسه ص . 92
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نادا إلى هذه
الوصول إلى المطلوب  ،أو ما يقوم مقام هذا الطريق  ،فاست ً

الداللة الموضوعة للفظ الهدى تكون جميع الوجوه باطلة  ،والدليل على

بطالنها َّأنه ما من وجه من الوجوه التي ذكرها أصحاب الوجوه للفظ الهدى ،
إالَّ وقد عبَّر عنه القرآن الكريم بلفظه الموضوع له والدال عليه  ،فمعنى
ان
البيان ً
مثال عبَّر عنه القرآن الكريم بلفظ البيان كقوله تعالى َ ( :هـ َذا َبَي ٌ
ِ
لِّ َّلن ِ
ين){آل عمران  }134 :وعبَّر عن معنى دين
اس َو ُه ًدى َو َم ْو ِعظَةٌ لِّْل ُمتَّق َ
ند الّل ِه ِ
اإلسالم بلفظ الدين واإلسالم كقوله تعالى  :إ ِ( َّن ِّ
الم){آل
اإل ْس َ
ين ِع َ
الد َ
عمران  }19 :وعبَّر عن معنى اإليمان بلفظ اإليمان كقوله تعالى َ ( :و َمن

الس ِب ِ
َيتََب َّد ِل اْل ُك ْف َر بِ ِ
يم ِ
يل){البقرة  }114:وعن معنى
ض َّل َس َواء َّ
ان َف َق ْد َ
اإل َ
ِ
الداعي بلفظ الداعي  ،كقوله تعالى ( :يومئِ ٍذ يتَّبِعون َّ ِ
الداع َي ال ع َو َج لَهُ
َْ َ َ ُ َ
ات لِ َّلر ْح َم ِن فَال تَ ْس َمعُ إِال َه ْم ًسا){طه  }114 :وعن معنى
َو َخ َش َعت
األص َو ُ
ْ
المعرفة بلفظ المعرفة  ،كقوله تعالى ( :الَّ ِذين آتَْيَن ُ ِ
ونهُ َك َما
اب َي ْع ِرفُ َ
اه ُم اْلكتَ َ
َ
ون){البقرة }146 :
ون أ َْبَن ُ
ون اْل َح َّق َو ُه ْم َي ْعَل ُم َ
اءه ْم َوِا َّن َف ِريقًا ِّم ْنهُ ْم َلَي ْكتُ ُم َ
َي ْع ِرفُ َ

وعن معنى الكتب والرسل بلفظ الكتب والرسل  ،كقوله تعالى َ ( :و َمن َي ْكفُ ْر
ِ
ِِ
ِ
ِ ِِ
ِ
يدا){النساء :
ضالَ ًال َب ِع ً
ض َّل َ
بِاللّه َو َمالَئ َكته َو ُكتُبِه َوُر ُسله َواْلَي ْوِم اآلخ ِر َف َق ْد َ
ال ِف ْرَع ْو ُن َما أ ُِري ُك ْم
 }136وعن معنى الرشاد بلقظ الرشاد  ،كقوله تعالى ( :قَ َ
الر َش ِاد){غافر  }29 :وعن محمد بلفظ محمد
يل َّ
َه ِدي ُك ْم إِال َسبِ َ
إِال َما أ ََرى َو َما أ ْ
 ،كقوله تعالى ( :والَّ ِذين آم ُنوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
آم ُنوا بِ َما ُن ِّزَل َعَلى ُم َح َّم ٍد
َ َ َ ََ
الصال َحات َو َ
ِ
و ُهو اْلح ُّ ِ
َصَل َح َباَلهُ ْم){محمد  }2 :وعن معنى
َ َ َ
ق من َّرِّب ِه ْم َك َّف َر َع ْنهُ ْم َسيَِّئات ِه ْم َوأ ْ
آن أَم َعلَى ُقلُ ٍ
وب
الفرآن بلفظ القرآن  ،كقوله تعالى ( :أَ َفال َيتَ َدب َُّر َ
ون اْلقُ ْر َ ْ
أَ ْقفَالُهَا){محمد  }24 :وعن معنى التوراة بلفظ التوراة  ،كقوله تعالى :
أما ما جاء في الوجه
ص ِّد ًقا ِّل َما َب ْي َن َي َد َّ
ي ِم َن التَّ ْوَرِاة){آل عمران َّ }51 :
( َو ُم َ
الحادي عشر والثاني عشر َّ ،
فإن مقاتل لم يجعل الهدى بمعنى االسترجاع ،
وال بمعنى الحجة  ،بل جعل الهدى بمعنى الهادي إليهما  ،أي  :الطريق
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الموصل إليهما  ،وهذه هي داللة لفظ الهدى في الحقيقة  ،أينما ورد في
القرآن الكريم  ،لكن هذه الداللة عامة  ،إذ تعني الطريق الموصل إلى كل

ص ِّرح بتخصيصه في مبتغى معين  ،كقوله
ما يراد الوصول إليه ّ ،إال إذا ُ
الر َش ِاد){غافر  }29 :وهذا التخصيص غير
يل َّ
َه ِدي ُك ْم إِال َسبِ َ
تعالى َ ( :و َما أ ْ
مصرح به في الوجه الحادي عشر والثاني عشر  ،فداللة الهدى فيهما عامة

أما معنى التوحيد فلم يعبر عنه القرآن الكريم بلفظه ؛ َّ
ألنه يمثل أساس كل
َّ ،

دين بعثه اهلل  ،وأساس كل كتاب أنزله  ،وهي دعوة كل نبي ورسول  ،بل

السمة الوحيدة التي تميز دين اهلل من دين البشر في كل زمان ومكان  ،هي
التوحيد  ،فأي موضع في القرآن الكريم ورد فيه لفظ الدين المنسوب إلى اهلل ،

وهو ال يعني التوحيد ؟! وأي شاهد قرآني ورد فيه لفظ الهدى المنسوب إلى
اهلل  ،سبحانه  ،وهو ال يعني التوحيد ؟! فكيف تسنى لمقاتل ومن تبعه حصر
الهدى على معنى التوحيد في شواهد قرآنية معينة ؟! فجعل الهدى بمعنى

التوحيد في أي شاهد قرآني ُ ،يعد تحصيل حاصل  ،ال معنى للتصريح به .
وعبَّر عن معنى السنة بلفظ السنة  ،كقوله تعالى ُ ( :سَّن َة اللَّ ِه الَّتِي َق ْد
يال){الفتح  }23 :وعن معنى اإلصالح
ت ِمن َقْب ُل َولَن تَ ِج َد لِ ُسَّن ِة اللَّ ِه تَْب ِد ً
َخلَ ْ
يد إِ ّال ِ
ت){هود }44 :
بلفظ اإلصالح  ،كقوله ( :إِ ْن أ ُِر ُ
استَطَ ْع ُ
صالَ َح َما ْ
اإل ْ
وعبَّر عن معنى اإللهام بلفظ اإللهام  ،كقوله تعالى ( :وَن ْف ٍ
اها {}7
س َو َما َس َّو َ
َ

أما الشاهد القرآني الذي استشهد به
اها){الشمس َّ }4-7 :
ورَها َوتَ ْق َو َ
َفأَْلهَ َمهَا فُ ُج َ
مقاتل لمعنى التوبة  ،فهو مشتق من الهود ال من الهدى كما تقدم  ،كما َّ
أن
القرآن َّ
عبر عن معنى التوبة بلفظ التوبة  ،كقوله تعالى َ ( :و ُه َو الَّ ِذي َي ْقَب ُل
ِ
ِ ِِ
ون){الشورى }25 :
التَّ ْوَبةَ َع ْن عَباده َوَي ْعفُو َع ِن السَّيَِّئات َوَي ْعلَ ُم َما تَ ْف َعلُ َ
أيضا َّ ،
استنادا إلى هذه الحقيقة
أن هذه الوجوه
ً
والدليل على بطالنها ً

تثير تساؤالت ال جواب لها  ،من ذلك :
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-1إذا تبين َّ
أن لمعنى الهدى لفظه الموضوع له  ،والدال عليه ؛

فلِ َماذا إذن استعمل القرآن الكريم لفظ الهدى بمعاني الوجوه التي ذكرها
ال من معناه ؟!
أصحاب الوجوه بد ً

-2إذا تبين َّ
أن لكل وجه من هذه الوجوه  ،لفظه الموضوع له ،
والدال عليه ؛ فلِ َماذا إذن عبَّر القرآن الكريم عن هذه الوجوه بلقظ الهدى ولم
يعبر عنها بألفاظها ؟!
-3ما الفرق في المعنى بين الهدى والوجه المنسوب إليه  ،من ذلك

مثال َّأنهم إذا قالوا بمجيء الهدى بمعنى الداعي في قوله تعالى َ ( :وِل ُك ِّل َق ْوٍم
ً
َه ٍاد) والمعنى عندهم  :ولكل قوم داع  ،نقول لهم  :ما الفرق في المعنى هنا
بين الهادي والداعي ؟

-4فإذا قالوا َّ :
إن بينهما فرقًا في المعنى  ،فما هذا الفرق  ،ولِ َماذا لَ ْم
يشر إليه أصحاب كتب الوجوه ؟!

-5واذا قالوا ال فرق بينهما في المعنى ؛ فنقول من حيث اللفظ :

استعماال  ،استعمال لفظ الداعي أم لفظ الهادي ؟ !
فأيهما أحق وأفصح وأبلغ
ً

-6فإذا قالوا لفظ الداعي  ،فقد اتهموا كالم اهلل بعدم الفصاحة ،

وجعلوا أنفسهم بمثابة المقوم اللغوي لكالم البارئ عز وجل .

-7واذا قالوا لفظ الهادي  ،فليس إذن ثَ َّم َة أي مسوغ كان  ،لجعل

الهادي بتقدير الداعي من حيث اللفظ والمعنى  ،وما قلناه في هذا الشاهد
القرآني نقول الكالم نفسه في باقي الشواهد ؛ وتبطل عندئذ فكرة هذه الوجوه

 ،فيكون الكالم فيها عبثًا ال معنى له .

-8الكفر  :قال مقاتل (( :تفسير الكفر على أربعة وجوه  ، :فوجه
َّ ِ
ين َك َف ُروْا
منها الكفر بتوحيد اهلل  ،اإلنكار له  ،فذلك قوله في البقرة ( :إِ َّن الذ َ
ون){البقرة }6 :
اء َعَل ْي ِه ْم أَأَن َذ ْرتَهُ ْم أ َْم َل ْم تُ ِنذ ْرُه ْم َ
ال ُي ْؤ ِم ُن َ
َس َو ٌ
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والوجه الثاني  :الكفر  :كفر الحجة  ،فذلك قوله في البقرة َ ( :فلَ َّما
ِ
َّ
ِ
ين){البقرة  111}49 :وكقوله
َج ُ
اءهم َّما َع َرفُوْا َك َف ُروْا بِه َفَل ْعَن ُة الله َعَلى اْل َكاف ِر َ
ِ
الن ِ ِ
تعالى ( :ولِّل ِه َعَلى َّ
ال َو َمن َك َف َر َفِإ َّن
اع إَِل ْي ِه َسبِي ً
استَ َ
ط َ
اس ح ُّج اْلَب ْيت َم ِن ْ
َ
ِ
ِ
ين){آل عمران }97 :يعني من كفر بالحج  111ولم يقر
اهلل َغن ٌّي َع ِن اْل َعالَم َ

َّ
بأن الحج واجب  ،وجحده

 ،فذلك قوله في البقرة :

والوجه الثالث  :الكفر  :كفر النعمة
ال تَ ْكفُ ُر ِ
ون){البقرة  }152 :يعني ال تكفروا النعمة 111
( َوا ْش ُك ُروْا ِلي َو َ
والوجه الرابع  :الكفر  :يعني البراءة 111كقوله في العنكبوت ( :ثَُّم
يوم اْل ِقي ِ
ض ُكم بَِب ْع ٍ
ضا){العنكبوت }25 :
ض ُكم َب ْع ً
ض َوَيْل َع ُن َب ْع ُ
امة َي ْكفُ ُر َب ْع ُ
َْ َ َ َ
ت
يعني يتب أر بعضكم من بعض  ،وكقول إبليس في سورة إبراهيم ( :إِِّني َك َف ْر ُ
()1
بِ َمآ أَ ْش َرْكتُ ُم ِ
أت ونحوه كثير))
ون ِمن قَْب ُل){إبراهيم  }22 :يعني  :تبر ُ
()2

والدامغاني

()3

وابن الجوزي()4الوجه الثاني

وسمى هرون بن موسى
ّ
 ،كفر الجحود  ،وجعله العسكري الوجه األول وسماه الجحد وقال (( :أي :
يجحدونه  ،والجحد ال يكون إالَّ مع العلم  ،مثل جحد الرجل حق صاحبه ،
()5

فأما من ينكر ما ال يعرف صحته فليس بجاحد))
َّ

خامسا  ،وهو التغطية  ،واستشهد له بقول
وأضاف ابن الجوزي وجهًا
ً
()6
ٍ
ب اْل ُك َّف َار َنَباتُهُ){الحديد }21 :
اهلل تعالى َ ( :ك َمثَ ِل َغ ْيث أ ْ
َع َج َ
( ) 1األشباه والنظائر ص  ،97-95وباسم الوجوه والنظائر ص .16-15
( ) 2الوجوه والنظائر ص. 26
( ) 3الوجوه والنظائر ص.413
( ) 4نزهة النواظر ص .245
( ) 5الوجوه والنظائر ص ص243
( ) 6نزهة النواظر ص .245
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تعريف الكفر  :لو اطلعنا على ما يدل عليه الكفر  ،لما وجدنا من
وجوها  ،فالكفر ليس من األلفاظ المشتركة ؛ إذ له
حاجة إلى أن نذكر له
ً
معناه الخاص به  ،قال ابن فارس  (( :الكاف والفاء والراء  ،أصل صحيح
يدل على معنى واحد  ،وهو الستر والتغطية  ،يقال لمن غطى درعه بثوب ،

الم َكفِّر  :الرجل المتغطي بسالحه  ،ويقال للزارع كافر
قد كفر درعه  ،والرجل ُ
؛ َّ
َّ
ب
ألنه يغطي
الحب بتراب األرض  ،قال اهلل تعالى َ ( :ك َمثَ ِل َغ ْي ٍث أ ْ
َع َج َ
اْل ُكفَّ َار َنَباتُهُ){الحديد  }21 :ورماد مكفور َ :س َفت الريح التراب عليه حتى

غطته  111والكفر  :ضد اإليمان ؛ ُس ِّمي َّ
ألنه تغطية الحق  ،وكذلك كفران
كافور
ًا
النعمة  :جحودها وسترها  ،والكافور ِ :ك ُّم العنب قبل أن ُيَن َّور ؛ و ُس ِّمي

؛ َّ
كف َر الوليع  ،أي  :غطاه))
ألنه َ
((الكفر  :أصله التغطية  ،ويقال للليل كافر ؛ َّ
ألنه يغطي كل شيء بظلمته
() 1

والوليع  :الطلع وقال العسكري :

وكف َر النعمة  ،إذا لم يشكرها ،
وكف َر الغمام النجوم  ،أي  :سترها َ 111
َ ،
ِّ
كأنه سترها  ،ويقال لوعاء كل ثمرة  :كافور ؛ َّ
َّ
ويكفر
ألنه يغطيها111
الذنوب  :يسترها  ،ومعنى ذلكَّ :
أن اهلل سبحانه ال يفضح أصحابها))

ابن الجوزي (( :الكفر  :التغطية والستر  ،وأنشدوا من الكامل للبيد :

()2

وقال

()3

غمامها))
النجوم
كفر
اتر
يعلو طريقة متنها متو ًا
ُ
في ليلة َ
َ
الشيء َّ ،
وكفره  :غطَّاه 111وغابت الشمس في
وكف َر
وقال الفيروزآبادي َ (( :
َ
الكافر ،أي  :البحر 111وفي الحديث  :أهل الكفور  :أهل القبور 111
وعنِي بالكافر  :الساتر للحق  111والكفارة  :ما يغطي اإلثم  ،ومنه كفارة
ُ
اليمين والقتل والظهار  ،والتكفير  :ستر الذنوب وتغطيتها  ،قال تعالى :
( ) 1مقاييس اللغة ص .964
( ) 2الوجوه والنظائر ص . 243-242
( ) 3نزهة النواظر ص . 245-244
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ألد َخْلَناهم جَّن ِ
ِ ِ
( َولَ ْو أ َّ
ات
آم ُنوْا َواتَّقَ ْوْا لَ َكفَّ ْرَنا َع ْنهُ ْم َسيَِّئاتِ ِه ْم َو ْ
َن أ ْ
ُْ َ
َه َل اْلكتَاب َ
()1
َّ
الن ِع ِيم){المائدة  }65 :أي  :سترناها حتى تصير كأن لم تكن))

فهذه هي داللة الكفر  ،ال تفارق لفظ الكفر أينما ورد في القرآن

الكريم  ،ولهذا وجدنا أصحاب الوجوه استندوا إلى هذه الداللة في كل وجه
نسبوه إليه  ،فداللة الكفر في هذه الوجوه األربعة واحدة  ،وهي التغطية
والستر  ،فقد سمى مقاتل الوجه األول كفر التوحيد  ،أي  :تغطية توحيد اهلل

وسمى الوجه الثاني كفر الحجة  ،وهي معرفة المشركين َّ
بأن الرسول
بإنكاره َّ ،

حق  ،أي  :تغطية هذه الحجة  ،أو المعرفة بجحودها  ،وكذلك تغطية وجوب

وسمى الوجه الثالث  ،كفر النعمة  ،وقد مر قول ابن فارس
الحج بجحوده َّ ،

((وكذلك كفران النعمة  :جحودها وسترها)) ( ) 2وقول العسكري (( :و َك َف َر
()3
النعمةَ  ،إذا لم يشكرها َّ ،
وسمى الوجه الرابع البراءة  ،أي :
كأنه سترها))
َّ
تغطية العالقة والصداقة التي كانت بين المشركين في الدنيا بالبراءة منها ،

وكفر إبليس بإشراك من أشرك به كانت بتغطيتها بتبرئته منها .

ويبدو من تعريف الكفر في اللغة الذي يعني الستر والتغطية َّ ،أنه

كان في األصل في األمور المادية  ،ويكون الستر بأشياء محسوسة ،
كالتراب  ،أو الوعاء  ،أو ماء البحر  ،أو ظلمة الليل  ،ثم انتقل إلى األمور

المعنوية  ،وهو الغالب في القرآن الكريم  ،ويبدو َّ
أن هذه الداللة للفظ الكفر

عامة  ،فكل ما دل على التغطية والستر يمكن أن ُيعبَّر عنه بلفظ الكفر ،
كما تبين ذل ك من تعريف الكفر في معاجم اللغة  ،كما َّأنه ال يكون َّ
إال مقيَّدا
ال ،
بالشيء الذي يكفره  ،أي  :بالشيء الذي يغطيه ويستره حقًّا كان أم باط ً

( ) 1بصائر ذوي التمييز . 365-361/4
( ) 2مقاييس اللغة ص .964
( ) 3الوجوه والنظائر ص . 243-242
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وهذا القيد ال يمكن حصره في عدد معين  ،وال ضبطه في أمور معينة ،
مثال يستطيع أن يقول  :إني كافر ؛
ويعرف من نية المتكلم ؛ فالمؤمن باهلل ً
ُ
َّ
ألنه يعني َّأنه كافر بالشيطان  ،أو بالمبادئ الوضعية غير اإلسالمية ،
وللكفر باهلل صور عديدة  ،كالكفر بربوبيته  ،والكفر بألوهيته  ،أو بصفاته ،

أو بتوحيده  ،وهناك من هو مؤمن بنبوة عيسى عليه السالم  ،لكَّنه كافر

برسالة محمد  ،صلى اهلل عليه وسلم  ،ومن ال يؤمن َّ
بأن الصالة حق يجب

كافر بها  ،واذا أطلق لفظ الكفر من غير تقييده ُيعرف هذا القيد
تأديتها ُ ،ي َعد ًا
بقرينة من السياق .
استنادا إلى معاني هذه القيود ؛ لذلك
فالوجوه التي ذكرها مقاتل كانت
ً
قسمها على كفر التوحيد باهلل  ،وكفر الحجة  ،أي  :الكفر بالحجة التي عرفوا

بها َّ
بأن رسالة محمد  ،صلى اهلل عليه وسلم  ،حق  ،وكفر النعمة  ،أي :

استنادا إلى معنى
الكفر بنعمة اهلل  ،وخرج في الوجه الرابع عن تقسيم الكفر
ً
القيد  ،إلى معنى التغطية  ،فسماه البراءة  ،وقد مر َّ
أن أصحاب الوجوه بعد
استنادا إلى معنى
مقاتل سموا وجه الحجة  ،وجه الجحود  ،أو الجحد
ً
استنادا إلى معنى القيد كما فعل مقاتل .
التغطية  ،ال
ً

وجوها لمعاني القيد  ،أو
فالوجوه التي ذكرها مقاتل ومن تبعه كانت
ً
وجوها للكفر ؛ إذ للكفر وجه واحد وهو
التغطية  ،ولم تكن في الحقيقة
ً
التغطية والستر ،ال يفارق هذه الداللة أينما ورد في القرآن الكريم  ،وقد قال

الخليل (( :وكفر النفاق  ، :وهو أن يؤمن بلسانه  ،والقلب كافر))

()1

فاستنادا
ً

كافر ؛ َّ
ألنه يغطي كفره الباطني
سمى المنافق ًا
إلى هذه الداللة صح أن ُي َّ
سمى الكافر منافقًا ؛ َّ
ألن الكافر يظهر كفره
بإيمانه الظاهري  ،وما صح أن ُب َّ
 ،وال يغطيه بإخفائه  ،كما يفعل المنافق .

( ) 1العين ص . 444
82

ولما كان المقصود بالكفر الكفر بأمور معنوية ؛ كان من المعتاد أن
ُيعبَّر عن تغطيتها وسترها بإنكارها  ،أو جحودها  ،أو البراءة منها  ،أو ما
دائرا حول هذا المعنى كعدم االعتراف واإلقرار بها  ،أو أي لفظ آخر
كان ً
ِّ
كافر ؛ َّ
ألنه يغطي
المعلم ًا
مثال َّأنه يمكن أن نسمي
يناسب السياق  ،من ذلك ً
كافر ؛ َّ
ألنه يغطي الحب بالتراب .
جهل المتعلِّم بالعلم  ،كما ُس ِّمي الفالح ًا

واألصل في الفعل (كفر) َّأنه يتعدى إلى مفع ول واحد كقول الشاعر

الذي تقدم ذكره :

غمامها
النجوم
كفر
اتر
يعلو طريقة متنها متو ًا
ُ
في ليلة َ
َ
ـوم  ،وجـاز إسـناد الفعـل إلـى اهلل ،
ـام النج َ
والفاعل هنا الغمام  ،أي  :كفر الغم ُ
ـديا إلـى مفعولـه بنفسـه
النجوم بالغمام  ،وقـد ق َّـل وروده متع ً
كفر اهللُ
وأن نقول َ :
َ
في القرآن الكـريم  ،ومـع ذلـك جـاء بعـدة صـيغ  ،فقـد قـام مقـام الفاعـل فـي قولـه
تعالى ( :تَ ْج ِري بِأ ْ ِ
ان ُك ِف َـر){القمـر  }14 :ف ـ( ُك ِف َـر) فعـل مـاض
َع ُينَنا َج َزاء ِّل َمن َك َ
مبني للمجهول  ،ونائب الفاعل ضمير مسـتتر تقـديره هـو يعـود علـى نـوح عليـه

السالم ( )1والمعنى ثو ًابا لنوح عليه السالم  ،الذي كفروه  ،وقد كـان نعمـة لهـم
 ،وجـ ـ ــاء ضـ ـ ـ ًا
ـمير فـ ـ ــي قولـ ـ ــه تعـ ـ ــالى َ ( :فـ ـ ــا ْذ ُك ُرونِي أَ ْذ ُكـ ـ ـ ْـرُك ْم َوا ْش ـ ـ ـ ُك ُروْا لِـ ـ ــي َوالَ
تَ ْكفُـ ـ ُـر ِ
ون){البق ـ ـرة  }152 :والتقـ ــدير  :وال تكفرونـ ــي  ،فاليـ ــاء  :ضـ ــمير متصـ ــل
محــذوف فــي خــط الق ـرآن ف ــي محــل نصــب مفعــول ب ــه  ،وأكثــر مــا جــاء ف ــي

القرآن الكـريم غيـر متع ِّـد ؛ ليفيـد الكفـر المطلـق مـن غيـر تقييـده بمفعـول معـيَّن
 ،كقولــه تعــالى ( :ومــا َك َفــر سـَل ْيمان وَلـ ِـك َّن َّ ِ
ين َك َفـ ُـروْا){البق ـرة }112 :
الشـ ْـياط َ
ََ َ ُ َ ُ َ
َّ ِ
اء َعلَ ـ ـ ْـي ِه ْم أَأَن ـ ـ ـ َذ ْرتَهُ ْم أ َْم لَ ـ ـ ْـم تُنـ ـ ـ ِـذ ْرُه ْم الَ
ين َك َف ـ ـ ُـروْا َسـ ـ ـ َـو ٌ
وقول ـ ــه تع ـ ــالى ( :إِ َّن الـ ـ ــذ َ

ـديا إل ــى مفعول ــه بالب ــاء كقول ــه تع ــالى :
ـون){البقـ ـرة  }6 :وج ــاء كثي ـ ًا
ـر متع ـ ً
ُي ْؤ ِم ُن ـ َ
(بِ ْئ َس َما ا ْشتََرْوْا بِ ِه أَنفُ َسهُ ْم أَن َي ْكفُ ُـروْا بِ َمـا َأن َـزَل الّلـهُ){لبقـرة  }91ْ :وقولـه تعـالى :
( ) 1ينظر  :الدر المصون .135/11
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(إِ َّن الَّـ ـ ِـذين َكفَـ ــروْا بِآيـ ـ ِ
يد َواللّـ ــهُ َع ِزيـ ـ ٌـز ُذو انتِقَـ ـ ٍـام){آل
اب َشـ ـ ِـد ٌ
ـات اللّـ ـ ِـه لَهُـ ـ ْـم َع ـ ـ َذ ٌ
َ ُ َ
عمـران  }4 :وقولــه تعــالى َ ( :و َمــا َمـ َـن َعهُ ْم أَن تُْقَبـ َل ِمـ ْـنهُ ْم َن َف َقــاتُهُ ْم إِ ّال أََّنهُـ ْـم َك َفـ ُـروْا
َّ ِ
ِ
ِ
ين َك َفـ ـ ـ ُـروْا ِبـ ـ ـ َـرِّب ِهم
بِالّلـ ـ ــه َوبِ َر ُسـ ـ ــولِه){التوبـ ـ ــة  }54 :وقولـ ـ ــه تعـ ـ ــالى ( :ثُـ ـ ـ َّـم الـ ـ ــذ َ
ِ َّ ِ
ِ
ين َك َفـ ُـروْا بِـ َـرِّب ِه ْم){الرعــد }5 :
ون){األنعــام  }1 :وقولــه تعــالى ( :أ ُْولَ ــئ َك الــذ َ
َي ْعــدلُ َ
وقولــه تعــالى َّ ( :مثَـ ُل الَّـ ِـذين َك َفــروْا بِــرِّب ِهم أَعمــالُهم َكرمـ ٍ
ـاد){إب ـراهيم  }14 :وكمــا
َ ُ َ ْ ْ َ ُْ َ َ
ـالح الح َّ
ـب بـالتراب ،
أفاد الكفر معنى الستر والتغطية فـي نحـو قولنـا  :كفـر الف ُ
ِ َّ ِ
ين َك َف ـ ُـروْا بِ ـ َـرِّب ِه ْم) إذ المعن ــى  :كف ــروا بـ ـربهم
فك ــذلك قول ــه تع ــالى ( :أ ُْوَلـ ــئ َك ال ــذ َ

بجحودهم إياه  ،أي  :غطوا وستروا حقه بهذا الجحود ،

وق ـ ــد ي ـ ــدعي م ـ ــدع َّ
أن المتع ـ ــدي إل ـ ــى مفعول ـ ــه بنفس ـ ــه  ،ه ـ ــو بمعن ـ ــى

المتعـدي إليــه بحــرف الجــار البــاء  ،وهــذا مـا حصــل فــي قولــه تعــالى َ( :يــا أَيُّهَــا
ـالة ْ ِ
الصـ ـ ِ
َّ ِ
ـوه ُك ْم وأ َْيـ ـ ِـدَي ُك ْم إِلَـ ــى اْل َم َرِاف ـ ـ ِ
ق
آم ُن ـ ـوْا إِ َذا قُ ْمـ ــتُ ْم إِلَـ ــى َّ
الـ ــذ َ
ين َ
فاغس ـ ـلُوْا ُو ُجـ ـ َ َ
وامسحوْا بِرؤ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجَل ُك ْم إَِلى اْل َك ْعَب ِ
ين){المائدة }6 :
َ ْ َ ُ ُُ
((قـال أبـو حيــان األندلسـي (( :واختلفـوا فـي مـدلول البــاء هنـا  ،فقيــل :

َّإنهـا لإللصـاق  111وقيـل البـاء للتبعـيض  111وقيـل البـاء ازئـدة  111وحكــى
()1

ذه ـ ــب النح ـ ــاة

ـحت أرس ـ ــه وب أرس ـ ــه ف ـ ــي معن ـ ــى واح ـ ــد))
س ـ ــيبويه  111مس ـ ـ ُ
والمفسـرون إلــى القـول بـ َّ
ـأن الجـر والنصــب معنييهمــا واحـد  ،وقــد كثـر مــا أكــدوا
هـذا المـذهب  ،وصــرحوا بـه والصــحيح  ،كمـا هــو ظـاهر مــن سـياق اآليــة َّ ،
أن

الباء لإللصاق  ،حتى َّإنه يترتب عليه حكم  ،وهو أن يمس هـذا المسـح الـرأس

ـددت فقــط غــرض إلصــاق المســح
 ،ال أن يكــون مجــرد لمــس لشــعره  ،فالبــاء حـ ْ
ب ــالرأس  ،وال عالق ــة له ــا بمس ــاحة الممس ــوح من ــه  ،ل ــذا ج ــاز أن يك ــون المس ــح

لجميــع ال ـرأس  ،أو لجــزء منــه ّ ،إال َّأنــه يتعــيَّن أن يكــون المســح لجميــع ال ـرأس
عنــد حــذف البــاء  ،وقولنــا فــي الكــالم  :وامســحوا رؤوســكم ؛ َّ
ألن (رؤوســكم) ،

( ) 1البحر المحيط  ، 619/3وينظر  :الدر المصون . 693/3
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تكون عندئذ منصوبة على المفعولية  ،ويكون المعنـى بهـا أن يسـتوعب المسـح
(رؤوس ــكم)  ،مم ــا يقتض ــي ش ــمول الـ ـرأس جميع ــه بفع ــل المس ــح  ،ف ــالفرق ب ــين
الج ــر والنص ــب جل ــي وكبي ــر  ،مـــا ك ــان ينبغ ــي للنح ــاة والمفسـ ـرين أن يسـ ــاووا

بينهما))

()1

َّ ِ
ين
وما قلتُه هناك أقوله هنا  ،فاستعمال الباء في قوله تعـالى ( :ثُ َّـم الـذ َ
ِ
ون) يفيــد مجــرد إلصــاق الكفــر بــالرب تبــارك وتعــالى  ،وعنــد
َكفَـ ُـروْا بِـ َـرِّب ِهم َي ْعــدلُ َ
حـذف البــاء ينتصــب الــرب تبــارك وتعــالى علــى معنــى المفعوليــة  ،ويفيــد عندئـ ٍـذ
َّ
ـر مـن
أن كفر الكافرين اشتمل عليه واستوعبه  ،فيكـون النصـب أشـد وأوسـع كف ًا
الجر ؛ لذلك استحق أصحابه أن يكون عقابهم عنـد اهلل أشـد وأوسـع  ،وهـذا مـا

حصـل  ،فقـد كـان عقـاب مـن كفـروا رَّبهـم  ،هـو استئصـالهم مـن الوجـود  ،وهــو

ـادا َكفَـ ُـروْا َربَّهُـ ْـم أَالَ
العقــاب الــذي حــل بعــاد وثمــود  ،قــال اهلل تعــالى ( :أَال إِ َّن َعـ ً
ِّ ٍ
ـاد َقــوِم ُهـ ٍ
ـود َكفـ ُـروْا َربَّهُـ ْـم أ ََال
ـود){هــود  }61 :وق ـال تعــالى ( :أ ََال إِ َّن ثَ ُمـ َ
ُب ْعـ ًـدا ل َعـ ْ
ـود){هــود  }64 :والجــدير بالــذكر َّ
أن الفعــل (كفــر) لــم يتعـ َّـد بنفســه إلــى
ُب ْعـ ًـدا لِّثَ ُمـ َ

الرب تبارك وتعالى ّإال في هـذين الموضـعين  ،وفـي حـق هـذين القـومين  ،ولـو
لم ــا كف ــروا ربه ــم
َّأنه ــم كف ــروا بـ ـربهم لعوقبـ ـوا مث ــل م ــا عوق ــب غي ــرهم  ،لك ــنهم َّ

محاهم عقاب اهلل ومحا نسلهم حتى ُسموا العرب البائدة .
ِ
ِ
ـيم
وقــد ورد قولــه تعــالى َ ( :و َمــا َي ْف َعلُ ـوْا مـ ْـن َخ ْيـ ٍـر َفَلــن ُي ْك َفـ ُـرْوهُ َوالّلــهُ َعلـ ٌ
ِ
أي خيــر يفعلــه النــاس فلــن ُيك ّفـ َـر
بِــاْل ُمتَّق َ
ين){آل عم ـران  }115 :والمعنــى َّ :أنــه ّ

فعلهــم ه ـذا  ،ولــن ُي ُك َفـ َـر أصــحابه  ،فلمــا أراد الق ـرآن الك ـريم الجمــع بــين عــدم
التكفيـرين فـي تركيـب واحـد قـال ســبحانه ( َفلَـن ُي ْك َف ُـرْوهُ) وهـذا مـن اإليجـاز البليــغ

لم ــا ج ــاء
ال ــذي امت ــاز ب ــه القـ ـرآن الكـ ـريم  ،ق ــال الزمخش ــري َ ((( :فلَ ــن ُي ْكفَ ـ ُـرْوهُ) َّ
َّ
ضـ ــا َح َسـ ـ ًـنا
ض ـ ـوا اللـ ـ َـه َق ْر ً
وصـ ــف اهلل عـ ــز وعـ ــال بالشـ ــكر فـ ــي قولـ ــه ( :إِن تُْق ِر ُ
( ) 1النصب على نزع الخافض والتضمين من بدع النحاة والمفسرين ص .61
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ِ
َّ
ِ
ي ِ
ـيم){التغــابن  }17 :فــي معنــى توفيــة
ُ َ
ضــاع ْفهُ لَ ُكـ ْـم َوَي ْغفـ ْـر لَ ُكـ ْـم َواللــهُ َش ـ ُك ٌ
ور َحلـ ٌ
ـت ِ :ل ـ َم عـ َّـدى إلــى مفعــولين  ،وشــكر
الث ـواب  ،نفــى عنــه نقــيض ذلــك  ،فــإن قلـ َ
ـت  :ض ـ ّـم َن
وكفره ــا ؟ قل ـ ُ
ـكر النعمـ ـ َة َ
وكف ــر ال يتع ــديان ّإال لواح ــد  ،تق ــول  :ش ـ َ
()1
معنـى الحرمـان َّ ،
حرمـوه  ،بمعنـى  :فلـن تُحرمـوا جـزاءه))
فكأنـه قيـل  :فلـن تُ َ
فقد تعدى (كفر) إلـى اثنـين (( :أولهمـا  :قـام مقـام الفاعـل  ،والثـاني الهـاء فـي

( ُي ْكفَ ُرْوهُ)َّ 111
رم) يتعدىى الثنين))
فكأنه قيل  :فلن ُيحرموه  ،و( َح َ
وال داع ـ ــي إل ـ ــى ه ـ ــذا التض ـ ــمين  ،فل ـ ــو أراده لج ـ ــاء بلفظ ـ ــه كم ـ ــا ق ـ ــدره
()2

لمــا جــاء وصــف اهلل عــز وعــال بالشــكر فــي
الزمخشــري  ،وقــد صـ َّـرح بقولــه (( َّ

معن ــى توفي ــة الثـ ـواب نف ــى عن ــه نق ــيض ذل ــك)) ونق ــيض الش ــكر ه ــو الكف ــر إذ

()3
ـرف اإلحسـان فــأظهره))
ـكر  :عـ َ
((الشـكر  :عرفـان اإلحســان ونشـره)) ((وش َ
()4
ـكر  :تص ــور النعم ــة بالجن ــان  ،وذكره ــا باللس ــان))( )5فقاب ــل ش ــكر
و((الش ـ ُ

النعمة الذي يكون بنشرها والحديث عنها  ،بعدم كفرها الذي يكـون بعـدم سـترها

يفا لداللة اللفظ القرآني ومقاصده .
وتغطيتها  ،لذا أعد هذا التضمين تحر ً
-3الشرك  :قال مقاتل (( :تفسير الشرك على ثالثة وجوه  ،فوجه
منها الشرك  ،يعني اإلشراك باهلل الذي يعدل به غيره  ،وذلك قوله في
اع ُب ُدوْا اللّ َه َوالَ تُ ْش ِرُكوْا بِ ِه َش ْيًئا){النساء  }36 :يعني ال تعدلوا به
النساء َ ( :و ْ
غيره  111والوجه الثاني  :الشرك في الطاعة من غير عبادة  111كقول
ت بِ َمآ أَ ْش َرْكتُ ُم ِ
ون){إبراهيم }22 :
إبليس في سورة إبراهيم للكفار ( :إِِّني َك َف ْر ُ

( ) 1الكشاف .395/1
( ) 2الدر المصون .354/3
( ) 3العين للخليل ص  449وتهذيب اللغة .1911/2
( ) 4األفعال البن القوطية ص .241
( ) 5عمدة الحفاظ .243/2
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أي  :مع اهلل في الطاعة  111والوجه الثالث  :الشرك في األعمال 111
ِ
ِ
ص ِال ًحا َوال
فذلك قوله في الكهف َ ( :ف َمن َك َ
ان َي ْر ُجو ل َقاء َربِّه َفْلَي ْع َم ْل َع َم ًال َ
ي ْش ِر ْك بِ ِعب َ ِ ِ
أحدا
َح ًدا){الكهف  }111 :أي  :من خلقه  ،ال يريد بذلك ً
ادة َربِّه أ َ
َ
ُ
غير اهلل))

()1

وسمى ابن الجوزي الوجه الثالث (( :الرياء في األعمال))
َّ

وجوها للشرك  ،بل هو تقسيم للشرك نفسه ،
ما ذكره مقاتل ال تُعد
ً
عرفه بقوله (( :يعني
فداللة الشرك واحدة في هذه األوجه الثالثة  ،وقد َّ

ال
اع ُب ُدوْا الّل َه َو َ
اإلشراك باهلل الذي يعدل به غيره  ،وذلك قوله في النساء َ ( :و ْ
تُ ْش ِرُكوْا بِ ِه َش ْيًئا){النساء  }36 :يعني ال تعدلوا به غيره)) ولفظ ( َش ْيًئا) في
اآلية تفيد العموم  ،يدخل ضمنه الوجه الثاني والثالث  ،والرابع والعاشر
والعشرون  ،وكل ما يدل على إشراك غير اهلل مع اهلل  ،كإشراك غير اهلل مع
اهلل في الربوبية والملك والخلق  ،أو في األلوهية والعبودية  ،أو في الطاعة ،

أي  :الطاعة التي تكون في معصية الخالق  ،أو في العمل عندما يكون
ياء
لغير وجه اهلل  ،كمن يعمل ر ً
-2سواء  :قال مقاتل (( :تفسير سواء على ستة وجوه  :فوجه منها
َه َل اْل ِكتَ ِ
اب تَ َعالَ ْوْا
 ،سواء يعني عدالً  ،فذلك قوله في آل عمران ( :قُ ْل َيا أ ْ
ال بيننا وبينكم ،
إَِلى َكَل َم ٍة َس َواء َب ْيَنَنا َوَب ْيَن ُك ْم){آل عمران  }64 :يعني  :عد ً
وقوله في حم السجدة ( :وَق َّدر ِفيها أَ ْقواتَها ِفي أَرَبع ِة أَي ٍ
َّام َس َواء
ْ َ
َ َ
َ
َ َ
ِِ
ين){فصلت  }11 :يعني لمن يسأل الرزق111
لِّلسَّائل َ

( ) 1األشــباه والنظ ــائر ص  ، 99-97وباس ــم الوجــوه والنظ ــائر ص  ، 16117وينظ ــر :
الوجوه والنظائر لهرون بـن موسـى ص  ، 27والوجـوه والنظـائر للعسـكري ص 191-191
 ،والوجوه والنظائر للدامغاني ص  242ونزهة األعين ص . 167
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والوجه الثاني  ،سواء  :يعني وسطًا  ،فذلك قوله في الصافات :
( َفاطََّل َع َف َرآهُ ِفي َس َواء اْل َج ِح ِيم){الصافات }55 :
أمر بيًِّنا  ،فذلك قوله في األنفال َ ( :وِا َّما
والوجه الثالث  :سواء يعني ًا
تَ َخا َف َّن ِمن َق ْوٍم ِخَي َان ًة َفان ِب ْذ ِإلَ ْي ِه ْم َعلَى َس َواء){األنفال  }55 :يعني على أمر
بيِّن 111
والوجه الرابع  :سواء يعني شرعا سواء  ،فذلك قوله ( :سواء اْلع ِ
ف
اك ُ
ً
َ
ََ
ِف ِ
يه َواْلَب ِاد){الحج 111}25 :

قصدا  ،فذلك قول موسى عليه السالم
والوجه الخامس  :سواء يعني
ً
ال َع َسى َربِّي أَن َي ْه ِدَينِي َس َواء
في القصص َ ( :وَل َّما تََو َّج َه تِْل َقاء َم ْدَي َن َق َ
السبِ ِ
يل){القصص }22 :يعني قصد السبيل 111
َّ

والوجه السادس  :سواء  ،تفسيره قرأته أم لم تقرأه فذلك قوله في
َّ ِ
ال
اء َعَل ْي ِه ْم أَأَن َذ ْرتَهُ ْم أ َْم َل ْم تُ ِنذ ْرُه ْم َ
ين َك َف ُروْا َس َو ٌ
القران ( :إِ َّن الذ َ
() 1
وسمى ابن الجوزي الوجه األخير (( :المعادلة
ون){البقرة ))}6 :
َّ
ُي ْؤ ِم ُن َ
والمماثلة))

قال الخليل (( :والسواء ممدود  :وسط كل شيء 111والسوي  :الذي
سوى اهلل خلقه  ،ال دمامة فيه وال داء))
َّ

()2

وقال ابن فارس (( :السين والواو

والياء أصل يدل على استقامة واعتدال بين شيئين  ،يقال  :هذا ال يساوي
كذا  ،أي  :ال يعادله  ،وفالن وفالن على سوية من هذا األمر  ،أي :
سواء  ،ومكان ُسوى  ،أي َ :م ْعَلم  ،قد علم القوم الدخول فيه والخروج منه ،
( ) 1األشــباه والنظــائر ص  ، 111-99وباســم الوجــوه والنظــائر ص  ، 14-17وينظــر:

الوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص  ، 24-27والوج ــوه والنظ ــائر لل ــدامغاني ص 254-257
ونزهة األعين ص . 161-161

( ) 2العين ص . 457
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ويقال  :أسوى الرجل  :إذا كان َخَلفُه وولده َس ِويَّا)) ()1وقال ابن الجوزي :
السواء  ،ويراد به الوسط ؛
(( السواء في األصل االعتدال والمماثلة  ،ويقال َّ
العتدال نواحيه في المقادير إليه))

()2

ويبدو َّ
أن الوجوه المذكورة جميعها ال تخرج عن هذا المعنى بصفة

عامة  ،والجدير بالذكر أن العسكري أثبت هذه الحقيقة  ،فقد أرجع جميع
الوجوه المذكورة إلى معنى إجمالي واحد  ،فقد قال عن الوجه األول :

((األول  :العدل111ومعنى ذلك َّأنه خلق األرض والماء  ،وجعل فيها قوت
الخلق بالعدل ؛ ألَّنه رزق ًّ
كال منهم على قدر ما ُعلِم َّأنه صالح له  ،وقيل
(سواء لِّلسَّائِِلين) أي  :لمن سأل  :في كم ُخلِ ِ
قت األرض وما فيها ؟ فقيل :
َ
ََ
ُخ ِ
لقت األرض في أربعة أيام سواء  ،ال زيادة وال نقصان))

وقال عن الوجه الثاني (( :الثاني  :الوسط قال ( :فَاطَّلَ َع فَ َرآهُ ِفي
اه ِدَنا إَِلى سواء الصِّر ِ
اط){ص :
َس َواء اْل َج ِح ِيم){الصافات  }55 :وقال َ ( :و ْ
َ
ََ
 }22أي  :إلى أحكم البين  ،فشبهه بوسط الطريق ،وقيل  :السواه ها هنا

العدل))

وقال عن الوجه الثالث (( :الثالث  :األمر البين قالَ ( :فانبِ ْذ إَِل ْي ِه ْم
َعلَى َس َواء) يعني على أمر بيِّن  ،قال أبو عبيد  :قال الكسائي وغيره :
السواء  :العدل  ،وقال غير واحد من أهل العلم ( َفانبِ ْذ إَِل ْي ِه ْم َعَلى َس َواء) أي :
أعلمهم َّأنك محاربهم حتى يصيروا مثلك في العلم بذلك  ،فذلك هو السواء))
وقال عن الوجه الرابع (( :الرابع  :االستواء  ،قال (:سواء اْلع ِ
ف
اك ُ
َ
ََ
ِ
ِِ
اء َعلَ ْي ِه ْم َأأَن َذ ْرتَهُ ْم أ َْم لَ ْم تُ ِنذ ْرُه ْم
فيه َواْلَباد)  111أي  :مستوون  ،ومثله ( َو َس َو ٌ
ون){يس  }11 :أي  :مستو عندهم إنذارك وخالفه))
َ
ال ُي ْؤ ِم ُن َ
( ) 1مقاييس اللغة ص . 421-421
( ) 2نزهة األعين ص .161-161
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وقال عن الوجه الخامس (( :الخامس  :القصد  ،قال اهلل تعالى :

الس ِب ِ
يل)  111وقيل  :معناه ها هنا العدل  ،والمراد عندي
(أَن َي ْه ِدَي ِني َس َواء َّ
الحكم البيِّن  ،فشبهه بوسط الطريق  ،ووسط الطريق بينه  ،فخصه بالذكر))
()1

ولم يذكر الوجه السادس ؛ َّ
ألنه جعله ضمن الوجه الرابع ،

لقد تبيَّن كما تقدم َّ
أن منهج الوجوه قائم على أساس اللفظ المشترك ،

وتبيَّن َّ
أن وجوه اللفظ المشترك تمثل معاني حقيقية  ،بمعنى ّأنه ال تربط بينها
صلة مجاز  ،أو ترادف  ،أو وصف  ،فإذا ارتبطت فيما بينها بإحدى هذه
الصالت دل على َّأنها ليست من الوجوه  ،وصلة الترادف بين الوجوه التي

ذكرها مقاتل وأصحاب الوجوه ظاهرة جلية ؛ فهي جميعها ال تخرج عن

المعنى العام لسواء  ،كما عرفها ابن فارس  ،فهي إذن ليست معاني حقيقية

 ،حتى َّإنه يمكن أن ُيفسَّر بعضها ببعض.
-5المرض (( :المرض  :إحساس بالمنافي  ،والصحة  :إحساس
بالمالئم  ،وقال بعضهم  :المرض  :فساد يعرض للبدن فيخرجه عن
االعتدال والصحة  ،ويستعار في مواضع  ،فيقال  :أرض مريضة  ،ويقال :

قلب مريض  :إذا خرج عن ا لصحة في الدين  ،مثل أن يحصل الشك  ،أو
نحو ذلك))

()2

قال مقاتل (( :تفسير المرض على أربعة وجوه  :فوجه منها :
اد ُه ُم الّل ُه َم َرضًا){البقرة :
ض َف َز َ
المرض  :الشك  ،فذلك قوله ِ ( :في ُقلُوبِ ِهم َّم َر ٌ
 }11يعني ًّ
شكا111

( ) 1الوجوه والنظائر ص . 174-177
( ) 2نزهة األعين ص .262-261
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والوجه الثاني  :المرض يعني الفجور  ،فذلك قوله في األحزاب :
ض){األحزاب  }32 :يعني
ض ْع َن ِباْل َق ْو ِل َفَي ْ
ط َم َع الَّ ِذي ِفي َقْلبِ ِه َم َر ٌ
( َفال تَ ْخ َ
الفجور111
والوجه الثالث  :المرض يعني الجراحة  ،فذلك قوله في النساء :
ضى){النساء {}43 :المائدة  }6 :يعني إن كنتم جرحى  ،أو
( َوِان ُكنتُم َّم ْر َ
على سفر 111
والوجه الرابع  :يعني به جميع األمراض  ،فذلك قوله في البقرة :
()1
( َفمن َك ِ
يضا){البقرة  }144:يعني من جميع األمراض ))
ان من ُكم َّم ِر ً
َ
َ
وقال ابن الجوزي عن الوجه الثالث (( :وألحقه بعضهم بالقسم األول
 ،وقال  :الجراح من جملة األمراض))

()2

يبدو َّ
أن مقاتل وأصحاب الوجوه صنفوا كتب الوجوه رغبة منهم في
ال َّ
إال اتبعوه من
إظهار مقددرتهم على اختالق الوجوه  ،لذلك لم يتركوا سبي ً
أجل تحقيق هذه الغاية  ،كاتباع سبيل المجاز  ،أو الترادف  ،أو الوصف ،

أو تقسيم المعنى العام إلى معان فرعية  ،أو أخص منه  ،بل لم يتورعوا من
أن يعتمدوا على القول المرجوح الذي لم يؤخذ به  ،وسكتوا عن القول الراجح
الذي أ ِ
ُخذ به  ،كما فعلوا في سورة النساء  ،عندما جعلوا في الوجه الثالث
ضى) والتقدير  :وان
المرض بمعنى الجراحة في قوله تعالى َ ( :وِان ُكنتُم َّم ْر َ

( ) 1األشباه والنظائر ص  112-111وباسم الوجوه والنظائر ص  ، 14وينظـر  :الوجـوه
والنظ ــائر له ــرون ص  ، 29والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري  ، 314-317والوج ــوه والنظ ــائر

للــدامغاني ص  ، 415ونزهــة األعــين ص  262-261ومنتخــب قـرة العيــون البــن الجــوزي
ص . 214
( ) 2نزهة األعين ص .262
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استنادا إلى َّ
أن اآلية ((نزلت في عبد
كنتم جرحى  ،وقد قال مقاتل بهذا الوجه
ً

الرحمن بن عوف أصابته جنابة  ،وهو جريح  ،فشق عليه الغسل))

()1

استنادا إلى هذه الرواية
وال يصح أن نجعل المرضى بمعنى الجرحى
ً
؛ َّ
ألن المريض غير الجريح  ،فـ((الجيم والراء والحاء  :أصالن  ،أحدهما :

الكسب  ،والثاني  :شق الجلد))

()2

و((الميم والراء والضاد  :أصل صحيح

يدل على ما يخرج به اإلنسان عن حد الصحة في أي شيء كان111وجمع

المريض مرضى)) ()3ولو أراد الجرحى لعبَّر عنهم بلقظهم وقال  :وان كنتم
جرحى ؛ َّ
لباسا  ،كما َّأنه
ألن التعبير عنهم بلفظ المرضى يحدث
ً
غموضا وا ً
ال يمكن قصر التيمم على الجرحى ؛ َّ
ألن المريض غير الجريح  ،ماذا يفعل

ناقصا  ،لذلك
إذا كان كالجريح يضره استعمال الماء؟ مما يجعل فقه التيمم
ً
استندت كتب الفقه في باب التيمم إلى جعل المرض في اآلية يعني المرض

نفسه( )4كما َّ
أن سبب نزول اآلية غير مقتصر على الرواية التي اعتمد عليها
مقاتل  ،بل في سبب نزولها قول آخر هو َّ (( :
رجال من األنصار كان
أن ً

يضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ  ،ولم يكن له خادم فأتى رسول اهلل صلى
مر ً
ضى أ َْو َعلَى
اهلل عليه وسلم فذكر له ذلك فنزلت هذه اآلية َ ( :وِان ُكنتُم َّم ْر َ
َح ٌد ِّمن ُكم ِّمن اْل َغآئِ ِط أ َْو الَ َم ْستُ ُم ِّ
الن َساء َفَل ْم تَ ِج ُدوْا َماء فَتََي َّم ُموْا
َسفَ ٍر أ َْو َجاء أ َ
()5
طيًِّبا){النساء  }43 :قاله مجاهد))
يدا َ
ص ِع ً
َ
( ) 1تفسير مقاتل 243 ، 231/1
( ) 2مقاييس اللغة ص.164
( ) 3مقاييس اللغة ص. 457

( ) 4ينظــر  :الفقــه الواضــح مــن الكتــاب والســنة  ، 93/1وصــحيح فقــه الس ــنة -143/1
.194
( ) 5زاد المسير . 56/2
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فقصر التيمم على الجرحى غير معقول ؛ لذلك لم يأخذ به المفسرون
ضى) قال
 ،قال الطبري (( :قال ابن يزيد في قوله تعالى َ ( :وِان ُكنتُم َّم ْر َ
أحدا يأتيه بالماء  ،وال يقدر عليه  ،وليس له خادم ،
المريض الذي لم يجد ً
وال عون  ،فإذا لم يستطع أن يتناول الماء  ،وليس عنده من يأتيه به  ،وال

يحبو إليه  ،تيمم وصلى  ،قال  :هذا كله قول أبي  ،إذا كان ال يستطيع أن
يتناول الماء وليس عنده من يأتيه به  ،ال يترك الصالة وهو أعذر من السفر

 ،فتأويل اآلية إذن  :وان كنتم جرحى  ،أو بكم قروح  ،أو كسر  ،أو علة ال
تقدرون معها على االغتسال من الجنابة  ،وأنتم مقيمون غير مسافرين

()1
ضى) جمع
فتيمموا
ً
طيبا)) وقال الواحدي (( :وقوله َ ( :وِان ُكنتُم َّم ْر َ
صعيدا ً
وعنِي به المريض الذي يضره مس الماء))( )2وقال الزمخشري في
مريض ُ ،

تفسير هذه اآلية (( :و َّ
أن المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم ،
وعجزهم عن الوصول إليه  ،فلهم أن يتيمموا))

() 3

وقال ابن عطية :

(( والمريض المقصود في هذه اآلية  ،هو الحضري  ،والذي يصح له التيمم
 ،هو الذي يخاف الموت لبرد الماء  ،وللعلة به))()4وقال ابن الجوزي (( :قال
القاضي أبو يعلى  :وظاهر اآلية جواز التيمم مع حصول المرض الذي
يستضر معه باستعمال الماء  ،سواء كان يخاف التلف  ،أو ال يخاف))

()5

وقال القرطبي  (( :قال القاضي أبو الحسن مثل أن يخاف الصحيح نزلة  ،أو

( ) 1جامع البيان . 122/5
( ) 2الوسيط . 57/2
( ) 3الكشاف . 514/1
( ) 4المحرر . 54/2
( ) 5زاد المسير . 56/2
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() 1
مرضا يخاف معه من
ضى)
ً
ُح َّمى)) وقال البيضاوي َ ((( :وِا ْن ُك ْنتُ ْم َم ْر َ
()2
استعمال الماء َّ ،
مرضا يمنعه من الوصول إليه))
فإن الواجد كالفاقد  ،أو
ً
وقال النسفي (( :فالمرضى إذا ُع ِدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن
ضعيفا في
الوصول إليه111فلهم أن يتيمموا))( )3وقال الشوكاني (( :أو كان
ً

بدنه ال يقدر على الوصول إلى موضع الماء))

()4

فجعل المرض إذن بمعنى الجراحة فحسب في الوجه الثالث  ،الذي

قال به مقاتل  ،ومن تبعه كهرون بن موسى  ،والدامغاني  ،وابن الجوزي ،

قول ال يصح وانما أراد المرض بعينه وبمعناه العام َّ ،
ألن المقصود أي

مرض كان يضر معه االغتسال  ،ويدخل ض منه من به جراحة  ،فهو

كمعنى المرض في الوجه الرابع

ض
َّ
أما وجه الشك في الوجه األول في قوله تعالى ِ ( :في قُلُوبِ ِهم َّم َر ٌ
مجاز ( )5وقال
ًا
اد ُه ُم الّلهُ َم َرضًا) فهناك من نسب هذا المرض إلى القلب
َف َز َ
()6
الطبري (( :أصل المرض  :السقم  ،ثم يقال ذلك في األجساد واألديان))
وقال الزجاج  (( :وقد يقال السقم والمرض في البدن وفي الدين  ،كما يقال
جميعا))
الصحة في البدن والدين
ً

()7

وجعله العسكري بمعنى الغم  ،وقال :

( ) 1الجامع ألحكام القرآن .161/3
( ) 2أنوار التنزيل وأسرار التأويل . 76/2
( ) 3مدارك التنزيل وحقائق التأويل ص . 229
( ) 4فتح القدير .593/1
( ) 5ينظر :الكشاف  ، 67/1والمحرر البن عطية  ، 92/1والتحرير والتنوير . 275/1
( ) 6جامع البيان .139/1
( ) 7معاني القرآن واعرابه .43/1
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مرضا تشبيهًا بمرض الجسد)) ()1وقيل بمعنى الظلمة
وس ِّمي الغم في القلب
ً
(( ُ
()2

فالمرض في اآلية ما قصد به الشك ؛ َّ
ألنه لو أراده لعبَّر عنه بلفظه

 ،وقال  :في قلوبهم شك  ،واَّنما قصد به المرض الروحي  ،وهو ما يقابل
المرض الجسدي  ،فكما َّ
أن األجسام تمرض بأمراض مختلفة  ،فكذلك
النفوس والقلوب  ،تمرض بأمراض مختلفة كالشك في دين اهلل  ،أو النفاق ،
أو سوء االعتقاد  ،أو الكفر  ،أو الغل والحسد والبغضاء  ،أو الغم بظهور

أمر رسول اهلل  ،صلى اهلل عليه وسلم  ،والدليل على ذلك َّ
أن هذا ما قيل به
()3
ض)
في تفسير المرض في قوله تعالى ِ ( :في ُقلُوبِ ِهم َّم َر ٌ
والمرض الذي جعله مقاتل ومن تبعه في الوجه الثاني في قوله تعالى
ض) بمعنى الفجور  ،جعله
ض ْع َن بِاْلقَ ْو ِل فََي ْ
ط َم َع الَّ ِذي ِفي َقْلبِ ِه َم َر ٌ
(فَال تَ ْخ َ
العسكري بمعنى الشك والنفاق( )4وجعله الفيروزآبادي بمعنى الفتور عما أ ِ
ُمر
ون ِهي عنه
به ُ
إما في باب المجاز  ،أو ضمن أنواع
وهذه األقوال تدخل جميعها َّ
()5

المرض الروحي أو القلبي  ،فال يصح أن يجعل أحدها وجها ؛ َّ
ألنها ال تمثل
معاني حقيقية ؛ لذلك اختُلِف فيها  ،بين مفسر ومفسر آخر  ،وبين وجوهي

ووجوهي آخر .

( ) 1الوجوه والنظائر ص. 314-317
( ) 2بصائر ذوي التمييز . 493/4
( ) 3ينظ ــر  :ج ــامع البي ــان للطب ــري  ، 141/1والكش ــاف للزمخش ــري  ، 67/1والمح ــرر

الوجيز البن عطية . 92/1

( ) 4الوجوه والنظائر .314
( ) 5بصائر ذوي التمييز . 493/4
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فقد أريد من المرض المرض بعينه في هذه الوجوه األربعة  ،وقد
ُعني به مرض القلب في الوجهين األولين  ،ومرض الجسد في الوجهين
األخيرين .
-6الفساد  :قال مقاتل (( :تفسير الفساد على ستة وجوه  :فوجه
يل لَهُ ْم الَ
منها  :الفساد يعني المعاصي  ،فذلك قوله في البقرة َ ( :وِا َذا ِق َ
ض قَالُوْا إَِّنما َن ْحن م ِ
تُْف ِس ُدوْا ِفي األ َْر ِ
ون){البقرة  ،}11 :يقول  :ال تعملوا
صل ُح َ
ُ ُ ْ
َ
ال تُ ْف ِس ُدوْا ِفي األ َْر ِ
ض َب ْع َد
فيها بالمعاصي  ،نظيرها في األعراف َ ( :و َ
ال ِحهَا){األعراف  }56 :يقول ال تعملوا فيها بالمعاصي  ،ونحوه كثير
ص َ
إِ ْ

والوجه الثاني  :الفساد هو الهالك  ،قذلك قوله في بني إسرائيل :
(لَتُْف ِس ُد َّن ِفي األ َْر ِ
ض َم َّرتَْي ِن){اإلسراء 111 }4 :
والوجه الثالث  :الفساد يعني قحط المطر  ،وقلة النبات  ،فذلك قوله
اد ِفي اْلَب ِّر َواْلَب ْح ِر){الروم  }41 :يعني قحط المطر ،
في الروم َ ( :
ظ َه َر اْل َف َس ُ
وقلة النبات 111
والوجه الرابع  :الفساد يعني القتل  111كقوله في الكهف ( :إِ َّن
يأْجوج ومأْجوج م ْف ِس ُد ِ
األر ِ
ض){الكهف  }94 :يعني يقتلون الناس
َ
ون في ْ
َ ُ َ ََ ُ َ ُ
وك
والوجه الخامس  :الفساد بعينه 111 :كقوله في النمل ( :إِ َّن اْل ُملُ َ

وها){النمل  }34 :يعني خربوها
ِإ َذا َد َخلُوا َق ْرَي ًة أَ ْف َس ُد َ
والوجه السادس  :الفساد يعني السحر  ،فذلك قوله في يونس ( :إِ َّن
ِِ
ال ي ِ
ين){يونس  }41 :يعني السحرة ))()1وأضاف ابن
صل ُح َع َم َل اْل ُم ْفسد َ
الّل َه َ ُ ْ
()2
الجوزي وجهين  :الخراب  ،والكفر
( ) 1األشباه والتظائر ص  ، 114-112وباسم الوجوه والنظائر ص  ، 21-19وينظـر :
الوجوه والنظائر لهرون  ، 31-31والوجوه والنظائر للدامغاني . 362-361
( ) 2ينظر  :نزهة األعين ص . 221-219
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الدليل على بطالن هذه الوجوه قول مقاتل ومن تبعه في الوجه
ًّ
الخامس (( :الفساد بعينه)) وهذا يعني َّ
مستقال  ،يميزه من
أن للفساد معنى

معاني الوجوه المنسوبة إليه  ،أي  :ال ُيعد باعترافهم من األلفاظ المشتركة ،
بل كل وجه هو مستقل عن الفساد من حيث اللفظ والمعنى  ،ال يجمع بينها
لفظ مشترك واحد  ،هذا من جهة ومن جهة أخرى َّ
فإن جعلهم الوجه

يعرفوا لنا ما أصل معنى الفساد ،
الخامس  :يعني الفساد بعينه  ،يتطلب أن ِّ

ّإال َّأنهم لم يفعلوا  ،مما يدل على َّ
أن ما يقولونه من الوجوه كله قائم على
عرف
االرتجال  ،ومن غير دراسة  ،ومن غير تحري الدقة في معانيها  ،فقد ِّ

الفساد َّ
بأنه نقيض الصالح
خالف المصلحة))

()2

()1

((واالستفساد خالف االستصالح  ،والمفسدة

وقال الراغب (( :الفساد خروج الشيء عن االعتدال ،

كثير  ،ويضاده الصالح  ،ويستعمل ذلك في
قليالً كان الخروج عنه  ،أو ًا
النفس والبدن  ،واألشياء الخارجة عن االستقامة)) ( )3والخراب من المعاني

المرادفة للفساد  ،وال يعني الفساد بعينه ؛ َّ
ألن ((الخاء والراء والباء أصل يدل
على

التثلم والتثقب111والخراب ضد العمارة))

() 4

وقال ابن الجوزي :

عما كان عليه من الصالح111ويذكر الفساد في
((الفساد  :تغير الشيء َّ
الدين كما يذكر في الذات  ،فتارة يكون بالعصيان111ويقال في العقود َّإنها

فاسدة إذا لم تستوف شروطها الشرعية  ،وفي الشهادة إذا لم يجب الحكم بها

( ) 1ينظر  :العين ص  ، 743وتهذيب اللغة 2747/3
( ) 2الصحاح ص412
( ) 3المفردات في غريب القرآن ص . 395
( ) 4مقاييس اللغة ص . 253
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 ،وفي الدعاوى إذا لم تسمع ويلزم الجواب عنها  ،وفي األقوال إذا كانت غير
منتظمة  ،وفي األفعال إذا لم يعتد بها))

()1

وقد جعلوا الفساد في الوجه األول بمعنى المعاصي في قوله تعالى :
ض َقالُوْا إَِّنما َنحن م ِ
يل لَهُ ْم الَ تُْف ِس ُدوْا ِفي األ َْر ِ
ون) وقوله تعالى :
( َوِا َذا ِق َ
صل ُح َ
َ ُْ ُ ْ
(والَ تُْف ِس ُدوْا ِفي األ َْر ِ
صالَ ِحهَا) بل الفساد هنا  ،يعني الفساد بعينه ،
ض َب ْع َد إِ ْ
َ
وأكبر دليل على ذلك َّ ،أنه جاء بقوله (م ِ
ون) بعد قوله ( :الَ تُ ْف ِس ُدوْا)
صل ُح َ
ُ ْ
ال تُْف ِس ُدوْا) فقابل الفساد بالصالح
ال ِح َها) بعد قوله َ ( :و َ
ص َ
وجاء بقوله َ( :ب ْع َد إِ ْ
 ،وقد أجمع أهل اللغة  ،كما تقدم  ،على تعريف الفساد َّ
بأنه ما كان خالف
الصالح .

والفساد من األلفاظ العامة  ،وهذا يعني َّأنه ال بد من أن تكون هناك

ألفاظ مرادفة له ،أي  :قريبة من معناه  ،كالهالك  ،والخراب  ،اللذين قيل

بهما في الوجه الثاني والخامس  ،وقد تبيَّن َّ
أن من عالمات وجوه اللفظ

أيضا من أن
المشترك أن ال ترتبط فيما بينها بصلة الترادف  ،كما َّأنه ال بد ً
تكون هناك ألفاظ ترتبط بالفساد بمعناه العام  ،فال شك في أن في اقتراف

فسادا لحياة
المعاصي  ،وحصول القحط  ،وجريمة القتل  ،والعمل بالسحر ً ،
الناس  ،وهي التي قيل بها في الوجه األول  ،والثالث  ،والرابع  ،والسادس ،
 ،وهذه الحقيقة أكدها العسكري  ،فقد قال في وجه القتل (( :وعندنا َّ
أن الفساد
في هذا الموضع  :ضد الصالح  ،والقتل داخل في ذلك))

()2

فكما َّ
أن وجه

القتل داخل في الفساد  ،فكذلك باقي األوجه جميعها داخلة فيه  ،وهي كما

قلنا ترتبط به بمعناه العام .

( ) 1نزهة األعين ص .219
( ) 2الوجوه والنظائر ص .255
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هذا من جهة  ،ومن جهة أخرى َّ ،
فإن من حق أي باحث كان أن
يسأل أصحاب كتب الوجوه َّ ،أنه ِل َماذا َّ
عبر القرآن الكريم عن هذه األوجه
بلفظ الفساد ولم يعبِّر عنها بألفاظها ؟ ما المسوغ وما الداعي إلى ذلك؟ وأي
إجابة عن هذا السؤال  ،ال َّ
بد أن تستند إلى المعنى  ،وال بدَّ من أن يكون
الجواب َّ ،أنه عبَّر عنها بلفظ الفساد َّ ،
ألنه أراد معنى الفساد  ،ولم يعبِّر
عنها بألفاظها َّ ،
ألنه ما أراد معاني تلك األوجه  ،واذا أصروا َّأنه أرادها

وسئلوا السؤال نفسه َّ ،
فإنهم لن يستطيعوا اإلجابة عنه  ،ولو كان بعضهم
ُ
ظهير ؛ َّ
ألن اإلجابة عن هذا السؤال في هذا الحال ال تكون ّإال
ًا
لبعض
باالدعاء َّ
بأن القرآن الكريم وضع اللفظ في غير موضعه  ،وهذا ما ال

يستطيع أحد أن يدعيه ؛ َّ
ألنه ما من أحد يستطيع أن يثبت هذا االدعاء ،
وعندئذ تبطل فكرة هذه الوجوه ؛ لذلك َّ
فإن أصحاب هذه الكتب غير مستعدين

ألن ُي َّ
وجه إليهم مثل هذا السؤال .
وصفوة ما تقدم ذكره َّ
أن المعاصي  ،والهالك  ،وقحط المطر  ،وقلة
إما أن تكون ألفاظًا مرادفة للفساد ،
النبات  ،والقتل  ،والخراب  ،والسحر َّ ،

أوجها له ؛ َّ
ألنها ليست معاني متباينة  ،بل يجمعها معنى
فال يصح أن تكون
ً
عام واحد  ،وقد اختلقها أصحاب كتب الوجوه للفساد ؛ لجواز أن تقع موقعه

لتقارب معانيها من معناه  ،وهي وان اتحدت في المعنى العام تفترق عن

بعضها في معانيها الخاصة  ،وهي المعاني المقصودة في القرآن الكريم ؛

فجعلها أوجهًا للفساد ُي ُّ
خطر عن تحريف لفظه
ًا
يفا لداللته الذي ال يقل
عد تحر ً
 ،وا َّما أن تكون موصوفة بالفساد  ،أي  :إذا صح ما ادعوه من َّ
أن القرآن
الكريم قد عبَّر عن هذه األوجه السبعة بلفظ الفساد َّ ،
أيضا
فإنهم قد اختلقوها ً

عن طريق دراستهم إياها دراسة معكوسة ؛ َّ
يسم الفساد
ألن القرآن الكريم لم ِّ
ألن ًّ
سمى ًّ
فسادا ؛ َّ
كال منها
كال منها
بهذه األوجه المذكورة كما فعلوا  ،بل َّ
ً
تتمثل فيه هذه الداللة  ،فهي إذن جميعها وجه واحد  ،والحقيقة َّ
أن لفظ الفساد
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أينما ورد في القرآن الكريم أريد به الفساد بعينه وبمعناه العام  ،وال وجوه له

فيه ؛ لذلك َّ
فإن الراغب لم يذكر للفساد غير هذا الوجه

() 1

؛ لذا جعله

بالمعاني الخاصة ُي ُّ
يفا لداللته  ،وما قلتُه هنا عن وجوه لفظ
أيضا تحر ً
عد ً
الفساد ينطبق على وجوه كل لفظ قامت على أساس الترادف  ،أو الدراسة
المعكوسة .
-7المشي  :قال مقاتل (( :تفسير المشي على أربعة وجوه  :فوجه
َّ
َضاء َلهُم َّم َش ْوْا
منها  :المشي يعني المضي  ،فذلك قوله في البقرة ُ ( :كل َما أ َ
ِف ِ
يه){البقرة  }21 :يعني مضوا فيه  ،كقوله في تبارك ُ ( :ه َو الَّ ِذي َج َع َل َل ُك ُم
األرض َذلُوًال َفام ُشوا ِفي مَن ِ
اكبِ َها َو ُكلُوا ِمن ِّرْزِق ِه َوِاَل ْي ِه ُّ
ور){الملك }15 :
ْ َ
ْ
الن ُش ُ
َ

والوجه الثاني  :المشي يعني هدى  ،فذلك قوله في األنعام ( :أ ََو َمن
اس َكمن َّمثَلُه ِفي الظُّلُم ِ
ور َي ْم ِشي بِ ِه ِفي َّ
ات
َحَي ْيَناهُ َو َج َعْلَنا لَهُ ُن ًا
ان َم ْيتًا فَأ ْ
ُ
َك َ
َ
الن ِ َ
َل ْيس بِ َخ ِارٍج ِّم ْنها َك َذلِ َك ُزي ِ ِ
ون){األنعام  }122:يقول
ين َما َك ُانوْا َي ْع َملُ َ
ِّن لْل َكاف ِر َ
َ
َ
َ
ون بِ ِه){الحديد :
إيمانا يهتدي به  ،كقوله في الحديد َ ( :وَي ْج َعل َّل ُك ْم ُن ًا
ً
ور تَ ْم ُش َ
إيمانا تهتدون به .
 }24يقول ً

والوجه الثالث  :المشي يعني الممر  ،فذلك قوله في تنزيل السجدة :
ون يم ُشون ِفي مس ِ
ِ
ِ
اكنِ ِه ْم إِ َّن ِفي
(أ ََولَ ْم َي ْه ِد لَهُ ْم َك ْم أ ْ
َهلَ ْكَنا من قَْبل ِهم ِّم َن اْلقُ ُر ِ َ ْ َ
ََ
ٍ
ِ
ون){السجدة  }26 :يقول  :يمر أهل مكة على قراهم ،
اليات أَ َفال َي ْس َم ُع َ
َذل َك َ
َهَل ْكَنا َقْبَلهُم ِّم َن اْلقُ ُر ِ
ون ِفي
نظيرها في طه ( :أَ َفَل ْم َي ْه ِد َلهُ ْم َك ْم أ ْ
ون َي ْم ُش َ
ٍ
ِ ِ
ِِ
الولِي ُّ
النهَى){طه  }124 :يقول  :يمر أهل مكة
َم َساكن ِه ْم إِ َّن في َذل َك َ
اليات ْ
على قراهم .

والوجه الرابع  :المشي بعينه  ،فذلك  111كقوله في الفرقان َ ( :وقَالُوا
َّ
ال َه َذا َّ ِ
مِ
األسوا ِ
ق){الفرقان  }7 :يعني
ام َوَي ْم ِشي ِفي
َ
الر ُسول َي ْأ ُك ُل الط َع َ
َْ
( ) 1ينظر  :المفردات ص . 935
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َّ ِ
األر ِ
ض َه ْوًنا َوِا َذا
اد َّ
المشي  ،وكقوله َ ( :و ِعَب ُ
ين َي ْم ُش َ
الر ْح َم ِن الذ َ
ون َعَلى ْ
()1
ِ
الما){الفرقان  }63 :يعني المشي بعينه))
َخا َ
طَبهُ ُم اْل َجاهلُ َ
ون َقالُوا َس ً
وجعل العسكري من أوجه المشي األخرى  :السير في قوله تعالى :
( َفام ُشوا ِفي مَن ِ
ق اْل َمال ِم ْنهُ ْم أ ِ
ام ُشوا
اكبِ َها) والنماء في قوله تعالى َ ( :وانطَلَ َ
َن ْ
ْ
َ
اصبِ ُروا َعلَى آلِهَتِ ُك ْم){ص ّ }6 :إال َّأنه قال (( :أي  :ال تنموا  ،وقيل  :أراد
َو ْ
َّ
أن بعضهم قال لبعض  :امشوا  ،أي  :امضوا))

()2

ومعنى النماء وجه بعيد

()3

 ،والذي قيل هو الصواب كما جاء في كتب التفسير
هذه األوجه التي قال بها مقاتل ومن قلَّده مردودة بما يأتي

-1مما يدل على بطالن هذه األوجه قول مقاتل ومن تبعه عن

المشي في الوجه الرابع َّ ،
بأنه يعني المشي بعينه  ،وهذا يعني َّ
أن للمشي
ًّ
مستقال يميزه من معاني األوجه المنسوبة إليه التي عبَّروا عنها بألفاظ
معنى
المضي  ،والممر  ،والهدى  ،والسير  ،وقد تقدم َّ
أن كتب الوجوه والنظائر
قامت على أساس ظاهرة اللفظ المشترك  ،أي  :على أساس َّ
أن الوجوه التي

يشترك فيها لفظ واحد  ،تمثل معاني حقيقية غير مجازية  ،واألوجه المذكورة
هي في الحقيقة ليست أوجهًا للفظ المشي  ،بل هي من مرادفاته  ،فهي كما

( ) 1األشباه والنظـائر ص  ، 116-114وباسـم الوجـوه والنظـائر ص  21وينظـر الوجـوه
والنظـ ــائر لهـ ــرون ص  ، 31والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص  ، 317والوجـ ــوه والنظـ ــائر
للدامغاني ص.415-414
( ) 2الوجوه والنظائر ص 317
( ) 3ينظــر  :معــاني الق ـرآن للف ـراء  ،241/2وجــامع البيــان  ، ، 144/23ومعــاني الق ـرآن
واعرابه للزجاج  ، 241/4وزاد المسـير  ، 7/7والجـامع ألحكـام القـرآن  ، 116/5ومـدارك
التنزيل ص . 1115
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قال العسكري (( :وهذه المعاني كلها متقاربة  ،يجوز أن يقع بعضها مقام
بعض))

()1

ذكرت غير مرة َّ
أن الترادف إذا قص د به التطابق في المعنى ،
-2
ُ
فال وجود له في القرآن الكريم  ،واذا قصد به التقارب في المعنى  ،فهو
موجود في القرآن الكريم  ،وفي كالم العرب  ،وفي كل لغة من لغات العالم

َّ ،
ألن المعاني التي يحتاج اإلنسان إلى التعبير عنها  ،ال بد من أن تكون

متفاوتة في القرب والبعد عن بعضها  ،وكتاب اهلل يتميز بالدقة في اختيار
المعنى المراد التعبير عنه  ،من دون الخلط بينه وبين المعاني األُخر  ،مهما

كثير ما يحصل في كالم الناس وكتب
بلغت شدة قربها منه  ،وهذا الخلط ًا
البشر ّ ،إال َّأنه غير حاصل البتة في كتاب اهلل .

-3ثمة سؤال ال بد من ذكره  ،وهو  :ما المسوغ اللغوي  ،أو الداللي

الذي استند إليه مقاتل ومقلدوه في جعل المشي بمعنى المضي في الوجه

األول  ،وبمعنى الهدى في الوجه الثاني  ،وبمعنى الممر في الوجه الثالث أو
بمعنى السير ؟! ال مسوغ البتة  ،وانما هو الولع في اختالق الوجوه  ،والذي
يسَّر لهم ذلك اتباع سبيل الترادف  ،ومن المعلوم َّأنه ما من لفظ في اللغة

والقرآن الكريم ّإال له مرادفات  ،أي  :ألفاظ قريبة من معناه ؛ لذلك أصبح

بمقدرة كل وجوهي أن يختلق أوجهًا ألي لفظ كان ؛ ليجعلها بمعاني
مرادفاته .
وثمة سؤال آخر  ،وهو َّأنه لِ َماذا عبَّر القرآن الكريم عن معنى المشي
بلفظه في الوجه الرابع  ،ولم يعبِّر عن معاني المضي والهدى والممر والسير
بألفاظها ؟!

( ) 1الوجوه والنظائر ص .317
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 -4مما يجب أن نؤمن به َّأنه ما من لفظ في القرآن الكريم يمكن
استبداله بلفظ مرادف له أدق منه في التعبير عن المعنى المراد  ،فالقرآن

الكريم لم يستعمل لفظ المضي في الوجه األول ؛ َّ
ألن المضي (( :يدل على
()1
َِّ ِ
ين َك َف ُروْا إِن َينتَهُوْا
نفاذ ومرور)) وله سياقاته  ،كقوله تعالى ُ ( :قل للذ َ
ت ُسَّنةُ األ ََّولِ ِ
ين){األنفال }34 :
ضْ
ف َوِا ْن َي ُع ُ
ُي َغ َف ْر لَهُم َّما قَ ْد َسلَ َ
ودوْا فَ َق ْد َم َ
اللْي ِل واتَّبِع أ َْدبارُهم والَ يْلتَِف ْ ِ
ط ٍع ِّمن َّ
وقوله تعالى ( :فَأَس ِر بِأ ْ ِ ِ
َح ٌد
ت من ُك ْم أ َ
َ ْ ََ ْ َ َ
َهل َك ِبق ْ َ
ْ
وسى لِ َفتَاهُ ال
ون){ص  }65 :وقوله تعالى َ ( :وِا ْذ َق َ
ضوْا َح ْي ُ
ث تُ ْؤ َم ُر َ
ام ُ
ال ُم َ
َو ْ
أ َْبرح حتَّى أَْبُل َغ م ْجمع اْلب ْحرْي ِن أَو أَم ِ
ض َي ُح ُقًبا){الكهف }61 :
َُ َ
َ ََ َ َ ْ ْ
فاستعمل المضي في هذه اآليات َّ ،
ألنه لم يرد المشي  ،أو المرور
فحسب  ،بل أراد مع المشي أو المرور  ،النفاذ والعبور والقرآن الكريم ما أراد

هذا المعنى في شواهد الوجه األول  ،بل أراد من المشي معناه الذي يدل على
الحركة والتجوال ( ) 2ففي قوله تعالى ُ ( :كلَّما أَضاء َلهم َّم َشوْا ِف ِ
يه) لم يقل
َ
ُ
َ
ْ
مضوا فيه ؛ َّ
ألنه ما أريد المشي في المكان الذي يضاء وعبوره  ،بل الحركة
فيه  ،أي  :يتبعون النور والتجوال فيه وعدم الخروج منه .

وع َّـرف السـير َّ
بأنـه ((أصـل يـدل علـى مضـي
وقد َّ
مر تعريف المشي ُ ،
ـار  ،والسـ ــيرة :
ـير  ،وذلـ ــك يكـ ــون لـ ــيالً ونهـ ـ ًا
وجري ــان  ،يقـــال  :سـ ــار يسـ ــير سـ ـ ًا
الس ــنة ؛ َّ
ألنه ــا تس ــير وتج ــري))
الطريق ــة ف ــي الش ــيء و ُّ

()3

ف ــأرى َّ
أن الف ــرق ب ــين

المش ــي والس ــير َّ ،
أن س ــرعة المش ــي مح ــددة  ،فه ــو أق ــل س ــرعة م ــن الهرول ــة ،

والهرولــة أقــل ســرعة مــن العـ ْـدو  ،ممــا يــدل علــى َّ
أن األصــل فــي المشــي مــا
يكــون علــى األقــدام  ،لــذلك اســتعمل المشــي مــن دون الســير فــي قولــه تعــالى :
( ) 1مقاييس اللغة ص .464
( ) 2ينظر  :مقاييس اللغة ص . 462
( ) 3مقاييس اللغة ص .424
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طنِـ ِـه َو ِمـ ْـنهُم َّمــن َي ْم ِشــي
ـق ُكـ َّـل َد َّابـ ٍـة ِمــن َّمــاء فَ ِمـ ْـنهُم َّمـن َي ْم ِشــي َعلَــى َب ْ
( َواللَّـهُ َخلَـ َ
ـق اللَّـه مـا ي َشـاء إِ َّن َّ
ِ
الل َـه َعَلـى ُك ِّـل
َعَلى ِر ْجَل ْي ِن َو ِم ْنهُم َّمن َي ْمشـي َعَلـى أ َْرَب ٍـع َي ْخلُ ُ ُ َ َ
أمــا الس ــير فهــو غي ــر َّ
مقيــد به ــذين القيــدين  ،ل ــذلك
ـي ٍء َقـ ِـدير){الن ــور َّ }45 :
َشـ ْ
ـتعمل فـي قطـع المسـافات الطويلــة وفـي األسـفار وبوسـائط السـير المختلفــة ؛
ُيس َ
ِ
ـيروْا ِفــي األ َْر ِ
ض
لــذلك اســتعمل الســير مــن دون المشــي فــي قولــه تعــالى ( :فَسـ ُ
َّ
ِ
ين){آل عم ـران  }137 :وقولــه تعــالى ( :أَ َفلَـ ْـم
ـانظُ ُروْا َك ْيـ َ
فَـ ْ
ـان َعاقَب ـةُ اْل ُم َكــذبِ َ
ـف َكـ َ
ِ َّ ِ
ِ
يروْا ِفي األ َْر ِ
ين ِمن َق ْـبلِ ِه ْم){يوسـف }119 :
ض َفَينظُ ُروْا َك ْي َ
ان َعاقَبةُ الذ َ
ف َك َ
َيس ُ
ِ
ِ
األر ِ
ـان َع ِاقَب ـ ـ ـ ـةُ
ض َفـ ـ ـ ــانظُ ُروا َك ْيـ ـ ـ ـ َ
ـف َكـ ـ ـ ـ َ
ـيروا فـ ـ ـ ــي ْ
وقولـ ـ ـ ــه تعـ ـ ـ ــالى ُ ( :قـ ـ ـ ـ ْـل سـ ـ ـ ـ ُ
ين){النمــل  }69 :و َّ
ألنــه غيــر َّ
مقيــد بالســرعة واألقــدام اســتعمله مــن دون
اْل ُم ْجـ ِـرِم َ
ت){التكوير }3 :
المشي في قوله تعالى َ ( :وِا َذا اْل ِجَبا ُل ُسي َِّر ْ
والمــرور غيــر الســير  ،وقــد جعــل المفســرون القــدامى والمتــأخرون مـ َّـر
الجبــال بمعنــى ســيرها يــوم القيامــة فــي قولــه تعــالىَ( :أََلــم يــروا أََّنــا جعْلَنــا َّ
اللْيـ َـل
ََ
ْ ََْ
ٍ
النهــار م ْب ِ
ِ ِ
ِ
ـنف ُخ
صـ ًا
ـر إِ َّن ِفــي َذلِـ َ
ـون {َ }46وَيـ ْـوَم ُيـ َ
اليــات لِّ َقـ ْـوٍم ُي ْؤ ِم ُنـ َ
ـك َ
لَي ْسـ ُك ُنوا فيــه َو َّ َ َ ُ
ِ
ِ
األر ِ
الصـ ِ
ض إِ ّال َمــن َشــاء اللَّــهُ َو ُكـ ٌّـل
ع َمــن ِفــي َّ
ِفــي ُّ
ـور َف َفـ ِـز َ
السـ َـم َاوات َو َمــن فــي ْ
ِ
ِ
ـح ِ
ِ
صـ ْـن َع
ـي تَ ُمـ ُّـر َمـ َّـر َّ
ين{َ }47وتَـ َـرى اْل ِجَبـ َ
السـ َ
أَتَـ ْـوهُ َداخـ ِـر َ
اب ُ
ـال تَ ْح َسـ ُـبهَا َجامـ َـدةً َوهـ َ
اللَّـ ِـه الَّـ ِـذي أَتْقَــن ُكـ َّـل َشـ ٍ
ـون){النمــل  }44-46:قــالوا ذلــك
ـيء إَِّنــهُ َخبِيـ ٌـر بِ َمــا تَ ْف َعلُـ َ
َ
ْ
َّ
ألنهــم كــانوا يعيشــون فــي زمــان لــم يكــن أهلــه يعلمــون مــا نعلمــه اليــوم بعــد تقــدم
اإلنسان في مجاالت العلم كافة  ،فقد تبين اليوم لعلماء الفلـك َّ
أن األرض التـي

نحسبها جامدة ساكنة ال تتحرك  ،تتحرك ،ومعها الجبال بسرعة 1669كـم فـي

الساعة حول نفسها  ،وبسرعة 53624كم في الساعة حول الشمس .

ـح ِ
اب) حرك ــة
وال ــدليل عل ــى أن المقص ــود بقول ــه تع ــالى( :تَ ُم ـ ُّـر َم ـ َّـر َّ
الس ـ َ
الجبال حاليًّا وليس يوم القيامة ما يأتي :
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إن القرآن الكريم قال( :تحسبها ج ِ
َّـح ِ
َّ -1
اب)
امدة و ِه
ـي تَ ُمـر َم َّـر الس َ
َ ْ َُ َ َ َ ً َ َ
والجبال يوم القيامة نحس بسيرها بكـل جوارحنـا  ،فالمقصـود إذن حركتهـا ح ًّ
اليـا

؛ َّ
تمر.
ألننا ال نشعر بحركتها ومرورها مع َّأنها تتحرك و ُّ

َّ -2
ـديدا ومـ ــذهالً حتـ ــى لشـ ــدة
إن سـ ــير الجبـ ــال يـ ــوم القيامـ ــة يكـ ــون شـ ـ ً
سـرعتها تتنـاثر صــخورها وتتفتـت ؛ فتكــون خفيفـة الـوزن كالصــوف  ،كمـا أخبــر

ـون
بـذلك القـرآن الكـريم  ،قـال اهلل تعـالى عـن سـير الجبـال يـوم القيامـةَ ( :وتَ ُك ُ
اْل ِجَبـا ُل َكـاْل ِع ْه ِن اْل َمنفُ ِ
ـوش) [القارعـة ]5 :أي :الصـوف المنفـوش ؛ بـل لشـدة
ـت َس َـرًابا) [النبـأ:
سـرعتها تتالشـى  ،كمـا قـال تعـالىَ ( :و ُسـي َِّر ِت اْل ِجَبـا ُل َف َك َان ْ
ـح ِ
 ]21والس ـراب :الخيــال فــي حــين َّ
اب) يعنــي
أن قولــه تعــالى ( :تَ ُمـ ُّـر َمـ َّـر َّ
السـ َ
ســيرها بهــدوء حتــى شــبهها الق ـرآن الك ـريم بســير الغمــام  ،وهــذا مــا ينطبــق علــى
ســيرها حاليــا  ،وهــذا مــا صـ َّـرح بــه المفســورون  ،فقــد جــاء فــي التفســير (( :قيــل
طا كما قال األعشى :
بمر السحاب في كونها تسير ًا
شبَّه مرورها ِّ
سير وس ً

()1

َّ
عجل))
يث وال
كأن مشيتها من بيت جارتها
َّ
مر السحاب ال ر ٌ
َ
َّ ِ َّ ِ
َّ
ـي ٍء)
-3انتهـاء اآليـة بقولـه تعـالىُ ( :
ص ْـن َع اللـه الـذي أَتْ َق َـن ُكـل َش ْ
اإلتقـان فــي اللغــة  :إحكــام الشــيء  ،يعنـي َّأنــه  ،ســبحانه  ،جعــل الجبــال تســير
حاليًّا بانتظام  ،بسرعة ثابتة ال تزيد وال تنقص  ،وفـي فلـك محـدد معـين  ،وهنـا

أمــا ســيرها يــوم القيامــة فقــد أخبــر الق ـرآن الك ـريم َّ
بأنهــا
يتجلــى إتقــان الصــنعة َّ ،

سير جنونيًّا  ،ال ضبط فيه وال نظام  ،حتى لشـدة سـرعتها وهـول حركتهـا
تسير ًا
وانتقالها من سرعة تكـون فيهـا كالصـوف المنفـوش إلـى سـرعة تتحـول فيهـا إلـى
س ـراب  ،يصــبح النــاس الــذين يرونهــا فــي حالــة مــن الفــزع الرهيــب  ،ففــي يــوم

القيامة يختل النظام والختاللـه يحـدث مـا يحـدث ممـا يجعـل النـاس سـكارى ومـا
( ) 1البحـ ــر المحـ ــيط  /تفسـ ــير أبـ ــي حيـ ــان  ، 129/7وينظـ ــر  :روح المعـ ــاني ل لوسـ ــي
. 244/11
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هــم بســكارى  ،فــال ينطبــق علــى هــذه الحالــة وصــف حركــة الجبــال المضــطربة
هــذا االضــطراب باإلتقــان  ،بــل القيامــة ال تقــوم ّإال بعــد أن ينــزع اهلل مــن نظــام
ص ْن َع اللَّ ِه الَّ ِذي أَتْ َق َن ُك َّل
الكون هذا اإلتقان  ،فانتهاء اآلية بقوله تعالى ُ ( ،
َشـي ٍء) يناســب مـ َّـر الجبــال ًّ
حاليــا النتظــام حركتهــا ومرورهــا  ،ولــيس ســيرها يــوم
ْ
ِ
ِ
ـال تَ ْح َس ُـبهَا َجام َـدةً)
القيامة الذي يختل فيه التوازن  ،وقولـه تعـالى َ ( :وتَ َـرى اْلجَب َ
معطوف على قوله تعالى َ( :أَلَ ْم َي َرْوا أََّنا َج َعْلَنا اللَّْي َل لَِي ْس ُك ُنوا ِفي ِـه) وقولـه تعـالى
()1
الص ِ
ور) جملة معترضة
نف ُخ ِفي ُّ
َ ( :وَي ْوَم ُي َ
واســتعمل المشــي مــن دون الســير فــي قولــه تعــالى ُ ( :هـ َـو الَّـ ِـذي َج َعـ َـل
َل ُكــم األرض َذلُ ـوًال َفام ُش ـوا ِفــي مَن ِ
اكبِهَــا َو ُكلُ ـوا ِمــن ِّرْزِقـ ِـه َوِاَل ْيـ ِـه ُّ
ـور){الملــك :
ُ ْ َ
ْ
الن ُشـ ُ
َ
َّ }15
ألن الكســب اليــومي وطلــب الــرزق فــي مناكــب األرض يتطلــب اس ــتمرار

المشي والتجوال فيها على األقدام .
ولما شبه القرآن الكـريم فـي الوجـه الثـاني ديـن اهلل بـالنور  ،والنـور أمـر

حسي  ،كان مـن المناسـب أن يـرتبط بـه فعـل يحمـل داللـة حسـية  ،وهـو الفعـل
يمشي ؛ ليتألف من الجمع بين النور والمشـي صـورة حسـية متحركـة  ،فالمسـلم
الن ِ
ـور َي ْم ِشـي بِ ِـه ِفـي َّ
ـاس) ترتسـم فـي ذهنـه
حين يق أر قولـه تعـالى َ ( :و َج َعْلَنـا لَـهُ ُن ًا
صــورة إنســان يمش ــي  ،وبــين يدي ــه مصــباح يني ــر بــه طريق ــه  ،وال يتحقــق ه ــذا
المشـهد  ،باسـتعمال الهـدى ؛ ألنـه داللــة معنويـة ؛ فتناسـبه األمـور المعنويــه ال

الحسـ ــية  ،ولـــذلك اسـ ــتعمل مفاتـــل الهـ ــدى مـ ــع اإليمـــان فـ ــي التقـــدير  ،فقـ ــال :
إيمانا تهتدون به))
إيمانا يهتدي به)) وقال (( :يقول ً
((يقول ً
وقد مر تعريف المهتدي َّ ،
بانه هو المقتدي  ،فـ(يهتدي) هو الذي
يقتدي بغيره  ،ليصل به إلى ما يبتغي

()2

( ) 1ينظر  :التحرير والتنوير .314/19
( ) ينظر  :بصائر ذوي التمييز .7 2/3
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وهذا هو معنى التقديرين المذكورين

أما إذا قلنا  :يمشي
 ،فيكون قولنا  :يهتدي بالنور  ،يعني  :يقتدي بالنور َّ ،
مستصحبا إياه
مقتديا به  ،بل  :يمشي
بالنور  ،فال يكون المعنى  ، :يمشي
ً
ً
 ،أي ُ :ي َم ِّشيه معه ؛ لينير له ما بين يديه أينما مشى  ،فتكاد تكون داللة
المشي بالنور ضد داللة االهتداء بالنور

أما جعل المشي بمعنى الممر في الوجه الثالث فهو قول اعتباطي ،
َّ

ليس له أي مسوغ كان من مسوغات اللغة  ،أو الداللة ؛ َّ
ألن المشي والمرور

معروفان  ،ولكل منهما معناه  ،والفرق بينهما واضح  ،حتى َّإنهما لم يستعمل
أحدهما بمعنى الثاني  ،ولم يرد أحدهما في موضع اآلخر  ،كما أ َّن الفعل

مر ال يتعدى إلى مفعوله بـ(في) كحال الفعل مشى  ،بل يتعدى إليه بالباء ،

أو بـ(على) .

فقد كان من الطرق التي يسلكها العرب في أسفارهم  ،ما تطل على

فلما أراد القرآن الكريم أن ِّ
يعبر عن هذا
القرى التي دمرها اهلل لظلم أهلها َّ ،
المعنى قال سبحانه ( :وِاَّن ُكم َلتَم ُّرون عَل ْي ِهم ُّم ِ
ين){الصافات }137 :
صبِح َ
َ ْ ُ َ َ
ْ
قال ابن الجوزي (( :هذا خطاب ألهل مكة كانوا إذا ذهبوا إلى الشام وجاؤوا

ومساء)) ( )1وقد ُيراد من استعمال (عليه)
صباحا
 ،مروا على قرى قوم لوط
ً
ً
ال
العلو المعنوي  ،كقوله تعالى َ ( :و ُكلَّ َما َم َّر َعلَ ْي ِه َمألٌ ِّمن َق ْو ِم ِه َس ِخ ُروْا ِم ْن ُه قَ َ
ِ
ِ
كأنهم ينظرون
ون){هود ّ }34 :
إِن تَ ْس َخ ُروْا مَّنا َفِإَّنا َن ْس َخ ُر من ُك ْم َك َما تَ ْس َخ ُر َ
إليه من مقام أعلى من مقامه  ،لذلك كانوا يسخرون به كلما مروا عليه .
وكان من هذه الطرق ما يخترق مثل هذه القرى  ،فتمشي قوافلهم

فلما أراد القرآن الكريم التعبير عن هذا المعنى  ،قال
بين أطالل منازلها َّ ،
َهلَ ْكَنا ِمن قَْبلِ ِهم ِّم َن اْلقُ ُر ِ
ون ِفي
سبحانه (( :أ ََولَ ْم َي ْه ِد لَهُ ْم َك ْم أ ْ
ون َي ْم ُش َ
ٍ
ِ ِ
ِِ
ون){السجدة }26 :
اليات أَ َفال َي ْس َم ُع َ
َم َساكن ِه ْم إِ َّن في َذل َك َ
( ) ينظر  :زاد المسير /2

.7
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وكان الذين آمنوا في مكة يمشون قريبين من مجالس المشركين ،

ومواطن لهوهم ؛ َّ
فلما
ألنها على طريق ممشاهم  ،فيلقون منهم أذى الغمز َّ ،

أيضا أن ِّ
يعبر عن هذا المعنى قال سبحانه ( َوِا َذا َم ُّروْا بِ ِه ْم
أراد القرآن الكريم ً
ون){المطففين }31 :
ام ُز َ
َيتَ َغ َ

فهذه ثالث حاالت حاصلة وجائزة جميعها على حد سواء  ،وقد

عبَّر القرآن الكريم عن كل حالة منها باللفظ والتركيب المطابق للمعنى المراد

 ،فال أدري إلى أي مسوغ لغوي  ،أو داللي استند إليه مقاتل والوجوهيون من

بعده في جعل المشي بين المنازل بمعنى المرور عليها ؟! فليس لهم أي
مسوغ سوى اللعب بألفاظ القرآن الكريم ومقاصده  ،وسوى إظهار مقدرتهم

على اختالق الوجوه  ،ولو كان على حساب الحقيقة .

واأللفاظ المترادفة مهما بلغت شدة اقتراب معنى بعضها من بعض ،

َّ
مستندا إلى وجود
جميعا في القرآن الكريم  ،ال بد أن يكون
فإن استعمالها
ً
ً
فرق بينهما في الداللة  ،وان لم يتضح هذا الفرق عند أهل اللغة  ،فقد قال

مر (( :الميم والراء أصالن صحيحان يدل أحدهما
ابن فارس عن الجذر َّ
مر
على مضي شيء  ،واآلخر على خالف الحالوة والطيب  ،فاألول َّ :
()1

يم ُّر  :إذا مضى  ،ومر السحاب  :انسحابه ومضيُّه))
الشيء ُ
الجذر مضى (( :الميم والضاد والحرف المعتل  ،أصل صحيح يدل على
نفاذ ومرور))

وقال عن

()2

مر ومضى  ،ومع هذا التداخل
فأنت تلحظ بوضوح تداخل معنيي َّ

الكيبير بينهما َّ
فرق بينهما في المعنى واالستعمال ،
فإن القرآن الكريم َّ
ط ٍع ِّم َن اللَّْي ِل َواتَِّب ْع
َهلِ َك بِ ِق ْ
َس ِر بِأ ْ
فاستعمل (مضى) في قوله تعالى ( :فَأ ْ
( ) 1مقاييس اللغة ص 442
( ) 2مقاييس اللغة ص .464
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أ َْدبارهم والَ يْلتَِف ْ ِ
ون){ص  }65 :وقوله
ضوْا َح ْي ُ
ث تُ ْؤ َم ُر َ
ام ُ
ت من ُك ْم أ َ
َ َ ُْ َ َ
َح ٌد َو ْ
ال موسى ِل َفتَاه ال أَبرح حتَّى أَبلغ مجمع البحري ِن أَو أَم ِ
ضي
َْ ُ َ
ُ
تعالى َ ( :وِا ْذ َق َ ُ َ
ْ ُ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ْ َ
مر) َّ
ألن هناك فرًقا بين المضي
ُحقًُبا){الكهف  }61 :ولم يستعمل فيهما ( َّ
والمرور على األقل في األمور اآلتية :
َّ -1
أن في المضي معنى النفاذ  ،مما يدل على َّأنه يكون بخطى

أسرع  ،أي َّ :
أن القصد من المضي ليس مجرد المرور  ،بل اختراق الشيء

وعبوره .

َّ -2
مسبقا ما الشيء الذي سيمضيه  ،و َّأنه هو
أن الماضي يعلم
ً
أما المرور بالشيء فإَّنه لم يكن هو المقصود
المقصود في بدء االنطالق َّ ،

بل قد يحصل من دون نية مسبقة  ،أو علم بالشيء الذي سيمر به ؛ لذلك
استعمل المضي  ،من دون المرور في الشاهدين المذكورين .

َّ -3
أن في المرور معنى التكرار والرجوع ؛ وليس كذلك المضي

والمشي  ،لذلك لم يستعمل القرآن الكريم  ،مضى وال مشى  ،بل استعمل مر
ِ
َّح ِ
ص ْن َع
في قوله تعالى َ ( :وتََرى اْل ِجَب َ
ال تَ ْح َس ُبهَا َجام َدةً َو ِه َي تَ ُم ُّر َم َّر الس َ
اب ُ
ٍ
َّ ِ َّ ِ
َّ
ون){النمل  }44 :والمراد سرعة
ير بِ َما تَ ْف َعلُ َ
الله الذي أ َْت َق َن ُكل َش ْيء إَِّن ُه َخ ِب ٌ
حركتها  ،وهي تدور حول نفسها  ،ومن المعلوم َّ
أن الكرة األرضية تكمل
دورتها حول نفسها مرة في كل  24ساعة وبسرعة اعتيادية .

وصفوة ما تقدم تفصيله َّ
أن القرآ ن الكريم أراد من المشي في األوجه

األربعة المشي بعينه ؛ َّ
ألنه لو أراد معاني األوجه التي ذكرها مقاتل ومن

تبعه  ،لعبَّر عنها بألفاظها ؛ كما َّ
أن هذا االدعاء بهذه األوجه يلغي فكرة
البحث عن بالغة القرآن الكريم ؛ َّ
ألن بالغته في مثل هذه المواضع تستوجب

معرفة الفرق في الداللة بين يمشي ومعاني هذه األوجه  ،أي  :التعرف إلى

اإلجابة عن األسئلة اآلتية :
 -1لِ َم قال في الوجه األول مشوا ولم يقل مضوا ؟
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-2ولِ َم قال في الوجه الثاني يمشون ولم يقل يمرون ؟
-3ولِ َم قال في الوجه الثالث يمشي ولم يقل يهتدي ؟

وال يمكن معرفة بالغة القرآن الكريم في هذه المواضع  ،والكشف عن

سر إعجازه فيها ّ ،إال في ذكر هذه األسئلة واإلجابة عنها ّ ،إال أني لم أجد
أحدا من أصحاب كتب الوجوه من سأل نفسه مثل هذه األسئلة ؛ َّ
ألنهم
ً

يعلمون علم اليقين َّ
أن اإلجابة عنها تبطل فكرة الوجوه جملة وتفصيالً

-2اللبس-اللباس  :قال مقاتل (( :تفسير اللبس على أربعة وجوه ،

ال تَْلبِ ُسوْا اْل َح َّق
فوجه منها  :يلبسون يعني يخلطون  ،فذلك قوله في البقرة َ ( :و َ
ِ
ون){البقرة  }42 :يعني  :ال تخلطوا111
بِاْلَباط ِل َوتَ ْكتُ ُموْا اْل َح َّق َوأَنتُ ْم تَ ْعَل ُم َ

والوجه الثاني  :اللباس يعني سكن  ،فذلك قوله في البقرة ُ ( :ه َّن
ِ
لِب َّ
اس لَّهُ َّن) {البقرة  }147 :يعني
اس ل ُك ْم) يقول  :نساؤكم سكن لكم ( َوأَنتُ ْم لَب ٌ
َ ٌ
َّ ِ
َّ ِ
اسا َو َّ
الن ْوَم ُسَباتًا
سكن لهن  ،كقوله في الفرقان َ ( :و ُه َو الذي َج َع َل َل ُك ُم اللْي َل لَب ً

َو َج َع َل َّ
النهَ َار
( َو َج َعْلَنا اللَّْي َل
والوجه الثالث  :اللباس يعني الثياب التي تُ َلبس  ،فذلك قوله في
ِ
اسا ُي َو ِاري َس ْو َءاتِ ُك ْم َوِري ًشا){األعراف }26 :
األعراف ( :قَ ْد أ َ
َنزْلَنا َعلَ ْي ُك ْم لَب ً
يعني الثياب111

سكنا  ،نظيرها في عم يتساءلون
ُن ُش ًا
ور){الفرقان  }47 :يعني ً
ِ
سكنا .
اسا){النبأ  }11 :يعني ً
لَب ً

والوجه الرابع  :يعني العمل الصالح  ،كذلك قوله في األعراف :

ى){األعراف  }26 :يعني العمل الصالح))
اس التَّ ْق َو َ
( َوِلَب ُ

()1

( ) 1األشـ ــباه والنظـ ــائر ص  ، 115وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص  ، 21-21وينظـ ــر :
الوجــوه والنظــائر لهــرون ص ، 32والوجــوه والنظــائر للعســكري ص  293-292والوجــوه
والنظائر للدامغاني ص  417ونزهة األعين ص . 252
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ال يزال مقاتل ومقلدوه يثبتون لي مرة تلو أخرى َّ ،
أن منهجهم في هذه
الوجوه قائم على االرتجال  ،ليس في كالمهم ما يدل على إنعامهم النظر

في أصل األلفاظ  ،وتحري الدقة في دالالتها  ،فقد ُع ِّرف الَل ْبس  ،بفتح
الالم (( :خلط األمور بعضها ببعض إذا التبست)) ( )1وقال ابن فارس :
((الالم والباء والسين  :أصل صحيح واحد  ،يدل على مخالطة ومداخلة ،
َّ
بس :
ست
ألب ُسه  ،وهو األصل ومنه َّ
من ذلك َ :لب ُ
الثوب َ
َ
تتفرع الفروع  ،والل ُ
األمر ألبِ ُسه  ،بكسرها  111وفي األمر
ست عليه
اختالط األمر ،يقال َ :لب ُ
َ
َل ْب َسة  ،أي  :ليس بواضح  111ومن الباب  :اللباس  ،وهي امرأة الرجل ،
()2
والزو ُج لباسها))

فإذا كان يلبسون معناه في اللغة يخلطون  ،فكيف يصح جعله وجهًا
 ،كما فعل مقاتل ومقلدوه في الوجه األول ؛ إذ كيف نجعل من معنى اللفظ

وجهًا له ؟!
كما َّأنهم ذكروا لفظ اللبس من دون تحريك الالم  ،ولم ينبهوا على َّ
أن
اللَّبس بالفتح يعني ما أشكل أمره ولم يتضح  ،وهو المعنى الذي َّ
تقدم ذكره ،

ال تَْلبِسوْا اْلح َّق ِباْلب ِ
اط ِل)  ،و((اللُّ ْب ُس بالضم  ،مصدر قولك :
َ
َ
وشاهده َ ( :و َ ُ
زمانا  ،وَلبِ ْستُها ُع ُمري  :أي :
ت
ت بها ً
تمتع ُ
الثوب أْلَب ُسه ولبِ ُ
لبِ ْس ُ
َ
ست امرأة ْ :

كانت معي شبابه كله  111واللباس  111ما ُيْلَبس  111قال اهلل تعالى :
ِ
( ُه َّن لِب َّ
اس لَّهُ َّن) {البقرة  }147 :أي  :بمنزلة اللباس  ،وقوله
اس ل ُك ْم َوأَنتُ ْم لَب ٌ
َ ٌ
()3
َّ ِ
اسا) أي  :يستر الناس بظلمته))  ،وفي قوله
تعالى َ ( :ج َع َل َل ُك ُم اللْي َل لَب ً
ت بِأ َْنعِم اللّ ِه َفأَ َذا َقها اللّه لِباس اْلجوِع واْل َخو ِ
ف بِ َما َك ُانوْا
تعالى َ ( :ف َك َف َر ْ
ُ َ َ
ُ
َ
ُ َ ْ
( ) 1العين للخليل ص465
( ) 2مقاييس اللغة . 427
( ) 3بصائر ذوي التمييز . 414-417/4
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ون){النحل  }112 :قال الزجاج ((وقد جاعوا حتى بلغوا إلى أن أكلوا
صَن ُع َ
َي ْ
()1
ب اللباس
فض ِر َ
الوبر بالدم  ،وبلغ منهم الجوع الحال التي ال غاية بعدها)) (( ُ
()2

مثال الشتماله على البسه))
لما نالهم من ذلك ً
ِ
فاللباس في قوله تعالى ( :ه َّن لِب َّ
اس لَّهُ َّن) أريد به ما
اس ل ُك ْم َوأَنتُ ْم لَب ٌ
ُ َ ٌ
يعنيه اللباس  ،ولم ُيرد به السكن  ،كما قيل به في الوجه الثاني ؛ َّ
ألنه لو

هن سكن لكم وأنتم سكن َّ
أراده لعبَّر عنه بلفظه وقال َّ :
لهن  ،وهذا الوجه ،

وان قال به مفسرون َّ ،
فإن األغلبية رجحت المعنى األول  ،وقدمته على
الوجه الثاني ،
قال أبو عبيدة (( :يقال المرأة الرجل  :هي فراشه ولباسه وا ازره))

()3

لباسا لنا  ،ونحن َّ
لهن
وقال الطبري (( :فإن قال قائل  :وكيف يكون نساؤنا ً
لباسا  ،واللباس إنما هو ما ُي َلبس  ،قيل لذلك وجهان من المعاني  ،أحدهما
ً
لباسا  ،لتخرجهما عند النوم
أن يكون كل واحد منهما ُجعل لصاحبه
ً
واجتماعهما في ثوب واحد  ،وانضمام جسد كل واحد منهما لصاحبه بمنزلة

ما يلبسه على جسده من ثيابه  ،فقيل لكل واحد منهما هو لباس
لباسا ،
لصاحبه 111والوجه اآلخر أن يكون جعل كل واحد منهما لصاحبه ً
َّ
ألنه سكن له)) ( )4وقال الزجاج  (( :قد قيل فيه غير قول  ،قيل المعنى :
َّ
فتعانقوهن ويعانقنكم وقيل كل فريق منكم يسكن إلى صاحبه ويالبسه))

( ) 1معاني القرآن واعرابه .141/3
( ) 2تهذيب اللغة  ، 3229/4وبصائر ذوي التمييز .414/4
( ) 3مجاز القرآن ص .39
( ) 4جامع البيان . 196-195/2
( ) 5معاني القرآن واعرابه .221/1
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()5

لكن القرآن الكريم صرح بـ(اللباس) الموافق لـ(يالبسه) ولم يصرح بـ(السكن)
الموافق لـ(يسكن)

وج ِعل اللِّبا س لكل ما يغطي من اإلنسان عن قبيح
وقال الراغب ُ (( :
ِ
؛ ِ
باسا من حيث َّإنه يمنعها ويصدها عن تعاطي قبيح ،
ُ
فجعل الزوج لزوجه ل ً
ِ
قال اهلل تعالى ( :ه َّن لِب َّ
سماها
اس لَّهُ َّن)
لباسا  ،كما َّ
َ
اس ل ُك ْم َوأَنتُ ْم لَب ٌ
ُ َ ٌ
فسماهن ً
()1
لك من أخي ثقة إزاري))
الشاعر إزًا
فدى َ
ار ً :

وقال الزمخشري (( :لما كان الرجل والمرأة يعتنقان  ،ويشتمل كل
()2

وقال

واحد منهما على صاحبه في عناقه ُ ،شبِّه باللباس المشتمل عليه))
ابن عطية (( :واللِّباس أصله في الثياب  ،ثم ُشبِّه التباس الرجل بالمرأة

وامتزاجهما وتالزمهما بذلك)) ()3وابن الجوزي الذي عبَّن جعل اللباس بمعنى
()4

قال في تفسيره َّ (( :إن َّ
هن بمنزلة اللباس ؛

تقليدا لمقاتل
السكن في النزهة ً
إلفضاء كل واحد ببشرته إلى بشرة صاحبه  ،فكنى عن اجتماعهما متجردين

بمنزلة اللباس))

()5

ومثل هذا قال أبو حيان

()6

وقال السمين الحلبي (( :في قوله تعالى َ ( :و َج َعْلَنا اللَّْي َل
ِ
شيئا ،
اسا){النبأ (( }11 :أي ً :ا
ساتر بظلمته األشياء  ،وكل شيء ستر ً
لَب ً
ِ
فهو لباس ،وقوله تعالى ( ُه َّن لِب َّ
اس لَّهُ َّن) اآلية َّنبه على شدة
اس ل ُك ْم َوأَنتُ ْم لَب ٌ
َ ٌ
كال من الزوجين ل خر بمنزلة ِّ
المخالطة  ،وا َّن ًّ
اللباس 111واليه أشار رسول

( ) 1المفردات ص 466
( ) 2الكشاف .224/1
( ) 3المحرر الوجيز . 256/1
( ) 4ينظر  :نزهة األعين ص . 252
( ) 5زاد المسير . 166/1
( ) 6البحر المحيط . 41/2
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تزوج فقد ستر شطر دينه ؛ فليتق
اهلل  ،صلى اهلل عليه وسلم  ،بقوله  :من َّ

اهلل في الشطر اآلخر)) () 1وقال ابن عاشور (( :استعارة بجامع شدة

االتصال))

()2

فالعرب َّ ِ
لباسا  ،قال الجعدي (المتقارب)
سمت الزوج ً
()3
لباسا
يدها
تثََّن ْ
إذا ما الضجيع ثََنى ِج َ
ت عليه فكانت ً
وكما َّ ِ
ار كما تقدم في قول الراغب ،
سمتْه إزًا
لباسا َّ
سمت العرب الزوج ً
وجاء في النهاية (( :وفي حديث بيعة العقبة (بايع األنصار الرسول صلى
اهلل عليه وسلم بقولهم) َلَن ْمَن َعَّن َك مما نمنع منه أ ُُزَرنا  ،أي  :نساءنا وأهلنا ؛
َّ
َّ
عنهن باأل ُُزِر  ،وقيل  :أراد أنفسنا  ،وقد ُي َكَّنى عن النفس باإلزار ،
كنى
ِ
البعوث أبيات في صحيفة منها :
ومنه حديث عمر ُكتب إليه من بعض ُ
ٍ
لك من أخي ثقة إزاري
أال ْأبلِغ أبا
حفص رسوالً
فدى َ
ً
أي  :أهلي ونفسي))

()4

ِ
فالمراد إذن من اللِّباس في قوله تعالى ُ ( :ه َّن لِب َّ
اس
اس ل ُك ْم َوأَنتُ ْم لَب ٌ
َ ٌ
َّ ِ
َّ ِ
َّ
الن ْوَم ُسَباتًا َو َج َع َل َّ
اسا َو َّ
الن َه َار
لهُ َّن) وقوله تعالى ( َو ُه َو الذي َج َع َل َل ُك ُم اللْي َل لَب ً
َّ ِ
اسا){النبأ  }11 :اللِّباس بعينه ؛ لِما
ُن ُش ًا
ور) وقوله تعالى َ ( :و َج َعْلَنا اللْي َل لَب ً
َّ
تقدم ذكره  ،على سبيل الكناية  ،أو المجاز  ،أو التوسع في الكالم  ،وما
ُح ِمل على أحد هذه األمور الثالثة  ،ال يصح أن ُي َعد وجهًا .

( ) 1عمدة الحفاظ في تقسير أشرف األلفاظ . 9/4
( ) 2التحرير والتنوير. 149/2
( ) 3ينظ ـ ـ ــر  :ته ـ ـ ــذيب اللغ ـ ـ ــة لألزه ـ ـ ــري  ، 3229/4والص ـ ـ ــحاح للج ـ ـ ــوهري ص .935
والمصباح المنير ص 544
( ) 4النهاية في غريب الحديث واألثر . 54-57/1
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أما جعل لباس التقوى بمعنى العمل الصالح في الوجه الرابع في
َّ
ِ
ِ
اس
آد َم َق ْد أ َ
قوله تعالى َ ( :يا َب ِني َ
اسا ُي َو ِاري َس ْو َءات ُك ْم َوِري ًشا َولَِب ُ
َنزْلَنا َعَل ْي ُك ْم لَب ً
ِ ِ َّ َّ
ِ ِ
التَّ ْقو ِ
ون){األعراف }26 :
ى َذل َك َخ ْيٌر َذل َك م ْن َآيات الّله َل َعلهُ ْم َيذ َّك ُر َ
ََ
فقد ذكر الطبري َّ
أن أهل التأويل اختلفوا في تفسير لباس التقوى في

هذه اآلية  ،فذهب بعضهم إلى َّ
أن لباس التقوى  ،هو اإليمان  ،وهو قول

قتادة وال ُس ِّدي وابن جريج  ،وقال آخرون هو الحياء  ،وهو قول معبد الجهني
 ،وقال آخرون  ،هو العمل الصالح  ،وهو قول ابن عباس  ،وقال آخرون ،
هو خشية اهلل  ،وهو قول عروة بن الزبير  ،وقال آخرون  ،هو ستر العورة ،
()1

وهو قول ابن زيد

واألقوال االربعة األولى التي ذكرها الطبري تعني ما يقي اإلنسان

أما
حرم اهلل  ،أي  :ما يقي ه من عذاب اهلل يوم القيامة َّ ،
من الوقوع في ما َّ
القول الخامس االخير  ،فيعني ِّ
اللباس بعينه  ،فقد قال الواحدي (( :قُ ِرئ

بالنصب والرفع  ،فمن ق أر بالنصب حمل على أنزل من قوله والمعنى على
هذه القراءة هو أن يتقي اهلل ؛ فيستر عورته  ،فال يطوف عارًيا كفعل أهل
لما
الجاهية قال ابن االنباري  :ولباس التقوى هو اللباس االول ؛ وانما أعاده َّ

أخبر عنه َّ
بأنه خير من التعري ؛ إذ كان جماعة من أهل الجاهلية يتعبدون

بالتعري في الطواف بالبيت))

()2

وقال الزمخشري (( :لباس الورع والخشية

( ) 1ينظر  :جامع البيان  ، 174-176/4والوسـيط للواحـدي  ، 359/2والمحـرر الـوجيز
البن عطية . 349/2
( ) 2الوســيط فــي تفســير الكتــاب المجيــد  ، 359-354/2قـ أر نــافع وابــن عــامر والكســائي
وأبــو جعفــر بالنص ــب  ،والبــاقون ب ــالرفع  ،ينظــر  :كتــاب مع ــاني الق ـراءات لألزه ــري ص

 ، 174-177والحجـ ــة فـ ــي علـ ــل الق ـ ـراءات السـ ــبعة ألبـ ــي علـ ــي النحـ ــوي  ، 7/3واع ـ ـراب

القراءات السبع وعللها البـن خالويـه ص  ،113وغيـث النفـع فـي القـراءات السـبع للسفاقسـي
.273
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من اهلل تعالى))

()1

((وكان زيد بن علي يقول  : :لباس التقوى  :السالح وآلة

الجهاد)) ( )2وقال أبو حيان (( :والظاهر حمله على اللباس حقيقة ؛ فقال ابن
ِ
زيد  :هو ستر العورة  ،وهذا فيه تكرار ؛ َّ
اسا ُي َو ِاري
ألنه قد قال ( :لَب ً
َس ْو َءاتِ ُك ْم) وقال زيد بن علي  : :الدرع والمغفر والساعدان ؛ َّ
ألنه ُيتقى بها في
الحرب ،وقيل الصوف واللبس الخشن  ،وروي  :اخشوشنوا  ،وكلوا الطعام
الخشن  ،وقيل ما يقي من الحر والبرد  111وقيل لباس التقوى مجاز 111

عاما فكل ما يحصل به
وقال يحيى بن يحيى الخشوع  ،واألحسن أن ُيجعل ًّ
االتقاء المشروع  ،فهو من لباس التقوى)) ()3وقال ابن الجوزي (( :فعلى هذا

ُس ِّمي لباس التقوى َّ ،
ألنه يقي العذاب))()4وقال السمين الحلبي (( :استعار
()5
توسعا))
لباسا
ً
للتقوى ً
وجاء في كتاب اللباب في علوم الكتاب َّ
بأن المفسرين اختلفوا في

تأويل لباس التقوى على قولين عامين :

القول األول َّ :أنه أريد به اللباس بعينه  ،وهو ما يستر العورة  ،وقد

تقدم تسويغ تك ارره  ،أو ما ُيتقى به في الحرب كالدروع والمغافر والجواشن ،
أو ما ُي َلبس ألجل إقامة الصالة  ،أو هو الصوف  ،والثياب الخشنة التي

يلبسها أهل الورع .

( ) 1الكشاف . 93/2
( ) 2المحرر الوجيز البن عطية . 392/2
( ) 3البحر المحيط .365/4
( ) 4زاد المسير . 41/3
() 5عمدة الحفاظ .9/4
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القول الثاني  :حمل لباس التقوى على المجاز  ،وأريد به اإليمان ،
أو العمل الصالح  ،أو العفاف والتوحيد  ،أو خشية اهلل  ،أو الحياء  ،ونحوها
مما تقدم ذكره  ،مما يدل على تقوى اهلل .

((وانما حمل لفظ اللباس على هذه المجازات ؛ َّ
ألن اللباس الذي يفيد
()1
التقوى ليس إالَّ هذه األشياء))
إما
ونقل اآللوسي توجيهات هذين القولين  ،ثم قال (( :فاللفظ َّ
()2

مشاكلة  ،وا َّما مجاز  ،وا ّما حقيقة))
وكذلك أجاز ابن عاشور هذين القولين  ،وقال عن الوجه الثاني :
((ويجوز أن يكون المراد بالتقوى  ،تقوى اهلل  ،وخشيته ؛ وأُطلِق عليها اللباس
إماَ بتخييل التقوى بلباس ُي َلبس  ،وا َّما بتشبيه مالزمة تقوى اهلل بمالزمة
ّ ،
()3
الالبس لباسه))
يتبيَّن مما سبق ذكره َّ
أن األوجه التي ذكرها مقاتل والوجوهيون من

بعده جميعها مختلقة ؛ َّ
إما
ألن اللباس في جميعها يعني اللباس بعينه َّ ،

حقيقة  ،أو على سبيل الكناية  ،أو المجاز  ،أو التوسع في الكالم ؛ فالوجوه

يجب أن تمثل معاني حقيقية  ،ال ترتبط فيما بينها بصلة المجاز  ،أو غيره
إالَّ صلة اللفظ المشترك  ،وأكبر دليل على ذلك قولهم عن َّ
أن اللباس في

الوجه األول يعني اللباس بعينه  ،مما يدل باعترافهم على َّ
أن اللبس ليس من
األلفاظ المشتركة  ،إذ جعلوا له معنى مست ًّ
قال يميزه من معاني الوجوه
المنسوبة إليه  ،وقد تبيَّن من قبل َّ
أن معاني الوجوه جميعها يجب أن تكون
عالقتها باللفظ المشترك واحدة .

(.72-71/9 ) 1
( ) 2روح المعاني .344/4
( ) 3التحرير والتنوير. 59-54/4
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كما َّ
أيضا من األدلة على َّأنها ال
أن االختالف في هذه األوجه ُي َعد ً
تمثل أوجهًا للفظ المشترك ؛ َّ
ألن وجوه اللفظ المشترك ال ُيختََلف فيها  ،لكونها
تمثل معاني حقيقية  ،واَّنما االختالف يحصل في الوجوه المرتبطة فيما بينها
بصلة الترادف ؛ َّ
ألن المترادفات يصح أن يقع بعضها موقع بعض  ،والتي
ترتبط في ما بينها بصلة الوصف ؛ َّ
ألن الوصف شبيه بالترادف  ،والتي

ترتبط في ما بينها بصلة المجاز ؛ َّ
ألن المجاز ُي َق َّدر حسب اجتهاد الدارس ،
فيختََلف فيها َّ
ألن
والمعاني الخاصة التي ترتبط في ما بينها بالمعنى العام ؛ ُ
جميعها تدخل ضمن المعنى العام على حد سواء .

-9السوء  :ذكر مقاتل وأصحاب كتب الوجوه من بعده َّ
أن للسوء في

القرآن الكريم أحد عشر وجهًا هي :
ِ ِ
ون ُك ْم
وم َ
-1الشدة  :كقوله تعالى َ ( :وِا ْذ َن َّج ْيَنا ُكم ِّم ْن آل ف ْرَع ْو َن َي ُس ُ
ُسو َء اْل َع َذ ِ
ون نِ َساء ُك ْم َوِفي َذلِ ُكم َبالء ِّمن َّرِّب ُك ْم
ون أ َْبَناء ُك ْم َوَي ْستَ ْح ُي َ
ِّح َ
اب ُي َذب ُ
َ
ِ
يم){البقرة }49 :
َعظ ٌ
وها تَْأ ُك ْل ِفي
-2العقر :كقوله تعالى َ ( :ه ِـذ ِه َنا َقةُ اللّ ِه َل ُك ْم َآي ًة َف َذ ُر َ
ْخ َذ ُكم ع َذ ٌ ِ
أ َْر ِ
يم){األعراف }73 :
ض اللّ ِه َوالَ تَ َمس َ
ُّوها بِ ُس َوٍء َفَيأ ُ ْ َ
اب أَل ٌ

ف َعن
ال َما َخ ْ
-3الزنا  :كقوله تعالى ( :قَ َ
وس َ
ط ُب ُك َّن إِ ْذ َرَاودتُّ َّن ُي ُ
ِ
ِ ِ
ِ
َّن ْف ِس ِه ُقْلن ح َ ِ ِ
ام َأرَةُ اْل َع ِز ِ
ص
يز َ
َ َ
اآلن َح ْ
ص َح َ
اش لّله َما َعل ْمَنا َعَل ْيه من ُسوٍء َقاَلت ْ
ق أََن ْا راودتُّه عن َّن ْف ِس ِه وِاَّنه َل ِمن َّ ِ ِ
ين){يوسف }51 :
الصادق َ
َ ُ َ
اْل َح ُّ َ َ ُ َ
ِ
ِ
ضاء ِم ْن
-4البرص  :كقوله تعالى َ ( :وأ َْدخ ْل َي َد َك في َج ْيبِ َك تَ ْخ ُرْج َب ْي َ
َغ ْي ِر ُسوء){النمل }12 :
ِ
ُّوء َعلَى
ي اْلَي ْوَم َواْلس َ
-5العذاب  :كقوله تعالى ( :إِ َّن اْلخ ْز َ
ِ
ين){النحل }27 :
اْل َكاف ِر َ
-6الشرك  :كقوله تعالى َ ( :ما ُكَّنا َن ْع َم ُل ِمن ُسوٍء){النحل }24 :
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أ َْي ِدَيهُ ْم
ِ
ُّوِء
بالس َ

-7الشتم  :كقوله تعالى َ ( :وَي ْب ُسطُوا إَِل ْي ُك ْم
بِالسُّوِء){الممتحنة  }2 :وقوله تعالى ( :الَّ ُي ِح ُّ
ب الّل ُه اْل َج ْه َر
إِ ّال َمن ظُلِ َم){النساء }144 :
َّ ِ
ون َع ْه َد اللّ ِه ِمن
ض َ
ين َينقُ ُ
-4بئس  :كقوله تعالى َ ( :والذ َ
ِ
ِ
ون ِفي األ َْر ِ
ض أ ُْولَئِ َك
وص َل َوُي ْفس ُد َ
َوَي ْقطَ ُع َ
َم َر اللّ ُه بِه أَن ُي َ
ون َمآ أ َ
وء َّ
الد ِار){الرعد }25 :
َولَهُ ْم ُس ُ

َوأَْل ِسَنتَهُم
ِم َن اْل َق ْو ِل
َب ْع ِد

لَهُ ُم

ِميثَ ِاق ِه
اللَّ ْعَنةُ

ِ َِّ ِ
ين
-9الذنب من المؤمن  :كقوله تعالى  }( :إَِّن َما التَّ ْوَب ُة َعَلى الّله للذ َ
ُّو َء بِ َجهَاَل ٍة){النساء }17 :
َي ْع َملُ َ
ون الس َ
ك لِن ْف ِسي ن ْفعا والَ ض ًّار إِ َّ
َّ
ال
َملِ ُ َ
َ ً َ َ
-11الضرر  :كقوله تعالى ُ ( :قل ال أ ْ
ِ
َعلَم اْل َغ ْيب الَستَ ْكثَر ُ ِ
ُّوء إِ ْن
َما َشاء اللّهُ َولَ ْو ُك ُ
ت م َن اْل َخ ْي ِر َو َما َمسَّن َي الس ُ
َ ْ ْ
نت أ ْ ُ
ِ
َّ ِ
ون){األعراف }144 :
ير ِّلقَ ْوٍم ُي ْؤ ِم ُن َ
ير َوَبش ٌ
أََن ْا إِال َنذ ٌ
()1

}17

وءا){األحزاب :
-11القتل والهزيمة  :كقوله تعالى(:إِ ْن أ ََر َ
اد بِ ُك ْم ُس ً
لم يتضح لي بعد دراسة ما تقدم من وجوه مقاتل والوجوهيين من بعده

أما
 ،ما المنهج الذي اتبعوه  ،أهو السياق  ،أم الداللة الموضوعة للفظ ؟ َّ

الثاني  ،فلم يكن له أي ظل كان على منهج أصحاب كتب الوجوه ؛ بل

تعمدوا إبعاده عن الدراسة ؛ َّ
أما
ألنه يعطل مقدرتهم على اختالق الوجوه َّ ،

فيما يتعلق بالمنهج األول ِّ ،
فإني ال أنكر َّ
أن تحديد المعنى المراد يتم من

خالل السياق  ،ولكن هذا محصور في األلفاظ المشتركة  ،ولم أجد من بين

( ) 1ينظر  :األشباه والنظائر لمقاتـل ص ،114- 116وباسـم الوجـوه والنظـائر ص -21

 ، 23والوجوه والنظائر لهرون ص  ، 33134والوجوه وانظائر للعسـكري ص 179-174

 ،والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص  256-255ونزهــة األعــين ص  165-164ومنتخــب
قرة العيون البن الجوزي ص  ، 149- 147والكليات للكفوي ص 422
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ظا مشترًكا ؛ وعليه َّ
فإنه ال يصح فيها اتباع منهج
االلفاظ التي تقدم ذكرها لف ً
السياق  ،فعالم إذن اعتمد مقاتل ومقلدوه  ،على ما زعموه ؟ !

قلت غير مرة َّ ،
أن منهجهم هو االرتجال واظهار
تبيَّن لي  ،كما ُ
مقدرتهم على اختالق الوجوه بطرق مختلفة  ،ولو كان ذلك على حساب لغة

القرآن الكريم وتشتيتها وتشويهها منها :
جاهدا ومقلدوه أن يظهروا
الطريقة األولى  :السياق  :سعى مقاتل
ً
أنفسهم َّ
بأنهم قد استندوا إلى السياق في هذه الوجوه ؛ ذلك باالعتماد على أية
إشارة مهما بعدت  ،قد يكون لها ارتباط غير مقصود بالوجه المختََلق  ،من
مثال ادعاؤهم بمجيء السوء في الوجه الثاني بمعنى العقر في قوله
ذلك ً
وها تَْأ ُك ْل ِفي أ َْر ِ
ُّوها بِ ُس َوٍء
ض اللّ ِه َوالَ تَ َمس َ
تعالى َ ( :ه ِـذ ِه َنا َقةُ اللّ ِه لَ ُك ْم َآيةً َف َذ ُر َ
ْخ َذ ُكم ع َذ ٌ ِ
يم){األعراف }73 :
فََيأ ُ ْ َ
اب أَل ٌ
وهذا ما ادعاه الطبري

()1

وابن الجوزي في تفسيره

()2

متأثرين بمقاتل

وارتجاله في التوجيه والتفسير  ،والسياق الذي اعتمدوا عليه  ،هو َّ
أن قصة

الناقة انتهت بعقر قوم صالح لها  ،وما اعتمدوا عليه ال يصح لما يأتي :

َّ -1
أن السوء من المعاني العامة  ،والعقر من المعاني الخاصة  ،فال

يصح جعل العام بمعنى الخاص ؛ َّ
طا بينهما في التعبير .
ألن في ذلك خل ً

قال الخليل (( :والسوء نعت لكل شيء رديء111والسوء اسم جامع

صنيعا  ،أي  :قبح صنيعه
ل فات والداء  ،وتقول  :ساء ما فعل فالن
ً
صنيعا)) ( )3فالسوء من المعاني العامة ؛ أي  :هو اسم جنس معنوي ؛ لذلك
ً

ُي َف َّسر يما يرادفه من المعاني العامة  ،فقد قال الراغب (( :السوء  :كل ما يغم
( ) 1ينظر  :جامع البيان . 271/4
( ) 2ينظر  :زاد المسير . 172/2
( ) 3كتاب العين ص .454-453
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اإلنسان من األمور الدنيوية واألخروية  ،ومن األحوال النفسية والبدنية
والخارجية من فوات مال وجاه وفقد حبيب  111ولذلك قوبل بالحسنى))
()2

()1

فالسوء من المعاني

أيضا كل ما يقبح))
وقال السمين الحلبي (( :والسوء ً
العامة ؛ لذلك وجدنا العسكري في كتابه الوجوه والنظائر جعله بمعنى
ففسره بما يرادفه من المعاني العامة
((المكروه من كل شيء)) َّ

()3

َّ -2
أن النهي عن مسِّها كان قبل حصول عقرها  ،وليس بعده ؛ فلو

كان الكالم بعده  ،لجاز استعمال هذا المعنى الخاص ؛ َّ
ألنه سيكون

عما وقع  ،وقد عبَّر عنه بلفظه بعد وقوعه في قوله تعالى َ ( :ف َع َق ُروْا

تعبير
ًا
َّ
النا َق َة

َم ِر َرِّبهم){األعراف }77 :
َو َعتَ ْوْا َع ْن أ ْ
َّ -3
أن القرآن الكريم لو أراد المعنى الخاص لعبَّر عنه بلفظه  ،ولما

ُّوها
كان يعجزه سبحانه أن يقول  :فال تعقروها ؛ فلما قال سبحانه َ ( :و َ
ال تَ َمس َ
بِ ُس َوٍء) أراد معنى المس بالسوء  ،وجاء السوء نكرة لتدل على أي سوء كان ،

وبهذه الداللة جاء تفسيرها الصحيح المطابق للمعنى المراد  ،قال الزمخشري

ُّوها بِ ُس َوٍء) (( :ال تضربوها  ،وال تطردوها ،
في تفسير قوله تعالى َ ( :والَ تَ َمس َ
اما آلية اهلل)) ( )4وقال البيضاوي (( :نهى
وال تريبوها بشيء من األذى إكر ً
عن المس الذي هو مقدمة اإلصابة بالسوء الجامع ألنواع األذى ؛ مبالغة في

األمر  ،وازاحة للعذر))

()5

وقال أبو حيان (( :نهاهم عن مسها بشيء من

اال ذى  ،وهذا تنبيه باألدنى على األعلى إذا كان قد نهاهم عن مسها بسوء
( )1المفردات ص . 261
( )2عمدة الحفاظ . 231/2
( )3ص . 174
( ) 4الكشاف .117/2
( ) 5أنوار التنزيل . 21/3
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اما آلية اهلل ؛ فنهيه عن نحرها وعقرها ومنعها من الماء والكأل أولى
إكر ً
()1
ال
وأحرى)) وقال اآللوسي (( : :أي:ال تتعرضوا لها بشيء مما يسوؤها أص ً
فضال عن
كالطرد والعقر111والمعنى  :ال تمسوها مع قصد السوء ،
ً
الةَ َوأَنتُ ْم ُس َك َارى) {النساء :
اإلصابة  ،فهو كقوله تعالى ( :الَ تَ ْق َرُبوْا َّ
الص َ
()2
}43

-4لو قال سبحانه  :فال تعقروها لكان النهي يخص العقر فحسب ،

أي  :لجاز أذيتها بكل أنواع األذى األخرى سوى العقر  ،وليس هذا هو
المراد  ،كما هو واضح .
مقتصر على عقرها ،
ًا
-5لو قال سبحانه  :فال تعقروها  ،لكان النهي
مساويا لما ُنهُوا عنه  ،ولكانت حالة العقاب تختلف  ،واهلل
ولكان عقرهم لها
ً
ُّوها بِ ُس َوٍء) شمل النهي كل حاالت المس
أعلم  ،ولكن لما قال َ ( :و َ
ال تَ َمس َ

حتى أدناه  ،فلما عقروها أمسوا قد ارتكبوا أعلى درجات النهي ؛ فاستحقوا
ال َلهُ ْم َر ُسو ُل اللَّ ِه َنا َق َة
أعلى درجات العقاب  ،الذي تمثل في قوله تعالى َ ( :ف َق َ
اها {َ }14وال
وها َف َد ْم َد َم َعَل ْي ِه ْم َربُّهُم بِ َذن ِب ِه ْم َف َس َّو َ
اها {َ }13ف َك َّذ ُبوهُ َف َع َق ُر َ
اللَّ ِه َو ُس ْقَي َ
اها {الشمس }15-13 :
َي َخ ُ
اف ُع ْقَب َ
أيضا ادعاؤهم بمجيء السوء بمعنى الزنا في الوجه الثالث
ومن ذلك ً
اش ِلّل ِه
ال َما َخ ْ
 ،في قوله تعالى َ ( :ق َ
وس َ
ف َعن َّن ْف ِس ِه ُقْل َن َح َ
ط ُب ُك َّن إِ ْذ َرَاودتُّ َّن ُي ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ص اْل َح ُّ
ام َأرَةُ اْل َع ِز ِ
ق أََن ْا َرَاودتُّ ُه
يز َ
اآلن َح ْ
ص َح َ
َما َعل ْمَنا َعَل ْيه من ُسوٍء َقاَلت ْ
ِِ
ِ
ِِ
ين){يوسف  }51 :نقول هنا ما قلناه في الوجه
َعن َّن ْفسه َوِاَّنهُ َلم َن الصَّادق َ
السابق َّ :إنه وان كان في السياق ما يدل على اتهام يوسف عليه السالم
فإنه ما أراد من السوء معنى الزنا ؛ َّ
بالزنا َّ ،
ألنه لو أراده لصرح به بلفظه ،

( ) 1البحر المحيط . 421/4
( ) 2روح المعاني .411/4
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وقال  :وما علمنا عليه من زنا ؛ واَّنما أراد السوء الذي هو من المعاني
صرح بلفظه ؛ وورد
العامة  ،ويمكن عده من أسماء الجنس المعنوي ؛ لذلك َّ
َّ

ظا بـ(من) التي تفيد استغراق النفي ؛ لتكون اآلية
ًا
أيضا نكرة
مجرور لف ً
ً
بمعنى  :ما علمنا عليه أي سوء كان  ،في ما يتعلق بالزنا  ،من أدنى
مثال  ،إلى أعالها المتمثلة بارتكاب الفاحشة ؛
حاالته المتمثلة بالنظرة السيئة ً

فلو قال  :ما علمنا عليه من زًنا  ،لكانت شهادة النسوة له مقتصرة على
َّ
قصدهن تنزيهه من الزنا  ،ومقدماته
تنزيهه من الزنا فحسب ؛ ولكن لما كان

اش
 ،وما أدنى منه اقتضى هذا المقام أن ُيعبَّر عنه بقوله تعالى ُ ( :قْل َن َح َ
لِّل ِه َما َعلِ ْمَنا َعَل ْي ِه ِمن ُسوٍء) لذلك وجدنا العسكري في كتابه الوجوه والنظائر
وفسره البيضاوي بالذنب ؛ ففسراه  ،بما يرادفه من
يفسر السوء هنا بالمكروه َّ
ط ُب ُك َّن إِ ْذ
َخ ْ
لِّل ِه) تنزيهًا

()1
ال َما
المعاني العامة وبهذا المعنى فسرها اآللوسي فقال ((( :قَ َ
َّ
اش
ال
ف َعن َّن ْف ِس ِه) هل وجدتُ َّن فيه مي ً
وس َ
إليكن ( ُقْل َن َح َ
َرَاودتُّ َّن ُي ُ
اعلِ ْمَنا َعَل ْي ِه ِمن ُسوٍء) بالغن
له
وتعجيبا من نزاهته  ،عليه السالم  ،وعفته ( َم َ
ً
()2
في نفي جنس السوء عنه بالتنكير وزيادة ( ِمن)))

والسياق الذي استتندوا إليه في جعل السوء بممعنى البرص في الوجه
ِ
ِ
ضاء ِم ْن َغ ْي ِر
الرابع  ،في قوله تعالى َ ( :وأ َْدخ ْل َي َد َك في َج ْيبِ َك تَ ْخ ُرْج َب ْي َ
()3
ُسوء){النمل  }12 :خروج ((اليد بيضاء بغير لون موسى))
أجيب عما زعموه بما يأتي :

( ) 1ينظر  :الوجوه والنظائر للعسكري ص  ، 174وأنوار التتنزيل للبيضاوي . 167/3
( )2روح المعاني .446/6
( ) 3جامع البيان للطبري .159/19
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-1لو أريد ما ادعوه لعبَّر عن البرص بلفظه وقيل  :من غير برص
 ،إذ ليس من مسوغ لغوي أو داللي يدعو التعبير عن المعنى الخاص بلفظ
العام  ،بل في ذلك خلط بين الدالالت وتحريف لها .

-2ولو قال من غير برص ؛ الحتمل َّأنها بيضاء آلفة أخرى غير

البرص .

-3ولكن لما أراد سبحانه أن يخبرنا َّأنها تخرج بيضاء من دون أية
آفة من آفات اليد  ،قال سبحانه ِ ( :م ْن َغ ْي ِر ُسوء) َّ
ألن السوء  ،كما تقدم ،
اسم جنس  ،فهو من المعاني العامة ؛ ولهذا فسَّرها الراغب بقوله (( :أي :

من غير آفة بها))

علة))

()2

()1

وفسَّرها ابن عطية بقوله (( :أي  :من غير برص وال

والبيضاوي بقوله (( :آفة كبرص))

سالمة من كل آفة))

()4

()3

والحلبي بقوله (( :وقيل :

والسياق الذي استندوا إليه في جعل السوء بمعنى الشرك  ،في الوجه
السادس  ،في قوله تعالى َ ( :ما ُكَّنا َن ْع َم ُل ِمن ُسوٍء){النحل  )5(}24 :كون
اآلية التي ورد فيها الشاهد مسبوقة بآية فيها كالم على الشرك والشركاء ،
ِ َّ ِ
ِ
ين ُكنتُ ْم
ام ِة ُي ْخ ِزي ِه ْم َوَي ُق ُ
ول أ َْي َن ُش َرَكآئ َي الذ َ
وهي قوله تعالى ( :ثَُّم َي ْوَم اْلقَي َ
( ) 1المفردات ص  ، 261وينظر  :بصائر ذوي التمييز . 244/3
( ) 2المحرر الوجيز . 252/4
( ) 3أنوار التنزيل .156/4
( ) 4عمدة الحفاظ . 231/2
( ) 5ينظـ ــر  :األشـ ــباه والنظـ ــائر لمقاتـ ــل ص ، 117وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص ، 22

والوجــوه والنظــائر لهــرون ص  ، 33والوجــوه والنظــائر للعســكري  ،179والوجــوه والنظــائر
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ِ
ِ
تُ َشاقُّون ِفي ِهم قَ َ َّ ِ
ُّوء َعلَى
ال الذ َ
َ
ي اْلَي ْوَم َواْلس َ
ين أُوتُوْا اْلعْل َم إِ َّن اْلخ ْز َ
ْ
ِ
ين){النحل }27 :
اْل َكاف ِر َ

لما كان السوء كما َّ
تقدم تعريفه اسم جنس من المعاني العامة  ،فهو
َّ

وفسره
ال يعني الشرك بخاصة ؛ لذلك فسَّر الطبري السوء هنا بمعصية اهلل(َّ )1
الزجاج بالسوء عينه

()2

وفسره الزمخشري بالكفر والعدوان
َّ

()3

وقال اآللوسي :

((وقيل المراد بالسوء الفعل السيِّئ  ،أعم من الشرك وغيره  ،ويدخل فيه

ال أوليًّا  ،أي  :ما َّ
فضال عن الشرك))
سوءا
الشرك دخو ً
ً
كنا نعمل ً
والسياق الذي استندوا إليه في جعل السوء بمعنى الشتم في الوجه
السابع  ،في قوله تعالى ( :وَي ْب ُسطُوا إَِل ْي ُك ْم أ َْي ِدَيهُ ْم وأَْل ِسَنتَهُم بِالس ِ
ُّوء){الممتحنة :
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 }2وقوله تعالى ( :الَّ ُيح ُّ
ُّوء م َن اْل َق ْول إ ّال َمن
ب اللّ ُه اْل َج ْه َر بالس َ
ظُلِ َم){النساء  }144 :هو َّ
أن الشتم يكون باللسان .
()4

ال يصح حصر السوء بالشتم ؛ َّ
ألنه عائد على األيدي وااللسن على

ح د سواء  ،والسوء المنسوب إلى األيدي حاالت متتنوعة  ،كالضرب والقتل
والرمي بما يؤذي والضرر والدفع  ،وكذلك المنسوب إلى االلسن  ،كالشتم
والغيبة والنميمة والهمز واللمز والنفاق والخداع والتحريض على العدوان
ثال على سوء
مثال على سوء األيدي  ،والشتم م ً
باللسان  ،وقد ُجعل القتل ً
()5
اللسان ؛ لذلك فُسِّر السوء بـ((ما يسوؤوكم كالقتل والشتم))

( ) 1ينظر  :جامع البيان . 121/14
( ) 2ينظر  :معاني القرآن واعرابه .159/3
( ) 3ينظر  :الكشاف .579/2
( ) 4روح المعاني .371/7
( ) 5أنوار التنزيل .214/5
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ِ
وكذلك قوله تعالى ( :الَّ ُي ِح ُّ
ُّوِء ِم َن اْلقَ ْو ِل إِ ّال َمن
ب اللّهُ اْل َج ْه َر بالس َ
ظُلِ َم) لم يكن في األصل السبب في استعمال لفظ السوء هنا هو الشتم  ،بل
الدعاء على الظالم  ،قال الطبري (( :معنى ذلك ال يحب اهلل تعالى ذكره أن
يجهر أحدنا بالدعاء على أحد  ،وذلك عندهم هو الجهر بالسوء  111يدعو

على من ظلمه ؛ َّ
ألنه قد ُر ِّخص في ذلك))
وقد ذكرت كتب التفسير حاالت هذا الدعاء  ،بالدعاء على الظالم
()1

كقوله  :اللهم أعني عليه  ،اللهم استخرج حقي منه  ،اللهم ِّ
خل بيني وبين ما

يريد  ،ونحوه من الدعاء  ،وكذلك جواز التظلم من الظالم والشكوى منه ،
أي  :يذكر للناس بما ظلمه  ،وكذلك إن شتمه الظالم جاز أن يشتمه بمثله
()2

وال يزيد

وقال اآللوسي بعد نقل هذه األقوال (( :وأنت تعلم َّ
أن العبرة بعموم

اللفظ ال بخصوص السبب))

()3

فهذه الحاالت وغيرها تدخل جميعها ضمن

مقصودا من دون اآلخر  ،وهذا مما
احد من بينها
معنى السوء ؛ فليس و ٌ
ً
امتاز به القرآن  ،وهو أن يتخذ من الحالة الخاصة حالة عامة ؛ ليعم
الحكم .
والسياق الذي استندوا إليه في جعل السوء بمعنى القتل والهزيمة في

وءا){األحزاب  }17 :هو
الوجه الحدي عشر في قوله تعالى ( :إِ ْن أ ََر َ
اد بِ ُك ْم ُس ً
َّ
نف َع ُك ُم اْل ِف َر ُار إِن
أن اآلية التي ورد فيها الشاهد مسبوقة بقوله تعالى ُ ( :قل لَّن َي َ
ِ
يال {ُ }16ق ْل َمن َذا الَّ ِذي
ون إِال َقلِ ً
َف َرْرتُم ِّم َن اْل َم ْوت أ َِو اْل َق ْت ِل َوِا ًذا ال تُ َمتَّ ُع َ
يع ِ
ون َلهُم ِّمن ُد ِ
ون
وءا أ َْو أ ََر َ
ص ُم ُكم ِّم َن اللَّ ِه إِ ْن أ ََر َ
اد بِ ُك ْم َر ْح َم ًة َوال َي ِج ُد َ
َْ
اد بِ ُك ْم ُس ً
( ) 1جامع البيان . 5/6
( ) 2ينظـ ـ ــر  :جـ ـ ــامع البيـ ـ ــان  ،7- 5/6والوسـ ـ ــيط للواحـ ـ ــدي  ، 134/2وأن ـ ـ ـوار التنزيـ ـ ــل
للبيضاوي  ، 115/2واللباب في علوم الكتاب البن عادل الدمشقي 111-99/7
( ) 3روح المعاني . 177/3
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اللَّ ِه ولِيًّا وال َن ِ
ير){األحزاب ّ }17-16 :إال َّ
أن موضع السياق معنى خاص
ص ًا
َ َ
ُعبِّر عنه بلفظه  ،والسوء اسم جنس من المعاني العامة ؛ فال يصح الخلط

احدا ؛ َّ
إما أن يكون ضي ًِّقا ال
ألن هذا اللباس ؛ َّ
لباسا و ً
بينهما  ،والباسهما ً
فضفاضا يضيع به معنى اللفظ الخاص ؛ فيكون
يسع معنى السوء ؛ أو
ً
شوهوا المشهد القرآني في الحالين  ،وهو ليس
مقاتل ومقلدوه بما زعموه قد َّ

كذلك في الحقيقة والتفسير؛ قال الطبري (( :يقول تعالى ذكره  :قل يا محمد

لهؤالء الذين يستأذنونك ويقولون َّ :
إن بيوتنا عورة هرًبا من القتل ؛ من ذا
سوءا في أنفسكم  ،من قتل أو بالء
الذي يمنعكم من اهلل ؛ إن هو أراد بكم ً
أو غير ذلك  ،أو عافية وسالمة ؛ وهل يكون بكم في أنفسكم من سوء أو
()1
رحمة إالَّمن قبله))
أن الطبري فسَّر السوء بالسوء َّ ،
فتأمل كيف َّ
وعد القتل وغير القتل
َّ

من أمثلته  ،أو أنواعه  ،وفسره بالبالء  ،وهو من المعاني العامة المرادفة

ال وهزيمة ؛ وانما استعمل
لمعنى السوء  ،فالقرآن لم يقل  :لو أراد بكم قت ً

المعنى العام المتمثل بالسوء ؛ ليشمل العذر الذي نزلت بسببه اآلية ونحوه ،
من األعذار األخرى التي ال يمكن حصرها  ،مما قد يعتذرون بها في مقام
آخر  ،أو يعتذر بها غيرهم في جيل آخر  ،وقد تميز القرآن الكريم بهذه

السمة ؛ َّ
ال للناس كافة في كل زمان ومكان حتى قيام
يعا شام ً
ألنه أُنزل تشر ً
الساعة .

