اق
ُج � ْم � ُه � ْو ِر َّي��ة ا ْل � ِع� َ�ر ِ

ال�شي ّعي
ديوانُ
الوقف ِ
ِ
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امللخ�ص

وإعجاز يف حتديد معاين الكلامت ،وقد حظيت(الداللة الرصفية) قديماً وحدي ًثا
باهتامم العلامء واملف رسين وجهود الباحثني ،وكان الق رآن الكريم احلقل الذي
تنوعت فيه ِ
هذه الصيغ ،فوقف عليها العلامء واملفرسون حماولني الكشف عن
املعاين اجلديدة التي خرجت إليها.

وكان ميدان دراستنا هو(التبيان يف تفسري غريب الق رآن) للعامل الك ربالئي

ذي املؤلفات الكثرية واملتنوعة(السيد احلاج مريزا حممد عيل ابن احلاج مريزا حممد
حسني الشهرستاين احلائري).

اجملــلد السادس /العدد الثالث ()21
السنة السادسة َّ /
شهر احملرم احلرام 1441هـ  /أيلول 2019م

ئيس ا من ج وانب اللغة الع ربية ملا تنامز
تشكل الداللة الرصفية جان ًب ا مهماً ور ً
به لغتنا من دقة وانتظام ،وما ينامز ِ
به الكتاب العزيز من فصاحة وبالغة وبيان

الكلمات المفتاحية :الداللة ،الصرف ،التبيان ،غريب القرآن ،الشهرستاني.
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Abstract
The morphological significance is considered as one of the main and most
important aspects of Arabic that our language features accuracy and regularity. Quran is characterized by eloquence, rhetoricalness and inimitability
to show meaning of words. Then and now ,the morphological significance
Quran is the field that varied these formats. Scholars and exegetists have tried
to discover new meaning for these formats. Our study is(Altebyan in explaining the odd in Quran to Shihristany).
Keywords: significance, morphology, Altebyan, odd and Shihristany.

 جملة ف�صلية حمـكمة- تراث كربالء

has received favorable consideration of scientists, exegetists and researchers.
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املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم عىل سيد املرسلني حممد وآله

أ ّم ا بعد:

فإن لعلم الرصف أمهية كبرية يف الدراسة اللغوية بل هو األساس الذي تستند

إليه علوم اللغة كافة ،ومما ال شك فيه أن الق رآن الكريم بنظمه الفريد ،استوقف

العلامء واملف رسين ،فكان احلقل الذي استمدت منه الصيغ وبنيت عليه الق واعد.

ويف أثناء تصفح كتاب(التبيان يف تفسري غريب الق رآن) للشهرستاين وجدناه

ذاكرا اآلراء التي قيلت فيها،
كثريا عىل الصيغ الرصفية
مشريا إىل داللتها ً
ً
يقف ً
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الطيبني الطاهرين.

فعقدنا العزم عىل اختياره موضو ًع ا للدراسة مستعينني بمصادر وم راجع عدة

منها( :الكتاب لسيبويه ،واملنصف البن جني ،ورشح الشافية للريض ،ورشح
التسهيل البن مالك ،والكشاف للزخمرشي ،وجممع البيان للطربيس ،والتحرير
والتنوير البن عاشور ،ومعاين األبنية للسام رائي وغريها).

وقد قسم البحث عىل متهيد وثالثة مباحث تسبقها مقدمة وتلحقها خامتة.
أ ّم ا التمهيد فقد تضمن التعريف باملؤلف وبالداللة ال رصفية.
-وجاء املبحث األول بعن وان(دالالت األسامء ومشتقاهتا)

 واملبحث الثاين بعن وان(دالالت اجلموع) -واملبحث الثالث بعن وان(دالالت األفعال املزيدة)
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تلخيص ا ألهم نتائج هذا البحث.
أ ّم ا اخلامتة فقد تضمنت
ً

وختاما نسأل اهلل أن حيظى هذا البحث بالقبول والرضا وآخر دع وانا أن احلمد

اهلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني حممد وعىل آله الطيبني

الطاهرين.
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
32
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التمهيد
التعريف بامل�ؤلف وبالداللة ال�صرفية

• اسمه ووالدته:

هو حممد عيل بن حممد حسني بن حممد عيل الشهرستاين بن حممد حسني بن

حممد عيل بن حممد إسامعيل ،ولد يف ك ربالء يف  3رجب سنة1280،هـ ،من أرسة

علم ّي ة ك ربالئية تعاقبت عىل زعامة حوزة ك ربالء(.)1
• مكانته العلمية وسماته الشخصية:

ذكرت معظم املصادر التي ترمجت له أنّه كان عا ًمل ا بار ًعا وور ًعا جلي لاً ،وهو
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أو اًّل :التعريف باملؤلف

فقيه إمامي ،وأصويل ،مفرس،مشارك يف بعض العلوم ،ق رأ الق رآن والفقه وأصوله

واحلكمة والكالم واهليئة واحلساب وغري ذلك،فكان له اطالع وشغف يف ق راءة
الكتب الع ربية والفارسية ،وقد أشارت إليه األكف باإلعجاب واالحرتام ،وملا تويف

والده اجلليل يف سنة(1315هـ) أهلته مكانته للقيام مقامه يف اإلمامة ومرجعية
األمور الرشعية يف ك ربالء وكانت له منزلة مرموقة بني الناس(.)2
• شيوخه:

ذكر معظم العلامء الذين ترمج وا له أنّه نشأ يف كنف والده العامل اجلليل حممد

حسني الشهرستاين ،وتتلمذ عىل يد العامل اجلليل املال حممد االيرواين ،واحلاج مريزا

حبيب اهلل الرشتي يف النجف ،ثم سافر إىل سام راء وتتلمذ عىل يد املريزا حممد

حسن الش ريازي(.)3
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مؤلفاته:

للشهرستاين مؤلفات عديدة بلغت مخسني مؤل ًفا منها(:)4

1 .1أنيس املصلني.
2 .2البيان املربهن يف عرس القاسم بن احلسن.
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

3 .3التبيان يف تفسري غريب الق رآن.
4 .4التحفة الرضوية يف اإلمامة.
5 .5التحفة العلوية يف اآلفاق الرضوية.
6 .6التذكرة يف رشح التبرصة.
7 .7ترمجة فقه اإلمامية ،للسيد عبد اهلل ش برّ .

8 .8ترمجة كشف الريبة ،للشهيد الثاين زين الدين العاميل.
9 .9اجلامع يف ترمجة النافع للفاضل املقداد السيوري.
1010الدرة العزيزة يف رشح الوجيزة البهائية.

34

1111الدر الفريد يف العزاء عىل السبط الشهيد.
1212ذخائر األحكام يف الفقه من الطهارة إىل آخر الزكاة.
ربي عن أعداء الدين.
1313رجم الشياطني يف الت ّ

1414رسالة يف األرض املفتوحة عنوة.
1515رسالة يف األلغاز.
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1616رسالة يف الرشكة واملضاربة.
1717رسالة يف قبلة البلدان.
1818رسالة يف اللباس املشكوك.
2020رسالة يف معرفة وقت املغرب.
2121سبيل النجاة ،رسالة عملية.
2222سفينة النجاة.
2323س وانح سفر اي ران.
2424الصحيفة النبوية.
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1919رسالة يف مسألة اإلع راض عن املال.

2525فقه األطباء.
2626ف وائد الطب وجم رباته.
2727كشف احلجاب يف رشح خالصة احلساب.
2828كنز احلساب.
2929كنز الف وائد ،عىل طريقة الكشكول.
3030حماسبة النفس يف إصالح عمل اليوم واالعتذار من األمس.
3131منتخب األدلة.
3232منتخب األصول ،يف أصول الفقه.
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3333نتيجة الفكر يف الوالية عىل البكر.
3434هداية املسرتشدين يف فروع الدين.
3535هدية الزائرين.
3636هدية املؤمنني ،رسالة عملية فارسية.
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

3737وظائف اجل وارح.

*وفاته

أشارت أغلب املصادر التي ترمجت للعامل اجلليل حممد عيل الشهرستاين إىل

أنّه تويف يف احلائر يف ك ربالء املقدسة  11رجب سنة(1344هـ)

()5

ثانيًا :الداللة الصرفية:

إن الصيغة الرصفية هي اللبنة األساسية لعلم الرصف ،فهي« :ق والب فكرية

تصب فيها املعاين العامة فتحررها ،وتعطيها حجمها ومعناها فضلاً عن كوهنا
وسيلة من وسائل إث راء اللغة وتوسعها ،فعن طريقها يمكن زيادة كلامت جديدة

يف اللغة(.»)6
36

وقد تنبه علامؤنا القدماء ألمهية علم الترصيف ،فأشار ابن جني إىل ذلك قائ لاً :

«إنام هو معرفة أنفس الكلم الثابتة ،والنحو إنام هو ملعرفة األح وال املتنقلة،أال ترى
ٍ
ببكر ،فإنك إنام خالفت بني حركات
ومررت
بكرا،
ُ
بكر ،ورأيت ً
أنك إذا قلت :قام ٌ

حروف االع��راب الختالف العامل ،مل تعرض لباقي الكلامت ،وإذا كان ذلك
كذلك ،فقد كان من ال واجب عىل من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة الت رصيف،

ّ
ألن معرفة ذات اليشء الثابتة ينبغي أن تكون أصلاً ملعرفة حاله املتنقلة»(.)7
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وقد ذكروا أن الرصف أم العلوم والنحو أبوها ،أي :إنهّ ا أصلها ومبدؤها ،ألهنا

يبدأ منها العلوم ،إنام شبه الرصف باألم والنحو باألب ،كام ّ
أن الوليد يرتبط باألم

أولاً  ،وباألب ثان ًي ا ،كذلك املبتدئ ال حيصل له كامل العلوم من دون حتصيل علم
الرتكيبات ثان ًي ا (.)8

ٍ
بمعزل عن ذلك ،فقد تنبه وا إىل أمهية الصيغة ال رصفية
ومل يكن املفرسون

أيضا ،وأثرها يف حتديد معاين الكلامت ،وما هلا من دور أساس يف تفسري اآليات
ً
الق رآنية ،وكان الشهرستاين من املف رسين الذين وقف وا عىل ِ
هذه الصيغ حماولاً
الكشف عن داللتها اخلفية والتي سنعرفها يف طيات هذا البحث.
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الرصف ،ومعرفة الصيغ والتغ ريات أولاً  ،ومن دون حتصيل علم النحو ومعرفة
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 .1املصدر:

املبحث الأول
دالالت الأ�سماء وم�شتقاتها

«وهو االسم الذي يدل عىل احلدث جمر ًدا من الزمن والشخص واملكان»

()9

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

فهو حيتمل «امليض واحلال واالستقبال ألنه ليس يف صيغته ما يدل عىل حتديد

مصدراّ ،
زمنه»( ،)10وسمي
ألن «الفعل صدر عنه»(.)11
ً

ِ
بتجرده عن الزمن من دون بقية األسامء،
و ّملا كان للمصدر داللته اخلاصة

نجد الق رآن الكريم يعمد الستعامله يف بعض اآليات الق رآنية دون غريه من األسامء،
والشك أن ذلك االستعامل خيرج ألغ ر ٍ
اض ودوا ٍع خفية ،وقف عليها املفرسون
حماولني الكشف عنها ،وكان للشهرستاين وقفات عىل بعض املصادر يف حتليله

بعض ا منها عىل النحو اآليت:
ملعاين الذكر احلكيم ،وسنعرض ً

38

أ -قال تعاىلَ ﴿ :ف َع َس ى َر ِّب ��ي َأن ُي ْؤتِ َي ن ِ ي َخ ْي ًرا ِّم ن َج نَّتِ َ
ُ��ر ِس َ��ل َع َل ْي َه ا
ك َوي ْ
ِ
ِ
ِ
يع َل ُه
اؤُه ا َغ ْو ًرا َف َل ن َت ْس تَط َ
الس َم اء َف ت ُْص بِ َح َصع يدً ا َز َل ًقا * َأ ْو ُي ْص بِ َح َم َ
ُح ْس َب انًا ِّم َن َّ

َط َل ًب ا﴾(الكهف )41/40/وضح الشهرستاين يف أثناء حتليله لآلية الكريمة أن
ملصدر(غورا) هي املبالغة يف الوصف قائ لاً « :وصف املصدر مبالغة،
داللة اختيار ا
ً

غائرا ،أي :ناض ًي ا يف اآلبار والعيون»(.)12
أي ً

وعىل هذا املعنى اتفق أغلب املف رسين(.)13
وبذلك نجد أن سبب اختيار صيغة املصدر هي املبالغة بالوصف كام أشار

غورا –
إليها املفرسون ،فضلاً عن التناغم املوسيقي لآلية الكريمة(ولدًا -زل ًقا – ً
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ِ
بنظمه كال اجلانبني اللفظي واملوسيقي.
طي ًب ا) فالق رآن الكريم ي راعي

ب -ويف ِ
ك َأ ْح َس َن ال َق َص ِ
ص بِ َم ا َأ ْو َح ْي نَا إِ َل ْي َ
قوله تعاىل﴿ :ن َْح ُن َن ُق ُّص َع َل ْي َ
ك َه َذا
ِِ
ِِ ِ
آن وإِن ك َ ِ
ين﴾(يوسف)3/
ُنت من َق ْب ل ه َل م َن ال غَاف ل َ
ال ُق ْر َ َ
املصدر(القصص) حتتمل داللتني.)14( :

مصدرا ،فإن ُأريد املصدر :فاملعنى نحن نقص عليك أحسن
أولاً  :أن يكون
ً

االقصاص ،أي :أبدع أسلوب ،وأحسن طريقة وأعجب نظم.

