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Abstract: 

Linguists and interpreters use their own special technique to deal with some linguistic aspects, particularly 

with certain aspects in the Holy Quran, or with what has been added to Almighty’s words. Studying the Holy 

Quran depending upon the common use or according to their intellectual doctrines may lead to religious taboo. 

Therefore, interpretation becomes an essential requirement in considering the meanings of the Holy Quran in 

addition to the arbitration of the mind, provided that interpretation should not contradict with the use. 

This study aims to uncover the issue of linguistic taboo in the morphological structure that emerged as a 

result of the linguists and interpreters’ absolute belief that the morphological linguistic rules should be inclusive. 

It also sheds the light on the fact that interpreting their use of certain linguistic rules according to their rational 

belief leads to the appearance of the effect of the creedal thought of the Islamic parties in guiding the linguistic 

significance of the words and formulas. This resulted in the emergence of the issue of linguistic taboo, which is 

due to the incompatibility of linguistic functions identified in language origins with their doctrinal origins. 
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:الملخص
وبخاصة في القرآن الكريم، أو ما أضيف  إّن لعلماء الكالم وأهل التّأويل مواقف خاصة وهم يتعاملون مع ظواهر بعض االستعماالت اللغوّية،

شرعّي، فكان  محظوراالقتصار على ظاهر االستعمال عندهم وفق منطلقات مذاهبهم الفكرّية قد يفضي إلى  نّ إلى حّق اهلل تعالى وكالمه؛ أل
 لى أاّل يتعارض مع االستعمال. ا في الّنظر إلى معاني القرآن الكريم، وهذا بعد تحكيم العقل في الّتأويل عا ضروري  الّتأويل مطلب  

التي ظهرت نتيجة إحساس علماء اللغة والّتفسير المطلق  للبنية الصرفّية، اللغويّ  المحظورنهضت هذه الّدراسة بمحاولة الكشف عن مسألة 
، ظهر فيها أثر الفكر العقّدي للفرق بأّن القواعد الّصرفّية يجب أن تتصف بالكلّية، ولّما انطلقوا في تأويالتهم لالستعماالت من منطلقات عقلّية

نتيجة عدم توافق الوظائف اللغوّية التي  ؛اللغوّي لديهم المحظوراإلسالمّية في توجيه الّداللة اللغوّية لأللفاظ والّصيغ، التي أفضت إلى ظهور مسألة 
 ددت في أصول اللغة مع أصولهم المذهبّية.ح  

 .ت الّصرفّية، الّتأويل، الّتنزيهرف العربّي، المحظوراالمحظور اللغوّي، الصّ  الكلمات المفتاحية:

 :مةالمقدّ 
لقد ع ني علماء اللغة والفقه والّتفسير عناية فائقة بلسان العرب 
ودالالت األلفاظ، ما كان منها بوضع العرب األقحاح، وما تّم نقله 

 ،ا بأساليب العرب في الخطابا، وعنوا أيض  ا شرعي  ا أو اصطالح  عرف  
ضمار وكناية ،حقيقة ومجازمن  وغيرها من أساليب الّتعبير عن  ،وا 

 تهم.امعانيهم وغاي
ولجأ العلماء القدامى والمتأخرون إلى التّأويل اللغوّي لمعاني 

في عدد كبير من اآليات القرآنّية، وبعض االستعماالت  ،األلفاظ
ة اللغوّية األخرى فيما أضيف إلى حّق اهلل تعالى أو كالمه، الستحال

حمل معانيها على ظاهرها، فصرفوها إلى معاٍن أخرى حّددوها بقرينة 
الّسياق، ومن بين المسائل التي لجأوا فيها إلى الّتأويل وحمل 
الّنصوص على غير ظاهرها بعض المسائل العقدّية، وبخاصة بحث 

عۡجَتجۡصفات اهلل عّز وجل، نحو قوله تعالى: ﴿
َ
ۡبِأ ﴾ )سورةُينَِنارِي

(؛ ألّنهم وجدوا 14﴾ )سورة القلم: َشُفَۡعنَۡساقۡ َمۡيُكۡجيَوۡج(، ﴿41القمر:
 نه من االعتقادات الّدينّية. م  في علوم العربّية ما يؤ  

ولّما كانت المسائل العقدّية قطعّية يقينّية، وال يجوز أن تؤخذ 
بغلبة الّظّن وال مّما يشتبه على عاّمة الّناس، اتّفق علماء اللغة والفقه 

على أن  تؤخذ مثل  بهذين لم يدركوا علم الكالم ولم يتأّثروا والّتفسير ال

هذه الّنصوص من غير تأويل، ألّن البحث في ذات اهلل تعالى 
في غيب تعجز العقول عن إدراكه؛ ألّنها مسائل  بحث   ،وصفاته

 توقيفّية وليس العقل بطريق للوصول إلى ك نهها.
ى المعاني العقدّية في فعلماء اللغة والفقه والّتفسير احتكموا إل

ا للمذاهب الفكرّية التي ينتمون وفق    ،توجيه بعض األحكام اللغوّية
 انقسموا في الّنظر إلى هذه المسائل إلى اّتجاهين:و إليها، 

اّتجاه التفويض أو الّتسليم: فذهب أصحابه إلى رفض الخوض 
بلهم، في مثل هذه المسائل، وبخاصة ما لم يسبق أن  خاضها من ق  

رّبما كان الّدافع من ذلك أّن هذه المسائل إذا دخلها الّتأويل قد يقع ل
، فأصحاب هذا المذهب يثبتون ما المحظورفيها المؤول في الخطأ أو 
صلى اهلل عليه -وما جاءت به سنة الرسول ،أثبته اهلل لنفسه في كتابه

 وال تعطيل. ،وال تحريف ،وال تمثيل ،من غير تأويل -وسلم
علوم بأويل: ذهب أصحابه من العلماء الذين تأثروا اّتجاه التّ 

الكالم إلى التّأويل في بعض المسائل، فجعلوا هّمهم الّدفاع عن 
يريد إثبات  ،اإلسالم وعقيدته، فالذي أثبت الّصفات المختلف فيها

صفات الكمال هلل تعالى، ونفي صفات الّنقص، والذي نفى صفات 
 النقائص.الّنقص أراد تنزيه اهلل تعالى عن 
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م ن   ،وقد ظهر من أصحاب االّتجاه الّثاني في مراحل متأّخرة
واّتبع طريقة المنطق العقلّية، فبحث المسائل العقدّية  ،توّسع في الّتأويل

العقدّية؛ مّما أفضى  والّضوابطا عن الّنصوص الّشرعّية بعيد   ،بتجّرد
 البحث. إلى اختالفات شديدة بين االتجاهات، نتيجة الختالف قواعد

من النصوص  العديد  من العلماء في توجيه عددٍ  اختلفوقد 
 تلك الّنصوص ة، لكنّ القرآنّية المخالفة لقواعد مذاهبهم الفكرّية والعقديّ 

تنسجم مع المستوى الّصرفّي في االستعمال، حتى  -في الوقت نفسه-
أصبحت  ميدان ا يتبارون فيه بتقديرات وتأويالت تظهر مقاصدهم منها 

اللغوّي؛ ألّن األخذ بداللة الّصيغة  المحظورالخروج من دائرة ب
فضي إلى التناقض في المعنى العقدّي ي   ،الّصرفّية على منطوقها

 المسّلم به لديهم.
يجد أّنها ظهرت بعد اكتمال  ،اللغويّ  المحظورفالمتأّمل لقضايا 

كشف عن الكالم بالقواعد الّصرفّية، ولعّل المعنى البالغّي كفيل بأن  ي
 ؛قضّية عقدّية عند المتلّقين، وقد برز عندها التّأويل في البحث اللغويّ 

للمواءمة بين ما اّتفقوا عليه في أصولهم المذهبّية، واألحكام اللغوّية 
 والّصرفّية.

هدفت هذه الّدراسة إلى بيان الّصفات الّصرفّية التي ترد فيها 
للتأكيد على مجيئها  اللغوّي في كتاب اهلل تعالى، المحظورمسائل 

العرب، وربطها بقضايا عقدّية لتبيين  د عنموافقة لما كان مستعمال  
المقاصد والّدالالت، وتوضيح الّصورة التي أّول بها أهل اللغة والتفسير 

 .البنى الّصرفّيةتلك 
وقد تناولت هذه الّدراسة مجموعة من المسائل الّصرفّية، التي 

ّي في توجيه األحكام والوظائف اللغوّية، اللغو  المحظورظهر فيها أثر 
اللغة أدوات لخدمة المعاني  الّصرف علوم   التي جعل بها علماء  

الشرعّية، إذ اهتموا بها اهتمامات بالغة، حتى حدا بهم األمر في 
بعض المواضع إلى الخروج عن إجماع القواعد الّصرفّية، أو مخالفة 

 القواعد المقررة.
 ،ة أن  تسير في ركاب المنهج الّتحليليّ اقتضت طبيعة الّدراس

الذي يقوم على الّنقد الموضوعّي لآلراء وتفسيرها، فعمدت  في البداية 
إلى تبيين أصل القاعدة الّصرفّية التي انطلق منها الّصرفيون 
والمفّسرون، ثّم ذكر مذاهبهم في تأويل المعاني المخالفة ألصول 

ين المعاني العقدّية والتوجيهات مذاهبهم العقدّية، ومحاولة الّربط ب
 الّصرفّية في مستويات الّتحليل.

أّما المفهوم الذي اّتخذته الّدراسة، فهي فكرة جديدة في مفهومها، 
ا لمعالجة ولكّنها شاعت في المؤلفات القديمة، وأصبحت مناط  

مع أصل من  ،موضوعات تبّدى فيها تضاد الّداللة اللغوّية أو الوظيفّية
ن كانت أكثر أصول العق يدة عند الفرق اإلسالمية على تنّوعها، وا 

في الّتأويل باتباع طريقة المنطق علماء الذين توّسعوا الا عند ظهور  
 العقلّية.

العلماء األوائل التي ضّمنها  ،وال نعدم وجود عدد من اإلشارات
على  في االّتكاء ،أثناء توسعهم في معالجة قضايا عقدّية ،في مؤلفاتهم

ولم تخل  من مستوى تضمين  ،العربّية من نحو وصرف وداللةعلوم 
ومن  وبخاّصة في مجال الّتطبيق على الّنص القرآنّي. ،المجاز معها

تلك اإلشارات على سبيل التمثيل ال الحصر، بعض األبواب التي 
نه علم م  ) فيما يؤ   :باب ضّمنها ابن جنّي في كتابه الخصائص نحو

. وهي أبواب تظهر في طّياتها مسألة (4)الدينّية(العربّية من االعتقادات 
 اللغوّي. المحظور

ا من مسألة مّس شيئ   ماوأّما الّدراسات الحديثة، فلعّل من بينها 
راسة هذه، نحو: اللغوّي، لكن دون حملها على مصطلح الدّ  المحظور

حسن الملخ، الموسومة بـ )المحظورات الّصرفّية و دراسة سهى نعجة، 
لعربّية(، المنشورة في مجلة دراسات للعلوم اإلنسانّية في اللغة ا

بتتبع كالم العرب المحتّج بهم، مع مراعاة  التي ع نيتواالجتماعّية، 
أحكام الّدين اإلسالمّي في األلفاظ ذات الّدالالت الّدينّية، واحترام 

فيما جاء على غير مقتضى أحكام القياس في عادات العرب اللغوّية 
مّما ال يصّح أو ، الّصرفّية استعماالت مخالفة للقواعد ، منالعربّية

 لوقوعهاستعماله أو القياس عليه من أشكال تركيب الكالم في العربّية، 
  .في دائرة الخطأ أو الممتنع، أو غير الجائز

 ّصيغهذه الّدراسة خالفتها باهتمامها بالجانب الّداللّي لل إاّل أنّ 
نى الظاهر إلى معنى عقدّي، ينأى به لصرف المع واألبنية الّصرفّية،

 الحظر.عن شبهة 
: التي تماست مع مضمون الّدراسةاألخرى ومن الّدراسات 

دراسة محّمد بن عبد اهلل بن حمد الّسيف الموسومة بـ )األثر العقدّي 
وهي ا ودراسة(. في تعّدد التوجيه اإلعرابّي آليات القرآن الكريم جمع  

بالّدرس أثر الفكر اللغوّي أو الّنحوّي في الّدراسات التي تناولت  من
عند علماء أهل الّسنة والمعتزلة  ،تأويل القرآن أو مسائل العقيدة

 ،دارت في فلك تطبيق فكرة )علم اللغة الشرعّي التطبيقّي(و واألشاعرة، 
إذ حاول صاحبها إبراز مكانة قواعد اللغة والمباحث النحوّية في جانبها 

ن العلوم الّشرعّية عامة، والتعامل مع آيات القرآن الوظيفّي التطبيقّي م
الكريم خاّصة، وهدفت إلى بيان العالقة بين المعنى واإلعراب من 
خالل الّنّص القرآنّي الذي مّس جوانب من العقيدة، وبيان اختالف 

على اختالفهم في المعنى المراد،  ةعربين والمفّسرين المبنيّ توجيهات الم  
من خلفياتهم العقدّية، مّما حدا ببعضهم إلى لّي وأّن فهمهم منبثق 

عراب   ؛أعناق الّنصوص  ا. لتتفق مع مقاصدهم معن ى وا 
ببيان لكّن هذه الّدراسة اختلفت عن الدراسة الّسابقة باهتمامها 