وي َع ُّد الترادف من الطرق التي اتبعها
الطريقة الثانية  :الترادف ُ :
مقاتل في اختالق الوجوه ؛ ذلك َّأنه ما من لفظ في اللغة والقرآن الكريم ّ ،إال
نبهت من قبل َّأنه يجب أن يكون المقصود
له ما يرادفه من المعاني  ،وقد
ُ
من الترادف تقارب المعاني ال تطابقها َّ ،
ألنه ال يوجد لفظان متطابقان في

( ) 1جامع البيان . 157/21
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المعنى البتة في كتاب اهلل المجيد  ،وقد اتبع مقاتل ومقلدوه سبيل الترادف ؛

وجوها  .من ذلك ادعاؤهم في الوجه األول َّ
أن سوء
ليتخذ من مرادفات اللفظ
ً
العذاب يعني شديد العذاب في قوله تعالى ( :وِا ْذ َن َّج ْيَنا ُكم ِّم ْن ِ
آل ِف ْرَع ْو َن
َ
ِ
ِ
ون ُكم ُسو َء اْل َع َذ ِ
ون ن َساء ُك ْم َوِفي َذل ُكم َبالء ِّمن
ون أ َْبَناء ُك ْم َوَي ْستَ ْح ُي َ
ِّح َ
اب ُي َذب ُ
َي ُس ُ
وم َ ْ َ
ِ
يم){البقرة  }49 :ومثل هذا جاء في التفسير َّ
أن سوء العذاب يعني
َّرِّب ُك ْم َعظ ٌ
شديد العذاب أو أشقَّه وأصعبه أو َّ
أشده وأفظعه

()1

ومن المعلوم َّ
أن المعاجم اللغوية تذكر معنى اللفظ بما يرادفه بالمعنى

 ،ال بما يطابقه ؛ إذ اللفظ ال يطابق معناه ّإال اللفظ نفسه  ،وال سيما في
تعرفه بأقرب المعاني إليه وأوضحها  ،ولم تشر إلى َّ
أن
القرآن الكريم  ،أي ِّ :

أما المفسرون
هذا المرادف ُي َعد وجهًا له ّ ،إال إذا كان وجهًا له حقيقة َّ ،
فيجدر بهم أن ال يسلكوا سلوك الوجوهيين ؛ فيعينوا معنى اللفظ القرآني بلفظ
مرادف له ويكتفوا بذلك ؛ فيقعوا بمثل ما وقع به مقاتل ومقلدوه  ،بل عليهم

أن يشرحوا اللفظ الق رآني بما يوضح عين معناه  ،ويبدو َّ
أن المفسرين بعامة
فكثير ما يشرحون اللفظ القرآني بكالم يدور حول
ًا
قد أدركوا هذه الحقيقة ،
معنى اللفظ بعينه  ،فهو أولى من تعريفه بلفظ أو لفظين ؛ من ذلك َّ
أن

الطبري فسَّر ( ُسو َء اْل َع َذ ِ
اب) بـقوله ((إَّنه يعني ما ساءهم من العذاب))
َ
()3
وفسره الزجاج بقوله (( :أي  :ما يبلغ في اإلساءة ما ال غاية بعده))
َّ

()2

فيجب إذن أن يكون من المعلوم َّ ،أنه إذا قيل َّ
بأن الشدة مرادفة

للسوء  ،فهذ ال يعنى َّأنها مطابقة له  ،بل هي قريبة من معناه  ،أي  :ال بد
( ) 1ينظـ ــر  :معـ ــاني الق ـ ـرآن واع اربـ ــه  ، 119/1والكشـ ــاف  ، 141/1والبحـ ــر المح ـ ـيط

 ، 2421243/1وروح المعاني  ، 255/1والتحرير والتنوير .476/1
( ) 2جامع البيان . 311/1
( ) 3معاني القرآن واعرابه .119/1
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ذكرت َّ
أن االلفاظ
من أن يكون بينهما فرق في المعنى  ،وقد سبق أن
ُ
المترادفة متفاوتة من حيث درجة قرب بعضها من بعض ؛ إذ اللغة  ،وال
سيما لغة القرآن الكريم كصرح عظيم لبناته المتراصة ألفاظها  ،ومن البديهي
أن تالمس كل لبنة لبنة تجاورها  ،أو تفصل بينهما واحدة أو اثنتان  ،وقد

تقدم تعريف السوء َّ
بأنه الجامع ل فات والداء

()1

أما الشدة فقد عرفها ابن
َّ

فارس بقوله (( :الشين والدال أصل واحد يدل على قوة في الشيء))

((والشدة  :الصالبة في الشيء))

()3

() 2

فهذا هو معنى الشدة فأين هو من معنى

السوء ؟ !
يأتي :

َّ
فألن السوء خالف الشدة ؛ فقد استعمله القرآن الكريم من دونها ؛ لما

-1استعمل السوء ؛ َّ
ألنه أراد معنى السوء ال معنى الشدة .
-2السوء اسم جامع ألنواع األذى بخالف الشدة ؛ فاستعمله القرآن

تعبير عن أنواع العذاب التي ابتلى بها فرعون قوم موسى  ،عليه
ًا
الكريم
السالم .
-3في السوء معنى اإلساءة  ،بخالف الشدة

؛ فاستعمل القرآن

الكريم لفظه المعبر عنه ؛ ليبين َّ
أن فرعون أساء في تعذيبه لبني إسرائيل ،

وقد تمثل في قتل من يولد من األبناء  ،أي  :في قتل من ال ذنب لهم .

( ) 1ينظر  :كتاب العين ص .454-453
( ) 2مقاييس اللغة ص . 466
( ) 3لسان العرب .34/4
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-4ذكر أهل اللغة كما تقدم َّ ،
أن في السوء معنى القبح

()1

وقد قال

الزمخشري في تفسير ُ ( :سو َء اْل َع َذ ِ
اب) ((والسوء مصدر ِّ
السيئ  ،يقال  :أعوذ
َ
()2
وهذا ما كان يفعله
الخلُق وسوء الفعل  ،يراد قبحهما))
باهلل من من سوء ُ
فرعون في بني إسرائيل ((قال الس ِّ
ُّدي  :كان يصرفهم في األعمال القذرة ،
()3

ويذبِّح األبناء  ،ويستحيي النساء))
مر تفصيله ال يصح أن نجعل السوء بمعنى الشدة ؛ َّ
ألن في
فلِما َّ

يفا لمقاصد ألفاظه .
ذلك إلغاء للمعنى الذي أراده القرآن الكريم  ،وتحر ً
ومن ذلك ما زعموه في جعل السوء بمعنى العذاب  ،في الوجه
ِ َّ ِ
الخامس  ،في قوله تعالى ( :ثَُّم يوم اْل ِقي ِ
ين
امة ُي ْخ ِزي ِه ْم َوَيقُو ُل أ َْي َن ُش َرَكآئ َي الذ َ
َْ َ َ َ
ِ
ِ
ُكنتُم تُ َشاقُّون ِفي ِهم قَ َ َّ ِ
ُّوء َعلَى
ال الذ َ
َ
ي اْلَي ْوَم َواْلس َ
ين أُوتُوْا اْلعْل َم إِ َّن اْلخ ْز َ
ْ
ْ
ِ
ين){النحل }27 :
اْل َكاف ِر َ
أيضا في كتب التفسير ،وليس األمر ما أجمعوا ؛ َّ
ألنه
وهذا ما جاء ً
ال يصح ُّ
عد العذاب من وجوه السوء ّإال إذا ثبت َّ
أن السوء من اللفظ المشترك
 ،وليس األمر كذلك  ،فقد تقدم َّ
أن للسوء معنى مستقالًّ يميزه من معاني
بت إليه  ،كما َّأنه يجب أن ال يكون لهذا الوجه لفظ يعبر عنه
الوجوه التي ُن ِس ْ
غير اللفظ المشترك ؛ ومن المعلوم َّ
أن القرآن الكريم قد عبَّر عن معنى

العذاب بلفظ العذاب في مواضع كثيرة  ،كما استعمل لفظ السوء كذلك في
قطعا على َّ
أن القرآن الكريم استعمل لفظ السوء ؛
مواضع كثيرة  ،مما يدل ً
ألنه أراد داللته  ،ولم يستعمل لفظ العذاب ؛ َّ
َّ
ألنه ما أراد داللته  ،وقد عرفوا

( ) 1ينظــر  :كتــاب العــين ص  ، 454-453وعمــدة الحفــاظ فــي تفســير أشــرف االلفــاظ

231/2

( ) 2الكشاف . 141/1
( ) 3المحرر الوجيز البن عطية .141/1
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العذاب َّ
بأن أصله ((الضرب  111ثم استعير ذلك في كل شدة))

() 1

((والعذاب النكال والعقوبة)) () 2وقال الراغب (( :والعذاب هو اإليجاع
الشديد))

()3

فلم يستعمل القرآن لفظ العذاب ؛ َّ
ألنه ما أراد هذا المعنى  ،بل

أراد معنى السوء ؛ فأردف المعنى الخاص بما هو أعم ؛ ذلك َّ
أن اهلل سبحانه
ِ
ام ِة ُي ْخ ِزي ِه ْم) أراد العذاب النفسي  ،لذلك قال
َّ ،
لما قال ( :ثَُّم َي ْوَم اْلقَي َ
العلماء َّ :
إن الخزي اليوم وكل ما يسوؤهم من العذاب النفسي والبدني على

الكافرين .

وما قلناه في هذا الوجه  ،يقال الكالم نفسه في بقية الوجوه المنسوبة
الى لفظ السوء  ،والى كل األلفاظ التي اشتمل عليها أشباه مقاتل البالغة
 146لفظًا  ،إالَّ ما كان من لفظ مشترك حقيقة  ،وهي معدودة  ،قد نصل

إليها إن شاء اهلل تعالى .

وكذلك ما ادعوه في الوجه الثامن َّ
بأن السوء جاء بمعنى بئس في
َّ ِ
َم َر الّل ُه
ون َع ْه َد الّل ِه ِمن َب ْع ِد ِميثَ ِاق ِه َوَي ْق َ
ط ُع َ
ض َ
ين َينقُ ُ
قوله تعالى َ ( :والذ َ
ون َمآ أ َ
َّ
بِ ِه أَن يوص َل وي ْف ِس ُدون ِفي األَر ِ ِ
وء َّ
الد ِار){الرعد :
َ
ُ َ َُ
ض أ ُْوَلئ َك َلهُ ُم الل ْعَنةُ َوَلهُ ْم ُس ُ
ْ
}25

لم يملك مقاتل ومن قلده أي مسوغ كان لجعل السوء بمعنى بئس ،
سوى اختالق الوجوه عن طريق الترادف ؛ فهو وجه قُ ِ
قصدا ؛ إذ
صد اختالقه
ً
لم أجد من المفسرين من جعل السوء بمعنى بئس  ،هذا من جهة ومن جهة

أخرى َّ
فبئس
فإن لبئس معنى غير معنى السوء  ،جاء في لسان العرب ْ (( :
وبئس
ونعم كلمة مدح  ،وهما فعالن ماضيان ال يتصرفان ْ 111
كلمة ذم ْ ،

( ) 1مقاييس اللغة ص .651
( ) 2لسان العرب  ، 73/11وتاج العروس . 217/3
( ) 3المفردات ص  ، 339وينظر  :عمدة الحفاظ .43-42/3
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مهموز فعل جامد ألنواع الذم  ،وهو ضد نِ ْع َم في المدح  111ونِ ْع َم مستوفية
دللت
لجميع المدح  ،وبِ ْئ َس مستوفية لجميع الذم  ،فإذا قلت ْ :بئس الرجل َ ،
على َّأنه استوفى الذم الذي يكون في سائر جنسه))

()1

أن ْبئس فعل جامد واستُ ِ
فبين ْبئس والسوء فرق أساسي  ،وهو َّ
عم َل
مثال ْ :بئس ما
للذم بأسلوب إنشائي  ،والسوء مصدر فعل متصرف  ،فقولنا ً
سيئا كان في الحقيقة أم ال ؛ إذ المراد الذم َّ ،
ألنه
فعل زيد  ،يفيد ذم فعله ً ،

أما قولنا  :ساء ما فعل زيد ،
أُسلوب إنشائي  ،ال يحتمل الصدق أو الكذب َّ ،
فهو أسلوب خبري  ،يحتمل في أصله الصدق أو الكذب  ،يفيد وصفه بالسوء

؛ لذلك ال يصح جعل السوء في اآلية بمعنى ْبئس َّ ،
ألنه ليس المراد ذم
دارهم  ،بل البيان َّأنها دار سوء  ،أو وصفها بالسوء .

وكذلك ادعاؤهم بمجيء السوء في الوجه التاسع بمعنى الذنب من
ِ َِّ ِ
ُّو َء
ين َي ْع َملُ َ
المؤمن في قوله تعالى ِ( :إَّن َما التَّ ْوَبةُ َعَلى الّله للذ َ
ون الس َ
بِ َجهَاَل ٍة){النساء  }17 :والسوء كما تقدم تعريفه اسم جنس معنوى  ،جامع
ألنواع األذى واآلفات ؛ فهو أعم من الذنب  ،والمراد عموم المعنى  ،لذا
جيء بلفظه ؛ ليكون المعنى  :إنما التوبة للذين يقترفون ما يسوء من
األعمال بجهالة .

وكذلك ادعاؤهم في الوجه العاشر بمجيء السوء بمعنى الضرر في
قوله تعالى ( :وما مس ِ
وء){األعراف }144 :
َّن َي ُّ
الس ُ
ََ َ
والسوء والضر وان ترادفا  ،فال بد من أن يكون ثمة فرق بينهما في
المعنى ؛ لذلك تطرق العسكري إلى التفريق بينهما بقوله َّ (( :
إن الضر يكون

من حيث ال ُيعلَم المقصود به  ،والسوء ال يكون ّإال من حيث ُيعلَم  ،ومعلوم
فالنا من حيث ال يعلم  ،وال يقال  :سؤته ّإال إذا جاهرته
َّأنه يقال :
ضررت ً
ُ
( ) 1لسان العرب .9/2
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بالمكروه)) ( ) 1وقد ُع ِّرف الضر َّ
بأنه خالف النفع
إما في نفسه لقلة العلم والفضل والعفة  ،وا َّما في
(( الضر  :سوء الحال َّ ،
() 2

وقال الراغب :

بدنه لعدم جارحة ونقص ،وا َّما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه))

()3

وجاء

في تاج العروس  (( :كل ما كان من سوء حال وفقر أو شدة في بدن فهو

ضر  ،وما كان ضد النفع فهو ضر))

()4

يبدو َّ
أن أهل اللغة لم يحددوا بوضوح الفرق بين والسوء والضر  ،بل

كاد الراغب وصاحب التاج أن يخلطا بينهما في الداللة  ،والفرق بينهما

يتضح بضرب األمثلة  ،فنقول  :إذا عددنا فقر الرجل من السوء ؛ َّ
فإن األذى

الذي يحدثه فيه هذا السوء كالجوع والعرى هو الضر  ،واذا عددنا مرضه من
السوء ؛ َّ
فإن األذى الذي يحدثه فيه هذا السوء كفقدان البصر هو الضر ،

واذا عددنا فقدان بصره من السوء ؛ فإن األذى الذي يصيبه من جراء هذا
السوء كالسقوط في حفرة هو الضر  ،واذا كان الزنا من السوء َّ ،
فإن المرض
الذي يصيبه من جراء فعل هذا السوء هو الضر  ،واذا كان فقدان المرأة من

يعيلها ويرعاها ُي َعد من السوء  ،نعد الزنا الذي اضطرت إليه بسبب هذا
السوء هو الضرر ؛ فالضر إذن هو ما يصيب اإلنسان من أذى لحق به من
حالة أصابته  ،أو فعل فعله هو  ،أو غيره  ،واذا ذكر الضر في القرآن  ،فقد

أُريد به الضر نفسه  ،ال ما أحدثه وسببه .

( ) 1الفروق اللغوية للعسكري ص . 224
( ) 2ينظـر  :كتــاب العـين ص  ، 544ومقــاييس اللغـة ص  ، 513والصــحاح ص 419
 ،واللسان . 32/9

( ) 3المفردات ص . 314
(.211/12 ) 4
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فالفرق بيِّن بين السوء والضر ؛ فكيف يصح جعل السوء بمعنى
ال ض ًّار إِ َّ
الضر في قوله تعالى ُ ( :قل َّ
ال أ ِ ِ ِ
ال َما َشاء الّل ُه َوَل ْو
َمل ُك لَن ْفسي َن ْف ًعا َو َ َ
ْ
َّ ِ
ِ
الستَ ْكثَر ُ ِ
ير
ُك ُ
نت أ ْ
َعَل ُم اْل َغ ْي َ
ت م َن اْل َخ ْي ِر َو َما َمسَّن َي الس ُ
ُّوء إِ ْن أََن ْا إِال َنذ ٌ
ب َْ ْ
وب ِش ِّ
ون){األعراف  }144 :وقد ُذ ِكر الضر في اآلية مقترًنا بالنفع
ير ل َق ْوٍم ُي ْؤ ِم ُن َ
ََ ٌ
 ،فقد أريد به إذن ما كان خالف النفع  ،و ُذ ِكر السوء مقترًنا بالخير ؛ فقد

أُريد به إذن ما كان خالف الخير  ،والطبري وان فسر السوء هنا بالضر

فسره بالشر
تقليدا لمقاتل في أشباهه فقد نقل عن ابن زيد َّأنه َّ
ً
الواحدي بالضر والفقر()2و َّ
مفتوحا
ألن السوء اسم جنس معنوي أصبح المجال
ً
لتعدد األقوال فيه  ،فقد أجازوا فيه ما يحتمله ؛ فذكروا َّأنه أُريد به الجنون
() 1

الذي رموه به

()3

وفسره
َّ

وما يدل على التقليد لمقاتل في أشباهه َّ
أن ابن الجوزي

الذي جعل السوء بمعنى الضر في كتابه النزهة والمنتخب في قوله تعالى :
()4
ِ
ِ
ُّوء) فيه
ُّوء)
قال في تفسيره (( :قوله َ ( :و َما َمسَّن َي الس ُ
( َو َما َمسَّن َي الس ُ
أربعة أقوال  :أحدها َّأنه الفقر  ،قاله ابن عباس  ،والثاني َّأنه كل ما يسوء ،
قاله ابن زيد  ،والثالث الجنون  ،قاله الحسن  ،والرابع التكذيب  ،قاله الزجاج
 ،فعلى قول الحسن  ،يكون هذا الكالم مبتدأ  ،والمعنى  :وما بي من جنون

َّ ،إنما أنا نذير ،وعلى باقي األقوال يكون متعلقًا بما قبله))

()5

فقد أجاز في السوء أربعة أقوال  ،ليس من بينها الوجه الذي عيَّنه

هو ومقاتل في كتبهم األشباه والنزهة والمنتخب  ،والصحيح قول من فسَّر
( ) 1ينظر  :جامع البيان . 169/9
( ) 2ينظر  :الوسيط .434/2
( ) 3ينظر  :المحرر البن عطية .445/2
( ) 4ينظر  :نزهة األعين ص  165ومنتخب قرة العيون ص .144
( ) 5زاد المسير .229/3
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السوء السوء بعينه ؛ لما َّ
تقدم ذكره ؛ فأبو حيان بعد أن نقل األقوال السابقة ،
وأضاف إليها قال (( :والظاهر عموم الخير وعدم تعيين السوء وقيل :

السوء  :تكذيبهم له مع َّأنه كان ُيدعى األمين  ،وقيل  :الجدب  ،وقيل :
الموت111وقيل  :الخسارة في التجارة  ،وقال ابن عباس  :الفقر وينبغي
أن نجعل هذه األقوال خرجت على سبيل التمثيل ال الحصر ؛ َّ
فإن الظاهر
في الغيب الخير والسوء عدم التعيين))

()1

 ،والسوء بمعناه العام .

يعني َّ :أنه أراد الخير بمعناه العام

فقد ذكر مقاتل والوجوهيون من بعده للسوء أحد عشر وجهًا  ،ليس
من بينها وجه واحد يمثل معنى السوء  ،فهذا يعني َّأنهم أفرغوا السوء من

داللته ومحتواه  ،وهي الداللة المرادة في كل شواهد الوجوه التي نسبوها إليه ،

وما فعلوه بهذا اللفظ  ،فعلوا الشيء نفسه بجميع األلفاظ التي اشتمل عليها
أشباه مقاتل  ،هذا هو المأخذ األول  ،والمأخذ الثاني َّأنهم خلطوا بين السوء

أيضا
والوجوه األحد عشر  ،خلطوا بين معانيها وألفاظها  ،وهذا ما حصل ً

بباقي األلفاظ  ،كما َّ
أن هناك تداخالً بينها من جانب آخر  ،فقد سبق أن
أن من وجوه الفساد معنى القتل  ،وذكروا هنا َّ
ذكروا َّ
أن من وجوه السوء معنى

القتل .

-01الحسنة والسيئة  :ذكر مقاتل ومن تابعه َّ
أن الحسنة والسيئة

جاءت في القرآن الكريم على ستة أوجه  ،هي :
-1الحسنة يعني النصر والغنيمة  ،والسيئة يعني القتل والهزيمة .
-2الحسنة والسيئة يعني التوحيد والشرك .

-3الحسنة يعني كثرة المطر والخصب  ،والسيئة يعني قحط المطر
وقلة النبات والخير .
( ) 1البحر المحيط . 553/4
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-4السيئة يعني العذاب في الدنيا  ،والحسنة يعني العاقبة .
-5الحسنة يعني العفو وقول المعروف  ،والسيئة قول القبيح

()1

-6الحسنة فعل نوع من الخير  ،والسيئة فعل نوع من الشر

لم يزل مقاتل ومقلدوه يكررون المنهج الذي اتبعوه الختالق الوجوه ،

أوجها لهما  ،وهذا الوصف
وهو َّأنهم اتخذوا مما جاز وصفه بالحسنة والسيئة
ً
ادا في شواهد األوجه المذكورة  ،ومع ذلك لو صح
وان جاز  ،لم يكن مر ً
وقوعه فيها  ،فهي أوجه مختلقة عن طريق دراستها دراسة معكوسة على نحو

ما تقدم في وجوه لفظ الفساد وغيره  ،والحقيقة َّ
أن المراد من الحسنة الحسنة
بعينها  ،ومن السيئة السيئة بعينها  ،وهذا ما أكده العسكري وابن الجوزي
أنفسهما على الرغم من القول بهذه األوجه  ،قال العسكري (( :والحسن ما

تقبله النفس إذا رأته  ،والحسنة الخصلة التي تقبلها النفس))

()2

وقال (( :كل

قبيحا  ،وتدخل في الحسنة
حسنا أو
فعل مقصود ال يخلو من أن يكون
ً
ً
الفرائض والنوافل)) ( )3فالعسكري يؤكد أن أمثلة الحسنة غير محصورة في
أيضا هذه األوجه الخمسة التي
األوجه الخمسة المذكورة  ،وأبطل ابن الجوزي ً
تقليدا لمقاتل  ،بإضافة وجه عام إليها  ،فقال (( :والسادس  :الحسنة
قال بها ً
فعل نوع من الخير  ،والسيئة فعل نوع من الشر ،ومنه في األنعام َ ( :من

( ) 1ينظر  :األشباه والنظائر لمقاتـل ص ، 111-114وباسـم الوجـوه والنظـائر ص -23
 ، 25والوجوه والنظائر لهرون ص  ، 34والوجوه والنظائر للعسكري  ،1211124والوجـوه
والنظائر للدامغاني ص  ،173-172ونزهة األعـين ص  117-116ومنتخـب قـرة العيـون
البن الجوزي ص . 94-97
( ) 2الوجوه والنظائر ص . 121
( ) 3الوجوه والنظائر ص .124
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جاء ِباْلحسن ِة َفلَه ع ْشر أَمثَالِها ومن جاء بِالسَّيَِّئ ِة فَالَ يجزى إِ َّ
ال ِمثْلَ َها َو ُه ْم الَ
ُ َْ
َ ََ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ
َ
()1
ون){األنعام ))}161 :
ُي ْ
ظَل ُم َ
لما يذكر الحسنة أو السيئة َّ ،
ال
فالقرآن الكريم َّ
فإنه لم يرد منهما مثا ً

جميعا بمعناهما العام ،
معينا من دون أمثلتهما األخرى  ،بل أراد أن يشملها
ً
ً
فجعل الحسنة والسيئة بمعاني األوجه الخاصة ُي ُّ
يفا لداللة كل منهما .
عد تحر ً
-00الحسنى  :ذكر مقاتل والوجوهيون من بعده َّ
أن للحسنى في

القرآن الكريم سبعة أوجه  ،هي :
}26

َّ ِ
ادةٌ){يونس :
َح َس ُنوْا اْل ُح ْسَنى َوِزَي َ
ين أ ْ
-1الجنة  ،كقوله تعالى ( :لِّلذ َ

-2البنون  ،كقوله تعالى(:وي ْجعلُون لِّل ِه ما ي ْكرُهون وتَ ِ
ف أَْل ِسَنتُهُ ُم
ص ُ
ََ َ َ
َ َ َ َ َ
ِ
ب أ َّ
َن لَهُ ُم اْل ُح ْسَنى){النحل }62 :
اْل َكذ َ
ف إِ َذا أَصابتْهم ُّم ِ
ت
ص َيبةٌ بِ َما َق َّد َم ْ
-3الخير  ،كقوله تعالى َ ( :ف َك ْي َ
ََ ُ
وك يحلِفُون بِالّل ِه إِن أَرْدنا إِ َّ
ِ
يقا){النساء }62 :
ال إِ ْح َس ًانا َوتَ ْوِف ً
ْ َ َ
آؤ َ َ ْ َ
أ َْيدي ِه ْم ثَُّم َج ُ
-4الهداية .
-5الخلف في النفقة في سبيل اهلل .
-6البِ ُّر.
-7العليا

()2

( ) 1منتخب قرة العيون ص ص . 94
( ) 2ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص ،111وباســم الوجــوه والنظــائر ص ، 25-24

والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر له ـ ــرون ص  ، 36والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر للعس ـ ــكري 126-125والوج ـ ــوه

والنظائر للدامغاني ص  ،173-172ونزهة األعـين ص  116-115ومنتخـب قـرة العيـون
البن الجوزي ص.97-96
137

اتبع مقاتل ومن تابعه إلثبات الوجه المختَلَق  ،منهج القطع به

فجع ُل
وتعيينه ْ ،
الطبري (( :ثم

الحسنى في الوجه األول بمعنى الجنة مختََلف فيه  ،قال
اختلف أهل التأويل في معنى الحسنى والزيادة)) () 1وابن

الجوزي على الرغم من موافقته لمقاتل في النزهة والمنتخب قال في تفسيره :

((وللمفسرين في المراد بالحسنى خمسة أقوال  :أحدها َّأنها الجنة 111والثاني
َّأنها الواحدة من الحسنات  111والثالث النصرة  111والرابع الجزاء في
اآلخرة  111والخامس األمنية  ،وفي الزيادة ستة أقوال))

()2

وكذلك َج ْع ُل الحسنى بمعنى (البنون) في الوجه الثاني  ،ليس وجهًا
مقطوعا به  ،فابن الجوزي الذي عيَّن هذا الوجه في نزهته ومنتخبه  ،قال في
ً

تفسيره ((( :أ َّ
َن لَهُ ُم اْل ُح ْسَنى) وفيها ثالثة أقوال َّ :أنها البنون  111والثاني
لما وعد اهلل
َّأنها الجزاء الحسن من اهلل تعالى  ،والثالث َّأنها الجنة ؛ وذلك َّ
َّ
لندخلنها قبلكم))
المؤمنين الجنة  ،قال المشركون  :إن كان ما تقولونه حقًّا

()3

((قال ابن القاسم  :الحسنى كلمة ُمستَغنى عن وصفها ونعتها ؛ َّ
ألن
العرب توقعها الخلة المحبوبة  ،والخصلة المرغوب فيها  ،فكان الذي يعلمه

العرب من علمها أمرها يغني عن نعتها))

()4

فلكون الحسنى كذلك جاز أن

تتعدد وتكثر أمثلتها  ،وأن يوصف بها كل شيء حسن .

فقد كرر مقاتل ومن تبعه اختالق األوجه السبعة المذكورة للحسنى

بطريقتين :

( ) 1جامع البيان . 122/11
( )2زاد المسير .14/4
( )3زاد المسير 351/4
( )4منتخب قرة العيون ص. 96
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األولى َّ :أنهم اتخذوا مما جاز وصفه بالحسنى أوجهًا لها  ،كالجنة ،
ادا في
والبنين  ،وهذا الوصف وان جاز في هذين الوجهين لم يكن مر ً

شواهدهما  ،ومع ذلك فلو صح إرادته فيهما فهما وجهان مختلقان عن طريق

سم الحسنى بالجنة  ،والبنين
دراستهما دراسة معكوسة  ،فالقرآن الكريم لم ُي ِّ
سمى ًّ
كال من الجنة والبنين بالحسنى ؛
كما فعل أصحاب كتب الوجوه  ،بل َّ
ألن ًّ
كال منهما تتمثل فيه داللتها ؛ فهما إذن وجه واحد  ،والحقيقة َّ
َّ
أن

الحسنى أينما وردت في القرآن الكريم أريد بها الحسنى بعينها وبمعناها العام

يفا لداللتها.
 ،وجعلها بمعاني األوجه الخاصة  ،كالجنة والبنين ُيعد تحر ً
أوجها لها  ،فالخير ،
الثانية َّ :أنهم اتخذوا من مرادفات الحسنى
ً

والخلف في النفقة  ،وال ِب ُّر  ،والعليا  ،ال تصح أن تكون أوجهًا ؛ َّ
ألنها ليست
معاني متباينة  ،بل هي معان مرادفة  ،يجمعها مع الحسنى معنى عام واحد

 ،وهي وان اتحدت في هذا المعنى العام تفترق عن بعضها بمعانيها الخاصة

فج ْعلُها أوجهًا للحسنى ُي ُّ
عد
 ،وهي المعاني المقصودة في القرآن الكريم ؛ َ
يفا لداللتها.
أيضا تحر ً
ً

-08الحكمة  :ذكر مقاتل والوجوهيون من بعده َّ
أن الحكمة في

القرآن الكريم جاءت على خمسة أوجه  ،هي :

-1الحكمة يعني المواعظ التي في القرآن الكريم من األمر والنهي ،
ِ
او السَّ
اب َواْل ِح ْك َم َة){النساء }113 :
ُّنة كقوله تعالى َ ( :وأ َ
َنزَل الّلهُ َعَل ْي َك اْلكتَ َ
يعني القرآن والحالل والحرام الذي في البقرة .
ان
-2الحكمة يعني الفهم والعلم كقوله تعالى َ ( :وَل َق ْد آتَْيَنا لُ ْق َم َ
اْل ِح ْك َمةَ){لقمان }12 :

-3الحكمة يعني النبوة كقوله تعالى َ ( :وَقتَ َل َد ُاو ُد َجالُ َ
وت َوآتَاهُ الّلهُ
اْل ُمْل َك َواْل ِح ْك َم َة َو َعلَّ َمهُ ِم َّما َي َشاء){البقرة }251 :
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-4الحكمة يعني تفسير القرآن كقوله تعالى ُ ( :يؤتِي اْل ِح ْك َم َة َمن
ير َو َما َي َّذ َّك ُر إِالَّ أ ُْولُوْا
ت اْل ِح ْك َم َة َف َق ْد أُوتِي َخ ْي ًار َكثِ ًا
َي َشاء َو َمن ُي ْؤ َ
َ
األَْلَب ِ
اب){البقرة }269 :
-5الحكمة يعني القرآن كقوله تعالى ْ ( :ادعُ إِلِى َس ِب ِ
ِّك بِاْل ِح ْك َم ِة
يل َرب َ
()1
َواْل َم ْو ِعظَ ِة اْل َح َسَن ِة){النحل }125 :

قال ابن فارس (( :الحاء والكاف والميم أصل واحد  ،وهو المنع ،

وأول ذلك الحكم  ،وهو المنع من الظلم  111والحكمة هذا قياسها ؛ َّ
ألنها

تمنع من الجهل)) ((()2والحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل  ،فالحكمة من اهلل
تعالى معرفة األشياء وايجادها على غاية اإلحكام  ،ومن اإلنسان معرفة
الموجودات وفعل الخيرات  ،وهذا الذي و ِ
صف به لقمان في قوله تعالى :
ُ
()3
ان اْل ِح ْك َمةَ){لقمان  ))}12 :وقال ابن الجوزي (( :قال بعض
( َولَقَ ْد آتَْيَنا لُ ْق َم َ
وس ِّميت
أهل العلم  :الحكمة  :ضرب من العلم يمنع من ركوب الباطلُ 111
َح َك َمة الدابة بذلك ؛ َّ
ألنها تمنعها من التصرف بما ال يريد راكبها  ،كما َّ
أن
()4
الحكمة تمنع صاحبها من ركوب ما ال يصلح))
فهذه هي داللة الحكمة  :المناعة من الجهل  ،واصابة الحق بالعلم
والعقل  ،وقد جاءت بهذه الداللة في جميع شواهدها  ،ولم ُي َرد منها أن تكون
( ) 1ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص ،113-111وباســم الوجــوه والنظــائر ص -25
 ، 26والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص  ، 65-64والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص -124
 ، 129والوجـ ــوه والنظـ ــائر للـ ــدامغاني ص  ،175-174ونزهـ ــة األعـ ــين ص 114-117
ومنتخب قرة العيون البن الجوزي ص .111-99
( ) 2مقاييس اللغة ص . 221
( ) 3المفردات ص .132
( ) 4نزهة األعين ص . 117
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بوجه معيَّن من األوجه الخمسة المذكورة  ،ومع ذلك نقول  :إن صح ما
فإن الحكمة تعددت أوجهها عندهم ؛ َّ
ادعاه الوجوهيون َّ ،
ألنهم درسوها دراسة

معكوسة  ،كما حصل هذا فيما تقدم ؛ ذلك َّ
أن القرآن الكريم لم يجعل الحكمة

بمعاني هذه األوجه  ،كما زعم مقاتل ومن تابعه  ،واَّنما جعل هذه األوجه

جميعا بمعنى الحكمة ؛ إذ الحكمة بداللتها التي مر ذكرها يصح أن يوصف
ً
بها كل شيء فيها معنى المناعة من الجهل  ،واصابة الحق بالعلم والعقل ،
بت إليها  ،فقد أُريد من جميعها معنى واحد  ،هو
ويشمل ذلك األوجه التي ُن ِس ْ

الرجل من كذا  ،أي :
أحكمت
معنى الحكمة ؛ قال العسكري ( :يقال :
َ
ُ
منعتُه عنه  ،وس ِّم ِ
يت الكلمة الواعظة حكمة ؛ َّ
ألنها تمنع عن التورط في
ُ
وس ِّمي العلم حكمة ؛ َّ
ألنه يمنع صاحبه من الموارد القبيحة التي
الجهل ُ 111
يردها الجاهل))

()1

سم الحكمة بالكلمة الواعظة  ،كما
هذه هي الحقيقة فالقرآن الكريم لم ُي ِّ
سمى الكلمة الواعظة بالحكمة كما قال
ذهب أصحاب كتب الوجوه  ،واَّنما َّ

سمى العلم بالحكمة
سم الحكمة بالعلم كما ذهبوا  ،بل َّ
العسكري  ،وكذلك لم ُي ِّ
كما قال  ،وصفوة القول َّ
أن أصحاب الوجوه اختلقوا هذه األوجه عن طريق
تسمية الحكمة بالمواعظ في موضع  ،وتسميتها بالفهم والعلم في موضع ثان
 ،وتسميتها بالنبوة في موضع ثالث  ،وتسميتها بتفسير القرآن في موضع

رابع  ،وتسميتها بالقرآن في موضع خامس  ،والحق َّ
يسم
أن القرآن الكريم لم ِّ
استنادا إلى ما تدل عليه
جميعا بالحكمة ،
سماها
الحكمة بهذه األوجه  ،وانما َّ
ً
ً
الحكمة  ،فهي إذن جميعها وجه واحد .
صحيحا
قلت ما ادعته كتب الوجوه  ،وليس
أقول هذا  ،إن صح كما ُ
ً
ما ادعوه  ،فالقرآن الكريم ما استعمل لفظ الحكمة ليعبِّر به عن معنى من
( ) 1الوجوه والنظائر ص .127
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معاني األوجه المنسوبة إليه  ،واَّنما أراد من الحكمة داللتها بعينها  ،فقوله
ِ
اب َواْل ِح ْك َم َة) ليس معناه  :وأنزل عليك
تعالى ً
مثال َ ( :وأ َ
َنزَل الّل ُه َعَل ْي َك اْلكتَ َ
المواعظ القرآنية  ،واَّنما معناه  :وأنزل عليك الحصانة من الجهل واصابة
ع إِلِى َس ِب ِ
ِّك ِباْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْو ِعظَ ِة اْل َح َسَن ِة)
يل َرب َ
الحق  ،وكذلك قوله تعالى ْ ( :اد ُ
نما معناه  :ادع إلى سبيل ربك
ليس معناه  :ادع إلى سبيل ربك بالقرآن  ،وا َّ
 ،بما يحصن الناس من ورود موارد الجهل  ،وكذلك قوله تعالى ُ ( :يؤِتي
ير) ليس معناه  :يؤتي
ت اْل ِح ْك َم َة َف َق ْد أُوتِ َي َخ ْي ًار َك ِث ًا
اْل ِح ْك َم َة َمن َي َشاء َو َمن ُي ْؤ َ
ثير  ،واَّنما
خير ك ًا
أوتي ًا
تفسير القرآن من يشاء  ،ومن ُي َ
ؤت تفسير القرآن فقد َ
معناه  :يؤتي الحصانة من الجهل واصابة الحق من يشاء  ،ومن أوتي هذا

كثير  ،وكذلك الحال في باقي الوجوه .
خير ًا
فقد أوتي ًا
أوجها لها  ،وهذا
فأهل الوجوه اتخذوا مما جاز وصفه بالحكمة
ً
ادا في شواهد األوجه المنسوبة إلى الحكمة ،
الوصف وان جاز لم يكن مر ً
ومع ذلك لو صحت هذه اإلرادة فيها فهي أوجه مختلقة بطريق الدراسة

المعكوسة .
-03األمر ( بمعنى الطلب أو المأمور به  ،جمعه أوامر)  :قال
مقاتل (( :تفسير األمر على وجهين  :فوجه منهما  :األمر بالمعروف يعني
بالتوحيد  ،والنهي عن المنكر  ،يعني الشرك  ،فذلك قوله تعالى ُ ( :كنتُ ْم َخ ْي َر
اس تَأْمرون ِباْلمعر ِ
ُخ ِرج ْ ِ
أ َّ ٍ
وف َوتَْنهَ ْو َن َع ِن اْل ُمن َك ِر){آل عمران :
ُمة أ ْ َ
ت ل َّلن ِ ُ ُ َ َ ْ ُ
}111

والوجه الثاني  :األمر بالمعروف يعني باتباع النبي صلى اهلل عليه
اب أ َّ ِ
َه ِل اْل ِكتَ ِ
ون
وسلم111فذلك قوله تعالى ( :لَ ْي ُسوْا َس َواء ِّم ْن أ ْ
ُمةٌ قَآئ َمةٌ َيتْلُ َ
ِ
ِ
َّ
ِ ِ
ون
ْم ُر َ
ون {ُ }113ي ْؤ ِم ُن َ
َآيات الّله َآناء اللْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُج ُد َ
ون بِالّله َواْلَي ْوِم اآلخ ِر َوَيأ ُ
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وف وي ْنهون ع ِن اْلمن َك ِر ويس ِارعون ِفي اْل َخير ِ
بِاْلمعر ِ
ات َوأ ُْولَـئِ َك ِم َن
َُ َ ُ َ
َ َ َْ َ َ
َْ
ُ
َ ُْ
()1
ِِ
ين){آل عمران ))}113:
الصَّالح َ

والوجهان المذكوران هما وجهان للمعروف ال لألمر ؛ لذلك

سأضيفهما ألوجه المعروف في اللفظ اآلتي .
-02المعروف  :ذكر مقاتل للمعروف أربعة أوجه هي :

الوجه الثالث  :المعروف يعني الفرض ( ،) 2كقوله تعالى َ ( :و ْابتَلُوْا
امى َحتَّى إِ َذا َبَل ُغوْا ِّ
ال
َم َواَلهُ ْم َو َ
اح َفِإ ْن َآن ْستُم ِّم ْنهُ ْم ُر ْش ًدا َف ْ
الن َك َ
اد َف ُعوْا ِإَل ْي ِه ْم أ ْ
اْلَيتَ َ
َ
ير
ان َف ِق ًا
وها إِ ْس َار ًفا َوبِ َد ًا
ان َغنِيًّا َفْلَي ْستَ ْع ِف ْ
تَْأ ُكلُ َ
ف َو َمن َك َ
ار أَن َي ْكَب ُروْا َو َمن َك َ
َفْلي ْأ ُك ْل بِاْلمعر ِ
وف){النساء }6 :
َ
َ ُْ
ال
الوجه الرابع  :المعروف يعني العدة الحسنة  ،كقوله تعالى َ ( :و َ
ِ
طَب ِة ِّ
الن َساء أ َْو أَ ْكَننتُ ْم ِفي أَنفُ ِس ُك ْم َعلِ َم اللّ ُه
ضتُم بِ ِه ِم ْن ِخ ْ
يما َع َّر ْ
ُجَن َ
اح َعلَ ْي ُك ْم ف َ
ونه َّن وَل ِـكن الَّ تُو ِ
وه َّن ِس ًّار إِ ّال أَن تَقُولُوْا َق ْوًال َّم ْع ُروًفا){البقرة :
اع ُد ُ
َ
أََّن ُك ْم َستَ ْذ ُك ُر َ ُ َ
}235

الوجه الخامس  :المعروف يعني أن تزيِّن المرأة نفسها بعد العدة ،
ِ
َّ ِ
َّص َن بِأَنفُ ِس ِه َّن أ َْرَب َع َة
ون أ َْزَو ً
ين ُيتَ َوفَّ ْو َن من ُك ْم َوَي َذ ُر َ
كقوله تعالى َ ( :والذ َ
اجا َيتََرب ْ
ِ
يما فَ َعْل َن ِفي أَنفُ ِس ِه َّن
َجلَهُ َّن فَ َ
ال ُجَن َ
أَ ْشهٍُر َو َع ْش ًار فَِإ َذا َبلَ ْغ َن أ َ
اح َعلَ ْي ُك ْم ف َ
بِاْلمعر ِ
وف){البقرة }234 :
َ ُْ
الوجه السادس  :المعروف يعني ما يسر على اإلنسان  ،أي  :ما
َّ
اح َعَل ْي ُك ْم إِن طَلَّ ْقتُ ُم ِّ
ُّوه ُّن
َّ
الن َساء َما َل ْم تَ َمس ُ
تيسر لإلنسان كقوله تعالى ( :ال ُجَن َ
( ) 1األشـباه والنظـائر ص  114-113وباسـم الوجــوه والنظـائر ص  26والوجـوه والنظــائر
لهرون بن موسى ص  66-65والوجوه والنظائر للعسكري ص 312-311

( ) 2ورد الف ــرض بالف ــاء عن ــد مقات ــل وه ــرون  ،وورد الق ــرض بالق ــاف عن ــد اآلخـ ـرين م ــن
أصحاب كتب الوجوه .
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ِ
ِ
اعا
يضةً َو َمتِّ ُع ُ
وه َّن َعلَى اْل ُموس ِع قَ َد ُرهُ َو َعلَى اْل ُم ْقت ِر قَ ْد ُرهُ َمتَ ً
ضوْا لَهُ َّن فَ ِر َ
أ َْو تَ ْف ِر ُ
ِِ
ِ
ين){البقرة  }236 :وأضاف ابن الجوزي وجهين :
بِاْل َم ْع ُروف َحقًّا َعَلى اْل ُم ْحسن َ
()1
التعريض بالخطبة  ،والقول الجميل
قال ابن فارس (( :العين والراء والفاء أصالن صحيحان  ،يدل
أحدهما على تتابع الشيء متصالً بعضه ببعض  ،واآلخر على السكون

وس ِّمي بذلك لتتابع الشعر عليه
والطمأنينة  ،فاألول  :العرف عرف الفرس ؛ ُ
فالنا  ،عرًفا
 111واألصل اآلخر  :المعرفة والعرفان  ،تقول عرف فالن ً
ومعرفة  ،وهذا أمر معروف  ،وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه ؛ َّ
ألن
()2

شيئا توحش منه ونبا عنه))
من أنكر ً
عرف بالعقل والشرع
وقال الراغب (( :والمعروف اسم لكل فعل ُي َ
سنه  ،والمنكر ما ُين َكر بهما 111ولهذا قيل لالقتصاد في الجود معروف ؛
ُح ُ
ير َفْلَي ْأ ُك ْل
ان َف ِق ًا
لما كان
َّ
ً
مستحسنا في العقول وبالشرع  ،نحوَ ( :و َمن َك َ
بِاْلمعر ِ
وف){النساء )3())}6 :وقال ابن الجوزي (( :المعروف  :اسم مشتق من
َ ُْ
عما كان عليه أمر الشرع من وجوب أو
المعرفة  ،وهو في الشريعة عبارة َّ

ندب  ،وضده المنكر))

()4

فالمعروف هو ما تسكن وتطمئن إليه النفس  ،واستحسنه العقل

والشرع  ،وهذا هو المعنى المراد من ذكر لفظه في كل شاهد من شواهد
( ) 1ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص ،115-114وباســم الوجــوه والنظــائر ص -26
 ،27والوجوه والنظائر لهـرون ص  67-66والوجـوه والنظـائر للـدامغاني ص 431-429
ونزهة األعين البن الجوزي ص . 274-277
( ) 2مقاييس اللغة ص . 659-654
( ) 3المفردات ص .344
( ) 4نزهة األعين ص 277
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األوجه الستة المذكورة  ،ومع ذلك نقول َّ :إنه لو صحت األوجه التي نسبتها
كتب الوجوه إلى المعروف  ،فهي أوجه مختلقة عن طريق دراستها دراسة
مثال قولهم
معكوسة على نحو ما فعلوا في أوجه ألفاظ سبق ذكرها  ،من ذلك ً
بمجيء المعروف بمعنى التوحيد في الوجه األول في قوله تعالى ُ ( :كنتُ ْم
اس تَأْمرون بِاْلمعر ِ
ُخ ِرج ْ ِ
َخير أ َّ ٍ
وف َوتَْنهَ ْو َن َع ِن اْل ُمن َك ِر){آل عمران :
ُمة أ ْ َ
ت ل َّلن ِ ُ ُ َ َ ْ ُ
َْ
 }111وبمعنى اتباع النبي صلى اهلل عليه وسلم والتصديق به في الوجه
الثاني في قوله تعالى ( :ويأْمرون ِباْلمعر ِ
وف َوَي ْنهَ ْو َن َع ِن اْل ُمن َك ِر){آل
ََ ُُ َ
َ ُْ
عمران }113:

وليس المراد هذين الوجهين فحسب  ،بل كل ما صح وصفه
أما قوله (تَأْمرون بِاْلمعر ِ
وف) َّ
فإنه يعني
بالمعروف  ،قال الطبري (( :و َّ
ُُ َ
َ ُْ
تأمرون باإليمان باهلل ورسوله والعمل بشرائعه))( )1و((قال أبوهالل العسكري ،
رحمه اهلل  ،وعندنا َّ
جميعا
أن أحد هذين الوجهين داخل في اآلخر  ،وهما
ً
يكونان األمر بوجوه المحاسن والطاعات كلها))

()2

أما فيما يتعلق بجعل المعروف بمعنى القرض في الوجه الثالث ،
و َّ
ير َفْلي ْأ ُك ْل ِباْلمعر ِ
في قوله تعالى ( :ومن َك ِ
وف){النساء  }6 :فقد ذكر
ان َفق ًا َ
َ
َ ُْ
ََ
الطبري اختالف المفسرين في تأويل المعروف في هذه اآلية  ،فنقل عن ابن

بعد قضاه  ،وان
قرضا  ،فإن أيسر ُ
جبير قوله (( :إن أخذ من ماله قدر قوته ً
صغير تحلله من
ًا
وسر تحلله من اليتيم  ،وان كان
حضره الموت ولم ُي َ
وليه 111وقال آخرون  :بل المعروف في ذلك أن يأكل ما يسد جوعه ،

( ) 1جامع البيان . 6/4
( ) 2الوجوه والنظائر للعسكري ص .31
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ويلبس ما وارى العورة  111أما َّأنه ليس لبوس الكتان والحلل  111وعن
عكرمة والحسن البصري  :ومعروف ذلك أن يتقي اهلل في يتيمه))

()1

وابن الجوزي الذي عيَّن جعل المعروف بمعنى القرض في النزهة

()2

تقليدا لمقاتل لم يعيِّنه في تفسيرة بل قال (( :وفي األكل بالمعروف أربعة
ً
أقوال  :أحدها  :األخذ على وجه القرض  111والثاني  :األكل بمقدار
الحاجة من غير إسراف  111والثالث َّ :أنه األخذ بقدر األجر  ،إذا عمل

عمال  111والرابع َّأنه األخذ عند الضرورة  ،فإذا أيسر قضاه  ،وان لم
لليتيم ً
يوسر فهو في حل))

()3

وهذا منهج يكرره مقاتل ومقلدوه  ،يحددون للوجه معنى من دون غيره

 ،مع َّأنه قد تعددت واختلفت فيه األقوال  ،واختالف األقوال فيه أمر بديهي ؛

َّ
جميعا ال تمثل المعنى المقصود ؛ إذ المراد من المعروف المعروف
ألنها
ً
بعينه  ،والدليل على ذلك َّ
أن هذا ما أكده المفسرون ؛ فقد بينوا كما تقدم َّأنه

ليس المراد القرض بعينه  ،وانما اتباع المعروف في هذا القرض  ،وهو أن ال
يقترض الوالي من مال اليتيم ّإال إذا احتاج إليه  ،ويقترض بقدر حاجته ،
يضا مشاركة الوالي اليتيم العيش من
ويعيده إليه حال غناه  ،وليس الم ارد أ ً
مال اليتيم  ،وانما اتباع المعروف في هذه المشاركة  ،وهو عدم اإلسراف في
األكل واللبس ؛ فيأكل الوالي من مال اليتيم بقدر ما يسد جوعه  ،ويواري

عورته ؛ ف المراد إذن داللة المعروف بعينها في هذه األمور ونحوها  ،حتى
أعم عكرمة والحسن داللته في هذه األمور بأن يتقي اهلل في اليتيم .

( ) 1جامع البيان . 323-316/4
( ) 2ص . 277
( ) 3زاد المسير.12/2
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مبهما  ،وال توضح المراد
ومن مساؤئ كتب الوجوه َّأنها تُ َعيِّن الوجه
ً
مثال القول المعروف بمعنى العدة الحسنة  ،في الوجه الرابع
منه  ،فقد جعلوا ً
في قوله تعالى ( :إِ ّال أَن تَ ُقولُوْا َق ْوًال َّم ْع ُروًفا){البقرة }235 :
إذ ما عالقة القول بمعنى العدة الحسنة التي تدل على سلوك عملي
في زمن محدد ؟! قال الطبري في تفسير القول المعروف (( :عن سعيد بن
جبير  ،قال يقول ِّ :إني ِ
فيك لراغب  ،واني ألرجو أن نجتمع  111عن ابن

ِ
عباس قال  :هو قوله  :إن ر ِ
بنفسك  111عن مجاهد ،
أيت أن ال تسبقيني

قال  :يعني التعريض  111عن الس ِّ
ُّدي  ،قال هو الرجل يدخل على المرأة ،
وهي في عدتها  ،فيقول  :واهلل إنكم ألكفاء وانكم لرعة ( )1وا ِ
نك لتعجبيني وان

قدر شيء يكن  ،فهذ القول المعروف  111قال سفيان  :يقول  :إني ِ
ُي َّ
فيك
لراغب  ،واني أرجو إن شاء اهلل أن نجتمع  111عن الضحاك  ،قال  :المرأة
ِ
نفسك ؛
علي
تُ َ
طَّلق  ،أو يموت عنها زوجها  ،فيأتيها الرجل فيقول  :احبسي َّ
فإن لي ِ
َّ
مثلك ؛ فتتوق نفسه لها  ،فذلك القول
بك رغبة  ،فتقول  :وأنا
َ
()2
المعروف))
وكذلك وجه التزين بعد العدة الذي قالوا به في الوجه الخامس في
قوله تعالى ِ ( :فيما فَعْلن ِفي أَنفُ ِس ِه َّن بِاْلمعر ِ
وف){البقرة  }234 :فهو غير
َ َ َ
َ ُْ
مقصور على التزين كما ادعى مقاتل  ،قال الطبري (( :يقول  :فال حرج

أنفسهن من تطيب وتزين  ،ونقلة من المسكن الذي َّ
َّ
كن
عليكم فيما فعلن في

يعتددن فيه  ،ونكاح من يجوز َّ
لهن نكاحه بالمعروف  ،يعني بذلك على ما
أذن اهلل َّ
لهن  ،وقد قيل َّإنما عنى بذلك النكاح خاصة 111
لهن فيه وأباحه ّ

( ) 1الرعة  :الهدى وحسن الهيئة  ،أو االحتشام والكف عن سوء األدب  ،أي َّ :
أن قومك
ذوو رعة  ،أو أنك ذات رعة .
( ) 2جامع البيان .631-631/2
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النكاح الحالل الطيب  111في نكاح من هوينه إذا كان معروفًا))

()1

فقد أكد

الطبري تعيين المراد من المعروف  ،وهو اتباع ما أحله اهلل ((أي  :بالوجه
الذي يعرفه الشرع وال ينكره))

()2

لذلك قال ابن عاشور (( :وقيده بأن يكون

نهيا للمرأة أن تفعل ما ليس من المعروف شرًعا وعادة كاإلفراط
من المعروف ً
في الحزن المنكر شرًعا وعادة  ،أو التظاهر بترك التزوج بعد زوجها ،

وتغليظًا للذين ينكرون على النساء تسر َّ
عهن للزواج بعد العدة  ،أو بعد وضع

الحمل))

()3

فقد أريد من هذا الوجه ومما قبله المعروف بعينه الذي هو ما تسكن
وتطمئن إليه النفس  ،واستحسنه العقل والشرع  ،وغير مخالف للعادة والمروءة

مما ذكره المفسرون  ،هذا المعنى كله المراد من المعروف  ،لم يكن شيء
منه يخطر ببال مقاتل شيخ الوجوهيين  ،وقد خطر بباله من غير قصد
عندما جعل الوجه السادس بمعنى ما يسر على اإلنسان  ،أي النفقة قدر

اإلمكان .

فالقرآن الكريم ما ذكر المعروف بلفظه ؛ ليعني هذه األوجه الستة

بأعيانها ومعانيها الخاصة  ،واَّنما أراد ما يدل عليه المعروف في هذه األوجه
ونحوها .

-05الطاغوت  :قال مقاتل (( :تفسير الطاغوت على ثالثة وجوه :

فوجه منها  :الطاغوت  ،يعني به الشيطان فذلك قوله في البقرة َ ( :ف َم ْن َي ْكفُ ْر
اغ ِ
وت َوُي ْؤ ِمن بِالّل ِه){البقرة  }256 :يعني بالطاغوت الشيطان 111
بِالطَّ ُ

( ) 1جامع البيان . 614/2
( ) 2روح المعاني . 543/1
() 3التحرير والتنوير .425/2
148

عبد من دون اهلل ،
والوجه الثاني  :الطاغوت يعني األوثان التي تُ َ
ال أ ِ
اجتَِن ُبوْا
فذلك قوله في النحل َ ( :وَل َق ْد َب َعثَْنا ِفي ُك ِّل أ َّ
ُم ٍة َّر ُسو ً
اع ُب ُدوْا الّل َه َو ْ
َن ْ
َّ
وت){النحل 111}36 :
الط ُ
اغ َ

والوجه الثالث  :الطاغوت يعني كعب بن األشرف اليهودي  ،فذلك
َّ
َّ ِ
ونهُم ِّم َن ُّ
الن ِ
ور إَِلى
آؤ ُه ُم الط ُ
وت ُي ْخ ِر ُج َ
اغ ُ
قوله في البقرة َ ( :والذ َ
ين َك َف ُروْا أ َْوِلَي ُ
()1
الظُّلُم ِ
ات){البقرة ))111}257 :
َ

والطاغوت من طغى ((وكل شيء يجاوز القدر فقد طغى)) ()2وقال

ابن فارس (( :والطاء والغين والحرف المعتل  :أصل صحيح منقاس  ،وهو

مجاوزة الحد في العصيان)) ( )3والطاغوت ((كل ما ُعبِ َد من دون اهلل111
أيضا الشيطان)) ( )4وقال الراغب (( :والطاغوت  111كل معبود
والطاغوت ً
()6
()5
وي َّ
ذكر َّ
ويؤنث))
من دون اهلل  ،ويستعمل في الواحد والجمع)) (( ُ
ًّ
خاصا به ،
ًّ
مستقال
فما ذكره أهل اللغة يبيِّن أن للطاغوت معنى

ابتداء ليس من
يتميَّز به من بين معاني األوجه المنسوبة إليه ؛ فهو إذن
ً
اللفظ المشترك  ،وهو بهذا المعنى الذي ذكره أهل اللغة جاء في شواهد
الوجوه المذكورة ونحوها  ،بل هو بهذا المعنى أينما ورد في القرآن الكريم
( ) 1األشــباه والنظ ــائر ص ،116-115وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص  ، 24-27والوج ــوه
والنظ ــائر له ــرون ص  67وينظ ــر  :الوج ــوه والنظ ــائر لل ــدامغاني ص  ،321-319ونزه ــة
األعين ص  177ومنتخب قرة العيون البن الجوزي ص.169-164
( ) 2العين للخليل ص 571
( ) 3مقاييس اللغة ص . 533
( ) 4الوجوه والنظائر للعسكري ص . 219
( ) 5المفردات ص.317
( ) 6عمدة الحفاظ .417/2
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إن السياق هو الذي َّ
وقد يقال َّ
أمد لفظ الطاغوت واأللفاظ السابقة
باألوجه المتعددة  ،وهذا ما صرح به العسكري بقوله (( :والطاغوت كل ما

ُع ِبد من دون اهلل  ،وهو طاغوت  111وجاء في القرآن على ثالثة أوجه :
َّ
اغ ِ
وت) قالوا هو
األول  :الشيطان  ،قال اهلل تعالى َ ( :ف َم ْن َي ْك ُف ْر ِبالط ُ
الشيطان  ،ويجوز أن يكون األوثان  .والذي ال شك فيه َّأنه الشيطان قوله :
َّ
اغ ِ
ِ
َّ ِ
وت){النساء َّ }76 :
ألنه قال بعد ذلك :
ون ِفي َس ِبي ِل الط ُ
ين َكفَ ُروْا ُيقَاتلُ َ
( َوالذ َ
()1
( َف َقاتِلُوْا أَولَِياء َّ
طِ
ان){النساء ))}76 :
الش ْي َ
ْ
أيضا في كتب التفسير ،مستندين إلى السياق نفسه
وهذا ما جاء ً
ألنه ال يصح ُّ
()2وليس األمر كما ادعوا ؛ َّ
عد الشيطان من أوجه الطاغوت
أن الطاغوت من اللفظ المشترك  ،وقد تقدم َّ
ّإال إذا ثبت َّ
أن للطاغوت معنى
ًّ
بت إليه  ،كما َّأنه يجب أن ال يكون
مستقال يميزه من معاني األوجه التي ُن ِس ْ
لهذا الوجه لفظ يعبر عنه غير اللفظ المشترك ؛ ومن المعلوم َّ
أن القرآن الكريم

قد عبَّر عن معنى الشيطان بلفظ الشيطان في مواضع  ،كما استعمل لفظ

الطاغوت في مواضع  ،مما يدل على َّ
أن القرآن الكريم استعمل لفظ

ألنه أ ارد داللته  ،ولم يستعمل لفظ الشيطان ؛ َّ
الطاغوت ؛ َّ
ألنه ما أراد داللته
عرفوا الشيطان َّ
بأنه على وزن فيعال ((من شطن  ،أي  :بعد))
 ،وقد َّ

()3

وقال ابن فارس (( :الشين والطاء والنون أصل مطرد صحيح  ،يدل على
أما الشيطان  ،فقال قوم هو من هذا الباب  ،والنون فيه أصلية
البعد  111و َّ

فس ِّمي بذلك لبعده عن الحق وتمرده))
؛ ُ
( ) 1الوجوه والنظائر ص .221-219
( ) 2ينظر  :اللباب في علوم الكتاب .499/6
( ) 3العين ص . 479
( ) 4مقاييس اللغة ص . 447
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() 4

((فالشيطان مخلوق من

النار 111ولكونه من ذلك اختص بفرط القوة الغضبية  ،والحمية الذميمة
وامتنع من السجود آلدم))

()1

وفرق العسكري بين الشيطان والجني َّ (( :
أن
َّ

الشيطان هو الشرير من ِّ
ير شيطان ،
الجن ؛ ولهذا يقال لإلنسان إذا كان شر ًا
وال يقال ِّ
جني ؛ َّ
ألن قولك شيطان  ،يفيد الشر وال يفيده قولك ِجِّن ٌّي  ،واَّنما

الشيطان  ،وال يقال :
يفيد االستتار ؛ ولهذا يقال على اإلطالق  :لعن اهلل
َ
()2
الجِّن َّي  ،و ِ
لعن اهلل ِ
الجِّن ُّي اسم الجنس والشيطان صفة له))

فهذا هو الشيطان  ،ال اختالف فيه  ،حتى قال أهل اللغة

((والشيطان معروف))

()3

واذا أُطلق لفظ الشيطان على غيره  ،فهو من باب

آنفا َّأنه اسم جنس
التشبيه به َّ ،
أما الطاغوت فقد تبيَّن من تعريفه المذكور ً
وعبِد من دون اهلل  ،بأمره أو رضاه ،
لكل من جاوز الحد في المعصية ُ ،
وهذا ما ينطبق على الشيطان وعلى غيره من اإلنس  ،كالكاهن والساحر ،

ورؤساء الكفر كفرعون موسى والنمرود وكسرى  ،وكل ملوك الضاللة حتى
أمروا أن يطاعوا من دون اهلل  ،أو إذا كان لسان حال
قيام الساعة ؛ الذين َ
أما تسمية األصنام كالالت
كل منهم يقول لرعيته  ،أنا إلهكم وربكم األعلى َّ ،

والعزى بالطاغوت ؛ فهذا من باب التوسع في الداللة ؛ و َّ
سببا في
ألنها كانت ً
عبد من دون اهلل  ،و َّ
ألن المشركين أنزلوها منزلة اإلله العاقل  ،وكانوا
أن تُ َ
بأنها تستجيب الدعاء ؛ لذلك نسب اهلل إليها إضالل الناس  ،واالَّ
يعتقدون َّ
فهي مجرد حجارة ال تعقل  ،وال ذنب لها وال حساب عليها  ،حتى أخبر
ِ ِ
ِ
يم
القرآن عنها َّأنها ال تضر وال تنفع  ،قال اهلل تعالى َ ( :و ْات ُل َعَل ْيه ْم َنَبأَ إ ْب َراه َ
ِ
ِ
اما َفَنظَ ُّل لَهَا
{ }69إِ ْذ َق َ
ال البِيه َوَق ْو ِمه َما تَ ْع ُب ُد َ
ون {َ }71قالُوا َن ْع ُب ُد أ ْ
َصَن ً
( ) 1المفردات ص . 271
( ) 2الفروق اللغوية ص . 319
( ) 3تاج العروس . 141/35
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ِِ
ون ُك ْم أ َْو
ين { }71قَ َ
ون { }72أ َْو َينفَ ُع َ
ال َه ْل َي ْس َم ُع َ
ون ُك ْم إِ ْذ تَ ْد ُع َ
َعاكف َ
ون){الشعراء }73-69 :
ض ُّر َ
َي ُ

اضحا بين الطاغوت والشيطان  ،فقد أُريد من
فقد أصبح الفرق و ً
ِ
َّ ِ
ون ِفي َس ِب ِ
يل اللّ ِه
آم ُنوْا ُي َقاتلُ َ
الطاغوت معناه العام في قوله تعالى ( :الذ َ
ين َ
َّ
اغ ِ
ِ
َّ ِ
وت فَ َقاتِلُوْا أَولَِياء َّ
ون ِفي َسبِ ِ
الش ْيطَ ِ
ان إِ َّن َك ْي َد
يل الط ُ
ين َك َف ُروْا ُي َقاتلُ َ
َوالذ َ
ْ
ا َّ
لش ْيطَ ِ
يفا){النساء  }76 :ومع ذلك نقول َّ :إنه لو صح السياق
ض ِع ً
ان َ
ان َك َ
الذي استند إليه العسكري والمفسرون  ،وكان المراد من الطاغوت الشيطان ،
َّ
فإنه ما أريد به الشيطان الذي صرح به بلفظه في قوله تعالى َ ( :ف َقاتِلُوْا أ َْوِلَياء
َّ
الش ْيطَ ِ
ان) فقد ذكره بلفظ الطاغوت ؛ ألَّنه أراد الشيطان بصفة الطاغوتية وهو
عبادته من لدن الناس بأمره ورضاه  ،والتقدير  :والذين كفروا يقاتلون في
سبيل الشيطان الطاغوت  ،ثم ُح ِذف الموصوف وقامت الصفة مقامه  ،وذكره
بلفظ الشيطان ؛ َّ
ألنه أراده بعينه  ،أي  :بشخصه واسمه غير مقترن بهذه

قلت  ،إن صح السياق الذي
الصفة لئال يلتبس بطاغوت آخر  ،هذا كما ُ
اسستُنِد إليه باإلجماع  ،واالَّ َّ
أدل على
فإن هناك سيا ًقا آخر في اآلية نفسها ّ
َّ
أن المراد من الطاغوت الطاغوت بصفة عامة الذي ينطبق معناه على كل

عبد من دون اهلل حتى قيام الساعة ؛ َّ
ألنه ُذ ِكر ليقابل لفظ الجاللة
وي َ
من ُعبِد ُ
(الّل ِه) الموجود في كل زمان ومكان  ،والمعنى  :والذين آمنوا يقاتلون في
سبيل اهلل  ،والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت  ،أي  :طاغوت كل ملة

من ملل الكفر ؛ مما يدل على َّ
أن (ال) الطاغوت جنسية  ،ال عهدية و(ال)

الشيطان على العكس من ذلك  ،وعليه أقول ّ :إنه لو كان الخطاب َّ
موجهًا
إلى بني إسرائيل لقيل  ،واهلل أعلم  :والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت
فقاتلوا أولياء فرعون َّإنه كذا ؛ َّ
ألن بني إسرائيل كان طاغوتهم فرعون  ،ولو

كان َّ
موجهًا إلى قوم إبراهيم لقيل  ،واهلل أعلم  :والذين كفروا يقاتلون في سبيل
الطاغوت فقاتلوا أولياء النمرود َّإنه كذا ؛ َّ
ألن طاغوتهم هو النمرود  ،ولو
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كان َّ
موجهًا إلى الفرس لقيل  ،واهلل أعلم  :والذين كفروا يقاتلون في سبيل
لما كان الخطاب َّ
موجهًا إلى العرب ،
الطاغوت فقاتلوا أولياء كسرى  ،ولكن َّ
ِ
َّ ِ
ون
ين َك َف ُروْا ُي َقاتلُ َ
قوم محمد صلى اهلل عليه وسلم  ،قال اهلل تعالى َ ( :والذ َ
ِفي سبِ ِ َّ
اغ ِ
ان إِ َّن َك ْي َد َّ
وت َف َقاتِلُوْا أَولَِياء َّ
الش ْيطَ ِ
الش ْيطَ ِ
يفا) َّ
ألن
ض ِع ً
يل الط ُ
ان َ
ان َك َ
َ
ْ
طاغوت العرب في الجاهلية هو الشيطان ؛ فقد كان للكهنة أولياء من
الشياطين  ،يخبرونهم بما يسترقون من السمع في السماء ؛ ليزينوا لهم عبادة
األصنام .

َّنت َّ
أن السياق ال يمنح أي لفظ كان أية داللة كانت ،
وقد سبق أن بي ُ
واَّنما ُيعيِّن داللة موجودة حقيقة في اللفظ  ،أو هي موضوعة له في األصل ،

وهذا ما يحصل في اللفظ المشترك الذي يحمل عدة معان مختلفة على حد

سواء ؛ حتى َّ
سبقًا  ،وقبل التعرف إليها في
إن أوجه هذا اللفظ معروفة ُم َ
السياق  ،والطاغوت ليس من اللفظ المشترك ّ ،إال َّأنه من األلفاظ العامة

وصف بها األلفاظ الخاصة التي تندرج ضمن معناه العام ،
التي جاز أن تُ َ
أيضا حذف
وقد ورد ًا
كثير في اللغة الوصف باالسم الجامد  ،وكثر فيها ً

مثال َّأنه أُريد من الطاغوت
الموصوف واقامة الصفة مقامه  ،فلو صح ً
َّ
اغ ِ
وت
الشيطان  ،كما قيل في الوجه األول في قوله تعالى َ ( :ف َم ْن َي ْكفُ ْر بِالط ُ
َوُي ْؤ ِمن بِالّل ِه) لوجب أن يكون الطاغوت صفة لموصوف محذوف  ،هو

الشيطان  ،والتقدير في األصل  :فمن يكفر بالشيطان الطاغوت  ،ويكون

المراد من الطاغوت صفة الطاغوتية ال صفة الشيطانية ؛ َّ
ألنه من المعلوم
َّ
أن الموصوف إذا ُح ِذف موصوفه تقوم الصفة مقامه في الحكم واإلعراب ،
لكنها ال تقوم مقامه في الداللة .
ت (ال) الطاغوت عهدية ال
وع َّد ْ
هذا إن صح ما ادعاه الوجوهيون ُ ،
جنسية  ،فصح أن يكون المراد منه الشيطان  ،أو األوثان  ،أو كعب بن

األشرف اليهودي ّ ،إال َّأنه مع ذلك ال يصح أن تُس َّمى هذه المواضع الثالثة
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بأنها كذلك ؛ َّ
توهم مقاتل ومقلدوه َّ
أوجهًا  ،واَّنما َّ
ألنهم درسوها دراسة معكوسة
ِ
ِ
توصف
كعبا بالطاغوت  ،ال أن
؛ والدراسة المستقيمة أن
توصف ً
مثال ً
الطاغوت بكعب  ،فالقرآن الكريم لم ُي َس ِّم الطاغوت شيطاًنا  ،أواألوثان  ،أو
كعبا  ،كما فعل أصحاب الوجوه حتى عدوها أوجها ثالثة  ،واَّنما سمى ًّ
كال
ً
ّ
ً
جميعا وجه واحد  ،وثمة قضية مهمة من الضروري
من هؤالء طاغوتًا ؛ فهي
ً
التنبيه عليها في هذا المقام  ،يمكن أن تمثل قاعدة عامة في الوصف  ،هي

وصف باللفظ العام وال يصح العكس َّ ،
َّ
ألن الخاص يندرج
أن اللفظ الخاص ُي َ
تحت العام  ،وال يندرج العام تحت الخاص  ،والطاغوت لفظ عام  ،والوجوه

المذكورة ألفاظ خاصة  ،موصوفة بالطاغوت ؛ لذلك ال يجوز أن تُ َع َّد أوجهًا
؛ َّ
ألن الوجوه الحقيقية ال ترتبط فيما بينها بصلة كصلة الوصف بالمعنى
العام للفظ  ،هذا إن صح َّ
أن (ال) الطاغوت عهدية  ،والصحيح َّأنها (ال)

الجنسية في كل شواهدها  ،فقد أُريد من ذكر لفظ الطاغوت معناه العام في

كل مواضع وروده في القرآن الكريم .

أحد في َّ
أبدا أن يلصق
َّإنه ينبغي أن ال يشك ٌ
أن مقاتالً كان ال يعنيه ً
الدالالت العشوائية باأللفاظ القرآنية ج از ًفا من غير رويَّة ؛ ما دام هذا المنهج
االعتباطي يحقق أمنيته ويلبي رغبته في إظهار مقدرته على اختالق الوجوه ،

فقد زعم ومقلدوه بمجيء الطاغوت بمعنى الشيطان في الوجه األول في قوله
تعالى َ ( :فمن ي ْكفُر بِ َّ
اغ ِ
وت َوُي ْؤ ِمن ِبالّل ِه){البقرة }256 :
الط ُ
َْ َ ْ
ذكر الطبري َّ
أن أهل التأويل اختلفوا في تأويل الطاغوت في قوله
تعالى َ ( :فمن ي ْك ُفر بِ َّ
اغ ِ
وت َوُي ْؤ ِمن ِباللّ ِه) فذهب بعضهم إلى َّ
أن المراد به
الط ُ
َْ َ ْ
الشيطان  ،وقال آخرون هو الساحر  ،ومنهم من قال  :بل هو الكاهن  ،ثم
قال (( :والصواب من القول عندي في الطاغوت َّأنه كل ذي طغيان على اهلل
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إنسانا
إما بقهر منه لمن عبده  ،وا َّما بطاعة ممن عبده ،
فعبِد من دونه َّ ،
ً
ُ ،
()1
كائنا ما كان من شيء))
وثنا أو
ذلك المعبود ،أو
صنما  ،أو ً
شيطانا أو ً
ً
ً

فاآلية تفيد العموم  ،فهي خطاب إلى كل إنسان في كل أمة  ،وفي

كل زمان ومكان ؛ لذا كان المراد من الطاغوت معناه العام الذي يشمل كل
ُمة طاغوتها  ،ولكل زمان
طواغيت الدنيا حتى قيام الساعة  ،فلكل أ َّ

طاغوته .

وكذلك الحال حين ادعى  ،هو ومن تابعه  ،بمجيء الطاغوت
ُم ٍة
بمعنى األوثان في الوجه الثاني في قوله تعالى َ ( :وَل َق ْد َب َعثَْنا ِفي ُك ِّل أ َّ
َّ
َّر ُسوالً أ ِ
وت){النحل  }36 :وكيف يصح هذا
اجتَنِ ُبوْا الط ُ
اغ َ
اع ُب ُدوْا اللّ َه َو ْ
َن ْ

االدعاء ؛ َّ
ألن اآلية ال تخص العرب  ،قال الطبري في تفسير قوله تعالى :
َّ
وت)(( يقول وابعدوا من الشيطان واحذروا أن يغويكم ،
اجتَنِ ُبوْا الط ُ
اغ َ
( َو ْ
فسره الواحدي بقوله (( :الشيطان
ويصدكم عن سبيل اهلل فتضلوا)) ()2وكذلك َّ
 ،وكل من يدعو إلى الضاللة))

باألوثان في النزهة والمنتخب
أن يكون ((هو الشيطان))

()5

()4

()3

وابن الجوزي الذي عيَّن تفسير الطاغوت

تقليدا لمقاتل في أشباهه  ،عيَّن في تفسيره
ً

وقد أمعن مقاتل ومقلدوه في البعد عن الصواب في الوجه الثالث ،

لما جعلوا الطاغوت بمعنى كعب بن األشرف اليهودي في قوله تعالى :
َّ

( ) 1جامع البيان .25/3
( ) 2جامع البيان . 125/14
( ) 3الوسيط . 62/3
( ) 4ينظر  :نزهة األعين ص  44ومنتخب قرة العيون ص .164
( ) 5زاد المسير .339/4
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َّ
ور إَِلى الظُّلُم ِ
َّ ِ
ونهُم ِّم َن ُّ
الن ِ
ات){البقرة :
آؤ ُه ُم الط ُ
وت ُي ْخ ِر ُج َ
اغ ُ
( َوالذ َ
ين َكفَ ُروْا أ َْولَِي ُ
َ
ونهُم)
 }257إذ الطاغوت هنا دال على الجمع بداللة قوله تعالى ُ ( :ي ْخ ِر ُج َ
قال أبو عبيدة في الطاغوت هنا(( :في موضع جميع لقوله :

ونهُم)
( ُي ْخ ِر ُج َ

()1

ونهُم)
وقال الطبري (( :فجمع خبر الطاغوت بقوله ُ ( :ي ْخ ِر ُج َ

والطاغوت واحد  ،قيل َّ :
إن الطاغوت اسم لجماع وواحد))

()2

وقال الزجاج :

(( والطاغوت ها هنا واحد في معنى جماعة  ،وهذا جائز في اللغة إذا كان
في الكالم دليل على الجماعة))

()3

وقال الجوهري (( :والطاغوت  :الكاهن ،

احدا  ،قال اهلل تعالى :
والشيطان  ،وكل رأس في الضاللة  ،وقد يكون و ً
َّ
وت وَق ْد أ ِ
اغ ِ
ُم ُروْا أَن َي ْكفُ ُروْا بِ ِه){النساء }61 :
ون أَن َيتَ َحا َك ُموْا إَِلى الط ُ
( ُي ِر ُ
يد َ
َ
َّ
َّ ِ
وت
وقد يكون
آؤ ُه ُم الط ُ
اغ ُ
جمعا  ،قال اهلل تعالى َ ( :والذ َ
ين َك َف ُروْا أ َْولَِي ُ
ً
ور ِإلَى الظُّلُم ِ
ونهُم ِّم َن ُّ
الن ِ
ات){البقرة  ) 4( ))}257 :لذلك فُسِّر بداللة
ُي ْخ ِر ُج َ
َ
الجمع  ،قال الواحدي (( :يعني رؤساء الضاللة  ،مثل كعب بن األشرف
()5

أو يعني ((الشياطين))

()6

وفال ابن عطية (( :ولفظة

وحَيي بن أحطب))
ُ
((ولفظة الطاغوت في هذه اآلية تقتضي َّأنه اسم جنس ؛ لذلك قال

آؤ ُه ُم) بالجمع ؛ إذ هي أنواع  ،وق أر الحسن ( :أولياؤهم الطواغيت) يعني
(أ َْولَِي ُ
الشياطين)) ( ) 7وقال ابن الجوزي (( :والطاغوت الشياطين  ،هذا قول ابن
( ) 1مجاز القرآن ص.43
( ) 2جامع البيان .31/3
( ) 3معاني القرآن واعرابه . 291/1
( ) 4الصحاح ص .642
( ) 5الوسيط .371/1
( ) 6الكشاف . 311/1
( ) 7المحرر الوجيز  ، 345/1وينظر المحتَ َسب البن جني . 223/1
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عباس  111وقال مقاتل  :والطاغوت كعب بن األشرف))

()1

كيف جاز

البن الجوزي أن ينقل قول مقاتل من دون أن ُي َع ِّقب عليه؟! وال عجب في
ذلك فابن الجوزي نفسه قال في النزهة ()2والمنتخب( )3ما قال به مقاتل َّ ،إنه
التقليد  ،وقال البيضاوي (( :أي الشياطين  ،أو الم ِ
ضالَّت من الهوى
ُ
والشيطان وغيرهما))( )4وجاء في اللباب (( :وق أر الحسن الطواغيت بالجمع ،

مصدر ؛ َّ
لما أُطلق على المعبود من دون اهلل اختلفت
ًا
 ،وان كان أصله
ألنه َّ
()5
ونهُم)))
ويؤيِّد ذلك عود الضمير
مجموعا من قوله تعالى ُ ( :ي ْخ ِر ُج َ
ً
أنواعه ؛ ُ
()5

ونهُم)))
( ُي ْخ ِر ُج َ

فالطاغوت هنا بمعنى الجمع فكيف تسنى لمقاتل أن يجعله بمعنى

المفرد  ،ويقصره على كعب بن األشرف؟! .

فإذا كان مقاتل لشدة ولعه باختالق الوجوه  ،وقع في هذه الغفلة التي
ال مسوغ لها  ،فما بال هرون والدامغاني وابن والجوزي وقعوا في الغفلة

نفسها؟! فقد كان ينبغي لهم أن ينبهوا على غفلته ال أن يقلدوه .

-06الظلمات والنور  :قال مقاتل (( :تفسير الظلمات والنور على
وجهين  :فوجه منها  :الظلمات يعني الشرك  ،والنور يعني اإليمان111
والوجه الثاني  :الظلمات الليل  ،والنور يعني النهار 111

-07الظلمات (( :على وجهين  :فوجه منها الظلمات يعني األهوال

111
( ) 1زاد المسير  ، 253/1وينظر  :تفسير مقاتل . 137/1
( ) 2ينظر  :نزهة األعين ص . 144
( ) 3ينظر  :منتخب قرة العيون ص .164
( ) 4أنوار التنزيل  ، 155/1وينظر  :مدارك التنزيل تفسير النسفي ص . 133
( ) 5اللباب في علوم الكتاب .335/4
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والوجه الثاني  :ظلمات يعني خصال  ،فذلك قوله في الزمر :
ات ثَ ٍ
ق ِفي ظُلُم ٍ
ُم َهاتِ ُك ْم َخْل ًقا ِمن َب ْع ِد َخْل ٍ
( َي ْخلُقُ ُك ْم ِفي ُبطُ ِ
الث){الزمر }6 :
ون أ َّ
َ
يعني به البطن والرحم والمشيمة)) ( )1وأضاف العسكري وابن الجوزي وجهًا
ثالثًا هو الشرك .

قال الخليل  (( :والظلمة  :ذهاب النور))

() 2

وقال ابن فارس :

(( الظاء والالم والميم أصالن صحيحان  ،أحدهما خالف الضياء والنور ،
واآلخر  :وضع الشيء في غير موضعه َّ
تعدًيا))

()3

فهذا هو معنى الظلمات جمع ظلمة  ،ال يحمله غير هذا اللفظ ؛
ابتداء ليس من اللفظ المشترك  ،وما ُن ِسب إليه من وجوه فهي
فهو إذن
ً
أم ا جعل الظلمات بمعنى الشرك أو الكفر أو األهوال  ،فهو من
مختلقة َّ ،

لألمرض القلبية والنوائب ؛
ا
مثال
باب جعل الظلمات الذي هو معنى حسي ً
مثال
لذلك لم يحصرها المفسرون في الشرك أو الكفر  ،بل أطلقوها وجعلوها ً
واستعارة للضاللة والكفر ( )4والجهالة ( )5والشك والشبهة ( )6والجهل واتباع

( ) 1األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص ،117-115وباســم الوجــوه والنظــائر ص  ،24والوجــوه
والنظ ــائر له ــرون ص  ،69-64وينظ ــر  :الوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص  ،224والوج ــوه
والنظــائر للــدامغاني ص  327ونزهــة األعــين ص  195ومنتخــب ق ـرة العيــون ص -171
.172
( ) 2العين ص . 44
( ) 3مقاييس اللغة ص .533
( ) 4ينظر  :جامع البيان .24/3
( ) 5ينظر  :معاني القرآن واعرابه . 291/1
( ) 6ينظر  :الكشاف .311/1
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الهوى وقبول الوساوس والشبه المؤدية إلى الكفر ( )1فال ُي ُّ
عد هذان الوجهان
من الوجوه ؛ إذ يدخالن في باب المثل والمجاز  ،ووجه الشرك من جهة
أخرى وجه تعددت معانيه واختلفت  ،والوجه هو ما ال يحتمل غير معنى

واحد  ،وأن ُيتَ َّفق وال ُيختلَف فيه .
ومن الدالئل على َّ
أن الظلمات ليس من اللفظ المشترك جعلها بمعنى

الليل  ،أي (( :الظلمة بعينها)) كما قال العسكري ( )2أو ((المضادة لألنوار)
أن للظلمات معنى م ًّ
كما قال ابن الجوزي( )3مما يؤكد َّ
خاصا به  ،يميزه
ًّ
ستقال
من معاني األوجه المنسوبة إليه .
وقد مر قول مقاتل ومثله قول هرون (( :ظلمات يعني خصال ،
ُم َهاتِ ُك ْم َخْل ًقا ِمن َب ْع ِد َخْل ٍ
فذلك قوله في الزمر َ ( :ي ْخلُقُ ُك ْم ِفي ُبطُ ِ
ق ِفي
ون أ َّ
ات ثَ ٍ
ظُلُم ٍ
الث){الزمر  }6 :يعني به البطن والرحم والمشيمة)) وقد أراد
َ

بالخصال أن تكون جمع خصيلة ((والخصيلة  :قطعة من اللحم عظُمت أو
صغرت)) ( )4والحقيقة َّأنه ليس المراد الخصال بعينها  ،بل ظلمة كل واحدة
ُ

صرح به الدامغاني بقوله (( :الظلمات  ،أي  :ثالث ظلمات
منها  ،وهذا ما َّ
 111يعني ظلمة البطن والرحم والمشيمة))

()5

أيضا يعني
فوجه الخصال ً

الظلمة بعينها  ،وال ُيعد الشيء وجهًا لنفسه .
وتفســير الظلمــات بظلمــات الــبطن والــرحم والمشــيمة تفســير القــدامى ،
حل َّ
محله التفسير العلمـي الحـديث فقـد ((ذكـر المفسـرون القـدامى أن الظلمـات
( ) 1ينظر  :أنوار التنزيل .155/1
( ) 2الوجوه والنظائر ص .224
( ) 3منتخب قرة العيون ص.171
() 4لسان العرب . 42/5
( ) 5الوجوه والنظائر ص . 327
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الــثالث هــي  :ظلمــة الــبطن  ،وظلمــة الــرحم  ،وظلمــة المشــيمة ّ ،إال َّ
أن علــم
أن جـدار الـرحم مركــب مـن ثالثـة أغشـية  ،وأثبـت َّ
التشـريح حـديثًا أثبـت َّ
أن كــل

غش ــاء منه ــا ب ــرغم دقت ــه ورقت ــه ال ينف ــذ من ــه الم ــاء وال الهـ ـواء وال حت ــى الحـ ـ اررة

والضــوء  ،حتــى َّإنــه لــو َّ
تقنـع إنســان بأحــد هــذه األغشــية لوجــد نفســه فــي ظــالم
دامس  ،لذلك وصفها اهلل تعالى َّ
بأنها ظلمات ثـالث  ،وقـد تعـرف األطبـاء إلـى

اسما  ،وهي :
هذه األغشية وميزوا بعضها من بعض  ،وجعلوا لكل منها ً
-1غشــاء الس ــلي أو األمنيــون  ،وه ــذا الغش ــاء يحــيط مباشـ ـرة ب ــالجنين
وفيــه ســائل ول ــه فوائــد كثي ـرة للجن ــين منهــا  :أنــه يس ــهل حركتــه  ،ويحميــه م ــن
الصــدمات الخارجيــة  ،وهــو مصــدر غــذاء للجنــين  ،ويحــتفظ لــه بدرجــة ح ـ اررة

ثابتة تقريبا.

-2غشاء الكوريون ،وهو غشاء المشيمة.
-3غش ـ ــاء الس ـ ــاقط  ،وه ـ ــو غش ـ ــاء ال ـ ــرحم ال ـ ــذي يس ـ ــقط بع ـ ــد الـ ـ ـوالدة

واإلجهاض ،وسمي بالساقط ؛ َّ
ألن الرحم يسقطه مع األغشية.
وقـد يســأل ســائل  :لِـ َـم ذكــر القـرآن الكـريم َّ
أن اإلنســان يــتم خلقــه  ،وهــو
جنين  ،في ظلمات ؟

ـر  ،عــن طريــق األنترنــت هــذه
أوصــل لــي أحــد األخــوة  ،ج ـزاه اهلل خيـ ًا
المعلوم ــة  :ق ــام فري ــق األبح ــاث ال ــذي يج ــري تجارب ــه عل ــى إنت ــاج م ــا يس ــمى
بأطفال األنابيب  ،بعدة تجارب فاشلة فـي البدايـة  ،واسـتمر فشـلهم لفتـرة طويلـة
 ،قبــل أن يهتــدي أحــدثهم ويطلــب مــنهم إج ـراء التجــارب فــي جــو مظلــم ظلمــة

ولمــا أخــذوا
تامــة  ،فقــد كانــت نتــائج التجــارب الســابقة تنــتج أطفــاالً مشــوهين َّ ،

ب أريــه  ،وأخــذوا يجــرون تجــاربهم فــي مكــان مظلــم شــديد الظلمــة تكللــت تجــاربهم

ـيئا مــن
هــذه بالنجــاح  ،بخــروج أطفــال األنابيــب أســوياء  ،ولــو كــانوا يعلمــون شـ ً
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()1

الق ـرآن الهتــدوا بأنفســهم ووفــروا علــى أنفســهم التجــارب))

فهــذه هــي الظلمــات

الثالث  ،واهلل أعلم .

-02الظالمين وتظلمون  :قال مقاتل (( :تفسير الظالمين وتظلمون

على سبعة وجوه  ،فوجه منها  :الظالمين يعني المشركين 111
والوجه الثاني  :الظالمين يعني به المسلم الذي يظلم نفسه بذنب
يصيب من غير شرك 111

والوجه الثالث  :الظلم  ،يعني يظلم الناس 111

والوجه الرابع  :يعني النقص 111
والوجه الخامس  :يظلمون أنفسهم بالشرك والتكذيب 111
والوجه السادس  :يظلمون يعني يجحدون 111

والوجه السابع  :االظالمين  ،يعني السارقين 111
-09الظلم  :قال مقاتل ( :تفسير على أربعة وجوه  :فوجه منها :
الظلم يعني الشرك 111
والوجه الثاني  :ظلم العبد نفسه بذنب يصيبه من غير شرك 111
والوجه الثالث  :الظالمين يعني الذين يظلمون الناس 111

والوجه الرابع  :يظلمون  ،يعني يضرون وينقصون أنفسهم من غير

شك))

()2

ومثل هذا قال هرون والدامغاني

()3

وأضاف ابن الجوزي  :نفس

الظلم أو الظلم بعينه  ،والنقص  ،والجحد  ،والسرقة

()4

( ) 1إعجاز القرآن الكريم للدكتور عبد الجبار فتحي زيدان ص . 47-46
( ) 2األشباه والنظائر لمقاتل ص ،121-114وباسم الوجوه والنظائر ص . 31-29
( ) 3ينظ ــر  :الوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص  ،729-69والوج ــوه والنظ ــائر لل ــدامغاني ص
. 324 ، 326
( ) 4ينظر  :نزهة األعين ص ومنتخب ص  197-196وقرة العيون ص .174-173
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في هذه الوجوه التي قالها مقاتل ومن تبعه كثير من التداخل ،
نجملها فيما يأتي :

-1جعل الوجه األول من أوجه الظالمين بمعنى المشركين  ،وجعل

الوجه األول من أوجه الظلم بمعنى الشرك  ،يضاف إلى ذلك َّأنه جعل الوجه

أيضا .
األول من أوجه الظلمات في اللفظ ( )16بمعنى الشرك ً
-2جعل الوجه الثاني من أوجه الظالمين  ،ظلم المسلم نفسه بذنب
من غير شرك  ،وكذلك جعل الوجه الثاني من أوجه الظلم  ،ظلم العبد نفسه

من غير شرك .
-3جعل الوجه الثالث من أوجه الظالمين بمعنى ظلم الناس  ،وكذلك

جعل الوجه الثالث من أوجه الظلم بمعنى ظلم الناس .

-4جعل الوجه الرابع من أوجه الظالمين بمعنى النقص  ،وكذلك
جعل الوجه الرابع من أوجه الظلم بمعنى الضرر والنقص .

لذلك وجدنا ابن الجوزي يجمع أوجه هذين اللفظين في ستة أوجه

بلفظ الظلم وحده
(.)2

()1

ودمجها العسكري في أربعة أوجه بلفظ الظالمين وحده

بعد هذا أقول  :أهذه أوجه تستحق أن ُـي َّ
رد على قائلها  ،أم هي
فوضى عارمة من التداخالت اللفظية والمعنوية ؟!
عرف الظْلم َّ
بأنه ((وضع الشيء في غير موضعه)) () 3وقال
وقد ِّ

الراغب (( :والظُْل ُم عند أهل اللغة وكثير من العلماء وضع الشيء في غير
إما بنقصان أو زيادة  ،وا َّما بعدول عن وقته أو مكانه
موضعه المختص به َّ ،
( ) 1ينظر  :منتخب قرة العيون النواظر ص . 173
( ) 2ينظر  :الوجوه والنظائر ص .231-231
( ) 3ينظر  :منتخب قرة العيون النواظر ص . 173
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ت
ت ِّ
وظلم َ
ظلم ُ
الس َ
قاء  :إذا تناولته في غير وقتهْ 111
 ،ومن هذا يقال ْ :
موضعا للحفر111ويقال فيما يكثر وفيما يقل من
حفرتَها  ،ولم تكن
َ
ً
األرض ْ
التجاوز ؛ ولهذا ُيستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير؛ ولذلك قيل

آلدم في ِّ
ظالما  ،وفي إبليس ظالم  ،وان كان بين الظلمين بون بعيد ،
تعديه ً
قال بعض الحكماء  :الظُْل ُم ثالثة  ،األول ظْل ٌم بين اإلنسان وبين اهلل  ،ولذا
البنِ ِه و ُهو َي ِعظُ ُه َيا ُبَن َّي ال تُ ْش ِر ْك ِباللَّ ِه إِ َّن ِّ
الش ْر َك
قال تعالى َ ( :وِا ْذ قَ َ
ال لُ ْق َم ُ
ان ْ َ َ
ِ
يم){لقمان  111 }13 :والثاني  :ظْل ٌم بينه وبين الناس 111
َلظُْل ٌم َعظ ٌ
()1

والثالث  :ظْل ٌم بينه وبين نفسه))
لقد أريد م ن ذكر الظلم في شواهد هذه األوجه الظلم بعينه بمعناه
الذي ذكره أهل اللغة  ،وال يجوز أن نزعم َّأنه أريد منه وجه من هذه األوجه

ّإال بدليل قاطع  ،أو بقرينة واضحة  ،أو بنص صحيح صريح من لدن
َّ ِ
آم ُنوْا َوَل ْم َيْلبِ ُسوْا
الشارع  ،ولم أجد هذا الشاهد ّإال في قوله تعالى ( :الذ َ
ين َ
يم َانهُم بِظُْلٍم أُ ْوَلـئِ َك َلهُ ُم األ َْم ُن َو ُهم ُّم ْهتَ ُدون){األنعام }42 :
إِ َ
فسَّر كثير من الصحابة والتابعين قوله تعالى ( :بِظُْلم) بشرك

()2

قال

لما نزلت هذه اآلية شق ذلك على أصحاب رسول
الطبري (( :عن عبد اهلل َّ

اهلل  ،وقالوا  :أيٌّنا لم يظلم نفسه؟ قال  :فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم  :ليس كما تظنون َّ ،إنما هو الشرك 111وعن المسيب َّ
أن عمر بن

فلما قرأها فزع  ،فأتى أبي بن كعب ،
الخطاب رضي اهلل عنه  ،ق أر (اآلية) َّ

أت آية من كتاب اهلل  111فقال ما هي ؟ فقرأها  ،فأيُّنا
فقال  :يا أبا منذر قر ُ
سمعت اهلل يقول ( :ال تُ ْش ِر ْك بِاللَّ ِه
ال يظلم نفسه؟ فقال  :غفر اهلل لك  ،أما
َ

( ) 1المفردات في غريب القرآن ص . 324-327
( ) 2ينظر  :جامع البيان . 2311-294/7
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ِ
ِّ
يم) َّإنما هو  :ولم يلبسوا إيمانهم بشرك))()1وذكر الواحدي
إِ َّن الش ْر َك لَظُْل ٌم َعظ ٌ
مثل هذه الروايات بإسناد البخاري ومسلم () 2وقد رواه البخاري في كتاب
اإليمان  ،باب ظلم دون ظلم

()3

وهذا ما ينطبق على تعريف الظلم الذي مر

ذكره َّ ،
بأنه يشمل الذنب الصغير والذنب الكبير كالشرك .

فالظلم موجود في كل ذنب صغر أم كبر  ،فهناك ظلم كفر  ،وظلم

فسق  ،وظلم ٍّ
سب  ،وظلم غيبة  ،ويختلف ظلم عن ظلم استنا ًدا إلى ما
يضاف إليه  ،ومن أهونه ظلم الظن حسب ظني  ،وأعظمه ظلم الشرك ،
يم َانهُم بِظُْلٍم) وال يصح جعل الشرك من
المقصود في قوله تعالى ( َوَل ْم َيْلبِ ُسوْا ِإ َ
أوجه الظلم ؛ َّ
ألنه ما أريد تسمية الظلم بالشرك أو وصفه به  ،بل تسمية
ِ
ِّ
الشرك ووصفه َّ
يم) ولم
بأنه ظلم  ،فقد قال اهلل تعالى ( :إِ َّن الش ْر َك لَظُْل ٌم َعظ ٌ
يقل َّ :
إن الظلم لشرك عظيم  ،فقد أريد الظلم الذي في الشرك  ،أي  :ليس
ظلم أي ذنب كان  ،وليس هناك أعظم من ظلم الشرك َّ ،
ألنه أريد اقترانه

بأعظم الذنوب

وهذه القضية ألهميتها تحتاج إلى تفصيل أدق  ،فأقول ومن اهلل

الهدى والسداد  :تقدم َّ
أن مقاتل ومقلديه اتخذوا مما جاز وصفه باسم الجنس

 ،أي  :اللفظ الدال على معنى عام أوجهًا له  ،كما حصل هذا بألفاظ عديدة
 ،كالفساد والسوء والحسنى والمعروف والظلم ّ ،إال َّ
أن القرآن الكريم ما
استعمل مثل هذه األلفاظ ّإال لتدل على معانيها العامة  ،ولم يستعملها بأي

معنى خاص من معاني الوجوه التي ُنسبت إليها من لدن أصحاب كتب
الوجوه  ،لكن قد تجيء داللة بعضها العامة مقتصرة على وجه معيَّن من
( ) 1جامع البيان . 294-296/7
( ) 2الوسيط في تفسير القرآن المجيد . 293/2
( ) 3ينظر  :صحيح البخاري ص  79رقم الحديث .32
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دون أن يخرج عن داللته  ،كما حصل هذا في قوله تعالى َ ( :ولَ ْم َيْلبِ ُسوْا
ٍ
ِ
أيضا الظلم بعينه
يم َانهُم بِظُْلم) فالظلم هنا لم يخرج عن معناه  ،فقد أريد به ً
إَ
 ،لكن ليس بمعناه العام  ،وانما قصره الشارع على ظلم الشرك  ،وما أراد
لما أراد
الشرك بحد ذاته  ،إذ لو أراده لقيل  :ولم يلبسوا إيمانهم بشرك  ،لكن َّ
ِ ِ
يم َانهُم بِظُْلٍم) والغرض من
صفة الظلم التي اشتملت عليه قال َ ( :ولَ ْم َيْلب ُسوْا إ َ
ذلك هو التنبيه على َّ
مستندا إلى ما تدل
أن الحكم الذي تضمنته اآلية كان
ً
عليه صفة الموصوف الذي هو الظلم  ،ال على ما يدل عليه الموصوف

مثال
الذي هو الشرك  ،وهذه قضية جديرة بالتذكير  ،فالعرب في الجاهلية ً
أن ما يفعلونه شرك  ،لكن كانوا ينكرون َّ
كانوا ال ينكرون َّ
أن شركهم هذا ُيعد

ظلما .
ً

وصفوة ما َّ
تقدم تفصيله َّأنه قد أُريد من الظلم الظلم بعينه في كل

شاهد من شواهد األوجه المنسوبة إليه ؛ َّ
ألنه لو أراد هذه األوجه بأعيانها

لعبَّر عن معانيها بألفاظها ؛ بل من الظلم أن نذكر لفظ الظلم ونحن نبغي
أيضا أن ُنعبِّر عن المعنى بغير لفظه ؛ َّ
ألن في
غير معناه  ،ومن الظلم ً
ذلك كله وضع الشيء في غير موضعه .

ومما يجدر ذكره في هذا المقام َّ
أن الصحابة رضي اهلل عنهم  ،الذين نزل

القرآ ن بين ظهرانيهم  ،وهم أهل العربية وأعلم الناس بلغة القرآن الكريم
وألفاظه ومقاصدها  ،لم يكونوا يعلمون َّ
بأن الظلم في اآلية يعني ظلم الشرك

 ،لو لم يخبرهم بذلك رسول اهلل صلى اهلل عليهم َّ ،
ألنهم كانوا قد فهموا َّ
أن
اللفظ القرآني ال يعبِّر إالَّ عن معناه  ،وال يعبِّر عن معنى لفظ آخر ّإال بقرينة
قاطعة واضحة ال لبس فيها  ،وال تحتمل الشك  ،فكيف َّ
تسنى لمقاتل ومن

وجوها عديدة من األلفاظ المئة والستة والثمانين التي
تبعه أن يجعل لكل لفظ
ً
اشتمل عليه كتابه  ،لو لم يكن قد اتبعوا فيها المنهج االرتجالي الجزافي
االعتباطي .
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ُّ
تطمئن في كتب الوجوه على
-81اطمأن-تطمئن  :جاء تفسير
ثالثة أوجه  :السكون والرضى واإلقامة

()1

اطمأن قلبه و َّ
اطمأن الرجل و َّ
َّ
اطمأنت نفسه  :إذا سكن
قال الخليل (( :

واستأنس))
االنزعاج))

() 2

()3

وقال الراغب (( :الطمأنينة واالطمئنان  :السكون بعد

وهذه األوجه الثالثة تُ ُّ
عد من مرادفات الطمأنينة  ،أي  :من المعاني
القريبة منها  ،فالسكينة هو المعنى اللغوي الذي ذكره أهل اللغة للطمأنينة ،

َّ
والرضى هو من لوازمها ؛ َّ
االطمئنان للشيء ال يكون ّإال بالرضي به ،
ألن
ويحصل هذا وذاك عند اإلقامة واالستقرار  ،بل االطمئنان للشيء ال يكون

ّإال بعد الشعور باألمن  ،فالمجال مفتوح لذكر ما تستوجبه الطمأنينة  ،وما
يكون من لوازمها ومقدماتها ونتائجها ؛ لذلك استبدل العسكري وجه األمن

أيضا
بوجه اإلقامة وقال (( :الثالث بمعنى األمن  ،ويجوز أن يكون هذا ً

بمعنى السكون  ،قال بعضهم  :معناها ها هنا اإلقامة))

()4

فتأمل كيف احتمل وجه واحد ثالثة معان  ،والوجه الثالث الذي جعله
َّ

مقاتل بمعنى اإلقامة ال يصح ؛ َّ
ألن االطمئنان شعور نفسي  ،وهو سكون
النفس بعد انزعاجها كما عرفه الراغب  ،كالشعور بحالة الرضى بالشيء بعد

النفور منه  ،والشعور باألمن بعد الخوف  ،واستقرار الذهن على رأي معيَّن
بعد اضطراب النفس والشك فيه  ،والحقيقة َّ
أن أغلب األلفاظ التي اشتمل

( ) 1األشــباه والنظــائر ص  122وباســم الوجــوه والنظــائر ص  ،32-31والوجــوه والنظــائر
لهرون ص . 73-72
( ) 2العين ص  ، 577وينظر  :مقاييس اللغة ص .537
( ) 3المفردات في غريب القرآن ص . 319
( ) 4الوجوه والنظائر ص 221
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صِّنف على منواله قامت وجوه ألفاظها على شاكلة
عليها كتاب األشباه وما ُ
وجوه هذا اللفظ وما سبقه  ،فهي ال تستحق أن تَُرَّد على قائليها ؛ وسأتجاوز

كثير منها بكالم موجز .
ًا
-80السعي  :قال مقاتل (( :تفسير السعي على ثالثة وجوه :

ال
فوجه منها  :السعي يعني المشي  ،فذلك قوله في البقرة َ ( :وِا ْذ َق َ
ِ ِ
يم َر ِّ
ط َمئِ َّن
ال َبلَى َولَ ِـكن لَِّي ْ
ال أ ََولَ ْم تُ ْؤ ِمن قَ َ
ف تُ ْحيِـي اْل َم ْوتَى قَ َ
ب أ َِرنِي َك ْي َ
إ ْب َراه ُ
َّ
اج َع ْل َعَلى ُك ِّل َجَب ٍل ِّم ْنهُ َّن
َقْلبِي َق َ
ص ْرُه َّن إَِل ْي َك ثَُّم ْ
ال َف ُخ ْذ أ َْرَب َع ًة ِّم َن الط ْي ِر َف ُ
َن الّله ع ِز ٌ ِ
يم){الببقرة }261
ُج ْزًءا ثَُّم ْاد ُعهُ َّن َيأْتِ َين َك َس ْعًيا َو ْ
اعَل ْم أ َّ َ َ
يز َحك ٌ
والوجه الثاني  :السعي يعني العمل  111وقال في الليل ( :و َّ
اللْي ِل
َ
النه ِار إِ َذا تَجلَّى { }2وما َخلَ َق َّ
الذ َك َر َواألنثَى { }3إِ َّن َس ْعَي ُك ْم
َ
ََ
إِ َذا َي ْغ َشى {َ }1و َّ َ
لَ َشتَّى){الليل }4-1 :

والوجه الثالث  :يسعى  ،يعني يسرع ) 1( ))111هذا ما اتفق عليه

أما ابن الجوزي فقد دمج وجهي المشي
مقاتل وهرون وابن قتيبة والعسكري َّ ،
واإلسراع بلفظ اإلسراع في المشي  ،وأضاف وجه المبادرة بالنية والعزم .

قال الخليل (( :السعي  :عدو ليس بشديد  ،وكل عمل من خير أو
شر  ،فهو السعي  ،يقولون  :السعي  :العمل  ،أي  :الكسب  ،والسعاة في

الكرم والجود))

()2

وقال العسكري ( :السعي  :أصله السرعة في المشي  ،ثم

استعمل في غيره  ،فيقال  :سعى الرجل سعاية  ،إذا ولي الصدقة  ،والساعي

( ) 1األشباه والنظـائر ص  124-123وباسـم الوجـوه والنظـائر ص  ،32وينظـر  :الوجـوه
والنظـ ــائر لهـ ــرون ص  73وتأويـ ــل مشـ ــكل الق ـ ـرآن البـ ــن قتيبـ ــة ص  275-274والوجـ ــوه

والنظـائر للعســكري ص  ،179والوجـوه والنظــائر للـدامغاني ص  254ونزهــة األعــين 155
ومنتخب قرة العيون ص . 143
( ) 2العين ص . 429
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إلى السلطان بسرعته ؛ َّ
ألن الساعي حنق على المسعي  ،فهو سريع إلى
إلحاق الضرر به))

()1

وقال ال ارغب (( :السعي  :المشي السريع وهو دون

شر))
خير كان أم ًّا
العدو  ،ويستعمل للجد في العمل ً ،ا

()2

فهذا هو المعنى اللغوي للسعي وتعريفه  ،فهل ترى أ َّن هذه األوجه

وبأي مسوغ جعل مقاتل ومن
الثالثة خارجة عن هذا المعنى والتعريف؟!
ِّ

تابعه السعي في الوجه األول بمعنى المشي  ،أليس السعي في اللغة يعني

أيضا في اآلية؟ فقوله تعالى :
األسراع في المشي  ،وهو المعنى المراد ً
(َيأ ِْت َين َك َس ْعًيا) يعني  :مسرعة في مشيها  ،وهذا المعنى مع َّأنه موافق للغة ،
سعيا َّ ،
ألنه لم يرد المشي
مشيا  ،بل ً
فهو موافق للمقام ؛ فلم يقل سبحانه ً :

بأن الحياة قد دبَّت َّ
ليطمئن إبراهيم عليه السالم َّ
َّ
فيهن  ،بل
بل اإلسراع فيه ،
انهن  ،حتى َّإن َّ
صرن أكثر نشاطًا من أقر َّ
هن  ،لم يأتينه ماشية  ،بل مسرعة
َّ
مشيهن .
في

وكذلك جعله السعي بمعنى العمل في الوجه الثاني  ،والسعي ال

مر قول
يعني العمل  ،واَّنما اإلسراع فيه  ،وهذا يكون بالجد في العمل  ،وقد َّ

الراغب (( :السعي  :المشي السريع  ،وهو دون العدو  ،ويستعمل للجد في
شر))
خير كان أم ًّا
العمل ً ،ا

فمقاتل هنا ومن سار على منواله  ،اتبعوا من أجل اختالق هذين

الوجهين  ،سبيل تحريف معنى اللفظ في اللغة والقرآن الكريم  .وهذه الطريقة
في اختالق الوجوه تضاف إلى الطرق األُخر التي اتبعوها في األلفاظ

السابقة .

( ) 1الوجوه والنظائر للعسكري ص . 179
( ) 2المفردات في غريب القرآن ص .241
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أما جعله يسعى بمعنى يسرع في الوجه الثالث  ،فهو لم يخرج عن
َّ

معنى السعي ؛ بل هذا هو معناه اللغوي في األصل  ،كما ذكر أهل اللغة ،

مثال قول العسكري (( :السعي  :أصله السرعة في المشي  ،ثم
فقد َّ
مر ً
استعمل في غيره)) ( )1وهذه طريقة أخرى الختالق الوجه  ،هي َّأنهم اتخذوا
صرح به ابن الجوزي بقوله (( :األصل
من معنى اللفظ وجهًا له  ،وهذا ما َّ
في السعي َّ ،أنه اإلسراع في المشي  ،وهو في القرآن على ثالثة أوجه ،

أحدها  :ما ذكرنا))

()2

فإذا اتخذنا من معنى اللفظ وم اردفاته أوجهًا له  ،فقد وقعت الطامة
الكبرى  ،وقضينا على َّ
أن جميع األلفاظ في كتاب اهلل هي من األلفاظ

أن لكل منها أوجهًا ؛ َّ
المشتركة  ،و َّ
ألنه ما من لفظ في العربية والقرآن الكريم
ّإال له معنى وألفاظ ترادفه.
-88الطيبات  :قال مقاتل (( :تفسير الطيبات على ثمانية وجوه :
فوجه منها  ،الطيبات يعني ما كان حرم أهل الجاهلية من األنعام

والوجه الثاني  :الطيبات يعني الحالل  ،وهو المن والسلوى ،111
َّ
َنزْلَنا َعلَ ْي ُك ُم اْل َم َّن
ام َوأ َ
فذلك قوله في البقرة لبني إسؤاثيل َ ( :وظَلْلَنا َعلَ ْي ُك ُم اْل َغ َم َ
السْلوى ُكلُوْا ِمن طَيِّب ِ
ات َما َرَزْقَنا ُك ْم){البقرة 111}57 :
َ
َو َّ َ

والوجه الثالث  :الطيبات يعني الحالل ،وهو الطعام واللباس الحسن

والجماع 111
والوجه الرابع  :الطيبات يعني شحوم ولحم كل ذي ظفر111
والوجه الخامس  :الطيبات يعني الذبائح طيبة لهم 111

والوجه السادس  :الطيبات يعني الحالل وهو الغنيمة 111

( ) 1الوجوه والنظائر ص . 179
( ) 2منتخب قرة العيون ص . 143
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والوجه السابع  :الطيبات يعني الرزق الطيب بعينه 111
والوجه الثامن  :الطيبات يعني به الحسن من الكالم  ،فذلك قوله
()1
َّ
ات لِلطَِّّي ِبين والطَّيِّبون ِللطَّيِّب ِ
ات){النور ))}26 :
تعالى َ ( :والطيَِّب ُ
َ
َ َ ُ َ
قال الخليل (( :الطيب  :الحالل)) ( )2وقال ابن فارس (( :الطاء
والياء والباء  :أصل صحيح واحد يدل على خالف الخبيث 111واألطيبان
األكل والنكاح  111والطيب  :الحالل))
تستلذه الحواس  ،وما تستلذه النفس))

()3

()4

وقال الراغب ((وأصل الطيب ما

أليست هذه األوجه جميعها  ،هي من الطيبات حسب معناها الذي
ذكره أهل اللغة؟ بل هي أمثلة لما أحلَّه اهلل  ،والقرآن الكريم إذا أراد الطيبات
بصفة عامة  ،أو من غير تحديد ومسميات خاصة  ،استعمل لفظ الطيبات

معرفة أو نكرة  ،واذا أراد تعيينها ومسمياتها استعمل األلفاظ الخاصة بها
الربع بمعنى الشحوم ولحم
المعبرة عنها  ،فقد جعل مقاتل الطيبات في الوجه ا

كل ذي ظفر  ،والقرآن الكريم لو أراد ذلك لعيَّنه باالسم كقوله تعالى :
َّ ِ
ادوْا َح َّرْمَنا ُك َّل ِذي ظُ ُف ٍر َو ِم َن اْلَب َق ِر َواْل َغَنِم َح َّرْمَنا َعَل ْي ِه ْم
ين َه ُ
( َو َعَلى الذ َ
َّ
اهم
ط بِ َع ْ
اختَلَ َ
ورُه َما أ َِو اْل َح َو َايا أ َْو َما ْ
ومهُ َما إِال َما َح َملَ ْ
ظٍم َذلِ َك َج َزْيَن ُ
ت ظُهُ ُ
ُش ُح َ
بِب ْغيِ ِهم ِوِاَّنا لَ ِ
ون){األنعام }146 :
صادقُ َ
َ
َ ْ

( ) 1األشـ ــباه والنظـ ــائر ص  127-124وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص  35-33وينظـ ــر:
والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص  76-74والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص ، 222-221
والوجوه والنظائر للدامغاني ص  322-321ونزهة األعين ص . 193-192
( ) 2العين ص. 546
( ) 3مقاييس اللغة ص .542
( ) 4المفردات ص 321
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ُّ
مخل بنظم
وجعل الطيبات في الوجه الثاني بمعنى المن والسلوى
طيِّب ِ
ِ
ات َما
َنزْلَنا َعَل ْي ُك ُم اْل َم َّن َو َّ
القرآن في قوله تعالى َ ( :وأ َ
السْل َوى ُكلُوْا من َ َ
َرَزْقَنا ُك ْم) َّ
فلما ذكر الطيبات أراد اهلل
صرح بالمن والسلوى قبل ذلك َّ ،
ألنه قد َّ
سبحانه أن ِّ
يذكر بني إسرائيل َّ
بأنه لم يقصر حالله الطيب لهم على ِّ
المن
والسلوى  ،بل أحل لهم هذا  ،وكل ما هو حالل من الرزق الطيِّب  ،وقد

ذكرت من قبل َّ
أن من طرق اختالق الوجوه التي اتبعها مقاتل ومقلدوه  ،هو
ُ
قصر الوجه على معنى واحد من معانيه المحتملة والمتعددة  ،كجعله

الطيبات في الوجه الثامن بمعنى الحسن من الكالم في قوله تعالى :
َّ
ات لِلطَِّّيبِين والطَّيِّبون لِلطَّيِّب ِ
ات) بينما ُي ُّ
احدا من عدة
عد هذا المعنى و ً
( َوالطيَِّب ُ
َ
َ َ ُ َ
احتماالت  ،ذكر الطبري وغيره َّ
أن أهل التأويل اختلفوا في تفسير الطيبات
في هذه اآلية على أربعة أقوال :
-1أنها تعني الطيبات من القول  ،وهو المعنى الذي عيَّنه مقاتل .
َّ -2أنها الطيبات من العمل .

َّ -3أنها الطيبات من القول والعمل .
َّ -4أنها الطيبات من النساء .

()1

لما
والقرآن الكريم لو أراد أحد هذه األقوال  ،لذكره بلفظه  ،لكن َّ

استعمل الطيبات وهي اسم جنس  ،فقد أر َّ
جميعا  ،وما يمكن أن ُيلحق
ادهن
ً
َّ
َّ
نحوهن  ،فقصر الطيبات على أحد هذه األقوال  ،هو
بهن مما هو على
خالف ما قصده القرآن الكريم  ،فمقاتل وكل من َّ
صننف مثل كتابه األشباه ،

همهم أن يختلقوا الوجوه  ،ولو كان على حساب التفسير .
كان ُّ

-83الطيب والخبيث  :جاء تفسير الطيب والخبيث عند مقاتل ومن

تبعه على ثالثة أوجه :
( ) 1ينظر  :جامع البيان  ، 129-124/14وزاد المسير . 374/5
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الوجه األول  :الطيب يعني الحالل  ،والخبيث يعني الحرام .
والوجه الثاني  :الطيب والخبث يعني المؤمن والكافر
والوجه الثالث  :الطيب يعني الحسن من القول

أما الخبيث فهو خالف الطيب
مر تعريف الطيب َّ ،
َّ

()1

أما جعله الطيب
الوجه األول والثالث هما من أوجه اللفظ السابق َّ ،

مثال للكافر فهو استعارة داخلة في
مثال للمؤمن  ،والخبيث ً
في الوجه الثاني ً
أن ما كان من المجاز ال ُي ُّ
مر الكالم على َّ
عد من
باب المجاز  ،وقذ َّ

الوجوه .

-82الفواحش  :قال مقاتل (( :تفسير الفواحش على أربعة وجوه :
فوجه منها  :الفواحش يعني المعصية في الشرك  ،فذلك قوله في
حرم أهل الجاهلية على
األعراف َ ( :وِا َذا فَ َعلُوْا فَا ِح َشةً) يعني معصية مما َّ
ْم ُر
َم َرَنا بِ َها ُق ْل إِ َّن الّل َه َ
أنفسهم في الشرك ( َقالُوْا َو َج ْدَنا َعَل ْيهَا َآب َ
ال َيأ ُ
اءنا َوالّلهُ أ َ
()2
ِباْل َف ْح َشاء){األعراف  }24 :يعني بالمعاصي  ،يعني تحريم الحرث واألنعام

والوجه الثاني  :الفاحشة يعني المعصية  ،وهو الزنا فذلك قوله
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
استَ ْش ِه ُدوْا َعلَ ْي ِه َّن أ َْرَبعةً ِّمن ُك ْم َفِإن َش ِه ُدواْ
( َوالالتي َيأْت َ
ين اْل َفاح َشةَ من ِّن َسآئ ُك ْم َف ْ
وه َّن ِفي اْلبي ِ
ت أ َْو َي ْج َع َل اللّ ُه لَهُ َّن
اه َّن اْل َم ْو ُ
وت َحتَّ َى َيتََوفَّ ُ
َم ِس ُك ُ
ُُ
فَأ ْ
ال){النساء  }15 :وقال في األعراف ُ ( :ق ْل إَِّنما ح َّرم ربِّي اْل َفو ِ
اح َش َما
َسبِي ً
َ َ َ َ َ َ
ط َن){األعراف 111}33 :
ظهََر ِم ْن َها َو َما َب َ
َ

( ) 1ينظر  :مقاييس اللغة ص .542
حرم ـوا مــن الحــرث واألنعــام
( ) 2قــال مقاتــل َ (( :وِا َذا فَ َعلُ ـوْا فَا ِح َش ـةً) يعنــي معصــية فيمــا َّ
والثياب واأللبان  ،فنهوا عن ذلك)) تفسير مقاتل .344/1
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والوجه الثالث  :الفاحشة يعني إتيان الرجال في أدبار َّ
هن فذلك قول
ال لِ َقو ِم ِه ِإَّن ُكم َلتَأْتُون اْل َف ِ
لوط في العنكبوت ( :ولُو ً ِ
اح َش َة َما َسَب َق ُكم بِ َها
َ
ْ
طا إ ْذ َق َ ْ
َ
ِ
ِمن أ ٍ
ين){العنكبوت }24 :
َحد ِّم َن اْل َعاَلم َ
ْ َ

والوجه الرابع الفاحشة يعني المعصية  ،وهو النشوز من المرأة كقوله
ِِ ِ
تعالى َ( :يا أَيُّهَا َّ
الن ِب ُّي إِ َذا طَلَّ ْقتُ ُم ِّ
صوا اْل ِع َّدةَ َواتَّقُوا
وه َّن لع َّدت ِه َّن َوأ ْ
الن َساء فَطَلِّقُ ُ
َح ُ
وه َّن ِمن بيوتِ ِه َّن وال ي ْخر ْجن إِ ّال أَن يأ ِْتين بِفَ ِ
اح َش ٍة
اللَّ َه َرَّب ُك ْم ال تُ ْخ ِر ُج ُ
َ َ
َ َ ُ َ
ُُ
()1
ُّمَبيَِّن ٍة){الطالق ))}1 :
قال ابن فارس (( :الفاء والحاء والشين  :كلمة تدل على قبح في

شيء وشناعة  ،من ذلك الفحش والفحشاء والفاحشة  :يقولون  ، :كل شيء

جاوز قدره فهو فاحشة  ،وال يكون ّإال فيما ُيتَ َك َّره))

() 2

وقال الراغب :

((والفحش والفحشاء والفاحشة  :ما عظم قبحه من األفعال واألقوال))

()3

جعل أصحاب كتب الوجوه الفاحشة في الوجه األول بمعنى

المعاصي  ،والصحيح أن تكون بالمعنى الذي ذكره ابن فارس والراغب  ،قال
الزجاج في تفسير شاهد الوجه األول (( :وقوله عز وجل (وِا َذا َفعلُوْا َف ِ
اح َش ًة)
َ
َ
()4
معنى الفاحشة  :ما يشتد قبحه من الذنوب))
وهذا هو المعنى المراد من الفاحشة أينما وردت في القرآن الكريم ،

واالدعاء َّ
بأن الفواحش في الوجه الثاني بمعنى الزنا في قوله تعالى ُ ( :ق ْل
( ) 1األش ــباه والنظ ــائر ص  129-124وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص  35136وينظ ــر :
الوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر لهـ ـ ــرون ص  74-77والوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر للعسـ ـ ــكري ص 261-254
والوجوه والنظائر للدامغاني ص  364-367ونزهة األعين ص . 214-217
( ) 2مقاييس اللغة ص . 729
( ) 3المفردات ص . 349
() 4معاني القرآن واعرابه .267/2
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إَِّنما ح َّرم ربِّي اْلفَو ِ
ش َما ظَهََر ِم ْن َها َو َما َبطَ َن) وان قال به مقاتل وهرون
اح َ
َ َ َ َ َ َ
()1
والعسكري والدامغاني من الوجوهيين وبعض المفسرين فهو أبعد ما يكون
عن الصواب ؛ ذلك َّ
جمعا من جهة
أن الفواحش اسم جنس من جهة  ،وورد ً
أخرى ؛ فكيف يصح أن نجعلها بمعنى الزنا  ،والزنا واحدة من الفواحش ،
والقرآن الكريم أراد الجمع ال المفرد ؟! لذلك فسَّر الطبري الفواحش بالقبائح

من األشياء  ،ونقل عن مجاهد َّ
أن ما ظهر منها  :طواف أهل الجاهلية حول

الكعبة عراة  ،وما بطن  :الزنا( )2وكذلك فُسِّرت الفواحش َّ
بأنها تعني جميع
المعاصي( )3أو هي الكبائر ( )4ولذلك قيل في تفسير ما بطن َّ :
بأنه العمل

سر والزنا والعزل  ،وفي تفسير ما ظهر منها َّ :
بأنه نكاح األمهات
بالفاحشة ًّا

 ،ونكاح األبناء نساء اآلباء  ،والجمع بين األختين  ،وأن تُنكح المرأة على
عمتها  ،أو خالتها  ،وقيل  :ما ظهر منها  :أفعال الجوارح  ،وما بطن :

اعتقاد القلوب

()5

فقصر الفواحش على الزنا وحده تحريف صريح للمعنى المراد من

ذكرها في اآلية الكريمة .
وقد جعل مقاتل ومن تبعه الفاحشة بمعنى النشوز في الوجه الرابع
وه َّن ِمن بيوتِ ِه َّن وال ي ْخر ْجن ِإ ّال أَن يأْتِين ِبفَ ِ
اح َش ٍة
في قوله تعالى ( :ال تُ ْخ ِر ُج ُ
َ َ
َ َ ُ َ
ُُ
ٍ
متعيًنا  ،ويبدو َّ
أن مقاتل عمد إلى ذلك
أيضا وجه محتمل وليس ّ
ُّمَبيَِّنة) وهو ً
وجها َّ ،
ألن وجوه اللفظ
 ،إلدراكه َّأنه إذا ذكر للوجه معنيين وأكثر ال ُي َع ُّد ً
( ) 1ينظر  :الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي . 364/2
( ) 2ينظر  :جامع البيان .197/4
( ) 3ينظر  :زاد المسير في علم التفسير . 146/3
( ) 4ينظر  :اللباب في علم الكتاب . 96/9
( ) 5ينظر  :زاد المسير في علم التفسير .197/4
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المشترك يجب أن تمثل معاني حقيقية  ،والمعاني الحقيقية هي التي ال
تحتمل غير معنى واحد  ،وال يختََلف فيها  ،وا َّ
ال َّ
دل على َّأنها ليست من
ُ
رت
الوجوه  ،قال الطبري (( :واختلف أهل التأويل في معنى الفاحشة التي ُذ ِك ْ
َّ
في هذا الموضع  ،والمعنى الذي من أجله أذن اهلل بإخر َّ
كونهن
اجهن في حال

َّ
بيوتهن  ،فقال بعضهم  :الفاحشة التي ذكرها في هذا الموضع
في العدة من

هو الزنا  ،واإلخراج الذي أباحه اهلل هو اإلخراج إلقامة الحد111وقال

آخرون  :الفاحشة التي عناها اهلل في هذا الموضع  :البذاء على
أحمائها 111وقال آخرون  :بل ذلك نشوزها على زوجها ؛ فيطلقها على
النشوز ؛ فيكون لها التحول حينئذ من بيتها))

()1

وبعد ذكر هذه التأويالت

قال (( :والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال  :عنى بالفاحشة
في هذا الموضع المعصية))

()2

وهذا هو الصواب ؛ َّ
ألن الفاحشة اسم جنس

عنى به كما قال الزجاج  :الفاحشة ((كل ما يجب فيه الحد))

()3

والنشوز

بعينه ال يوجب عليه الحد وال اإلخراج ّ ،إال إذا َّ
أدى إلى طالقها  ،فيجب

األخراج لطالقها ال لنشوزها  ،وقال العسكري في وجه النشوز في هذا

الموضع (( :قال هي النشوز  ،وعندنا َّأنه الزنا  ،وما يجري مجراه من قبح
المعاصي ؛ َّ
ألنه ال تكاد العرب تسمي بالفاحشة إالَّ كل ذنب شديد القبح الزم
العار  ،وليس النشوز مما يجري عليه اسم الفاحشة))

()4

يضاف إلى ما َّ
تقدم ذكره َّ
أن القرآن الكريم لو أراد النشوز لذكره بلفظه
َّ ِ
وه َّن
ون ُن ُش َ
وه َّن َو ْ
اه ُج ُر ُ
وزُه َّن َف ِعظُ ُ
 ،كما ذكره في قوله تعالى َ ( :والالتي تَ َخافُ َ

( ) 1جامع البيان . 151-149/24
( ) 2جامع البيان . 151/24
( ) 3معاني القرآن واعرابه . 144/5
( ) 4الوجوه والنظائر ص . 259
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ِ
ض ِ
ان
وه َّن فَِإ ْن أَطَ ْعَن ُك ْم فَالَ تَْبغُوْا َعلَ ْي ِه َّن َسبِي ً
اض ِرُب ُ
اج ِع َو ْ
ال إِ َّن اللّ َه َك َ
في اْل َم َ
ير){النساء  }34 :فهذا هو النشوز ال يوجب الحد وال اإلخراج  ،بل ال
َعلِيًّا َكبِ ًا

يوجب حتى الطالق  ،بل يوجب المعالجة  ،وقد ذكر القرآن الكريم طرق هذه
المعالجة التي تنتهي بالطاعة  ،فيكون القرآن الكريم قد عنى بالفاحشة المبيِّنة
كل ما َّ
اشتد قبحه من األفعال  ،وقصرها على النشوز خالف ما عناه كتاب

اهلل عز وجل

لقد اختلق مقاتل ومقلدوه م ما جاز وصفه بالفاحشة أوجهًا لها ،ذلك
يسم الفاحشة بالزنا كما
مثال لم ِّ
عن طريق الدراسة المعكوسة  ،فالقرآن الكريم ً

أشرت
سمى الزنا بالفاحشة  ،وهذه حقيقة كثر ما
جاء في الوجه الثاني  ،بل َّ
ُ
الزَنى ِإَّنه َكان َف ِ
إليها  ،يؤكدها قوله تعالى َ ( :والَ تَ ْق َرُبوْا ِّ
اح َشةً َو َساء
ُ َ
َسبِيالً){اإلسراء  }32 :فتأمل َّ
سم
أن القرآن الكريم َّ
سمى الزنا فاحشة  ،ولم ُي ِّ
استنادا إلى ما عددته من
أيضا بالسوء ،
الفاحشة بالزنا  ،كما َّ
ً
سماه ووصفه ً
قبل قاعدة عامة َّ :
وصف بالمعنى العام  ،وال يصح
أن اللفظ الخاص ُي َ

العكس ؛ َّ
ألن الخاص يندرج تحت العام  ،وال يندرج العام تحت الخاص ،
ويقال الكالم نفسه في ما يتعلق بالوجه الثالث  ،وهناك وجه لم يذكروه وكان
يمكن أن يختلقوه بالطريقة نفسها  ،لكن سهوا عنه ولم يخطر ببالهم  ،هو
النساء إِ َّ
نكاح ما نكح اآلباء قال تعالى ( :و َ ِ
ال َما
اؤ ُكم ِّم َن ِّ َ
ال تَنك ُحوْا َما َن َك َح َآب ُ
َ
ف إَِّنه َكان َف ِ
أيضا نكاح
ال){النساء َّ }22 :
اح َش ًة َو َم ْقتًا َو َساء َسبِي ً
فسمى ً
َق ْد َسَل َ ُ َ
ما نكح اآلباء بالفاحشة ووصفه بالمقت والسوء.

والفاحشة اسم جنس يتعلق بالفروج وغيرها  ،وقد أريد منها أينما

وردت في القرآن الكريم الفاحشة بعينها وبمعناها العام  ،الذي جاز أن

يوصف بها كل ذنب اشتد قبحه َّ ،
لكنها وردت في مواضع  ،وقد اقتصر
َ
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وصف الزنا بها ((والزنى معروف))( )1كما جاء في الوجه الثاني  ،في قوله
ِ
ِ ِ
َّ ِ ِ
استَ ْش ِه ُدوْا َعَل ْي ِه َّن أ َْرَبع ًة ِّمن ُك ْم َفِإن
تعالى َ ( :والالتي َيأْت َ
ين اْل َفاح َش َة من ِّن َسآئ ُك ْم َف ْ
ِ
ِ
َش ِه ُدوْا َفأ ِ
ت أ َْو َي ْج َع َل الّل ُه َلهُ َّن
اه َّن اْل َم ْو ُ
وه َّن في اْل ُب ُيوت َحتَّ َى َيتََوفَّ ُ
َمس ُك ُ
ْ
َس ِبيالً){النساء  }15 :والفاحشة في هذه اآلية لم تخرج عن معناها  ،فقد أريد

أيضا الفاحشة بعينها  ،لكن ليس بمعناها العام الذي يشمل الزنا وغيره ،
بها ً
واَّنما قصر السياق داللتها على الزنا  ،وما أراد الزنا بحد ذاته  ،إذ لو أراده
لما أراد صفة الفحش في الزنا
لقيل  :والالتي يأتين الزنا من نسائكم  ،لكن َّ
قال ( :والالَّتِي يأْتِين اْل َف ِ
اح َش َة ِمن ِّن َسآئِ ُك ْم)  ،والغرض من ذلك هو التنبيه
َ َ
َ
َّ
َّ
على َّ
يتوفاهن
إمساكهن في البيوت حتى
أن الحكم الذي تضمنته اآلية  ،وهو

استنادا إلى الزنا المعروف معناه  ،بل إلى الفحش فيه الذي يعني
 ،لم يجئ
ً
قبح الشيء وشناعته  ،وكذلك أمر قصر داللتها العامة على  :إتيان الرجال
في أدبار َّ
ال
هن كما جاء ذلك في الوجه الثالث في قوله تعالى َ ( :ولُو ً
طا إِ ْذ َق َ
ِ
اح َش َة ما سب َق ُكم بِها ِم ْن أ ٍ
لِ َقو ِم ِه إَِّن ُكم َلتَأْتُون اْل َف ِ
ين){العنكبوت :
َحد ِّم َن اْل َعاَلم َ
َ
َ ََ
َ
َ
ْ
ْ
}24

مر ذكره َأنه قد أريد من الفاحشة أينما
وصفوة القول من كل ما َّ
وردت في القرآن الكريم الفاحشة بعينها  ،وال وجوه لها فيه .
-85أدنى  :قال مقاتل (( :تفسير أدنى على أربعة وجوه :

فوجه مهنا  :أدنى يعني أجدر فذلك قوله في البقرة ( :وأ َْدنى أَالَّ
َ َ
()2
تَْرتَ ُابوْا){البقرة  }242 :يقول  :وأجدر أن ال تشكوا
والوجه الثاني  :أدنى يعني أقرب 111
والوجه الثالث  :أدنى يعني أقل 111

( ) 1مقاييس اللغة ص .344
( ) 2ينظر  :تفسير مقاتل . 151/1
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والوجه الرابع  :أدنى يعني دون))

()1

قال ابن فارس (( :الدال والنون والحرف المعتل أصل واحد يقاس

الدني وهو القريب  ،من دنا
بعضه على بعض  ،وهو المقاربة  ،من ذلك
ّ
لدنوها  111والدنيء من الرجال الضعيف الدون  ،وهو
وس ِّمت الدنيا ِّ
يدنو ُ
من ذاك َّ
الدني  :الدون111وجاء في
ألنه قريب المأخذ والمنزلة111و ُّ
الحديث  :إذا أكلتم فَ َدُّنوا  ،أي  :كلوا مما يليكم مما يدنو منكم))
العسكري (( :أدنى  :أفعل من الدنو وهو القرب )) ( ) 3وقال الراغب :
()2

وقال

ويعبَّر باألدنى تارة عن األصغر فيقابل
((الدنو  :القرب بالذات أو بالحكمُ 111
باألكبر 111وعن األرذل فيقابل بالخير  ،وتارة عن األقرب فيقابل باألقصى))
()4

يتبيَّن من المعنى اللغوي الذي ذكره أهل اللغة لالسم أدنى  ،أن

األوجه المنسوبة إليه ال تخرج عن معناه  ،أو بتعبير آخر َّأنها تُ ُّ
عد من
مرادفاته  ،فهي ال تحتاج إلى تعليق  ،وقد تكرر كالمنا على ما كان من
مرادفات اللفظ ّ ،إال الوجه األول  ،وهو جعل أدنى بمعنى أجدر في قوله

تعالى َ ( :وأ َْدَنى أ َّال تَ ْرتَ ُابوْا) َّ
ألن أجدر ال يعني أقرب ؛ إذ هو من الجدار ،
وهو الحائط  ،وقولنا  :وأجدر بكذا  ،معناه ((ينبغي أن يثبت ويبني أمره

( ) 1األشــباه والنظــائر ص  131وباســم الوجــوه والنظــائر ص  37-36وينظــر  :والوجــوه
والنظــائر لهــرون ص 79-74والوجــوه والنظــائر للعســكري ص  ،31-31والوجــوه والنظــائر
للدامغاني ص  94-97ونزهة األعين ص . 32
( ) 2مقييس اللغة ص .311
( ) 3الوجوه والنظائر ص . 31
( ) 4المفردات ص . 179
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عليه))

()1

كبناء الجدار وثباته ؛ قال الطبري (( :يعني َّ
جل ثناؤه بقوله :
()2

( َوأ َْدَنى) وأقرب من الدنو وهو القرب))
أن ال تشكوا في مبلغ الحق واألجل))

وقال الواحدي (( :أي  :أقرب إلى

() 3

وقال الزمخشري (( :وأقرب من
()5

انتفاء الريب)) ( )4وقال ابن عطية َ ((( :وأ َْدَنى) معناه  :وأقرب))
()6
تقليدا
الجوزي الذي عيَّن أن تكون ( َوأ َْدَنى) بمعنى  :وأجدر  ،في النزهة
ً
لمقاتل لم يجعلها بهذا المعنى في تفسيره بل قال َ ((( :وأ َْدَنى) أي :
()4

وابن

وأقرب))( )7وقال القرطبي َ ((( :وأ َْدَنى) معناه  :وأقرب))
البيضاوي (( :وأقرب في أن ال تشكوا)) ( )9وقال النسفي (( :وأقرب إلى انتفاء
انتفاء الريب في الشاهد والحاكم وصاحب الحق))

()11

وقال البيضاوي :

وقال أبو حيان :

(( َّ
ألن انتفاء الريبة مترتب على طاعة اهلل في الكتابة واإلشهاد ؛ فعنهما تنشأ
أقربة انتفاء الريبة))

() 11

وقال الشوكاني (( :أقرب لنفي الريب في

( ) 1مقاييس اللغة ص . 157
( ) 2جامع البيان . 155/3
( ) 3الوسيط . 415/1
( ) 4الكشاف . 322/1 :
( ) 5المحرر الوجيز . 343/1
( ) 6ص . 32
( ) 7زاد المسير . 274/1
( ) 4الجامع ألحكام القرآن .245/3
( ) 9أنوار التنزيل . 164/1
( ) 11مدارك التزيل ص .144
( ) 11البحر المحيط . 564/2
179

معامالتكم)) ()1وقال اآللوسي (( :أي  :أقرب إلى انتفاء ريبكم وشككم))
وقال ابن عاشور (( :وأقرب إلى نفي الريبة والشك))

()2

()3

أحدا من المفسرين حتى ابن الجوزي من فسَّر ( َوأ َْدَنى)
فلم أجد ً
بمعنى  :وأجدر  ،إالَّ مقاتل ومقلدوه في كتب الوجوه والنزهة  ،وهذه حالة
تتكرر منه وممن قلَّده ؛ مما ُّ
يدل على َّأنهم كانوا ال يعنيهم أن يفسروا اللفظ
القرآني بمعناه أو بغير معناه ؛ كل ذلك من أجل أن يختلقوا الوجه اختالقًا ،

ومن الضروري أن ننبه على َّ
أن هذه الوجوه التي ذكرها مقاتل

ومقلدوه أللفاظ القرآن الكريم  ،ال تدخل في باب الشرح والتفسير  ،بل ُّ
عدوها
معاني حقيقية كمعاني اللفظ المشترك  ،وهنا يكمن خطرها إذا كانت خالف

ألنها تُ ُّ
ما عناه القرآن الكريم ؛ َّ
يفا لمعاني القرآن الكريم  ،وهو
عد حينئذ تحر ً
خطر عن تحريف ألفاظه .
اليقل ًا

-86تأويل  :قال مقاتل (( :فوجه منها تأويله  ،يعني منتهى كم
يملك محمد وأمته  ،فذلك قوله في آل عمران ْ ( :ابتِ َغاء اْل ِفتَْن ِة َو ْاب ِت َغاء
ُمته ّإال
تَأ ِْويلِ ِه){آل عمران  }7 :يعني  :وما يعلم تأويل كم يملك محمد وأ ُّ
اهلل .

والوجه الثاني  :تأويله يعني عاقبة ما وعد اهلل في القرآن من الخير
والشر يوم القيامة  ،فذلك قوله في األعراف ( :ه ْل ينظُرون إِ َّ
ال
َ َ ُ َ
تَأ ِْويَلهُ){األعراف }53 :

والوجه الثالث  :تأويل يعني تعبير الرؤيا فذلك قوله في يوسف :
يل األَح ِاد ِ
ِ
يث){يوسف }6 :
يك َرب َ
( َو َك َذلِ َك َي ْجتَبِ َ
ُّك َوُي َعلِّ ُم َك من تَأ ِْو ِ َ
( ) 1فتح القدير .341/1
( ) 2روح المعاني . 59/2
( ) 3التحرير والتنوير . 579/2
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ال َيا
والوجه الرابع  :تأويل يعني تحقيق  ،فذلك قول يوسف َ ( :وقَ َ
اي ِمن َقْب ُل َق ْد َج َعَلهَا َربِّي َحقًّا){يوسف  }111 :يعني :
أََب ِت َهـ َذا تَأ ِْو ُ
يل ُرْؤَي َ
تحقيق رؤياي
والوجه الخامس :
ال الَ َيأْتِي ُك َما
السجن ( :قَ َ
يعني بألوانه  ،يعني ألوان

تأويله يعني ألوانه  ،فذلك قول يوسف لصاحبي
ام تُْرَزقَانِ ِه إِالَّ َنَّبأْتُ ُك َما بِتَأ ِْويلِ ِه){يوسف }37 :
طَ َع ٌ
الطعام من فبل أن يأتيكما)) وما قاله مقاتل قاله
()1

هرون بن موسى  ،والعسكري  ،والدامغاني  ،وابن الجوزي

قال الخليل (( :والتأويل تفسير الكالم الذي تختلف معانيه)) ()2وقال

ابن فارس  (( :تأويل الكالم وهو عاقبته وما يؤول إليه))()3وقال العسكري :

تأويال إذا َّ
عرف منه معناه)) () 4وقال
((و َّأول الكالم
ً
رده إلى الوجه الذي ُي َ
الراغب (( :التأويل 111هو ُّ
رد الشيء إلى الغاية المرادة منه)) () 5وقال
القرطبي (( :والتأويل يكون بمعنى التفسير111ويكون بمعنى ما يؤول إليه
()6

آل األمر إلى كذا يؤول إليه))
األمر  ،واشتقاقه من َ
فهذا هو معنى التأويل  ،وهو وجهه  ،وال وجه له غيره  ، ،فجعله

بمعنى العاقبة كما جاء في الوجه الثاني  ،هو كقول ابن فارس المتقدم ذكره :
( ) 1األش ــباه والنظ ــائر ص  132-131وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص  34-37وينظ ــر :
الوجــوه والنظــائر لهــرون ص  41- 79والوجــوه والنظــائر للعســكري ص 111-99والوجــوه
والنظائر للدامغاني ص144-143ونزهة األعين ص. 44-43
( ) 2العين ص . 44
( ) 3مقاييس اللغة ص .62
( ) 4الوجوه والنظائر ص . 94
( ) 5المفردات ص .36
( ) 6الجامع ألحكام القرآن .17-16/4
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(( تأويل الكالم وهو عاقبته وما يؤول إليه)) وكذلك جعله بمعنى تعبير الرؤيا
 ،كما جاء في الوجه الثالث  ،فالتعبير يعني التفسير  ،كما يعنيه التأويل ،

أما التحقيق كما جاء في الوجه الرابع  ،فهو من لوازم التأويل الحق ونتائجه ،
َّ
وهذا ظاهر من قوله تعالى َ ( :ق ْد َج َعلَهَا َربِّي َح ًّقا)
وكثير ما يقطع مقاتل بتفسير ما احتمل واختلف أهل التأويل في
ًا

تفسيره  ،لعلمه َّ
أن من عالمات الوجه أن ال يحتمل غير معنى واحد  ،فإذا

احتمل خرج من دائرة الوجه إلى دائرة الشرح والتفسير  ،وهذا ديدنه في

األشباه  ،فما عيَّنه هو ومقلدوه في الوجه األول وهو جعله التأويل بمعنى
منتهى كم يملك محمد وأمته في قوله تعالى َ ( :و ْابتِ َغاء تَأ ِْويلِ ِه)هو قول من
أقوال  ،قال الطبري في تفسير هذه اآلية (( :اختلف أهل التأويل في معنى

التأويل111وقال آخرون  :بل معنى ذلك  :عواقب القرآن  ،وقالوا َّإنما أرادوا
أن يعلموا متى يجيء ناسخ األحكام111وقال آخرون معنى ذلك ( َو ْاب ِت َغاء
()1
تَأ ِْويلِ ِه) ما تشابه من آي القرآن يتأولونه))
وقال الزجاج (( :ومعنى ابتغائهم تأويله َّأنهم طلبوا تأويل بعثهم

واحيائهم))( )2والصحيح أن المراد تأويل ما تشابه من القرآن ؛ َّ
ألنه راجع إليه
ِ
َّ ِ
ات
اب ِم ْنهُ َآي ٌ
يأَ
َنزَل َعلَ ْي َك اْلكتَ َ
 ،وهذا هو الظاهر في قوله تعالى ُ ( :ه َو الذ َ
ات َفأ َّ َّ ِ
ات ُه َّن أ ُُّم اْل ِكتَ ِ
ون
ُخ ُر ُمتَ َشابِهَ ٌ
ُّم ْح َك َم ٌ
اب َوأ َ
ين في ُقلُوبِ ِه ْم َزْي ٌغ َفَيتَّبِ ُع َ
َما الذ َ
َما تَ َش َاب َه ِم ْن ُه ْابتِ َغاء اْل ِفتَْن ِة َو ْابتِ َغاء تَأ ِْو ِيل ِه)
وكذلك جعل التأويل بمعنى اللون ؛ َّ
ألن اإلخبار بألوان الطعام كما
ال يأ ِْتي ُكما طَعام تُرَزَقانِ ِه إِالَّ
جاء في الوجه الخامس في قوله تعالى َ ( :ق َ
ال َ َ َ َ ٌ ْ
ِِ
أيضا في باب التفسير  ،يضاف إلى ذلك َّأنه وجه
َنَّبأْتُ ُك َما بِتَأ ِْويله) يدخل ً
( ) 1جامع البيان. 213/3
( ) 2معاني القرآن واعرابه  319/1وينظر  :الجامع ألحكام القرآن .16/4
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وجها
خاص متعلق بقصة يوسف عليه السالم ؛ فكيف يصح أن ُيجعل
ً
للتأويل ؟! ؛ َّ
ألن الوجه يجب أن يكون معنى من معاني اللفظ المشترك ،
فهو مرتبط به  ،ويتضمنه أينما ورد ذكره في القرآن الكريم  ،أي  :جاز قصده
في كل زمان ومكان  ،لذا ال يصح أن يرتبط بحالة خاصة وقعت فيما
مضى .
فما ذكره مقاتل ومقلدوه فهي ليست أوجهًا للتأويل  ،بل هي مرادفات
وشروحات وتفسيرات له
-87االستغفار  :قال مقاتل (( :تفسير االستغفار على ثالثة وجوه :
فوجه منها  :االستغفار من الذنب والشرك111
والوجه الثاني  :االستغفار يعني الصالة فذلك قوله في آل عمران :
ِ
ِِ
ِِ
الصابِ ِرين و َّ ِ ِ
َس َح ِار){آل
ين َواْل ُم ْستَ ْغف ِر َ
ين َواْل ُمنفق َ
ين َواْلقَانت َ
الصادق َ
ين ِباأل ْ
( َّ َ َ
() 1
َس ِ
حار ُه ْم
عمران }17 :
كقوله تعالى في الذاريات َ ( :وِباأل ْ
ِ
ون){الذاريات }14 :
َي ْستَ ْغف ُر َ
()2
والوجه الثالث  :االستغفار يعني االستغفار من الذنب))
قال ابن فارس (( :فالغفر  :الستر))

() 3

وقال ابن الجوزي :

((االستغفار  :استفعال من طلب الغفران  ،والغفران تغطية الذنب بالعفو عنه
الغفر  :الستر))
،و َ

()1

ِ
َسـ ـ َـح ِار) يقـ ــول  :المص ــلين هلل باألسـ ــحار  ،يعنـ ــي
( ) 1ق ــال مقاتـ ــل َ ((( :واْل ُم ْس ــتَ ْغف ِر َ
ين بِاأل ْ
المصلين من آخر الليل)) تفسير مقاتل .161/1
( ) 2األشباه والنظائر ص 132وباسم الوجـوه والنظـائر ص  34وينظـر  :الوجـوه والنظـائر

له ــرون ص  41والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص  ،34-36والوج ــوه والنظ ــائر لل ــدامغاني
ص ، 114-113ونزهة األعين  16-15ومنتخب قرة العيون البن الجوزي ص . 29
( ) 3مقاييس اللغة ص . 696
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وأهل اللغة  ،وان فسروا الغ ْفر (مصدر َغفَ َر) بالستر  ،فهذا ال يعني
َّ
أن الستْر هو الغ ْفر بعينه  ،بل ال يكون الغ ْفر بعينه ّإال الغ ْفر ؛ إذ ال يعبِّر
أن العسكري ذكر َّ
ال لفظه  ،والدليل على ذلك َّ
أن بين غفر
عن معنى اللفظ إ ّ
() 2

وأنا أعد الكتب التي تناولت ذكر الفروق بين

وستر فرًقا في الداللة
األلفاظ المترادفة أكبر دليل على َّأنه ال يوجد في اللغة  ،وال سيما في القرآن
الكريم لفظان متطابقان في المعنى .