ثان ًي ا :أن يكون املصدر بمعنى اسم املفعول(املقصوص) فيكون املعنى :نقص
عليك أحسن ما يقص من األحاديث يف ِ
بابه.
وهذا م وافق ملا ذهب اليه الزخمرشي قائلاً « :القصص» عىل وجهني :يكون
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ب�ين الشهرستاين يف أث��ن��اء حتليله ل�لآي��ة الكريمة أن اخ��ت��ي��ار صيغة

قص ا ،كقولك شله يشله
قص احلديث يقصه ً
مصدرا بمعنى االقتصاص ،نقولّ :
ً

شللاً  ،إذا طرده ،ويكون «فعلاً » بمعنى «مفعول» ،كالنقض واحلسب ونحوه :النبأ
واخلرب يف معنى املنبأ ِ
ِ ()15
به واملخرب به»
أ ّم ا ابن عاشور فنجده يميل لل رأي الثاين قائلاً « :يكون القصص بمعنى

«املفعول» من إطالق املصدر وإرادة املفعول ،كاخللق بمعنى املخلوق»

()16

والذي ن راه عرب مالحظة السياق اللغوي لآلية الكريمة امليلء باملبالغات

أن اختيار صيغة املصدر كان ملا فيها من مبالغة يف الوصف ،فافتتاح اآلية

الكريمة بضمري اجلمع(نحن) لتفخيم االمر ،فض لاً عن استعامل صيغة أفعل
التفضيل(أحسن) ثم إسنادها إىل املصدر ،كذلك ضمري اجلمع يف(أوحينا) كلها

39

اتسرهشلل نآرقلا بيرغ ريسفت يف نايبتلا باتك يف ةيفرصلا ةلالدلالدلادلا

ِ
عليه من قصص ،كقصة
مبالغات لوصف عظمة الق رآن الكريم وما يشتمل

النبي يوسف وغريها من القصص ،هذا والشك يف َّ
أن هناك فر ًقا بني التعب ريين
فأحسن االقصاص أو أحسن االقتصاص خيتلف عن(أحسن ما يقص) ،ومن

الفروقّ :
أن املصدر ليس فيه زمن بخالف اسم املفعول ،كذلك فإن املصدر ليس

فيه إشارة إىل ما ُي قص عليك بخالف تعبري(ما يقص) ففيه تلك اإلشارة وغريها
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

من الفروق ،لذا فكل تعبري له معناه اخلاص فضلاً عن ذلك فجعله عىل املصدر

ليس فيه التكلف املوجود يف محله عىل اسم املفعول ،لذا نميل للمصدرية أكثر

من املفعولية.

 .2املشتقات:
يقصد باالشتقاق« :كون إحدى الكلمتني مأخوذة من األخرى أو كوهنام

مأخوذتني من أصل واحد»( ،)17أي :هو «عملية استخ راج لفظ من لفظ أو صيغة

من أخرى( ،)18مع اتفاقهام باملعنى واملادة األصلية ليدل بزيادة مفيدة نحو :ضارب
من رضب ُ
وحذر من َح ِذر( ،)19فهو وسيلة من وسائل إث راء اللغة وتطورها(.)20
أ .اسم الفاعل:
40

ِ
وسكناته:
«هو الوصف ال��دال عىل الفاعل اجل��اري عىل حركات املضارع

كضارب ومكرم ،وال خيلو اسم الفاعل إ ّم ا أن يكون حمىل بأل ،أو جمر ًدا منها(،)21

«ويأيت وصف فاعل من الفعل الثالثي املجرد عىل فاعل بكثرة ،أومن غري الثالثي
املجرد بلفظ مضارعه برشط االتيان» بميم «مضمومة مكان حرف املضارعة،

وكرس ما قبل األخري ،كمنطلق ،ومستخرج»( ،)22ويقع اسم الفاعل وس ًط ا بني

الفعل والصفة املشبهة ....فـ(قائم) أدوم اثبت من الفعل قام،ويقوم ولكنه ال يرقى
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إىل ثبوت الصفة املشبهة»(.)23
موضحا داللة اختيار صيغة(اسم
ومن اآليات التي وقف عليها الشهرستاين
ً
الفاعل) هيِ :
َّك ُك ِ
ك إِن ِ
ف َأع ِر ْض ع ن ه َذا واس َتغ ِْف ِري لِ َذ ْن بِ ِ
قوله تعاىل ﴿ :ي وس ُ
نت ِم ن

وجد الشهرستاين َّ
أن صيغة اسم الفاعل(خاطئ) تدل عىل من قام بالفعل
عمدًا قائلاً « :يقال لصاحبه :خطأ خيطأ خ َط ًأ ،فهو خاطئ إن أوقع ذلك من عن
ٍ
قصد ،مثل أخطأ املقصد ،فهو خمطئ ،فأصل اخلطأ:
قصد ،فإذا أوقع من غري

ٍ
ٍ
بقصد أو غري
العدول عن الغرض احلكمي
قصد»(.)24

وقد بني ال راغب االصفهاين الفرق بني اخلاطئ واملخطئ قائال« :اخلطأ العدول

عن اجلهة وذلك أرضب :أحدمها :أن يريد غري ما حتسن إرادته فيفعله وهذا هو
به اإلنسان ،ومنه ِ
اخلطأ التام املأخوذ ِ
قوله تعاىل﴿ :وإِن ُكنَّا َلخَ اطِئِ ين﴾(يوسف)91/
َ
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ِِ
ين﴾(يوسف)29/
الخَ اط ئ َ

ُ ُ

ْ

َ ْ َ

َ ْ

َ

َ

والثاين :أن يريد ما حيسن فعله ولكن يقع منه خالف ما يريد فيقال :أخطأ
ٍ
إخطاء فهو خمطئ ،وهذا أصاب يف اإلرادة وأخطأ يف الفعل»(.)25
وقال ابن عاشور« :اخلاطئ هو فعل اخلطيئة»(.)26
ونحن نتفق مع ما ذهب إليه املفرسون يف أن اسم الفاعل يف اآلية الكريمة

يدل عىل العمد وسياق اآلية يؤكد أنهّ ا(املخاطبة) هي من قامت بالفعل عن
ٍ
قصد وليس النبي يوسف
وغري بعيد أن كلمة(خاطئ) قد مجعت املعنيني
ُ

م ًع ا(اخلطيئة) و(الفعل العمد).
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ب -صيغ المبالغة:

وهي أسامء تشتق من اسم الفاعل ،وتحُ ول عنه للداللة عىل املبالغة والكثرة

يف احلدث(.)27

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

وتكون عىل نوعني :قياسية وسامعية :ولكل منها أوزان خاصة هبا ،فالقياسية
هيَ :ف ع الِ ،
وم فعال ،و َف ُع ول ،و َف عيل ،والسامعية كثرية ومنها :فِع ِّي ل ،وم ْف ِع يل،
ّ
و ُف عال وغريها(.)28
وتكون املبالغة عىل رضبني :منها ما خيتلف عن اآلخر لتأدية معنى جديد

نحو قوهلم :رجل ُذعرة ،أي :ذو عيوب ،ومنها ما تدل صيغته عىل معنى يف املبالغة
خيتلف عن الصيغة األخرى ،فمعنى(ف ّع ال) خيتلف عن(فعول) يف املبالغة ،ومها

خيتلفان عن مفعال وغريمها(.)29

كغريه من املف رسين وقفات عىل داللة ِ
ِ
هذه الصيغ وأثرها
وقد كان للشهرستاين

بعض ا منها عىل النحو اآليت:
يف تفسري آيات الذكر احلكيم ،وسنعرض ً
* َف ُع ول
42

قال تعاىل﴿ :وه و ا َّل ِذي َأرس َل الري اح ب ْش را ب ي ن ي دَ ي رح م تِ ِه و َأن َز ْل نَا ِمن الس م ِ
اء َم ًاء
ِّ َ َ ُ ً َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َُ َ
َ َّ َ
َْ

ورا﴾(الفرقان)48/
َط ُه ً

وجد الشهرستاين ّ
أن داللة صيغة(فعول) يف سياق اآلية الكريمة املبالغة

مطهر لغريه ،مزيل لألحداث
يف وصف املاء بالطهارة فذكر أنّه :طاهر يف نفسه،
ٌ

والنجاسات ،فهو طاهر نظيفُ ،ي طهر من توضأ منه ،واغتسل من جنابة وهو
مبالغة ،وأنه بمعنى طاهر واألكثر أنه وصف زائد(.)30
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وجاء يف لسان العرب البن منظور« :الطهور يف اللغة هو الطاهر املطهر،
به ،مثل الطهور ملا يتطهر ِ
ملعان منها :فعول ملا يفعل ِ
ٍ
به،
وفعول يف كالم العرب
عليه .والغسول ملا يغسل ِ
ِ
والوضوء ملا يتوضأ ِ
به ،والفطور ملا يفطر
به»(.)31

فيه ،فقولنا :طهور أبلغ من طاهر لذلك ُع دل عن بناء(فاعل) إىل(فعول)؛

ألن اختالف األبنية الختالف املعاين فثمة فرق بني قولنا :طاهر وطهور أو

صابر وصبور(.)32

ِ
ِ
يل َو ِج َف ٍ
ان كَا ْل َج و ِ
يب َوت ََم اثِ َ
اب
ويف قوله تعاىلَ ﴿ :ي ْع َم ُل َ
ون َل ُه َم ا َي َش ُاء م ن َّم َح ِار َ
ِ ِ
ور ر ِاس ي ٍ
ات ا ْع َم ُل وا َآل َد ُاوو َد ُش ْك ًرا َو َق لِ ٌ
ي َّ
ور﴾(سبأ)13/
يل ِّم ْن ع َب اد َ
الش ُك ُ
َو ُقدُ ٍ َّ َ
فرق الشهرستاين يف سياق اآلية الكريمة بني داللة اسم الفاعل(الشاكر)
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وبذلك نجد ّ
أن صيغة املبالغة يف(طهور) هنا هي لزيادة الوصف واملبالغة

وصيغة املبالغة(شكور) قائلاً « :الفرق بني الشكور والشاكرّ ،
أن الشكور من تكرر
منه الشكر ،والشاكر من وقع منه الشكر ،وقيل :أراد ِ
به املؤمن املوحد ،ويف هذا
أن املؤمن الشاكر ّ
داللة عىل ّ
يقل يف عرص»(.)33

اله كلها ،فقد شغل ِ
«إن الشكور هو الذي يشكر عىل أح و ِ
وقال اآللويسّ :
به
ولسانه وج و ِ
ِ
ِ
ارحه اع رتا ًفا واعتقا ًدا
قلبه
وكدح ا وأكثر أوقاته»(.)34
ً
ش��كرا أف��اد أن
أيض��ا أن «الش��كور الكث�ير الش��كر ،إذا كان العم��ل
وقي��ل ً
ً