 األثر العقدّي في توجيه المحظور اللغوّي للبنية الّصرفّية داللي ا.
من أهّمها: ما هو  وستجيب الدراسة على عدد من األسئلة،

اللغوّي(؟ وما هي أبرز المسائل  المحظورالمقصود بمصطلح )
ما هو أثر و اللغوّي؟  المحظورالّصرفّية التي تبّدت فيها مسائل 

 ؟  داللي ا الّصرفّيةالبنى بعض  توجيهاللغوّي في  المحظور

388



 .1029، العدد الثالث -التاسع عشر المجلد  -مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

مطالب وخاتمة،  ستةوقد اقتضت طبيعة الّدراسة أن  تكون  في 
 ب موّزعة على الّنحو اآلتي:وهذه المطال

اشتملت على مصطلح  ،المطلب األول، كانت قضاياه تمهيدّية
 المحظورا عن الّدراسة والمفاهيم التي انطلقنا منها، فأوردنا حديث  

 ،وبيان الفرق بين مصطلح الّدراسة ا،اللغوّي لغة  واصطالح  
والمصطلحات التي التقت مع الّدراسة في جوانب من المصطلح، 

 لكّنها اختلفت في المفهوم.و 
أّما المطلب الثّاني، فجاء بعنوان )مسألة القضاء والقدر ومعاني 
الّزيادة في وزن )أ ف ع ل( بين الّتحقيق والمصادفة(، وأفرد المطلب الثّالث 

اللغوّي في باب صيغة المبالغة، أّما المطلب الرابع  المحظورلدراسة 
للغوّي في خروج اسم الّتفضيل عن ا المحظورا بـ )أثر فقد جاء موسوم  
 ،امة شرع  دراسة األسماء المعظّ لالمطلب الخامس ص بابه(، وخصّ 

التي ال يدخلها الّتصغير، وذ ّيل المطلب الّسادس بحديث موجز عن 
 اللغوّي في النسبة إلى لفظ الجاللة. المحظور

 المطلب األّول:
 :المحظور اللغوّي: لغًة واصطالًحا

اللغوّي، أن  المحظورأن  نلج في الحديث عن  لقد ارتأينا قبل
 المحظورنهّيئ للمسألة بتحديد مصطلح الّدراسة، وذلك بذكر مفهوم 
وتحديد  ،في اللغة واالصطالح، وبيان حّيزه في بعض الّصيغ الّصرفّية

مسائله الجارية في مدار التّأويل، وتوضيح الفارق في المفهوم بينه 
لتي عنيت بالمحظورات أو المحّرمات وبين مفاهيم بعض الدراسات ا

اللغوّية والّنحوّية، التي التقت مع الّدراسة في جوانب من المصطلح، 
 ولكنها اختلفت في المفهوم.

التي تنطلق من  ،(محظورتذهب معاجم اللغة إلى أّن كلمة )
 المحّرم أو الممنوعتدور في معنى الّشيء  ،(حظرالجذر اللغوّي )

الممنوع، : المحظور" في كتاب العين:جاء اكه، فعله؛ وال يحّل انته
جاز وح ظار، وعليه قوله تعالى ز  بين شيئين فهو ح   وكّل شيء  ح ج 

. وجاء في "(4)(42: اإلسراء﴾ )سورة ُظوًراَمۡجَۡرب َِكۡۡءَُۡعَطا ََۡۡكنََۡۡوَما﴿:
ر، وهو خالف اإلباحة، والمحظور: المحّرم. الّلسان:  ج  الحظر: الح 

 .(3)ه، حظ ر ا وح ظار ا وح ظ ر عليه: منع هحظر الشيء يحظر 
اللغوّي في الحّد االصطالحّي، فلم يرد عند علماء  المحظورأّما 

ّنما هو من األلفاظ  اللغة نقلت من مسماها اللغوّي إلى  التيالقدامى، وا 
ما  يدل على كلّ من منظور شرعّي:  والمحظورغيره الستعمال الّشرع. 

والمكروه كراهة تحريم،  ،: الحرامالمعنى األعمّ ب ويرادفها، منع منه شرع  
معّي من س بدليل فالمحظورات بهذا المعنى هي الممنوعات الشرعية

 .خطاب الّشارع
ال يقع في دائرة  ،اللغوّي الذي اّتخذته الّدراسة المحظورإاّل أّن 

ّنما هي تسمية مجازّية لما بين المدلول الشرعّي، األ حكام الّشرعّية، وا 

الّدراسة من جوانب التقاء في المنع والّذم باعتبارات شرعّية  ومصطلح
 في العقيدة اإلسالمّية. 

لمسلم  أن  على ا المخاوف التي ي حرم فهواللغوّي:  المحظوروأّما 
ا هلل تعالى في تأويل بعض يسلكها مّما ال يليق باهلل من صفات، تنزيه  

اللتها من داللة الّنطق ال ت ؤخذ د والتراكيب البنىألّن بعض  ؛الدالالت
ا بها وفق القواعد التي وضعها أبناء اللغة، بل يعطى االستعمال حكم  

الّنطق، وذلك بالتزام داللة ذهنّية ليست  ا لألصل في محلّ ا مخالف  داللي  
من داللة التركيب على منطوقه في الظاهر: )أي معناه في محّل 

ف الذهن إلى معنى ينّزه  الّنطق(، بل ينتقل إلى داللة يلتزم بها لتصر 
؛ ألّن األخذ بداللة االستعمال على منطوقه  -عّز وجلّ -فيه الّله 
 لغوّي. محظوريدخلنا في 

اللغوّي داللة االلتزام  المحظوري عتمد في الخروج من دائرة 
بالّناحية الّشرعّية في الّصيغ الّصرفّية؛ ألّن بعض الصيغ تقتضي 

لة التركيب على ظاهر العبارة ح رمة حمل دال -اشرع  –الداللة 
 باعتبارات عقدّية.
التي تناولتها هذه  للبنية الّصرفية اللغويّ  المحظوروقضايا 

لصرف  ؛تقع في االستعماالت التي تّم اللجوء فيها إلى الّتأويل ،الّدراسة
المعنى إلى معنى آخر، على الّرغم من انسجامه مع األصول والقواعد 

 ، ولكّنها خالفت المعنى.التي وضعها الّصرفّيون
 اللغوّي الذي عنته الّدراسة المحظورتجدر اإلشارة إلى أّن 

ال يقصد به دراسة مباحث المحظورات اللغوّية التي تعنى  الحالّية،
ستقبح الّتلفظ بها، لما لها من إيحاءات مكروهة ال باأللفاظ التي ي  

عما يرتبط بتلك ا أو ترفع   ،ا لألذىيحسن الّتعبير عنها بصراحة، دفع  
ا وما إلى ا، أو ثقافي  أخالقي   أو ،ااأللفاظ من معاٍن غير مقبولة اجتماعي  

نما ي لجأ إلى استخدام ألفاظ أخرى بديلة عنها أقّل صراحة  ذلك، وا 
ه علماء اللغة يحسن الحديث بها، وهذا الّنوع من المحظورات درس  

 واإلشارة، والّلطافة. القدامى تحت مباحث الكناية، والّتعريض، والّرمز
في حين تناولته الّدراسات الحديثة بمصطلحات عديدة، منها: 

(، وحسن الّتعبير، والمحظور tabooالاّلمساس وفي اإلنجليزّية تابو)
اللغوّي، أو المحظورات اللغوّية، والكالم الحرام، والّتلّطف والتّنّزه في 

ّن مفهومها يطلق على الكالم، فعلى الّرغم من تعدد المصطلحات، إاّل أ
كّل ما هو مقّدس أو ملعون يحرم لمسه أو االقتراب منه؛ النحطاط 
معناه، وما يسّببه من حرج اجتماعّي في مجاالت خاّصة أو جفوة 

 . (1)وغلظة
وقد يمتّد الحظر الواقع تحت دائرة هذا المفهوم، من مجّرد 

م )اهلل(، ولقد الّتحريم البسيط إلى رسم قيود دقيقة محكمة الستعمال اس
انتشرت هذه العادات في ديانات مختلفة منها: البرهمّية، واليهودّية، 

 .(5)واإلسالم
اللغوّي الذي تناولته الّدراسة ال  المحظورزيادة على ذلك، إّن 

يعنى بالمحظورات الّصرفّية التي تنطلق بدراسة االستعماالت المخالفة 
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 .األثر العقدّي في توجيه المحظور اللغوّي للبنية الّصرفّية )دراسة داللّية(

اس عليه من أشكال تركيب للقواعد، مّما ال يصّح استعماله أو القي
الكالم في العربّية، ويقع في دائرة الخطأ أو الممتنع، أو غير الجائز، 

 . (6)جاء على غير مقتضى أحكام القياس في العربّية مّما
ّنما ي   المحّرم المحظور أو اللغوّي: الكالم  بالمحظورقصد وا 
مل داللتها ا باعتبارات دينّية أو عقدّية، في عبارات تحتأويله داللي  

أن  تسلك  يحظرا، أو المخاوف العقدّية التي الظاهرّية معنى محّرم  
فيما أضيف  ،ا في مستويات الّتحليل أو التّأويل اللغويّ ا أو تفسير  داللي  

 ا.ا له وتنزيه  إعظام   ؛إلى حّق اهلل تعالى أو كالمه
فالفارق بين المفهومين، ومفهوم مصطلح الّدراسة واضح جلّي 

، إذ إّن مباحث المحظورات اللغوّية التي ويات الّتحليل اللغويّ في مست
 ولطافة في لفظ أكثر قبوال   ت عنى باأللفاظ، بإحالل لفظ محلّ 

االستعمال، ومصطلح المحظورات الّصرفّية يبحث في االستعماالت 
اللغوّي يهتّم بداللة الّصيغ  المحظورالمخالفة للقواعد المعيارّية، إاّل أن 

معنى الظاهر إلى معنى عقدّي، ينأى به عن شبهة التحريم؛ لصرف ال
وذلك بهدف البحث عن النواحي الّتأويلّية لالستعمال ذاته، لتحقيق 

ا؛ ألّن الّنّص إذا العقدّي مع  و االرتباط بين االستعمال والمعنيين الّتأويلّي 
ذ  على ظاهر الّصيغة أفضى إلى  حرام لغوّي، فيجب  أو محظور أ خ 

ا عن أدوات لغوّية ومعالجته بالّتأويل بحث   المحظورإزالة هذا حينئذ 
من الّنصوص، وهذا ما   إلى حقائق المعاني -ما أمكن -للوصول 

خالل ما بذلوه من جهود في تأويل  ،حاول علماء الكالم أن  يحّققوه
على الّرغم من الخالف  بينهم في اعتماد القرائن  ،نصوص القرآن

 الموّجهة.
اللغوّي هو من عمل العلماء  المحظورهر أّن ومّما يظ

ا من خلفيات ومقاصد المتأّولين؛ ألّن فهمهم للّنصوص جاء منبثق  
عقدّية ال يريدون الّتخّلي عنها، إذا عارضتهم ظواهر الّنص اضطّروا 

من أصل الوضع  ،إلى نقل داللة بعض األلفاظ في القرآن الكريم
باالعتماد على  ،ريق الّتأويلمن ط ،اللغوّي إلى االصطالح العقديّ 

لون في االستعماالت لتتفق عناصر ذهنّية ال على عناصر لغوّية، يؤوّ 
 ومقاصدهم.

 :المطلب الثّاني
مسألة القضاء والقدر ومعاني الّزيادة في وزن )َأْفَعل( بين 

 :الّتحقيق والمصادفة
من القواعد المقّررة في الّصرف العربّي أّن كّل زيادة في المبنى 
يتبعها زيادة في المعنى، وهي قاعدة مقبولة من حيث الفكرة، ولكن ال 
يمكن إلزام جميع األداءات اللغوّية بها، إذ يمكن أن  ترد زيادات على 
البنية الّصرفّية دون أن  يكون لها تأثير في المعنى، وقد تنّبه علماء 

معنى واحد الّصرف واللغة القدامى إلى ظاهرة )ف ع ل وأ ف ع ل( ومجيئهما ب
 .(7)ووضعوا فيها مصّنفات ومباحث خاصة

 هو تأثير زيادة الهمزة في وزن ،ومّما يعنينا في هذا المقام
ا من المعاني واّتخذت عدد   ،)أ ف ع ل( في الّداللة، وهو أمر ليس بقليل

التي غّيرت من داللة الفعل، وهذه الدالالت مبسوطة في الكتب 
 .(8)الّصرفّية

لّداللّية التي تؤّديها الّزيادة في وزن )أ ف ع ل( ومن الوظائف ا
الّتعدي ة، ويمكن القول: إّن هذه الوظيفة داللّية تركيبّية أكثر منها  وظيفة  

بنائّية صرفّية؛ أي إّنها ليست بمعنى بقدر ما هي وظيفة غلبت عليها 
 الّسمة الّنحوّية اإلعرابّية، وذلك بتحويل الفعل الالزم إلى متعّد.