وجعل مقاتل االستغفار في الوجهين األول والثالث بمعنى االستغفار

من الذنب والشرك  ،وهل يعني االستغفار غير ذلك؟!
وجعل ومن تبعه  :هرون والعسكري والدامغاني وابن الجوزي
ِ
ين
االستغفار بمعنى الصالة  ،في الوجه الثاني في قوله تعالى َ ( :واْل ُم ْستَ ْغف ِر َ
ِ
َس ِ
ون){الذاريات }14 :
حار ُه ْم َي ْستَ ْغف ُر َ
َس َح ِار){آل عمران َ ( }17 :وِباأل ْ
بِاأل ْ
وهذا الوجه أبعد ما قيل عن الصواب .

() 3

وقال

َّح َرةُ وهو قبل الصبح))
َّح ُر والس َ
قال ابن فارس (( :والس َ
َّحر  :الوقت قبل طلوع الفجر والعرب تقول  :جئتُ َك بأعلى
الزجاج (( :والس َ

َّحر  ،تريد في أول السَّحر  ،وهو أول إدبار الليل إلى طلوع الفجر
الس َ
الظاهر البيِّن)) ( ) 4وقال الراغب هو ((اختالط ظالم آخر الليل بضياء
النهار)) ()5وقال (( :والفجر فجران  :الكاذب وهو كذنب السرحان  ،والصادق

( ) 1نزهة األعين ص . 15
( ) 2ينظر  :الفروق اللغوية ص .265-264
( ) 3مقاييس اللغة ص .431
( ) 4معاني القرآن واعرابه .325/1
( ) 5المفردات ص . 234
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()1
َّح ُر
وبه يتعلق حكم الصوم والصالة)) وقال الزمخشري (( :واَّنما ُس ِّمي الس َ
()2
وسمي بالكاذب َّ
استعارة ؛ َّ
ألنه يكون
ألنه وقت إدبار الليل واقبال النهار))
ِّ

بظهور خط أبيض عمودي جهة طلوع الشمس ثم ما يلبث أن يختفي ؛
مؤذنا بطلوع الشمس.
ليظهر بعده خط أبيض أفقي ينتشر بعد ذلك ً
قال الطبري (( :اختلف أهل التأويل في القوم الذين هذه الصفة
صفتهم  ،فقال بعضهم  :هم المصلون 111وقال آخرون  :هم
المستغفرون 111وقال آخرون  :هم الذي ن يشهدون الصبح في جماعة)) ال

ضير في هذه األقوال  ،وان لم يصب أكثرها الحقيقة ؛ َّ
ألنها سيقت سياق
الشرح والتفسير  ،فيكون فيها مجال مفتوح لألخذ والرد  ،ولكن الخطر يكمن

فيما ِّ
تعينه كتب الوجوه من هذه األقوال على َّأنه حقيقة يمثل عين المعنى

المراد ؛ لذلك نجد الطبري بعد عرض هذه التفسيرات الثالثة يقول (( :وأولى
هذه األقوال  111قول من قال  : :هم السائلون أن يستر عليهم فضيحتهم
بها باألسحار 111وأظهر معاني ذلك أن تكون مسألتهم إياه بالدعاء)) وأكد
الطبري هذا المعنى بما روي (( :عن إبراهيم بن حاطب عن أبيه  ،قال :
رجال في السحر في ناحية المسجد  ،وهو يقول  :رب أمرتني
سمعت ً
ُ
فأطعتك وهذا سحر فاغفر لي  ،فإذا ابن مسعود 111حدثنا نافع َّ
أن ابن

َس َح ْرنا؟ فأقول  :ال  ،فيعاود
عمر كان يحيي الليل صالة  ،ثم يقول  :أ ْ
()3
قلت  :نعم  ،قعد يستغفر ويدعو حتى يصبح))
الصالة  ،فإذا ُ
ومما يؤيد َّ
أن المراد من االستغفار بالسحر هو االستغفار بعينه

الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم  ،فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه
( ) 1المفردات ص . 334
( ) 2أساس البالغة ص . 247
( ) 3جامع البيان 245-244/3
185

َّ
أن رسول اهلل عليه وسلم قال  :ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء
الدنيا حين يبقى ثلث الليل ِ
اآلخر يقول من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له

()1

استنادا إلى هذا الحديث اختار القرطبي َّ
أن المراد من المستغفرين
و ً
قلت أصح من هذا ما روى األئمة عن
باألسحار االستغفار باللسان قال ُ :

أبي هريرة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  :ينزل اهلل عز وجل إلى
السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي الثلث األخير من الليل فيقول  :أنا الملك

أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له  ،من ذا الذي يسألني فأعطيه ،
من ذا الذي يستغفرني فأغفر له  ،وال يزال كذلك حتى يطلع الفجر في رواية

حتى ينفجر الصبح  ،لفظ مسلم))

()2

وم أ َْدَنى ِمن ثُلُثَ ِي
وما يؤيد هذا قول اهلل تعالى ( :إِ َّن َرب َ
َّك َي ْعلَ ُم أََّن َك تَقُ ُ
َّ ِ
اللَّْي ِل وِنص َفه وثُلُثَه و َ ِ
ين َم َع َك َواللَّهُ ُي َق ِّد ُر اللَّْي َل َو َّ
النهَ َار){المزمل :
طائ َفةٌ ِّم َن الذ َ
َ ْ َُ َُ
َّ
ِ
األس َح ِار ُه ْم
 }21وقوله تعالى َ ( :ك ُانوا َقل ً
يال ِّم َن اللْي ِل َما َي ْه َج ُع َ
ون {َ }17وِب ْ
ِ
َّحر كما تقدم تعريفه هو الوقت
ون){الذاريات  }14-17 :والس َ
َي ْستَ ْغف ُر َ

المحصور بين الفجر الكاذب والفجر الصادق  ،وهو وقت قصير قُ ِّدر بنحو
 25-21دقيقة  ،فالصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يقيمون الليل بالصالة
وقراءة القرآن  ،ويخصصون وقت السحر لالستغفار جاء في جامع البيان

إما
للطبري (( :عن قتادة 11قال  :كانوا ال ينامون حتى يصلوا العتمةَّ 111

من أولها وا َّما من وسطها 111عن الحسن قال  :مدوا في الصالة ونشطوا
األس َح ِار
حتى كان االستغفار بسحر 111قال ابن زيد في قوله تعالى َ ( :وِب ْ

( ) 1صـ ــحيح البخـ ــاري رقـ ــم الحـ ــديث  1145ص  ، 332وصـ ــحيح مسـ ــلم رقـ ــم الحـ ــديث
 1772ص . 317
( ) 2ينظر صحيح مسلم رقم الحديث  1732ص . 317
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ِ
ون) 111قال  :بلغنا َّ
أن نبي اهلل يعقوب حين سألوه أن يستغفر
ُه ْم َي ْستَ ْغف ُر َ
ِِ
ِ
َستَ ْغ ِف ُر
ين {َ }97ق َ
ال َس ْو َ
وبَنا إَِّنا ُكَّنا َخاطئ َ
استَ ْغف ْر َلَنا ُذ ُن َ
فأْ
لهم ( َقالُوْا َيا أََب َانا ْ
َل ُكم ربِّي إَِّنه هو اْل َغفُور َّ ِ
يم){يوسف  }94-97 :قال  :قال بعض أهل
ُ
الرح ُ
ْ َ َ ُ َُ
العلم َّإنه َّ
أخر االستغفار إلى السحر  ،قال  :وذكر بعض أهل العلم َّ
أن
الساعة التي تُفتَح فيها أبواب الجنة السحر  ،حدثني يونس  ،قال أخبرنا ابن
()1
سمعت ابن زيد يقول  ،السحر السدس األخير من الليل))
وهب  ،قال
ُ
فال يصح لما َّ
تقدم ذكره قول أهل الوجوه  ،وال يصح من وجه آخر

 ،وهو َّ
أن في معنى المصلين باألسحار قصر صالتهم في السحر بينما
كان الصحابة رضي اهلل عنهم يبدؤون بإقامة الليل بالصالة قبل األسحار
وم أَ ْدَنى ِمن ثُلُثَ ِي اللَّْي ِل
شهد في حقهم قول اهلل تعالى ( :إِ َّن َرب َ
َّك َي ْعلَ ُم أََّن َك تَ ُق ُ
َّ ِ
ونِصفَه وثُلُثَه و َ ِ
ين َم َع َك َواللَّهُ){المزمل }21 :
طائفَةٌ ِّم َن الذ َ
َ ْ َُ َُ

وأحدث العسكري وجهًا لم يقل به مقاتل ومقلداه هرون والدامغاني هو
وجه التوبة فقد قال (( :االستغفار111وهو في القرآن على ثالثة أوجه :
األول  :التوبة قال اهلل تعالى ِ ( :
ار){نوح :
ان َغفَّ ًا
استَ ْغف ُروا َرَّب ُك ْم ِإَّن ُه َك َ
ْ
ِ
111}11وقوله تعالى َ ( :وأ ِ
وبوْا إِلَ ْي ِه){هود }3 :
استَ ْغف ُروْا َرَّب ُك ْم ثَُّم تُ ُ
َن ْ
االستغفار ها هنا التوبة  ،واَّنما فصل بينهما للتوكيد  ،وتكرير األلفاظ على

المعنى الواحد توكيد  ،و(ثَُّم) على هذا الـتأويل بم عنى الواو  ،وهو قول
األخفش))

()2

وجها لالستغفار ؛ َّ
ألنه من مرادفاته  ،وقد
وال يصح أن تكون التوبة ً
أن هناك فرًقا في الداللة بين االستغفار والتوبة  ،وهو َّ
ذكر العسكري نفسه َّ
أن

( ) 1جامع البيان . 234-229/26
( ) 2االوجوه والنظائر ص.37
187

األول يعني طلب المغفرة باللسان والدعاء  ،والثاني يكون بالطاعة واإلحساس
()1

بالندم

فالتوبة غير االستغفار  ،وهذا ما أكده العسكري نفسه في الفروق ؛

طفت التوبة عل ى االستغفار في القرآن الكريم كقوله تعالى :
لذلك ًا
كثير ما ُع ْ
ِ
ِ
( َوأ ِ
استَ ْغ ِف ُروْا
استَ ْغف ُروْا َرَّب ُك ْم ثَُّم تُ ُ
وبوْا إِلَ ْيه){هود  }3 :وقوله تعالى َ ( :وَيا قَ ْوِم ْ
َن ْ
ِ ِِ
ار َوَي ِزْد ُك ْم قُ َّوةً إِلَى قُ َّوتِ ُك ْم َوالَ تَتََولَّ ْوْا
َّماء َعلَ ْي ُكم ِّم ْد َرًا
َرَّب ُك ْم ثَُّم تُ ُ
وبوْا إِلَ ْيه ُي ْرسل الس َ
م ْج ِرِمين){هود  }52 :وقوله تعالى ( :و ِ
وبوْا إَِل ْي ِه إِ َّن َرِّبي
استَ ْغف ُروْا َرَّب ُك ْم ثَُّم تُ ُ
َ
َ ْ
ُ
ِ
ود){هود }91 :
يم َو ُد ٌ
َرح ٌ

كما َّ
أن لالستغفار باللسان فضيلة تميَّز بها من بين الفضائل  ،قال

بها المفسرون في الشاهدين أنفسهما الذين جعلهما العسكري بمعنى التوبة ،

قال الطبري في تفسير االستغفار في سورة نوح (( :عن الشعبي قال  :خرج
عمر يستسقي فلم يزد على االستغفار حتى رجع فأُمطروا  ،فقالوا يا أمير

طلبت المطر بمجاديح السماء التي
المؤمنين  :ما رأيناك استسقيت فقال فقد
ُ
()2
يستنزل بها المطر  ،ثم ق أر ِ ( :
ار){نوح ))}11 :
ان َغ َّف ًا
استَ ْغف ُروا َرَّب ُك ْم ِإَّنهُ َك َ
ْ

وقال القرطبي (( :في هذه اآلية والتي في هود دليل على َّ
أن االستغفار
يستنزل به الرزق واألمطار111وقال األوزاعي  :خرج الناس يستسقون فقام
فيهم بالل بن سعد  ،فحمد اهلل وأثنى عليه  ،ثم قال111اللهم اغفر وارحمنا

فسقوا  ،وقال ابن صبيح  :شكا رجل إلى
واسقنا فرفع يديه ورفعوا أيديهم ُ
( ) 1ينظر  :االفروق اللغوية ص . 264
( ) 2جــامع البيــان  ، 112-111/29وينظــر  :الوســيط للواحــدي (( 375/4والمجــاديح :
واحـدها مجـدح111والمجــدح نجـم مــن النجـوم111وهــو عنـد العــرب مـن األنـواء الدالـة علــى

المطــر  ،فجعــل االســتغفار ُم َشــبَّهًا بــاألنواء مخاطبــة لهــم بمــا يعرفــون  ،ال ق ـوًال بــاألنواء ،
وجاء بلفظ الجمـع ؛ َّ
ألنـه أراد األنـواء جميعهـا التـي يزعمـون َّ
أن مـن شـأنها المطـر)) النهايـة
في غريب الحديث واألثر. 239/1
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الحسن (البصري) الجدوبة فقال له  :استغفر اهلل  ،وشكا آخر إليه الفقر ،
ولدا  ،فقال
فقال له  :استغفر اهلل  :وقال له آخر  :ادع اهلل لي أن يرزقني ً
له  :استغفر اهلل  ،وشكا إليه آخر جفاف بساتينه  ،فقال له  :استغفر اهلل ،

قلت من عندي ش ًيئا َّ ،
إن اهلل تعالى يقول في
فقلنا له في ذلك  ،فقال  :ما ُ
ِ
ِِ
ار
َّماء َعلَ ْي ُكم ِّم ْد َرًا
ان َغ َّف ًا
نوح ( :فَ ُقْل ُ
استَ ْغف ُروا َرَّب ُك ْم ِإَّنهُ َك َ
ت ْ
ار {ُ }11ي ْرسل الس َ
ال وبنِين وي ْجعل لَّ ُكم جَّن ٍ
{ }11وُيم ِد ْد ُكم بِأ ٍ
ار){نوح :
ات َوَي ْج َعل لَّ ُك ْم أ َْنهَ ًا
ْ َ
َم َو َ َ َ َ َ َ
َ ْ ْ ْ
()2
(( )1())}12-11وشبَّه االستغفار باألنواء الصادقة التي ال تُخطئ))
ومن الواضح أن (استغفر) على صيغة استفعل  ،ال تفيد إالَّ معنى
الطلب  ،واستغفر اهلل الذنب أو من الذنب أو للذنب يعني  :أطلب من اهلل أن
يغفر لي ذنبي  ،وهذا هو معناها أينما وردت وبأي صيغة جاءت في القرآن

الكريم.
كتب الوجوه وتطابق األلفاظ في المعنى :
تبيَّن من دراسة وجوه األلفاظ السابقة التي اشتملت عليها كتب الوجوه

َّ ،أنه ليس من بينها لفظ مشترك واحد ؛ لذا خرجت هذه الوجوه من باب

االشتراك إلى باب االدعاء بتطابق معانيها بمعنى األلفاظ التي عوملت على

َّأنها ألفاظ مشتركة  ،وهي ليست كذلك  ،بل ثبت َّ
أن لكل منها معناه الخاص
وغالبا ما عبَّر
به والمستقل والمتميز من معاني الوجوه التي ُن ِسبت إليه ،
ً
القرآن الكريم عن معاني هذه الوجوه بألفاظها مما َّ
أدى إلى اختالق ظاهرة
لغوية من صنع أصحاب كتب الوجوه  ،هو وجود معان في القرآن الكريم
ظا مشترًكا  ،ومرة بلفظه  ،وقد
ُعبِّر عنها بلفظين  ،مرة باللفظ الذي عدوه لف ً
( ) 1الجـ ــامع ألحك ـ ــام القـ ـ ـرآن 223-222/14وينظـ ــر  :الكش ـ ــاف للزمخش ـ ــري ، 615/4
ومدارك التزيل ص  ، 1244واللباب في علوم الكتاب .346/19
( ) 2الكشاف . 615/4
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المعبَّر عنه بلفظه معطوفًا
يشتد إشكال هذه القضية عندما يجيء المعنى ُ
المعبَّر عنه باللفظ المشترك المزعوم ؛ َّ
ألنه سيكون من باب
على معناه ُ

عطف الشيء على نفسه ؛ لذلك تحاشى أصحاب كتب الوجوه أن يعدوا

أيضا
المعطوف عليه لف ً
ظا مشترًكا جاء بنفس معنى المعطوف  ،وتحاشوا ً
وقوع عكس هذه الحالة للسبب نفسه .

و َّ
تقدم َّ
مطابقا لمعنى التوبة في قوله
أن العسكري جعل االستغفار
ً
ِ
تعالى َ ( :وأ ِ
وبوْا إَِل ْي ِه){هود  }3 :حتى ذكر َّأنه لم يفرق
استَ ْغف ُروْا َرَّب ُك ْم ثَُّم تُ ُ
َن ْ
بينهما إالَّ اختالف اللفظ ()1؛ ذلك من أجل أن يختلق لالستغفار وجه التوبة ،
وقد تبيَّن َّأنه جاز مجيء األلفاظ المترادفة في القرآن الكريم ؛

معطوفًا بعضها على بعض َّ ،
أما األلفاظ
ألنها تعني المتقاربة في معانيها َّ ،
المتطابقة في الداللة  ،فهذا ما ال وجود له في كتاب اهلل  ،بل االدعاء
بوجودها فيه  ،يقدح في بالغته  ،فقد مر قول التهانوي (( :اعلم َّ
أن الترادف

عند البلغاء على نوعين  ،أحدهما جيد  ،وهو أن يؤتى بكلمتين لهما معنى

واحد  ،ولكن ثمة فرق بينهما في االستعمال  ،أو أن يكون للكلمة الثانية

معنى ٍ
ثان خاص  ،أو أن توصف بصفة خاصة مثل  :أرجو وآمل في

أيضا ؛ َّ
ألن كلمة آمل  ،وان كانت بمعنى
العربية  ،وهما مترادفتان وجيدتان ً
الرجاء ّإال َّأنها مخصوصة بكونها ال تستعمل ّإال في مكان محمود  ،والنوع
الثاني معيب  ،وهو اإلتيان بلفظتين لهما معنى واحد دون أن يكون إلحداهما
أي فرق عن األخرى  ،ويسمي بعضهم هذا النوع الحشو القبيح  ،كذا في

ويعد عند بعضهم من باب اإلطالة))
جامع الصنائع ُ ،

()2

( ) 1ينظر  :االوجوه والنظائر ص.37
( ) 2موسوعة كشاف اصطالاحات الفنون والعلوم .419-414/1
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وهذه القضية من الوضوح ال تحتاج إلى أكثر من هذا التعقيب على
ما ادعاه العسكري  ،والجدير بالذكر َّ
أن العسكري َّألف الوجوه بعد الفروق ؛

َّ
كثير ما يشير في كتابه األول إلى كتابه الثاني  ،فصار ذا وجهين فهو
ألنه ًا
مثال بين االستغفار والتوبة  ،وفي الوجوه
في الفروق يبني عندما يبيِّن الفرق ً
يهدم عندما يدعي بتطابقهما في المعنى .

الواو و(ثُم) :

َّ
أيضا أن العسكري جعل (ثَُّم) بمعنى الواو في قوله تعالى :
تقدم ً
ِ
( َوأ ِ
وبوْا إَِل ْي ِه){هود  }3 :من أجل أن يؤكد صحة الوجه
استَ ْغف ُروْا َرَّب ُك ْم ثَُّم تُ ُ
َن ْ
ومر قوله (( :و(ثَُّم) على هذا
الذي اختلقه لالستغفار وهو وجه التوبة َّ ،
الـتأويل بمعنى الواو  ،وهو قول األخفش))

وقال الدامغاني (( :تفسير (ثَُّم) على وجهين فوجه منهما ( :ثَُّم)

يد
بمعنى الواو  ،قوله تعالى في سورة يونس َ ( :فِإَل ْيَنا َم ْر ِج ُعهُ ْم ثَُّم الّلهُ َش ِه ٌ
ون){يونس  }46 :بمعنى  :واهلل شهيد  ،وكقوله تعالى ( :إِ َّن
َعَلى َما َي ْف َعلُ َ
رَّب ُكم اللّه الَّ ِذي َخَل َق الس ِ
ات واألَر َ ِ ِ ِ ٍ
استََوى َعَلى
َ ُ ُ
ض في ستَّة أَيَّام ثَُّم ْ
َّم َاو َ ْ
َ
اْل َع ْر ِ
ش){األعراف  }54 :يعني  :واستوى على العرش  ،والوجه الثاني ( :ثَُّم)
بعينه))

() 1

وقال ابن الجوزي ((( :ثَُّم) حرف مبني على الفتح  ،وهو من

حروف العطف  ،ويفيد الترتيب والمهلة  ،وهو في القرآن الكريم على ثالثة

أوجه  :أحدها  :بقاؤه على أصله111والثاني  :بمعنى الواو  ،ومنه في

ون){يونس  }46 :وفي
يونس َ ( :فِإَل ْيَنا َم ْر ِج ُعهُ ْم ثَُّم الّلهُ َش ِه ٌ
يد َعَلى َما َي ْف َعلُ َ
القيامة ( :إِ َّن َعلَ ْيَنا َج ْم َعهُ َوقُ ْرَآن ُه {َ }17فِإ َذا َق َأرَْناهُ َفاتَِّب ْع قُ ْرَآن ُه { }14ثَُّم إِ َّن

( ) 1الوجوه والنظائر ص . 151
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ائدا ومنه في براءة َ ( :وظَُّنوْا
َعلَ ْيَنا َبَي َانهُ){القيامة  ، }19 :والثالث  :وقوعه ز ً
()1
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وبوْا){التوبة ))}114 :
اب َعَل ْي ِه ْم لَيتُ ُ
أَن ال َمْل َجأَ م َن الّله إِ ّال إَِل ْيه ثَُّم تَ َ
عرفه
وكيف تسنى البن الجوزي أن يجعل (ثَُّم) بمعنى الواو وقد َّ

بقوله المذكور ((ويفيد الترتيب والمهلة) والواو ال تفيد الترتيب وال المهلة؟! وقد
استنادا إلى قول األخفش  ،ولم أجد هذا
جعل العسكري (ثَُّم) بمعنى الواو
ً
القول له في المعاني  ،وقد قال المرادي (( :وذهب الفراء111والسيرافي

واألخفش وقطرب111إلى َّ
ثم) بمنزلة الواو ال تَُرتِّب ومنه عندهم :
أن ( َّ
س وِ
ٍ
اح َد ٍة ثَُّم َج َع َل ِم ْن َها َزْو َجهَا){الزمر  }6 :ومعلوم َّ
أن هذا
( َخَل َق ُكم ِّمن َّن ْف َ
الجعل كان قبل خلقنا111وقد حمل بعضهم قوله تعالى ( :ثَُّم َج َع َل ِم ْنهَا
َزْو َجهَا) على َّ
أن (ثم) في اآلية لترتيب األخبار  ،وقيل أخرج ذرية آدم من
ثم) على أصلها من
ظهره كال َذ ِّر  ،ثم خلق بعد ذلك حواء  ،فعلى هذا تكون ( َّ

الترتيب في الزمان))

() 2

وقد َّ
رد ابن هشام المذهب المذكور المنسوب إلى
()3

مؤكدا مجيئها للترتيب في كل شواهدها
األخفش
ً
قلت ما وجه
وقال الزمخشري في تفسير اآلية التي في الزمر (( :فإن َ
قلت  :هما
قوله ( :ثَُّم َج َع َل ِم ْنهَا َزْو َجهَا) وما يعطيه من معنى التراخي ُ ،
عددها ًّ
آيتان من جملة اآليات التي َّ
داال على وحدانيته وقدرته  ،تشعيب هذا
الخلق الفائت للحصر من نفس آدم  ،وخلق حواء من قصيراه ّ ،إال َّ
أن

إحداهما جعلها اهلل عادة مستمرة  ،واألخرى لم تجر بها العادة  ،ولم تُخَلق

أنثى غير حواء من قصيري رجل  ،فكان أدخل في كونها آية  ،وأجلب

فضال
لعجب السامع فعطفها بـ(ثَُّم) على اآلية األولى ؛ للداللة على مباينتها
ً
( ) 1نزهة األعين ص  47ومنتخب قرة العيون ص.47
( ) 2الجنى الداني ص .431-427
( ) 3ينظر  :مغني اللبيب . 114-117/1
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ومزية  ،وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية  ،فهو من التراخي في
المنزلة  ،ال من التراخي في الوجود  ،وقيل ( :ثم) متعلق بمعنى واحدة ،

َّ
كأنه قيل  :خلقكم من نفس واحدة  ،ثم شفعها اهلل بزوج  ،وقيل  :أخرج ذرية
آدم من ظهره كال َذ ِّر  ،ثم خلق بعد ذلك حواء))

()1

أما قوله تعالى :
وقال الزركشي ((( :ثَُّم) للترتيب مع التراخي  ،و َّ
ِ
اهتَ َدى){طه  }42 :والهداية
صالِ ًحا ثَُّم ْ
( َوِاِّني لَ َغ َّف ٌار لِّ َمن تَ َ
آم َن َو َعم َل َ
اب َو َ
سابقة على ذلك  ،فالمراد  :ثم دام على الهداية111وقد تأتي لترتيب األخبار
المخبر عنه كقوله تعالى َ (( :فِإَل ْيَنا َم ْر ِج ُعهُ ْم
ال لترتيب
َ
استَ ْغ ِف ُروْا َرَّب ُك ْم
َي ْف َعلُ َ
ون){يونس  }46 :وقوله تعالى َ ( :و ْ
 }91وتقول  :زيد عالم كريم ثم هو شجاع  ،قال ابن بري  :قد تجي (ثَُّم)
كثير لتفاوت ما بين رتبتين في قصد المتكلم111كقوله تعالى ( :اْل َح ْم ُد لِلّ ِه
ًا
َّ ِ
ات واألَرض وجع َل الظُّلُم ِ
ق الس ِ
ات َو ُّ
ين َك َف ُروْا ِب َرِّب ِهم
الَّ ِذي َخَل َ
ور ثَُّم الذ َ
َّم َاو َ ْ َ َ َ َ
الن َ
َ
َ
ِ
ون){األنعام  }1 :فـ(ثَُّم) هنا لتفاوت رتبة الخلق والجعل من رتبة
َي ْعدلُ َ
اك َما اْل َع َقَب ُة
العدل111ومثله قوله تعالى َ ( :فال ا ْقتَ َح َم اْل َع َقَب َة {َ }11و َما أ َْد َر َ
ِ
ٍ
ِ
طع ِ
ٍ
ُّ
يما َذا َم ْق َرَب ٍة
{َ }12فك َرَقَبة { }13أ َْو إِ ْ َ ٌ
ام في َي ْوٍم ذي َم ْس َغَبة {َ }14يت ً
يد َعَلى َما
ثَُّم الّلهُ َش ِه ٌ
وبوْا إَِل ْي ِه){هود :
ثَُّم تُ ُ

{ }15أَو ِمس ِك ًينا َذا متْرب ٍة { }16ثَُّم َك ِ َّ ِ
الص ْب ِر
اص ْوا بِ َّ
ان م َن الذ َ
َ
َ ََ
ْ ْ
آم ُنوا َوتََو َ
ين َ
اص ْوا بِاْل َم ْر َح َم ِة){البلد  }17-11 :دخلت لبيان تفاوت رتبة الفك واإلطعام
َوتََو َ
َّ ِ
ين َك َف ُروْا ِب َرِّب ِهم
من رتبة اإليمان111وذكر غيره في قوله تعالى ( :ثَُّم الذ َ
ِ
ون){األنعام َّ }1 :
أن (ثَُّم) دخلت لبعد ما بين الكفر وخلق السموت
َي ْعدلُ َ
مواضع كثيرة من

واألرض111وعلى ذلك جرى الزمخشري في
َّ
َّ ِ
اموا){األحقاف :
الكشاف111وقوله تعالى ( :إِ َّن الذ َ
ين قَالُوا َربَُّنا اللهُ ثَُّم ْ
استَقَ ُ
 }13قال  :كلمة التراخي دلت على تباين المنزلتين111أعني َّ
أن االستقامة

( ) 1الكشاف  111/4وينظر  :الدر المصون 411-419/9
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على الخير مباينة لمنزلة الخير نفسه ؛ َّ
ألنها أعلى منها وأفضل( )1ومنه قوله
ف
ف َق َّد َر { }19ثَُّم قُِت َل َك ْي َ
تعالى ِ( :إَّنهُ َف َّك َر َوَق َّد َر {َ }14فقُِت َل َك ْي َ
ت  :ما معنى (ثَُّم) الداخلة في تكرير الدعاء؟
َق َّد َر){المدثر  }21-14 :إن قل َ
قلت  :الداللة على َّ
أن الكرة الثانية من الدعاء أبلغ من األولى(111)2واعلم
ُ
َّأنه بهذا التقدير يندفع االعتراض َّ
بأن (ثَُّم) قد تخرج عن الترتيب والمهلة

وتصير كالواو))

()3

كما زعم أصحاب كتب الوجوه  :الدامغاني وابن الجوزي

ثم ها هو العسكري صاحب كتاب الفروق اللغوية  ،يلغي هذه الفروق في
كتابه الوجوه والنظائر ِّ ،
مطابقا لمعنى بعض؛
ويوحد بينها  ،ويجعل بعضها
ً
ويخالف المعنى الحقيقي المراد من االستغفار ؛ ومن (ثَُّم)  ،كل ذلك من أجل
أن يتابع مقاتل في اختالق الوجوه .
يبدو َّ
أن العسكري لم يقلِّد مقاتل فحسب  ،بل فاقه في أن يغير اللغة

والنحو والتفسير من أجل أن يختلق الوجه اختال ًقا  ،بل العسكري قد هدم كل
ما بناه في كتابه  :الفروق اللغوية  ،بكتابه  :الوجوه والنظائر  ،وحسناته التي
جاءته من كتابه األول ضيَّعها في كتابه الثاني.
-82الدين  :قال الخليل (( :والدين  :الجزاء  111كقولك  :دان اهلل
العباد يدينهم يوم القيامة  ،أي  :يجزيهم  111والدين  :الطاعة  ،ودانوا

لفالن  :أطاعوه  111والدين  :العادة))
حكمه))

()5

()4

((في دين الملك في طاعته وفي

وقال العسكري (( :الدين 111 :الملة والعادة والحساب والطاعة

( ) 1الكشاف . 74/3
( ) 2الكشاف .637/4
( ) 3البرهان في علوم القرآن ص 441-439
( ) 4العين ص ، 312وينظر  :مقاييس اللغة ص 317
( ) 5مقاييس اللغة ص . 317
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والجزاء))
للشريعة))

()1
()2

اعتبار بالطاعة واالنقياد
ًا
وقال الراغب (( :الدين كالملة لكنه

وذكر أهل الوجوه َّ
أن الدين جاء في القرآن الكريم على الوجوه

اآلتية :

-1التوحيد والشهادة  ،كقوله في آل عمران ( :إِ َّن ِّ
ند اللّ ِه
ين ِع َ
الد َ
ِ
اإلسالَم){آل عمران  }19 :وقوله في الزمر ( :فَ ْ ِ َّ
ِ
صا لَّ ُه
اع ُبد الل َه ُم ْخل ً
ْ ُ
ِّ
ين){الزمر }2 :
الد َ
-2الحساب والمناقشة .
-3حكم الشريعة .
-4السياسة .
-5اإلسالم .
-6القرآن .

-7الجزاء .
-4الطاعة .
-9العادة .
-11الحدود .

-11الدين بعينه .
-12الملة .
-13العدد الصحيح

()3

( ) 1الوجوه والنظائر ص .154-157
( ) 2المفردات ص  142وينظر  :بصائر ذوي التمييز . 615/2
( ) 3ينظـ ــر  :األشـ ــباه والنظ ـ ــائر ص  134-133وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظ ـ ــائر ص 39-34
والوجــوه والنظــائر لهــرون ص  42-41وتأويــل مشــكل الق ـرآن البــن قتيبــة ص 253-252
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وجوها له ؛
وهذه الوجوه التي ُن ِسبت إلى الدين ال تصح أن تكون
ً
ألنها تُ ُّ
َّ
عد جميعها من معاني الدين  ،أو مرادفاته  ،أو مما أفاد وخالف
المعنى المراد  ،إالَّ وجه العدد قال ابن قتيبة (( :الدين  :الجزاء  ،ومنه قوله

ِّ
الد ِ
ين){الفاتحة 111}4 :والدين  :الملك
تعالى َ ( :مـلِ ِك َي ْوِم
والسلطان111والدين  :الحساب  ،ومنه قوله ( :إِ َّن ِع َّد َة ُّ
الشهُ ِ
ند اللّ ِه اثَْنا
ور ِع َ
َع َشر َشه ار ِفي ِكتَ ِ
ض ِم ْنهَا أ َْرَب َعةٌ ُح ُرٌم َذلِ َك
اب اللّ ِه َي ْوَم َخلَ َ
َّم َاوات َواأل َْر َ
ق الس َ
َ ًْ
ِّ
ِّم){التوبة  }36 :ومنه قوله تعالى َ( :ي ْوَم تَ ْشهَ ُد َعَل ْي ِه ْم أَْل ِسَنتُهُ ْم
الد ُ
ين اْل َقي ُ
ِ
ون {َ }24ي ْو َمئِ ٍذ ُي َوفِّي ِه ُم اللَّهُ ِد َينهُ ُم
َوأ َْيدي ِه ْم َوأ َْر ُجلُهُم بِ َما َك ُانوا َي ْع َمُل َ
اْل َح َّ
ق){النور  }25-24 :أي  :حسابهم))

()1

والظاهر َّأنه ما أراد الحساب

الذي بمعنى الجزاء ؛ َّ
ألنه جعله الوجه األول  ،بل أراد الحساب الذي هو
صرح به في تفسيره  ،فقد قال (( :ثم قال َ ( :ذلِ َك
بمعنى العدد ؛ وهذا ما َّ

ِّ
ِّم) أي  :الحساب الصحيح والعدد المستوي))
الد ُ
ين اْل َقي ُ
وجعل الدين بمعنى العدد في قوله تعالى َ( :ي ْو َمئِ ٍذ ُي َوفِّي ِه ُم اللَّهُ ِد َينهُ ُم
اْل َح َّ
ق) ليس له أي مسوغ كان كما ترى  ،ال من حيث السياق وال من حيث
أما جعله بهذا المعنى في قوله تعالى َ ( :ذلِ َك ِّ
ِّم) فالظاهر
اللغة َّ ،
الد ُ
ين اْل َقي ُ
استنادا إلى السياق  ،والحقيقة َّ
أن الدين قد أريد به هنا الدين بعينه ،
َّأنه كان
ً
وفي كل سياق ؛ َّ
ألن السياق ال يغير الداللة الموضوعة ِلَّلفظ  ،كما شاع هذا
()2

في الدراسات الداللية الحديثة  ،والدليل على ذلك َّ ،أنه لم يعيِّن جعل الدين

والوجوه والنظائر للعسكري ص  159-157والوجـوه والنظـائر للـدامغاني ص ، 211ونزهـة
األعين البن الجوزي ص 126-124ومنتخب قرة العيـون ص  116-115وبصـائر ذوي

التمييز . 617/2

( ) 1تأويل مشكل القرآن .253-252
( ) 2تفسير غريب القرآن ص .145
196

أما قوله
بمعنى العدد في كتب التفسير إال ابن قتيبة  ،قال الطبري (( :و َّ
تعالى َ ( :ذِل َك ِّ
ِّم) َّ
فإن معناه  :هذا الذي أخبرتكم من أ َّن عدد الشهور
الد ُ
ين اْل َقي ُ
شهر في كتاب اهلل  ،و َّ
حرما  ،هو الدين
عند اهلل اثنا عشر ًا
أن منها أربعة ً
المستقيم111قال ابن زيد111األمر القيم)) ((() 1دين إبراهيم واسماعيل ،
وكانت العرب قد تمسكت به وراثة منهما))
ما عليه جمهور المفسرين

()3

()2

ولم يذكر معنى العدد  ،وهذا

والذين ذكروا معنى العدد ذكروه ضمن أقوال

أُخر  ،وأشاروا إليه بصيغة التضعيف

()4

وابن الجوزي نفسه الذي عيَّن هذا الوجه في النزهة والمنتخب

()5

قال

عنه في تفسيره (( :فيه قوالن  :أحدهما ذلك القضاء المستقيم  ،قاله ابن

عباس  ،والثاني  :ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوي  ،قاله ابن قتيبة))

()6

والقضاء أو الحكم ُي ُّ
أيضا من مرادفات الدين  ،وال أريد أن أكرر
عد ً
ما قلته غير مرة َّ
أن من أمارات الوجه الحقيقي  ،أن ال يحتمل غير معنى
واحد  ،وال تتعدد فيه األقوال  ،وهذا ما اتبعه ابن الجوزي في كتابيه  :النزهة
( ) 1جامع البيان . 144/11
( ) 2الكشاف . 161/2
( ) 3ينظر  :الوسيط للواحـدي  494/2والمحـرر الـوجيز تفسـير ابـن عطيـة  31/3وأنـوار
التنزيــل تفســير البيضــاوي  41/3ومــدارك التنزيــل تفســير النســفي ص  434وتفســير الق ـرآن
العظيم البن كثير  113/4واللباب في علوم الكتاب 46/11
( ) 4ينظ ــر  :الجـ ــامع ألحك ــام الق ـ ـرآن الك ـ ـريم  96/4والبح ــر المحـ ــيط تفس ــير أبـ ــي حيـ ــان

. 44/5

( ) 5ينظر  :نزهة األعين ص  126ومنتخب قرة العيون ص. 115
( ) 6زاد المسير  ، 327/3وينظر  :تفسير غريب القرآن البن قتيبة ص . 145
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والمنتخب  ،من دون كتابه  :زاد المسير ؛ َّ
ألن األول كتاب في الوجوه ،
والثاني كتاب في التفسير  ،فكان له مذهبان ومنهجان .

وزعم مقاتل ومقلدوه مجيء الدين بمعنى التوحيد في الوجه األول في
ِ
قوله تعالى ( َف ِ َّ
صا لَّ ُه ِّ
ين) والدين في هذا الموضع وفي كل
ْ
الد َ
اع ُبد الل َه ُم ْخل ً
موضع أريد به الدين بعينه بكل أحكامه ومبادئه  ،ومعنى التوحيد لم يجئ
من لفظ الدين  ،واَّنما من لفظ اإلخالص  ،إذ المراد إخالص النية والعمل هلل
تعالى  ،فكل عمل يقوم به اإلنسان يجب أن يبتغي به صاحبه وجه اهلل  ،وال

يصح أن يكون الدين هنا بمعنى التوحيد ؛ َّ
ألنه ال يصح أن يكون التقدير :
مخلصين له التوحيد ؛ إذ ليس لهذا التقدير معنى  ،كما َّأنه ليس المراد أن

توحيدا فحسب .
مقتصر على التوحيد  ،والدين ليس
ًا
يكون اإلخالص
ً
ومن الخلل العام في المنهج الذي نجده في كتاب األشباه لمقاتل ومن

مقطوعا عما قبله  ،حتى لو كان
غالبا ما يذكرون الشاهد
ً
دائما أو ً
تابعه َّأنهم ً
الوجه مبنيًّا على سياق ما قبله  ،كما يغفلون ذكر القراءة التي استند إليها

وجه الشاهد  ،من ذلك َّ
أيضا عند
أن شاهد وجه التوحيد في الوجه األول ً
ند اللّ ِه ِ
مقاتل وهرون والدامغاني هو قوله تعالى ( :إِ َّن ِّ
اإل ْسالَ ُم){آل
ين ِع َ
الد َ

عمران  )1(}19 :وهذا الوجه استند إلى أمرين  :األول  ،السياق الذي قبله
ال ِئ َكةُ َوأ ُْولُوْا اْل ِعْلِم َق ِآئ َمًا
ال إَِل َـه إِالَّ ُه َو َواْل َم َ
وهو قوله تعالى َ ( :ش ِه َد الّلهُ أََّنهُ َ
ال إَِلـه إِ َّ
ِ
ِ ِ
ند الّل ِه ِ
يم { }14إِ َّن ِّ
ال ُم){آل
اإل ْس َ
ين ِع َ
ال ُه َو اْل َع ِز ُ
الد َ
بِاْلق ْسط َ َ
يز اْل َحك ُ

عمران  }14-17فيبدو َّ
استنادا إلى قوله تعالى :
أن مقاتل قال بوجه التوحيد
ً
ال إِلَـه إِ َّ
أن بالفتح ( :أ َّن ِّ
ال ُه َو) واألمر الثاني  :قراءة من ق أر َّ
ند
ين ِع َ
الد َ
(أََّنهُ َ َ
اللّ ِه ِ
اإل ْسالَ ُم) هذان األمران هما مسوغا القول بوجه التوحيد ّ ،إال َّأنه ال مقاتل
وال من تابعه  ،وال المحقق أشار إلى هذين المسوغين .

( ) 1ينظر  :األشباه والنظـائر ص 133وباسـم الوجـوه والنظـائر ص  34والوجـوه والنظـائر
لهرون ص 42والوجوه والنظائر للدامغاني ص. 211
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ند اللّ ِه
ِع َ
قال أبو

جاء في كتاب الحجة (( :قال أحمد  :كلهم ق أر (إ َّن ِّ
ين
الد َ
ند الّل ِه ِ
ِ
فإنه فتح من (أ َّن ِّ
ال ُم) ّإال الكسائي َّ
ال ُم)
اإل ْس َ
اإل ْس َ
ين ِع َ
الد َ
إن) َّ
علي  :الوجه  :الكسر في ( َّ
تم  111ومن فتح
ألن الكالم الذي قبله قد َّ
ال إِلَـه إِ َّ
( َّ
ال ُه َو)
أن) جعله بدالً 111من شيئين  :أحدهما من قوله ( :أََّنهُ َ َ
فكأن التقدير  :شهد اهلل َّ
َّ
أن الدين عنده اإلسالم  ،قيكون البدل من الضرب
الذي الشيء فيه هو هو  ،أال ترى َّ
أن الدين الذي هو اإلسالم يتضمن
التوحيد والعدل وهو هو في المعنى  ،وان شئت جعلته من بدل االشتمال؛
ألن اإلسالم يشتمل على التوحيد والعدل  ،وان شئت جعلته من القسط ؛ َّ
َّ
ألن
الدين الذي هو اإلسالم قسط وعدل  ،فيكون من البدل الذي الشيء فيه هو

هو))

()1

فوجه التوحيد يكون على قراءة الكسائي فحسب  ،وعلى أن تكون ( َّ
أن

ال مما قبلها  ،ومع ذلك َّ
فإن أبا حيان األندلسي استبعد هذه البدلية
الدين) بد ً

بدل منه بمعطوفين وحال وجملة اسمية  ،وهذا ممتنع
الم َ
للفصل بين البدل و ُ
خرج الفتح على ((أن يكون الكالم في موضع المعمول
في اللغة ؛ لذلك َّ
للحكيمَّ 111
ألن الحكيم فعيل للمبالغة 111والتقدير :ال إله إالَّ هو العزيز
الحاكم َّ
أن الدين عنده اإلسالم))

()2

أن مقاتل ومن تابعه ذكروا الشاهد بالكسر (إ َّن ِّ
والجدير بالذكر َّ
ين
الد َ
ند الّل ِه ِ
ال ُم) الذي هو قراءة القراء باستثناء الكسائي  ،وعلى أساس ذلك
اإل ْس َ
ِع َ
فُسِّر الدين  ،قال ابن الجوزي (( :لما ادعت اليهود َّأنه ال دين أفضل من

( ) 1الحج ــة ف ــي عل ــل القـ ـراءات الس ــبع ألب ــي عل ــي النح ــوي  ، 262-261/2وينظ ــر :
الكشف عن وجوه القـراءات السـبع وعللهـا وحججهـا ألبـي طالـب القيسـي  ، 234/1واعـراب

القراءات السبع وعلله البن خالويه األصبهاني ص . 64-67
( ) 2البحر المحيط . 653/2
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اليهودية  ،وادعت النصارى َّأنه ال دين أفضل من النصرانية  ،نزلت هذه
خلقه  ،وأمرهم باإلقامة
اهلل ُ
اآلية  ،قال الزجاج  :الدين اسم لجميع ما تعب َ
َّد َ
عليه  ،وأن يكون عادتهم وبه يجزيهم  ،وقال شيخنا علي بن عبيد اهلل :
الدين  :ما التزمه العبد هلل عز وجل))

()1

وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه َّ
أن الرسول

صلى اهلل عليه وسلم قال عن سورة اإلخالص (( :والذي نفسي بيده َّإنها

لتعدل ثُلث القرآن)) ألن القرآن أنزل ثالثًا ثلثًا أحكام  ،وثلثًا وعد ووعيد ،

وثُلثًا أسماء وصفات وجمعت هذه السورة أحد األثالث  ،وهو األسماء
والصفات))

() 2

واآلية قد جعلت الدين ما يقابل اإلسالم  ،واإلسالم ليس

توحيدا فحسب  ،بل هو شريعة كاملة  ،أحكامها بصفة عامة على ثالثة
ً
أقسام  :أحكام تتعلق باألخالق واآلداب  ،وأحكام تتعلق بالعقائد التي من
ضمنها التوحيد  ،وأحكام عملية  :عبادات ومعامالت  ،فالقرآن الكريم لما
جعل الدين هو اإلسالم  ،فهذا يعني َّأنه أراد الدين بأقسامه الثالثة  ،بينما

أراد مقاتل الدين بقسم واحد منه  ،فهذه مخالفة صريحة لما أراده القرآن
الكريم .
وقد جعل مقاتل الدين في الوجه الخامس بمعنى الملة  ،واستشهد له
ِ َّ ِ ِ
يفا) وهو في سورة آل عمران :
يم َح ِن ً
بشاهد واحد هو قوله تعالى ( :مل َة إ ْب َراه َ
ِ
يفا وما َك ِ
ِ
َِّ ِ َّ ِ ِ
ين){آل عمران
ص َد َ
ان م َن اْل ُم ْش ِرك َ
َ
( ُق ْل َ
يم َحن ً َ َ
ق الّل ُه َفاتب ُعوْا مل َة إ ْب َراه َ
}95
أحدا من
وهذا الشاهد كما ترى خال من الشاهد ّ ،إال أني لم أجد ً
مقلديه من نبه على ذلك  ،وقد نبه عليه محقق األشباه .

( ) 1زاد المسير .295/1
( ) 2اللباب في علوم الكتاب .566/21
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الح ُّس  :القتل الذريع111
-89الحس-أحس  :قال الخليل َ (( :
ُ ِ
الجرس من
ويقال  :ما
جر ًسا  ،فالحس من الحركة و ْ
سمعت حسًّا وال ْ

أيت  ،وعلى الرؤية ُيفسَّر قوله
أحسست من فالن ًا
الصوت 111و
أمر  ،أي  :ر ُ
ُ
ِ
يسى ِم ْنهُ ُم اْل ُك ْف َر){آل عمران  }52 :أي  :رأى
عز وجل َ ( :فلَ َّما أ َ
َح َّس ع َ
 111والحس الحسيس تسمعه يمر بك وال تراه))

() 1

وقال ابن فارس :

(( الحاء والسين أصالن  ،فاألول غلبة الشيء بقتل أو غيره  ،والثاني حكاية
الح ُّس  :القتل  ،قال اهلل تعالى ( :إ ْذ
صوت عند توجع وشبهه فاألول َ
ُّونهُم بِِإ ْذنِ ِه){آل عمران  }152 :ومن ذلك الحديث ُ (( :حسُّوهم بالسيف
تَ ُحس َ

علمت بالشيء  ،قال
أحسست  ،أي :
َحسًّا)) 111ومن هذا الباب قولهم :
ُ
ُ
ِ
ِ
َح ٍد){مريم  111}94 :ومن هذا الباب
اهلل تعالى َ ( :ه ْل تُح ُّس م ْنهُم ِّم ْن أ َ
قوله  :من أين ِ
ت هذا الخبر  ،أي َّ :
تخبرتَه  ،واألصل الثاني قولهم :
حس ْس َ
ح َّس  ،وهي كلمة تقال عند توجع  ،ويقال ِ :
أحس  :إذا
ت له فأنا ُّ
حس ْس ُ
َ
()2
رققت له َّ ،
كأن قلبك ِأل َم شفقة عليه))
َ
وقد اتخذ مقاتل من معاني الحس هذه أوجهًا للحس  ،فقد قال :

الحس على أربعة وجوه :
((تفسير
ِّ

َح َّس
فوجه منها َّ :
أحس يعني رأى فذلك قوله في آل عمران ( َفلَ َّما أ َ
ِ
يسى ِم ْنهُ ُم اْل ُك ْف َر){آل عمران  111}52 :وكقوله في مريم َ ( :ه ْل تُ ِح ُّس
ع َ
ِ
َح ٍد){مريم 111}94 :
م ْنهُم ِّم ْن أ َ

الح ُّس يعني القتل  ،فذلك قوله في آل عمران ( :إ ْذ
والوجه الثاني َ :
ُّونهُم بِِإ ْذنِ ِه){آل عمران  }152 :يعني تقتلونهم 111
تَ ُحس َ
الحس يعني البحث 111
ُّ
والوجه الثالث :

( ) 1العين ص . 144
( ) 2مقاييس اللغة ص . 191-194
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الحس يعني الصوت))
ُّ
والوجه الرابع :

()1

ووجه البحث عبَّر عنه ابن فارس كما تقدم بقوله ((ومن هذا الباب
قوله  :من أين ِ
ت هذا الخبر  ،أي َّ :
تخبرتَه)) فالحس في هذه المواضع
حس ْس َ
الحس بعينه  ،أو هي من مرادفاته  ،وال أوجه .
َّ
األربعة يعني
-31اإلسالم  :قال الخليل (( :اإلسالم  :االستسالم ألمر اهلل  ،وهو

االنقياد لطاعته والقبول ألمره))( )2وقال ابن قتيبة (( :اإلسالم هو الدخول في

السِّلم  ،أي  :في االنقياد والمتابعة111واالستسالم مثله111فمن االسالم :

متابعة وانقياد باللسان دون القلب111ومن االسالم  :متابعة وانقياد باللسان
والقلب))

()3

وقال العسكري (( :اإلسالم  :أصله السكون  ،ومنه قيل  :خالف

الحرب ؛ لما فيها من السكون  ،ثم استعمل في الخضوع  ،فقيل  :أسلم

الرجل واستسلم  :إذا خضع وتواضع ؛ َّ
ألن مع الخضوع سكون األطراف ،
ثم يستعمل في اإلخالص  ،فيقال  :أسلم الرجل  :إذا أخلص هلل  111وقد
()4
َّ
فوضه إليه وأخلص التوكل فيه عليه))
سلم العبد أمره هلل  ،أي َّ :
أوجها لإلسالم ،
وقد اتخذ مقاتل ومن تبعه من معاني اإلسالم هذه
ً
فقد قال (( :تفسير اإلسالم على وجهين :
فوجه منهما  :اإلسالم يعني اإلخالص111

( ) 1األشـ ــباه والنظـ ــائر ص 135-134وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص  41-39وينظـ ــر :
الوجوه والنظائر لهرون ص  42ونزهة األعين ص 97-96
( ) 2العين ص 441وينظر  :مقاييس اللغة ص .412
( ) 3تأويل مشكل القرآن ص .263-262
( ) 4الوجوه والنظائر ص . 33
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والوجه الثاني  :اإلسالم يعني اإلقرار))

()1
()2

وأضاف العسكري إليهما وجه الخضوع

وأضاف ابن الجوزي  :أن
()3

اسما للدين الذي تدين به  ،والتوحيد  ،واالستسالم
يكون ً
فاإلسالم في هذه المواضع جميعها يعني اإلسالم بعينه  ،أو هي
من مرادفاته  ،وال أوجه .
ُموليه))

-30الشكر  :قال الخليل (( :الشكر  :عرفان اإلحسان ونشره وحمد

() 4

يوليكه))

()5

وقال ابن فارس (( :الشكر  :الثناء على اإلنسان بمعروف

وقال مقاتل (( :تفسير الشكر على وجهين :

فوجه منهما يعني التوحيد  ،فذلك قوله في آل عمران َ ( :و َسَن ْج ِزي

َّ ِ
ين){آل عمران  }145 :يعني الموحدين
الشاك ِر َ
والوجه الثاني  :الشكر يعني شكر النعمة  ،وذلك قوله في البقرة :
()7
ال تَ ْكفُ ُر ِ
ون){البقرة ))}152 :
( َوا ْش ُك ُروْا ِلي َو َ
()6

( ) 1األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر ص  136-135وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص 41-41والوج ـ ــوه
والنظائر لهرون ص  43-42والوجوه والنظائر للدامغاني ص. 116-115
() 2الوجوه والنظائر ص .34-33
( ) 3ينظر  :نزهة األعين ص .41-41
( ) 4العين ص . 449
( ) 5مقاييس اللغة ص . 456
( ) 6ينظر  :تفسير مقاتل . 195-194/1
( ) 7األش ــباه والنظ ــائر ص137-136وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص 41وينظ ــر  :الوج ــوه
والنظائر لهرون ص  43والوجوه والنظائر للدامغاني ص.245-243
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الوجه الثاني يعني الشكر بعينه ؛ َّ
شكر
ألن شكر اهلل ال يكون إالَّ ًا
على نعمه  ،أي َّ :
أن مفعول  :اشكروا  ،محذوف تقديره  :واشكروا لي نعمي
عليكم

أي مسوغ كان  ،ال
أما الوجه األول وهو التوحيد  ،فال أجد له َّ
َّ

معنوي وال لفظي وال سياقي  ،كما َّأنه لم يرتبط بالشكر حتى بصلة ترادف أو
اي صلة أخرى  ،مما
وصف أو مجاز  ،أو صلة الشيء بأمثلته وأنواعه أو ب ِّ

يدل على َّ
طا  ،فما عالقة الشاكرين
ال يذكر الوجه
أحيانا اعتبا ً
أن مقات ً
ً
َّ
الر ُس ُل
ت ِمن َقْبلِ ِه ُّ
بالموحدين  ،في قوله تعالى َ ( :و َما ُم َح َّم ٌد إِال َر ُسو ٌل َق ْد َخَل ْ
ِ ِ
ض َّر اللّ َه
ات أ َْو قُتِ َل َ
أَ َفِإن َّم َ
َع َقابِ ُك ْم َو َمن َي َنقِل ْ
انقَل ْبتُ ْم َعَلى أ ْ
ب َعَل َى َعقَب ْيه َفَلن َي ُ
َش ْيًئا وسي ْج ِزي اللّه َّ ِ
ان لَِن ْف ٍ
وت إِ ّال بِِإ ْذ ِن اهلل
َن تَ ُم َ
س أْ
ين {َ }144و َما َك َ
الشاك ِر َ
ُ
َ ََ
الد ْنيا ُنؤتِ ِه ِم ْنها ومن ي ِرْد ثَواب ِ
اآلخ َرِة ُن ْؤتِ ِه ِم ْنهَا
ِكتَ ًابا ُّم َؤ َّج ً
َ ََ ُ َ َ
ال َو َمن ُي ِرْد ثََو َ
اب ُّ َ ْ
وسَن ْج ِزي َّ ِ
ين){آل عمران  }145-144 :لذلك لم أجد لهذا الوجه أي
الشاك ِر َ
ََ
ظل كان في التفسير  ،فقد فسَّر الطبري الشاكرين في هاتين اآليتين بقوله :
((الثابتين على دينهم أبا بكر ؛ فكان علي رضي اهلل عنه يقول  :كان أبو
بكر أمين الش اكرين وأمين أحباء اهلل  ،وكان أشكرهم وأحبهم إلى
اهلل111قال  :حدثنا سلمة عن ابن إسحاق  ،أي  :من أطاعه وعمل
() 1

وفسَّر الواحدي الشاكرين بـ((الطائعين هلل من المهاجرين

واألنصار))

وفسرهم الزمخشري بـ((الذين لم ينقلبوا 111وسماهم الشاكرين

بأمره))

()2

َّ
ألنهم شكروا نعمة اإلسالم فيما فعلوا))

()3

وفسرهم ابن عطية بـ((من أطاعه

وعمل بأمره  ،وذكر الطبري بسند عن علي بن أبي طالب وذكره غيره َّأنه
( ) 1جامع البيان . 141/4
( ) 2الوسيط .511/1
( ) 3الكشاف . 415/1
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قال في تقسير هذه اآلية  :الثابتون على دينهم أبو بكر وأصحابه وكان
يقول  :أبو بكر أمير الشاكرين))

()1

وقال ابن الجوزي في تفسير الشاكرين :

((وفيهم ثالثة أقوال  :أحدها َّأنهم الثابتون على دينهم  ،قاله علي رضي اهلل
عنه وقال  :كان أبو بكر أمير الشاكرين  ،والثاني َّأنهم الشاكرون على
التوفيق والهداية  ،والثالث على الدين))

()2

وفسَّر البيضاوي الشاكرين بـ((الذين

شكروا نعمة اهلل  ،فلم يشغلهم شيء عن الجهاد))

() 3

وقال أبو حيان :

(( والشاكرين هم الذين صبروا على دينه وصدقوا اهلل فيما وعدوه وثبتوا ،
وشكروا نعمة اهلل عليهم باإلسالم ولم يكفروها))

() 4

وجاء في اللباب :

((والمعنى َّ
لما أوقعت شبهة في قلوب بعضهم  ،ولم تقع في
أن تلك الهزيمة َّ
قلوب العلماء األقوياء من المؤمنين  ،فهم شكروا على ثباتهم على اإليمان
وشدة تمسكهم به  ،فمدحهم اهلل تعالى))

()5

لقد نقلت هذه النصوص في التفسير ألبيَّن َّ
أن من السبل التي اتبعها

مقاتل الختالق الوجوه إضافة إلى ما تقدم  ،ذكر ما أفاد وان خالف المعنى
المراد.
-38اإليمان  :اإليمان لغة ((التصديق))

()6

واإليمان باهلل  :يعني

التصديق باهلل  ،بوجوده وبوحدانيته  ،وبما أخبر  ،وبما وصف به نفسه قال

اسما للشريعة التي جاء بها محمد عليه
الراغب (( :واإليمان يستعمل تارة ً
( ) 1المحرر الوجيز . 517/1
( ) 2زاد المسير .377/2
( ) 3أنوار التنزيل . 41/2
( ) 4البحر المحيط . 113/1
( ) 5اللباب في علوم الكتاب .574/5
( ) 6العين ص  41ومقاييس اللغة ص . 52
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مقر باهلل ونبوته
الصالة والسالم 111ويوصف به كل من دخل في شريعته ًّا

 111وتارة يستعمل على سبيل المدح ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل
التصديق  ،وذلك باجتماع ثالثة أشياء  :تحقيق بالقلب واقرار باللسان وعمل

بحسب ذلك بالجوارح 111ويقال لكل واحد من االعتقاد والقول الصدق
ِ ِ
ض ِ
يم َان ُك ْم){البقرة :
والعمل الصالح إيمان قال تعالى َ ( :و َما َك َ
يع إ َ
ان اللّهُ ل ُي َ
 }143أي  :صالتكم  ،وجعل النبي عليه الصالة والسالم أصل اإليمان ستة
()1

أشياء في خبر جبريل حيث سأله فقال  :ما اإليمان؟ والخبر معروف))
وهو اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم ِ
اآلخر والقدر خيره وشره من
عند اهلل (( فاإليمان عند كثير من أهل العلم  :اعتقاد بالجنان واقرار باللسان

وعمل باألركان))()2ولهذا جعلت الصالة من اإليمان ؛ َّ
ألن من أقام الصالة
فقد آمن بحقها ووجوبها
ولقد اتخذ مقاتل من معاني اإليمان هذه أوجهًا لإليمان  ،فقد قال :
تفسير اإليمان على أربعة وجوه :
فوجه منها  :اإلقرار باللسان 111
والوجه الثاني  :اإليمان يعني التصديق في السر والعالنية 111
والوجه الثالث  :اإليمان يعني التوحيد فذلك قوله في سورة المائدة :

(و َمن َي ْك ُف ْر بِ ِ
يم ِ
ط َع َملُهُ){المائدة }5 :
ان َف َق ْد َحبِ َ
اإل َ
َ

( ) 1المفردات ص .31
( ) 2عمدة الحفاظ في تفسير أشرف االلفاظ  124/1وينظر  :نزهة األعين ص . 45
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إيمانا في شرك فذلك قوله في سورة
والوجه الرابع  :اإليمان يعني
ً
()1
ِ َّ
ون){يوسف }116 :
يوسف َ ( :و َما ُي ْؤ ِم ُن أَ ْكثَُرُه ْم ِبالّله إِال َو ُهم ُّم ْش ِرُك َ

وذكر ابن الجوزي من أوجه اإليمان  :اإليمان الشرعي  ،وهو ما

جمع األركان الثالثة المذكورة  ،والصالة  ،والدعاء () 2واإليمان في هذه
المواضع كلها يعني اإليمان بعينه  ،واألوجه التي ُن ِسبت إليه هي كما ترى

أوجه مختلقة  ،إذ تُ ُّ
مثال في
عد جميعها من معاني اإليمان  ،فقد اتخذ مقاتل ً
الوجه الثالث من بعض ما يعنيه ويتضمنه اإليمان وجهًا لإليمان  ،فاإليمان
أعم من التوحيد ؛ لذلك فسَّر الطبري قوله تعالى ( :و َمن َي ْكفُ ْر ِب ِ
يم ِ
ان َف َق ْد
اإل َ
َ
َحبِطَ َع َملُهُ) بقوله  (( :ومن يجحد ما أمر اهلل بالتصديق به من توحيد اهلل ،

ونبوة محمد صلى اهلل عليه وسلم  ،وما جاء به من عند اهلل  ،فقد بطل ثواب
عمله))

()3

وكذلك شاهد الوجه الرابع قال الطبري في تفسيره (( :قال تسألهم من

خلقهم ومن خلق السموات واألرض فيقولون اهلل  ،فذلك إيمانهم باهلل  ،وهم
يعبدون غيره))

() 4

فذلك إشراكهم  ،فهم مؤمنون باللسان واإلقرار  ،لكنهم

مشركون بالعمل والعبادة  ،فاإليمان في كل موضع يعني اإليمان بعينه  ،أو
هو من مرادفاته  ،أو مما أفاد وهو مخالف للمعنى المراد  ،وال أوجه .

( ) 1ينظـ ــر  :األشـ ــباه والنظ ـ ــائر ص  134-137وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظ ـ ــائر ص 42-41
والوجــوه والنظــائر لهــرون ص  42-41والوجــوه والنظــائر للعســكري ص  36-35والوجــوه
والنظائر للدامغاني ص.111-111
( ) 2ينظر  :نزهة األعين ص .46-45
( ) 3جامع البيان . 131/6
( ) 4جامع البيان . 93/13
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-33أقام الصالة  :فسَّر السجستاني إقامة الصالة بـ((أن تُؤتى بها
بحقوقها كما فرض اهلل تعالى))( )1وقال العسكري (( :ويجوز أن يكون معنى
إقامة الصالة إدامتها111وقيل  :إقامتها إتمام الركوع والسجود ومراعاة

المواقيت)) ( )2وقال الراغب (( :اإلقامة في المكان الثبات  ،واقامة الشيء
ٍ َّ ِ
ِ ِ
يموْا
توفية حقه قال تعالى ( :قُ ْل َيا أ ْ
َه َل اْلكتَاب لَ ْستُ ْم َعَلى َش ْيء َحت َى تُق ُ
اإل ِ
التَّوَراةَ و ِ
يل){المائدة  }64 :أي  :توفون حقوقهما بالعلم والعمل 111ولم
نج َ
ْ َ

يأمر اهلل تعالى بالصالة حيثما أمر  ،وال مدح حيث مدح ّإال بلفظ اإلقامة
ِ
تنبيهًا َّ
يموْا
أن المقصود منها توفية شرائطها ال اإلتيان بهيئاتها نحو ( :أَق ُ
()3
الة){األنعام  }72 :في غير موضع))
َّ
الص َ
أن مقاتل زعم َّ
فهذا هو المراد من إقامة الصالة ّ ،إال َّ
أن ((تفسير

أقام الصالة على وجهين :

فوجه منها  :أقام الصالة  ،يعني اإلقرار بها من غير تصديق ،فذلك
ال َة وآتَوْا َّ
اة َف َخُّلوْا َسبِيَلهُ ْم){التوبة :
اموْا َّ
الزَك َ
قوله في براءة َ ( :فِإن تَ ُابوْا َوأَ َق ُ
الص َ َ ُ
111}5
والوجه الثاني  :إقام الصالة  ،يعني تمامها))

()4

( ) 1نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن ص . 516
( ) 2الوجوه والنظائر ص .42
() 3المفردات ص . 436-435
( ) 4األشــباه والنظــائر ص139وباســم الوجــوه والنظــائر ص  42والوجــوه والنظــائر لهــرون
ص  45والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص  119ونزهــة األعــين البــن الجــوزي ص -14
19
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نصا هرون والدامغاني
العبارة التي قالها مقاتل في الوجه األول قالها ًّ
أما العسكري فقال (( :إقام الصالة  :وجاء في القرآن على وجهين  :األول
َّ ،
 ،اإلقرار بالصالة مع التصديق وغير التصديق))

()1

بأنه اإلقرار باللسان
األمة تعريفهم لإليمان ّ
والمشهور عند فقهاء ّ
بالجنان والعمل باألركان( )2فقول مقاتل ومن تابعه ال يمكن تفسيره
والتصديق َ
ّإال على أساس االعتراف بالصالة باللسان فحسب  ،من دون اإلقرار بها في
القلب  ،وهذا حال المنافق  ،فكيف يصح َّ
أن القرآن أراد هذا المعنى؟! لذلك

يتبن هذا القول أحد من بعده لشدة ضعفه  ،سوى َّ
لم َّ
أن الراغب أشار إليه
بصيغة التضعيف فقال (( :فقد قيل عني به إقامتها باإلقرار بوجوبها ال

بأدائها))

()3

والفيروزآبادي

أيضا الحلبي
وقد نقل عبارة ال ارغب هذه وبصيغة التضعيف ً

()4

()5

إن ما قاله مقاتل ومقلدوه بعيد ًّ
مر تعريف
جدا عن الحقيقة  ،وقد َّ
ّ
إقامة الصالة التي ال تعني تأديتها فحسب ،بل توفية حقها في ضبط ركوعها

وسجودها وقيامها بكل أركانها  ،كما َّ
أن اهلل سبحانه لما قال َ (( :فِإن تَ ُابوْا)
فهل يصح َّأنه أراد توبة كاذبة أم أراد الصدق فيها؟ فالتوبة ال تحتمل غير
اإلخالص في النية  ،وهذه النية قلبية ال يعلمها ّإال اهلل ؛ فأراد اهلل سبحانه
أن يقرن هذه التوبة بالقيام بفريضة عملية  ،وهي إقامة الصالة  ،والقيام
بفريضة مالية  ،وهي إيتاء الزكاة ؛ ليكونا عالمتين على صدق توبة
( ) 1الوجوه والنظائر ص. 43
( ) 2ينظر  :المفردات للراغب ص  31وعمدة الحفاظ 124/1
( ) 3المفردات ص . 436
( ) 4عمدة الحفاظ .357/3
( ) 5بصائر ذوي التمييز . 311/4
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أما قول
المشركين  ،هذه هي الحقيقة التي تدل عليها اآلية بكل وضوح َّ ،

مقاتل ومن تابعه  ،فهو قول من لم يتق اهلل في تفسير كتاب اهلل  ،أصاب أم
أخطأ  ،كل ذلك من أجل أن يختلقوا الوجه اختال ًقا  ،ويبدو َّ
أن هذا الوجه من
التفسير لم يقل به من المفسرين ّإال مقاتل ؛ والدليل على ذلك َّ
أن كتب
التفسير لم تنسب هذا القول إلى أحد الصحابة أو التابعين أو المفسرين الذين

عاصروه  ،ولم أجد من كبار المفسرين من فسَّر اآلية بالوجه الذي عيَّنه

مقاتل ّإال ابن الجوزي  ،وليس غر ًيبا أن ينقل هذا الوجه صاحب النزهة
والمنتخب المتأثر إلى حد كبير بأشباه مقاتل وتفسيره  ،ومع ذلك لم يعيِّنه بل
الصالَةَ وآتَوْا َّ
اة)
الزَك َ
جعله أحد وجهين فقال (( :في قوله َ (( :فِإن تَ ُابوْا َوأَ َق ُ
اموْا َّ َ ُ
قوالن  :أحدهما  :اعترفوا بذلك  ،والثاني فعلوه))( )1وهذا خالف التفسير الذي

شاع في كتب التفسير  ،فقد قال الطبري (( :فَِإن تَ ُابوْا) يقول  :فإن رجعوا
الزَكاةَ) يقول  :و َّ
الةَ وآتَوْا َّ
أدوا ما
اموْا َّ
عما نهاهم عليه من الشرك ( َوأَ َق ُ
الص َ َ ُ
فرض اهلل عليهم من الصالة بحدودها  ،وأعطوا الزكاة التي أوجبها اهلل عليهم
في أموالهم ( َف َخلُّوْا َسبِيَلهُ ْم) فدعوهم يتصرفون في أمصاركم)) ( ) 2ولم يذكر
الطبري ل ية غير هذا التفسير  ،وقد جعل البيضاوي تأدية الصالة وايتاء
صديقا لتوبتهم وايمانهم))
الزكاة بصفة عملية ((ت ً

()3

وقال القرطبي (( :غير َّ
أن

اهلل تعالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين  ،فال سبيل إلى إلغائهما
نظيره قوله صلى اهلل عليه وسلم  :أ ِ
رت أن أقا تل الناس حتى يقولوا ال إله
ُم ُ

ّإال اهلل  ،ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة  ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم
وأموالهم ّإال بحقها وحسابهم على اهلل  111 .واختلف 111متى ُيقتل تارك
( ) 1زاد المسير . 311/3
( ) 2جامع البيان .91/11
( ) 3أنوار التنزيل  ، 71/3وينظر  :روح المعاني ل لوسي . 246/5
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الصالة  ،فقال بعضهم في أجزاء الوقت المختار  ،وقال بعضهم  :آخر وقت
الضرورة  ،وهو الصحيح من ذلك 111وهذه اآلية دالة على من قال  :قد

تبت َّ ،أنه ال يجت أز بقوله حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة ؛ َّ
ألن
ُ
اهلل عز وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصالة وايتاء الزكاة ؛ ليحقق بهما
التوبة))

()1

وقال ابن كثير (( :ولهذا اعتمد الصديق رضي اهلل عنه في قتال

مانعي الزكاة على هذه اآلية وأمثالها111وقد جاء في الصحيحين  :عن ابن
عمر رضي اهلل عنهما َّأنه قال  :أ ِ
ت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال
ُم ْر ُ
إله ّإال اهلل  ،و َّ
محمدا رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة)) ()2وجاء في
أن
ً

اللباب (( :واحتجوا بهذه اآلية على قتل تارك الصالة ؛ َّ
ألن اهلل أباح دم
()3

وقال

مطلقا  ،ثم حرمها عند التوبة واقام الصالة وايتاء الزكاة))
الكفار
ً
الشوكاني (( :أي  :تابوا عن الشرك الذي هو سبب القتل  ،وحققوا التوبة
بفعل ما هو من أعظم أركان اإلسالم  ،وهو إقامة الصالة  ،وهذا الركن

اكتفي به عن ذكر ما يتعلق باألبدان من العبادات لكونه رأسها  ،واكتفى
بالركن اآلخر المالي  ،وهو إبتاء الزكاة عن كل ما يتعلق باألموال من

العبادات ؛ َّ
ألنه أعظمها))

()4

إيمانا
وقال ابن عاشور (( :أي  :فإن آمنوا
ً

صادقًا  ،بأن أقاموا الصالة الدالة إقامتها على َّ
كاذبا في
أن صاحبها لم يكن ً
إيمانه  ،وبأن آتوا الزكاة الدال إيتاؤها على َّأنهم مؤمنون حقًّا ؛ َّ
ألن بذل

( ) 1الجامع ألحكام القرآن .56/4
( ) 2تفسير القرآن العظيم . 74-77/4
( ) 3اللباب في علوم الكتاب .19/11
( ) 4فتح القدير . 431/2
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المال للمسلمين أمارة صدق النية فيما بذل فيه  ،فإقامة الصالة وايتاء الزكاة
شرط في كف القتال عنهم))

()1

ال َة وآتَوْا َّ
اة)
اموْا َّ
الزَك َ
فقول مقاتل ومقلديه بجعل قوله تعالى َ ( :وأَ َق ُ
الص َ َ ُ
بمعنى اإلقرار بهما من غير تصديق ومن دون أدائهما  ،تحريف صريح
كبير ؛ َّ
ألنه تحريف يتعلق باألحكام  ،فيكون
إثما ًا
للمعنى المراد  ،كما أ ّن فيه ً
عليه وزره  ،ووزر من تبعه حتى قيام الساعة .
-32الفضل  :قال ابن فارس (( :الفاء والضاد والالم أصل صحيح

يدل على زيادة في شيء من ذلك  :الفضل  :اإلحسان والزيادة  ،واإلفضال :
اإلحسان))

()2

وقال ابن الجوزي (( :الفضل في األصل  :الزيادة  ،ويستعار

في مواضع تدل عليها القرينة))

()3

وقد جعل مقاتل ومن تابعه الفضل على ثمانية أوجه هي  :اإلسالم ،

والنبوة  ،والتجاوز  ،والرزق في الجنة  ،والرزق في الدنيا  ،والخلف في المال

 ،و ُّ
المن  ،والجنة

() 4

وجعل العسكري شاهد وجه الرزق في الجنة بمعنى

الثواب  ،وشاهد وجه ِّ
المن بمعنى اللطف

()5

والفضل  ،والتجاوز  ،و ُّ
المن ،

واللطف  ،والثواب  ،ألفاظ مترادفة  ،لذلك جاز أن يحل بعضها محل بعض ،

فإنها ُّ
أما باقي األوجه َّ ،
تعد جميعها من أنواع الفضل وأمثلته  ،فالفضل في
َّ
( ) 1التحرير والتنوير . 24/11
( ) 2مقاييس اللغة ص .739
( ) 3نزهة األعين ص . 221
( ) 4ينظ ــر  :األش ــباه والنظ ــائر ص141-141وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص 43والوجـ ــوه
والنظـائر لهــرون ص  46والوجـوه والنظــائر للـدامغاني ص  367-366ونزهــة األعــين ص

. 221-221
( ) 5الوجوه والنظائر ص 269-264
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هذه المواضع الثمانية يعني الفضل بعينه  ،وليست أوجهًا ؛ َّ
ألن الوجوه
الحقيقية هي التي ال تكون عالقتها باللفظ عالقة ترادف  ،أو عالقة الشيء

بأنواعه وأمثلته .
كان

يصر111إذا َّ
امتد  ،فإذا
وصر الباب
ُّ
-35الصر  :قال الخليل َّ (( :

فيه ترجيع

في

إعادة ضوعف

كقولك

صرصر األخطب

ِّر(بكسر الصاد) البرد الذي يضرب كل شيء  111منه
صرصرة111والص ُّ
قوله تعالى ِ ( :فيها ِ
صٌّر){آل عمران  111}117والصَّر(بفتح الصاد) شدة
َ
()2
()1
الص َّرة  :شدة الصياح))
الصياح 111واإلصرار العزم على الشيء)) ((و َّ
صر على أربعة وجوه :
قال مقاتل (( :تفسير ّ
فوجه منها ِ
يح ِفيهَا
صٌّر يعني برد فذلك قوله في آل عمران ( ِر ٍ
ِ
صٌّر){آل عمران  }117يعني البرد  ،وهو الشديد من البرد  ،وقوله في حم
ص ًار){قصلت  }16 :يعني باردة شديدة 1
السجدة َ ( :فأ َْر َسْلَنا َعَل ْي ِه ْم ِر ً
ص ْر َ
يحا َ
والوجه الثاني  :اإلصرار على الذنب يعني اإلقامة عليه  ،فذلك
قوله في آل عمران حيث يقول ( :والَّ ِذين إِ َذا َفعلُوْا َف ِ
اح َش ًة أ َْو ظََل ُموْا أ َْنفُ َسهُ ْم
َ َ
َ
الذ ُنوب إِ ّال اللّه ولَم ي ِ
َذ َكروْا اللّه َفاستَ ْغ َفروْا لِ ُذ ُنوبِ ِهم ومن ي ْغ ِفر ُّ
ص ُّروْا َعلَى َما
ُ َ ْ ُ
َ
ْ ََ َ ُ
َ ْ ُ
ُ
ون){آل عمران  }135 :يعني لم يقيموا على ما فعلوا من
فَ َعلُوْا َو ُه ْم َي ْعلَ ُم َ

المعصية 111

ص َّرة يعني صيحة  ،فذلك قوله في الذاريات ( َفأَ ْقَبَل ِت
والوجه الثالث َ :
ِ
ت َو ْجهَهَا){الذاريات 111}29 :
ص َّك ْ
ص َّ ٍرة َف َ
ام َأرَتُهُ في َ
ْ

( ) 1العين ص . 514وينظر مقاييس اللغة ص . 444-443
( ) 2مقاييس اللغة ص . 444
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ص ْرُه َّن
والوجه الرابع  :صر يعني قطع فذلك قوله في البقرة ( :فَ ُ

َّ
قطعهن))
إَِل ْي َك){البقرة  }261 :يعني

()1

عن مقاتل ومقلدوه بذكر الفرق في الداللة بين صيغة وصيغة
لم ُي َ
أخرى  ،بل كان همهم من تأليف كتب الوجوه إلغاء هذه الفروق  ،فهم لم

مثال في الوجه األول إلى الفرق بين استعمال الصر في سورة آل
يتطرقوا ً
عمران والصرصر في سورة فصلت  ،بل تراهم يذكرون موضع الشاهد

وصر الباب
مر قول الخليل َّ (( :
ال  ،فقد َّ
فحسب  ،وال يذكرون السياق كام ً
يصر 111إذا َّ
امتد  ،فإذا كان فيه ترجيع في إعادة ضوعف كقولك صرصر
ُّ
األخطب صرصرة)) فقد استعمل ( ِ
صٌّر) المؤلف من مقطع واحد وفيه ُّ
مد

ليعبِّر عن عذاب وعقاب يناسب ذنب قوم ظلموا أنفسهم  ،قال اهلل
الراء ؛ َ
ِ
الد ْنيا َكمثَ ِل ِر ٍ ِ
ِ
تعالى ( :مثَ ُل ما ي ِنفقُ ِ ِ ِ ِ
ت
َص َاب ْ
َ َ ُ َ
يح فيهَا صٌّر أ َ
ون في هـذه اْل َحَياة ُّ َ َ
ص ًار) المؤلف من
ث َق ْوٍم َ
َح ْر َ
ص ْر َ
ظَل ُموْا أَنفُ َسهُ ْم){آل عمران  }117واستعمل ( َ
صٌّر يتبعه ِ
كأنه ِ
مقطعين َّ ،
صٌّر ؛ ليعبِّر عن عذاب وعقاب مضاعف يناسب

استَ ْكَب ُروا
ذنب من ضاعفوا ظلمهم وطغيانهم  ،قال اهلل تعالى َ ( :فأ َّ
َما َع ٌ
اد َف ْ
ِ
األر ِ
ض بِ َغ ْي ِر اْل َح ِّ
ق َوَقالُوا َم ْن أَ َش ُّد ِمَّنا قُ َّوةً أ ََولَ ْم َي َرْوا أ َّ
َن اللَّ َه الَّ ِذي َخلَ َقهُ ْم
في ْ
ِ
ِ
ص ًار
ون { }15فَأ َْر َسْلَنا َعلَ ْي ِه ْم ِر ً
ُه َو أَ َش ُّد م ْنهُ ْم قُ َّوًة َو َك ُانوا ِب َآياتَنا َي ْج َح ُد َ
ص ْر َ
يحا َ
الد ْنيا وَلع َذاب ِ
ِ
ِ ِ
َّام َّن ِحس ٍ
ِفي أَي ٍ
َخ َزى
ات لِّ ُن ِذ َ
األخ َ ِرة أ ْ
اب اْلخ ْزِي في اْل َحَياة ُّ َ َ َ ُ
يقهُ ْم َع َذ َ
َ
ون){فصلت }16-15 :
نص ُر َ
َو ُه ْم ال ُي َ
أما الوجه الرابع فال عالقة له بما َّ
تقدم ؛ بل هو وهم كبير وقع فيه
َّ

مقاتل وأوقع فيه مقلديه هرون بن موسى والدانغاني ؛ َّ
ص ْرُه َّن) في قوله
ألن ( َف ُ
تعالى ( :وِا ْذ قَ َ ِ ِ
يم َر ِّ
ال
ال أ ََولَ ْم تُ ْؤ ِمن قَ َ
ف تُ ْحيِـي اْل َم ْوتَى قَ َ
ب َأ ِرنِي َك ْي َ
ال إ ْب َراه ُ
َ
( ) 1األش ــباه والنظ ــائر ص142-141وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص 44وينظ ــر  :الوج ــوه
والنظائر لهرون ص  47والوجوه والنظائر للدامغاني ص.296-295
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َّ
ص ْرُه َّن
َبلَى َولَ ِـكن لَِّي ْ
ط َمئِ َّن َقْلبِي قَ َ
ال فَ ُخ ْذ أ َْرَب َع ًة ِّم َن الط ْي ِر َف ُ
ِ
اعَل ْم
َعَلى ُك ِّل َجَب ٍل ِّم ْنهُ َّن ُج ْزًءا ثَُّم ْاد ُعهُ َّن َيأْت َين َك َس ْعًيا َو ْ
ِ
صر  ،بل هو من جذر
ص َّر ومصدره ٌّ
يم){البقرة  }261 :ليس من جذر َ
َحك ٌ
اج َع ْل
إِلَ ْي َك ثَُّم ْ
أ َّ
يز
َن الّل َه َع ِز ٌ
()1

صير وصيرورةٌ
صار يصير  ،أو صار يصور  ،ومصدره َ
ص َوٌر و ٌ
ق أر حمزة (فَ ِ
ص ْرُه َّن) بكسر الصاد وق أر الباقون بالضم (( ،وهو
االختيار))

()2

وحجة من ق أر بالكسر جعله من صار يصير  ،وحجة من ق أر

َّ
أملهن
بالضم جعله من صار يصور  ،فهما لغتان والمعنى في الق ارءتين :

وشققهن()3والصواب َّ
َّ
َّ
أن المراد من القراءتين هو المعنى
قطعهن
اجمعهن  ،أو
و
ّ
أن المفسرين أضافوا المعنى الثاني ؛ َّ
األول ّ ،إال َّ
ألن السياق يقتضيه  ،وال

الص َوُر  :الميل  ،يقال :
وجود للفظه فيه  ،والدليل على ذلك قول الخليل َ (( :
فالن يصور عنقه إلى كذا  ،أي  :مال بعنقه َّ
أص َور
ووجهه نحوه  ،والنعت ْ :
قال الشاعر :

فقلت لها ُغ ِّ
أص َوِر
ُ
ضي فإني إلى التي تريدين أن أصبو إليها غير ْ
صر َّ
َّ
هن  ،أي :
ص ْرُه َّن) أي :
فشققهن إليك  ،يقال ُ :
وقوله تعالى َ ( :ف ُ

َّ
َّ
قطعهن))
ضمهن  ،ويقال :

()4

والشاهد َّ
أن الخليل عيَّن معنى الميل في

ص ْرُه َّن) أجاز معنى الضم
اللغة  ،لكن َّ
لما جاء إلى تفسير قوله تعالى ( :فَ ُ
والتقطيع  ،والدليل على ذلك أيضا (إَِلي َك) إذ يقال ِ :
الشيء إليك ،
أم ِل
ْ
ً
َ
( ) 1ينظر  :العين ص  ، 534ومقاييس اللغة ص .511-499
( ) 2إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه األصبهاني ص 61
( ) 3ينظــر  :جــامع البيــان للطبــري  69-66/3ومعــاني الق ـرآن واع اربــه للزجــاج 294/1
والكشف عن وجوه القراءات لمكي بـن أبـي طالـب القيسـي  313/1واعـراب القـراءات السـبع

وعللها البن خالويه األصبهاني ص  61ولسان العرب .314/4
( ) 4ينظر  :العين ص . 535
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وض َّمه إليك  ،وال يقال  :قطِّ ْعه َّن إليك  ،أو ِّ
شق ْقهُ َّن إليك  ،وقد قال ابن فارس
ُ
ُ
((الصاد والواو والراء  ،كلمات كثيرة متباينة األصول111ومما ينقاس منه
أصرتُه  :إذا أملته
رت
وص ُ
الشيء ُ
َ
صور  :إذا مال ُ ،
ص َوَر َي ُ
قولهم َ :
أصوره و ْ
() 1
صر (بضم الصاد) وقال (( :الصاد والياء
إليك)) وفعل األمر منه ُ :

صير
ًا
والراء  :أصل صحيح وهو المآل والمرجع  ،من ذلك صار يصير
وصيرورة))( )2وفعل األمر منه ِ :
صر (بكسر الصاد) وكال الجذرين  :يفيد
العام ُة  ،وكان أصحاب عبيد
ضم
الصاد َّ
الميل والضم  ،لذلك قال الفراء َّ (( :
َ
() 3
أما الكسر ففي ُه َذيل
اهلل يكسرون  ،وهما لغتان
فأما الضم فكثير ،و َّ
َّ

َّ
َّ
َّ
قطعهن
وجههن  ،ولم نجد
قطعهن  ،ويقال :
وي َفسَّر معناه :
وسَليمُ 111
ُ
()4
َّ
ضمهن إليك ثم
معروفة من هذين الوجهين)) والمعنى عند أبي عبيدة (( :

َّ
اج َع ْل َعلَى ُك ِّل َجَب ٍل ِّم ْنهُ َّن ُج ْزًءا)))
قطعهن (ثَُّم ْ
الجمع بين المعنيين بإضمار القطع  ،وأوضح ابن قتيبة هذه الحقيقة بقوله :
()5

وهذا هو الصواب وهو

َّ
فضمهن إليك
ص ْرُه َّن إَِل ْي َك) أي :
((( َف ُ
اج َع ْل َعَلى ُك ِّل َجَب ٍل
أملتُه فمال (ثَُّم ْ
اج َع ْل َعَلى ُك ِّل َجَب ٍل ِّم ْنهُ َّن ُج ْزًءا) عن
فأضمر (
فقطعهن) واكتفى بقوله (ثَُّم ْ
ّ
فقطعهن ؛ َّ
َّ
ألنه يدل عليه  ،وهذا كما تقول  :خذ هذا الثوب واجعل
قوله :
صرت الشيء فانصار ،أي :
 ،يقال :
ُ
بعا من كل طير
ِّم ْنهُ َّن ُج ْزًءا) أي ُ :ر ً

علما))
على كل رمح عندك منه ً

()6

( ) 1مقاييس اللغة ص .497
( ) 2مقاييس اللغة ص .499
( ) 3وينظر  :لسان العرب 314/4
( ) 4معاني القرآن . 126/1
( ) 5مجاز القرآن ص . 43
( ) 6تفسير غريب القرآن ص  ، 96وينظر  :زاد المسير . 261-259/1
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ص ْرُه َّن ِإلَ ْي َك) ق أر الجمهور
وقال ابن الجوزي (( :قوله تعالى ( :فَ ُ
َّ
الشيء فانصار  ،أي :
صرت
أملهن إليك  ،يقال :
بضم الصاد  ،والمعنى :
ُ
َ
أملته فمال  ،وق أر أبو جعفر وحمزة بكسر الصاد  ،قال اليزيدي  :هما
()1

واحد))

َّ
أوثقهن ،
ص ْرُه َّن)
قال ابن كثير ((وقال العوفي عن ابن عباس ( :فَ ُ
َّ
َّ
َّ
منهن جزًءا  ،فذكروا َّأنه عمد
ذبحهن  ،ثم جعل على كل جبل
أوثقهن
فلما
َّ

يشهن َّ
ومز َّ
قطعهن ونتف ر َّ
َّ
َّ
قهن  ،وخلط
فذبحهن ثم
إلى أربعة من الطير

بعضهن في بعض  ،ثم َّ
َّ
جز َّ
َّ
منهن جزًءا ،
أهن أجزاء  ،وجعل على كل جبل
َّ
رؤوسهن بيده  ،ثم
قيل أربعة أجبل  ،وقيل سبعة  ،قال ابن عباس  :وأخذ

َّ
َّ
فدعاهن كما أمره اهلل تعالى  ،فجعل ينظر إلى
يدعوهن ،
أمره اهلل تعالى أن
الريش يطير إلى الريش  ،والدم إلى الدم  ،واللحم إلى اللحم  ،واألجزاء من
كل طائر يتصل بعضها ببعض  ،حتى قام كل طائر على حدة  ،وأتينه

سعيا  ،ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها  ،وجعل كل طائر يجيء
يمشين ً
ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السالم  ،فإذا َّ
قدم له غير رأسه يأباه ،
قدم له رأسه َّ
فإذا َّ
تركب مع بقية جثته بحول اهلل وقوته))

()2

وعندي َّ
ص ْرُه َّن إَِل ْي َك) هو التعرف إلى
أن المراد من قوله ( :فَ ُ
َّ
َّ
يألفهن ويألفنه حتى تصل هذه المعرفة إلى درجة التمكن من
أشكالهن بدقة ف

َّ
سهن إذا اختلطن َّ
هن من بين أجنا َّ
تمييز َّ
ليطمئن قلب
بهن  ،والسر في ذلك هو
َّ
إبراهيم عليه السالم َّ ،
ذبحهن
بأن اهلل عز وجل أعاد إليه الطيور نفسها التي

َّ
طيور أخرى .
ًا
وقطعهن  ،ال

( ) 1زاد المسير . 261-259/1
( ) 2تفسير القرآن العظيم .413/1
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يضاف إلى ما تقدم ذكره َّ
أن األوجه األربعة تعددت الختالف اللفظ
الص ِّر(بكسر الصاد)
واختالف حركته  ،فالبرد في الوجه األول  ،هو معنى ِّ

صر  ،واإلصرار على الذنب في الوجه الثاني  ،هو معنى الفعل الرباعي
من َّ
الص ّرة
الذي على وزن أفعل  ،وشدة الصياح في الوجه الثالث هو معنى َّ

(بفتح الصاد وزيادة التاء المربوطة)  ،والقطع كما ادعوا هو من صار ،
صر  ،فأنت ترى َّ
أن هذه المعاني األربعة ليست لصيغة واحدة ،
وليس من َّ

بل هي ألربع صيغ مختلفة  ،فلكل صيغة معناها  ،ولكل معنى صيغته  ،فال
وجوه إذن وال نظائر.
-36الضر  :قال ابن قتيبة (( :الضر بفتح الضاد ضد
النفع111والضُّر  :الشدة والبالء))

()1

وقال ابن فارس (( :الضاد والراء ثالثة

أصول  ،األول  :خالف النفع  ،والثاني  :اجتماع الشيء  ،والثالث  :القوة ،
()2

فاألول َّ :
الض ُر  :ضد النفع  ،ثم ُيحمل على هذا كل ما جانسه أو قاربه))
والمراد ما كان خالف النفع( )3وقال ابن الجوزي ُّ (( :
الض ُّر بضم الضاد  :هو
الشدة والبالء  ،وبفتحها  :ضد النفع))

()4

ومما ال شك فيه َّ
أن ما كان بمعنى

ض َّم األول وفُتح
ًا
البالء والشدة  ،أشد
ضرر مما كان خالف النفع ؛ لذلك ُ
الثاني  ،؛ َّ
ألن الضمة أثقل من الفتحة  ،والفتحة أخف منها  ،وذكر أهل

الوجوه َّ
أن للضر في القرآن الكريم سبعة أوجه  ،هي  :البالء والشدة  ،وقحط

( ) 1تأويل مشكل القرآن ص .264
( ) 2مقاييس اللغة ص . 513
( ) 3ينظ ـ ــر  :الع ـ ــين ص  ، 544ومق ـ ــاييس اللغ ـ ــة ص  ، 513والص ـ ــحاح ص ، 419
واللسان . 32/9
( ) 4نزهة األعين ص .144
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المطر ،واألهوال في البحر ،والمرض والبالء في الجسد  ،والنقص والحاجة ،
والجوع  ،والضر بعينه

()1

وهذه األوجه ال تُ ُّ
أوجها للضر  ،بل هي من األلفاظ المرادفة له
عد
ً
ًّ
وجعل أحد هذه األوجه يعني الضر بعينه  ،يدل على َّ
مستقال
أن للضر معنى
يميزه من معاني هذه األوجه  ،مما يدل داللة قاطعة على َّ
أن الضر ليس من

االلفاظ المشتركة  ،وهذه األوجه المنسوبة إليه أوجه مختلقة  ،والذي يسَّر
لهم اختالقها للضر جواز وقوعها موقعه ؛ لتقارب معانيها من معناه.

-37الوكيل  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن للوكيل في القرآن الكريم ستة

أوجه هي  :الحرز  ،والرب  ،والمسيطر  ،والشهيد بمعنى الشاهد  ،والحافظ
 ،والمانع

()2

وس ِّمي الوكيل ؛ َّ
ألنه يوكل إليه األمر))
(( ُ
أوكلت إليه أمرك  ،كالحرز ،والرب  ،والمسيطر ،
ُيطلق على كل من
َ
جميعا وجه واحد  .إذ هي جميعها
والشهيد  ،والحافظ  ،والمانع  ،فهي إذن
ً
() 3

فالوكيل اسم جنس

أسماء موصوفة بالوكيل  ،وقد اختلق أهل الوجوه هذه األوجه عن طريق

الدراسة المعكوسة .

( ) 1ينظر  :األشباه والنظائر ص144-143وباسم الوجـوه والنظـائر ص  45-44الوجـوه
والنظائر لهرون ص  49-44وتأويل مشكل القرآن البـن قتيبـة ص  264والوجـوه والنظـائر
للعسـ ــكري ص  212والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر للـ ــدامغاني ص  314-317ونزه ـ ــة األع ـ ــين ص
. 144
( ) 2ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر ص 145-144وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص 46-45

والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص  91-49والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص  335والوجـ ــوه

والنظائر للدامغاني ص  472ونزهة األعين ص . 295-294
( ) 3مقاييس اللغة ص . 965
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-32المحصنات  :قال ابن فارس (( :الحاء والصاد والنون أصل
واحد منقاس  ،وهو الحفظ والحياطة والحرز  ،فالحصن معروف والجمع
حصون  ،والحاصن والحصان المرأة المتعففة الحاصنة فرجها 111قال أحمد
بن يحيى ثعلب  :كل امرأة عفيفة فهي محصنة وم ِ
حصنة  ،وكل امرأة
ُ َ
ُ
حصنة ال غير)) ( ) 1وقد اتخذ أهل الوجوه من األسماء
متزوجة فهي ُم َ

الموصوفة بهذا الحصن أوجهًا فذكروا َّ
أن المحصنات في القرآن الكريم جاءت
على أربعة أوجه هي  :الحرائر  ،والعفائف  ،والمسلمات الحرائر ،
والمتزوجات

()2

فالمحصنة اسم جنس ُيطلق على كل امرأة أحصنت فرجها  ،وهذا
ما ينطبق على الحرائر والعفائف والمتزوجات والمسلمات  ،فهي جميعها وجه
واحد  ،وقد اختلق أهل الوجوه هذه األوجه عن طريق الدراسة المعكوسة .

-39الشهيد-األشهاد  :قال ابن فارس (( :الشين والهاء والدال
أصل يدل على حضور وعلم واعالم  111والشهيد القتيل في سبيل اهلل ،

قال قوم ُس ِّمي لذلك َّ
ألن مالئكة الرحمة تشهده  ،أي  :تحضره 111واألرض
الملَك)) ((()3والشهيد الحاضر ،
تُ َّ
سمى الشاهدة  ،والشاهد اللسان والشاهد َ :

والشاهد العالم الذي يبين ما علمه  111وشهد الشاهد عند الحاكم  ،أي :

بيَّن ما يعلمه وأظهره 111والمشاهدة المعاينه  111والشاهد والشهيد ،
( ) 1مقاييس اللغة ص . 212
( ) 2ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر ص 147-146وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص 47-46
والوجوه والنظـائر لهـرون ص  91-91وتأويـل مشـكل القـرآن البـن قتيبـة ص  275والوجـوه

والنظـائر للعســكري ص 319-314والوجـوه والنظــائر للـدامغاني ص  414-417ومنتخــب
قرة العيون ص 214-217
( ) 3مقاييس اللغة ص . 461
221

والجمع شهداء و ُشهَّد وأشهاد وشهود111وقيل َّ :
إن األشهاد هم األنبياء
وس ِّمي
والمؤمنون يشهدون على المكذبين بمحمد صلى اهلل عليه وسلمُ 111

شهيدا ؛ َّ
ألن اهلل ومالئكته شهود له في الجنة ؛ وقيل ُ :س ُّموا شهداء ؛
الشهيد
ً
َّ
ألنهم ممن ُيستَشهد يوم القيامة م ع النبي صلى اهلل عليه وسلم على األمم
الخالية))

()1

يتبين مما جاء في اللغة َّ
أن الشهادة تجمع بين ثالث دالالت هي :

الحضور والعلم واإلعالم  ،وقد اختلق مقاتل وأصحاب كتب الوجوه من بعده
من األسماء الموصوفة بهذه الداللة أوجهًا للشاهد والشهيد هي  :األنبياء ،
المَل ك الذي يكتب عمل ابن آدم  ،وأمة محمد صلى اهلل عليه وسلم ،
والحافظ َ

والمستشهد في سبيل اهلل  ،والذي يشهد على حق رجل  ،أو على حقوق
الناس  ،والحاضر  ،والشركاء  ،والفطن الحاضر الذهن

()2

فالشهيد أو الشاهد اسم جنس ُيطلق على كل من حضر ليشهد على
اآلخرين بالحق وبما علم وعاين ،وهذا ما ينطبق على األنبياء والشهداء وأمة

محمد صلى اهلل عليه وسلم  ،واألرض والمالئكة وجوارح اإلنسان  ،كما جاء
ذلك في القرآن الكريم  ،وكل من أُوكل إليه أو أ ِ
ُمر بأن يشهد بالحق على

غيره  ،فاألوجه جميعها التي ذكرها مقاتل ومن تابعه تُ ُّ
احدا ؛ إذ
عد وجهًا و ً
هي جميعها أسماء موصوفة بمعنى الشهادة  ،وقد اختلق مقاتل وأصحاب
كتب الوجوه هذه األوجه عن طريق الدراسة المعكوسة .

( ) 1لسان العرب 153-151/4
( ) 2ينظـ ــر  :األشـ ــباه والنظ ـ ــائر ص  149-147وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظ ـ ــائر ص 49-47
والوجوه والنظائر لهـرون ص 93-91والوجـوه والنظـائر للعسـكري ص  196-192والوجـوه
والنظائر للدامغاني ص  291-291ونزهة األعين ص . 171-171
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-21الصادقين  :الصدق معروف  ،وقد اختلق مقاتل من األسماء
الموصوفة به أوجهًا له فقال (( :تفسير الصادقين على ثالثة وجوه :
111النبيين111المهاجرين خاصة111المؤمنين))( )1وأضاف الدامغاني وجهًا
()2

ابعا  ،هو الصادقين في الجهاد
رً
فـ(الصادقين) اسم جنس يطلق على كل جماعة اتصفوا به  ،وهذا ما
ينطبق على النبيين والمهاجرين والمؤمنين  ،وعلى غيرهم من الصادقين ،
فهي وجه واحد ؛ إذ هي جميعها أسماء موصوفة بالصدق .

-20الحرج (( :الحرج  :المأثم 111وقد حرج صدره  ،أي  :ضاق
وال ينشرح لخير))

()3

وقال ابن فارس (( :الحرج اإلثم  ،والحرج الضيق))

()4

عرفت معاجم اللغة الحرج بالضيق واإلثم المرادفين له  ،وقد اختلق مقاتل
أوجها للحرج فقال (( :تفسير حرج على ثالثة
منهما ومن مرادف ثالث
ً
وجوه ًّ 111 :
شكا 111الضيق  111اإلثم)) ( ) 5هذه األوجه التي ذكرها
أوجهًا له ،
مقاتل ومن تبعه هي في الحقيقة ألفاظ مرادفة للحرج  ،وليست ً
أي  :ال يصح أن تكون أوجهًا ؛ َّ
ألنها ليست معاني متباينة .

( ) 1األشباه والنظائر ص151-149وباسم الوجوه والنظائر ص 49-44وينظـر  :الوجـوه
والنظائر لهرون ص ، 93والوجوه والنظائر للعسكري ص . 211
( ) 2ينظر :الوجوه والنظائر ص .297-296
( ) 3العين ص . 141
( ) 4مقاييس اللغة .215
( ) 5األش ــباه والنظ ــائر ص 151-151وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص 49وينظ ــر  :الوج ــوه
والنظــائر لهــرون ص 94والوجــوه والنظــائر للعســكري ص  ، 142-141والوجــوه والنظــائر
للدامغاني ص  164ونزهة األعين ص . 96-95
222

-28هل  :قال مقاتل ومقلدوه (( :هل  :على أربعة وجوه  ،فوجه
منها  :هل يعني ما  111والوجه الثاني  :هل يعني قد فذلك قوله في
ين ِّم َن َّ
األنس ِ
الد ْه ِر َل ْم َي ُكن َش ْيًئا
المفصل َ ( 111 :ه ْل أَتَى َعَلى
ان ِح ٌ
َ
يث اْل َغ ِ
اشَي ِة){الغاشية }1 :
َّم ْذ ُك ًا
اك َح ِد ُ
ور){اإلنسان  }1 :وقوله تعالى َ ( :ه ْل أَتَ َ
يقول  :قد أتاك(111)1والوجه الثالث  :هل يعني أال كقوله في الكهف ( :قُ ْل
اال){الكهف  }113 :يقول  :أال أنبئكم111والوجه
َع َم ً
َه ْل ُنَنبِّئُ ُك ْم ِب ْ
ين أ ْ
األخ َس ِر َ
الرابع  :هل استفهام))( )2وذكر العسكري وجه التوبيخ كقوله تعالى َ ( :ه ْل ِمن
ُش َرَكائِ ُكم َّمن َي ْف َع ُل ِمن َذلِ ُكم ِّمن َش ْي ٍء){الروم  ،)3(}41 :وأضاف ابن الجوزي
ُخر  ،هي  :معنى أليس كقوله تعالى َ ( :ه ْل ِفي َذلِ َك َق َس ٌم لِّ ِذي
ثالثة أوجه أ َ
ال َه ْل أَنتُم
ِح ْج ٍر){الفجر  }5 :واألمر كقوله تعالى َ ( :ق َ
َِّ
ول لِ َجهََّن َم َه ِل
ون){الصافات  }54:والسؤال كقوله تعالى َ( :ي ْوَم َنقُ ُ
ُّمطل ُع َ
()4
امتَ ِ
الت َوتَقُو ُل َه ْل ِمن َّم ِز ٍيد){ق }31 :
ْ
جعل مقاتل ومن تبعه هل بمعنى ما النافية  ،وهذا ما عليه جمهور

النحاة والمفسرين على َّ
أن هل ترد في اللغة والقرآن بمعنى ما النافية ويتعين

( ) 1ينظر  :تفسير مقاتل . 474 ، 425/3
( ) 2األشـ ــباه والنظـ ــائر ص 153-151وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص  51-49وينظـ ــر :
الوجوه والنظائر لهرون ص ، 96-94وتأويل مشـكل القـرآن ص  244ونزهـة القلـوب ألبـي
بكر السجستاني ص  477والوجوه والنظائر للدامغاني ص  461-461والبرهان فـي علـوم

القرآن للزركشي ص  ، 919وبصائر ذوي التمييز . 337-336/5
( ) 3ينظر  :الوجوه والنظائر .343

( ) 4ينظر  :نزهة األعين ص  316-315ومنتخب قرة العيون .241-239
223

فيها ذلك عند دخول إالَّ كقوله تعالى َ ( :ه ْل َج َزاء اإل ْح َس ِ
ان إِ ّال
()1
ان){الرحمن }61 :
اإل ْح َس ُ
أريد في هذا المقام أن أذكر حقيقة طالما ذكرتها من قبل  ،هي َّأنه

ليس في اللغة وال سيما في القرآن الكريم من لفظين متطابقين في المعنى ،

فالقول َّ
بأن هل ترد في القرآن الكريم بمعنى ما النافية  ،أو معنى قد  ،أو

معنى كذا وكذا يرده واقع اللغة  ،حتى َّ
إن المعاجم عندما تعرف أي لفظ كان
تشرح داللته  ،أو تعرفه بأقرب المعاني إليه  ،وال تعرفه بما يطابق معناه ؛
ألن اللفظ ال يطابق معناه ّإال اللفظ نفسه  ،هذه حقيقة يجب أن ِّ
َّ
نسلم بها

تسليما  ،ولهذا أقول َّ :
إن هل لم ترد ّإال بمعنى هل الموضوعة لالستفهام
التي فيها معنى الطلب عن الجواب  ،أو لجعل ما يتضمنه استفهام هل

بمنزلة الحقيقة التي ال شك فيها وال اختالف ؛ لذلك ُيستغنى فيها عن
ألن جوابها واحد متفق عليه  ،وقد ُع َّرفت (هل) َّ
التصريح بالجواب ؛ َّ
بأنها
() 2

((لالستفهام  ،وال يكون المستفهم عنه ّإال فيما ال َّ
ظن له فيه البتة))
مثال في قوله تعالى َ ( :ه ْل َج َزاء اإل ْح َس ِ
ان) هو استفهام
فـ(هل) ً
ان ِإ ّال اإل ْح َس ُ
حقيقي موجه إلى كل إنسان ليقر بمضمونه  ،وهو جعل اإلحسان جزاؤه

اإلحسان  ،وهو من األمور الثابتة الكامنة في عقل كل عاقل وقلبه  ،ويكون
المراد من استعمال هل هنا حمل المخاطبين على اإلقرار بهذا األمر باإلجابة
لما جعلوا اإلجابة
عنه في نفسه  :نعم جزاء اإلحسان هو اإلحسان  ،لكن َّ

بتقدير  :ما جزاء اإلحسان ّإال اإلحسان َّ ،
توهموا َّ
أن هل بمعنى ما النافية ،

( ) 1ينظ ــر  :األزهيـ ــة فـ ــي علـ ــم الح ــروف ص  214والجنـ ــى الـ ــداني ص  342ومغنـ ــي
اللبيب . 351/2
( ) 2البرهان في علوم القرآن ص .919
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هل بمعنى قد في قوله تعالى َ ( :ه ْل
ور) وهذا ما قال به
َي ُكن َش ْيًئا َّم ْذ ُك ًا

وكذلك جعل مقاتل ومن تبعه ،
ين ِّم َن َّ
األنس ِ
الد ْه ِر َل ْم
أَتَى َعَلى
ان ِح ٌ
َ
جماعة من النحاة والمفسرين َّ
بأن هل في هذه اآلية بمعنى قد  ،وليست
باستفهام

()1

استفهاما
قال أبو بكر بن األنباري (( :وهل حرف من األضداد تكون
ً

فأما كونها على
عما يجهله اإلنسان وال يعلمه 111وتكون هل بمعنى قد َّ 111

أما كونها على معنى قد فشاهده
معنى االستفهام فال ُيحتاج فيه إلى شاهد  ،و َّ
ين ِّم َن َّ
األنس ِ
الد ْه ِر َل ْم َي ُكن َش ْيًئا
قول اهلل عز وجل َ ( :ه ْل أَتَى َعَلى
ان ِح ٌ
َ
ور){الدهر  )2())}1 :و((قال المفسرون وأهل المعاني  :قد أتى  ،فـ(هل)
َّم ْذ ُك ًا

ها هنا خبر وليس باستفهام)) ()3والحقيقة َّ
أن (هل) فيما تقدم ونحوه استفهام

وسؤال َّ
موجه إلى المخاطب  :أيقر بما يتضمنه هذا االستفهام والسؤال أم

ينكره ؟ واإلجابة تقتضي اإلقرار َّ ،
ألنه سؤال عن حقيقة ال يستطيع المسؤول

األنس ِ
ان) :
أن ينكرها  ،قال الفراء في تفسير قوله تعالى َ ( :ه ْل أَتَى َعَلى
َ
جحدا وتكون
((معناه  :قد أتى على اإلنسان حين من الدهر  ،و(هل) تكون
ً
ألنك تقول  :فهل وعظتك؟ فهل أعطيتك؟ تقرره َّ
خبر فهذا من الخبر ؛ َّ
بأنك
ًا
()4
قد أعطيته ووعظته  ،والجحد أن تقول  :هل يقدر واحد على مثل هذا؟))

( ) 1ينظ ــر  :مجـ ــاز القـ ـرآن ألبـ ــي عبيـ ـدة ص  ،242والمقتضـ ــب للمب ــرد بتحقيـ ــق هـ ــرون
 ، 44-43/1وبتحقي ــق ب ــديع  45/1وجـ ــامع البي ــان للطبـ ــري  ، 241/29ومع ــاني الق ـ ـرآن
واع اربــه للزجــاج  ، 211/5واألزهيــة للهــروي ص  ، 217والكشــاف للزمخشــري ، 653/4
ورصف المباني للمالقي ص . 471-471
( ) 2األضداد ص ، 123
( ) 3الوسيط . 394/4
( ) 4معاني القرآن .115/3
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وأنت ترى َّ
أن كال المثالين استفهام تقريري  ،وقال ابن قتيبة  (( :والمفسرون

األنس ِ
ان
يجعلونها في بعض المواضع بمعنى قد كقوله تعالى َ ( :ه ْل أَتَى َعَلى
َ
ين ِّم َن َّ
أيضا بمعنى ما 111وهو واألول عند أهل
ِح ٌ
الد ْه ِر)  111ويجعلونها ً
اللغة تقرير)) () 1وقال الشوكاني (( :هل  :هنا بمعنى قد  ،وليس
باستفهام111قيل

:

هي

كانت

وان

االستفهام111واالستفهام للتقرير والتقريب))

()2

بمعنى

قد

ففيها

معنى

والصحيح َّ
أن هل في اآلية جاءت على بابها استفهامية  ،والدليل

أن الذين قالوا َّ
على ذلك َّ
بأنها جاءت بمعنى قد و َّأنها خرجت عن حد

االستفهام َّ ،
أن هؤالء أنفسهم  ،قد أقروا من جانب آخر باستفهامية هل ؛

فقد قال الطبري في تفسير اآلية (( :يعني جل ثناؤه  :قد أتى على اإلنسان

 ،و(هل) في هذا الموضع خبر ال جحد ؛ ذلك كقول القائل آلخر يقرره  :هل
()3

فالطبري مع َّأنه ذهب إلى

أكرمتُك ؟ وقد أكرمه  ،وهل زرتُك ؟ وقد ازره))
َّ
أن هل في اآلية خبر ال استفهام و َّأنها بمعنى قد  ،أثبت باألمثلة َّأنها استفهام

األنس ِ
ان) قد أتى على
تقريري  ،وقال الزجاج (( :ومعنى ( َه ْل أَتَى َعَلى
َ
اإلنسان  ،أي  :ألم يأت على اإلنسان حين من الدهر))( )4وقال الزمخشري :
((هل  :بمعنى قد في االستفهام خاصة  ،واألصل  :أهل  ،فالمعنى  :أقد
جميعا))
أتى  ،على التقرير والتقريب
ً

()5

أي َّ :
أن هل جمعت بين معنى

( ) 1تأويل مشكل القرآن ص . 249-244
( ) 2فتح القدير .424/5
() 3جامع البيان . 241/29
( ) 4معاني القرآن واعرابه 211/5
( ) 5الكشـاف  ، 653/4وينظــر  :المحــرر الــوجيز البــن عطيــة األندلســي  414/5والبحــر
المحيط ألبي حيان األندلسي 549/4 :
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االستفهام الذي يفيد التقرير و(قد) التي تفيد التقريب  ،فالزجاج والزمخشري

وان ذهبا إلى َّ
أن هل بمعنى قد  ،فقد أثبتا َّأنها استفهامية عندما جعل األول

اآلية بتقدير  :ألم يأت على اإلنسان؟  ،والثاني بتقدير  :أقد أتى على
اإلنسان؟ وتقدير الزجاج أدق وأص ح من تقدير الزمخشري  ،قال ابن هشام :

((فزعموا َّ
أن هل ال تأتي بمعنى قد أصالً  ،وهذا هو الصواب عندي))

()1

بل

هي استفهام حقيقي قال ابن جني (( :يمكن عندي أن تكون مبقاة في هذا

الموضع على بابها من االستفهام َّ ،
فكأنه قال  ،واهلل أعلم  :وهل أتى على
ظا بها أو مقدرة))
اإلنسان هذا ؟ فال بد في جوابهم من نعم ملفو ً

()2

وقد بيَّن مكي بن أبي طالب القيسي السر والغرض من استعمال

هل فقال  (( :قيل هل بمعنى قد  ،واألحسن أن تكون هل على بابها
لالستفهام الذي معناه التقرير  ،وانما هو تقرير لمن أنكر البعث  ،فال بد أن
يقول  :نعم قد مضى دهر طويل ال إنسان فيه  ،فيقال له  :من أحدثه بعد
وكونه بعد عدمه  ،كيف يمتنع عليه بعثه واحياؤه بعد موته ،
أن لم يكن َّ ،
الن ْشأ ََة األوَلى َفَلوال تَ َّ
وهو معنى قوله َ ( :وَل َق ْد َعلِ ْمتُ ُم َّ
ون){الواقعة }62 :
ذك ُر َ
ْ
أي  :فهال تذكرون  ،فتعلمون َّ
شيئا بعد أن لم يكن على غير
أن من أنشأ ً
()3
مثال قادر على إعادته بعد موته وعدمه))
فتأمل َّ
أن كل هذه المعانى المتحركة المتتالية  ،التي تؤلف جزًءا من
َّ
بالغة القرآن  ،جاء من جعل هل على بابها استفهامية  ،وتأمل مرة أخرى َّ
أن

( ) 1مغني اللبيب .352/2
( ) 2لسان العرب . 47/15
( ) 3مشكل إعراب القـرآن  ، 434/2وينظـر  :مغنـي البيـب  ، 352/2واللبـاب فـي علـوم
الكتاب 4-3/21
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جعلها بمعنى (قد) أطفأ ما في هذه اآلية من ومضات  ،وأمات ما فيها من
نبض وحياة .

والشاهد الثاني الذي ذكره الوجوهيون ومن تبعهم من النحاة
يث اْل َغ ِ
اشَي ِة)
اك َح ِد ُ
والمفسرين كما تقدم في هذا الباب قوله تعالى َ ( :ه ْل أَتَ َ
والمعنى عندهم قد أتاك حديث الغاشية( )1والغاشية هي القيامة تغشى الناس

باألهوال  ،وقيل النار َّ
ألنها تغشى وجوه الكفار

()2

والصحيح َّ
أن هل في هذه

اك
ا آلية كاآلية السابقة لالستفهام التقريري قال الزجاج (( :ومعنى ( َه ْل أَتَ َ
يث اْل َغ ِ
اشَي ِة) أي  :هذا لم يكن من علمك وال من علم قومك  ،وكذلك
َح ِد ُ
األقاصيص التي أُخبر النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،قال اهلل عز وجل ( :تِْل َك
ِم ْن أَنباء اْل َغ ْي ِب ُن ِ
ال قَ ْو ُم َك ِمن َقْب ِل َهـ َذا
َنت َو َ
نت تَ ْعلَ ُمهَا أ َ
وحيهَا إِلَ ْي َك َما ُك َ
َ
()3
ِ ِ ِ
ين){هود  }49 :وقال ابن عطية (( :قال بعض
اصبِ ْر إِ َّن اْل َعاقَبةَ لْل ُمتَّق َ
فَ ْ
المفسرين  :هل أتاك  :بمعنى قد أتاك  ،وقال الحذاق  :هي على بابها
توقيف  ،فائدته تحريك نفس السامع إلى تلقي الخبر  ،وقيل المعنى  :هل

كان هذا من علمك لوال ما علمناك))( )4وقال ابن كثير (( :عن أبي إسحاق
مر النبي صلى اهلل عليه وسلَّم على امرأة
 ،عن عمرو بن ميمون  ،قال َّ :

( ) 1األشـ ــباه والنظـ ــائر ص 153-151وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص  51-49وينظـ ــر :
الوجــوه والنظــائر لهــرون ص ، 96-94ونزهــة القلــوب ألبــي بكــر السجســتاني ص ، 477
والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري  343-342والوسـ ــيط فـ ــي تفسـ ــير الق ـ ـرآن المجيـ ــد للواحـ ــدي
 473/4والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص  461-461ومنتخــب ق ـرة العيــون ، 241-239
والبرهان في علوم القرآن للزركشي ص  ، 919وبصائر ذوي التمييز . 337-336/5
( ) 2ينظر  :جامع البيان  ، 194/31ومعاني القرآن واعرابه . 243/5
( ) 3معاني القرآن واعرابه  ، 243/5وينظر  :زاد المسير .249/4
( ) 4المحرر الوجيز  ، 472/5وينظر  :البحر المحيط . 649/4
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يث اْل َغ ِ
اشَي ِة) فقام يستمع ويقول  :نعم قد جاءني))
اك َح ِد ُ
تق أر َ ( :ه ْل أَتَ َ
ولهذا((قيل َّ :
إن بقاء هل على معناها االستفهامي المتضمن للتعجب مما في
()1

خبره  ،والتشويق إلى استماعه أولى))

()2

وقال اآللوسي (( :والمختار َّأنه

لالستفهام أُريد به التعجب والتشويق إلى استماعه  ،واإلشعار َّأنه من
األحاديث البديعة التي حقها أن تتناقلها الرواة ويتنافس في تلقنها الوعاة))

()3

يتبين من هذا َّ
اك
أن في جعل هل بمعنى قد في قوله تعالى َ ( :ه ْل أَتَ َ
يث اْل َغ ِ
يفا لمعنى اآلية وتفسيرها واماتة للجانب البالغي فيها
َح ِد ُ
اشَي ِة) تحر ً
أيضا التي ُجعلت بمعنى (أال) في الوجه الثالث
وهذا هو حال هل ً
اال) والغرض من هذا
َع َم ً
في قوله تعالى ُ ( :ق ْل َه ْل ُنَنب ُِّئ ُك ْم ِب ْ
ين أ ْ
األخ َس ِر َ
االستفهام هو التنبيه على َّ
أن الجواب عنه يهمهم  ،ومن الضروري والمفيد
التعرف إليه  ،و َّ
أن في معرفته منفعتهم  ،فأريد بهذا االستفهام حملهم على

اإلجابة عنه باإلثبات َّ ،
وكأنه أريد أن يقولوا في أنفسهم  :نعم نريد أن تنبئنا
أعماال ؛ من أجل أن نتجنب أعمالهم  ،وال نكون أخسر الناس
عن األخسرين
ً

مثلهم .

وكذلك هل التي َجعلها العسكري بمعنى التوبيخ في قوله تعالى :
( َه ْل ِمن ُش َرَكائِ ُكم َّمن َي ْف َع ُل ِمن َذلِ ُكم ِّمن َشي ٍء) َّ
ألن الغرض من استعمال
ْ
عما استقر عندهم من األمور
هل هنا هو حمل المخاطبين على اإلجابة َّ
المنكرة والمعتقدات الباطلة التي ال يستطيعون أن ينكروا بطالنها  ،وفي ذلك

توبيخ لهم .

وكذلك هل التي جعلها ابن الجوزي بمعنى  ،أليس في قوله تعالى :

( ) 1تفسير القرآن العظيم .311/4
( ) 2فتح القدير . 535/5
( ) 3روح المعاني 324/15
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()1
ِّ ِ ِ
ِ ِ
أيضا استفهامية  ،والدليل على
( َه ْل في َذل َك قَ َس ٌم لذي ح ْج ٍر) وهل هنا ً
ذلك جعلها بمعنى أليس التي هي كقوله تعالى ( :أََل ْي َس َذلِ َك بِ َق ِاد ٍر َعَلى أَن
َّ
َح َكِم
ُي ْحيِ َي اْل َم ْوتَى){القيانة  }41 :وقوله تعالى ( :أََل ْي َس الل ُه بِأ ْ
ِِ
ين){التين  }4 :وقد جاء في الحديث الصحيح َّ
أن من ق أر هذه اآلية في
اْل َحاكم َ
()2

السورتين فليقل  :بلى وأنا على ذلك من الشاهدين

أيضا
والدليل على ذلك ً

َّأنه فسَّرها بمعنى االستفهام فقال (( :هل في ذلك المذكور من األمور التي
أقسمنا بها ( َق َس ٌم لِّ ِذي ِح ْج ٍر) أي  :لذي عقل111ومعنى الكالم َّ :
أن من كان
ذا لب َعلِ َم َّ
أن ما أقسم اهلل به من هذه األشياء فيه دالئل على توحيد اهلل
وقدرته  ،فهو حقيق أن يقسم به لداللته))

()3

فقد أريد من االستفهام حمل

المخاطبين على اإلجابة عنه باإلثبات ؛ َّ
ألنه استفهام عن حقيقة يجب أن

تكون معلومة  ،لذا يجب أن يكون الجواب  :نعم َّ
قسما لذي حجر
إن في ذلك ً
أن الهروي جعل هل في هذه اآلية بمعنى َّ
 ،والجدير بالذكر َّ
إن وبالتقدير
()4

نفسه

ال َه ْل أَنتُم
وكذلك هل التي جعلها بمعنى األمر في قوله َ ( :ق َ
َِّ
ون){الصافات  )5(}54:استفهامية أريد بها حمل المخاطبين على اإلجابة
ُّمطل ُع َ
عنها باإلثبات ؛ َّ
ألن اطالع المؤمن وهو في الجنة على أهل النار تجعل
أيضا َّ
أن ابن الجوزي
المؤمن يشعر بعظم نعمة اهلل عليه  ،والدليل على ذلك ً

( ) 1ينظر  :منتخب قرة العيون ص 241
( ) 2تفسير القرآن العظيم البن كثير .341 ، 223/4
( ) 3زاد المسير.257/4
( ) 4ينظر  :األزهية في علم الحروف ص .217
( ) 5ينظر  :منتخب قرة العيون ص 241
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فسَّر اآلية بمعنى االستفهام فقال (( :أي  :هل تحبون االطالع إلى النار
لتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهلها))

()1

ول
وكذلك هل التي جعلها بمعنى السؤال في قوله تعالى َ( :ي ْوَم َنقُ ُ
لِجهَّنم ه ِل امتَ ِ
ول َه ْل ِمن َّم ِز ٍيد)()2والسؤال مرادف لالستفهام  ،والدليل
الت َوتَقُ ُ
َََ َ ْ
على أستفهاميتها َّأنها جاءت جو ًابا عن هل األولى باألسلوب نفسه  ،قال ابن

فأما فائدة سؤاله إياها  ،وقد علم امتألت أم ال َّ ،
فإنه توبيح لمن
الجوزي َّ (( :
ِ
أدخلها111وفي قولها َ ( :ه ْل ِمن َّم ِز ٍيد) قوالن عند أهل اللغة  :أحدهما َّ :أنها

امتألت
في موضع لم يمتلئ ؟ قد
تقول ذلك بعد امتالئها فالمعنى  :هل بقي َّ
ُ
()3
 ،والثاني َّ :أنها تقول تغيظًا على من عصى اهلل))
فـ(هل) لم تخرج ع ن حد االستفهام في القرآن الكريم ولم ترد فيه ّإال
َّ
وليتخل كل أهل اللغة والنحو والتفسير بعد
بمعنى هل  ،أي  :لالستفهام ،

اليوم عن قولهم َّ
بأن لفظ كذا في القرآن الكريم جاء بمعنى كذا .
العالقة بين داللة الحرف والسياق :

هــل  :تُعـ ُّـد أول حــرف تطــرق إليــه مقاتــل فــي كتابــه  :األشــباه والنظــائر
ـرت فــي التمهيــد عالقــة اللفــظ بالســياق  ،ومــا ذكرتــه هنــاك ينطبــق علــى
وقــد ذكـ ُ
ـت إلي ــه كت ــب الوج ــوه والنظ ــائر  ،أو كت ــب ح ــروف المع ــاني ،
كــل ح ــرف تطرق ـ ْ
فلكل حرف داللتـه  ،و َّ
أن السـياق ال يمنحـه أيـة داللـة كانـت  ،بـل دوره مقتصـر

ـتعماال ،
علــى تعيــين داللــة موجــودة أص ـ ً
ال فــي الحــرف وموضــوعة لــه لغــة واسـ ً
وهذا ال يكون في كل حرف  ،بل ال يكون ّإال في الحـرف المشـترك  ،حتـى َّ
إن
مسبقا قبل التعرف إليها من خالل السياق .
معانيه معروفة
ً

( ) 1زاد المسير .317/6
( ) 2ينظر  :منتخب قرة العيون ص . 241
( ) 3زاد المسير .243-242/7
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والمعروف َّ
أن كل سياق من الكالم ال بد من أن يكون مؤلفًا مـن عـدد
مـ ــن األح ـ ــرف والتراكيـ ــب والجم ـ ــل ولك ـ ــل منهـ ــا داللت ـ ــه المسـ ــتقلة  ،ين ـ ــتج م ـ ــن
اجتماعها ونظمها حسب أسلوب مؤلفها داللة واحدة موحدة تمثل داللـة السـياق

 ،فيكون للسياق داللته  ،ولكل لفظ وحرف فيه داللتـه الموضـوعة لـه فـي اللغـة
والخاصــة بــه  ،فــإذا كــان مــن األحــرف المشــتركة  ،أي  :لــه فــي األصــل عــدة

معان مختلفة َّ ،
فإن السياق يعيِّن أحـد معانيـه المقصـودة مـن دون بـاقي معانيـه
وق ــد ِ
ـت لكثي ــر م ــن الح ــروف غي ــر المش ــتركة ع ــدة دالالت أُض ــيفت إل ــى
اختل َق ـ ْ
دالالته ـا الخاص ــة بهـ ـا أو حل ــت محلهــا ع ــن طري ــق إس ــقاط دالالت الس ــياقات

أيضـا  ،وهـو إضـافة
المختلفة عليها  ،بل هذا ما حصل في األحرف المشتركة ً
ـثال مـا قيــل فـي معــاني
معـان دخيلـة أخــرى غيـر معانيهـا األصـلية  ،مــن ذلـك مـ ً

ال ـواو ؛ وال ـواو مــن األحــرف المشــتركة  ،ومــن معانيهــا الموضــوعة لهــا  :واو
رب  ،وواو القسـم  ،وواو العطـف  ،وواو المعيـة  ،وهـذه أوجـه حقيقيـة  ،وقـد
أض ــيف إليه ــا أوج ــه دخيل ــة م ــن أوض ــح أمثلته ــا ((واو الم ــدح  ،نح ــو ،ج ــاءني
()1

وهــذا الوجــه دخيــل َّ ،
ألنـه لــيس مــن معــاني الـواو  ،بــل

أي رجــل))
صـاحبك و ّ
هو ما دل عليه الكالم الذي وردت فيه  ،والكالم الذي وردت فيه قد يـدل علـى
الذم  ،أو االستهزاء  ،أو التعجب  ،أو التعظيم نحو :قول الشاعر :
وس ِ
ليوم كريهة ِ
داد ثَ ْغ ِر
أضاعوني وأي فتى أضاعوا

جعـ ـ ــل مـ ـ ــن أوجـ ـ ــه ال ـ ـ ـواو  ،واو المـ ـ ــدح  ،وواو الـ ـ ــذم  ،وواو
فه ـ ــذا يعنـ ـ ــي أن ُي َ
االسـ ــتهزاء  ،وواو التعجـ ــب  ،وواو التعظـ ــيم  ،وجميـ ــع هـ ــذه األوجـ ــه لل ـ ـواو ال
ـت لهـا عـن طريـق إسـقاط
تصح ؛ ألَّنها ليست مـن أوجههـا الحقيقيـة  ،بـل اختِلَ َق ْ
دالالت السياقات المختلفة عليها.

( )1الحروف ألبي الحسين المزني ص.112
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هذه هي الحقيقة ّإال َّ
أن النحـاة متقـدمين ومتـأخرين ومحـدثين ال ي ازلـون

ـثال
بحجة السياق يختلقـون للحـرف معـاني مـن حيـث ال يشـعرون  ،مـن ذلـك م ً
إن) ق ــال ال ــدكتور فاض ــل الس ــامرائي (( :ت ــأتي ( َّ
م ــا قي ــل ف ــي ( َّ
إن) لمع ــان ع ــدة

اض ـطَُّر َغ ْيـ َـر
أشــهرها  :التوكيــد111وال ـربط 111والتعليــل  ،نحــو قولــه َ ( :ف َمـ ِـن ْ
ِ
ِ
ٍ
ـيم){البقـرة 111}173 :فأنــت تــرى
َب ٍ
ـاغ َوالَ َعــاد فَــال إِثْ َـم َعلَ ْيــه إِ َّن اللّـ َـه َغفُـ ٌ
ـور َّرح ٌ
()1
أن ( َّ
َّ
إن) في هذه المواطن تفيد التعليل))
وهــذا المعن ــى إن صــح فه ــو م ــا يــدل علي ــه الس ــياق  ،ول ـيس م ــا ت ــدل

عليه ( َّ
إن)  ،فلو استندنا إلـى السـياق فـي هـذه اآليـة  ،لجـاز أن نجعـل كـل لفـظ
ـثال ل ـ(ال) النافيـة للجـنس ،
فيه يفيد معنى التعليـل  ،ألجزنـا هـذا المعنـى نفسـه م ً
وألجزنــاه لل ـواو لــو قيــل  :واهلل غفــور رحــيم  ،بــل قــد وردت ال ـواو فــي مثــل هــذا
النبِ ـ ُّ ِ
الس ــياق ف ــي قول ــه تع ــالى َ ( :ي ــا أَيُّهَ ــا َّ
ـك تَْبتَ ِغ ــي
َح ـ َّـل اللَّ ــهُ لَ ـ َ
ـي ل ـ َـم تُ َح ـ ِّـرُم َم ــا أ َ
ِ
َّ
ِ
ـيم){التحـريم  }1 :فقـد جـاز بالطريقـة نفسـها أن
ض َ
َم ْر َ
ات أ َْزَواج َك َواللهُ َغفُ ٌ
ور َّرح ٌ
نجعــل الـواو هنــا تفيــد التعليــل  ،كمــا أفادتــه ( َّ
إن) هنــاك  ،بــل لجــاز بــنفس هــذه
الطريقــة أن نجعــل لكــل حــرف معــاني ال حصــر لهــا ؛ أل َّن معــاني الســياقات ال

حصــر لهــا  ،فكثيــر مــن وجــوه الحــروف ومعانيهــا فــي كتــب الوجــوه وفــي كتــب
ـت عــن طريــق جعــل الحــرف بمعــاني الســياقات التــي ورد
حــروف المعــاني اختلقـ ْ
فيها.
ادا إل ــى حقيق ــة ه ــذه العالق ــة ب ــين دالل ــة الح ــرف ودالل ــة الس ــياق
واس ــتن ً
درس فيما يأتي وجوه األحرف التي اشتمل عليها أشباه مقاتل ووجوه هرون
ستُ َ
شاعا وشيعوعة ،
شيعا  :قال الخليل (( :وشاع الشيء يشيع ُم ً
ً -23

وشعت به  :أذعته  111والمشايعة متابعتك
فهو شائع  :إذا ظهر  ،وأشعته
ُ
إنسانا على أمر  ،وشيعة الرجل  :أصحابه وأتباعه  ،وكل قوم اجتمعوا على
ً

( ) 1معاني النحو . 266-261/1
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شيع)) ( )1فـ(( ِّ
الشَيعُ  :جمع شيعة ،وهي الطائفة
أمر فهم شيعة  ،وأصنافهم َ
()2
المجتمعة على أمر  ،ويقال  :هؤالء شيعة فالن  ،أي  :أتباعه))

وقد اختلق مقاتل ومن تبعه من معنى الشيعة ومرادفاته أوجهًا ،
شيعا يعني فرًقا
شيعا) على خمسة وجوه  :فوجه منها ً :
فقال (( :تفسير ( ً
 111والوجه الثاني الشيع يعني الجيش  ،فذلك قوله في القصص َ ( :وَد َخ َل
ِ ِ
َهلِهَا فَ َو َج َد ِفيهَا َر ُجلَ ْي ِن َي ْقتَِت ِ
اْل َم ِد َينةَ َعلَى ِح ِ
يعتِ ِه
ين َغ ْفلَ ٍة ِّم ْن أ ْ
الن َه َذا من ش َ
َو َه َذا ِم ْن َع ُد ِّوِه){القصص َ ( }15 :ف َو َج َد ِفيهَا َر ُجَل ْي ِن َي ْقتَتِ ِ
الن) يعني كافرين
ِ ِ
يعتِ ِه) يعني من جيشه يعني من جيش موسى 111والوجه الثالث :
(م ن ش َ

الشيع يعني أهل مكة  111والوجه الرابع  :تشيع نفسها 111والوجه

شيعا يعني األهواء المختلفة)) ()3واستبدل هرون وجه الملة بوجه
الخامس ً :
أهل مكة  ،وأضاف إلى الفرق األحزاب  ،واستبدل الدامغاني وجه الجنس
بوجه الجيش  ،واستبدل ابن الجوزي به األهل والنسب

جعل مقاتل ومن تبعه ما تعنيه تشيع نفسها وجهًا ؛ وكيف يصح أن
أما األوجه التي ذكروها  ،وهي :
نجعل من معنى اللفظ نفسه وجهًا له؟! َّ

الفرق واألحزاب والجنس والملة وأهل مكة فهي ألفاظ مرادفة  ،وليست أوجهًا
 ،وكذلك األهواء المختلفة ؛ َّ
أما
ألنها تعبير عن تعدد الفرق واألحزاب َّ ،

الوجه الثاني الذي جعله مقاتل وهرون بمعنى الجيش فال يصح األخذ به ؛

( ) 1العين ص . 514
( ) 2نزهة األعين ص .169
( ) 3األشـ ــباه والنظـ ــائر ص  154-153وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر  ، 51-51وينظـ ــر :
الوج ــوه والنظ ــائر له ــرون  97-96والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص  194-197والوج ــوه
والنظائر للدامغاني  246-245ونزهة األعين ص . 171-169
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()1
عرفه من قبله الخليل بقوله :
فالجيش معروف كما قال ابن فارس  ،وقد َّ
()2
ِ ِ
يع ِت ِه) في اآلية
((والجيش  :جند يسيرون لحرب ونحوها)) والمراد (من ش َ
كما هو واضح رجل من بني إسرائيل  ،هذا ما يجمع عليه المفسرون( )3كما

َّأنه لم يكن لموسى عليه السالم جيش قبل النبوة  ،والجدير بالذكر َّ
أن مقاتل

نفسه وصف الرجلين َّ
بأنهما كافران ؛ فكيف يصح أن يكون أحدهما من
أحدا من المفسرين من تبنى هذا الوجه في تفسير
جيشه؟! ؛ لذلك لم أجد ً
اآلية .
فاألوجه التي ذكرها أهل الوجوه للفظ (شي ًعا) ال يصح أن تكون
أوجهًا له ؛ َّ
ألنها ليست معاني متباينة  ،وقد تيسَّر لهم أن يختلقوها لهذا اللفظ
؛ لجواز أن تقع موقعه ؛ لتقارب معانيها من معناه .
-22متاع  :قال الخليل ( :المتاع ما يستمتع به اإلنسان في
حوائجه من أمتعة البيت ونحوه من كل شيء  ،والدنيا متاع الغرور  ،وكل
شيء تمتعت به فهو متاع  ،إنما العيش متاع أيام ثم يزول  ،ومتعك اهلل به

وأمتعك واحد  ،أي  :أبقاك لتستمتع به فيما تحب من السرور

والمنافع))()4وقال ابن فارس (( :الميم والتاء والعين أصل صحيح يدل على
منفعة وامتداد مدة في خير  111وذهب من أهل التحقيق بعضهم إلى َّ
أن

( ) 1ينظر  :مقاييس اللغة ص . 142
( ) 2العين ص .164
( ) 3ينظر  :جامع البيان  ، 55/21ومعاني القرآن واع اربـه  ، 113/4والوسـيط للواحـدي
. 393/3
( ) 4العين ص 495
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األصل في الباب التلذذ  111والمتاع االنتفاع بما فيه لذة عاجلة 111
والمتاع  :انتفاع ممتد الوقت))

()1

وذكر أهل الوجوه للمتاع األوجه اآلتية  :البالغ أو المدة كقوله
تعالى ( :ولَ ُك ْم ِفي األ َْر ِ
ض ُم ْستَ َقٌّر َو َمتَاعٌ إَِلى ِح ٍ
ين){البقرة  }36 :والرحل ،
َ
والمنافع  ،ومتعة المطلقة  ،والحديد والرصاص والصفر وما أشبه من اآلالت

التي ينتفع بها

()2

المتاع في هذه المواضع الخمسة يعني المتاع بعينه  ،لذا يجب أن

ستنادا إلى معناه  ،فمتاع
ُيفسَّر في هذه المواضع وأينما ورد في القرآن الكريم ا ً
مثال في قوله تعالى ( :وَل ُك ْم ِفي األ َْر ِ
اع إَِلى
الوجه األول ً
ض ُم ْستََقٌّر َو َمتَ ٌ
َ
ِح ٍ
ين) ليس بمعنى البالغ كما زعم مقاتل ومقلدوه بل هو كما فسره الواحدي
بقوله (( :ومتاع  :هو ما تمتعت به من أي شيء كان  ،وكل ما حصل
التمتع به فهو متاع  ،قال المفسرون  :فلنا في األرض متاع من حيث
االستقرار عليها واالغتذاء بما تنبته من الثمار واألقوات))( )3هذا هو التفسير
الصحيح الذي استند إلى معنى المتاع نفسه  ،ومن فسره بغير هذا المعنى
كائنا من كان هذا المفسر.
فقد َّ
حرف وأخطأ في التفسير ً
-25الضحى  :قال الخليل (( :الضحو  :ارتفاع النهار  ،والضحى

من فريق ذلك  ،والضحاء ممدود  :إذا امتد النهار وكرب أن ينتصف ،
( ) 1مقاييس اللغة ص . 451

( ) 2ينظر  :األشباه والنظـائر ص  ،155-154وباسـم الوجـوه والنظـائر  52-51والوجـوه
والنظ ـ ــائر له ـ ــرون  94-97وتأوي ـ ــل مش ـ ــكل القـ ـ ـرآن ص  276-275والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر

للعس ـ ــكري ص  312-311والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر لل ـ ــدامغاني ص 422ونزه ـ ــة األع ـ ــين ص
. 269-264
( ) 3الوسيط . 124/1
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وضحى الرج ُل ضحى  :أصابه حر الشمس  ،قال اهلل تعالى َ ( :وأََّن َك ال
()1
تَ ْ ِ
ض َحى){طه  }119 :أي  :ال يؤذيك حر الشمس))
ظ َمأُ فيهَا َوال تَ ْ

وقد اختلق مقاتل مما يعنيه الضحى أوجهًا  ،فقال (( :تفسير
الضحى على ثالثة وجوه :
فوجه منها  :الضحى يعني النهار111
والوجه الثاني  :ضحى يعني إذا ترحل النهار أول ساعة منه 111

والوجه الثالث  :الضحى يعني حر الشمس))

()2

أهذه أوجه للضحى أم الضحى بعينه ؟

-26الخسران  :ذكر أهل اللغة َّ
أن الخسران هو النفص والضالل

()3

وذكر أهل الوجوه َّ
أن الخسران جاء في القرآن على خمسة أوجه هي  :العجز

 ،والغبن  ،والضالل  ،والنقص  ،والعقوبة

()4

وهذه األوجه التي ذكرها أهل الوجوه  ،هي في الحقيقة ألفاظ مرادفة
للخسران  ،ال يصح أن تكون أوجهًا له ؛ لما تقدم ذكره .
أن معنى استطاع  :أطاق ،
-27االستطاعة :
ذكر أهل اللغة ّ

واالستطاعة القدرة على الشيء

()1

((واألصل في االستطاعة َّأنه استفعال من

( ) العين  ، 322وينظر  :مقاييس اللغة ص . 3 3-3 2
( ) 2األشــباه والنظــائر ص  156وباســم الوجــوه والنظــائر  52وينظــر  :الوجــوه والنظــائر
لهـ ــرون  ،99-94والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص  ،219والوجـ ــوه والنظـ ــائر للـ ــدامغاني
ص 319-314ونزهة األعين ص . 143-142
( ) 3ينظــر  :العــين ص  ، 244ومقــاييس اللغــة ص  ، 256والوجــوه والنظــائر للعســكري
ص . 147
( ) 4ينظر  :األشباه والنظـائر ص  154-157وباسـم الوجـوه والنظـائر  53-52والوجـوه
والنظــائر لهــرون  111-99والوجــوه والنظــائر للعســكري ص 144-147والوجــوه والنظــائر
للدامغاني ص  213-212ونزهة األعين ص . 116
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مستطيعا ؛ َّ
ألن الفعل الذي يرومه ممكن مطاوع))
الطاعة ؛ فسمي الفاعل
ً

()2

وذكر أهل الوجوه َّ
أن االستطاعة جاءت في القرآن الكريم على
أربعة أوجه هي  :السعة في المال  ،والطاقة  ،واالستثقال  ،وبمعنى سؤال
الفعل وطلبه

()3

وهذه األوجه التي ذكرها أهل الوجوه ألفاظ مرادفة لالستطاعة ،

أوجها لها ّ ،إال الوجه الرابع فهو من معاني صيغة استفعل بصفة
وليست
ً
عامة
يبدو َّ
أن اختالق الوجوه بطريق الترادف شائع في األشباه والنظائر

صِّنفت
لمقاتل بن سليمان  ،وهو كذلك شائع في كتب الوجوه والنظائر التي ُ

من بعده ؛ َّ
ألن أصحابها ساروا على نهجه  ،بل هي اسنتساخ ألشباه مقاتل
عددا من األلفاظ والوجوه  ،أضافوها أو حذفوها  ،أو تصرفوا فيها
 ،ما عدا ً
بعض الشيء .
-22تولى  :ذكر أهل اللغة َّ
قوما  :اتخذهم أولياء ،
أن معنى تولى ً
وتوليت
وتولى أمر قوم  :ولي أمرهم  ،وتولى الشيء  :لزمه أو تقلده ،
ُ
ورضيت به  ،وتولى عنه  :أعرض عنه ونأى وأدبر وانصرف
فالنا  :اتبعته
ُ
ً

( ) 1ينظـ ـ ــر  :الع ـ ـ ــين ص  ، 219/2ولسـ ـ ــان الع ـ ـ ــرب  159-154/9وتـ ـ ــاج الع ـ ـ ــروس
. 253/21
( ) 2نزهة األعين ص .15
( ) 3ينظـ ـ ــر  :األشـ ـ ــباه والنظـ ـ ــائر ص  159-154وباسـ ـ ــم الوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر 54-53
والوجــوه والنظــائر ص  111والوجــوه والنظــائر للعســكري ص  46-45والوجــوه والنظــائر
للدامغاني ص 91-91ونزهة األعين ص  15ومنتخب قرة العيون ص . 24
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()1

ومدبر  ،والولي  :ضد العدو
ًا
 ،وتولى  :إذا ذهب هارًبا
َّ
أن تولى جاء في القرآن الكريم على ستة أوجه  ،هي  :انصرف وأبى
وأعرض وانهزم وبمعنى والية األمر وخالف العداوة

وذكر أهل الوجوه

()2

وهذه األوجه كما ترى تعني التولي بعينه  ،أو هي معان مرادفة  ،ال

تصح أن تكون أوجهًا له ؛ َّ
ألنه يجمعها معنى واحد .
الروح  :ذكر أهل اللغة َّ
الروح هو الريح  ،ويعني :
أن أصل ُّ
ُّ -29
ِ
النفخ  ،و َّ
روحا من دون جسد ،
الن ْفس التي يحيا بها األنسان  ،ومن ُخلق ً
روحا َّ
ألنه حياة من موت الكفر  ،والروح أطلِق
وي َّ
وس ِّمي ً
سمى القرآن ً
ُ
روحا ؛ ُ

على القرآن والوحي والرحمة وعلى جبريل وعيسى عليه السالم  ،وروح اهلل

حكمه وأمره  ،وأمر النبوة  ،وما نزل به جبريل من الدين فصار تحيا به

الناس  ،أي  :يعيش به الناس

()3

وذكر أهل الوجوه َّ
الروح جاء في القرآن الكريم على تسعة أوجه
أن ُّ

هي  :روح الحيوان  ،وجبريل  ،وملك عظيم  ،والوحي  ،وعيسى عليه السالم

 ،ورحمة اهلل  ،وأمر اهلل  ،والروح التي تكون في النفخ  ،والحياة

()4

( ) 1ينظـ ـ ـ ــر  :العـ ـ ـ ــين ص  1164ولسـ ـ ـ ــان العـ ـ ـ ــرب  245-241/15وتـ ـ ـ ــاج العـ ـ ـ ــروس
. 117-115/41
( ) 2ينظــر  :األشــباه والنظــائر ص 161-159وباســم الوجــوه والنظــائر  55-54والوجــوه
والنظائر لهرون ص  112-111والوجـوه والنظـائر للعسـكري ص  111والوجـوه والنظـائر
للدامغاني ص  143ونزهة األعين ص . 43-42
( ) 3ينظ ــر  :العـ ــين ص  ، 375ومقـ ــاييس اللغـ ــة ص  ، 354ولسـ ــان العـ ــرب -256/6
.257
( ) 4ينظــر  :األشــباه والنظــائر ص 162-161وباســم الوجــوه والنظــائر  56-55والوجــوه
والنظ ــائر له ــرون ص 113-112والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص  164-167والوج ــوه
والنظائر للدامغاني ص  231-229ومنتخب قرة العيون البن الجوزي 133-131
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روح الحيوان  ،والروح التي تكون في النفخ  ،أي  :الوجه األول

الروح بعينه  ،وقد تبيَّن من تعريف أهل اللغة للروح َّ ،
أن
والسابع يعنيان ُّ
ِ
روحا من دون جسد ؛ فيكون
ُّ
الروح اسم جنس ُيطَلق على كل من ُخلق ً
بالروح وليست أوجهًا له  ،والرحمة لفظ
جبريل والملك والوحي أسماء موصوفة ُّ
للروح  ،واستبدل بها العسكري وجه القرآن فقال (( :والوجه َّأنه أراد
مرادف ُّ

روحا ؛ َّ
ألنه يوصل به إلى المنافع كما يوصل
بالروح  111القرآن ؛ َّ
ُّ
وسماه ً
()1
روحا وكلمة ؛ َّ
ألن
ُّ
الروح)) ؛ وقال في وجه عيسى عليه السالم (( :وسماه ً
الناس ينتفعون به كانتفاعهم بكالم اهلل  ،وكانتفاعهم بالروح))

() 2

وكذلك

روحا
كالقرآن الكريم وعيسى عليه االسالم ُس ِّميت رحمة اهلل  ،وأمره  ،والحياة ً
على سبيل المجاز؛ لالنتفاع بها كاالنتفاع بالروح .
-51الروح  :ذكر أهل اللغة َّ
الروح نسيم
الروح واحد  ،و َّ
الروح و َّ
أن ُّ

الروح الرحمة
الريح  ،و َّ

() 3

الروح
الروح و َّ
وقال العسكري (( :أصل الريح و ُّ

والراحة واحد  111وأصل الكلمة من الطيب  ،وذلك َّ
أن الريح تطيب الهواء ،
الروح يطيب به الجسد  ،والرائحة أصلها في الطيب ثم استعملت في النتن ،
و ُّ

واألريحية طيب النفس بالبذل  ،وقيل  :الراحة ؛ َّ
ألن العيش يطيب معها))

()4

( ) 1الوجوه والنظائر ص 167
( ) 2الوجوه والنظائر ص 164
( ) 3ينظ ــر  :العـ ــين ص  ، 375ومقـ ــاييس اللغـ ــة ص  ، 354ولسـ ــان العـ ــرب -256/6
. 257
( ) 4الوجوه والنظائر ص 167
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وذكر أهل الوجوه َّ
الروح جاء في القرآن الكريم على وجهين :
أن َّ

الراحة  ،والرحمة

()1

وقد تقدم َّ
الروح والرحمة والراحة أصلها واحد ومعناها
أن َّ

أوجها لبعضه ؟!.
واحد ؛ فكيف يصح أن نجعل المعنى الواحد بعضه
ً
-50األحزاب  :قال الخليل (( :الحزب أصحاب الرجل على رأيه

وأمره 111والمؤمنون حزب اهلل والكافرون حزب الشيطان  ،وكل طائفة تكون
أهواؤهم فهو حزب))

()2

وقال ابن فارس (( :الحاء والزاي والباء أصل واحد ،

وهو تجمع الشيء  ،فمن ذلك الحزب الجماعة من الناس 111والطائفة من

كل شيء حزب))

() 3

واألحزاب جنود الكفار

وجاء في لسان العرب  :وجمع الحزب أحزاب ،

()4

هذا ما قاله أهل اللغة  ،وفي كتب الوجوه َّ
أن األحزاب جاء في القرآن

الكريم على أربعة أوجه  ،هي :

-1بنو أمية وبنو المغيرة وآل أبي طلحة .
-2النصارى من النسطورية والمار يعقوبية .

