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Abstract
The present paper studies the meaning and the use of lewla (if not) depending on the
opinions of grammarians and linguists. And then the study deals with the of the explanations
of some Quran verses in which (if not) appeared.
استعماال وداللة ،وهو یقوم علـى أسـاس بیـان آراء علمـاء اللغـة
الملخص :یدور هذا البحث حول لفظ (لوال) في القرآن الكریم
ً
والنحو في أصـلها وأنواعهـا وتقسـیماتها وكـل مـا یتعلـق بهـا ،ثـم یعـرض البحـث آلراء المفسـرین فـي اسـتعماالتها ودالالتهـا فـي

القرآن الكریم في ضوء بعض اآلیات التي وردت فیها.
Significance (Lula) in the use of Quranic

Abstract: The purpose of this research on the word (Lula) in the Koran commonly

used and connotation, which is based on the statement of the views of linguists and as the

origin and types and subdivisions everything related to it, then displays the search to the
opinions of the commentators in the uses and implications in the Qur'an in the light of some
of the verses that and received.
مقدمة

الحمد هلل ِّ
الطیبین الطاهرین.
نبیه محمد خاتم المرسلین وعلى آله ّ
رب العالمین وصلّى اهلل على ّ
وبعــد ..غیــر خــاف علــى أهــل العربیــة َّ
أن الــنص القرآنــي نــص معجــز یمثــل الفصــاحة والبالغــة العربیــة فــي أعلــى

مراتبها ،وهو معین فیاض ال ینضب ،وال تنقضي عجائبه ،ظاهره أنیق وباطنه عمیق ،ولیس بوسع الباحث أن یحـیط بكنهـه،
أو یصل إلى قرار في محیطه؛ لما یتفرد به من فخامة في التركیب ودقـة فـي اختیـار األلفـاظ .ومـن شـرف البحـث اللغـوي أن
یستقي من القرآن الكریم مسائله .من هنا كان اختیار هذا البحث ( داللة (لوال) في االستعمال القرآني).
خمســا وســبعین مـرة فــي أربــع
أمــا ســبب اختیــار لفــظ (لـوال) فلكثـرة ورودهــا فــي اآلیــات الشـریفة مــن جهــة ،إذ وردت
ً
وّ
وسبعین آیة ،ولوقوعها على أكثر من معنى محتمل من جهة أخرى.
وقد حاول البحث الكشف عن أسرار هذا اللفظ في االستعمال القرآني وبیان مقاصـده فیهـا فـي ضـوء بعـض اآلیـات
التي وردت فیها هذا اللفظ.
واشتمل البحث على :تمهید ،ومبحثین ،وخاتمة ،وذلك على النحو اآلتي:
عرفت فیه بـ (لوال) في اللغة واالصطالح ،وأقسامها وما یتعلق بذلك.
التمهیدّ :
المبحث األول :درست فیه (لوال) االمتناعیة في القرآن الكریم.
(هال) في القرآن الكریم.
المبحث الثاني :درست فیه (لوال) التي بمعنى ّ
الخاتمة :عرضت فیها أهم النتائج التي توصل إلیها البحث.
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التمهيد ( :لوال) في اللغة واالصطالح
(لوال) في اللغة

تكــاد المصــادر اللغویــة تجمــع علــى َّ
أن (ل ـوال) كلمــة مركبــة مــن لــو وال ،فقــد ذكــر صــاحب العــین (ت170ه) َّأنهــا

أمـا (لـوال) فجمعـوا فیهـا بـین (لـو) و(ال) فـي معنیـین أحـدهما( :لـو لـم یكـن)  ...واآلخـر:
مركبة وتأتي على معنیین ،فقال(( :و ّ
(ه ّـال) ))( .)1والـى مثلـه ذهـب األزهـري (ت370ه) فقـال(( :لـوال َّإنمـا هـي (لـو) و(ال) جمعتـا فخرجـت (لـو) مـن حـ ّـدها و(ال)