العاملني قليل»(.)35

وبذلك نجد ّ
أن صيغة(فعول) تدل عىل تكرر الشكر أو الشكر باألح وال

كافة ،واملتصفون هبذه الصفة قليلون كام تشري اآلية املذكورة آن ًفا.
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*ف ّع ال:

﴿س ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َ
َان ت ََّوا ًب ا﴾(النرص)3/
ك َو ْاس َتغ ِْف ْر ُه إِ َّن ُه ك َ
قال تعاىلَ :

موضحا داللتها
وقف الشهرستاين عىل صيغة(ف ّعال) يف سياق اآلية الكريمة
ً
ِ
بقوله« :الت واب» :صيغة مبالغة من تاب يتوب ،والت واب :هو اهلل(تعاىل) يتوب عىل

عباده ،والت واب من الناس التائب ،وهو ال راجع إىل اهلل تعاىل من تاب عن ِ
ِ
ذنبه
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

الرجاع عليهم باملغفرة،
يتوب توب ًة ،وت وا ًب ا أبلغ منه ،وإذا أسند إىل اهلل كان بمعنى ّ

يقال :تاب اهلل عليه ،غفر له ،وأنقذه من املعايص(.)36

وقال ال راغب االصفهاين «إن الت واب العبد الكثري التوبة وذلك تركه كل ٍ
وقت
ِ
جلميعه ،وقد قال اهلل ذلك لكثرة
بعض الذنوب عىل ال رتتيب حتى يصري تار ًكا

ِ
قبوله توبة العباد حالاً بعد حال»(.)37

وجاء يف املثل السائر« :إذا قيل(ت واب) كان صدور التوبة منه م ر ًارا»(.)38

وبلحاظ سياق اآلي��ات الق رآنية نجد ّ
أن ت��واب صيغة مبالغة من تاب،
وغالب َا ما ختتص ِ
هذه الصفة باهلل(تعاىل) يف آيات الق رآن الكريم ،للداللة عىل ّ
أن

44

ِ
عباده م رات عديدة ،حتى ال ييأس اإلنسان أو يقنط من
اهلل(تعاىل) يتوب عىل
ألن اإلنسان خيطأ مل ر ٍ
رمحته(تعاىل) ،وذلك ّ
ات عديدة فقابل كثرة اخلطأ بكثرة التوبة،

ومن ذلك ِ
قوله تعاىل﴿ :إالَّ ا َل ذيِ َن تَا ُب وا َو َأ ْص َل ُح وا َو َب َّي نُ وا َف ُأ ْو َل ئِ َ
وب َع َل ْي ِه ْم َو َأنَا
ك َأ ُت ُ
ِ
لذ ِ ِ ِ ِ
ِ
﴿وا َّل َ
وه َم ا َف إِن
ان َي ْأت َي ان َها م ن ُك ْم َف آ ُذ ُ
الـرح يم﴾(البقرة )160/وقوله تعاىلَ :
ال ت َُّّو ُ
اب َّ
ِ
ِ
وقوله تعاىل:
يم ا﴾(النساء)16/
تَا َب ا َو َأ ْص َل َح ا َف َأ ْع ِر ُض وا َع ن ُْه َم ا إِ َّن ال َّل َه ك َ
َان ت ََّوا ًب ا َّرح ً
ِ
ات َف تَاب ع َل ي ِه إِ َّن ه ه و ال تَّواب ِ
﴿ َف َت َل َّق ى آدم ِم ن رب ِه كَلِ م ٍ
وقوله
يم﴾(القرة)37/
َّ ِّ
الرح ُ
َ َ ْ ُ ُ َ َّ ُ َّ
َ
َُ
تعاىلَ ﴿ :ف َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َ
َان ت ََّوا ًب ا﴾(النرص.)3/
ك َو ْاس َتغ ِْف ْر ُه إِ َّن ُه ك َ

 رشطم ءامسأ .م.م /ينيسحلا لوسر حالف .د.م.أ

ِ
ِ
ِ
ين َآم نُ وا إِ َّن
ومن األمثلة االخرى عىل(ف ّع ال) قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ال َّل َه ُي دَ اف ُع َع ِن ا َّلذ َ
ِ
ب ك َُّل َخ َّو ٍ
ان َك ُف ٍ
ور﴾(احلج.)38/
ال َّل َه الَ ُي ح ُّ

اخلوان عىل اخلائن يف يشء واحد ،إذا عظمت
اخليانة ألفها واعتادها ،وقد يطلق ّ
تلك اخليانة»(.)39

«اخلوان :الشديد اخلون ،واخلون كاخليانة الغدر باألمانة،
وقال ابن عاشور:
ّ

وامل راد باخل وان الكافرّ ،
ألن الكفر خيانة لعهد اهلل الذي أخذه عىل املخلوقات بأن
يوحدوه»(.)40

«اخلوان :هو الشديد اخليانة ،والكفور هو املبالغ يف كفره ،وجحوده
وقيل:
ّ
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مشريا
أيضا عىل داللة صيغة(ف ّعال) يف سياق اآلية الكريمة
وقف الشهرستاين ً
ً
ِ
«خوان :فعال من اخليانة ،أي من كان كثري
إىل أنهّ ا أفادت التكثري والتعظيم بقولهّ :

فاللفظان كالمها صيغة مبالغة ،أيّ :
أن اهلل(تعاىل) يدافع عن املؤمنني ملحبته
ويرفض هؤالء الكافرين الذين بلغ وا اخليانة والعذر أقىص الدركات»(.)41

ِ
وإنّام جيء بصيغة املبالغة(ف ّع ال)ّ ،
نعمته ال
«ألن خيانة أمانة اهلل(تعاىل) وكفر

يكونان حق ريين ،بل مها أم ران عظيامن أو لكثرة ما خان وا فيه األمانات وما كفروا

من النعم ،وقد يكون للمبالغة يف نفي املحبة عىل اعتبار النفي اولاً  ،واي راد معنى
ِ
ال ٍم ِّل ْل ع بِ ِ
﴿و َم ا َر ُّب ُ
يد﴾(فصلت.)42()46/
ك بِ َظ َّ َ
املبالغة ثان ًي ا» كام يف قوله تعاىلَ :
*فِ ِّع يل:

ِ
ِ
الر ُس َ
ول َف ُأ ْو َل ئِ َ
ين َأ ْن َع َم ال َّل ُه َع َل ْي ِه م ِّم َن
ك َم َع ا َّل ذ َ
قال تعاىلَ :
﴿و َمن ُي ط ِع ال َّل َه َو َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ين َو ُّ
ين َو َح ُس َن ُأ ْو َلئِ َك َرفِ ي ًقا﴾(النساء.)69/
الصال ح َ
الش َه دَ اء َو َّ
الصدِّ يق َ
ين َو ِّ
ال نَّ بِ ِّي َ
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بني الشهرستاين داللة صيغة(صدّ يق) يف أثناء حتليله لسياق اآلية الكريمة من
ِ
وجوه عدة قائلاً « :الصدّ يق» هو املصدق بكل ما أمر اهلل ِ
وبأنبيائه ال يدخله يف
به،

ذلك ٌ
شك وقيل :الصدّ يق الدوام عىل التصديق بام يوحيه احلق ،وقيل :الصدّ يق
الذي عادته الصدق ،وهذا البناء يكون ملن غلب عادته عىل فعله ،ويقال :ملالزم

رشيب»(.)43
السكر ،س ّك ري وملالزم الرشبّ :
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

وقيل« :الف ّع يل» يف كالم العرب إنام يأيت إذا كان مأخو ًذا من الفعل ،بمعنى

املبالغة إ ّم ا املدح وإ ّم ا الذم(.)44

وجاء يف عمدة احلفاظ معنى الصدّ يق :أي بلي ًغ ا فيه ،وهو من كثر منه
ِ
الصدق ،وقيل :من مل يكذب قط ،وقيل من مل يتأت منه كذب
لتعوده الصدق»(.)45
ظاهرا أو
وذكر الش ريازي :الصدّ يق صيغة مبالغة وهي بمعنى الصادق كله
ً

باطنًا ،أي :الصديق ال يف القول فقط بل العمل والفعل»(.)46

وبذلك نجد أن الوصف بصيغة(ف ّع يل) لتأكيد املعنى وتقويته واملبالغة فيه
ملن غلب عليه الصدق وصار عاد ًة له ،فضلاً عن التصديق بكل ما أمر اهلل ِ
به.
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* َف عيل:

ك ع اد ج ح دُ وا بِآي ِ
قال تعاىلِ :
ات َر ِّب ِه ْم َو َع َص ْوا ُر ُس َل ُه َوا َّت َب ُع وا َأ ْم َر ك ُِّل َج َّب ٍار
﴿وت ْل َ َ ٌ َ َ
َ
َ

يد﴾(هود )59/وجد الشهرستاين أن داللة صيغة(فعيل) يف ِ
عن ِ ٍ
قوله« :عنيد» هي
َ

التكثري ،قائلاً « :العنيد :الكثري العناد الذي ال يقبل احلق ،والعنيد العايت الطاغي
عنه ،أصله عنو ًدا ،إذا جترب و َعنِد عن األمري ،إذا حاد عنه فهو عاند وعنود»(.)47
ِ
بقوله« :العنيد :الكثري العناد الذي ال يقبل
وهذا م وافق ملا أشار إليه الطربيس
احلق»(.)48
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وقيل« :العنيد هو من خيالف احلق واحلقيقة أكثر مما ينبغي وال يرضخ للحق

أبدًا»(.)49

وبذلك نجد اتفاق أهل اللغة عىل أن صيغة(فعيل) تدل عىل من كثر منه

• فعلوت:

وت الس م و ِ
ِ
ات َواألَ ْر ِ
﴿وك ََذلِ َ
ون ِم َن
ض َولِ َي ُك َ
يم َم َل ُك َ َّ َ َ
قال تعاىلَ :
ك ُن ِري إِ ْب َراه َ
ِِ
ين﴾(االنعام.)75/
الم وق ن َ
ُ

امللكوت« :من ملك هلل املالك املليك ،وامللكوت ملك اهلل ،وملكوت اهلل

سلطانة»(.)51

وامللكوت :من امللك ،وهي من صيغ املبالغة عىل وزن(فعلوت) فالتاء فيها
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الفعل وصار كالطبيعة له(.)50

زائدة ،ونظريها ،رغبوت ورهبوت(.)52

وقد وقف الشهرستاين عىل هذه الصيغة قائ لاً « :امللكوت بمنزلة امللك غري

الرغبوت والرهبوت
أن هذا اللفظ أبلغ ،ألن ال واو والتاء تزدادان للمبالغة ،ومثله ّ

ووزنه فعلوت»(.)53

ِ
بقوله« :وامللكوت خمتص
وذهب االصفهاين إىل أن(ملكوت) خمتص باهلل تعاىل

بملك اهلل تعاىل ،وهو مصدر ملك أدخلت فيه التاء نحو :رمحوت ورهبوت»(.)54

وقال أبو السعود «امللكوت مصدر عىل وزن املبالغة كالرهبوت واجلربوت

معناه امللك العظيم والسلطان القاهر ،وقيل :وهو خمتص باهلل وسلطانه»(.)55

ِ
بقوله« :فامللكوت مصدر كالرغبوت والرمحوت وتاؤه زائدة
وتبعهم اآللويس
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للمبالغة وهلذا فرس ب امللك العظيم والسلطان القاهر ،وقيل هو خمتص باهلل

تعاىل(.)56

فـ(ملكوت) تدل عىل املبالغة يف الوصف ،إضافة إىل اختصاصها بلفظ

جاه ا أو سلطانًا.
اجلاللة ،إذ إن لفظ امللك يطلق عىل كل من يملك ً
ج -الصفة المشبهة:
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

وه��ي الصف��ة املصوغ��ة لغ�ير تفضي��ل إلف��ادة الثب��وت ،كحس��ن

وظري��ف ،وظاه��ر( ،)57وه��ي ت��دل ع�لى معن��ى ثاب��ت يف موصوفها ،ف��إن ُق صد
احلدوث قيل :فاعل(.)58