ا(، ومعناها نحو: )أجلست  زيد   ،اء بناء)أ ف ع ل( للّتعدية غالب  ويجي
 له، تضمين الفعل معنى الّتصيير، حتى يصير الفاعل األصل مفعوال  

ا(، أصبح فاألصل جلس زيد، فلّما دخلت عليه الهمزة )أجلست  زيد  
ل س    .(9)ا(بمعنى )صار زيد مج 

لفرق اإلسالمّية من اآليات القرآنّية التي كانت مثار جدل بين ا
ۡتُِطعۡجقوله تعالى:﴿ غۡجَۡمنۡجَۡوََل

َ
ۡقَلجَۡفلجۡأ ۡذِكۡجۡۥَبهَُۡنا ۡوََۡعن َۡهَوى ۡٱرِنَا َبَع َۡوََكَنۡتَّ ُه

مۡج
َ
قَاَلۡ(. وقوله تعالى على لسان إبليس:﴿48﴾ )سورة الكهف: افُُرطۡ ۡۥُرهُۡأ

ۡبَِما ۡ ِ غۡجَۡرب 
َ
ۡلَُهمۡجَويۡجأ َزي ََِنَّ

ُ
ََۡل ۡۡتَِِن ۡٱِِف

َ غۡجۡرَلج
ُ
َۡوََل َۡۡنَُّهمۡجوِيَِۡض جج

َ
)الحجر:  ﴾ِعِنأ

ۡلَُكمۡج(، وقوله تعالى:﴿ 39 جۡٱِِفَۡۡفَما ُِۡمَن ۡل ۡفَِئتَنج رۡجٱۡوَۡفِقَِن
َ
ۡأ ُ َكَسُهمۡبَِماَّۡللَّ

َۡتهۡجۡا  َۡكَسُبوۡ  ن
َ
ۡأ تُرِيُدوَن

َ
َۡمنۡجأ ُۡۡدوا  َضلَّ

َ
هۡٱأ ُ َۡوَمنۡيُضۡجَّۡللَّ َۡلُۡٱلِِل َۡتَِد ۡفَلَن ُ ۡۥَّللَّ

ۡ ِۡۡديَۡمنۡجَفَمنَۡيهۡج:﴿(، وقوله تعالى88﴾ )النساء: َسبِيل  َضلَّ
َ
هۡٱأ ُ َوَماۡلَُهمَّۡۡللَّ

ۡنَّ ۡ ِن فََرَءيجۡ(، وقوله تعالى:﴿49﴾ )الروم: ِِصِينم 
َ
ۡأ َۡمِن ۡإَِل ۡٱَت ََذ ۡۥَههَُّۡتَّ

َۡهَوى ۡ َضلَُّه
َ
َۡوأ ۡ ٱُه ََۡعَ ُ ۡ ۡمۡ ِعلجَّۡۡللَّ ََۡعَ ۡ ۡۦبِهَِۡوقَلجۡۡۦِعِهَِۡسمۡجۡوََخَتَم ََۡعَ ِۡۡوََجَِعَل ۡۦبََِصِه

ِۡمنۡ هۡجَفَمنۡيََۡۡوةۡ ِغَشۡ  َۡبِعۡجِۡديهِ ِ ۡٱِد ُرونَّۡللَّ ۡتََذكَّ فَََل
َ
(، وقوله 43﴾ )الجاثية: أ

ۡتُؤۡجَقوۡجَي ۡۡۦِمهِۡلَِقوۡجۡقَاَلُۡموَسۡ ِۡإَوذۡجتعالى:﴿ ۡلَِم ۡرَُسوُلُۡذونَِِنَۡوقَدۡتَِّعۡجِم ّن ِ
َ
لَُموَنۡأ

ۡإَِلجۡٱ ِ ۡهَّللَّ َۡزاُغوۡ ُۡكمج ا ۡفَلَمَّ َزاَغ
َ
ۡأ ۡ ٱا  ۡقُلُوَبُهمج ُ ۡيَۡٱوََّۡۡللَّ ََۡل ُ ۡهۡجَّللَّ َمَۡقوۡجلجۡٱِدي

 (5)الّصف:  ﴾ِسقِنَف ۡلجۡٱ
فهذه اآليات اشتملت على عدد من األفعال التي جاءت جميعها 

وهي:)أغفل، أغوى، أركس، أضّل، أزاغ(، وحسب  ،على وزن )أ ف ع ل(
إلفادة  ؛االقواعد الّصرفّية المقّررة فإّن هذا البناء يجيء للّتعدية غالب  

 له، تى يصير الفاعل األصل مفعوال  معنى الّتصيير أو الّتسبب، ح
وعليه فإّن ظاهر اآليات السابقة يدّل على أّنه أضاف الغفلة واإلغواء 

 .، تنزَّه  وتعالى عن ذلكواإلركاس والضاللة واإلزاغة إلى اهلل تعالى
 ،اللغويّ  المحظوروعليه فاآليات الكريمات تصلح أمثلة لمسألة 

؛ ألّن المجاز والّدالالت الّصرفّيةقضايا تتعّلق بالّتأويل في أبواب ل
األخذ بمعنى الّتعدية والّتصيير المتأتّية من زيادة الهمزة على أصل 

بما ال يليق به  -عّز وجلّ -يفضي إلى اّتهام اهلل  ،هذه األفعال
 سبحانه.
يمكن القول: إّن بيان الخالف بين أصحاب الفرق والمذاهب و 

جاء وفق قواعد عقلّية  ،(أ ف ع لء )في توجيه مسألة معنى الّزيادة في بنا
ارتبطت بأصول مذهبّية عند أصحاب الفرق اإلسالمّية. فمسألة 
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لم يخطر  ،وما يتعّلق بها من قضايا الجبر واالختيار ،القضاء والقدر
رهم بعلوم الكالم، ببال المسلمين األوائل أن  يبحثوا فيها قبل تأث  

ا ال يتطّرق إليه ارتياب أو شّك ا مطلق  فالمسلمون آمنوا باإلسالم إيمان  
يثير فيهم شبهة الّتشكيك في قضايا العقيدة، لكّن االصطدام الفكرّي مع 

األفكار الفلسفّية بعد  أصحاب االعتقادات األخرى، وبخاّصة أصحاب
ومجادلة المسلمين في  ،انتشار اإلسالم، أفضى إلى إثارة الّشبهات

ا ضّد لفلسفّية لتكون بيدهم سالح  العقائد، فحرصوا على تعّلم األفكار ا
خصومهم للّدفاع عن اإلسالم والّرد عليهم، إاّل أّن تلك األفكار أّثرت 

فنشأت في البالد اإلسالمّية جماعة من  ،في بعض المسلمين
 المتكّلمين.

فلّما تسّربت األفكار الفلسفّية إلى بعض العلماء، كانت صفة 
لها، فبحثوا في اإلرادة وفي العدل اإللهّي من أهّم المسائل التي  تّم تداو 

خلق األفعال، وفي المحسوس وغير المحسوس، وفي صفات اهلل 
 ،تعالى، فانقسمت المذاهب اإلسالمّية في بحث مسألة القضاء والقدر

 والجبر واالختيار في األفعال إلى ثالث فرق:
المعتزلة: يرون أّن اإلنسان هو الذي يخلق أفعاله فهو  -4

 يحاسب عليها.

الجبرّية: يرون أّن اهلل تعالى هو الذي يخلق العبد ويخلق  -4
 ا.ا على فعله، وليس مخّير  أفعاله، لذلك كان اإلنسان مجبر  

أهل السّنة: يرون أّن اإلنسان له كسب اختيارّي في أفعاله  -3
 فهو يحاسب عليها.

: ذهب أصحاب الّتأويل االعتزالّي إلى أّن معنى الّزيادة المعتزلة
 :ال يخلو من أن  يكون من باب )أ ف ع لت الّشيء( أي ،(في )أغفلنا

نا إذا ح ملت الّزيادة على معنى الّتعدية د د  ن ع نا وص   صادفته، ال بمعنى م 
وحملهم لهذا األمر؛ ألّن معصية العبد ال تنسب إلى اهلل تعالى، وأّنها 

  .(42)( هنا بمعنى )وجد أو صادف(أ ف ع لم سّببة له، فلهذا جعل )
غۡجَۡمنۡج:﴿ الزمخشرّي:"قال 

َ
م ن   ،(48﴾ )سورة الكهف: َبهَُۡناۡقَلجَۡفلجۡأ

عنه، كقولك:  أو وجدناه غافال   ، عن الذكر بالخذالنجعلنا قلبه غافال  
ل ت ه  إذا وج ت ه  وأب خ  م  ب ن ت ه  وأف ح  ف ل إبله إذا تركها أج  دته كذلك، أو من أغ 

ه  بالّذكر، ولم نجعلهم من الذين كتبنا في قلوبهم  م  م ة أي: لم ن س  بغير س 
، بإسناد (44)اإليمان، وقد أبطل اهلل توّهم المجبرة، وقرئ:)أغفلنا قلب ه(

، من أغفلته إذا وجدته الفعل إلى القلب، على معنى حسبنا قلبه غافال  
 .(44)غافال "

نه)فيما  وذهب ابن جّنّي في كتابه الخصائص في باب: م   يؤ 
إلى أّن الّزيادة في )أغفلنا( ال  ،علم العربّية من االعتقادات الّدينّية(

تخلو من أن  تكون من باب المصادفة، أي أ ف ع لت الّشيء إذا صادفته 
 ، ومن الّنظائر الّشعرّية التي ساقها على هذا المعنى قول(43)ووافقته

 :(41))من الرجز( رؤبة بن العجاج
 من ذات الب رق ل صاء  خ  وأ ه يج ال

ويخلق  ،: يرون أّن اهلل تعالى هو الذي يخلق العبدالجبرّية
ّنما ا على فعله وليس مخّير  أعماله وأفعاله، لذلك كان اإلنسان مجبر   ا، وا 

فـ)أغفلناه(، أي نسبناه  تنسب األعمال إلى المخلوقين على المجاز
  فلة.للغ

"والقدرّية تحّرف الّنّص وأمثاله بالّتسمية والعلم،  يقول ابن القّيم:
، علمناه كذلك، وهذا ، ووجدناه غافال  فيقولون: أغفلنا قلبه سّميناه غافال  

ه وأغنيته وأفقرته، كذلك ت  د  ع  من تحريفهم، أي بل أغفلته مثل أقمته وأق  
  ."(45)جعلته

ة مذهبهم أي، وأخذوا يعّللون  صحّ إاّل أّن المعتزلة خالفتهم الر 
بالحديث عن أثر الوظائف الّنحوّية للعطف بالواو أو الفاء في المعنى، 

لوجب أن   ،"فلو كان األمر على ما ذهبوا إليه منه إذ يقول ابن جني:
وال تطع من أغفلنا  :وأن  ي قال ،يكون العطف عليه بالفاء دون الواو

وذلك أّنه كان يكون على هذا األول عّلة  .قلبه عن ذكرنا فاتّبع هواه
أعطيته فأخذ،  :ا له كقولكا عن األول ومطاوع  للثاني، والثّاني مسّبب  

ا عن والبذل مسّبب   ،ا عن العطّيةوسألته فبذل، لما كان األخذ مسّبب  
جذبته  :أال ترى أّنك إّنما تقول ،وهذا من مواضع الفاء ال الواو .الّسؤال
 :وتقول .ا عن األولوانجذب إذا جعلت الثّاني م سّبب   : تقولوال ،فانجذب

 :فمجيء قوله تعالى .كّسرته فانكسر، واستخبرته فأخبر كّله بالفاء
ا عن األول على ما بالواو دليل على أّن الثّاني ليس مسّبب   ،واتبع هواه

  .(46)يعتقده المخالف

إّن اهلل تعالى أغفل ه  :نوأّما أهل الس ّنة فيقولو : أهل الّسّنة
( بكسٍب  حقيقة ، وهو خالق الّضالل فيه والغفلة، لكّن اإلنسان )غفل 

"فإّنه  اختيارّي ألفعاله، وقد ذكر ابن قّيم الجوزّية ما يوّضح رأيهم بقوله:
سبحانه أغفل قلب  العبد عن ذكره، فغفل  هو، فاإلغفال فعل  اهلل، 

ه هواه، وذلك فعل العبد  والغفلة  فعل  العبد، ثّم أخبر عن اتّباع 
وأ ّما أ ه ل  الس ّنة  " وكذا بّين  أبو حّيان رأي أهل السّنة بقوله: ."(21)حقيقة

قيقة ، وهو خال ق  الضَّالل  فيه  ف ل ه ح  : إ نَّ اللَّه  ت عالى أ غ  فيقولون 
    ".(28)والغ ف لة  

الّتأويالت اللغوّي في توجيه هذه  المحظوريتبّين مّما سبق أثر 
 ،في داللة الّصيغة الّصرفّيةباعتبارات عقدّية، إذ إّن المعنى المشترك 

أفضى إلى اختالف في فهم معنى الّنّص القرآنّي، ويبقى الحكم للّسياق 
 .القرآنيّ 

وصفة الخلق من العدم،  ،لقد ثبت باألدّلة القطعّية صفة العلم
لوح المحفوظ، وأّنه وأّن اهلل قّدر كّل شيء من األزل، وكتبه في ال

 حتمّي الوقوع، وهذا كّله ال عالقة له بالجبر واالختيار.
ا ا باألفعال، التي تقع على اإلنسان جبر  واهلل تعالى أحاط علم  

ا وأّية أفعال ال ق ب ل له برّدها، وكذلك أحاط علم   ،والحوادث ،كالمرض
 ،ةوالطاع ،والكفر ،كاإليمان ،باألفعال التي تقع منه باختياره

  على الجبر.والمعصية، فال يكون علم اهلل المحيط دليال  
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 .األثر العقدّي في توجيه المحظور اللغوّي للبنية الّصرفّية )دراسة داللّية(

والجبر واالختيار على أساس  ،إّن بحث مسألة القضاء والقدر
والكتابة في اللوح المحفوظ، أفضى  ،علم اهلل المحيط، وخلق األفعال

لى نتائج خطيرة على  إلى تأويل غير مقبول للّنصوص المتعارضة، وا 
المسألة ال بّد من الوقوف على نقطتين العقيدة. وعند بحث هذه 

 :مهمتين
وال قبل له  ،األولى: األفعال التي تقع من اإلنسان أو عليه

وال تدخل في دائرة الّثواب  ،)الجبر( برّدها، تدخل في مسائل القضاء
 والعقاب.