من الجحد إذا جمعتا فصیرتا حرفًا))( .)2وقال ابن سـیده (ت458ه) (( :لـوالّ :إنمـا هـي (لـو) و(ال) حـدث لهمـا حكـم ومعنـى
فلمـا ركبـا حـدث معنـى آخـر
لم یكـن لهمـا قبـل أن یمتزجـا  ...معنـى لـو امتنـاع الشـيء المتنـاع غیـره ومعنـى ال النفـي والنهـي ّ
وهو امتناع الشيء لوقوع غیره))(.)3

أمـا (لـوال) فمركبـة مـن
وخرج الجوهري (ت393ه) عن هذا اإلجماع إذ ّ
عد لوال مركبة مـن معنـى إن ولـو فقـال(( :و ّ
معنى إن ولو ،وذلك َّ
هال))(.)4
أن لوال یمنع الثاني من أجل وجود األول  ...وقد تكون بمعنى ّ
(لوال) في االصطالح

المبرد (ت285ه) إلى ّأنها مركبة من (لو) و(ال) ،فقال(( :ولوال ّإنما هـي
اختلف النحویون في أصل (لوال) فذهب ّ
()5
ـیئا واحـ ًـدا وأوقعتــا علــى هــذا المعنــى))  ،وهــي حــرف امتنــاع لوجــوب؛ َّ
ألن (لــو) حــرف امتنــاع المتنــاع و(ال)
لــو وال جعلتــا شـ ً

نافیة واالمتناع ّإنما هو نفي في المعنى فدخل النفي بـ (ال) علـى أحـد امتنـاعي (لـو) ونفـي النفـي إثبـات ،فصـار معنـى (لـوال)
امتناع الشيء لوجود غیره.

السراج (ت316ه)(( :لوال وهي مركبة مـن إن ولـو تبـدأ
وذهب آخرون إلى ّأنها مركبة من معنى إن ولو ،قال ابن ّ
بعدها األسماء وذلك ّأنها تمنع الثاني لوجود األول))( ،)6ویبـدو َّأنهـم أرادوا مـن معنـى إن هـو الشـرطَّ ،
ألن (لـوال) حـرف شـرط
عموما( ،)7وهو حاصـل فـي (لـوال) َّ
ألن امتنـاع الثـاني متوقـف علـى وجـود
غیر جازم ،و(إن) حرف شرط یفید تعلق أمر بغیره
ً

أما معنى (لو) فأرادوا منه معنى االمتناع في (لوال).
األول ،و ّ
أقسامها

ـدل علـى امتنـاع الشـيء لوجـود
(لوال) حـرف یـأتي علـى قسـمین ،األول :أن یكـون حـرف امتنـاع لوجـود ،أي حـرف ی ّ
()8
أیضا االمتناعیة( ،)9وهي تختص بالدخول على األسماء الظاهرة والمضمرة ،نحو قوله تعـالىَ ﴿ :ولَ ْوَال ِن ْع َمـة
غیره  ،وتسمى ً
ين﴾ [سبأ من اآلیة.]31/
ين﴾ [الصافات ،]57/وقوله تعالى﴿ :لَ ْوَال أَ ْنت ْم لَك َّنا م ْؤ ِم ِن َ
ض ِر َ
َرِّبي لَك ْنت ِم َن ا ْلم ْح َ
أن صــاحب رصــف المبــاني (ت702ه) ذهــب إلــى َّ
إال َّ
أن تفســیرها یكــون بحســب الجمــل التــي تــدخل علیهــا ،فــإن

كانت الجملتان بعدها موجبتین فهي حـرف امتنـاع لوجـوب ،نحـو قولـك :لـوال زیـد ألحسـنت إلیـك فاإلحسـان امتنـع لوجـود زیـد،
وان كانتـا منفیتـین فهـي حــرف وجـوب المتنـاع نحـو :لـوال عـدم قیـام زیـد لــم أحسـن إلیـك ،وان كانتـا موجبــة ومنفیـة فهـي حــرف
وجــوب لوجــوب نحــو :ل ـوال زیــد لــم أحســن إلیــك ،وان كانتــا منفیــة وموجبــة فهــي حــرف امتنــاع المتنــاع نحــو :ل ـوال عــدم زیــد