-3كفار قوم نوح وعاد وثمود والى قوم شعيب وأصحاب األيكة ،
أوكفار األمم المتقدمة .

( ) 1ينظر  :األشباه والنظـائر ص 162وباسـم الوجـوه والنظـائر ص  56والوجـوه والنظـائر
لهـ ــرون ص  114-113والوجـ ــوه والنظـ ــائر للـ ــدامغاني ص  231.ونزهـ ــة األعـ ــين ص
. 134
( ) 2العين ص . 146
( ) 3مقاييس اللغة ص . 216
( ) 4ينظر . 112/4 :
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()1

-4أبو سفيان في قبائل من العرب واليهود

.

الحزب كما عرفه أهل اللغة اسم جنس ُيطلق على كل جماعة من
أي أقوام كانوا
الناس  ،أية جماعة كانت  ،فإذا كانت من أقوام مختلفة َّ ،
ُسموا أحزًابا  ،فاألحزاب معنى عام ال ُيقصد بها أقوام معينة من دون غيرهم
 ،وهذا هو المعنى المراد من األحزاب في القرآن الكريم  ،واذا صح َّأنه أُريد

فإنها تُ ُّ
باألحزاب األقوام المذكورة في المواضع األربعة َّ ،
عد اسماء موصوفة
ت َقْبَلهُ ْم َقوم ُنو ٍح و َع ٌ ِ
األوتَ ِاد
باألحزاب ؛ قال اهلل تعالى َ ( :ك َّذَب ْ
اد َوف ْرَع ْو ُن ُذو ْ
ُْ
َ
ٍ
فتأمل
اب){ص َّ }13 :
{َ }12وثَ ُم ُ
اب األ َْي َك ِة أ ُْوَل ِئ َك ْ
األح َز ُ
َص َح ُ
ود َوَق ْوُم لُوط َوأ ْ
َّ
سمى هذه األقوام باألحزاب  ،وليس العكس كما فعل
أن القرآن الكريم َّ

أصحاب كتب الوجوه .

-58اتقوا  :ذكر أهل اللغة َّ
أن وقى كلمة تدل على دفع شيء عن

شيء بشيء غيره  ،والوقاية ما يقي الشيء  ،والمتقي هو الذي يؤدي
()2

الفرائض ويتجنب المحارم

وذكر أهل الوجوه َّ
أن (اتقوا) جاء في القرآن الكريم على خمسة أوجه

هي  :اخشوا  ،واعبدوا  ،وال تعصوا اهلل  ،والتوحيد  ،واإلخالص

()3

( ) 1ينظـ ــر  :األشـ ــباه والنظـ ــائر ص 164-163وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص 57- 56
والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص  114والوجـ ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص  44-46والوجـ ــوه
والنظائر للدامغاني ص  49-44ونزهة األعين ص . 31-31
( ) 2ينظر  :العـين ص  ، 1164ومقـاييس اللغـة ص  ، 963والوجـوه والنظـائر للعسـكري
ص  ، 112ولسان العرب . 267-265/15
( ) 3ينظـ ــر  :األشـ ــباه والنظ ـ ــائر ص  166-165وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظ ـ ــائر ص 54-57
والوجــوه والنظ ــائر له ــرون ص  116-115والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص 113-112
والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 44-47
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ما ذكره أهل الوجوه  ،هي ألفاظ مرادفة لـ(اتقوا) وليست أوجهًا له ،
وقد تقدم َّ
أن األلفاظ المترادفة  ،هي ما تقاربت معانيها ؛ لذلك استبدل

العسكري بوجهي التوحيد  ،والعصيان  ،وجهي اإليمان  ،واالنتهاء إلى

المأمور به وترك تجاوزه  ،فالباب إذن مفتوح باستبدال أوجه بأوجه أُخر
واألمر هذا يتوقف على مقدرة اللغوي على اإلتيان بما شاء مما يرادف التقوى
 ،والذي ساعد مقاتل ومقلديه على اختالق الوجوه عن طريق الترادف تقارب

معاني ألفاظه  ،وهذا ما صرح به العسكري بقوله (( :وكل هذه الوجوه متقاربة
 ،يجوز قيام بعضها مقام بعض))

()1

-53الصف  :الصف كلمة ((تدل على أصل واحد  ،وهو استواء

في الشيء وتساو بين شيئين في المقر  ،يقال  :وقفا صفًّا  :إذا وقف كل

أحد بجنب صاحبه))

()2

وذكر مقاتل ومن تبعه َّ
أن الصف ورد في القرآن الكريم على

ِّك
ضوا َعَلى َرب َ
وجهين  :األول  :بمعنى الجميع كقوله تهالى َ ( :و ُع ِر ُ
صفًّا){الكهف }44 :
َ
()3

والثاني  :بمعنى الصف بعينه

صفًّا) معناه  :وعرضوا على ربك
ضوا َعلَى َرب َ
وقوله تعالى َ ( :و ُع ِر ُ
ِّك َ
جميعا  ،كما زعم أصحاب
مصطفين  ،وليس بمعنى  :وعرضوا على ربك
ً
الوجوه  ،والعسكري نفسه أكد هذا المعنى فقال (( :وقيل ذكر الواحد وأراد

( ) 1الوجوه والنظائر ص .112
( ) 2مقاييس اللغة ص . 441
( ) 3ينظر  :األشباه والنظـائر ص 166وباسـم الوجـوه والنظـائر ص  54والوجـوه والنظـائر
لهــرون ص  117-116والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص 211-211والوج ــوه والنظ ــائر
للدامغاني ص  297ونزهة األعين ص . 174
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ًّ
قياما ؛ وذلك َّ
أن القائم
الجمع  ،أي  :عرضوا صفوفًا  ،وقيل  :صفا  ،أي ً :
ُّ
يصف قدميه في القيام  ،وهو أجود)) ( )1وقال االواحدي (( :مصفوفين كل

أمة صف)) ( )2فالمراد معنى الصف وليس الجميع
زمرة و َّ

فالصف إذن في الوجه األول يعني الصف بعينه كالوجه الثاني ،
فليس للصف َّ
إال وجه واحد .
()3

-52الحشر  :الحشر عند أهل اللغة هو الجمع مع السوق

أي :

َّ
أن الحشر ال يعني الجمع وحده  ،وال السوق وحده  ،بل هو الجمع مع السوق

 ،وذكر أهل الوجوه َّ
أن الحشر جاء في القرآن الكريم على وجهين  :الجمع ،
() 4
معا داللة الحشر  ،فما فعله
والسوق وهذان الوجهان كما ترى يمثالن ً
أصحاب الوجوه َّأنهم عمدوا إلى تشطير معنى اللفظ من أجل أن يختلقوا له

وجهين.

-55الرجاء  :قال ابن فارس (( :الراء والجيم والحرف المعتل :
أصالن متباينان يدل أحدهما على األمل  ،واآلخر على ناحية الشيء ،
فاألول الرجاء  ،وهو األمل  111ثم يتسع في ذلك فربما ُعبِّر عن الخوف
ار){نوح  }13 :أي  :ال
ون لِلَّ ِه َوَق ًا
بالرجاء قال اهلل تعالى َّ ( :ما لَ ُك ْم ال تَْر ُج َ

( ) 1الوجوه والنظائر ص . 211
( ) 2الوسيط .152/3
( ) 3ينظــر  :العــين ص  ، 191ومقــاييس اللغــة ص  ، 211والوجــوه والنظــائر للعســكري
ص . 129
( ) 4ينظر  :األشباه والنظـائر ص 167وباسـم الوجـوه والنظـائر ص  59والوجـوه والنظـائر
لهرون ص  117والوجوه والنظائر للعسكري ص 131-129والوجوه والنظائر للـدامغاني
ص .171-169
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تخافون له َعظَ َمةً وناس يقولون
هذا وذكروا قول القائل :

 :ما أرجو  :ما أبالي وفسروا اآلية هلى

إذا لسعته النح ُل لم يرُج َل ْسعها 11111
أما اآلخر  :فالرجا مقصور  :الناحية
قالوا معناه  :لم يكترث  111و َّ
من البئر  ،وكل ناحية رجا  ،قال اهلل تعالى َ ( :واْل َملَ ُك َعَلى أ َْر َجائِهَا){الحاقة :
أما المهموز َّ
أرجأت الشيء  :أخرته ،
فإنه على التأخير  :يقال :
 111}17و َّ
ُ
قال اهلل جل ثناؤه ( :تُْر ِجي َمن تَ َشاء ِم ْنهُ َّن){األحزاب  }51 :ومنه ُس ِّميت
أرجأت)) ( )1والبيت ألبي ذؤيب  ،والمعنى لم يخف
المرجئة  ،قال الشيباني :
ْ
ولم يبال

()2

 ،وقد ذكرنا من قبل َّ
يعرفون اللفظ في األغلب
أن أصحاب المعاجم ِّ

بما يرادفه من األلفاظ  ،أي  :بما يقاربه من المعاني ال بما يطابقه َّ
ألنه ليس
من لفظ يطابق معنى اللفظ ّإال اللفظ نفسه  ،واأللفاظ المترادفة التي

يسستعملها المعجمي تكون متفاوتة من حيث درجة قربها من اللفظ الذي يراد
تعريفه  ،فهناك المرادف القريب من معنى اللفظ وهناك المرادف األقرب  ،فقد
ُع ِّرف الرجاء بثالثة ألفاظ مرادفة هي  :األمل  ،والخوف  ،والمباالة
واالكتراث  ،وكان بوسع مقاتل ومن تابعه أن يختلقوا من هذه المرادفات

األربعة أربعة أوجه للرجاء  ،لكن الذي يبدو َّأنهم يعددون ويعينون من وجوه
اللفظ بقدر ما يخطر ببالهم من األلفاظ المترادفة  ،وقد جعل مقاتل وهرون

للرجاء وجهين هما  :الطمع والخوف ؛ َّ
ألنهما لم يخط ار ببالهما غير هذين

( ) 1مقاييس اللغة ص .374
( ) 2ينظر :لسان العرب 114/6
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الوجهين

()1

وجعلهما ابن الجوزي  :األمل  ،والخوف

()2

أما العسكري فقد
َّ

فأما الطمع فيما قيل فتوطين النفس على
استبدل األمل بالطمع  ،وقال َّ (( :

نيل المطلوب من غير مخافة للفوت  ،والصحيح َّ
أن الرجاء ما كان عن
سبب  ،والطمع ما كان من غير سبب ؛ ولهذا ُذ َّم الطمع ولم يذم الرجاء))

()3

أي َّ :أنه جعل األمل من أوجه الرجاء ولم يجعله الطمع لوجود فرق بينهما
في الداللة ّ ،إال َّ
أن مثل هذا الفرق في الداللة موجود بين كل مترادفين  ،فهو
عرف ابن فارس األمل َّ
بأنه يدل على
أيضا بين األمل والرجاء  ،فقد َّ
موجود ً

التثبت واالنتظار

()4

 ،وعرفه العسكري نفسه بقوله َّ (( :
إن األمل رجاء يستمر

تأمل))
؛ فألجل هذا قيل للنظر في الشيء إذا استمر وطال َّ
تثبت وانتظار واستمرار  ،وليس في الرجاء ذلك .

()5

ففي األمل

ال
وجعل الدامغاني للرجاء خمسة أوجه هي  :الطمع  ،والخشية بد ً

من الخوف  ،والحبس  ،والطرف والناحية  ،والترك  ،والوجه الثالث الذي

جعله بمعنى الحبس استشهد له بقول اهلل تعالى َ ( :قالُوْا أ َْر ِج ْه
َوأَ َخاهُ){األعراف  }111 :أي  :احبسه واحبس أخاه  ،والوجه الخامس الذي
جعله بمعنى الترك استشهد له بقول اهلل تعالى ( :تُْر ِجي َمن تَ َشاء
ِم ْنهُ َّن){األحزاب  }51 :أي  :تترك وهذان الوجهان هما من اإلرجاء الذي
يعني التأخير  ،كما تبين ذلك من كالم ابن فارس كما تقدم  ،وليسا من
( ) 1ينظر  :األشباه والنظـائر ص 164وباسـم الوجـوه والنظـائر ص  59والوجـوه والنظـائر
لهرون ص . 114
( ) 2ينظر نزهة األعين ص . 132-131
( ) 3الوجوه والنظائر ص  164وينظر  :الفروق اللغوية ص . 275
( ) 4مقاييس اللغة ص . 54
( ) 5االفروق اللغوية ص . 275
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أما الوجه الرابع الذي جعله بمعنى
الرجاء  ،أي  :هما من صيغة أخرى َّ ،
الطرف والناحية  ،فليس من الرجاء الممدود بل هو من الرجا المقصور ،

أيضا  ،وجاء في اللسان :
فهو من األصل الثاني الذي ذكره ابن فارس ً
()1
((الرجا مقصور ناحية كل شيء111والجمع أرجاء))

فالطمع  ،واألمل  ،والخوف  ،والخشية  :ألفاظ مرادفة للرجاء وليست
أما الرجا
أوجهًا لها  ،والحبس  ،والترك مرادفان لإلرجاء  ،وليسا وجهين له َّ ،
فلم يذكر الدامغاني له غير وجه واحد .
وحًيا أي  :كتب
-56الوحي  :قال الخليل (( :يقال  :وحى يحي ْ
يكتب َكتًْبا 111وأوحى اهلل إليه  ،أي  :بعثه  ،وأوحى إليه  :ألهمه  ،وأوحى
لها معناه  ،وأوحى إليها في معنى االمر111وزكريا أوحى إلى قومه  ،أي :
() 2

أشار إليهم  ،واإليحاء  :اإلشارة))

وقال ابن فارس (( :الواو والحاء

والحرف المعتل  ،أصل واحد يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره ،
فالوحي  :اإلشارة  ،والكتاب والرسالة  ،وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى ِعلمه
فهو وحي كيف كان  ،وأوحى اهلل إليه ووحى  ،وكل ما في باب الوحي راجع

إليه))

() 3

وقال الكفوي (( :كل ما ألقيته إلى غيرك فهو وحي  ،والكتابة

واإلشارة والرسالة واإلفهام كلها وحي))

الملك 111وقد يراد باإللهام التعليم))

()4

()5

وقال (( :والوحي يحصل بواسطة

عرف ابن فارس الوحي َّ
بأنه يدل
فقد َّ

وحيا
على إلقاء علم في إخفاء أو غيره  ،فكل ما حصل بهذه الطريقة ُي َّ
سمى ً
( ) 1لسان العرب . 114/6
( ) 2االعين ص . 1139-1134
( ) 3مقاييس اللغة ص .951-949
( ) 4الكليات ص . 773
( ) 5الكليات ص . 144
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 ،وهذا ما ينطبق على جبريل واإللهام والرؤيا والكتابة والقول واإلشارة
والرسالة والتعليم وا إلفهام واألمر ونحو ذلك  ،ويمكن جعل هذه وما شابهها
من االلفاظ المرادفة للوحي ؛ َّ
ألنه كما تبيَّن َّ
أن المعنى العام  ،ال يرادفه لفظ

واحد بل عدة ألفاظ  ،جميعها تكون قريبة من معناه  ،أو تُ ُّ
عد هذه األمور
ونحوها من طرق الوحي وأنواعه .

وقد اختلق مقاتل وأصحاب كتب الوجوه من بعده من طرق الوحي

أوجها  ،فذكروا َّ
أن الوحي في القرآن الكريم جاء على
وأنواعه أو مرادفاته
ً
سبعة أوجه  ،هي  :جبريل  ،واإللهام  ،والكتاب  ،واألمر  ،والقول  ،واعالم
في المنام  ،واعالم بالوسوسة

()1

فكل ما ذكره أهل الوجوه  ،هو من طرق الوحي أو مرادفاته  ،وليست

أوجهًا له .
-57الجبار  :ذكر أهل اللغة َّ
أن ((الجبار  :العاتي على ربه ،
القتال لرعيته  ،والجبار من الناس العظيم في نفسه الذي ال يقبل موعظة أحد
 ،وقلب الجبار الذي قد دخله ِ
الك ْبر)) ( )2وقال ابن فارس (( :الجيم والباء
والراء أصل واحد  ،وهو جنس من العظمة والعلو 111فالجبار الذي طال

( ) 1ينظ ــر  :األش ــباه والنظ ــائر لمقات ــل ص 169-164وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص 61
والوجـ ــوه والنظ ـ ــائر لهـ ــرون ص  119-114والوج ـ ــوه والنظـ ــائر للعس ـ ــكري ص -335

336والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص  471-469ونزهــة األعــين ص  312ومنتخــب ق ـرة
العيون ص . 234-237
( ) 2العين ص . 124
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وفات اليد  ،يقال  :فرس جبار ونخلة جبارة))

()1

((والجبار في أسماء اهلل

عز وجل بمعنى َّأنه ال ينال باألذى  ،وبمعنى الكبرياء والعظمة))

()2

وقد تبيَّن َّ
يعرفون اللفظ بما يرادفه من األلفاظ  ،وقد
أن أهل اللغة ِّ

اختلق أهل الوجوه من هذه األلفاظ المرادفة ونحوها أوجهًا للجبار  ،فذكروا َّأنه
ورد في القرآن الكريم على أربعة أوجه  ،هي  :القهار الخالق  ،وهو اهلل
تعالى ذكره  ،والجبار من المخلوقين  ،يعني القتَّال في غير حق  ،والمتكبر
عن عبادة اهلل  ،والطويل العظيم القوة

()3

فهذه األوجه التي ذكرها أصحاب الوجوه ألفاظ مرادفة للجبار ،
وليست أوجهًا له .
-52السوي  :مر الكالم على تعريف لفظ (السواء) رقم ()4
ونصه  :قال الخليل (( :والسواء ممدود  :وسط كل شيء 111والسوي :
سوى اهلل خلقه  ،ال دمامة فيه وال داء))
الذي َّ

()4

وقال ابن فارس (( :السين

والواو والياء أصل يدل على استقامة واعتدال بين شيئين  ،يقال  :هذا ال

يساوي كذا  ،أي  :ال يعادله  ،وفالن وفالن على سوية من هذا األمر ،

أي  :سواء  ،ومكان ُسوى  ،أي َ :م ْعلَم  ،قد علم القوم الدخول فيه والخروج
()5
منه  ،ويقال  :أسوى الرجل  :إذا كان َخلَفُه وولده َس ِويَّا))
( )3مقاييس اللغة ص . 142
( ) 2الوجوه والنظائر للعسكري ص .111
( ) 3ينظ ــر  :األش ــباه والنظ ــائر لمقات ــل ص 171وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص 61-61

والوجـ ــوه والنظ ـ ــائر لهـ ــرون ص  111-119والوج ـ ــوه والنظـ ــائر للعس ـ ــكري ص -111

111والوجوه والنظائر للدامغاني ص 154-157ومنتخب قرة العيون ص.91
( ) 4العين ص . 457
( ) 5مقاييس اللغة ص . 421-421
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وذكر أهل الوجوه َّ
أن السوي ورد في القرآن الكريم على ثالثة أوجه ،
هي  :الصحيح من الداء أو السليم من اآلفة  ،وسوي الخلق في صورة البشر

 ،والعدل  ،والمهتدي

()1

وهذه األوجه التي ذكرها أهل الوجوه  ،كما ترى  ،تُ ُّ
عد من معنى
السوي أو من مرادفاته  ،وليست أوجهًا له .

لغ ًوا يعني  :اختالط الكالم في
-59اللغو  :قال الخليل (( :لغا يلغو ْ
الباطل)) ( ) 2وقال ابن فارس (( :الالم والغين والحرف المعتل  :أصالن
صحيحان أحدهما يدل على الشيء ال ُي ُّ
عتد به  ،واآلخر على اللهج بالشيء
َّ
لغوا
 ،فاألول اللغو ما ال يعتد به من أوالد اإلبل  111يقال منه  :لغا يلغو ً
 ،وذلك في لغو اإليمان  111قال اهلل تعالى ( :الَّ يؤ ِ
اخ ُذ ُك ُم اللّهُ بِاللَّ ْغ ِو ِف َي
َُ
() 3
أ َْي َمانِ ُك ْم){البقرة  }225 :فيمينه لغو َّ ،
وقال
ألنه لم يتعمد الكذب))

غوا ؛ َّ
ألنه ساقط من الكالم مطرح ال ُيلتََفت
العسكري (( :ويقال للفحش ل ً
ألنه ال إثم فيه َّ ،
إليه 111وقيل  :اللغو في اليمين ؛ َّ
فكأنه ساقط ال معنى
له))()4و((اللغو في األصل  :الكالم الذي ال فائدة فيه))

()5

( ) 1ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 172-171وباســم الوجــوه والنظــائر ص -61
 62والوجــوه والنظــائر لهــرون ص  111-111والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص -262
 263ونزهة األعين ص . 157
( ) 2العين ص . 479
( ) 3مقاييس اللغة ص . 436
( ) 4الوجوه والنظائر ص . 296
( ) 5نزهة األعين ص .253
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عرقه أهل اللغة  ،اختلق أصحاب كتب
ومما يعنيه اللغو  ،كما َّ

الوجوه ثالثة أوجه هي  :اليمين الكاذبة  ،وهو يرى َّأنه صادق  ،والباطل ،
()1

ومكروه الكالم عند شرب الخمر
له .

فهذه األوجه تعني اللغو بعينه  ،أو هي من مرادفاته  ،وليست أوجهًا

ئما  ،وال تقول
-61ظل  :قال الخليل (( :ظل فالن نهاره صا ً
()2
ظ َّل يفعل
ظ ُّل ّإال لكل عمل بالنهار)) وقال ابن فارس َ (( :
ظ َّل َي َ
العرب َ :
ال))
كذا  :ذلك إذا فعله ًا
ظ َّل يفعل كذا لي ً
نهار 111وال يقال َ :
وقال مقاتل (( :تفسير ( َّ
ظل) على وجهين  :فوجه منهما  :ظلوا
َّماء َفظَلُّوْا
يعني مالوا  ،فذلك قوله في الحجر َ ( :ولَ ْو َفتَ ْحَنا َعلَ ْي ِهم َب ًابا ِّم َن الس َ
ِِ
ون) 111والوجه الثاني ظل يعني
فيه){الحجر  }14 :يعني مالوا فيه (َي ْع ُر ُج َ
()3

إقامة 111يعني أقمت عليه))

()4

وقال هرون (( :تفسير ( َّ
ظل) على وجهين  :فوجه منهما  :ظلوا
َّماء َفظَلُّوْا
يعني مالوا  ،فذلك قوله في الحجر َ ( :وَل ْو َفتَ ْحَنا َعَل ْي ِهم َب ًابا ِّم َن الس َ
ِِ
ون){الحجر  }14 :فمالوا فيه يعرجون 111والوجه الثاني  :ظل
فيه َي ْع ُر ُج َ

يعني إقامة))

()5

( ) 1ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 172وباســم الوجــوه والنظــائر ص 62والوج ــوه
والنظائر لهرون ص  111والوجوه والنظائر للـدامغاني ص  419-414ونزهـة األعـين
ص . 254-253
( ) 2العين ص 5547
( ) 3مقاييس اللغة ص  ، 551وينظر  :لسان العرب  ، 144/9والتاج . 144/29
( ) 4األشباه والنظائر لمقاتل ص 173وباسم الوجوه والنظائر ص . 62
( ) 5الوجوه والنظائر ص . 112-111
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وقال الدامغاني (( :تفسير ( َّ
ظل) على وجهين  :فوجه منهما  :ظل

ِ
َّماء
يعني مال  ،قوله تعالى في سورة الحجر َ ( :وَل ْو َفتَ ْحَنا َعَل ْيهم َب ًابا ِّم َن الس َ
َف َُّ ِ ِ
ون){الحجر  }14 :يعني فمالوا فيه  111والوجه الثاني :
ظلوْا فيه َي ْع ُر ُج َ
()1
ظل يعني أقام))

نقلت هذه النصوص الثالثة ؛ ألبين تقليد هرون والدامغاني لمقاتل ،
ُ
وهذا هو الغالب في كتب الوجوه والنظائر  ،فاألسلوب والمنهج واحد ،

والشواهد واحدة  ،والوجوه واحدة  ،إن أصاب مقاتل أصابوا وان أخطأ أخطؤوا
َّ
ذكرت من قبل  ،أضافوها أو حذفوها
عددا من األلفاظ والوجوه  ،كما
 ،إال ً
ُ
أو تصرفوا فيها بعض الشيء
جعل َّ
ظل بمعنى أقام  ،كما جاء في الوجه الثاني ال يصح ؛ َّ
ألنه

أما الوجه األول  ،وهو جعله ظل بمعنى مال  ،فال أدري من
من مرادفاته َّ ،

أين أتى مقاتل بهذه الداللة وألصقها بالفعل (ظل) فأهل اللغة كما تقدم
أن ( َّ
كالمهم قد أجمعوا على َّ
ظل) تعني فعل الشيء في النهار  ،وقد قيل :

أما جعلها بمعنى (مال) فهذا ما لم يشر إليه
َّإنها قد تجيء بمعنى (صار) َّ ،

أحد من أهل اللغة  ،ال من قريب وال من بعيد()2وكذلك أهل التفسير  ،فقد
َّماء فَظَلُّوْا
ُ
رجعت لمعرفة معنى قوله تعالى َ ( :ولَ ْو فَتَ ْحَنا َعلَ ْي ِهم َب ًابا ِّم َن الس َ
ِِ
ون) إلى كتب التفاسير  :تفسير الطبري  ،والواحدي  ،والزمخشري ،
فيه َي ْع ُر ُج َ
وابن عطية األندلسي  ،وابن الجوزي  ،والقرطبي  ،والبيضاوي  ،وأبي حيان
أحدا
األندلسي  ،وابن عادل الدمشقي  ،واآللوسي  ،وابن عاشور ،فلم أجد ً
منهم من فسَّر ( َفظَلُّوْا) بـ(مالوا) مما يدل داللة قاطعة على َّ
أن التفسير الذي

قال به مقاتل ومن تابعه  ،لم يقل به أحد من الصحابة وال من التابعين وال

( ) 1الوجوه والنظائر ص . 331
( ) 2ينظر  :لسان العرب  ، 144/9والتاج . 144/29
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من الذين عاصروه ؛ َّ
ألنه لو قال به أحد من قبله أو ممن عاصره لنقل قوله
المفسرون  ،فتفسيره لقوله تعالى ( َف َُّ ِ ِ
ون) بقوله  :فمالوا فيه
ظلوْا فيه َي ْع ُر ُج َ
يصعدون  ،مخالف لما أجمع عليه أهل اللغة والتفسير ؛ َّ
ألنه تفسير خاطئ
بعيد عما تدل عليه اآلية  ،قال الواحدي في تفسير اآلية َ ( :فظَلُّوْا ِف ِ
يه

ون)((ظل كذا  :إذا فعله في النهار ،والعروج الصعود))
َي ْع ُر ُج َ
() 2

()1

ومثل هذا

والفرطبي () 3وقال أبو حيان :

قال ابن الجوزي  ،وابن عادل الدمشقي
مشعر بحصول ذلك في النهار ليكونوا مستوضحين لما
ًا
ظُّلوْا)
((وجاء لفظ ( َف َ
عاينوا))()4من عجائب ما خلق اهلل في السماء  ،وقال اآللوسي (( :يصعدون
حسبما تيسره لهم فيرون ما فيها من المالئكة والعجائب طوال نهارهم
مستوضحين لما يرونه كما يفيده (فَظَلُّوْا) َّ
ألنه يقال  :ظل يعمل كذا  :إذا

فعله في النهار حيث يكون للشخص ِظل))

()5

وقال ابن عاشور (( :ظل :

تدل على الكون في النهار  ،وكان ذلك في وضح النهار  ،وتبيِّن

األشباح وعدم التردد في المرئي))

()6

حرفوا اللغة والتفسير  ،وقالوا ما ليس له
فمقاتل وهرون والدامغاني َّ

أصل  ،ذلك من أجل أن يختلقوا الوجه اختال ًقا

-60األسباب  :قال الخليل (( :السبب  :الحبل  ،والسبب كل ما

تسببت من رحم أو يد أو دين  ،واإلسالم أقوى سبب111ويقال للرجل
( ) 1الوسيط في تفسير القرآن المجيد . 41-4/3
( ) 2ينظر  :زاد المسير  ، 294/4واللباب في علوم الكتاب . 437/11
( ) 3ينظر  :الجامع ألحكام القرآن .9/11
( ) 4البحر المحيط . 576/5
( ) 5روح المعاني . 266/7
( ) 6التحرير والتنوير .22/13
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الفاضل في الدين  :ارتقى في األسباب111والسبب  :سبب األمر الذي

يوصل به111والسبب  :الطريق ؛ َّ
ألنك تصل به إلى ما تريد))

()1

وقال ابن

قتيبة (( :السبب  :أصله الحبل  ،ثم تتفرع منه معان ترجع إلى هذا

االصل))

()2

وقال العسكري (( :السبب  :أصله الحبل  ،ثم قيل لكل شيء

وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها سبب  ،تقول  :فالن سببي إليك ،
َ
أي  :وصلني  ،وما بيني وبينك سبب  ،أي  :وصلة ورحم111وسبب الشيء
ما يتوصل به))

()3

توصلت به إلى ما تريد
فاألسباب معنى عام ُيطَلق على كل شيء
َ
 ،فتكون هذه األشياء ال حد له وال يمكن حصرها  ،وقد ذكر أهل الوجوه َّ
أن

األسباب وردت في القرآن الكريم على أربعة أوجه هي  :األبواب يعني أبواب
السموات  ،والمنازل التي كانوا يجتمعون فيها على معصية اهلل  ،والعلم ،

،
سببا
والحبل واستبدل العسكري الطريق بالمنازل  ،وأجاز أن يكون الهواء ً

ال من األبواب
بد ً

()4

واألسباب كما تبيَّن من تعريفها اسم جنس ُيطَلق على كل شيء
تتوصل به إلى ما تريد  ،وقد تعددت وجوهها عند أهل الوجوه ؛ َّ
ألنهم درسوا
العالقة بين األسباب وما تدل عليه دراسة معكوسة  ،فالقرآن الكريم لم
يوصف األسباب باألبواب أو المنازل أو العلم أو الحبل أو الهواء أو الطريق

( ) 1العين ص  ، 414وينظر  :مقاييس اللغة ص . 412
( ) 2تأويل مشكل القرآن ص .256
( ) 3الوجوه والنظائر ص . 141
( ) 4ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 174وباســم الوجــوه والنظــائر ص  63والوجــوه
والنظــائر لهــرون ص  113-112والوجــوه والنظــائر للعســكري ص 142-141والوجــوه
والنظائر للدامغاني ص  471-469ومنتخب قرة العيون ص . 234-237
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 ،كما فعل أصحاب كتب الوجوه  ،وانما وصف كل أمر من هذه األمور

باألسباب  ،فهي إذن جميعها وجه واحد  ،هذا إن صح َّ
أن القرآن الكريم أراد
من األسباب هذه األشياء  ،واالَّ َّ
فإن األسباب في هذه المواضع أريد بها

األسباب بعينها .

َّ
وجب()1والحق
وحق الشيء :
-68الحق  :الحق  :نقيض الباطل ،
َ

في الدين ما شهد به الدليل

()2

والحق  :الصواب والصحيح

()3

وقد ذكر أهل الوجوه للحق وجو ًها كثيرة منها  :اهلل تعالى -القرآن-
اإلسالم– العدل– التوحيد -الصدق -الوجوب-الحاجة التي يستحقها
صاحبها-الحق بعينه-الحظ-البيان-أمر الكعبة-إيضاح الحالل والحرام-
الجرم الذي يستوجب القتل-المال-انقضاء األجل-الزكاة -شهادة ال إله ّإال

اهلل

()4

مما يدل على َّ
أن الحق ليس من األلفاظ المشتركة  ،جعل أحد

ألن هذا يدل على َّ
الوجوه المنسوبة إليه يعني الحق بعينه َّ ،
أن للحق معنى
مستقالًّ يميزه من معاني الوجوه المنسوبة إليه  ،والحق كاللقظ السابق

األسباب تعددت وجوهه عند أهل الوجوه ؛ َّ
ألنهم درسوا العالقة بين الحق

مثال باهلل
وما يدل عليه د ارسة معكوسة ؛ فالقرآن الكريم لم يوصف الحق ً
والقرآن والعدل والصدق والمال111الخ  ،كما فعل أصحاب كتب الوجوه ،
( ) 1ينظر  :العين ص  ، 211ومقاييس اللغة ص . 192
( ) 2ينظر  :الوجوه والنظائر للعسكري ص .131-131
( ) 3ينظر  :نزهة األعين ص  119ومنتخب قرة العيون البن الجوزي ص . 111
( ) 4ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 174-175وباســم الوجــوه والنظــائر ص -63
65والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص  115-113والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص -131
141والوجوه والنظائر للدامغاني ص  276ونزهة األعين ص 111-119
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وانما وصف كل أمر من هذه األمور بالحق  ،فهي إذن جميعها وجه واحد ،

هذا إن صح َّ
أن القرآن الكريم أراد من لفظ الحق ما ادعاه أصحاب كتب
الوجوه  ،واالَّ َّ
فإن الحق أريد به في جميع المواضع الحق بعينه .
فالحق اسم جنس ينطبق على ما ال حصر له من األمور  ،ال يمكن
قصرها على عدد معيَّن  ،فكل ما فرض اهلل سبحانه من فرائض حق  ،وكل
ما أمر اهلل به ورسوله حق  ،وكل ما هو فضيلة من األخالق حق  ،وكل ما
ثبت لك من حق على غيرك فهو حق  ،وكل ما ثبت وجوده وصدقه وصوابه

ال  ،فهو حق  ،فاهلل
ًا
مشهودا ،
غائبا كان أم
حاضر كان أم مستقب ً
ً
وصحته ً ،
حق  ،والقرآن الكريم  ،وكل كتبه َّ
المنزلة حق  ،ومحمد صلى اهلل عليه وسلم

 ،وكل رسل اهلل حق  ،وجبريل وكل مالئكة اهلل حق  ،والموت حق  ،وعذاب
القبر حق  ،كما قال عليه الصالة والسالم  ،والقيامة حق  ،والبعث والنشر
حق  ،والحشر حق  ،والحساب حق  ،والجنة حق  ،والنار حق  ،وكل ما

أخبر به اهلل ورسوله حق  ،فما ينطبق عليه الحق أمور كثيرة ال يمكن
إحصاؤها  ،فلو اتبعنا الطريقة التي اتبعها أصحاب كتب الوجوه  ،أي :
طريقة الدراسة المعكوسة  ،لكان بوسعنا أن نجعل للحق ألف وجه  ،ولكن ما
هكذا تورد يا أهل الوجوه اإلبل .

-63سريع  :قال مقاتل (( :تفسير سريع على وجهين  :فوجه منهما

 ،سريع الحساب  ،يقول َّ
كأنه قد جاء الحساب  ،فذلك قوله في المائدة :
اسم الّل ِه َعَل ْي ِه واتَّقُوْا الّل َه إِ َّن الّل َه َس ِريع اْل ِح َس ِ
اب){المائدة 111}4 :
ُ
( َوا ْذ ُك ُروْا ْ َ
َ
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والوجه الثاني  :سريع الحساب  :يعني سريع الفراغ من الحساب ،
إذا فرغ من حساب الخالئق  ،فذلك
َن ْف ٍ
ت ال ظُْل َم اْلَي ْوَم إِ َّن اللَّ َه
س بِ َما َك َسَب ْ
يع
جاز في تفسير ( َس ِر ُ
احتماالت :

قوله في حم المؤمن ( :اْلَي ْوَم تُ ْج َزى ُك ُّل
()1
َس ِريع اْل ِح َس ِ
اب){غافر ))}17 :
ُ
اْل ِح َس ِ
اب) شاهد الوجه األول ثالثة

َّ -1
أن اهلل سبحانه ال يبطئ في حساب الخالثق .

-2التعبير عن قرب قيام الساعة بسرعة الحساب .
 -3جزاؤهم في الدنيا (.)2

والصحيح التفسير األول  ،قال العسكري (( :وقال َ ( :س ِريع اْل ِح َس ِ
اب)
ُ

ومعنى ذلك َّأنه إذا أراد حسابهم لم يتعذر عليه  111وقيل الحساب َّ :
أن

تأخذ ما لك وتعطي ما عليك  ،واهلل تعالى قد أحصى األعمال  ،فهو يجازي
عليها من غير تعذر وال إطالة))

()3

فال يبطئ حسابه للناس انتظار الشهود

والتثبت من صدق أقوالهم  ،واإلتيان باألدلة والتحقق من صحتها  ،كما

يحصل هذا في محاكمة القضاة للناس في الدنيا ؛ َّ
ألنه تعالى ذكره  ،قد

علما  ،فهو يعلم بعمل كل إنسان  ،والجزاء الذي يستحقه ،
أحاط بكل شيء ً
وهو يحاسب الخالئق كلها في وقت واحد  ،ال يشغله شأن عن شأن  ،وال
حساب عن حساب  ،فقد روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما َّ
أن اهلل

تعالى ذكره  ،إذا أخذ في حساب الناس يوم الحساب  ،لم ينتصف حتى يقيل
() 1األش ــباه والنظ ــائر لمقات ــل ص 179-174وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص  66وينظ ــر :
الوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص 116-115والوج ــوه والنظ ــائر لل ــدامغاني ص  262ونزه ــة

األعين ص .152-151

( ) 2ينظر  :المحرر الوجيز.154/2
() 3الوجوه والنظائر ص 136
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()1

فهذه هي داللة قوله

(من القيلولة) المؤمنون في الجنة والكافرون في النار
تعالى ( َس ِريع اْل ِح َس ِ
اب) أينما ورد في القرآن الكريم .
ُ
-62الحساب  :قال الخليل (( :والحساب ُّ
عدك األشياء 111
()2

وقال

أيضا من الحساب  ،مصدر احتسابك األجر عند اهلل))
و
ُ
احتسبت ً
ابن فارس  (( :الحاء والسين والباء أربعة أُصول  :فاألول ُّ :
العد  ،تقول :

بانا قال اهلل تعالى َّ ( :
الش ْم ُس َواْلقَ َم ُر
الشيء
ت
وح ْس ً
حس ْب ُ
أحس ُبه َح ْسًبا ُ
ُ
َ
َ
ان){الرحمن  111}5 :و ِ
بِ ُح ْسَب ٍ
الحسبان (بكسر الحاء) الظن 111واألصل
ٍ
النا  :إذا
تف ً
أحس ْب ُ
الثاني  :الكفاية  ،تقول شيء حساب  ،أي  :كاف يقال َ :
أعطيته ما يرضيه)) ( )3وقال ابن الجوزي (( :الحساب في عموم التعارف :
ال))
إحصاء األعداد جمالً وتفصي ً

()4

وذكر أهل الوجوه َّ
أن الحساب ورد في القرآن الكريم على عشرة وجوه

هي :

-1الجزاء كقوله تعالى ْ (ِ :ن ِح َس ُابهُ ْم ِإال َعَلى َربِّي َل ْو
ون){الشعراء  }113 :وقوله ( :ثَُّم إِ َّن َعَل ْيَنا ِح َس َابهُ ْم){الغاشية }26 :
تَ ْش ُع ُر َ
ون ِح َس ًابا){النبأ }27 :
وقوله تعالى ( :إَِّنهُ ْم َك ُانوا ال َي ْر ُج َ
ِ
ِ
ُّ -2
اب){اإلسراء :
ين َواْلح َس َ
العد كقوله تعالى َ ( :ولِتَ ْعلَ ُموْا َع َد َد السِّن َ
 }12يعني حساب األيام والشهر والسنين وقوله تعالى ( :و َّ
الش ْم َس َواْل َق َم َر
َ
ُح ْسَب ًانا){األنعام  }96 :يعني لتعلموا عدد السنين والحساب
( ) 1ينظـ ــر  :الكشـ ــاف . 153/4والمحـ ــرر الـ ــوجيز  ، 551/4 ، 154/2وأن ـ ـوار التنزيـ ــل

 ، 54/5والبحر المحيط  ، 612/3وروح المعاني 311/12
( ) 2العين ص . 149-144
( ) 3مقاييس اللغة ص . 214
( ) 4نزهة األعين ص . 111
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-3الجزاء الكافي
-4العطاء الكثير
-5العذاب

-6الشهيد على نفسه
-7المحاسبة

 -4ما ال يحصيه ٌّ
عد  ،أي  :من غير تقتير وال منة  ،كقوله
ون ِفيها بِ َغ ْي ِر ِح َس ٍ
اب){غافر  }41 :قال
تعالى َ ( :ي ْد ُخلُ َ
ون اْل َجَّن َة ُي ْرَزقُ َ َ
العسكري َّ (( :
إن هذا موضوعه للكثرة  :يقال  :أعطاه بغير حساب  ،أي :

أن الحساب لإلحاطة والحصر َّ ،
كثير  ،وذلك َّ
وكأنه قد أعطاه عطاء
أعطاه ًا
ال يحصر كثرة  ،ومثله قوله تعالى َّ ( :
ق َمن َي َشاء بِ َغ ْي ِر
إن اللّ َه َي ْرُز ُ
ِح َس ٍ
اب){آل عمران  }37 :ويجوز أن يكون تفضل عليه بغير استحقاق ،
()1
والتفضل غير محسوب))
-9الحسبان بمعنى المنازل قال اهلل تعالى َّ ( :
الش ْم ُس َواْل َق َم ُر
بِ ُح ْسَب ٍ
ان){الرحمن  }5 :وقد أدخل ابن فارس كما تقدم هذا الشاهد في األصل
األول  ،أي  :في معنى العد .
}273

َغنِياء ِمن التَّع ُّف ِ
ِ
ف){البقرة :
-11الظن كقوله تعالىَ(:ي ْح َس ُبهُ ُم اْل َجاه ُل أ ْ َ
َ َ

()2

( ) 1الوجوه والنظائر ص . 136
( ) 2ينظـ ــر  :األشـ ــباه والنظ ـ ــائر ص  141-179وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظ ـ ــائر ص 67-66
والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص  116وتأوي ــل مش ــكل القـ ـرآن ص  276والوج ــوه والنظ ــائر

للعســكري ص  136-135والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص  ، 171-171ونزهــة األعــين
ص  112-111ومنتخب قرة العيون ص . 95-94
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الجزاء  ،والجزاء الكافي  ،والعطاء الكثير  ،والعذاب  ،معان مترادفة
 ،يجمعها معنى واحد هو الجزاء  ،والجزاء ومرادفاته ال تصح أن تكون من

أوجه الحساب ؛ َّ
ألن الجزاء ال يكون ّإال بعد الحساب ؛ إذ ُس ِّمي يوم الحساب
؛ َّ
حسب على اإلنسان حسناته وسيئاته فإن زادت الحسنات
ألنه يوم فيه ُي َ
على السيئات كان جزاؤه الجنة  ،واالَّ كان جزاؤه النار  ،و َّ
العد  ،والشهيد على
نفسه  ،والمحاسبة  ،وما ال يحصيه ٌّ
عد  ،معان مترادفة يجمعها معنى واحد

هو الحساب بمعنى الذي ُّ
يعد على نفسه أو على غيره ما عنده من حسنات
أيضا في معنى
وسيئات  ،وكذلك المنازل كما جاء في الوجه التاسع  ،يدخل ً
أما الظن كما جاء في الوجه العاشر ،
العد  ،كما جاء في مقاييس اللغة َّ ،
ِ
يحسب  ،ومصدره ِحسبان (بكسر الحاء)  ،وليس من
فهو من الفعل  :حسب َ
ِ
الحسبان (بضم الحاء) فهو خارج
ب  ،ومصدره الحساب أو ُ
يحس ُ
الفعل َح َس َ
ب ُ
من أوجه ِ
الحساب ؛ َّ
ألنه من صيغة أخرى .
وقد استشهد مقاتل لوجه العد بقوله تعالى ( :و َّ
الش ْم َس َواْل َق َم َر
َ
ُح ْسَب ًانا){األنعام  }96 :واستشهد ابن فارس لهذا الوجه نفسه بقوله تعالى :

( َّ
الش ْم ُس َواْل َق َم ُر بِ ُح ْسَب ٍ
ان){الرحمن  }5 :وقال فيما يتعلق باألصل الثالث :
الحسبان  :سهام صغار ُيرمى ب ها عن القسي الفارسية
((ومن هذا الباب ُ
الواحدة ُحسبانة  111ومنه قولهم  :أصاب األرض ُحسبان  ،أي  :جراد ،
ِ
َّماء){الكهف }41 :
وفُسِّر قوله تعالى َ ( :وُي ْرس َل َعَل ْيهَا ُح ْسَب ًانا ِّم َن الس َ

بالبرد))

()1

و((قال النضر بن شميل  :الحسبان سهام يرمي بها الرجل في

جوف قصبة ينزع في القوس  ،ثم يرمي بعشرين منها دفعة  ،والمعنى :

( ) 1مقاييس اللغة ص .219- 214
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إما َبرًدا  ،وا َّما حجارة  ،أو غيرهما مما يشاء
يرسل عليها مرامي من عذابه َّ ،
()1
من أنواع العذاب))

فللحسبان إذن وجهان ُّ :
العد  ،والعذاب  ،وهذان الوجهان لم يتطرق
ُ
إليهما أصحاب كتب الوجوه وهما كما ترى معنيان متباينان  ،وليس بينهما
صلة ترادف أو مجاز أو وصف  ،وال غيرها من الصالت التي وجدناها في
وجوه األلفاظ السابقة .

فأهل الوجوه تطرقوا إلى الحساب الذي ال أوجه له  ،وغفلوا عن

الحسبان الذي له الوجهان المذكوران (.)2

-65الماء  :قال مقاتل (( :تفسير الماء على ثالثة أوجه :
فوجه منها يعني مطر 111

والوجه الثاني  :الماء يعني النطفة 111
والوجه الثالث الماء يعني القرآن  ،فذلك قوله في النحل َ ( :والّل ُه
ِ ِ
َنزَل ِمن اْلسَّماء ماء َفأ ْ ِ
آلي ًة لِّ َق ْوٍم
أَ
ض َب ْع َد َم ْوتِهَا إِ َّن في َذل َك َ
َحَيا بِه األ َْر َ
َ
َ َ
ون){النحل ) 3( ))}65 :وأضاف ابن الجوزي وجهين آخرين هما  :ما
َي ْس َم ُع َ
العيون واألنهار  ،والمال الكثير .

كيف يصح أن نجعل المطر والنطفة وماء العيون واألنهار أوجهًا
أما جعلهم الماء بمعنى القرآن في اآلية التي
للماء  ،وهي من جنس الماء ؟! َّ
( ) 1الوسيط للواحدي  ، 149/3وينظر  :جامع البيان للطبري . 247/15
أن هـذين الـوجهين للحسـبان تط ّـرق إليهمـا الحيـري فـي كتابـه :
( ) 2وقد ّ
تبين لـي فيمـا بعـد ّ
وجوه القرآن ص . 146-145
( ) 3األش ــباه والنظ ــائر لمقات ــل ص 141-141وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص67وينظ ــر :
الوجــوه والنظــائر لهــرون ص 117والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص  414ونزهــة األعــين
ص . 265-264
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استشهدوا بها  ،فال يستند إلى شيء  ،فمن الواضح َّ
أن المراد به المطر ،
مطر يقول  :فأنبت بما أنزل من
قال الطبري في تفسير هذه اآلية (( :يعني ًا
()1
ذلك الماء من الس ماء األرض الميتة التي ال زرع بها وال عشب وال نبت))
أحدا من المفسرين القدامى أو
وقد
عدت إلى تفاسير كثيرة  ،فلم أجد ً
ُ
المحدثين من ذكر َّ
أن المراد من الماء في اآلية القرآن ؛ أو نقل القول بذلك ؛

بل السياق يقطع َّ
بأن المراد هو المطر ال غير  ،واذا كان مقاتل وقع في هذا

أيضا ؟! بل الدامغاني
السهو الكبير فما بال هرون والدامغاني يقعان فيه ً
استشهد بآية أخرى وهي قوله تعالى ( :أ َ ِ
ت أ َْوِدَيةٌ
َّماء َماء َف َساَل ْ
َنزَل م َن الس َ
ون َعَل ْي ِه ِفي َّ
الن ِار ْابتِ َغاء ِحْلَي ٍة أ َْو
بِ َق َد ِرَها َف ْ
احتَ َم َل السَّْي ُل َزَب ًدا َّاربًِيا َو ِم َّما ُيوِق ُد َ
ق واْلب ِ
َما َّ
َما
ب ُج َفاء َوأ َّ
اط َل فَأ َّ
َك َذلِ َك َي ْ
الزَب ُد فََي ْذ َه ُ
ب اللّهُ اْل َح َّ َ َ
ض ِر ُ
ث ِفي األ َْر ِ
ال){الرعد }17 :
ب اللّ ُه األ َْمثَ َ
فََي ْم ُك ُ
ض َك َذلِ َك َي ْ
ض ِر ُ

َمتَ ٍ
اع َزَب ٌد ِّمثْلُهُ
َما َينفَعُ َّ
اس
الن َ
أيصح أن يكون الماء في هذه اآلية يعني القرآن؟! ال يقول بذلك ّإال من وقع
في تقليد ال مسوغ له  ،وابن الجوزي نفسه الذي عيَّن جعل الماء في هذه

اآلية بمعنى القرآن في كتابه النزهة  ،لم يعيِّنه في تفسيره بل أجاز ((ثالثة

أقوال  :أحدها َّ :أنه القرآن111والثاني َّ :أنه الحق والباطل111والثالث َّ :أنه
مثل ضربه اهلل للمؤمن والكافر))()2والجدير بالذكر َّأنه َّ
عقب على القول األول

بقوله (( أراد القرآن  ،وهو مثل ضربه اهلل تعالى  ،فكما أن الماء حياة النفوس
فالقرآن حياة القلوب  ،وهذا الوجه مذكور عن مقاتل بن سليمان  ،ويقال َّ :إنه

انفرد به))

() 3

ومع ذلك حتى لو صح مجيء الماء بمعنى المال الكثير ،

( ) 1جامع البيان  ، 156/14وينظر  :أنوار التنزيل تفسير البيضاوي .231/3
( ) 2زاد المسير. 246/4
( ) 3نزهة األعين ص .265
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صح جعلهما وجهين له ؛ َّ
والقرآن الكريم  ،لما َّ
ألنهما ليسا معنيين حقيقيين ،
بل يدخالن في باب المجاز.

-66الكبير  :قال ابن الجوزي (( :الكبير من باب المتضايفات ال

َّ
حد له في نفسه  ،واَّنما يعرف باإلضافة إلى غيره  ،ويقال في الجسم كبير ،
()1

يفا))
إذا كان
عاليا  ،وفي النسب إذا كان شر ً
ضخما  ،وفي السن إذا كان ً
ً
وذكر أصحاب كتب الوجوه َّ
أن الكبير جاء في القرآن الكريم على ثمانية أوجه

 ،هي :

-1الشديد .
-2الكبير في السن .
-3الكبير في الرأي والعلم .
-4الكثير .

-5العظيم .

-6الكبرياء يعني الملك والسلطان  ،كقوله تعالى َ ( :قالُوْا أ ِ
َج ْئتََنا
ون َل ُك َما اْل ِك ْب ِرَياء ِفي األ َْر ِ
ض َو َما َن ْح ُن َل ُك َما
لِتَْل ِفتََنا َع َّما َو َج ْدَنا َعَل ْي ِه َآب َ
اءنا َوتَ ُك َ
ِ
ين){يونس }74 :
بِ ُم ْؤ ِمن َ
ان َك ُب َر َعلَ ْي َك
-7كبير يعني ثقل  ،كقوله تعالى َ ( :وِان َك َ
اضهُ ْم){األنعام }35 :
إِ ْع َر ُ
()2
-4الطويل

( ) 1نزهة األعين ص .247
( ) 2ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 143-141وباســم الوجــوه والنظــائر ص -67
 64والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص  119-117والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص -245
247والوجوه والنظائر للدامغاني ص 295-294ونزهة األعين ص . 247
263

هذه األوجه مع شواهدها التي اتفق عليها أصحاب كتب الوجوه ألفاظ

فضال عن َّ
أن السادس والسابع ليسا من
مرادفة للكبير وليست أوجهًا له ،
ً
وكثير ما يأتي مقاتل بأوجه لنظائر مختلفة  ،ويوافقه على
ًا
نظائر الكبير ،
ال من أن ينبهوا على خروجه عن منهج النظائر َّ ،إنه
ذلك من تابعه بد ً

التقليد.

ع َّ :
كف النفس عن هواها111
-67يوزعون  :قال الخليل َ (( :وَز َ
ون){النمل }17 :
والوازع  :الحابس للعسكر  ،قال عز وجل َ ( :فهُ ْم ُي َ
وز ُع َ

()1
فالنا الشكر  :ألهمه
أي  :يكف أولهم على آخرهم)) ((ويقال  :أوزع اهلل ً
() 2
الوَزع  :الجمع المانع من
في
األصل
((
:
ي
الجوز
ابن
وقال
إياه))
َ
()3

التفرق))

وذكر أهل الوجوه َّ
أن (يوزعون) ورد في القرآن على وجهين :

الوجه األول  :يوزعون يعني يساقون كقوله تعالى َ ( :فهُ ْم
ون){النمل }17 :
ُي َ
وز ُع َ
()4
والوجه الثاني  :أوزعني  :يعني ألهمني

ال شك في َّ
أن هذين الوجهين معنيان متباينان ّإال أنهما لنظيرين

مختلفين  ،فاألول من الفعل الثالثي وزع  ،والثاني من الفعل الرباعي أوزع ،
فال وجوه إذن وال نظائر ؛ فالنظائر ما تطابقت من حيث الصيغة والحركة ،

( ) 1العين ص  ، 1147وينظر  :مقاييس اللغة ص 954
( ) 2مقاييس اللغة ص  ، 954وينظر  :لسان العرب . 213/15
( ) 3نزهة األعين ص .294
( ) 4ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 144-143وباســم الوجــوه والنظــائر ص -64
 69والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص 119والوجـ ــوه والنظـ ــائر للـ ــدامغاني ص  443ونزهـ ــة
األعين ص . 294
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مثال بكسر الميم هي غير (من) بفتح الميم ؛ فال يصح أن نجعلهما
فـ(من) ً

البر يكون
ًا
احدا ؛ إذ هي بالكسر حرف جر  ،وبالفتح اسم موصول  ،و ُّ
نظير و ً
على ثالثة نظائ ر  ،فهو بفتح الباء يعني الفالة وخالف البحر  ،وبضمها
يعني الحنطة  ،وبكسرها يعني الصدق والطاعة والخير

()1

وقد جعل مقاتل

نفسه لصيغة البر (بكسر الباء) من دون الفتح والضم ثالثة أوجه كما
سيأتي

()2

والسرعة

أي  :لم يشرك معها الصيغتين األخريين .

-62الفرار  :الفرار  :يعني الروغان والهرب  ،وأصله من الخفة

() 3

وذكر أهل الوجوه َّ
أن الفرار ورد في القرآن الكريم على خمسة

أوجه  ،هي :
-1الهرب -2الكراهية -3ال يلتفت إليه -4التباعد -5-التوبة

()4

أوجها له  ،وكذلك
وهذه األوجه كما ترى معان مرادفة للفرار وليست
ً
فر إلى اهلل أو هرب إليه َّ
التوبة َّإنما استنتجت من معناه ؛ َّ
دل على
ألن من َّ

أن المراد الرجوع إلى اهلل سبحانه بالتوبة  ،وهذا ما َّ
َّ
عبر عنه العسكري عندما
ِ
َّ ِ
ِ
ير
استشهد للتوبة بقوله تعالى َ ( :فف ُّروا إَِلى الله إِِّني َل ُكم ِّم ْنهُ َنذ ٌ
ين){الذاريات  }51 :بقوله (( :أي  :توبوا إليه وال تعدلوا عن سبيله  ،واَّنما
ُّمبِ ٌ
( ) 1ينظر  :لسان العرب . 61-54/2
( ) 2ينظــر  :األش ــباه والنظ ــائر ص  ، 311-311وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر 147-146
رقم . 164
( ) 3ينظــر  :العــين ص  ، 734والوجــوه والنظــائر للعســكري ص  ، 261ولســان الع ــرب
.151/11
( ) 4ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 144وباســم الوجــوه والنظــائر ص 69والوجــوه
والنظـ ـ ــائر لهـ ـ ــرون ص  121والوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر للعسـ ـ ــكري ص 261والوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر
للدامغاني ص  371-369ونزهة األعين ص . 216
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عبَّر عن هذا المعنى بالفرار ؛ َّ
ألن من يفر إلى اإلسالم ال يعرج إلى
غيره))

()1

يتصرف على خمسة أوجه :
-69جعلوا  :قال الراغب (( :جعل :
َّ

األول  :مجرى صار وطفق 111والثاني مجرى أوجد111والثالث  :في إيجاد
شيء مكان شيء  111والرابع في تصيير الشيء على حالة دون حالة 111

والخامس  :الحكم بالشيء على الشيء ًّ
حقا كان أو باطالً))

()2

جعل الشيء  :وصفه 111وجعله :
وجاء في اللسان َ (( :
َّ
وجعلت متاعك بعضه فوق بعض :
صيره 111
صنعه111وجعله :
ُ

ألقيته111وجعل البصرة بغداد  :ظنها111وجعل يفعل كذا  :أقبل وأخذ
يدا أخاك  :نسبته إليك  ،وجعل  :عمل وهيَّأ  ،وجعل  :خلق ،
111
وجعلت ز ً
ُ
يدا أعلم الناس  ،أي  :وصفته  ،وجعلوا
وجعل  :قال 111قد
جعلت ز ً
ُ
111سموا))

()3

ويكون جعل بمعنى بيَّن  ،واعتقد َّ ،
وبدل

()4

واشتمال ( َج َع َل) على هذه المعاني  ،جاء َّ
ألنها كما قال الراغب :
(( لفظ عام في األفعال كلها  ،وهو أعم من (فعل) و(صنع) وسائر أخواتها))
()5

وكل هذه المعاني ليس واحد منها يعني (جعل) بعينه ؛ َّ
ألن ما يذكره

أهل اللغة من ألفاظ مرادفة للفظ المراد تعريقه  ،ال تكون البتة مطابقة له في
المعنى  ،وانما تكون قريبة من معناه  ،وهذه حقيقة أدركها أهل اللغة أنفسهم
( ) 1الوجوه والنظائر ص . 261
( ) 2المفردات ص . 99
(. 159-1554/3 ) 3
( ) 4ينظر  :تاج العروس ، 121/24
( ) 5ص .99
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ال :
مثال َ (( :ج َع َل َج ْع ً
دائما  ،فقد قال الخليل ً
 ،وان لم يكونوا يصرحون بها ً
صَن َع ؛ َّ
ألنك تقول  :جعل يأكل  ،وجعل
ص ْن ًعا َ ،
وج َع َل أعم من َ
صَن َع َ
َ
()1
يصنع  ،وال تقول  :صنع يأكل)) فالخليل حين ذكر َّ
أن (جعل) بمعنى

(صنع) رجع فاستدرك َّ
أن بينهما فرًقا في الداللة  ،أوضحه بضرب األمثلة ،
َّ
ألنه لم يستطع أن يوضحه بلفظ مرادف آخر غير صنع ؛ مما يدل على َّأنه
ليس في اللغة  ،وال سيما في لغة القرآن الكريم لفظ يطابق معنى لفظ آخر ّإال

اللفظ نفسه .

وكذلك الحال نفسه فيما يتعلق بما يذكره أهل الوجوه  ،فقد ذكر مقاتل

وهرون والدامغاني َّ
أن (جعل) جاء في القرآن الكريم على وجهين هما :

جعل بمعنى وصف  ،وجعل بمعنى فعل()2وجعله العسكري ستة أوجه

 ،هي  :الوصف  ،والتسمية  ،والحكم  ،والخلق  ،والتخلية  ،ومنع
()3

اإللطاف

وذكر ابن الجوزي َّ
أن الجعل المضاف إلى اهلل تعالى يكون على
()4

وجهين  :الخلق  ،والتصيير

وكذلك هذه األوجه ليس واحد منها يعني (جعل) بعينه  ،بل هي

ألفاظ مرادفة له  ،بمعنى َّأنه ال بد من أن يكون ثمة فرق في الداللة بينها

وبين جعل  ،فقد تقدم َّ
أن الوجه الثاني من وجهي جعل عند مقاتل وهرون
أن بينهما فرًقا هو َّ (( :
والدامغاني  ،هو معنى فعل  ،وقد قال العسكري َّ
أن

( ) 1العين ص . 145
( ) 2ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص  145-144وباســم الوجــوه والنظــائر ص -69

 71والوجوه والنظائر لهرون ص  121والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 157
( ) 3الوجوه والنظائر ص . 114-113
( ) 4نزهة األعين ص .91-91
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جعل الشيء يكون بإحداث غيره فيه كجعلك الطين خزفًا  ،وفعل الشيء
()1
إحداثه ال غير))

أحيانا في التأويل من أجل أن يختلقوا
وجدت أهل الوجوه يتكلفون
وقد
ً
ُ
الوجه اختال ًقا  ،فقد استشهد العسكري لمعنى التخلية بقوله تعالى َ ( :و َمن ُي ِرْد
صع ُ ِ
ِ َّ
َّماء){األنعام }125 :
ضي ًِّقا َح َر ًجا َكأََّن َما َي َّ
ص ْد َرهُ َ
أَن ُيضل ُه َي ْج َع ْل َ
َّد في الس َ
وقال (( :أي  :يخلي بينه وبين ما يخرج به صدره من الكفر)) ( ) 2وهذا
خالف التفسير الصحيح  ،فاهلل سبحانه في هذه اآلية بيَّن لنا َّ
أن اإلنسان

يضيق صدره معنويًّا عند ابتعاده عن هدى اهلل  ،وشبَّه هذا الضيق بالضيق
الذي يصيب اإلنسان في صدره ونفسه حين يصعد إلى السماء  ،وقد اكتشف

أن هذا الضيق ناجم من َّ
حديثًا َّ
أن نسبة األوكسجين والضغط الجوي يقالن
كلما ارتفعنا إلى أعالي الجو  ،فال يخفى إذن َّ
أن العسكري تكلف في تأويل
اآلية من أجل اختالق الوجه الذي ذكره .

وكذلك َف َع َل في الوجه الذي جعله بمعنى منع اإللطاف  ،فقد استشهد
ْت اْلقُرآن جعْلَنا ب ْيَن َك وب ْين الَّ ِذين الَ يؤ ِم ُنون بِ ِ
اآلخ َ ِرة
له بقوله تعالى َ ( :وِا َذا َق َأر َ
َ ُْ َ
ََ َ
َ ََ َ
ور){اإلسراء  }45 :وقال (( :أي  :تمنعه ألطافنا فيعرض عن
ِح َج ًابا َّم ْستُ ًا

القرآن  ،وال ينتفع به)) ( )3وهذا التأويل إن صح فهو تأويل لما تدل عليه اآلية
ور) ال بقوله تعالى :
بصفة عامة  ،والمتعلق بداللة قوله تعالى ِ ( :ح َج ًابا َّم ْستُ ًا
( َج َعْلَنا)
-71السبيل  :قال ابن فارس (( :السين والباء والالم  :أصل واحد

يدل على إرسال شيء من علو إلى أسفل  ،وعلى امتداد شيء111والسبيل
( ) 1الوجوه والنظائر ص . 112
( ) 2الوجوه والنظائر ص . 113
( ) 3الوجوه والنظائر ص . 113
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()1

وقال ابن الجوزي (( :السبيل في

هو الطريق ُ ،س ِّمي بذلك المتداده))
()2
اللغة  :الطريق  ،ويستعار في مواضع تدل عليها القرينة))

وذكر أهل الوجوه َّ
أن السبيل ورد في القرآن الكريم على أربعة عشر

وجهًا  ،هي  :سبيل اهلل  ،والبالغ  ،والمخرج  ،والمسلك  ،والعلل  ،والدين ،
والهدى  ،والحجة  ،والطريق  ،وطريق الهدى  ،والملة  ،والعدوان  ،واإلثم ،
()3

والطاعة

تقدم من تعريف السبيل َّأنه يعني الطريق  ،ويراد به الموصل إلى

شر  ،وهذه األوجه منها ما هو ألفاظ مرادفة
خير كان أم ًّا
األمر المنشود ًا
للسبيل  ،وهي  :سبيل اهلل  ،والبالغ  ،والمخرج  ،والمسلك  ،والطريق ،
وطريق الهدى  ،ومنها ما هو مشبَّه بالسبيل  ،وهي  :العلل  ،والدين ،
والهدى  ،والحجة  ،والملة  ،ومنها ما يؤدي إليه السبيل  ،وهي  :العدوان ،
واإلثم  ،والطاعة  ،فأهل الوجوه اختلقوا هذه الوجوه بثالث طرق  :الترادف ،

واالستعارة والتشبيه  ،وتسمية السبيل بما ينتهي إليه

-70الطعام  :قال الخليل (( :الطعام  :اسم جامع لكل ما يؤكل
جوعا فهو طعام))
111وكل ما يسد
ً
()5
المأكول))

() 4

وقال ابن فارس (( :والطعام هو

( ) 1مقاييس اللغة ص .424
( ) 2نزهة األعين ص . 163
( ) 3ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص 144-145وباســم الوجــوه والنظــائر ص -71
71والوجوه والنظائر لهـرون ص 121والوجـوه والنظـائر للعسـكري ص 149-147والوجـوه
والنظائر للدامغاني ص  261-259ونزهة األعين ص . 164-163

( ) 4العين ص . 571
( ) 5مقاييس اللغة ص . 532
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وذكر أهل الوجوه َّ
أن الطعام جاء في القرآن الكريم على أربعة أوجه
هي :

-1الذي يأكله الناس .
 -2الدبائح .
-3مليح السمك .

-4الشرب  :قال مقاتل (( :والوجه الرابع  :طعموا يعني شربوا111
ط َع ْمهُ َفِإَّن ُه ِمِّني){البقرة  }249 :يعني  :ومن لم
كقوله تعالى َ ( :و َمن لَّ ْم َي ْ
()1
يشربه َّ
فإنه مني))
بعينه؟!

أليست األوجه الثالثة األولى مما يؤكل؟! أو ليست تعني الطعام
وما قاله مقاتل في الوجه الرابع  ،قال به هرون والدامغاني والعسكري

وابن الجوزي  ،على الرغم من َّأنه خالف ما جاء في اللغة والتفسير  ،قال
()2

وقال ابن فارس (( :الطاء والعين

ط ْع ُم كل شيء  :ذوقه))
الخليل َ (( :
والميم  ،أصل مطرد منقاس في تذوق الشيء 111واإلطعام يقع في كل ما
ط َع ْمهُ َفِإَّن ُه ِمِّني){البقرة :
ط َعم حتى الماء  ،قال اهلل تعالى َ ( :و َمن لَّ ْم َي ْ
ُي ْ
 }249وقال عليه الصالة والسالم في زمزم َّ :إنها طعام طُعٍم ِ
وشفاء ُس ْقٍم ،
ْ
ماء  ،وقال بعضهم في
وعيب خالد بن عبد اهلل القسري  ،بقوله  :أطعموني ً
شعر  ،وذلك عندنا ليس بعيب لما ذكرناه111والتطعم  :التذوق
عيبه بذلك ًا

( ) 1ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 149-144وباســم الوجــوه والنظــائر ص -71
 72والوج ـ ـ ــوه والنظ ـ ـ ــائر له ـ ـ ــرون ص  123والوج ـ ـ ــوه والنظ ـ ـ ــائر للعس ـ ـ ــكري ص -222
224والوجوه والنظائر للدامغاني ص  ، 323-322ونزهـة األعـين ص  149ومنتخـب قـرة
العيون ص . 171-169
( ) 2العين ص . 571
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()1

وقال العسكري :

شتهه وتأكْلهُ))
يقال  :تَطَع َّْم تَ ْ
ط َع ْم  ،أي  :ذق الطعام ت ْ
(( َّ
دل على َّ
أن الشرب من النهر الكرع فيه  ،وهو أن يضع شفته عليه فيشرب

منه  ،ومن اغترف بيده فليس بشارب من النهر  ،وهو يدل على صحة قول

حر َّ ،أنه على الكرع ،
بت من الفرات فعبدي ٌّ
أبي حنيفة فيمن قال  :إن شر َ
()2
واذا شرب بيده  ،أو بإناء فلم يحنث))
ط َع ْمهُ) ومن لم يشربه ،
فليس المراد إذن من قوله تعالى َ ( :و َمن لَّ ْم َي ْ
استنادا إلى ما ذكره أهل اللغة جاء تفسير اآلية  ،قال
بل  :ومن لم يذقه  ،و ً
ط َع ْمهُ) لم يذقه  ،يعني  :ومن لم يذق ماء
الطبري (( :ومعنى قوله ( َو َمن لَّ ْم َي ْ
ذلك النهر فهو مني))

()3

والذي أوقع مقاتل في هذا الوهم ظنه َّ
أن سياق اآلية هو  :نهاهم عن

الشيء ففعلوه  ،أي  :نهاهم عن الشرب من ماء النهر فشربوا منه  ،وليس
األمر كذلك بل السياق يعني َّ :أنهم نهاهم عن أدني الشيء ففعلوا أكبره ،

أي  :نهاهم عن تذوق ماء النهر  ،فشربوا منه  ،وهو الوهم نفسه الذي وقع
وها تَْأ ُك ْل ِفي أ َْر ِ
ض
فيه من قبل في قوله تعالى َ ( :ه ِـذ ِه َنا َقةُ اللّ ِه َل ُك ْم َآي ًة َف َذ ُر َ
ْخ َذ ُكم ع َذ ٌ ِ
يم){األعراف  }73 :عندما فسر المس
اللّ ِه َوالَ تَ َمس َ
ُّوها بِ ُس َوٍء َفَيأ ُ ْ َ
اب أَل ٌ

بالعقر  ،فرأى َّ
أن المعنى  :نهاهم عن عقر الناقة فعقروها  ،واَّنما المعنى :
نهاهم عن مسها بأدني سوء كان  ،فارتكبوا أشنعه  ،وهو َّأنهم عقروها ،

والغرض من هذا التعبير كان لبيان َّ
أن العقاب الذي حل بهم يستحقونه  ،وال
لبس فيه وال حيف .
( ) 1مقاييس اللغة ص . 532
( ) 2الوجوه والنظائر ص .224-223
( ) 3جـامع البيـان  ، 739/2وينظــر  :معـاني القـرآن واع اربــه للزجـاج  ، 242/1والوســيط
للواحدي  ، 359/1وروح المعاني ل لوسي . 561/1
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فإذا وقع مقاتل في هذا الوهم في تفسير الوجه الرابع  ،فما بال

مرُّد ذلك هو
أصحاب الوجوه من بعده يقعون في الوهم نفسه؟!  ،أليس َ
التقليد؟!

-78في  :قال ابن الجوزي (( :في  :حرف موضوع في األصل
للظرفية  ،تقول  :زيد في الدار  ،وقد يستعار في مواضع تدل عليها القرينة
 ،قال أبو زكريا  :وقولهم  :زيد في العلم  ،وعمرو في الشغل  ،مستعار
غير حقيقة  ،وقد يتسع فيها حتى يقال  :في يد فالن ضيعة نفيسة  ،ومن
المحال أن تكون يده وعاء لما هو أكثر منها  ،ولكن هذا اتساع َّ
كأنه بشدة

تمكنه من الضيعة  ،وقوة تصرفه فيها بمنزلة الشيء الذي في يده  ،وهذا كله
اتساع في الكالم ،وقد كثر فيه وأنس به))

()1

وذكر أصحاب كتب الوجوه ومن تابعهم َّ
أن (في) في القرآن الكريم

جاءت على وجوه كثيرة أشهرها :
-1بمعناها .

 -2بمعنى نحو .
 -3بمعنى إلى .
-4بمعنى عن .
-5بمعنى ِمن .
-6بمعنى عند .

-7بمعنى مع كقوله تعالى ( :والَّ ِذين آم ُنوا وع ِملُوا الصَّالِح ِ
ات
َ
ََ
َ َ َ
لَ ُن ْد ِخلََّنهم ِفي َّ ِ ِ
ين){العنكبوت  }9 :يعني مع الصالحين في
الصالح َ
ُْ
الجنة .

( ) 1نزهة األعين ص .222
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الصِّلَبَّن ُك ْم ِفي ُج ُذوِع َّ
الن ْخ ِل){طه :
-4بمعنى على كقوله تعالى َ ( :و َ
 }71أي  :على جذوع النخل .
-9بمعنى الالم كقوله تعالى ( :وج ِ
اه ُدوا ِفي اللَّ ِه َح َّق ِج َه ِاد ِه){الحج :
ََ
 }74يعني وجاهدوا هلل .
-11بمعنى الباء

ضتُ ْم){النور }14 :
-11للتعليل كقوله تعالى ( :لَ َم َّس ُك ْم ِفي َما أَفَ ْ
( )
وفي الحديث َّ :
هرة حبستها
أن امرأة دخلت النار في َّ

االدعاء بمجيء في للتعليل كما جاء في الوجه األخير  ،جاء من

قضيت
إسقاط داللة السياق عليها  ،قال الزمخشري (( :والمعنى  :لوال أني
ُ
( )
أن أتفضل عليكم في الدنيا111لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه))

فـ(في) في اآلية لم تستعمل للتعليل  ،واَّنما هي على بابها للوعاء والظرفية ،

ولكن لوقوعها في هذا السياق التعليلي أوهم أهل اللغة والتفسير َّأنها جاءت

عملت أحرف غيرها لحصل
لمعنى التعليل  ،والدليل على ذلك َّأنه لو استُ ْ
الوهم نفسه  ،والختلقوا هذا المعنى لـ( ِمن) لو قيل ِ :م َّما أفضتم  ،وللباء لو
( ) 1ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 191-149وباســم الوجــوه والنظــائر ص -72
 73والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص 125-124والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص -261
262واألزهيـ ــة للهـ ــروي ص  242-277والوجـ ــوه والنظـ ــائر للـ ــدامغاني ص ،363-362
ونزهـ ــة األع ـ ــين ص  223-222ومنتخ ـ ــب قـ ـ ـرة العي ـ ــون الب ـ ــن الج ـ ــوزي ص 192-191
ورصف المياني للمـالقي ص  454-451والجنـى الـداني للمـرادي ص  252-251ومغنـي
البيـب البــن هشــام ص  171-164والبرهــان فـي علــوم القــررآن للزركشــي ص 455-454
 ،والكليات للكفوي ص  573-572واإلتقان فـي علـوم القـرآن ص  255-254والحـديث :

دخلــت ام ـرأة النــار فــي ه ـرة رواه البخــاري ينظــر صــحيح البخــاري ص  445رقــم الحــديث

. 3314
( ) 2الكشاف . 213/3
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قيل  :بما أفضتم  ،وللالم لو قيل  :لِما أفضتم  ،ولـ(على) لو قيل  :على ما
أفضتم  ،وقد فسَّرها الزمخشري بهذا المعنى  ،وكذلك حال (في) في قوله
صلى اهلل عليه وسلم  :دخلت امرأة النار في ِه َّرة حبستها  ،فلو استعمل الالم

لكان المعنى  :من أجل هرة  ،ولو استعمل الباء ألفاد إلصاق العلة بالهرة ،
ولو استعمل على ألفاد تسليط العلة عليها  ،ولو استعمل ( ِمن) ألفاد َّ
أن علة
لما أراد اإلخبار َّ
بأن علة دخولها النار
دخولها النار ابتدأت منها  ،ولكن َّ
كانت كامنة في الهرة  ،ومتمكنة فيها استعمل (في) َّ
ألنها أقوى الحروف

وأقربها للتعبير عن هذا المعنى المراد ؛ لكونها تفيد معنى الدخول في
الشيء .

ف لكل حرف في اللغة معناه المستقل عن غيره  ،والقرآن الكريم ما

عبَّر عن المعاني ّإال بألفاظها الخاصة بها  ،فلو أراد معنى الالم كما جاء
في الوجه التاسع في قوله تعالى ( :وج ِ
اه ُدوا ِفي اللَّ ِه) الستعمل الالم وقال :
ََ
اه ُد ِلَن ْف ِسهِ
اه َد َفِإَّنما يج ِ
وجاهدوا هلل  ،كما استعملها في قوله تعالى َ ( :و َمن َج َ
َ َُ
ِ
َّ ِ
ين){العنكبوت  }6 :ولو أراد معنى المعية كما جاء
إِ َّن الل َه َل َغن ٌّي َع ِن اْل َعاَلم َ
في الوجه السابع في قوله تعالى ( :لَ ُن ْد ِخلََّنهم ِفي َّ ِ ِ
ين) الستعمل مع
الصالح َ
ُْ
وقال  :لندخلنهم مع الصالحين  ،كما استعملها في قوله تعالى َ ( :وَد َخ َل َم َع ُه

ِّج َن){يوسف  }36 :و َّ
ألن القرآن ما عبَّر عن المعانى ّإال بألفاظها  ،فقد
الس ْ
يجمع بينها في التركيب نفسه كقوله تعالى َ ( :وأ َْد ِخْلنِي بِ َر ْح َمتِ َك ِفي ِعَب ِاد َك
ِِ
ين){النمل  }19 :فـ(في) تفيد معنى الدخول في الشيء  ،والباء تفيد
الصَّالح َ
معنى الواسطة والسببية  ،وهذا المعنى يلزم منه اإللصاق بما اتخذ وسيلة

للدخول في عباد اهلل الصالحين  ،وهذا يدل على َّ
أن مرتبة الصالحين أعلى
من مرتبة المرحومين .

هت على َّ
أن الحرف لم يستعمل في القرآن الكريم ّإال
فلقد طال ما َّ
نو ُ
يؤت به ّإال للحاجة إلى داللته للتعبير به عن
لمعناه الموضوع له  ،ولم َ
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المعنى المراد  ،والذي َّ
مكن أصحاب كتب الوجوه  ،وأصحاب كتب حروف

كثير ما يجوز أن
المعاني  ،من اختالق األوجه والمعاني للحروف  ،هو َّأنه ًا
ُيستبدل ب عضها ببعض في التركيب من دون أن يختل معناه  ،أي  :اتبعوا
طريقة ذكر ما أفاد من األوجه والمعاني وان خالف المعنى المراد  ،وهذه

حقيقة نبَّه عليها الزجاج  ،فقد قال فيما يتعلق بجعل إلى بمعنى مع في قوله
َنص ِاري إِلَى اللّ ِه){آل عمران (( : }52 :جاء في التفسير َ :من
تعالى َ ( :م ْن أ َ
معنى  ،بأن صار اللفظ لو
أنصاري مع اهلل  ،و(إلى) ههنا قاربت (مع) ً
ُعبِّر عنه بـ(مع) أفاد مثل هذا المعنى  ،ال َّ
أن (إلى) في معنى (مع) لو
قلت  :ذهب زيد إلى عمرو  ،لم يجز :ذهب زيد مع عمرو ؛ َّ
ألن (إلى) غاية
َ

و(مع) تضم الشيء إلى الشيء  ،فالمعنى يضيف نصرته إياي إلى نصرة
اهلل  ،وقولهم َّ :
إن (إلى) في معنى (مع) ليس بشيء  ،والحروف قد تقاربت
( )

ظن الضعيف في اللغة َّ
في ُّ
أن معناهما واحد))
في الفائدة ُ ،
وهذا الذي حصل َّ ،
فألن (في) والحروف التي عدوها من وجوهها أو

معانيها تقاربت في الفائدة ظنوا أنها جاءت بمعناها .
فـ(في) لم ترد في القرآن الكريم ّإال بداللتها  ،ولم يكن لها في كل

مواضعها غير وجه واحد  ،ولم ترد بمعنى حرف آخر في كتاب اهلل ؛ ليكون

لها وجوه  ،كما زعم أصحاب الوجوه وغيرهم  ،قال المالقي (( :اعلم َّ
أن (في)

مجاز  ،فالحقيقة
ًا
حرف جر لما بعده  ،ومعناها الوعاء  ،حقيقة أو
ِ
ِ
ِ
اب َّ
ون){البقرة }39 :
الن ِار ُه ْم فيهَا َخال ُد َ
َص َح ُ
نحو 111:قوله تعالى ( :أُوَلـئ َك أ ْ
وتكلمت في شأن حاجتك  ،ومنه قوله
دخلت في االمر ،
والمجاز كقولك :
ُ
ُ
َّ ِ
السْلِم َكآفَّةً){البقرة  }214 :وقوله
آم ُنوْا ْاد ُخلُوْا ِفي ِّ
تعالى َ( :ياأَيُّهَا الذ َ
ين َ
تعالى َ ( :وَلتََن َاز ْعتُ ْم ِفي األ َْم ِر){األنفال  }43 :فهذا حقيقة أمرها  ،ثم تجيء
( ) 1معاني القرآن واعرابه .351/1
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بمعنى حروف أُخر  ،إذا ُحقِّ َقت رجع معناها إليها  ،كما ُذ ِكر في غير
رددت
موضع من هذا الكتاب  ،فمن ذلك مجيئها بمعنى (إلى) كقولك :
ُ
في قال اهلل تعالى َ ( :فرُّدوْا أَي ِديهم ِفي أَ ْفو ِ
اه ِه ْم){إبراهيم  }9 :أي :
يدي في َّ
ْ َ ُْ
َ
َ
رد َّ
ألن َّ
إلى أفواههم ؛ َّ
يتعدى بـ(إلى)111لكن إذا تحققت هذا فالمعنى َّ :أنهم
إذا ردوا أيديهم إلى أفواههم  ،فقد أدخلوها فيها  ،ومن ذلك مجيئها بمعنى
الصلَِّبَّن ُك ْم ِفي ُج ُذوِع َّ
الن ْخ ِل){طه }71 :
(على) 111كقوله تعالى َ ( :و َ
دخلت الخاتم في إصبعي  ،قال بعضهم  :المعنى في ذلك كله
111وقالوا  :أ ُ
وجدت فيها معنى (في) الذي هو
(على) وكل هذه المواضع إذا تأ َّملتها
َ
الوعاء  ،اال ترى َّ
أن معنى في جذوع النخل الوعاء  ،وان كان فيها العلو ؛
فالجذع وعاء للمصلوب ؛ َّ
ألنه ال بد من الحلول في جزء منه  ،وال يلزم في
خاويا من كل جهة  ،أال ترى َّ
أن قوله تعالى َ ( :فا ْم ُشوا ِفي
الوعاء أن يكون
ً
مَن ِ
اكبِهَا){الملك  }15 :يعني األرض َّإنها ال تحوي الماشين  ،واَّنما يحلون في
َ
أدخلت الخاتم في إصبعي  ،فهو من المقلوب ؛
أما قولهم :
جزء منها111و َّ
ُ
َّ
أدخلت إصبعي في الخاتم  ،فـ(في) باقية على موضوعها من
ألن المراد :
ُ
الوعاء  ،والقلب في كالم العرب على معنى المجاز كثير  ،كقولهم فيما نحن

أدخلت القلنسوة في رأسي  ،أي  :رأسي في القلنسوة111ومن ذلك
بسبيله :
ُ
مجيئها بمعنى الباء 111ومن ذلك مجيئها بمعنى ـ( ِمن) 111ومن ذلك
مجيئها بمعنى (مع) 111وكل ما يرد عليك من وضعها مكان غيرها  ،فإلى
معناها يرجع  ،فتأمله تجده إن شاء اهلل))

( )

وهذا ((مذهب سيبويه والمحققين

من أهل البصرة َّ
مجازا ،وما أوهم
أن (في) ال تكون ّإال للظرفية حقيقة أو
ً
( )
خالف ذلك ُرَّد بالتأويل إليه))
( ) 1رصف المباني في شرح حروف المعاني ص .454-451
( ) 2الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص . 253-252
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إن في االدعاء َّ
وبعد الذي تقدم ذكره أقول َّ :
بأن (في) جاءت
بمعاني الحروف التي ذكرها أصحاب الوجوه مآخذ أجملها فيما يأتي :

-1القول َّ
بأن (في) جاءت في القرآن الكريم بمعاني الحروف التي

ذكرها أصحاب الوجوه  ،يعني َّ
أن القرأن الكريم عبَّر عن هذه الحروف بغير
الحروف الدالِّة عليها باألصالة  ،بل بما ناب عنها .
-2القول َّ
بأن (في) جاءت بمعاني هذه الحروف يعني إبعادها عن

داللتها الذي هو الوعاء والظرفية  ،والقرآن الكريم ما استعمل (في) ّإال إلرادة
هذه الداللة فيها التي ال تفارقها في كل أحوالها  ،وهم يذهبون إلى َّأنه أراد
منها المعاني التي ذكروها .

 -3هذ ا الذي ذهب إليه أهل الوجوه ومن تابعهم َّ
أدى إلى الظن

بتساوي داللة (في) ودالالت الوجوه المذكورة ؛ مما جعلهم وأهل اللغة
بت
والتفسير يعزفون عن ذكر الفرق بين داللة (في) ودالالت الوجوه التي ُن َس ْ
إليها  ،بل لم يشيروا البتة إلى سر استعمال (في) من دونها  ،وسر إعجاز
القرآن قائم على مثل هذه القضايا التعبيرية .
أوجه الحرف والتضمين :

يزعم أهل اللغة َّ
أن حروف المعاني تجيء بعضها بمعى بعض  ،وقد

بابا سماه (( :باب دخول حروف الصفات
جعل ابن قتيبة لهذا الموضوع ً
مكان بعض)) ( ) وقال الهروي  (( :باب دخول حروف الخفض بعضها مكان

بعض  ،اعلم َّ
أن حروف الخفض قد يدخل بعضها مكان بعض  ،قد جاء

( )
ُخر  ،هو مما
ذلك في القرآن وفي الشعر)) وجعل حرف بمعاني أحرف أ َ
يدخله النحاة في باب تناوب الحروف بصفة حاصة  ،أو في باب التضمين

( ) 1تأويل مشكل القرآن ص . 294
( ) 2األزهية ص . 277
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تناولت هذه القضية مفصلة في كتابي  :النصب على نزع
بصفة عامة  ،وقد
ُ
الخافض والتضمين من بدع النحاة والمفسرين  ،وقد كان َج ْع ُل في بمعنى
الصِّلَبَّن ُك ْم ِفي ُج ُذوِع َّ
الن ْخ ِل){طه  }71 :أحد شواهد
على في قوله تعالى َ ( :و َ
التضمين التي درستها في هذه الكتاب  :واليك نص ما قلته هناك (( :قال
مقاتل  ،وأبو عبيدة  ،وابن قتيبة  ،والمبرد (( :أي  :على جذوع

النخل))()1وقال الهروي ( :باب دخول حروف الخفض بعضها مكان بعض ،
اعلم َّ
أن حروف الخفض قد يدخل بعضها مكان بعض  ،قد جاء ذلك في

القرآن الكريم والشعر  ،فمنها (في)  ،ولها ستة مواضع  ،تكون مكان (على)
الصلَِّبَّن ُك ْم ِفي ُج ُذوِع َّ
الن ْخ ِل)))( )2وقال المرادي :
 ،كما قال اهلل عز وجل َ ( :و َ
((في  :حرف جر  ،وله تسعة معان1111الخامس  :أن تكون بمعنى (على)
الصِّلَبَّن ُك ْم ِفي ُج ُذوِع َّ
الن ْخ ِل))) ( ) 3وقال ابن هشام :
نحو قوله تعالى َ (( :و َ
((في  :حرف جر  ،له عشرة معان  111الرابع  :االستعالء  ،نحو قوله
()2
الصِّلَبَّن ُك ْم ِفي ُج ُذوِع َّ
الن ْخ ِل)))
تعالى َ ( :و َ
هذا الذي قيل من لدن أساطين اللغة والنحو عن تضمين(في) ،
معنى (على)  ،لم يثبت عند التحقيق لدى آخرين  ،قال الزجاج (( :معناه :
ولكنه جاز أن تقع (في)  ،ههنا ؛ َّ
على جذوع النخل َّ ،
ألنه في الجذع على

( ) 1تفسير مقاتل  ،تفسير اآلية  34من سورة الطور  ، 246/3والوجـوه والنظـائر لـه ص
 ، 72ومجــاز الق ـرآن ص ، 141وتفســير غريــب الق ـرآن ص  294وتأويــل مشــكل الق ـرآن
ص  294والمقتضب تحقيق هرون  ، 321-319/2وتحقيق بديع . 547-545/1
( ) 2األزهية في علم الحروف ص . 277
( ) 3الجنى الداني ص . 251
( ) 4مغني اللبيب . 164/1
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جهة الطول  ،والجذع مشتمل عليه ،فقد صار فيه)) () 1ومثل هذا قال
()2
الصِّلَبَّن ُك ْم
التبريزي وقال ابن فارس (( :وكان بعضهم يقول َّ :إنما قال َ ( :و َ
ِفي ُج ُذوِع َّ
الن ْخ ِل) َّ
ألن الجذع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبور ؛ فلذلك جاز أن
يقال فيه هذا  ،وأنشدوا :
()3
بأج َدعا))
ي في جذع نخلة فال
العب ِد َّ
ْ
عطست شيبان ّإال ْ
ُه ُم صلبوا ْ
واألجدع  :السجين أو األقطع أو الشيطان  ،وقال الزمخشري (( :شبَّه ُّ
تمكن
المصلوب في الجذع ُّ
تمكن الشيء الموعى في وعائه ؛ فلذلك قيل  :في
جذوع النخل)) ()4وقال ابن عطية (( :اتساع من حيث هو مربوط في الجذع
()5

وقال العكبري (( :في :

ركبت على الفرس))
 ،وليست على حد قولك :
ُ
هنا على بابها ؛ َّ
ألن الجذع مكان للمصلوب  ،ومحتو عليه)) ( ) 6وقال
المالقي (( :ومن ذلك مجيئها بمعنى(على)  111 ،ومنه قوله تعالى :
الصلَِّبَّن ُك ْم ِفي ُج ُذوِع َّ
وجدت فيها
الن ْخ ِل) وكل هذه المواضع لو تأولتها
َ
( َو َ
أن معنى ِ ( :في ُج ُذوِع َّ
معنى ( :في) الذي هو الوعاء  ،أال ترى َّ
الن ْخل)
الوعاء  ،وان كان فيها العلو  ،فالجذع وعاء للمصلوب ؛ َّ
ألنه ال بد من
خاويا من كل جهة  ،أال
الحلول في جزء منه  ،وال يلزم في الوعاء أن يكون ً
َّ ِ
ترى َّ
ام ُشوا ِفي
األر َ
ض َذلُوًال فَ ْ
أن قوله تعالى ُ ( :ه َو الذي َج َع َل لَ ُك ُم ْ
مَن ِ
اكبِهَا){الملك  }15 :يعني األرض َّ ،إنها ال تحوي الماشي  ،واَّنما يحلون
َ
( ) 1معاني القرآن واعرابه . 299/3
( ) 2ينظر  :ملخص إعراب القرآن ص . 271
( ) 3الصاحبي في فقه اللغة ص .114
( ) 4الكشاف . 74/3
( ) 5المحرر الوجيز . 53/4
( ) 6التبيان في إعراب الفرآن . 144/2
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في جزء منها))

()1

وقال أبو حيان (( :وأراد بالتقطيع والتصليب في الجذوع

مقر للمصلوب  ،واشتمل عليه اشتمال الظرف
ولما كان الجذع ًّا
التمثيل بهم َّ ،

على المظروف ُع ِّدي الفعل بـ (في) التي للوعاء  ،وقيل (في)  ،بمعنى
(على)  ،وقيل  :نقر فرعون الخشب وصلبهم في داخله  ،فصار ظرًفا لهم ،
()2

جوعا وعط ًشا))
حتى يموتوا فيه ً
الصلَِّبَّن ُك ْم ِفي ُج ُذوِع َّ
الن ْخ ِل) جاءت
فـ(في) إذن في قوله تعالى َ ( :و َ
اعترت فرعون  ،وشدة وعيده
تعبير عن شدة الغضب التي
ًا
على بابها ؛
ْ

بسحرته الذين آمنوا بموسى  ،عليه السالم َّ ،
بأنه سيصلبهم في جذوع النخل

ال  ،وأشفى لغليله))( )3فقد ((آثر كلمة
 ،ال على جذوع النخل  ،فهو أشد تنكي ً
()4

(في) للداللة على استقرارهم كاستقرار المظروف في الظرف))
ِ -73من  :قال مقاتل (( :تفسير ( ِمن) على أربعة وجوه :

فوجه منها صلة ( ،والصلة مصطلح كوفي يعنون بها الزائدة) فذلك
قوله في سورة نوح َ( :ي ْغ ِف ْر َل ُكم ِّمن ُذ ُنوبِ ُك ْم){نوح َّ }4 :
فإن ( ِمن) ها هنا صلة
ِ
ين َي ُغ ُّ
ضوا
يقول  :يغفر لكم ذنوبكم
جميعا 111وقال في النور ُ ( :قل لِّْل ُم ْؤ ِمن َ
ً
ِ
وجهُ ْم){النور  }31 :و( ِمن) ها هنا صلة  ،يقول :
ص ِارِه ْم َوَي ْح َفظُوا فُ ُر َ
م ْن أ َْب َ
يغضوا أبصارهم جميعا عن المعاصي  ،وكذلك قال ( :وقُل ِّلْلمؤ ِمَن ِ
ات
ُْ
ً
َ
ِ
وجهُ َّن){النور  }31 :و( ِمن) ها هنا
ص ِارِه َّن َوَي ْح َف ْ
ض ْ
ظ َن فُ ُر َ
َي ْغ ُ
ض َن م ْن أ َْب َ
صلة 111

( ) 1رصف المباني ص . 452-451
( ) 2البحر المحيط . 223/6
( ) 3النصب على نزع الخافض والتضمين ص . 111-119
( ) 4فتح القدير للشوكاني .465/3
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والوجه الثاني  :من أمره  ،يعني بأمره111وكقوله في الرعد ( :لَ ُه
ات ِّمن بي ِن ي َدي ِه و ِمن َخْل ِف ِه يح َفظُ َ ِ
َم ِر الّل ِه){الرعد  }11 :يعني
ُم َعقَِّب ٌ
َْ
َْ َ ْ َ ْ
ون ُه م ْن أ ْ
بأمر اهلل111
والوجه الثالث ِ ( :من) يعني (في)111

والوجه الرابع ِ ( :من) يعني على  ،فذلك قوله في األنبياء :
( )
َّ ِ
ِ
ين َك َّذ ُبوا بِ َآي ِاتَنا){األنبياء ))}77 :
ص ْرَناهُ م َن اْلقَ ْوِم الذ َ
( َوَن َ
ُخر هي :
وأضاف ابن الجوزي ألى هذه األوجه ثالثة أوجه أ َ
طيِّب ِ
ِ ِ
ات
((والخامس  :بمعنى التبعيض  ،ومنه في البقرة ( :أَنفقُوْا من َ َ
َما َك َس ْبتُ ْم){البقرة 11}267 :
والسادس بمعنى (عن) 111

والسابع  :لبيان الجنس))

( )

وقد ذكر أصحاب كتب حروف المعاني هذه المعاني وغيرها التي

من بينها  :ابتداء الغاية وانتهاؤها  ،والفصل  ،والعموم  ،وتوكيد العموم ،

والزيادة  ،والمصاحبة  ،ومعنى (في) ومعنى (على) أو االستعالء  ،والتعليل

 ،ومرادفة ربما  ،ومرادفة عند( ،)7والمعاني التي ذكرها الفريقان يمكن جعلها
أحيانا عن المعنى من
على قسمين  :معان مجردة  ،وألفاظ  ،والنحاة يعبرون
ً
( ) 1األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  192-191وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص 74-73
وينظر  :الوجوه والنظائر لهرون ص 126-125والوجوه والنظـائر للعسـكري ص -312
314والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 417-416
( ) 2ينظـ ــر  :تزهـ ــة األعـ ــين ص  279-274ومنتخـ ــب ق ـ ـرة العيـ ــون البـ ــن الجـ ــوزي ص

. 225-224

( ) 3ينظر  :تأويل مشكل القرآن ص  312واألزهية ص  ، 239-232ورصـف المبـاني
 ، 339-344والجنى الداني ص  ، 314-314ومغني اللبيب . 327-314/1
281

دون لفظه أو بلفظه  ،كاالستعالء ولفظه (على) فمرة يذكرون هذا المعنى
أيضا  ،ومرة يذكرون لفظه ويريدون معه معناه  ،فوجوه ( ِمن)
ويريدون لفظه ً
إذا ُذكرت بمعانيها  ،فهي ليست معاني ( ِمن) واَّنما هي معاني السياقات
نت معناها ،
ض ِّم ْ
المختلفة التي وردت فيها  ،واذا ُذ ِك َر ْ
ت بألفاظها فهي ألفاظ ُ
َّنت َّ
أن من طرق
وما أدراك ما التضمين؟! فقد تبيَّن َّأنه مطية العجزة  ،وقد بي ُ

أما األوجه
اختالق األوجه والمعاني للحرف إسقا ط معنى السياق عليه َّ ،

المعبرة عنها بألفاظها كالباء و(في) و(على) و(عن) فقد تجيء في تراكيب ،
وقد تقاربت مع ( ِمن) في الفائدة  ،فيظن الضعيف في اللغة َّأنها بمعناها وهي
ليست بمعناها كما قال الزجاج  ،بداللة عدم حصول هذه الفائدة في تراكيب
أخرى  ، ،بمعنى َّأنه ال بد من أن يكون فرق في الداللة بين ( ِمن) ومعاني

مثال َّ
أن أصح اب الوجوه كما تقدم  ،ومن تبعهم
هذه األحرف  ،من ذلك ً
ون ُه
استشهدوا
جميعا بقوله تعالى َ( :ل ُه ُم َعقَِّب ٌ
ات ِّمن َب ْي ِن َي َد ْي ِه َو ِم ْن َخْل ِف ِه َي ْح َفظُ َ
ً
ِ
َم ِر الّل ِه){الرعد  }11 :على َّ
أن ( ِمن) فيها بمعنى الباء والتقدير :
م ْن أ ْ
يحفظونه بأمر اهلل ( ) والحقيقة َّ
أن ( ِمن) في هذا الموضع باقية على معناها .
قال الفراء (( :والمعقبات من أمر اهلل عز وجل يحفظونه  ،وليس

يحفظ من أمره َّ ،إنما هو تقديم وتأخير  ،واهلل أعلم  ،ويكون ويحفظونه ذلك
الحفظ من اهلل وبأمره وبإذنه عز وجل))

( )

والتقدير عنده  :له معقبات من

أمر اهلل من بين يديه ومن خلفه يحفظونه  ،وقال أبو عبيدة ((أي  :بأمر اهلل

( ) 1ينظــر  :المقتض ــب للمبــرد تحقي ــق هــرون  ، 321-319/2وتحقي ــق ب ــديع -545/1

 ، 547واألزهيـ ــة فـ ــي علـ ــم الحـ ــروف للهـ ــروي ص  ،293والكليـ ــات للكفـ ــوي ص ، 712
والبرهان في علوم القرآن للزركشي ص .914
( ) 2معاني القرآن . 369/1
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يحفظونه من أمره))( )وجاء في جامع البيان للطبري (( :مع كل إنسان حفظة
يحفظونه من أمر اهلل  111مالئكة يحفظونه من بين يديه وخلفه  ،فإذا جاء
قدره خلوا عنه  111بل عنى بالمعقبات في هذا الموضع  :الحرس الذي

يتعاقب على األمير111المواكب من بين يديه ومن خلفه 111هو السلطان
المحروس من أمر اهلل  ،وهم أهل الشرك 111و َّ
أن المعقبات من بين يديه

ومن خلفه  ،هي حرسه وجالوزته111ثم أخبر َّ
أن اهلل  ،تعالى ذكره  ،إذا أراد
بقوم سوءا لم ينفعهم حرسهم 111 ،وقوله ( :ي ْح َفظُ َ ِ
َم ِر الّل ِه) اختلف
َ
ً
ونهُ م ْن أ ْ
أهل التأويل في تأويل هذا الحرف على نح و اختالفهم في تأويل قوله تعالى :

ات) فمن قال  :المعقبات هي المالئكة  ،قال  :الذين يحفظونه من
(َلهُ ُم َعقَِّب ٌ
أيضا المالئكة  ،ومن قال  :المعقبات هي الحرس والجالوزة من
أمر اهلل هم ً
بني آدم  ،قال  :الذين يحفظونه من أمر اهلل هم أولئك الحرس  ،واختلفوا
أيضا في معنى قوله تعالى ( :ي ْح َفظُ َ ِ
َم ِر الّل ِه) فقال بعضهم  :حفظهم
َ
ً
ونهُ م ْن أ ْ
إياه من أمره  ،وقال بعضهم  :يحفظونه من أمر اهلل بأمر اهلل111فالمعقبات

هي من أمر اهلل  ،وهي المالئكة111يقول اهلل عز وجل  :يحفظونه من أمري
سوءا فال مرد له  ،وما لهم من دونه من وال  ،وقال
 ،فإني إذا
ُ
أردت بقوم ً
آخرون  :معنى ذلك يحفظونه من أمر اهلل  ،وأمر اهلل الجن  ،ومن يبغي
أذاه ومكروهه قبل مجيء قضاء اهلل  ،فإذا جاء قضاؤه خلوا بينه

وبينه111عن مجاهد َّأنه قال  :ما من عبد ّإال له ملك موكل يحفظه في
نومه ويقظته من الجن واإلنس والهوام  ،فما منهم شيء يأتيه يريده َّ
إال قال :
شيئا بإذن اهلل فيصيبه111عن كعب األحبار قال  :لو تجلَّى
وراءك  ،إالَّ ً
وحزن  ،لرأى على كل شيء من ذلك شياطين  ،لوال َّ
أن
البن آدم كل سهل ْ

( ) 1مجاز القرآن ص . 125
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اهلل َّ
وكل بكم مالئكة يذبُّون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذن
( )
َلتُ ُخ ِّ
ط ْفتُم))
وقال الزجاج (( :المعنى  :حفظهم إياه من أمر اهلل  ،أي  :مما

أمرهم اهلل تعالى به ال َّأنهم يقدرون أن يدفعوا أمر اهلل))

( )

وقال الزمخشري :

((وليس (من أمر اهلل) بصلة للحفظ َّ ،
كأنه قيل له معقبات من أمر اهلل  ،أو

يحفظونه من أجل أمر اهلل  ،أي  :من أجل َّ
أن اهلل أمرهم بحفظه 111أو
يحفظونه من بأس اهلل ونقمته إذا أذنب بدعائهم له ومسألتهم ربهم أن يمهله

رجاء أن يتوب وينيب  ،وقيل  :المعقبات الحرس والجالوزة حول السلطان
يحفظونه في توهمه وتقديره من أمر اهلل  ،أي  :من قضاياه ونوازله  ،أو على

التهكم به))

()7

وقال ابن عطية ؛ (((ي ْحفَظُ َ ِ
َم ِر الّل ِه) يحتمل أن يكون صفة
َ
ونهُ م ْن أ ْ
ات)  ،ويحتمل أن يكون المعنى  :يحفظونه من كل ما جرى القدر
لـ( ُم َعقَِّب ٌ
()2
باندفاعه  ،فإذا جاء المقدور الواقع أسلم المرء إليه))
وابن الجوزي الذي عيَّن جعل ( ِمن) بمعنى الباء في النزهة والمنتخب

ِ ()3
في قوله تعالى ( :ي ْح َفظُ َ ِ
تقليدا لمقاتل في األشباه قال في
َم ِر اللّه)
ً
َ
ونهُ م ْن أ ْ
تفسيره (( :وفي قوله تعالى ( :ي ْحفَظُ َ ِ
َم ِر اللّ ِه) سبعة أقوال :
َ
ونهُ م ْن أ ْ

أحدها  :يحرسونه من أمر اهلل .

( ) 1جامع البيان .143-139/13
( ) 2معاني القرآن واعرابه . 115/3
( ) 3الكشاف . 494-497/2
( ) 4المحرر الوجيز . 311/3
( ) 5ينظر  :نزهة األعين ص  274ومنتخب قرة العيون ص .224
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والثاني  :حفظهم له من أمر اهلل111فيكون التقدير  :هذا الحفظ مما
أمرهم اهلل به .
( ِمن) .

والثالث  :يحفظونه بأمر اهلل 111قال اللغويون  :والباء تقوم مقام

والرابع  :يحفظونه من الجن .

والخامس َّ :
وتأخير  ،والمعنى  :له معقبات من
ًا
تقديما
أن في الكالم
ً
أمر اهلل يحفظونه.
والسادس  .يحفظونه ألمر اهلل فيه  ،حتى يسلموه إلى ما قدر له

111وروى عكرمة عن ابن عباس َّأنه قال  :يحفظونه من أمر اهلل  ،حتى إذا
جاء القدر خلوا عنه .

( )

والسابع  :يحفظون عليه الحسنات والسيئات))
وقال القرطبي (( :في تأويل (ي ْح َفظُ َ ِ
َم ِر الّل ِه) وجهان :
َ
ونهُ م ْن أ ْ
أحدهما  :يحفظونه من الموت ما لم يأت أجل  ،قاله الضحاك  ،الثاني :
يحفظونه من الجن والهوام المؤذية ما لم يأت قدر قاله أبو أمامة وكعب
( )

األحبار  ،فإذا جاء المقدور خلوا عنه))
فقول من قال َّ
بأن ( ِمن) جاءت بمعنى الباء تحريف للغة وللتفسير،

وهو قول من لم يتحقق من قوله  ،ولم يمعن النظر في تفسير اآلية ودراستها
؛ فـ( ِمن) باقية على معناها ؛ َّ
ألنه سبحانه لو أراد معنى الباء لجاء بلفظها
وقال  :بأمر اهلل .

وكذلك الوجه الرابع الذي جعلوا ( ِمن) فيه بمعني (على)  ،في قوله
َّ ِ
ِ
ين َك َّذ ُبوا بِ َآياتَِنا){األنبياء }77 :
ص ْرَناهُ م َن اْلقَ ْوِم الذ َ
تعالى في األنبياء َ ( :وَن َ

( ) 1زادالمسير .239-234/4
( ) 2الجامع ألحكام القرآن .211/9
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والجدير بالذكر َّ
قلت  :تحت
أن هذا ما اصطلح عليه النحاة بالتضمين  ،وقد ُ
عنوان  :التضمين وبالغة القرآن الكريم َّ (( :
إن من ادعى وجود التضمين في
القرآن الكريم  ،وادعى َّأنه يمثل صورة من صور البالغة فيه  ،فقد وهم هذا

كائنا من يكون  ،إذ تبيَّن َّ
أن التضمين قائم على أساس ترادف
المدعي ً
( )
مر كالمه في هذا الباب
صرح به ابن جني  ،وغيره وقد َّ
األلفاظ وهذا ما َّ

( )2وبالغة القرآن الكريم قائمة على اساس َّأنه ال ترادف بين ألفاظه  ،فالقول

بالتضمين  ،والقول ببالغة القرآن الكريم قوالن متناقضان  ،وال يمكن التوفيق

يتم إلغاء اآلخر ؛ وهذا
يتم ّإال بعد أن َّ
بينهما البتة  ،بل إثبات أحدهما  ،ال ُّ
ما حصل .

يقول الدكتور فاضـل السـامرائي (( :فللتضـمين غـرض بالغـي لطيـف

 ،وهــو الجمــع بــين معنيــين بأخصــر أســلوب  ،وذلــك بــذكر فعــل  ،وذكــر حــرف
جر يستعمل مـع فعـل آخـر فتكسـب بـذلك معنيـين  ،معنـى الفعـل األول ومعنـى
َّ ِ
ِ
ين
صـ ـ ـ ْـرَناهُ مـ ـ ـ َـن اْل َقـ ـ ـ ْـوِم الـ ـ ــذ َ
الفعـ ـ ــل الثـ ـ ــاني  ،وذلـ ـ ــك نحـ ـ ــو قولـ ـ ــه تعـ ـ ــالى َ ( :وَن َ
َكـ َّـذ ُبوا){األنبيــاء  }77:فقــد ذهــب قــوم إلــى َّ
أن (مــن) ههنــا بمعنــى (علــى) وهــذا
فيه نظر ؛ َّ
فإن هناك فرًفا في المعنى بـين قولـك  :نصـره مـن  ،ونصـره عليـه ؛
فالنص ــر علي ــه يعن ــي ال ــتمكن من ــه واالس ــتعالء والغلب ــة ق ــال تع ــالى َ ( :وُي ْخ ـ ِـزِه ْم

انصـ ـ ـ ْـرَنا َعَل ـ ـ ــى اْل َق ـ ـ ـ ْـوِم
نصـ ـ ـ ْـرُك ْم َعَل ـ ـ ـ ْـي ِه ْم){التوبـ ـ ــة  }14 :وق ـ ـ ــال تع ـ ـ ــالى َ ( :ف ُ
َوَي ُ
ِ
أمــا
ين){البقـرة  }246 :أي  :م َكَّنــا مــنهم ولــيس هــذا معنــى نص ـره منــه َّ ،
اْل َكــاف ِر َ

نصرناه منهم َّ ،
فإنه بمعنـى َّ
نص ُـرنِي
نجينـاه مـنهم  ،قـال تعـالى َ ( :وَيـا َق ْـوِم َمـن َي ُ
ِم َن اللّ ِه إِن طَ َردتُّهُ ْم) {هـود  }31:فلـيس المعنـى  :مـن ينصـرني علـى اهلل  ،بـل

كنت استعمل مصطلح الترادف من قبل بالمعنى الشائع عند النحـاة وهـو التطـابق فـي
(ُ ) 1
المعنى .
( ) 2ينظر  :الخصائص 94-92/2 :
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()1
تأمــل كيــف َّ
أكــد َّ
ـت علــى معناهــا
مــن ينجينــي ويمنعنــي منــه))
َّ
أن (مــن) دلَّـ ْ
ال ــذي وض ــعت ل ــه  ،و َّأنه ــا ليس ــت بمعن ــى (عل ــى) وأق ــول ال حاج ــة لتأكي ــد ه ــذه
الحقيقــة ل ـ ـ( ِم ــن) باالس ــتعانة بإلب ــاس (نص ـرناه) معن ــى الفع ــل ( َّ
نجين ــاه) وال ــدليل

علـى ذلـك َّ
أن الـدكتور فاضـل الســامرائي بعـد أن ض َّـمن (نصـرناه) معنـى الفعــل

(ن َّجين ــاه)  ،ع ــاد بس ــرعة فن ــزع من ــه ه ــذا التض ــمين  ،وبك ــالم صـ ـريح  ،وب ــنص
قوله (( :وقد تقول  :ما الفـرق بـين قولنـا  :نجينـاه مـن القـوم  ،وقولنـا  :نصـرناه

مــن القــوم  ،والج ـواب َّ
أن التنجيــة تتعلــق بالنــاجي فقــط ؛ فعنــدما تقــول  :نجيتــه
ـت ل خـرين
مـنهم  ،كــان المعنـى َّ :أنــك خلَّصــته مـنهم  ،ولــم تــذكر َّأنـك َّ
تعرضـ َ

بشــيء ؛ كمــا تقــول  :أنجيتــه مــن الغــرق  ،وال تقــول نص ـرته مــن الغــرق ؛ َّ
ألن

أمــا النصــر منــه  ،ففيــه جانبــان فــي الغالــب ،
ـيئا ُينتَصــف منــه َّ ،
الغــرق لــيس شـ ً
جانب الناجي  ،وجانب الذين ُن ِّجي منهم  ،فعندما تقـول  :نصـرته مـنهم  ،كـان

المعنى َّ :أنك َّ
أخذت له حقَّه منهم))
وعاقبت أولئك ،أو
نجيته
َ
َ
إذن ( ِمـن) هــي بمعنـى ( ِمــن) وليسـت بمعنــى (علـى)  ،و(نصـرناه) هــو
()2

بمعنـ ــى (نص ـ ـرناه) ولـ ــيس بمعنـ ــى ( َّ
فتأمـ ــل كيـ ــف َّأنـ ــه نفـ ــى تضـ ــمين
نجينـ ــاه) َّ ،

(نصرناه) معنى (نجيناه) بعد أن نفى ترادفهمـا  ،هـذا مـا َّ
أكـده الـدكتور الفاضـل

علـى الــرغم مــن َّأنــه أقـر بالتضــمين واستحســنه وجعلــه مـن لطـائف البالغــة فــي

نسفا في آخر كالمه من حيث لم يشعر .
بدء كالمه ّ ،إال َّأنه نسفه ً
فال ــدكتور فاضـ ــل الس ــامرائي  ،حـ ــين أق ـ ّـر بالتضـــمين أول مـ ـرة  ،كـ ــان
استنادا إلى َّ
أن (نصرناه) و(نجيناه) مترادفـان  ،فاضـطر إلـى القـول بترادفهمـا ؛
ً
ألن التضــمين قــائم علــى أســاس هــذا الت ـرادف َّ ،
َّ
لكنــه لمــا أراد أن يبــيِّن بالغــة
الق ـرآن فــي هــذا المقــام نفســه  ،اضــطر إلــى القــول بعــدم ترادفهمــا َّ ،
ألن بالغــة

( ) 1معاتي النحو 12/3
( ) 2معاتي النحو . 13-12/3
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الق ـرآن قائمــة علــى إلغــاء هــذا الت ـرادف  ،ومــن هنــا نؤكــد مــا قلنــاه َّ :
إن القــول
بالتضمين  ،والقـول ببالغـة القـرآن الكـريم قـوالن متناقضـان  ،وال يمكـن التوفيـق

يتم إلغاء اآلخر
يتم ّإال بعد أن َّ
بينهما البتة  ،بل إثبات أحدهما  ،ال ُّ
فاستنادا إلى ما َّ
تقدم يكون الفعل (نصر) كما يتعدى إلى مفعوله
ً
بـ(على) يتعدى إليه بـ( ِمن)  ،وكل من حرفي الجر هذين ُ ،يؤتى به من دون
( )
اآلخر في مقامه  ،وحسب المعنى الذي يراد التعبير عنه))

وكذلك من ادعى َّ
أن فيـه حروًفـا ازئـدة  ،فقـد قـال األخفـش  :فـي((بـاب
ـت مــن أحــد  ،تريــد  :مــا
زيــادة ( ِمــن)111وان شــئت جعلتــه علــى قولــك  :مــا أريـ ُ

ـت :
ـت أحـ ًـدا  ،وهــل جــاءك مــن رجــل  ،تريــد  :هــل جــاءك رجــل  ،فــإن قلـ َ
أريـ ُ
َّإنما يكون هـذا فـي النفـي واالسـتفهام  ،فقـد جـاء فـي غيـر ذلـك  ،وقـال تعـالى :
( )
( َوُي َكفِّـ ُـر َع ــن ُكم ِّمــن َس ــيَِّئاتِ ُك ْم){البق ـرة  }271 :فه ــذا لــيس باس ــتفهام وال نف ــي))
و( ِم ــن) هن ــا ليس ــت ازئ ــدة كم ــا ادع ــى األخف ــش ب ــل ه ــي تبعيض ــية  ،وق ــد تق ـ َّـدم
ادعــاء أصــحاب الوجــوه بـ َّ
ـأن ( ِمــن) صــلة  ،أي  :ازئــدة فــي قولــه تعــالى ُ ( :قــل
لِّْلمؤ ِمنِين ي ُغ ُّ ِ
صِ
ـك أ َْزَكـى َلهُ ْـم ِإ َّن اللَّ َـه َخبِي ٌـر
وجهُ ْم َذلِ َ
ـارِه ْم َوَي ْح َفظُـوا فُ ُـر َ
ُْ َ َ
ضوا م ْـن أ َْب َ
ـات ي ْغض ْ ِ
ِ
صـ ـ ـ ِ
ظـ ـ ـ َـن
ـارِه َّن َوَي ْح َف ْ
ون {َ }31وُقـ ـ ــل لِّْل ُم ْؤ ِمَنـ ـ ـ َ ُ
صـ ـ ـ َـن ُع َ
بِ َمـ ـ ــا َي ْ
ضـ ـ ـ َـن مـ ـ ـ ْـن أ َْب َ
وجهُ َّن){النور }31-31 :
فُ ُر َ

والغ ـ ــض يعن ـ ــي  :إطب ـ ــاق الجف ـ ــن بحي ـ ــث يمن ـ ــع الرؤي ـ ــة ( )7فل ـ ــو ق ـ ــال

س ــبحانه  :ق ــل للم ــؤمنين يغضـ ـوا أبص ــارهم عم ــا ح ـ َّـرم اهلل  ،لوج ــب عل ــيهم أن

كلمـا وقــع بصـرهم علـى الحـرام  ،فـال يرونــه  ،وال
يحجبـوا أعيـنهم عــن الرؤيـة َّ ،

يـرون مــا حولــه  ،لــذلك لـم يــأمر اهلل المــؤمنين بغــض البصـر كلــه  ،بــل بحجــب
( ) 1النصب على نزع الخافض والتضمين من بدع النحاة والمفسرين ص . 121-119
( ) 2معاني القرآن ص .41-79
( ) 3ينظر  :الدر المصون  ، 397/4واللباب في علوم الكتاب . 349/14
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بعضــه ؛ لكــي ال يــرى بــه مــا حــرم اهلل  ،ويطلــق بعضــه اآلخــر ؛ ليــرى بــه مــا
ِ
ِ
ِّ
ين
يحت ــاج إل ــى رؤيت ــه ف َّقي ــده بجـ ـره ب ـ ـ(م ــن) التبعيض ــية  ،فق ــال ُ ( :ق ــل لْل ُم ـ ْـؤ ِمن َ
ي ُغ ُّ ِ
صـ ِ
ـارِه ْم) ولهــذا نســب الطبــري إلــى ابــن زيــد قولــه (( :يغــض مــن
َ
ض ـوا مـ ْـن أ َْب َ

بص ـ ـره 111إذا رأى مـ ــا ال يحـ ــل لـ ــه غـ ـ َّ
ـض مـ ــن بص ـ ـره  ،ال ينظـ ــر إليـ ــه  ،وال
ِّ ِ
َّ
ين َي ُغ ُّ
ضـوا ِمـ ْـن
يسـتطيع أحـد أن يغــض بصـره كلـه َّ ،إنمــا قـال اهلل ( :قُـل لْل ُمـ ْـؤ ِمن َ
صـ ِ
ـارِه ْم))) ( ) وه ــذا م ــا ق ــال ب ــه المفس ــرون بع ــد أن جعلـ ـوا ( ِم ــن) تبعيض ــية
أ َْب َ
وليست زائدة  ،وقد نسبوا إلى األخفش َّأنه قال بزيادتها

( )

.

وابــن الجــوزي الــذي عــيَّن فــي النزهــة والمنتخــب أن تكــون ( ِمــن) صــلة
( ازئـدة) فــي قولــه تعـالى ُ ( :قــل لِّْلمــؤ ِمنِين ي ُغ ُّ ِ
صـ ِ
ـارِه ْم)( )7تقليـ ًـدا لمقاتــل
ُْ َ َ
ضـوا م ْـن أ َْب َ
فــي األشــباه  ،قــال فــي تفســيره (( :فــي ( ِمــن) ق ـوالن  :أحــدهما َّ :أنهــا ص ــلة ،
والثــاني َّ :أنهــا أصــل ؛ َّ
ألنهــم لــم يــؤمروا بــالغض مطلقًــا  ،واَّنمــا أُمــروا بــالغض
()2

عما ال يحل))
فـ( ِمن) تبعيضية أريد بها حجب بعض البصـر؛ لـذلك لـم يسـتعملها مـع

وجهُ َّن) ولــم يقــل كمــا
وجهُ ْم) وقــال َ ( :وَي ْح َف ْ
ظـ َـن فُـ ُـر َ
الفــروج فقــال َ ( :وَي ْح َفظُ ـوا فُـ ُـر َ
ـروجهن ؛ َّ
َّ
ألنــه أراد
قــال فــي البصــر  :ويحفظ ـوا مــن فــروجهم  ،ويحفظــن مــن فـ
حفظ الفروج كلها .

والصـ ــحيح َّ
أن ( ِمـ ــن) ليسـ ــت مـ ــن األلفـ ــاظ المشـ ــتركة  ،قـ ــال المبـ ــرد :
((ومنهـا ( ِمــن) وأصـلها ابتــداء الغايــة  ،وكونهـا فــي التبعــيض ارجـع إلــى هــذا ؛
ـذت مـن مالـه
وذاك َّأنك تقول :
ـت  :أخ ُ
أخذت مال زيـد  ،فـإذا أردت الـبعض قل َ
ُ
( ) 1جامع البيان .141/2
( ) 2ينظر  :الكشاف ، 223/3والمحرر الوجيز  ، 177/4والبحر المحيط ، 546/6
( ) 3ينظر  :نزهة األعين ص  274ومنتخب قرة العيون ص ،223
( ) 4زاد المسير .377/5
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َّ ،
ـت إل ــى ابت ــداء الغاي ــة  ،وقول ــك  :زي ـ ٌـد أفض ــل م ــن عم ــرو َّ ،إنم ــا
فإنم ــا رجع ـ َ
أمــا
ـت غايــة تفضـيله عمـ ًا
ـر ؛ فـإذا عرفــت فضــل عمـرو علمــت َّأنـه فوقــه  ،و َّ
جعل َ

ـت أرى هــذا كم ــا قــالوا  ،وذاك َّ
أن كــل كلم ــة إذا
قــولهم َّ :إنهــا تكــون ازئ ــدة فلسـ ُ
وقعــت وقــع معهــا معنــى َّ ،
فإنمــا ح ـدثت لــذلك المعنــى  ،وليســت ب ازئــدة  ،فــذلك

ـت مــن رجــل  ،فــذكروا َّأنهــا ازئــدة  ،و َّ
أن
قــولهم  :مــا جــاءني مــن أحــد  ،مــا أريـ ُ
رجال  ،وما جاءني أحد  ،ولـيس كمـا قـالوا ؛ وذلـك َّ
ألنهـا إذا
أيت ً
المعنى  :ما ر ُ

لم تدخل جاز أن يقع النفي بواحـد دون سـائر جنسـه  ،تقـول  :مـا جـاءني رجـل

ـت  :مــا جــاءني مــن
 ،مــا جــاءني عبــد اهلل َّ ،إنمــا نفيــت مجــيء واحــد  ،واذا قلـ َ
ت  :ما جاءني مـن عبـد اهلل  ،لـم
رجل  ،فقد نفيت الجنس  ،أال ترى َّأنك إذا قل َ
ألن عبـد اهلل معرفـة َّ ،
يجز ؛ َّ
فإنمـا موضـعه موضـع واحـد))
أن الهــروي علــى الــرغم مــن َّأنــه قــال بمجــيء ( ِمــن) ازئــدة ( ) َّ
َّ
أكــد عــدم زيادتهــا
بقولــه (( :واعلــم َّ
أن ( ِمــن) ال ازئــدة للتوكيــد ال تــدخل علــى المعرفــة  ،وال تــدخل
( )

والجـدير بالـذكر

ف ــي اإليج ــاب  ،ال تق ــول  :م ــا ج ــاءني م ــن عب ــد اهلل  ،وال تق ــول  :ج ــاءني م ــن

ـت  :مـا جـاءني مـن رجـل  ،ف َّ
ـإن فيـه فائـدة  ،ومعنـى
رجل111واعلـم َّأنـك إذا قل َ
ـت  :مـا جـاءني رجـل ،
زً
ائدا علـى قولـك  :مـا جـاءني رجـل  ،وذلـك َّأنـك إذا قل َ
نافيــا لرجــل واحــد  ،وقــد جــاءك أكثــر مــن رجــل  ،واحتمــل أن
احتمــل أن يكــون ً
ـت  :مــا جــاءني مــن
ـت ( ِمــن) فقلـ َ
نافيــا لجميــع جــنس الرجــال  ،واذا أدخلـ َ
يكــون ً
نافيا لجميع الجنس  ،فمـن هنـا توجـب اسـتغراق الجـنس  ،وكـذلك
رجل َ ،
كنت ً
ما أشبهه))

()7

( ) 1المقتضب تحقيق هرون  44/1وتحقيق بديع . 47-46/1
( ) 2األزهية في علم الحروف ص .234
( ) 3األزهية في علم الحروف ص .239
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والمرادي بعد أن ذكر َّ
أن لـ( ِمن) الجـارة أربعـة عشـر معنـى  ،اسـتدرك
علـى مـا ذكـره فقــال (( :ولـم يثبـت أكثــر النحـويين ل ـ( ِمــن) جميـع هـذه المعــاني ،

ـر مــن ذلــك علــى التضــمين أوغي ـره  ،وقــد ذهــب المبــرد وابــن الس ـراج
وتــأولوا كثيـ ًا
واألخفش األصغر وطائفة مـن الحـذاق والسـهيلي إلـى َّأنهـا ال تكـون ّإال البتـداء
أن ســائر المعــاني التــي ذكروهــا ارجــع إلــى هــذا المعنــى ؛ أال تــرى َّ
الغايــة  ،و َّ
أن
التبعيض من أشهر معانيهـا  ،وهـو ارجـع إلـى ابتـداء الغايـة ؛ َّ
فإنـك إذا قلـت :

ـت م ــن الرغي ــف َّ ،إنم ــا أوقع ــت األك ــل عل ــى أول أج ازث ــه فانفص ــل  ،فم ــآل
أكل ـ ُ
معنــى الك ــالم إل ــى ابت ــداء الغاي ــة  ،والــى ه ــذا ذه ــب الزمخش ــري ف ــي مفص ــله ،
ـرت م ــن البص ـ ـرة  ،وكونه ــا مبعضـ ــة ،
ف ـ ـ( ِمـ ــن) البت ــداء الغايـــة  ،كقول ــك  :سـ ـ ُ

ـذت م ــن ال ــدراهم  ،ومبين ــة (للج ــنس) 111ومزي ــدة  ،ف ــي نح ــو  :م ــا
نح ــو  :أخ ـ ُ
( )
أمـا كونهـا
جاءني من أحد راجع إلـى هـذا (المعنـى))) وقـال ابـن يعـيش (( :و َّ
هما من المـال  ،فـدلت ( ِمـن) علـى َّ
أن الـذي
للتبعيض  ،فنحو قولك :
ُ
أخذت در ً
أخــذت بعــض المــالَّ 111
ـذت مــن مالــه َّ ،إنمــا جعــل مالــه ابتــداء
ألن قول ـه  :أخـ ُ
غايــة مــا أخــذ  ،فـ َّ
ـدل علــى التبعــيض  ،مــن حيــث صــار مــا بقــي انتهــاء لــه ،
( )

واألصل واحد))

إن مــن ادعــى َّ
َّ
أن فــي كتــاب اهلل حروفًــا ازئــدة  ،أو اســتعملت بمعــاني

ُخــر ،فقــد كــذب وافتــرى علــى اهلل  ،واتهــم كــالم اهلل بــالعجز والتقصــير
حــروف أ َ
وسوء التعبير
-72األمررر (بمعنررى الحررال والشررأن  ،جمعرره األمررور)  :قــال الخليــل :
((األمـــر  :نقـ ــيض النهـ ــي  ،واألمـــر واحـــد األمـ ــور))

()7

وقـــال ابـــن الجـ ــوزي :

( ) 1الجنى الداني ص  ، 316وينظر  :المفصل في علم العربية للزمخشري ص . 367
( ) 2شرح المفصل البن يعيش . 461-459/4
( ) 3العين ص  ، 37وينظر  :مقاييس اللغة ص . 53
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((األمــر يقــال علــى وجهــين  :أحــدهما  :الــذي جمعــه أوامــر  ،وهــو اســتدعاء
الفعــل بــالقول مــن األعلــى إلــى األدنــى ،وذلــك نحــو قولــك  :افعــل  ،والثــاني :
الذي جمعه أمور  ،وهو الشأن  ،والقصة  ،والحال))

( )

وذكــر أص ــحاب كتــب الوج ــوه َّ
أن األمــر ورد ف ــي الق ـرآن الكـ ـريم عل ــى

وجـ ــوه كثي ـ ـرة منهـ ــا  :الـ ــدين  ،والقـ ــول  ،والعـ ــذاب  ،وعيسـ ــى عليـ ــه السـ ــالم ،
والسالم  ،والقتل ببدر  ،وفتح مكـة  ،وقتـل أهـل قريضـة وجـالء أهـل النضـير ،

والقيام ـ ــة  ،والنص ـ ــر  ،وال ـ ــذنب  ،والش ـ ــأن والح ـ ــال  ،والخص ـ ــب  ،والغ ـ ــرق ،
والحـ ــذر  ،والمشـ ــورة  ،والمـ ــوت  ،والق ـ ــول  ،والقضـ ــاء  ،والـ ــوحي  ،والنص ـ ــر ،
والذنب  ،واألمر بعينه

( )

ومما يدل على َّ
أن األمر ليس من األلفاظ المشتركة  ،جعل أحد

ألن هذا يدل على َّ
الوجوه المنسوبة إليه يعني األمر بعينه َّ ،
أن لألمر معنى
ًّ
مستقال يميزه من معاني الوجوه المنسوبة إليه  ،واألمر كالحق ونحوه

تعددت وجوهه عند أهل الوجوه ؛ َّ
ألنهم درسوا العالقة بين األمر وما يدل
مثال بالدين  ،والقول ،
عليه دراسة مقلوبة ؛ فالقرآن الكريم لم يوصف األمر ً

والعذاب  ،وعيسى عليه السالم  ،كما فعل أصحاب كتب الوجوه  ،وانما
وصف ًّ
كال منها باألمر  ،فهي إذن جميعها وجه واحد  ،هذا إن صح َّ
أن
القرآن الكريم أراد من لفظ األمر ما ادعاه أصحاب الوجوه  ،واالَّ َّ
فإن األمر
أريد به في جميع المواضع األمر بعينه .

( ) 1نزهة األعين ص .59
( ) 2ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 195-192وباســم الوجــوه والنظــائر ص -74

 76والوج ــوه والنظـ ــائر له ــرون ص  124-126وتأويـ ــل مش ــكل الق ـ ـرآن ص 277-276

والوجـ ــوه والنظـ ــائر للـ ــدامغاني ص  43-41ونزهـ ــة األعـ ــين ص  61-59ومنتخـ ــب ق ـ ـرة
العيون البن الجوزي ص .65-62
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قال ابن قتيبة (( :ويكنى عن كل شيء باألمر ؛ َّ
ألن كـل شـيء يكـون

َّ
ـور ؛ َّ
ألن األمـر ســببها))
فإنمـا يكــون بـأمر اهلل ؛ فســميت األشـياء أمـ ًا
اسم جنس ُيطلـق علـى كـل شـيء  ،فكـل مـا ذكـره أهـل الوجـوه  ،بـل كـل مـا قـام
( )

فــاألمر

ويقوم به اإلنسان  ،وكل ما أصابه أو يصيبه  ،وكـل مـا حـدث ويحـدث  ،وكـل
مـا خلـق اهلل  ،تـدخل جميعهـا فـي معنـى األمـر  ،بـل هـل ِمـن شـيء ال ينطبـق

عليه اسم األمر ومعناه ؟!  ،حتى َّ
إن اهلل جل وعـال جمـع أشـياء العـالمين كلهـا

ـار َك الّل ـ ـ ــهُ َر ُّ
ب
ب ـ ـ ــالخلق واألم ـ ـ ــر ق ـ ـ ــال تع ـ ـ ــالى ( :أَ َ
ال َل ـ ـ ــهُ اْل َخْل ـ ـ ـ ُ
ـق َواأل َْم ـ ـ ـ ُـر تََب ـ ـ ـ َ
ِ
ين){األعراف }54 :
اْل َعاَلم َ

فلــو اتبعنــا الطريق ــة التــي اتبعه ــا أهــل الوج ــوه  ،أي  :طريقــة الد ارس ــة

المعكوسة  ،لكان بوسعنا أن نجعـل لألمـر مـا ال ُي َع ُّـد وال ُيحصـى مـن الوجـوه ،
ولكن ما هكذا تورد يا أهل الوجوه اإلبل؟!

-75الرررولي  :ق ــال ابــن فــارس (( :ال ـواو وال ــالم واليــاء أصــل ص ــحيح
ب  ،يقــال  :تباعــد بعــد وْل ــي  ،أي :
ي  :القـ ْـر ُ
يــدل علــى قــرب  ،مــن ذلــك ال ــوْل ُ
ق ــرب  ،وجل ــس مم ــا يلين ــي  ،أي  :يق ــاربني  ،وال ــوَل ُّي  :المط ــر  ،يج ــيء بع ــد
الوسـ ِـم ِّي ؛ ُسـ ِّـمي بــذلك َّ
الم ْعتِــق ،
ألنــه يلــي ْ
ْ
الوســمي  ،ومــن البــاب  :الم ـولى ُ :
َ
المعتَق  ،والصاحب  ،والحليف  ،وابن العم  ،والناصـر  ،والجـار  ،كـل هـؤالء
و ُ
من الـوْلي  ،وهـو الق ْـرب  ،وكـل مـن ولـي أمـر آخـر))
()7
األمر  ،فكل من ولي أمرك  ،فهو وليُّك))

( )

و((الـولي  :مـن ولـي

وذكـر أهــل الوجــوه َّ
أن الــولي جــاء فــي القـرآن الكـريم علــى وجــوه عديــدة

منهـ ــا  :الولـ ــد  ،والصـ ــاحب  ،والقريـ ــب  ،والـ ــرب تبـ ــارك وتعـ ــالى  ،والناصـ ــر ،
( ) 1تأويل مشكل القرآن ص 277
( ) 2مقاييس اللغة ص . 967-966
( ) 3نزهة األعين ص .294
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والم ـ ـ ـ ـ ــانع  ،وال ـ ـ ـ ـ ــوثن  ،واآلله ـ ـ ـ ـ ــة  ،والعص ـ ـ ـ ـ ــبة  ،والم ـ ـ ـ ـ ــولى ال ـ ـ ـ ـ ــذي تعتق ـ ـ ـ ـ ــه ،
والمؤمنون(الوالية في الدين) والكافرون (الوالية في الكفر)

( )

والولي كما تبيَّن من تعريفه اسم جنس ُيطَلق على كل ما كان قر ًيبا
منك  ،وقد تعددت وجوهه عند أهل الوجوه ؛ َّ
ألنهم درسوا العالقة بين الولي
مثال بالولد  ،أو
وما يدل عليه دراسة مقلوبة  ،فالقرآن الكريم لم يوصف الولي ً

الصاحب  ،أو القريب  ،أو الرب تبارك وتعالى  ،كما فعل أصحاب كتب
الوجوه  ،وانما وصف ًّ
كال من هذه األسماء بالولي  ،فهي إذن جميعها وجه

واحد  ،هذا إن صح َّ
أن القرآن الكريم أراد من لفظ الولي ما ادعاه أصحاب
كتب الوجوه  ،واالَّ َّ
فإن الولي أريد به الولي بعينه  ،أينما ورد في القرآن
الكريم .

-76صرريحة  :ذكــر أهـل الوجــوه َّ
أن الصــيحة وردت فــي القـرآن الكـريم

على ثالثة أوجه  ،هي :
الوجه األول  :صيحة جبريل في الدنيا بالعذاب .

والوجه الثاني  :النفخة األول من إسرافيل  ،وهي نفخة القيامة .
والوجـــه الثالـــث  :النفخـــة الثانيـــة مـــن إس ـ ـرافيل  ،وهـ ــي نفخـــة البعـ ــث

والنشور

( )

أيها الوجوهيون  :أهذه أوجه للصيحة أم الصيحة بعينها ؟؟؟!!!

( ) 1ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص 194-195وباســم الوجــوه والنظــائر ص -76
 77والوجــوه والنظــائر لهــرون ص  131-124والوجــوه والنظــائر للعســكري ص -337
 334والوجوه والنظائر للدامغاني ص  472-471ونزهة األعين ص . 294
( ) 2ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 199-194وباســم الوجــوه والنظــائر ص -77
 74والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر له ـ ــرون ص  131والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر للعس ـ ــكري ص 212-211
والوجوه والنظائر للدامغاني ص  299-294ونزهة األعين ص . 176
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الزب ـ ــور  :الكت ـ ــاب  ،و َّ
-77الزبرررررر  :ق ـ ــال الخلي ـ ــل َّ (( :
الزب ـ ــور  :اس ـ ــم

الكت ــاب ال ــذي أُن ـ ِـزل عل ــى داود))

( )

وق ــال اب ــن ف ــارس (( :الـ ـزاء والب ــاء والـ ـراء

أصــالن  :أحــدهما  :يــدل علــى إحكــام الشــيء وتوثيقــه  ،واآلخــر  :يــدل علــى
ت البئــر  :إذا طويتهــا بالحجــارة ،
ق ـراءة وكتابــة ومــا أشــبه ذلــك  ،فــاألول  :زبـ ْـر ُ
ومنــه زْب ـرة الحديــد  ،وهــي القطعــة منــه  ،والجمــع ُزَبــر 111واألصــل اآلخــر :
( )

برت الكتاب  :إذا كتبته  ،ومنه الزبور  ،وربما قالوا  :زبرتَه  :إذا قرأتَه))
ز ُ
َّ
ـر ُكـ ُّـل
َمـ َـرُهم َب ْيـ َـنهُ ْم ُزُبـ ًا
قــال الطبــري فــي تفســير قولــه تعــالى َ ( :فتََقط ُع ـوا أ ْ
ِ
ـون){المؤمنــون  }53 :بضــم ال ـزاي والبــاء ((اختلــف الق ـراء
حـ ْـز ٍب بِ َمــا َلـ َـد ْي ِه ْم َف ِر ُحـ َ
ـر) بمعن ــى جم ــع
ـر) فق أرت ــه عام ــة قـ ـراء المدين ــة والعـ ـراق( ُزُب ـ ًا
ف ــي قـ ـراءة قول ــه ( ُزُب ـ ًا

كتبا فدان كـل فريـق مـنهم بكتـاب غيـر الكتـاب
الزبور فتأويل الكالم ُ (111زُب ًار) ً
الــذين دان بــه الفريــق اآلخــر  ،كــاليهود الــذين زعم ـوا َّأنهــم دان ـوا بحكــم التــوراة ،
وكـ َّـذبوا بحكــم اإلنجي ــل والق ـرآن  ،وكالنص ــارى الــذين دانـ ـوا باإلنجيــل ب ــزعمهم ،
وك ـ َّـذبوا بحك ــم القـ ـرآن111وق ــال آخ ــرون م ــن أه ــل ه ــذه القـ ـراءة َّ :إنم ــا معن ــى

كتب ـا أحــدثوها يحتجــون فيهــا لمــذاهبهم111وق ـ أر
الكــالم  :فتفرق ـوا ديــنهم بيــنهم ً
ـر) بضـم الـزاي وفـتح البـاء( )7بمعنـى  :فتفرقـوا أمـرهم بيـنهم
عامة قراء الشام ( ُزَب ًا

كزَبــر الحديــد  ،وذلــك القطــع منه ــا  ،واحــدتها ُزْبـ َـرة مــن قولــه تع ــالى :
قطعــا ُ
ً
ـودا وبعضــهم نصــارى ،
(آتُـونِي ُزَبـ َـر اْل َح ِديـ ِـد){الكهــف  }96 :فصـار بعضــهم يهـ ً

والقراءة التي نختار في ذلـك  ،قـراءة مـن قـ أر بضـم الـزاي والبـاء  ،إلجمـاع أهـل

( ) 1العين ص . 344
( ) 2مقاييس اللغة ص . 395
( ) 3وهــذه القـراءة ال وجــود لهــا فــي الق ـراءات الســبعة وال العشـرة  ،فهــي قـراءة شــاذة ُن ِسـ َـبت

إلى األعمش  ،ينظر  :لسان العرب . 9/7
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ألن ُّ
التأويـل علـى ذلـك علـى َّأنـه المـراد بـه الكتـبَّ 111
الزُبـر هـي الكتــب))
كتبـ ــا
ـر) فمـــن ف ـ ـ أر ( ُزُبـ ـ ًا
ويق ـ ـ أر ( ُزَبـ ـ ًا
ـر) فتأويلـــه  :جعل ـ ـوا ديـ ــنهم ً
وق ــال الزجـــاج ُ (( :
( )

( )

قطعا))
مختلفة  ،جمع زبور  111ومن ق أر ( ُزَب ًار) أراد ً
وزُبــر واحــد َّ ،
ورد هــذا القــول بـ َّ
ـأن ُزَبــر جمــع
وقيــل  :المعنــى فــي ُزَبــر ُ
()7
ُزْب َرة  ،وفُ ْعلَة ال تُ ْج َمع على فُ ُعل
أوجه :

وذكــر أه ــل الوجــوه َّ
أن الزب ــر ج ــاءت فــي القـ ـرآن الك ـريم عل ــى خمس ــة

الوجه األول  :الزبر يعني حديث األمم وأمرهم الذي في الكتب
الوجه الثاني  :الزبر يعني الكتب .

الوجه الثالث  :الزبر يعني اللوح المحفوظ .

الوجه الرابع  :الزبر يعني قطع .
الوجه الخامس  :الزبور يعني زبور داود

()2

حـ ــديث األمـ ــم  ،والكتـ ــب  ،واللـ ــوح المحفـ ــوظ  ،وزبـ ــور داود  ،ألف ـ ــاظ

مرادفــة ُّ
أمــا القطــع
للزُبـر(بضــم الـزاي والبــاء) جمــع زبــور  ،وليســت أوجهًــا لهــا َّ ،
للزَبر (بفتح الباء) جمع ُزْب َرة  ،فهو معنى للفظ مختلف .
فهو لفظ مرادف ُ

( ) 1جامع البيان . 39/14
( ) 2معاني القرآن واعرابه  ، 14/4وينظر  :لسان العرب . 9/7
( ) 3ينظر  :لسان العرب . 9/7
( ) 4ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  211-199وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص
 74والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر له ـ ــرون ص  131والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر للعس ـ ــكري ص 174-173
والوجوه والنظائر للدامغاني ص  247ونزهة األعين ص . 149-144
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( )

-72الفرررررح  :الفـ ــرح معـ ــروف  ،وهـ ــو خـ ــالف الحـ ــزن

وذكـ ــر أهـ ــل

الوجوه َّ
أن الفرح ورد في القـرآن الكـريم علـى ثالثـة أوجـه  ،هـي  :البطـر والمـرح
( )

 ،والرضا  ،والفرح بعينه

البطــر والمــرح والرضــا ألفــاظ مرادفــة للفــرح وليســت أوجهًــا لــه  ،وممــا
يــدل علــى أن الفــرح لــيس مــن االلفــاظ المشــتركة جعلهــم إيــاه فــي الوجــه الثالــث

بمعنى الفرح بعينه  ،وقد تبين أن مـن عالمـات اللفـظ المشـترك أن ال يكـون لـه
معنى يميزه من معاني الوجوه المنسوبة إليه .

-79األرض  :األرض معروفة  ،وهي اسم جنس  ،يطلق على كل
أرض تمشي عليها قدم إنسان أو بهيمة  ،ويطلق على ظاهر األرض وباطنها
 ،وقد ذكر أصحاب كتب الوجوه لألرض تمانية عشر وجهًا هي  :أرض
الجنة  ،وأرض الشام  ،وأرض المدينة  ،وأرض مكة  ،وأرض مصر ،
وأرض فارس  ،وأرض األردن  ،وأرض الحجر  ،وأرض الروم  ،وأرض بني
قريضة  ،وأرض المسلمين  ،وأرض التيه  ،وجميع األرضين  ،وساحة

المسجد  ،وأرض القيامة  ،والقبر  ،والقدم  ،والقلب(.)7

أما القدم
أهذه أوجه لألرض أم هي جميعها تعني األرض بعينها؟! َّ

َي أ َْر ٍ
ض
فقد استشثهد الدامغاني لهذا الوجه بقوله تعالى َ ( :و َما تَ ْد ِري َن ْف ٌس ِبأ ِّ
( ) 1ينظر  :مقاييس اللغة ص . 736
( ) 2ينظ ــر  :األش ــباه والنظ ــائر لمقات ــل ص 211-211وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص 79

والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص  132وتأوي ــل مش ــكل القـ ـرآن ص  264والوج ــوه والنظ ــائر
للعسكري ص  267والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 361-359
( ) 3ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص  214-211وباســم الوجــوه والنظــائر ص -79

 41والوجــوه والنظــائر لهــرون ص  134-132والوجــوه والنظــائر للعســكري ص 52156

والوجـ ــوه والنظـ ــائر للـ ــدامغاني ص  94-91ونزهـ ــة األعـ ــين ص  59-57ومنتخـ ــب ق ـ ـرة
العيون ص 62-59
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وت){لقمان  }34 :والمعنى كما قال  :بأي قدم تموت  ،والصحيح َّ
أن
تَ ُم ُ
المعنى  :بأي مكان من األرض تموت ( )واستشهد الدامغاني وابن الجوزي
للقلب بقوله تعالى ( :أ َ ِ
احتَ َم َل السَّْي ُل
َّماء َماء َف َساَل ْ
ت أ َْوِدَيةٌ ِب َق َد ِرَها َف ْ
َنزَل م َن الس َ
ون َعلَ ْي ِه ِفي َّ
اع َزَب ٌد ِّمثْلُ ُه َك َذلِ َك
الن ِار ْابتِ َغاء ِحْلَي ٍة أ َْو َمتَ ٍ
َزَب ًدا َّاربًِيا َو ِم َّما ُيوِق ُد َ
ق واْلب ِ
َما َّ
نفعُ َّ
ث
ب ُج َفاء َوأ َّ
اط َل فَأ َّ
اس فََي ْم ُك ُ
َما َما َي َ
َي ْ
الزَب ُد فََي ْذ َه ُ
ب اللّهُ اْل َح َّ َ َ
ض ِر ُ
الن َ
ِفي األ َْر ِ
ال){لرعد  }17 :فقد شبه انتفاع القلوب
ب اللّ ُه األ َْمثَ َ
ض َك َذلِ َك َي ْ
ض ِر ُ
السليمة بالقرآن كانتفاع نبات األرض بماء المطر  ،وشبَّه ما يستقر في
القلوب المؤمنة من عقائد صحيحة بما يستقر في األرض من معادن نفيسة
كالذهب والفضة وغيرها مما يصنع منه من آالت نافعة  ،فالمراد من األرض

هاهنا إذن األرض بعينها ( ).