أما الثانية، فإّن األفعال التي تقع من اإلنسان وفي دائرته 
ّنما تدخل  ،)الجبر( في دائرة القضاءكالطاعة والمعصية، ال تدخل  وا 

 وما يترّتب عليه من ثواب وعقاب. ،في دائرة التكليف
 ،واإلركاس ،واإلغواء ،وعند البحث في واقع الغفلة عن الذكر

نجدها واقعة ضمن دائرة الثواب  ،واتّباع الهوى ،واإلزاغة ،والّضاللة
يد وخالف بين والعقاب، وبحثها في دائرة القضاء أفضى إلى تأويل بع

 المذاهب.

 المطلب الثّالث:
 :المحظور اللغوّي في باب صيغة المبالغة

إلى أّن صيغة المبالغة هي في  ،تذهب المصّنفات الّصرفّية
ّول أو ع دل به عن صيغة اسم الفاعل إلى بناء جديد  ،األصل بناء ح 

 مع ،بغية تأكيد المعنى وتقويته ؛أو صيغة أخرى عرفت بأبنية المبالغة
 .(49)التكثير في تلك الّصفة والمبالغة في معناها

ومن صيغ المبالغة القياسّية المشهورة صيغة )فّعال(، وهذه 
ا بعد تكون لمن ف ع ل  الفعل  وقت   ،الّصيغة عند أصحاب الّنظر الّصرفيّ 

 )عاّلم، وصّبار(. وقت، كما في:
وصفات الكمال المطلق من  ،ولّما كانت صفات العدل اإللهيّ 

لمسائل العقدّية المهّمة عند المسلمين على اختالف مذاهبهم، ظهرت ا
 ،مجموعة من المسائل الّصرفّية الخاصة في مبحث صيغة المبالغة

ا نتيجة لمّسها جانب   ؛تعارض فيها أصل القاعدة مع الجانب الّتأويلي
 ا. عقدي  

اللغوّي في  المحظورشكلة التي تقع في فلك ومن المواضع الم  
 ،)ظاّلم( :اختالف القدامى في صيغة المبالغة ،ّتأويل الّصرفيّ باب ال

ۡ﴿ في قوله تعالى: نَّ
َ
ۡلَيجۡٱَوأ َ مۡ َّللَّ (، 281﴾ )آل عمران: َِعبِيدِۡل ِلجَۡۡسۡبَِظَلَّ

ۡبَِظلَّ ۡ﴿ وقوله تعالى: َۡربَُّك (، وقوله 14﴾ )فّصلت:َِعبِيدِۡل ِلجۡۡمۡ َوَما
ۡتعالى:﴿ ُل ُۡيَبدَّ َۡوَما َۡقوۡجلجۡٱَما يَّ ََۡلَ نَا ُۡۡل

َ
(. فهذه 19﴾ )ق: َِعبِيدل ِلجۡۡمۡ بَِظلَّ ۡۡأ

اآليات الكريمات تنفي صفة الّظلم عن اهلل سبحانه وتعالى؛ ألّن اهلل 
تعالى عادل وليس بظالم للخلق، وهذا ال جدال فيه وال نقاش، لكن مّما 

ال يعني بالّضرورة  ،تقّرره القواعد الّصرفّية أّن نفي المبالغة عن الّصفة
 الّصفة في الّشيء.  نفي وجود 

َۡربَُّكۡ﴿ ومن نظائرها من القرآن الكريم قوله تعالى: ََۡكَن َوَما
 وهو صيغة مبالغة ،(، فإّن الّنفي متوّجه على الخبر41﴾ ) مريم: انَِسي ۡ 
ا(، وال يلزم من نفي المبالغة نفي أصل الفعل، أي ال يلزم نفي )نسي  

 .(10)أصل الّنسيان
المفسرين على هذه المسألة على وجاءت أقوال أهل اللغة و 

 :اآلتييمكن إجمالها على الّنحو  ،مذاهب عدة
َۡربَُّكۡبَِظلَّ ۡ﴿ : س ئل بعض أهل اللغة عن قوله تعالى:أّواًل  ۡمۡ َوَما

م( م  ورد ل   ،(14﴾ )فّصلت:َِعبِيدِۡل ِلجۡ على وزن في قوله تعالى )ظ الَّ
يغ  اّلتي هي من ،)فّعال( لى منّزه عن وهو سبحانه وتعا ،لتكثيراص 

وقد جّل -الّظلم اليسير؟ فأجاب بأّن أقّل القليل من الّظلم لو ورد منه 
. وأن ه إذا (12)ا الستغنائه عن فعله وتنّزهه عن قبحهلكان كثير   -سبحانه

نفى الّظلم الكثير انتفى الّظلم القليل ضرورة؛ ألّن الذي يظلم إّنما يظلم 
كثير مع زيادة نفعه في حّق من النتفاعه بالّظلم، فإذا ترك الّظلم ال

 .(11)يجوز عليه الّنفع والّضّر، كان للّظلم القليل المنفعة أترك
: يرى بعضهم أّن المبالغة قائمة في هذه الّصيغة اقتضاء اثانيً 

ٍم ل ل ع ب يد   للمعنى، يقول أبو حّيان األندلسّي: هذا  ،"و أ نَّ اللَّه  ل ي س  ب ظ الَّ
ل  بس ب ب  معطوف  على قول ه: ب   قاب حاص  ، أ ي: ذلك الع  يك م  م ا ق دَّم ت  أ ي د 

 ، ل  اللَّه  تعالى فيكم. وجاء  لفظ  ظ اّلٍم الموضوع  للتَّكثير  م عاصيكم، وع د 
تبع  الق ليل أوهذا تكثير  بس ب ب  الم ت ع لِّق ... وقيل: إ ذا ن فى الّظلم الك ثير  

رورة ؛ أل نَّ اّلذي يظ ل م  إ نَّم ه ب الّظلم، فإ ذا ت ر ك  الك ثير  م ع  ض  ا يظل م  النت فاع 
ر   ر  قِّ م ن  يجوز  عليه النَّف ع  والضَّ ه في ح  كان  للظ ل م  الق ليل   ،ز يادة  ن ف ع 

. وقال  القاضي: الع ذاب  اّلذي تو عَّد  أ ن يفع ل ه بهم: لو كان  الم ن ف عة  أ ت ر ك  
ظ م ه لو كان  ثاب تا  ا، فن فا لكان  ع ظيم  ظال م   دِّ ع   ". (10)اه على ح 

ا آخر إلجراء هذه الّصيغة على أصل ونقل السمين الحلبي وجه  
معناها، فداللة) ظاّلم( على الكثرة يناسب كثرة العباد، وعلى ذلك تقع 

 . وقد أّكد هذا الرأي في موضع آخر بقوله:(11)مقابلة الكثير بالكثير
ويرّشح أّنه  ."(12)تكثير  م حالِّها فإن العبيد  جمع  "المبالغة إنما جيء  بها ل

َۡعلَّ ۡۡ:﴿سبحانه وتعالى قال في موضع آخر (، 18)سبأ:  ﴾ُغُيوبلجۡٱُم
َۡع ۡۡ:﴿فقابل صيغة )فّعال( بالجمع، وقال في موضع آخر  ﴾ِبَۡغيۡجلجۡٱلُِم

 . (46)(، فقابل صيغة فاعل الّداّلة على أصل الفعل بالواحد9)الرعد: 
إلى أنَّ الّظلم ال يصّح  ،هب بعض هؤالء القدامى: وذاثالثً 

 وقوعه من اهلل على مخلوقاته؛ فلهذا نجدهم ينفون داللة هذه الّصيغة
 ، على المبالغة، فهي كما يذكر الّسمين الحلبّي است عملت لمعنى الّنسب 

. وعلى هذا التفسير وّجه السيوطّي قوله (11)بمعنى ليس بذي ظلم البّتة
ۡبَِظلَّ َۡۡوَماتعالى:﴿  فهي في هذا  ،(14﴾ )فّصلت:َِعبِيدِۡل ِلجۡۡمۡ َربَُّك

ا، أ ي: ليس ب ذي ظلم، أو من باب الموضع محمولة على الّنسب أيض  
ل( ،إقامة صيغة )فّعال( كنّبال بمعنى ناب ل، أ ي:  :مقام صيغة )فاع 

لزركشّي:" أّن الّصيغة للّنسب من قبيل )بّزاز( اكر . وذ  (18)صاحب نبل
 . (19)ال للمبالغة، والمعنى ال ي نسب إلى الّظلم و)عّطار(
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ّنما لنفي الحال : أّن )فّعاال  ارابعً  ( قد جاء غير م راد به الكثرة، وا 
في كّل حال، ومن الّنظائر الشعرّية التي توافرت على هذا المعنى قول 

فة  :(00)ط ر 
ف د   ت ر  اّلل  التِّالع  م خاف ة  *** ولك ن  متى ي س  ف د  ولس ت  بح  م  أر   الق و 

؛ ألّن ذلك يدفعه قوله: ال يريد هاهنا أّنه قد يحّل الّتالع قليال  
على نفي الحال في كل حال؛ وألّن  )متى يسترفد القوم أرفد(، وهذا يدلّ 
 . (02)تمام المدح ال يحصل بإرادة الكثرة

: أّن المبالغة لرعاية جمعّية العبيد من قولهم: فالن ظال م اخامسً 
 . ا ال كيفا  وظاّلم لعبيده، فالّصيغة للمبالغة كم  لعبده، 

 -وقد جّل عنه-: أّن أقّل القليل لو ورد منه سبحانه اسادسً 
ة العالم كبيرة(، وأّنه لّما كانت )زلّ  ا، الستغنائه عنه كما يقال:لكان كثير  

وغير المبالغة سواء في  ،صفات اهلل تعالى صيغة المبالغة فيها
 .(01)ي على ذلكجرى الّنف ،اإلثبات

: أّن المبالغة لتأكيد معنى بديع، وذلك ألّن جملة: وأ نَّ اللَّه  اسابعً 
ٍم ل ل ع ب يد   اعتراض تذييلّي مقّرر لمضمون ما قبلها، أي:  ،ليس  بظ الَّ

ب لعبيده بغير ذنب من قبلهم. والّتعبير واألمر أّنه تعالى ليس بمعذّ 
بتصويره  ،ه تعالى عن ذلكلبيان كمال نزاهت ؛عن ذلك بنفي الّظلم

بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الّظلم، كما يعّبر عن ترك 
 ،اإلثابة على األعمال بإضاعتها، وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى

بإبراز ما ذكر من الّتعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في 
 ".(00)الّظلم

 ه الّصيغة، يقول:وبّين عّباس حسن موجب نفي المبالغة عن هذ
لكان  ،"وحّجتهم أّن صيغة )فّعال( هنا لو كانت للمبالغة وليست للّنسب

ا على المبالغة وحدها؛ فيكون المعنى: وما رّبك بكثير الّنفي منصب  
ا. وهذا الّظلم؛ فالمنفّي هو الكثرة وحدها دون الّظلم الذي ليس كثير  

 ."(01)ا وال قليال  ير  ا، ال كثمعنى فاسد؛ ألنَّ اهلل ال يظلم مطلق  
لم تخلوا من معنى  ،)ظاّلم، ونسّي( ومّما يظهر أنَّ صيغتي

المبالغة على الحقيقة؛ أجرى بعضهم صيغة المبالغة على أصل 
 ؛معناها؛ لمناسبتهما لكثرة العباد، وعلى ذلك تقع مقابلة الكثير بالكثير

األخرى نحو: اقتضاء  للمعاني التي بّينها المفسرون، وأّما الّتأويالت 
أو مجيئهما بمعنى اسم الفاعل:) ظالم،  ،مجيئهما على داللة النسب

ا وناٍس(، وغيرهما، فهي دالالت مرجوحة ال راجحة، جيء بها خروج  
 لنفي صفتي الظلم والّنقص عن الّذات ؛اللغويّ  المحظورمن دائرة 

 .اإللهّية
 اللغوّي إلى أسباب عقدّية أو المحظوريمكن إرجاع قضايا و 

دينّية، وبخاّصة إذا كان األمر يتعّلق بذات اهلل تعالى الواحد األحد، أو 
بصفاته، ومسائل القضاء والقدر، أو بعض المسائل الغيبّية التي يعجز 
العقل البشرّي عن إدراكها بمقاييسه الّنسبّية المحدودة؛ ألّن إدراكها 