ونظرا ملا حتمله الصفة املشبهة من داللة ختتلف فيها عن غريها من املشتقات،
ً

كثريا ما يلجأ إىل التعبري هبا دون غريها من األسامء ،وهذا قد شغل
فالق رآن الكريم ً
الكثري من املف رسين ،وكان الشهرستاين جمتهدًا يف إب راز ِ
هذه الدالالت من خالل
حتليله آليات الق رآن الكريم ،ومن بعض األمثلة التي وقف عليها الشهرستاين
ما يأيتِ :
ت َن ْف س ا زَكِ ي ًة بِ َغ ي ِر
قوله تعاىلَ ﴿ :ف ان َط َل َقا ح تَّى إِ َذا َل ِق ي ا ُغالم ا َف َق َت َل ه َق َال َأ َق َت ْل َ
َ
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َ

َن ْف ٍ
ْت َش ْي ئًا ُّن ْك ًرا﴾(الكهف.)47/
س َّل َقدْ ِج ئ َ

ً

ُ

ً

َّ

ْ

وضح الشهرستاين يف أثناء حتليله لآلية الكريمة داللة الصفة املشبهة(زك ّي ة)

من وجوه عدة قائ لاً  :الزكية :أي طاهرة من الذنوب ،وزك ّي ة بريئة من الذنوب ،وقيل:

الزاكية التي مل تذنب ،والزك ّي ة التي أذنبت ثم تابت وقيل :الزك ّي ة أشد مبالغة من

الزاكية ،وقيل :الزاكية يف البدن والزك ّي ة يف الدين»(.)59

إال أننا نجد من س��اوى بني االثنني ،فيقول الطربي« :الزك ّي ة» وال زاكية

كـ(القاسية) والقسية»(.)60
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أيضا بينهام قائلاً « :املعنى واحد وقد ذهب القوم إىل
وقد ساوى ابن عطية ً

الفرق وليس بب ينّ »(.)61
أ ّم ا البيضاوي فقد وجد أن «الزك ّي ة» أشد مبالغة من«الزاكية»(.)62

أبلغ»( )63وهو األنسب لدينا – واهلل أعلم -ألن الصفة املشبهة تفيد ثبوت الوصف
بصاحبها بخالف اسم الفاعل الذي يفيد احلدوث والتغيري.
ويف ِ
قوله تعاىل﴿ :الرح م ـ َِن الر ِح ي مِ﴾(الفاحتة.)3/
َّ ْ

َّ

بني الشهرستاين الفرق بني «الرمحن» و«الرحيم» يف حتليله لآلية الكريمة قائ لاً :

«مها اسامن مشتقان من الرمحة ،وهي يف بني آدم عند العرب :رقة القلب ،ثم عطفه،
ويف اهلل :عطف ُه ،وبر ُه ،ورزقه ،وإحسانه ،وقيل إهنام اسامن وضعا للمبالغة ،واشتقا

من الرمحة ،وهي النعمة ،إال ّ
أن فعالن أشد مبالغة من فعيل ....ووجه عموم الرمحن
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أيضا قائلاً « :إن ايثار الزك ّي ة عىل ال زاك ّي ة
وقد أشار إىل هذا ال رأي أبو حيان ً

بجميع اخللق مؤمنهم وكافرهم ،وبرهم وفاجرهم ،هو إنشاؤه إياهم وخلقهم
أحياء قادرين ،ورزقه إياهم ،ووجه اخلصوص الرحيم باملؤمنني هو ما فعله هبم يف

الدنيا من التوفيق ،واآلخرة من اجلنة واإلك رام وغف ران الذنوب واآلثام»(.)64
وقال ابن القيم« :إن الرمحن دال عىل الصفة القائمة ِ
به سبحانه والرحيم دال

عىل تعلقها ب املرحوم ،فكان األول للوصف والثاين للفعل ،فاألول دال عىل ّ
أن الرمحة
برمحته ،إذا أردت هذا فتأمل ِ
ِ
قوله(تعاىل):
صفته ،والثاين دال عىل أنّه يرحم خلقه

ِ
ِِ
يم ا﴾(األحزاب.)65()43/
﴿وك َ
َان بِا ْل ُم ْؤم ن َ
َ
ين َرح ً

ولكننا نجد األل��ويس يبتعد عام ق��رره املفرسون إىل رأي بعيد ينفرد ِ
به
ِ
وف
فيذكر أن الرحيم هي صفة الرسول حممد
بقوله تعاىل﴿ :بِا ْل م ْؤ ِمن ِين رء ٌ

ِ
يم﴾(التوبة.)66()128/
َّرح ٌ

ُ

َ َُ
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ِ
ِ
الر ِح ي مِ﴾(الفاحتة.)1/
وهذا ر ٌّ
الر ْح َم ِن َّ
أي بعيدٌ يرده قوله تعاىل﴿ :بِ ْس ِم ال َّل ه َّ

ونتفق مع ال رأي القائل ال جيوز أن يقال «رمحن» إلاّ هلل(تعاىل) ،وإنام كان ذلك

ألن بناء فعالن من أبنية ما يبالغ يف وصفه ،فقولك :غضبان معناه :املمتلئ غض ًب ا،

و(رمحن) هو الذي وسعت رمحته كل يشء فال جيوز أن يقال لغري اهلل(تعاىل) الرمحن(.)67
التناوب بين الصيغ:

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

ّ
إن الصيغ تشمل عىل قيم داللية ثابتة تُصاغ فيها الكلامت مثل :فعالن،
أن ِ
وفعال ،وفعول ومفعل وغريه إالّ ّ
هذه الصيغ قد يعدل عنها والشك أن هذا

العدول خيرج ألغ��راض بالغية متنوعة منها املبالغة مثل(رمحن) ُع دل هبا عن
«راحم» للمبالغة(.)68

وقد أدرك علامؤنا القدماء أمهية ِ
هذه الظاهرة يف نمو اللغة وتوسعها ،يقول ابن

جني« :وهو باب منقاد ونحو من تكثري اللفظ لتكثري املعنى العدول عن معتاد
حاله ،وبذلك فعال يف معنى فعيل نحوُ ( :ط وال) فهو أبلغ(معنى من) طويل،
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و( ُع راض) فإنه أبلغ(معنى من) عريض»(.)69
أيضا ِ
هبذه الظاهرة ،فوقف وا عىل الصيغ ال رصفية حماولني
وقد اهتم املفرسون ً
الكشف عن املعاين اجلديدة التي خترج إليها ،وقد شغلت ِ
هذه الظاهرة الشهرستاين

كثريا ،وسنعرض بعضها عىل سبيل املثال ال احلرص عىل
ً
أيض ا ،فنجده يقف عليها ً

النحو اآليت:

*فعيل بمعنى فاعل:

ِ
َك الَ ِع ْل َم َل نَا إِالَّ َم ا َع َّل ْم َتنَا إِن َ
قال تعاىلَ ﴿ :قا ُل وا ُس ْب َح ان َ
يم
َّ��ك َأن َ
ْ��ت ال َع ل ُ
ِ
يم﴾(البقرة.)32/
َ
الح ك ُ
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وج��د الشهرستاين أن «احلكيم» يف اآلي��ة الكريمة ه��ي صيغة(فعيل)

بمعنى(فاعل) قائلاً « :احلكيم» من أسامئه(تعاىل) ،وهو فعيل بمعنى فاعل،

أي :القايض ،أو هو الذي حيكم األشياء ويتقنها ،فهو فعيل بمعنى مفعل ،أو
الصناعات ويتقنها»(.)70

وذهب الطربيس إىل ّ
أن احلكيم حيتمل أمرين:
أحدمها :أنه بمعنى العامل ،ألن العامل باليشء يسمى حكي ماً فعىل هذا يكون
من صفات الذات مثل العامل ويوصف هبام فيام مل يزلّ ،
ألن ذلك واجب يف العامل

لنفسه.

والثاين :أن معناه املحكم ألفعاله ويكون فعي لاً بمعنى ُم فعل وعىل هذا يكون
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ذو احلكمة ،وهي معرفة أفضل األشياء ،وأفضل العلوم ،ويقال ملن حيسن دقائق

من صفات األفعال ،ومعناه أن أفعاله كلها حكمة وصواب وليس فيها تفاوت وال

وجه من وجوه القبح»(.)71

وذهب القرطبي إىل أن «احلكيم» بمعنى «حاكم» ُعدل ِ
به للتكثري قائ لاً :

«يقال أحكم اليشء إذا أتقنه ومنعه من اخلروج عام يريده فهو حمكم وحكيم عىل

التكثري»(.)72

ومن األمثلة األخرى ِ
قوله تعاىل﴿ :ال تُدْ ِر ُك ُه األَ ْب َص ُار َو ُه َو ُي دْ ِر ُك األَ ْب َص َار َو ُه َو
اللطيف الخَ بِ ير﴾(االنعام.)103/
يف :معناه :أنّه الالطف بعباده بسبوغ اإلنعام غري أنّه
قال الشهرستاين« :ال َّلطِ ُ

ُع دل عن وزن(فاعل) إىل(فعيل) للمبالغة»(.)73
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ووجد الش ريازي أن اللطيف حيتمل أمرين.)74( :
أولاً  :حيتمل أن يكون املقصود من اللطيف هو أن ذاته املقدسة من اللطافة
ألن أحدًا ال علم له ِ
بحيث ال تدرك باحل واس ،وعليه فإن «اللطيف» ّ
به

ثان ي ا :اللطيف إذا وصف ِ
به اجلسم ّ
دل عىل اخلفيف املضاد للثقيل ،ويعرب
ً

باللطافة واللطف عن احلركة اخلفيفة وعن تعاطي األمور الدقيقة التي التدركها
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

احل واس ،ويصبح وصف اهلل(تعاىل) باللطف عىل هذا الوجه ملعرفة دقائق األمور

وخللقه أشياء دقيقة لطيفة غري مرئية.

ورأي الشهرستاين أقرب إىل امل راد واهلل أعلم.
*فعيل بمعنى مفعول
ت
ت َر ِّب إِ ِّن ي َو َض ْع ت َُها ُأن َث ى َوال َّل ُه َأ ْع َل ُم بِ َم ا َو َض َع ْ
قال تعاىلَ ﴿ :ف َل َّم ا َو َض َع ت َْه ا َقا َل ْ
الش ْي َط ِ
الذ َك ُر كَاألُن َث ى َوإِ ِّن ي َس َّم ْي ت َُها َم ْر َي َم َوإِ ِّن ي ُأ ِع ُ
َو َل ْي َس َّ
يذ َه ا بِ َ
ك َو ُذ ِّر َّي ت ََه ا ِم َن َّ
ان
الر ِج ي مِ﴾(ال-عم ران.)36/
َّ

وضح الشهرستاين ّ
الرجم ،وهو
أن معنى «الرجيم»« :هو بمعنى مفعول من ّ
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الرمي ،أي :املطرود من السامء ،املرمي بالشهب الثاقبة ،وقيل :املرجوم باللغة
ّ
املطرود من م واضع اخلري ،ال يذكره مؤمن إلاّ لعنه»(.)75

أي وهو ّ
أن الرجيم« :حيتمل أن يكون للمبالغة من فاعل أي :أنه يرمي
وثمة ر ّ

بالرش والعصيان يف قلب ابن آدم ،وحيتمل أن يكون بمعنى مرجوم أي
ويقذف
ّ

يرجم بالشهب أو ُي بعد او ُي طرد»(.)76

وهذا م وافق ملا أشار إليه األصفهاين(.)77
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إلاّ أننا باالطالع عىل معاين الرجيم نميل إىل ّ
أن الرجيم بمعنى املرجوم

وليس ال راجم ،فالرجم يعني السب أو الشتم ،ومنه قوله(تعاىل)َ ﴿ :ل َت ُك ون ََّن ِم َن
ِ
ين﴾(الشع راء  )116أو يأيت بمعنى القتل وهو الرمي باحلجارة حتى
الم ْر ُج وم َ
َ

وكل ِ
النجوم التي يرمى هبا الشيطان(ّ ،)78
هذه املعاين خترج إىل أن الشيطان يكون
املفعول الذي يقع عليه فعل الفاعل واهلل أعلم.
*فاعل بمعنى مفعول:

يش ٍة ر ِ
ِ ِ
اض َي ٍة﴾(احلاقة ،)21/وجد الشهرستاين ّ
أن
قال تعاىلَ ﴿ :ف ُه َو ف ي ع َ َّ