والجدير بالذكر َّ
أن األرض من األلفاظ المشتركة في اللغة  ،وقد تقدم

َّ
أن السيوطي ذكر أمثلة لمعاني اللفظ المشترك فقال (( :وفي الصحاح :
األرض  :المعروفة  111واألرض  :أسفل قوائم الدابة  ،واألرض  :الن ْفضة

الر ْعدة  111واألرض  :الزكام  ،واألرض  :مصدر أرضت الخشبة تُؤَرض
و َّ
ضة))( )3وهذه المعاني هي حقًّا أوجه لألرض
فهي مأروضة  :إذا أكلتها األ ََر َ

 ،وهي كما ترى  ،جميعها معان حقيقية  ،ومتباينة  ،وال تربط بينها أية صلة
كانت  ،سوى صلة اللفظ المشترك ّ ،إال َّ
أن هذه األوجه وردت في اللغة  ،ولم
ترد في القرآن الكريم ؛ فاألرض إذن إذا كانت في اللغة من األلفاظ المشتركة

 ،فهي ليست كذلك في كتاب اهلل العزيز .

( ) 1ينظر  :زاد المسير في علم التفسير . 176/6
( ) 2ينظر  :معاني القرآن واعرابه للزجاج  ، 119-114/3وزاد المسير . 246/4
( )7المزهر في علوم اللغة للسيوطي  ، 733-729/وينظر  :الصحاح ص . 73
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-21الفتح  :الفتح خالف اإلغالق  ،والفتح  :القضاء بين الناس ،
والفتح  :النصر

()1

وقال ابن الجوزي (( :والفتح  :النصر؛ َّ
بابا
ألنه يفتح ً

مطلقا  ،والفتح  :القضاء ؛ َّ
ألنه فتْ ٌح لما أشكل من األمور))
ً
وذكر أهل الوجوه َّ
أن الفتح ورد في القرآن الكريم على عشرة وجوه ،
()2

هي :
القضاء  ،واإلرسال أو التخصيص  ،والفتح بعينه  ،والنصر ،

والهداية إلى اإلسالم  ،والتخلية  ،والبعث  ،وفتح الباب  ،والظفر بالمكان ،
()7

وضد اإلغالق

وقد تبيَّن َّ
أن أصحاب كتب الوجوه  ،اتبعوا طرًقا عديدة الختالق
الوجوه  ،منها طريق الترادف  ،فالقضاء  ،والنصر  ،والهداية إلى اإلسالم ،
وفتح الباب  ،وضد اإلغالق  ،والظفر بالمكان ألفاظ مرادفة للفتح .

وقد توسعوا في هذه الطريقة فراحوا يختلقون أي وجه كان  ،ما دام
يدل على معنى مفيد  ،وان كان غير المعنى المراد أو خالفه  ،كاإلرسال ،

والتخلية  ،والبعث .

فقد اسستشهد مقاتل وهرون والدامغاني وابن الجوزي لإلرسال بقوله
تعالى َ ( :ما َي ْفتَ ِح اللَّ ُه لِ َّلن ِ
اس ِمن َّر ْح َم ٍة فَال ُم ْم ِس َك لَها){فاطر  }2 :والمعنى
أما العسكري فقد استبدل التخصيص
عندهم  :ما يرسل اهلل للناس من رزق َّ ،

مستشهدا باآلية نفسها  ،وقال (( :يعني  :ما يخصهم به من
باإلرسال ،
ً
( ) ينظر  :العين ص  ، 3 3ومقاييس اللغة ص . 3 2
( ) نزهة األعين ص 3

ومنتخب قرة العيون ص . 23

( ) 3ينظ ــر  :األش ــباه والنظ ــائر لمقات ــل ص 215-214وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص 41

والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر له ـ ــرون ص  135-134وتأوي ـ ــل مش ـ ــكل القـ ـ ـرآن ص  294والوج ـ ــوه

والنظ ـ ــائر للعس ـ ــكري ص  263-262والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر لل ـ ــدامغاني ص ، 354-357
ونزهة األعين ص  16-15ومنتخب قرة العيون ص . 146-145
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رزق)) واستشهد للبعث بقوله تعالى َ ( :حتَّى إِ َذا فَتَ ْحَنا َعلَ ْي ِهم َب ًابا َذا َع َذ ٍ
اب
ٍِ
عذابا  ،ولما ذكر الباب
َشديد){المؤمنون  }77 :وقال (( :أي  :بعثنا عليهم ً

ذكر الفتح)) بينما جعل مقاتل وهرون والدامغاني الفتح في هذه اآلية نفسها

بابا  ،والصواب
بمعنى اإلرسال  ،والمعنى كما قالوا  :حتى إذا أرسلنا عليهم ً
ال هذا وال ذاك  ،واَّنما معنى فتحنا  ،هو فتحنا  ،والدليل على ذلك قول
العسكري نفسه (( :ولما ذكر الباب ذكر الفتح))

أن أوجه اللفظ المشترك ال ُيختَلف فيها ؛ َّ
لقد بيََّّنا من قبل َّ
ألنها تمثل
اجتهادا  ،ومما يدل على َّ
أن الفتح ليس من
معاني حقيقية موضوعة لغة ال
ً
األلفاظ المشتركة جعلهم إياه في أحد األوجه بمعنى الفتح بعينه َّ ،
ألن من

عالمات أوجه اللفظ المشترك أن تكون جميعها عالقتها باللفظ واحدة ،

والحقيقة َّ
أن المراد من الفتح في هذه المواضع وغيرها الفتح بعينه .

-20الكريم  :قال ابن فارس َ (( :ش ُرف  :أصل يدل على علو
وارتفاع  ،فالشرف هو العلو  ،والشريف  :الرجل العالي 111ومنكب أشرف :

( )
كرم َ :ش ُرف في الشيء في نفسه  ،أو َش ُرف في خلق من
عال))
و(( ُ
األخالق)) ( ) وقال العسكري (( :أصل الكرم الشرف والفضل  ،ومنه ُس ِّمي

الكرُم لتقضله على غيره من الشجر111ثم جاء الكرم بمعنى العز  ،قالوا :
ْ
هو أكرم علينا  ،أي  :أعز  ،وتسمية اهلل تعالى َّ
بأنه كريم يعني َّأنه عزيز
أيضا بمعنى الجواد المفضال  ،فيكون من
من صفات ذاته  ،وقد يكون ً

( ) 1مقاييس اللغة ص . 476
( ) 2مقاييس اللغة ص . 416
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صفات فعله))

( )

فـ((الكريم  :الشريف الفاضل  ،ويقال الكريم ويراد به
( )

الح َسن  ،وأصله كله الشرف))
الصفوح  ،ويقال الكريم ويراد به َ
يتبين مما قاله أهل اللغة َّ
أن الكرم اسم جنس  ،جامع لمعاني
الصفات العليا والحميدة ؛ مما يؤهله أن تكون له مرادفات كثيرة  ،وأن يكون
ال لها  ،وقد ذكر أهل الوجوه للكريم األوجه اآلتية :
صفة لكل من كان أه ً

المال
الح َسن  ،كما في قوله تعالى ( :قَالَ ْ
-1الكريم  :يعني َ
ت َيا أَيُّهَا َ
يم){النمل }29 :
إِِّني أُْل ِق َي إَِل َّي ِكتَ ٌ
اب َك ِر ٌ

 -2والكريم  :يعني الكريم على اهلل في المنزلة  ،كما في قوله
تعالى ِ( :إَّنهُ َل َقو ُل رس ٍ
ول َك ِر ٍيم){التكوير }19 :
ْ َُ
َنت
-3الكريم  :يعني المتكرم  ،كما في قوله تعالى ُ ( :ذ ْق إَِّن َك أ َ

يم){الدخان }49 :
اْل َع ِز ُ
يز اْل َك ِر ُ
اما  :يعني مسلمين  ،كما في قوله تعالى َ ( :وِا َّن
-4كر ً
ِ
ِ
ِِ
ين){االنفطار }11-11 :
اما َكات ِب َ
َل َحافظ َ
ين { }11ك َر ً
-5الكريم  :يعني الرب تبارك وتعالى  ،يتجاوز ويصفح ،

َعَل ْي ُك ْم
أي :

ِّك
يعني الصفوح  ،كما في قوله تعالى َ( :يا أَيُّهَا
ان َما َغ َّر َك بِ َرب َ
األنس ُ
َ
اْل َك ِر ِيم){االنفطار }6 :
-6كريم  :يعني فضيلة  ،كما في قوله تعالى َ ( :وَل َق ْد َك َّرْمَنا َب ِني
آد َم){اإلسراء }71 :
َ
ِّك
ُّها
ان َما َغ َّر َك ِب َرب َ
األنس ُ
َ
-7الصفوح كقوله تعالى َ( :يا أَي َ
( )
اْل َك ِر ِيم){االنفطار }6 :

( ) 1الوجوه والنظائر ص . 249
( ) 2نزهة األعين ص .244-247
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وذكر العسكري أوجهًا أُخر هي :
ند
-4األكرم  :يعني األفضل  ،كما في قوله تعالى ( :إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ِع َ
َّ ِ
َّ ِ
ير){الحجرات }13 :
يم َخبِ ٌ
الله أَتْ َقا ُك ْم إِ َّن الل َه َعل ٌ
-9الكريم  :يعني الصفوح  ،كما في قوله تعالى َ ( :و َمن َك َف َر َفِإ َّن
ِ
يم){النمل }41 :
َربِّي َغن ٌّي َك ِر ٌ
-11الكريم  :يعني العزيز  ،كما في قوله تعالى :

َنت
-12الكريم  :يعني الجواد  ،كما في قوله تعالى ُ (( :ذ ْق ِإَّن َك أ َ
( )
كنت في الدنيا كذا قيل }
اْل َع ِز ُ
يم){الدخان  }49 :أي َ :
يز اْل َك ِر ُ
وجع ُل العسكري الكريم بمعنى األفضل في قوله تعالى ( :إِ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم
ْ
استنادا إلى معنى الكريم
ند اللَّ ِه أَتْ َقا ُك ْم) كما جاء في الوجه الثامن  ،لم يكن
ً
ِع َ

استنادا إلى معنى الصيغة ؛ َّ
ألن (أَ ْك َرَم ُكم) على وزن أفعل ،
 ،بل كان
ً
أي  :على صيغة اسم التفضيل  ،فقد اختلق من معنى الصيغة التي جاء
عليها اللفظ وجهًا لِلَّفظ .
وهذه الوجوه جميع ها كما ترى ألفاظ مرادفة للكريم وليست أوجهًا له ؛
ولهذا جاز أن تقع موقعه ؛ َّ
ألنها قريبة من معناه  ،والوجوه الحقيقية تكون
معانيها متباينة ترتبط فيما بينها بصلة اللفظ المشترك ال بصلة الترادف .

ضرب للشيء ،
لمثَل  :الشيء ُي َ
-28المثل  :قال الخليل (( :ا َ
فيجعل مثله  ،والمثَل الحديث نفسه  ،و ِ
الم ْثل ِ :ش ْبه الشيء)) () 7وقال ابن
َ
( ) 1ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 216-215وباســم الوجــوه والنظــائر ص -41
 42والوجــوه والنظــائر لهــرون ص  136-135وتأويــل مشــكل الق ـرآن ص  269والوجــوه
والنظائر للدامغاني ص  295ونزهة األعين ص . 244-247

( ) 2الوجوه والنظائر ص .249
( ) 3العين ص . 496
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المثْ ُل أيضا َك َشبه ِ
فارس (( :المثَ ُل و ِ
وش ْبه))
َ
ً
َ
بعض أهل المعاني ِ :
الم ْث ُل المشابه  ،وحد المثلين ما قام كل واحد منهما
( )

وسد َّ
مقام صاحيه َّ
مسده))

وقال ابن الجوزي (( :قال

( )

وذكر أهل الوجوه َّ
المثَل ورد في القرآن الكريم على خمسة أوجه :
أن َ

هي  :سير األولين وسننهم  ،والعذاب الذي أصابهم  ،والشبه  ،والعبرة ،
والصورة والصفة

()7

الشبه  ،والعبرة  ،والصفة  ،ألفاظ مرادفة للمثل  ،وليست أوجهًا له ،
والمثل يستعمل في الكالم صفة للشيء ال موصوًفا به  ،وهذا ما صرح به

عرفه َّ
ضرب للشيء  ،وقد تعددت وجوهه عند أهل
الخليل عندما َّ
بأنه الشيء ُي َ
الوجوه ؛ َّ
ألنهم درسوا العالقة بينه وبين ما يدل عليه دراسة مقلوبة ؛ فالقرآن
الكريم لم يجعل المثل سير األولين أو سننهم أو العذاب الذي أصابهم  ،كما
مثال  ،فهي
فعل أصحاب كتب الوجوه  ،وانما جعل كل أمر من هذه األمور ً
إذن جميعها وجه واحد  ،هذا إن صح َّ
أن القرآن الكريم أراد من لفظ المثل ما
ادعاه أصحاب الوجوه  ،واالَّ فإ َّن المثل أريد به في جميع المواضع المثل
بعينه .
وجعل الشبه بمعنى المثل من لدن أهل اللغة وأهل الوجوه يجب أن

أن الشبه هو المثل بعينه ؛ َّ
ال يعني َّ
ألنه كما بيََّّنا من فبل  ،ما من لفظ
( ) 1مقاييس اللغة ص .451
( ) 2نزهة األعين ص .265
( ) 3ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 214-217وباســم الوجــوه والنظــائر ص -42

 43والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص 137-136وتأويـ ــل مشـ ــكل الق ـ ـرآن ص 271-269
والوجـوه والنظــائر للعســكري ص  311-311والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص 416-415
 ،ومنتخب قرة العيون . 217-216
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يطابق معناه ّإال اللفظ نفسه ؛ لذا َّ
فإنه ال بد من أن يكون ثمة فرق بينهما ،
وان َّ
دق أو خفي  ،فقد ذكر العسكري وغيره َّ
أن الشبه ُيستعمل فيما يشاهد ،
ويكون في الكيفية والتساوي في الكمية  ،والمثل عام

( )

((و َّ
أن الشيء ُيشبَّه

بالشيء من وجه واحد  ،ال يكون مثله في الحقيقة ّإال إذا أشبهه من جميع
الوجوه لذاته َّ ،
لما قال ( :لَ ْي َس َك ِمثْلِ ِه َش ْي ٌء){الشورى }11 :
فكأن اهلل تعالى َّ
أفاد َّأنه ال شبه له وال مثل  111وقولنا  :ليس كمثل زيد رجل  ،مناقضة ؛
َّ
يدا مثل من هو مثله  ،والتشبيه بالكاف يفيد تشبيه الصفات  ،بعضها
ألن ز ً
ببعض  ،والمثل يفيد تشبيه الذوات بعضها ببعض  ،تقول  :ليس كزيد رجل ،
أي  :في بعض صفاته ؛ َّ
ألن كل أحد مثله في الذات  ،وفالن كاألسد ،

أي  :في الشجاعة دون الهيئة وغيرها من صفاته  ،وتقول  :السواد عرض
كالبياض  ،وال تقول مثل البياض))

( )

وقال الراغب في اآلية المذكورة

تنبيها على َّأنه وان وصف بكثير مما يوصف به البشر  ،فليس تلك
(( ً
()7
ستعمل في البشر))
الصفات له على حسب ما ُي َ
أن كاف التشبيه نظير الشبه في الداللة  ،و َّ
يتبيَّن مما تقدم َّ
أن القرآن

عوضا عنه ؛ لذلك لم يرد الشبه بصيغة المصدر في
الكريم استعمل الكاف
ً
كتاب اهلل ؛ والستحالة أن يشتق فعل أو اسم فاعل من كاف التشبيه الجارة ،
ِ
ِّه
صَل ُبوهُ َوَلـكن ُشب َ
اشتقهما من الشبه  ،كما في قوله تعالى َ ( :و َما َقتَلُوهُ َو َما َ
َلهم){النساء  }157 :وقوله تعالى ( :وجَّن ٍ
ات ِّم ْن أ ْ ٍ
اب و َّ
ان
ون َو ُّ
الرَّم َ
الزْيتُ َ
ََ
ُْ
َعَن َ
ٍ
ُم ْشتَبِهًا َو َغ ْي َر ُمتَ َشابِه){األنعام }99 :

( ) 1ينظر  :الفروق اللغوية ص  ،175وفروق اللغات  ،للحسيني الجزائري ص 153
( ) 2الفروق اللغوية للعسكري ص . 175
( ) 3المفردات ص .442
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نشرت الثوب والكتاب  :بسطتُه
-23النشور  :قال الخليل ُ (( :
والنشور  :الحياة بعد الموت)) ( ) وقال ابن فارس (( :والنون والشين والراء :
نشرت الكتاب خالف طويته ،
أصل يدل على فتح وتشعبه 111ومنه :
ُ
ونشر اهلل الموتى وأنشر اهلل الموتى)) ( ) وقال ابن الجوزي (( :النشر في

األصل  :بسط الشيء ُّ
الطي  ،ويستعار في مواضع تدل
ومده  ،ونقيضه :
ُّ

عليها القرينة  ،فيقال  :نشر اهلل الموتى  ،أي  :أحياهم  ،وانتشر الناس في

شور  :إذا عاش بعد
الميت ين ُش ُر ُن ًا
حوائجهم  :تفرقوا)) ( ) 7ويقال  :نشر
ُ
الموت  ،ويقال  :نشرهم اهلل  ،أي  :بعثهم  ،وأنشره اهلل  ،أي  :أحياه  ،ومنه
النشر  :القوم المتفرقون الذين ال يجمعهم رئيس ،وجاء القوم
يوم النشور  ،و ُ
()2
قت
َن ْش ًار  ،أي  :متفرقين  ،وانتشرت األبل والغنم َّ :
تفر ْ
عرف أهل اللغة النشور بالبسط  ،وبالبعث  ،وباإلحياء بعد
فقد َّ

الموت  ،وبالتفرق  ،وقد أصبح من المعلوم َّ
أن أصحاب المعاجم اللغوية
يعرفون اللفظ بما يرادفه من األلفاظ  ،وذكر أهل الوجوه َّ
أن النشور جاء في

القرآن الكريم على أربعة أوجه  ،هي  :الحياة بعد الموت  ،والبعث  ،والبسط
 ،والتفرق

()3

( ) 1العين ص . 959
( ) 2مقاييس اللغة ص . 499
( ) 3نزهة األعين ص .242
( ) 4ينظر  :لسان العرب . 257-256/14
( ) 5ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 219-214وباســم الوجــوه والنظــائر ص -43
 44والوجوه والنظـائر لهـرون ص 134-137والوجـوه والنظـائر للعسـكري ص 311-311
والوجوه والنظائر للدامغاني ص  451-451ونزهة األعين ص . 243-242
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واألوجه التي ذكرها أصحاب كتب الوجوه للنشور  ،هي كما ترى ،
المعاني نفسها التي ذكرها أهل اللغة  ،فهي ألفاظ مرادفة للنشور  ،وليست

أوجهًا له .
-22أرساها  :قال ابن فارس (( :الراء والسين والحرف المعتل أصل
يدل على ثبات  ،تقول  :رسا الشيء يرسو  :إذا ثبت  ،واهلل جل ثناؤه :
أرسى الجبال  ،أي  :أثبتها))

( )

وذكر أهل الوجوه َّ
أن (أرساها) جاءت في

القرآن الكريم على ثالثة أوجه  ،األول  :أرساها يعني أثبتها  ،والثاني :
ون َك ع ِن الس ِ
َّان
َّاعة أَي َ
َ
مرساها يعني حينها  ،كما في قوله تعالى َ( :ي ْسأَلُ َ َ
( )
اها){األعراف  }147 :والثالث  :مرساها يعني مستقرها
ُم ْر َس َ

وهذه األوجه ألفاظ مرادفة  ،وليست أوجهًا  ،و َّ
ألنها كذلك فقد جاز
مثال َّ
أن (مرساها) التي جعلها أهل
أن يحل محلها مرادفات غيرها  ،من ذلك ً

ون َك
الوجوه  ،في الوجه الثاني بمعنى  :أيان حينها في قوله تعالى َ( :ي ْسأَلُ َ
ع ِن الس ِ
اها) فسرها أبو عبيدة بقوله (( :أي  :متى خروجها))
َّان ُم ْر َس َ
َّاعة أَي َ
َ
َ
()2
()7
أما الطبري فقد فسرها بقوله :
وابن قتيبة بقوله (( :أي  :متى ثبوتها))
َّ

((متى قيامها111وقال آخرون معنى ذلك منتهاها ؛ وذلك قريب المعنى من
معنى من قال  :معناه  :قيامها ؛ َّ
ألن انتهاءها بلوغها وقتها  ،وقد َّبيَّنا أن

( ) 1مقاييس اللغة ص .335
( ) 2ينظ ــر  :األش ــباه والنظ ــائر لمقات ــل ص  213وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص 45-44
والوجوه والنظائر لهرون ص  139-134والوجوه والنظائر للدامغاني ص.94

( ) 3مجاز القرآن ص . 94
( ) 4تفسير غريب القرآن ص  ، 175وينظر  :زاد المسير البن الجوزي .227/3
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أصل ذلك الحبس والوقوف))

( )

وقال الزجاج (( :ومعنى مرساها ُمثَبَّتُها))

( )

فهذا هو شأن األلفاظ المترادفة  ،جاز أن يقع بعضها موقع بعض ،

ستبدل بها غيرها من المرادفات ؛ لتقارب معانيها ؛ و َّ
ألنها ال
بل جاز أن ُي َ
تمثل معاني حقيقية .

-25أو  :ذكر أصحاب الوجوه َّ
أن (أو) وردت في القرآن الكريم

على ثالثة أوجه  ،الوجه األول  :أن تكون بمعنى (بل) كما في قوله تعالى :
(وأَرسْلَناه إَِلى ِمَئ ِة أَْل ٍ
ون){الصافات  }147 :يعنى  :بل يزيدون ،
ف أ َْو َي ِز ُ
يد َ
ََْ ُ
َّ
ِ
ب){النحل }77 :
ص ِر أ َْو ُه َو أَ ْق َر ُ
َم ُر الس َ
َّاعة إِال َكَل ْم ِح اْلَب َ
وقوله تعالى َ ( :و َما أ ْ
اب َق ْو َس ْي ِن أ َْو أ َْدَنى){النجم :
ان َق َ
يعني  :بل هو أقرب  ،وقوله تعالى َ ( :ف َك َ
 }9يعني  :بل أدنى

والوجه الثاني  :أن تكون بمعنى الواو  ،كما في قوله تعالى ( :فَقُوال
َلهُ َق ْوًال لَّيًِّنا َّل َعَّل ُه َيتَ َذ َّك ُر أ َْو َي ْخ َشى){طه  }44 :يعني لعله يتذكر ويخشى ،
ِ َّ
ِِ ِ
ون
وقوله تعالى َ ( :و َك َذلِ َك أ َ
ص َّرْفَنا فيه م َن اْل َو ِعيد َل َعلهُ ْم َيتَّقُ َ
َنزْلَناهُ قُ ْرًآنا َع َربِيًّا َو َ
ث َلهُ ْم ِذ ْك ًار){طه  }113 :يعني  :لعلهم يتذكرون ويحدث لهم ذك ار ،
أ َْو ُي ْح ِد ُ
وقوله تعالى َ ( :فاْلمْل ِقي ِ
ات ِذ ْك ًار {ُ }5ع ْذ ًار أ َْو ُن ْذ ًار){المرسالت  }6-5 :يعني :
ُ َ
ونذر .
عذر ًا
ًا
ال
والوجه الثالث  :أن تكون بمعنى التخيير  ،كما في قوله تعالى َ ( :
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ان َف َك َّف َارتُ ُه
ُي َؤاخ ُذ ُك ُم الّلهُ بِالل ْغ ِو في أ َْي َمان ُك ْم َوَلـكن ُي َؤاخ ُذ ُكم بِ َما َع َّقدتُّ ُم األ َْي َم َ

( ) 1جامع البيان . 164-163/9
( ) 2معاني القرآن واعرابه . 314/2
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ِ
ط ِعمون أ ْ ِ
ِ
اك ِ
ِ
ير
إِ ْ
ين م ْن أ َْو َسط َما تُ ْ ُ َ
ام َع َش َ ِرة َم َس َ
َهلي ُك ْم أ َْو ك ْس َوتُهُ ْم أ َْو تَ ْح ِر ُ
ط َع ُ
( )
َرَقَب ٍة){المائدة }49 :

ما قاله مقاتل في األشباه قاله في تفسيره( )وما جاء في كتب الوجوه

()7
جع ُل (أو) بمعنى (بل) والواو
جاء في األزهية في علم الحروف  ،للهروي و ْ
 ،لم يكن في األصل مذهب الكوفيين  ،كما ُن ِسب إليهم  ،بل هذا ما قيل به

قبل أن تكون هناك مدرسة كوفية  ،فقد قال به كما تقدم مقاتل بن سليمان في

أشباهه وتفسيره  ،المتوفى سنة 151هـ والذي ُي ُّ
ودونه
عد أول من فسَّر القرآن َّ
 ،وهو مع ذلك بصري النزعة والنشأة والوفاة( )2بل هذا ما جاء على لسان
إمام المدرسة البصرية  ،فقد قال الخليل (( :ويقال ( :أو) تكون بمعنى الواو
 ،وتكون بمعنى (بل) وتفسر هذه ( :وأَرسْلَناه إِلَى ِمَئ ِة أَْل ٍ
ون) أي :
ف أ َْو َي ِز ُ
يد َ
ََْ ُ
بل يزيدون  ،ومعناه  :ويزيدون)) ( )3وهذا ما قال به بصري آخر  ،فقد قال
أبو عبيدة ((( :أو) ها هنا ليس بشك  ،وهي في موضع آخر  :بل يزيدون ،
وفي القرآن َ ( :قالُوا س ِ
ون){الذاريات  }52 :ليس بشك قالوهما
احٌر أ َْو َم ْج ُن ٌ
َ
()2
جميعا  ،فهي في موضع الواو التي للمواالة))
ً
( ) 1ينظ ــر  :األش ــباه والنظ ــائر لمقات ــل ص 214-213وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص 45
والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص  139والوجـ ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص  74-73والوجـ ــوه
والنظــائر للــدامغاني ص  99-94ونزهــة األعــين ص  27-26ومنتخــب ق ـرة العيــون ص
. 42-41
( ) 2ينظر  :تفسير مقاتل .435 ، 114/3
( ) 3ينظر  :ص . 127 ،114
( ) 4ينظر  :تاريخ األسالم للذهبي  ، 311/4واألعالم للزركلي . 241/7
( ) 5العين ص . 45
( ) 6مجاز القرآن ص .241-239
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فهذا ما ما قاله مقاتل والخليل وأبو عبيدة من البصريين  ،وقال الفراء
ور){الدهر  ((}24 :فيكون المعنى
في قوله تعالى َ ( :وال تُ ِط ْع ِم ْنهُ ْم ِآث ًما أ َْو َكفُ ًا
()1
ون) أو  :ها هنا في
فى (أو) قريبًا من معنى الواو))
وقال ((( :أ َْو َي ِز ُ
يد َ
معنى بل  ،كذلك في التفسير مع صحته في العربية))

( )

وقال ابن قتيبة :

(((أو) تأتي للشك  111وربما كانت بمعنى واو النسق كقوله تعالى :
(فَاْلمْل ِقي ِ
ونذر ،
عذر ًا
ات ِذ ْك ًار {ُ }5ع ْذ ًار أ َْو ُن ْذ ًار){المرسالت  }6-5 :يريد ًا
ُ َ
َّ
َّ َّ
ث
ون أ َْو ُي ْح ِد ُ
وقوله ( :ل َعلهُ َيتَ َذ َّك ُر أ َْو َي ْخ َشى){طه  }44 :وقوله َ( :ل َعلهُ ْم َيتَّقُ َ
ذكر  ،هذا كله عند
َلهُ ْم ِذ ْك ًار){طه  }113 :أي  :لعلهم يتقون ويحدث لهم ًا
أما قوله ( :وأَرسْلَناه إَِلى ِمَئ ِة أَْل ٍ
ف أ َْو
المفسرين بمعنى واو النسق  ،و َّ
ََْ ُ
ون){الصافات َّ }147 :
فإن بعضهم يذهب إلى َّأنها بمعنى  :بل يزيدون
َي ِز ُ
يد َ
َم ُر
 ،على مذهب التدارك لكالم
َ
غلطت فيه  ،وكذلك قوله تعالى َ ( :و َما أ ْ
الس ِ َّ
ان
ب){النحل  }77 :وقوله تعالى َ ( :ف َك َ
ص ِر أ َْو ُه َو أَ ْق َر ُ
َ
َّاعة إِال َكَل ْم ِح اْلَب َ
اب َق ْو َس ْي ِن أ َْو أ َْدَنى){النجم  }9 :وليس هذا كما تأولوا  ،واَّنما هي بمعنى
َق َ
الواو في جميع هذه المواضع  :وأرسلناه إلى مئة ألف ويزيدون  ،وما أمر
الساعة إالَّ كلمح البصر وهو أقرب  ،فكان قاب قوسين وأدنى))( )7ومثل هذا
قال ابن فارس

()2

مر ذكره َّ
أن (أو) استعملت في الكالم ((حرف
وفصل الخطاب فيما َّ

عطف تشرك في اإلعراب ال في المعنى ؛ َّ
عمرو
يد أو
قلت  :قام ز ٌ
ألنك إذا َ
ٌ
( ) 1معاني القرآن . 111/3
( ) 2معاني القرآن .275/2

( ) 3تأويـ ــل مشـ ــكل الق ـ ـرآن ص  ، 291-291وينظـ ــر  :تفسـ ــير غريـ ــب الق ـ ـرآن لـ ــه ص
. 375
( ) 4ينظر  :الصاحبي في فقه اللغة ص . 91-44
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 ،فالفعل واقع من أحدهما))

( )

أما المعاني التي قيلت فيها  ،كالشك والتخيير
َّ

واإلباحة والتقريب والتفصيل بعد اإلجمال واإلضراب ومطلق الجمع واالستثناء
والتبعيض والشرط  ،فهي جميعها متأتية من َّأنها تستعمل ألحد الشيئين أو

أماهذه المعاني وغيرها فليست معاني أو  ،بل هي معاني السياق ،
األشياء َّ ،
أو هي مستفادة من القرائن كما قالوا

( )

واألحرف المعبرة عن هذه المعاني

كـ(بل) والواو هما مما تقاربتا في تراكيب مع أو في الفائدة  ،فيظن الضعيف
في اللغة َّأنهما بمعناها  ،وهما ليستا بمعناها بداللة عدم حصول هذه الفائدة

في تراكيب أخرى .
تمر ،
لحما أو ًا
قال سيبويه  :وان نفيت هذا قلت  :ال تأكل ًا
خبز أو ً
َّ
شيئا من هذه األشياء  ،ونظير ذلك قوله تعالى َ ( :وال
كأنه قال  :ال تأكل ً
()7
أحدا من هؤالء))
تُ ِط ْع ِم ْنهُ ْم آثِ ًما أ َْو َكفُ ًا
ور){الدهر  }24 :أي  :ال تطع ً
ون) يقول  :كانوا كذلك عندكم)) ( )2وجعل (أو)
وقال األخفش ((( :أ َْو َي ِز ُ
يد َ
بمعنى (بل) والواو مذهب نسبه النحاة إلى الكوفيين  ،وشاع َّ
أن البصريين

منعوه  ،فقد َّ
فأما قول اهلل عز وجل :
رد المبرد هذا المذهب بقوله َّ (( :
(وأَرسْلَناه إِلَى ِمَئ ِة أَْل ٍ
ون) َّ
قوما من النحويين (يعني الكوفيين)
ف أ َْو َي ِز ُ
يد َ
ََْ ُ
فإن ً
يجعلون (أو) في هذا الموضع بمنزلة (بل)  ،وهذا فاسد عندنا من وجهين ،
أحدهما َّ :
أن (أو) لو وقعت في هذا الموضع موقع (بل) لجاز أن تقع في
يدا
يدا أو ًا
غير هذا الموضع ،
بت ز ً
بت ز ً
عمر  ،وما ضر ُ
وكنت تقول  :ضر ُ
َ
( ) 1الجنى الداني ص . 227
( ) 2ينظــر  :مغنــي اللبيــب  ، 67-61/1واإلتقــان فــي علــوم القـرآن ص  ، 239والكليــات

للكفوي ص . 171-164

( ) 3كتاب سيبويه . 214/3
( ) 4معاني القرآن ص. 273
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عمر  ،على غير الشك  ،ولكن على معنى (بل) فهذا مردود عند جميعهم
أو ًا
 ،والوجه اآلخر َّ :
أن (بل) ال تأتي في الواجب في كالم واحد ّإال لإلضراب
بعد غلط أو نسيان؛ وهذا منفي من اهلل عز وجل))

( )

وقال الزجاج في تفسير اآلية نفسها (( :وقال قوم  :معناه معنى الواو

 ،و(أو) ال تكون بمعنى الواو ؛ َّ
ألن الواو معناها االجتماع  ،وليس فيها دليل
على َّ
أن أحد الشيئين قبل اآلخر  ،و(أو) معناها إفراد شيئين أو أشياء))

( )

وقال النحاس (( :وقول الفراء َّأنها بمعنى (بل) وقول غيره َّأنها

بمعنى الواو  ،و َّأنه ال يصح هذان القوالن ؛ َّ
ألن (بل) ليس هذا من مواضعها
؛ َّ
ألنها لإلضراب من األول  ،واإليجاب لما بعده  ،وتعالى اهلل جل وعز عن
ذلك  ،أو الخروج من شيء إلى شيء  ،وليس هذا موضع ذلك  ،والواو

معناها خالف معنى (أو) فلو كانت إحداهما بمعنى األخرى لبطلت المعاني
 ،ولو جاز ذلك لكان  :وأرسلناه إلى أكثر من مئة ألف  ،أخصر  ،وفي اآلية
قوالن سوى هذين  ،أحدهما َّ
أن المعنى  :وأرسلناه إلى جماعة  ،لو رأيتموهم

لقلتم  :هم مئة ألف أو أكثر  ،واَّنما خوطب العباد على ما يعرفون  ،والقول

عمرو  ،وأنت تعرف من جاءك منهما ،
يد أو
اآلخر  ،كما تقول  :جاءني ز ٌ
ٌ
أبهمت على المخاطَب)) ( )7وقال الزمخشري ((( :أو يزيدون) في
ّإال َّأنك
َ
مرأى الناظر  ،أي  :إذا رآها الرائي  ،قال  :هي مئة ألف أو أكثر ،

والغرض الوصف بالكثرة))

()2

( ) 1المقتضب تحقيق هرون  ، 315-314/3وتحقيق بديع المجلد الثاني ص .251
( ) 2معاني القرآن واعرابه . 236/4
( ) 3إعراب القرآن ص . 453
( ) 4الكشاف . 61/4
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وفي ذلك قال األنباري (( :وذهب الكوفيون إلى َّ
أن (أو) تكون بمعنى

الواو وبمعنى (بل) وذهب البصريون إلى َّأنها ال تكون بمعنى الواو وال بمعنى

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا َّ :إنما قلنا ذلك ؛ َّ
ألنه قد جاء ذلك كثير
(بل) َّ
في كتاب اهلل تعالى وكالم العرب  ،قال اهلل تعالى ( :وأَرسْلَناه إِلَى ِمَئ ِة أَْل ٍ
ف
ََْ ُ
ون) فقيل في التفسير َّ :إنها بمعنى (بل) أي  :بل يزيدون  ،وقيل :
أ َْو َي ِز ُ
يد َ
ِّك َوال
اصبِ ْر لِ ُح ْكِم َرب َ
َّإنها بمعنى الواو  ،أي  :ويزيدون  111وقال تعالى َ ( :ف ْ
أما البصريون
ًا
ور){الدهر  }24 :أي :
تُ ِط ْع ِم ْنهُ ْم آثِ ًما أ َْو َكفُ ًا
وكفور  ،و َّ
فاحتجوا بأن قالوا  :األصل في (أو) أن تكون ألحد الشيئين على اإلبهام
بخالف الواو و(بل) ؛ َّ
ألن الواو معناها الجمع بين شيئين و(بل) معناها
اإلضراب  ،وكالهما مخالف لمعنى (أو) واألصل في كل حرف أن ال يدل
إالَّ على ما وضع له  ،وال يدل على معنى حرف آخر ؛ فنحن تمسكنا
باألصل ؛ ومن تمسك باألصل استغنى عن إقامة الدليل ؛ ومن عدل عن

األصل بقي مرتَهًَنا بإقامة الدليل  ،وال دليل لهم يدل على صحة ما ادعوه ،
أما الجواب عن كلمات الكوفيين َّ ،
و َّ
أما احتجاجهم بقوله تعالى َ ( :وأ َْر َسْلَناهُ
إِلَى ِمَئ ِة أَْل ٍ
ون) فال حجة لهم فيه  ،وذلك من وجهين  ،أحدهما :
ف أ َْو َي ِز ُ
يد َ
أن تكون للتخيير  ،والمعنى َّ :أنهم إذا رآهم الرائي تحيَّر في أن يقدرهم  :مئة
ألف  ،أو يزيدون على ذلك  ،والوجه الثاني  :أن تكون بمعنى الشك ،

أن الرائي إذا رآهم َّ
شك في عدتهم لكثرتهم  ،أي َّ :
والمعنى َّ :
أن حالهم حال
من يشك في عدتهم لكثرتهم  ،فالشك يرجع إلى الرائي  ،ال إلى الحق تعالى

َصَب َرُه ْم َعلَى َّ
الن ِار){البقرة  }175 :بصيغة
 ،كما قال اهلل تعالى َ ( :ف َمآ أ ْ
التعجب  ،والتعجب يرجع إلى المخاطبين ال إلى اهلل تعالى  ،أي  :حالهم

حال من ُيتَ َع َّجب منه ؛ َّ
أما
ألن حقيقة التعجب في حق اهلل ال تتحقق111و َّ
ور) فال حجة
ِّك َوال تُ ِط ْع ِم ْنهُ ْم ِآث ًما أ َْو َكفُ ًا
اص ِب ْر لِ ُح ْكِم َرب َ
قول اهلل تعالى َ ( :ف ْ
لهم فيه ؛ َّ
ألن (أو) فيها لإلباحة  ،أي  :قد أبحتك كل واحد منهما كيف
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شئت  ،كما تقول في األمر  :جالس الحسن أو ابن سيرين  ،أي  :قد أبحتك
َ
( )
شئت  ،والمنع بمنزلة اإلباحة))
مجالسة كل واحد منهما كيف َ
ور) أو  :ها هنا على بابها عند سيبويه
وقال العكبري ((( :أ َْو َكفُ ًا
وتفيد في النهي المنع من الجميع ؛ َّ
قلت في اإلباحة  :جالس الحسن
ألنك إذا َ
يدا
أو ابن سيرين  ،كان التقدير  :جالس أحدهما  ،فإذا نهى قال  :ال تكلم ز ً

عمر  ،فالتقدير  :ال تكلم أحدهما  ،فأيهما كلمه كان أحدهما  ،فيكون
أو ًا
ممنوعا منه  ،فكذلك في اآلية)) ( )2فـ((أو) في النهي نقيضة (أو) في اإلباحة
ً
ور) فال
؛ فيجب اجتناب األمرين كقوله تعالى َ ( :وال تُ ِط ْع ِم ْنهُ ْم آثِ ًما أ َْو َكفُ ًا
يجوز فعل أحدهما  ،فلو جمع بينهما كان للمنهي عنه مرتين ؛ ألن كل واحد
منهما أحدهما))

() 3

وقال ابن الجوزي (( :وترد لإلباحة  ،تقول  :جالس

الحسن أو ابن سيرين  ،أي  :جالس األخيار  ،فإن جالسهما أو أحدهما فقد

أطاعك)) () 4وقال ابن يعيش  :فهذه (أو) هي التي تقع في اإلباحة ؛ َّ
ألن

النهي قد وقع على الجمع والتفريق  ،وال يجوز طاعة اآلثم على االنفراد وال
طاعة الكفور على االنفراد وال جمعهما))()5وقال ابن هشام (( :اإلباحة  :وهي
الواقعة بعد الطلب نحو  :جالس العلماء أو الزهاد  ،وتعلَّم الفقه أو النحو ،
اص ِب ْر لِ ُح ْكِم
واذا دخلت ال الناهية امتنع فعل الجميع نحو قوله تعالى ( :فَ ْ

( ) 1اإلنصاف في مسائل الخالف  21-16/2مسألة . 67
( ) 2التبيان في إعراب القرآن .443/2
( ) 3اإلتقان في علوم القرآن ص .241
( ) 4نزهة األعين ص .27
( ) 5شرح المفصل البن يعيش . 21/5
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ور) إذ المعنى  :ال تطع أحدهما  ،فأيهما فعله
ِّك َوال تُ ِط ْع ِم ْنهُ ْم آثِ ًما أ َْو َكفُ ًا
َرب َ
()1
فهو أحدهما))
فعلى نحو تفسير قوله تعالى ( :وأَرسْلَناه إَِلى ِمَئ ِة أَْل ٍ
ون)
ف أ َْو َي ِز ُ
يد َ
ََْ ُ
تُفسَّر شواهد الوجه األول  ،وعلى نحو تفسير قوله تعالى َ ( :وال تُ ِط ْع ِم ْنهُ ْم
ور) تُفسَّر شواهد الوجه الثاني  ،فقوله تعالى ( :فَاْلمْل ِقي ِ
ات ِذ ْك ًار
آثِ ًما أ َْو َكفُ ًا
ُ َ
ُع ْذ ًار أ َْو ُن ْذ ًار) معناه َّ (( :
ذكر تجمع بين اإلعذار واإلنذار ،
أن الملقيات ًا
نذر
عذر للمحقين  ،أو ًا
ًا
فتعذر في وقت وتنذر في وقت)) ( )((أي :
للمبطلين)) ( )7وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالىَ ( :فقُوال َلهُ َق ْوًال لَّيًِّنا لَّ َعلَّ ُه
َيتَ َذ َّك ُر أ َْو َي ْخ َشى) ){طه (( }44 :والتذكر للمتحقق والخشية للمتوهم ؛ لذلك
قدم األول  ،أي  :إن لم يتحقق صدقكما  ،ولم َّ
َّ
يتذكر  ،فال أقل من أن
يتوهمه فيخشى))

() 2

فـ(أو) هنا على بابها ؛ َّ
ألن المعنى  :إن لم تتحقق

التذكرة تحققت الخشية  ،وكذلك هي على بابها أينما وردت في القرآن
الكريم .

-26أم  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن (أم) وردت في القرآن على ثالثة أوجه
 ،الوجه األول ( :أم) بمعنى همزة االستفهام  ،كقوله تعالى ( :أ َْم ُخلِقُوا ِم ْن
ِ
ٍ
ون){الطور }35 :والمعنى  :أخلقوا من غير شيء
َغ ْي ِر َش ْيء أ َْم ُه ُم اْل َخالقُ َ
الوجه الثاني ( :أم) بمعنى (بل) كقوله تعالى ( :أ َْم َأَنا
ظ ِ
اه ٍر ِّم َن
َخ ْيٌر){الزخرف  }52 :والمعنى  :بل أنا خير  ،وقوله تعالى ( :أَم بِ َ

( ) 1مغني اللبيب .62/1
( ) 2الوجوه والنظائر للعسكري ص . 73
( ) 3أنوار التنزيل  ،تفسير البيضاوي . 274/5
( ) 4أنوار التنزيل  ،تفسير البيضاوي .24/4
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اْلقَو ِل){الرعد  }33 :وقوله تعالى ( :أَم يقُولُون َنحن ج ِميع ُّمنتَ ِ
صٌر){القمر :
ْ َ َ ُْ َ ٌ
ْ
}44
والوجه الثالث ( :أم) بمعنى (أو) كقوله تعالى ( :أَم أ ِ
َمنتُم َّمن ِفي
ْ
ِ
ِ
ف َن ِذ ِ
ير){الملك }17 :
ون َك ْي َ
َّماء أَن ُي ْرس َل َعلَ ْي ُك ْم َحاصًبا َف َستَ ْعلَ ُم َ
الس َ
( )
والمعتى  :أو أمنتم

ذكر النحاة َّ
أن (أم) تكون عاطفة بعد ألف االستفهام  ،وبعد ألف

التسوية  ،وتكون بمعنى (بل) وبمعنى ألف االستفهام  ،وتكون متصلة
ومنقطعة  ،وقد فصلوا هذه المعاني لـ(أم) وضربوا لها الشواهد القرآنية

واللغوية ّ ،إال َّأنهم لم يعنوا بإبراز المعنى األساسي الموضوع لها  ،ولو َّأنهم
فعلوا ذلك وتعرفوا إليه  ،لوجدوا َّ
أن جميع هذه األوجه والمعاني راجعة إليه ،
جاء في الجنى الداني (( :ذهب ابن كيسان إلى َّ
ال
أن أصلها (أو) والميم بد ً

من الواو  ،وذكر النحاس في (أم) هذه خال ًفا  ،وأ َّن أبا عبيدة ذهب إلى َّأنها
يد أم عمرو  ،فالمعنى  :أعمرو قام؟ فيصير
بمعنى الهمزة  ،فإذا قال  :أقام ز ٌ
على مذهبه استفهامين))

( )

عرفها الزركشي َّ
بأنها (( حرف عطف نائب عن تكرير االسم
وقد َّ

والفعل  ،نحو  :أزيد عندك أم عمرو  ،وقيل تشرك بين متعاطفين كما تشرك

بينهما (أو)  ،وهي استفهام كاأللف ّ ،إال َّأنها ال تكون في أول الكالم ؛ ألجل
معنى العطف))

()7

( ) 1ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 215-214وباســم الوجــوه والنظــائر ص -45
 46والوجــوه والنظــائر لهــرون ص  141وتأويــل مشــكل الق ـرآن ص  292-291والوجــوه
والنظائر للعسكري ص  75- 74-73والوجوه والنظائر للدامغاني ص  99ونزهة األعـين
ص  24ومنتخب قرة العيون ص. 34-37
( ) 2ص .215
( ) 3البرهان ص 799
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ففي (أم) هذه معنى االستفهام والعطف و(أو) ّ ،إال َّأنها تختلف عن
واو العطف ؛ َّ
ألنها كـ(أو) ال تفيد إشراك المعطوف والمعطوف عليه في
أيضا تختلف عن (أو) َّ
ألن فيها معنى
الحكم  ،بل هي ألحد الشيئين  ،وهي ً
االستفهام عن أحقية أحدهما  ،أو االستفهام عن تعيينه  ،قال الزمخشري في

الفرق بينهما (( :والفصل بين (أو) و(أم) في قولك  :أزيد عندك أو عمرو ،

و :أزيد عندك أم عمرو َّ ،أنك في األول ال تعلم كون أحدهما عنده  ،فأنت
تسأل عنه  ،وفي الثاني  :تعلم َّ
أن أحدهما عنده ّ ،إال َّأنك ال تعلمه بعينه ،
فأنت تطالبه بالتعيين))

( )

وقال ابن بعيش (( :فإذا قال  :أزيد عندك أم

عمرو  ،فالمراد  :أيهما عندك؟ فأنت تدري كون أحدهما عنده بغير عينه ،
فأنت تطلب تعيينه  ،فيكون الجواب  :زيد أو عمرو  ،وال تقول نعم وال (ال)

َّ
ألنه ال يريد السائل هذا الجواب على ما عنده  ،فقد تبيَّن َّ
أن السؤال بـ(أو)
معناه  :أأحدها؟ وبـ(أم) معناه  :أيهما ؟ فإذا قال  :أزيد عندك أو عمرو ؟
فأجبت بـ(نعم) ُعلِم َّأنه عنده أحدهما  ،واذا أراد التعيين وضع مكان (أو) (أم)
( )
وقال  :أزيد عندك أم عمرو  ،فيكون حينئذ الجواب  :زيد أو عمرو))
فـ(أم) إذن تستعمل عاطفة ألحد الشيئين أو األشياء  ،مع االستفهام
عن أحقية أحدهما أو أحده أو تعيينه  ،واألوجه الثالثة التي ذكرها أهل

الوجوه ال تخرج جميعها عن هذا المعنى  ،فقد جعلوها في الوجه األول
بمعنى همزة االستفهام  ،كقوله تعالى ( :أ َْم ُخِلقُوا ِم ْن َغ ْي ِر َش ْي ٍء أ َْم ُه ُم
ِ
ون){الطور }35 :والمعنى  :أخلقوا من غير شيء  ،وقد أشرت من قبل
اْل َخالقُ َ
َّ
أن مقاتل ومن تابعه غا ًلبا ما يذكرون الشاهد من دون ربطه بما قبله فـ(أم)
هنا تقع بين آيات تكررت فيها (أم) معطوفة إحداها على األخرى  ،فهي

( ) 1المفصل في علم العربية ص . 395
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ِّك بِ َك ِ
اه ٍن َوال َم ْج ُن ٍ
ون { }29أ َْم
َنت بِنِ ْع َم ِت َرب َ
ضمن قوله تعالى ( :فَ َذ ِّك ْر فَ َما أ َ
ِ
ِ
ب اْل َم ُن ِ
َّصوا َفِإِّني َم َع ُكم ِّم َن
َّص بِه َرْي َ
َيقُولُ َ
ون {ُ }31ق ْل تََرب ُ
ون َشاعٌر َّنتََرب ُ
ِ
ون
المهُم ِبهَ َذا أ َْم ُه ْم َق ْوٌم َ
ط ُ
ْم ُرُه ْم أ ْ
ون { }32أ َْم َيقُولُ َ
اغ َ
اْل ُمتََربِّص َ
َح ُ
ين { }31أ َْم تَأ ُ
ِِ
ِ ٍ ِِ
ين { }34أ َْم
صادق َ
تََق َّولَ ُه َبل ال ُي ْؤ ِم ُن َ
ون {َ }33فْلَيأْتُوا بِ َحديث ِّمثْله إِن َك ُانوا َ
ُخلِقُوا ِمن َغي ِر َشي ٍء أَم هم اْل َخالِقُون { }35أَم َخلَقُوا الس ِ
ض َبل ال
ْ ْ
األر َ
َ
َّم َاوات َو ْ
َ
ْ
ْ ْ ُُ
ِّك أَم ُهم اْلم ِ
ِ
ون { }37أ َْم لَهُ ْم ُسلَّ ٌم
ون { }36أ َْم ِع َ
ص ْيط ُر َ
ُيوِق ُن َ
ند ُه ْم َخ َزائ ُن َرب َ ْ ُ ُ َ
يه َفْليأ ِ
يستَ ِمعون ِف ِ
ان ُّمبِ ٍ
طٍ
ون
ْت ُم ْستَ ِم ُعهُم بِ ُسْل َ
ين { }34أ َْم َل ُه اْلَبَن ُ
ات َوَل ُك ُم اْلَب ُن َ
َ
َْ ُ َ
ب َفهُ ْم
ون { }41أ َْم ِع َ
{ }39أ َْم تَ ْسأَلُهُ ْم أ ْ
ند ُه ُم اْل َغ ْي ُ
َج ًار َفهُم ِّمن َّم ْغ َرٍم ُّمثَْقلُ َ

َّ ِ
ون { }42أ َْم َلهُ ْم ِإَلهٌ َغ ْي ُر
ين َك َف ُروا ُه ُم اْل َم ِك ُ
ون { }41أ َْم ُي ِر ُ
يد َ
ون َك ْي ًدا َفالذ َ
يد َ
َي ْكتُُب َ
َّ ِ
َّ ِ
ون){الطور  }43-29 :و(أم) األولى في هذه
ان الله َع َّما ُي ْش ِرُك َ
الله ُس ْب َح َ

اآليات  ،ال بد من أن تكون معطوفة على استفهام سابق  ،إن لم يكن

مضمن فيه  ،وال أراه ّإال في اآلية التي قبلها ،
ظاهر في اللفظ  ،فهو
ًا
َّ
والتقدير  :أيقولون بأن ك كاهن ومجنون  ،أم يقولون شاعر .
وقد جعلوها في الوجه الثاني بمعنى (بل) كقوله تعالى (( :أ َْم أََنا
أيضا متصلة بما قبلها ؛ إذ هي واقعة ضمن قوله تعالى :
َخ ْيٌر) و(أم) هنا ً
ِ
اد
ين َوال َي َك ُ
ون { }51أ َْم أََنا َخ ْيٌر ِّم ْن َه َذا الَّ ِذي ُه َو َم ِه ٌ
(أَفَال تُْبص ُر َ
بأنها منقطعة  ،وقيل َّ
ين){الزخرف  }52 :وقيل في (أم) هذه َّ
بأنها بمعنى
ُيبِ ُ
(بل)  ،وقيل َّ
ظا متصلة معنى  ،وقيل وضع قوله تعالى (أََنا
بأنها منقطعة لف ً
( )

َخ ْيٌر) موضع تبصرون َّ ،
كأن المعنى  :أفال تبصرون أم تبصرون
هو الوجه الصحيح بعد أن نجعل اآلية بمعنى  ،أفال تبصرون أم تبصرون
وهذا

أنا خير ؛ وهذا هو الموافق لمعنى (أم) التي تجمع بين العطف واالستفهام .

( ) 1ينظر  :الدر المصون . 594-597/9
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ظ ِ
اه ٍر ِّم َن اْلقَ ْو ِل)
وكذلك جعلوها بمعنى (بل) في قوله تعالى ( :أَم بِ َ
قال الحلبي (( :الظاهر َّأنها منقطعة 111وقيل (أم) متصلة  ،أي  :أتنبئونه

بظاهر ال حقيقة له)) ( ) وما قيل هو الصواب ؛ َّ
عطفا
ألنها متصلة بما قبلها ً
استفهاما ؛ فهي واقعة ضمن قوله تعالى ( :أَ َف َم ْن ُهو َق ِآئ ٌم َعلَى ُك ِّل َن ْف ٍ
س بِ َما
و
ً
َ
ِِ
وهم أَم تَُنب ُِّئ َ ِ
ال َي ْعلَم ِفي األ َْر ِ
ض أَم
َك َسَب ْ
ت َو َج َعلُوْا للّه ُش َرَكاء قُ ْل َس ُّم ُ ْ ْ
ونهُ ب َما َ ُ
اه ٍر ِّمن اْلقَو ِل ب ْل ُزي َِّ ِ
بِظَ ِ
السبِ ِ
ضِل ِل
ص ُّدوْا َع ِن َّ
يل َو َمن ُي ْ
ِّن للذ َ
َ
َ ْ َ
ين َكفَ ُروْا َم ْك ُرُه ْم َو ُ
الّلهُ َف َما َل ُه ِم ْن َه ٍاد){الرعد  )}33فهي معطوفة على (أم) التي قبلها  ،والتي
قبلها معطوفة على همزة االستفهام التي بدأت بها اآلية .

وكذلك جعلت بمعنى (بل) في (أم) الثانية في قوله تعالى ( :أَ ُك َّف ُارُك ْم
ِ
َخ ْيٌر ِّم ْن أ ُْوَلئِ ُك ْم أ َْم لَ ُكم َب َراءةٌ ِفي ُّ
يع
الزُب ِر { }43أ َْم َيقُولُ َ
ون َن ْح ُن َجم ٌ
ُّمنتَ ِ
صر){القمر  }44-43 :والظاهر َّأنها مثل (أم) السابقة معطوفة على

(أم) األولى المعطوفة على همزة االستفهام .

أما جعلهم (أم) في الوجه الثالث بمعنى (أو)  ،فهو وجه اعتباطي ال
َّ

معنى له  ،فقد َّ
تقدم ذكر الفرق البيِّن بينهما  ،و َّأنه ال يصح أن تقع إحداهما

موقع األخرى ؛ لذلك لم تذكر هذا الوجه كتب حروف المعاني وال كتب
التفاسير .

فـ(أم) ليست من األلفاظ المشتركة  ،وهي كما تبيَّن تستعمل عاطفة

ألحد الشيئين أو األشياء  ،مع االستفهام عن أحقية أحدهما أو أحده أو
تعيينه  ،وهذا هو الغرض من استعمالها أينما وردت في القرآن الكريم ،
آن أَن ُي ْفتََرى ِمن ُد ِ
ون اللّ ِه
ً
ان َهـ َذا اْل ُق ْر ُ
مثال في قوله تعالى َ ( :و َما َك َ
ِ
اب الَ رْيب ِف ِ
يق الَّ ِذي ب ْين ي َد ْي ِه وتَ ْف ِ
يل اْل ِكتَ ِ
يه ِمن َّر ِّ
ين
ص َ
ص ِد َ
ب اْل َعالَم َ
َ َ
تَ ْ
َ َ َ َ

كـ(أم)
َولَ ِـكن
{}37

ون ا ْفتََراهُ){يونس  }34-37 :جاء في الدر المصون (( :في (أم)
أ َْم َيقُولُ َ
( ) 1الدر المصون . 57/7
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وجهان  :أحدهما َّ :أنها منقطعة فتتقدر بـ(بل) والهمزة عند الجمهور  :سيبويه
وأتباعه  ،والتقدير  :بل أتقولون  ،انتقل عن الكالم األول  ،وأخذ في إنكار
قول آخر  ،والثاني َّ :أنها متصلة  ،وال بد حينئذ من حذف جملة ؛ ليصح

التعادل والتقدير  :أيقرون به أم يقولون افتراه؟))

( )

يعني  :أيقرون ما جاء

في اآلية التي قبلها َّ
فتر من دون اهلل أم يقولون افتراه ؟
أن هذا القرآن لم ُي َ
فإنه يؤيد هذا المعنى ؛ َّ
حتى الوجه األول َّ
فإنه لم يجعل فيه (أم) بمعنى (بل)

وحدها  ،واَّنما جعلها بمعنى (بل) وهمزة االستفهام  ،مما يؤكد َّأنها ليست

مثل (بل) التي تفيد اإلضراب فحسب  ،بل هي تجمع بين العطف
واالستفهام .

(-27ما بين أيديهم وما خلفهم)  :قال ابن الجوزي (( :ما بين

أيديهم  :هو القدام  ،وما خلفهم  :هو الوراء والخلف  ،واألصل معرفة هذا
( )

بالذوات  ،وقد يذكر في غير ذلك على سبيل االستعارة))
ذكر أهل الوجوه أن قوله تعالى َ ( :ما َب ْي َن أ َْي ِدي ِه ْم َو َما َخْل َفهُ ْم) جاء
في القرآن الكريم على أربعة أوجه  ،هي :
-1ما كان قبل خلقهم وما كان بعد خلقهم .
-2ما كان بين أيديهم من أمور اآلخرة  ،وما كان بين أيديهم من

أمور الدنيا .

-3ما كان قبلهم وما كان بعدهم .

-4ما كان أمامهم وما كان وراءهم (.)7
( ) 1نزهة األعين ص . 263
( ) 2الدر المصون . 214/6
( ) 3ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص  217-215وباســم الوجـوه والنظــائر ص -46
 47والوجوه والنظائر لهرون ص  141-141ونزهة األعين ص . 264-263
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هذه األوجه هي في الحقيقة تراكيب مرادفة لقوله تعالى َ (( :ما َب ْي َن
أوجها له  ،أو َّأنه فُسِّر بها على سبيل المجاز أو
أ َْي ِدي ِه ْم َو َما َخْل َفهُ ْم) وليست
ً
التوسع في الكالم  ،كما َّ
أن األوجه ينبغي أن تكون في األلفاظ المفردة ال
في التراكيب .

-22العالمين  :قال ابن فارس (( :ومن الباب العالَمون ؛ ذلك َّ
أن

وعلَم 111قال اهلل تعالى ( :اْل َح ْم ُد
كل جنس من الخلق فهو في نفسه َم ْعلَم َ
ِ
لّل ِه َر ِّ
ين) قالوا  :الخالئق أجمعون)) ( ) وقال العسكري (( :العاَلم :
ب اْل َعاَلم َ
يقع على المالئكة واإلنس والجن  ،وقيل  :أهل كل زمان عاَلم  ،وقيل كل ما

يحوي الفلك عاَلم  ،والناس يقولون  :العَلم العلوي  ،يعنون السماء وما فيها ،

والعالَم السفلي  ،يريدون األرض وما عليها111قال المفضل  :العرب تقول :
( )
العالَ ِمين في الرفع والنصب والجر ؛ َّ
ألنه جمع ال نظير له))

وقال ابن الجوزي (( :قال ابن عباس  :العالمون كل من يعقل من

اإلنس والجن والمالئكة  ،وقال في رواية أخرى  :العالمون  :كل ذي روح ،

ويقال  :فالن خير العالم  ،ويراد بذلك أهل زمانه))

وذكر أهل الوجوه َّ
أن العالمين جاء في القرآن الكريم على أوجه

عديدة هي :

-1اإلنس والجن .
-2عاَلم زمان بني إسرائيل .

-3العاَلم من لدن آدم إلى قيام الساعة .
-4العالَم ما كان بعد نوح .
-5أهل الكتاب

( ) 1مقاييس اللغة ص . 596
( ) 2الوجوه والنظائر ص . 234-237
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-6األضياف .
-7كل ذي روح

-4عالمو أزمانهم .
-9المؤمنون .

-11بعض أوالد آدم ( ).

وهذه األوجه كما ترى ال تخرج عن معنى العالَ ِمين  ،فهى من

أوجها له .
مرادفاته وليست
ً
-29اإلنذار-النذر  :النذر أو اإلنذار  :كلمة تدل على تخويف مع
إبالغ

( )

وذكر أهل الوجوه َّ
أن النذر أو اإلنذار جاء في القرآن الكريم على

األوجه اآلتية :

-1أنذر بمعنى َّ
حذر .
-2أنذر بمعنى أخبر .

الن ُذر يعني الرسل  ،والنذير بمعنى الرسول .
-3و ُ
-4والنذير يعني الشيب .
-5والنذر بعينه (.)7

( ) 1ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 214-217وباســم الوجــوه والنظــائر ص -47
44والوجــوه والنظــائر لهــرون ص ، 143-142والوجــوه والنظــائر للعســكري ص -237
 234والوجوه والنظائر للدامغاني ص  234-237ونزهة األعين ص . 217-216
( ) 2مقاييس اللغة ص . 493
( ) 3ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 219-214وباســم الوجــوه والنظــائر ص -44
 49والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص 144-143والوج ــوه والنظ ــائر لل ــدامغاني ص -447
.444
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مما يدل على َّ
أن النذر ليس من األلفاظ المشتركة جعلهم إياه في

الوجه الخامس بمعنى النذر بعينه ؛ َّ
ألن من عالمات اللفظ المشترك أن ال
يكون له معنى مستقل يميزه من بين المعاني المنسوبة إليه  ،و( َّ
حذر)
أما الرسل والرسول فهو وجه معكوس ،
و(أخبر) لفظان مرادفان لإلنذار َّ ،

ألنه ليس المراد تسمية النذير بالرسول والشيب ليكونا له
وكذلك الشيب ؛ َ
وجهين  ،كما فعل أصحاب كتب الوجوه  ،واَّنما الم ارد تسمية كل من الرسول

والشيب َّ
بأنه نذير .

النهر و َّ
-91المد-نمدهم  :قال الخليل ُّ (( :
امتد
وم َّد ُ
المد  :الجذب َ ،
قوما في الحرب)) ( )وقال ابن فارس :
الحبل  ،والمدد  :ما
ُ
َ
أمددت به ً
(( والميم والدال أصل واحد يدل على جر شيء في طول  ،واتصال شيء
َّ
بشيء في استطالة ُّ 111
امتد))
ومد النهار  :ارتفاعه إذا

(

)وقال ابن

الجوزي (( :األصل في المد  :بسط الشيء إلى نهاية طوله  ،ويستعار في
مواضع تدل عليها القرينة))

()7

أن َّ
وذكر أهل الوجوه َّ
المد جاء في القرآن على أوجه هي :
-1نمدهم يعني نلجهم  ،كقوله تعالى َ ( :وَي ُم ُّد ُه ْم ِفي طُ ْغَيانِ ِه ْم
ون){البقرة  }15 :هذا قول مقاتل وهرون  ،أو نمد لهم العمر على قول
َي ْع َمهُ َ
العسكري  ،أو نلجئهم من اإللجاء على قول الدامغاني .
-2المد  :يعني الذي ال انقطاع له .
-3المد  :يعني البسط .

( ) 1العين ص .911
( ) 2مقاييس اللغة ص . 442
( ) 3نزهة األعين ص .267
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ض
-4المد  :يعني التسوية  ،كقوله تعالى َ ( :وِا َذا
األر ُ
ْ
ت){االنشقاق  }3 :أي  :إذا األرض ُس ِّويت .
ُم َّد ْ
-5المد  :يعني مدد الجيش .
 -6المد  :يعني الدوام ( ).

وهذه األوجه والمعاني جميعها ألفاظ مرادفة للمد وليست أوجهًا له ،
أو هي معان مستعارة كما ذكر ابن الجوزي .
-90الطغيان  :قال الخليل  (( :كل شيء يجاوز القدر فقد طغى ،

مثل ما طغى الماء على قوم نوح  ،وكما طغت الصيحة على ثمود
111وأطغاه اهلل فهو طاغ))

( )

والطغيان هو ((مجاوزة الحد في العصيان

111وطغى السيل إذا جاء بماء كثير 111وطغى البحر إذا هاجت أمواجه))

()7
بأن ((أصله مجاوزة الحد111ثم استعمل في
وقال العسكري في الطغيان ّ
()2
شدة الظلم ؛ َّ
ألنه تجاوز لحد الصفة))

وذكر أهل الوجوه َّ
أن الطغيان جاء في القرآن الكريم على أربعة أوجه
()3

هي  :الضاللة  ،والعصيان  ،وارتفاع الماء وكثرته  ،والظلم

( ) 1ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص  221-221وباســم الوجــوه والنظــائر ص -49
91والوجوه والنظائر لهرون ص ،145-144والوجوه والنظائر للعسـكري ص 315-314
والوجوه والنظائر للدامغاني ص  421-419ونزهة األعين ص . 264-267
( ) 2العين ص . 571
( )3مقاييس اللغة ص .533
( )4الوجوه والنظائر ص . 224
( ) 5ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  222-221وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص
91والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص ،145والوجـ ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص  224والوجـ ــوه
والنظائر للدامغاني ص  323ونزهة األعين ص . 191
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أهذه أوجه للطغيان أم ألفاظ مرادفة له ؟ وقد ُع ِّرف الطغيان َّ
بأنه ال
يعني العصيان  ،بل مجاوزة الحد فيه َّ ،
وبأنه ال يعني الظلم  ،بل يعني شدة
الظلم  ،وكذلك يقال الكالم نفسه في الضاللة  ،ولهذا وصف القرآن الكريم

ارتفاع الماء وكثرته بقوله ( :لَ َّما طَ َغى اْل َماء){الحاقة  )11 :فهذه األوجه إذن
التي ذكرها أهل الوجوه تُ ُّ
يفا لداللة الطغيان الوارد في القرآن الكريم ؛
عد تحر ً
َّ
ألنها ال تعني الطغيان

وح ِّمن
مثال جاء قوله تعالى َ ( :وقَ ْوَم ُن ٍ
نفسه  ،لذلك ً
ط َغى){النجم  }52 :فقد عطف أطغى على أظلم ،
َوأَ ْ

ظَل َم
َقْب ُل إَِّنهُ ْم َك ُانوا ُه ْم أَ ْ
َّ
ألن الظلم غير الطغيان  ،وهذا المأخذ الذي وقع فيه أهل الوجوه هنا ،

ينطبق على كل لفظ اتخذوا من مرادفاته أوجهًا له .
بعت الشيء بمعنى
-98االشتراء  :قال الخليل (( :والعرب تقول ُ :
اشتريته  ،وال تبع بمعنى ال ِ
تشتر  ،واالبتياع االشتراء)) ( )وقال ابو بكر بن
يت الشيء على معنى
يت حرف من األضداد  ،يقال  :اشتر ُ
األنباري (( :اشتر ُ
قبضته  ،وأعطيت ثمنه  ،وهو المعنى المعروف عند الناس  ،ويقال اشتريته
بعت الشيء  ،على المعنى
وبعت من األضداد  ،يقال :
ُ
إذا بعتهُ 111
وبعت الشيء إذا ابتعته)) ( ) ومثل هذا قال غيره :
المعروف عند الناس
ُ

أخذت
بعت الشيء  :إذا بعته من غيرك و َ
((ومن األضداد البيع  ،يقال ُ :
أيضا  :إذا اشتريته)) ((( ) 7ومن األضداد الشرى  ،قال
ثمنه 111وبعته
ً
أيضا على
يت الشيء على وجهين  ،وشريته
األصمعي  :اشتر ُ
ً
وجهين111وفي التنزيل ( :و َش َرْوهُ بِثَ َم ٍن َب ْخ ٍ
س){يوسف  }21 :أي :
َ

( ) 1العين ص . 97
( ) 2األضداد ص  55رقم 36و. 37
( ) 3األضداد في كالم العرب ألبي الطيب اللغوي ص 56
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باعوه))

( )

((والمبتاع يكون بمعنى البائع  ،والمبتاع يكون بمعنى المشتري ،

المشتَرى))
والمبتاع يكون بمعنى المبيع  ،والمبتاع يكون بمعنى الشيء ُ
وجاء في اللسان (( :االبتياع  :االشتراء  111وابتاع  :اشترى))

()7

( )

و(( َّإنما

ُس ِّمي المشتري والبائع باسم واحد ؛ َّ
شيئا ويعطي
ألن كل واحد منهما يأخذ ً
شيئا ؛ فلتماثلهما من هذا الوجه اشتركا في االسم الواحد)) ( ) 2فـ((الشراء
ً

المثْ َمن وآخذ
المثْ َمن والبائع دافع ُ
والبيع يتالزمان فالمشتري دافع الثمن وآخذ ُ
ٍّ
فأما إذا كانت َب ْي َع
الثمن  ،هذا إذا كانت المبايعة والمشاراة
بناض وسلعة َّ ،

وبائعا ،ومن هذا الوجه صار
ص َّور ك ُّل منهما مشترًيا
ً
سلعة بسلعة صح أن ُيتَ َ
لفظ البيع والشراء ُيستعمل ُّ
يت بمعنى
كل واحد منهما في موضع اآلخر ،وشر ُ
()3

يت أكثر))
ابتعت بمعنى اشتر ُ
بعت أكثر  ،و ُ
ُ
وذكر أهل الوجوه َّ
أن االشتراء جاء في القرآن الكريم على ثالثة أوجه
 ،هي :

-1اشتروا بمعنى اختاروا .
-2االشتراء بمعنى االبتياع .

( ) 1األضداد في كالم العرب ألبي الطيب اللغوي ص . 253
( ) 2األضداد في كالم العرب ألبي الطيب اللغوي ص 61
(. 194-193/2 ) 3
( )4الوجوه والنظائر للعسكري ص . 57-56
( )5المف ــردات ص  ، 269و((الن ـ ُّ
عين ــا  ،وال ــى ه ــذا ي ــذهب
ـاض م ــن الم ــال111م ــا ك ــان ً
الفقهاء في الناض)) مقاييس اللغة ص . 473
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 -3اشتروا بمعنى باعوا

( )

تبين مما ذكرته كتب معاجم اللغة واألضداد َّ
أن االبتياع مرادف

لالشتراء  ،و َّ
أن باعوا مرادف لـ(اشتروا) وهذا ما جاء في الوجهين الثاني
أما جعل اشترى بمعنى اختار في الوجه األول َّ ،
فإنه يدخل في
والثالث َّ ،
باب المجاز ال في باب الوجوه .

-93النار  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن النار وردت في القرآن الكريم على

األوجه اآلتية  :النور  ،والنار بعينها  ،وجهنم  ،ونار القربان  ،والنار التي

تقدح من َّ
الزند  ،والحرام  ،والكفر  ،ونار الحرب

( )

قال العسكري (( :أصل النار والنور واحد 111والعرب تشبه الحرب

بالنار))

()7

إما تعني نفس
وهذه المعاني جميعها ليست أوجهًا للنار  ،بل هي َّ
النار وهي  :النار بعينها  ،وجهنم  ،ونار القربان  ،والنار التي تقدح من الزند
أما النور فهو
 ،وا َّما الفاظ مجازية وهي  :الحرام  ،والكفر  ،ونار الحرب َّ ،
م اردف للنار  ،أو هو من مستلزماتها  ،وال أوجه

-92األعمى  :قال ابن الجوزي (( :األعمى  :الذاهب
البصر111ويستعار فيمن ذهبت بصيرته  ،وفيمن لم يهتد إلى حجته))

()2

( ) 1ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص  223-222وباســم الوجــوه والنظــائر ص -91
91والوجــوه والنظــائر لهــرون ص-146والوجــوه والنظــائر للعســكري ص  54-57والوجــوه
والنظائر للدامغاني ص  ،292-291ومنتخب قرة العيون ص .151
( ) 2ينظ ـ ــر  :األ ش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص 224-223وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص
91والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص  ،147-146والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص -321
322والوجوه والنظائر للدامغاني ص .441-439
( ) 3الوجوه والنظائر ص . 321
( ) 4نزهة األعين ص . 33
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وذكر أهل الوجوه َّ
أن األعمى في القرآن الكريم على أربعة أوجه
هي  :أعمى القلب  ،وأعمى البصر  ،وأعمى عن الحجة  ،والكافر

( )

أما باقي المعاني فهي كما ترى
وأعمى البصيرة هو األعمى بعينه ّ ،
معان مجازية .
-95البصر-البصير  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن البصير في القرآن الكريم

على أربعة أوجه هي  :البصير بالقلب  ،والبصير بالعينين  ،والبصير

بالحجة  ،والمعتبر

( )

أيضا
البصير بالعينين هو البصير نفسه َّ ،
أما باقي المعاني فهي ً

وكما ترى معان مجازية .

-96السميع والسمع  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن السمع والسميع جاء في

القرآن الكريم على وجهين  :األول  :سميع اإليمان بالقلب  ،أو سمع القبول
واإلجابة  ،وهو قبوله للمسموعات  ،والثاني  :السميع باألذنين  ،أو سمع

الصوت  ،أو إدراك السمع المسموعات(.)7

وال شك َّ
مجاز  ،والثاني يعني السمع
ًا
أن الوجه األول يعني السمع
حقيقة  ،وال أوجه

( ) 1ينظ ــر  :األش ــباه والنظ ــائر لمقات ــل ص 225-224وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص 92
والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص 149-144ونزه ــة األع ــين ص  33ومنتخ ــب قـ ـرة العي ــون
ص . 47-46
( ) 2ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 226-225وباســم الوجــوه والنظــائر ص -91
 92والوجــوه والنظ ــائر له ــرون ص 144-147والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص 47-46
والوجوه والنظائر للدامغاني ص  126-125ونزهة األعين ص . 74

( ) 3ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 226وباســم الوجــوه والنظــائر ص  92والوجــوه
والنظائر لهرون ص 149ونزهة األعين ص . 153
327

-97الموت (( :الموت  :حادث تزول معه الحياة)) ( )ذكر أهل
الوجوه للموت أوجه هي  :الموت نفسه  ،والنطف التي لم تُخَلق  ،والضاللة
( )

 ،وجدوبة األرض  ،وذهاب الروح  ،والحرب  ،والكفر  ،والطاعون

وجع ُل الموت بمعنى الطاعون  ،هو من باب تسمية الشيء بما
ْ
ينتهي إليه  ،والموت نفسه  ،والنطف التي لم تُخلَق  ،وذهاب الروح  ،تعني
الموت حقيقة  ،والضاللة  ،وجدوبة األرض  ،والكفر  ،والحرب  ،تعني

مجاز  ،وال أوجه .
ًا
الموت
-92الحياة (( :الحياة  :معنى يفيد في الحيوان الحس والتحرك))

()7

وذكر أهل الوجوه للحياة ستة أوجه :
األول  :الحياة بعد الخلق ونفخ الروح  ،أو نفخ الروح في الحيوا

بالحلق األول .

الثاني  :والمؤمن المهتدي  ،أو الهدى .
والثالث  :والبقاء .

والرابع  :إحياء األرض بالنبات .
والخامس  :إحياء عيسى عليه السالم الموتى بإذن اهلل .
منهم

( )

والسادس  :الحياة يوم القيامة  ،أو إحياء الموتى بعد خروج األرواح

( ) 1ينظر  :نزهة األعين ص .274
( ) 2ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص  224-226وباســم الوجــوه والنظــائر ص -93

 94والوجــوه والنظــائر لهــرون ص  151-149والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص -421
 421ونزهة األعين ص . 275-274
( ) 3نزهة األعين ص . 113
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ال وجوه فيما ذكروه ؛ َّ
ألن الحياة بعد الخلق ونفخ الروح  ،واحياء
عيسى الموتى بإذن اهلل  ،والحياة في اآلخرة  ،تعني الحياة حقيقة  ،دائمة

كانت أم موقتة  ،والحي بمعنى المؤمن  ،واحياء األرض بالنبات  ،والحياة
مجاز .
ًا
بمعنى البقاء  ،تعني الحياة

-99الضرب  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن الضرب في القرآن الكريم على

ثالثة أوجه  :الضرب في األرض يعني السير  ،والضرب باليدين  ،والضرب
( )

أما اتفاق
وقال المبرد (( :و َّ

وض َرب يعني وصف وبيَّن
يعني الوصف َ ،
يدا ،
بت ً
بت ز ً
مثال  ،وضر ُ
اللفظين واختالف المعنيين  ،فقولك  :ضر ُ
()7
أبعدت))
بت في األرض  :إذا
ُ
وضر ُ

قال الخليل (( :الضرب يقع على جميع األعمال  ،ضرب في التجارة

 ،وفي األرض وفي سبيل اهلل  ،يصف ذهابهم وأخذهم فيه  ،والضرب :
النحو والصنف  ،يقال  :هذا ضرب ذاك  ،وضريب ذاك  ،أي  :مثله))

()2

وفي مقاييس اللغة (( :الضاد والراء والباء  :أصل واحد ثم ُيستعار

ويستعار
حمل عليه ومن ذلك  ،ضر ُ
ضرًبا  :إذا أوقعت بغيرك ضرًبا ُ ،
ُ
بت ْ
وي َ
( ) 1ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص  231-224وباســم الوجــوه والنظــائر ص -94
 95والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص 152-151والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص -137
134والوجوه والنظائر للدامغاني ص  144-146ونزهة األعين ص . 114-113
( ) 2ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص  231-223وباســم الوجــوه والنظــائر ص -95
 96والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص 153-152وتأوي ــل مش ــكل القـ ـرآن ص  271والوج ــوه
والنظــائر للعســكري ص 211-219والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص  319ونزهــة األعــين

ص . 143

( ) 3المقتضب بتحقيق هرون  ، 146/1وبتحقيق بديع . 44-47/1
( ) 4العين ص . 545
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ويشبَّه به الضرب في األرض تجارة  ،وغيرها من السفر111ومن الباب
منه ُ
الضرب  :الصيغة  ،يقال  :هذا من ضرب فالن  ،أي  :صيغته ؛ َّ
ألنه إذا
شيئا فقد ضربه  ،والضرب ِ
المثل ؛ َّ
احدا ،
صاغ ً
ضرًبا و ً
كأنهما ُ
ض ِرب ْ
ْ
وصيغا صيغة واحدة  ،والضريب  :الصقيع ؛ َّ
بت به األرض
كأن السماء ضر ْ

ض ِرب محضه بخليطه ؛ َّ
ض ِرب على
كأن أحدهما ُ
 ،والضريب من اللبن  :ما ُ
اآلخر ،والضريب  :الشهد ؛ َّ
كأن النحل ضربه  ،ويقال للصنف من الشيء :

الضرب ؛ َّ
ض ِرب على مثال ما سواه من ذلك الشيء  ،والضريبة  :ما
كأنه ُ
ْ
ضرب على اإلنسان من جزية وغيرها والقياس واحد ؛ َّ
ضرًبا
كأنه قد ُ
ض ِرب ْ
ُي َ
 ،ثم يتسعون فيقولون  :ضرب فالن على يد فالن  :إذا حجر عليه ؛ َّ
كأنه

أراد بسط يده  ،فضرب الضارب على يده  ،فقبض يده111وأضرب فالن

عن األمر  :إذا َّ
كف  ،وهو من الكف ؛ َّ
كأنه أراد التبسط فيه ثم أضرب ،
( )

أي  :أوقع بنفسه ضرًبا فكفها عما أرادت))
فإذا كان الضرب قد استعير وتُوسِّع في معناه إلى هذا الحد الذي
بيَّنه ابن فارس  ،حتى صار يقع على جميع األعمال كما قال الخليل  ،فهل

يمكن بعد ذلك أن يجد أهل الوجوه للضرب أوجهًا تخرج عن معناه المذكور
أومجاز ؟!
ًا
ُّعا
توس ً

أن فوق في القرآن الكريم على
-011فوق  :وذكر أهل الوجوه ّ
تسعة أوجه  :أكبر  ،وأفضل  ،وأرفع  ،وأكثر  ،و(على)  ،وفوق في الظفر ،
وفوق رؤوسهم  ،وأعلى الوادي  ،وفوق في السلطان

( )

( ) 1ص . 527
( ) 2ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص  234-232وباســم الوجــوه والنظــائر ص -96
 97والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص 155-154والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص -263
265والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص  259-254ونزهــة األعــين ص  221ومنتخــب ق ـرة
العيون . 149-144
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وهذه األلفاظ مرادفة لما يدل عليه لفظ فوق  ،بل ال تخرج جميعها

عن معنى الفوقية ؛ َّ
ألن ((فوق ُيستعمل في المكان والزمان والجسم والعدد
والمنزلة 111باعتبار العلو111وباعتبار الفضيلة والمنزلة الدنيوية واألخروية
111وباعتبار القهر والغلبة))

( )

أو َّأنها تدخل في باب المجاز  ،قال ابن

الجوزي (( :األصل في فوق َّ :أنه ظرف من ظروف المكان  ،ويقابله التحت
 ،ويستعار في مواضع  ،فيقال في الرتبة  ،والمنزلة  ،والصغر  ،والكبر ،

ونحو ذلك))

( )

وقد نوهنا غير مرة َّ
بأن من عالمات وجوه اللفظ المشترك أن تكون

معانيها متباينة  ،ال ترتبط فيما بينها بصلة ترادف  ،أو مجاز  ،أو وصف ،

أو أصل  ،أو قياس  ،أو أية صلة أخرى غير صلة اللفظ المشترك.

-010األزواج  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن األزواج في القرآن الكريم على

ثالثة أوجه  :الحالئل  ،واألصناف  ،والقرناء

() 7

واستبدل ابن الجوزي

الزوجات بالحالئل
()2

قال الخليل (( :يقال  :لفالن زوجان من الحمام  ،أي  :ذكر وأنثى))

وقال ابن فارس (( :الزاي والواو والجيم  :أصل يدل على مقارنة شيء

( ) 1المفردات في غريب القرآن للراغب ص .414
( ) 2نزهة األعين ص . 221
( ) 3ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص  235-234وباســم الوجــوه والنظــائر ص -97
 94والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص 156-155وتأويـ ــل مشـ ــكل الق ـ ـرآن ص 271-271

والوجوه والنظائر للعسـكري ص 176-1175والوجـوه والنظـائر للـدامغاني ص  244ونزهـة

األعين ص  147ومنتخب قرة العيون .141-139
( ) 4العين ص . 411
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لشيء))

( )

وقال ابن الجوزي (( :الزوج  :ما كان له قرين من جنسه  ،فهو

اسم يقع على كل واحد من المقترنين  ،يقال للرجل زوج  ،وللمرأة زوج ويقال
لفالن زوجان من الحمام أي  :ذكر وأنثى))

( )

واألوجه التي ذكرها أهل الوجوه  ،ك ما هو واضح ال تخرج معانيها
اما الحالئل
عما ذكره أهل اللغة  ،فاألصناف  ،والقرناء مرادفان لألزواج َّ ،
فقد قُ ِ
بهن الزوجات على سبيل الوصف ؛ َّ
هن أحلَّ َّ
ألن َّ
صد َّ
هن اهلل على

أزو َّ
اجهن .

-018العلم  :ذكر أهل الوجوه للعلم ثالثة أوجه :
-1يعلم بمعنى يرى  ،كقوله تعالى ( :أ َْم َح ِس ْبتُ ْم أَن تَ ْد ُخلُوْا اْل َجَّن َة
ولَ َّما يعلَِم اللّه الَّ ِذين ج َ ِ
ين){آل عمران  }142 :وقوله
اه ُدوْا من ُك ْم َوَي ْعلَ َم الصَّا ِب ِر َ
َ َ
ُ
َ َْ
َّ ِ
ِ
اه ُدوْا ِمن ُك ْم){التوبة }16 :
ين َج َ
تعالى ( :أ َْم َحس ْبتُ ْم أَن تُتَْرُكوْا َولَ َّما َي ْعلَِم اللّ ُه الذ َ
-2العلم بعينه .
اعَل ُموْا أََّن َما أ ِ
ُنزِل بِ ِعْلِم
-3علم بمعنى أذن  ،كقوله تعالى َ ( :ف ْ
اللّ ِه){هود  }14 :هذا ماذكره مقاتل وهرون والعسكري والدامغاني  ،وأضاف
ابن الجوزي أوجهًا أُخر هي  :مجيء العلم بمعنى القرآن  ،والكتاب ،
علما  ،وان
والرسول  ،والفقه  ،والعقل  ،والتمييز  ،والفضل  ،وما يعده أربابه ً
()7
ند ُهم ِّم َن اْل ِعْلِم){غافر }43 :
لم يكن كذلك  ،كقوله تعالى َ ( :ف ِر ُحوا بِ َما ِع َ

( ) 1مقاييس اللغة ص .392
( ) 2نزهة األعين ص  147ومنتخب قرة العيون ص . 139
( ) 3ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص  236-235وباســم الوجــوه والنظــائر ص 94

والوجــوه والنظــائر لهــرون ص 157-156والوجــوه والنظــائر للعســكري ص  241والوجــوه

والنظائر للدامغاني ص  244ونزهة األعـين ص  211-219ومنتخـب قـرة العيـون -141
.141
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مما يدل على َّ
أن العلم ليس من األلفاظ المشتركة جعلهم إياه في

الوجه الثاني بمعنى العلم بعينه  ،أل َّن من عالمات اللفظ المشترك أن ال

يكون له معنى مستقل يميزه من بين المعاني المنسوبة إليه  ،والقرآن والكتاب

والرسول أوجه معكوسة ؛ َّ
ألنه ما أريد تسمية العلم بهذه األمور الثالثة كما

تقليدا لمنهج أهل الوجوه  ،واَّنما تسمية ٍّ
كل منها بالعلم ،
فعل ابن الجوزي ً
والوجه األخير أريد به العلم بعينه يعلمه أصحابه  ،وقد استشهد للفضل بقوله
ال إَِّن َما أُوتِيتُهُ َعَلى ِعْلٍم ِع ِندي){القصص  }74 :وهذا الوجه
تعالى َ ( :ق َ
مختلق ؛ َّ
ألنه يدخل في باب التفسير ؛ والدليل على ذلك َّ
أن ابن الجوزي
الذي عيَّن جعل العلم بمعنى الفضل في النزهة والمنتخب ؛ ليصح أن يكون

وجهًا  ،لم يعيِّنه في الزاد فقد قال في تفسيره (( :قوله تعالى ( :إَِّن َما أُوتِيتُ ُه)
يعني المال ( َعلَى ِعْلٍم ِع ِندي) فيه خمسة أقوال  :أحدها  :على علم عندي
بصنعة الذهب111والثاني  :برضى اهلل عني111والثالث  :على خير ِ
عل َمه
( )
اهللُ عندي  ،قاله مقاتل( ) والرابع َّ :إنما أُعطيته لفضل علمي  ،قاله الفراء
قال الزجاج  :ادعى َّأنه أُعطي المال لعلمه بالتوراة  ،والخامس على علم
عندي بوجوه المكاسب))

()7

كيف تسنى البن الجوزي أن يجعل القول الرابع من أوجه العلم ؟!

َّ
ألنه سيجوز لغيره بالقدر نفسه أن يجعله القول األول  ،أو القول الثاني  ،أو

الثالث  ،أو الخامس على حد سواء َّ ،إنه التقلي د لمنهج مقاتل في اختالق
الوجوه  ،هذا من جهة ومن جهة أخرى َّ
فإن ابن الجوزي اختلق طريقة

( ) 1تفسير مقاتل .516/2
كنت أهله ومستحقًّا لـه ؛ إذ أُاعطيتـه لفضـل
( ) 2قال الفراء (( :على فضل عندي  ،أي ُ :
علمي)) معاني القرآن .213/2
( ) 3زاد المسير .119/6
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الختالق األوجه  ،وهي َّأنه اتخذ مما جاز إضافته للشيء وجهًا له ؛ إذ َّ
عد
الفضل من أوجه العلم ؛ لجعل قوله تعالى َ ( :عَلى ِعْلٍم) بتقدير  :على فضل

علمي  ،وبهذه الطريقة يمكن اختالق أوجه أخرى للعلم  ،كاإلخالص ،
والكمال  ،والتمام  ،والكفء  ،والجاه  ،والشرف  ،بعد جعله بتقدير  :على
إخالص علمي  ،وعلى كمال علمي  ،وعلى تمام علمي  ،وعلى كفء علمي
 ،وعلى جاه علمي  ،وعلى شرف علمي  ،ألمكن اختالق هذه األوجه

ونحوها.

أما جعل العلم بمعنى اإلذن فهو وجه اعتباطي  ،وال يصح أن ُي ُّ
عد
َّ

وجهًا له ؛ َّ
ألن اإلذن بالشيء من مستلزماته العلم به ؛ لذلك فسَّر الطبري
قوله تعالى ( :أََّن َما أ ِ
ُنزِل بِ ِعْلِم اللّ ِه) (( َّإنما أُنزل من السماء على محمد صلى
اهلل عليه وسلم بعلم اهلل واذنه)) ( ) فقرن العلم باإلذن  ،بل المعنى المراد هو

العلم من دون اإلذن ؛ َّ
ألنه جاء بلفظه من دونه  ،قال الزجاج (( :ومعنى
ُنزِل بِ ِعْلِم الّل ِه) أي  :أ ِ
(أ ِ
ُنزل واهلل عالم بإنزاله وعالم َّأنه حق من عنده  ،ويجوز
أن يكون  ،واهلل أعلم (بِ ِعْلِم الّل ِه) أي  :بما أنبأ اهلل فيه من غيب َّ
ودل على

كتابا  ،وهذا
ما سيكون  ،وما سلف مما لم يق أر به النبي صلى اهلل عليه وسلم ً
دليل على َّأنه من عند اهلل)) ( ) ومثل هذا قال الواحدي( )7وفسَّر البيضاوي
ُنزل (بِ ِعْلِم الّل ِه) أي  :أ ِ
اآلية بقوله (( :فاعلموا َّأنما أ ِ
ملتبسا بما ال يعلمه
ُنزل
ً
ّإال اهلل  ،وال يقدر عليه سواه)) ( ) 2وابن الجوزي الذي عيَّن في النزهة

مستشهدا باآلية
تقليدا لمقاتل وأهل الوجوه
ً
والمنتخب جعل العلم بمعنى اإلذن ً
( ) 1جامع البيان . 15/12
( ) 2معاني القرآن واعرابه . 35/3
( ) 3الوسيط .567/2
( ) 4أنوار التنزيل . 131/3
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( )

المذكورة

قال في تفسيرها في تفسيره (( :فيه قوالن  :أحدهما  :أنزله وهو

عالم بإنزاله وعالم َّ
بأنه حق من عنده  ،والثاني  :أنزله بما أخبر فيه من

الغيب َّ
ودل على ما سيكون وسلف  ،ذكرهما الزجاج))

( )

فتأمل َّأنه تبنى
َّ

هذين القولين وليس من بينهما الوجه الذي عيَّنه في النزهة والمنتخب .
َّ ِ
ِ
ين
وجعلهم العلم في الوجه األول في قوله تعالى َ ( :ولَ َّما َي ْعَلم اللّهُ الذ َ
ج َ ِ
ين) بمعنى الرؤية تحريف لداللة اللفظ ؛ َّ
ألنه
اه ُدوْا من ُك ْم َوَي ْعلَ َم الصَّا ِب ِر َ
َ

سبحانه لو أراد الرؤية لجاء بلفظها  ،ففي غير باب المجاز يكون من العبث

ظا وهو يريد معنى لفظ آخر َّ ،
ألنه به تبطل
أن يستعمل القرآن الكريم لف ً

المعاني ويتعطل البحث في التفسير ؛ وال يجوز أن ننسب مثل هذا التصرف
في التعبير إلى كالم اهلل بطريق مباشر أو غير مباشر  ،لذلك جاء تفسير

اآلية على َّ
أن المراد من العلم العلم بعينه  ،ففي تفسير قوله تعالى َ ( :ولَ َّما
يعَلِم الّله الَّ ِذين ج َ ِ
ولما
ين) قال الزجاج (( :المعنى َّ :
اه ُدوْا من ُك ْم َوَي ْعَل َم الصَّا ِب ِر َ
َ َ
ُ
َْ
اقعا منهم ؛
يقع العلم بالجهاد والعلم بصبر الصابرين َّ ،
ولما يعلم اهلل ذلك و ً

َّ
غيبا  ،واَّنما يجازيهم على عملهم))
ألنه جل وعز يعلمه ً
غيبا
كائنا
ً
غيبا111وليعلم ذلك ً
موجودا كما علمه ً
((والمعنى  :ليقع ما علمه ً
غيبا)) ( )2وقال ابن
 ،فالمجازاة َّإنما تقع بما يعلمه
ً
موجودا  ،ال بما علمه ً
()7

وقال الواحدي :

ال َّأنهم
عطية (( :وليعلم  ،معناه  :ليظهر في الوجود إيمان الذين قدعلم أز ً
يؤمنون ؛ وليساوق علمه إيمانهم ووجودهم  ،وا َّ
ال فقد علمهم في األول ،

( ) 1ص . 141
( ) 2زاد المسير ، 64/4وينظر  :معاني القرآن واعرابه للزجاج 35/3
( ) 3معاني القرآن واعرابه . 397/1
( ) 4الوسيط .497/1
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وعلمه تعالى ال يط أر عليه التغيير)) ( ) وقال أبو حيان (( :والمراد بنفي
العلم انتفاء متعلقه َّ
؛ألنه منتف بانتفائه  ،كما قال تعالى َ ( :وَل ْو َعِل َم الّل ُه
ِ
الس َم َعهُ ْم){األنفال  }23 :المعنى  :لم يكن فيهم خير ؛ َّ
ألن ما لم
في ِه ْم َخ ْي ًار ْ
( )

وابن الجوزي الذي

أبدا))
موجودا ال يكون
يتعلق به علم اهلل تعالى
موجودا ً
ً
ً
عيَّن في النزهة والمنتخب جعل العلم بمعنى الرؤية في قوله تعالى ( :أ َْم
َّ ِ
ِ
اه ُدوْا ِمن ُك ْم){التوبة  )7( }16 :جعله
ين َج َ
َحس ْبتُ ْم أَن تُتَْرُكوْا َولَ َّما َي ْعلَِم اللّهُ الذ َ
بمعنى العلم بعينه في تفسيره  ،فقال َ ((( :وَل َّما َي ْعَلِم اللَّ ُه) أي  :ولم تجاهدوا

غيبا ؛ فأراد إظهار ما علم ؛
فيعلم اهلل وجود ذلك منكم  ،وقد كان يعلم ذلك ً
ليجازي على العمل)) ( )2ولم يشر إلى معنى الرؤية .

فهذه هي حقيقة الوجوه العشرة المذكورة  ،فجميعها مختلقة  ،وقد

اختلقها أهل الوجوه بأربعة طرق  :بطريق الترادف  ،والدراسة المعكوسة ،
والوصف  ،والتحريف  ،هذا إن صح ما ادعوه  ،وا َّ
ال َّ
فإنه قد أريد من العلم
في شواهد المواضع جميعها العلم بعينه .

-013نرى  :ذكر مقاتل وهرون َّ
أن نرى ومشتقاتها في القرآن الكريم

على أربعة أوجه  :العلم  ،والمعاينة  ،والنظر  ،والخبر

()3

وهذه األوجه معان مرادفة للرؤية وليست أوجهًا لها  ،هذا إن صح ما
ادعياه  ،واالَّ فإنه قد أريد من لفظ الرؤية في هذه المواضع األربعة معنى
( ) 1المحرر الوجيز . 514/1
( ) 2البحر المحيط . 94/3
( ) 3منتخب قرة العيون ص . 141
( ) 4زاد المسير .141/3
( ) 5ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص  237-236وباســم الوجــوه والنظــائر ص -94
 99والوجوه والنظائر لهرون ص 154
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الرؤية بعينها  .وأضاف ابن الجوزي ثالثة أوجه أُخر هي (( :االعتبار ،
َّ
ٍ ِ
ِ
َّماء){النحل :
ومنه قوله تعالى ( :أََل ْم َي َرْوْا إَلى الط ْي ِر ُم َس َّخ َرات في َج ِّو الس َ
 }79والسماع  ،ومنه قوله تعالى ( :وِا َذا أرَي َ َّ ِ
ون ِفي َآياتَِنا
َ َْ
وض َ
ين َي ُخ ُ
ت الذ َ

ض َع ْنهُ ْم){األنعام  }64 :والتعجب  ،ومنه قوله تعالى ( :أَلَ ْم تََر إَِلى
َع ِر ْ
َفأ ْ
( )
َّ ِ
ون أَنفُ َسهُ ْم){النساء ))}49 :
ين ُي َزُّك َ
الذ َ

واألوجه التي أضافها ابن الجوزي للرؤية أوجه اعتباطية  ،والدليل

على ذلك َّأنه لم يتطرق إلى تفسير الرؤية بمعنى االعتبار  ،والسماع  ،في
آيتي النحل  ،واألنعام  ،وقد تطرق إلى تفسيرها في آية النساء  ،لكنه فسَّرها
َّ ِ
ين
بغير المعنى الذي عيَّنه في النزهة  ،فقال(( :قوله تعالى ( :أََل ْم تََر إَِلى الذ َ
خب ْر  ،قاله
ون أَنفُ َسهُ ْم)111وفي قوله (أَلَ ْم تَر) قوالنَ  :أحدهما  :ألم تُ َ
ُي َزُّك َ
ابن قتيبة  ،والثاني  :ألم تعلم  ،قاله الزجاج))

( )

ذكر هذين القولين  ،ولم

يشر البتة إلى معنى التعجب  ،والتعجب لو صح  ،فهو لم يأت من لفظ

كثير ما يخرج إلى معان مجازية التي من
الرؤية  ،بل من االستفهام الذي ً ا
بينها  :اإلنكار  ،والتوبيخ  ،والتعجب .

-012حين  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن (حين) ورد في القرآن الكريم على

أوجه عديده هي :

-1سنة أو ستة أشهر  ،كما قال ابن الجوزي .
-2ومنتهى اآلجال .
-3والساعات .
-4وزمان لم ُيؤقت  ،أو أربعون سنة أو زمان منكر  ،كما قال ابن الجوزي
-5ونصف النهار

( ) 1نزهة األعين ص . 134
( ) 2زاد المسير  63/2وينظر  :معاني القرآن واعرابه للزجاج . 44/2
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-6ونصف النهار .
-7وخمس سنين .

-4وابتداء القتال يوم بدر

( )

وأقول ما قلته في اللفظ السابق  :أهذه أوجه للحين أم معان مرادفة

له ؟! وأكبر دليل على ذلك َّ
ضمنا
صرحا
أن العسكري وابن الجوزي أنفسهما َّ
ً
عرف األول (حين)
بترادفها و َّأنها تدخل جميعها في معنى الحين  ،عندما َّ

بقوله (( :والحين يقع على كل شيء من األوقات قصير وطويل  ،ويكون
محدودا أو غير محدود))
ً
()7
وكثيره))

( )

وعرفَّه الثاني بقوله (( :الحين  :الزمان قليله

أيضا هذا إن صح ما ادعاه أهل الوجوه  ،واالَّ َّ
فإن (حين)
وأقول ً
جاءت في شواهد المواضع المذكورة  ،وأينما وردت في القرآن الكريم بمعنى

(حين) بعينه .

عرف العسكري النسيان َّ
بأن ((أصله الترك (أو
-015النسيان َّ :

نسيانا ؛ َّ
ألن الناسي
وس ِّمي خالف الذكر
ً
التأخير كما قال ابن الجوزي) ُ
()2
للشيء تارك له))

( ) 1ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص  234وباســم الوجــوه والنظــائر ص 111-99
والوجوه والنظـائر لهـرون ص  154والوجـوه والنظـائر للعسـكري ص  141-134والوجـوه
والنظــائر للــدامغاني ص  146-145ونزهــة األعــين ص  115-114ومنتخــب قـرة العيــون
. 96-95
( ) 2الوجوه والنظائر ص . 139-134
( ) 3نزهة األعين ص  114ومنتخب قرة العيون . 95
( ) 4الوجوه والنظائر ص  ، 322وينظر  :منتخب قرة العيون ص . 226
338

وذكر أهل الوجوه َّ
أن النسيان في القرآن الكريم على ثالثة أوجه :
النسيان أو خالف الذكر  ،والترك  ،والتخليد في النار

( )

النسيان أو خالف الذكر هو النسيان بعينه  ،والترك  ،والتخليد في

النار  ،معنيان مرادفان للنسيان .

-016النصر (( :النصر  :العون  ،وانتصر فالن  :انتقم ،
والنصر  :المطر  ،والنصر  :اإلتيان))

( )

والنصر عند أهل الوجوه على

أربعة أوجه  :المنع  ،والعون  ،والظفر  ،واالنتقام

()7

أوجها له
أيضا معان مرادفة للنصر  ،وليست
وهذه األوجه ً
ً
-017الصاعقة  :قال الخليل (( :الصاعقة  :صيحة العذاب ،

والصاعقة  :الصوت الشديد من صوت الرعد  ،يسقط منه قطعة من نار
111و ِ
صعقا ُغ ِشي عليه من صوت يسمعه
الصعق  :المغشي عليه  ،صعق
ً

صعقا  :مات))
 ،أو حس أو نحوه  ،وصعق
ً

()2

(( َّ
كأنه أصابته صاعقة))

()3

والصاعقة عند أهل الوجوه على خمسة أوجه :

( ) 1ينظر  :األشباه والنظائر لمقاتل ص  239وباسم الوجـوه والنظـائر ص  111والوجـوه
والنظــائر لهــرون ص  159وتأويــل مشــكل الق ـرآن ص  271والوجــوه والنظــائر للعســكري
ص 323-322والوجـ ــوه والنظـ ــائر للـ ــدامغاني ص  452-451ونزهـ ــة األعـ ــين ص 241
ومنتخب قرة العيون.226
( ) 2نزهة األعين ص . 244
( ) 3ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  241-239وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص
 111-111والوجــوه والنظــائر لهــرون ص  161-159والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص
. 453

( ) 4العين ص . 521
( ) 5مقاييس اللغة ص .445
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-1موت عقوبة يرجع صاحبه إلى الدنيا .
-2موت عقوبة ال يرجع صاحبه إلى الدنيا .
-3الموت باآلجال .

-4النار التي تقع من السحاب .
-5الغشي( ).

عرفها
وهذه األوجه كما ترى تدخل جميعها في معنى الصاعقة كما َّ

الخليل وابن فارس ؛ فهي إن لم تعن الصاعقة بعينها َّ ،
فإنها تُعد معاني
مرادفة لها .
-012ما  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن (ما) في القرآن على ثمانية أوجه ،

خبر في التعجب  ،وأن تكون نكرة
هي  :ال  ،و(ليس)  ،و(لم)  ،وأن تكون ًا
موصوفة  ،وأن تكون للشرط والجزاء  ،وأن تكون مصدرية  ،وبمعنى  :أي
شيء في االستفهام  ،و(من) الموصولة  ،و(الذي)  ،و(كما)  ،وصلة

(زائدة)( ) والنكرة الموصوفة هي الموصولة نفسها .

هذا هو اللفظ الثامن بعد المئة الذي ُي ُّ
عد أول لفظ من األلفاظ
المشتركة حقًّا ّ ،إال َّ
أيضا طريقة الترادف ؛ ليختلقوا
أن أهل الوجوه اتبعوا ً

لـ(ما) أوجهًا وهمية  ،تضاف إلى أوجهه الحقيقية ؛ فجعلوها بمعنى (ال)
و(ليس) و(لم) وهذه األوجه الثالثة ألفاظ مرادفة لـ(ما) وليست أوجهًا له ،

( ) 1ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  242-241وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص
 112-111والوجــوه والنظ ــائر له ــرون ص  161-161والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص
 212والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص  294ونزهــة األعــين ص  177-176ومنتخــب ق ـرة
العيون . 161
( ) 2ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص  244-242وباســم الوجــوه والنظــائر ص 112
114والوجــوه والنظــائر لهــرون ص  163-161والوجــوه والنظــائر للعســكري ص -299 311ونزهة األعين ص  273-271ومنتخب قرة العيون.221-221
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أن (ما) لفظ مشترك  ،و َّ
فصحيح َّ
أن من أوجهها معنى النفي  ،لكن ليس

صحيحا َّأنها تج يء بمعاني أدوات النفي األُخر  ،وان شاركتها في المعنى
ً
العام  ،فأدوات النفي لكل منها داللتها المستقلة التي تميزها من غيرها ،
أحدا من أصحاب كتب حروف
واستعماالتها الخاصة بها ؛ لذلك لم أجد ً
المعاني والنحو واللغة من جعل (ما) بمعنى (ال) أو(ليس) أو(لم)  ،بل درسوا
كالًّ منها على حدة  ،وأكدوا َّ
أن بينها فروقًا أساسية في الداللة واالستعمال ،
وهذا ما بسطته في كتابي ( :ما) في القرآن الكريم /دراسة نحوية  ،الذي هو

في األصل أطروحتي للدكتوراه ؛ لذا ُّ
احدا ،
أعد األوجه الثالثة األولى وجهًا و ً
هو النفي  ،ويليه معنى االستفهام .

وكذلك ( ِ
من) الموصولة  ،والذي  ،هما لفظان مرادفان لـ(ما) فهما

وجه واحد  ،يشتركان معها بمعنى الموصولية .
أما جعل (ما) بمعنى (كما) فهو وجه لم يقل به النحاة وال
َّ
المفسرون  ،وقد استشهد له مقاتل وهرون وابن الجوزي بقوله تعالى ( :لِتُ ِنذ َر
ِ
ِ
فوما كما
اؤ ُه ْم َفهُ ْم َغافلُ َ
َق ْو ًما َّما أُنذ َر َآب ُ
ون){يس  }6 :والتقدير عندهم  :لتنذر ً
ِِ
ين
أُنذر آباؤهم  ،واستشهد األول وال ثاني بشاهد ثان هو قوله تعالى َ ( :خالد َ
ِفيها ما َد ِ
ض){هود  }114 ،117 :والتقدير خالدين فيها
َّم َاو ُ
ات َواأل َْر ُ
امت الس َ
َ َ َ
كما دامت السموت واألرض .

والدليل على التقليد من لدن أصحاب كتب الوجوه لمقاتل َّ
أن ابن

الجوزي الذي عيَّن في نزهته ومنتخبه أن تكون (ما) بمعنى (كما) في قوله
ِ
ِ
ِ ِ
ون) قال في تفسيرها في
اؤ ُه ْم َفهُ ْم َغافلُ َ
تعالى ( :لتُنذ َر َق ْو ًما َّما أُنذ َر َآب ُ
تفسيره (( :في (ما) قوالن  :أحدهما َّ :أنها نفي وهو قول قتادة والزجاج في
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األكثرين  ،والثاني َّ :أنها بمعنى (كما) قاله مقاتل  ،وقيل هي بمعنى
(الذي)))

( )

وقد كان هذا الشاهد القرآني أحد الشواهد التي درستها في كتابي :

(ما) في القرآن الكريم/دراسة نحوية  ،وفيما يأتي نص ما قلته فيه
وبهوامشه (( :وأجازوا ان تكون (ما) موصولة في قوله تعالى( :لِتُ ِنذ َر قَ ْومًا َّما
ِ
ِ
ون) [يس ]6:والتقدير  :بما أنذر آباؤهم()2وأجاز بعضهم
اؤ ُه ْم فَهُ ْم َغافلُ َ
أُنذ َر َآب ُ
إنذار مثل إنذار آبائهم( ،)3ومنهم
أن تكون مصدرية  ،والتقدير  :لتنذر قوما ًا
من ذهب إلى زيادتها(َّ )4
ورج ح أكثر النحاة والمفسرين أن تكون نافية ؛ بداللة
ِ
ون) ،وقوله تعالى في سورة [القصص( : ]46:لِتُ ِنذ َر
قوله تعالى ( َفهُ ْم َغافلُ َ
َّ
ِ
اهم ِّمن َّن ِذ ٍ
ون) والمعنى :لتنذر قوما لم ينذر
قَ ْوماً َّما أَتَ ُ
ير ِّمن قَْبل َك لَ َعلهُ ْم َيتَ َذ َّك ُر َ

آباؤهم  ،والمقصود باآلباء األدنون منهم ال األباعد()))5

()2

أما وجه الصلة  ،أي  :الزيادة  ،فهو وجه ال وجود له في كتاب
َّ

اهلل  ،وهذه القضية قد تناولتها مفصلة قي كتابي المذكور في الفصل الثالث
من الباب الثاني

()3

( ) 1زاد المسير . 272/6
( )2جامع البيان .151/22
( )3مشكل إع ارب القرآن،599/2والبيان في غريب إعراب القرآن.291/2
( )4التبيان في إعراب القرآن.1179/2
( )5معاني القرآن للفراء ،372/2ومعـاني القـرآن لألخفـش  ،449/2ومعـاني القـرآن واع اربـه
 ،274/4واعـ ـ ـراب القـ ـ ـرآن للنح ـ ــاس  719/2والبغ ـ ــداديات ص ،356والكش ـ ــاف ،5-4/4
ومفاتيح الغيب  43-42/26ومغني اللبيب .315/1

( ) 6ص . 157-156
( ) 7تحت عنوان (ما) الزائدة ص 219-161
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ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا المقام َّ
أن أوجه اللفظ يجب أن ُيعبَّر

عنها بالمعاني ال باأللفاظ  ،فعندما نجعل من أوجه (ما) مجيئها بمعنى (ال)

 ،و(ليس)  ،و(لم)  ،وبمعنى  :أي شيء في االستفهام  ،و(من) الموصولة ،
و(الذي)  ،و(كما) فقد أدخلنا (ما) وهذه المعاني في باب التضمين  ،ال في
باب وجوه اللفظ المشترك  ،وال تضمين في كتاب اهلل ؛ َّ
ألنه ما من لفظين

في كتاب اهلل متطابقين في المعنى  ،فاللفظ القرآني ال يطابق معناه ّإال اللفظ

نفسه  ،فتكون األوجه الصحيحة التي ذكرها أهل الوجوه هي  :النفي ،
واالستفهام  ،والموصولية  ،والشرطية  ،والتعجبية  ،وهذه األوجه هي كما
ترى معان متباينة  ،ال تربط بين ها صلة ترادف أو مجاز أو وصف  ،وال أية

صلة أخرى غير صلة اللفظ المشترك .

-019المس  :قال ابن فارس (( :الميم والسين أصل واحد يدل

َّ
َّ
الجن
كأن
مسس
ٌّ
على جس الشيء باليد  ،والممسوس الذي به
()7

ومس المرأةَ  :جامعها))
مسته))( )((و ُّ
المس  :الجنون)) ( ) (( ٍّ
وذكر أهل الوجوه َّ
المس في القرآن الكريم على أربعة أوجه ،
َّ
أن
هي  :اإلصابة  ،والتقاء البشرتين  ،والخبل  ،والجماع

()2

( ) 1مقاييس اللغة ص . 442
( ) 2الوجوه والنظائر للعسكري ص . 311
( ) 3أساس البالغة للزمخشري .596
( ) 4ينظر  :األشباه والنظـائر لمقاتـل ص 246-245وباسـم الوجـوه والنظـائر ص -114

 115والوجــوه والنظ ــائر له ــرون ص  164-163والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص-311
 311والوجوه والنظائر للدامغاني ص  422-421ومنتخب قرة العيون ص . 215
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اإلصابة معنى مرادف للَّمس  ،والتقاء البشرتين هو المس بعينه ،

وكذلك الخبل ؛ َّ
ألنه من مس الجن  ،وقد شاع في كتاب اهلل استعمال المس
كناية عن الجماع ؛ َّ
ألنه يمثل أوسع حاالت المس وأشده .

الزخرف  :الزينة 111و ُّ
-001الزخرف  :قال الخليل ُّ (( :
الزخرف :

الذهب))( )وقال العسكري (( :الزخرف  :أصله الذهب ثم استعمل في التزيين
زورته وحسَّنته))
 ،فيقال :
زخرفت البيت  :إذا زيَّنته  ،وزخرفت القول  :إذا َّ
ُ
()7
وقال ابن الجوزي (( :األصل في الزخرف  :الحسن والتزيين))

( )

وذكر أهل الوجوه َّ :
أن الزخرف في القرآن الكريم على ثالثة أوجه :

الذهب  ،والحسن والزينة  ،وتزيين من القول يغرون به

()2

أهذه أوجه للزخرف أم هي الزخرف بعينه ؟!

-000يصدون  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن (يصدون) جاء في القرآن
الكريم على أربعة أوجه :

ِِ
ين
األول  :يصدون  :يعني يعرضون كقوله تعالى َ ( :أرَْي َ
ت اْل ُمَنافق َ
ودا){النساء }61 :
ون َع َ
ص ُد ً
ص ُّد َ
نك ُ
َي ُ
َّ ِ
ين َك َف ُروا
والثاني  :يصدون  :يعني يمنعون كقوله تعالى ( :إِ َّن الذ َ
ون َعن سبِ ِ
يل){الحج }25 :
ص ُّد َ
َ
َوَي ُ

( ) 1العين ص. 347
( ) 2الوجوه والنظائر ص . 173
( ) 3نزهة األعين ص  147ومنتخب قرة العيون ص . 139
( ) 4ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص  247-246وباســم الوجــوه والنظــائر ص 115
والوجوه والنظائر لهرون ص  164والوجـوه والنظـائر للعسـكري ص 173والوجـوه والنظـائر
للدامغاني ص  249-244ونزهة األعين ص  147ومنتخب قرة العيون ص . 139
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َّ
استَ ْغَنى
الثالث :
تصدى له يعني أقبل إليه كقوله تعالى ( :أ َّ
َما َم ِن ْ
ص َّدى){عبس }6-5 :
{َ }5فأ َ
َنت َلهُ تَ َ

ب ْاب ُن
ض ِر َ
الرابع  :يصدون  :يعني يضحكون كقوله تعالى َ ( :وَل َّما ُ
( )
ِ
ِ
ون){الزخرف }57 :
َم ْرَي َم َمثَ ًال إِ َذا َق ْو ُم َك م ْنهُ َيص ُّد َ
صد فعل الزم ومتعد  ،تقول َّ :
صد فالن عن األمر  :أعرض عنه

( )
َّ
تعرض له وأفبل
فالنا عن األمر  :منعه
،
وتصدى فالن لفالن َّ :
وصد ً
()7
وصد ِ
َّ
َّ
يص ّد(بالكسر) َّ
ضج وضحك ،
يص ّد(بالضم)  :أعرض ،
عليه
وصد ُ
ِ
ب ْاب ُن َم ْرَي َم َمثَ ًال إِ َذا َق ْو ُم َك م ْنهُ
ض ِر َ
وبالضم والكسر قُ ِرئ قوله تعالى َ ( :وَل َّما ُ
ِ
ون) بضم
ص ُّد َ
َيص ُّد َ
ون){الزخرف  }57 :ق أر نافع وابن عامر والكسائي (َي ُ

الصاد  ،والباقون بكسرها  ،وحجة من ق أر بالضم جعل الفعل بمعنى  :يعدلون

ويعرضون  ،وحجة من ق أر بالكسر جعله بمعنى  :يضحكون ويعجون
ويضجون ( )2وقال الكسائي ِ (( :
ويصدون لغتان بمعنى واحد  ،كما
يصدون
ُ
()3
وشد ِ
وين ُّم َّ ،
يش ُّد وي ُش ُّد))
يقال َّ :
نم وينِ ُّم ُ

( ) 1ينظ ــر  :األشـ ــباه والنظ ــائر لمقاتـ ــل ص  247وباس ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص - 115
116والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص 165-164والوجـ ــوه والنظـ ــائر للـ ــدامغاني ص 316
ونزهة األعين ص . 173
( ) 2ينظر  :مقاييس اللغة ص  ، 443ونزهة األعين ص  173وتاج العروس 154/4
( ) 3ينظر  :لسان العرب . 219-214/4
( ) 4ينظر  :العين ص  ، 511ومجاز القرآن  ، 251والكشف عـن وجـوه القـراءات السـبع
لمكــي بــن طالــب القيســي  ، 261/2واع ـراب الق ـراءات الســبع  ،البــن خالويــه األصــبهاني

ص . 414
( ) 5معاني القرآن للكسائي ص .224-227
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والصحيح َّ
أن معنى (يصدون) في القراءتين يضحكون ويضجون ؛
متأت إلي ه من كسر صاد ( ِ
ٍّ
َّ
يصدون)  ،بل من تعديه
ألن هذا المعنى غير
وكثير ما يجيء حرف الجر ِّ
موجهًا لمعنى
ًا
إلى مفعوله بـحرف الجر ( ِمن) ،
َّ
فصد فالن عن األمر  :أعرض عنه  ،وهكذا جاء شاهد
الفعل المتعلق به ،
متعديا إلى مفعوله
الزما
فعال
الوجه األول الذي ُجعل بمعنى يعرضون ً
ً
ً
ِِ
َّ
وصده عن
ودا)
ون َع َ
ص ُد ً
بـ(عن) وهو قوله تعالى ( َأرَْي َ
ص ُّد َ
ت اْل ُمَنافق َ
نك ُ
ين َي ُ
األمر  :جعله يعرض عنه  ،بمعنى منعه  ،وهكذا جاء شاهد الوجه الثاني
متعديا إلى مفعوله الثاني بـ(عن) وهو قوله
فعال
الذي ُجعل بمعنى يمنعون ً ،
ً
َّ ِ
ون َعن س ِب ِ
يل) أي  :ويصدون الناس عن
ص ُّد َ
تعالى ( :إِ َّن الذ َ
َ
ين َك َف ُروا َوَي ُ
َّ
تعرض له وأقبل عليه  ،وهكذا جاء شاهد الوجه
سبيل اهلل ،
وتصدى له َّ :

زما
الثالث الذي ُجعل بمعنى اإلقبال إلى الشيء ً ،
فعال ال ً
َنت
بالالم  ،وهو قوله تعالى ( :أ َّ
استَ ْغَنى {َ }5فأ َ
َما َم ِن ْ

متعديا إلى مفعوله
ً
ص َّدى) و َّ
صد
َل ُه تَ َ

َّ
منه  :ضحك منه َّ
وضج  ،وهكذا جاء شاهد الوجه الرابع األخير الذي
وعج
متعديا إلى مفعوله بـ( ِمن) وهو قوله
الزما
ُجعل بمعنى يضحكون ً ،
ً
فعال ً
ِ
ِ
ون)
ب ْاب ُن َم ْرَي َم َمثَ ًال إِ َذا َق ْو ُم َك م ْنهُ َيص ُّد َ
ض ِر َ
تعالى َ ( :ولَ َّما ُ
يتبيَّن مما َّ
تقدم ذكره َّ
أن األوجه األربعة التي ذكرها أهل الوجوه
جاءت بمعنى (يصدون) بعينه بحسب تعديه ولزومه  ،وحسب الحرف الذي
تعدى به إلى مفعوله  ،أي  :تعدد األوجه جاء من اختالف التركيب ؛ لذ ال

أوجه وال نظائر كما زعم أهل الوجوه .

-008كان  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن (كان) في القرآن الكريم على ستة

أوجه هي :

ان لِ ُم ْؤ ِم ٍن أَن َي ْقتُ َل
-1كان  :بمعنى ينبغي  ،كقوله تعالى َ ( :و َما َك َ
طًئا){النساء }92 :
ُم ْؤ ِمًنا إِالَّ َخ َ
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ان اللّ ُه
-2كان  :صلة في الكالم  ،أي  :زائدة كقوله تعالى َ ( :و َك َ
َغفُ ا ِ
يما){النساء  }111 :يعني  :واهلل غفور رحيم .
ور َّرح ً
ً
ِ
-3كان  :يعني هو كقوله تعالى َ ( :قالُوا َك ْي َ ِّ
ان في
ف ُن َكل ُم َمن َك َ
ِ
صبِيًّا){مريم  }29 :يعني  :من هو في المهد .
اْل َم ْهد َ
ق اْل َو ْع ِد
ص ِاد َ
-4كان  :بمعنى هكذا كان كقوله تعالى ( :إَِّنهُ َك َ
ان َ
ان َر ُسوًال َّنبِيًّا){مريم }54 :
َو َك َ
-5كان  :يعني صار .

ان ُذو ُع ْس َ ٍرة َفَن ِظ َرةٌ
-6كان  :يعني ُو ِجد كقوله تعالى َ ( :وِان َك َ
( )
َم ْي َس َ ٍرة){البقرة }241 :

إَِلى

القول بالزيادة كما جاء في الوجه الثاني يجب أن يستبعد جملة

وتفصيالً من أوجه كل لفظ ؛ َّ
ألنه ال زيادة في كتاب اهلل  ،وهذا مما يجب
اإليمان به

قال ابن فارس (( :الكاف والواو والنون  :أصل يدل على اإلخبار

إما في زمان ماض  ،أو زمان راهن يقولون  :كان
عن حدوث شيء َّ ،

ان ُذو ُع ْس َرٍة
الشيء يكون ً
كونا  :إذا وقع وحضر  ،قال اهلل تعالى َ ( :وِان َك َ
فََن ِظ َرةٌ إِلَى َم ْي َس َرٍة){البقرة  }241 :أي  :حضر وجاء  ،ويقولون  :قد كان
المسند إلى البشر والى
الشتاء  ،أي  :جاء وحضر)) ( ) وهذا هو شأن (كان)
َ
أما (كان) المسند إلى اهلل تعالى
كل مخلوق  ،فهو يدل على كينونة حادثة َّ ،

( ) 1ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  251-244وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص
117-116والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص 167-165والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص
 245-244والوج ـ ـ ــوه والنظ ـ ـ ــائر لل ـ ـ ــدامغاني ص 393ونزه ـ ـ ــة األع ـ ـ ــين ص 246-245
ومنتخب قرة العيون ص .214-217
( ) 2مقاييس اللغة ص 797
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فإنه يفيد الكينونة األزلية األبدية  ،فقوله تعالى ( :و َكان اللّه َغفُ ا ِ
َّ
يما)
َ َ ُ
ور َّرح ً
ً
رحيما َّ ،
ألن صفات اهلل من ذات
غفور
ًا
تقديره  :كان اهلل منذ األزل ولم يزل
ً

اهلل  ،وهي مالزمة له جل وعال  ،ال تنفك عنه  ،وقوله تعالى مث ً
ال ( َوالّلهُ
ِ
يم){البقرة  }214 :من دون (كان) يفيد وصف اهلل سبحانه بهاتين
َغفُ ٌ
ور َّرح ٌ
الصفتين  ،وباستعمال (كان) ال يفيد وصف اهلل تعالى ذكره َّ
بأنه غفور رحيم

أيضا َّ
بأن هاتين الصفتين متحركتان متكررتا الحدوث على
فحسب  ،بل يفيد ً
عباده وخلقه باستمرار وكلما احتاجوا إليهما.
ق اْل َو ْع ِد
َّ
ص ِاد َ
أما (كان) في الوجه الرابع في قوله تعالى (إَِّن ُه َك َ
ان َ
أيضا في زمان ماض  ،قال ابن
ان َر ُسوًال َّنبِيًّا) فهو يعني (كان) بعينه ً
َو َك َ
أمير  ،يريد َّ
أن ذلك كان في زمان
أما الماضي فقولنا  :كان زيد ًا
فارس (( :و َّ
سالف))

( )

فـ(كان) ليس صلة  ،أو بمعنى ينبغي  ،أو هو  ،أو هكذا  ،أو

(صار)  ،أو ( ُو ِجد) بل هو في كل موضع وشاهد بالمعنى الموضوع له،
أما األوجه المذكورة فهي جميعها معان مرادفة لـ(كان)
وكما بيَّنه ابن فارس َّ ،

وليست أوجهًا له  ،أي َّ :أنها ال تدل على (كان) بعينه  ،بل على معان قريبة
ال ُجعله بمعنى
يفا لداللته  ،من ذلك مث ً
منه  ،فيكون جعله بهذه األوجه تحر ً
ينبغي في الوجه األول في قوله تعالى ( :وما َكان ِلمؤ ِم ٍن أَن ي ْقتُ َل مؤ ِمنا إِ َّ
ال
ُْ ً
َ
َ َ َ ُْ
مؤمنا  ،ويمكن أن َّ
نعد
طًئا) والتقدير عندهم  :وما ينبغي لمؤمن أن يقتل
َخ َ
ً
(ينبغي) مراد ًفا لـ(كان) في مثل هذا الموضع  ،وهذا يعني َّأنه ال َّ
بد من أن
بغيت الشيء أبغيه :
يكون هناك فرق بينهما في الداللة  ،قال ابن فارس ُ (( :
إذا طلبته  ،ويقال  :بغيتك الشيء  :إذا طلبته لك  ،وأبغيتك الشيء  :إذا
أعنته على طلبه111وتقول  :وما ينبغي لك أن تفعل كذا  ،وهذا من أفعال
( ) 1المفردات للراغب ص . 463
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( )

وقال الراغب :

بغيت فانبغى  ،كما تقول كسرته فانكسر))
المطاوعة ،
ُ
((وقولهم ينبغي مطاوع بغى  ،فإذا قيل  :ينبغي أن يكون كذا  ،فيقال على
وجهين  ،أحدهما  :ما يكون ُم َس َّخ ًار للفعل  ،نحو  :النار ينبغي أن تحرق
الثوب  ،والثاني  :على معنى االستئهال  ،نحو  :فالن ينبغي أن ُيعطى
لكرمه  ،وقوله تعالى ( :وما َعلَّمَناهُ ِّ
الش ْع َر َو َما َي َنب ِغي َلهُ){يس  }69 :على
ْ
ََ
َّ
يتسخر وال يتسهَّل له ؛ أال ترى َّ
األول َّ ،
أن لسانه لم يكن
فإن معناه  :ال

يجري به))

( )

ان لِ ُم ْؤ ِم ٍن أَن َي ْقتُ َل
فبان اآلن الفرق بينهما  ،فقوله تعالى َ ( :و َما َك َ
ُم ْؤ ِمًنا إِالَّ َخطًَئا) تقديره  :وما كان قتل مؤمن لمؤمن ؛ َّ
ألن (أَن َي ْقتُ َل) في
محل رفع اسم (كان) مؤخر في تأويل المصدر  ،و(لِ ُم ْؤ ِم ٍن) شبه جملة في
محل نصب خبر ُم َّ
قدم  ،فهو مجرد نفي  ،والمعنى  :وما كان قتل مؤمن
ال له َّ
إال خطأً  ،ولو قيل في الكالم  :وما ينبغي
اقعا لمؤمن  ،أو حاص ً
و ً
مؤمنا  ،أفاد َّ
أن طلب قتل مؤمن غير متيسَّر أمره لمؤمن ،
لمؤمن أن يقتل
ً

وال ُمهيَّأ حصوله له ؛ أي َّ :
أن أسبابه ودوافعه غير متوافرة ذاتيًّا وكونيًّا،
بمعنى َّ :
أن قتل مؤمن ال يليق لمؤمن  ،وانما يليق لغير المؤمن  ،فالنار
مثالً ينبغي لها أن تحرق الزرع  ،والماء ال ينبغي له أن يفعل ذلك .

وقد ورد هذان التركيبان في حق اهلل تعالى ذكره  ،قال اهلل تعالى :
ٍ
ِ ِ
(ما َك َِّ ِ
ول َل ُه ُكن
َم ًار َفِإَّن َما َيقُ ُ
ان لله أَن َيتَّخ َذ من َوَلد ُس ْب َح َان ُه إِ َذا َق َ
َ
ضى أ ْ
َ
ال
اقعا هلل تعالى أو حاص ً
َفَي ُك ُ
ون){مريم  }35 :والمعنى  :ما كان اتخاذ الولد و ً
ل ه  ،فهو نفي كينوني محض ال غير  ،وقال اهلل تعالى في السورة نفسها :

ات
( َوقَالُوا اتَّ َخ َذ َّ
الر ْح َم ُن َولَ ًدا { }44لَقَ ْد ِج ْئتُ ْم َش ْيًئا إِ ًّدا { }49تَ َك ُ
َّم َاو ُ
اد الس َ
( ) 1مقاييس اللغة ص . 111
( ) 2المفردات ص . 61
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َّ ِ
ال َه ًّدا { }91أَن َد َع ْوا لِ َّلر ْح َم ِن َولَ ًدا
ض َوتَ ِخ ُّر اْل ِجَب ُ
األر ُ
َيتَفَط ْرَن م ْن ُه َوتَن َش ُّق ْ
{َ }91و َما َي َنب ِغي ِل َّلر ْح َم ِن أَن َيتَّ ِخ َذ َوَل ًدا){مريم }91-44 :
فاعل ينبغي هو (أَن َيتَّ ِخ َذ َوَل ًدا) والمعنى  :ما كان اتخاذ الولد
ُم َّ
سخ ًار أمره كونيًّا ؛ لذلك كادت حين دعوا به  ،أن تتفطَّر له السماوات ،

وتنشق األرض  ،وتخر الجبال ًّ
ولدا .
هدا  ،والمعنى َّأنه ال يليق هلل أن يتخذ ً
فيبدو َّ
أن النفي بـ(ما ينبغي) يكون جو ًابا للنفي بـ(ما كان) أو علة له
ان لِلَّ ِه أَن َيتَّ ِخ َذ ِمن َوَل ٍد) ؟ يكون الجواب َّ :
ألنه
 ،فإذا قيل مث ً
ال لماذا ( َما َك َ
ِ
ِ ِ
اعلَّمَناهُ ِّ
الش ْع َر َو َما
( َما َي َنبغي ل َّلر ْح َم ِن أَن َيتَّخ َذ َوَل ًدا) كقوله تعالى المذكور ( َو َم َ ْ
شاعر ؛ َّ
َي َنب ِغي َلهُ) َّ
ألنه ما ينبغي له ذلك .
ًا
كأن المعنى  :ما كان محمد
فاألوجه التي ذكرها أهل الوجوه تُ ُّ
عد في الحفيفة تفسيرات لـ(كان)
وللتراكيب التي ورد فيها  ،وال يصح أن نجعلها أوجهًا له ؛ َّ
ألنها ال تعني
يفا لكتاب
(كان) بعينها  ،وفي جعلها
أوجها له تحريف لداللته الذي يعني تحر ً
ً
اهلل .
كأن يعني َّ
لكأنما فذلك قوله
-003كأن  :قال مقاتل (( :و َّ
أما قوله ْ
في النساء َ ( :كأَن لَّ ْم تَ ُكن َب ْيَن ُك ْم َوَب ْيَن ُه َم َوَّدةٌ){النساء  }73 :يعني  :لكأنما لم

( )
كأن يعني َّ
كأنما فذلك قوله في النساء :
تكن)) وقال هرون ( :و َّ
أما قوله ْ
(( َكأَن لَّ ْم تَ ُكن َب ْيَن ُك ْم وَب ْيَن ُه َموَّدةٌ){النساء  }73 :يقول َّ :
كأنما لم تكن بينكم
َ
َ
وبينه مودة)) ( ) والظاهر َّ
كأن) تابع لكالمه على أوجه
أن كالم مقاتل على ( ْ

(كان) على الرغم من الفرق الكبير بينهما  ،فـ(كان) فعل ماض ناقص ،
كأن) مؤلفة من كلمتين  :كاف التشبيه و( ِ
أن) المخففة من الثقيلة  ،وقد
و( ْ
جعلها بمعنى َّ
لكأنما  ،المؤلفة من الم التوكيد وكاف التشبيه و( َّ
أن) الثقيلة
( ) 1األشباه والنظائر ص  251وباسم الوجوه والنظائر ص .117
( ) 2الوجوه والنظائر ص .167
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أمل تقليد هرون لمقاتل في هذا الموضع  ،وهو على
و(ما) الكافة  ،وت َّ
شاكلة هذا التقليد في كل موضع .

-002األخذ (( :األخذ  :التناول)) ( )وأصل معناه ((حوز الشيء

وجبيه وجمعه))

( )

وقال ابن الجوزي (( :األصل في األخذ  :التناول باليد ثم

يستعار في مواضع))

()7

وذكر أهل الوجوه َّ
أن (األخذ) في القرآن على خمسة

أوجه  :القبول  ،والحبس  ،والعذاب  ،والقتل  ،واألسر

()2

القبول  ،والحبس  ،معنيان مرادفان لألخذ وليسا وجهين له  ،وكذلك

العذاب  ،والقتل  ،واألسر ليست أوجهًا له  ،بل هي من مستلزماته ؛ َّ
ألن
أخذ أناس بمعنى حوزهم وجمعهم ال يكون ّإال ألسرهم  ،أو عذابهم  ،أو
قتلهم .

بأمري))

-005بإذن اهلل  :قال الخليل (( :وفعله بإذني  ،وهو في معنى :

()3

وذكر أهل الوجوه َّ
أن قوله تعالى ( ِبِإ ْذ ِن اللَّ ِه) جاء في القرآن الكريم

على أربعة أوجه :

-1بإذن اهلل  :يعني بإذن اهلل في الشيء  ،أي  :نفس اإلذن .
-2بإذن اهلل  :يعني بعلم اهلل .
( ) 1العين ص .19
( ) 2مقاييس اللغة ص .31-29
( ) 3نزهة األعين ص .39
( ) 4ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  251-251وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص

 114-117والوجــوه والنظ ــائر له ــرون ص  164-167والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص
 27-25والوجوه والنظائر للدامغاني ص 119-114ونزهة األعين ص . 41-39
( ) 5العين ص  21وينظر مقاييس اللغة ص . 33
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-3بإذن اهلل  :يعني بأمر اهلل .
-4بإذن اهلل  :يعني بإرادة اهلل .

( )

وهذه األوجه كما ترى معان مرادفة لقوله تعالى( ِبِإ ْذ ِن اللَّ ِه) وليست

أوجهًا له .
-006السلطان  :قال الخليل (( :السلطان في معنى الحجة
111والسلطان قدرة الملك))

( )

وقال ابن فارس (( :السين والالم والطاء :

أصل واحد وهو القوة111والسلطان  :الحجة))

() 7

وقال ابن الجوزي :
()2

((السسُّلطان  :فُعالن من السالطة  ،وهي االنبساط بالقوة))
وذكر أهل الوجوه َّ
أن السلطان في القرآن الكريم على وجهين :
الحجة  ،والملك القاهر

()3

أيضا معنيان مرادفان للسلطان وليسا
وهذان الوجهان كما ترى
ً
وجهين له  ،واختالق الوجوه عن طريق الترادف أمر ُميسَّر لكل باحث ؛ َّ
ألنه
ما من لفظ إالَّ وله ألفاظ قريبة من معناه  ،ليس من الصعب معرفتها .
( ) 1ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص  252وباســم الوجــوه والنظــائر ص 119-114
والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر له ـ ــرون ص  169-164والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر للعس ـ ــكري ص 74-76
والوجوه والنظائر للدامغاني ص  125ونزهة األعين ص . 21
( ) 2العين ص . 439
( ) 3مقاييس اللغة ص .414
( ) 4نزهة األعين ص .152
( ) 5ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص  253-252وباســم الوجــوه والنظــائر ص 119

والوجــوه والنظــائر لهــرون ص  169والوجــوه والنظــائر للعســكري ص  143-142والوجــوه

والنظــائر لل ــدامغاني ص  254ونزه ــة األع ــين ص  153-152ومنتخ ــب قـ ـرة العي ــون ص
.142-141
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رقبت الشيء  :انتظرته
-007الرقيب  :قال الخليل ُ (( :
111والرقيب  :الحارس 111ورقيب الميسر  :األمين الموكل بالضريب
111والرقيب  :الحافظ))
( )

وبمعنى الحافظ

( )

عرف ابن فارس الرقيب بمعنى المنتظر
وكذلك َّ

وذكر أهل الوجوه للرقيب وجهين  :الحفيظ  ،واالنتظار

()7

وهما كما

ترى معنيان مرادفان للرقيب وليسا وجهين له .
-002إلى :

ذكر أهل الوجوه َّ
أن (إلى) وردت في القرآن الكريم على ثالثة أوجه :

بمعنى (مع) والالم  ،والباء  ،وبمعنى (إلى) بعينها

()2

والوجه األخير يدل على َّ
أن (إلى) ليست من األلفاظ المشتركة ،

لما سبق ذكره غير مرة  ،وفي كتب حروف المعاني َّ
أن (إلى) ترد لتسعة

معان  :انتهاء الغاية  ،والتبيين  ،وبمعنى (مع)  ،والالم  ،والباء  ،و(في) ،
()3
و( ِمن)  ،و(عند)  ،وزائدة
( ) 1العين ص .363
( ) 2مقاييس اللغة . 344

( ) 3ينظر  :األشباه والنظائر لمقاتل ص  253وباسم الوجـوه والنظـائر ص  119والوجـوه
والنظـ ــائر لهـ ــرون ص  171-169والوجـ ــوه والنظـ ــائر للـ ــدامغاني ص 243-242ونزهـ ــة
األعين ص . 133
( ) 4ينظر  :األشباه والنظائر لمقاتل ص  254وباسم الوجـوه والنظـائر ص  111والوجـوه
والنظ ــائر له ــرون ص  171والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص  43-42والوج ــوه والنظ ــائر

للدامغاني ص  95-94ومنتخب قرة العيون ص.41-39

( ) 5ينظــر  :األزهيــة ص  244-242ورصــف المبــاني ص  169-166والجنــى الــداني
ص  391-345ومغني اللبيب ص .76-74
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ولو تتبعنا هذه األوجه والمعاني عند الفريقين بالدراسة والتحقق منها

 ،لوجدناها جميعها ترجع إلى معناها األصلي  ،وهو َّأنها موضوعة النتهاء
الغاية  ،وفيما يأتي دراسة ألهم الشواهد التي استشهد بها أهل الوجوه
وشاركهم فيها أهل الحروف .