فطن فان، يحتاج إلى مقاييس ليست نسبّية، وهي مّما ال يملكها اإلنس

أهل اللغة والّتفسير إلى أهمّية اللغة العربّية، في توجيه العديد من 
 .ا في تحليالتهم اللغوّيةالقضايا العقدّية، وظهر ذلك جلي  

ن كان معناها  ال تدخل تاء التّأنيث في صفات اهلل عّز وجّل وا 
 :للمبالغة

 المحظورومن قضايا صيغة المبالغة التي تعّد داخلة في نطاق 
اللغوّي، عدم جواز دخول تاء الّتأنيث على الّصفات الخاّصة باهلل 

 نحو: عاّلم، رّزاق وغيرهما. ،تعالى
 نحو: ،ّن التّاء تلحق الّصفاتأإذ  إّن ما تقّرره القواعد الّصرفّية ب

إلعالم الّسامع أّن هذا الموصوف بما هي  ،)عاّلمة، ونّسابة، وفّهامة(
من تأنيث  ريد  أ   الم ، فجعل تأنيث الّصفة إمارة  فيه قد بلغ الغاية والّنهاية

 .(02)الغاية والمبالغة
ّنما  فتأتي التّاء للمبالغة في الوصف كـ) راوية( لكثير الّرواية، وا 

ولتأكيدها  ،أّنثوا المذكر؛ ألّنهم أرادوا في ذلك الوصف، والغاية مؤنثة
فّعاال ( يفيد أي المبالغة الحاصلة بغير تاء كـ )نّسابة(، وذلك ألّن ) 
 .(04)المبالغة بنفسه، فإذا دخلت عليه التّاء أفادت تأكيد المبالغة

ن  كان معناها  ،ال تدخل هذه الّتاء في صفات اهلل عّز وجلّ  وا 
لوجود لفظة التأنيث، وال يحسن إطالقه على الباري؛ ألّنها  ؛للمبالغة

 .(01)مبالغة في عالمة الّنقص
خل المبالغة في صفات اهلل هل تد أبو علي الفارسّي: سئل

تعالى فيقال: )عاّلمة(؟ فأجاب بالمنع؛ ألّن اهلل تعالى ذمَّ من نسب  
إليه اإلناث لما فيه من النقص، فال يجوز إطالق اللفظ المشعر 

 .(08)بذلك
إلى الفرق بين  (،الفروق اللغوّية)ذهب العسكرّي في كتابه و 

وكذلك كل ما  ،صفة مبالغة ،"إّن الّصفة بعاّلم م وعاّلمة بقوله:عاّل 
ن  كان للمبالغة فإّن معناه ومعنى دخول  ،كان على فّعال، وعاّلمة وا 
فدخلت الّتاء فيه لتأنيث  ،الّتاء فيه أّنه يقوم مقام جماعة علماء

) اهلل عاّلم وال يقال له :الجماعة التي هي في معناه، ولهذا يقال
 .(09)عاّلمة(

بالغة)عاّلمة( هي من الّصفات وعليه يمكن القول: إّن صيغة الم
إلعالم الّسامع أّن الموصوف بها من البشر  ؛التي تطلق على البشر

قد بلغ الغاية والّنهاية من العلم، وهي صيغة تدّل على المدح والكمال 
 في مقياس المفاضلة بين بني البشر.

)عاّلم( في  أّما إذا قورنت بصفة من صفات اهلل تعالى نحو:
َۡيقۡجۡقُلجۡ﴿ :قوله تعالى ِ َۡرّب  ِۡإِنَّ ۡب َۡعلَّ ۡلجَۡٱِذُف ِ ِّۡق  (، 18)سبأ:  ﴾ُغُيوبلجۡٱُم

فتعّد حينئٍذ عالمة نقص وعجز في علم المخلوقين عن معرفة كّل 
رغم ما سّخره لهم من اإلمكانات، ليدّل بذلك على كمال علم  ،شيء

ّن علم أوال يمكن نسيانه، في حين  ،اهلل تعالى، فعلمه واسع ال نهاية له
 مهما بلغ الشخص من مراتب العلم. ،لبشر محدود يمكن نسيانها
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 .األثر العقدّي في توجيه المحظور اللغوّي للبنية الّصرفّية )دراسة داللّية(

 المطلب الّرابع:
 أثر المحظور اللغوّي في خروج اسم الّتفضيل عن بابه:

إذا ما نظرنا إلى الحّد االصطالحّي أل ف ع ل الّتفضيل، فإّنه يدل 
على الّصفة الّدالة على المشاركة والّزيادة بين ركني الّتفضيل، مع 

، فعندما نقول: )زيد  أكرم من (12)المفّضل في تلك المشاركةزيادة 
(، فكلمة )أكرم( على وزن أ ف ع ل، تحمل معنى المشاركة والّزيادة،  عمرو 

ا، هما: اشتراك زيد وعمرو في معنى واحد وهو فتدّل على أمرين مع  
ا يزيد في صفة الكرم عن عمرو، إاّل أّن علماء اللغة )الكرم(، وأّن زيد  

بعدوله عن أصل وضعه في عدم داللته  ،وه في بعض السياقاتوصف
ّنما للّداللة على الوصفّية ألغراض بالغّية،  على المشاركة والّزيادة، وا 

 لتضّمنه قضايا عقدّية، ويمكن أن  ي جمل هذا األمر في مسألتين:

: خروج اسم الّتفضيل عن معن  المفاضلة لنفي صفة الّتفاوت أّواًل 
 :-سبحانه وتعال -اهلل في قدرة 

هي إحدى األركان التي يقوم عليها أ ف ع ل  في الفعل إّن المشاركة
الّتفضيل، وقد ترد أ ف ع ل بدون هذا الركن، أي )المشاركة( في بعض 

اللغوّي، ومن  المحظوراالستعماالت التي يمكن أن  ت حمل على مسألة 
ۡذلك تناولهم لقوله تعالى:﴿ ِيَۡيبۡجٱَوُهَو ۡيُِعِيُدهُۡلجۡلجَۡٱَدُؤا َّۡلَّ هۡجۡۥَِّقُۡثمَّ

َ
ۡأ َوُنَۡوُهَو

ۡۡهِۡ َعلَيۡج جۡٱَوَلُ ۡٱَمَثُلۡل
َ ۡ َلج َ َم ۡٱِِفَۡۡعج ۡٱِتۡوََۡو ۡلسَّ

َ ﴾ )سورة يِِكيمُۡلجَۡٱَِعزِيُزۡلجۡٱَوُهَوِۡۡضۡ ۡرَلج
 (.47الروم: 

فصيغة )أ ف ع ل( تحمل صيغة التّفضيل حسب أصل القاعدة 
ا أضفت دالالت الّصرفّية، ولكن ذهبت بعض التّأويالت إلى أّنه

وبخاصة لوقوعها في جنب اهلل تعالى في  ،إضافية بما يخدم السياق
القرآن الكريم، فكلمة )أهون( في اآلية الكريمة حملت في بعض 

لغوّي، إذ  محظورلتجّنب الوقوع في  ؛التّأويالت على معنى الوصفّية
إّن معنى الّتفضيل في هذا االسم غير مقصود؛ ألّن الّله تعالى ال 
عادته بالنسبة إلى قدرته سبحانه. فليس لديه هّين  تفاوت لبدء الخلق وا 

 وأهون، بل كل شيء علّيه هّين  سبحانه. 
ويرى أبو حيَّان أنَّه: " ال تفاوت عند اهلل في النشأتين، اإلبداء 

)أهون( أ ف ع ل تفضيل : واإلعادة، وهي ليست أ ف ع ل تفضيل، وقيل
م النظر في المشاهدة من أّن اإلعادة بحسب معتقد البشر، وما يعطيه

 ."(14)في كثير من األشياء أهون من البداءة
هۡجوقال البغدادّي: "أّما قوله تعالى:﴿

َ
ۡأ َۡعلَيۡجَوُهَو ﴾ )سورة ۡهِۡ َوُن

(، ففيه قوالن: أحدهما: وهو المرضي عندنا إّنما هو: )وهو 47الروم: 
ألّن اهلل جّل وعّز ال يكون شيء  أهون عليه من شيء  ؛عليه هين(

والقول الثاني في اآلية: وهو أهون عليه عندكم، ألّن إعادة  .آخر
جعل شيء  من غير الّشيء عند الناس، أهون من ابتدائه حتى ي  

 ".(14)شيء
 فظاهر كالمهما أّن المعنى ي حمل على وجهين:

جرد االّتصاف ال معنى ّن صيغة )أ ف ع ل( يقصد بها مأ: األّول
واستعماله  ،الّتفضيل، ذهب المبّرد إلى خروج أ ف ع ل الّتفضيل عن معناه

بمعنى الوصفّية مّطرد: نحو قولنا:)اهلل أكبر( بمعنى كبير، وأهون في 
"األهون بمعنى  وقال الزمخشرّي: ،(13)قوله تعالى بمعنى )هّين(

 ". (11)الهّين

على  ،ظائر الّشعرّية والّنثرّيةوساق بعض علماء اللغة بعض النّ 
) من (15)خروج أ ف ع ل الّتفضيل إلى الوصفّية، منها قول معن بن أوس

 الطويل(:
ـــل   ـــر ك  مـــا أ د ر ي وا  نِّــــي أل و ج  ل   * * * لع ـــم  ـــن ــــيَّة  أ وَّ ــع ـــد و الـــم   علـــى أ يِّنـــا تـ 

 عنى الّصفة وجل.استشهد به على مجيء )أوجل( بم
 (16)وقول الّشاعر)من الّرجز(
ي ٍد ن ف ر ا ت م  ي ا آل  ز  ب ر ا  ***ق ّبح  ٍم أ صغ ر ا و أ ك   أ أل  م  ق و 

استشهد به على مجيء )أصغر وأكبر( بمعنى الوصفّية: أي 
 صغير وكبير.

)الّناقص واألشّج أعدال بني  واستدّل ابن مالك بقول العرب:
 .(17)عادالهم :أي ،ل أ ف ع ل لغير تفضيلعلى استعما ،مروان(

فعدل بـ)أ ف ع ل( الّتفضيل في األمثلة الّسابقة إلى معنى الوصفّية، 
ة من طريق لبتجريد معنى المشاركة بين اثنين التي هي أساس المفاض

 الّتأويل.

ّن )أ ف ع ل الّتفضيل( ال تخلو من داللة الّتفضيل، وفق أ: والثّاني
 ريب المسألة ألفهامهم.معتقدات البشر لتق

 ،"فهذا ابتداء بتوجيه الكالم إلى المشركين يقول ابن عاشور:
وهذا أشبه بالّتسليم الجدلّي في  ،لرجوعه إلى نظيره المسوق إليهم

 ،المناظرة، ذلك ألّنهم لما اعترفوا بأّن اهلل هو بادئ خلق اإلنسان
ولما  ،المساواةاستدّل عليهم هنالك بقياس  ،وأنكروا إعادته بعد الموت

 ،ا تحديد مفعول القدرة اإللهّيةكان إنكارهم اإلعادة بعد الموت متضّمن  
 ،جاء التّنازل في االستدالل إلى أّن تحديد مفعول القدرة لو سّلم لهم

لكان يقتضي إمكان البعث بقياس األخرى، فإّن إعادة المصنوع مّرة 
حت تأثير قدرته وأدخل ت ،ثانية أهون على الصانع من صنعته األولى

وموقعه  ،هون( اسم تفضيل)أ: فيما تعارفه الناس في مقدوراتهم فقوله
 ،فظاهره أّن أهون مستعمل في معنى المفاضلة ،هموقع الكالم الموجّ 

أي الخلق الثاني أسهل من  ،على طريقة إرخاء العنان والّتسليم الجدليّ 
مجرد  ،ليه(الخلق األول ...، ولإلشارة إلى أّن قوله )وهو أهون ع

وله المثل األعلى في الّسماوات : )تقريب ألفهامهم عقب بقوله
ثبت له واستحق الشأن األتّم الذي ال يقاس بشؤون  :أي (،واألرض

نما لقصد التقريب ألفهامكم ،الّناس المتعارفة  .(18)وا 
 ،ال تخلو من الّتفضيل ،يمكن القول: إّن )أ ف ع ل الّتفضيل(

ب في داللة اسم الّتفضيل قائم في الذهن لتقريب فـالمعنى الظاهر القري
األفهام لبني البشر، فأصحاب هذا القول يحاولون إبقاء اسم الّتفضيل 
 على أصله بقدر استطاعتهم، وأّما الفريق اآلخر، فلّما لم يجدوا تأويال  
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أو الّصفة  ،آخر كاسم الفاعل وأولوه بمشتقٍ  ،له أخرجوه عن بابه
 اللغوّي. المحظوروا في شبهة حتى ال يقع ؛المشبهة

خروج اسم الّتفضيل عن معن  المشاركة إل  الوصفّية ثانيًا:
 :والمبالغة

ا، ل عليه من مشاركة المفضل في المعنى غالب  ال يخلو المفضّ 
ّن هذه المشاركة قد تنتفي عن الّصيغة إذا وقعت في صفات أإاّل 

 تعالى في صفات مشتركة بين اهلل ،يحمل ظاهرها على المفاضلة
رۡج﴿ نحو قوله تعالى: ،وعباده

َ
نَتۡأ

َ
، 454﴾ سورة األعراف/ِِحِنَۡلرَّ ۡٱَحُمَۡوأ

، كذلك يمكن أن  -عّز وجل-فصفة الرحمة هي من صفات اهلل 
ألّنه  ؛ّن المفاضلة غير مقبولة في هذا المقامأصف بها الخلق. إال يتّ 