ألحسنت إلیك(.)10

1

) ) كتاب العين350/8 :
2
) ) تهذیب اللغة248/15 :
3
) ) المحكم والمحيط األعظم361./10 :
4
) ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.2554/6 :
5
) ) المقتضب ،76/3 :وینظر :سر صناعة اإلعراب ،314/1 :وإعراب المية الشنفرى ،88/1 :ورصف المباني في شرح حروف المعاني:
292
6
( ) األصول في النحو ،211/2 :وینظر :الالمات للزجاجي129/1 :
7
) ) ینظر :اإلیضاح في شرح المفصّل241/2 :
8
) ) ینظر :المصدر نفسه والصحيفة نفسها ،والجنى الداني في حروف المعاني597 :
9
) ) ینظر :الجنى الداني597 :
10
( ) ینظر :رصف المباني293 :
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االسم بعد (لوال) االمتناعية

وقــع الخــالف بــین البص ـریین والكــوفیین فــي العامــل لرفــع االســم بعــد (ل ـوال) االمتناعیــة ،فــذهب البص ـریون إلــى َّ
أن

ـمر جــاء بصــیغة الرفــع كمــا فــي األمثلــة الســابقة ،یكــون مرتفــع باالبتــداء وخبــره محــذوف
ـاهر كــان أو مضـ ًا
االســم بعــدها ظـ ًا

لزوما(.)1
ً

أن االســم بعــد ل ـوال مرتفــع علــى االبتــداء مــن وجهــین األولَّ :
ـتدل أبــو البقــاء العكبــري (ت616ه) علــى َّ
أن ل ـوال
واسـ ّ
ـر ودلیـل ذلـك جـواز ظهـوره وان لـم یسـتعمل ،والثـانيَّ :
أن لـوال ال تخـتص باألسـماء بــل
تقتضـي اسـمین یكـون الثـاني منهمـا خب ًا

مختصا(.)2
تدخل علیها وعلى األفعال ،والحرف ّإنما یعمل إذا كان
ً
أمـا الكوفیـون فـاختلفوا فــي سـبب رفعـه فــذهب الكسـائي (ت189ه) إلـى َّأنـه مرتفــع بتقـدیر فعـل ،فلــو قلـت :لـوال زیــد
ّ

أن صــاحب رصــف المبــاني ذكــر َّ
ألكرمتــك ،فــالمعنى لـوال ُو ِجـ َـد زیــد ألكرمتــك ّإال َّ
أن االســم بعــد لـوال یرتفــع بتقــدیر فعــل نابــت
(ال) منابه ،فالقول :لوال زید ألكرمتك ،معناه لـو انعـدم زیـد ألكرمتـك .وع ّـد هـذا هـو الصـحیح ،وعلیـه ف َّ
ـاهر
ـإن االسـم بعـدها ظ ًا

منفصال لیس مبتدأ(.)3
مضمر
ًا
كان أو
ً
الفراء (ت207ه) إلى َّ
أن االسم مرفوع بـ (لوال) نفسها(.)4
وذهب ّ

أمــا إذا دخلــت علــى مضـمر منصــوب أو مجــرور فهــي حــرف جــر عنــد ســیبویه (ت180ه) ،قــال(( :هــذا بــاب مــا
ّ
مضم اًر فیه االسم متحوًال عن حاله إذا أُظهر بعده االسم وذلك لوالك ولوالي ،إذا أضمرت االسم فیه ُجّر ،واذا أظهرت
یكون
َ
ين﴾ ؛ ولكـنهم جعلـوه
ُرفع .ولو جاءت عالمة اإلضمار على القیاس لقلت لوال أنت ،كما قال سـبحانه﴿ :لَـ ْوَال أَ ْنـت ْم لَك َّنـا م ْـؤ ِم ِن َ
مجرورا .والدلیل على ذلك َّ
مضمر مرفوع .قال الشاعر ،یزید بن الح َكم:
مضم ًار
أن الیاء والكاف ال تكونان عالمةَ
ً
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
نهوي
حت كما َه َوى
و َك ْم
َجرامه من قُلة ّ
بأ ْ
الي ط َ
موطن لو َ
النیق ُم َ
()5
أن خروج الصیغة بالحرف أولى من خروجهـا باالسـم َّ
وهذا قول الخلیل رحمه اهلل ویونس))  .وحجَّته في ذلك َّ
ألن
الحرف أضعف من االسم(.)6