«راضية» فاعلة بمعنى مفعول قائلاً « :فاعلة بمعنى مفعول ،ألنهّ ا بمعنى ذات

رىض ،كام قيل :البن وتامر ،أي :ذو لبن ،وذو متر ،فكأن العيشة أعطيت حتى
ً
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أيضا ّ
أن الرجم :بمعنى اللعن أي:
أيض ا ما يقع عىل الشيطان ،وقيل ً
املوت ،وهذا ً
امللعون ،ومنه ِ
قوله(تعاىل)﴿ :الشيطان الرجيم﴾(النحل )89/ويكون الرجم بمعنى

رضيت ،ألنهّ ا بمنزلة الطالبة ،وقيل :مثل :ليل نائم ،ورش كاتم ،وماء دافق عىل

وجه املبالغة يف الصفة ،من غري التباس يف املعنى ،أي :يف حالة من العيش راضية،

يرضاها بأن لقي الث واب وأمن العقاب»(.)79

فـ(راضية) معناها(مرضية) وهذا ما اتفق عليه املفرسون(.)80
وقال الش ريازي« :الرضا تكون عادة حالة وصفه لألشخاص ،إالّ إنه(سبحانه)
ِ
وهذه متثل هناية التأكيد ،يعني :أنهّ ا حياة
جعلها صفة للحياة نفسها يف اآلية
يعمها الرضا والرسور»(.)81

53

اتسرهشلل نآرقلا بيرغ ريسفت يف نايبتلا باتك يف ةيفرصلا ةلالدلالدلادلا

املبحث الثاين
دالالت اجلموع

اجلمع« :هو صيغة مبنية للداللة عىل العدد الزائد عىل االثنني»( ،)82وقيل« :هو

االسم املوضوع لآلحاد املجتمعة ،دالاً عليها داللة التك رار ال واحد بالعطف»

()83

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

وقد تنوعت اجلموع يف اللغة الع ربية عىل ثالثة أن واع منها:

مجع املذكر السامل« :وهو ما ّ
دل عىل أكثر من اثنني بزيادة يف آخره مع سالمة

بناء واحده»(.)84

ومج��ع املؤن��ث الس��امل« :وه��و م��ا ّ
دل ع�لى أكث��ر م��ن اثن�ين بزي��ادة أل��ف
وتاء يف ِ
آخره»(.)85
ومجع التكس ري« :وهو ّ
كل مجع تغري فيه نظم ال واحد وبناؤه ويكون ملن يعقل
وملا ال يعقل ،وإع رابه ٍ
جار عىل آخره كام جيري عىل ال واحد الصحيح»( ،)86ويكون

عىل رضبني :مجع قلة ومجع كثرة ولكل منها أبنية خاصة ِ
به ،فأبنية القلة هيَ :أ ْف ُع ل
و َأ َف عال و َأ ْف ِعله وفِ ْع له.

54

وأبنية الكثرة عديدة منهاُ :ف ُع ول وفِ َعال و ُف َع ل و َف عائل و ُف عالء وغريه(.)87

ونظرا لتنوع اجلموع يف الع ربية كان لكل منها داللته اخلاصة ،ولذلك نجد
ً

الق رآن يعمد إىل بعض اجلموع دون بعض بحسب السياق الق رآين لآلية الكريمة،
وقد وقف الشهرستاين عىل ِ
هذه اجلموع يف أثناء حتليله ملعاين الذكر احلكيم حماولاً

الكشف عن داللتها اخلفية ،وسيعرض البحث بعضها عىل النحو اآليت:

 رشطم ءامسأ .م.م /ينيسحلا لوسر حالف .د.م.أ

أ .مجع املذكر السامل:

َّ��ك ُك ِ
ف َأ ْع ِ��ر ْض َعن ه َذا واس َت ْغ ِف ِري لِ َذنْبِ ِك إِن ِ
نت ِم َن
وس ُ
ْ َ َ ْ
قال تعاىلُ « :ي ُ
ني»(يوسف.)29/
اخلَاطِ ِئ َ
قائلاً « :وإنام قال﴿ :من الخاطئين﴾ ومل يقل :من اخلاطئات لتغليب املذكر عىل
املؤنث وامل راد من اخلاطئني أي :املذنبني»(.)88
وأكد ذلك بعض املف رسين(.)89
وذكر الطربي« :مل يقل من اخلاطئات ،ألنّه مل يقصد بذلك قصد اخلرب عن
النساء ،وإنام قصد ِ
به اخلرب عمن يفعل ذلك فيخطئ»(.)90
وقال القرطبي« :ومل يقل من اخلاطئات ،ألنّه قصد اإلخبار عن املذكر واملؤنث
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وقف الشهرستاين عىل داللة مجع املذكر السامل «اخلاطئني «يف اآلية الكريمة

فغلب املذكر ،واملعنى :من الناس اخلاطئني»(.)91

وإىل هذا ال رأي ذهب الش ريازي قائلاً « :ورد التعبري «باخلاطئني» وهو مجع مذكر،

ومل يرد التعبري باخلاطئات الذي هو مجع مؤنثّ ،
ألن مجع املذكر السامل ُي غلب يف

كثري من امل وارد ،ويطلق عىل مجاعة الذكور واإلناث أيّ :إنك يف زمرة اخلاطئني»

()92

َّ
وحتفيزا له عىل االستغفار.
ولعل يف ذلك تسلي ًة ملن أخطأ
ً

وبذلك نجد اتفاق املف رسين عىل أن «اخلاطئني» جمُ ع جمَ ع مذكر سامل عىل

التغليب :وهو ترجيح أحد املغلوبني عىل االخر ،أو إطالق لفظه عليهام ،إج راء

للمختلفني جمرى املتفقني وهو كثري يف كالم العرب(.)93

ومناألمثلةاألخرى ِ
ِ ِ
قولهتعاىلَ ﴿:ك َّ ِ
ين﴾(املطففني.)18/
َاباألَ ْب َر ِار َلف يع ِّل ِّي َ
الإِ َّنك ت َ

55

اتسرهشلل نآرقلا بيرغ ريسفت يف نايبتلا باتك يف ةيفرصلا ةلالدلالدلادلا

بينّ الشهرستاين أن داللة مجع املذكر السامل يف «عليني» هي التفخيم يف سياق
اآلية الكريمة قائلاً « :أي م راتب عالية ،حمفوف ٌه باجلاللة ،وقيل :يف السامء السابعة

علو مضاعف ،وهبذا مجع بال واو والنون،
وفيها أرواح املؤمنني ...وعليون :بمعنى ّ

وتشبيها بام يعقل يف عظم الشأن ،وهي م راتب عالية حمفوفة
تفخي ماً لشأنه،
ً
باجلاللة»(.)94
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
56

وقال بعضهم :مجعت بالياء والنون كجمع الرجال ،إذا مل يكن له بناء من

واحده واثنيه ،كام حكي عن بعض العرب سام ًعا :أطعمنا مرقة ومرقني ،يعني:

اللحم املطبوخ»(.)95

وهناك رأي آخر وهو ّ
أن« :عليني» :مجع عيل وهو فعيل من العلو ،فلام حذفت

التاء من علية عوض وا منها اجلمع بال واو والنون كام قال وا يف أرضني»(.)96

إالّ أنن��ا نمي��ل إىل م��ا أش��ار إلي��ه الشهرس��تاين بدالل��ة مج��ع املذك��ر الس��امل
«و َم ��ا َأ ْد َر َ
اك َما
ع�لى التفخي��م ،وه��ذا ما يؤكده الس��ياق الالح��ق لآلية الكريم��ةَ :
ِع ِّل ُّي َ
ون»(املطففني.)19/

ب .مجع املؤنث السامل:

ِ
ٍ
ِ
﴿أ َل م ي ْأتِ ِه م َن ب ُأ ا َّل ِذ ِ
يم
َ
قال تعاىلَ ْ َ ْ َ :
ين من َق ْب ل ِه ْم َق ْو ِم نُوحٍ َو َع اد َو َث ُم و َد َو َق ْو ِم إِ ْب َراه َ
ات َأ َت تْه م رس ُل ه م بِا ْل ب ي ن ِ
اب م دْ ي ن وا ْل م ْؤت َِف َك ِ
َان ال َّل ُه لِ َي ْظ لِ َم ُه ْم َو َل كِن
َات َف َم ا ك َ
ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ِّ
َو َأ ْص َح ِ َ َ َ َ ُ
ون﴾(التوبة.)70/
كَا ُن وا َأن ُف َس ُه ْم َي ْظ لِ ُم َ

وقف الشهرستاين عىل داللة «املؤتفكات» عىل سبب مجعه مجع مؤنث سامل

قائلاً « :املؤتفكات» أي« :املنقلبات وهي ثالث قرى ،كان فيها قوم لوط ولذلك

مجعها باأللف والتاء»(.)97
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وقال الطربي« :فإن قال ُ
قائل :فإن كان ُعني و«املؤتفكات» قوم لوط ،فكيف

قيل« :املؤتفكات» فجمعت ومل توحد؟ قيل :إهنا كانت قريات ثالث فجمعت
﴿وا ْل ُم ْؤت َِف َك َة َأ ْه َوى﴾(النجم)53/
لذلك ،ولذلك مجعت بالتاء عىل قول اهللَ :

()98

«واملؤتفكات مأخوذة من مادة «االئتفاك» بمعنى انقالب األسفل إىل األعىل

وبالعكس ،وهي إش��ارة إىل مدن قوم لوط التي قلب عاليها سافلها نتيجة
الزلزلة»(.)100

ج .مجع التكسري

ِ
َّاس َم ن ُي ْع ِ
﴿و ِم َن ال ن ِ
ج ُب َ
الح َي ِاة الدُّ ْن َي ا َو ُي ْش ِهدُ ال َّل َه َع َل ى َم ا
ك َق ْو ُل ُه ف ي َ
قال تعاىلَ :
فِ ي َق ْل بِ ِه وه و َأ َل دُّ ِ
الخ َصامِ﴾(البقرة.)204/
َُ َ
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وأكد ذلك بعض املف رسين(.)99

صيغة(فع ال) يف ِ
ِ
وجد الشهرستاين ّ
قوله« :اخلصام» حتتمل أمرين(:)101
أن
أولاً  :اخلصام مجع اخلصم وفعل إذا كان صفته ،فإنه جيمع عىل ِ
فعال ،نحو:

صعب وصعاب ،وإذا كان اسماً فإنه جيمع يف القلة عىل أفعل ويف الكثرة عىل فِعال،
كفرخ وفِ راخ ،واملعنى هو أشد املخاصمني خصومة.