نده تعالى ال شراكة في)الرحمة( بين اهلل ومخلوقاته، فصفة الرحمة ع
صف بالكمال المطلق، وال يمكن أن  يصل الخلق إلى تلك الّدرجة تتّ 

 من الرحمة.
"وقد يستعمل أ ف ع ل لبيان الكمال والّزيادة في  قال أبو البقاء:

ن  لم يكن الوصف هو األصل مشترك   وعليه  ،اوصفه الخاّص، وا 
 قولهم: الّصيف أحّر من الشتاء، أي: الصيف أكمل في حرارته من

 ". (19)الشتاء في برودته
ۡرٱفَۡونحو ذلك قوله تعالى:﴿ َۡخيج ُ َٰ َّۡللَّ هۡفِظۡ ۡ رۡجۡا

َ
ۡأ َۡوُهَو ﴾ ِِحِنلرَّ ۡٱَحُم

ۡتَُق ۡ(، وقوله تعالى:﴿61)يوسف:  ََل
َ
ۡقَوۡجأ ۡنََّكُثوۡ مۡ تِلُوَن يجۡا

َ
ۡأ ۡ َۡنُهمۡجَم ۡا  وا َوَهمُّ

ة  ۡۡلرَُّسوِلَۡوُهمۡبََدُءوُكمۡجٱَراِجۡبِإِخۡج َلَۡمرَّ وَّ
َ
ََّتجۡۡأ

َ
ۡ َشوۡجأ نََّۡتجۡٱفََۡۡنُهمج

َ
ۡأ َحِّقُّ

َ
ۡأ ُ هُۡإِنَۡشوۡجَّللَّ

ؤۡج ۡمُّ عۡجٱ(، و قوله تعالى:﴿43﴾ )التوبة: ِمنِنَُۡكنُتم
َ
ۡأ ُ َۡحيۡجَّللَّ َۡيجۡلَُم َِعُلُۡث

ۡرَءا ۡۡ(، وقوله تعالى:﴿441﴾ )األنعام:ۡۡۥ رَِساََلَهُۡ َۡخيج ُ َّۡللَّ ۡشُرج ا مَّ
َ
     ﴾ُكونَۡۡأ

ۡتُزَۡ﴿  (، وقوله تعالى:59) النمل:  وۡ َفََل ۡهكُّ نُفَسُكمج
َ
ۡأ عۡجۡا 

َ
ۡأ ۡبَِمِنُۡهَو لَُم

نَّما المقصود هو في العلم 34﴾ )الّنجم:تََّقۡىٱ (، أي عليم أو عالم، وا 
 واألحقّية هلل عز وجل، وليس المفاضلة. ،والرحمة ،والخيرّية ،المطلق

ولكن دون  ،إّن العلم صفة مشتركة بين اهلل تعالى والمؤمنين
شر ال يقاس بعلم اهلل تعالى، لذلك أّولوها تشبيه أو تمثيل، فعلم الب

بمعنى الّصفة المشبهة )عليم(، أي: فهنا عدل بها عن معنى المفاضلة 
 إلى الوصفّية للداللة على الكمال المطلق. 

ءَِۡبَناِِتُۡؤََل ِۡمَۡهۡىَقوۡجقَاَلَۡي ۡ﴿ ومّما حمل على ذلك في غير حّق اهلل:
طۡج
َ
ۡأ ۡهُهنَّ (؛ أي: )طاهرات(، يرى أبو حّيان 87﴾ ) سورة هود:َۡهُرۡلَُكمج

ا، ليس أ ف ع ل أّن )أطهر( معناها: أنظف فعال ، وقيل أحّل وأطهر بيت  
 ،(52)فال سبيل للمفاضلة بينهما ،تفضيل؛ إذ ال طهارة في إتيان الذكور

 فخرج )أ ف ع ل الّتفضيل( إلى معنى اسم الفاعل إلفادة الوصفّية.
ل عن معنى المشاركة إلى ومّما يظهر أّن خروج اسم الّتفضي

جاء بتأثير العامل الدينّي، ألّن إتيان الذكور  ،الوصفّية في هذا المقام
مات الّشرعّية، فال يمكن أن  تشترك مع طهارة إتيان النساء، من المحرّ 

ا من الناحية الّتأويلّية ا لغوي  فأصبحت المشاركة في الطهارة محّرم  
 باعتبارات عقدّية.

ع علماء اللغة أّن الصيغ الّصرفّية حاملة وعليه، فقد أجم
للمعاني التي تقررها القواعد اللغوّية، ويلحظ في القرآن الكريم أّن 

قد تركت داللة الوزن القياسّي،  ،الّصفات الواقعة في جنب اهلل تعالى
ولكّنها متحّولة تحت تأثير  ،لداللـة معنوّية أخرى ال يحتويها الوزن

ّن ما تدّل عليه تلك الصيغ القرائن العقدّية في ا لّدالالت الّصرفّية، وا 
 من المعاني ينبغي مراعاتها عند تفسير اآليات.

ومّما ي لحظ أّن اسم الّتفضيل يؤتى به وفق القواعد الّصرفّية 
زيادة أحدهما على اآلخر  مع   لبيان اشتراك شيئين في صفة ما ؛المقّررة

اللغوّي لفقدان أحد  حظورالمفي صفته، ولكّنه يخرج عن بابه بتأثير 
المشاركة والّزيادة(، لتأدية معاٍن سياقّية كالوصفّية والكمال ) :شرطيه
 .المطلق

 المطلب الخامس:
 :ال يدخل الّتصغيُر األسماَء المعّظمة شرعاً 

بأّنه عبارة عن تغيير  ،ي عنى بالّتصغير عند علماء اللغة العربّية
ا، معاٍن: تحقير ما يتوّهم عظيم   ما يلحق االسم يدّل به على أحد ثالثة

ا، وهو فيه بمنزلة ا، أو تقريب ما يتوهم بعيد  أو تقليل ما يتوهم كثير  
 ".(22)وصفه بمعنى من تلك المعاني

ا، ويكون شفقة قال ابن منظور: "الّتصغير لالسم والّنعت تحقير  
 ".(21)اويكون تخصيص  

غير إّنما إلى أّن الغرض من الّتص ،وذهب أغلب علماء الّصرف
قيم مقام الوصف هو اإلخبار عن تحقير، وذلك أّن الّتصغير اسم أ  

 من قولهم وجعل تغييره زيادة بدال   ،فاختّص هذا الوصف بالّتحقير
فلهذا خالف  ،اا واحد  ا وجب أن  يلزم لفظ  حقير، وكان هذا معنى واحد  

 ".(20)حكم الّشيء
فقد نّص  ،رولّما كان الغرض العام منه اإلخبار عن التحقي

علماء الّصرف على أّن الّتصغير ال يدخل في األسماء المعّظمة 
 شرع ا؛ لذلك اشترطوا في االسم المراد تصغيره أن  يكون قابال  

 ،وأنبيائه ،للّتصغير، فال تصّغر األسماء المعّظمة كأسماء اهلل تعالى
 .(21)ا بها مسّمياتها، ونحوهاومالئكته مراد  

الّتصغير يقع على كثير من الّصفات يمكن القول إّن هذه 
لكن بشرط أاّل ي راد بها مسّمياتها، وعليه فإّن ما  ،وأسماء األنبياء

حصل في هذا المقام هو توسيع الداللة اللغوّية للتصغير لهذه 
وتصنيفها بين داللتين: داللة مختّصة باألسماء المعّظمة  ،األسماء

ا، وداللة الوضع ا وتكريم  نزيه  ت ،كأسماء اهلل تعالى وأنبيائه ومالئكته
 األصلّية التي ترد في حّق المخاطبين.

فمن المسّلم به وفق قواعد الّتصغير أّن اسم )صالح( يصّغر 
ويلح(، فإذا أريد باالسم النبّي صالح  فإّن  -عليه الّسالم-على )ص 

ا له عن معنى التحقير، لكن إذا وردت الّتصغير ممتنع تنزيها وتكريم  
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 .األثر العقدّي في توجيه المحظور اللغوّي للبنية الّصرفّية )دراسة داللّية(

ألّن الّتصغير  ؛فهو جائز ،ّي مخاطب آخر اسمه )صالح(في حّق أ
 .-عليه الّسالم-إّنما هو للمسّمى بهذا االسم، وليس للنبّي صالح 

قال في  ،لذلك يحكى أّن عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ 
صفة الجاللة )المهيمن(: )بكسر الميم الثانية وفتحها(، هو المراقب 

ألصل )مؤيمن(، فأبدلت الهمزة هاء كراهة وأّنه مصّغر من مؤمن، وا
اجتماع همزتين في كلمة؛ ألّن أصله مؤمن، وقلبت األولى هاء  التحاد 

 .(22)مخرجهما
 من ا( أصل  بنفسه، ليس الهاء فيه  مبدال  والحّق أّن ) مهيمن  

 ،شيء، وأصل الهيمنة الحفظ واالرتقاب، تقول: هيمن فالن على فالن
. إال أّن ما يعنينا في هذا المقام هو (24)هيمنا عليه فهو مصار رقيب  

 عّد كلمة )مهيمن( مصّغرة.
ا وفي ذلك قال المبّرد:" بلغني أّن ابن قتيبة قال: إّن مهيمن  

والهاء بدل من الهمزة، فوّجهت إليه أن  اّتق  اهلل، فإّن  ،تصغير مؤمن
 ؛ ألّن أسماء اهلل وما في(21)هذا خطأ يوجب الكفر على من تعّمده

ال يناسبها الّتصغير؛ ألّنه ينافي  ،معناها من األسماء العظيمة
 ".(28)هالّتعظيم، فليتق  اهلل قائل  

ا : إّن منع تصغير األسماء المعّظمة شرع  يمكن القول وعليه
ا ا لغوي  ا، بل هو مرتبط بالعامل الدينّي، فأصبح محّرم  ا لغوي  ليس أمر  

 باعتبارات عقدّية.
ا، وبخاّصة في ا كبير  سالم أثّر في العربّية تأثير  فمّما يظهر أّن اإل

المجال اللغوّي، فليس كّل ما تجيزه قواعد اللغة من استعماالت، يمكن 
كأسماء اهلل الحسنى  ،ألسماء المعّظمةلأن  يجيزه الّشرع، لهذا كان 

ال بّد أن  تّتفق  ،خاّصة في قواعد الّصرف العربيّ  أحكام   ،وصفاته
 وبخاّصة في البعد الّتأويلّي. ،وأحكام الّشرع

الّصرفية  البنىاللغوّي في عدد من  المحظورظهرت قضايا 
 في نطاقها ما ورد في ا، ومن أعظم ما جاء داخال  أثناء تحليلها بياني  

القرآن الكريم، إاّل أّن الّتحريم لم يقع على االستعمال أو الّصيغة 
ّنما وقع من المتلقي ذاته، الذي تبّدت لديه  الّصرفّية بحد ذاتها، وا 

 ؛الخشية والخوف من أخذ داللة الّلفظ أو الّصيغة على ظاهر القول
العتبارات عقدّية أو مذهبّية، فيضطّر عندئٍذ إلى ترك الظاهر أو ما 
 ؛جاء من دالالت على أصل الوضع؛ لتحميل الّتراكيب دالالت تأويلّية

اإلفصاح عن الذي ظهر لديه عن  المحظوربغية رفع اإلبهام أو 
اجتهادات علماء اللغة والمفّسرين في فهم  تعددتولذا  مضامينها؛

دراك معانيها  .في توجيه عدد من النصوص القرآنّية ،الّنصوص وا 

 المطلب الّسادس:
 اللغوّي في الّنسبة إل  لفظ الجاللة: المحظور

على تغيير  ،وفخامة مقامه ،وجاللة قدره ،تبعث هيبة المسّمى
ا السمه كون االسم الجديد للمسّمى، أو للفكرة الجليلة صون  اسمه، وقد ي

بعثه كثرة الّتداول واالستعمال، وربما أراد أن  تبقى تمن االبتذال الذي 

هلل وحده، منه اسم)اهلل( جّل جالله الذي لم يّتسم به مخلوق  ةالفراد
عن إلى تعّدد أسمائه  ،ا ومهابةتوقير   ،سواه، ويؤّدي عدم إجازة الّتسمية

 .(29)طريق الّصفات التي اّتصف بها، مذكرة بفضله وقدرته
ثار هذه الّظاهرة في أحكام القواعد الّصرفّية في باب آوقد نجد 

لتحاشي الّتغيير في  ؛الّنسب، إذ يمنع الّنسبة إلى لفظ الجاللة )اهلل(
 لفظ الجاللة.

نجد  ،لذلك عند البحث في قضايا الّنسب في األبواب الصرفّية
ا القدامى قد تناولوا الّنسبة إلى لفظ الجاللة في باب ما ر كِّب تركيب  أّن 

)عبد اهلل(، ولم ينسبوا إلى لفظ الجاللة  ا من األسماء نحو:إضافي  
 بذاته.