-0جعل (إلى) بمعنى (مع)  :ذكر الفريقان َّ
أن (إلى) بمعنى (مع)
َم َوالِ ُك ْم){النساء  }2 :وقوله تعالى :
َم َوالَهُ ْم إِلَى أ ْ
في قوله تعالى َ ( :والَ تَْأ ُكلُوْا أ ْ
ِ
َنص ِاري إَِلى الّل ِه){آل عمران }52 :
يسى ِم ْنهُ ُم اْل ُك ْف َر َق َ
( َفَل َّما أ َ
ال َم ْن أ َ
َح َّس ع َ
( )

ع ِّرف المالقي (إلى) َّ
بأنها((تكون للغاية في األسماء  ،واختلف

النحويون  :هل يدخل ما بعدها فيما قبلها  ،أو ال ؟ فذهب بعضهم إلى َّأنه

يدخل111وذهب بعضهم إلى َّأنه إذا كان الثاني من جنس األول دخل فيما
ام
قبله 111وان لم يكن من الجنس ال يدخل كقوله تعالى ( :ثَُّم أ َِت ُّموْا ِّ
الصَي َ
( )
وعرفها المرادي بقوله َّ
بأنها تُستعمل لـ((انتهاء
إَِلى الَّ ْلي ِل){البقرة ))}147 :
َّ
الغاية في الزمان والمكان وغيرهما  ،وهو أصل معانيها  ،وفي دخول ما
بعدها في حكم ما قبلها أقوال  ،ثالثها  :إن كان من جنس األول دخل  ،وا َّ
ال

( ) 1ينظر  :األشباه والنظائر لمقاتل ص  254وباسم الوجـوه والنظـائر ص  111وتفسـير
مقات ــل  171/1والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص  171وينظ ــر  :تأوي ــل مش ــكل القـ ـرآن ص
 311وتفســير غريــب الق ـرآن البــن قتيبــة ص  116والخصــائص البــن جنــي  93/2والوجــوه
والنظ ــائر للعس ــكري ص 43واألزهي ــة لله ــروي ص  242والوج ــوه والنظ ــائر لل ــدامغاني ص

 95-94ومنتخب قرة العيون ص  ، 41ورصف المباني للمالقي ص  169والجنـى الـداني
ص  346ومغني اللبيب . 75/1
( ) 2رصف المباني ص .167-166
354

فال)) ( ) وهذا هو المعنى الذي أفادته (إلى)
َم َو ِال ُك ْم)
تعالى َ ( :و َ
َم َواَلهُ ْم ِإَلى أ ْ
ال تَْأ ُكلُوْا أ ْ
َنص ِاري إَِلى الّل ِه) فقد قال الفراء :
َّ
أما قوله تعالى َ ( :م ْن أ َ
((المفسرون يقولون َ :من أنصاري مع اهلل  ،وهو وجه حسن  ،واَّنما يجوز أن

بأصل معناها في قوله

تجعل (إلى) موضع (مع) إذا ضممت الشيء إلى الشيء مما لم يكن معه ،
الذوَد إلى َّ
كقول العرب َّ َّ :
ضممت الذود إلى الذود
الذ ْوِد إبل  ،أي  :إذا
َ
إن ْ
ال  ،فإذا كان الشيء مع الشيء لم تصلح مكان (مع) (إلى) أال
صارت إب ً

ترى َّأنك تقول  :قدم فالن ومعه مال كثير  ،وال تقول في هذا الموضع  :قدم
فالن واليه مال كثير  ،وكذلك تقول  :قدم فالن إلى أهله  ،وال تقول  :مع
َم َوالِ ُك ْم) معناه  :ال تضيفوا
َم َوالَهُ ْم إِلَى أ ْ
أهله  ،ومنه قوله تعالى َ ( :والَ تَْأ ُكلُوْا أ ْ
أموالهم إلى أموالكم))( ) ونقل المرادي قول الفراء ثم قال (( :والمعنى في قوله
()7
َنص ِاري إَِلى الّل ِه) من يضيف نصرته إلى نصرة اهلل))
تعالى َ ( :م ْن أ َ
فقد جعلوا (إلى) بمعنى (مع) َّ
ألنها أفادت هنا ضم نصرتهم إلى
نصرة اهلل  ،وهذا المعنى بعيد عندي ؛ وكيف يصح  ،وكيف يقول به نبي ؟!
ألن نصرة اهلل كافية ((و َّ
َّ
الذ ْو ُد  :القطيع من اإلبل من الثالث إلى التسع
111وقيل  :ما بين الثنتين والتسع  ،وال يكون ّإال من اإلناث دون الذكور ،
الذود إلى َّ
وقولهم َّ :
الذود إبل  ،يدل على َّأنها في موضع اثنتين ؛ َّ
ألن
الثنتين إلى الثنتين جمع))

()2

( ) 1الجنى الداني ص . 345
( ) 2معاني القرآن . 155/1
( ) 3الجنى الداني ص . 346
( ) 4لسان العرب .51/6
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أن(إلى) ال تكون بمعنى (مع) ّإال إذا َّ
فقول الفراء يعني َّ
صح فيها

معنى اإلضافة  ،وال يصح فيها هذا المعنى ّإال إذا كان ما بعدها من جنس

ما قبلها  ،فهي إذن في هذه الحال ال تحتاج إلى جعلها بتقدير (مع) على
نحو ما بيَّنه المالقي والمرادي في الشاهد األول السابق .
وجعل (إلى) بمعنى (مع) يدخل في باب التضمين  ،وهو مما
أيضا بـ(تناوب الحروف) قال ابن جني في الباب الذي سماه :
اصطلح عليه ً
استعمال الحروف بعضها مكان بعض (( :اعلم َّ
أن الفعل إذا كان بمعنى
فعل آخر  ،وكان أحدهما يتعدى بحرف واآلخر بآخر َّ ،
فإن العرب قد تتسع

إيذانا َّ
بأن هذا الفعل في معنى ذلك اآلخر
فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه ً
َنص ِاري إِلَى اللّ ِه) أي  :مع اهلل  ،وأنت ال
111وكذلك قوله تعالى َ ( :م ْن أ َ

َنص ِاري إَِلى اللّ ِه)
تقول  :سرت إلى زيد  ،أي  :معه  ،لكنه َّإنما جاء ( َم ْن أ َ
لما كان معناه َ :من ينضاف في نصرتي إلى اهلل ؛ فجاز لذلك أن تأتي هنا
َّ
(إلى) وكذلك قوله عز اسمه َ ( :ف ُق ْل َهل لَّ َك إَِلى أَن تََزَّكى){النازعات }14 :
وأنت َّإنما تقول  :هل لك في كذا َّ ،
لكنه لما كان على هذه دعاء منه  ،صار

أيضا موضع يشهد على من
تقديره  :أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى111وفيه ً
أنكر أن يكون في اللغة لفظان بمعنى واحد  ،حتى تكلف لذلك أن يوجد فرقًا
بين قعد وجلس))

( )

أما
وهذا ما قاله المبرد من قبل في هذين الفعلين(( :و َّ

اختالف اللفظين والمعنى واحد  ،فنحو  :جلس وقعد))

( )

ـت فــي كتــابي  :النصــب علــى نــزع الخــافض والتضــمين مــن بــدع
َّبينـ ُ
النحـاة والمفســرين َّ :
أن التضــمين قـائم علــى أســاس تطـابق األلفــاظ فــي معانيهــا
 ،وهــذا مــا ال وجــود لــه فــي كتــاب اهلل  ،ومــا ادعــاه المبــرد وابــن جنــي بوج ــود
( ) 1الخصائص  ، 94-91/2وينظر لسان العرب . 144/1
( ) 2المقتصب بتحقيق هرون  ،46/1وبتحقيق بديع . 47/1
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ألف ــاظ متطابق ــة ف ــي معانيه ــا  ،ال ــذي عل ــى أساس ــه س ـ َّـوغ اب ــن جن ــي اسـ ــتعمال
األس ـ ــماء واألفعــ ــال والحــ ــروف بعضـ ـ ــها مكــ ــان بعــ ــض فـ ـ ــي الق ـ ـ ـرآن الك ـ ـ ـريم ،

ـنم ع ــن ع ــدم إدراك حقيق ــة َّ
أن اللف ــظ
مستشــهدين بلفظ ــي جل ــس وقع ــد  ،ك ــالم يـ ُّ

القرآني ال يطابق معناه ّإال اللفط نفسه  ،فاأللفاظ المتطابقة فـي معانيهـا شـائعة
فــي لغــة العــرب  ،لكــن ال وجــود لهــا فــي كتــاب اهلل عــز وجــل  ،هــذا مــن جهــة

ومن جهة أخرى َّ ،
فإنـه قـد يظهـر الفـرق الـداللي بينهـا بعـد التحقيـق والد ارسـة ؛

فجلـــس وقعـ ــد  ،ليسـ ــا بمعنـ ــى واحـ ــد كمـ ــا ادع ـ ـى المبـــرد وابـ ــن جنـ ــي فـ ــالفعالن

المــذكوران  ،وان ترادفــا فبينهمــا فــرق ف ــي الداللــة واالســتعمال  :قــال الخلي ــل :
ـس  :مــا ارتفــع عــن األرض مــن غــور نجــد  ،وتقــول  :أغــاروا وأجلس ـوا ،
(( َ
الجْلـ ُ
وغاروا وجلسوا)) ( )وقال ((وأغار الرجل  :دخل الغـور  ،وغـور كـل شـيء بعـد
( )
ـودا  :خـالف
قعره)) فالجلوس يكون عن انخفاض  ،وقـال (( :وقعـد يقعـد قع ً
قــام)) ( )7أي َّ :
أن القعــود يكــون عــن قيــام  ،وقــال ابــن فــارس (( :الجــيم والــالم

والسين  :كلمـة واحـدة وأصـل واحـد  ،وهـو االرتفـاع فـي الشـيء  ،يقـال  :جلـس
قائمـا كانـت الحـال
الرجل
ً
جلوسا  ،وذلك يكون عن نوم واضطجاع  ،واذا كـان ً
()2
الجْلـس :
التـي تخالفهـا القعـود  ،يقـال  :قـام وقعـد)) وقـال ال ارغـب (( :أصـل َ

ـس أص ــله أن يقص ــد
جلس ــا ل ــذلك111وجلَ ـ َ
الغلــيظ م ــن األرض  ،وس ــمي النج ــد ً
َجْل ًسـ ــا مـ ــن األرض111والمجلـ ــس لكـ ــل موضـ ــع يقعـ ــد فيـ ــه اإلنسـ ــان قـ ــال اهلل
تعــ ـ ــالى ( :يـ ـ ـ ــا أَيُّهـ ـ ـ ــا الَّـ ـ ـ ـ ِـذين آم ُن ـ ـ ـ ـوا إِ َذا ِقيـ ـ ـ ـ َـل َل ُكـ ـ ـ ــم تََف َّسـ ـ ـ ــحوا ِفـ ـ ـ ــي اْلمجـ ـ ـ ـ ِ
ـال ِ
س
ََ
ُ
َ
ْ
َ َ
َ

( ) 1العين ص . 151
( ) 2العين ص .723
( ) 3العين ص . 413
( ) 4مقاييس اللغة ص . 173
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( )

ـحوا){المجادل ـ ــة ))}11 :
فَا ْف َس ـ ـ ُ

وق ـ ــال الفيروزآب ـ ــادي (( :وأص ـ ــل الجل ـ ــوس أن

يقصــد وضــع مقعــده فــي َجْلـ ٍ
ـس مــن األرض  ،وقيــل  :الجلــوس هــو لمــن كــان

قائمـا ؛ باعتبـار َّ
أن الجـالس مـن يقصـد االرتفـاع
ً
مضطجعا  ،والقعود لمـن كـان ً
تفع ــا  ،واَّنم ــا ه ــذا يتص ــور ف ــي المض ــطجع  ،والقاع ــد بخالف ــه
 ،أي ً :
مكان ــا مر ً

( )
قائمـا  :قعـد
فيناسبه القائم)) وقال (( :وقد يفرقون بينهمـا  ،فتقـول لمـن كـان ً
ـاجدا  :جلــس)) ( )7فقــد بــان اآلن الفــرق بينهمــا ،
ـطجعا أو سـ ً
 ،ولمــن كــان مضـ ً

فالقعود يكون عن قيام  ،ولهذا يقال  :قعد عـن الجهـاد  ،وال يقـال  :جلـس عـن
ِ
اع ـ ُـد ِ
الجه ــاد  ،كم ــا ق ــال تع ــالى ( :الَّ يس ــتَِوي اْل َق ِ
ين َغ ْي ـ ُـر أ ُْولِ ــي
ون م ـ َـن اْل ُم ـ ْـؤ ِمن َ
َ
َْ
ِِ
ِ ِ
اهـ ُـد ِ
الضــرِر واْلمج ِ
َم َوالِ ِه ْم َوأَنفُ ِس ـ ِه ْم َف َّ
ين
ضـ َـل اللّــهُ اْل ُم َجاهــد َ
َ
َّ َ َ ُ َ
ون فــي َس ـبِيل اللّــه بِ ـأ ْ
ِِ
ِ
بِ ـأ ِ
ين َد َر َج ـةً َو ُك ــالًّ َو َعـ َـد اللّــهُ اْل ُح ْسـ َـنى َوفَ َّ
ضـ َـل اللّــهُ
َم َوال ِه ْم َوأَنفُس ـ ِه ْم َعلَــى اْل َقاعــد َ
ْ
َج ـ ا ِ
ِِ
ِِ
يم ــا){النس ــاء  }95 :ول ــذلك ق ــرن القع ــود
ين َعلَ ــى اْلقَاع ــد َ
اْل ُم َجاه ــد َ
ـر َعظ ً
ين أ ْ ً
ِ
َّ ِ
ـى
امـا َوقُ ُع ً
ين َي ْذ ُك ُر َ
بالقيام ال بالجلوس  ،قال اهلل تعالى ( :الذ َ
ون الّل َـه قَي ً
ـودا َو َعَل َ
الةَ َفـا ْذ ُك ُروْا الّل َـه
ض ْيتُ ُم َّ
الص َ
ُج ُنوِب ِه ْم){آل عمران  }91:وقال اهلل تعالى َ ( :فِإ َذا َق َ
ِ
ودا){النساء }113 :
اما َوقُ ُع ً
قَي ً
تمكنــا مـن الجلـوس الـذي يكــون
َّ
ولمـا كــان القعـود عــن قيـام  ،فهــو أشـد ً
عـن نـوم واضـطجاع  ،بـل قـد ُيـؤثَر علـى القيـام لممارسـة األعمـال التـي تتطلَّــب
ـال َفبِ َمـ ــا
الـ ــتمكن مـ ــن أدائهـ ــا  ،واالسـ ــتمرار عليهـ ــا ؛ ولهـ ــذا قـ ــال سـ ــبحانه َ ( :قـ ـ َ
ِ
َغوْيتَِني ألَ ْقع َد َّن َلهم ِ
يم){األعـراف  }16 :قـال ( :ألَ ْق ُع َـد َّن) ولـم
ص َا
ـر َ
ُ
ُْ
ط َك اْل ُم ْسـتَق َ
أ َْ
ألن الجلــوس كــان لمــا تقــدم ذك ـره  ،فـ َّ
يقــل  :ألجلسـ َّـن  ،و َّ
ـإن الغــرض منــه طلــب
ال ارحـ ــة واالسـ ــترخاء  ،والمسـ ــامرة األس ـ ـرية والجماعيـ ــة  ،واالسـ ــتماع ألحاديـ ــث

( ) 1المفردات ص .111
( ) 2بصائر ذوي التمييز .244/2
( ) 3بصائر ذوي التمييز .245/4
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اآلخ ـرين  ،فهــو حالــة عامــة  ،لــذلك اســتعمل المجــالس مــن دون المقاعــد ف ــي
قول ــه تعـــالى ( :إِ َذا ِقيـ ـ َـل َل ُك ــم تََف َّسـ ــحوا ِفـ ــي اْلمج ـ ِ
ـال ِ
ـحوا) ويقـــال  :قعـ ــد
س َفا ْف َسـ ـ ُ
ََ
ُ
ْ
للجهاد  ،وال يقال جلس للجهـاد  ،والقعـود أخـص مـن الجلـوس  ،فهنـاك مجلـس
األم ــن  ،ومجل ــس األم ــة  ،ومجلـ ـس الش ــورى  ،وف ــي ك ــل مجل ــس مقاع ــد  ،ق ــد
تمكنـا
ُخ ِّ
ص كل مقعد فيـه لعضـو مـن أعضـائه  ،ومـن هنـا كـان القعـود أشـد ً
ص َ
مــن الجلــوس  ،واســتعمل للحــاالت المهمــة والخاصــة ؛ لــذلك اســتعمل المقاعــد
ِ
ين
َهِلـ َ
ت ِمـ ْـن أ ْ
مــن دون المج ـالس فــي قولــه تعــالى َ ( :وِا ْذ َغـ َـد ْو َ
ىء اْل ُمـ ْـؤ ِمن َ
ـك تَُبـ ِّـو ُ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ـيم){آل عم ـران  }121 :وقولــه تعــالى َ ( :وأََّنــا ُكَّنــا
َم َقاعـ َـد لْلقتَــال َوالّلــهُ َســميعٌ َعلـ ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ص ًدا){الجن }9 :
َّم ِع َف َمن َي ْستَم ِع َ
األن َي ِج ْد َلهُ شهَ ًابا َّر َ
َن ْق ُع ُد م ْنهَا َم َقاع َد للس ْ

فقد ظهـر َّ
أن داللـة القعـود فـي القـرآن الكـريم أهـم مـن داللـة الجلـوس ؛

لــذلك اســتعمل القعــود فــي مواضــع كثي ـرة  ،بينمــا اســتعمل الجلــوس فــي موضــع
َّحوا ِفي اْل َم َج ِال ِ
س َفا ْف َس ُحوا)
واحد  ،هو الموضع المذكور ( :إِ َذا ِق َ
يل َل ُك ْم تََفس ُ
فبعد أن ادعى ابـن جنـي وجـود لفظـين بمعنـى واحـد ك ـ(قعـد) و(جلـس)

بن ــى عل ــى أس ــاس ه ــذا االدع ــاء قول ــه ب ـ َّ
ـأن الح ــروف تُس ــتعمل بعض ــها مك ــان
بعض  ،وهو مما اصطلح عليه بتناوب الحروف  ،أو التضمين  ،وقـد م َّـر فـي
َنصـ ِ
ـاري إِلَــى اللّـ ِـه) أي  :مــع
هــذا البــاب قولــه (( :وكــذلك قولــه تعــالى َ ( :مـ ْـن أ َ
اهلل  ،وأنـــت ال تقـ ــول  :سـ ــرت إلـ ــى زيـ ــد  ،أي  :معـ ــه  ،لكنـ ــه َّإنمـ ــا جـ ــاء ( َمـ ـ ْـن
لمـا كـان معنـاه َ :مـن ينضـاف فـي نصـرتي إلـى اهلل ؛ فجـاز
َنصا ِري إَِلـى الّل ِـه) َّ
أ َ
لذلك أن تأتي هنا (إلى))) والحقيقة َّ
ـداخال ،
لبسـا وت ً
أن في كالم ابن جنـي هـذا ً
وه ــو َّ
أن التض ــمين ال يك ــون بـ ــين الح ــروف فحس ــب  ،بـ ــل يك ــون ك ــذلك بـ ــين
األفع ــال واألس ــماء ق ــال الزركش ــي (( :التض ــمين وه ــو إعط ــاء الش ــيء معن ــى
فأم ــا ف ــي
الش ــيء  ،وت ــارة يك ــون ف ــي األس ــماء وف ــي األفع ــال وف ــي الح ــروف َّ ،

أمـا األفعـال فـأن تُض ِّـمن فع ًـال
اسما معنـى اسـم  111و َّ
األسماء فهو أن تُ ِّ
ضمن ً
معنى فعل آخر111وذهب المحققون إلى َّ
أن التوسع في الفعـل وتعديتـه بمـا ال
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يتع ــدى ؛ لتض ــمنه م ــا يتع ــدى ب ــذلك الح ــرف أول ــى ؛ َّ
ألن التوس ــع ف ــي األفع ــال
أكث ـ ـ ــر  ،مث ـ ـ ــال قول ـ ـ ــه تع ـ ـ ــالى ( :عيًن ـ ـ ــا ي ْش ـ ـ ــرب بِه ـ ـ ــا ِعب ـ ـ ـ ُ َّ ِ
ونهَ ـ ـ ــا
ِّر َ
َ
ـاد الل ـ ـ ــه ُي َفج ُ
َْ َ َ ُ َ
ير){ اإلنسان  }6 :فضـمن (يشـرب) معنـى (يـروى) ؛ َّ
ألنـه ال يتعـدى بالبـاء
تَ ْف ِج ًا

؛ فلذلك دخلت الباء 111وقيل التجوز فـي الحـرف  ،وهـو البـاء َّ ،
فإنهـا بمعنـى

(من))

()1

أي َّ :
إما أن يكون في الحرف  ،ويبقى العامل على
أن التضمين َّ

وضعه  ،والتقدير  :يشرب منها  ،أو يكون في العامل  ،ويبقى الحرف على

أما ما فعله ابن جني فهو َّأنه أوقع التضمين
وضعه  ،والتقدير  :يروى بها َّ ،

إما تضمين الحرف  ،ويبقى ما تعلق به
على كال الطرفين  ،وكان عليه َّ

الحرف على وضعه  ،والتقدير َ :من أنصاري مع اهلل  ،أو تضمين ما تعلق
به الحرف  ،ويبقى الحرف على وضعه  ،والتقدير كما قال  :من ينضاف في

نصرتي إلى اهلل  ،ثم يبين َّ
أن (إلى اهلل) متعلق بـ(ينضاف) ال بـ(نصرتي)
واألدق أن يجعله بتقدير  :م ن يضيف نصرته إلى نصرة اهلل  ،أي َّ :
أن

(إلى) على بابها تدل على انتهاء الغاية حسب تضمين اإلضافة الذي ذكره .
ِ
مضمنا معنى
َنص ِاري)
ً
وقال الزمخشري ((( :إِلَى اللّه) من صلة (أ َ
اإلضافة َّ ،
كأنه قيل َ :من الذين يضيفون أنفسهم إلى اهلل  ،ينصرونني كما
ذاهبا إلى
ينصرني  ،أو يتعلق بمحذوف ً
حاال من الياء  ،أي َ :من أنصاري ً
ملتجئا إليه)) ( ) أي  :أن (إلى) تكون على بابها بالتضمين المذكور
اهلل
ً
أيضا من دون تضمين حسب المعنى
حسب المعنى األول  ،وعلى بابها ً
الثاني  ،والمعنى األول غير مقبول لما ذكرته  ،وقال ابن عطية (( :وقوله

( ) 1البرهان في علوم القرآن ص . 653
( ) 2الكشــاف  359/1وينظــر  :مــدارك التنزيــل  ،تفســير النســفي ص  162وينظــر فــتح
القدير . 433/1
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(إِلَى اللّ ِه) يحتمل معنيين  ،أحدهما َ :من ينصرني في السبيل إلى اهلل ،
فتكون (إلى) دالة على الغاية داللة ظاهرة على بابها  ،والمعنى الثاني  ،أن
وجدت
تأملتها
يكون التقدير َ :من يضيف نصرته إلى نصرة اهلل ؟111فإذا َّ
َ
فيها معنى الغاية ؛ َّ
ألنها تضمنت إضافة شيء إلى شيء)) ( ) أي  :أ َّن

(إلى) على بابها حسب المعنى األول  ،وهي كذلك حسب المعنى الثاني ،
وقد أنكر العكبري معية (إلى) على كل حال فقال (( :وقيل  :هي بمعنى

(مع) وليس بشيء ؛ َّ
فإن (إلى) ال تصلح أن تكون بمعنى (مع) وال قياس
يعضده))

( )

وقال ابن كثير (( :قال مجاهد  ،أي  :من يتبعني إلى اهلل  ،وقال

سفيان الثوري وغيره  :أي  :من أنصاري مع اهلل  ،وقول مجاهد أقرب ،

والظاهر َّأنه أراد  :من أنصاري في الدعوة إلى اهلل  ،كما كان النبي صلى
اهلل عليه وسلم يقول في مواسم الحج فبل أن يهاجرَ :من رجل يؤويني حتى
أبلغ كالم ربي َّ ،
فإن قري ًشا منعوني أن أبلغ كالم ربي  ،حتى وجد األنصار
فآووه ونصروه وهاجر إليهم111وهكذا عيسى بن مريم عليه السالم انتدب
طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أُنزل
معه))

()7

والقول بالتضمين قد شغل مساحة واسعة في كتب اللغة والنحو

عرفه
عرف اللفظ باللفظ المرادف له  ،أي  :أن ُن ِّ
والتفسير  ،وال بأس في أن ُن ِّ
بالمعنى القريب منه  ،بل هذا مما ال مناص منه  ،عندما تكون غايتنا هي

التعليم عن طريق إيضاح معنى اللفظ بالمعاني القريبة منه  ،لكن البأس كل
( ) 1المحرر الوجيز . 442/1
( ) 2التبيان في إعراب القرآن .214/1
( ) 3تفسير القرآن العظيم .34/2
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البأس أن َّ
ندعي َّ
المفسِّر هو بمعنى اللفظ المفسَّر  ،وهذا االدعاء هو
أن اللفظ ُ
الذي قام على أساسه التضمين كله في أغلب وجوه كتب الوجوه  ،وأغلب
معاني الحرف في كتب حروف المعاني  ،والذي أوقع أهل اللغة والنحو
بوجود التضمين والوجوه والمعاني المتعددة للحرف الواحد  ،هو ما أفصح

عنه الزجاج الذي َّ
َنص ِاري
تقدم ذكره  ،فقد قال في تفسير قوله تعالى َ (( :م ْن أ َ
إِلَى اللّ ِه) (( :جاء في التفسير َ :من أنصاري مع اهلل  ،و(إلى) ههنا قاربت

معنى  ،بأن صار اللفظ لو ُعبِّر عنه بـ(مع) أفاد مثل هذا المعنى  ،ال
(مع) ً
َّ
قلت  :ذهب زيد إلى عمرو  ،لم يجز :ذهب زيد
أن (إلى) في معنى (مع) لو َ
مع عمرو ؛ َّ
ألن (إلى) غاية و(مع) تضم الشيء إلى الشيء ،فالمعنى
يضيف نصرته إياي إلى نصرة اهلل  ،وقولهم َّ :
إن (إلى) في معنى (مع) ليس

ظن الضعيف في اللغة َّ
في ُّ
أن
بشيء  ،والحروف قد تقاربت في الفائدة ُ ،
( )
معناهما واحد))
َنص ِاري إَِلى الّل ِه) تعني (إلى) بعينها
فـ(إلى) في قوله تعالى َ ( :م ْن أ َ
والمعنى  :من أنصاري في طريق الدعوة إلى اهلل ؟ كما قال اهلل تعالى :
ِ
َّ ِ
ال إَِّننِي ِم َن
ص ِال ًحا َوَق َ
( َو َم ْن أ ْ
َح َس ُن َق ْوًال ِّم َّمن َد َعا إِلَى الله َو َعم َل َ
ِِ
ين){فصلت }33 :
اْل ُم ْسلم َ

-8جعل (إلى) بمعنى الالم  :وهذا ما ذكره أهل الوجوه  ،كقوله
ِ
ِ
ام ِة){النساء  }47 :يعني ليوم القيامة( ).
تعالى َ( :لَي ْج َم َعَّن ُك ْم إَلى َي ْوِم اْلقَي َ

( ) 1معاني القرآن واعرابه .351/1
( ) 2ينظر  :األشباه والنظائر لمقاتل ص  254وباسم الوجـوه والنظـائر ص  111والوجـوه
والنظــائر لهــرون ص  171والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص  95ونزهــة األعــين ص 23
ومنتخب قرة العيون ص. 41
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جميعا إلى موقف
جعل الطبري اآلية بمعنى (( :ليحشرَّنكم
ً
الحساب)) ( ) ّ ،إال َّ
أن الحشر يكون من القبور  ،لذلك فسَّرها البيضاوي
بقوله (( :ليحشرَّنكم من قبوركم إلى يوم القيامة)) ( ) أي َّ :
أن التعدي بـ(إلى)
كان لتضمن الجمع معنى الحشر  ،وقال العكبري (( :قيل التقدير  :في يوم

َّ
ليجمعنكم في القبور  ،أو من القبور
القيامة  ،وقيل  :هي على بابها  ،أي :
111أي  :يجمعنكم مفضين إلى حساب يوم القيامة))

()7

وقد جعل المرادي

وابن هشام (في) من معاني (إلى) مستشهدين بقوله تعالى (َلَي ْج َم َعَّن ُك ْم ِإَلى َي ْوِم
ِ
َّ
ليجمعنكم في يوم القيامة ( )2وجاء في الدر المصون :
ام ِة) والتقدير :
اْلقَي َ
ِ
ام ِة) فيه ثالثة أوجه  :أحدها َّ :أنها على بابها من انتهاء
((قوله (إَِلى َي ْوِم اْلقَي َ
ض ِّمن الجمع معنى الحشر لم يحتج إلى تقدير
الغاية 111يعني َّأنه إذا ُ

مجموع فيه 111والثاني  :أَّنها بمعنى (في)  ،أي  :في يوم القيامة

111والثالث َّ :أنها بمعنى (مع) وهذا غير واضح المعنى))

()3

فجعل (إلى) بمعنى الالم كما ذكر أهل الوجوه  ،ليس له مسوغ

ألن الفعل (جمع) في األكثر واألصل َّ
لغوي أو داللي ؛ َّ
يتعدى إلى مفعوله
الثاني بـ(في) ال بالالم ؛ لذلك لم يقل به أهل اللغة والتفسير  ،وقد عالج
النحاة والمفسرون كما رأيت تعديه في اآلية بـ(إلى) عن طريق تضمين (إلى)

َّ
ليجمعنكم في يوم القيامة  ،وهذا التضمين يجب أن
معنى (في) والتقدير :

ُيستبعد َّ ،
يفا لداللة الحرف  ،فـ(إلى) تقيد انتهاء الغاية  ،و(في)
آلن فيه تحر ً
( ) 1جامع البيان .226/5
( ) 2أنوار التنزيل . 71/2
( ) 3التبيان في إعراب القرآن .249/1
( ) 4ينظر  :الجنى الداني ص  344-347ومغني اللبيب .75/1
(.59-54/4 ) 5
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تفيد معنى الظرفية  ،والحق َّ
أن (إلى) على بابها  ،ولكن من دون تضمين

َّ
ليجمعنكم معنى ليحشرَّنكم ؛ َّ
يفا لداللة الفعل ؛ فقد جاء في
أيضا تحر ً
آلن فيه ً
((الفرق بين الجمع والحشر َّ
أن الحشر هو الجمع مع السوق  ،والشاهد قوله
ِ
ِ
َخاه وابع ْ ِ
ِ
ين){الشعراء  }36 :أي :
ث في اْل َم َدائ ِن َحاش ِر َ
تعالى َ ( :قالُوا أ َْر ِجه َوأ َ ُ َ ْ َ
ابعث من يجمع السحرة  ،ويسوقهم إليك  ،ومنه يوم الحشر ؛ َّ
ألن الخلق
( )
أنوه به في هذا المقام
ُيجمعون فيه ويساقون إلى الموقف)) والذي أريد أن َّ
أن الحرف ُيؤتى به مع الفعل للتعبير عن داللته من دون أن يغير داللة
الفعل  ،فقد ُج ِعل األصل في الفعل (جمع) أن يتعدى إلى مفعوله الثاني
بـ(في) َّ
ألن احتياج هذا الفعل إلى معنى الظرفية في المفعول الثاني هو

الشائع ؛ لذا شاع أن يقال مثالً  :جمع المدير الطالب في الساحة أو في
الصفوف  ،لكن إذا أريدت معنى المعية بدالً من الظرفية وجب استعمال

(مع)  ،وأن يقال  :جمع المدير الطالب مع المعلمين  ،واذا أريدت معنى
العلة  ،وجب استعمال الالم وأن يقال  :جمع المدير الطالب لنصحهم

وارشادهم أو لتحية العلم  ،واذا أريد معنى الوسيلة  ،وجب استعمال الباء وأن
يقال  :جمع المدير الطالب بالبوق  ،واذا أريد جمعهم في مكان بعيد خارج
المدرسة  ،كان من المناسب استعمال (إلى) وأن يقال  :جمع المدير الطالب

إلى ملعب المدينة  ،وهذا هو المعنى الذي من أجله استعملت (إلى) في قوله
ِ
ِ
ام ِة) إذ الخطاب موجه إلى الناس في الدنيا ،
تعالى َ( :لَي ْج َم َعَّن ُك ْم إَلى َي ْوِم اْلقَي َ
فبينهم وبين قيام الساعة أعمار وأجيال وأطوار وأهوال  ،فاستعملت (إلى)

تركيبا من الالم للتعبير عن طول هذه المسافة الزمانية
التي هي أطول
ً
والمكانية  ،والتي سيتم فيها نقلهم من أسواقهم وهم فيها يلعبون إلى يوم
القيامة وهم فيه مجتمعون للحساب .
( ) 1الفروق اللغوية للعسكري ص . 162
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َّ ِ
آم ُنوْا
-3جعل (إلى) بمعنى الباء  :كقوله تعالى َ ( :وِا َذا لَقُوْا الذ َ
ين َ
ِ ِ
ون){البقرة :
آمَّنا َوِا َذا َخَل ْوْا إَِلى َشَياطين ِه ْم َقالُوْا ِإَّنا َم َع ْك ْم ِإَّن َما َن ْح ُن ُم ْستَ ْه ِزُؤ َ
َقالُوْا َ

تفرد به ابن الجوزي من أهل
 }14والتقدير  :إذا خلوا بشياطينهم  ،وهذا ما َّ
( )

الوجوه

( )

وقد جعلت بمعنى (مع) والتقدير  :واذا خلوا مع شياطينهم

((وفالن خال لفالن  :أي  :خادعه))

وخال به  :إذا سخر به))

()2

()7

((ويقال  :خال لي الشيء ،

((وخال الرجل بصاحبه واليه ومعه111وخلوت

به ومعه واليه وأخليت به  :إذا انفردت به))

()3

فإذا جاز في اللغة تعدي

(خال) إلى مفعوله بـ(إلى) والباء  ،وعلى حد سواء  ،والمعنى واحد  ،فهل
يبقى بعد ذلك أي مسوغ كان من جعل الباء من أوجه (إلى) في الشاهد
القرآني المذكور  ،أم هو الولع في اختالق الوجوه ؟! بل جاء في الدر

المصون (( :واألكثر في (خال) أن َّ
يتعدى بالباء وقد يتعدى بـ(إلى)  ،واَّنما
تعدى في هذه األية بـ(إلى) لمعنى بديع  ،وهو َّأنه إذا َّ
تعدى بالباء احتمل

خلوت به ،
معنيين  ،أحدهما االنفراد  ،والثاني السخرية واالستهزاء  ،تقول :
ُ
نصا في االنفراد فقط 111وقيل
سخرت منه  ،واذا تعدى بـ(إلى) كان َّ
أي :
ُ

هي هنا بمعنى (مع) 111وقيل هي بمعنى الباء  ،وهذان القوالن َّإنما يجوزان
أما البصريون فال يجيزون التجوز في الحروف لضعفها))
عند الكوفيين  ،و َّ

( ) 1ينظر  :نزهة األعين ص  23ومنتخب قرة العيون ص . 41
( ) 2ينظر  :األزهية في علم الحروف للهروي ص .242
( ) 3العين للخليل ص .266
( ) 4مقاييس اللغة البن فارس ص .265
( ) 5لسان العرب .149/5
(.149/5 ) 6
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()2

ولكن أجازه قدامى البصريين  :مقاتل والخليل وأبو عبيدة كما َّ
تقدم
في (أو) .

ُع ِّرفت (إلى) كما تقدم َّ
بأنها النتهاء الغاية  ،و َّ
أن ما بعدها يدخل في
َّ
أيضا َّ
بأنها تستعمل
وع ِّرفت ً
جكم ما قبلها إن كان من جنسه واال فال يدخل ُ ،
إلضافة شيء إلى شيء  ،وهذا يعنى َّ
أن معنى (إلى) يقع بين طرفي هذين

التعريفبن  ،هذه هي الحقيقة فيما يبدو التي يمكن على أساسها تفسير
استعمالها في كل مواضع ورودها في القرآن الكريم كقوله تعالى ( :ثَُّم أ َِت ُّموْا
ام إَِلى الَّ ْلي ِل){البقرة  }147 :فما بعد (إلى) لم يدخل هنا فيما قبلها ؛
ِّ
الصَي َ
َّ ِ
َّ
آم ُنوْا إِ َذا قُ ْمتُ ْم إَِلى
ألنه ليس من جنسه  ،وقوله تعالى ( :ياأَيُّهَا الذ َ
ين َ
ق وامسحوْا بِرؤ ِ
ِ
ِ
الص ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِلَى
َّ
الة ْ
فاغ ِسلُوْا ُو ُج َ
وه ُك ْم َوأ َْيدَي ُك ْم إِلَى اْل َم َراف ِ َ ْ َ ُ ُ ُ
اْل َك ْعَب ِ
ين){المائدة  }6 :جاء في لسان العرب (( :إلى  :حرف خافض وهو
منتهى البتداء الغاية  ،تقول  :خرجت من الكوفة إلى مكة  ،وجائز أن

تكون دخلتها  ،وجائز أن تكون بلغتها ولم تدخلها َّ ،
ألن النهاية تشمل أول

الحد وآخره  ،واَّنما تمنع من مجاوزته 111وقال المبرد وهو قول الزجاج :
الرجل من األصابع إلى أصل
اليد من أطراف األصابع إلى الكتف  ،و ِّ
الرجل كانت
الفخذين  ،فلما كانت المرافق والكعبان داخلة في تحديد اليد و ِّ

داخلة فيما ُيغسل وخارجة مما ال ُيغسل  ،قال  :ولو كان المعنى  :مع
ولما
المرافق لم يكن في المرافق فائدة  ،وكانت اليد كلها يجب أن تُغسل َّ ،

قيل  :إلى المرافق اقتطعت في الغسل من حد المرفق))

( )

وجا في اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي (( :إلى  :حرف جر له

تبعا للكوفيين معاني
معان  ،أشهرها  :انتهاء الغاية  ،وزاد ابن مالك وغيره ً

(.144/1 ) 1
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ُخر 111والتحقيق َّأنها لالنتهاء 111وقال غيره  :ما ورد من ذلك مؤول
أَ
على تضمين العامل))

( )

يتبيَّن مما َّ
تقدم ذكره َّ
أن كل األوجه والمعاني التي قيلت في (إلى)

ترجع جميعها عند التحقيق إلى معنى واحد  ،وأ َّن (إلى) ليست من األلفاظ
المشتركة  ،كما زعم أصحاب كتب الوجوه  ،واصحاب معاني الحروف .
-009العزيز  :قال ابن فارس (( :العين والزاء أصل صحيح واحد

يدل على شدة وقوة  ،وما ضاهاهما من غلبة وقهر))( )و((قال أبو سليمان
الخطابي  :العزيز  :المنيع الذي ال ُيغَلب))

()7

وذكر أهل الوجوه َّ
أن العزيز جاء في القرآن الكريم على سبعة أوجه

هي :

-1عزيز بمعنى منيع  ،أو القوي الممتنع .
-2عزيز بمعنى عظيم .

يل َلهُ اتَّ ِ
-3العزة يعني الحمية  ،كقوله تعالى َ ( :وِا َذا ِق َ
ق الّل َه أ َ
َخ َذتْهُ
اْل ِع َّزةُ بِ ِ
اد){البقرة }216 :
اإلثِْم َف َح ْس ُبهُ َجهََّن ُم َوَلبِ ْئ َس اْل ِمهَ ُ
ِ
ِ
ين){المائدة :
-4أعزة بمعنى غالظ  ،كقوله تعالى(:أَع َّزٍة َعلَى اْل َكاف ِر َ
}54
 -5عززنا بمعنى قوينا  ،كقوله تعالى َ ( :ف َع َّزْزَنا بِثَ ِال ٍث){يس }14 :
-6عزيز يعني شديد
-7خالف الذل

( )

( ) 1ص . 232
( ) 2مقاييس اللغة ص . 571
( ) 3نزهة األعين ص .211
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أوجها له  ،فقد قال
وهذه المعاني السبعة معان مرادفة للعزيز وليست
ً
الشيخ أبو حاتم الرازي (( :فالعزيز يكون على وجوه يقال َّ :
عز إذا امتنع فلم

قدر عليه 111والوجه اآلخر فمعناه الغلبة والقهر111قال أبو عبيدة في قوله
ُي َ
قوينا111والوجه الثالث  ،فالعز  :المنعة ممن
تعالىَ (:ف َع َّزْزَنا بِثَ ِال ٍث) أي َّ :
يناوبه ويكيده واالحتراز منه111والعزة األنفة والحمية 111فهذه المعاني كلها
قريبة بعضها من بعض)) ( ) أي َ :أنها مترادفة .
فلفظ العزيز في شواهد هذه األوجه جميعها وغيرها يعني العزيز
بعينه  ،وجعله بهذه المعاني المرادفة له تحريف لداللته في كل مواضع وروده
في القرآن الكريم .

-081هلك  :قال ابن فارس (( :الهاء والالم والكاف يدل على كسر

وسقوط  ،منه الهالك  :السقوط  ،ولذلك يقال للميت  :هلك))

()7

أشرت إليها َّ
أن اللفظ ال يطابق معناه ّإال
من الحقائق التي طالما
ُ
عرفناه بذكر اللفظ المرادف له  ،أي :
نعرفه َّ ،
اللفظ نفسه  ،واذا أردنا أن ِّ

بالمعنى القريب منه  ،وقد ال يكفي اللفظ المرادف الواحد لإلحاطة بالمعنى

الذي يعنيه  ،أو نقول بتعبير آخر َّ
أن اللفظ قد يقع معناه على مفترق الطرق
نعرفه بأكثر من لفظ وبأقرب
من المعاني المحيطة به  ،مما يستلزم أن ِّ
عرفه
المعاني التي تحوم حوله  ،وهذا ما حصل فيما يبدو بلفظ (هلك)  ،فقد َّ

( ) 1ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  256-255وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص
 111-111والوجــوه والنظ ــائر له ــرون ص  172-171والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص
 242-241والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر لل ـ ــدامغاني ص  234-233ونزه ـ ــة األع ـ ــين ص -211
. 212

( ) 2الزينة في الكلمات اإلسالمية العربية ص .41-76
( ) 3مقاييس اللغة ص . 941
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العسكري بقوله (( :يقال  :هلك الرجل  :إذا وقع في أمر شديد  ،واذا مات
أيضا))
ً

( )

عرف األصفهاني الهالك َّ
بأنه (( :افتقاد الشيء عندك  ،وهو
وقد َّ

عند غيرك موجود  ،وهالك الشيء باستحالة وفساد  ،ويقال  :هلك الطعام ،
والموت  ،وبطالن الشيء من العالم وعدمه  ،ويقال للعذاب والخوف والفقر

الهالك))

( )

وقال ابن الجوزي (( :الهالك والفساد يتقاربان ّ ،إال َّ
أن الفساد

يكون مع بقاء العين  ،والهالك يكون مع بقاء العين وعدمه  ،ويستعار في
مواضع يجتمع فيها الفساد والهالك  ،كالموت  ،والعدم  ،ونقض البينة ،

وتعطيل المنافع))

()7

وذكر أهل الوجوه َّ
أن الهالك في القرآن الكريم على خمسة أوجه

هي  :الموت  ،والعذاب  ،والض الل أو الذهاب  ،والفساد  ،والفناء

()2

وهذه األوجه كما ترى معان مرادفة للهالك وليست أوجهًا له .
-080القوة  :القوة  :تدل على الشدة  ،وخالف الضعف( )3وذكر

أهل الوجوه َّ
أن القوة وردت في القرآن الكريم على خمسة أوجه هي  :العدة أو
عدد من الرجال  ،والجد والمواظبة  ،والبطش  ،والشدة  ،والسالح والرمي

( )

( ) 1الوجوه والنظائر ص . 343
( ) 2المفردات ص . 571-569
( ) 3نزهة األعين ص .314
( ) 4ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  257-256وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص

 112-111والوجــوه والنظ ــائر له ــرون ص  173-172والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص
 343والوجوه والنظائر للدامغاني ص  455-454ونزهة األعين ص . 315-314
( ) 5ينظر  :مقاببس اللغة ص . 755
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أيضا كما ترى معان مرادفة للقوة وليست أوجهًا له .
وهذه األوجه ً
-088البأس  :البأس  :الشدة وما ضارعها  ،فالبأس  :الشدة في

بأسا  ،فإن نعتَّه
الحرب  ،ورجل ذو بأس وبئيس  ،أي  :شجاع  ،وقد بأس ً
بالبؤس  ،قلت  :بؤس  ،والبؤس  :الشدة في العيش ،والمبتئس المفتعل من
الكراهة والحزن)) ( )وذكر أهل الوجوه َّ
أن البأس في القرآن على ثالثة أوجه :
العذاب  ،والفقر  ،والقتال أو الحرب أو السطو والنكاية

()7

أيضا معان مرادفة للبأس وليست أوجهًا له  ،و َّ
ألن هذه
وهذه األوجه ً
فكثير ما ُيعبِّرون عن الوجه الواحد بأكثر من
ًا
األوجه قائمة على الترادف
ال بالقتال  ،وآخر عبَّر عنه
مرادف  ،فمنهم من عبَّر عن الوجه الثالث مث ً
بالحرب  ،وثالث عبَّر عنه بالسطو والنكاية .

-083التفصيل  :قال ابن فارس (( :الفاء والصاد والالم كلمة

صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء  ،وابانته عنه يقال  :فصلت
أمه
ال  ،والفيصل  :الحاكم  ،والفصيل ولد الناقة إذا افتصل عن ِّ
الشيء فص ً
ِ
فصل  :اللسان َّ ،
فصل األمور وتُميَّز  ،والمفاصل  :مقاصل
ألنه به تُ َ
 ،والم َ
العظام  ،والم ِ
فصل  :ما بين الجبلين 111وفي بعض الحدبث َ :من أنفق
َ
نفقة فاصلة  ،فله من األجر كذا  ،وتفسيره في الحديث َّ :أنها التي فصلت

( ) 1ينظـر  :األشــباه والنظــائر لمقاتـل ص 254- 257وباســم الوجــوه والنظــائر ص 112
والوجــوه والنظ ــائر له ــرون ص  174-173والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص 272-271
والوجوه والنظائر للدامغاني ص  344-347ونزهة األعين ص . 231-231
( ) 2ينظر  :مقاببس اللغة ص 121
( ) 3ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  259-254وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص
 113-112والوجــوه والنظــائر لهــرون ص 175والوجــوه والنظــائر للعســكري ص 49-44
والوجوه والنظائر للدامغاني ص  129-124ونزهة األعين ص . 66
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بين إيمانه وكفره))

( )

فداللة الفصل على البيان جاءت من تمييز الشيء

من الشيء لئال يختلط بعضه ببعض فينبهم أمره .

ذكر مقاتل وهرون َّ
أن التفصيل جاء في القرآن الكريم على وجهين :
صَل ِت
البيان  ،والبينونة  ،واستشهدا على البينونة بقوله تعالى َ ( :ولَ َّما َف َ
ِ
ير){يوسف  }94 :والمعنى عند مقاتل  :فاتت الرفقة من مصر  ،وعند
اْلع ُ

هرون  :بانت الرفقة من مصر

( )

وقسَّم الدامغاني وابن الجوزي الوجه الثاني على ثالثة أوجه :

الخروج
صَل ِت
َف َ
العريش

 ،والقضاء  ،والفطام  ،واستشهدا على الخروج بقوله تعالىَ (:وَل َّما
ِ
ير){يوسف  }94 :والمعنى عندهما  :ولما خرجت العير من
اْلع ُ
()7
 ،وهي قرية بين مصر وكنعان

فهذه األوجه لو كانت أوجهًا حقيقية لما ح صل فيها هذا الخلط في
تقسيمها وعددها  ،واختلف فيها هذا االختالف .
-082أحد  :ذكر ابن

االنفراد))

()2

فارس َّ
أن ((أحد) ((أصل يدل على

وقال أبو حاتم الرازي (( :وقلنا َّ :
إن األحد أكمل من الواحد ،

قلت  :فالن ال يقوم له واحد  ،جاز في المعنى أن يقوم له
أال ترى َّأنك لو َ
اثنان أو ثالثة فما فوقهما  ،واذا قلت  :فال ن ال يقوم له أحد  ،فقد جزمت
َّأنه ال يقوم له واحد وال اثنان فما فوقهما  ،وفي األحد خصوصية ليست في
احدا من الدواب أو
الواحد  ،تقول  :ليس في الدار واحد  ،فيجوز أن يكون و ً

( ) 1مقاببس اللغة ص . 734
( ) 2ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  261-259وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص

 114-113والوجوه والنظائر لهرون ص 176-175

( ) 3ينظر  :الوجوه والنظائر للدامغاني ص  129-124ونزهة األعين ص . 215
( ) 4ينظر  :مقاييس اللغة ص 949-944 ، 29
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َّ
فكأن الواحد تعم الناس وغير الناس  ،واذا
الطير أو الوحش أو اإلنس ،
قلت  :ليس في الدار أحد  ،فهو مخصوص ل دميين دون سائرهم))

( )

وذكر أهل الوجوه َّ
أن (أحد) جاء في القرآن الكريم على ثمانية أوجه

 ،هي :

ان ِفي َكَب ٍد {}4
-1اهلل سبحانه  ،كقوله تعالى ( :لَ َق ْد َخَل ْقَنا
األنس َ
َ
ِ
َّ ِ
َح ٌد){البلد }5-4
ب أَن لن َي ْقد َر َعلَ ْيه أ َ
أََي ْح َس ُ
-2النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم  ،كقوله تعالى ( :أََل ْم تَر إَِلى
َّ ِ
الَّ ِذين َنا َفقُوا يقُوُلون ْ ِ
َه ِل اْل ِكتَ ِ
ُخ ِر ْجتُ ْم
اب َلئِ ْن أ ْ
ين َك َف ُروا ِم ْن أ ْ
الخ َوان ِه ُم الذ َ
َ َ
َ
َلَن ْخرج َّن مع ُكم وال ُن ِط ِ
َح ًدا){الحشر }11 :
يع في ُك ْم أ َ
ُ
َُ ََ ْ َ
-3بالل رضي اهلل عنه  ،كقوله تعالى َ ( :و َس ُي َجَّن ُب َها األتْ َقى {}17

َّ ِ
ندهُ ِمن ِّن ْع َم ٍة تُ ْج َزى { }19إِال ْابتِ َغاء
الح ٍد ِع َ
الذي ُي ْؤِتي َمالَ ُه َيتََزَّكى {َ }14و َما َ
و ْج ِه رب ِ
ضى){الليل }21-17 :
األعَلى {َ }21وَل َس ْو َ
ِّه ْ
ف َي ْر َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ال َقائ ٌل
اه ْم لَيتَ َساءلُوا َب ْيَنهُ ْم َق َ
-4تمليخا  ،كقوله تعالى َ ( :و َك َذل َك َب َعثَْن ُ
َعَل ُم بِ َما َل ِبثْتُ ْم َف ْاب َعثُوا
ض َي ْوٍم َقالُوا َرُّب ُك ْم أ ْ
ِّم ْنهُ ْم َك ْم َلبِثْتُ ْم َقالُوا َلبِثَْنا َي ْو ًما أ َْو َب ْع َ
ِ ِ
ِِ
اما َفْلَيأْتِ ُكم بِ ِرْز ٍق ِّم ْن ُه
أَ
ُّها أ َْزَكى طَ َع ً
َح َد ُكم بِ َوِرِق ُك ْم َهذه إَِلى اْل َمد َينة َفْلَينظُ ْر أَي َ
ِ
َح ًدا){الكهف  }19 :والمقصود (أحد) في قوله
َوْلَيتَلَطَّ ْ
ف َوال ُي ْشع َرَّن بِ ُك ْم أ َ
َح َد ُكم)
تعالى ( َف ْاب َعثُوا أ َ
ِ
َح ًدا)
 -5دقيانوس  :كقوله تعالى َ ( :وال ُي ْشع َرَّن بِ ُك ْم أ َ
َع ِ
ص ُر
-6ساقي الملك  :كقوله تعالى َ ( :ق َ
َح ُد ُه َمآ ِإِّني أ ََرانِي أ ْ
ال أ َ
َخ ْم ًار){يوسف }36 :
َح ٍد ِّمن ِّر َجالِ ُك ْم
ان ُم َح َّم ٌد أََبا أ َ
-7زيد بن حارثة  :كقوله تعالى َّ ( :ما َك َ
ٍ ِ
النبِيِّين و َك َّ
وَل ِكن َّرس َ َّ ِ
ِّ
يما){األحزاب }41 :
ول الله َو َخاتَ َم َّ َ َ َ
ُ
ان اللهُ بِ ُكل َش ْيء َعل ً
َ

( ) 1الزينة في الكلمات اإلسالمية العربية 33/2
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-4أحد من الخلق  :كقوله تعالى ( :قُ ْل إَِّن َما أََنا
اح ٌد َفمن َكان يرجو ِل َقاء رب ِ
إَِل َّي أََّنما إَِله ُكم إَِلهٌ و ِ
ِّه َفْلَي ْع َم ْل
َ َْ ُ
َ
َ
َ ُ ْ
َ
( )
ِ
ي ْش ِر ْك بِ ِعب َ ِ
َح ًدا){الكهف }111 :
ادة َربِّه أ َ
َ
ُ

وحى
َب َشٌر ِّمثْلُ ُك ْم ُي َ
ص ِال ًحا َوال
َع َم ًال َ

تبيَّن من تعريف (أحد) َّأنه لفظ عام يصح أن يوصف به كل آدمي

 ،فهو اسم جنس يطلق على كل فرد من الناس والجن والمالئكة  ،وقد أريد
به هذا المعنى العام في كل شواهد األوجه المذكورة  ،فقد أريد به هذا المعنى
ِ
ِ
َّ
َح ٌد) قال
ب أَن لن َي ْقد َر َعَل ْيه أ َ
في الوجه األول في قوله تعالى ( :أََي ْح َس ُ
الطبري في تفسير هذه اآلية (( :فقال جل ثناؤه  :أيحسب هذا القوي بجلده

( )
أيضا :
وقوته أن لن يقهره أحد  ،فاهلل غالبه وقاهره)) وجاء في تفسيرها ً
ُّ
أفيظن َّأنه في تلك الحالة ال يقدر عليه شيء فهو استفهام على
((أي :

سبيل اإلنكار))

()7

فلفظ (أحد) في الوجه األول وفي كل وجه نكرة عامة فكيف يصح

أن يراد به اهلل سبحانه  ،وهو أعرف األعالم والمعارف؟! واَّنما المعنى :

أيحسب أن لن يقدر عليه أي أحد كان؟! بلى هناك أحد قادر عليه  ،وهو
اهلل سبحانه وتعالى
وكذلك هو بهذا المعنى في الوجه الثاني الذي في قوله تعالى َ ( :وال
ِ ِ
َح ًدا) ونقول ما قلناه في الوجه األول  :كيف يصح أن نجعل لفظ
ُنطيعُ في ُك ْم أ َ
(أحد) وهو نكرة عامة بمعنى محمد صلى اهلل عليه وسلم  ،العلم المعرفة؟!
( ) 1ينظر  :األشباه والنظائر ص  261-261وباسـم الوجـوه ص  114والوجـوه والنظـائر
له ـ ــرون ص  177-176والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر للعس ـ ــكري ص  59-54والوج ـ ــوه والنظـ ـ ــائر

للدامغاني ص  45-43ونتخب قرة العيون ص  44ونزهة األعين ص 31
( ) 2جامع البيان . 241/31
( ) 3اللباب في علوم الكتاب .344/21
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محمدا صلى اهلل
واَّنما المعنى  :وال نطيع فيكم أي أحد منكم  ،سواء كان
ً
عليه وسلم  ،أو أدنى الناس منكم .

ندهُ ِمن
الح ٍد ِع َ
وكذلك نقول في الوجه الثالث في قوله تعالى َ ( :و َما َ
بالال فحسب  ،بل أي أحد كان من
ِّن ْع َم ٍة تُ ْج َزى) َّأنه ما أريد من (أحد) هنا ً
بالال أم غيره .
الناس  ،سواء كان ً
وهذا هو المعنى المراد في الوجه الرابع في قوله تعالى ( :فَ ْاب َعثُوا

َح َد ُكم) َّأنه ليس المراد تمليخا وحده  ،بل أي أحد كان من الفتية  ،وهذا هو
أَ
ِ
َح ًدا)
أيضا في الوجه الخامس في قوله تعالى َ ( :وال ُي ْشع َرَّن بِ ُك ْم أ َ
المعنى ً
فلم يكن المراد دقيانوس بعينه من دون سواه  ،بل أي أحد كان من الناس في
بالدهم وزمانهم .

وكثير ما جاء مضافًا  ،فإذا أضيف يتحدد
ًا
بيََّّنا أن (أحد) لفظ عام
مر في قوله تعالى َ ( :ف ْاب َعثُوا
عمومه حسب حدود المضاف إليه  ،كما َّ

َح َد ُكم) والمعنى  :أي رجل كان من أصحاب الكهف السبعة  ،وقد جاء
أَ
َح ُد ُه َمآ
مضا ًفا إلى مثنى كما جاء في الوجه السادس في قوله تعالى َ ( :ق َ
ال أ َ
َع ِ
ص ُر َخ ْم ًار) فالمراد واحد من الرجلين اللذين سأال يوسف عليه
إِِّني أ ََرانِي أ ْ
السالم عن تعبير ما رآه كل منهما في المنام  ،من دون أن يكون المراد
لصرح باسمه  ،وقال  :وقال فالن  ،وكيف يصح
تعيين أحدهما  ،فلو أراده َّ
َّأنه أراد ساقي الملك  ،وهو لم يكن بعد ساقيه؟!

وكيف يصح أن يكون (أحد) بمعنى زيد بن حارثة في الوجه السابع
َح ٍد ِّمن ِّر َجالِ ُك ْم)؟! َّ
ألنه عند تعيينه
ان ُم َح َّم ٌد أََبا أ َ
في قوله تعالى َّ ( :ما َك َ
سيثبت النفي الخاص المتعلق بزيد بن حارثة ويلغى النفي العام المراد من
مفتوحا على مصراعيه الحتمال أن يكون
لفظ (أحد)  ،ويجعل الباب
ً
المعنى  :ما كان محمد أبا زيد  ،بل هو أبو غيره  ،لكن باستعمال (أحد)
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قطع أي احتمال كان من هذا القبيل  ،وصار المعنى  :ما كان محمد أبا أي
أحد كان من رجالكم .

وقد جاء لفظ (أحد)على
اد ِة
قوله تعالى َ ( :وال ُي ْش ِر ْك بِ ِعَب َ
مخلوق كان .

العامة في الوجه الثامن األخير في
داللته
َّ
ِ
أي
َح ًدا) أي  :ال يشرك بعبادة ربه َّ
َربِّه أ َ

ّإال َّأنه جاء في موضع واحد ًّ
داال على البارئ عز وجل  ،لم يذكره
مقاتل  ،لذلك لم يخطر ببال من َّقلده  :هرون بن موسى  ،والعسكري ،
َّ
والدامغاني  ،وابن الجوزي  ،وهو قوله تعالى ُ ( :ق ْل ُه َو اللهُ
َح ٌد){اإلخالص  }1 :والمعنى عند ابن عباس رضي اهلل عنهما كما ُن ِسب
أَ
إليه  :قل هو اهلل ((الواحد الذي ليس كمثله شيء)) ( ) وقال أبو حاتم
الرازي َّ (( :
إن (األحد) يجيء في الكالم بمعنى األول وبمعنى الواحد  ،فإذا
جاء بمعنى األول وبمعنى الواحد  ،جاز أن يتكلم به في الخبر كقولك  :هذا
( )
َّ
َح ٌد) أي  :واحد وأول))
واحد وأحد  ،قال اهلل عز وجلُ ( :ق ْل ُه َو اللهُ أ َ
فإن هذا المعنى ال ُي ُّ
عد وجهًا لـ(أحد) َّ
ومع ذلك َّ
ألنه ما أريد وصف

(أحد) َّ
بأنه اهلل جل جالله  ،وهي الدراسة المعكوسة التي اتبعها أهل الوجوه
الختالق الوجوه  ،واَّنما أريد وصف البارئ تعالى ذكره َّ
بأنه أحد .
فلفظ (أحد) إذن ليس من األلفاظ المشتركة  ،وقد َّ
دل على معناه

العام فيما َّ
تقدم ذكره  ،وجعله بمعاني األوجه المذكورة باستثناء الوجه الثامن
تحريف صريح لداللته .

-085الخلق  :جعل أهل الوجوه للخلق األوجه اآلتية :

( ) 1الوسيط للواحدي . 571/4
( ) 2الزينة .34/2
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-1الخلق  :يعني الدين  ،أي  :تغيير خلق اهلل يعني تغيير دين
اهلل .

-2خلق الشيء يعني اختالقه .
-3خلق الشيء يعني خلق تصويره .
-4خلقكم يعني خلق إنطاقكم .
ق يعني َج َع َل .
َ -5خلَ َ
-6الخلق يعني البعث  ،يعني خلق اإلنسان من جديد .
-7الخلق يعني الخلق في الدنيا .
-4الخلق يعني البناء  ،أي  :ما خلق اإلنسان من بناء القصور .

-9الخلق يعني الموات  ،أي  :ما خلق اهلل من الموات كالحجر

( )

والحديد

تعمد أهل الوجوه اختالقها من المعاني
فهذه األوجه كما تراها قد َّ

المرادفة للخلق .

-086أذان  :قال ابن فارس (( :الهمزة والذال والنون  :أصالن
متفاربان في المعنى متباعدان في اللفظ  ،أحدهما  :أُ ُذن كل ذي أُ ُذن ،

فأما التقارب  ،فباألُ ُذن يقع كل
واآلخر  :العلم  ،وعنهما يتفرع الباب كله َّ ،
ت بهذا
مسموع111واألصل اآلخر  :العلم واإلعالم  ،تقول العرب  :قد ِأذ ْن ُ
علمت  ،وآذنني فالن  :أعلمني))
األمر  ،أي :
ُ

( )

وقال ابن الجوزي :

( ) 1ينظر  :األشباه والنظـائر لمقاتـل ص 262-261وباسـم الوجـوه والنظـائر ص -114
 115والوجــوه والنظ ــائر له ــرون ص 174-177والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص -144
 151والوج ـ ـ ــوه والنظ ـ ـ ــائر لل ـ ـ ــدامغاني ص  212-211ونزه ـ ـ ــة األع ـ ـ ــين ص 121-119
ومنتخب قرة العيون ص . 114-117
( ) 2مقاييس اللغة ص .33-32
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قصد به إعالم المنادى بما يراد منه  ،ومنه األذان للصالة
((األذان  :نداء ُي َ
 ،فإذا أصغى إليه المنادى باالستماع واإلجابة  ،قيل  :قد أذن ومنه قوله
تعالى ( :وأ َِذَن ْ ِ
ت){االنشقاق  }5 :وكذلك قول الني صلى اهلل عليه
ِّها َو ُحقَّ ْ
ت ل َرب َ
َ
وسلم  :ما أذن اهلل لشيء  ،ما أذن لنب ٍّي َّ
يتغنى بالقرآن يجهر به  .أي  :ما
( )
استمع))
وذكر أهل الوجوه لألذان ثالثة أوجه هي  :اإلسماع  ،واإلعالم

والنداء( ) وهذه المعاني كما تراها ليست أوجهًا  ،بل معان مرادفة لألذان الذي
ُع ِّرف َّ
بأنه نداء قُصد به إعالم المنادى واسماعه
-087نأى  :قال مقاتل (( :تفسير (نأى) على وجهين  ،فوجه

منهما  ،أي  :يعني تباعد  ،فذلك قوله في بني إسرائيل َ ( :وَنأَى
بِ َجانِبِه){اإلسراء  }43 :يعني تباعد  ،كقوله في األنعام َ ( :و ُه ْم َي ْن َه ْو َن َع ْن ُه
َوَي ْنأ َْو َن َع ْن ُه){اإلسراء  }26 :يعني يباعدون عنه .

والوجه الثاني  :ال تنيا يعني ال تضعفا  ،فذلك قوله في طه َ ( :وال
ِ ِ ِ
وء
تَنَيا في ذ ْك ِري){طه  }42 :يقول  :ال تضعفا  ،وقال في القصص َ( :لتَُن ُ
صَب ِة){القصص  }76 :يعني لتضعف فتعجز عن حمل المفاتيح ألبواب
بِاْل ُع ْ
بيوت أموال قارون))

()7

ومثل هذا قال هرون والدامغاني مستشهدين باآليات

القرآنية نفسها من غير زيادة وال نقصان

()2

( ) 1نزهة األعين ص .14
( ) 2ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 263-262وباســم الوجــوه والنظــائر ص 115
والوجوه والنظائر لهرون ص  ،179-174والوجوه والنظائر للدامغاني ص 77

( ) 3األشباه والنظائر لمقاتل ص  263وباسم الوجوه والنظائر ص . 116
( ) 4ينظر  :الوجوه والنظائر لهرون ص 179والوجوه والنظائر للدامغاني ص. 444
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ومقاتل في هذين الوجهين خلط بين ثالثة أبواب  ،فالوجه األول
أما النأي
الذي جعله بمعنى البعد هو من باب نأى  ،قال ابن فارس (( :و َّ

نأيا ،وانتأى افتعل منه  ،والمنتأى  :الموضع
فالبعد  ،يقال  :نأى ينأى ً
( )
البعيد))
والوجه الثاني الذي جعله بمعنى الضعف  ،قشاهده األول هو من
باب ونى  ،قال ابن فارس (( :الواو والنون والحرف المعتل  :يدل على

ونًيا  ،والواني  :الضعيف  ،قال اهلل تعالى َ ( :وال
ضعف  ،يقال  :ونى يني ْ
تَنَِيا ِفي ِذ ْك ِري){طه  ) ( ))}42 :وشاهده الثاني من باب ناء  ،قال ابن
نوءا  :نهض
فارس (( :وبالهمز :كلمة تدل على النهوض  ،وناء ينوء ً
111وكل ناهض بثقل فقد ناء  ،وناء البعير بحمله  ،والمرأة تنوء بها
عجيزتها  ،وهي تنوء بها  ،فاألول تثقل بها  ،والثانية تنهض))

()7

فمقاتل بن سليمان خلط بين معاني ثالثة ألفاظ  :نأى  ،وناء  ،وونى

 ،فإذا جاز أن نعذر مقاتل في هذا الخلط بين دالالت أبواب ثالثة ليختلق
كتابا في الوجوه  ،فما بال
منها الوجهين المذكورين لكونه أول من َّ
دون ً
هرون بن موسى والدامغاني يقعان في هذا الخلط نفسه؟! َّإنه التقليد  ،وهذا
هو حال كتب الوجوه بعامة .

-082الرجم  :قال ابن فارس (( :الراء والجيم والميم  :أصل واحد

يرجع إلى وجه واحد  ،وهو الرمي بالحجارة ثم يستعار ذلك  ،من
فالنا بالكالم  :إذا شتمته  ،وذكر في تفسير ما حكاه
ذلك111قولهم :
رجمت ً
ُ
ِ
ِ َّ
الر ُج َمَّن َك){مريم  }46 :أي :
عز وجل في قصة إبراهيم ( :لَئن ل ْم تَنتَه ْ
( ) 1مقاييس اللغة ص .441
( ) 2مقاييس اللغة ص . 964
( ) 3مقاييس اللغة ص .476
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ألشتمنك َّ ،
َّ
رجم
وكأنه إذا شتمه فقد رجمه بالكالم  ،أي  :ضربه به كما ُي َ
اإلنسان بالحجارة  ،وقال قوم

َّ
َّ
ألقتلنك  ،والمعنى قريب من
ألرجمنك
:

( )
رجما  ،أي ًّ :
ظنا ال
األول))
وقال ابن الجوزي (( :وصار هذا األمر ً
( )
يوقف على حقيقة أمره))

وذكر أهل الوجوه َّ
أن الرجم جاء في القرآن الكريم على خمسة
()7

أوجه  :القتل  ،والرمي بعينه  ،و ُّ
الظن  ،واللعن  ،والشتم أو السب
الوجه الذي ُج ِعل بمعنى الرمي بعينه يمثل معنى الرجم في األصل ،
وباقي المعاني مستعارة كما صرح بذلك ابن فارس بقوله (( :أصل واحد
111وهو الرمي ثم يستعار)) والعسكري بقوله (( :الرجم  :أصله الرمي  ،ثم
تشبيها)) () 2وابن الجوزي بقوله (( :الرجم في
قيل للقتل رجم  ،والشتم رجم
ً
األصل إلقاء الحجر بشدة الدفع ثم استعير في مواضع))

()3

فال أوجه إذن

َّ
ألن األوجه هي التي ال ترتبط فيما بينها بصلة مجاز  ،وبأي صلة أخرى
غير صلة اللفظ المشترك .

-089الصالح  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن الصالح ورد في القرآن

الكريم على عشرة وجوه  ،هي  :اإليمان  ،وجودة المنزلة  ،والرفق  ،وتسوية
( ) 1مقاييس اللغة ص . 374-373
( ) 2نزهة األعين ص .137
( ) 3ينظر  :األشـباه والنظـائر لمقاتـل ص 264وباسـم الوجـوه والنظـائر ص  116والوجـوه
والنظ ــائر له ــرون ص 141-179والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص  171-171والوج ــوه
والنظــائر للــدامغاني ص  244-243ونزهــة األعــين ص  137ومنتخــب ق ـرة العيــون ص

. 124-127

( ) 4الوجوه والنظائر ص171
( ) 5نزهة األعين ص  137ومنتخب قرة العيون ص .127
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الخلق والصورة  ،واإلحسان  ،والطاعة  ،وأداء األمانة  ،وبر الوالدين ،
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،والحج
والصالح خالف الفساد

( )

( )

وهو كما قال العسكري (( :نفع يلتئم به

األمور  ،واإلصالح  :تقويم العمل على ما ينفع بدالً مما يضر))

()7

وقال

ابن الجوزي (( :الصالح  :التغيير إلى االستقامة في الحال  ،وضده الفساد))
()2

فهو من المعاني العامة  ،والوجوه المذكورة تدخل جميعها ضمن معناه

العام  ،أو ضمن مرادفاته  ،وليست كذلك وجوه اللفظ المشترك .

-031اإلظهار أو الظهور وما يتصرف منه  :ذكر أهل الوجوه أن
الظهور ورد في القرآن الكريم على ثمانية أوجه هي :
-1ظهر يعني بدا .

-2أظهر يعني أطلع .
-3التظاهر يعني التعاون .
-4يظهرون يعني يرتقون .
-5اإلظهار يعني العلو .

-6الظاهر يعني الباطل  ،كقوله تعالى ( :أَم ِبظَ ِ
اه ٍر ِّم َن
اْلقَ ْو ِل){الرعد }33 :

( ) 1ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  266-265وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص
117-116والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص 141-141والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص
 214-213والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 311-299
( ) 2مقاييس اللغة ص . 491
( ) 3الوجوه والنظائر .213
( ) 4نزهة األعين ص .141-141
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ِ
اب الّل ِه َوَراء
-7إظهار مثل ضربه  ،كقوله تعالى ( :كتَ َ
ظُهُ ِ
ورِه ْم){البقرة }111 :
-4يظهرون يعني نصف النهار

( )

قال ابن فارس (( :الظاء والهاء والراء  :أصل صحيح يدل على قوة
ظهور فهو ظاهر :إذا انكشف وبرز
ًا
وبروز  ،من ذلك  :ظهر الشيء يظهر
؛ ولذلك ُس ِّمي وقت الظهر والظهيرة  :وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها ،
ظ ْه ُر اإلنسان  ،وهو خالف بطنه  ،وهو يجمع البروز
واألصل فيه كله َ
ظهرت على
والقوة111ومن الباب  :أظهرنا  :إذا سرنا وقت الظهيرة  ،ومن
ُ

اطلعت عليه 111والظهير  :المعين َّ ،
كأنه اسند ظهره إلى ظهرك
كذا  :إذا
ُ
 ،والظهور  :الغلبة111والظهار قول الرجل المرأته  :أنت علي كظهر أمي
 ،وهي كلمة كانوا يقولونها يريدون بها الفراق  ،واَّنما اختصوا الظهر لمكان
الركوب  ،واالَّ فسائر أعضائها في التحريم كالظهر  ،و ِّ
الظهري  :كل شيء
تجعله بظهر  ،أي  :تنساه َّ ،
اضا عنه وترًكا
كأنك قد جعلته خلف ظهرك إعر ً
له قال اهلل سحانه َ ( :واتَّ َخ ْذتُ ُموهُ َوَراء ُك ْم ِظ ْه ِريًّا){هود 111 92 :ومن الباب :
هذا أمر ظاهر عنك عاره  ، :أي  :زائل َّ ،
كأنه إذا زال فقد صار وراء
ظهرك  ،وحكى ابن دريد  :تظاهر القوم  :إذا تدابروا َّ ،
وكأنه من األضداد ،

وهذا المعنى الذي ذكره ابن دريد صحيح ؛ َّ
ألنه أراد أن كل واحد منهما أدبر
عن صاحبه  ،وجعل ظهره إليه واهلل أعلم))

( )

( ) 1ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  264-266وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص

119-117والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص 143-142والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص
233-231والوجوه والنظائر للدامغاني ص 331-329ونزهة األعين ص . 194
( ) 2مقاييس اللغة ص . 554
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وكذلك جعل الظاهر بمعنى الباطل كما جاء في الوجه السادس في
ظ ِ
اه ٍر ِّم َن اْل َق ْو ِل) ُج ِعل الظاهر هنا خالف الباطن  :أي :
قوله تعالى ( :أَم بِ َ
خالف الحقيقة  ،فمعاني هذه األوجه المذكورة تدخل جميعها في معنى واحد
 ،هو معنى الظهور .

-030حتى  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن (حتى) جاءت في القرآن الكريم

على ثالثة أوجه هي :

أيضا أصحاب
الوجه األول  :حتى بمعنى إلى  ،وهذا ما قال به ً
وح
كتب حروف المعاني مستشهدين
جميعا بقوله تعالى ( :تََن َّز ُل اْل َمالئِ َكةُ َو ُّ
الر ُ
ً
ِ
ِّ
طَل ِع اْل َف ْج ِر) يعني إلى
الم ِه َي َحتَّى َم ْ
َم ٍر {َ }4س ٌ
فيهَا ِبِإ ْذ ِن َرِّب ِهم ِّمن ُكل أ ْ
( )
مطلع الفجر
الوجه الثاني  :قال مقاتل شيخ أهل الوجوه (( :الوجه الثاني  :حتى

الر ُس ُل){يوسف :
َس ُّ
يعني َّ
فلما فذلك قوله تعالى في يوسف َ ( :حتَّى ِإ َذا ْ
استَْيأ َ
فلما استيأس الرسل من إيمانهم  ،وقال في األنبياء َ ( :حتَّى إِ َذا
 }111يعني َّ
َم ُرَنا
فُتِ َح ْ
ْج ُ
ْجو ُج َو َمأ ُ
ت َيأ ُ
وج){األنبياء  }96 :وقال في هود َ ( :حتَّى ِإ َذا َجاء أ ْ
ور){هود  ) ())}41 :وهذا عين ما قال به مقلدوه  :هرون بن موسى
َوَف َار التَُّّن ُ

()7

والعسكري

()2

والدامغاني

( )

وابن الجوزي( )مستشهدين باآليات نفسها .

( ) 1ينظر  :األشـباه والنظـائر لمقاتـل ص  269وباسـم الوجـوه والنظـائر ص 119والوجـوه
والنظ ـ ــائر له ـ ــرون ص  144والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر للعس ـ ــكري ص  143والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر
أيضـ ـ ـ ــا  :األزهيـ ـ ـ ــة ص
للـ ـ ـ ــدامغاني ص  169-164ونزهـ ـ ـ ــة األعـ ـ ـ ــين ص  99وينظـ ـ ـ ــر ً
223ورصـف المبـاني ص  259-254والجنـى الـداني ص 542ومغنـي اللبيــب -122/1
 123والبرهان في علوم القرآن ص  442واإلتقان في علوم القرآن ص .246
( ) 2األشباه والنظائر ص  ، 269وباسم الوجوه والنظائر ص . 119
( ) 3الوجوه والنظائر ص .144
( ) 4الوجوه والنظائر ص .143
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وهذا الوجه ال يصح لـ(حتى) ألمرين  ،األول َّ :
لما) لم تكن
أن (ف َّ

وجهًا لـ(حتى) وحدها  ،بل هي وجه لـ(حتى) و(إذا) مجتمعتين كما هو ظاهر
ٍّ
من التقدير  ،والثاني َّ :
ت
أن هذا الوجه
متأت من داللة (إذا) التي ُجعَل ْ
شريكة لـ(حتى) فيه ؛ التحادهما في أسلوب عام واحد  ،هو أسلوب الشرط ،
اعلم َّ
لما) المشددة لها في الكالم ثالثة أوجه :
أن ( َّ
قال المرادي ْ (( :
قمت
111الموضع الثالث  :أن تكون حرف وجوب لوجوب  ،نحو َّ :
لما َ

أحسنت إليك 111وفيها معنى الشرط ال يفارقها  ،وال
ولما جئتني
أكرمتك َّ ،
ُ
ظا ومعنى أو معنى دون لفظ)) ( )7لذلك َّ
فإن هذا
تدخل إالَّ على الماضي لف ً
ً

الوجه الذي قاله مقاتل لم أجده في كتب حروف المعاني  ،وال في كتب
()2

تقليدا له
التفسير  ،وقد قال به أهل الوجوه من بعده
ً
وقد َّ
عد النحاة (حتى) في نحو المواضع التي استشهد بها أهل

الوجوه حرف ابتداء  ،وهذا ال يعني َّأنها عندهم منقطعة عما قبلها من حيث
عما قبلها من جهة اإلعراب  ،قال ابن
الداللة  ،بل سموها ابتدائية النقطاعها َّ

هشام (( :من أوجه (حتى) أن تكون حرف ابتداء111وكذا قال (يعني ابن
مالك) في (حتى) الداخلة على (إذا) في نحو َ ( :حتَّى إِ َذا َف ِشْلتُ ْم َوتََن َاز ْعتُ ْم ِفي
األ َْم ِر){آل عمران َّ }152 :إنها الجارة وا َّن (إذا) في موضع جر بها  ،وهذه

( ) 1االوجوه والنظائر ص .169
( ) 2نزهة األعين ص . 99
( ) 3الجنى الداني ص . 354-351
( ) 4ينظ ــر  :األزهي ــة ص  255ورص ــف المب ــاني ص  257والجن ــى ال ــداني ص -551
. 552
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المقالة سبقه إليها األخفش وغيره  ،والجمهور على خالفها  ،و َّأنها حرف

ابتداء  ،و َّ
أن (إذا) في موضع نصب بشرطها أو جوابها))

( )

الوجه الثالث  :قال شيخ الوجوهيين (( :والوجه الثالث  :حتى ،
ِ َّ ِ
ال
ين َ
تفسيره إقرار وهو وقت لشي يكون  ،فذلك قوله في براءة َ ( :قاتلُوْا الذ َ
ال ي ِد ُين ِ
ال بِاْليوِم ِ
يؤ ِم ُن ِ ِ
ين
اآلخ ِر َو َ
ون د َ
ون َما َح َّرَم اللّ ُه َوَر ُسولُهُ َو َ َ َ
ال ُي َح ِّرُم َ
ُْ َ
ون باللّه َو َ َ ْ
ِ
َّ ِ
اْلح ِّ ِ
اب َحتَّى ُي ْعطُوْا اْل ِج ْزَيةَ َعن َي ٍد َو ُه ْم
ين أُوتُوْا اْلكتَ َ
ق م َن الذ َ
َ
ِ
أبدا حتى يقروا بالجزية هذا وقت
ون){التوبة  }29 :يقول  :قاتلوهم ً
صاغ ُر َ
َ

( )
أيضا لـ(حتى) َّ
ألنه لو صح فهو لم يجئ من
لهم))
وهذا الوجه ال يصح ً
(حتى) بل من مضمون الجملة التي بعدها  ،والدليل على ذلك َّ
أن مقاتل

نفسه استعمل (حتى) في التقدير  ،وجعل (يقروا) مكان (يعطوا) فاإلقرار إذن
إن صح فهو وجه لـ(يعطوا) ال لـ(حتى)  ،مما يدل على َّأنه وجه مختَلَق ،

أيضا في كتب حروف المعاني وال في كتب التفسير ،وقد قال
لذلك لم أجده ً
()7
تقليدا لشيخهما
به هرون والدامغاني ً

معاني (حتى) في كتب النحو  :قال الهروي (( :مواضع (حتى) :

اعلم َّ
جار على جهة الغاية بمعنى (إلى)
أن لها أربعة مواضع  :تكون حرًفا ًّا
111وتكون حرفًا من حروف العطف بمنزلة الواو111وتكون ناصبة للفعل
المستقبل بمعنيين  :بمعنى (كي) وبمعنى (إلى أن) 111والموضع الرابع :

تكون حرًفا من حروف االبتداء)) ()2وقال ابن هشام (( :لـ(حتى) الداخلة على

( ) 1مغني اللبيب .129-124/1
( ) 2ألشباه والنظائر ص  269وباسم الوجوه والنظائر ص 119
( ) 3ينظر الوجوه والنظائر لهرون ص  144وللدامغاني ص . 169
( ) 4األزهية ص . 223
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الفعل المضارع ثالثة معان  :مرادفة (إلى) 111ومرادفة (كي) التعليلية
()1
111ومرادفة ( َّ
إال) في االستثناء))

فقد ُج ِعلت (حتى) بمعنى  :واو العطف و(إلى) و(إلى من) و(كي)
و(إالَّ) وقد أكدنا غير مرة َّ
أن اللفظ القرآني ال يطابق معناه ّإال اللفظ نفسه ،
أما هذه األحرف التي ُج ِعلت
فـ(حتى) ال يطابق معناها إالَّ (حتى) نفسها َّ ،
بمعناها َّ ،
فإنماهي كما قال الزجاج( ) قد تقاربت في الفائدة مع (حتى) في
تراكيب ؛ فيظن الضعيف في اللغة َّأنها في هذه التراكيب بمعناها  ،وهي
ليست بمعناها  ،بداللة عدم حصول هذه الفائدة في تراكيب أخرى ؛ وهذا هو
الذي أوهم أهل اللغة والنحو بوجود الوجوه والمعاني المتعددة للحرف الواحد .
بد من أن يكون بينها
فهذه األحرف التي ُج ِعَلت أوجهًا لـ(حتى) ال ّ
مثال على َّ
أن
وبين (حتى) فرق في المعنى واالستعمال  ،فقد أجمع أهل اللغة ً

(حتى) الجارة هي بمنزلة (إلى) ؛ َّ
ألن كليهما النتهاء الغاية  ،لكنهما مع ذلك
أكدوا َّ
أن بينهما فرًقا  ،فقد قال المرادي (( :وللمعطوف بـ(حتى) شرطان ،
قلت هذا الشرط ذكره
األول  :أن يكون بعض ما قبلها  ،أو كبعضه ُ 111
النحويون في باب العطف  ،ولم أرهم ذكروه في باب الجر إالَّ ابن مالك َّ
فإنه
إفهاما
إما بعض لما قبلها من مفهم جمع
قال  :ومجرورها يعني (حتى) َّ
ً

يحا  ،أو غير صريح  ،وا َّما كبعض  ،قال  :عنيت بالصريح كونه بلفظ
صر ً
موضوع للجمعية  ،فيدخل في ذلك الجمع االصطالحي واللغوي  ،كرجال
وعنيت بغير الصريح ما دل على الجمعية بلفظ غير موضوع لها
وقوم ،
ُ

( ) 1مغني اللبيب  ، 125/1وينظر  :الجنى الداني ص . 555-554
( ) 2معاني القرآن واعرابه .351/1
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كقوله تعالى ( :لََي ْس ُج ُنَّن ُه َحتَّى ِح ٍ
ين){يوسف َّ }35 :
فإن مجرور (حتى) فيه
( )
منتهى ألحيان مفهومة غير مصرح بذكرها))
قلت ( :حتى) و(إلى) كالهما النتهاء الغاية ،
أيضا (( :فإن َ
وقال ً
قلت  :بينهما فروق))( ) وقال ابن هشام (( :وتستعمل
فهل بينهما فرق ؟ ُ

(حتى) على ثالثة أوجه أن تكون بمنزلة (إلى) في المعنى والعمل َّ ،
ولكنها
تخالفها في ثالثة أمور  ،أحدها َّ
أن لمخفوضها شرطين  ،وهو أن يكون

مضمر 111والشرط الثاني خاص بالمسبوق  ،بذي أجزاء وهو أن
ًا
ظاهر ال
ًا
طَل ِع
آخر 111أو
يكون المجرور ًا
الم ِه َي َحتَّى َم ْ
ً
مالقيا آلخر جزء نحو ( َس ٌ
()7
اْل َف ْج ِر)))

نردد ما قلناه غير مرة َّ :
إن اللفظ القرآني ال يطابق معناه ّإال اللفظ

حتما  ،فهذا ابن هشام على الرغم من
نفسه  ،فـ(حتى) إذن هي غير (إلى) ً
جار بمنزلة (إلى) في المعنى والعمل))( )2فرق بينها
َّأنه جعل (حتى) ((حرًفا ًّا
وبين (إلى) بقوله َّ (( :
شيئا
فألن (حتى) موضوعة إلفادة تقصي الفعل قبلها ً
()3

فشيئا إلى الغاية  ،و(إلى) ليست كذلك))
ً
وهذا التعريف ُي ُّ
دقيقا لـ(حتى)  ،بيد َّأنه لم يشتهر  ،ولم
عد
وصفا ً
ً

ُي َّ
المعول عليه في
وضح  ،ولم ُيؤخذ به في شرح شواهدها  ،وأرى َّأنه هو
َّ
التفريق بينها وبين (إلى) في كل مواضع ورودها في القرآن الكريم  ،فاألكثر
ال  :سافر زيد من الموصل إلى بغداد  ،والمعنى معروف
واألنسب أن يقال مث ً
( ) 1الجنى الداني ص .544-547
( ) 2الجنى الداني ص . 546
( ) 3مغني اللبيب . 123/1
( ) 4مغني البيب . 123/1
( ) 5مغني البيب . 124/1
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 ،ولكن لو قلنا  :سافر زيد من الموصل حتى بغداد  ،أردنا استقصاء مواضع
هذا السفر  ،و َّ
أن زي ٍدا انتقل فيه من قرية إلى قرية  ،ومن قضاء إلى قضاء ،
ومن مدينة إلى مدينة  ،أي  :أردنا َّ
أن هذا السفر تتابع من لدن زيد حتى بلغ

به بغداد  ،وفي قولنا  :سافر زيد من الموصل إلى بغداد  ،أردنا َّ
أن هذا
السفر تم بنقلة واحدة  ،بخالف استعمال (حتى) التي تفيد توالي السفر وتعدد
تنقالته المتعاقبة حتى بلوغ الغاية  ،فـ(إلى) تكون متصلة بما ابتدأ به عاملها

أما حتى فتكون متصلة بأقرب جزء قبلها  ،وعلى هذا النحو ُي َفسَّر استعمال
َّ ،
ال :
وي َّ
فرق بينها وبين (إلى) في القرآن الكريم  ،فقوله تعالى مث ً
(حتى) ُ ،
أن سالم المالئكة ظل َّ
طَل ِع اْل َف ْج ِر) يفيد َّ
يتنزل على
الم ِه َي َحتَّى َم ْ
( َس ٌ
سالما يتصل بسالم من دون انقطاع
المؤمنين المقيمين طَوال ليلة القدر ،
ً

حتى انفضاء الليل  ،ولم يتعيَّن هذا المعنى لو استعمل (إلى) وقيل  :إلى
مطلع الفجر  ،بل (إلى) ليس هذا موضعها  ،أي  :باستعمال (إلى) يكون

لسالم المالئكة موضعان  ،األول في مبتدأ الليل  ،والثاني في منتهاه ،

وباستعمال (حتى) تتكرر مواضع بداياته المتعاقبة  ،والتي تعقبها غاياتها ،
ويستمر هذا الحال حتى مطلع الفجر .
و(حتى) في أفسامها الثالثة  ،وفي جميع حاالتها تدل على انتهاء

جار على
الغاية  ،وهذا ما صرح به النحاة  ،فقد قال الهروي (( :تكون حرًفا ًّا
جهة الغاية بمعنى (إلى))) ( ) وقال المالقي (( :حتى111حرف
عطف111معناها الغاية  ،نحو قولك  :ضعف الناس حتى السلطان))

( )
أيضا (( :اعلم َّ
أن (حتى) معناها الغاية في جميع الكالم ّإال َّأنها
وقال ً
جار لألسماء  ،وتارة ينتصب بعدها الفعل المضارع  ،وتارة
تكون تارة حرفًا ًّا

( ) 1األزهية ص . 223
( ) 2رصف المباني ص . 254
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( )
قلت ( :حتى) و(إلى) كالهما
عاطفة))
وتقدم قول المرادي (( :فإن َ
قلت  :بينهما فروق))( ) وهذا ما صرح
النتهاء الغاية  ،فهل بينهما فرق ؟ ُ
أيضا بقوله (( :و(حتى) هذه أعني االبتدائية تدخل على جملة مضمونها
به ً

غاية لشيء قبلها فتشارك الجارة والعاطفة في معنى الغاية))

()7

هذه هي الحقيقة األولى َّ
أن (حتى)النتهاء الغاية في جميع حاالتها ،

والحقيقة الثانية َّ :أنها عاطفة في جميع حاالتها  ،فقد َّ
تقدم َّ
قسموا
أن النحاة ّ

(حتى) على ثالثة أقسام  :جارة  ،وعاطفة  ،وابتدائية ّ ،إال َّأنهم أدخلوا

االبتدائية في معنى العطف  ،قال المالقي (( :تكون حرًفا من حروف
االبتداء 111وتارة تقع بعدها الجمل االسمية  ،والفعلية  ،فال تعمل فيها ،
فترجع إلى باب العطف والى باب حروف االبتداء))

() 2

وقال (( :القسم

األول  :التي هي حرف ابتداء تليها الجملة االسمية والفعلية من غير عمل ،
نحو  :قام القوم حتى يخرُج عمرو  ،بالرفع  ،وقام القوم حتى عمرو
خارج111القسم الثاني  :التي هي حرف عطف هي التي تشرك بين المفردين
يد))
والجملتين  ،كقولك  :قام القوم حتى قام ز ٌ

()3

وكذلك (حتى) التي عدوها

أيضا ّ ،إال َّأنها ليست بمنزلة واو العطف كما
جارة بمنزلة (إلى) فهي عاطفة ً
ادعوا  ،فكما َّ
أن انتهاء الغاية في (حتى) هو غير انتهاء الغاية في (إلى) ،

فكذلك العطف في (حتى) هو غير العطف في الواو  ،وهذه حقيقة تضمنها

كالم النحاة  ،قال الهروي (( :وتكون حرًفا من حروف العطف بمنزلة الواو ،
( ) 1رصف المباني ص .257
( ) 2الجنى الداني ص . 546
( ) 3الجنى الداني ص.553-552
( ) 4رصف المباني ص . 257
( ) 5رصف المباني ص . 254-257
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وتقع في تعظيم أو تحقير  ،فالتعظيم كقولك  :مات الناس حتى االنبياء
والملوك  ،والتحقير كقولك  :قدم الحاج حتى المشاة والصبيان))

( )

فـ(حتى)

العاطفة تقع في تعظيم أو تحقير  ،وواو العطف لبست كذلك  ،وقال

المرادي (( :وللمعطوف بـ(حتى) شرطان  ،األول  :أن يكون بعض ما قبلها
 ،أو كبعضه111الثاني  :أن يكون غاية لما قبلها  ،في زيادة أو نقص ،
والزيادة تشمل القوة والتعظيم  ،والنقص يشمل الضعف والتقصير)) ( ) وواو

العطف ليست كذلك  ،وقال ابن هشام (( :من أوجه (حتى) أن تكون

بمنزلة الواو ّإال َّ
أن بينهما فرًقا من ثالثة أوجه))
(حتى) هو غير العطف في الواو.

()7

وهذا يعني َّ
أن العطف في

فـ(حتى) عاطفة في جميع أقسامها وحاالتها ؛ و َّ
ألنها كذلك جاز رفع

االسم بعدها ونصبه وجره في الشاهد نفسه لجواز وقوع المعطوف عليه في
هذه الحاالت الثالث  ،قال المرادي (( :و(حتى) هذه أعني االبتدائية تدخل
على جملة مضمونها غاية لشيء قبلها فتشارك الجارة والعاطفة في معنى

الغاية  ،وقد اجتمعت الثالثة في قول الشاعر :

اد حتى نعله ألقاها
ف رحله والز َ
ألقى الصحيفة كي ُيخفِّ َ
يروى بجر النعل على َّ
أن (حتى) جارة  ،وبنصبها على وجهين  ،أحدهما َّأنها
عاطفة 111والنصب بفعل مقدر يفسره الظاهر  ،والرفع على َّأنها ابتدائية

و(نعله) مبتدأ و(ألقاها) خبره)) () 2وقال ابن هشام (( :وقد يكون الموضع
أكلت السمكة حتى رأسها  ،فلك أن
صالحا ألقسام (حتى) الثالثة  ،كقولك :
ُ
ً
( ) 1األزهية ص . 223
( ) 2الجنى الداني ص .544-547
( ) 3مغني اللبيب . 127/1
( ) 4الجنى الداني ص.553-552
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تخفض (رأسها) على معنى (إلى)  ،وأن تنصب على معنى الواو  ،وأن ترفع
على االبتداء))

( )

رفع االسم بعد (حتى) في قول الشاعر  ،والمثال  ،مرفوع على

االبتداء  ،يؤلف مع خبره المذكور أو المقدر جملة اسمية معطوفة على ما
قبلها  ،فتكون الواو عاطفة  ،وهذا ما صرح به النحاة .

وكذلك هي عاطفة عند نصب االسم ّ ،إال َّأنها ليست بمنزلة الواو

ومعناها كما ادعوا  ،ألننا إذا جعلنا البيت بتقدير :

ألقى الصحيفة كي ُي ِّ
اد ونعله ألقاها
ف رحله والز َ
خف َ
جعلنا (نعله) معطوًفا على الصحيفة والزاد  ،وحددنا َّأنه ألقى ثالثة أشياء :

أما باستعمال (حتى) صار ما ألقاه غير محدد وغير
الصحيفة والزاد ونعله َّ ،
مصرح به  ،وصار (نعله) معطوفًا على آخر األشياء التي ألقاها بعد الزاد
متاعا بعد
وقبل النعل  ،والمعنى  :ألقى الصحيفة والزاد وكل ما كان يثقله
ً
متاع  ،وكان آخر األمتعة التى ألقاها نعله  ،فمعنى العطف في (حتى) هو

غير معنى العطف في الواو .

وكذلك هي عاطفة في حال الجر ،و َّأنها ليست بمنزلة ((إلى) ؛

والدليل على ذلك عدم صحة تقديرها بـ(إلى) في البيت  ،إذ ما معنى أن

استنادا إلى
وجر
نصبا ًّا
اد إلى نعله ألقاها  ،واَّنما جاز العطف
ً
يفال  :والز َ
ً
متاعا بعد متاع ،
المعنى المذكور  :ألقى الصحيفة والزاد وكل ما كان يثقله ً

متاع) .
عطفا على ( ٍ
متاعا) وجاز الجر ً
فجاز النصب ً
عطفا على ( ً
أكلت السمكة حتى رأسها  ،فالرفع هو
وكذلك الحال في المثال :
ُ

على عطف مضمون ما بعدها على مضمون ما فبلها  ،والنصب والجر
على جواز العطف على منصوب ومجرور مفهوم من الكالم ؛ إذ المعنى :
( ) 1مغني اللبيب . 131/1
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ٍ
عضو حتى كان رأسها آخر هذه
عضوا بعد
عضوا  ،أو
عضوا
أكلت السمكة
ُ
ً
ً
ً
عطفا على
عضوا) والجر
األعضاء التي أكلتها  ،فالنصب
ً
ً
عطفا على ( ً
( ٍ
عضو) و(حتى) هنا في حال النصب ليست بمنزلة واو العطف ؛ َّ
ألنه عند
أسها  ،يكون من باب عطف الجزء
العطف بالواو وقولنا :
ُ
أكلت السمكة ور َ
على الكل  ،وهذا النوع لم يكن هو المراد كما هو واضح  ،ولم تكن بمنزلة

(إلى) في حال الجر ؛ َّ
فشيئا
ألن (إلى) ال تفيد كـ(حتى) ِّ
شيئا ً
تقصي المأكول ً
شيئا بعد شيء حتى بلوغه الرأس .
 ،أو ً
فـ(حتى) عاطفة في جميع حاالتها حتى التي سميت ابتدائية َّ ،
فإنها

ال قوله
تكون متصلة بما قبلها في كل موضع عند التحقيق  ،من ذلك مث ً
تعالى ( :وما أَرسْلَنا ِمن قَْبلِ َك إِالَّ ِرجاالً ُّن ِ
َه ِل اْلقَُرى أَ َفلَ ْم
وحي إِلَ ْي ِهم ِّم ْن أ ْ
َ
ََ ْ َ
ف َكان ع ِاقبةُ الَّ ِذين ِمن قَْبلِ ِهم ولَ َدار ِ
ِ
يروْا ِفي األ َْر ِ
اآلخ َرِة
َ
ض فََينظُ ُروْا َك ْي َ َ َ َ
ْ َ ُ
َيس ُ
َخ ْير لِّلَّ ِذين اتََّقوْا أَ َف َ ِ
ظُّنوْا أََّنهُ ْم َق ْد
َس ُّ
الر ُس ُل َو َ
ال تَ ْعقلُ َ
َ
ون {َ }119حتَّى إِ َذا ْ
استَْيأ َ
ٌ
ْسَنا َع ِن اْل َق ْوِم
ص ُرَنا َف ُن ِّج َي َمن َّن َشاء َو َ
ُك ِذ ُبوْا َج ُ
اءه ْم َن ْ
ال ُي َرُّد َبأ ُ
ين){يوسف  }111-119 :جاء في التفسير َّ
أن ((المعنى متعلق
اْل ُم ْج ِرِم َ
رجاال  ،فدعوا قومهم فكذبوهم
باآلية األولى فتقديره  :وما أرسلنا من قبلك ّإال ً
وصبروا  ،وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا استيأس الرسل))

( )

(حتى) الناصبة للفعل المضارع  :تناولت هذا الموضوع في بحث

لي بعنوان  :نواصب الفعل المضارع في القرآن الكريم  ،ونصه ((( :حتى)
أن) مضمرة
حرف جر عند البصريين  ،وينصب الفعل المضارع بعدها بـ ( ْ
وجوبا ،وهي بمعنى  :إلى أن ( ) 2كقوله تعالى( :حتى تتبع ملتهم) [البقرة:
ً
أن
يأتي ُ
وعد اهلل) [الرعد ، ]31 :والتقدير :إلى ْ
 ، ]121وقوله تعالى( :حتى َ

( ) 1زاد المسير .224/4
( ) 2ينظر :المقتضب للمبرد . 34/2
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أن يأتي وعد اهلل  ،وكذلك جميع ما في القرآن من
تتبع ملتهم  ،والى ْ
(حتى)( ، )1وهذا ال يعني َّ
أن (حتى) حرف مركب من حرفين  (( ،وانما هو
حرف واحد يعمل بتأويل حرفين))

تنصب الفعل المضارع بنفسها
االستقبال

()4

.

()3

() 2

 ،ويذهب الكوفيون إلى َّ
أن (حتى)

وال تنصب الفعل بعدها ّإال إذا أفاد معنى

وذك ــر النحـ ــاة َّ
أن (حتـ ــى) وردت فـ ــي اللغ ــة والق ـ ـرآن الك ـ ـريم بمعنـ ــى :

أن مـن أمثلـة
(إلى)  ،و (كي) التعليليـة ،وبمعنـى ( ّإال) فـي االسـتثناء  ،وذكـروا ّ
(حتى) التي وردت في القران الكريم بمعنى (إلى) ،قوله تعـالىَ ( :قـالُوا َلـن َّن ْب َـرَح
ِ ِِ
ِ
وســى) [طــه ]91 :وبمعنــى( :كــي) التعليليــة،
َعَل ْيــه َعــاكف َ
ـع إَِل ْيَنــا ُم َ
ين َحتَّــى َي ْرجـ َ
َّ ِ
ـون ال تُ ِنفقُـ ـوا َعلَ ــى م ـ ْـن ِعن ـ َـد رس ـ ِ
ـول اللَّ ـ ِـه َحتَّـ ــى
ين َيقُولُ ـ َ
قول ــه تع ــالىُ ( :ه ـ ُـم ال ــذ َ
َُ
َ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
َينفَ ُّ
َم ِـر
ضوا) [المنافقون ]7 :وقوله تعـالى( :فَقَـاتلُوا التـي تَْبغـي َحتَّـى تَف َ
ـيء إِلَـى أ ْ
اللَّـ ِـه ) [الحج ـرات ، ]9 :وبمعنــىّ ( :إال) ،قولــه تعــالى( :ومــا يعلِّمـ ِ ِ
َحـ ٍـد
ـان مـ ْـن أ َ
َ َ َُ َ
ِ
أيضــا َّ
أن (حتــى) فــي قولــه
َحتَّــى َيقُ ـو َ
ال إَِّن َمــا َن ْحـ ُـن فتَْن ـةٌ) [البقــر ]112 :وذكــروا ً
أن)  ،وكــذلك فــي قولــه
أن تكــون بمعنــى  ( :إلــى ْ
تعــالى (:حتــى تفــيء) يحتمــل ْ
تعالى( :حتى يقوال)

(.)5

( ) 1ينظـر :كتــاب سـيبويه ،7 ،5 /3 ،ومعــاني القـرآن لألخفــش ،ص ،93والمقتضــب/2 ،
 ،7وش ــرح جم ــل الزج ــاجي الب ــن عص ــفور ،517 /1 ،وش ــرح الكافي ــة الش ــافية الب ــن
مالك.1542 /3 ،

( ) 2اإلغراب في جدل اإلعراب  ،ولمع األدلة ص 131

( ) 3ينظــر :شــرح جمــل الزجــاجي البــن عصــفور ،141 /2 ،وشــرح الرضـي علــى الكافيــة،
 ،53 /4وحاشية الصبان.436 /3 ،

( ) 4ينظر :مغني اللبيب ،126 /1 ،وحاشية الصبان على شرح األشموني.464 /3 ،

( ) 5ينظـر :كتـاب سـيبويه  ،5/3ومعـاني القـرآن لألخفـش ص ،94-93والمقتضـب للمبــرد
 ،7/2واألُصول في النحو البن السراج  ،156/2وشرح جمل الزجاجي البـن عصـفور
 ،517/1وشرح الكافية الشافية البن مالك ،1542/3ومغني اللبيب .125/1
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ـتنادا لمـا ذهبـوا إليـه
أن) اس ً
ـوبا ب ـ( ْ
وقد جعـل البصـريون المضـارع منص ً
َّ
أن) بعـدها
بأن (حتى) كمـا قـال المبـرد (( :مـن عوامـل األسـماء ؛ ولهـذا يقـدر ( ْ
قبل الفعل  ،فإذا وقعت عوامل األسماء علـى األفعـال لـم يسـتقم وصـلها بهـا إالَّ
(.)1

أن) ؛ َّ
أن) والفعل اسم))
ألن ( ْ
على إضمار ( ْ
وهــذا الــذي صــرح بــه المبــرد يــدل علــى َّ
أن القــول بنصــب المضــارع بـ ـ(

ألنه جـاء لتسـويغ مـذهب البصـريين ب َّ
ـأن (حتـى) مـن عوامـل
أن) قول مختلق ؛ ّ
ْ
األسماء .
وال ـذي ن ـراه َّ
أن) مضــمرة
أن (حتَّــى) هــذه ال تنصــب الفعــل المضــارع بـ ـ( ْ
الكوفيـون  ،بـل تنصـبه بمـا
بعدها ،كما ذهب البصريُّون  ،وال بنفسها كما ذهب
ّ
دلَّــت عليــه مــن معنــى  ،وقــد صـ َّـرح بعــض النحــاة بهــذا العامــل المعنــوي  ،فقــد
أم ــا ( حت ــى ) فمعناه ــا الغاي ــة  ،وه ــي تنص ــب الفع ــل
ق ــال الهرم ــي م ــثال  (( :و َّ

المســتقبل علــى معنيــين  :أحــدهما  :معنــى ( إلــى أن ) والثــاني  :معنــى (كــي)
()3( )2

)) ))

وأضيف إلى ما قلته هناك َّ
أن أصحاب كتب حروف المعـاني  ،سـلكوا

طريقين في تعليل نصب الفعل بـ(حتى) :
األول  :ق ــال اله ــروي (( :وتك ــون ناص ــبة للفع ــل المس ــتقبل بمعني ــين ،

ـرت حتــى أدخــل المدينــة  ،تريــد :
بمعنــى (كــي) وبمعنــى (إلــى أن)  ،قولــك  :سـ ُ
ـت حتــى تطلــع
كــي أدخــل المدينــة  ،و َّ
أمــا نصــبها بمعنــى (إلــى أن) فقولــك  :وقفـ ُ
( )

الشــمس  ،أي  :إلــى أن تطلــع الشــمس))
( ) 1المقتضب .. 34/2

( ) 2المحرر في النحو .1141/3

( ) 3دراسات في النحو القررآني ص .59-57
( ) 4األزهية ص . 224
393

وقــال المــالقي َّ (( :
إن كــل موضــع

ص ــلحت في ــه بمعن ــى (إل ــى أن) أو (ك ــي) انتص ــب م ــا بع ــدها  ،وان ل ــم تص ــلح
فالرفع))

( )

ول){البقرة }214 :
ول َّ
الر ُس ُ
الثاني  :قال المرادي َ ((( :وُزْل ِزلُوْا َحتَّى َيقُ َ
َّ
ألن التقدير  :حتى أن  ،هذا مذهب البصريين  ،وزاد ابن مالك في أقسام

مصدر مؤوالً من (أن) وفعل ماض نحو قوله تعالى :
ًا
مجرورها أن يكون
( َحتَّى َعفَوْا َّوقَالُوْا){األعراف  }95 :قال الشيخ أبو حيان  :ووهم في هذا ؛
َّ
ألن (حتى) ههنا ابتدائية و(أن) غير مضمرة بعدها)) ( ) وقال ابن هشام :

((ومما انفردت به (حتى) َّأنه يجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها  ،نحو :
سرت حتى أدخلها  ،وذلك بتقدير  :حتى أن أدخلها  ،و(أن) المضمرة
ُ
سرت إلى أدخلها ،
والفعل في تأويل مصدر مخفوض بـ(حتى) وال يجوز :
ُ

واَّنما قلنا َّ
إن النصب بعد (حتى) بـ(أن) مضمرة بعد (حتى) ال بنفسها كما

يقول الكوفيون ؛ َّ
ألن (حتى) قد ثبت َّأنها تخفض األسماء  ،وما يعمل في
األسماء ال يعمل في األفعال))

()7

القول األول ال يصح لما يأتي :

-1القــول بـ َّ
ـأن (حتــى) تنصــب المضــارع بمعنــى (كــي) وبمعنــى (إلــى
أن) مردود لما ذكرنـاه َّ
أن (حتـى) ال يطـابق معناهـا إالَّ حتـى نفسـها ّ ،إال َّأنهمـا
ممــا يتقاربــان فــي الفائــدة معهــا فــي تراكيــب ؛ فــيظن الضــعيف فــي اللغــة َّأنهمــا

بمعناه ــا ف ــي ه ــذه التراكي ــب  ،وهم ــا ليسـ ـتا بمعناه ــا بدالل ــة ع ــدم حص ــول ه ــذه
الفائدة في تراكيب أخرى

( ) 1رصف المباني ص . 261
( ) 2الجنى الداني ص . 543
( ) 3مغني اللبيب . 125-124/
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-2أل ـ ــيس م ـ ــن الحم ـ ــق أن نجع ـ ــل (حت ـ ــى) تنص ـ ــب المض ـ ــارع بع ـ ــدها
بمع ــاني غيره ــا م ــن األح ــرف  ،ونمن ــع أن تنص ــبه بمعناه ــا؟! أل ــيس ل ـ ـ(حت ــى)

ـوبا بمعـاني
أيضـا أن نجعـل المضـارع بعـدها منص ً
معنى؟! أو ليس مـن الحمـق ً
ـوبا ب ـ ـ ـ(حت ـ ــى) الظ ـ ــاهرة
أح ـ ــرف مق ـ ـ َّـدرة غي ـ ــر ظ ـ ــاهرة  ،ونمن ـ ــع أن يك ـ ــون منص ـ ـ ً
والمذكورة في الكالم؟!

وكذلك القول الثاني ال يصح لما يأتي :

-1العلة التي استند إليها النحـاة (( :ومـا يعمـل فـي األسـماء ال يعمـل

فــي األفعــال)) لمنــع أن تعمــل (حتــى) فــي األفعــال  ،هــو مجــرد كــالم  ،فـ ـ( َّ
إن)

ـر مــا يجــيء خبرهــا جملــة
وأخواتهــا عنــد النحــاة تعمــل فــي اســمها وخبرهــا وكثيـ ًا
فعلية  ،وكذلك (كان) وأخواتها  ،والالم تدخل علـى األسـماء فتجرهـا  ،وتـدخل
على األفعال المضارعة فتجزمها  ،وهي المصطلح عليها بالم األمر .

ال في االسم ،
-2أثبت النحاة أنفسهم َّأنه قد يجيء الحرف عام ً

ال في الفعل  ،وهذا ما ذهبوا إليه في (كي)  ،فقد عدوها حرًفا مشترًكا ،
وعام ً
فتكون عندهم تارة حرف جر من عوامل األسماء وتارة حرًفا بمنزلة (أن) من
عوامل األفعال

( )

وجوب ــا إش ــكال كبي ــر  ،إذ كيـ ـف
-3الق ــول بعم ــل (أن) وه ــي مض ــمرة
ً
ُّ
از فحسـب  ،بـل ذهـب النحـاة
وجوبـا ال جـو ًا
أن) وهي مضـمرة
يصح أن تعمل ( ْ
ً
إلــى َّ
أن) ال تعمــل مــع الحــذف  ،وفــي هــذه المســألة قــال أبــو البركــات بــن
أن ( ْ
أن) المشددة ال تعمل مـع الحـذف ف ـ( ِ
األنباري  (( :و( َّ
أن) الخفيفـة أولـى أن ال
تعمل لوجهين :

أن) المشــددة هــي األصــل و( ِ
أن ( َّ
أحــدهما َّ :
أن) الخفيفــة فــرع عليهــا ،

وال خـالف َّ
أن األصــل أقــوى مــن الفــرع  ،فـإذا لــم يعمــل األصــل مــع الحــذف ،
( ) 1ينظر  :علل النحو البن الوراق ص  ،271واألشباه والنظائر للسيوطي .246/2
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مــع كونــه أقــوى  ،فــال يعمــل الفــرع مــع كونــه أضــعف  ،كــان ذلــك مــن طريــق
أولى .

أن) المش ـ ــددة م ـ ــن عوام ـ ــل األس ـ ــماء  ،و( ِ
أن ( َّ
والوج ـ ــه الث ـ ــاني َّ :
أن)

الخفيف ــة م ــن عوام ــل األفع ــال  ،وال خ ــالف َّ
أن عوام ــل األس ــماء  ،أق ــوى م ــن

عوامل األفعال  ،واذا لـم تعمـل ( َّ
أن) المشـددة مـع الحـذف  ،وهـي أقـوى  ،فـال

تعمل ( ِ
أن) الخفيفة مع الحذف  ،وهي أضعف  ،كان ذلك أولى ))(.)1

-4ونحن حين نجعل (حتى) بمعنى (إلى أن) من أجل أن نزعم َّ
أن

المضارع منصوب بـ(أن) مضمرة بعدها وليس بـ(حتى) نفسها  ،نكون قد
عمدنا إلى تحريف داللة الحرف القرآني من أجل أن نثبت قوًال خاطثًا  ،فلو
ول)
ول َّ
الر ُس ُ
كان المراد من (حتى) مثالً في قوله تعالى َ ( :وُزْل ِزلُوْا َحتَّى َيقُ َ
معنى (إلى أن) الستُ ِ
عمَلت  ،وألفادت نقلة مرة واحدة  ،مبتدؤها يوم (زلزلوا)

ومنتهاها يوم (يقول)  ،وأنت تشعر َّ
أن (إلى أن) ليس هنا موضعها  ،بل هذا
موضع (حتى) ؛ َّ
ألن الرسول ال يجزع ألول زلزال يصيبه  ،أو يكون ثمة

انقطاع أو فراغ بين الزلزال والقول ؛ َّ
ألن (حتى) ليست مثل (إلى أن) النتهاء
الغاية فحسب  ،بل فيها مع ذلك معنى العطف ليكون المراد َّ
أن حدوث

الزلزلة ليس له بداية واحدة  ،بل بدايات متعاقبة توالت حتى حدوث القول ؛

ليكون قول الرسول معطوًفا على آخر هذه البدايات المتتالية المتصل بها ،
وفرق بينها وبين (إلى) فقد مر قوله َّ (( :
فألن
فهي كما عرفها ابن هشام َّ

فشيئا إلى الغاية  ،و(إلى)
شيئا ً
(حتى) موضوعة إلفادة تقصي الفعل قبلها ً
ليست كذلك)) ( ) ولو استعمل محلها ( :إلى) أو (إلى أن) أو (كي) أو (أو)
أو(إالَّ)  ،فهذه األحرف وان أفاد الكالم باستعمالها  ،لكن ال يفيد استعمال أي
( ) 1اإلغراب في جدل اإلعراب  ،ولمع األدلَّة في أُصول النحو ص .134
( ) 2مغني البيب . 124/1
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منها المعنى الذي أفادته (حتى)  ،ولكان خالف المعنى المراد  ،قال ابن
هشام (( :ولـ(حتى) الداخلة على المضارع المنصوب ثالثة معان مرادفة

ال) في االستثناء  ،وهذا
(إلى)111ومرادفة (كي) التعليلية111ومرادفة (إ َ
المعنى ظاهر من قول سيبويه في تفسير قوله  :واهلل ال أفعل ّإال أن تفعل،

وصرح به ابن هشام الخضراوي وابن مالك ونقله أبو البقاء عن بعضهم في
َّ
(وما يعلِّم ِ ِ
َح ٍد َحتَّى َيقُوالَ ِإَّن َما َن ْح ُن ِفتَْنةٌ) [البقر ]112 :والظاهر في
ان م ْن أ َ
َ َ َُ َ
هذه اآلية خالفه  ،و َّ
أن المراد معنى الغاية111وجعل ابن هشام من ذلك
الحديث  :كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو
ينصرانه  ،إذ زمن الميالد ال يتطاول فتكون (حتى) فيه للغاية  ،وال كونه
يولد على الفطرة علته اليهودية والنصرانية فتكون فيه للتعليل  ،ولك أن

تخرجه على َّ
أن فيه حذفًا  ،أي  :يولد على الفطرة ويستمر على ذلك حتى
( )
يكون))
وعلى هذا النحو ُي َفسَّر دخول (حتى) على الفعل المضارع في القرآن
الكريم نصبته أم ال ؛ َّ
ألنه ال فرق بين الحالين في إرادة المعنى المذكور ،
مجرًدا عن معنى
ففي حال النصب يكون المراد الفعل المضارع بذاته َّ ،
الجملة  ،وعند رفعه يكون المراد الفعل المضارع بِ َع ِّده جملة فعلية  ،ومن
أن عالمة اإلعراب تظهر على الفعل َّ ،
المعروف في اللغة َّ
لكنها ال تظهر

أمر
ماضيا أم ًا
على الجملة الفعلية  ،سواء كان فعلها مضارًعا أم
ً
فـ(حتى) ناصبة للفعل المضارع بنفسها  ،وهي لم تنصبه بمعنى
(كي)  ،أو (إلى أن)  ،أو (إالَّ) بل بمعنى الغاية الذي هو معناها في جميع
أقسامها وحاالتها  ،فـهي ليست من األلفاظ المشتركة  ،وليس لها ّإال الوجه

المذكور .

( ) 1مغني البيب . 125/1
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-038األنفس  :قال الخليل (( :النفس وجمعها النفوس  ،لها
معان  :النفس  :الروح الذي به حياة الجسد  ،وكل إنسان نفس حتى آدم
عليه السالم ،والذكر واألنثى سواء  ،وكل شيء بعينه نفس))

( )

وذكر أهل الوجوه َّ :
أن األنفس أو النفس وردت في القرآن على

األم  ،واألهل  ،وأهل الدين ـ والبعض  ،والنفس بعينها
الوجوه اآلتية  :آدم ُّ ،

 ،والقلوب  ،واإلنسان  ،أنفسكم يعني أهل دينكم  ،أنفسكم يعني منكم أو
اإلخوان  ،النفس يعني روح اإلنسان  ،تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم

بعضا  ،اقتلوا أنفسكم يعني أن يقتل الرجل نفسه  ،النفس يعني آدم عليه
ً
( )
السالم  ،واألنفس يعني أمهات المؤمنين  ،ونفسي يعني غيبي
أهذه أوجه للنفس واألنفس أم شروح وتفسيرات لها؟!

-033آل  :قال الخليل (( :وآل الرجل ذو قرابته  ،وأهل بيته))

()7

وقال ابن الجوزي (( :اآلل  :اسم لكل من رجع إلى معتمد فيما رجع فيه إليه
آل ،
 ،فتارة يكون بالنسب  ،وتارة يكون بالسبب  ،واألصل في ذلك قولنا َ :
()2
رجع  ،وبمعنى صار))
بمعنى َ

( ) 1العين ص 977
( ) 2ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  271-271وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص
121-121والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص 145والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص -324
 327والوجوه والنظائر للدامغاني ص  451-449ونزهة األعين ص . 249-244
( ) 3العين ص  51وينظر  :مفاييس اللغة ص .62
( ) 4نزهة األعين .33
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وذكر أهل الوجوه َّ
أن للـ(آل) في القرآن الكريم ثالثة أوجه هي :
القوم واألتباع  ،وأهل بيت الرجل  ،وذرية الرجل

( )

أهذه أوجه للـ(آل) أم مرادفات له ؟!

-032النجم (( :النجم  :اسم يقع على الثريا  ،وكل منزل من
نجما ،
نجما  ،وكل كوكب من أعالم الكواكب ُيسمى ً
منازل القمر ُس ِّمي ً
والنجوم وظائف األشياء  ،وكل وظيفة نجم قال اهلل عز وجل ( :فَال أُ ْق ِس ُم
ِ
َّ
الن ُج ِ
بِ َم َو ِاق ِع ُّ
يم){الواقعة  }76-75 :يعني
وم {َ }75وِاَّنهُ َل َق َس ٌم ل ْو تَ ْعَل ُم َ
ون َعظ ٌ
نجوم القرآن  ،أُنزل جملة إلى السماء  ،ثم أُنزل إلى النبي صلى اهلل عليه
وسلم في عشرين سنة آيات متفرقة  ،والنجم من النبات  :ما لم يقم على ساق
كساق الشجر))

( )

وقال ابن فارس (( :النون والجيم والميم أصل صحيح يدل

القرن  :طلعا111والنجم من
ون َج َم النجم  :طلع  ،ونجم السن و َ
على طلوع َ ،
()2
النبات  :ما لم يكن له ساق)) ((( )7والشجر ما له ساق))
وذكر أهل الوجوه َّ
أن النجم ورد في الكريم على ثالثة أوجه هي :
-1النجم يعني الكوكب .

-2النجم  :يعني نجوم القرآن  ،فقد نزل القرآن على الني صلى اهلل
الن ُج ِ
عليه وسلم آيات آيات  ،كقوله تعالى ( :فَال أُ ْق ِس ُم بِ َم َو ِاق ِع ُّ
وم {َ }75وِاَّن ُه

( ) 1ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  272-271وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص
121والوجـوه والنظـائر لهــرون ص  146والوجـوه والنظــائر للعسـكري ص  62-61والوجــوه
والنظائر للدامغاني ص  74-77ونزهة األعين ص .34-33
( ) 2العين ص . 944-943
( ) 3مقاييس اللغة ص .447
( ) 4الوجوه والنظائر للعسكري ص . 231
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ِ
َّ
يم){الواقعة  }76-75وقوله تعالى ( :و َّ
الن ْجِم إِ َذا
لَقَ َس ٌم ل ْو تَ ْعلَ ُم َ
ون َعظ ٌ
َ
َه َوى){النجم }1 :
-3النجم  :يعني النبت الذي ليس له ساق

( )

هذا هو اللفظ الرابع والثالثون بعد المئة الذي ُي ُّ
عد ثاني لفظ مشترك
حقيقة له ثالثة أوجه  ،وهي المذكورة  ،وان جمعها أصل واحد  ،واألول كان

لفظ (ما) الذي يحمل رقم (ّ ، )114إال َّ
أن الوجه الثاني فيه نظر  ،فقد قال
الن ُج ِ
الطبري في تفسير الشاهد األول (( :وقوله تعالى ( :بِ َم َو ِاق ِع ُّ
وم) اختلف
أهل التأويل في معنى ذلك  ،فقال بعضهم معناه  :فال أقسم بمنازل القرآن ،
نجوما متفرقة111وقال آخرون  :بل
وقالوا  :أنزل القرآن على رسول اهلل
ً
معنى ذلك بمساقط النجوم111وقال آخرون  :بل معنى ذلك بمنازل
النجوم111وأولى األقوال في ذلك بالصواب قول من قال  :معنى ذلك فال
أقسم بمساقط النجوم ومغايبها في السماء111وذلك َّ
أن المواقع جمع موقع

111فاألغلب من معانيه واألظهر ما قلنا في ذلك))

( )

وهذا هو المعنى الصحيح والمراد َّ ،
ألنه قد ثبت في علم الفلك َّ
أن

جد ا ال يمكن تخيلها  ،فشمسنا مث ًال تُ َّ
المسافات بين مواقع النجوم كبيرة ًّ
عد
واحدة من ماليين ماليين النجوم  ،وأقرب نجم إليها يبعد عنها أربع سنوات

ضوئية  ،أي َّ :
أن الضوء الذي تبلغ سرعته في الفضاء ( )311ألف كيلو

متر في الثانية  ،الذي يصل إلى القمر في أقل من ثانيتين َّ ،
فإنه يستغرق

( ) 1ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  273-272وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص
122-121والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص 147-146والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص
 231-231والوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر للـ ـ ــدامغاني ص  444ونزهـ ـ ــة األعـ ـ ــين ص 241-241
ومنتخب قرة العيون ص . 227
( ) 2جامع البيان . 239-237/27
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أربع سنوات حتى يصل إلى أقرب نجم  ،فهذه النجوم ومواقعها التي هي من
خلق اهلل تستحق أن يقسم بها البارئ عز وجل  ،ويصف هذا القسم َّ
بأنه

عظيم

وقال في تفسير الشاهد الثاني (( :واختلف أهل التأويل في تأويل
قوله تعالى ( :و َّ
الن ْجِم إِ َذا َه َوى) فقال بعضهم عنى بالنجم  :الثريا  ،وعنى
َ
بقوله ( :إِ َذا َه َوى)  :إذا سقط  ،قالوا  :وتأويل الكالم  :والثريا إذا
سقطت111وقال آخرون  :معنى ذلك  :والقرآن إذا نزل111وقال بعض
أهل المعرفة بكالم العرب من أهل البصرة يقول  :عنى بقوله َ ( :و َّ
الن ْجِم) :
والنجوم  ،وقال  :ذهب إلى اللفظ الواحد  ،وهو في معنى النجوم واستشهد
لقوله ذلك بقول راعي اإلبل  :فباتت تعد النجم في مستحيرة 111والصواب
من القول في ذلك عندي ما قاله مجاهد من َّأنه عنى بالنجم في هذا

الموضع  :الثريا ؛ ذلك َّ
أن العرب تدعوها الثريا))

( )

حرص أهل الوجوه على أن يجعلوا وجوههم مما يتعيَّن فيها المعنى ،

فإذا احتملت لمعنى آخر لم يشيروا إليه ؛ َّ
ألنهم قد أيقنوا أن من عالمات

وجوه اللفظ المشترك أن تكون معاني حقيقية  ،فإذا كانت كذلك وجب أن ال

يختَلَف فيها ؛ ومما يدل على وجود هذه النية َّ
أن ابن الجوزي الذي عيَّن هذا
الوجه في كتابيه نزهة األعين ومنتخب قرة العيون ؛ إذ قال فيهما (( :والنجم
في القرآن على
ومنه َ ( :و َّ
الن ْجِم
 ) (}75هذا ما

متفرًقا
ثالثة أوجه111والثالث  :ما كان ينزل من القرآن ِّ
الن ُج ِ
إِ َذا َه َوى){النجم  }1 :ومثله  :بِ َم َو ِاق ِع ُّ
وم){الواقعة :
قاله في النزهة والمنتخب  ،وقال في تفسيره (( :في المراد

في النجم خمسة أقوال  :أحدها َّأنه الثريا111والثاني  :الرجوم من النجوم ،

( ) 1جامع البيان . 51-51/27
( ) 2نزهة األعين ص  241-241ومنتخب قرة العيون ص .227
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نجوما
يعني ما يرمى به الشياطين111والثالث  :القرآن أُنزل
ً

متفرقة111والرابع  :نجوم السماء كلها111والخامس َّأنها الزهرة))

( )

وقال :

((وفي النجوم قوالن  :أحدهما  :نجوم السماء  ،قاله األكثرون111والثاني :
َّأنها نجوم القرآن))

( )

فإذا قال األكثرون َّ :
إن المراد من النجوم نجوم السماء  ،كما قال

ابن الجوزي في الزاد ؛ فلماذا أغفل هذا القول في النزهة والمنتخب  ،وعيَّن

عين له في نزهته
فيه ما قاله األقلون؟! وكذلك فعل في الشاهد األول ّ
احدا  ،وأجاز له في زاده خمسة أقوال  ،لم يرجح قوًال منها ،
ومنتخبه قوًال و ً
يرجح َّ
َّإنه التقليد ومشاركة مقاتل في اختالق هذا الوجه  ،وما ِّ
أن المراد بالنجم

نجم السماء في قوله تعالى َ ( :و َّ
الن ْجِم إِ َذا َه َوى){النجم َّ }1 :
أن سورة النجم
ومجموعا في القرآن الكريم
مفردا
تلتها سورة القمر  ،وقد تكرر لفظ النجم
ً
ً
موضعا من ذلك قوله
ثالث عشرة مرة  ،جاء بمعنى الكوكب في اثني عشر
ً
تعالى ( :وعالم ٍ
ات َوبِ َّ
ون){النحل  }16{ }16 :وبمعنى النبت
الن ْجِم ُه ْم َي ْهتَ ُد َ
ََ َ

الن ْجم و َّ
الش َج ُر
الذي ال ساق له  ،في موضع واحد  ،هو قوله تعالى َ ( :و َّ ُ َ
َي ْس ُج َد ِ
ان){الرحمن  }6 :فيكون للنجم وحهان وليست ثالثة أوجه .

-035النشوز  :قال ابن فارس (( :النون والشين والزاء  :أصل

صحيح يدل على ارتفاع وعلو  ،والنشز المكان العالي المرتفع  ،والنشز
والنشوز  :االرتفاع  ،ثم استعير فقيل نشزت المرأة  :استصعبت على بعلها ،
وكذا نشز بعلها  :جفاها وضربها))

()7

( ) 1زاد المسير . 273/7
( ) 2زاد المسير . 337/7
( ) 3مقاييس اللغة ص . 911
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وذكر أهل الوجوه َّ
أن النشوز ورد في القرآن الكريم على ثالثة
أوجه :

-1عصيان المرأة لزوجها .
-2اإلثرة وهو تفضيل الرجل على زوجته امرأة أخرى .
-3االرتفاع للقيام  ،أو النهوض من المجلس .

-4قال مقاتل وهرون والدامغاني (( :الوجه الرابع  :النشوز يعني
ف ُن ِ
ظر إَِلى ِ
وها
الع َ
ظ ِام َك ْي َ
نش ُزَها ثَُّم َن ْك ُس َ
الحياة  ،فذلك قوله في البقرة َ ( :وان ُ ْ
( )
َل ْح ًما){البقرة  }259 :يعني كيف نحييها))
أما
األوجه الثالثة األولى معان مرادفة للنشوز  ،وليست أوجهًا له َّ ،
صحيحا َّ
أن (ننشزها) بالزاي بمعنى نحييها  ،وأهل الوجوه
الوجه الرابع فليس
ً
ال يشيرون إلى القراءات  ،ق أر ابن كثير ونافع وأبو عمرو(ننشرها) بالراء ،

وق أر عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (ننشزها) بالزاي  ،قال الطبري في

تفسير (ننشرها) بالراء (( :فكان أول شيء أحياه أرسه  ،فجعل ينظر إلى
سائر خلقه ُيخلق)) وقال في تفسير (ننشزها) بالزاي َّ (( :أنه أول ما ُخلِق منه
عيناه  ،ثم قيل انظر  ،فجعل ينظر إلى العظام يتواصل بعضها إلى بعض))

( )
ف ننشرها) أي  :نحييها  ،يقال  :أنشر اهلل الميت ،
وقال الواحدي َ ((( :ك ْي َ
وق أر حمزة والكسائي (ننشزها) بالزاي من اإلنشاز  ،وهو الرفع  ،يقال :

أنشزته فنشز ،رفعته فارتفع 111ومعنى اآلية  :كيف نرفعها من األرض ،

( ) 1األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص  274-273وباســم الوجــوه والنظــائر ص 122والوجــوه
والنظــائر لهــرون ص 144-147والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص  451وينظــر  :الوجــوه

والنظائر للعسكري ص  332ونزهة األعين ص . 243-242
( ) 2جامع البيان . 51/3
413

فنردها إلى أماكنها من الجسد ونركب بعضها على بعض))

( )

ولم يجعل

العسكري من أوجه النشوز الحياة كما فعل غيره بل قال (( :أصل النشوز :
ظر إَِلى ِ
ف
الع َ
ظ ِام َك ْي َ
االرتفاع  ،والنشز  :األرض المرتفع  ،وقرئ َ ( :وان ُ ْ
ُن ِ
نش ُزَها) (يعني بالزاي) أي  :نرفع بعضها على بعض حتى تستوي الفامة ،
فكأن المرأة إذا نشزت عن زوجها َّ ،
كأنها ارتفعت عنه ؛ فلم ينلها الزوج))

( )

رجعت إلى كتب معاني القرآن  ،وكتب التفسير والقراءات غير
وقد
ُ
التي تقدم ذكرها  :معاني القرآن للفراء  ،ومجاز القرأن ألبي عبيدة  ،ومعاني
القرآن لألخفش  ،ومعاني الفرآن واعرابه للزجاج  ،والكشاف للزمخشري ،
والمحرر البن عطية  ،وزاد المسير البن الجوزي  ،والجامع ألحكام القرآن

للقرطبي  ،والبحر المحيط ألبي حيان األندلسي  ،والدر المصون  ،للسمين
الحلبي  ،واللباب في علوم الكتاب البن عادل الدمشقي  ،وروح المعاني
ل لوسي  ،والتحرير والتنوير البن عاشور  ،وكتب القراءات  :معاني

القراءات ألبي منصور األزهري  ،والكشف عن وجوه القراءات السبع  ،لمكي
بن أبي طالب القيسي  ،واعراب القراءات السبع  ،البن خالويه األصبهاني ،
أحدا منهم من
وهم
جميعا قد ذكروا القراءتين  ،ومعنى كل منهما  ،فلم أجد ً
ً
ذكر َّ
أن (ننشزها) بالزاي  ،بمعنى نحييها  ،بل أجمعوا على َّأنها بمعنى
نرفعها ونركب بعضها على بعض  ،و َّ
أن (ننشرها) بمعنى نحييها .

حتى ابن الجوزي الذي عيَّن جعل (ننشزها) بالزاي بمعنى نحييها في

النزهة والمنتخب

()7

ف
تقليدا لشيخه مقاتل قال في الزاد (( :قوله تعالى َ ( :ك ْي َ
ً

( ) 1الوسيط في تفسير القرآن المجيد . 374/1
( ) 2الوجوه والنظائر ص .332
( ) 3ينظر  :النزهة ص . 243
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ننشرها) ق أر ابن كثير ونافع وأبو عمرو (ننشرها) بضم النون وكسر الشين
وراء مضمومة ومعناه نحييها يقال  :أنشر اهلل الميت فنشرهم  ،وق أر عاصم
وابن عامر  ،وحمزة والكسائي (ننشزها) بضم النون مع الزاي  ،وهو من
النشز الذي هو االرتفاع والمعنى  :نرفع بعضها إلى بعض لإلحياء  ،وق أر
األعمش (ننشزها) بفتح النون ورفع الشين مع الزاي  ،وق أر الحسن  ،وأبان
عن عاصم (ننشرها) بفتح النونَّ 111
كأنه من النشر عن الطي َّ ،
فكأن الموت

طواها  ،واإلحياء نشرها))

( )

فقد قال ابن الجوزي في نزهته بخالف ما قاله في تفسيره  ،فغيَّر
الحقيقة من أجل أن يقلد منهج مقاتل في اختالق الوجوه  ،وهي هاهنا

طريقة  :ذكر ما أفاد وان خالف المعنى المراد  ،ـولم يتبعه إال مقلدوه هرون
والدامعاني وابن الجوزي .
ذكرت في كتابي  :دروس إسالمية  ،تحت عنوان  :نزول القرآن
وقد
ُ
فقلت عن الحكمة الرابعة :
على سبعة أحرف  ،الحكمة من تعدد القراءات ُ ،

((والحكمة الرابعة  :الجمع بين معنيي القراءتين من ذلك قوله تعالى ْ ( :أو
َكالَّ ِذي م َّر علَى َقري ٍة و ِهي َخ ِاويةٌ علَى عر ِ
ال أََّن َى ُي ْحيِـي َهـَِذ ِه الّلهُ َب ْع َد
وشهَا َق َ
َ َ
َ َ
ُُ
َْ َ َ
ض َي ْوٍم
ت قَ َ
َماتَهُ اللّهُ ِمَئةَ َع ٍام ثَُّم َب َعثَهُ قَ َ
ال لَ ِبثْ ُ
ال َك ْم لَ ِبثْ َ
ت َي ْو ًما أ َْو َب ْع َ
َم ْوتِهَا فَأ َ

طع ِ
ام َك َو َش َاربِ َك َل ْم َيتَ َسَّن ْه َوانظُ ْر إَِلى
ت ِمَئ َة َع ٍام َفان ُ
َق َ
ال َبل لَّبِثْ َ
ظ ْر إَِلى َ َ
ف ُن ِ
ظر إَِلى ِ
ِح َم ِار َك وِلَن ْج َعَل َك َآي ًة لِّ َّلن ِ
وها َل ْح ًما
الع َ
ظ ِام َك ْي َ
نش ُزَها ثَُّم َن ْك ُس َ
اس َوان ُ ْ
َ
ِ
ٍ
َعَل ُم أ َّ
ير){
َّن َل ُه َق َ
ال أ ْ
َفَل َّما تََبي َ
َن الّل َه َعَلى ُك ِّل َش ْيء َقد ٌ
البقرة ، }259 :والنشز (بالزاي)  :يعني رفع العظام بعضها فوق بعض ،
والمراد جمعها وارجاعها إلى ما كانت عليه وبكون ذلك تمهيدا لبعث الروح
فيها  ،وقرئت  :ننشرها (بالراء)  ،والنشر  ،معناه  :البعث واإلحياء  ،فعند
( ) 1زاد المسير .254/1
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جمع هاتين القراءتين يكون تفسير اآلية  :وانظر إلى حمارك الذي مات قبل
مئة سنة وتفسخت عظامه وتناثرت هنا وهناك  ،كيف نجمعها ونعيدها إلى

مواضعها  ،وانظر كيف نحييها)).

-036الباطل  :قال الخليل (( :الباطل  :نقيض الحق
( )

وقال ابن فارس :

جئت بكذب وادعيت غير الحق))
أبطلت :
ُ
111و ُ
(( الباء والطاء والالم أصل واحد  ،وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه
وس ِّمي الشيطان  :الباطل)) ( ) وذكر أهل الوجوه َّ
أن الباطل ورد في
ولبثهُ 111
القرآن الكريم على خمسة أوجه  :الكذب  ،واإلحباط  ،والشرك  ،والظلم ،
()7

وخالف الحق

الباطل  :اسم جنس  ،وهذه األوجه جميعها تدخل في معناه  ،هذا

من جهة ومن جهة أخرى َّ ،
فإن أهل الوجوه اختلقوا للباطل األوجه المذكورة
عن طريق دراسته دراسة معكوسة  ،وقول ابن فارس يدل على هذه الدراسة
وس ِّمي الباطل
المعكوسة فقال (( ُس ِّمي الشيطان  :الباطل)) ولم يقل ُ :

الشيطان ؛ إذ ما أُريد تسمية الباطل ووصفه بالكذب  ،واإلحباط  ،والشرك ،

والظلم  ،واَّن ما تسمية كل أمر من هذه األمور األربعة ووصفه بالباطل ، ،
هذا إن صح ما زعمه أهل الوجوه  ،واالَّ َّ
فإن الباطل قد أُريد به الباطل بعينه

( ) 1العين ص . 67
( ) 2مقــاييس اللغــة ص . 96وذكــر أهــل الوجــوه َّ
أن الباطــل ورد فــي الق ـرآن الكــريم عل ــى
خمسة أوجه
( ) 3ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  275-274وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص
123والوجـوه والنظـائر لهــرون ص 144والوجـوه والنظــائر للعسـكري ص  91-49والوجــوه
والنظائر للدامغاني ص 132-131ونزهة األعين ص . 73-72
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في كل المواضع  ،والدليل على ذلك الوجه الخامس األخير الذي ُج ِعل

بمعنى خالف الحق الذي يعني الباطل نفسه .

-037التوفي  :قال الخليل (( :كل شيء بلغ تمام الكمال فقد وفى

وتم  111وتقول أوفيته حقه  ،ووفيته أجره كله وحسابه ،ونحو ذلك  ،والوفاة
المنية وتوفى فالن  ،وتوفاه اهلل :إذا قبض نفسه))

( )

وقال ابن فارس :

((الواو والفاء والحرف المعتل  :كلمة تدل على إكمال واتمام  ،ومنه الوفاء :

إتمام العهد ،واكمال الشرط111ويقولون  :أوفيتك الشيء  :إذا قضيته إياه

شيئا ،
افيا ،
وتوفيت الشيء واستوفيته  :إذا أخذته كله حتى لم تترك منه ً
ُ
وً
ومنه يقال للميت  :توفاه اهلل)) ( )((والوفاة  :اسم للموت ؛ َّ
ألنه يكون عند
استيفاء العمر))

()7

وذكر أهل الوجوه َّ
أن التوفي جاء في القرآن الكريم على ثالثة

أوجه  :فبض الحس والذهن  ،أو اإلنامة  ،أي  :النوم  ،وقبض عيسى عليه
السالم ورفعه إلى السماء  ،وقبض األرواح

()4

والعالقة بين النوم والموت َّ
أن اإلنسان عند نومه تخرج منه روحه ،

وتبقى نفسه  ،فمن األدعية المشهورة َّ
أن الرسول  ،كان يقول عند استيقاظه
من نومه  :الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا واليه النشور  ،ومن األدعية
( ) 1العين ص . 1161
( ) 2مقاييس اللغة ص . 962
( ) 3نزهة األعين ص .41
( ) 4ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  276-275وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص

124-123والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص 191-149والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص
116-115والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص 142ونزهــة األعــين ص  42-41ومنتخ ــب
قرة العيون ص . 44
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صباحا :
المأثورة عنه عليه الصالة والسالم  ،أن يقول المسلم إذا استيقظ
ً
الحمد هلل الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره .

وقد أدرك علماء المسـلمين القـدامى هـذه الحقيقـة  ،فقـد ذكـر مـثال أبـو

وروح ـ ــا بهيمي ـ ــة  ،و َّ
أن
روحـ ــا إنس ـ ــانية ،
ً
حامـ ــد الغ ازل ـ ــي أن لإلنس ـ ــان روح ـ ــينً ،
اإلنسان عنـد نومـه تصـعد روحـه اإلنسـانية التـي ال تحتـاج لتعـيش  ،وتحيـا إلـى
األكل والشرب والتنفس  ،وتبقى الروح البهيمية التي تحتـاج إلـى ذلـك ، ،ومـنهم

أن اإلنســان ثالثــة أقســام  :جســد وروح ونفــس  ،و َّ
مــن ذكــر َّ
أن اإلنســان إذا نــام
صعدت روحه  ،وبقيت نفسه وجسده .

وع ـ ــن اب ـ ــن مس ـ ــعود رض ـ ــي اهلل عن ـ ــه أن رس ـ ــول اهلل ( )ق ـ ــال :ف ـ ــال

يسـتبطئن أحــد مــنكم رزقــه فــإن جبريــل ألقــى فــي روعــي (بضــم الـراء ،أي :ألقــى
فــي قلبــي) أن أحــداً مــنكم لــن يخــرج مــن الــدنيا حتــى يســتكمل رزقــه ،فــاتقوا اهلل

أيها الناس وأجملوا في الطلب فإن استبطأ احد منكم رزقـه (أي :إذا تـأخر عنـه

رزقـه فليصـبر) فـال يطلبـه بمعصـية اهلل فـان اهلل ال ينـال فضـله بمعصـيته ،رواه
الحاكم.
فـالموت إذن هــو فــبض الــروح والــنفس  ،والنــوم هــو قــبض الــروح مــن
دون الــنفس  ،والوفــاة هــو اســتكمال الــرزق واألجــل  ،فمــن أكمــل وأتـ َّـم اهلل عملــه
وعمره ورزقه حتى الهواء وال َّـن َفس  ،أي َّ :
وفـى اهلل لـه ذلـك كلـه  ،أماتـه اهلل فـي

الحال من غير إمهال  ،فالموت ال يعني الوفـاة  ،بـل هـو مـالزم للوفـاة ويجـيء

بعدها متصال بها ،

فاهلل سبحانه وتعالى ال ينيم اإلنسان ّإال بعد أن يوفيه كل ما ُكتب له

من رزق في ذلك اليوم  ،ولم يرفع عيسى عليه السالم إليه في السماء ّإال بعد
أن وفَّاه اهلل كل ما ُك ِتب له من عمل من يوم والدته إلى يوم رفعه إليه ،
أي إنسان  ،وال يقبض نفسه وروحه ّإال بعد أن يوفيه كل
وكذلك ال يميت اهلل َّ

ما كتب اهلل له من رزق وعمر وأوالد وأموال  ،لذلك فإن الوفاة تسبق الموت ؛
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قلت ؛ َّ
ألن موت اإلنسان ال يكون ّإال بعد أن يوفي اهلل ما لهذا اإلنسان
كما ُ
عند اهلل  .فالتوفي أريد به التوفي بعينه في كل المواضع .
-032الالم  :قال مقاتل (( :تفسير الالم المكسورة على ثالثة

وجوه :
فوجه منها  :الالم المكسورة يعني (لكي) ( 111وكما قال هرون ،
أو بمعنى (كي) كما قال الباقون)

ان
والوجه الثاني  :الالم المكسورة تفسيره (أن) فذلك قوله َ ( :و َما َك َ
طلِ َع ُك ْم َعَلى اْل َغ ْي ِب){آل عمران  }179 :يعني أن يطلعكم على الغيب ،
الّلهُ لِ ُي ْ
َنت ِفي ِه ْم){األنفال  }33 :يعني ما
ان اللّهُ لِ ُي َع ِّذَبهُ ْم َوأ َ
وقال في األنفال َ ( :و َما َك َ
ان َم ْك ُرُه ْم
كان اهلل أن يعذبهم وأنت فيهم  ،وقال في سورة إبارهيم َ ( :وِان َك َ
ال){إبراهيم  }46 :يعني أن تزول منه .
ول ِم ْنهُ اْل ِجَب ُ
لِتَُز َ
لئال  ،فذلك قوله في النحل ( :لَِي ْكفُ ُروْا بِ َما
والوجه الثالث  :تفسيرها ّ
لئال يكفروا  ،مثلها في العنكبوت))
ون){النحل ّ :
اه ْم َفتَ َمتَّ ُعوْا َف َس ْو َ
آتَْيَن ُ
ف تَ ْعَل ُم َ
()1
ومثل هذا قال هرون والعسكري والدامغاني وابن الجوزي
علت الالم في الوجه األول بمعنى (لكي) و(كي) وهذان الحرفان
ُج ْ
م اردفان ل الم وليسا وجهين لها ؛ إذ تشترك جميعها في معنى واحد هو

التعليل

()2

( ) 1األشباه والنظائر لمقاتـل ص  277وباسـم الوجـوه والنظـائر ص 125وينظـر  :الوجـوه
والنظــائر لهــرون ص 191والوجــوه والنظــائر للعســكري ص  294-297والوجــوه والنظــائر

للـ ــدامغاني ص  419ونزهـ ــة األعـ ــين ص  254-256ومنتخـ ــب ق ـ ـرة العيـ ــون ص -211
. 213
( ) 2ينظر  :دراسات في النحو القرآني ص . 44-36
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وجعلت في الوجه الثاني بمعنى (أن) ّإال َّ
أن الالم في الشواهد الثالثة
ُ
التي استشهد بها مقاتل وأصحاب الوجوه من بعده  ،هي التي أجمع النحاة

وينصب الفعل المضارع بعد الم الجحود عند
على تسميتها بالم الجحود ُ
وجوبا  ،وعند الكوفيين بالالم نفسها  ،وهذه
البصريين بـ(أن) مضمرة بعدها
ً
وسميت الم الجحود
الالم هي الواقعة بعد (كان) الناقصة المنفية ُ ،
()1
أثبت َّأنها تفيد التعليل
الختصاصها بالنفي  ،وقد ُ
أما
َّ

لئال) في قوله تعالى :
جعل الال م في الوجه الثالث بمعنى ( ّ
اه ْم) فال يصح ؛ َّ
ولئال تفيد النفي ،
ألن الالم تفيد اإلثبات ّ
آتَْيَن ُ

(لَِي ْكفُ ُروْا بِ َما
فبه يتغير معنى اآلية المراد إلى ضده ؛ لذلك اتخذ النحاة والمفسرون من
لئال) وسيلة لتأويل اآليات المثبتة التي تبدو في الظاهر بمعنى النقي
معنى ( ّ
ٍ ِ
ِ ُّ
ِّ
يم){النساء :
 ،كقوله تعالى ُ ( :يَبي ُ
ِّن اللّهُ لَ ُك ْم أَن تَضلوْا َواللّهُ بِ ُكل َش ْيء َعل ٌ
َّ
 }176فقالوا َّ
نضل  ،وا َّن (أن) هنا
إن اهلل ال يبين لنا ما نجهله من أجل أن
بمعنى َّ
لئال  ،والتقدير  :يبين اهلل لكم لئالَّ تضلوا  ،أي َّ :أنهم جعلوا (أن)
وليس الالم بهذا المعنى في هذا الشاهد القرآني ونحوه

()2

اه ْم)
فإذا جعلنا الالم بمعنى ( ّ
لئال) في قوله تعالى (( :لَِي ْكفُ ُروْا بِ َما آتَْيَن ُ
عكسنا معنى اآلية  ،ولهذا لم يقل أحد بهذا غير مقاتل ومقلديه من أصحاب
()3

كتب الوجوه  ،قال األخفش (( :فمعناه  ،واهلل أعلم  :فعلوا ذلك ليكفروا))
اه ْم) يقول  :ليجحدوا اهلل نعمته فيما آتاهم
وقال الطبري ِ((( :لَي ْكفُ ُروْا بِ َما آتَْيَن ُ
()4
سببا
من كشف الضر عنهم))
وقال القرطبي (( :أي  :ليجعلوا النعمة ً
( ) 1ينظر  :دراسات في النحو القرآني ص .57-54
( ) 2ينظر  :دراسات في النحو القرآني ص .24-17
( ) 3معاني القرآن ص .267
( ) 4جامع البيان  ، 146/14وينظر  :الوسيط للواحدي . 66/3
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للكفر))

() 1

وقال البيضاوي في النحل (( :ليكفروا بما آتيناهم من نعمة

الكشف عنهم َّ ،
كأنهم قصدوا بشركهم كفران النعمة  ،أو إنكار كونها من
()2
ِ
اه ْم) الالم فيه الم (كي) ،
اهلل)) وقال في العنكبوت ((( :لَي ْكفُ ُروْا بِ َما آتَْيَن ُ
أي  :يشركون ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة)) ( ) 3وقال في الروم :
()4
ِ
اه ْم) الالم فيه للعاقبة  ،وقيل لألمر بمعنى التهديد))
(((لَي ْك ُف ُروْا بِ َما آتَْيَن ُ
وقال السمين الحلبي في النحل (( :قوله تعالى ِ( :لَي ْكفُ ُروْا) في هذه الالم
ثالثة أوجه  ،أحدها َّ :أنها الم (كي)  ،وهي متعلقة بـ(يشركون) أي َّ :
أن

إشراكهم سببه كفرهم به  ،الثاني َّ :أنها الم الصيرورة  ،أي  :صار أمرهم إلى
()5
اه ْم)
ذلك  ،الثالث َّ :أنها الم األمر)) وقال في الروم ((( :لَِي ْكفُ ُروْا بِ َما آتَْيَن ُ
اع َملُوا
يجوز أن تكون الم (كي) وأن تكون الم األمر ومعناه التهديد نحو ْ ( :
()6
َما ِش ْئتُ ْم){فصلت ))}41 :
والدليل على بطالن هذا الوجه َّ
أن ابن الجوزي قال في نزهته

أما المكسورة فهي
ومنتخبه (( :الالم على ضربين  :مفتوحة ومكسورةَّ 111

لئال) ومنه في النحل
في القرآن على اثني عشر وجهًا111والثامن بمعنى ( ّ
اه ْم) ومثلها في العنكبوت  66والروم  ) 7( ))34وقال في
(لَِي ْكفُ ُروْا بِ َما آتَْيَن ُ
( ) 1الجامع ألحكام القرآن .44/11
( ) 2أنوار التنزيل . 231/3
( ) 3أنوار التنزيل .199/4
( ) 4أنوار التنزيل . 217/4
( ) 5الدر المصون . 241/7
( ) 6الدر المصون . 46/9
( ) 7نزهة األعين ص  254-256ومنتخب قرة العيون ص . 212-211
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تفسيره (( :قال الزجاج  :ليكفروا َّ
سببا إلى
بأنا أنعمنا عليهم  ،فجعلوا نعمنا ً
()1
الكفر111ويجوز أن يكون (ليكفروا) أي  :ليجحدوا نعمة اهلل في ذلك))

وقال في العنكبوت (( :هذه الم األمر  ،ومعناه التهديد والوعيد  ،كقوله
()2
ت) والمعنى ليجحدوا نعمة اهلل في إنجائه إياهم))
اع َملُوا َما ِش ْئ ُ
تعالى ْ ( :
فابن الجوزي في النزهة والمنتخب جعل قوله تعالى ( :لَِي ْكفُ ُروْا بِ َما

لئال يكفروا بما آتيناهم  ،وجعله في الزاد بمعنى  :ليكفروا
اه ْم) بمعنى ّ :
آتَْيَن ُ
تقليدا لمقاتل  ،ولم يقل به في تفسيره ،
بما آتيناهم  ،فقد قال بالتفسير األول ً
بل لم يشر إليه ؛ َّ
أسا على
ألن جعل الالم بمعنى ( ّ
لئال) يقلب تفسير اآلية ر ً
عقب  ،فيكون المعنى  :من أجل أن ال يكفروا  ،وهو ضد المعنى المراد

تماما ّ ،إال َّ
أن التقليد هو الذي أوقع ابن الجوزي في هذا المأخذ  ،وفي هذا
ً
التناقض  ،وقد ُيع َذر في ذلك َّ ،
ألنه قال بمعنى النفي في كتاب  ،وقال
بمعنى اإلثبات في كتاب آخر  ،لكن ما بال العسكري يقع فيهما في الكتاب

تأمل معي اآلن قول العسكري واسمع منه
نفسه  ،بل في الصفحة نفسها  ،ف َّ

العجب العجاب  ،فقد قال (( :الالم المكسورة في القرآن على ثالثة أوجه ،
األول  :بمعنى (كي) 111الثاني  :بمعنى (أن) 111الثالث  :في موضع
اه ْم){النحل آية  }55 :أي  :ألن ال تكفروا ،
(ألن ال) قال (لَِي ْكفُ ُروْا بِ َما آتَْيَن ُ
وهو مثل قوله (يبيِّن الّله َل ُكم أَن تَ ِ
ضلُّوْا){النساء  }176 :قيل  :ألن ال تضلوا
َُ ُ ُ ْ
 ،وليس (ال) عند المحققين النحويين مما ُيح َذف في هذا الموضع  ،واَّنما
ون لَِي ْك ُف ُروا
المعنى في ذلك  :كراهة أن تضلوا  ،ومعنى قوله ( :إِ َذا ُه ْم ُي ْش ِرُك َ
ون){العنكبوت َّ }66-65 :أنهم أشركوا معنا
اه ْم َولَِيتَ َمتَّ ُعوا َف َس ْو َ
بِ َما آتَْيَن ُ
ف َي ْعلَ ُم َ

( ) 1زاد المسير .344/4
( ) 2زاد المسير . 145/6
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غيرنا فعبدوه دوننا ليكفروا نعمنا عليهم111وقال بعضهم  :معناه جعلوا ما
()1

سببا إلى الكفر))
رزقناهم وأنعمنا به عليهم ً
فالعسكري فسَّر اآلية بمعنى النفي فقال (( :في موضع (ألن ال) قال
ِ
اه ْم){النحل آية  }55 :أي  :ألن ال تكفروا)) لكن سرعان ما
(لَي ْكفُ ُروْا بِ َما آتَْيَن ُ
ون
رجع ففسَّر اآلية بمعنى اإلثبات فقال (( :ومعنى قوله ( :إِ َذا ُه ْم ُي ْش ِرُك َ
اه ْم) َّأنهم أشركوا معنا غيرنا فعبدوه دوننا ليكفروا نعمنا
لَِي ْكفُ ُروا بِ َما آتَْيَن ُ
سببا إلى
عليهم111وقال بعضهم  :معناه جعلوا ما رزقناهم وأنعمنا به عليهم ً
الكفر)) فقال بهذا التناقض في المقام نفسه  ،ولم يشر إليه  ،أو يسوغه

بسبب معقول أو غير معقول  ،أقول  :أيقول أحد بمثل هذا التناقض رجل
واع لما قال؟! أم َّإنه التقليد ؟!

فال أوجه وال نظائر فيما اتفق عليه مقاتل وهرون والعسكري

والدامغاني وابن الجوزي ّ ،إال َّ
أن األخير أضاف تسعة أوجه  ،هي وغيرها
مذكورة في كتب حروف المعاني من أشهرها  :الملك  ،والتمليك  ،وشبه

الملك  ،واالستحقاق  ،واالختصاص  ،وبمعنى (عند) وبمعنى (على) وبمعنى
(مع) وبمعنى ( ِمن) وبمعنى (في) وبمعنى (بعد) وبمعنى الالم  ،ومعنى
السبب والعلة  ،ومعنى األمر  ،وزائدة

()2

القول بالزيادة يجب استبعاده ؛ إذ هو قول المنهزمين والعجزة ،

ويجب أن ال يكون له مكان في عقول أهل اللغة والنحو والتفسير ـ وكذلك

يجب استبعاد المعاني المبنية على تناوب الحروف ؛ َّ
ألن الحرف ال يطابق
( ) 1الوجوه والنظائر ص . 294

( ) 2ينظ ــر  :األزهي ــة ص  311-294ومنتخ ــب قـ ـرة العي ــون ص  212-211ورص ــف
المب ــاني ص  311-293ومغن ــي اللبي ــب  213-217واليره ــان ف ــي عل ــوم القـ ـرآن -764
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أما الملك  ،والتمليك
معناه ّإال الحرف نفسه  ،وقد تكرر إثبات هذه الحقيقة َّ ،

 ،وشبه الملك  ،واالستحقاق  ،واالختصاص  ،فهي جميعها معان مترادفة ،

ويكفي اختيار أقربها لمعنى الالم  ،واالستغناء به عن الباقي  ،فيكون للالم
المكسورة ثالثة أوجه هي :

الوجه األول  :الملك واالختصاص  ،كقوله تعالى ( :لَّ ُه َما ِفي
َّ ِ
الس ِ
ات واأل َْر ِ
ون){البقرة  }116 :وقوله تعالى َ ( :واْل َع ِاقَبةُ
ض ُك ٌّل لهُ قَانتُ َ
َ
َّم َاو َ
ِ ِ
ين){األعراف . }124 :
لْل ُمتَّق َ
ال َن َف َر ِمن ُك ِّل ِف ْرَق ٍة ِّم ْنهُ ْم
والوجه الثاني  :العلة كقوله تعالى َ ( :فَل ْو َ
طَآئِ َفةٌ لَِّيتََفقَّهُوْا ِفي ِّ
الد ِ
ين َوِل ُي ِنذ ُروْا َق ْو َمهُ ْم إِ َذا َر َج ُعوْا إَِل ْي ِه ْم َل َعلَّهُ ْم
ون){التوبة  }122 :والشاهد  :لَِّيتََفقَّهُوْا ِفي ِّ
الد ِ
ين َولِ ُي ِنذ ُروْا  ،وقوله
َي ْح َذ ُر َ
الص ْي ِ
ش { }1إِ ِ
ِ
يالف ِهم ِر ْحلَ َة ِّ
إليالف قَُرْي ٍ
ف {َ }2فْلَي ْع ُب ُدوا َر َّ
ب
الشتَاء َو َّ
تعالى ( :
ْ
ِ
إليالف قَُرْي ٍ
ش)
َه َذا اْلَب ْي ِت){قريش  }}3-1 :والشاهد  :الالم في (
والوجه الثالث  :معنى األمر كقوله تعالى ( :لِ ُي ِنف ْق ُذو َس َع ٍة ِّمن
َس َعتِ ِه){الطالق }7 :
-039الخاطئين أو الخطأ  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن الخطأ جاء في
()1

القرآن الكريم على ثالثة أوجه  :الذنب  ،والشرك  ،والخطأ ما لم يتعمد

قال ابن فارس (( :الخاء والطاء والحرف المعتل والمهموز يدل على

الخطوة ما بين
تعدي الشيء والذهاب عنه  ،يقال  :خطوت أخطو ُخطوة  ،و ُ
الخطوة  :المرة الواحدة  ،والخطاء من هذا ؛ َّ
ألنه مجاوزة حد
الرجلين  ،و َ
الصواب يقال  :أخطأ  :إذا تعدى الصواب  ،وخطئ يخطأ إذا أذنب  ،وهو
( ) 1ينظر  :األشباه والنظائر لمقاتل ص  274وباسم الوجوه والنظـائر ص 125وينظـر :
الوجـوه والنظــائر لهـرون ص 191والوجــوه والنظــائر للعسـكري ص  151والوجــوه والنظــائر
للدامغاني ص  214ونزهة األعين ص . 113
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قياس من الباب ؛ َّ
ألنه يترك الوجه الخير)) ( )1وقال ابن الجوزي (( :الخطأ
في اللغة

 :عبارة عن وقوع الفعل على خالف مقصود الفاعل  ،وفي

الشريعة عبارة عن ارتكاب المحظور مع قصد المخطئ  ،قال شيخنا علي بن
عبيد اهلل  ،يقال ِ :
وخطًَأ  :إذا أصابه ولم يرده  ،فهو خاطئ ،
خطئ ِخ ْ
طأً َ

فأما إذا أراده ولم يصبه  ،قيل  :أخذ يخطئ إخطاء  ،فهو مخطئ))
َّ

()2

لذلك أطلق الخطأ على الذنب والشرك والخطأ عير المتعمد فيه ؛

َّ
ألن في جميعها معنى مجاوزة حد الصواب  ،فهي إذن جميعها معان مترادفة

احدا  ،وليست ثالثة أوجه ؛ َّ
ألنه
وال أوجه  ،وهي من جانب آخر تعد وجهًا و ً
المراد تسمية هذه المعاني الثالثة بالخطأ  ،وليس العكس كما فعل أصحاب

كتب الوجوه على نحو ما تقدم مما سميناه الدراسة المعكوسة

-021المثوى أو الثواء  :ذكر أهل الوجوه َّ
أأن المثوى ورد في

القرآن الكريم على ثالثة أوجه  :المأوى  ،والمنزلة  ،واإلقامة

()3

قال ابن فارس  (( :الثاء والواو والياء كلمة واحدة صحيحة تدل على

اإلقامة 111وأم مثوى الرجل  :صاحبة منزلة))

()4

أهذه أوجه للمثوى أم معان مرادفة له ؟!