ثان ًي ا :اخلصام مصدر املخاصمة ،واملعنى هو شديد اخلصومة عند املخاصمة

ٌ
ٌ
مبطل.
جدل

ومن املف رسين من ذكر رأ ًي ا واحدًا وهو املصدرية( )102ومنهم من ذكر ال رأيني(.)103
فابن عادل يرى أن اخلصام يكون عىل وجهني:

االول :مجع خصم كصعب وصعاب وكلب وكالب ،وعىل هذا ال حيتاج إىل

تأويل.
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الثاين :أنه مصدر يقال :خاصم خصا ًم ا نحو :قاتل قتالاً  ،وعىل هذا فالبد من

ٍ
ربا عن اجلثة ،فقيل :يف الكالم حذف من األول ،أي :وخصامه
مصحح لوقوعه خ ً
أشد اخلصام ،وجعل أبو البقاء(هو) ضمري املصدر الذي هو(قوله) فإنه قال :وجيوز

أن يكون(هو) ضمري املصدر الذي هو( َق ْو ُل ُه) وهو خصام ،والتقدير خصامه ألد

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

اخلصام ،وقيل :من الثاين ،أي :وهو أشد ذوي اخلصام ،وقيل أريد باملصدر اسم
الفاعل كام يوصف ِ
به يف قوهلم رجل ٌ
وخصم ،وقيل« :أفعل» هنا ليست
عدل
ٌ
للتفضيل ،بل هي بمعنى لديد اخلصام ،فهو من باب إضافة الصفة املشبهة،

وقيل غري ذلك(.)104

ِ
أن ابن عاشور اعرتض عىل ّ
إلاّ ّ
بقوله« :اخلصام مجع
مصدر
أن «اخلصام»
ٌ
مصدرا ،وحينئذ تظهر اإلضافة أي وهو ألد
خصم ،كصعب وصعاب وليس هو
ً

الناس املخاصمني»(.)105

وقال الش ريازي« :ألد بمعنى(ذو العداوة الشديدة) ،وأصلها من «لديد» ي راد هبا

طرف الرقبة كناية عن الشخص الذي يغلب األعداء من كل جانب «وخصام» هلا

58

معنى مصدري وهو اخلصومة والعداوة»( ،)106ويبدو من سياق اآلية أن احلمل عىل
اجلمع أوىل وأسلم فهو ٍ
خال من التأويل ،واهلل أعلم.
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املبحث الثالث
دالالت الأفعال املزيدة

بأحد األزمنة الثالثة»(.)107

وينقسم الفعل إىل جمرد ومزيد ،ف املجرد :ما كانت مجيع حروفه أصلية ،ال

يسقط حرف منها يف تصاريف الكلمة بغري علة ،وهو قسامن :ثالثي ورباعي،
أيضا :مزيد
واملزيد :ما زيد فيه حرف أو أكثر عىل حروفه األصلية وهو قسامن ً

الثالثي ومزيد ال رباعي(.)108

وملا كانت الزيادة ب املبنى تؤدي إىل زيادة يف املعنى فقد وقف املفرسون عىل
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ال��ف��ع��ل« :ه����و ال��ك��ل��م��ة ال���دال���ة ع�ل�ى م��ع��ن��ى يف ن��ف��س��ه��ا م��ق�ترن

األفعال املزيدة يف الق رآن الكريم ،حماولني الكشف عن ال��دالالت اخلفية التي
خرجت إليها ِ
هذه الزيادة يف البناء ،وقد أشار الشهرستاين لبعض منها يف أثناء
بعض ا منها عىل النحو اآليت:
حتليله آليات الذكر احلكيم ،وسيعرض البحث ً

 .1املزيدة حبرف واحد:
َأ ْف َع ل:

59

لقد تنوعت دالالت صيغة(أفعل) عند اللغويني وتعددت ،ومنها التعدية

والصريورة والتعريض والسلب واإلعانة والكثرة وم وافقة( َف َعل) وغريها(.)109

ومن املعاين التي وقف عليها الشهرستاين لداللة الفعل املزيد(أفعل) هي
ِ
لقوله تعاىلَ ﴿ :ف ج ع ْلنَا ع الِ ي َه ا س افِ َل َه ا و َأم َط رنَا
م وافقته لـ(فعل) يف أثناء حتليله

َع َل ْي ِه ْم ِح َج َار ًة ِّمن ِس ِّج ٍ
يل﴾(احلجر.)74/

َ َ

َ َ

َ

َ ْ ْ

اتسرهشلل نآرقلا بيرغ ريسفت يف نايبتلا باتك يف ةيفرصلا ةلالدلالدلادلا

قال الشهرستاين« :يقال لكل يشء من العذاب :أمطرت باهلمزة ،وللرمحة
ِ
بقوله(تعاىل) حكاية عن قوم عادَ ﴿ :قا ُل وا ه َذا
مطرت بغري اهلمزة ،وهو منقوض
َ

َع ِار ٌض ُّم ْم طِ ُرنَا﴾(االحقاف )24/فالصواب التقييد بعىل»(.)110

وقال الطربيسّ :
«كل يشء من العذاب يقال :أمطرت ،ومن الرمحة يقال:

مطرت»( )111وهذا م وافق أليب عبيدة(.)112
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

إالّ أنهّ ا متساويان يف الداللة لدى ابن قتيبة(.)113

أيضا من «مطر» و«أمطر» قائ لاً  :مطر يقال يف
وقد فرق ال راغب األصفهاين ً

﴿و َأ ْم َط ْرنَا َع َل ْي ِه م َّم َط ًرا َفان ُظ ْر َك ْي َ
َان
فك َ
اخلري ،وأمط رنا يف العذاب ،قال(تعاىل)َ :
ِ
ِ
ِ
﴿و َأ ْم َط ْرنَا َع َل ْي ِه م َّم َط ًرا َف َس َاء َم َط ُر
ين﴾(االع راف )84/وقوله تعاىلَ :
الم ْج ِرم َ
َع اق َب ُة ُ
الم َ
ين﴾(الشع راء.)173/
نذ ِر َ
ُ

ونرى أن(أمطر) تأيت مع(العذاب) غال ًب ا وليس دائماً بدليل اآلية التي ساقها
الشهرستاين وهي قوله تعاىلَ ﴿ :قا ُل وا َه َذا َع ِار ٌض ُّم ْم طِ ُرنَا﴾(االحقاف ،)24/لذا
فإننا نميل مع ال رأي القائل بتساوي الداللتني ،وقد تنرصف الداللة للعذاب مع

وجود(عىل) كام قال الشهرستاين.
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َفا َع ل:

لقد تنوعت وتعددت معاين صيغة(فاعل) ومنها :املشاركة والتكثري واملبالغة

واالغناء عن املجرد وبمعنى(أفعل) وغريها(.)114

ومن املعاين التي وقف عليها الشهرستاين لصيغة(فاعل) هي املشاركة يف أثناء
ِ
لقوله تعاىل﴿ :ي ا َأي َه ا ا َّل ِذين آم نُ وا اص بِ روا وصابِ روا ورابِ ُط وا وا َّت ُق وا ال َّل ه َل ع َّل ُك م
حتليله
َ ُّ

ون﴾(آل-عم ران.)200/
ُت ْف لِ ُح َ

َ َ

ْ ُ

َ َ

ُ

ََ

َ

َ َ

ْ
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قال الشهرستاين« :أي :قاتل وا العدو ،واصربوا عىل قتاهلم يف احلق كام يصربون

عىل قتالكم يف الباطل ،وإنام أتى بلفظ(صابروا) ها هنا ،قيل :ألن فاعل إنام يأيت ملا

يكون بني اثنني»(.)115

«حيتمل
وجوه ا عديدة منها(:)116
ً

أولاً  :أن املعنى اصربوا عىل دينكم وصابروا الكفار.
ثان ًي ا :اصربوا عىل دينكم وصابروا وعدي إياكم ورابط وا عدوي وعدوكم.
ثال ًث ا :أن امل راد اصربوا وصابروا عىل اجلهاد.

وقال الطباطبائي :املصابرة هي التصرب وحتمل األذى مجاعة ،باعتامد صرب

البعض عىل صرب آخرين ،فيتقوى احلال ويشتد الوصف ويتضاعف تأثريه ،وهذا
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ِ
وذه����ب ال���ط�ب�ريس إىل ّ
ق���ول���ه «واص���ب���روا وص���اب���روا
أن امل�����راد م���ن

أمر حمسوس يف تأثري الفرد إذا اعتربت شخصيته يف حال االنف راد ،ويف حال االجتامع

والتعاون بإيصال القوى بعضها ببعض(.)117

وفرق الشع راوي بني(اصرب) و(صابر) قائ لاً « :فاصرب هو أمر يف نفسك ستصرب

أيض ا عىل إيذائك ،وصار عنده جلد ليقف
عليه ،ولكن هب أن خصمك صرب ً
أمامك هنا ،احلق يأمرك بأن تصابره ،أي إذا كان عدوك يصرب قلي لاً فعليك أن

تقوى عىل الصرب عليه أي أن جتيء بصرب فوق الصرب الذي يعارضك ،وكل

مادة(فاعل) هكذا»(.)118

وقال الش ريازي« :وصابروا» هي املصابرة من باب(املفاعلة) بمعنى الصرب

واالستقامة والثبات يف مقابل صرب اآلخرين وثباهتم»(.)119
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والذي يبدو لنا جيء بلفظ(املفاعلة) بعد ِ
قوله «اصربوا» للرتقي من األدنى إىل

األعىل :أي اصرب يف نفسك أولاً ثم صابر عدوك ثان ًي ا فض لاً عن داللة التوكيد التي
خيرج إليها ِ
قوله تعاىل﴿ :اصبروا وصابروا﴾ لتأكيد املعنى وتقريره يف نفس السامع
واهلل أعلم.

 .2املزيد حبرفني:
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

ا ْن َف َع ل:

من املعاين التي خترج إليها صيغة(انفعل) هي املطاوعة واإلشارة إىل معنى

الفعل املجرد واإلغناء عنه .واملطاوعة قد تكون حقيقية نحو :رصفته فانرصف ،أو

جمازية نحو :قطعت احلبل فانقطع(.)120

هلذه الصيغة هي املطاوعة يف ِ
ومن املعاين التي وقف عليها الشهرستاين ِ
قوله

تعاىل﴿ :إِ ِذ ا ْن َب َع َث َأ ْش َق َاها﴾(الشمس.)12/

فقد وضح الشهرستاين داللة صيغة(انفعل) يف اآلية الكريمة قائلاً « :انفعل

من البعث،واالنبعاث :هو اإلرساع يف طاعة الباعث ،ويقال :انبعث لشأنه ،إذا ثار،
62

ومىض ذاه ًب ا لقضاء حاجته(.)121

وقال الطربيس« :بعث مطاوع ُه انبعث ،يقال :بعث ُه عىل االمر فانبعث َل ُه»(.)122

َ
ب���ع���ث ،ف��امل��ع��ن��ى :إذا ب��ع��ث��وا أش��اق��ه��م
وق���ي���ل« :ان��ب��ع��ث م���ط���اوع

فانبعث وانتدب لذلك»(.)123

وبذلك نجد إنام استعملت صيغة(انفعل)ملا حتمله ِ
هذه الصيغة من(املطاوعة)

أيّ :
أن أثر الفعل يظهر عىل مفعوله ،فيستجاب له من دون أي إع راض ،بل يسارع
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يف تأديته دون تفكري فال يكون للفاعل إال االستجابة لألمر ،لذلك سميت ِ
هذه
النون نون املطاوعة(.)124
َت َف َّع ل:

وم وافقة استفعل وف ّعل ،واملطاوعة ،والتكثري ،والتجنب وغريها(.)125

ومن املعاين التي وقف عليه الشهرستاين ِ
هلذه الصيغة هي التكلف يف
ِ
لقوله تعاىل﴿ :و َل و َت َق و َل ع َل ي نَا ب ع َض األَ َق ِ
او ِ
أثناء حتليله
يل﴾(احلاقة )44/أوضح
َ ْ

َّ

َ ْ

َ ْ

الفعل(تقول) يف سياق اآلية الكريمة قائلاً « :تف ّعل من القول،
الشهرستاين داللة
ّ
وهو التكلف يف القول ،بمعنى االف رتاء ،سمي االفرتاء تق ولاً  ،ألنه قول متكلف
فيه ،واألق وال املف رتاة أقاويل،
حتقريا هلا»(.)126
ً
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املعاين التي خترج إليها صيغة(تف ّع ل) كثرية منها :التكلف والصريورة واالختاذ

ويرى ابن عاشور َّ
أن« :التقول نسبة ملن مل يقله ،وهو تف ّعل من القول ،صيغت

ِ
هذه الصيغة الدالة عىل التكلفّ ،
ألن الذي ينسب إىل غريه ق ولاً مل يقله يتكلف
وخيتلق ذلك الكالم ولكونه يف معنى(كذب) ُع دّي بـ(عىل)»(.)127

«تقول من مادة
ويرى الش ريازي أن التقول هو احلديث املصطنع إذ يقولّ :

القول عىل وزن(تكلف) بمعنى احلديث املصطنع الذي ال أساس له من الصحة

واحلقيقة»(.)128

والذي ن راه أن داللة صيغة(تف ّع ل) هي التكلف كام أشار إليها القدماء،

فضلاً عن مناسبة الثقل يف اجلانب الصويت لصيغة تفعل فال يمكننا إغفال أمهية

أمرا
اجلانب الصويت يف السياق الق رآين فناسب هذا الثقل املعنى بتكليف النفس ً
فيه مشقة واهلل أعلم.
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ِ
ِ
يها َوتَخَ َّل ْت﴾(االنشقاق.)4/
﴿و َأ ْل َق ْ
ت َم ا ف َ
ومن االمثلة االخرى قوله تعاىلَ :
أيضا عىل صيغة(تف ع ل) يف ِ
موضحا
قوله تعاىل« :ختلت»
وقف الشهرستاين ً
ً
ّ
داللتها قائلاً « :ختلت» تفعلت من اخللو ،أي« :تكلفت يف اخللو أقىص جهدها
حتى مل يبق يشء يف باطنها»( )129وهذا م وافق ملا أشار إليه الزخمرشي(.)130
وأشار االلويس إىل ِ
هذه الصيغة قائلاً « :فصيغة التفعل للتكلف ،واملقصود

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

منه املبالغة كام يف قولك :حتلم احلليم»( .)131واكد هذا املعنى بعض املف رسين(.)132
ونرى أن املبالغة أنسب يف هذا املقام وأكثر مالءمة لسياق اآلية.