تقرر قواعد النسبة في الّصرف العربّي أّن األسماء المرّكبة 
در ونسب حذف الصّ  ،ا إذا كانت م صّدرة بـ )أبو، ابن، أم(ا إضافي  تركيب  

ل م ّي، فإن  لمة: س  ّي، أم س  إلى المضاف إليه نحو: ابن ع بَّاس: ع بَّاس 
 ،كان غير ذلك نسب إلى المضاف إليه نحو دار السالم، س ال م يّ 

ويستثنى من ذلك األسماء المصدَّرة بـ )عبد( فإّنه ي نسب إلى صدرها 
يّ( وذلك لتحاشي التغيير في لفظ ا نحو:  لجاللة.عبد اهلل: )ع ب د 

ما يسمع في بعض  ،اللغويّ  المحظورا في دائرة ومّما يعّد واقع  
اللهجات من نسبة إلى لفظ الجاللة بقولهم: )الاّلوّي(، وهو لفظ ليس له 

ا السم الجاللة أصل في اللغة، فال بّد من العدول عن الّتلّفظ به؛ صون  
 من االبتذال.

 :سمائه أي"يلحدون في أ لذا روي عن ابن عباس أّنه قال:
يكذبون، وقال أهل المعاني: اإللحاد في أسماء اهلل: تسميته بما لم يسّم 

صلى اهلل عليه -وال سّنة رسول اهلل  ،به، ولم ينطق به كتاب اهلل
ا فإنه يسّمى جواد   ،. وجملته: أّن أسماء اهلل تعالى على الّتوقيف-وسلم

ن  كان في معنى الجوادوال يسّمى سخي   ا وال يسّمى رحيم   ويسّمى ،ا، وا 
 .(40)" وال يسّمى عاقال   ،اا، ويسمى عالم  رفيق  

فن هج في كثير من مسالك التنزيه االّتكاء على القرائن العقلّية 
والدالئل غير السياقّية، فصار من مقتضيات التّنزيه منع الّتغيير على 

، لتتفق مع أو المحظور للنأي بها عن شبهة الحرام ؛أصل لفظ الجاللة
وفخامة مقامه؛ ألّن تسمية اهلل بما لم يسّم  ،وجاللة قدره ،بة المسّمىهي

هي من القول  -صّلى اهلل عليه وسلم-أو يسّمه به رسوله  ،به نفسه
 على اهلل بال علم، ومن التحريف للفظ الجاللة سبحانه.

للبنية  اللغويّ  المحظورالقضايا الّداخلة في نطاق  فمّما يلحظ أنّ 
د إلى أّن االستعماالت اللغوّية ال تخضع في أثناء تعو  الّصرفّية،

ا وقواعد حاسمة، لذا تطالعنا اللغة أحيان   ،دراستها ألحكام معيارّية
إلى الّتأويل عندما يتشّكل في ذهنه معنى   بعناصر محّيرة، تقود الّدارس  

مراعاة الّصلة بين المعاني وذلك بما ذو مساس بالجانب العقدّي، 
وبيان الّصلة  ،يب الكالم بالرجوع إلى األصول اللغوّيةواأللفاظ، وتقل

 .والداللةبين علم الّصرف 
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 .1029، العدد الثالث -التاسع عشر المجلد  -مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 :الخاتمة
 مجموعة من النتائج أبرزها ما يأتي:إلى خلصت الّدراسة 

   ينطلق من  ،اللغويّ  المحظورلمصطلح  اوضعت الّدراسة حد
اعتبارات مجازّية تجمع بين المخاوف التي يستحضرها ابن 

ة أثناء فهم المعاني المتعّلقة بقضايا عقديّ  ،ؤّولاللغة أو الم
 ؛مّما ال يليق باهلل من صفات ،لمسلم  أن  يسلكهاعلى اي حرم 

  .الّصرفّية األبنيةتنزيها  هلل تعالى في تأويل بعض 

 هو  ،اللغويّ  المحظور األساس الذي يعتمد عليه في تحديد
فظهرت  ؛ربط الّدالالت اللغوّية الّصرفّية بمقاصد الشرع

إلى اختالف في  تفضي ،داللة أخرى مشتركة للفظحينئٍذ 
 الّنصوص، فيرجع الحكم في تحديدها إلى الّسياق. دالالت 

  يتبّدى األثر العقدّي في توجيه البنية الّصرفّية لدى المتلقي
إذا كان األمر يتعّلق بذات اهلل تعالى  ،في التوجيه الّدالليّ 

ئل القضاء والقدر، أو بعض الواحد األحد، أو بصفاته، ومسا
المسائل الغيبّية التي يعجز العقل البشرّي عن إدراكها 

 .بمقاييسه الّنسبّية المحدودة
 لدالالت البنية الّصرفيةآراء العلماء في توجيههم  تعددت 

مذاهب: منها ما التزم بداللته  إلى األلفاظ في أصل الوضعو 
حّق اللغوّية في أصل الوضع، ولكّنها وّجهت إلى 

المخاطبين، وفريق رفض المعاني األصلّية في ظاهر 
الّتراكيب؛ لكّنهم قبلوها على نّية الّتأويل، وفريق آخر ذهب 
إلى توسيع الداللة اللغوّية وتصنيفها بين داللتين: داللة 
خاصة مع اهلل تعالى تنزيها  له عن مماثلة البشر، وداللة 

 ن.الوضع األصلّية التي ترد في حّق المخاطبي
 إّن لتطبيق الوظائف الّصرفّية على االستعماالت اللغوّية، 

اللغوّي، وبخاّصة إذا  المحظورفي ظهور مسائل  ابالغ   اأثر  
أرادوا تسويغ قواعد لم تّطرد في استعماالت العرب؛ لربطها 

 بنصوص تقرر إثبات العقائد بصفة إجمالّية.

 نيةالباللغوّي لم يقع على االستعمال أو  إّن المحظور 
ّنما وقع من المتلقي ذاته، الذي تبّدت  الّصرفّية بحد ذاتها، وا 
لديه الخشية والخوف من أخذ داللة الّلفظ أو الّصيغة على 

العتبارات عقدّية أو مذهبّية، فيضطّر عندئٍذ  ؛ظاهر القول
 .إلى ترك الظاهر

  المحظوريمكن القول: إّنه بإمكان الّدارسين أن يوّسعوا فكرة 
، وجعلها ركيزة في تحليل العديد من لبنى والتراكيبل اللغويّ 

الوظائف واألحكام الّنحوّية والّصرفّية لأللفاظ والتراكيب؛ ألّن 
فيها  ،واالستعماالت العربّية الفصيحة ،آيات القرآن الكريم

 العديد من المسائل التي تقع ضمن دائرته.
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 ه(،829ابن الحاجب، محّمد بن عبد اهلل محمود، ) ت -

(، تحقيق: إسحاق جاد 2،) طالكافية في الّنحوم(، 1002)
 اهلل الجعبرّي، بيروت: دار ابن حزم.

م(، معجم شواهد النحو 2981-ه2101حداد، حنا ) -
 .ط(، دار العلوم للطباعة والّنشر.الّشعرّية،)د

دّرة الغّواص في هــ(، 224الحريري، القاسم بن علي )ت -
، تحقيق عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب أوهام الخواّص 

 .2998، بيروت، 2الثقافية، ط
، اللغة العربّية مبناها ومعناهام(، 1009حّسان، تمام، ) -

 (، عالم الكتب.4)ط
(، دار 22، )طفيالّنحو الواحسن، عباس، )د.ت(،  -

 المعارف، القاهرة.
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شذا العرف في فن م(، 1020-ه2102الحمالوّي، أحمد، ) -
لبنان: دار إحياء التراث ومؤسسة  -(، بيروت2، )طالّصرف

 التاريخ العربّي. 
هـ(، 121أبو حيان األندلسّي، محّمد بن يوسف )ت  -

، تحقيق: عادل تفسير البحر المحيطم(، 1002-هـ2111)
 -(، بيروت2وجود وعلي محّمد معّوض،)طأحمد عبد الم

 لبنان،  دار الكتب العلمّية.
 (،م114-الدينورّي، أبو محمّد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة، ) -

، تحقيق: محّمد أحمد الّدالي، )د.ط(، أدب الكاتب )د.ت(،
 مؤسسة الرسالة.

الدينورّي، أبو محمّد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة، )ت  -
، تفسير غريب القرآنم(، 2918 -هـ2098ه(، )114

لبنان، دار الكتب  -تحقيق أحمد صقر، )د. ط(، بيروت
 العلمّية.

الّراجحّي، عبده، )د.ت(، الّتطبيق الّصرفّي، )د.ط(، بيروت  -
 لبنان: دار النهضة العربية للّطباعة والّنشر. –

الّزركشي، بدر الّدين محّمد بن عبد اهلل، البرهان في علوم  -
حمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب القرآن، تحقيق: م
 م.2921، 2العربية، القاهرة، ط

الّزمخشري، جار اهلل محمود، الكّشاف عن حقائق الّتأويل  -
(، دار 1تحقيق: عبد الّرزاق المهدي،)طوغوامض التنزيل، 

 .م(1002-ه2112لبنان، ) -إحياء التراث العربّي، بيروت
ني األبنية في معام(، 1004الّسامّرائّي، فاضل،)  -

 ،)د.ط(،  دار عّمار للّنشر والّتوزيع.العربّية
، اللغة والمجتمع رأي ومنهجم(، 2940الّسعران، محمود، ) -

 )د.ط(، اإلسكندرّية.
السمين الحلبي، شهاب الدين أبو العّباس بن يوسف  -

م(، الّدر المصون في علوم 2991-هـ2121هـ( )124)ت
(، 2عّوض ورفاقه،)طالكتاب المكنون، تحقيق: علي محمد م

 بيروت لبنان، دار الكتب العلمّية.
م(، 2981-ه2102ه(، )922الّسيوطّي، جالل الدين )ت -

لبنان: دار الكتب  -(، بيروت2،،) طاألشباه والّنظائر
 العلمّية.

هـ(، 922الّسيوطّي، جالل الدين عبد الرحمن )ت -
م(، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 2991-هـ2120)

 بد العال سالم مكرم، )د.ط(، مؤسسة الّرسالة.تحقيق: ع
ه(، 190الشاطبّي، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى )ت -

المقاصد الشافية في شرح م(، 1001 -ه 2118)
، تحقيق عبد الرحمن بن سليمان الخالصة الكافية

(، مكة المكّرمة: معهد البحوث العلمّية 2العثيميين، )ط
حياء التراث اإلسالمّي.  وا 

ور، محّمد الطاهر، التحرير والتنوير )تحرير ابن عاش -
المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 

 م.2981المجيد(، الدار التونسية للنشر، تونس، 
عبد التواب، رمضان، التطور اللغوّي مظاهره وعلله  -

 . 2981، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1وقوانينه، ط
، صول في فقه اللغةفعبد الّتواب، رمضان، )د.ت(،  -

 (، القاهرة: مكتبة الخانجّي.1)ط
، شرحه ديوانهم(، 1001 -ه2110ابن العبد، طرفة، ) -

لبنان، دار  -(، بيروت0مهدّي محّمد ناصر الدين،)ط
 الكتب العلمّية.

(، ديوان رؤبة بن العّجاج م2919ابن العجاج، رؤبة، ) -
 (،2، تحقيق: وليم بن الورد، )ط)مجموعة أشعار العرب(

 بيروت: دار األفاق الجديدة.
،)د.ط(، الفروق اللغوّية )د.ت(، ،العسكرّي، أبو هالل -

تحقيق: محّمد إبراهيم سليم، دار العلم والثّقافة للنشر 
 والتوزيع.

(، عالم 1، )طعلم الّداللةم(، 1009عمر، أحمد مختار،)  -
 الكتب. 

، تحقيق: العينه(، 212الفراهيدّي، الخليل بن أحمد )ت -
براهيم الّسامرائّي، )طمهدي ا (، مؤسسة دار 1لمخزومّي، وا 
 ه.2120الهجرة، 

محاسن م(، 2991القاسمّي، محمد جمال الدين بن محمد، ) -
(،  بيروت، 2، تحقيق: محمد باسل عيون السود،) طالتأويل

 دار الكتب العلمّية.
المحّرم الّلغوّي في م(، 1002-هـ2114كّشاش، محّمد، ) -

(، صيدا، بيروت: المكتبة 2،)طضوء الثّقافة العربّية
 العصرّية.