ویرى األخفش (ت215ه) وبعض الكوفیین َّ
أن (لوال) باقیة على بابها من رفع ما بعدها وخرج بالصـیغة مـن الرفـع

إلى الخفض ،كما خرج بصیغة الخفض إلى صیغة الرفع في قولهم :مررت بك أنت ،حین جعـل توكی ًـدا لضـمیر الخفـض(،)7

فهو مخفوض في اللفظ فقط( .)8واستظهر هذا القول صاحب رصف المباني ،فقال(( :واألظهر عندي من هذین القولین قول
األخفش لوجهین :أحـدهماّ :أنـا إذا جعلنـا (لـوال) حـرف جـر فیجـيء حرفـان یعمـالن فـي معمـول واحـد ،وذلـك غیـر موجـود فـي

كالمهم ،والوجه الثانيّ :أنا إذا جعلنا (لوال) حرف جر فتحتاج إلى متعلق به ،إذ لیست ازئـدة كالبـاء فـي (بحسـبك) ولـیس فـي
(رب) َّ
الكالم ما تتعلق به ،وال ُیحتج بـ َّ
ألنها الزمة للخفض ،وفي الكالم الداخلة علیه ما تتعلق به بعدها))(.)9

حذف الخبر بعد (لوال) االمتناعية

أیضا بین النحویین في الخبر بعد (لوال) ،فقال البصریون َّإنه واجب الحذف ،فإن أرادوا إظهاره جـاءوا
وقع الخالف ً

()10

بـ َّ
(أن)

كونا مطلقًا( ،)11فإن أرید به الكون المقید لم یجز أن تقول( :لوال زیـد قـائم) وال أن تحذفـه
وهو ال یكون عندهم إال ً

1

) ( ینظر :اإلنصاف في مسائل الخالف70/1 :
2
( ) ینظر :اللباب في علل البناء واإلعراب ،331/1 :ومغني اللبيب237/1 :
3
) ( ینظر :اإلنصاف في مسائل الخالف ،60/1 :ورصف المباني ،294 :والجنى الداني602 :
4
) ( ینظر :معاني القرآن للفرّاء404/1 :
5
( ) كتاب سيبویه373/2 :
6
) ) ینظر :رصف المباني296 :
7
) ) رصف المباني296 :
8
) ) ینظر :األزهية في علم الحروف171 :
9
( ) رصف المباني296 :
10
) ) ینظر :إعراب القرآن للنحاس58/1 :
11
) ) ینظر :اإلیضاح في شرح المفصّل ،235/2 :والجنى الداني ،598 :ومغني اللبيب عن كتب األعاریب ،237/1 :وشرح ابن عقيل250/1 :
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(أن) المفتوحة على المبتدأ فتقول( :لوال َّ
بل تجعل مصدره هو المبتدأ فتقول( :لوال قیام زید ألكرمتك) ،أو تدخل َّ
یدا قائم)
أن ز ً
فتصیر َّ
فاعال بفعل محذوف(.)1
أن وصلتها إما مبتدأ محذوف الخبر
وجوبا أو مبتدأ ال خبر لهً ،
ً
وذهب الرماني (ت384ه) وابن الشـجري (ت542ه) وابـن الشـلوبین (ت645ه) إلـى َّ
أن الخبـر بعـد (لـوال) لـیس

كونـا مطلقًـا غیـر مقیـد وجـب حذفـه نحـو :لـوال زیـد ألكرمتـكَّ ،
ألن
واجب الحذف على اإلطالق بل فیه تفصـیل ،وهـو إن كـان ً
فإما أن یدل علیه دلیل ،أو ال ،فإن لم یدل علیه دلیل وجـب ذكـره نحـو :لـوال زیـد
كونا ً
التقدیر موجود ونحوه ،وان كان ً
مقیداّ ،