المزيد بثالثة أحرف:
ْاس َت ْف َع ل:

املعاين التي خترج إليها ِ
هذه الصيغة متعددة ومتنوعة منها :الطلب والتحول

واالحتاد واملطاوعة واالغناء وغريها(.)133
إال أن املعنى األساس ِ
هلذه الصيغة هو الطلب قال الس ريايف« :إعلم أن أصل

استفعلت اليشء يف معنى طلبته واستدعيته ،وهو األكثر ،وما خيرج عن هذا فهو
حيفظ وليس بالباب»(.)134

64

ِ
لقوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ َن دْ ُع و ِم ْن
وعىل هذا املعنى وقف الشهرستاين يف حتليله
ُد ِ
ون ال َّل ِه َم ا لاَ َي نْ َف ُع نَا َولاَ َي ُض ُّرنَا َو ُن َر ُّد َع َل ى َأ ْع َق ابِنَا َب ْع دَ إِ ْذ َهدَ انَا ال َّل ُه كَا َّل ِذي ْاس ت َْه َو ْت ُه

َّ ِ
ين فِ ي الأْ َ ْر ِ
اب َي دْ ُع و َن ُه إِ َل ى ا ْل ُه دَ ى ائْتِنَا ُق ْل إِ َّن ُهدَ ى ال َّل ِه ُه َو
ض َح ْي َر َ
ان َل ُه َأ ْص َح ٌ
الش َي اط ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ين﴾(االنعام .)71
ا ْل ُه دَ ى َو ُأم ْرنَا لن ُْس ل َم ل َر ِّب ا ْل َع ا َل م َ

ِ
بقوله« :االسته واء «استفعال» من
مشريا إىل أن داللة(استفعل) هي الطلب
ً
كأن املعنى طلب هويه أي :كالذي ذهب ِ
هوى يف األرض ذهبّ ،
به مردة اجلن

والغيالن يف املهامة»(.)135
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وأكد هذا بعض املف رسين(.)136

وقال ابن عاشور« :االسته واء استفعال ،أي طلب هوى املرء وحمبته،أي:

استجالب هوى املرء إىل يشء حياوله املستجلب»(.)137

َ

َ
ْ ْ َ ُّ ُ
ِ
ين﴾(يوسف.)110/
الم ْج ِرم َ
َج َاء ُه ْم ن ْ
َص ُرنَا َفن ُِّج َي َم ن ن ََّش ُاء َوالَ ُي َر ُّد َب ْأ ُس نَا َع ِن ال َق ْو ِم ُ
ْ

ُ

نجد الشهرستاين خيرج عن دالل��ة صيغة(استفعل) من الطلب إىل ذكر

احتاملني قائال« :استفعل وا من اليأس ،أي :يئس وا من يوسف وإجابته إياهم،

وقيل زيادة السني والتاء للمبالغة»(.)138

ِ
ب��ق��ول��ه« :وزي����ادة السني وال��ت��اء للمبالغة
وواف���ق ب��رأي��ه ه��ذا ال��زخم�شري

كام يف استعصم»(.)139
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وال بأس باملعنيني واألقرب لنا استجالب هوى املرء.
ومن األمثلة األخرى ِ
قوله تعاىل﴿ :ح تَّى إِ َذا اس َت ي َأس الرس ُل و َظ نُّ وا َأن َُّه م َقدْ ك ُِذب وا

وأكد ذلك بعض املف رسين(.)140

والذي ن راه ّ
أن زيادة السني والتاء جاءت لتأكيد املعنى وتقويته واملبالغة يف

وصف اليأس ،وهذا ما يؤكده السياق الالحق لآلية الكريمة «وظن وا أهنم قد

كذب وا».
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اخلامتة

تلخيص ا ألهم
ويف اخلتام ال يسعنا إالّ أن نقدم ثامر هذا البحث التي متثل
ً

نتائج البحث ،التي توصلنا إليها ،ومنها:
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

1 .1يعد الشهرستاين من كبار علامء املسلمني ،وكان ملماً بتفاسري الق رآن
متأثرا بآراء كبار املف رسين.
الكريم،
ً

2 .2كشف البحث عن أمهية الكتاب يف اجلانب اللغوي عىل الرغم من كونه
موجزا ملعاين الكلامت إلاّ ّ
أن فيه ث را ًء لغو ًيا وال سيام يف اجلانب
تفسريا
ً
ً
الرصيف.

3 .3كشف البحث عن اهتامم الشهرستاين بعلم الرصف وال سيام الداللة
الرصفية ،فقد كان مدر ًك ا ألمهية الصيغ يف حتديد معاين اآليات.

4 .4أظهر البحث اهتامم الشهرستاين بظاهرة التناوب بني الصيغ ال رصفية،
وماهلا من أثر داليل يف توسع اللغة وإث رائها ،فض لاً عن أمهيتها يف تفسري

66

آيات الق رآن الكريم.

5 .5وجد البحث ّ
أن داللة الصيغ الرصفية حيددها السياق اللغوي الذي ترد
فيه الكلامت ،فقد تتنوع داللة الصيغة نفسها ،الختالف السياق اللغوي

للفظة.

6 .6شغلت ظاهرة املشتقات مساحة واسعة يف كتاب الشهرستاين بصورة
عامة ،وقد تنوعت ال��دالالت بتنوع الصيغ ومنها :التكثري واملبالغة
والداللة عىل من قام بالفعل وغريها.
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7 .7اهتم الشهرستاين بظاهرة اجلموع يف أثناء حتليله آليات الذكر احلكيم،
وقد أدرك أن لكل مجع داللته اخلاصة لتحديد املعنى ،فقد يدل اجلمع

عىل :التغليب أو التفخيم ،أو الكثرة ،أو احلمل عىل املعنى وغريها.

والتكلف ،واملشاركة وغريها.
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8 .8اهتم الشهرستاين بداللة الصيغ املزيدة لألفعال ،وقد تنوعت دالالت
ِ
هذه األفعال بتنوع صيغها ،ومنها :املطاوعة ،والتكثري واملبالغة ،والطلب،
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الهوام�ش

1 .1ينظر :أعيان الش��يعة ،21/10 :وينظر :طبقات اعالم الشيعة ،1411/1 :وينظر :مصفى
المق��ال في مصنف��ي علم الرج��ال ،325 :وينظر :معج��م المفس��رين ،549/2 :وينظر

معجم المؤلفين 583/3

2 .2ينظر أعيان الش��يعة ،21/10 :وينظ��ر :طبقات اعالم الش��يعة ،1411/1وينظر مصفى

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

المق��ال في مصنف��ي علم الرج��ال ،325 :وينظر :معج��م المفس��رين ،549/2 :وينظر

معجم المؤلفين 583/3

3 .3ينظر أعيان الش��يعة ،21/10 :وينظ��ر :طبقات اعالم الش��يعة ،1411/1وينظر مصفى
المق��ال في مصنف��ي علم الرج��ال ،325 :وينظر :معج��م المفس��رين ،549/2 :وينظر

معجم المؤلفين 583/3

4 .4ينظر أعيان الش��يعة ،21/10 :وينظ��ر :طبقات اعالم الش��يعة ،1411/1وينظر مصفى
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 رشطم ءامسأ .م.م /ينيسحلا لوسر حالف .د.م.أ

1 .1الق رآن الكريم

امل�صادر واملراجع

عليه حممد الدايل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان.

3 .3ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أبو حيان االندليس(ت  745-هـ) ،حتقيق:

الدكتور رجب عثامن حممد ،م راجعة الدكتور رمضان عبد الت واب ،مكتبة

اخلانجي ،القاهرة ،الطبعة االوىل  1418هـ  1998 -م.

4 .4أعيان الشيعة ،اإلمام السيد حمسن األمني ،دار التعارف ،بريوت  1403هـ -
 1983م(،د.ط).

5 .5األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،العالمة املفرس الشيخ نارص مكارم
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2 .2أدب الكاتب ،أبو حممد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة(ت276هـ) ،حققه وعلق

الش ريازي ،دار النرش ملدرسة اإلمام عيل بن ايب طالب ،اي ران ،قم ،الطبعة

االوىل( 1984هـ  1426-هـ).

6 .6أوضح المسالك الى ألفيه ابن مالك ،اإلمام أبو حممد عبداهلل مجال الدين

بن يوسف بن أمحد بن عبداهلل بن هاشم االنصاري( ،ت  761هـ) ،ومعه
كتاب عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك ،تأليف حممد حميي الدين

عبد احلميد ،منشورات املكتبة الع رصية ،صيدا ،بريوت(،د.ط).

7 .7البحر المحيط ،حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس(ت 745-هـ)،
حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد معوض ،شارك يف
حتقيقه الدكتور زكريا عبد املجيد النويت والدكتور أمحد النحوي اجلمل ،دار

الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة االوىل( 1413هـ 1993-م).
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8 .8بدائع الف وائد ،اإلم��ام أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر بن أي��وب ابن قيم

اجلوزية(ت 751هـ) ،حتقيق :عيل بن حممد العم ران ،دار عامل الف وائد للنرش

والتوزيع( ،د.ط).

9 .9البرهان في علوم القرآن ،اإلمام بدر الدين حممد بن عبداهلل الزركيش(ت794هـ)،
حتقيق :حممد أبو الفضل اب راهيم ،مكتبة دار الرتاث ،القاهرة(،د.ط).

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

1010التبيان في تفسير غريب القرآن ،السيد مريزا حممد عيل ابن احلاج مريزا حممد
حسني الشهرستاين احلائري(ت 1344ه��ـ) ،حتقيق عادل عبداجلبار ثامر
الشاطي ،األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة ،دار الق رآن الكريم ،طبعة

األوىل 1435هـ – 2014م.

1111التبيان في تفسير القرآن ،أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس(ت460هـ)،
حتقيق :الشيخ آغا برزك الطه راين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان.

1212التحرير والتنوير ،سامحة العالمة االم���ام الشيخ حممد الطاهر بن
عاشور(ت1393هـ) ،الدرار التونسية للنرش ،تونس(1984 ،د.ت)(د.ط)

1313التطبيق الصرفي ،الدكتور عبده ال راجحي ،دار النهضة الع ربية للطباعة،
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بريوت ،لبنان.

1414تفسير أبي السعود ،املسمى ارشاد العقل السليم إىل مزايا الق رآن الكريم،

قايض القضاة اإلمام أبو السعود حممد بن حممد العامدي(ت982هـ) ،دار
احياء ال رتاث العريب ،بريوت ،لبنان.

1515تفسير البسيط ،أبو احلسن عيل بن أمحد حممد ال واحدي(ت 468ه) ،حتقيق

عبداهلل بن عبدالعزيز بن حممد -سليامن بن اب راهيم احلصني ،مطبعة جامعة

حممد بن سعود االسالمية ،اململكة الع ربية السعودية.

 رشطم ءامسأ .م.م /ينيسحلا لوسر حالف .د.م.أ

1616تفسير الشع راوي ،فضيلة الشيخ اجلليل متويل الشع راوي ،راجعه وخرج
أحاديثه أمحد عمر هاشم ،مطبعة دار أخبار اليوم ،القاهرة ،مرص.

1717التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،حممد س ّي د طنطاوي ،مطبعة السعادة ،مرص،
1818جامع البيان عن تأويل آي الق رآن أبو جعفر حممد بن جرير الطربي
(ت 310ه��ـ) ،حتقيق :الدكتور عبداهلل بن عبد املحسن الرتكي ،مركز
البحوث والدراسات الع ربية االسالمية ،بدار هجر(،د.ط).