-ه2091الكفوّي، أبو البقاء أيوب بن موسى )ت  -
الكليات )معجم في م(، 2998 -ه2129م(،)2480

(، وضع حواشيه: 1(، )طالمصطلحات والفروق اللغوّية
 .عدنان درويش ومحّمد المصرّي، مؤسسة الرسالة

، م(1020-هـ2102، )ه(182المبّرد، محّمد بن يزيد )ت -
، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، )د. ط(،  المقتضب

 لبنان، عالم الكتب. -بيروت
 المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربّية بالقاهرة، )د.ت(،  -

 (.1)ط
ابن منظور، جمال الّدين محّمد بن مكرم، لسان العرب، دار  -

 م.2990، 0صادر، بيروت، ط
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 .1029، العدد الثالث -التاسع عشر المجلد  -مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

م(، 1020نعجة، سهى، والملخ، حسن خميس، ) -
، مجلة دراسات رات الّصرفّية في اللغة العربّيةالمحظو 

، 1، العدد 10للعلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، مجلد
 .192-114ص

ابن هشام األنصارّي، أبو محّمد عبداهلل جمال الّدين  -
شرح قطر الندى وبل م(، 2990 -2120ه(، )142)ت

(، 2، تحقيق: محّمد محيي الّدين عبد الحميد، )طالصدى
 ان: دار الخير.لبن -بيروت

، ه(082الوّراق، أبو الحسن محمد بن عبد اهلل )ت -
م (، العلل في النحو، تحقيق: مها مازن 1000 -ه2112)

 (، دار الفكر المعاصر. 2المبارك، )ط
هـ(، )د.ت(،  410ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علّي ) -

 ، )د.ط(، القاهرة، مكتبة المتنبّي.شرح المفّصل
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براهيم الّسامرائّي،)ط (، مؤسسة دار 1مهدي المخزومّي، وا 

 .002/ص2ه، باب )حظر(، ج2120الهجرة، 
هـ(،  122ابن منظور، جمال الّدين محّمد بن مكرم )ت -0

لبنان، مادة   –(، دار صادر، بيروت 0،)طلسان العرب
 .228/ص1)حظر( ج

، ترجمة: كمال ، دور الكلمة في اللغةينظر: ستيفن أولمان -1
، و 211م(، ص2990بشر، القاهرة، مكتبة الّشباب، )

، اللغة والمجتمع رأي ومنهجالّسعران، محمود، 
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 .1029، العدد الثالث -التاسع عشر المجلد  -مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

، و عمر، أحمد مختار، 201م(، ص2940سكندرّية،)اإل
 10م(، ص1009(، عالم الكتب،)1،)طعلم الّداللة

فصول في ، وعبد الّتواب، رمضان، 142، وص 110وص
، وعبد 012(، مكتبة الخانجّي، القاهرة، ص1، )طفقه اللغة

، الّتطور الّلغوّي مظاهره وعلله وقوانينهالّتواب، رمضان، 
، 291م(، ص2991نجي، القاهرة، )(، مكتبة الخا0)ط

(، عالم 4،)طاللغة العربّية مبناها ومعناهاوحّسان، تمام، 
. وكّشاش، محّمد، 010-011م(، ص1009الكتب، )

(، المكتبة 2، )طالمحّرم الّلغوّي في ضوء الثّقافة العربّية
 28م، ص1002 -هـ 2114العصرّية، صيدا، بيروت، 

 وما بعدها.
 .211، صكلمة في اللغةدور الستيفن أولمان،  -2
المحظورات ينظر: نعجة، سهى، والملخ، حسن خميس،  -4

م(، مجلة دراسات 1020، )الّصرفّية في اللغة العربّية
، 1، العدد 10للعلوم اإلنسانّية واالجتماعّية، مجلد

 .192-114ص
-ه120ينظر: ابن قتيبة، أبو محّمد عبد اهلل بن مسلم، )  -1

د الّدالي، مؤسسة ، تحقيق: محمّ (، أدب الكاتبم114
 .100الرسالة، ص 

تأتي الّزيادة في وزن )أ ف ع ل( لعدة معاٍن أبرزها: التعدية،  -8
الصيرورة، الدخول في الزمان أو المكان، مصادفة الّشيء 
على صفته، االستحقاق، التعريض، أن يكون بمعنى 

شذا استفعل، المطاوعة، والتمكين، ينظر: الحمالوّي، أحمد، 
(،  دار إحياء التراث ومؤسسة 2،)طالّصرفالعرف في فن 

م، 1020 -ه2102لبنان،   -التاريخ العربّي، بيروت
، الّتطبيق الّصرفيّ ، والّراجحّي، عبده، 02و ص00ص

لبنان، دار النهضة العربية للّطباعة والّنشر،  –بيروت 
 وما بعدها. 02ص

ه( 829ابن الحاجب، محّمد بن عبد اهلل محمود ) ت -9
، تحقيق: إسحاق جاد اهلل الجعبرّي،) ّنحوالكافية في ال

 .201، ص1002(، دار ابن حزم، بيروت، 2ط
 .124/ 0، جالخصائصابن جني،  -20
قرأ عمر بن فائد، وموسى األسوارّي، وعمرو بن  -22

عبيد)أغفل نا( بفتح الالم) قلب ه( بضّم الباء أسند األفعال إلى 
)ت القلب. ينظر: أبو حّيان األندلسّي، محّمد بن يوسف، 

، تحقيق: عادل أحمد عبد تفسير البحر المحيطهـ(، 121
(، دار الكتب العلمّية، 2الموجود وعلي محّمد معّوض،)ط

 .221/ 4م(، 1002-هـ2111لبنان، ) -بيروت
ه( 208-ه141الّزمخشرّي، أبو القاسم محمود بن عمر)  -21

الكّشاف عن حقائق التّنزيل وعيون األقاويل في وجوه 

(، دار إحياء 1بد الّرزاق المهدي،)طتحقيق: ع الّتأويل،
م(، 1002-ه2112لبنان، ) -التراث العربّي، بيروت

 .202/ص1ج
 .124/ 0، جالخصائصابن جني،  -20
(، ديوان رؤبة بن العّجاج م2919رؤبة بن العّجاج، ) -21

(، دار 2، تحقيق: وليم بن الورد،)ط)مجموعة أشعار العرب(
 .201األفاق الجديدة، بيروت، ص

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر بن القيم، الجوزّية، ا -22
، تحقيق: عصام فارس الحرستانّي، دار والحكمة والعليل
 .212م( ص2991الجيل، بيروت، )

 .121/ ص0، جالخصائصابن جني،  -24
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر الجوزّية، ابن القيم،  -21

 .241، والحكمة والتعليل
 . 241/ 1، البحر المحيط تفسيرأبو حّيان األندلسّي،  -28
، والّسامّرائّي، 11، صالّتطبيق الّصرفيّ ينظر: الّراجحّي،  -29

، دار عّمار للّنشر معاني األبنية في العربّيةفاضل، 
 .41م( ص1004والّتوزيع،) 

ه(، 191الّزركشّي، بدر الّدين محّمد بن عبد اهلل،)ت -10
، ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمالبرهان في علوم القرآن

 .222/ص1المكتبة العصرّية، لبنان، ج
دّرة الغّواص هــ(، 224ينظر: الحريري، القاسم بن علي )ت -12

، تحقيق عرفات مطرحي، مؤسسة الكتب في أوهام الخواّص 
. والّزركشي، 201/ 1 2998، بيروت، 2الثقافية، ط

 .222/ ص1البرهان في علوم القرآن، ج
، ن التأويلمحاسالقاسمّي، محمد جمال الدين بن محمد،  -11

(، دار الكتب 2تحقيق: محمد باسل عيون السود،) ط
 . 110/ 1م،2991العلمّية، بيروت، 

، 124/ 0، تفسير البحر المحيطاألندلسّي، أبو حيان ،  -10
، البرهان في علوم القرآن. وانظر الّزركشّي، 121

 .221/ص1ج
السمين الحلبي، شهاب الدين أبو العّباس بن يوسف  -11

الّدر المصون في علوم م( 2991-هـ2121هـ( )124)ت
(، 2، تحقيق:علي محمد معّوض ورفاقه،)طالكتاب المكنون

 . 222/ 0لبنان،  -دار الكتب العلمّية، بيروت
 .101/ 8،  الدّر المصونالسمين الحلبّي،  -12
 .222/ص1، جالبرهان في علوم القرآنالّزركشّي،  -14
 . 224، 222/  0، الّدر المصونالسمين الحلبي،  -11
هـ(، 922، جالل الدين عبد الرحمن )تالّسيوطيّ  -18

همع الهوامع في شرح جمع م( 2991هـ_ 2120)

401



 .األثر العقدّي في توجيه المحظور اللغوّي للبنية الّصرفّية )دراسة داللّية(

، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الّرسالة، الجوامع
 . 108، 101/ ص 0ج

 .221/ص1، جالبرهان في علوم القرآنالّزركشّي،  -19
، شرحه مهدّي محّمد ناصر الدين، ديوانهابن العبد، طرفة،  -00

م(، 1001 -ه2110لبنان، )  -مّية، بيروتدار الكتب العل
 .11(، ص0)ط

 .221/ص1، جالبرهان في علوم القرآنالّزركشّي،  -02
البرهان . والّزركشّي، 201/ 1 دّرة الغواصينظر الحريرّي،  -01

 .222/ص1، جفي علوم القرآن
 .110/ 1، محاسن التأويل القاسمّي، -00
، 22، دار المعارف، القاهرة، طالّنحو الوافيحسن، عباس،  -01

0  /110 . 
 . 101/ ص 1، الخصائصابن جني،  -02
شرح الّتصريح ه(، 902األزهرّي، خالد بن عبد اهلل )ت  -04

عل  الّتوضيح )أو الّتصريح بمضمون التوضيح في 
(، دار الكتب 1، تحقيق محمد باسل عيون الّسود،)طالّنحو(

 .1/191ه، ج2111 -1004لبنان،  -العلمّية، بيروت
شرح هـ(،  410يش بن علّي )ابن يعيش، موفق الدين يع -01

 . 98/  2، مكتبة المتنبّي، القاهرة، المفصل
 .208/ ص1، جالبرهان في علوم القرآنالّزركشّي،  -08
، تحقيق: محّمد ، الفروق اللغوّيةالعسكرّي، أبو هالل -09

 .84إبراهيم سليم، دار العلم والثّقافة للنشر والتوزيع، ص
         مال الّدينابن هشام االنصارّي، أبو محّمد عبداهلل ج -10

، تحقيق: محّمد شرح قطر الندى وبل الصدىه( 142) ت
لبنان،  -(، دار الخير، بيروت2محيي الّدين عبد الحميد،)ط

 .181م، ص2990 -2120
 .249/ ص1، جتفسير البحر المحيطأبو حيان األندلسي،  -12
خزانة األدب هـ(، 2090البغدادّي، عبد القـادر بن عمر ) -11

، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، العـربولّب لباب لسـان 
 .111/ص8مكتبة الخانجّي، القاهرة، ج

، تحقيق: المقتضب، ه(182المبّرد، محّمد بن يزيد )ت -10
لبنان،  -محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت

 وما بعدها. 112/ ص0م(، ج1020-هـ2102)
 .110/ ص0، ج الكّشافالّزمخشرّي،  -11
معجم . ينظر حّنا حداد، 21، صهديوانابن أوس، معن،  -12

، دار العلوم للطباعة شواهد النحو الّشعرّية
 (.2892م(، رقم الّشاهد)2981-ه2101والّنشر)

. 111/ ص0ج المقتضبالبيت بال نسبة، في : المبّرد،  -14
، رقم معجم شواهد النحو الّشعرّيةانظر: حداد، حنا ، 

 (.0041الّشاهد )

ن أو عبد اهلل محّمد بن ابن مالك األندلسّي، جمال الّدي -11
، شرح الكافية الّشافيةه(، 411عبداهلل الجّياني، )ت

تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث، ج 
 .2210/ص1

التحرير (،  هـ (1394ابن عاشور، محّمد الطاهر -18
، م.2981الدار التونسية للنشر، تونس، (، 2،)طوالتنوير

 .11/ ص12ج
-ه2091أيوب بن موسى الحسينّي )ت  الكفوّي، أبو البقاء -19

الكليات )معجم في المصطلحات والفروق م(، 2480
، وضع حواشيه: عدنان درويش ومحّمد المصرّي، اللغوّية(

 . 94م(، ص2998 -ه2129(، مؤسسة الرسالة، )1)ط
 .2/114، تفسير البحر المحيطأبو حّيان األندلسّي،  -20
(، 190الشاطبّي، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى )ت -22

، تحقيق عبد المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية
(، معهد البحوث العلمّية 2الرحمن بن سليمان العثيميين، )ط

حياء التراث اإلسالمّي، مكة المكّرمة،   -ه 2118وا 
 .140/ 1م، 1001

 .112: 8، مادة )صغر( لسان العربابن منظور،  -21
         (، ه082الوّراق، أبو الحسن محمد بن عبد اهلل )ت -20

، تحقيق: مها العلل في النحوم (، 1000 -ه2112) 
 .009(، دار الفكر المعاصر، 2مازن المبارك،)ط

 .1/240جشرح الّتصريح عل  الّتوضيح األزهرّي،  -21
ه( 114ابن قتيبة الدينورّي، أبو محمّد عبداهلل بن مسلم،)ت  -22

، تحقيق أحمد صقر، دار الكتب تفسير غريب القرآن
-22م(، ص2918 -هـ2098لبنان، ) -يروتالعلمّية، ب

21. 
 .94: 22، مادة )همن( لسان العربابن منظور،  -24
، األشباه والّنظائره(، 922الّسيوطّي، جالل الدين ) ت -21

-ه2102لبنان،  -( دار الكتب العلمّية، بيروت2)ط
 .240/ ص0م، ج2981

هـ(، 2110األلوسّي، أبو الفضل شهاب الّدين محمود، )ت -28
، في تفسير القرآن العظيم والّسبع المثانيروح  المعاني 

تحقيق: محّمد أحمد األمد، وعمر عبد الّسالم الّسالمي، 
م(، 1000-هـ2112(، دار إحياء التراث العربّي، )2)ط
 .40/ ص18ج

، المحّرم الّلغوّي في ضوء الثّقافة العربّيةكّشاش، محّمد،  -29
 .229ص 

هـ(، 224البغوّي، أبو محّمد الحسين بن مسعود ) ت  -40
 .201، دار ابن حزم، صتفسير البغوّي معالم التنزيل
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