-020الكالم  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن الكالم ورد في القرآن الكريم
على األوجه اآلتية :
( ) 1مقاييس اللغة ص . 262
( ) 2نزهة األعين ص . 113
( ) 3ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  279-274وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص

126-125وينظــر  :الوجــوه والنظــائر لهــرون ص192-191والوجــوه والنظــائر للعســكري
ص  119-114والوجوه والنظائر للدامغاني ص .443-442
( ) 4مقاييس اللغة ص . 144
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-0كالم اهلل لموسى عليه السالم .
-2القرآن  ،وهو كالم اهلل
-3كالم المخلوقين عند الموت ال يسمعه بنو آدم .

-4كلمات اهلل يعني علم اهلل  ،والعلم ُيعبَّر عنه بالكلمات .
-5الكالم باإليمان من الكفار عند معاينة العذاب في الدنيا .
-6الكلمات يعني مناسك الحج  ،والمناسك ُيعبَّر عنها بالكالم
-7الكلمة يعني عيسى عليه السالم َّ ،أنه ُخلق بكلمة كن فكان ،
-4قول العبد  :ال إله ّإال اهلل .

-9قول آدم  :ربنا ظلمنا أنفسنا .

()1

أهذه أوجه للكالم أم هي الكالم بعينه؟!

أن ( ّإال) جاءت في القرآن الكريم على
-028إال  :ذكر أهل الوجوه ّ
خمسة أوجه هي :
-1االستثناء
-2االستئناف وهو

مستأنف الكالم كقوله تعالى
انقطع الكالم ثم استأنف (إِالَّ
مقاتل

الذي يشبه االستثناء وليس باستثناء ولكنه
َّ
ض ًّار) البتة ثم
ك لَِن ْف ِسي َن ْف ًعا َو َ
َملِ ُ
ال َ
ُ ( :قل ال أ ْ
َما َشاء اللّ ُه){األعراف  }144 :وهذا نص كالم

-3إالَّ خبر يخبر عن شيء  ،كقوله تعالى ( :إِ ْن أَنتُ ْم ِإ ّال َب َشٌر
ِّمثْلَُنا){إلبراهيم }11 :
( ) 1ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  241-279وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص

127-126وينظــر  :الوجــوه والنظــائر لهــرون ص193-192والوجــوه والنظــائر للعســكري
ص  291-291والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص  412-411ونزهــة األعــين ص -244
. 251
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َّ
ان ِفي ِه َما آلِهَةٌ إِ ّال اللَّهُ َلفَ َس َدتَا){األنبياء :
-4إال يعني غير ( :لَ ْو َك َ
 }22يعني غير اهلل .
()1

-5بمعنى لكن

وهذا ما ذكرته كتب حروف المعاني وأضافوا إليها معنى الواو

() 2

وجعل ابن فارس من أوجهها أن ((تكون بمعنى بل كقوله جل ثناؤه َ ( :ما
آن لِتَ ْش َقى { }2إِال تَ ْذ ِك َرةً لِّ َمن َي ْخ َشى){طه  }2 :بمعنى  :بل
أَ
َنزْلَنا َعلَ ْي َك اْلقُ ْر َ
()3
تذكرة))
و( ّإال) لم ترد في القرآن الكريم ّإال بمعنى ( ّإال) وهو المشار إليه في

الوجه األول بمعنى االستثناء  ،وكذلك وجه االستئناف في الوجه الثاني في
قوله تعالى ( :قُل الَّ أَملِ ُ ِ ِ
ض ًّار إِالَّ َما َشاء اللّهُ){األعراف :
ك لَن ْفسي َن ْف ًعا َوالَ َ
ْ
 }144وهذا االستئناف هو ما اصطلح عليه باالستثناء المنقطع  ،جاء في

الدر المصون (( :قوله ِ( :إ ّال َما َشاء الّل ُه) في هذا االستثناء وجهان :
أظهرهما َّأنه متصل  ،أي  :ما شاء تمكيني منه فإني أملكه  ،والثانيَّ 111أنه
منفطع  ،وال حاجة تدعو إليه َّأنه منقطع))

()4

وكذلك المشار إليه في الوجه

أيضا ّإال َّأنه استثناء مفرغ كما سماه النحاة الذي فيه
الثالث  ،فهو استثناء ً
خبر في شاهد
االسم بعد (إالَّ) ُيعرب حسب موقعه من الجملة  ،وقد وقع ًا
( ) 1ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  244-242وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص
129-127وينظــر  :الوجــوه والنظــائر لهــرون ص196-194والوجــوه والنظــائر للعســكري
ص  79-74والوج ـ ـ ــوه والنظ ـ ـ ــائر لل ـ ـ ــدامغاني ص 79-74ونزه ـ ـ ــة األع ـ ـ ــين ص 35-34
ومنتخب قرة العيون ص . 51-49
( ) 2ينظر  :األزهية ص  144-142والجنى الداني ص . 511
( ) 3الصاحبي في فقه اللغة ص .94
(.532/5 ) 4
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الوجه الثالث في قوله تعالى ( :إِ ْن أَنتُ ْم إِ ّال َب َشٌر ِّمثْلَُنا){إلبراهيم  }11 :ولهذا
جعله مقاتل وأتباعه بمعنى الخبر  ،ولم ترد َّ
إال عند التحقيق ّإال بمعنى

أماجعلها بمعنى (لكن) كما جاء في الوجه
ُخر َّ ،
االستثناء في المواضع األ َ
فرق بينهما على (( َّ
الخامس َّ
أن االستثناء تخصيص
فإن العسكري نفسه َّ

فأما (لكن) فهي تحقيق إثبات بعد نفي أو نفي بعد إثبات ،
صيغة عامة َّ ،

تقول  :ما جاءني زيد لكن عمرو جاءني  ،وأتى عمرو لكن زيد لم يأت ،
السراج  :هو إخراج
فهذا أصل (لكن) وليس باستثناء في التحقيق وقال ابن َّ
()1
ِ َّ
ون لِلَّن ِ
اس
كل من بعض))
َّ
أما جعلها بمعنى الواو كقوله تعالى ( :لَئال َي ُك َ
َّ ِ
ين ظََل ُموْا ِم ْنهُ ْم){البقرة (( }151 :قال أبو عبيدة ّ ( :إال) ها
َعَل ْي ُك ْم ُح َّجةٌ إِ ّال الذ َ

هنا بمعنى الواو واليه ذهب أبو علي رحمه اهلل  ،أي  :وال الذين ظلموا عليكم
حجة111وقال المبرد  :هذا خطأ ؛ َّ
ألن الواو للعطف واإلشراك و( ّإال)
لالستثناء وال يدخل أحدهما في باب اآلخر))

()2

وهو مع ذلك نفاه الجمهور

()3
أما جعلها بمعنى (غير) كما جاء في
وتأولوها على االستثناء المنقطع و َّ
الوجه الرابع فقد قال المرادي (( :اعلم أن أصل (إالَّ) أن تكون استثناء ،

حمل (إالَّ) على (غير) فيوصف بها ،
وأصل (غير) أن تكون صفة  ،وقد تُ َ
كما حملت (غير) على (إالَّ) فاستثني بها  ،وللموصوف بـ( َّ
إال) شرطان
ُ

عرًفا بال
أحدهما  :أن يكون
جمعا أو شبهه  ،واآلخر أن يكون نكرة أو ُم َّ
ً
ان ِفي ِه َما ِآلهَ ٌة إِال اللَّ ُه َل َف َس َدتَا) فإن قلت  :كيف
الجنسية كقوله تعالى َ( :ل ْو َك َ
يوصف بـ(إالَّ) وهي حرف ؟ التحقيق َّ
أن الوصف َّإنما هو بها وبتاليها ال بها
وحدها وهي حرف ؛ ولذلك ظهر اإلعراب في تاليها ومن قال َّ :
إن (إالَّ)
( ) 1الفروق اللغوية ص . 76
( ) 2الوجوه والنظائر للعسكري ص . 79-74
( ) 3مغني اللبيب . 73/1
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تجوز في العبارة  ،واَّنما صح أن يوصف بها وبتاليها ؛ َّ
ألن
يوصف بها فقد َّ
أن ( َّ
مجموعهما يؤدي معنى الوصف وهو المغايرة  ،واعلم َّ
إال) التي يوصف
أن أحدهما َّ
بها تفارق (غير) من وجهين َّ :
أن موصوفها ال ُيح َذف وتقام هي
مقامه  ،فال يقال  :جاءني إالَّ زيد بخالف غير  ،واآلخر َّأنها ال يوصف بها
إالَّ حيث يصح االستثناء  ،فال يجوز  :عندي درهم إالَّ جيد  ،بخالف
غير))

()1

((وتتخرج اآلية على ذلك إذ المعنى  :لو كان فيهما آلهة لفسدتا ،

أي َّ :
أن الفساد يترتب على تقدير تعدد اآللهة  ،وهذا هو المعنى المراد))

()2

فيكون معنى اآلية  :لو كان فيهما آلهة ّإال اإلله الواحد الذي هو اهلل لفسدتا
آن لِتَ ْش َقى
أما جعلها بمعنى بل كقوله تعالى َ ( :ما أ َ
َنزْلَنا َعَل ْي َك اْلقُ ْر َ
ّ
{ }2إِالَّ تَ ْذ ِك َرًة لِّ َمن َي ْخ َشى) كما زعم ابن فارس فقول لم يصح  ،قال الفراء :
ال تَ ْذ ِكرة) نصبها على قوله  :وما أنزلناه َّ
((قوله (إِ َّ
إال تذكرة)) ( )3وقال أبو
ًَ
عبيدة (( :ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى  ،وما أنزلناه إالَّ تذكرة)) ( ) 4وقال
ال من قوله (ِلتَ ْش َقى) فجعله :
األخفش (( :وقال ( :إِالَّ تَ ْذ ِك َرًة ِّل َمن َي ْخ َشى) بد ً
ما أنزلنا عليك القرآن َّ
إال تذكرة)) ( ) 5وقال النحاس (( :إِالَّ تَ ْذ ِك َرةً)َّ 111إنه
()7
مفعول ألجله)) ( )6وقال العكبري َّ (( :
إال تذكرة) هو استثناء منقطع))

( ) 1الجنى الداني ص . 514
( ) 2مغني اللبيب . 71/1
( ) 3معاني القرآن .92/2
( ) 4مجاز القرآن ص. 164
( ) 5معاني القرآن ص . 249
( ) 6إعراب القرآن ص  ،577وينظر  :مشكل إعراب القرآن للقيسي . 65/2
( ) 7التبيان في إعراب القرآن . 174/2
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والقول َّ
بأن األدوات يجيء بعضعها بمعنى بعض تكرر التحقق من

بطالنه فيما سبق  ،وذكرنا في ذلك قول الزجاج  ،كما َّأنه قول المنهزمين

والعجزة الذ ين آثروا القول به على التحقيق والدراسة  ،فإذا كان األمر كما
بأن ( َّ
يقولون َّ
ان ِفي ِه َما
إال) مث ً
ال جاءت بمعنى (غير) في قوله تعالى ( :لَ ْو َك َ
آلِهَةٌ إِ ّال اللَّهُ لَ َف َس َدتَا) أي :غير اهلل  ،فلِ َم إذن استعمل القرآن (إالَّ) ولم يستعمل

(غير)؟ وهذا السؤال ال يستطيع أن يجيب عنه أهل اللغة وال أهل النحو وال
ألن اإلجابة عنه ال تكون َّ
ظهير ؛ َّ
إال
ًا
أهل التفسير ولو كان بعضهم لبعض
باتهام كالم اهلل باللحن َّ ،
بأن الموضع موضع (غير) ال موضع ( ّإال) وهم
بالقول بتناوب الحروف واألدوات قد جعلوا أنفسهم بمثابة المقوم اللغوي لكتاب

اهلل  ،واذا أرادوا أن يبرئوا أنفسهم من هذه التهمة فيجب عليهم أن يحرموا
على أنفسهم القول بصحة وجود تناوب الحروف في القرآن الكريم .

-023وازرة  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن الوازرة جاءت في القرآن الكريم

على ثالثة أوجه :

-1الوازرة يعني الحاملة  ،كقوله تعالى َ ( :وال تَِزُر َو ِازَرةٌ ِوْزَر
ُخ َرى){الزمر  }7 :يعني ال تحمل حاملة ذنب نفس أخرى  ،وقوله تعالى :
أْ

ون){األنعام }31 :
(أَ َ
ال َساء َما َي ِزُر َ
ظ){الفتخ }29 :
استَ ْغَل َ
-2أزر يعني عون  ،كقوله تعالى َ ( :ف َآزَرهُ َف ْ
َهلِي {َ }29هارون أ ِ
َخي
اج َعل ِّلي َوِز ًا
ير ِّم ْن أ ْ
يعني أعانه  ،وقوله تعالى َ ( :و ْ
ُ َ
{ }31ا ْش ُد ْد بِ ِه أ َْزِري){طه }31-29 :
-3الوزر يعني اإلثم  ،كقوله تعالى ( :لِي ْح ِملُوْا أَوَزارُهم َك ِ
املَةً َي ْوَم
َ
ْ َ ْ
اْل ِقيام ِة و ِم ْن أَوَز ِار الَّ ِذين ي ِ
ون){النحل :
ونهُم بِ َغ ْي ِر ِعْلٍم أَ َ
ضلُّ َ
ال َساء َما َي ِزُر َ
َ ُ
ْ
ََ َ
()1
}25
( ) 1ينظر  :األشباه والنظائر لمقاتل ص  244وباسم الوجوه والنظـائر ص 129وينظـر :
الوجوه والنظائر لهرون ص196والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 473
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قال الخليل ِ (( :
الوْزُر  :الحمل الثقيل من اإلثم))
فارس ِ (( :
الوْزُر  :حمل الرجل إذا بسط ثوبه فحمل فيه المتاع ؛ ولذلك ُس ِّمي
() 2
وزر  ،وكذا الوزير ُس ِّمي به ؛ َّ
ألنه يحمل الثقل عن صاحبه))
الذنب ًا
() 1

وقال ابن

وقال (( :الهمزة والزاء والراء  :أصل واحد  ،وهو القوة والشدة  ،يقال َّ :
تأزر
الوْزر ِ :
النبت  :إذا قوي واشتد111واأل َْزُر  :القوة)) ( )3فـ((أصل ِ
الح ْمل ،
ون)
يقال َ :وَزَر َي ِزُر  ،أي  :حمل َد ًينا أو ً
شيئا ثقيالً ومنه ( :أَالَ َساء َما َي ِزُر َ
معينا والوزير  :فعيل بمعنى مفاعل
ير) أي :
اج َعل ِّلي َوِز ًا
ً
وقوله َ ( :و ْ
كالجليس والخليط بمعنى المجالس والمخالط  ،سمي ذلك لمعاونته الملك ،
وقيل َّ
ألنه يح مل أثقال الملك وأعباءه111وقيل هو مأخوذ من األ َْزر ،أي :
()4
استَ ْغلَظَ)))
القوة من قوله ( :فَ َآزَرهُ فَ ْ
فأصل الوزر هو الحمل  ،وهذا ما جاء في الوجه األول  ،و ِ
الوْزر ال

يعني اإلثم كما جاء في الوجه الثالث  ،بل هو على األصل  ،فقوله

ون) معناه  :أال ساء ما يحملون من اآلثام والذنوب
تعالى ( :أَ َ
ال َساء َما َي ِزُر َ
ال َساء َما
شيئا ثقيالً ومنه ( :أَ َ
((يقال َ :وَزَر َي ِزُر  ،أي  :حمل َد ًينا أو ً
()5
أما العون كما جاء في الوجه الثاني  ،فهو من األزر وليس من
ون)))
َّ
َي ِزُر َ
الوزر  ،وال وجوه .

-022معجزين  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن (معجزين) في القرآن الكريم
()1

على وجهين  :معجزين يعني سابقين  ،ومعجزين يعني مثبطين
( ) 1العين ص . 1147
( ) 2مقاييس اللغة ص . 955
( ) 3مقاييس اللغة ص .41
( ) 4عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ .316/4
( ) 5عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ .316/4
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المعجز من أعجز يدل ((على ِّ
مؤخر الشيء111ويقال  :أعجزني
فالن  :إذا عجزت عن طلبه وادراكه))

()2

والسابقان والمثبطان معنيان مرادفان لمعجزين وليسا وجهين له .

-025الدعاء  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن الدعاء ورد في القرآن الكريم
على ستة أوجه هي  :القول  ،والعبادة  ،واالستغاثة  ،والنداء  ،والسؤال

()3
سابعا
واالستفهام  ،والسؤال في طلب وأضاف الدامغاني وابن الجوزي وجهًا ً
هو العذاب واستشهدا له بقوله تعالى ( :تَ ْد ُعو َم ْن أ َْدَب َر َوتََوَّلى){المعارج :

 }17وقاال (( :يعني تعذب))

()4

والدعاء ال يعني العذاب بل دعوتهم للعذاب

 ،والمعنى َّ
أن النار تنادي من أدبر وتولى لتعذيبهم كما ينادي الحاكم

المجرمين لسجنهم  ،قال القرطبي (( :تدعو لظى من أدبر في الدنيا عن
إلي يا
إلي يا مشرك َّ ،
طاعة اهلل وتولى عن اإليمان  ،ودعاؤها أن تقول َّ :

كافر  ،وقال ابن عباس :

تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان

إلي يا منافق  ،ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير
إلي يا كافر َّ
فصيح َّ :
الحب)) () 5والجدير بالذكر َّ
أن ابن الجوزي نفسه الذي عيَّن جعل الدعاء

بمعنى العذاب في النزهة قال في تفسيره (( :قوله تعالى (( :تَ ْد ُعو َم ْن أَ ْدَب َر)
( ) 1ينظـ ــر  :األشـ ــباه والنظـ ــائر لمقاتـ ــل ص  245وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص -129
131وينظر  :الوجوه والنظائر لهرون ص197والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 424
( ) 2مقاييس اللغة ص . 641
( ) 3ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  244-245وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص
 131-131والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص199-197والوجـ ــوه والنظـ ــائر للـ ــدامغاني ص
 424ونزهة األعين . 124-123

( ) 4ينظر :الوجوه والنظائر للدامغاني ص  424ونزهة األعين . 124
( ) 5الجامع ألحكام القرآن . 213/14
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إلي يا مشرك ،
عن اإليمان ( َوتََوَّلى) عن الحق  ،قال المفسرون  :تقول َّ :
()1
إلي يا منافق))
َّ

فهذه األوجه إذن جميعها معان مرادفة للدعاء وليست أوجهًا له .
أن (اعبدوا) وردت في
-026اعبدوا والعباد  :ذكر أهل الوجوه ّ

القرآن الكريم على أربعة أوجه  :اعبدوا بمعنى وحدوا  ،ويعبدون بمعنى
يطيعون  ،وبمعنى السجود لألصنام  ،والعباد بمعنى المماليك

()2

المماليك معنى مرادف للعباد واألوجه الباقية معان مرادفة لـ(اعبدوا)

وال وجوه.

-027الصراط (( :الصراط في اللغة  :الطريق))

()3

وقد جعل أهل الوجوه الصراط في القرآن الكريم على وجهين :
الطريق  ،والدين

()4

ألنه ُي ُّ
الطريق معنى مرادف للصراط  ،وقد سمي الدين بالصراط ؛ َّ
عد

الطريق الذي يوصل إلى سعادة الدنيا واآلخرة  ،وال وجوه .

التأوي  :التجمع
غيره  ،و ِّ
-022آووا  :أوى الرجل إلى منزله  ،وأوى َ
تأوت الطير  :إذا انضم بعضها إلى بعض ( ) 1وقال العسكري :
 ،يقال َّ :
( ) 1زاد المسير .119/4
( ) 2ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  244وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص-131
132والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص 211-199والوج ــوه والنظ ــائر لل ــدامغاني ص -243
 244ونزهة األعين ص . 199
( ) 3نزهة األعين ص .174
( ) 4ينظر  :األشـباه والنظـائر لمقاتـل ص  249وباسـم الوجـوه والنظـائر ص 132والوجـوه
والنظائر لهرون ص 211والوجـوه والنظـائر للـدامغاني ص 311-311ونزهـة األعـين ص
174
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((أوى  :أصله الميل  ،ومأوى االرجل  :منزله الذي يميل إليه ويقيم فيه ،
أويت غيري  :إذا ضممته إليك َّ ،
كأنك أملته إليك بعطفك
و ُ

أويت أنا
ُ
()2
ورحمتك))

وذكر أهل الوجوه َّ
أن (آووا) جاءت في القرآن الكريم على وجهين
بمعنى ضموا  ،وبمعنى انتهوا كقوله تعالى ( :فَأْووا إَِلى اْل َكه ِ
ف){الكهف :
ْ
ُ
 }16أي  :فانتهوا إلى الكهف( )3وأجاز العسكري جعل الوجهين بمعنى الميل

 ،وأقرب من معنى االنتهاء والميل ما قاله المفسرون  ،قال الطبري َّ (( :
فإنه
يعني فصيروا إلى غار الجبل))
مأواكم))

()5

() 4

وقال الزجاج (( :أي  :اجعلوا الكهف

وقال الواحدي (( :صيروا إليه واجعلوه مأواكم))

()6

ها هم أهل الوجوه تركوا المعنى األدق وأخذوا ما دونه وجعلوه وجهًا
 ،ومع ذلك َّ
فإن إدخال معنى االنتهاء في باب التفسير كما فعل المفسرون
أما جعله وجهًا لقوله تعالى :
جائز ومعمول به في كتب المعاجم والتفسير َّ ،
( َفأْووا إَِلى اْل َكه ِ
ف) فهو تحريف متعمد وصريح للفظ القرآني  ،وهذا هو
ْ
ُ
المأخذ العام الذي اتبعه مقاتل وقلده في ذلك كل من َّ
كتابا في الوجوه
صنف ً
الم َفسَّر  ،واللفظ
الم َف ِّسرة
ً
وجوها للفظ القرآني ُ
 ،وهو َّأنهم جعلوا من التعابير ُ

( ) 1ينظر  :العين ص  ، 49ومقاييس اللغة ص . 54
( ) 2الوجوه والنظائر ص . 63-62
( ) 3ينظ ـ ــر  :األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل ص  249وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص-132
 133والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر له ـ ــرون ص 211-211والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر للعس ـ ــكري 63-62
والوجوه والنظائر للدامغاني ص 42-41
( ) 4جامع البيان . 241/15
( ) 5معاني القرآن واعرابه . 222/3
( ) 6الوسيط  134/3وينظر الجامع ألحكام القرآن للقرطبي . 263/5
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القرآني جاز تفسيره بألفاظ فصيحة قريبة من معناه  ،لغرض توضيح داللته ،
أيضا تفسيره بألفاظ عامية لغرض توضيح داللته للعوام واألميين الذين
وجاز ً
يصعب عليهم فهمه بغير لغتهم المحلية  ،بل جاز تفسيره بألفاظ أعجمية
لتوضيح معناه لمن ال يعرف العربية  ،كل هذا جائز في باب التفسير  ،لكنه
الم َفسَّر ،
ال يجوز أن نجعل هذه األلفاظ مهما بلغت فصاحتها وجوها للفظ ُ
حرف داللة اللفظ القرآني
تعمد ذلك فقد َّ
ومن َّ

-029الجهاد  :قال ابن فارس (( :الجيم والهاء والدال أصله

الجهد (بضم
المشقة ثم ُيحمل عليه ما يقاربه  ،جهَدت نفسي وأجهدت و ُ
()1
الجهد بفتح الجيم  :المشقة)) ( )2وذكر أهل الوجوه َّ
أن
الجيم) الطاقة)) ((و َ
الجهاد جاء في القرآن الكريم على ثالثة أوجه هي :
-1الجهاد بالقول .

-2الجهاد بالسالح .
-3الجهاد في أعمال الخير

()3

أهذه أوجه للجهاد أم هي الجهاد بعينه ؛ ألن الجهاد يكون بالسالح

وباللسان وبالقلم  ،ويكون بعمل الخير وبالصبر على طاعة اهلل  ،وكل شيء
فيه بذل جهد في سبيل اهلل فهو جهاد  ،ومنها أن يجاهد المرء نفسه من

السقوط في معصية اهلل .

( ) 1مقاييس اللغة ص . 177
( ) 2نزهة األعين ص .92
( ) 3ينظر  :األشباه والنظائر لمقاتـل ص  291وباسـم الوجـوه والنظـائر ص133-والوجـوه
والنظــائر لهــرون ص 211والوجــوه والنظــائر للعســكري  116والوجــوه والنظــائر للــدامغاني
ص  159ونزهة األعين ص . 92
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-051المستضعفين  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن المستضعفين وردت في
القرآن الكريم على ثالثة أوجه  :بمعنى المقهورين  ،والضعفاء  ،والعجزة
الذين ال قوة لهم

()1

يا أهل الوجوه أهذه أوجه للمستضعفين  ،أم تعابير مفسرة لهم ؟!

-050أول  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن (أول) جاءت في القرآن الكريم
على أربعة أوجه :
-1أول  :يعني أول من آمن من أهل مكة .

-2أول  :يعني أول المؤمنين َّ
بأن اهلل ال يرى في الدنيا .
-3أول  :يعني أول المؤمنين من بني إسرائيل بموسى وهرون .
-4أول  :يعني أول من كفر بالنبي صلى اهلل عليه وسلم

()2

أهذه أوجه ؟! هذا من جانب ومن جانب آخر َّأنه قد أريد من (أول)

في هذه المواضع وغيرها األول بعينه ؛ َّ
ألن المراد تسمية كل موضع من هذه

المواضع األربعة ووصفه َّ
بأنه األول في صنفه المذكور وليس العكس  ،فهم
جميهًا وجه واحد  ،أي  :تعدد األوجه جاء من الدراسة المعكوسة التي اتبعها
أهل الوجوه على نحو ما تقدم في كثير من أسماء الجنس التي مر ذكرها .

-058قليل (( :القليل  :ال َّ
عرف باإلضافة
حد له في نفسه  ،واَّنما ُي َ
()3
إلى غيره  ،ومثله الكثير))

( ) 1ينظ ــر  :األش ــباه والنظ ــائر لمقات ــل  291-291وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص -133
134والوجوه والنظائر لهرون ص 212والوجوه والنظائر للدامغاني ص 424-423
( ) 2ينظ ــر  :األش ــباه والنظ ــائر لمقات ــل  292-291وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص -134
135والوجوه والنظائر لهرون ص 213والوجوه والنظائر للدامغاني ص 41
( ) 3نزهة األعين ص . 232
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وذكر أهل الوجوه َّ
أن (قليل) جاء في القرآن الكريم على ثمانية أوجه
 ،هي :

-1قليل يعني يسير .

ال ي ْذ ُكرون اللّه إِ َّ
ال
-2قليل يعني رياء وسمعة كقوله تعالى َ ( :و َ َ ُ َ َ
َقلِيالً){النساء }142 :
ِ
ون){األعراف :
-3قليل يعني ال شيء كقوله تعالى َ ( :قليالً َّما تَ ْش ُك ُر َ
 }11يعني َّأنهم ال يشكرون البتة  ،وجعله العسكري بمعنى النفي  ،وأدخله
ابن الجوزي في باب الزيادة .
بعينه .

-4يعني القليل في الكثرة  ،أو يعني األقل  ،أي  :يعني القليل

-5قليل يعني ثالثمئة وثالثة عشر كقوله تعالى  :صلى اهلل عليه
ال ِّم ْنهُ ْم){البقرة  }249 :يعني ثالثمئة وثالثة عشر
وسلم َ ( .ف َش ِرُبوْا ِم ْنهُ إِالَّ َقِلي ً
كعدة أصحاب النبي يوم بدر
-6قليل يعني ثمانين كقوله تعالى في هود ألصحاب نوح عليه
آم َن َم َعهُ إِالَّ َقلِي ٌل){هود }41 :
السالم َ ( :و َما َ
-7قليل يعني عبد اهلل بن عباس كقوله تعالى في سورة الكهف َّ ( :ما
()1
يل){الكهف }22 :
َي ْعَل ُمهُ ْم إِال َقِل ٌ
هذا ما ادعاء أصحاب كتب الوجوه  ،وهي كادعاءاتهم السابقة نردها
عليهم بما يأتي :

( ) 1ينظ ــر  :األش ــباه والنظ ــائر لمقات ــل  294-293وباس ــم الوج ــوه والنظ ــائر ص -135

136والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص 215-213والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص -277
 274والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص  374ونزهــة األعــين ص  233-232ومنتخــب ق ـرة
العيون ص . 197-196
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-1ما ذكره أهل الوجوه هي في الحقيقة تفسيرات للفظ القليل وليست
أوجهًا له .
-2هذه الوجوه غير مقطوع بها باستثناء الوجه الخامس  ،فـ(يسير)
في الوجه األول  ،لفظ مرادف للقليل  ،والرياء والسمعة في الوجه الثاني غير
تقليدا لمقاتل  ،فها هو ابن الجوزي الذي جعل الرياء
متفق عليه  ،وقيل به ً
والسمعة وجها للقليل في قوله تعالى ( :والَ ي ْذ ُكرون اللّه إِ َّ
ال َقلِيالً)( )1قال في
َ َ ُ َ َ
ً
تفسير هذه اآلية نفسها (( :وفي تسمية ذكرهم بالقليل ثالثة أقوال  :أحدها َّأنه

ال َّ
ألنه غير مقبول111والثاني َّأنه رياء111والثالث َّأنه قليل في
ُس ِّمي قلي ً
نفسه))()2وكذلك النفي أو الزيادة الذي قال به أهل الوجوه كما جاء في الوجه
الثالث وقال به ابن الجوزي في النزهة والمنتخب في قوله تعالى َ ( :قلِيالً َّما

ون)
تَ ْش ُك ُر َ

() 3

قال في تفسير اآلية نفسها (( :أي  :شكركم قليل وقال ابن

عباس َّ :أنكم غير شاكرين)) () 4وجاء الوجه الرابع بمعنى القليل بعينه ،

والوجه السادس الذي جعله أهل الوجوه بمعنى العدد ثمانين وقال به ابن
آم َن َم َعهُ إِالَّ َقلِي ٌل)( )5قال
الجوزي في النزهة والمنتخب في قوله تعالى َ ( :و َما َ
في تفسير اآلية نفسها (( :وفي عددهم ثمانية أقوال  :أحدها َّ ،أنهم كانوا

رجال ومعهم أهلوهم111والثاني َّ :
إنسانا
نوحا حمل معه ثمانين
ثمانين ً
ً
أن ً
وبنيه الثالثة وثالث نسوة لبنيه وامرأة نوح111والثالث َّ :أنهم كانوا ثمانين
إنسانا111والرابع
ً

:

كانوا

أربعين111والخامس

:

( ) 1ينظر  :نزهة األعين ص  233ومنتخب قرة العيون ص.197
( ) 2زاد المسير . 141/2
( ) 3ينظر  :نزهة األعين ص  233ومنتخب قرة العيون ص.197
( ) 4زاد المسير . 132/3
( ) 5ينظر  :نزهة األعين ص  233ومنتخب قرة العيون ص.197
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كانوا

ثالثين

رجال111والسادس  :كانوا ثمانية111والسابع  :كانوا سبعة111والثامن :
ً
كانوا عشرة سوى نسائهم))

اهلل بن عباس
والمنتخب

()3

()2

()1

والوجه السابع  :فقد جعله الدامغاني بمعنى عبد

 ،وجعله ابن الجوزي بمعنى بعض أهل الكهف في النزهة

ُّ
ويرد هذين القولين ما ورد عن ابن عباس بسند صحيح َّأنه

قال (( :أنا من أولئك القليل))

() 4

بمعنى َّأنه يعلمهم عدد من الناس ال

شخص معين واحد  ،وهو واحد منهم  ،ويردهما كذلك َّ
أن ابن الجوزي نفسه

أجاز القولين في تفسيره

()5

فكيف يصح أن نجعل هذه التأويالت المختلف فيها أوجهًا للقليل؟!
والوجوه الحقيقية يجب أن تتعيَّن معانيها من دون اختالف .

-3الدراسة المعكوسة  :جعل القليل في الوجه الخامس بمعنى
ثالثمئة وثالثة عشر في قوله تعالى ( :فَ َش ِربوْا ِمنه إِ َّ
ال َقِليالً ِّم ْنهُ ْم) استند إلى
ُ ُْ
حديث صحيح  ،لكن مع ذلك يدخل هذا المعنى في باب التفسير ال في باب

وجوه اللفظ المشترك  ،أي  :ليس المراد البتة كما هو واضح وصف القليل

بهذا العدد ؛ َّ
ألن القليل لفظ مبهم ال يدل على عدد ُمعيَّن  ،بل ُيطلق على ما
ال الذين
يصح وصفه بالقليل بالقياس إلى كثرة ما اقترن به  ،فأهل بدر مث ً

رجال ُيعدون قليلين بالقياس إلى عدد
كان عددهم ثالثمئة وثالثة عشر ً
المشركين الذين كانوا أكثر من ثالثة آالف رجل  ،لكنهم ُيعدون كثيرين لو

كان عدد المشركين مئة رجل  ،فلفظ القليل اسم جنس كاللفظ السابق (أول)

( ) 1زاد المسير . 42/4
( ) 2الوجوه والنظائر ص. 375
( ) 3نزهة األعين ص  233ومنتخب قرة العيون ص .197
( ) 4فتح القدير . 347/3
( ) 5ينظر  :زاد المسير . 93/5
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فقد أريد من القليل في هذه المواضع وغيرها القليل بعينه ؛ َّ
ألن المراد تسمية

كل موضع من هذه المواضع السبعة ووصفه َّ
بأنه قليل وليس العكس  ،فهي

جميهًا وجه واحد  ،أي  :تعدد األوجه جاء من الدراسة المعكوسة التي اتبعها
أهل الوجوه على نحو ما تقدم في كثير من أسماء الجنس التي مر ذكرها .
وصى ،
-053قضى  :ذكر أهل الوجوه لـ(قضى) الوجوه اآلتية َّ :
وأخبر  ،وفرغ  ،وفعل  ،ومات  ،ووجب  ،والمقضي  :الكتاب  ،وفصل في

الحكم  ،واألمر  ،والعلم  ،واإلتمام والفراغ  ،والفعل  ،واإلرادة  ،وأتم  ،وخلق
()1
اه َّن س ْبع سماو ٍ
ات){فصلت  }12 :يعني خلقهن
كقوله تعالى َ ( :ف َق َ
ض ُ َ َ ََ َ
قال ابن قتيبة (( :أصل قضى  :ختم111ثم يصير الختم بمعان
ُّك أ َّ
َال تَ ْع ُب ُدوْا إِالَّ ِإيَّاهُ){األسراء  }23 :أي  :أمر ؛ َّ
لما
ألنه َّ
ضى َرب َ
كقوله ( َوَق َ
يل ِفي اْل ِكتَ ِ
اب){اإلسراء :
ض ْيَنا ِإلَى َب ِني إِ ْس َرائِ َ
أمر ختم باألمر  ،وكقولهَ ( :وقَ َ
 }4أي  :أعلمناهم ؛ َّ
لما َّ
خبرهم َّأنهم سيفسدون في األرض  ،ختم بوقوع
ألنه َّ

الخبر111وقال اآلخر في عمر رضي اهلل عنه :

ائج في أكمامها لم تَُفتَّ ِق
غادرت بعدها
أمور
قضيت ًا
َ
َ
بو َ
أعماال ؛ َّ
ال وفرغ منه  ،فقد ختمه وقطعه
عملت
أي :
ألن كل من عمل عم ً
ً
َ

 ،ومن هنا قيل للحاكم قاض ؛ َّ
ألنه يقطع على الناس األمور ويختم  ،وقيل
قضي قضاؤك  ،أي  :فُرغ من أمرك  ،وقالوا للميت  :قد قضى  ،أي  :فرغ
()2
 ،وهذه كلها فروع ترجع إلى أصل واحد))

( ) 1ينظ ــر  :األش ــباه والنظـ ــائر لمقات ــل 297-294وباسـ ــم الوج ــوه والنظـ ــائر ص -136
134والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص 217-215والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص -272
 275والوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر لل ـ ـ ــدامغاني ص  374-372ونزهـ ـ ــة األع ـ ـ ــين ص 241-241
ومنتخب قرة العيون ص.199
( ) 2تأويل مشكل القرآن ص 244-247
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وقال ابن فارس (( :القااف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح

اه َّن َس ْب َع
ض ُ
يدل على إحكام أمر واتقانه وانفاذه لجهته قال اهلل تعالى َ ( :ف َق َ
سماو ٍ
ات) أي  :أحكم خلقهن والقضاء  :الحكم  ،ولذلك سمي القاضي
ََ َ
ألنه يحكم األحكام وينفذها  ،وسميت المنية قضاء ؛ َّ
قاضيا ؛ َّ
ألنه أمر ُينفَّذ
ً
في ابن آدم وغيره من الخلق))

()1

فـ((أصل القضاء  :الختم111والقضاء في

اللغة على ضروب كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه  ،فمنه الختم

سمى){األنعام  }2 :أي  :ختم
َج ٌل ُّم ًّ
َج ً
ال َوأ َ
ضى أ َ
 ،كقوله في األنعام (ثَُّم َق َ
ُّك أَالَّ تَعبدوْا إِ َّ
ال
ذلك و َّ
ضى َرب َ
ُْ ُ
أتمه  ،ومنه األمر  ،وهو قوله في اإلسراء َ ( :وَق َ
تما  ،ومنه اإلعالم ومنه
أمر
أمر ًا
قاطعا ً
ً
قطعا وخ ً
إِيَّاهُ){األسراء  }23 :أي َ :
يل ِفي
ض ْيَنا إِلَى َب ِني إِ ْس َرائِ َ
قوله تعالى في سورة اإلسراء َ ( :وقَ َ
اْل ِكتَ ِ
قاطعا  ،ومنه الفصل في الحكم ،
إعالما
اب){اإلسراء  }4 :أعلمناهم
ً
ً
ومنه قوله تعالى َ( :لقُ ِ
ض َي َب ْيَنهُ ْم){يونس  }19 :ومنه قولهم  :قضى القاضي
()2
بين الخصوم  ،أي  :قطع بينهم في الحكم))
قد أريد من لفظ قضى أينما ورد في كتاب اهلل القضاء بعينه وليس
ما زعموا  ،نذكر على سبيل المثال قولهم بمجيء قضى بمعنى خلق
اه َّن س ْبع سماو ٍ
ات) فـ(قضى) هنا وفي كل
مستشهدين بقوله تعالى ( :فَقَ َ
ض ُ َ َ ََ َ
موضع هي بمعنى قضى وليس بمعنى خلق ؛ َّ
ألنه ليس المراد الخلق فحسب
 ،بل المراد الخلق مع إتمامه من كل نفص  ،وقد جعلوا قضى بمعنى حكم ،

وقد أكد العسكري نفسه الفرق بينهما فقال ((الفرق بين الحكم والقضاء َّ ،
أن

القضاء يقتضي فصل األمر على التمام من قولك  :قضاه  :إذا أتمه وقطع
َجالً){األنعام  }2 :أي  :فصل الحكم
ضى أ َ
عمله  ،ومنه قوله تعالى ( :ثَُّم قَ َ

( ) 1مقاييس اللغة ص . 779
( ) 2نزهة األعين ص . 241
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يل){اإلسراء  }4 :أي  :فصلنا اإلعالم به  ،وقال
ض ْيَنا إِلَى َب ِني إِ ْس َرائِ َ
به ( َوقَ َ
ت){سبأ  }14 :أي  :فصلنا أمر موته
ض ْيَنا َعَل ْي ِه اْل َم ْو َ
تعالى َ ( :فَل َّما َق َ
( َف َقضاه َّن سبع سماو ٍ
ات) أي  :فصل األمر به ،والحكم يقتضي المنع من
َ ُ َْ َ َ َ َ
الخصومة من قولك  :أحكمته  :إذا منعته  ،قال الشاعر (جرير من الكامل)
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا))

()1

فكل الوجوه التي ذكرها أهل الوجوه ال تخرج عن هذا المعنى  ،فهي

وجوها له  ،واذا ُو ِجد في بعضها ما
جميعا معاني مرادفة للقضاء وليست
ً
ً
خرج عن هذا الترادف فهو على باب ذكر ما أفاد وان خالف المراد  ،كل ذلك
من أجل اختالق الوجوه .

-052يسير  :قال مقاتل (( :تفسير يسير على ثالثة وجوه  :فوجه

يعا  ،فذلك قوله
منها  :يسير يعني هيِّن111والوجه الثاني  :يسير يعني سر ً
ِ
ِ
يعا ال حبس فيه ،
ير){يوسف  }65 :يعني سر ً
في يوسف َ ( :ذل َك َكْي ٌل َيس ٌ

والوجه الثالث  :يسير  ،يعني خفيًّا  ،فذلك قوله في الفرقان ( :ثَُّم َقَب ْ
ضَناهُ
()2
ير){الفرقان  }46 :يعني خفيًّا))
ضا َي ِس ًا
إَِل ْيَنا َق ْب ً
قال الخليل (( :يقال َّ :إنه َلي ْسٌر  :خفيف  ،ويسر  ،أي ِّ :لين
االنقياد)) ( )3وقال ابن فارس (( :الياء والسين والراء  :أصالن يدل أحدهما
على انفتاح شيء وخفته  ،واآلخر على عضو من األعضاء  ،فاألول ،

( ) 1الفروق اللغوية ص . 215
( ) 2األشـ ــباه والنظـ ــائر لمقاتـ ــل  297وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص 134وينظـ ــر :الوجـ ــوه
والنظــائر لهــرون ص 217والوجــوه والنظــائر للعســكري ص  347-346والوجــوه والنظــائر

للدامغاني ص  479-474ونزهة األعين ص . 312-311
( ) 3العين ص .1174
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اليسر ضد العسر)) () 1وقال العسكري (( :أصل اليسير السهولة ونقيضه
العسير ،واليسار  :الغني ؛ َّ
ألن صاحبه في سهولة من العيش  ،والفقر :

العسر ؛ َّ
ألن صاحبه في صعوبة  ،وياسرت الرجل  :ساهلته  ،واليد اليسرى

؛ َّ
ألنها ال تعاني ما تعانيه اليمنى َّ ،
وكأن اليمنى في صعوبة  ،واليسرى في

سهولة))

()2

هذا ما قاله العسكري  ،ولكن مع ذلك ضرب هذه الحقيقة اللغوية

التي قال بها عرض الحائط وتابع مقاتل  ،وقال (( :وجاء اليسير في القرآن
()3

على ثالثة أوجه111الهيِّن111يعني خفيًّا111قالوا  :معناه سريع))
يا سبحان اهلل لِ َم هذا التقليد لمقاتل ؟! وهذا هو شأن كل من َّ
صنف
كتابا في الوجوه .
من بعده ً
ما جاء في اللغة في تعريف اليسر يدل على َّ
أن معنى الهيِّن كما

أما الخفي والسريع كما جاء
جاء في الوجه األول هو معنى مرادف لليسير َّ ،
في الوجهين الثاني والثالث فهما معنيان دخيالن  ،والعسكري نفسه وان قال

بهما فقد َّ
عقب على الوجه الثاني بقوله (( :يعني خفيًّا  ،ويجوز أن يكون
()4

وعقَّب على

ال ال صعوبة فيه علينا))
قبضا سه ً
معناه السهولة  ،أي ً :
الوجه الثالث بقوله (( :قالوا معناه سريع  ،قال أبو هالل رحمه اهلل  :معنى
ذلك َّ
أن الملك يكيل لنا بيسر وسهولة  ،وال يحبسنا كما يحبس غيرنا  ،وفيه

وجه آخر وهو َّ
أن الذي حملناه من الميرة يسير في جنب ما تحملنا))

()5

وكذلك عدد من المفسرين  ،وان قالوا بالخفي فقد عللوا القول به قال
( ) 1مقاييس اللغة ص.971
( ) 2الوجوه والنظائر ص .346
( ) 3الوجوه والنظائر ص .347-346
( ) 4الوجوه والنظائر ص .347
( ) 5الوجوه والنظائر ص .347
433

الطبري َّ (( :
ألن الظل بعد غروب الشمس ال يذهب كله دفعة  ،وال يقبل

شيئا بعد شيء ،
بضا خفيًّا ً
الظالم كله جملة  ،واَّنما يقبض ذلك الظل ق ً
ويعق ب كل جزء منه يقبضه جزء من الظالم)) ( )1وقال القرطبي (( :وقيل
يعا قاله الضحاك  ،قتادة  :خفيًّا  ،إذا غابت الشمس قبض
ًا
يسير  ،أي  :سر ً
قبضا خفيًّا  ،كلما قبض جزًءا منه جعل مكانه جزًءا من الظلمة ،
الظل
ً
وليس يزول دفعة واحدة  ،فهذا معنى قول قتادة  ،وهو قول مجاهد))

()2

أن قتادة ومجاهد قاال بالقبض الخفي ؛ َّ
أي َّ :
ألنه يحصل بهذه الطريقة التي
ال
ال قلي ً
ال يحس بها اإلنسان  ،والمعنى ما قاله الشوكاني (( :على تدرج قلي ً

يسير فبضه علينا
يسير علينا  ،أي ً :ا
بقدر ارتفاع الشمس111وقيل المعنى ً :ا
ليس بعسير))( )3وقد فاتنا أن نذكر َّ
أن في وقت الفبض قولين  ،األول َّ :أنه
عند طلوع الشمس  ،والثاني َّ :أنه عند غروب الشمس.

وصفوة القول َّ
أما الخفي والسريع
أن الهيِّن معنى مرادف لليسير َّ ،

فهما معنيان دخيالن عليه  ،وقد قيل بهما َّ
ألنهما من لوازمه  ،و َّ
أن المراد من
اليسير أينما ورد في القرآن الكريم اليسر بعينه  ،أي  :بمعنى السهولة وهو
أقرب المعاني إليه .
وجوها كثيرة  ،يمكن
-055الضالل  :ذكر أهل الوجوه للضالل
ً
حصرها في المعاني اآلتية  :الكفر  ،واالستذالل  ،واالستزالل  ،والخسران ،
والشقاء والعناء  ،واإلبطال  ،والخطأ  ،والجهالة أو عدم العلم  ،والنسيان ،

( ) 1جامع البيان  ، 26/19وينظر  :الوسيط للواحدي . 342/3
( ) 2الجامع ألحكام القرآن . 33/7
( )2فتح القدير .99/4
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والغفلة  ،والصد عن سبيل اهلل  ،والتفرق  ،والحيرة  ،والضالل بعينه  ،وضد
()1

الهدى
()2

قال الخليل (( :ضل  :إذا ضاع  ،وضل  :إذا جار عن القصد))

وقال ابن قتيبة (( :الضالل  :الحيرة والعدول عن الحق والطريق))

()3

وقال ابن فارس  (( :والضاد والالم أصل واحد يدل على معنى واحد  ،وهو
ضياع الشيء وذهابه في غير حقه ِ َّ ،
ض ُّل لغتان  ،وكل جائر
وي َ
ضل َيض ُّل َ
أن أصل الضالل ما ذكرناه  ،قولهم  :أ ِ
عن القصد  ،ومما يدل على َّ
ُض َّل
الميت  :إذا ُد ِف َن  ،وذلك َّ
كأنه شيء قد ضاع)) ( ) 4و((الضالل  :الحيرة
ّ
()5
والعدول عن الصواب))
كل ما ذكره أهل الوجوه من وجوه ال تخرج عن هذا المعنى ،

والضالل يقع في مفترق معاني هذه الوجوه  ،وال يدل أي منها الضالل بعينه

استنادا إلى الحقيقة
 ،واَّنما كل منها يدل على معنى قريب منه  ،نقول هذا
ً
أن اللفظ ال يطابق معناه ّإال اللفظ نفسه ؛ لهذا َّ
التي طال ما رددناها َّ
فإن
وجوها له ،
جميع ما ذكره أهل الوجوه تعد معاني مرادفات للضالل وليست
ً
أو تعد من لوازمه  ،فمن ضل أصابه الشقاء والعناء  ،ومن َّ
ضل خسر ،

( ) 1ينظ ـ ــر األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل 299-297وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص -134
141والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص 219-214والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص -213
 216والوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر لل ـ ـ ــدامغاني ص  312-311ونزهـ ـ ــة األع ـ ـ ــين ص 147-146
ومنتخب قرة العيون ص .167-164
( ) 2العين ص . 551
( ) 3تأويل مشكل القرآن ص .254
( ) 4مقاييس اللغة ص . 511
( ) 5نزهة األعين ص .146
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ومن َّ
ضل تحيَّر وأصابه الجهل والنسيان والعفلة والخطأ ؛ وأكبر دليل على
ذلك جعله في الوجه األخير بمعنى الضالل بعينه  ،فهو إذن بمعنى

الضالل بعينه أينما ورد في القرآن ال كريم  ،وأقرب المعاني إليه الضياع
واالنحراف عن القصد .
-056آية (( :اآلية  :العالمة))

()1

و((الفرق بين العالمة واآلية ،

َّ
َّست
َّيت بالمكان إذا تحب َ
أن اآلية هي العالمة الثابتة  ،من قولك  :تأي َ
وتثب َّ
َّت))((( )2والعبرة  :االعتبار بما مضى)) ( )3والغرض من وجود اآليات
أن تكون عبرة للناس  ،وقد ذكر أهل الوجوه َّ
أن اآلية جاءت في القرآن الكريم
على وجهين  :العالمة  ،والعبرة

()4

قال العسكري (( :وهي في القرآن على

ُم ُه
وجهين  :األول  :العبرة  ،قال اهلل تعالى َ ( :و َج َعْلَنا ْاب َن َم ْرَي َم َوأ َّ
َآيةً){المؤمنون  }51 :أي  :عبرة ُيعتبر بها  ،وتكون عالمة لصدقه))

()5
ُخر  :هي  :المعجزة  ،وكتاب اهلل  ،وأمر اهلل
أوجا أ َ
وذكر ابن الجوزي ً
()6
ونهيه  ،والجزء المحدود من القرآن المسمى آية

فاآلية والعالمة والعبرة وآية القرآن معان مترادفة  ،واآلية اسم جنس

جاز أن يوصف بها كتاب اهلل وأمره ونهيه  ،فهي إذن جميعها وجه واحد ،
يجمعها معنى واحد  ،هو معنى اآلية  ،وال وجوه .
( ) 1العين ص  49ومقاييس اللغة ص .64
( ) 2الفروق اللغوية ص . 43
( ) 3العين ص  594ومقاييس اللغة ص 632
( ) 4ينظر األشباه والنظائر لمقاتل 311وباسم الوجوه والنظائر ص 141والوجـوه والنظـائر

لهرون ص 211-219والوجوه والنظائر للعسكري ص . 67-66
( ) 5الوجوه والنظائر ص . 67-66
( ) 6نزهة األعين ص . 51-49
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-057يوم  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن اليوم جاء في القرآن الكريم على
سبعة أوجه هي :األيام الستة التي خلق اهلل عز وجل فيهن الدنيا  ،ويوم من
أيام الدنيا  ،ويوم القيامة  ،ويوم ظهور الروم على الفرس  ،ويوم الحديبية ،

ويوم طلوع الشمس من مغربها  ،والحين

()1

أهذه أوجه لليوم أم هي اليوم بعينه ؟! والدليل على ذلك استعمال
لفظ اليوم في كل منها  ،ما عدا الحين  ،والحين معنى مرادف لليوم  ،فهما

وجه واحد .

أما العسكري فقد جعل لليوم وجهين  ،فقال (( :وهو في القرآن على
َّ

وجهين  ،األول  :اليوم من أيام السنة111الثاني  :الحين قال اهلل تعالى :
ِ
امتِ ُك ْم){النحل  }41 :يعني حين ؛ َّ
ألنه ال يجوز أن يكون
(َي ْوَم ظَ ْعن ُك ْم َوَي ْوَم إِ َق َ
()2
الظعن ليالً  ،واَّنما أراد حين الظعن  ،فذكر اليوم َّ
ألن اليوم حين))
وفي قول العسكري خلل أوضحه فيما يأتي :

-1حين جعل العسكري الوجه األول لليوم هو اليوم بعينه َّ
دل على

َّ
أن اليوم ليس من األلفاظ المشتركة .

-2لذلك وجدنا العسكري يسوغ مجيء اليوم بمعنى الحين في قوله
تعالى َ(( :ي ْوَم ظَ ْعنِ ُك ْم) بقوله المذكور َّ (( :
ألنه ال يجوز أن يكون الظعن
ال)) يا سبحان اهلل ! ومن قال ب َّ
أن اليوم يعني الليل فما هذا الكالم ؟! بل
لي ً
العسكري نفسه قال في الفرق بين النهار واليوم (( :النهار اسم للضياء

المنفسح لحصول الشمس111وهذا حد النهار وليس هو في الحقيقة اسم
( ) 1ينظـ ــر األشـ ــباه والنظـ ــائر لمقاتـ ــل  311-311وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص -141

141والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص 211-211والوج ــوه والنظ ــائر لل ــدامغاني ص -442
 443ونزهة األعين ص . 313
( ) 2الوجوه والنظائر ص . 347
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للوقت  ،واليوم اسم لمقدار من األوقات يكون فيه هذا السنا))

()1

أي َّ :
أن

مؤكدا ما أجمع عليه أهل اللغة حتى
اليوم يمتد وقته طوال ضياء النهار
ً
قالوا (( :اليوم معروف مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها)) ( )2فالمسوغ
الذي استند إليه في جعل الحين وجهًا لليوم باطل كما رأيت  ،مما يعني
عرف الخليل الحين َّ
بأنه
بطالن هذا الوجه  ،وهو باطل من جانب آخر  ،فقد َّ

((وقت من الزمان))
وكثيره))

()4

() 3

وعرفه ابن فارس بقوله (( :فالحين الزمان قليله
َّ

وقال العسكري نفسه (( :الحين يقع على كل شيء من األوقات

قصير وطويل))

() 5

فالحين واليوم وان ترادفا فبينهما الفرق المذكور  ،مما

أيضا
يبطل جعله وجهًا لليوم من هذا الجانب ً
وجعل ابن الجوزي من أوجه اليوم (( :النعمة  ،ومنه قوله تعالى :
()6
(وَذ ِّكرُهم بِأَي ِ ِ
أيضا األيام بعينها ؛
َّام اللّه){إبراهيم  }5 :أي  :بنعمه)) والمراد ً
َ ْ ْ
َّ
ألن المعنى  :وذكرهم بأيام نعم اهلل عليهم  ،وهذا هو المعنى الذي ذكره في
تفسيره

()7

( ) 1الفروق اللغوية ص .315
( ) 2الص ــحاح ص  ، 1173ولس ــان الع ــرب  ، 329/15وينظ ــر  :العـ ــين ص ، 1177
وتهذيب اللغة  3991/4ونزهة األعين ص . 313
( ) 3العين 225
( ) 4مقاييس اللغة ص . 334
( ) 5الوجوه والنظائر ص .134
( ) 6نزهة األعين ص .313
( ) 7زاد المسير .264/4
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-052اآلخرة ِ (( :
اآلخر  :ما قبله سابق  ،وسميت اآلخرة آخرة ؛

َّ
ألنها بعد الدنيا))

()1

وذكر أهل الوجوه َّ
أن اآلخرة وردت في القرآن الكريم

على ستة أوجه  ،هي  :يوم القيامة  ،والجنة  ،وجهنم  ،والقبر  ،واآلخير ،
والملة اآلخرة  ،أي  :ملة عيسى عليه السالم

()2

األخير معنى مرادف ل خرة  ،وملة عيسى موصوفة بالملة اآلخرة ،

أما
والوجوه الحقيقية يجب أن ال تكون قائمة على صلة الترادف أو الوصف َّ ،

عن باقي األوجه فنقول  :البرزخ  ،ويوم القيامة  ،ويوم البعث  ،ويوم الحشر

 ،ويوم الحساب  ،ويوم عبور الصراط  ،وغيرها من األيام  ،والجنة  ،وجهنم
وغيرها من المنازل واألحوال  ،هي مما تحتوي عليها اآلخرة  ،فكيف يصح
أن نجعل ُك ًّ
وجوها للمحتوي الذي تضمنها جميعها؟!
ال من هذه المحتويات
ً
وجوها للكل ؟! فأصحاب كتب الوجوه
كيف يصح أن نجعل من أجزاء الكل
ً
لم يختلقوا الوجوه فحسب  ،بل اختلقوا معها التداخل والخلط بين األلفاظ

العامة والخاصة  ،فأساؤوا أيما إساءة إلى اللغة بعامة والى لغة القرآن الكريم
بخاصة .

-059النور  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن النور ورد في القرآن الكريم على

أثني عشر وجهًا هي -1 :اإلسالم -2اإليمان -3الهدى -4القرآن -5بيان
الحالل والحرام في التوراة -6بيان الحالل والحرام في القرآن -7النبي -4

( ) 1نزهة األعين ص . 47
( ) 2ينظ ـ ــر األش ـ ــباه والنظ ـ ــائر لمقات ـ ــل  313-312وباس ـ ــم الوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر ص -141
 142والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر له ـ ــرون ص 212-211والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر للعس ـ ــكري 64-67
والوجوه والنظائر للدامغاني ص  43-42ونزهة األعين ص . 44-47
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الضوء الذي يعطيه اهلل المؤمنين عند عبور الصراط -9ضوء الرب تبارك
وتعالى-11عدل اهلل تبارك وتعالى -11ضوء النهار-12ضوء القمر

()1

إذا صح َّ
أن المراد من النور ما جاء في األوجه السبعة األولى  ،فهو

أما النور في الوجه الثامن الذي
على سبيل المجاز ال على سبيل الحقيقة َّ ،

جعل بمعنى الضوء الذي يصاحب المؤمنين عند عبور الصراط  ،فال يعلم
فلي َس َّم كما سماه البارئ عز وجل  ،وكذلك
حقيقته ّإال اهلل  ،وقد سماه اهلل ًا
نور ُ
ال يصح أن نجعل نور الرب تبارك وتعالى بمعنى ضوء الرب وعدله كما
جاء في الوجه التاسع والعاشر  ،قال اهلل تعالى َ( :ل ْي َس َك ِمثْلِ ِه
َش ْي ٌء){الشورى  }11 :وكذلك صفاته جل وعال ليست كمثلها شيء ؛ لذا
يجب إبعاد الصفات اإللهية عن وجوه أي لفظ كان  ،وضوء النهار  ،وضوء

القمر كما جاءا في الوجهين األخيري ن  ،إن لم يكونا يعنيان النور بعينه ،
فهما معنيان مرادفان للنور .

-061السالم  :قال الخليل (( :السالم يكون بمعنى السالمة ،

وقول الناس  :السالم عليكم  ،أي  :السالمة من اهلل عليكم)) ()2وقال ابن
فارس  (( :السين والالم والميم معظم بابه من الصحة والعافية111فالسالمة
أن يسلم اإلنسان من العاهة واألذى))

()3

( ) 1ينظـ ــر األشـ ــباه والنظـ ــائر لمقاتـ ــل  315-313وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص -142
143والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص 214-212والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري 334-333
والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص 447-445ونزهــة األعــين ص  292-291ومنتخــب ق ـرة

العيون ص. 231-229
( ) 2العين ص . 441

( ) 3مقاييس اللغة ص .412
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وذكر أهل الوجوه َّ
أن السالم جاء في القرآن الكريم على خمسة أوجه
 ،هي  :السالم هو اهلل  ،والسالم هو الخير  ،والسالم هو الثناء الحسن ،
والسالم هو السالمة من الشر  ،وهو التحية كقوله تعالى َ ( :فِإ َذا َد َخْلتُم ُب ُيوتًا
()1
َف َسلِّ ُموا َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم تَ ِحَّيةً ِّم ْن ِع ِند اللَّ ِه ُمَب َارَك ًة طَيَِّبةً){النور }61 :

سمى اهلل نفسه بالسالم كما جاء في الوجه األول  ،وقد ((قال أهل

العلم  :اهلل جل ثناؤه هو السالم لسالمته مما يلحق المخلوقين من العيب

والنقص والفناء)) () 2وما ذكره أهل الوجوه معان مرادفة للسالم  ،وال تعني
ال ليس بمعنى
السالم بعينه  ،وجعلها بمعناه تحريف لداللته  ،فالسالم مث ً

التحية ؛ إذ لو صح َّأنه بمعناها الستعمل القرآن الكريم أحدهما واستغنى عن
اآلخر  ،وقد استعمل القرآن الكريم ُك ًّال منهما في مواضع مختلفة  ،بل وردا
كالهما في السياق نفسه في الشاهد المذكور ( :فَ َسلِّ ُموا َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم تَ ِحَّيةً ِّم ْن
ِع ِند اللَّ ِه)  ،قال العسكري (( :السالم  :وهو في القرآن على ستة

ِ
الم){النور :
أوجه111السادس  :التحية111قال ( :تَحيَّتُهُ ْم َي ْوَم َيْل َق ْوَن ُه َس ٌ
()3
))}44

كيف تسنى ألصحاب كتب الوجوه والعسكري أن يجعلوا السالم
ِ
الم)؟! كيف يصح أن يكون
بمعنى التحية في قوله ( :تَحيَّتُهُ ْم َي ْوَم َيْلقَ ْوَنهُ َس ٌ
المعنى  :سالمهم يوم يلقونه سالم؟! فالتحية تكون بألفاظ متعددة كقولك :
( ) 1ينظـر األشــباه والنظـائر لمقاتــل  317-315وباسـم الوجــوه والنظــائر ص 144-143
والوجوه والنظائر لهـرون ص 215-214والوجـوه والنظـائر للعسـكري  145-143والوجـوه
والنظــائر للــدامغاني ص  264-263ونزهــة األعــين ص  161-154ومنتخــب قـرة العيــون

ص . 145-144

( ) 2مقاييس اللغة ص .412
() 3الوجوه والنظائر للعسكري . 145
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مرحبا  ،وأهالً وسهالً  ،وحيَّاك اهلل وبياك ونحو ذلك  ،لكن اهلل سبحانه
ً
أن العسكري الذي َّ
أن تحية أهل الجنة هي السالم  ،والغريب َّ
أخبرنا َّ
وحد

فرق بينهما في كتابه الفروق فقال :
تقليدا لمقاتل َّ ،
بينهما في كتابه الوجوه ً
(( َّ
إن التحية أعم من السالم  ،قال المبرد  :يدخل في التحية  :حياك اهلل ،
ولك البشرى  ،ولقيت الخير  ،وقال أبو هالل أيده اهلل  ،وال يقال لذلك سالم ،

َّإنما السالم قولك  :سالم عليك))

()1

سادسا  ،وهو جعل السالم ((بمعنى
وقد أضاف العسكري وجهًا
ً
وها ِبس َ ِ ِ
ين){الحجر :
الٍم آمن َ
تسليم الشيء إلى صاحبه  ،قال تعالى ْ ( :اد ُخلُ َ َ
()2
111}46أي  :قد ُسلِّ َمت إليكم فخذوها مهنأة))
لع َّد بحق الوجه الثاني للسالم  ،لكنه لم يصح ،
لو صح هذا المعنى ُ
فقد جاء في تفسير (بِ َسالٍَم) األقوال اآلتية :
الٍم) أي  :بسالمة من عقاب اهلل وسخطه وناره .
(-1بِ َس َ
الٍم) أي  :بسالمة من كل آفة .
(-2بِ َس َ
ِ (-3ب َسالٍَم) أي ُ :يسلِّم بعضهم على بعض بقوله  :سالم عليكم  ،أو

تُسلِّم عليهم المالئكة  ،أو يسلَّم اهلل سبحانه عليهم بهذه التحية

()3

( ) 1الفروق اللغوية ص . 71
() 2الوجوه والنظائر للعسكري ص . 145-144
( ) 3ينظـ ــر  :جـ ــامع البيـ ــان للطبـ ــري  ، 46/14والوسـ ــيط للواحـ ــدي  ، 46/3والمفـ ــردات
لل ارغــب ص  247والكشــاف للزمخشــري  ، 557/2والمحــرر البــن عطيــة  ، 363/3وزاد
المسير البن الجـوزي  ، 317/4والجـامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي  ، 26/11وأنـوار التزيـل
للبيضــاوي  ، 212/3والبحــر المحــيط ألبــي حيــان األندلســي  ، 544/5وعمــدة الحفــاظ فــي
تفسير أشرف األلفاظ للحلبي  ، 215/2وبصـائر ذوي التمييـز  ، 252/3واللبـاب فـي علـوم
الكتاب البن عادل الدمشقي  ، 463/111وفتح القدير للشـوكاني  ، 164/3وروح المعـاني
آللوسي . 312/7
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هذه هي األقوال التي أجمع عليها أهل اللغة والتفسير في
تفسير( ْاد ُخلُوها بِس ٍَ ِ ِ
ين) ليس من بينها ما ادعاه العسكري .
الم آمن َ
َ َ
فقد أريد من السالم في هذه المواضع الستة السالم بعينه  ،فهي
جميعا وجه واحد  ،وال وجوه كما زعم أصحاب الوجوه
ً
-060األخ أو اإلخاء  ،أو األخوة  :قال العسكري (( :وأصل

اشتقاق األخ من القصد ومن ثم قيل َّ :
يت الشيء  :إذا قصدته  ،وأصله
توخ ُ
()1
َّ
آخر
تأخ ُ
يت الشيء)) وقال الراغب (( :أخ  :األصل أخو  ،وهو المشارك َ
في الوالدة من الطرفين  ،أو من أحدهما  ،أو من الرضاع  ،ويستعار في

كل مشارك لغيره في القبيلة  ،أو في الدين  ،أو في صنعة  ،أو في معاملة ،
أو في مودة  ،وفي غير ذلك من المناسبات))

()2

وذكر أهل الوجوه َّ
أن األخ ورد في القرآن الكريم على سبعة أوجه

هي :
-1األخ من أمه وأبيه أو من أحدهما .
-2األخ في النسب أو القبيلة .
-3األخ في الكفر .
-4األخ في اإلسالم .

-5األخ في الحب والمودة .
-6األخ في الشبه .

( ) 1الوجوه والنظائر ص . 69
( ) 2المفردات ص .17
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-7األخ يعني الصاحب  ،بمعنى األخ في الصحبة

()1

أهذه أوجه لألخ أم هي األخ بعينه  ،أم هي األخ على سبيل

االستعارة ؟!

-068المودة  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن المودة جاءت في القرآن الكريم

على أربعة أوجه هي  :المحبة  ،والمودة في الدين  ،والصلة  ،والنصيحة
ِ
َّ ِ
ون إِلَ ْي ِهم
آم ُنوا ال تَتَّخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّو ُك ْم أ َْولَِياء تُْلقُ َ
كقوله تعالى َ ( :يا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
بِاْل َم َوَّد ِة َوَق ْد َك َف ُروا بِ َما َجاء ُكم ِّم َن اْل َح ِّ
ول َوِايَّا ُك ْم أَن تُ ْؤ ِم ُنوا
ون َّ
الر ُس َ
ق ُي ْخ ِر ُج َ
ادا ِفي س ِبيلِي و ْابتِ َغاء مر ِ ِ
ون ِإَل ْي ِهم
بِاللَّ ِه َرِّب ُك ْم إِن ُكنتُ ْم َخ َر ْجتُ ْم ِج َه ً
ضاتي تُس ُّر َ
َْ َ
َ
َ
ِ
ض َّل َس َواء
َعَل ُم بِ َما أ ْ
َخ َف ْيتُ ْم َو َما أ ْ
بِاْل َم َوَّد ِة َوأََنا أ ْ
َعَلنتُ ْم َو َمن َي ْف َعْل ُه من ُك ْم َف َق ْد َ
()2
الس ِب ِ
يل){الممتحنة }1 :
َّ

المودة في الدين هي المودة بعينها  ،والمحبة معنى مرادف لها ،

والصلة والنصيحة من لوازمها ؛ فمن َّ
قوما وصلهم ونصحهم  ،والحقيقة
ود ً
َّأنه لو صحت وجوهية هذين المعنيين َّ
سم المودة بهما ،
فإن القرآن الكريم لم ُي ِّ
سمى ُك ًّال منهما بالمودة  ،أي  :القول بهذين الوجهين جاء من الدراسة
واَّنما َّ
المعكوسة التي اتبعها أهل الوجوه الختالق الوجوه

أوجه .

فقد أريد من المودة في شواهد المواضع األربعة المودة بعينها  ،وال

( ) 1ينظـر األشــباه والنظـائر لمقاتــل  314-317وباسـم الوجــوه والنظــائر ص 145-144
والوجــوه والنظــائر لهــرون ص 216والوجــوه والنظــائر للعســكري  71-69والوجــوه والنظــائر

للدامغاني ص  45-44ونزهة األعين ص  39-34ومنتخب قرة العيون ص .54-53

( ) 2ينظـ ــر األشـ ــباه والنظـ ــائر لمقاتـ ــل  319وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص  146والوجـ ــوه
والنظائر لهرون ص 217والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 425-424
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-063الجدل أو الجدال (( :الجدل  :امتداد الخصومة ومراجعة

الكالم))

()1

وذكر أهل الوجوه َّ
أن الجدال جاء في القرآن الكريم على خمسة أوجه هي :

الخصومة  ،والمراء  ،والسؤال  ،والمناظرة  ،والدعاء  ،بمعنى دعاء اآلخرين
()2

للحوار

أهذه أوجه للجدال أم معان مرادفة له ؟! وجعل المعاني المرادفة للفظ

يفا لداللته من جهة  ،وصرًفا للباحث عن أن يبيِّن
القرآني ،أوجهًا له يعد تحر ً
الفرق في المعنى بين المترادفات  ،وبيان سر استعمال القرآن الكريم لبعضها
من دون بعض.

-062ال ِبر  :البِ ُّر بكسر الباء يعني الصدق والطاعة والصالح

والخير خير الدنيا واآلخرة

()3

وذكر أهل الوجوه َّ
أن البِ َّر ورد في القرآن الكريم

على ثالثة أوجه هي  :الصلة  ،والطاعة  ،والتقوى  ،كقوله تعالى َ( :لن
ِ
ِ ِ
ُّون){آل عمران )4( }92 :وجعل العسكري البر
تََنالُوْا اْل ِب َّر َحتَّى تُنفقُوْا م َّما تُحب َ
()1
في هذه اآلية بمعنى الثواب ( )5وجعله ابن الجوزي بمعنى الجنة
( ) 1مقاييس اللغة ص . 154
( ) 2ينظـ ــر األشـ ــباه والنظـ ــائر لمقاتـ ــل  311وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص  146والوجـ ــوه
والنظ ــائر له ــرون ص 214-217والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص  119-117والوج ــوه
والنظائر للدامغاني ص .159-154
( ) 3ينظر  :لسان العرب . 61-54/2
( ) 4ينظـر األشــباه والنظـائر لمقاتــل  311-311وباسـم الوجــوه والنظــائر ص 147-146
والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص 219-214والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري  94-91والوج ــوه
والنظ ــائر لل ــدامغاني ص  131-129ونزه ــة األع ــين ص  71-69ومنتخ ــب قـ ـرة العي ــون
. 73-72
( ) 5ينظر الوجوه والنظائر ص . 93
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الصلة  ،والطاعة  ،والتقوى  ،والثواب  :معان مرادفة للبِ ِّر وليست

أما معنى الجنة فهو من لوازمه ؛ إذ البر يهدي إلى الجنة كما
أوجهًا له َّ ،
قال عليه الصالة والسالم  ،وابن الجوزي الذي عيَّن معنى الجنة للبر في

قوله تعالى ( :لَن تََنالُوْا اْلبِ ّر) في نزهته ومنتخبه لم يعيِّن له هذا المعنى في
زاده  ،بل قال (( :قوله تعالى ( :لَن تََنالُوْا اْل ِب ّر) في البر أربعة أقوال  ،أحدها
َّأنه الجنة111والثاني َّ :أنه التقوى111والثالث  :الطاعة111والرابع :

الخير)) ( ) 2فما ذكره أهل الوجوه ليست أوجهًا للبر  ،ومن دالئل ذلك
االختالف في تحديد المراد من الوجه نفسه بين الوجوهيين أنفسهم وتعدد
معانيه ؛ ذلك َّ
أن البِر واألوجه المنسوبة إليه هي في الحقيقة معان مترادفة ،

فجاز أن ُيختَلف فيها لجواز أن يقع بعضها موقع بعض لتقارب معانيها.
-065اإلثم  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن اإلثم ورد في القرآن الكريم على

سبعة أوجه هي  :المعصية  ،والذنب  ،والخمر  ،والخطأ  ،والحرام  ،والشرك
 ،والزنا

()3

المعصية  ،والذنب  ،والخطأ  ،والحرام  ،معان مرادفة لإلثم وليست

أوجهًا له  ،وقد اتبع أهل الوجوه طريق الترادف ؛ َّ
ألن األلفاظ المترادفة يجوز
أما الشرك  ،والزنا  ،والخمر،
أن يقع بعضها موقع بعض لتقارب معانيها َّ ،
فمعنى كل منها معروف  ،وهي ليست مرادفة لإلثم  ،لكنها تدخل معه في

باب األمور المنهي عنها  ،فجاز أن تقع موقعه لشمولهما مثله في هذا
( ) 1ينظر  :نزهة األعين ص  71ومنتخب قرة العيون ص .73
( ) 2زاد المسير . 341/1
( ) 3ينظـر األشــباه والنظـائر لمقاتــل  313-312وباسـم الوجــوه والنظــائر ص 144-147
والوجــوه والنظــائر لهــرون ص  221-219والوجــوه والنظــائر للعســكري  72-71والوجــوه
والنظائر للدامغاني ص  ، 67ونزهة األعين ص . 47-46
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الباب  ،وهذا هو الطريق الثاني الذي اتبعه أهل الوجوه هنا الختالق الوجوه ،
وهو ذكر ما أفاد وان خالف المعنى المراد

-066مستقر ومستودع  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن المستقر والمستودع

جاء في القرآن الكريم على ثالثة أوجه :
-1النطفة في أرحام النساء  ،ومستودع في أصالب الرجال .
-2المستقر حيث تستقر الدواب بالليل  ،والمستودع حين تموت .
-3المستقر يعني منتهى

()1

أهذه أوجه للمستقر أم معان مرادفة له ؟!
مصدر  ،يقال  :قام
ًا
-067المقام  :قال العسكري (( :المقام يكون
قياما  ،ويكون موضع القيام 111ويقال  :مقام
مقاما ً
حسنا  ،أي ً :
الرجل ً
()2
ومقامة مثل مكان ومكانة))
وذكر أهل الوجوه لل مقام في القرآن الكريم أربعة أوجه هي  :المساكن
()3

 ،والمكث واإلقامة  ،والقيام بين يدي اهلل يوم القيامة  ،والمكان

هذه األمور األربعة كما ترى هي معان مرادفة للقيام بمعناه

المصدري والموضعي  ،وال أوجه .

( ) 1ينظـ ــر األشـ ــباه والنظـ ــائر لمقاتـ ــل  313وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص  144والوجـ ــوه
والنظ ــائر لهـ ــرون ص  221والوج ــوه والنظـ ــائر للعس ــكري  316-315والوجـ ــوه والنظـ ــائر
للدامغاني ص 426-425
() 2الوجوه والنظائر ص. 316
( ) 3ينظر األشباه والنظائر لمقاتل  314- 313وباسـم الوجـوه والنظـائر ص 149-144
والوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر لهـ ـ ــرون ص  2221-221والوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر للعسـ ـ ــكري ص-316
317والوجوه والنظائر للدامغاني ص .426
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وأضاف ابن الجوزي األوجه اآلتية  :القيام المعروف  ،واإلتمام ،
والوقوف  ،والنهوض بالدعوة والثبوت  ،والقوام

() 1

وهذه األوجه كما ترى

القيام بعينه أو هي من مرادفاته  ،وأضاف ((األمن ومنه قوله تعالى َ ( :ج َع َل
ِ
اما لِّ َّلن ِ
أمانا  ،وقيل :
اس){المائدة  }97 :أي ً :
اللّهُ اْل َك ْعَبةَ اْلَب ْي َ
ت اْل َح َر َام قَي ً
اما ألمرهم))( )2وأكبر دليل على بطالن وجه األمن الذي َّ
رجحه ابن الجوزي
قو ً
في نزهته َّأنه هو نفسه أبطله في زاده  ،فقد قال في تفسير القيام في هذه

قياما للدين ومعالم الحج ،
اآلية (( :وفي معنى القيام ستة أقوال  :أحدها ً :
قياما ألمر من َّ
قياما لبقاء الدين  ،فال يزال
توجه إليها  ،والثالث ً :
والثاني ً :

ت  ،والرابع  :قوام دنيا وقوام دين ،
ت واستُ ْقبَِل ْ
في األرض دين ما ُح َّج ْ
قياما للناس  ،أي  :مما أُمروا أن يقوموا بالفرض فيه ،
والخامس ً :
()3

والسادس  :قيا ًما لمعايشهم ومكاسبهم بما يحصل لهم من التجارة عندها))
ذكر ستة أقوال ليس من بينها الوجه الذي ذكره في النزهة  ،وأضاف ((القول
ِ
ومنه  ،قوله تعالى ( :يا أَي َّ ِ
ين بِاْل ِق ْس ِط){النساء :
آم ُنوْا ُك ُ
ونوْا َق َّوام َ
ُّها الذ َ
ين َ
َ َ
() 4
القوام عليه ؟! فما أكثر
قوالين))
القوال للقسط من َّ
أين َّ
 }135أي َّ :
القوامين !
القوالين  ،وما أقل َّ
َّ

َّ
ت َعلَ ْي ِه
وأضاف (( :المواظبة  ،ومنه قوله تعالى ( :إِال َما ُد ْم َ
َقآئِ ًما){آل عمران  )5())}75 :ومعنى المواظبة لم يحصل من القيام  ،بل هو
ت) وهذا ما بينه ابن الجوزي نفسه في الزاد  ،فقد
حاصل من الفعل ( َما ُد ْم َ

( ) 1ينظر  :نزهة األعين ص .239-234
( ) 2نزهة األعين ص .239
( ) 3زاد المسير . 261/2
( ) 4نزهة األعين ص .239
( ) 5نزهة األعين ص .239
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قال في تفسيره (( :وفي هذا القيام قوالن  :أحدهما َّ :أنه التقاضي111قال

()1
اظبا باالقت ضاء له والمطالبة  ،وأصل هذا
ابن قتيبة  :والمعنى  :ما دمت مو ً
َّ
أن المطالب بالشيء يقوم فيه  ،ويتصرف  ،والتارك له يقعد
َّ
قائما على رأسه ،
عنه111والثاني َّ :أنه القيام حقيقة  ،فتقديره  :إال ما دمت ً
()2
َّ
جئت َج َح َدك))
فإنه يعترف بأمانته  ،فإذا
ذهبت ثم َ
َ
وأضاف (( :الخلوة  ،ومنه قوله تعالى ( :الَّ ِذي ير َ ِ
وم
اك ح َ
ََ
ين تَقُ ُ
()3
{ }214وتََقلُّب َك ِفي الس ِ ِ
ين){الشعراء  }219-214 :حين تخلو)) وهذا
َّاجد َ
َ َ

المعنى لو صح فهو معنى السياق ال معنى القيام  ،كما أن ابن الجوزي نفسه
جعله في الزاد من األوجه المحتملة  ،فقد قال في تفسيره ((( :الَّ ِذي ير َ ِ
ين
اك ح َ
ََ
وم) فيه ثالثة أقوال  :أحدها  :حين تقوم إلى الصالة  ،والثاني  :حين تقوم
تَقُ ُ
من مقامك  ،والثالث  :حين تخلو))

()4

كيف يصح أن نجعل يقوم بمعنى يخلو؟ فالخلوة ليست من معاني

القيام  ،وال من مرادفاته  ،والظاهر َّ
أن الذين أجازوا هذا المعنى استندوا إلى

َّ
أن المراد  :حين تقوم إلى الصالة في الخلوة  ،أي  :في جوف الليل  ،فقد
اتخذوا من معنى الظرف الذي وقع فيه الفعل وجهًا للفعل  ،وهذه طريقة من
الطرق الخاصة التي اتبعها أهل الوجوه الختالق الوجوه .

( ) 1ينظر  :تفسير غريب القرآن ص  116وتأويل مشكل القرآنص . 115
( ) 2زاد المسير .333-332/1
( ) 3نزهة األعين ص .239
( ) 4زاد المسير .56/6
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()1

-062برهان  :قال الخليل (( :البرهان  :بيان الحجة وايضاحها))

وذكر أهل الوجوه َّ
أن البرهان جاء في القرآن الكريم على وجهين  :الحجة

 ،واآلية

()2

الحجة واآلية معنيان مرادفان للبرهان وليسا وجهين له .

-069السيئات  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن السيئات وردت في القرآن
على الوجوه اآلتية  :الشرك  ،والضرر  ،والشدة  ،والشر  ،والعذاب  ،واتيان
()3

الفاحشة  ،واتيان الرجال  ،والمعاصي  ،وصغار الذنوب

هذه األوجه جميعها معان مرادفة للسيئات وليست أوجهًا لها ؛ لذلك
جميعا في
جاز أن يقع بعضها موقع بعض لتقارب معانيها  ،أو الشتراكها
ً

باب المنهيات عنها .

-071البغي  :البغي  :الفجور  ،والظلم  ،والبغية :

الزانية((()4والبغي  :جنس من الفساد111قولهم  :بغى الجرح  :إذا ترامى إلى
فساد  ،ثم يشتق من هذا ما بعده  ،فالبغي  :الفاجرة))

()5

وذكر أهل الوجوه

( ) 1العين ص . 69
( ) 2ينظر األشباه والنظائر لمقاتل  315-314وباسم الوجـوه والنظـائر ص  149والوجـوه
والنظـ ـ ــائر لهـ ـ ــرون ص  222-221والوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر للعسـ ـ ــكري ص  95-94والوجـ ـ ــوه
والنظائر للدامغاني ص .125-124
( ) 3ينظـر األشــباه والنظـائر لمقاتــل  316-315وباسـم الوجــوه والنظــائر ص 151-149
والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص222والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص 147-145والوجـ ــوه

والنظائر للدامغاني ص  265-264ونزهة األعين ص . 162
( ) 4ينظر العين ص . 42
() 5مقاييس اللغة ص. 111
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َّ
أن البغي ورد في القرآن الكريم على أربعة أوجه  :الظلم  ،والمعصية ،
والحسد  ،والزنا

()1

أوجها للبغي ؛ َّ
ألنها معان مرادفة له
وهذه المعاني ال يصح أن تكون
ً
 ،ومن عالمات األوجه الحقيقية أن تكون معانيها متباينة .

-070ذروا  :ذكر مقاتل وهرون َّ
أن (ذروا) جاء في القرآن الكريم

على وجهين :

-1ذرني  :يعني ِّ
خل بيني وبينه .
-2ذروا  :يعني خّلوا الشيء

()2

أن مقاتل وهرون جعال ( ِّ
تأم ْل كيف َّ
خل) و(خلُّوا) وجهين أي :
َّ

جعال فعل األمر المسند إلى ضمير المخاطَب وجهًا  ،والمسند إلى ضمير
ثانيا  ،كيف يصح هذا؟! ؛ إذ لو جاز أن نجعل من الفعل
وجها ً
المخاطَبين ً
استنادا إلى حال الضمير المسند إليه  ،لجاز أن نجعل من كل فعل
أوجهًا
ً
في القرآن الكريم أكثر من عشرين وجهًا  ،لكن ما هكذا تورد يا مقاتل ويا
هرون اإلبل .
-078أفلح  :الفالح  :الفوز والبقاء

()3

وذكر أهل الوجوه َّ
أن (أفلح)

ورد في القرآن الكريم على وجهين  :السعادة  ،والفوز

() 1

وهذان المعنيان

مرادفان للفالح وليسا وجهين له .

( ) 1ينظــر األشــباه والنظــائر لمقاتــل 317-316وباســم الوجــوه والنظــائر ص 151-151
والوجوه والنظائر لهرون ص  223والوجوه والنظائر للدامغاني ص.131-131
( ) 2ينظـ ــر األشـ ــباه والنظـ ــائر لمقاتـ ــل  317وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص  151والوجـ ــوه
والنظائر لهرون ص . 224-223
( ) 3ينظر  :مقاييس اللغة ص .716
451

-073التصريف  :التصريف  :اشتقاق بعض من بعض ،
وتصريف الرياح  :تصرفها من وجه إلى وجه  ،ومن حال إلى حال ،
تردد وتراجع  ،وصرف الشيء  :صرفه من شيء إلى شيء ،
َّ
وتصرف َ :
ف الكالم  ،تزيينه والزيادة فيه( )2وذكر أهل الوجوه َّ
أن التصريف ورد
وصر ُ
ْ
في القرآن الكريم على ثمانية أوجه هي :

-1اصرف عنا بمعنى ارفع عنا.

-2والتصريف  :التلوين والتزيين والتقليب.
قسمناه.
وصرفناه َّ :
َّ -3
وصرفنا َّ :
وجهنا.
َّ -4
وصرفنا  :بيََّّنا.
َّ -5

-6والتصريف  :العدول.
-7واالنصراف عن الشيء  :الميل عنه.
-4وصرف الشيء  :دفعه وهزمه

()3

أهذه أوجه للتصريف أم شروح وتفسيرات له ؟!

-072التسكين  :قال الخليل (( :سكينة بني إسرائيل ما في التابوت

ُّ
وتطمئن
من مواريث األنبياء111جعله اهلل لهم سكينة  ،ال يفرون منه ،
قلوبهم إليه))

()4

وقال ابن فارس (( :السين والكاف والنون أصل مطرد يدل

( ) 1ينظر األشـباه والنظـائر لمقاتـل 314-317وباسـم الوجـوه والنظـائر ص  151والوجـوه
والنظائر لهرون ص  224والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 46-45
( ) 2ينظر  :العين ص  ، 516ومقاييس اللغة ص .516
( ) 3ينظـر األشــباه والنظـائر لمقاتــل  319-314وباسـم الوجــوه والنظــائر ص 152-151
والوجوه والنظائر لهرون ص  225-224والوجوه والنظائر للدامغاني ص.316-315
( ) 4العين ص . 436
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على خالف االضطراب والحركة111والسكن  :النار111واَّنما ُسميت

الس َكن  :كل
أن الناظر إليها يسكن  ،ويسكن إليها أهلها  ،و َّ
ً
سكنا111وهو ّ
سكنت إليه من محبوب  ،ومن الباب السكينة  ،وهو الوقار  ،وسكان
ما
َ

ألنه ِّ
السفينة ُس ِّمي ؛ َّ
يسكنها عن االضطراب))
وذكر أهل الوجوه َّ
أن السكينة وردت في القرآن الكريم على أربعة
()1

أوجه هي  :القرار  ،والنزول يعني النزول إلى المكان الذي ُيستََق ُّر فيه ،

واألنس أو االستناس  ،والطمأنينة
له .

()2

أوجها
وهذه المعاني كما ترى مرادفة للتسكين أو السكينة  ،وليست
ً
-075الحميم  :قال مقاتل (( :تفسير الحميم على وجهين  ،فوجه

منهما الحميم  ،يعني القريب ذا الرحم  ،فذلك قوله في سأل سائل َ ( :وال
ِ
يسأ ُ ِ
يما){المعارج  }11 :يعني قر ًيبا  ،وقال في الشعراء َ ( :وال
َْ
َل َحم ٌ
يم َحم ً
ص ِدي ٍ
ق َح ِم ٍيم){الشعراء  }111 :يعني قريب  ،وقال َ ( :كأََّنهُ َوِل ٌّي
َ
ِ
يم){فصلت  }34 :يعني القرابة  ،والوجه الثاني  :حميم الحار  ،فذلك قوله
َحم ٌ
َّ
ِ
حار ،
اءه ْم){محمد  }15 :يعني ًّا
َم َع ُ
يما َف َقط َع أ ْ
في المفصل َ ( :و ُسقُوا َماء َحم ً
ِ
ِِ
ب ِمن فَ ْو ِ
ص ُّ
يم){الحج  }19 :يعني الحار من الماء
وقال ُ ( :ي َ
ق ُرُؤوسه ُم اْل َحم ُ
أيضا في الصافات ( :ثَُّم إِ َّن َلهُ ْم َعَل ْي َها َل َش ْوًبا
 ،ونظيرها في الدخان  ،وقال ً
ِ
ون
ِّم ْن َحم ٍيم){الصافات  }67 :يعني الحار  ،وقال في الرحمن َ( :يطُوفُ َ
()3
َب ْيَنهَا َوَب ْي َن َح ِم ٍيم ٍ
حار قد انتهى حره))
آن){الرحمن  }44 :يعني ًّا
( ) 1مقاييس اللغةص . . 411
( ) 2ينظـر األشــباه والنظـائر لمقاتــل  321-319وباسـم الوجــوه والنظــائر ص 153-152
والوجوه والنظائر لهرون ص  226-225والوجوه والنظائر للدامغاني ص. 145-144
( )7األشباه والنظائر ص 7 0وباسم الوجوه والنظائر ص 37
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وما قاله مقاتل قاله هرون بن موسى ( ،) 1والدامغاني ( ،) 2وابن

الجوزي

()3

مستشهدين باآليات نفسها .

هذا هو اللفظ الخامس والسبعون بعد المئة الذي ُيعد بحق من
األلفاظ المشتركة  ،فهذان الوجهان للفظ الحميم ال شك فيهما وال اختالف ،

وهما يعدان  ،ك ما ترى  ،معنيين حقيقيين متباينين  ،ال تربط بينهما صلة
ترادف وال مجاز وال وصف  ،وأي صلة أخرى غير صلة اللفظ المشترك ،
وليس لكل منهما لفظ آخر يعبر عنه غير اللفظ المشترك  ،حتى إذا فُسِّر ،
فُسِّر بأقرب المعاني إليه  ،فيقال عن األول  :هو القريب ذو الرحم  ،ويقال
عن الثاني  :هو الماء الحار وكذلك اللفظ المشترك (الحميم)  ،ليس له
معنى مستقل عن هذين المعنيين .

-076التلقي  :ذكر مقاتل وهرون َّ
أن التلقي ورد في القرآن الكريم

على وجهين :

ون) يعني وال يؤتاها
-1التأتي  :كقوله تعالى َ ( :وال ُيَل َّق َ
اها إِ ّال الصَّا ِب ُر َ
ّإال الصابرون .
()4
-2النزول  :كقوله ( :أَؤْل ِقي ِّ
الذ ْك ُر َعلَ ْي ِه ِمن َب ْينَِنا){القمر }25 :
ُ َ
الوجه األول من لقي الشيء  :إذا استقبله أو صادفه  ،وكذلك القاه
وتلقَّاه  ،والوجه الثاني من ألقى الشيء  :إذا طرحه أو نبذه

()5

وهذان الوجهان

معنيان مختلفان  ،لكنهما من صيغتين مختلفتين  ،والوجوه تكون من نظير
( ) ينظر  :الوجوه والنظائر ص2
( ) ينظر  :الوجوه والنظائر ص22- 23
( )7ينظر  :نزهة األعين ص  93-92ومنتخب قرة العيون ص . 9
( ) 4ينظـ ــر األشـ ــباه والنظـ ــائر لمقاتـ ــل  321وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص  153والوجـ ــوه
والنظائر لهرون ص . 227-226
( ) 5ينظر :العين ص  442ومقاييس اللغة ص  434ولسان العرب . 226/13
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واحد يتكرر ؛ فإذا اختلفت المعاني الختالف الصيغ  ،فال وجوه وال نظائر ،
كالبر بفتح
بل ال وجوه وال نظائر إذا اختلفت المعاني الختالف الحركة ،
ِّ

الباء وضمها وكسرها .

-077اليد  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن ا ليد جاءت في القرآن الكريم على

ستة أوجه هي  :اليد بعينها  ،والكرم  ،والنعمة  ،والقدرة  ،والفعل ،
()1

والتوكيد

جعل اليد في الوجه األول بمعنى اليد بعينها دليل على َّ
أن األوجه

المنسوبة إليها ال تعني اليد بعينها  ،بل هي شيء آخر  ،ودليل على َّ
أن اليد

أما جعل اليد في األوجه
ليست من األلفاظ المشتركة و َّأنه ال وجوه لها َّ ،

األُخر بمعنى الكرم  ،والنعمة  ،والقدرة  ،والفعل  ،فهو على سبيل المجاز ال
ِ
يس
على الحقيقة َّ ،
أما التوكيد فلم ُيستَشهد له ّإال بقوله تعالى ( :قَ َ
ال َيا إِْبل ُ
ي){ص  }75 :وكذلك استشهدوا للنعمة أو
ت بَِي َد َّ
َما َمَن َع َك أَن تَ ْس ُج َد لِ َما َخَل ْق ُ
ت أ َْي ِدي ِه ْم َولُ ِع ُنوْا بِ َما َقالُوْا
ود َي ُد الّل ِه َم ْغلُوَلةٌ ُغَّل ْ
الكرم بقوله تعالى َ ( :وَقاَل ِت اْلَيهُ ُ
طتَ ِ
ف َي َشاء){المائدة  }64 :وقد سبق أن قلنا َّ
أن
َب ْل َي َداهُ َم ْب ُسو َ
ق َك ْي َ
ان ُي ِنف ُ

الشواهد القرآنية التي تتعلق بصفات اهلل يجب إبعادها عن وجوه أي لفظ كان
؛ َّ
ألن اهلل سبحانه يقول ( :لَ ْي َس َك ِمثْلِ ِه َش ْي ٌء){الشورى  }11 :وكذلك صفاته
ليست كمثلها  ،وقد نقل ابن عادل الدمشقي مذهب أهل السنة والجماعة في
لما َّ
اليد المضافة إلى اهلل تعالى فقال َّ (( :
دل على إثبات اليد هلل
إن القرآن َّ

آمنا باهلل  ،والعقل َّ
َّ
دل َّأن ه يمتنع أن تكون يد اهلل عبارة عن جسم مخصوص ،

( ) 1ينظــر األشــباه والنظــائر لمقاتــل 322-321وباســم الوجــوه والنظــائر ص 154والوجــوه
والنظـ ــائر لهـ ــرون ص 224-227والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص  349-347والوجـ ــوه
والنظائر للدامغاني ص 441
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فأما َّ
أن اليد ما هي؟ وما حقيقتها؟
وعضو مركب من األجزاء واألبعاض َّ ،
فوضنا معرفتها إلى اهلل تعالى  ،وهذه طريقة السلف))
فقد َّ

()1

-072أصبحوا (( :أصبح القوم  :دخلوا في الصباح  ،كما يقال :

أمسوا  :دخلوا في المساء111وقال سيبويه  :أصبحنا وأمسينا  ،أي :
() 2

وذكر أهل الوجوه َّ
أن

عالما  ،أي  :صار))
صرنا111وأصبح فالن
ً
(أصبحوا) وردت في القرآن الكريم على وجهين  :أصبحوا يعني أصبحوا من
الغد  ،وأصبح بمعنى صار

()3

الوجه األول يعني اإلصباح بعينه  ،والوجه الثاني معنى مرادف
لـ(أصبح) وال أوجه .

-079االتباع  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن االتباع جاء في القرآن الكريم

على تسعة أوجه هي :

-1االتباع  :الذي يتبع صاحبه على دينه كقوله تعالى َ ( :قالُوا

ون){الشعراء . }111 :
األرَذلُ َ
أ َُن ْؤ ِم ُن َل َك َواتََّب َع َك ْ
ذاهبا كقوله تعالى :
-2االتباع  :الذي يتبع صاحبه فيسير على أثره ً
( َفأَتَْب َعهُ ْم ِف ْرَعو ُن بِ ُج ُن ِ
ود ِه َف َغ ِشَيهُم ِّم َن اْلَي ِّم َما َغ ِشَيهُ ْم){طه }74 :
ْ
َّ
َج ًار َو ُهم
-3االتباع  :االقتداء كقوله تعالى ( :اتَّبِ ُعوا َمن ال َي ْسأَلُ ُك ْم أ ْ
ون){يس  }21 :أي  :افتدوا به .
ُّم ْهتَ ُد َ

( ) 1اللباب في علوم الكتاب . 424/7
( ) 2لسان العرب .191/4
( ) 3ينظــر األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 323-322وباســم الوجــوه والنظــائر ص -154
155والوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص  224والوجـ ــوه والنظـ ــائر للـ ــدامغاني ص  116ونزهـ ــة
األعين ص  17-16ومنتخب قرة العيون ص. 31
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-4االتباع  :االستقامة كقوله تعالى

ِ َّ ِ ِ
َّ
يم
( :واتَب َع مل َة إ ْب َراه َ

يفا){النساء  }125 :أي  :استقم على ملة إبراهيم
َحنِ ً
-5االتباع  :االختيار كقوله تعالى ( :وَيتَّبِع َغ ْير َس ِب ِ
يل
َ ْ
َ
ِ
ين){النساء  }115 :أي  :يختار غير دين المؤمنين .
اْل ُم ْؤ ِمن َ
-6اتبعوا  ،أي  :اعملوا كقوله تعالى َ ( :واتََّب ُعوْا َما تَ ْتلُوْا
َّ ِ
ين){البقرة  }112 :أي  :وعملوا .
الشَياط ُ
ت
-7االتباع  :الصالة إلى الفبلة كقوله تعالى َ ( :وَلئِ ِن اتََّب ْع َ
اءهم){البقرة  }145 :أي  :صليت إلى قبلتهم .
أْ
َه َو ُ

-4االتباع  :يعني الطاعة ( :الَتََّب ْعتُم َّ
ان ِإالَّ َقلِيالً){النساء :
الش ْي َ
ط َ
ُ
()1
 }43يعني ألطعتم الشيطان
االتباع في جميع الشواهد المذكورة يعني االتباع بعينه ّ ،إال َّ
أن أهل

الوجوه اختلقوا منها ثمانية أوجه عن طريق ذكر ما يرادف االتباع من األلفاظ

التي يصح أن تقع موقعها لتقارب معانيها من معناه  ،أو ذكر ما كان من

لوازمه  ،أوذكر ما أفاد وان خالف المعنى المراد .

-021استكبروا  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن (استتكبروا) جاء في القرآن

الكريم على وجهين :

-1التكبر عما أمر به كقوله تعالى ( :وِا ْذ ُقْلَنا لِْلم َ ِ ِ
آلد َم
اس ُج ُدوْا َ
الئ َكة ْ
َ
َ
ِ
َفسج ُدوْا إِالَّ إِْبلِيس أَبى واستَ ْكبر و َك ِ
ين){البقرة }34 :
ان م َن اْل َكاف ِر َ
ْ ََ َ َ
َ َ
ََ
َِّ ِ
ال ُّ
ين
-2الكبراء والقادة في الكفر كقوله تعالى َ ( :ف َق َ
الض َع َفاء للذ َ
()1
استَ ْكَب ُروْا){إبراهيم }21 :
ْ
( ) 1ينظـ ـ ــر األشـ ـ ــباه والنظـ ـ ــائر لمقاتـ ـ ــل ص  324-323وباسـ ـ ــم الوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر ص
155والوجــوه والنظــائر لهــرون ص  229-224والوجــوه والنظــائر للــدامغاني ص 63-62
ومنتخب قرة العيون ص .27
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استَ ْكَب َر) في الوجه األول يعني االستكبار بعينه  ،وكذلك
(و ْ
استَ ْكَب ُروْا) في الوجه الثاني ّ ،إال َّ
أن أهل الوجوه سموه باسم فاعله ؛ إذ
( ْ
استَ ْكَب ُروْا) هم القادة والكبراء  ،وكان ينبغي أن يسموا الوجه األول
فاعل( ْ
إبليس َّ
استَ ْكَبر) وهذهَ طريقة غريبة في اختالق الوجوه ؛ إذ لو
ألنه فاعل (و ْ
صح أن نسمي وجوه الفعل باسم فاعله ؛ ألمكن أن نجعل لكل فعل في

القرآن الكريم ألف وجه  ،ولكن ما هكذا تورد يا أهل الوجوه اإلبل .

-020البطش  :قال ابن فارس (( :الباء والطاء والشين  :أصل

واحد  ،وهو أخذ الشيء بقهر وغلبة وقوة))

()2

وذكر أهل الوجوه َّ
أن البطش
()3

جاء في القرآن الكريم على وجهين  :العقوبة  ،والقوة

والبطش عقوبة شديدة

 ،وال ينفذه ّإال من ملك القوة  ،لذا فالبطش أينما ورد في القرآن الكريم يعني
البطش بعينه وال أوجه .

-028الهوى  :الهاء والواو والياء ثالث صيغ وثالثة معان هي
كاآلتي :

يانا  :سقط من
َ -1ه َوى
وه َو ً
وه ِويًّا َ ،
وه ِويًّا َ ،
ى ُ ،
الشيء َي ْه ِوي َه َو ً
َ
وه َوى :
وه َوت العقاب  :إذا انقضت على صيد أو غيره َ ،
فوق إلى أسفل َ ،
َه َوى){النجم :
هلك  ،وأهوى  :ألقاه من فوق  ،ومنه قوله تعالى َ ( :واْل ُم ْؤتَِف َكةَ أ ْ
اج َع ْل
 }53اي :أسقطها َفهَ َو ْ
ت  ،ويهوي إليه يميل  ،ومنه قوله تعالى َ ( :ف ْ
الن ِ
أَ ْفئِ َدةً ِّم َن َّ
اس تَ ْه ِوي إَِل ْي ِه ْم)}إبراهيم }37 :
( ) 1ينظــر األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 325-324وباســم الوجــوه والنظــائر ص -155
156والوجوه والنظائر لهرون ص  231-229والوجوه والنظائر للدامغاني ص 46
( ) 2مقاييس اللغة ص . 94
( ) 3ينظــر األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 325وباســم الوجــوه والنظــائر ص 156والوجــوه
والنظائر لهرون ص 231والوجوه والنظائر للدامغاني ص  132ونزهة األعين ص . 64
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وه ِويتُه  :أحببتُه ،
ي
ى  :أحبَّه  ،أهواه َ
الشيء َي ْه َوى َه َو ً
َ
َ -2ه ِو َ
والهَ َوى  :العشق  ،وهو محبة النفس للشيء وغلبته على قلبه  ،ومنه قوله
تعالى ( :وَن َهى َّ
الن ْف َس َع ِن اْلهَ َوى){النازعات  }41 :أي  :عن شهواتها وما
َ
َّ
ت بما
مطلقا لم يكن إال
تدعو إليه من المعاصي  ،والهوى
ً
نع َ
مذموما حتى ُي َ
ً

ى موافق للصواب .
ى َح َس ٌن َ ،
وه َو ً
يخرجه عن معناه  ،كقولهم َ :ه َو ً
اء  :إذا خال  ،والهواء  :الجو بين السماء
َ -3ه َوى
صدره َي ْه ِوي هو ً
ُ
وس ِّمي لخلوه  ،قالوا  :وكل خال  :هواء  ،والهواء  :كل شيء
واألرض ُ ،
ِّر قوله تعالى َ ( :وأَ ْفئِ َدتُهُ ْم
منخرق األسفل ال يعي ً
شيئا  ،ومنه فُس َ
شيئا(.)1
َه َواء){إبراهيم  }43 :أي  :خالية ال تعي ً

وذكر أهل الوجوه َّ
أن ( َه َوى) ورد في القرآن الكريم على خمسة
أوجه  ،هي  :هوى يعني نزل  ،وهوى يعني هلك  ،وتهوي يعني تُذهب ،

الخلو
والهوى شهوة النفس  ،وهواء يعني
َّ

()2

األوجه الثالثة األولى  :النزول  ،والهالك  ،والذهاب بالشيء ،

تدخل
النفس
الكريم

َه َواء)

جميعها في معنى السقوط  ،من َه َوى َي ْه ِوي  ،والوجه الرابع  :شهوة
أما الخلو في الوجه الخامس  ،فلم يرد في القرآن
ي َي ْه َوى َّ ،
 ،من َه ِو َ
بصيغة الفعل بل ورد بصيغة المصدر في قوله تعالى َ ( :وأَ ْفئِ َدتُهُ ْم
الذي يختلف عن مصدر السقوط ؛ فتكون األوجه الخمسة المذكورة

تمثل ثالثة معان مختلفة لثالث صيغ مختلفة  ،وال أوجه وال نظائر.

( ) 1ينظــر  :العــين ص  ، 1216ومقــاييس اللغــة ص  ، 924ولســان العــرب -114/15

 ، 115وتاج العروس . 153-151/41

( ) 2ينظــر األشــباه والنظــائر لمقاتــل ص 326-325وباســم الوجــوه والنظــائر ص -156
157والوجوه والنظائر لهرون ص  231-231والوجوه والنظائر للدامغاني ص .454
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-023الحرث  :الحرث (( :الجمع والكسب111ومن الباب حرث

حرث للزوج  ،فهذا تشبيه  ،وذلك َّأنها مزدرع ولده قال اهلل
الزرع  ،والمرأة :
ٌ
() 1
ِ
ث لَّ ُك ْم َفأْتُوْا َح ْرثَ ُك ْم أََّنى ِش ْئتُ ْم){البقرة ))}223 :
آؤ ُك ْم َح ْر ٌ
تعالى ( :ن َس ُ
غرسا  ،وقد يكون
((والحرث والحراثة  :العمل في األرض زرًعا كان أو
ً
الحرث نفس الزرع111والحرث قذفك الحب في األرض)) ((()2والحرث  :اسم
لكل ما ذللته من األرض لتزرع فيه  ،ويقال ألول الغرس والبذر إلى حيث

بلغ  :حرث))

()3

أن (الحرث) ورد في القرآن الكريم على ثالثة أوجه
وذكر أهل الوجوه َ
()4
هي  :الحرث بعينه  ،والثواب  ،وفروج النساء
تبيَّن من المعنى اللغوي للحرث َّأنه يعني الجمع والكسب  ،أي :

العمل بغية الحصول على مكاسب دنيوية  ،كزرع  ،أو مال  ،أو أوالد  ،أو
أما تسمية الحرث
العمل لكسب األجر في اآلخرة  ،والثواب عند اهلل سبحانه َّ ،

بالنكاح  ،او الجماع  ،أو المرأة  ،أو تسميته بالثواب  ،أو فروج النساء ،

كما جاء في الوجهين الثاني والثالث  ،فه و على سبيل التوسع في الكالم أو
التشبيه  ،كما قال ابن فارس  ،وما كان كذلك ال يصح جعله من أوجه اللفظ
المشترك  ،والدليل على ذلك عدهم الحرث في الوجه األول الحرث بعينه ،

( ) 1مقاييس اللغة ص .214
( ) 2تاج العروس .122/5
( ) 3نزهة األعين ص . 95
( ) 4ينظر األشباه والنظـائر لمقاتـل ص  327-326وباسـم الوجـوه والنظـائر ص -157
154والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص  232-231والوج ــوه والنظ ــائر لل ــدامغاني ص -166
167ونزهة األعين ص  95ومنتخب قرة العيون 92-91
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بأن كل ما عداه ُي ُّ
مما ُيدل على إقرارهم من حيث لم يشعروا َّ
عد وجهًا
تلقا .
مخ ً
أن َّ
-022الظن  :أجمع أهل اللغة على َّ
الظن جاء في القرآن الكريم
بمعنى الشك وبمعنى اليقين

() 1

وهذا الذي أجمعوا عليه مردود عندي بما

يأتي :
-1ال يصح مجيء الظن في القرآن الكريم بمعنى الشك في مواضع

ُخر ؛ َّ
ألن ألفاظ هذه المعاني الثالثة  :الظن
 ،وبمعنى اليقين في مواضع أ َ
قطعا
والشك واليقين  ،قد استعملها القرآن الكريم على حد سواء  ،مما يدل ً
على َّ
أن لكل منها معناه الخاص به  ،الذي يميزه من معنى اللفظين

اآلخرين .

بأن الظن جاء بمعنى الشك واليقين يعني االدعاء َّ
-2القول َّ
بأن

القرآن الكريم استعمل المعنى بغير لفظه الموضوع له  ،واستعمل اللفظ بغير
معناه الموضوع له  ،وفي ذلك خلط بين األلفاظ والدالالت  ،وهذا ما تنزه

عنه كتاب اهلل .

 -3ما أجمع عليه أهل اللغة والوجوه والتفسير  ،ال يمكن األخذ به
ّإال إذا استطاعوا اإلجابة بجواب مقنع عن السؤال اآلتي  :لِ َم عبَّر القرآن
أن القرآن قد
الكريم عن معنى اليقين ومعنى الشك بلفظ الظن  ،مع العلم َ
استعمل لفظ اليقين ولفظ الشك؟ أي ِ :ل َم عبَّر عنهما بلفظ الظن ولم يعبِّر
عن كل منهما بلفظه؟ َّإنه ال يمكن اإلجابة عن هذا السؤال ّإال بأحد أمرين :
إما االدعاء َّ
بأن اهلل تعالى ذكره ألحن  ،فاستعمل الظن موقع اليقين في
َّ
مواضع  ،وموقع الشك في مواضع  ،وهذا ما ال يمكن ألحد أن يدعيه  ،وا َّما

( ) 1ينظـ ــر  :العـ ــين ص  ، 549واألضـ ــداد لألنبـ ــاري ص  21واألضـ ــداد ألبـ ــي الطيـ ــب
اللغوي ص  ،296ومقاييس اللغة ص . 551
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القول َّ
بأن القرآن الكريم استعمل الظن في كل مواضع وروده  ،ولم يستعمل

ألن ثمة فرًقا في المعنى وان َّ
دق بينه وبينهما  ،و َّ
اليقي ن والشك ؛ َّ
أن القرآن
الكريم استعمل الظن من دونهما مراعاة لهذا الفرق المعنوي  ،وعندئذ تبطل
فكرة الوجوه واألضداد في هذا اللفظ .

لما أجمع المعجميون على َّ
أن الظن جاء بمعنى الشك واليقين
َّ -4

صرفهم هذا اإلجماع عن أن يتطرقوا إلى الظن نفسه ويبحثوا عن معناه ،

وهذا يعني َّأنهم أفرغوه من محتواه وألغوا داللته .

والذي أراه َّ
أن الظن ال يجيء بمعنى الشك وال بمعنى اليقين بل

يجيء في كل موضع بين حديهما  ،فالعسكري وان قال في كتابه الوجوه :

((الظن في العربية على وجهين  :الشك واليقين  ،وقد جاء في القرآن
كذلك))

()1

فقد ذكر في كتابه الفروق اللغوية (( :الفرق بين الظن والشك َّ
أن

الشك استواء طرفي التجويز  ،والظن رجحان أحد طرفي التجويز111ويجوز

أن يقال  :الظن  :قوة المعنى في النفس من غير بلوغ حال الثقة الثابتة ،
وليس كذلك الشك الذي هو وقوف بين النقيضين من غير تقوية أحدهما على
اآلخر))

()2

ثم استعمل في
فـ((الشك خالف اليقين  ،وأصله اضطراب النفس َّ ،

التردد بين الشيئين سواء استوى طرفاه أو ترجح أحدهماعلى اآلخر111وقال
األصوليون  :هو تردد الذهن بين أمرين على سواء  ،قالوا  :التردد بين
الطرفين إن كان على السواء فهو الشك  ،واالَّ فالراجح ٌّ
ظن  ،والمرجوح وهم))

()3

وقال ابن الجوزي ( :الظن في األصل  :قوة أحد الشيئين على نقيضه

( ) 1ص .235
( ) 2ص . 113
( ) 3فروق اللغات  ،لنور الدين الحسيني ص . 152
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في النفس  ،والفرق بينه وبين الشك َّ
أن الشك  :التردد في أمرين ال مزية
ألحدهما على اآلخر))

()1

ُّ
والحقيقة َّ
الظن ال هو يقين  ،وال هو شك على خالف ما أجمعوا
أن

 ،وال هو حالة بينهما  ،بل هو معنى محايد  ،وأرى َّ
أن أقرب المعاني إليه

االعتقاد  ،والجدير بالذكر َّ
أن القرآن الكريم لم يستعمل لفظ (اعتقد) وقد يكون

استعمل ( َّ
ظن) بدال منه  ،واهلل أعلم  ،فالظن معنى يقع بين الشك واليقين
موقع الحياد  ،فهذه هي حقيقة الظن التي ينبغي على أساسها أن تَُفسَّر
شواهده في القرآن الكريم في كتب الوجوه وغيرها .

َّ
وقد ذكر أهل الوجوه َّ
الظن جاء في القرآن الكريم على خمسة
أن

أوجه هي :

نت أَِّني ُمال ٍق
-1الظن  :يعني اليقين كقوله تعالى ( :إِِّني ظََن ُ
أيقنت .
يه){الحاقة  }21 :يعني  :إني
ُ
ِح َسابِ ْ
يل إِ َّن و ْع َد اللَّ ِه َح ٌّ
ق
-2الظن  :يعني الشك  ،كقوله تعالى َ ( :وِا َذا ِق َ
َ
والسَّاعةُ ال رْي ِ
ظًّنا َو َما َن ْح ُن
َّاع ُة إِن َّنظُ ُّن إِال َ
ب فيهَا ُقْلتُم َّما َن ْد ِري َما الس َ
َ َ
َ َ
بِمستَي ِقنِين){الجاثية  }32 :يعني إن نشك َّ
إال ًّ
شكا .
ُْْ َ
َّ -3
ظن  :يعني حسب كقوله تعالى ( :إَِّن ُه ظَ َّن أَن لَّن
ور){االنشقاق  }14 :يعني  :حسب أن لن يرجع  ،وهذا قول الدامغاني
َي ُح َ
ًّ
شاكا في البعث))
وقال العسكري (( :أخبر َّأنه كان
ون){الجاثية :
-4الظن  :يعني الكذب كقوله تعالى ( :إِ ْن ُه ْم إِال َيظُُّن َ
 }24معناه  :إن هم إالَّ يكذبون .

( ) 1نزهة األعين ص . 196
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ون بِاللَّ ِه
-5الظن  :يعني التهمة كقوله تعالى َ ( :وتَظُُّن َ
ُّ
ونا){األحزاب  }11 :وقوله تعالى َ ( :و َما ُه َو َعَلى اْل َغ ْي ِب
الظ ُن َ
()1
ظنِ ٍ
ين){التكوير  }24 :يعني  :وما هو على الغيب بمتهم
بِ َ
نت أَِّني مال ٍ ِ
يه) ليس بمعنى
الظن في قوله تعالى ( :إِِّني ظََن ُ
ق ح َسابِ ْ
ُ
اليقين كما جاء في الوجه األول  ،بل هو بمعنى االعتقاد  ،والمعنى َّ
أن هذا
كنت أظنه وأعتقده  ،وهو بهذا المعنى في قوله تعالى ( :إِن َّنظُ ُّن إِال ظًَّنا
ما ُ
ِِ
ين) .
َو َما َن ْح ُن بِ ُم ْستَْيقن َ
وجها واح ًدا  ،لذلك كان
وشك وحسب وكذب  ،معان مترادفة تمثل ً

شاهد الوجه الثالث بمعنى شك عند العسكري  ،وبمعنى حسب عند الدامغاني
فإنه كما جاز أن يكون (( :معناه  :إن هم َّ
 ،وكذلك شاهد الوجه الرابع َّ ،
إال

يكذبون)) جاز أن يكون معناه  :إن هم إالَّ يشكون  ،والصواب أن يكون
المعنى  :إن هم َّ
إال يظنزن ويعتقدون مجرد اعتقاد .
الظن والتضمين في كتب النحو :
أفعال ُّ

الظن والتهمة  :كان التضمين إحدى الطرق التي اتبعها أصحاب
اُّ -
صرح بها النحاة ،
كتب الوجوه الختالق الوجوه  ،وان لم يصرحوا بها  ،كما َّ

بيد َّ
أن النحاة في باب التضمين لم تكن غايتهم تعدد األوجه ؛ ليضمنوا الظن
ِ
عدة مرادفات  ،كما فعل أهل الوجوه ؛ َّ
استعمل لحل
ألن التضمين عند النحاة
إشكال لغوي كاإلشكال الحاصل في الفعلين َّ ِ
وعلم المتعدي ٌّ
كل منهما إلى
ظن َ
مفعول واحد  ،وعندهم َّأنه يتعدى إلى مفعولين  ،فحلوا هذا اإلشكال بجعل
( ) 1ينظـ ـ ــر األشـ ـ ــباه والنظـ ـ ــائر لمقاتـ ـ ــل ص  324-327وباسـ ـ ــم الوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر ص
154والوجوه والنظـائر لهـرون ص  233-232واألضـداد ألبـي بكـر بـن ااألنبـاري ص 21

والوجـوه والنظــائر للعســكري ص  236-235والوجـوه والنظــائر للــدامغاني ص  332ونزهــة

األعين ص  196ومنتخب قرة العيون ص  ، 173-172وبصـائر ذوي التمييـز -545/3
. 547
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َّ
ف  ،هذا هو التضمين وما أدراك ما
ظن بمعنى اتهم  ،وجعل َعلِ َم بمعنى َع َر َ
التضمين؟!  ،فقد اتُّ ِخذ وسيلة لحل ما أشكل على اللغويين من قضايا اللغة ،
ال من أن يحلوا إشكاالتها بالدراسة والتحقيق  ،حلَّوها بالتضمين ؛ َّ
ألنه
فهم بد ً
أيسر مناالً  ،وال يكلفهم جهد فكر وعناء بحث َّ ،إنه مطية العجزة من أهل

اللغة والنحو والتفسير ،بل أمسى مهزلة  ،واليك الدليل :

قال ابن مالك (( :أخوات حسب هي األفعال المقتضية مفعولين هما
()1

يما))
في األصل مبتدأ وخبر نحو :
علمت ز ً
ُ
يدا كر ً
وقولهم بتعدي هذه األفعال إلى مفعولين جعلوه هو القاعدة وقر ًآنا
َّ
لما وردت هذه األفعال متعدية إلى مفعول واحد في الكالم
ال  ،لذلك َّ
منز ً

الفصيح  ،لم ِّ
يعد لوا القاعدة في هذه األفعال  ،بل ضمنوها معاني أفعال
أخرى  ،أي  :عمدوا إلى تغيير المعنى من أجل أن ال يعدلوا قاعدة من
صنعهم  ،فابن مالك بعد أن قال بالقاعدة المذكورة قال (( :متى تنصب هذه

اتهمت
بظننت معنى :
احدا؟  :إن أريد
األفعال مفعو ً
ال و ً
ُ
ُ
وبوجدت
رميت ،
أبصرت أو
أيت معنى :
ُ
ُ
ُ
عرفت  ،وبر ُ
ُ

وبعلمت معنى :
،
ُ
أصبت ،
معنى :
ُ

أوجبت
ألقيت أو
لت أو
اكتسبت ،
وباتخذت معنى :
ُ
ُ
وبجعلت معنى  :عم ُ
ُ
ُ
ُ
()2
َّ
تعد ِت إلى مفعول واحد))
وقال ابن عقيل (( :إذا كانت علم بمعنى عرف َّ
ت إلى مفعول
تعد ْ
َخ َر َج ُكم
واحد  ،كقولك :
يدا  ،أي  :عرفته ومنه قوله تعالى َ ( :والّل ُه أ ْ
علمت ز ً
ُ
ون أ َّ ِ
ِّمن ُبطُ ِ
ون َش ْيًئا){النحل  }74 :وكذلك إذا كانت َّ
ظن
ُمهَات ُك ْم الَ تَ ْعَل ُم َ

( ) 1عمدة الحافظ وعدة الالافظ ص  ، 231وينظر  :شرح ابن عقيل . 414-416/1
( ) 2عمدة الحافظ وعدة الالافظ ص  ، 234وينظر  :شرح ابن عقيل .441/1
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بمعنى اتَّهم َّ ،
يدا  ،ومنه قوله :
ت إلى مفعول واحد  ،كقولك :
ظننت ز ً
تعد ْ
ُ
َ
()1
ظنِ ٍ
ين){التكوير  }24 :أي  :بمتهم))
( َو َما ُه َو َعَلى اْل َغ ْي ِب بِ َ
وقال الرضي (( :وقد يجيء َّ
احدا ،
ظن بمعنى اتَّهم فينصب مفعو ً
ال و ً

يدا ،
خصا موضع الظن السيِّئ  ،تقول :
ظننت ز ً
ُ
ومعنى االتَّهام ّ
أن تجعل ش ً
ظننت به َّأنه فعل سيًِّئا  ،وكذا اتهمته)) ()2وقال ابن يعيش (( :فهي
أي :
ُ

لذلك تكتفي بمفعول واحد111ومنه قوله تعالى َ ( :و َما ُه َو َعلَى اْل َغ ْي ِب
ظنِ ٍ
ين) أي  :بمتَّهم وظنين هنا بمعنى مظنون  ،وفيه ضمير مرفوع  ،كان
بِ َ
ال فأقيم مقام الفاعل))
مفعو ً

()3

وجعل َّ
مبني في البدء
ظن بمعنى اتَّهم إذا تعدى إلى مفعول واحد
ٌّ
ألن أفعال َّ
على أساس خاطئ ؛ َّ
ظن وأخواتها ال تتعدى إلى مفعولين  ،بل

أما الثاني فهو في الحقيقة حال  ،وهذا ما بحثته تحت
إلى مفعول واحد َّ ،
عنوان  :المنصوب الثاني لـ( َّ
ظن) وأخواتها /إعرابه بين المفعولية والحالية( )4؛

و َّ
ألن الظن بخالف التهمة ال يعني الظن بذات الشيء  ،بل بصفاته وأحواله

فقد الزمه الحال  ،وكما َّ
تقدم فقد استشهد أهل الوجوه في مجيء ظن بمعنى

اتَّهم بالشاهد الذي استشهد به النحاة وهو قوله تعالى َ ( :و َما ُه َو َعلَى اْل َغ ْي ِب

( ) 1شرح ابن عقيل .441/1
( ) 2شرح كافية ابن الحاجب . 151/4
( ) 3شرح المفصل .323/4
( ) 4ينظر كتابي  :من مزاعم النحاة ص .112-44
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ُّ
بِظَنِ ٍ
ونا){األحزاب  }11 :وقوله
ون بِاللَّ ِه الظ ُن َ
ين) وبقوله تعالى َ ( :وتَظُُّن َ
()1
َّوِء){الفتح }12 :
ظَننتُ ْم َ
تعالى َ ( :و َ
ظ َّن الس ْ
ظ َّن السَّوِء) لم َّ
والحقيقة َّ
يتعد إلى
ظَننتُ ْم َ
أن الظن في قوله تعالى َ ( :و َ
ْ
مفعول واحد أو مفعولين ؛ َّ
َّوِء) مفعول مطلق وليس مفعوالً به
ألن (ظَ َّن الس ْ

فال مسوغ لجعله بمعنى التهمة من جهة اإلعراب  ،وكذلك من جهة المعنى ؛

َّ
ألنه جاز أن يقال في الكالم  :وظننتم َّ
ظن الخير  ،والتهمة تكون في أمور
ظُّنون بِ َّ
الل ِه
السوء والشر  ،ال في أمور الخير  ،وكذلك قوله تعالى َ ( :وتَ ُ َ
ُّ
َّ
يتعد الظن فيه إلى مفعول واحد  ،أو إلى مفعولين ؛ َّ
ألن
ونا) لم
الظ ُن َ
ُّ
ال به  ،فال مسوغ إذن لجعله بمعنى التهمة
ونا) مفعول مطلق وليس مفعو ً
(الظ ُن َ
من جهة اإلعراب  ،وكذلك من جهة المعنى ؛ فقد جاء في التفسير :
ُّ
فظن المنافقون َّ
ونا) قال الحسن  :اختلفت ظنونهم َّ ،
أن
ون بِاللَّ ِه الظ ُن َ
((( َوتَظُُّن َ
َّ
نصر))()2والمعنى  :هذا
ستأصلون ،
محمدا وأصحابه ُي
ً
وظن المؤمنون َّأنه ُي َ
َ
ما اعتقده المنافقون  ،وهذا ما اعتقده المؤمنون  .وهذا مما يدل على َّ
أن

قلت
الظن ال عالقة له بمعنى التهمة  ،وال الشك  ،وال اليقين  ،بل هو كما ُ
معنى محايد
جاهلِي ِ
ق ظَ َّن اْل ِ
ون ِباللّ ِه َغ ْي َر اْل َح ِّ
َّة){آل
وقد ورد قوله تعالى َ( :يظُُّن َ
عمران  }154 :قال الزمخشري ((( َغ ْي َر اْل َح ِّ
ق) في حكم المصدر ،

ومعناه  : :يظنون باهلل غير الظن الحق الذي يجب أن ُي َّ
ظ َّن
ظن به و( َ
جاهلِي ِ
اْل ِ
َّة) بدل منه  ،ويجوز أن يكون المعنى  :يظنون باهلل ظن الجاهلية
( ) 1ينظــر  :األشــباه والنظــائر لمقاتــل بــن ســليمان ص  324وباســم الوجــوه والنظــائر ص

 154والوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص  233-232والوج ــوه والنظ ــائر لل ــدامغاني ص 332
ونزهة األعين ص . 196
( ) 2زاد المسير . 193/6
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ون)))
و( َغ َير اْل َح ِّق) تأكيد لـ(َيظُُّن َ
ظننت بزيد ،
هنا متعدية إلى (( مفعولين بل تكون الباء ظرفية للظن كقولك :
ُ
أي  :جعلته مكان ظني)) ( )2وقال العكبري (( :غير الحق  :المفعول األول
أمر غير الحق  ،و( ِباللَّ ِه) الثاني)) ( ) 3فعلى هذا اإلعراب يكون
 ،أي ً :ا
ون) له مفعوالن)) () 4والحقيقة َّ
أن الظن ال يعني التهمة في كال
(((َيظُُّن َ
ِ
ات
ون َواْل ُم ْؤ ِمَن ُ
اإلعرابين لورود قوله تعالى ( :لَ ْوال إِ ْذ َسم ْعتُ ُموهُ ظَ َّن اْل ُم ْؤ ِم ُن َ
بِأَنفُ ِس ِه ْم َخ ْي ًار){النور َّ }12 :
متعديا إلى مفعول واحد في
ألنه إذا جعلنا الظن
ً
آل عمران  ،فهو كذلك متعد إلى مفعول واحد في آية النور  ،أي  :كما
()1

وهذا يعني َّ
أن الزمخشري لم يجعل ظن

خير  ،واذا
ظننت بزيد ًا
سوءا  ،جاز أن نقول :
جاز أن نقول :
ُ
ُ
ظننت بزيد ً
متعديا إلى مفعول واحد  ،في المثال األول  ،فهو كذلك متعد
جعلنا الظن
ً
إلى مفعول واحد في المثال الثاني .
وكذلك ُج ِعلهم الظن في قوله تعالى َ ( :و َما ُه َو
بمعنى التهمة  ،وهذا الوجه في هذا الشاهد كما أجمع

ظنِ ٍ
ين)
َعَلى اْل َغ ْي ِب بِ َ
عليه أهل الوجوه ،

أجمع عليه أهل اللغة والتفسير والقراءات .

ض ِن ٍ
ين) بالضاد  ،والضن البخل
ق أر نافع وعاصم وابن عامر وحمزة (بِ َ

والمعنى  :ليس ببخيل عليكم بعلم ما غاب عنكم مما ينفعكم  ،أي  :ال يكتمه

( ) 1الكشاف . 421-419/1
( ) 2الدر المصون .444-447/3
( ) 3التبيان في إعراب القرآن .241/1
( ) 4الدر المصون .447/3
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كما يكتم الكاهن ليأخذ األجر عليه  ،وق أر ابن كثير وأبو عمرو والكسائي
()1
ظ ِن ٍ
بمتَّهَم على ما يخبر به عن اهلل
(بِ َ
ين) بالظاء  ،والمعنى  :ما هو َ
وعلى الرغم من هذا اإلجماع فالمراد من الظن في قوله تعالى :
( َو َما ُه َو َعلَى اْل َغ ْي ِب بِظَنِ ٍ
ين) الظن بعينه  ،فـ((ظنين111أصله مظنون
وص ِرف عن مفعول إلى فعيل  ،كما قالوا  :مطبوخ وطبيخ)) ( )2أي َّ :
أن
ُ
الظنين على وزن فعيل بمعنى اسم المفعول  ،وإلفادته معنى التهمة قالوا :

()3
ظ ُن المبني
ظ ُّن به التهمة)) والتهمة  :نائب فاعل للفعل تُ َ
((الظنين  :الذي تُ َ
للمجهول  ،وقالوا (( :الظنين  :القليل الخير  ،وقيل  :هو الذي تسأله وتَظُ ُّن

ظننت))
به المنع)) ((()4والظنين  :الذي تسأله وتَظُ ُّن به المنع ؛ فيكون كما
َ
( )5أي  :يمكن أن نجعل (بِظَنِ ٍ
ين) في اآلية بمعنى التهمة على تقدير  :الذي
تُظَ ُّن به التهمةُ  ،أو على تقدير  :الذي تَظُ ُّن به التهم َة  ،فتكون التهمة نائب
ال به على التقدير الثاني .
فاعل على التقدير األول  ،أو مفعو ً

نسمي الظنين باسم معنى نائب فاعله  ،أو مفعوله ،
إذا جاز أن
َ
ألصبح باإلمكان أن نعدد وجوهه بقدر تعدد معاني االسم المسند إليه  ،فجاز

( ) 1ينظــر :معــاني لق ـرآن للف ـراء  ، 131/3ومعــاني الق ـرآن لألخفــش ص  ، 316وجــامع
البي ــان للطب ــري  ، 113-112/31ومع ــاني القـ ـرآن واع ارب ــه للزج ــاج  ، 227/5واألض ــداد
ألبــي بك ــر األنبــاري ص  ، 21-21ومع ــاني القـ ـراءات لألزهــري ص  ، 531والحج ــة ف ــي
علل القراءات ألبي علي النحوي  ، 523/4والكشف عن وجوه القـراءات للقيسـي ، 364/2
وزاد المسير البن الجوزي . 212/4
( ) 2األضداد ألبي بكر األنباري ص . 21-21
( ) 3لسان العرب .197/9
( ) 4لسان العرب .194/9
( ) 5تاج العروس . 147/35
469

ظ ُّن به
مثالً أن نجعل الظنين في اآلية بمعنى الساحر  ،على تقدير  :الذي ُي َ
السحر  ،والمعنى  :وما أنت على الغيب بساحر  ،وبمعنى البخيل على
ُ
البخل  ،والمعنى  :وما أنت على الغيب ببخيل ،
ظ ُّن به
تقدير  :الذي ُي َ
ُ
لكذب  ،والمعنى  :وما أنت
وبمعنى الكاذب على تقدير  :الذي ُيظَ ُّن به ا ُ

الضعف
على الغيب بكاذب  ،وبمعنى الضعيف على تقدير  :الذي ُيظَ ُّن به
ُ
 ،والمعنى  :وما أنت على الغيب بضعيف  ،وكذلك جاز أن نجعل الظنين
ظ ُّن به التهم ُة  ،وما أنت على الغيب
المتَّهَم على تقدير  :الذي ُي َ
بمعنى ُ
بمتَّهَم  ،جازت هذه المعاني جميعها ّ ،إال َّ
أن أيًّا منها ليس هو معنى الظن
ُ
في الظنين  ،بل هو معنى الشي الذي ُيظَ ُّن بوجوده في رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ؛ لذا فالظنين في قوله تعالى َ ( :و َما ُه َو َعلَى اْل َغ ْي ِب بِظَنِ ٍ
ين) أُريد
به الظن بعينه  ،وهو كذلك في كل مواضع وروده في القرآن الكريم  ،فهو

ليس من األضداد  ،وال من األلفاظ المشتركة .

العلم والمعرفة  :إ َّن أهل الوجوه لم يكن همهم بيان بالغة القرآن

وجوها  ،وكذلك النحاة في باب
بذكر الفرق بين المترادفات التي جعلوها
ً
التضمين  ،فالنحاة عندما ضمنوا َعلِ َم معنى َع َرف هل سألوا أنفسهم  ،ما أثر

هذا التضمين على الداللة الحقيقية والمقصودة في اللفظ القرآني؟ فال

أصحاب كتب الوجوه وال النحاة كان همهم أن يسألوا أنفسهم مثل هذه األسئلة
جميعا اختالق الوجوه  ،أو حل إشكاالت مختلقة  ،ولو كان
 ،بل كان همهم
ً
على حساب الحقيقة .
أن النحاة عمدوا إلى تحريف داللة أفعال َّ
وتبيَّن كما رأيت َّ
ظن

وأخواتها من أجل أن ال يكسروا قاعدة لغوية هي من اختالقهم  ،وهذا
التحريف سيشمل القرآن الكريم ؛ لورود هذه األفعال فيه في مواضع كثيرة ،

فقد ضمنوا العلم معنى المعرفة  ،مع َّ
أن المعرفة ضد اإلنكار  ،والعلم نقيض
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الجهل

()1

قال الراغب (( :المعرفة والعرفان  :إدراك الشيء ُّ
بتفكر وتدبُّر ألثره

ُّ
اهلل  ،وال
 ،وهو أخص من العلم ،
ويضاده اإلتكار  ،ويقال  :فالن يعرف َ
لما كان معرفة البشر هلل هي
اهلل ،
متعديا إلى مفعول واحد ؛ َّ
ً
يقال  :يعلم َ
اهلل يعلم كذا  ،وال يقال  :يعرف كذا ؛
بتدبُّر آياته دون إدراك ذاته  ،ويقال ُ :
المتوصل به ُّ
بتفكر  ،قال
َّ
لما كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر
َّ

اءهم َّما َع َرفُوْا َكفَ ُروْا بِ ِه){البقرة  }49 :وقال اهلل تعالى َ ( :ولَ ْو
تعالى َ ( :فلَ َّما َج ُ
اهم وَلتَع ِرَفَّنهم ِفي َل ْح ِن اْل َقو ِل و َّ
ِ
اللهُ َي ْعَل ُم
يم ُ ْ َ ْ ُ ْ
الرْيَنا َكهُ ْم َفَل َع َرْفتَهُم بِس َ
َن َشاء َ
ْ َ
َعماَل ُكم){محمد  }31 :وقال تعالى ( :الَّ ِذين آتَْيَن ُ ِ
ون ُه َك َما
اب َي ْع ِرفُ َ
اه ُم اْلكتَ َ
َ
أ َْ ْ
ون){البقرة )146 :
ون أ َْبَن ُ
ون اْل َح َّق َو ُه ْم َي ْعَل ُم َ
اءه ْم َوِا َّن َف ِريقًا ِّم ْنهُ ْم َلَي ْكتُ ُم َ
َي ْع ِرفُ َ
ت
ون نِ ْع َم َ
ويضاد المعرفة  :اإلنكار  ،والعلم  :الجهل  ،قال تعالى َ( :ي ْع ِرفُ َ
ِ
اللّ ِه ثَُّم ي ِ
ون){النحل . )2())}43 :
نك ُر َ
ونهَا َوأَ ْكثَُرُه ُم اْل َكاف ُر َ
ُ

وقال الفيروزآبادي (( :المعرفة تتعلق بذات الشيء  ،والعلم يتعلق

شيئا َّ ،
ألنه ينتظر
قلت :
يدا  ،لم تفد المخاطب ً
علمت ز ً
ُ
بأحوالهَّ 111أنك إذا َ
شجاعا حصلت له
يما أو
أن تخبره على ِّ
أي حال علمته  ،فإذا َ
ً
قلت  :كر ً

طب َّأنك أثبته َّ
وميزته من غيره
يدا  ،استفادَ المخا َ
قلت  :عرفت ز ً
الفائدة  ،واذا َ
()3
 ،ولم يبق ينتظر ش ًيئا آخر))
وصفوة الكالم في الفرق بين العلم والمعرفة َّ :
أن المراد بالعلم علم

حقائق األشياء وصفاتها وأحوالها  ،والمراد بالمعرفة معرفة ذوات األشياء
والظاهر منها  ،والنحاة كما تبيَّن أجمعوا على َّ
أن ( َعلِ َم) يكون بمعنى العلم
متعديا إلى مفعول
متعديا إلى مفعولين  ،وال يجي
بعينه إذا جاء على أصله
ً
ً
( ) 1ينظر  :مقاييس اللغة ص . 659-654 ، 596
( ) 2المفردات ص .343-342
( ) 3بصائر ذوي التمييز .51-49/4
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واحد ّإال بتضمينه
ين ِمن ُدونِ ِه ْم
( َو َ
آخ ِر َ
بمنصوب واحد في

ف)  ،لذلك قال الطبري في قوله تعالى :
معنى ( َع َر َ
ونهُ ُم الّلهُ َي ْعَل ُمهُ ْم){األنفال (( }61 :فاكتفى للعلم
َ
ال تَ ْعَل ُم َ
()1
هذا الموضع َّ
أيضا
ألنه أُريد  :ال تعرفونهم)) ولذلك ً

َّ ِ
ِ
اعتَ َدوْا ِمن ُك ْم ِفي الس َّْب ِت
قال األخفش (( :و َّ
ين ْ
أما قوله تعالى َ ( :ولَ َق ْد َعل ْمتُ ُم الذ َ
ِِ
فَ ُقْلَنا لَهم ُك ُ ِ
ين){البقرة  }65 :يقول  :ولقد عرفتم  ،كما تقول :
ونوْا ق َرَدةً َخاسئ َ
ُْ
ونهُ ُم اللّ ُه
لقد
يدا ولم أكن أعلمه  ،وقال َ ( :و َ
علمت ز ً
ين ِمن ُدونِ ِه ْم الَ تَ ْعلَ ُم َ
ُ
آخ ِر َ
فلت  :قد
َي ْعَل ُمهُ ْم) أي  :ال تعرفهم نحن نعرفهم  ،واذا أردت العلم اآلخر َ ،
يفا ؛ َّ
يدا  ،لم
قلت  :قد
يدا ظر ً
علمت ز ً
علمت ز ً
ُ
ألنك تحدث عن ظرفه  ،فلو ُ
ُ
()2
استنادا إلى هذا التضمين أ ِ
ال (مشربهم) في قوله
كالما))
يكن
ُعرب مث ً
و ً
ً
تعالى ( :قَ ْد َعلِ َم ُك ُّل أَُن ٍ
اس َّم ْش َرَبهُ ْم){البقرة َّ }61 :
بأنه ((مفعول لـ(علم)
()3
ف))
بمعنى َع َر َ

اآلتية :

هذا ما أجمع عليه النحاة  ،ولي على هذا اإلجماع مالحظاتي

-1أفاد قول األخفش َّ
مفيدا إذا
أن قولنا  :قد
يدا  ،يكون ً
علمت ز ً
ُ
يدا ؛ َّ
ألن المراد من
جعلناعلم بمعنى عرف ؛ ألَّنه يكون بمعنى :
عرفت ز ً
ُ

مفيدا ،
المعرفة معرفة ذات زيد  ،وقد تم الكالم بمعرفة هذه الذات  ،وال يكون ً
إذا أبقينا علم على معناها  ،ولم نضمنها معنى المعرفة ؛ َّ
ألن العلم ال يعني
مفيدا ّإال
معرفة الذات  ،بل معرفة ما تتصف به الذات ؛ لذا ال يكون الكالم ً
يفا  ،كما مثَّل األخفش ،
بعد ذكر الصفة  ،وقولنا مثالً  :قد
يدا ظر ً
علمت ز ً
ُ
وليس األمر كما قال  ،فالفرق المذكور بين العلم والمعرفة قائم على كل حال
( ) 1جامع البيان .41/11
( ) 2معاني القرآن ص .42
( ) 3الدر المصون .347/1
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يدا ظريفًا  ،أفاد معرفة صفة معينة من صفات زيد ،
 ،فقولنا  :قد
علمت ز ً
ُ
أردت معرفة كل صفاته وأحواله السرية والعلنية  ،ولم أُقيد علمي
لكن إذا
ُ

علمت
وقلت :
أطلقت هذا العلم بحذف هذا القيد ،
بصفة معينة من صفاته ،
ُ
ُ
ُ
علمت حقيقته التي هو عليها كما هي  ،لذا صح أن
يدا  ،بمعنى َّ :أنني
زً
ُ

كنت أعلمه  ،وقد علمتُه اآلن ،
كنت أعرف ز ً
يدا من قبل  ،لكني ما ُ
تقول ُ :
َّ ِ
ِ
اعتَ َدوْا ِمن ُك ْم ِفي
ين ْ
وهذا هو المعنى المراد من قوله تعالى َ ( :وَلقَ ْد َعل ْمتُ ُم الذ َ
ِِ
الس َّْب ِت َف ُقْلَنا َلهم ُك ُ ِ
ين) فليس المعنى  ،ولقد عرفتم  ،قال
ونوْا ق َرَد ًة َخاسئ َ
ُْ
الدكتور فاضل السامرائي (( :فليس معناه  :عرفتم  ،ألَّنهم ال يعرفونهم ،
وبينهم القرون المتطاولة  ،ولكن معناه َّ :أنكم علمتم أمرهم وحالهم))
ونهُ ُم اللّ ُه َي ْعلَ ُمهُ ْم) فاآلية ليست بمعنى :
تعالى َ ( :و َ
ين ِمن ُدونِ ِه ْم الَ تَ ْعلَ ُم َ
آخ ِر َ
ال تعرفونهم اهلل يعرفهم ؛ َّ
ألن المراد في آية األنفال ونحوها معنى العلم ال
()1

وقوله

معنى المعرفة  ،قال ابن كثير  :روي (( َّ
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ونهُ ُم الّلهُ َي ْعَل ُمهُ ْم) قال
ين ِمن ُدونِ ِه ْم َ
كان يقول في قوله تعالى َ ( :و َ
ال تَ ْعَل ُم َ
آخ ِر َ
هم ُّ
الجن 111وهذا الحديث منكر ال يصح إسناده وال متنه  ،وقال مقاتل بن
حبان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون  ،وهذا أشبه األقوال ،
ِ
َعر ِ
َه ِل اْل َم ِد َين ِة
ون َو ِم ْن أ ْ
اب ُمَنافقُ َ
ويشهد له قوله تعالى َ ( :و ِم َّم ْن َح ْولَ ُكم ِّم َن األ ْ َ
ون إَِلى َع َذ ٍ
الن َفا ِ
َم َرُدوْا َعَلى ِّ
اب
ق َ
ال تَ ْعَل ُمهُ ْم َن ْح ُن َن ْعَل ُمهُ ْم َس ُن َع ِّذ ُبهُم َّم َّرتَْي ِن ثَُّم ُي َرُّد َ
()2
َع ِظ ٍيم){التوبة ))}111 :
ال يصح إذن هنا أن يكون المقصود من العلم معنى المعرفة َّ ،
ألن
الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا يعرفون المنافقين  ،بل كانوا يرونهم

ويجالسونهم ويتعاملون معهم  ،لكنهم ما كانوا يعلمون حقيقتهم َّ ،أنهم منافقون
( ) 1معاني النحو .9/2
( ) 2تفسير القرآن العظيم .54/4
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سر يكيدون لهم ولإلسالم  ،وهذا هو المعنى المراد من آية األنفال
 ،و َّأنهم ًّا

وآية التوبة  ،فجعل العلم فيهما بمعنى المعرفة ُي ُّ
يحا للتفسير
عد تحر ً
يفا صر ً
ولداللة اللفظ القرآني في ه اتين اآليتين ونحوهما  ،فكيف تسنى ألساطين
اللغة والتفسير كاألخفش والطبري السقوط في هذا المأخذ الكبير َّ ،إنه القول

بالتضمين .

متعديا إلى مفعولين؟!
-2أما سأل النحاة أنفسهم كم مرة ورد ( َعلِ َم)
ً
َّإنه لم يرد على هذا األصل كما زعموا ّإال في موضع واحد  ،هو قوله
وه َّن مؤ ِمَن ٍ
ِ
ات){الممتحنة  }11 :لذلك لم أجد النحاة
تعالى َ ( :فِإ ْن َعل ْمتُ ُم ُ ُ ْ
متعديا إلى مفعول واحد
أما وروده
يستشهدون في هذا الباب ّإال بهذه اآلية َّ ،
ً
َّ ِ
ِ
اعتَ َدوْا ِمن ُك ْم
ين ْ
فهو الشائع في القرآن الكريم  ،كقوله تعال َ ( :ولَ َق ْد َعل ْمتُ ُم الذ َ
ِ
ِ
ون َش ْيًئا َوالَ
اؤ ُه ْم الَ َي ْعلَ ُم َ
في الس َّْبت){البقرة  }65 :وقوله تعالى ( :أ ََولَ ْو َك َ
ان َآب ُ

ون){المائدة }114 :
َي ْهتَ ُد َ
تسنى لهم أن يضمنوا ما شاع من العلم معنى المعرفة؟! أال
فكيف َ
يعني هذا َّأنهم أشاعوا تحريف داللة هذا اللفظ القرآني؟!