1919الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ،أبو عبداهلل

حممد بن أيب بكر القرطبي(ت671هـ) ،حتقيق الدكتور عبداهلل بن عبد
املحسن الرتكي شارك يف التحقيق حممد رض وان عرسويت.

2020جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية ،لدكتور عبد املنعم السيد
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ط 1408 :3هـ – 1987م.

عبدالعال ،النارش مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،دار االحتاد العريب للطباعة.

2121حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي(ت685هـ) ،مكتبة احلقيقة،
إسطنبول ،تركيا 1419( ،هـ  1998-م)(،د.ت)(د.ط)

2222الخصائص ،أبو الفتح عثامن بن جني ،حتقيق حممد عيل النجار ،املكتبة
العلمية ،دار الكتب املرصية.

2323دي وان األدب ،أبو إب راهيم إسحاق بن إب راهيم الفارايب(ت350هـ) ،حتقيق
دكتور أمحد خمتار عمر ،م راجعة دكتور إب راهيم أنيس ،مؤسسة الشعبي،

القاهرة ،الطبعة األوىل(1424هـ 2003 -م).

2424رسالتان في اللغة ،أبو احلسن عيل بن عيسى بن عيل بن عبداهلل الرماين،
حتقيق اب راهيم السام رائي ،دار الفكر للنرش والتوزيع ،عامن1984 ،
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2525روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،للعالمة األلويس

البغدادي(ت1270هـ) ،عنيت بنرشه وتصحيحه للمرة الثانية ادارة الطباعة
املن ريية ،دار احياء ال رتاث العريب ،بريوت ،لبنان(،د.ط)

2626شذا العرف في فن الصرف ،تأليف حممد احلمالوي(ت1315هـ) ،تقديم
وتعليق الدكتور محد عبد املعطي ،دار الكيان للنرش(،د.ط)

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

2727شرح التسهيل ،ابن مالك مجال الدين حممد بن عبداهلل الطائي اجلياين

الس يد والدكتور حممد
األندليس(ت672هـ) ،حتقيق الدكتور عبد الرمحن ّ
بدوي املختون ،هجر للنرش والطباعة(،د.ط).

2828شرح الرضي علي الكافية ،الشيخ ريض الدين حممد بن احلسن األسرتابادي
النحوي(ت686هـ) ،تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر ،منشورات

جامعة قاريونس ،بنغازي ،الطبعة الثانية  1996م.

2929شرح الشافية ابن الحاجب ،الشيخ ريض الدين حممد بن احلسن األسرتابادي

النحوي(ت686هـ) مع رشح ش واهده للعامل اجلليل عبد القادر البغدادي

صاحب خزانة األدب ،حققها وضبط غريبها ورشح منها األساتذة حممد نور
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الزف راف وحممد حمي الدين عبد احلميد ،دار الكتب العلمية،
احلسن وحممد ّ

بريوت ،لبنان( 1402هـ  1982 -م)( ،د.ط).

3030شرح قطر الندى وبل الصدى ،أبو حممد عبداهلل مجال الدين بن هشام

األنصاري(ت761هـ) ،ومعه كتاب سبيل اهلدى بتحقيق رشح قطر الندى،

تأليف حممد حميي الدين ،النارش املكتبة التجارية الكربى ،الطبعة احلادية
عرشة1383(،هـ1963 -م).

 رشطم ءامسأ .م.م /ينيسحلا لوسر حالف .د.م.أ

3131ش��رح كتاب سيبويه ،أب��و سعيد الس ريايف احلسن بن عبداهلل ،بن مرزا

بان(ت368هـ) ،حتقيق أمحد حسن مهدي -عيل اليس عيل ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل  ،2008بريوت ،لبنان.

املكي(ت972هـ) ،حتقيق الدكتور املتوىل رمضان أمحد الرمريي1408(،هـ-

1988م).

3333ش��رح المفصل ،الشيخ العامل موفق الدين يعيش بن عيل بن يعيش
النحوي(ت643هـ)،صححه مشيخة األزهر ،إدارة الطباعة املنريية ،مرص.

3434الصرف الكافي ،أيمن عبدالغني ،م راجعة عبده ال راجحي وآخرون ،النارش:
الدار التوقيفية لل رتاث ،القاهرة ،ط،5

3535طبقات اعالم الشيعة ،آغا برزك الطه راين(ت1970م) ،مؤسسة دار الكتاب
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3232شرح كتاب الحدود في النحو ،اإلمام عبداهلل بن أمحد الفاكهي النحوي

الغريب ،بريوت(،د.ت)( ،د.ط).

3636عمدة الحفاظ في تفسير اشرف األلفاظ ،معجم لغوي أللفاظ الق رآن الكريم،
الشيخ أمحد بن يوسف السمني احللبي(ت 756هـ) ،حتقيق حممد باسل

عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط.)1996-1416( :1

3737العين ،أب��و عبدالرمحن اخلليل بن أمح��د ال��ف��راه��ي��دي(ت170ه) ،حتقيق

عبداحلميد ه��ن��داوي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 2003م،
بريوت ،لبنان.

3838القرينة في اللغة العربية ،كولي زار كاكل عزيز ،الطبعة األوىل  ،2009دار دجلة،
عامن ،األردن.
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3939الكشاف عن حقائق غ وامض التنزيل وعيون االقاويل يف وجوه التأويل ،جاراهلل

أبو القاسم حممود بن عمر الزخمرشي(ت538هـ) ،حتقيق الشيخ عادل أمحد،
والشيخ عيل حممد ،شارك يف حتقيقه د .فتحي عبد الرمحن ،مكتبة العبيكان،

الرياض ،ط1998 ،1م.

4040ال��ل��ب��اب ف��ي ع��ل��وم ال��ك��ت��اب ،أب���و ح��ف��ص ُع ��م��ر ب��ن ع�لي ب��ن ع��ادل
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

الدمشقي احلنبيل(ت 880هـ) ،حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود

والشيخ ع�لي حممد م�� ّع ��وض ،دار الكتب العلمية ،ب�ي�روت ،لبنان،

ط1419( :1هـ 1998 -م).

4141لسان العرب البن منظور(ت711هـ) ،حتقيق عبداهلل عيل الكبري ،وحممد أمحد
حسب اهلل وهاشم حممد الشاذيل ،النرش دار املعارف ،القاهرة(د.ط)

4242ال ُل مع في العربية ،أبو الفتح عثامن بن جني(ت392هـ) ،حتقيق الدكتور
سميح أبو مغيل ،دار جمدالوي للنرش ،عامن1988 ،م.

4343المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ضياء الدين ابن األثري ،قدمه وعلق

عليه الدكتور أمحد احلويف وزكريا بدوي طبانة ،دار هنضه مرص ،للطبع
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والنرش ،القاهرة( ،د.ط)

4444مجاز القرآن ،أبو عبيدة معمر بن املثنى التيمي(ت210هـ) ،عارضه بأصوله
وعلق عليه الدكتور حممد فؤاد سزكني ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة(د.ط).

4545مجمع ال��ب��ي��ان ف��ي تفسير ال���ق���رآن ،أم�ين اإلس�ل�ام أب��و ع�لي الفضل

ب��ن احل��س��ن ال����ط��ب�ريس(ت548ه����ـ) ،دار امل���رت�ض�ى ،ل��ب��ن��ان ،ب�يروت
الطبعة األوىل (1427هـ 2006م)

 رشطم ءامسأ .م.م /ينيسحلا لوسر حالف .د.م.أ

4646المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،القايض أبو حممد بن غالب بن

عطية األندليس(ت546هـ) ،حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد ،منشورات
حممد عيل بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان(د.ط).

احلكيم الفاضل احلاج حممد عبيد اهلل األي��ويب أيب الفضل الكندهاري،

صححه الشيخ أمحد عزو عناية ،عيل حممد مصطفى ،دار أحياء الرتاث

العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل 2009م – 1430هـ.

4848ال��م��زه��ر ف��ي ع��ل��وم ال��ل��غ��ة وأن���واع���ه���ا ،ال��ع�لام��ة ع��ب��د ال��رمح��ن ج�لال

ال��س��ي��وط��ي(ت911ه��ـ) ،رشح��ه وضبطه حممد أمح��د ج��ار امل��وىل ،وحممد
أبو الفضل أب راهيم وعيل حممد النجاوي ،منشورات املكتبة الع رصية،

صيدا ،بريوت
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4747م راح األرواح ،أبو الفضائل أمحد بن عيل بن مسعود حسام الدين مع حاشية

4949مصفى المقال في مصنفي علم الرجال ،العالمة الشيخ آقا برزك الطه راين،

دار العلوم للتحقيق والطباعة والنرش ،ب�يروت ،لبنان ،الطبعة الثانية،

1408هـ 1988 -م.

5050معاني األبنية في العربية ،الدكتور فاضل صالح السام رائي ،دار عامر ،عامن،
األردن ،الطبعة الثانية ( 1428هـ  2007 -م)

5151معاني القرآن ،أبو زكريا حييى بن زياد الف راء(ت207هـ) عامل الكتب ،بريوت،
ط 1403( :3هـ 1983-م)

5252معاني القرآن واع رابه ،الزجاج أبو اسحق اب راهيم بن ال سرّ ي(ت311هـ)
رشح وحت��ق��ي��ق دك��ت��ور ع��ب��د اجل��ل��ي��ل ع��ب��ده ش��ل��ب��ي ،ع���امل ال��ك��ت��ب،
الطبعة االوىل (1408هـ1988 -م).

81

اتسرهشلل نآرقلا بيرغ ريسفت يف نايبتلا باتك يف ةيفرصلا ةلالدلالدلادلا

5353معاني النحو ،تأليف الدكتور فاضل صالح السام رائي ،رشكة العاتك
لصناعة الكتاب ،القاهرة ،الطبعة الثالثة(1423هـ 2003-م)

5454معجم المؤلفين ت راجم مصنفي الكتب العربية ،رضا كحالة ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة االوىل( 1414هـ 1993 -م).

5555معجم المفسرين من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر –عادل نوهيض قدم
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

له مفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد ،مؤسسة نوهيض الثقافية

للتأليف والرتمجة والنرش ،الطبعة االوىل( 1403هـ 1983-م).

5656المفتاح في علم الصرف ،عبد القاهر اجلرجاين(ت471هـ)،حققه وقدم

له الدكتور عيل توفيق احلمد ،مؤسسة الرسالة ،ارب��د ،ع�مان ،الطبعة

األوىل(1405هـ1987 -م).

5757المفردات في غريب القرآن ،القاسم أبو احلسني بن حممد املعروف ب(ال راغب

األصفهاين)(ت502هـ) ،حتقيق مركز الدراسات والبحوث النارش ،مكتبة
نزار مصطفى البا(،د.ط).

5858م��ن أس���رار اللغة ،الدكتور إب راهيم أنيس ،املكتبة األنجلو امل رصية،
82

القاهرة( ،د.ط).

5959المنصف ،رشح اإلمام أيب الفتح عثامن بن جني النحوي لكتاب الت رصيف

لألمام أيب عثامن املازين النحوي البرصي ،حتقيق اب راهيم مصطفى ،الطبعة

األوىل 1373هـ1654-م ،دار احياء الرتاث القديم.

6060المي زان في تفسير القرآن ،العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي،
م��ن��ش��ورات مج��اع��ه امل���درس�ي�ن يف احل����وزة ال��ع��ل��م��ي��ة ،ق��م امل��ق��دس��ة،
شبكة الفكر ،دت د.ط.

 رشطم ءامسأ .م.م /ينيسحلا لوسر حالف .د.م.أ

6161النحو ال وافي ،عباس حسن ،دار املعارف ،مرص ،الطبعة الثالثة

6262همع اله وامع في شرح جمع الج وامع ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب

السيوطي(ت911هـ) ،حتقيق أمحد شمس الدين ،دار الكتب للنرش ،بريوت،

املصادر اإللكرتونية:

 .1الخطاب النقدي عند المعتزلة ،الدكتور كريم ال وائيل،
https://ia802905.us.archive.org/32/items/Arabi9000/Arabi08761.zip
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لبنان ،الطبعة االوىل(1418هـ 1998 -م).
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