-3هناك قضية أخطر مما ُذكر هي َّ
أن النحاة والمفسرين نسبوا إلى

ألنه كما َّ
اهلل جل وعال العلم القاصر عندما جعلوا العلم بمعنى المعرفة ؛ َّ
تقدم
أن ((المعرفة والعرفان  :إدراك الشيء ُّ
بتفكر وتدبُّر ألثره  ،وهو أخص من
ّ
ُّ
اهلل ،
العلم ،
اهلل  ،وال يقال  :يعلم َ
ويضاده اإلتكار  ،ويقال  :فالن يعرف َ

لما كان معرفة البشر هلل هي بتدبُّر آياته دون
متعديا إلى مفعول واحد ؛ َّ
ً
لما كانت المعرفة
اهلل يعلم كذا  ،وال يقال  :يعرف كذا ؛ َّ
إدراك ذاته  ،ويقال ُ :
المتوصل به ُّ
بتفكر))( )1فكيف إذن تستى ألساطين
َّ
تستعمل في العلم القاصر
النحو والتفسير أن ينسبوا هذا العلم القاصر إلى اهلل سبحانه؟! إذ قد شاع في

( ) 1المفردات في غريب القرآن لألصفهاني ص .343-342
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القرآن الكريم إسناد العلم المتعدي إلى مفعول واحد إلى اهلل عز وجل كقوله
تعالى َ ( :و َما تَ ْف َعلُوْا ِم ْن َخ ْي ٍر َي ْعَل ْمهُ الّل ُه){البقرة  }197 :وقوله تعالى َ ( :و ُه َو
ِ
الّله ِفي السَّماو ِ
ات وِفي األ َْر ِ
هرُك ْم َوَي ْعَل ُم َما
ُ
ض َي ْعَل ُم س َّرُك ْم َو َج َ
َ
ََ
ِ
ون){البقرة :
ون){األنعام  }3 :وقوله تعالى َ ( :
قال ِإِّني أ ْ
َعلَ ُم َما الَ تَ ْعلَ ُم َ
تَ ْكس ُب َ
 }31وقوله تعالى ( :الَ تَ ْعلَ ُمهُ ْم َن ْح ُن َن ْعلَ ُمهُ ْم){التوبة  }111 :وقوله تعالى :
ونهُ ُم اللّهُ َي ْعلَ ُمهُ ْم){األنفال  }61 :ونحو هذا كثير في القرآن الكريم
(الَ تَ ْعلَ ُم َ
-4أعيد في هذا المقام لبطالن ما سبق ذكره السؤال اآلتي  :إذا كان

العلم المتعدي إلى مفعول واحد في القرآن الكريم هو بمعنى المعرفة  ،والظن
بمعنى التهمة  ،فلماذا إذن لم يستعمل لفظ المعرفة والتهمة للتعبير عن هذين
المعنيين ؟ أي  :لماذا عبَّر عن المعرفة بلفظ العلم وعن التهمة بلفظ الظن ؟
ال يستطيع أهل اللغة والنحو والتفس ير من ألفهم إلى يائهم اإلجابة عن هذا

فإما أن يجيبوا َّ
أن من األنسب واألبلغ واألفصح
السؤال ّإال بأحد أمرين َّ ،
واألحق أن ُي َعَّبر عن المعنى بلفظه ّ ،إال َّ
أن القرآن الكريم ألحن فعبَّر عن
المعنى بغير لفظه ووضع اللفظ في غير موضعه  ،وهذا ما ال يستطيع أحد

أن يدعيه ؛ َّ
ألنه ما من أحد يستطيع أن يثبت هذا االدعاء  ،وا َّما أن يجيبوا

َّ
أن هناك فرقًا في المعنى بين العلم المتعدي إلى مفعول واحد والمعرفة  ،وبين
الظن المتعدي إلى مفعول واحد والتهمة  ،و َّ
أن القرآن استعمل لفظ العلم ؛
ألنه أراد معنى العلم  ،ولم يستعمل لفظ المعرفة َّ
َّ
ألنه ما أراد معنى المعرفة ،
ألنه أراد معنى الظن  ،ولم يستعمل لفظ التهمة ؛ َّ
واستعمل لفظ الظن ؛ َّ
ألنه

ما أراد معنى التهمة  ،وعندئذ تبطل فكرة التضمين المذكور في هذين

اللفظين وغيرهما .
وهذا هو عين ما حصل في كل تضمين قيل به من دون استثناء في
كتب اللغة  ،وفي كل وجه ذكره أهل الوجوه إالَّ ما ندر  ،وفي أغلب معاني
الحروف التي ذكرها النحاة في كتب حروف المعاني .
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-025الحرب  :قال مقاتل  (( :تفسير الحرب على وجهين  ،فوجه
َّ ِ
آم ُنوْا اتَّقُوْا
منهما  ،الحرب يعني الكفر  ،فذلك قوله في البقرة َ( :يا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
ِ
ين َفِإن لَّ ْم تَ ْف َعلُوْا َف ْأ َذ ُنوْا بِ َح ْر ٍب ِّم َن
الّل َه َوَذ ُروْا َما َب ِق َي ِم َن ِّ
الرَبا إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمن َ
اللّ ِه َوَر ُسولِ ِه){البقرة  }279-274 :يعني بالحرب الكفر  ،وقال في المائدة :
َّ ِ
ون اللّ َه َوَر ُسولَهُ){المائدة }33 :
ين ُي َح ِارُب َ
(إَِّن َما َج َزاء الذ َ
والثاني  :الحرب يعني القتال)) وما قاله مقاتل قاله مقلداه هرون
()1

والدامغاني

الحرب في الوجه الثاني يعنى الحرب بعينه  ،والقتال معنى مرادف
أما استعمال لفظ (الحرب) في الوجه األول  ،فهو جائز في الشاهد
له َّ ،
الثاني على سبيل التشبيه  ،جاء في زاد المسير البن الجوزي َّ (( :إنه سماهم

تشبيها بالمحاربين حقيقة ؛ َّ
ألن المخالف محارب  ،وان لم يحارب))
محاربين
ً
( )2والمعنى َّ :إنما جزاء الذين يحاربون اهلل ورسوله بمعصية اهلل ورسوله ؛
َّ
ألن حرب من نريد أن نحاربهم ال يكون بالسالح فحسب  ،بل يكون بالكالم

أما جعل الحرب في الشاهد األول بمعنى الكفر
 ،ومخالفة أوامرهم وغيره َّ ،

فهو وجه غريب وشاذ ؛ لذلك لم أجده في كتب التفسير  ،قال الطبري في
ِ
ِ
ٍ
مقيما
تفسير قوله تعالى ( :فَ ْأ َذ ُنوْا بِ َح ْرب ِّم َن اللّه َوَر ُسولِه) (( :فمن كان ً
على الربا ال ينزع عنه  ،فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه  ،فإن نزع واالَّ

ض ِرب))
ُ

()3

وقال الواحدي (( :والمعنى  :فإن لم تضعوا الربا الذي قد أمر

اهلل بوضعه عن الناس  ،فاعلموا بحرب من اهلل ورسوله  ،وهي القتل في

( ) 1األشباه والنظائر لمقاتل ص  324وباسم الوجوه والنظائر ص 154وينظـر  :الوجـوه
والنظائر لهرون ص  233والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 166

(. 214/2 ) 2
( ) 3جامع البيان .129-124/3
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الدنيا  ،والنار في اآلخرة  ،أي  :فأيقنوا َّأنكم تستحقون القتل والعقوبة ؛
لمخالفة أمر اهلل ورسوله))

()1

وقال البيضاوي (( :وتنكير (حرب) للتعظيم ،

الم ْربي بعد االستتابة حتى يفيء إلى أمر اهلل ،
وذلك يقتضي أن ُي َ
قات َل ُ
()2
كالباغي وال يقضي كفره))
فالحرب في شواهد هذين الوجهين وأينما ورد في القرآن الكريم يعني
الحرب بعينه وال أوجه .

-026الفسق  :ذكر مقاتل والدامغاني َّ
أن الفسق جاء في القرآن

الكريم على ستة أوجه هي :
-1الفسق  :المعصية  ،وهو الكفر بالنبي صلى اهلل عليه وسلم .
-2الفسق  :المعصية هلل في الشرك وترك التوحيد .

-3الفسق  :المعصية في الدين من غير شرك وال كفر .
-4االفسق  :الكذب من غير كفر .
-5الفسق  :اإلثم في غير كفر .
-6الفسق  :السيئات  ،أو السب

()3

هذه األمور الستة تدخل جميع ها في معنى الفسق ؛ أل َّن معني

((الفسق  :الخروج عن الطاعة)) ((() 4والدين)) () 5والفسق اسم جنس وقد

( ) 1الوسيط . 397/1
( ) 2أنوار التنزيل . 163/1
( ) 3ينظـ ــر  :األشـ ــباه والنظـ ــائر لمقاتـ ــل ص  331-324وباسـ ــم الوجـ ــوه والنظـ ــائر ص

 161-159والوجوه والنظائر للدامغاني ص  364ونزهة األعين ص . 217-216
( ) 4مقاييس اللغة ص . 737
( ) 5الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .141/4
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تعددت وجوهه لدراسته دراسة مقلوبة  ،فالقرآن لم يسم الفسق بهذه األمور كما
جميعا وجه واحد .
سمى ُك ًّال منها بالفسق  ،فهي
فعل أهل الوجوه  ،واَّنما َّ
ً
ما أضافه هرون  :اشتمل كتاب الوجوه والنظائر لهرون بن موسى
على جميع األلفاظ التي اشتمل عليها كتاب األشباه لمقاتل باستثناء لفظ
نصا أو بتصرف قليل من دون أن ينسبها إليه ،
ال ًّ
الفسق  ،وقد نقلها منه نق ً
وأضاف إليها األلفاظ اآلتية :

()1

-027االعتداء  :االعتداء  :تجاوز الحد  ،والميل عن الحق

وذكر أهل الوجوه َّ
أن االعتداء جاء في القرآن الكريم على وجهين :

-1االعتداء الذي يتعدى ما أمر اهلل سبحانه كما قال هرون
والدامغاني  ،أو التجاوز كما قال العسكري .
العسكري

-2االعتداء بعينه كما قال هرون والدامغاني  ،أو الظلم كما قال
()2

أهذان وجهان لالعتداء أم هما االعتداء بعينه ؟
-022اإلمام  :قال الخليل (( :كل من اقتُِدي به  ،وقُ ِّدم في األمور،
فهو إمام  ،والنبي صلى اهلل عليه وسلم إمام األمة  ،والخليفة إمام الرعية ،
والقرآن إمام المسلمين111واإلمام  :الطريق قال تعالى َ ( :وِاَّنهُ َما لَ ِبِإ َم ٍام
()3
ُّمبِ ٍ
ين){الحجر ))}79 :
ائتممت به111ثم يجعل
وقال ابن قتيبة (( :اإلمام  :أصله ما
َ
ص ْيَناهُ ِفي
إماما ُّ ،
يؤتم بما أحصاه  ،قال اهلل تعالى َ ( :و ُك َّل َش ْي ٍء ْ
أح َ
الكتاب ً

( ) 1الوجوه والنظائر للعسكري ص . 27
( ) 2ينظـ ــر  :الوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص  54والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص -27
24والوجوه والنظائر للدامغاني ص .119
( ) 3العين ص .41-39
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إِ َم ٍام ُمبِ ٍ
كتابا  ،أو يعني اللوح المحفوظ  ،وقد ُيجعل
ين){يس  }12 :يعني ً
إماما ؛ َّ
يأتم به ويستدل  ،قال اهلل تعالى َ ( :وِاَّنهُ َما َل ِبِإ َم ٍام
ألن المسافر ُّ
الطريق ً
()1
ُّمبِ ٍ
ين) أي  :بطريق واضح))
إماما ؛
وقال العسكري (( :اإلمام  :أصله القصد ُ ،
وس ِّمي اإلمام ً
ألنه َّ
قصد  ،و َّ
ألنك تقصد قصده في أفعاله  ،وقيل للخليفة إمام ؛ َّ
َّ
يتقدم
ألنه ُي َ

فتتبع أثره  ،والطريق إمام ؛ َّ
قصد))
ألنه ُي ً

()2

وذكر هرون ومقلدوه َّ
أن اإلمام جاء في القرآن الكريم على خمسة

أوجه هي  :القائد  ،والكتاب  ،واللوح المحفوظ  ،والتوراة  ،والطريق الواضح
()3
كقوله تعالى َ ( :وِاَّنهُ َما َل ِبِإ َم ٍام ُّم ِب ٍ
ين)
اإلمام اسم جنس وقد اختلق هرون ومقلدوه له هذه األوجه ؛ لدراستهم
يسم اإلمام بالقائد  ،والكتاب  ،واللوح
إياه دراسة معكوسة ؛ إذ القرآن الكريم لم ِّ
المحفوظ  ،والتوراة  ،والطريق  ،بل َّ ًّ
إماما ووصفها به  ،فهى
سمى ُكال منها ً
جميعا وجه واحد  ،فالمراد من اإلمام أينما ورد في القرآن الكريم اإلمام بعينه
ً
 ،وال وجوه له فيه .

-029األمة  :قال الخليل (( :األمة111دين واحد وكل من كان
ُمة  ،وعن
على دين واحد
مخالفا لسائر األديان ،وكان إبراهييم عليه السالم أ َّ
ً

ُمة
بعث يوم القيامة زيد بن عمرو أ َّ
النبي صلى اهلل عليه وسلم َّأنه قال ُ :ي َ
على حدة  ،وذلك َّأنه تب أر من أديان المشركين  ،وآمن باهلل قبل مبعث النبي
( ) 1تأويل مشكل القرآن ص .255-254
( ) 2الوجوه والنظائر ص . 17
( ) 3ينظ ــر  :الوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص  45والوج ــوه وانظ ــائر للعس ــكري ص -17
19والوج ــوه والنظ ــائر لل ــدامغاني ص111-99ونزه ــة األع ــين ص  36-35ومنتخ ــب قـ ـرة
العيون ص .51
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عليه الصالة والسالم  ،وكان ال يدري كيف الدين  ،وكان يقول  :اللهم إني

أعبدك وأب أر إليك من كل ما ُع ِبد من دونك وال أعلم الذي يرضيك عني فأفعله
ُمة  ،وقد يجيء
 ،حتى مات  ،وكل قوم ُنسبوا إلى نبي  ،وأضيفوا إليه فهم أ َّ

في بعض الكالم َّ
ُمة محمد صلى اهلل عليه وسلم هم المسلمون خاصة ،
أن أ َّ
ُمته من أ ِ
وجاء في بعض الحديث َّ
ُرسل إليه ممن آمن به أو كفر به فهم
أن أ َّ
ُمة على حدة ،
ُمته في اسم األ َُّمة ال في الملَّة  ،وكل جيل من الناس هم أ َّ
أ َّ
ُمة  ،كما جاء في الحديث  :لوال َّ
ُمة
أن الكالب أ َّ
وكل جنس من السباع أ َّ
()1

وقال ابن قتيبة (( :أصل

ألمرت بقتلها  ،فاقتلوا منها كل أسود بهيم))
ُ
األ َُّمة  :الصنف من الناس والجماعة111وكل صنف من الدواب والطير مثل

بني آدم في المعرفة باهلل  ،وطلب الغذاء  ،وتوقي المهالك  ،والتماس
َّ
الذرء111ثم تصير األ َُّمة  :الحين  ،كقوله تعالى ( :و َّ
ُم ٍة){يوسف :
اد َك َر َب ْع َد أ َّ
َ
َّ }45
كأن األ َُّمة من الناس القرن ينقرضون في حين  ،فتقام األ َُّمة مقام الحين
ِ ِ ِ
ُم ًة َقانِتًا
ان أ َّ
يم َك َ
 ،ثم تصير األ َُّمة  :اإلمام والرباني كقوله تعالى ( :إ َّن إ ْب َراه َ
ِ
ِ
إماما يقتدي به الناس
لِلّ ِه َحنِ ً
يفا َوَل ْم َي ُك م َن اْل ُم ْش ِرك َ
ين){النحل  }121 :أي ً :
ُمة ؛ َّ
؛ َّ
ألنه سبب االجتماع  ،وقد يجوز َّأنه
ُمة  ،فسمي أ َّ
ألنه ومن اتبعه أ َّ
ُس ِّمي أُ َّمة ؛ َّ
ُمة  ،ومن
ألنه اجتمع عنده من خالل الخير ما يكون مثله في أ َّ
األمة
ُمة  ،وقد تكون َّ
ُمة وحده  ،أي  :هو يقوم مقام أ َّ
هذا يقال  :فالن أ َّ

ُم ٌة َي ْد ُع َ ِ
ون
أ َّ
ْم ُر َ
ون إَلى اْل َخ ْي ِر َوَيأ ُ
ِ
ون){آل عمران }114 :
اْل ُم ْفل ُح َ

جماعة العلماء كقوله تعالى َ ( :وْلتَ ُكن ِّمن ُك ْم
بِاْلمعر ِ
وف َوَي ْنهَ ْو َن َع ِن اْل ُمن َك ِر َوأ ُْوَلـئِ َك ُه ُم
َ ُْ
اءنا َعلَى
أي  :يعلمون  ،واأل َُّمة  :الدين قال تعالى ( :إَِّنا َو َج ْدَنا َآب َ
ُم ٍة){الزخرف  }23 ، 22 :أي  :على دين111واألصل َّأنه يقال للقوم
أ َّ

ُمة  ،فتقام األ َُّمة مقام الدين ؛ ولهذا قيل للمسلمين
يجتمعون على دين واحد أ َّ

( ) 1العين ص  ، 39وينظر  :مقاييس اللغة ص . 16
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ُمة محمد
أ َّ
ُمتُ ُك ْم
َه ِذ ِه أ َّ
( َوَل ْو َشاء
اإلسالم))

صلى اهلل عليه وسلم َّ
ألنهم على أمر واحد  ،قال تعالى َ ( :وِا َّن
ُم ًة و ِ
اح َد ًة َوأََنا َرُّب ُك ْم َفاتَّقُ ِ
ون){المؤمنون  }52 :وقال اهلل تعالى :
أ َّ َ
ُم ًة و ِ
اح َدةً){النحل  }93 :أي  :مجتمعة على
الّلهُ َل َج َعَل ُك ْم أ َّ َ

()1

وقال العسكري (( :األ َُّمة  :راجعة إلى الفصد  ،وهي

ُمة ؛ َّ
ألنه
الجماعة111ويجوز أن يكون أصل الكلمة الجمع  ،فقيل للرجل أ َّ
يسد َّ
األم لجمعها أمر
مسد الجماعة  ،واإلمام إمام الجتماع القوم عليه  ،و ُّ

األمة  :الدهر ؛ َّ
ألن ها جماعة شهور وأعوام  ،وهو قوله تعالى :
الولد  ،و َّ
(و َّ
أمه إذا قصد االجتماع معه  ،وفالن
ُم ٍة){يوسف 111}45 :و َّ
اد َك َر َب ْع َد أ َّ
َ
()2
حسن األ َُّمة ؛ وذلك الجتماع خلقه على االستواء))

وذكر أهل الوجوه َّ
أن األ َُّمة وردت في القرآن الكريم على الوجوه
اآلتية  :العصبة  ،و َّ
ُمة
الملة  ،وسنين  ،والقوم  ،واإلمام  ،واألُمم الخالية  ،وأ َّ
أمته الكفار منهم
َّ
محمد صلى اهلل عليه وسلم  ،المؤمنون به
خاصة  ،و َّ

أمة كل رسول  ،وأُمم البهائم والطير  ،والصنف من الناس ،
َّ
خاصة  ،و َّ

والجماعة  ،والحين  ،والرجل العظيم

()3

وس ِّميت
أهذه وجوه لأل َّ
ُمه أم هي األ َُّمة بعينها؟! قال العسكري ُ (( :

َّ
ُمة ؛ َّ
ُمةَّ 111
ألنه جماعة أوقات
وس ِّمي الحين أ َّ
الملة أ َّ
قصد وتُتَّبعُ 111
ألنها تُ َ
وس ِّمي بذلك ؛ َّ
ؤم في الحوائج
ألنه ُي ُّ
وشهور111وقيل األ َُّمة  :الرجل العظيم ُ ،
( ) 1تأويل مشكل القرآن ص  249-244وينظر  :مقاييس اللغة ص . 16
( ) 2الوجوه والنظائر ص .21-19
( ) 3ينظ ــر  :الوج ــوه والنظ ــائر لهـ ــرون ص  47-45والوج ــوه والنظ ــائر للعسـ ــكري ص
 25-19والوجوه والنظائر للـدامغاني ص111-111ونزهـة األعـين ص  45-44ومنتخـب
قرة العيون ص .56
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()1
وس ِّمي
قصد))
وس ِّميت الملَّة أ َّ
َّ
ُمةُ 111
فتأمل قول العسكري ُ (( :
 ،أي ُ :ي َ
باألمة  ،فالعسكري
وس ِّمي بذلك)) أي ُ :س ّمي الرجل العظيم
َّ
الحين أُ َّمةُ 111
صرح َّ
سمى الملَّة باأل َُّمة ،
سم األ َُّمة بالملَّة  ،بل َّ
نفسه َّ
بأن القرآن الكريم لم ُي ِّ
سم األ َُّمة بالرجل
سم األ َُّمة بالحين  ،بل َّ
سمى الحين باأل َُّمة  ،ولم ُي ِّ
ولم ُي ِّ

سمى الرجل العظيم باأل َُّمة  ،وهذا عين ما حصل في باقي الوجوه
العظيم بل َّ

 ،هذه هي الحقيقة ؛ ذلك َّ
أن األ َُّمة اسم جنس  ،واسم الجنس يكون صفة لما
يقع تحت معناه  ،وليس ما يقع تحته يكون صفة له ؛ لذا أقول ما قلته في
أوجه اللفظ السابق َّ
ُمة الوجوه المذكورة ؛
بأن هرون ومقلديه قد اختلقوا لأل َّ

يسم األ َُّمة بهذه الوجوه ،
لدراستهم إياها دراسة معكوسة ؛ إذ القرآن الكريم لم ِّ
جميعا وجه واحد ،
ُمة ووصفها بها  ،فهى
كما فعلوا  ،بل س َّمى ُك ًّال منها أ َّ
ً
األمة اينما جاءت في القرآن الكريم األ َُّمة بعينها  ،وال وجوه لها
فالمراد من َّ
فيه .

-091أنشأ  :قال ابن فارس (( :النون والشين والهمزة أصل صحيح

يدل على ارتفاع في شيء وسمو  ،ونشأ السحاب ارتفع  ،وأنشأه اهلل رفعه
ومنه ( :إِ َّن َن ِ
يال){المزمل  }6 :يراد بها القيام
اشَئةَ اللَّْي ِل ِه َي أَ َش ُّد َو ْ
طًئا َوأَ ْق َوُم ِق ً
()2
واالنتصاب  ،واهلل أعلم))

وذكر أهل الوجوه َّ
أن النشوء جاء في القرآن الكريم على ثالثة

أوجه  :الخلق  ،و ُّ
الشب  ،كما قال هرون والدامغاني  ،أو النبات كما قال
َّ ِ ()3
العسكري  ،والقيام كقوله تعالى ( :إِ َّن َن ِ
اشَئ َة اللْيل)
() 1الوجوه والنظائر ص 23-21
( ) 2مقاييس اللغة ص . 499

( ) 3ينظــر  :الوجــوه والنظــائر لهــرون ص 174والوجــوه والنظــائر للعســكري ص -323
324والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 49
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والخلق والشب والقيام والنبات بمعنى اإلنبات معان مرادفة للنشوء وال
أوجه .

-090إن  :قال هرون (( :تفسير (إن) على ستة وجوه  :فوجه منها
(إن) يعني (إذ) قذلك قوله تعالى في البقرة ( :يا أَي َّ ِ
آم ُنوْا اتَّقُوْا اللّ َه
ُّها الذ َ
ين َ
َ َ
ِ
ين){البقرة  }274 :يعني  :إذ كنتم
َوَذ ُروْا َما َب ِق َي ِم َن ِّ
الرَبا إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمن َ
ِ
ين){آل عمران :
ال تَ ِه ُنوا َو َ
مؤمنين َ ( :و َ
ال تَ ْح َزُنوا َوأَنتُ ُم األ ْ
َعلَ ْو َن إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمن َ
 }139يعني  :إذ كنتم مؤمنين111
الوجه الثاني ( :إن) يعني (ما) فذلك قوله في 111الزخرف ُ ( :ق ْل
ِ
إِن َك ِ
ين){الزخرف }41 :
ان ل َّلر ْح َم ِن َوَل ٌد َفأََنا أ ََّو ُل اْل َعا ِبد َ
َ
الوجه الثالث ( :إن) يعني (لقد) فذلك قوله تعالى في بني إسرائيل :

ال){اإلسراء }114 :
ان َو ْع ُد َربَِّنا لَ َم ْف ُعو ً
(إِن َك َ
ِّن
الوجه الرابع ( :إن) يعني (لئال) فذلك قوله في سورة النساء ُ ( :يَبي ُ
الّله َل ُكم أَن تَ ِ
ضُّلوْا){النساء  }176 :يقول  :لئال تضلوا
ُ ْ
الوجه الخامس ( :أن) يعني (بأن) فذلك قوله تعالى في الزخرف :
ِّ
ين){الزخرف  }5 :يعني :
(أَ َفَن ْ
ص ْف ًحا أَن ُكنتُ ْم َق ْو ًما ُّم ْس ِرِف َ
ض ِر ُ
ب َعن ُك ُم الذ ْك َر َ
أن كنتم
الوجه السادس ( :إن) بعينه فذلك قوله عز وجلِ(111إ َّن الّل َه َل ُه
ك الس ِ
ات واأل َْر ِ
مشددا في
ض){التوبة  }116 :ونحوه كثير ما كان أوله
ُمْل ُ
ً
َ
َّم َاو َ
()1
أول الكالم))

وقال الدامغاني (( :تفسير (إن) على ستة وجوه  :فوجه منها (إن)
َّ ِ
آم ُنوْا اتَّقُوْا اللّ َه َوَذ ُروْا َما
يعني (إذ) قوله تعالى في سورة البقرة َ( :يا أَيُّهَا الذ َ
ين َ
ِ
ين){البقرة  }274 :يعني  :إذ كنتم  :وكقوله تعالى
َب ِق َي ِم َن ِّ
الرَبا إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمن َ
( ) 1الوجوه والنظائر ص . 63-62
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ِ
ين){آل
في سورة آل عمران ( َوالَ تَ ِه ُنوا َو َ
ال تَ ْح َزُنوا َوأَنتُ ُم األ ْ
َعلَ ْو َن إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمن َ
عمران  }139 :يعني  :إذ كنتم 111

الوجه الثاني ( :إن) يعني (ما) قوله تعالى في سورة 111الزخرف :
ِ
( ُق ْل إِن َك ِ
ين){الزخرف }41 :
ان ل َّلر ْح َم ِن َولَ ٌد َفأََنا أ ََّو ُل اْل َعابِد َ
َ
الوجه الثالث ( :إن) يعني (لقد) قوله تعالى في سورة بني إسرائيل :

ال){اإلسراء }114 :
ان َو ْع ُد َربَِّنا لَ َم ْف ُعو ً
(إِن َك َ
ِّن
الوجه الرابع ( :أن) يعني (لئال) قوله تعالى في سورة النساء ُ ( :يَبي ُ
الّله َل ُكم أَن تَ ِ
ضلُّوْا){النساء  }176 :يعني  :لئال تضلوا
ُ ْ
الوجه الخامس ( :أن) يعني (بأن) قوله تعالى في سورة الزخرف :
ِّ
ين){الزخرف  }5 :يعني بأن
(أَفََن ْ
ص ْف ًحا أَن ُكنتُ ْم قَ ْو ًما ُّم ْس ِرِف َ
ض ِر ُ
ب َعن ُك ُم الذ ْك َر َ
كنتم
ك السَّماو ِ
ِ
ات
الوجه السادس ( :إن) بعينه قوله تعالى ( :إ َّن الّل َه َلهُ ُمْل ُ َ َ
()1
واأل َْر ِ
مشددا  ،وكان أول الكالم))
ض){التوبة  }116 :ونحو هذا ما كان
ً
َ
هذا نص ما قاله الدامغاني  ،وذاك نص ما قاله هرون  ،أال ترى َّ
أن

ال  ،حتى ِّإني لما أردت نقل نص ما قاله
الدامغاني نقل قول هرون نق ً

َّرت بعض األلفاظ
الدامغاني لم أعد كتابته  ،بل
أعدت استنساخه  ،ثم غي ُ
ُ
التي تُ َع ُّد مما تصرف فيها الدامغاني  ،وهذا عين ما فعله هرون بأشباه مقاتل
تأمل األوجه الثالثة األخيرة  ،فقد جعال (إن) المكسورة الهمزة الساكنة
ثم َّ
َّ ،
النون بمعنى من معاني (أن) المفتوحة الهمزة الساكنة النون في الوجهين
الرابع والخامس  ،فأين المكسورة من المفتوحة ؟! إذ لكل منهما معانيها

واستعماالتها وأحكامها يكفي لبيان هذا الخلط الكبير بينهما من لدنهما ِّأني

( ) 1الوجوه والنظائر ص .96-95
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تكلمت على معنى واحد من معاني (أن) المفتوحة في أربعين صفحة (،)1
ُ
()2
وعلى معنى واحد من معاني (إن) المكسورة في سبعين صفحة
وكذلك يقال الكالم نفسه في الوجه السادس الذي جعال فيه (إن)

المخففة النون بمعنى ( َّ
إن) المشددة النون  ،وبلغت درجة تقليد الدامغاني
مهم من معاني (إن)  ،وهو
لهرون إلى حد أن يقلِّده في نسيان معنى ٍّ
الشرط .

وال يصح أن نجعل (إن) بمعنى (ما) كما جاء في الوجه الثاني ؛

َّ
ألن (ما) نفسها لها عدة أوجه  ،فأي وجه من أوجهها نريد ؟ وكذلك ال يصح
أن نجعلها بمعنى (ما) النافية  ،وان كان هذا هو المراد َّ ،
ألنه يدخل حينئذ

في باب التضمين  ،وال تضمين في كتاب اهلل  ،بل الصحيح أن نجعلها

بمعنى النفي .
ولم يتطرق العسكري إلى (إن) وتطرق إليها ابن الجوزي  ،وجعلها

على أربعة أوجه  :بمعنى الشرط  ،وبمعنى (ما) وبمعنى (لقد) وبمعنى (إذ)
()3
ت بمعنى لقد
مستشهدا بما استشهد به هرون والدامغاني و(إن) التي ُج ِعَل ْ
ً
ان َو ْع ُد َربَِّنا لَ َم ْف ُعوالً) هي في الحقيقة
في الوجه الثالث كقوله تعالى ( :إِن َك َ

يت عند النحاة  ،والغرض من مجيئها التوكيد
(إن) المخففة من الثقيلة كما ُس ِّم ْ
أما جعلها
 ،ينظر في ذلك كتابي المذكور  :دراسات في النحو القرآني َّ ،
بمعنى (إذ) كما جاء في الوجه األول في قوله تعالى َ ( :وَذ ُروْا َما َب ِق َي ِم َن
ِ
َعَل ْو َن إِن
ِّ
ين) وقوله تعالى َ ( :والَ تَ ِه ُنوا َوالَ تَ ْح َزُنوا َوأَنتُ ُم األ ْ
الرَبا إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمن َ
ِ
ين) فغير صحيح  ،إذ الحرف ال يطابق معناه ّإال الحرف نفسه ،
ُكنتُم ُّم ْؤ ِمن َ
( ) 1ينظر كتابي  :دراسات في النحو العربي ص . 132-92
( ) 2ينظر كتابي  :دراسات في النحو العربي ص . 213-133
( ) 3ينظر  :نزهة األعين ص  34-37ومنتخب قرة العيون ص .53-52
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ال عن البحث  ،وقد سبق أن ذكرت َّأنه إذا بدا إشكال
وقد قيل به ًا
عجز وتكاس ً

معنوي لحرف وهو في تركيب قرآني أن ال نحل هذا اإلشكال بتضمينه معنى

حرف آخر َّ ،
حتما متأتًِّيا من قصور إدراكنا للمعنى المراد  ،بل
ألنه يكون ً
نبقي الحرف على معناه الموضوع له  ،والدراسة كفيلة بأن توصلنا إلى حل ،
بل إلى معرفة سر من أسرار اإلعجاز والبالغة في كتاب اهلل  ،جاء في

كتاب األزهية للهروي (( :معناه عند بعضهم  :إذ كنتم مؤمنين ؛ َّ
ألن
الخطاب للمؤمنين  ،ولو كانت (إن) للجزاء لوجب َّ
أن الخطاب لغير المؤمنين

 ،وقال بعضهم ( :إن) فيها للجزاء َّ ،
مؤمنا ترك الرباء ،
كأنه قال  :من كان
ً
مؤمنا لم يخش ّإال اهلل))( )1وقال المرادي (( :ومذهب المحققين َّ
أن
ومن كان
ً

(إن) في هذه المواضع كلها شرطية  ،وأجابوا عن دخولها في هذه المواطن :
ولم يثبت في اللغة َّ
أما قوله تعالى ( :إِن ُكنتُم
أن (إن) بمعنى (إذ)  ،و َّ
ِ
ين) فقيل ( :إن) فيه شرط محض ؛ َّ
ألنها أُنزلت في ثقيف  ،وكان أول
ُّم ْؤ ِمن َ
دخولهم في اإلسالم  ،وان قدرنا اآلية فيمن تقرر إيمانه  ،فهو شرط مجازي
()2

كنت ولدي فأطعني))
على جهة المبالغة  ،كما تقول  :إن َ
فتكون (إن) من األلفاظ المشتركة  ،ولها ثالثة أوجه هي  :الشرطية
 ،والنفي  ،والتوكيد .

-098أنى  :قال الخليل َّ (( :أنى  :معناها كيف ومن أين111قال :
َّأنى َّ
توجه والمحروم محروم
الغ ْنِم َم ْ
وم ْ
الغ ْنِم يوم ُ
ط َعم ُ
ط َع ُمهُ
َ
()3
وجه وكيفما َّ
أي  :أينما ت َّ
توجه))

( ) 1ص . 47-46
( ) 2الجنى الداني ص .213
( ) 3العين ص .42
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وجاء في لسان العرب َّ (( :أنى  :كلمة معناها كيف وأين))

()1

وجاء

أيضا (( :قال بعضهم َّ :أنى  :أداة لها معنيان  ،أحدهما أن تكون بمعنى
فيه ً
متى  ،قال اهلل تعالى ُ ( :قْلتُ ْم أََّنى َهـ َذا){آل عمران  }165 :أي  :متى هذا
وكيف هذا ؟111وتكون َّأنى بمعنى من أين111وفي التنزيل العزيز ُ ( :قْلتُ ْم

أََّنى َهـ َذا) يحتمل وجهين  :قلتم من أين هذا ؟ ويكون  :قلتم كيف هذا ؟))
وذكر هرون والدامغاني َّ
أن أَّنى جاءت في القرآن الكريم على ثالثة
()2

أوجه هي :

ِ
ث لَّ ُك ْم َفأْتُوْا
آؤ ُك ْم َح ْر ٌ
َّ -1أنى  :بمعنى كيف كقوله تعالى ( :ن َس ُ
َح ْرثَ ُك ْم أََّنى ِش ْئتُ ْم){البقرة . }223 :
ون){المائدة }75
َّ -2أنى  :بمعنى من أين كقوله تعالى ( :أََّنى ُي ْؤفَ ُك َ
ُمةٌ قَآئِمةٌ يتْلُون آي ِ
ات
َّ -3أنى آناء يعني الساعات كقوله تعالى ( :أ َّ
َ َ َ َ
()3
َّ
ِ
ون){آل عمران }113 :
الّله َآناء اللْي ِل َو ُه ْم َي ْس ُج ُد َ

الوجه الثالث الذي جعاله بمعنى الساعات ال يصح أن يكون وجهًا ؛
َّ
َّ
اإلني واإلنى مقصور  :ساعة
ألنه كما ترى ليس من أنى  ،قال الخليل (( :و ُ
من ساعات الليل  ،والجمع آناء)) ( )4فهو من صيغة ثانية  ،وأضاف ابن

الجوزي إلى الوجهين األول والثاني جعل َّأنى بمعنى متى( )5واقتصر العسكري
على الوجهين األولين ثم قال ما قاله ابن قتيبة (( :والمعنيان متقاربان  ،يجوز

(.141/1 ) 1
(.143/1 ) 2
( ) 3ينظر  :الوجوه والنظائر لهرون ص  64-63والوجوه والنظائر للـدامغاني ص -96
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( ) 4العين ص .42
( ) 5ينظر  :نزهة األعين ص  26-25ومنتخب قرة العيون .39-34
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أن يتأول كل واحد منهما على ما يتأول عليه اآلخر))( )1وقال ابن الجوزي :

((قال شيخنا علي بن عبيد اهلل َّ :أنى  :لفظ زمان يرد في كل مكان  ،بحسب
ال عن زمان كان بمعنى
ما يقتضيه من زمان وحال ومكان  ،فإذا وقع سؤا ً

متى  ،واذا كان سؤاالً عن حال  ،كان بمعنى كيف  ،فإذا كان سؤاالً عن
مكان  ،كان بمعنى أين)) ( )2وال يصح هذا القول ؛ َّ
ألنه لو َّ
صح الكتفى بها

القرآن الكريم واستغنى بها عن استعمال  :متى  ،وكيف  ،وأين  ،والحقيقة َّ
أن

لـ( َّأنى) داللة واحدة  ،و َّأنها لم تختص لمعنى واحد من معاني هذه المعاني
الظروف الثالثة  ،بل هي تجمع بين معانيها في كل موضع  ،أو َّأنها تقع

جميعا  ،لذلك جاز أن يكون قوله تعالى َ ( :فأْتُوْا َح ْرثَ ُك ْم أََّنى
عند مفترقها
ً
ِش ْئتُ ْم) بمعنى  :فأتوا نساءكم في القُُبل كيف شتتم  ،ومن أين شئتم  ،ومتى
شئتم باستثناء األوقات التي نهى عنها الشرع .

ومَب َّوأ الرجل  :منزله الذي
-093باؤوا  :أصل البوء  :الرجوع ُ ،
يرجع إليه إذا فرغ من أموره  ،وكثر حتى ُس َّمي اإلنزال  :التبوئة  ،والباءة

المباءة  :منزل القوم  ،وقد أباءه عليه َّ :
رده عليه  ،وباء فالن بذنبه  :عاد
و َ
()3
إليه
وذكر أهل الوجوه أن (باؤوا) جاء في القرآن الكريم على أربعة أوجه
()4
َّ
وتوطن  ،ورجع
هي  :استوجبوا  ،ونزل ،
( ) 1تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ص  241والوجوه والنظائر للعسكري ص .72
( ) 2نزهة األعين ص . 25
( ) 3ينظر  :العين ص ، 92ومقاييس اللغة ص  ، 116والوجوه والنظائر للعسـكري ص

.45

( ) 4ينظ ــر  :الوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص  ، 34والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص 45
والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 123
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وهذه المعاني كما ترى مرادفة لـمعنى (باؤوا) وليست أوجهًا لها ،
ال (باؤوا) في الوجه األول بمعنى
فتدخل في باب التفسير  ،فقد جعلوا مث ً

ض ٍب){البقرة :
ض ٍب َعَلى َغ َ
آؤوْا بِ َغ َ
استوجبوا  ،مستشهدين بقوله تعالى َ ( :فَب ُ
 }91وقالوا والمعنى  :استوجبوا غضب اهلل  ،وال ُي ُّ
عد هذا وجهًا  ،بل هو
تفسير  ،لذلك جاز أن تكون بمعنى  :استحقوا  ،أو رجعوا  ،قال الطبري :
() 1

آؤوْا) فباؤوا بغضب من اهلل استحقوه منه بكفرهم))
((قوله تعالى ( :فََب ُ
آؤوْا) أي  :رجعوا  ،وأكثر ما يقال في
وقال القرطبي (( :قوله تعالى َ ( :فَب ُ
()2
الشر))
-092حس ًنا (( :الحسن  :ضد القبح  ،والمحاسن من اإلنسان

وغيره  :ضد المساوئ))

()3

وذكر أهل الوجوه َّ
أن (الحسن) جاء في القرآن الكريم على خمسة

أوجه  :الحق  ،والمحتسب  ،والجنة  ،والعفو  ،والبِر

()4

الحق  ،وال ِبر  ،والعفو  ،ألفاظ مرادفة للحسن  ،وليست أوجهًا له ،
والمحتسب  :موصوف بالحسن ؛ َّ
حسنا  ،وكذلك
ألنه أريد من يعمل عمالً ً
الجنة ؛ َّ
ألن الحسن اسم جنس يوصف به الجنة وغيرها .

-095الخزي  :قال الخليل (( :خزي فالن يخزى ِخ ْزًيا  ،وهو من
السوء))( )5و((أخزاه اهلل  ،أي  :أبعده ومقته  ،واالسم  :الخزي)) ()1وقال ابن
( ) 1جامع البيان . 479/1
( ) 2الجامع ألحكام القرآن .25/2
( ) 3مقاييس اللغة ص .217
( ) 4ينظ ــر  :الوج ــوه والنظ ــائر لهـ ــرون ص  44-43والوج ــوه والنظ ــائر للعسـ ــكري ص
127-126والوجوه والنظائر للدامغاني ص.174-173
( ) 5العين ص . 244
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ابن الجوزي (( :روي عن ابن عباس رضي اهلل عنه َّأنه قال  :الخزي :
اإلهانة))

()2

وذكر أهل الوجوه َّ
أن الخزي جاء في القرآن الكريم على أربعة أوجه
()3

هي  :القتل والجالء  ،والعذاب  ،والذل والهوان  ،والفضيحة

الذل والهوان  ،والفضيحة  ،كما جاءا في الوجهين الثالث والرابع

معنيان مرادفان للخزي  ،وكذلك الوجهان األوالن َّ
ألنه ما من قتل وجالء ،

وال من عذاب ال يصحبه الخزي والذل والهوان  ،لذلك قال العسكري عن
الوجه األول  (( :ويجوز أن يكون الخزي في هذه اآليات الهوان والذل يلحق
العاصين في الدنيا))

أيضا))
الهوان ً

()4

()5

وقال عن الوجه الثاني ((( :ويجوز أن يكون بمعنى

فالخزي يعني الخزي بعينه أينما ورد في القرآن الكريم  ،وال أوجه له

-096الخيانة (( :الخيانة  :التفريط فيما يؤتمن اإلنسان عليه ،
ونقيضها  :األمانة))

() 6

وذكر أهل الوجوه َّ
أن الخيانة جاءت في القرآن

( ) 1مقاييس اللغة ص . 255
( ) 2نزهة األعين ص . 114
( ) 3ينظ ــر  :الوج ــوه والنظ ــائر لهـ ــرون ص  36137والوج ــوه والنظ ــائر للعسـ ــكري ص
146-145والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 194-197
( ) 4الوجوه والنظائر ص .145
( ) 5الوجوه والنظائر ص .145
( ) 6نزهة األعين ص . 114
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الكريم على خمسة أوجه هي  :المعصية في اإلسالم أو الذنب في اإلسالم ،
والخيانة في األمانة  ،ونقض العهد  ،والخالف في الدين  ،والزنا

()0

أما باقي األوجه فقد اختلقها
الخيانة في األمانة هي الخيانة بعينها َّ ،

سم
أهل الوجوه للخيانة لدراستهم إياها دراسة معكوسة  ،فالقرآن الكريم لم ُي ِّ

الخيانة بالمعصية  ،ونقض العهد  ،والخالف في الدين  ،والزنا  ،كما فعل
سمى ًّ
جميعا وجه واحد
كال منها بالخيانة  ،فهي
أصحاب كتب الوجوه  ،بل َّ
ً
والحقيقة َّ
أن المراد من الخيانة أينما وردت في كتاب اهلل الخيانة بعينها  ،وال
وجوه له فيه .

-097الخير  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن لفظ (الخير) ورد في القرآن

الكريم على الوجوه اآلتية  :المنفعة  ،والنعمة  ،والخير الذي هو ضد الشر ،
وخير يعني أفضل  ،والمال  ،والطعام  ،والخيل  ،واألجر  ،والثواب ،

واإليمان  ،واإلسالم  ،والعافية  ،والصالح  ،واإلصالح  ،والدنيا  ،والقوة
والقدرة  ،والعفة والصيانة  ،وحسن األدب  ،والنوافل  ،والنصر  ،والقرآن ،
والطعام  ،والهدى  ،والبيان

()8

النعمة  ،والمنفعة  ،وما كان ضد الشر  ،معان مرادفة للخير ،
واستشهدوا للخير الذي جعلوه بمعنى أفضل  ،بقوله تعالى َ ( :وقُل َّر ِّ
اغ ِف ْر
ب ْ
َنت َخير َّ ِ ِ
َنت َخ ْي ُر
ين){المؤمنون  }114 :وقوله تعالى َ ( :وأ َ
الراحم َ
َو ْار َح ْم َوأ َ ْ ُ
ِِ
ين){يوسف }41 :
َّ
ين){المائدة  }114 :وقوله تعالى َ ( :و ُه َو َخ ْي ُر اْل َحاكم َ
الرِازِق َ
( ) 1ينظـ ــر  :الوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص  55-54وتأويـ ــل مشـ ــكل الق ـ ـرآن ص 262
والوج ــوه والنظ ــائر للعس ــكري ص 156-155والوج ــوه والنظ ــائر لل ــدامغاني ص211-199
ونزهة األعينص . 114
( ) 2ينظ ــر  :الوج ــوه والنظ ــائر لهـ ــرون ص  53-52والوج ــوه والنظ ــائر للعسـ ــكري ص
 155-153والوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر للـ ـ ــدامغاني ص  197-196ونزهـ ـ ــة األعـ ـ ــين ص -121
. 121
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أخَير
وهذا المعنى كما ترى لم يجئ من الخير نفسه  ،واَّنما من مجيئه بمعنى ْ
أما باقي الوجوه فقد
على وزن (أفعل)  ،أي  :لمجيئه بمعنى اسم التفضيل َّ ،

اختلقها أهل الوجوه للخير لدراستهم إياها دراسة معكوسة  ،فالقرآن الكريم لم
سمى ًّ
كال منها بالخير ،
سم الخير بهذه الوجوه المذكورة  ،كما فعلوا  ،بل َّ
ُي ِّ
جميعا وجه واحد  ،والحقيقة َّ
أن المراد من الخير أينما وقع في القرآن
فهي
ً
عرفه العسكري نفسه بقوله :
الكريم الخير بعينه  ،وال وجوه له فيه  ،فهو كما َّ

((الخير  :اسم لكل منفعة))
ممدوح ومرغوب فيه))

()8

() 0

وابن الجوزي بقوله (( :الخير  :اسم لكل

مرت دراسة هذا اللفظ في الدراسة النموذجية .
-092الذكر َّ :

-099الرحمة  :قال ابن فارس (( :الراء والحاء والميم  :أصل واحد

يدل على الرقة والعطف والرأفة  ،يقال من ذلك  :رحمه يرحمه  :إذا َّ
رق له
()3
وتعطَّف عليه))
وذكر أهل الوجوه َّ
أن الرحمة جاءت في القرآن الكريم على الوجوه

اآلتية  :الرقَّة  ،والمغفرة  ،واإلسالم  ،والجنة  ،والمطر  ،والنبوة  ،والعصمة

 ،والنعمة  ،والقرآن  ،والنصر ،والرزق  ،والعافية  ،والمودة  ،واإليمان ،
و َّ
المنة  ،والسعة  ،والتوفيق  ،وعيسى عليه السالم  ،ومحمد صلى اهلل عليه
وسلم

()2

( ) 1الوجوه والنظائر ص . 153
( ) 2نزهة األعين ص .121
( ) 3مقاييس اللغة ص .375
( ) 4ينظـ ــر  :الوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص  41-34والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص
167-165والوجوه والنظائر للدامغاني ص.227-224
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الرقة  ،والمغفرة  ،مرادفتان للرحمة  ،والرحمة اسم جنس كالخير
معنيان متقاربان ؛ لذلك جاز أن نجعل وجوه أحدهما مكان الثاني  ،فاإلسالم

 ،واإليمان  ،والعافية  ،والنعمة  ،والنصر  ،والقرآن  ،من وجوه الرحمة هنا ،
وقد كانت نفسها من وجوه الخير في اللفظ األسبق  ،وأقول هنا ما قلته في
وجوه األلفاظ السابقة  ،فقد اختلق أهل الوجوه هذه الوجوه لدراستهم إياها
يسم الرحمة بهذه الوجوه  ،كما فعلوا  ،بل
دراسة معكوسة  ،فالقرآن الكريم لم ِّ
سمى ًّ
جميعا وجه واحد  ،وال وجوه لها فيه .
كال منها بالرحمة  ،فهي
َّ
ً
-811الشقاق  :قال ابن فارس (( :الشين والقاف  :أصل واحد يدل
ويشتق منه على معنى
على انصداع في الشيء  ،ثم ُيحمل عليه ُ ،
()0
االستعارة111ومن الباب  :الشقاق  :الخالف))

وذكر أهل الوجوه َّ
أن الشقاق ورد في القرآن الكريم على ثالثة أوجه :

الضالل  ،والخالف  ،والعداوة

()8

والضالل  ،والخالف  ،والعداوة  ،معان مرادفة للشقاق  ،وليست
أوجهًا له .
-810الطهور  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن الطهور ورد في القرآن الكريم
على الوجوه اآلتية  :االغتسال  ،واالستنجاء  ،والطهور من جميع األحداث

والجنابة  ،والطهر من الحيض  ،والتنزه عن إتيان الرجال في أدبارهم ،
والطهور من الشرك  ،والطهور من الذنوب  ،والطهارة من األوثان ،

( ) 1مقاييس اللغة ص . 443-442
( ) 2ينظــر  :الوجــوه والنظــائر لهــرون ص  47والوجــوه والنظــائر للعســكري ص -217
219والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 243-242
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والسالمة من سائر المستقذرات  ،وطهور القلب من الريبة  ،والطهور من
الفاحشة واإلثم  ،والحالل

()0

إذا كانت الطهور أو الطهارة ((يدل على نقاء وزوال دنس111والتنزه

()8
عرفه ابن فارس َّ ،
فإن هذه الوجوه جميعها تعني
عن الذم وكل قبيح)) كما َّ

الطهارة بعينها وال أوجه .

-818العدوان  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن العدوان جاء في القرآن الكريم

على وجهين هما :

ال تَ ُك ِ
ون
وه ْم َحتَّى َ
-1السبيل  :كقوله تعالى َ ( :وَق ِاتلُ ُ
ون فتَْنةٌ َوَي ُك َ
َ
الدين لِّل ِه َفِإ ِن انتَهوْا َفالَ ع ْدو َّ
َّ ِ ِ
ين){البقرة  }193 :والمعنى :
ان إِال َعَلى الظالم َ
ُ َ َ
ِّ ُ
َ
ِ
فال سبيل إالَّ على الظالمين  ،وقوله تعالى َ ( :ق َ ِ
َّما
ال َذل َك َب ْيني َوَب ْيَن َك أَي َ
ان َعلَ َّي){القصص  }24 :أي  :فال سبيل علي .
ض ْي ُ
ت فَال ُع ْد َو َ
األجلَ ْي ِن قَ َ
َ

-2الظلم الصراح  :كقوله تعالى َ ( :وتَ َع َاونُوْا َعلَى اْل ِّبر َوالتَّ ْق َوى َوالَ
تَ َعاوُنوْا َعَلى ِ
اإلثِْم َواْل ُع ْد َو ِ
ان){المائدة ) 3( }2 :وجعله العسكري على ثالثة
َ
()2
أوجه  :العذاب  ،والظلم  ،واالعتالل والحجة
العدوان واالعتداء والعداء والعدوى والتعدي  :الظلم
قال الخليل ُ (( :
البراح)) ( )0وقال ابن فارس (( :العين والراء والحرف المعتل  :أصل واحد
( ) 1ينظـ ــر  :الوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص  61-61والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص
 192-191والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر لل ـ ــدامغاني ص  319-314ونزه ـ ــة األع ـ ــين ص -193
. 194
( ) 2مقاييس اللغة ص .539
( ) 3ينظ ــر  :الوج ــوه والنظ ــائر له ــرون ص  57والوج ــوه والنظ ــائر لل ــدامغاني ص 336
ونزهة األعين ص . 211-199
( ) 4ينظر  :الوجوه والنظائر ص . 245-244
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صحيح ترجع إليه الفروع كلها  ،وهو يدل على تجاوز في الشيء  ،وتقدم لما
العدوان  :الظلم الصراح  ،واالعتداء مشتق من
ينبغي أن يقتصر عليه111و ُ
العدوان)) ( )8وقال العسكري (( :االعتداء أصله تجاوز الحد  ،ومنه قيل :
عدوا ؛ لتجاوزه حد السعي
عداه جاوزه  :إذا جاوز قدره ُ ،
وس ِّمي العدو ً
اعتداء ؛ َّ
ألنه
وس ِّمي الظلم
ً
والمشي  ،ويجوز أن يكون أصله من الميلُ 111

ميل عن الحق))

()3

عرفه الخليل بالظلم
فالعدوان ال يعني الظلم بل ما جاوزه  ،ولهذا َّ
ُ
وعرفه ابن فارس بالظلم الصراح  ،وكذلك ال يعني العذاب بل ما
البراح َّ ،

جاوزه  ،فهو كما قال ابن فارس (( :يدل على تجاوز في الشيء)) وهذا

العدوان بمعنى العذاب في
عرف من السياق  ،فقد جعل العسكري ُ
الشيء ُي َ
قوله تعالى ( :فَِإ ِن انتَهوْا فَالَ ع ْدو َّ
َّ ِ ِ
ين) فإذا صح هذا َّ
فإنه ما
ان إِال َعلَى الظالم َ
ُ َ َ
َ
صرح به العسكري نفسه فقال :
أريد به العذاب بل ما جاوزه  ،وهذا ما َّ

((ويجوز أن يكون ُس ِّمي عذاب اآلخرة ُعدو ًانا ؛ لمجاوزته حد العذاب
()2
المعهود))
وكذلك قوله تعالى ( :وال تَ َعاوُنوْا َعلَى ِ
اإلثِْم َواْل ُع ْد َو ِ
ان) فليس المراد
َ
َ
العدوان  :الظلم  ،كما قال أهل الوجوه  :هرون والعسكري والدامغاني
من ُ
وابن الجوزي  ،واَّنما أفاد المجاوزة في الشيء  ،وهذا الشيء كما يبدو لي

هو اإلثم نفسه َّ ،
ألن المعنى  ،واهلل أعلم  :وال تعاونوا على اإلثم  ،والعلى ما
تعداه وجاوزه أي  :اإلثم وما أكبر منه .

( ) 1العين ص .611
( ) 2مقاييس اللغة ص .647
( ) 3الوجوه والنظائر ص . 27
( ) 4الوجوه والنظائر ص . 244
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ان َعلَ َّي) فليس
ض ْي ُ
ت فَال ُع ْد َو َ
األجلَ ْي ِن قَ َ
َّما َ
وكذلك قوله تعالى ( :أَي َ
قضيت أحد األجلين  ،فال
المراد من العدوان السبيل  ،بل المعنى َّ :أنه إذا
ُ

ُيعتدى عَل َّي بأن ُيطَلب مني أن أتجاوز مدة أحدهما .
العدوان بعينه أينما ورد في القرآن الكريم  ،وال وجوه
فالعدوان أُريد به ُ
ُ
له فيه .

-813العفو  :قال ابن فارس (( :العين والفاء والحرف المعتل :

أصالن يدل أحدهما على ترك الشيء  ،واآلخر على طلبه  ،ثم يرجع إليه
فروع كثيرة  ،ال تتفاوت في المعنى  ،فاألول  :العفو  :عفو اهلل تعالى عن
فضال منه111وعفا  :درس  ،وعفا :
خلقه  ،وذلك تركهم إياهم فال يعاقبهم
ً
كثر111فإذا تُِرك ولم ُيتعهَّد حتى خفي على مر الدهر فقد عفا  ،واذا تُِرك

ولم ُيقطَع  ،ولم ُي َج ّز فقد عفا  ،واألصل فيه الترك))( )0و((العفو  :يقال ويراد
به الصفح  ،ومنه عفو اهلل تعالى عن عبده  ،ويقال ويراد به زوال األثر ،
يقال  :عفت الديار  :إذا غطَّى التراب أثرها فخفيت)) ( )8فعفا الشيء  :يعني
أيضا.
ُد ِرس لتركه  ،أو كثُر لتركه ً
وذكر أهل الوجوه َّ
أن العفو ورد في القرآن الكريم على األوجه اآلتية

هي  :الصفح والمغفرة  ،والكثرة  ،والفضل من األموال  ،والترك  ،والعفو
بعينه

()3

جعل العفو يعني العفو بعينه  ،يفيد َّ
أن باقي األوجه المنسوبة إليه ال

تعني العفو بعينه  ،بل هي من مرادفاته .
( ) 1مقاييس اللغة ص .577-576
( ) 2نزهة األعين ص . 212
( ) 3ينظـ ــر  :الوجـ ــوه والنظـ ــائر لهـ ــرون ص  61-59والوجـ ــوه والنظـ ــائر للعسـ ــكري ص
 246-245والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 336-335
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-812الفتنة  :ذكر أهل الوجوه َّ
أن الفتنة جاءت في القرآن الكريم
على الوجوه اآلتية  :التكاليف  ،والشرك  ،والكفر  ،والبالء  ،والعذاب في
الدنيا  ،والحرق بالنار  ،والقتل  ،والصد عن دين اهلل  ،والضالل أو الضاللة

 ،والمعذرة أو الجواب  ،والمرض  ،والقضاء  ،واإلثم  ،والعقوبة  ،والعبرة ،
والجنون  ،والفتنة بعينها

()0

فتنت الذهب في
قال ابن قتيبة (( :الفتنة  :االختبار  ،يقال :
ُ
النار  :إذا أدخلته إليها لتعلم جودته من رداءته)) ( )8وكذلك يفتتن اهلل سبحانه
وتعالى عباده ويختبرهم ؛ ليعلم مؤمنهم من كافرهم  ،وصدقهم من كذبهم

بنيران فتن كثيرة منها :

التكاليف التي فرضها اهلل عليهم  ،أيحافظون عليها أم يتهاونون فيها
 ،وكذلك يفتتنهم بالبالء  ،والعذاب في الدنيا  ،والعقوبة  ،والجنون  ،والمرض
 ،وما قضاه اهلل فيهم َّ
وقدره  ،وتعرضهم من لدن الكفرة للقتل  ،والحرق بالنار

تعرض
 ،ودعوتهم للكفر باهلل  ،والشرك به  ،وصدهم عن دين اهلل  ،فمن َّ

لهذه األمور وصبر  ،وبقي ثابتًا على دينه  ،فقد نجا  ،ومن جزع وار َّ
تد فقد
افتتن  ،ووقع في الفتنة  ،فالفتنة  :هي الردة التي يقع فيها العبد بعد افتتانه

وعدم تجاوزها عند اختباره بها  ،كالشرك والكفر واإلثم وغضب اهلل وناره ،
ِ
َّ ِ
ِ
لذلك َّ
ون){الذاريات :
فإن قوله تعالى ُ ( :ذوقُوا فتَْنتَ ُك ْم َه َذا الذي ُكنتُم بِه تَ ْستَ ْع ِجلُ َ
 }14معناه ذوقوا نار فتنتكم

( ) 1ينظر  :الوجـوه والنظـائر لهـرون ص  57-55وتأويـل مشـكل القـرآن البـن قتيبـة ص
 261-261والوجوه والنظائر للعسكري ص  267-265والوجـوه والنظـائر للـدامغاني ص
 365-364ونزهة األعين ص . 225-232

( ) 2تأويل مشكل القـرآن ص  261وينظـر  :مقـاييس اللغـة ص  ، 727والوجـوه والنظـائر
للعسكري . 265
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وقد اسشهدوا لجعل الفتنة بمعنى المعذرة أو الجواب بقوله تعالى :
ِ
ِ
ِ
ين){األنعام }23 :
(ثَُّم َل ْم تَ ُكن فتَْنتُهُ ْم إِ ّال أَن َقالُوْا َوالّله َربَِّنا َما ُكَّنا ُم ْش ِرك َ
وهذا وجه مختلق كباقي الوجوه  ،والدليل على ذلك أن ابن الجوزي
الذي عيَّن جعل الفتنة في هذه اآلية بمعنى المعذرة في النزهة والمنتخب

()0

لم

يعيِّنه في الزاد  ،بل قال في تفسيره (( :وفي الفتنة  :أربعة أقوال  :أحدها :
َّأنها بمعنى الكالم والقبول111والثاني َّ :أنها المعذرة111والثالث َّ :أنها بمعنى

البلية111والرابع َّ :أنها بمعنى االفتتان  ،والمعنى  :لم تكن عاقبة فتنتهم ،
تبرؤوا منه
قال الزجاج (( :لم يكن افتتانهم بشركهم واقامتهم عليه ّإال أن َّ

غاويا  ،فإذا وقع في
إنسانا يحب
وانتفوا منه  ،ومثل ذلك في اللغة أن ترى
ً
ً
هلكة تب أر منه  ،فتقول له  :ما كانت محبتك لفالن ّإال أن انتفيت منه ،

وتصرف
عرف معاني الكالم ،
َّ
وقال  :وهذا تأويل لطيف  ،ال يعرفه ّإال من َ
العرب في ذلك  ،وقال ابن األنباري  :والمعنى َّ :أنهم افتتنوا بقولهم هذا ؛ إذ
كذبوا فيه ،ونفوا عن أنفسهم ما كانوا معروفين به في الدنيا))

()8

فليس المراد

من الفتنة هنا المعذرة  ،بل الفتنة بعينها بالتبرئ منها  ،أو االعتذار عن

وقوعهم فيها في الدنيا .

واستشهدوا لجعلها بمعنى العبرة بقوله تعالى َ ( :ربََّنا الَ تَ ْج َعْلَنا ِفتَْن ًة
َّ ِ ِ
ِّ
ال
ين){يونس  }45 :قال ابن الجوزي (( :في قوله تعالى َ ( :
لْل َق ْوِم الظالم َ
تَ ْج َعْلَنا ِفتَْن ًة) ثالثة أقوال  :أحدها  :ال تهلكنا بعذاب على أيدي قوم فرعون ،
وال بعذاب من فبلك ؛ فيقول قوم فرعون  :لو كانوا على حق ما ُع ِّذبوا وال

سلطنا عليهم  ،والثاني  :ال تسلطهم علينا فيفتنونا  ،والثالث  :ال تسلطهم

( ) 1ينظر  :نزهة األعين ص  224ومنتخب قرة العيون ص .194
( ) 2زاد المسير  15-14/3وينظر  :معاني القرآن واعرابه . 191/2
498

فيفتنون بنا ؛ لظنهم َّأنهم على حق))
علينا ؛ ُ
الفتنة بعينها.

()0

أيضا
فالمراد من الفتنة هنا ً

فالوجوه التي ذكرها أهل الوجوه للفتنة جميعها غير صحيحة  ،وهي

مع ذلك لو صحت م ختلقة عن طريق دراستهم إياها دراسة معكوسة  ،فالقرآن
سمى ًّ
كال
سم الفتنة بهذه الوجوه  ،كما فعل أهل الوجوه  ،واَّنما َّ
الكريم لم ُي ِّ
منها بالفتنة  ،فهي إذن جميعها وجه واحد  ،والحقيقة َّ
أن المراد من الفتنة
أينما وردت في القرآن الكريم الفتنة بعينها  ،وال وجوه لها فيه .

فرضت عليك
-815فرض (( :الفرض  :وجوب الشيء  ،ويقال :
ُ
كذا  ،أي  :أوجبته)) ( )2ذكر أهل الوجوه َّ
أن الفرض ورد في القرآن الكريم
على ستة أوجه هي  :أوجب أو اإللزام  ،وبيَّن أو البيان  ،وأنزل أو اإلنزال

 ،و َّ
أحل أو اإلحالل  ،والقسمة  ،والفريضة بعينها

()3

اتفق أهل الوجوه  :هرون والعسكري والدامغاني وابن الجوزي على

جعل الفرض في الوجه الرابع يعني الفرض بعينه  ،مما ُي َّ
عد تصري ًحا منهم
على َّ
أيضا
أن باقي األوجه المنسوبة إليه ال تعني الفرض بعينه  ،مما يعني ً

َّ
أن الفرض ليس من األلفاظ المشتركة .

أحل  ،من لوازمه َّ ،
ألن
فأوجب  ،م اردف لـ(فرض) وأنزل  ،و ّ
الفرائض منزلة من عند اهلل  ،واهلل سبحانه ال يفرض علينا َّ
إال ما َّ
أحله لنا ،

أما جعل فرض في الوجه الثاني بمعنى بيَّن  ،فهو مختلق على قاعدة ذكر
َّ
( ) 1زاد المسير . 41/4
( ) 2تأويل مشكل القرآن ص .261
( ) 3ينظ ــر  :الوج ــوه والنظ ــائر لهـ ــرون ص  59-54والوج ــوه والنظ ــائر للعسـ ــكري ص
 254-256والوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر لل ـ ـ ــدامغاني ص  266ونزهـ ـ ــة األع ـ ـ ــين ص 219-214
ومنتخب قرة العيون . 144-147
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ما أفاد وان خالف المراد  ،وقد استشهد أهل الوجوه لهذا الوجه بقوله تعالى :
ضناها)
ورةٌ أ َ
اها){النور  }1 :ق أر ابن كثير وأبو عمرو ( َوَف َّر ْ
ضَن َ
اها َوَف َر ْ
َنزْلَن َ
( ُس َ
بتشديد الراء  ،وق أر الباقون بتخفيفها (( ،قال أبوعلي  :والتثقيل لكثرة ما فيها
من فرائض  ،والتخفيف يصلح للقليل والكثير))

()0

والدليل على اختالق هذا الوجه َّ
أن ابن الجوزي الذي قال به وعيَّنه

()8
تقليدا لهرون وأهل الوجوه  ،لم يعيِّنه في الزاد بل قال
في النزهة والمنتخب
ً
اها) ق أر ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد
ضَن َ
في تفسيره (( :قوله تعالى َ ( :وَف َر ْ

وق أر111نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر111بالتخفيف ،

قال الزجاج  :من ف أر بالتشديد فعلى وجهين  ،أحدهما  :على معنى التكثير ،

فروضا  ،والثاني على معنى بيََّّنا وفصَّلنا ما فيها من
أي  :إننا فرضنا فيها
ً
الحالل والحرام  ،ومن ق أر بالتخفيف فمعناه ألزمناكم العمل بما فُ ِرض فيها ،
وقال غيره  :من شدد أراد فصلنا فرائضها  ،ومن خفف فمعناه فرضنا ما
فيها))

()3

ومعنى البيان وان قيل به في التفسير ال يصح ؛ َّ
ألنه يحل محل

معنى الفرض الظاهر في اآلية لفظًا ومعنى  ،كما َّأنه معنى محتمل وقول
وجها؟! َّ
ألن الوجه يتطلَّب تعيين معناه ،
من أقوال  ،فكيف يصح أن نجعله ً
وجها يقتضي إلغاء باقي األقوال.
أي  :جعله ً

فأنت ترى َّ
أن أهل الوجوه لم ُيعنوا بقراءات اآلية المتواترة  ،وال بذكر
الفرق في المعنى بين قراءة وقراءة  ،بل همهم الوحيد اختالق الوجه من دون

االلتفات إلى صحة معناه .
( ) 1الحجة في علل القراءات السبع .42/4
( ) 2نزهة األعين ص  219ومنتخب قرة العيون ص .144
( ) 3زاد المسير .362/5
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-816الفرقان  :قال العسسكري (( :الفرقان مصدر مثل السكران
اسما للقرآن ؛ َّ
ألنه يف ِّرق بين الحق
والكفران والعدوان  ،ثم ُج ِعل
ً
()8
والباطل111وبين الحسن والقبيح))( )0فـ((الفرقان  :فُعالن من التفريق))
وذكر أهل الوجوه َّ
أن الفرقان جاء في القرآن الكريم على ثالثة أوجه

هي :

-1الفرقان  :يعني النصر بالتفريق بين الحق والباطل
أيضا يكون
-2الفرقان  :يعني المخرج في الدين من الشبهة  ،وهذا ً
بالتفريق بين الحق والباطل .
-3الفرقان  :اسم للقرآن

()3

الفرقان اسم جنس واسم الجنس يؤتى بلفظه للتعبير عن معناه العام ،

أحيانا صفة لمعنى من المعاني الخاصة
وهذا هو الغالب ّ ،إال َّأنه قد يجيء
ً
اإل ِ
َنزَل التَّوَراةَ و ِ
يل {ِ }3من
نج َ
 ،كوصف القرآن بالفرقان في قوله تعالى َ ( :وأ َ
ْ َ
َقْب ُل ُه ًدى لِّ َّلن ِ
ان){آل عمران  }314 :وقوله تعالى ( :تََب َار َك
اس َوأ َ
َنزَل اْل ُف ْرَق َ
الَّ ِذي َن َّزَل اْل ُفرَقان عَلى ع ْب ِد ِه لِي ُك ِ ِ
ير){الفرقان  }1 :والفرقان هنا
ين َن ِذ ًا
ون لْل َعاَلم َ
َ َ
َ
ْ َ َ
اسما له  ،بل هو صفة
صفة لموصوف محذوف هو القرآن  ،فالفرقان ليس ً
له  ،والدليل على ذلك وصف غير القرآن به  ،فقد و ِ
صف به التوراة في قوله
ُ
َّ
ِ
ون){البقرة  }53 :والدليل
ان َل َعل ُك ْم تَ ْهتَ ُد َ
اب َواْلفُ ْرَق َ
وسى اْلكتَ َ
تعالى َ ( :وِا ْذ آتَْيَنا ُم َ

( ) 1الوجوه والنظائر ص .255
( ) 2نزهة األعين ص  214ومنخب قرة العيون ص 145
( ) 3ينظـ ـ ــر  :الوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر لهـ ـ ــرون ص  41والوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر للعسـ ـ ــكري ص
 361والوجـ ـ ــوه والنظـ ـ ــائر للـ ـ ــدامغاني ص  361ونزهـ ـ ــة األعـ ـ ــين ص  214ومنتخـ ـ ــب ق ـ ـ ـرة
العيون. 145
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ان
ض َ
أيضا إظهار القرآن موصوفًا به في قوله تعالى َ ( :ش ْه ُر َرَم َ
على ذلك ً
اس وبيَِّن ٍ
الَّ ِذي أ ِ ِ ِ
ِّ
ات ِّم َن اْلهُ َدى َواْل ُف ْرَق ِ
ان){البقرة }145 :
آن ُه ًدى ل َّلن ِ َ َ
ُنزَل فيه اْل ُق ْر ُ
َ
فأهل الوجوه أنفسهم َّ
أكدوا َّ
أن الوجهين األول والثاني  :النصر ،
والمخرج من الضالل جاءا من التفريق بين الحق والباطل  ،وقد أوضح

العسكري سبب تسمية القرآن بالفرقان في الوجه الثالث ؛ َّ
ألنه يفرق بين الحق

والباطل  ،وهذا يعني َّأنه أُريد من الفرقان في القرآن الكريم الفرقان بعينه  ،وال

وجوه له فيه .

-817قانتون  :قال ابن قتيبة (( :القنوت  :القيام  ،وسئل صلى
أي الصالة أفضل ؟ فقال  :طول القنوت
اهلل عليه وسلم ُّ :

() 0

أي  :طول

القيام111فسميت الصالة فنوتًا ؛ َّ
ألنها بالقيام تكون111ثم قيل للدعاء قنوت
َّ ،
قائما في الصالة قبل الركوع  ،أو بعده  ،وقيل اإلمساك
ألنه َّإنما يدعو به ً
عن الكالم في الصالة قنوت َّ ،
ألن اإلمساك عن الكالم يكون في القيام  ،ال

يجوز ألحد أن يأتي فيه بشيء غير القرآن  ،قال زيد بن أرقم َّ :
كنا نتكلم في
الص َ ِ
الصَلو ِ
ِ
وموْا لِّل ِه
ات و َّ
الة اْل ُو ْسطَى َوقُ ُ
الصالة حتى نزلت َ ( :حافظُوْا َعَلى َّ َ
ِِ
ين){البقرة  }234 :فنهيناعن الكالم  ،وأُمرنا بالسكوت()8ويقال َّ :
إن قانتين
َقانت َ

في هذا الموضع  :مطيعين  ،والقنوت  :اإلقرار في العبودبة كقوله تعالى :
َّ ِ
(وَله من ِفي الس ِ
األر ِ
ون){الروم  }26 :أي  :مقرون
ض ُك ٌّل لهُ َقانتُ َ
َّم َاوات َو ْ
َ
َ ُ َ
ِِ
ين
بعبوديته  ،والقنوت  :الطاعة  ،كقوله تعالى َ ( :واْل َقانت َ
واْل َقانِتَ ِ
ات){األحزاب  }35 :أي  :المطيعين والمطيعات  ،وقوله تعالى ِ( :إ َّن
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مطيعا له  ،وال أرى أصل هذا
ُمةً َقانتًا للّه){النحل  :أي :
ان أ َّ
يم َك َ
ً
إ ْب َراه َ
الحرف ّإال الطاعة ؛ َّ
ألن جميع هذه الخالل  :من الصالة والقيام فيها ،
( ) 1أخرجه مسلم وابن ماجة والنسائي وأحمد والببيهقي والطبراني .
( ) 2أخرجه البخاري ومسلم .
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والدعاء وغير ذلك  ،يكون عنها))

() 0

وقال ابن فارس (( :القاف والنون

والتاء  :أصل صحيح يدل على طاعة وخير في دين))

()8

وذكر أهل الوجوه َّ
أن القنوت ورد في القرآن الكريم على أربعة أوجه

هي  :المقرون بالعبودية  ،والصالة  ،والطاعة  ،والسكوت

()3

وموْا
والسكوت هو الوجه الذي قال به العسكري في قوله تعالى َ ( :وقُ ُ

ِ ِ ِِ
ين){البقرة ّ }234 :إال َّأنه نبَّه على َّ
أن هذا المعنى هو قول مجاهد ،
للّه قَانت َ
وقال غيره َّ
أن المراد من القنوت هنا الطاعة  ،وقال آخرون  :طول القيام ،
ِ ِ ِِ
ين) المراد بالقيام ها هنا القيام في الصالة
وموْا لّله َقانت َ
قال بن الجوزي َ ((( :وقُ ُ
فأما الفنوت111وفي المراد به ثالثة أقوال  ،أحدها َّ :أنه
،
َّ
الطاعة111والثاني َّ :أنه طول القيام في الصالة111والثالث َّ :أنه اإلمساك
عن الكالم في الصالة))

()2

وال تصح هذه األوجه ؛ َّ
ألن الطاعة  ،والعبودية  ،معنيان مرادفان

للقنوت  ،وكذلك الصالة  ،والسكوت  ،الذي يعني اإلمساك عن الكالم فيها

سم
 ،فقد اختلقاعن طريق دراستهما دراسة معكوسة  ،فالقرآن الكريم لم ُي ِّ
سمى ًّ
كال منهما بالقنوت  ،فالقنوت
القنوت بهما كما فعل أهل الوجوه  ،بل َّ
أينما ورد في القرآن الكريم يعني القنوت بعينه الذي يعني الطاعة  ،كما قال

ابن قتيبة .

( ) 1تأويل مشكل القرآن ص .252-251
( ) 2مقاييس اللغة ص .753-752
( ) 3ينظــر  :الوجــوه والنظــائر لهــرون ص  44والوجــوه والنظــائر للعســكري ص -271
 271والوجوه والنظائر للدامغاني ص . 344
( ) 4زاد المسير . 236/1
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-812كتب  :قال ابن قتيبة (( :أصل الكتاب  :ما كتبه اهلل في
اللوح المحفوظ مما هو كائن  ،ثم تتفرع منه معان ترجع إلى هذا األصل))

()0

وذكر أهل الوجوه َّ
ب) ورد في القرآن الكريم على خمسة أوجه هي :
أن ( َكتَ َ
()8
ظ  ،وكتب بعينها
ض  ،وقضى ،
وح ِف َ
َ
وجعل  ،وأمر َ ،
َف َر َ
ب) كاسم جنس للوجوه المذكورة ؛ إذ كل ما فرضه اهلل ،
يعد ( َكتَ َ
حكما وشرًعا  ،وما أريد حفظه مكتوب في اللوح
وقضاه  ،وأمر به  ،وجعله ً
المحفوظ  ،فهذه الوجوه غير صحيحة  ،ولو صحت فهي مختلقة عن طريق

ب) بـ(فرض)
دراستها دراسة معكوسة  ،فالقرآن الكريم لم يعبِّر عن ( َكتَ َ
ب) فهي
وـ(قضى) و(جعل) و(أمر) و(حفظ)  ،بل عبَّر عن كل منها بـ( َكتَ َ

جميعا وجه واحد  ،والحقيقة َّ
ب) أينما ورد في القرآن الكريم
أن المراد ب( َكتَ َ
ً
ب) بعينه  ،وال وجوه له فيه  ،وكما قال ابن قتيبة  :ترجع جميعها إلى
( َكتَ َ
األصل المذكور

وجوه :

-819لما  :قال هرون ومقلده الدامغاني (( :تفسير (َلما) على ستة

فوجه منها لَما (بفتح الالم وتخفيف
صلة فذلك قوله عز وجل َ ( :وِا َّن ِم َن اْل ِح َج َارِة
 }74يعني (ما) .

الميم)  :يعني (ما) والالم هنا
لَ َما َيتَفَ َّج ُر ِم ْنهُ األ َْنهَ ُار){البقرة :

( ) 1تأويل مشكل القرآن ص .256
( ) 2ينظ ــر  :الوج ــوه والنظ ــائر لهـ ــرون ص  52-51والوج ــوه والنظ ــائر للعسـ ــكري ص
 242-241والوج ـ ــوه والنظ ـ ــائر لل ـ ــدامغاني ص  392ومنتخ ـ ــب قـ ـ ـرة العي ـ ــون ص -215
. 216
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الوجه الثاني  :لَ َّما يعني لم  ،واأللف هنا صلة فذلك قوله عز وجل
َّ ِ
ِ
ِ
اه ُدوْا ِمن ُك ْم
ين َج َ
في آل عمران ( :أ َْم َحس ْبتُ ْم أَن تَ ْد ُخلُوْا اْل َجَّن َة َوَل َّما َي ْعَلم الّلهُ الذ َ
ين){آل عمران  }142 :يعني ولم ير اهلل .
َوَي ْعَل َم َّ
الصابِ ِر َ
الوجه الثللث  :لَ َّما يعني إالَّ  ،والميم هنا صلة  ،فذلك قوله عز
وجل في يس ( :وِان ُك ٌّل لَّ َّما ج ِميع لَّدينا محضرون){يس  }32 :يعني إالَّ
َ ٌ ََْ ُ ْ َ ُ َ
َ
جميع .
الوجه الرابع َ :ل َّما يعني حين .

ون
الوجه الخامس ّ :ل َّما يعني
ً
شديدا  ،فذلك قوله في الفجر َ ( :وتَْأ ُكُل َ
شديدا
اث أَ ْك ًال لَّ ًّما){الفجر  }19 :يعني
التَُّر َ
ً
الوجه السادس  :لِما يعني الذي  ،فذلك قوله عز وجل في البقرة :

ص ِّدقاً لِّ َما َب ْي َن َي َد ْي ِه
ِ( ُم َ
يديه  ،وقوله111في
يريد))

()0

ِ ِ
ين){البقرة  }97 :يعني الذي بين
َو ُه ًدى َوُب ْش َرى لْل ُم ْؤ ِمن َ
يد){البروج  }16 :يعني للذي
البروج َ ( :فعَّا ٌل ِّل َما ُي ِر ُ

ذكر هرون في الوجه األول َّ
فأي معنى من
أن لّما بمعنى ما ّ ،
ألن (ما) لها عدة معان  ،هذا من جهة ومن جهة أخرى َّ ،
معانيها أراد؟ َّ
فإن
لما ليست كلمة واحدة  ،بل هي مركبة من كلمتين ((الم االبتداء دخلت على

اسم ( َّ
إن) لتقدم الخبر وهو (من الحجارة) و(ما) بمعنى الذي))

()8

لذا يجب

إلحاق هذه الوجه بأوجه (ما) التي تقدم ذكرها  ،وهو اللفظ الثامن بعد
المئة .

( ) 1الوجوه والنظائر لهرون ص  43-42والوجوه والنظائر للدامغاني ص .414-417
( ) 2الدر المصون .434-437/1
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أن لَ َّما يعني لم ّ ،إال َّ
وذكر في الوجه الثاني َّ
أن بينهما فروقًا عديدة
من حيث االستعمال والداللة المعنوية والزمانية بيَّنته كتب النحو( )0مما يؤكد

َّهت عليها َّ
أن اللفظ ال يطابق معناه ّإال اللفظ نفسه ،
الحقيقة التي طال ما نب ُ
فاألصح واألدق أن نقول َّ :
إن لَ َّما يعني النفي الجازم .
لما بمعنى َّ
وذكر في الوجه الثالث َّ
إال  ،وهذا الوجه ال يصح
أن َّ
األخذ به َّ
ألنه مختَلَف فيه  ،وفيه عدة أقوال هي :

((األول :قـ ـ ـ ــول الف ـ ـ ـ ـراء وجماعـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن نحــ ـ ــاة البص ـ ـ ـ ـرة والكوفـ ـ ـ ــة ،أن
األصـ ــل(َل ِمـ ـ ْـن مـ ــا) بكسـ ــر المـ ــيم علـ ــى َّأنهـ ــا( ِمـ ـ ِـن) الجـ ــارة ،دخلـ ــت علـ ــى(مـ ــا)
الموصــولة ،أو النك ـرة الموصــوفة والتقــديرَ :ل ِمـ َـن الــذين ليــوفينهم ،أو َل ِمـ ْـن خل ـ ٍ
ق
فلمــا اجتمعــت النــون ســاكنة قبــل مــيم(مــا) وجــب إدغامهــا فيهــا فقلبــت
ليــوفينهمَّ ،

ميمــا وأُدغمــت فصــار فــي اللغــة ثالثــة أمثــال ،فخففــت الكلمــة بحــذف إحــداها،
ً
وهي الميم المكسورة.

وهذا هو الوجه الذي أميل إليه ؛ َّ
آلن (لما) مشـددة كانـت أم مخففـة ال

أن تكون مركبـة مـن الم التوكيـد  ،و(مـا) الموصـولة التـي تفيـد معنـى
تخلو من ْ
العموم .
لمـ ْـن مــا) بفــتح مــيم (مــن) علــى َّأنهــا
الثرراني :وهــو أن يكــون األصــل( َ
ميمــا وأُدغمــت
موصــولة أو نك ـرة موصــوفة ،و(مــا) بعــدها مزيــدةُ ،
فقلبــت النــون ً
في الميم بعدها ،فاجتمع ثالث ميمات ،فحذفت الوسط مـنهن وهـي المبدلـة مـن

لما).
النون ،فقيل ( َّ

الثالث :أن أصلها (لما) بالتخفيف ثم ُشددت.

لمـا) بـالتنوين ،ثـم بنـي منـه اسـم علـى وزن(فعلــى)،
الرابرع :أن أصـلها ( ًّ

ـإن جعلــت ألفــه للتأنيــث لــم تصــرفه ،وان جعلتهــا لإللحــاق صــرفتها وذلــك كمــا
فـ ْ
( ) 1ينظر على سبيل المثال  :مغني اللبيب .241-274/1
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ق ــالوا :تت ــرى ،ب ــالتنوين وعدم ــه ،وه ــو م ــأخوذ م ــن قول ــك :لممت ــه ،أي :جمعت ــه،
لم ــا)
ان ك ـ ًّـال جميع ــا لي ــوفينهم  ،وي ــدل عل ــى ذل ــك قـ ـراءة َم ــن قـ ـ أر ( ًّ
والتق ــدير :و ْ
بالتنوين.
وقفــا،
الخرامس :أن أصـلها( ًّ
ألفـا ً
أيضــا  ،ثـم أبـدل التنـوين ً
لمـا) بـالتنوين ً
ثم جرى الوصل مجرى الوقف.
لما) زائدة.
السادس :أن ( َّ

لمــا) بمعن ــى (إالًّ) اســتندوا إل ــى ن ــص
وذكــر أن ال ــذين ذهب ـوا إل ــى أن ( َّ
لم ــا فعل ــت ،أي :إالَّ
الخلي ــل وس ــيبويه م ــن َّ
أن الع ــرب ق ــد يقول ــون :س ــألتك ب ــاهلل َّ
َ
()1
لمــا) بمعنــى(إالَّ) :فقــد ((قــال أبــو
ـت .وقــد أنكــر الف ـراء وأبــو عبيــد ورود ( َّ
فعلـ َ
لما) بتأويل (إالَّ) فلم نجـد هـذا فـي كـالم العـرب  ،ومـن قـال
أما من شدد( َّ
عبيدَّ :

لمــا أخــاك ،يريــد :إالَّ أخــاك ،وهــذا غيــر موجــود،
هــذا لزمــه أن يقــول :قــام القــوم َّ
لمــا) بمنزلــة ( َّ
إال) فهــو وجــه ال نعرفــه  ،وقــد قالــت
أمــا مــن جعــل( َّ
وقــال الف ـراء :و َّ
َّ
ـت َّ
فأمـا فـي االسـتثناء فلـم
ـت عنـاَّ ،
العرب في اليمين  :بـاهلل َّ
عنـا ،واال قم َ
لمـا قم َ
تقلــه ف ــي شــعر وال ف ــي غي ـره ،أال ت ــرى َّ
أن ذلــك ل ــو جــاز لس ــمعت فــي الك ــالم:

لمــا)  ،والفـ َّـراء جـ َّـوز ذلــك فــي
لمــا زيـ ًـدا .فــأبو عبيــد أنكــر مجــئ ( َّ
ذهــب النــاس َّ
َّ
ـت
القسم  ،وتبعه الفارسي  ،ونسب إليه قولـه  :واَّن َّمـا سـاغ  :نش َ
ـدتك اهلل إال فعل َ
ـت ؛ ألن معنـاه الطلــبَّ ،
ـك ،ولــيس
َّ
فكأنـه قــال :مـا أطلــب منـك إالَّ فعلـ َ
ولمـا فعلـ َ

ف ــي اآلي ــة معن ــى الطل ــب)) ( ،)2وماج ــاء ف ــي ال ــدر المص ــون ج ــاء بنص ــه ف ــي
(.)3

اللباب

( )1أبو عبيد :هو القاسم بن سالَّم ،بتشديد الالم  ،أخذ عن الكسائي وأخذ عنه البغوي،

له غريب الحديث وكتاب األمثال ،وغريب القرآن  ،ومعاني القرآن  ،تُ ِّ
وفي سنة 223هـ
أو 224هـ  ،ينظر  :بغية الوعاة  ، 212-211/2واألعالم للزركلي.176 / 5:

( )2الدر المصون.417-411 / 6 :

( )3ينظر اللباب.542-574 / 11 :
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وذكر في الوجه الخامس َّ
شديدا  ،فذلك قوله في
أن لّ َّما يعني
ً
شديدا  ،والقول بهذا
اث أَ ْك ًال َّل ًّما){الفجر  }19 :يعني
ون التَُّر َ
ً
الفجر َ ( :وتَْأ ُكلُ َ
الوجه يعبِّر عن شدة غفلة منهما ؛ َّ
ألن ألف (َل َّما) هنا ليست من أصل

يدا)) ()1واألصل
أيت ز ً
الكلمة  ،بل هي ((بدل من تنوين النصب  ،نحو  :ر ُ
( ُّلم) يعني الجمع  ،جاء في التفسير ((( :أَ ْك ًال لَّ ًّما) ذا َل ٍّم  ،أي  :جمع بين
حالل وحرام))

()2

ِ
ص ِّدقًا لِّ َما
وذكر في الوجه السادس  :لما يعني الذي  ،فذلك قوله ِ( ُم َ
ِ
أيضا ليست
َب ْي َن َي َد ْي ِه) وقوله ( َفع ٌ
َّال ِّل َما ُي ِر ُ
يد) يعني للذي يريد  ،و(لما) هنا ً
كلمة واحدة  ،بل هي مركبة من كلمتين من حرف الجر الالم  ،و(ما)

أيضا بأوجه
الموصولة  ،وهي كالوجه األول  ،لذا يجب إلحاق هذا الوجه ً
(ما) التي تقدم ذكرها  ،وهو اللفظ الثامن بعد المئة .
والحقيقـ ـ ــة َّ
وتأمـ ـ ــل تقليـ ـ ــد
أن مـ ـ ــا ذك ـ ـ ـره هـ ـ ــرون ال يسـ ـ ــتحق الد ارسـ ـ ــة َّ ،

الــدامغاني لــه الــذي بلــغ درجــة تقليــده فــي هــذا الخلــط الكبيــر بــين (لمــا) بتشــديد
الميم و(لما) بتخفيف الميم  ،وبين (لما) الكلمة الواحـدة  ،والمركبـة مـن كلمتـين
 ،وبين الحرف الذي من أصل الكلمة  ،وبـين الحـرف الـذي لـيس مـن أصـلها ،
واألوجه الستة التي ذكراها تعود إلى أربعة نظائر  ،ولم يصح مـن هـذه األوجـه

الس ــتة ّإال وجه ــان َ( :ل َّم ــا) الت ــي بمعن ــى النف ــي الج ــازم  ،و(َل َّم ــا) الت ــي بمعن ــى
الظرفية الزمانية .

-801فلروال  :ذكـر هــرون وابـن قتيبـة والــدامغاني َّ
أن فلـوال جـاءت فــي

القرآن الكريم على ثالثة أوجه هي :

( )1الجنى الداني ص  177وينظر  :مغني اللبيب .372/2
( )2أنوار التنزيل تفسير البضاوي . 311/5
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ـت
-1فلـ ـوال بمعن ــى َفلَ ـ ْـم  ،كقول ــه ع ــز وج ــل َ ( :فلَ ـ ْـو َ
آمَنـ ـ ْ
ال َك َان ـ ْ
ـت قَ ْرَيـ ـةٌ َ
َّ
ِ
ـون َس){يـونس  }94 :والمعنـى  :فلـم تكـن نفعهـا اإليمـان
يم ُانهَا إِال َق ْـوَم ُي ُ
َفَن َف َعهَا إ َ
عند نزول العذاب .
-2فلـوال بمعنــى فهــالَّ  ،وهــو كثيــر فــي الق ـرآن الك ـريم  ،كقولــه تعــالى :

ض َّر ُعوْا){األنعام }43 :
( َفلَ ْوال إِ ْذ َج ُ
ْسَنا تَ َ
اءه ْم َبأ ُ
ض ـ ُل اللَّـ ِـه َعلَـ ْـي ُك ْم
-3فل ـوال بمعنــى فل ـوال بعينــه  ،كقولــه تعــالى َ ( :فلَـ ْـوالَ فَ ْ
()0
ِ
ين){البقرة }64 :
َوَر ْح َمتُهُ َل ُكنتُم ِّم َن اْل َخاس ِر َ
قــال ابــن هشــام فــي شــاهد الوجــه الثــاني (( :والظــاهر َّ
أن المعنــى علــى
التوبيخ  ،أي  :فهالَّ كانت قرية واحدة من القـرى المهَلكـة تابـت عـن الكفـر قبـل
مجــيء العــذاب  ،فنفعهــا ذلــك  ،وهــذا تفســير األخفــش والكســائي والف ـراء وعلــي

بن عيسى والنحاس))

()8

فـلـ(لوال) وجهان  ،هما  :الشرطية  ،حرف امتناع لوجود غيره .
والثاني  :معنى التحضيض ونحوه .
-800وجهره  :قـال ابــن فـارس (( :الـواو والجــيم والهـاء  :أصـل واحــد

فالن ــا
ـت ً
ي ــدل عل ــى مقابل ــة لش ــيء  ،والوج ــه  :مس ــتق ِب ُل لك ــل ش ــيء111وواجه ـ ُ
ـت وجهــي تلقــاء وجهــه111و ِ
الوجهــة  :كــل موضــع اســتقبلته قــال تعــالى :
جعلـ ُ
( َولِ ُك ٍّـل ِو ْجهَـةٌ ُه َـو ُم َوِّليهَـا){البقـرة َّ }144 :
ـت الشـيء  :جعلتـه علـى جهــة
ووجه ُ
 ،وأصــل جهتــه وجهتــه)) ( )3وقــال ابــن الجــوزي (( :الوجــه فــي األصــل  :اســم
للعضـ ــو111وسـ ــمي وجهًـ ــا ؛ َّ
ألن المواجهـ ــة تقـ ــع بـ ــه فـ ــي غالـ ــب الحـ ــال  ،ثـ ــم

( ) 1الوجـ ــوه والنظ ـ ــائر له ـ ــرون ص  42-41وتأويـ ــل مش ـ ــكل القـ ـ ـرآن ص  249والوج ـ ــوه
والنظائر للدامغاني ص 362ونزهة األعين ص . 255-254

( ) 2مغني اللبيب . 275/1
( ) 3مقاييس اللغة ص . 944
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يســتعار ذلــك فــي كــل مــا ي ـراد تقديمــه علــى مــا س ـواه111ومســتقبل كــل شــيء
وجهه  ،ووجه النهار أوله))
هي :

()0

وذكــر أهــل الوجــوه َّ
أن الوجــه جــاء فــي الق ـرآن الكـريم علــى ســبعة أوجــه

ِ -1
الوجه ـ ـ ــة  :يعن ـ ـ ــي المل ـ ـ ــة  ،كقول ـ ـ ــه تع ـ ـ ــالى َ ( :ولِ ُك ـ ـ ـ ٍّـل ِو ْجهَـ ـ ـ ـةٌ ُه ـ ـ ـ َـو
ُم َولِّيهَا){البقرة }144 :
ِ
َسـَل َم
-2الوجـه  :يعنـي الـدين كقولــه تعـالى َ ( :و َم ْـن أ ْ
َح َسـ ُـن د ًينـا ِّم َّم ْـن أ ْ
َو ْجهَهُ هلل){النساء }125 :
ُّ
ـي ٍء
-3الوجـه  :يعنـي ذات اهلل تبـارك وتعــالى  ،كقولـه تعـالى ُ ( :كـل َشـ ْ
ك إِال َو ْجهَهُ){القصص }44 :
َهالِ ٌ
-4الوج ــه  :يعن ــي األول كقول ــه تع ــالى َ ( :و ْج ـ َـه َّ
النهَ ـ ِ
ـار){آل عمـ ـران :
}72

ب َفأ َْيَن َمـا
-5الوجه  :يعني العلم كقولـه تعـالى َ ( :وِلّل ِـه اْل َم ْش ِـر ُ
ق َواْل َم ْغ ِـر ُ
تَُولُّوْا َفثََّم َو ْجهُ الّل ِه){البقرة }115 :
ـك أ َْدَنـى أَن َيـأْتُوْا بِ َّ
اد ِة َعلَـى
-6الوجه  :الحقيقة كقوله تعـالى َ ( :ذلِ َ
الشـهَ َ
َو ْج ِههَا)}المائدة }114 :
()8

-7الوجه  :العضو المعروف أو الوجه بعينه

الملة في الوجه األول وجه للوجهة وليس للوجه .

( ) 1نزهة األعين ص . 311
( ) 2ينظ ــر  :الوج ــوه والنظ ــائر لهـ ــرون ص  44-47والوج ــوه والنظ ــائر للعسـ ــكري ص
 339-334والوجـوه والنظــائر للـدامغاني ص  469-464ونزهــة األعــين ص 311-311
ومنتخب قرة العيون ص .235-234
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وجعــل وجــه اهلل بمعنــى ذاتــه  ،كمــا جــاء فــي الوجــه الثالــث  ،وبمعنــى
العلــم كم ــا ج ــاء ف ــي الوج ــه الخــامس ي ــدخالن ف ــي ص ــفات اهلل  ،وق ــد س ــبق أن

ـت بـ َّ
ـأن مــا يتعلــق بالصــفات ال يصــح إقحامهــا بــين الوجــوه  ،فنخــوض مــع
َّ
نوهـ ُ
ِ ِِ
َّ
ـي ٌء){الشـورى :
الخائضين ؛ ألن اهلل سبحانه قال عن نفسه (( :لَ ْـي َس َكمثْلـه َش ْ
 }11وكـ ــذلك صـ ــفاته جـ ــل وعـ ــال ليسـ ــت كمثلهـ ــا شـ ــيء ؛ لـ ــذا يجـ ــب إبع ـ ــاد
الصفات اإللهية عن وجوه أي لفظ كان .

وجعل الوجه بمعنى األول كمـا جـاء فـي الوجـه ال اربـع  ،وبمعنـى الـدين

كمــا جــاء ف ــي الوجــه الث ــاني  ،وبمعنــى الحقيقــة كمـ ـا جــاء ف ــي الوجــه الس ــادس
تدخل في باب المجاز.

والــدليل علــى َّ
أن هــذه األوجــه الم ــذكورة ال تعنــي الوجــه علــى الحقيق ــة

جعلهم إياه فـي الوجـه السـابع بمعنـى العضـو المعـروف  ،أو الوجـه بعينـه  ،بـل
استنادا إلى ما يعنيه الوجه .
العضو المعروف ُس ِّمي وجهًا
ً
الخاتمة والنتائج
تبيَّن من دراسة األلفاظ التي اشتمل عليها كتاب األشباه لمقاتل وما
أضافه هرون ما يأتي :
-1لم أجد من األلفاظ البالغة ( )211لفظًا التي صحت نسبة

أما التي صح بعضها فهي
األوجه إليها ّإال لفظين هما ( :ما)  ،والحميم َّ ،
لما)  ،ولوال .
خمسة ألفاظ  :النجم  ،والالم  ،و(إن)  ،و( َّ

جميعا
-2أصحاب كتب الوجوه بعضهم ينقل من بعض  ،وقد نقلوا
ً

تقليدا
من كتاب األشباه لمقاتل  ،واتبعوا طريقته ومنهجه  ،وكان أشدهم له ً

هرون بن موسى  ،حتى يكاد أن يكون كتابه الوجوه والنظائر نسخة ثانية
ألشباه مقاتل  ،ويأتي من بعده بالدرجة الثانية الدامغاني .
-3اختلق مقاتل ومقلدوه الوجوه بالطرق اآلتية :
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اتبعت في أغلب األلفاظ  ،وـتأتي بعدها
ا-الترادف  ،وهذه الطريقة َ
بالدرجة الثانية .
ب-الدراسة المعكوسة فيما يتعلق باألسماء الموصوفة باسم الجنس .
ت-جعل المعاني المختلفة الختالف الصيغة من الوجوه .
ث-جعل المعاني المجازية من الوجوه .
ج-جعل ما أفاد من الوجوه  ،وان خالف المعنى المراد .
ح -جعل اللفظ  ،وال سيما الحرف بمعنى السياق .

خ-جعل ما جاز إضافته للشيء أوجهًا له .
وجها لَِّلفظ .
د-جعل معنى الصيغة التي جاء عليها اللفظ ً
وكتاب في التفسير  :وكذلك ابن
كتاب في الوجوه
-4كان لمقاتل
ٌ
ٌ

أن الميزة التي امتاز بها مقاتل من ابن الجوزي َّ
لحظت َّ
أن ما
الجوزي  ،وقد
ُ
قاله مقاتل في األشباه مطابق لما قاله في تفسيره  ،بخالف ابن الجوزي ،

وهذا أمر بديهي ؛ َّ
أما ابن الجوزي
مقلدا لما قاله في تفسيره َّ ،
ألن مقات ً
ال كان ً
مقلدا
مقلدا لمقاتل في األشباه  ،وكان في الزاد ً
فقد كان في النزهة والمنتخب ً

للمفسرين.

-5قد تجيء حروف وقد تقاربت معانيها في الفائدة مع معاني

حروف أخرى في تراكيب  ،فيظن الضعيف في اللغة َّ
أن معانيها واحدة ،
وهي مختلفة بداللة عدم حصول هذه الفائدة في تراكيب أخرى وهذا ما نبَّه

عليه الزجاج والمبرد  ،فإذا جعلنا هذه الحروف بعضها بمعنى بعض بطلت

المعاني وضاعت أنسابها  ،كما قال النحاس .

فالحرف إذن يجب أن نبقيه على معناه الذي و ِ
ضع له في أي تركيب
ُ
كان  ،وان بدا َّأنه بمعنى حرف آخر ؛ َّ
ألنه ال بد من أن يكون استعماله في
هذا التركيب لداللة معينة  ،قد ال ندركها أول وهلة لدقتها أوخفائها .
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فإذا جعلنا الحرف بمعنى حرف آخر أبطلنا معناه  ،هذا من جهة ،
فوتنا على أنفسنا فرصة التعرف إلى سر استعماله من دون
ومن جهة أخرى َّ
الحرف اآلخر  ،وهذا هو الذي أوقع أهل اللغ ة والنحو بوجود الوجوه والمعاني
المتعددة للحرف الواحد .
كتبا  ،ولو جازت لها هذه
-6كتب الوجوه ال تستحق أن تُ َّ
سمى ً
كتبا َّ
هدامة ؛ َّ
ألنها هدمت ما بنته كتب متشابه القرآن
التسمية  ،فإني أعدها ً

طالبا في
وكتبا صبيانية ؛ إذ إني واثق كل الثقة من أني أستطيع أن أجعل ً
ً ،
ِّ
كتابا في الوجوه  ،بعد أن أعلِّمه الطريقة التي
الثالث المتوسط أن
يصنف ً
اتبعها أهل الوجوه في تأليف كتب الوجوه .

ت المصادر والمراجع
ثََب ُ
-اإلتقــان فــي علــوم الق ـرآن  ،لجــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر

الســيوطي (ت  )911 :تحقي ــق محم ــد ســالم  ،دار الكت ــب العلمي ــة  ،بي ــروت ،
لبنان 2111م

-األُزهيــة فــي علــم الحــروف ،لعلــي بــن محمــد الهــروي (ت 415 :هـ ـ)

تحقيق :عبد المعـين الملـوحي ،مطبوعـات مجمـع اللغـة العربيـة ،مطبعـة الترقـي
 ،دمشق 1391 ،هـ1971 -م.

-أســ ـ ــاس البالغـ ـ ـ ــة  ،لجــ ـ ــار اهلل أبـ ـ ـ ــي القاسـ ـ ـ ــم محمـ ـ ـ ــود بـ ـ ـ ــن عمـ ـ ـ ــر

الزمخثــري(ت  )534 :قـ ـراءة وض ــبط وش ــرح د-محم ــد نبي ــل طريف ــي  ،الطبع ــة
األولى  ،دار صادر  ،بيروت 1431هـ2119-م .
-أس ــباب الن ــزول ألب ــي الحس ــن عل ــي ب ــن أحم ــد الواح ــدي النيس ــابوري

(ت 464 :هـ) الطبعـة األولـى  ،مكتبـة التـراث اإلسـالمي  ،القـاهرة 1424 ،ه ـ
2114م .
شحاتة

-األش ــباه والنظ ــائر  ،لمقات ــل ب ــن س ــليمان  ،تحقي ــق عب ــد اهلل محم ــود
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 األصول في النحـو :البـن السـراج (ت316ه ـ) ،أبـي بكـر محمـد بـنالســري  ،تحقيــق الــدكتور عبــد الحســين الفتلــي ،ج ،1مطبعــة النعمــان ،النجــف

االشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف 1393ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ=1973م ،ج 2مطبع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األعظم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،بغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد،
1393هـ=1973م.
األضـ ــداد  ،لمحمـ ــد بـ ــن القاسـ ــم األنبـ ــاري (ت 324 :هـ ـ ـ) تحقيـ ــق :محم ــد أب ــو الفض ــل إبـ ـراهيم  ،الطبع ــة األول ــى  ،المكتب ــة العصـ ـرية  ،صـ ــيدا ،

بيروت 1427هـ=2116م .

األض ــداد ف ــي كـ ــالم الع ــرب  ،ألبـ ــي الطي ــب عب ــد الواحـــد ب ــن علـ ــياللغ ــوي الحلب ــي (ت 351 :ه ـ ـ) بتحقي ــق ال ــدكتور عـ ـزة حس ــن  ،الطبع ــة الثاني ــة
1996م .

إعـراب الق ـرآن  ،ألبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل النحــاس(ت 334 :هـ) اعتنى به الشـيخ خالـد العلـي  ،الطبعـة األولـى  ،دار المعرفـة ،
بيروت  ،لبنان 1427 ،هـ 2116م .

إع ـراب الق ـراءات الســبع وعللهــا  ،ألب ــي جعفــر محمــد بــن أحمــد ب ــننص ــر ب ــن خالوي ــه األص ــبهاني (ت 613 :ه ـ ـ) ض ــبط نص ــه وعل ــق علي ــه أب ــو
محمــد األســيوطي  ،الطبعــة األولــى  ،دار الكتــب العلميــة ـ بيــروت  ،لبنــان ،

1427هـ 2116م .

األفع ــال  ،ألب ــي بك ــر محم ــد ب ــن عم ــر ب ــن عب ــد العزي ــز ب ــن إبـ ـراهيماألندلس ــي المعـــروف ب ــابن القوطيـــة (ت 367 :ه) قـــدم ل ــه وضـ ــبطه ووضـ ــع
حواشيه إبراهيم شمس الدين  ،الطبعة األولـى  ،دار الكتـب العلميـة  ،بيـروت ،

لبنان 1424ه=2113م .
-اإلنصـ ــاف فـ ــي مسـ ــائل الخـ ــالف لعبـ ــد الـ ــرحمن كمـ ــال الـ ــدين ،أبـ ــي

البركــات بــن األنبــاري (ت577:هـ ـ)  ،قــدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه حســن
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حمـ ــد بإش ـ ـراف الـ ــدكتور إميـ ــل بـ ــديع يعقـ ــوب  ،الطبعـ ــة األولـ ــى  ،دار الكتـ ــب
العلمية  ،بيروت 1414،هـ=  1994م

-أنـ ـ ـوار التنزي ـ ــل وأسـ ـ ـرار التأوي ـ ــل  ،المع ـ ــروف بتفس ـ ــير البيضـ ـ ــاوي ،

لناص ــر ال ــدين أب ــي الخي ــر  ،عب ــد اهلل ب ــن عم ــر ب ــن محم ــد الش ــيرازي الش ــافعي
البيضاوي (ت 691 :هـ) إعداد وتقديم محمد عبد الـرحمن المرعشـي  ،الطبعـة
األولى  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،لبنان (د-ت) .

-اإلعجاز الصوتي في القـرآن الكـريم  ،الـدكتور عبـد الحميـد الهنـداوي

 ،الطبعة األولى  ،الدار الثقافية للنشر  ،القاهرة 1425هـ=2114م .

األعالم لخير الدين ِالزِرْكلي (بكسرالزاي والراء) ،الطبعة السادسة
عشرة  ،دار العلم للماليين  ،بيروت 2115 ،م.
اإلغـراب فـي جـدل اإلعـراب  ،ولمـع األدلَّـة فـي أُصـول النحـو  ،ألبـيالبركات عبدالرحمن كمال الـدين بـن محمـد األنبـاري ( ،ت 577 :ه ـ) ق َّـدم لـه

وعني بتحقيقهما  ،سعيد األفغاني  ،الجامعة السورية 1377هـ = 1957م.

البحـر المحــيط ألبـي حيــان األندلسـي( ،ت 745 :ه ـ) حقـق أُصــوله،الــدكتور عبــد الــرزاق المهيــدي ، ،الطبعــة األولــى  ،دار إحيــاء التـراث العربــي،
بيروت1423،هـ2112-م.

 -البرهـــان فـ ــي علـ ــوم الق ـ ـرآن للزركشـ ــي (ت794هـ ـ ـ) بـ ــدر الـ ــدين بـ ــن

محمد ،تحقيق :محمد أبي الفضل ،الطبعة الثالثة ،بيروت .
-البدايـــة والنهايـــة  ،لإلمـ ــام الحـــافظ أبـ ــي الفـ ــداء إسـ ــماعيل بـ ــن كثيـ ــر

القرش ــي الدمش ــقي (ت 774 :ه ـ ـ) اعتن ــى به ــذه الطبع ــة ووثقه ــا عب ــد ال ــرحمن
الالدقــي  ،ومحمــد غــازي بيضــون  ،الطبعــة العاش ـرة  ،دار المعرفــة  ،بيــروت ،
لبنان 1424هـ=2117م.
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بصائر ذوي التمييـز فـي لطـائف الكتـاب العزيـز  ،لمجـد الـدين محمـدبـن يعقـوب الفيروزآبـادي (ت 417 :ه ـ) تحقيـق األسـتاذ محمـد علـي النجــار ،
المكتبة العلمية ،بيروت (د-ت)

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسـيوطي ،الطبعـة األولـى ،المكتبة العصرية  ،صيدا  ،بيروت 1427 ،هـ = 2116م
-تأوي ــل مشـ ــكل الق ـ ـرآن  ،ألبـ ــي محمـــد عب ــد اهلل بـــن مســـلم بـ ــن قتيبـ ــة

الـ ـ ـ ِّـد َين َوري (ت 276 :هـ ـ ـ ـ) الطبعـ ـ ــة الثانيـ ـ ــة  ،دار الكتـ ـ ــب العلميـ ـ ــة  ،بيـ ـ ــروت
1424هـ = 2117م
-تــاج العــروس مــن ج ـواهر القــاموس للســيد محمــد مرتضــى بــن محمــد

الحين ــي َّ
الزبيـ ــدي ( ت 1215:هـ ـ ـ) اعتنـ ــى بـــه ووضـ ــع حواشـ ــيه الـــدكتور عبـ ــد
المـنعم خليـل إبـراهيم واألسـتاذ كـريم سـيد محمـد محمـود  ،الطبعـة األولـى  ،دار
الكتب العلمية ،بيروت 1427هـ = 2117م .

-ت ــاريخ اإلس ــالم ووفي ــات المش ــاهير واألع ــالم لإلم ــام الح ــافظ الم ــؤرخ

أبــي عبــد اهلل شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد عثمــان بــن قيمــاز الــذهبي ( ت :
744ه ـ ـ) تحقي ــق مص ــطفى عب ــد الق ــادر عط ــا  ،الطبع ــة األول ــى  ،دار الكت ــب
العلمية  ،بيروت 1426هـ = 2115م .

-التبيــان فــي إع ـراب القـران ألبــي البقــاء عبــد اهلل بــن الحســين العكبــري

(ت616:هـ) ،دار الفكر ،بيروت1426 ،هـ2115-م.
-تحريـــر المعنـ ــى الســـديد وتنـ ــوير العقـــل الجديـــد مـــن تفسـ ــير الكتـ ــاب

المجيـد (تفسـير ابـن عاشـور) محمـد الطـاهر ابـن عاشـور (1393ه ـ) مؤسسـة
التاريخ العربي  ،الطبعة األولى  ،بيروت 1421هـ=2111م
-الترغيب والترهيب  ،لإلمام الحافظ المنذري  ،حققه أبو عبـد الـرحمن

المكي  ،الطبعة األول  ،مكة المكرمة  ،الرياض 1425هـ=2114م .
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التعريفـــات  ،ألبـ ــي الحســـن علـ ــي بـ ــن محممـــد بـــن علـ ــي الجرجـ ــانيالمعروف بالسيد الشريف (ت 416 :هـ) العراق بغداد (د-ت) .

-تفسـ ــير غريـ ــب الق ـ ـرآن ألبـ ــي محمـ ــد عبـ ــد اهلل بـ ــن مسـ ــلم بـ ــن قتيبـ ــة

ال ــدينوري(ت  )276 :تحقي ــق الس ــيد أحم ــد ص ــفر  ،المكتب ــة العلمي ــة  ،بي ــروت
1424هـ=. 2117
تفسير القرآن العظيم البن كثير (ت774هـ) ،عماد الدين أبي الفداء

وخرج أحاديثه هاني الحاج  ،المكتبة التوفيقية
اسماعيل الدمسقي ،علق عليه َّ

 ،مصر  ،القاهرة (د-ت) .

-تفسير مقاتل بن سليمان (ت 151 :هـ) تحقيـق أحمـد فريـد  ،الطبعـة

األولى  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان 1424هـ =2113م .

ته ـ ــذيب اللغ ـ ــة  ،ألب ـ ــي منص ـ ــور محم ـ ــد ب ـ ــن أحم ـ ــد األزه ـ ــري (ت :371هـ) تحقيق د-رياض زكي قاسم  ،الطبعة األولـى  ،دار المعرفـة  ،بيـروت

 ،لبنان 1422هـ=2111م .

 جــامع البيــان عــن تأويــل أي القـران ،لمحمــد بــن جريــر الطبــري (ت:311هـ ـ)  ،ضــبط وتعليــق محمــود شــاكر ،دار إحيــاء الت ـراث العربــي ،بيــروت،
1426هـ2116 -م.

 -الجنى الداني في حروف المعـاني  ،للحسـن بـن قاسـم المـرادي (ت:

749ه ـ ـ) تحقي ــق ال ــدكتور فخ ــر ال ــدين قب ــاوة  ،وال ــدكتور محم ــد ن ــديم فاض ــل ،
الطبعة األُولى  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت 1431هـ =1992م

 -الجامع ألحكام القرآن  ،ألبي عبد اهلل محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر

القرطبي (ت 671:هـ) تحقيق الدكتور حامـد أحمـد الطـاهر  ،الطبعـة األولـى ،
دار العلم الجديد  ،القاهرة 1431ه2111-م .
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حاشــية الصــبان (ت 1216 :هـ ـ) علــى شــرح األشــموني (ت  :نحــو911هـ ـ) علــى ألفيــة ابــن مالــك ،تحقيــق :محمــود بــن الجميــل ،الطبعــة األُولــى،

القاهرة1423 ،هـ =2112م،

الحجة في علل القراءات السبع  ،ألبـي علـي الحسـن بـن عبـد الغفـارالفارس ــي النح ــوي (ت 377 :ه ـ ـ) تحقي ــق الش ــيخ ع ــادل أحم ــد عبـ ـد الموج ــود ،
والشيخ علي محمد معـوض  ،الطبعـة األولـى  ،دار الكتـب العلميـة  ،بيـروت ،

لبنان 1424 ،هـ 2117م .

الحــروف ألبــي الحســين المزنــي (ت :ق3هـ ـ) تحقيــق الــدكتور محمــودحسني محمـود ،والـدكتور محمـد حسـن عـواد ،الطبعـة األولـى  ،جمعيـة عمـال

المطابع التعاونية ،دار الفرقان للنشر ،عمان ،األردن 1413هـ = 1943م.

الخصائص  ،ألبي الفتح عثمان بن جنى (ت392 :هـ)  ،تحقيقعبد الحميد الهنداوي  ،الطبعة الثانية  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان ،

1429هـ=2114م .

الخوارج  /تاريخهم وفرقهم وعقائدهم  ،للدكتور أحمد عوض الشباب ،أستاذ الدراسات اإلسالمية والتاريخ األسالمي  ،الطبعة األولى  ،دار
الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان 1424هـ=2115م .

-ال ـ ــدر المص ـ ــون ف ـ ــي عل ـ ــوم الكت ـ ــاب المكن ـ ــون ،ألحم ـ ــد ب ـ ــن يوس ـ ــف

المعروف بالسمين الحلبي (ت756:هـ)  ،تحقيـق األسـتاذ الـدكتور أحمـد محمـد
الخراط ،الطبعة الثانية 1424،هـ2113-م.

-رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني  ،ألحمــد بــن عبــد النــور

المــالقي (ت712:هـ ـ) ،تحقيــق األســتاذ ال ــدكتور أحمــد محمــد الخ ـراط ،الطبع ــة
الثالثة  ،دار القلم ،دمشق 1422 ،هـ2112-م.

-روح المعـ ــاني فـ ــي تفسـ ــير الق ـ ـرآن العظـ ــيم والسـ ــبع المثـ ــاني  ،ألبـ ــي

الفضـــل شـ ــهاب الـــدين السـ ــيد محمـ ــود اآللوسـ ــي البغـــدادي (ت 1271 :هـ ـ ـ) ،
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ضبطه وصححه علي عبد البـاري عطيـة الطبعـة الثانيـة  ،دار الكتـب العلميـة،
بيروت 1426هـ=2115م .

-زاد المسير في علـم التفسـير ،ألبـي الفـرج جمـال الـدين عبـد الـرحمن

بن علي بن محمد الجوزي (ت597:هـ) ،وضع حواشيه ،أحمـد شـمس الـدين ،
الطبعة الثانية  ،دار الكتب العلمية ،بيروت 1422 ،هـ2112-م.
الزينة في الكلمـات اإلسـالمية العربيـة  ،للشـيخ أبـي حـاتم بـن حمـدانال ـ ـرازي (ت 322 :هـ ـ ـ) عارضـ ــه بأصـ ــوله َّ
وعلـ ــق عليـ ــه حسـ ــين بـ ــن فـ ــيض اهلل
الهمذاني اليعبري الحرازى  ،مطبعة الرسالة 1315هـ .
-ش ــرح اب ــن عقي ــل عل ــى ألفي ــة اب ــن مال ــك  ،لبه ــاء ال ــدين عب ــد اهلل ب ــن

عقي ــل الهم ــداني المص ــري (ت 769 :ه ـ ـ)  :تحقي ــق محم ــد محي ــي ال ــدين عب ــد
الحمي ـ ــد ، ،الطبع ـ ــة الرابع ـ ــة عشـ ـ ـرة  ،مطبع ـ ــة الس ـ ــعادة ،مص ـ ــر1344 ،ه ـ ـ ـ =
1964م.

-ش ــرح التس ــهيل للمـ ـرادي (ت 749 :ه ـ ـ) تحقي ــق ود ارس ــة محم ــد عب ــد

النبي محمد أحمد عبيد  ،الطبعة األولى  ،القاهرة 1427هـ = 2116م .
شــرح جمــل الزجــاجي البــن عصــفور اإلشــبيلي (ت 669 :هـ ـ) علــيبــن مــؤمن تحقي ــق وضــبط أن ــس بــديوي  ،الطبعــة األول ــى  ،دار إحيــاء التـ ـراث

العربي  ،بيروت  ،لبنان 1424 ،هـ = 2113م .

شرح الرضي على الكافية للرضي االسترباذي (ت646هـ) محمدبن الحسن ،تحقيق يوسف حسن عمر بيروت 1394هـ = 1974م .
شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ البن مالك (ت671هـ) جمـال الـديناأب ــي عب ــد اهلل محم ــد ،تحقي ــق عب ــد ال ــرحمن ع ــدنان ال ــدوري ،مطبع ــة الع ــاني،
بغداد1397 ،هـ = 1977م .
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ش ـ ــرح كافي ـ ــة ابــ ــن الحاج ـ ــب  ،لرض ـ ــي الــ ــدين محم ـ ــد ب ـ ــن الحسـ ـ ــناألس ــتراباذي (ت 646 :ه ـ ـ) ق ــدم ل ــه ووض ــع حواش ــيه وفهارس ــه ال ــدكتور إمي ــل
بديع يعقـوب  ،الطبعـة الثانيـة  ،دار الكتـب العلميـة  ،بيـروت  ،لبنـان 1424ه ـ

2117م .
شــرح المفصــل  ،لموفــق الــدين يعــيش بــن علــي بــن يعــيش النحــوي(ت643:ه ـ ـ) وض ــع هوامش ــه وفهارس ــه ال ــدكتور إمي ــل ب ــديع يعق ــوب ،الطبع ــة
األُولى  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت 1422 ،هـ 2111 -م.

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العـرب فـي كالمهـا ،ألبي الحسين أحمد بن فارس (ت 395 :ه) علَّـق عليـه ووضـع حوشـيه أحمـد
حسـ ـ ـ ـ ـ ــن بسـ ـ ـ ـ ـ ــج  ،الطبعـ ـ ـ ـ ـ ــة الثانيـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،دار الكتـ ـ ـ ـ ـ ــب العلميـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،بي ـ ـ ـ ـ ـ ــروت

1424ه=2117م .
-الصـ ــحاح لإلمـ ــام إسـ ــماعيل بـ ــن حمـ ــاد الجـ ــوهري (ت 393 :هـ ـ ـ أو

حوالي 411هـ ) اعتنى به خليل مأمون شـيحا  ،الطبعـة األولـى  ،دار المعرفـة
 ،لبنان 1424هـ 2117م .
ص ــحيح البخـــاري  ،لإلمـــام عبـــد اهلل محمـــد بـــن إسـ ــماعيل البخـ ــاري(ت 256 :ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) الطبع ـ ـ ـ ـ ـ ــة الثالث ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،دار المعرف ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،بي ـ ـ ـ ـ ـ ــروت  ،لبن ـ ـ ـ ـ ـ ــان
1431هـ=2111م .

صحيح فقـه السـنة  ،أعـده أبـو مالـك كمـال بـن السـيد سـالم  ،المكتبـةالتوفيقية (د-ت) .

 -صــحيح مســلم  ،لإلمــام أبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم

القُ َش ـ ـ ـ ـ ـ ــيري َّ
النيس ـ ـ ـ ـ ـ ــابوري (ت 261 :ه) الطبع ـ ـ ـ ـ ـ ــة الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،دار الفيح ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
1421هـ=2111م.
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عمــدة الحــافظ وعــدة الالفــظ  ،لجمــال الــدين محمــد بــن مالــك (ت :ـي  ،الطبعـة األولــى ،
المغينـ ِّ
671ه ـ) تحقيـق أحمــد بـن إبـراهيم بــن عبـد المـولى ُ
القاهرة 1431 ،هـ =2119م .
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ  ،للشيخ أحمد بـن يوسـف بـنعب ــد ال ــدائم  ،المع ــروف بالس ــمين الحلب ــي (ت 756:ه ـ ـ) تحقي ــق حم ــد باس ــل
عيون السود  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت (د-ت)

ـوراق ( ،ت :
-عل ـ ــل النح ـ ــو  ،ألب ـ ــي الحس ـ ــن محم ـ ــد ب ـ ــن عب ـ ــد اهلل ال ـ ـ َّ

نصــار  ،الطبعـة األُولــى  ،دار الكتــب
341ه ـ) تحقيــق محمــود محمـد محمــود َّ
العلمية  ،بيروت 1422 ،هـ = 2112م.

-الع ــين للخلي ــل ب ــن أحم ــد الفراهي ــدي (ت 175 :ه ـ ـ) الطبع ــة الثاني ــة ،

دار إحياء التراث العربي 1426هـ = 2115م
-غي ــث النف ــع ف ــي القـ ـراءات الس ــبع  ،للش ــيخ عل ــي الن ــوري ب ــن محم ــد

السفاقســي (ت 1114 :ه ـ) تحقيــق محمــد بــن عبــد الســميع الشــافعي الحفيــان ،
الطبعة األولى  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان 1425 ،هـ 2114م .
الفتنــة بــين الصــحابة-الفتنــة بــين الصــحابة  ،للشــيخ محمــد حســان ،الطبعة األولى  ،المنصورة  ،مصر 1424هـ=2117م

-فـ ــتح القـــدير الجـــامع بـ ــين فنـ ــي الروايـــة والد اريـ ــة مـــن علـــم التفسـ ــير،

لمحمـــد بـــن علـ ــي الشـ ــوكاني (ت1251 :هـ ـ ـ) ضـ ــبطه وصـــححه أحمـ ــد عبـ ــد
السالم دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان (د-ت).

-فروق اللغات في التمييز بين مفـاد الكلمـات  ،لنو ارلـدين بـن نعمـة اهلل

الج ازئــري  ،حققــه وشــرحه الــدكتور محمــد رض ـوان الدايــة  ،الطبعــة األولــى ،
مكتبة الرشد 1424هـ=2113م .
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الفـ ــروق اللغويـ ــة  ،ألبـ ــي هـ ــالل بـ ــن سـ ــهل العسـ ــكري (ت 395:هـ ـ ـ)تحقيـ ــق محمـ ــد باسـ ــل عيـ ــون السـ ــود  ،الطبعـ ــة األولـ ــى  ،دار الكتـ ــب العلمي ـ ـة

،بيروت 2119 ،م .

الفقــه الواضــح مــن الكتــاب والســنة علــى المــذاهب األربعــة  ،للــدكتورمحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد بك ـ ـ ـ ـ ـ ــر إس ـ ـ ـ ـ ـ ــماعيل  ،الطبع ـ ـ ـ ـ ـ ــة الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،دار المن ـ ـ ـ ـ ـ ــار الق ـ ـ ـ ـ ـ ــاهرة
1417هـ=1997م .

الكتاب  ،أو كتاب سيبويه  ،ألبي بشـر عمـرو بـن عثمـان (ت141ه ـ)

تحقي ـ ــق عب ـ ــد الس ـ ــالم محم ـ ــد ه ـ ــارون ،الطبع ـ ــة األول ـ ــى ،دار القل ـ ــم  ،الق ـ ــاهرة
1966م.

-الكتــ ـ ــاب ،أو كتـ ـ ـ ــاب سـ ـ ـ ــيبويه ،ألبـ ـ ـ ــي بشــ ـ ــر عمـ ـ ـ ــرو بــ ـ ــن عثمـ ـ ـ ــان

(ت141:هـ ـ)  ،علــق عليــه ووضــع حواشــيه وفهارســه  ،د إميــل بــديع يعقــوب ،
الطبع ـ ـ ــة األول ـ ـ ــى  ،دار الكت ـ ـ ــب العلمي ـ ـ ــة  ،بي ـ ـ ــروت  ،لبن ـ ـ ــان 1421 ،ه ـ ـ ـ ـ =

1999م .

الكشــف عــن وجــوه الق ـراءات الســبع وعللهــا  ،ألبــي محمــد مكــي بــنأب ــي طال ــب القيس ــي (ت 437 :ه ـ ـ) تحقي ــق ال ــدكتور محي ــي ال ــدين رمض ــان ،
الطبعة الرابعة  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،لبنان 1417هـ 1947م .

-الكش ــاف ع ــن حق ــائق غـ ـوامض التنزي ــل وعي ــون األقاوي ــل ف ــي وج ــوه

التأويـ ــل  ،ألب ـ ــي القاسـ ــم ج ـ ــار اهلل محم ـ ــود بـ ــن عم ـ ــر بـ ــن محم ـ ــد الزمخش ـ ــري
(ت534:هـ)  ،رتبه وضبطه وصححه  ،محمـد عبـد السـالم شـاهين  ،الطبعـة
الثالثة  ،دار الكتب العلمية ،بيروت1424 ،هـ2113-م .

ـوي
ـي الكف ـ ِّ
-الكليــات  ،ألب ــي البقــاء أي ــوب بــن موس ــى الحســيني القَريم ـ ِّ

(ت 1194 :هـ ـ ـ) تحقيـ ــق د-عـ ــدنان درويـ ــش  ،ومحمـ ــد المصـ ــري  ،الطبعـ ــة
الثانية 1432هـ=2111م .
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 اللبــاب فــي علــوم الكتــاب  ،ألبــي جعفــر عمــر بــن ع ـادل الدمشــقيالحنبلــي المتــوفى بعــد ســنة 441ه ــ ،تحقيــق الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود،
والشــيخ علــي محمــد معــوض ،الطبعــة األُولــى  ،دار الكتــب العلميــة  ،بيــروت ،

1419هـ1994-م.
لسان العرب ،ألبـي الفضـل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور(ت711 :هـ)  ،الطبعة الثانية ،دار صادر  ،بيروت 2113 ،م.

مجــاز الق ـرآن  ،البــي عبيــدة َم ْع َمــر بــن َّ
المثنــى التيمــي (ت 211 :ه)
تحقيــق وتعليــق أحمــد فريــد المزيــدي  ،الطبعــة األولــى  ،دار الكتــب العلمي ــة ،
بيروت  ،لبنان 1427ه=2116م

المحتســب فــي تبيــين وجــوه ش ـواذ الق ـراءات واإليضــاح عنهــا  ،ألبــي
َ
الفتح عثمان بن جنـي (ت 392:ه ـ) د ارسـة وتحقيـق محمـد عبـد القـادر عطـا ،
الطبعة األولى  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت 1419 ،هـ=1994م .

-المحـرر الـوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز ،للقاضـي أبـي محمـد عبـد

الحــق بــن غالــب بــن عطيــة األندلســي (ت546:هـ ـ) تحقيــق عبــد الســالم عبــد
الشـ ــافي محمـ ــد ،الطبعـ ــة األولـ ــى  ،دار الكتـ ــب العلميـ ــة ،بيـ ــروت1422 ،هـ ـ ـ-
2111م.

-مدارك التنزيل وحقائق التاويل لعبـد اهلل بـن أحمـد بـن محمـود النسـفي

(ت711هـ ـ ـ) اعتنـ ــى بـ ــه عبـ ــد المجيـ ــد طعمـ ــة حلبـ ــي  ،الطبعـ ــة الثانيـ ــة  ،دار
المعرفة  ،بيروت  ،لبنان 1429ه2114-م.

-المزه ـ ــر ف ـ ــي عل ـ ــوم اللغ ـ ــة وأنواعه ـ ــا  ،لعب ـ ــد ال ـ ــرحمن ج ـ ــالل ال ـ ــدين

السيوطي حققه محمد أحمد جاد المـولى  ،وعلـي محمـد البجـاوي  ،ومحمـد أبـو
الفضل إبراهيم  ،دار الجيل بيروت (د-ت) .
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المصباح المنير في غريب الشـرح الكبيـر للرافعـي  ،تـأليف أحمـد بـنمحمد بن علي الفيومي (ت 771 :ه ـ) دار الكتـب العلميـو  ،بيـروت  ،لبنـان ،

1414هـ=1994م .

مع ــاني النح ــو لل ــدكتور فاض ــل ص ــالح الس ــامرائي ،الطبع ــة األول ــى ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،لبنان 1424هـ =2117م .
-معــاني الق ـران ،ألبــي الحســن ســعيد بــن مســعدة المعــروف بــاألخفش

األوســط (ت215:هـ ـ) وضــع حواشــيه وفهارســه إب ـراهيم شــمس الــدين ،الطبعــة
األولى  ،دار الكتب العلمية ،بيروت1423 ،هـ2112-م.
-معــاني الق ـران  ،ألبــي زكريــا زيــاد بــن عبــد اهلل الف ـراء (ت217:هـ ـ)

وض ــع حواش ــيه وفهارس ــه ،إبـ ـراهيم ش ــمس ال ــدين ،دار الكت ــب العلمي ــة ،بي ــروت
1423هـ2112-م.
 -معــاني القـ ـران واع ارب ــه  ،ألب ــي إس ــحاق الزج ــاج إبـ ـراهيم ب ــن الس ــري

(ت311:ه ـ ـ) تحقي ــق ال ــدكتور عب ــد الجلي ــل عب ــد ش ــلبي ،دار الح ــديث ،الق ــاهرة
1424هـ2114-م.
-مع ــاني القـ ـراءات  ،ألب ــي منص ــور محم ــد ب ــن أحم ــد األزه ــري (ت :

وقرظــه الــدكتور فتحــي
371ه ـ) تحقيــق الشــيخ أحمــد فريــد المزيــدي  ،قـ َّـدم لــه َّ ،

عبــد الــرحمن حجــازي  ،كليــة اللغــة العربــة  ،جامعــة القــاهرة  ،الطبعــة األولــى ،

دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان 1421هـ = 1999م .
-مغنــي اللبي ــب ع ــن كت ــب االعاريــب الب ــن هش ــام (ت761ه ـ ـ) جم ــال

ال ــدين يوس ــف ب ــن احم ــد ب ــن عب ــد اهلل االنص ــاري ،تحقي ــق :محي ــي ال ــدين عب ــد
الحميد ،القاهرة .
-المف ـ ــردات ي غري ـ ــب القـ ـ ـرآن  ،ألب ـ ــي القاس ـ ــم الحس ـ ــين ب ـ ــن محم ـ ــد

المع ـ ــروف بال ارغ ـ ــب األص ـ ــفهاني (ت 512 :ه ـ ـ ـ) ض ـ ــبطه هي ـ ــثم الطعيم ـ ــي ،
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الطبع ـ ـ ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى  ،دار إحي ـ ـ ـ ـ ــاء التـ ـ ـ ـ ـ ـراث العرب ـ ـ ـ ـ ــي  ،بي ـ ـ ـ ـ ــروت  ،لبن ـ ـ ـ ـ ــان ،
1424هـ=2114م .

-المفصـل فـي علـم العربيـة ،ألبـي القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري

(ت534 :هـ)  ،الطبعة األولى ،دار الجيل ،بيروت 1424 ،هـ 2113 -م.
مقـــاييس اللغـــة  ،ألبـ ــي الحسـ ــين أحمـــد بـــن ف ـ ـارس بـــن زكريـ ــا (ت :395هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) تحقيـ ـ ـ ـ ـ ــق أنـ ـ ـ ـ ـ ــس محمـ ـ ـ ـ ـ ــد الشـ ـ ـ ـ ـ ــامي  ،دار الحـ ـ ـ ـ ـ ــديث  ،القـ ـ ـ ـ ـ ــاهرة
1429هـ=21114م

المقتض ــب  ،لمحم ــد ب ــن يزي ــد المب ــرد (ت245 :ه ـ ـ) تحقي ــق األس ــتاذمحمد عبد الخالق عضيمة ،دار الكتاب ،بيروت (د-ت) .

-المقتض ــب  ،ألب ــي العب ــاس محم ــد ب ــن بزي ــد المب ــرد (ت 245 :ه ـ ـ)

تحقي ــق حس ــن حم ــد ،وماجع ــة ال ــدكتور إمي ــل يعق ــوب  ،الطبع ــة األول ــى  ،دار
الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان 1421ه=199م .

الملخــص فــي إع ـراب الق ـرآن  ،ألبــي زكريــا يحيــى بــن علــي المعــروف

بالخطيب التبريزي (ت  )512 :تحقيـق د-يحيـى مـراد  ،دار الحـديث  ،القـاهرة
1425هـ=2114م .
قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ،
-منتخب َّ

البن الجوزي (ت 597 :هـ) تحقيق محمد السيد الصفطاوي  ،والدكتور فؤاد
عبد المنعم أحمد  ،اإلسكندرية (د-ت)
-موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  ،لمحمد علـي التهـانوي

 ،تقــديم واشـراف ومراجعــة د-رفيــق العجــم  ،ود-عبــد اهلل الخالــدي  ،ود-جــورج
زيناتي  ،الطبعة األولى  ،مكتبة لبنان ناشرون  ،بيروت  ،لبنان 1996م .
-النهاي ــة ف ــي غري ــب الح ــديث واألثـــر  ،لمج ــد ال ــدين أب ــي السـ ــعادات

المب ــارك ب ــن محم ــد الج ــزري (ت 616 :ه ـ ـ) الطبع ــة الثالث ــة  ،دار المعرف ــة ،
بيروت  ،لبنان 1431هـ=2119م .
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نزهــة األعــين ف ــي علــم الوج ــوه والنظــائر  ،لإلمــام جم ــال أبــي الف ــرجعبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد بــن الجــوزي (ت 597 :ه) وضــع حواشــيه
خليـ ــل المنصـ ــور  ،الطبع ـ ــة األولـ ــى  ،دار الكتـ ــب العلمي ـ ــة  ،بيـ ــروت  ،لبن ـ ــان

1421ه=2111م .
نزهــة القلــوب فــي تفســير غريــب الق ـرآن  ،لإلمــام أبــي بكــر بــن عزيــزالسجسـ ــتاني (ت 331 :هـ ـ ـ)تحقيـ ــق الدكتوريوسـ ــف عبـ ــد الـ ــرحمن المرعشـ ــلي ،
الطبعة األولى  ،دار المعرفة  ،بيروت 1431 ،هـ=2111م .

الوجوه والنظائر في القرآن الكريم  ،لمقاتل بـن سـليمان البلخـي (ت :151ه) تحقي ــق أحم ــد فري ــد المزي ــدي  ،الطبع ــة األول ــى  ،دار الكت ــب العلمي ــة

بيروت  ،لبنان 1429ه=2114م .

الوجوه والنظائر في القرآن الكريم  ،ألبي الهالل الحسن بن عبد اهللالعسكري (ت  :بعد 395هـ) تحقيق أحمد السيد  ،الطبعة األولى  ،دار
الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان 2111م .

الوجوه والنظائر في القرآن الكريم  ،لهرون بن موسى القارئ (ت :171هـ) تحقيق األستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن  ،الطبعة األولى ،
عمان 2112م .
َّ

-الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهلل العزيز  ،ألبي عبد اهلل الحسين

بن محمد الدامغاني (ت 474 :هـ) تحقيق عربي عبد الحميد علي  ،الطبعة
األولى  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان 1424هـ=2113م

 -الوســيط فــي تفســير الق ـران المجيــد  ،ألبــي الحســن علــي بــن أحمــد

الواح ــدي النيس ــابوري (ت464:ه ـ ـ) تحقي ــق الش ــيخ ع ــادل أحم ــد عب ــد الموج ــود
والشــيخ علــي محمــد معــوض ،الطبعــة األولــى  ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت،

1415هـ1994/م.
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فهرس
ال وجوه وال نظائر في كتب الوجوه والنظائر
التمهيد
قيام كتب الوجوه على شبهة

4

الوجوه والترادف والتطابق

8

العالقة بين داللة اللفظ والسياق

02

اللفظ المشترك

02

كتب الوجوه واللفظ المشترك

02

دراسة نموذجية  /لفظ الذكر في كتب الوجوه

02

عالقة الوجوه بالمعنى والتفسير

20

عالقة الوجوه بالبالغة

22

فهرس المواد مرتبة حسبما رتبها مقاتل  ،فقد بدأ بلفظ الهدى برقم 0
وانتهى بلفظ الفسق برقم 026
-1االهدى

22

 -2الكفر

28

 -3الشرك

88

 -4سواء

82

 -5المرض

02

 -6الفساد

08

 -7المشي

222

 -4اللبس

222

 -9السوء

228
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 -11الحسنة والسيئة

222

 -11الحسنى

222

 -12الحكمة

220

 -13األمر (بمعنى الطلب أو المأمور به جمعه 240
األوامر)
 -14المعروف

242

 -15الطاغوت

248

 -16الظلمات والنور

222

 -17الظلمات

222

 -14الظالمين وتظلمون

282

 -19الظلم

282

-21تطمئن

288

 -21السعي

282

 -22الطيبات

280

 -23الطيب والخبيث

222

 -24الفواحش

220

 -25أدنى

222

 -26تأويل

282

 -27االستغفار

282

 -24الدين

204

الحس
-29
ّ
 -31اإلسالم

022
020

 -31الشكر

022

528

 -32اإليمان

022

 -33أقام الصالة

028

 -34الفضل

212
022

صر
ّ -35
الضر
-36
ّ

028

 -37الوكيل

020

 -34المحصنات

002

 -39األشهاد

002

 -41الصادقين

000

 -41حرج

000

 -42هل

002

شيعا
ً -43

022

 -44متاع

022

 -45الضحى

028

 -46الخسران

022

 -47االستطاعة

022

 -44تولى

028

الروح
ُّ -49

020

َ -51روح

042

 -51األحزاب

042

 -52اتقوا

040

الصف
-53
ّ
 -54الحشر

042
044
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 -55الرجاء

044

 -56الوحي

042

 -57الجبار

048

 -54السواء

040

 -59اّللغو

022

ظل
ّ -61

022

 -61األسباب

022

الحق
-62
ّ
 -63سريع

022
028

 -64الحساب

028

 -65الماء

082

 -66كبير

082

 -67يوزعون

084

 -64الفرار

082

 -69جعلوا

088

 -71السبيل

088

 -71الطعام

080

 -72في
ِ -73من

020
082

 -74أمر (بمعنى الحال والشأن جمعه أمور)

002

 -75الولي

002

 -76صيحة

004

 -77الزبر

002

531

 -74الفرح

002

 -79األرض

002

 -41الفتح

000

 -41الكريم

222

 -42مثل

220

 -43النشور

222

 -44أرساها

228

 -45أو

222

 -46أم

224

 -47ما بين أيديهم وما خلفهم

220

 -44العالمين

202

 -49النذر

202

 -91عندهم

200

 -91الطغيان

202

 -92االشتراء

204

 -93النار

208

 -94األعمى

208

 -95البصر

202

 -96السميع

202

-97الموت

208

 -94الحياة

208

 -99ضرب

200

 -111فوق

222

531

 -111األزواج

222

 -112العلم

220

 -113نرى

228

 -114حين

222

 -115النسيان

228

 -116النصر

220

 -117الصاعقة

220

 -114ما

242

المس
ّ -119
 -111الزخرف

242
244

يصدون
ّ -111

244

 -112كان

248

 -113كأن

222

 -114األخذ

222

 -115بإذن اهلل

222

 -116االسلطان

220

 -117الرقيب

222

 -114إلى

222

 -119زيز

282

 -121هلك

288

 -121قوة

280

 -122البأس

222

 -123التفصيل

222
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 -124أحد

222

 -125الخلق

222

 -126أذان

228

 -127نأى

222

 -124الرجم

228

 -129الصالح

220

 -131اإلظهار

282

 -131حتى

280

 -132األنفس

208

 -133آل

208

 -134النجم

200

 -135النشور

420

 -136الباطل

428

 -137التوفي

422

 -134الالم المكسورة

420

 -139الخاطئين

424

 -141مثوى

422

 -141الكالم

422

ّ -142إال

428

 -143وازرة

402

 -144معجزين

402

 -145الدعاء

400

 -146اعبدوا

402

533

 -147الصراط

402

 -144آووا

402

 -149الجهاد

402

 -151المستضعفين

408

 -151أول

408

 -152قليل

408

 -153قضى

422

 -154يسير

420

 -155ضالل

424

 -156آية

428

 -157يوم

422

 -154اآلخرة

420

 -159النور

420

 -161السالم

442

 -161اإلخاء

442

 -162المودة

444

 -163الجدال

442

البر
ّ -164
 -165اإلثم

442
448

مستقر ومستودع
-166
ّ
 -167مقام

442
442

 -164البرهان

422

 -169السيئات

422
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 -171البغي

422

 -171ذروا

422

 -172أفلح

422

 -173التصريف

420

 -174التسكين
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السيرة العلمية

-االسم  :عبد الجبار فتحي زيدان ذنون صوفي علي الحمداني .

محــل وتــاريخ ال ـوالدة  :الموصــل1947/م  ،محلــة الشــفاء  ،قــرب دورة قاســمالخياط .
أنهيت دراستي االبتدائية  ،في المدرسة القحطانية  ،سنة . 1962
 ُأنهيت دراستي المتوسطة  ،في متوسطة الحرية  ،سنة 1965م .
ُ -

ـت د ارســتي اإلعداديــة  ،فــي اإلعداديــة المركزيــة  ،القســم العلمــي  ،ســنة
أنهيـ ُ1967م
ـلت
خ ـريج كلي ــة التربيــة الملغ ــاة  /قس ــم اللغــة العربي ــة /جامعــة بغ ــداد  ،حص ـ ُعلى شهادة البكالوريوس في هذه الكلية بدرجة جيد ًّ
جدا  ،سنة 1972م .

ـت بع ــدها إل ــى
ـت
مدرس ــا ف ــي ثانوي ــة ّقي ــارة ف ــي 1973/11/9م  ،ث ــم ُنقل ـ ُ
 ُعِّين ـ ًُ
ِ
يس  ،ثم ثانويـة قـره قـوش  ،ثـم متوسـطة المثنـى  ،فمتوسـطة أبـي
متوسطة َك َرْمل ْ

بكــر الصــديق  ،وبعــد حصــولي علــى شــهادة الماجســتير ،تــم نقلــي إلــى معهــد

إعداد المعلمات سنة 1949م .
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ـلت علــى شــهادة الماجســتير فــي اللغــة العربيــة  ،بدرجــة جيــد جـ ًّـدا عـ ٍ
ـال
حصـ ُيرسـ ــالتي الموس ـ ــومة (المش ـ ــاكلة ب ـ ــين واو الح ـ ــال وواو المص ـ ــاحبة ف ـ ــي النح ـ ــو
العرب ــي) بت ــاريخ 1944/12/21م جامع ــة الموص ــل  /كلي ــة اآلداب  ،بموج ــب
األمر الجامعي المرقم  319/11/3في 1949/1/9م
حصلت على شهادة الدكتوراه في اللغة العربيـة  ،بدرجـة امتيـاز  ،بـأطروحتيالموسـ ــومة ((مـ ــا) فـ ــي الق ـ ـرآن الك ـ ـريم /د ارسـ ــة نحويـ ــة) فـ ــي 1997/4/26م ،
بموجب األمر الجامعي العدد 2/11/3ع 72بتاريخ 1997/9/16م

ـرت التــدريس بكليـة المعلمــين
تـم نقـل خــدماتي إلـى و ازرة التعلــيم العـالي  ،وباش ُفي 1997/3/19م  ،التي هي كلية التربية األساسية حاليا
ـعدت
ـت بالخطابــة مــن لــدن و ازرة األوقــاف  ،وكــان عــدد الجوامــع التــي صـ ُ
 ُكلِّفـ ُجامع ــا  ،وأول خطب ــة خطبته ــا كان ــت ف ــي
فيه ــا عل ــى منابره ــا  ،خمس ــة عش ــر
ً
جامع الطالب/حي الرفاعي  ،في األسابيع األولى مـن افتتاحـه  ،سـنة 1947م

 ،وأكثر خطبي كانت فـي جـامع يـونس النحـوي المعـروف بجـامع شـيخ الشـط ،

تركت المنبر سنة 2111م
وآخرها كانت في جامع العطاش/كوكجلي  ،ثم
ُ
ـر
بقيـت أعمــل تدريسـيًّا بكليــة التربيـة األساســية  ،جامعـة الموصــل  ،ومحاضـ ًافـي الد ارسـات العليــا  ،ومناق ًشـا ومشـرفًا لرســائل الماجسـتير وأطـاريح الــدكتوراه .
ـت إلــى التقاعــد بتــاريخ
فــي قســم اللغــة العربيــة فــي الكليــة المــذكورة  ،حتــى أُحلـ ُ

2112/6/5م .

ترقيت إلى األستاذية بتاريخ 2112/6/3م
 ُموبايل 17712151151 :
فايبر 17712151151 :
فيسبوك  :البروف النحوي
-1اهلل والتقدم المادي عند اإلنسان رقم اإليداع في المكتبة الوطنية
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ببغداد لسنة 1977م .
-2اغتنم شبابك في طاعة اهلل  ،الطبعة األولى  ،مطبعة أسعد بغداد

1415هـ =1945م  ،رقم اإليداع في المكتبة الوطنية ببغداد 299لسنة
1945م .
-3فضل الصالة وحكم تاركها في الكتاب والسنة  ،أو رسالة إلى
تارك الصالة  ،الطبعة األولى  ،مطبعة أسعد  ،بغداد 1945م رقم اإليداع

في المكتبة الوطنية ببغداد  566لسنة 1946م .

وهذه الكتب الثالثة نفدت نسخها ولم أُعد طبعها ؛ َّ
ألنها لم تكن وقتئذ

مسجلة على قرص  ،أو مخزونة في حاسبة .

-4إعجــ ــاز الق ـ ـ ـرآن الك ـ ـ ـريم  .رقـ ـ ــم اإليــ ــداع فـ ـ ــي دار الكتــ ــب والوثـ ـ ــائق

أدرســه لطــالب المرحلــة
ـت ِّ
ببغــداد /412لســنة 2119م وهــو كتــاب منهجــي كنـ ُ
الرابعة في قسم التربية اإلسالمية  /كلية التربية األساسـية  /جامعـة الموصـل /
قررتْه عمادة الكلية المذكورة .
أعددتُه حسب المنهج الذي ّ
-5مواعظ إسالمية  .رقم اإليـداع فـي دار الكتـب والوثـائق ببغـداد413/

لسنة 2119م
-6دروس إسـالمية  .رقـم اإليـداع فـي دار الكتـب والوثـائق ببغـداد414/

لسنة 2119م

-7ب ـ ــين الماض ـ ــي والحاض ـ ــر  /قص ـ ــائد إس ـ ــالمية  .وه ـ ــي م ـ ــن نظم ـ ــي
وش ـ ــعري  ،يضـ ـ ـ ّـم ثمـ ـ ــاني قصـ ـ ــائد  ،رقـ ـ ــم اإليـ ـ ــداع فـ ـ ــي دار الكتـ ـ ــب والوثـ ـ ــائق
الســبيَّة
ُمتي َّ
ـرت عنوانــه إلــى  :صــيحاتي ب ـأ َّ
غيـ ُ
ببغــداد 415/لســنة 2119م وقــد ّ
في ثماني قصائد إسالمية

-4المشــاكلة ب ــين واو الح ــال وواو المص ــاحبة ف ــي النح ــو العرب ــي  .رق ــم

اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 416/لسنة 2119م

(-9ما) في القـرآن الكـريم  /د ارسـة نحويـة  .رقـم اإليـداع فـي دار الكتـب
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والوثائق ببغداد 417/لسنة 2119م
-11د ارســات فــي النحــو القرآنــي  . .رقــم اإليــداع بــدار الكتــب والوثــائق

ببغداد 411/لسنة 2119م

-11م ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـزاعم النح ـ ـ ــاة  .رق ـ ـ ــم اإلي ـ ـ ــداع ف ـ ـ ــي دار الكت ـ ـ ــب والوث ـ ـ ــائق
ببغداد 414/لسنة 2119م
-12النصب على نزع الخافض والتضمين من بدع النحـاة والمفسـرين ،

رقم اإليداع بدار الكتب والوثائق ببغداد/

 1732لسنة 2111م .

ـت ه ــذا
(-13ظ ـ َّـن) وأخواته ــا والتض ــمين ف ــي القـ ـرآن الكـ ـريم  .وق ــد دمج ـ ُ
الكتتاب في الكتاب السابق .
نموذجــا
 -14الوجــوه الدخيلــة فــي كتــب الوجــوه والنظــائر  ،لفــظ (الــذكر)
ً

 ،مـع بحـث صـغير بعنـوان  :لغـة القـرآن فـوق نحـو النحـاة رقـم اإليـداع فـي دار
الكتب والوثائق ببغداد 1794 /لسنة 2111م

جعلت الموضوع األول من هذا الكتاب ضمن أحد مواضيع التمهيـد
وقد
ُ
ـت
ف ــي كت ــابي  :ال وجـ ــوه وال نظ ــائر  ،تح ــت عن ـ ـوان د ارس ــة نموذجي ــة  ،وجعلـ ـ ُ
كالمي في الموضوع الثاني ضمن التمهيد في كتابي  :من مزاعم النحاة .

-15ال وجــوه وال نظــائر ف ــي كتــب الوج ــوه والنظــائر  .رق ــم اإليــداع ف ــي

دار الكتب والوثائق ببغداد 432 /لسنة 2114م

-16اخـتالق األوجـه والمعــاني فـي كتــب حـروف المعــاني  .رقـم اإليــداع
في دار الكتب والوثائق ببغداد 433 /لسنة 2114م

-17ط ارئــق اخــتالق الوجــوه فــي كتــب الوجــوه  . .رقــم اإليــداع فــي دار

الكتب والوثائق ببغداد 434 /لسنة 2114م
 -14األضداد في القرآن الكريم

مالحظررة  :هنــاك خطــأ شــائع جـ ًّـدا  ،يتعّلــق برســم الكلمــة  ،وهــو وضــع

تنــوين الفــتح والنصــب علــى األلــف  ،والصــحيح وضــعها علــى الحــرف قبلهــا ،
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ـثال-
ـثال رسـ ــم الكلمـ ــات  :مـ ــثالً-سـ ــميعاً-كتاب ـ ـاً  ،والصـ ــحيح  :مـ ـ ً
فمـ ــن ذلـ ــك مـ ـ ً

أيضـا وضـع رسـم الشـدة علـى األلـف نحـو :
كتابا  ،ومن الخطأ الشـائع ً
سميعاً -
ً
ـتدركت فــي مؤلفــاتي هــذا الخطــأ
إالّ-أالّ-ك ـالّ والصــحيح ّإالّ -أال-كـ ّـال  ،وقــد اسـ
ُ
الذي يتعلّق بالرسم في كثير من المواضع  ،وفاتنني مواضع كثيرة أخرى

541