إلي ما أتیتك ،وان د ّل علیه دلیل جاز إثباته وحذفه نحو :أن یقال :هل زید محسن إلیك؟ فتقول :لوال زید لهلكت ،أي
محسن ّ
إلي ،فإن شئت حذفت الخبر وان شئت أثبته( ،)2ومنه قول المعري:
لوال زید محسن ّ
َفلَوالَ ِ
ِ
ض ٍب
یب ُّ
الغ ْم ُد ُی ْم ِسكهُ لَ َساالَ
ب ِم ْنهُ ُك َّل َع ْ
الر ْع َ
ُیذ ُ
ْ
ألنــه كــون مقیــد َّ
فقــد ذكــر خبــر المبتــدأ الواقــع بعــد ل ـوال َّ
دل علیــه دلیــل وهــو كلمــة (یمســك)( ،)3لكـ َّـن هــذا البیــت عنــد
ممـا وقـع فیـه اللحـن لـذكر الخبـر بعـد لـوال .وفـي البیـت توجیـه آخـر یصـح علـى مـذهب الجمهـور هـو َّ
أن یمسـك فـي
الجمهور ّ
تأویل مصدر بدل اشتمال من الغمد وأصله (أن یمسكه) فلما حذف (أن) ارتفع الفعل(.)4

جواب (لوال) االمتناعية

ـاض مثبـ ٍ
یكــون جـ ـواب لـ ـوال االمتناعی ــة م ـ ٍ
ـت مق ـ ٍ
ين﴾ [س ــبأ م ــن
ـرون ب ــالالم ،كقول ــه تع ــالى﴿ :لَـ ْــوَال أَ ْنـــت ْم لَك َّنـــا مـ ْ
ــؤ ِم ِن َ
ِ
ِ
ِ
َحــد أ ََبـ ًـدا﴾ [النــور مــن
اآلیــة ،]31/أو منفــي بـ ـ (مــا) كقولــه تعــالىَ ﴿ :ولَـ ْـوَال فَ ْ
ضــل اللَّــه َعلَـ ْـيك ْم َوَر ْح َمتــه َمــا َزَكــى م ـ ْنك ْم مـ ْـن أ َ
خالیا من الالم ،كقول الشاعر:
اآلیة ،]21/وقد یأتي المثبت َ
یاء ،وَب ِاقي ِّ
الد ِ
ین ِع ْبتُ ُكما
لَ ْوالَ َ
الح ُ َ
ونقــل الم ـرادي (ت749ه) عــن ابــن عصــفور(ت669ه) َّ
أن

بَِب ْع ِ
ض َما ِفی ُكما ،إ ْذ ِع ْبتُما َع ْوِري
حــذف الــالم مــن جـواب لـوال ضــرورةَّ ،
لكنــه أجــازه فــي

()5
قلیــل الكــالم ،و َّ
ـرون بــالالم ،كقــول
أن بعضــهم قــد سـ ّـوى بــین حــذف الــالم واثباتهــا فــي لــو ولـوال  .وقــد یــأتي المنفــي ب ـ (مــا) مقـ ً
الشاعر:
ِ
لَوالَ رج ِ ِ
وحا َوالَ َج َس ًدا
نین لَما
ْأبقَ ْ
ت َنو ُ
اهم لَنا ُر ً
اء لقاء الظّاع َ
ْ ََ ُ
ِ
ِ
إن الجواب قد یحذف إذا َّ
َّ
َّ
َن الل َه تَ َّـواب َحكـيم﴾
ضل الله َعلَ ْيك ْم َوَر ْح َمته َوأ َّ
دل علیه دلیل ،كقوله تعالىَ ﴿ :ولَ ْوَال فَ ْ
ثم ّ
ّ
()6

[النور]10/

()7

أمــا القســم الثــاني مــن أقســام (ل ـوال) فهــو أن تكــون حــرف تحضــیض بمعنــى (هـ ّـال) وهــذه تخــتص باألفعــال  ،فــإذا
ّ
ِ
َّ
ـه﴾ [النمـل مـن اآلیـة ،]46/أو العـرض نحـو
ون الل َ
سـتَ ْغفر َ
دخلت على المضارع أفادت التحضیض نحو قولـه تعـالى﴿ :لَ ْـوَال تَ ْ
قوله تعالى﴿ :لَ ْوَال ي َع ِّذب َنا اللَّه ِب َما َنقول﴾ [المجادلة من اآلیة ،]8/والفرق بین التحضیض والعرض هو َّ
أن األول ترغیب بقوة

()8
أما إذا دخلت على فعل مـاض فتفیـد التـوبیخ والتنـدیم
أما الثاني فهو طلب فعل الشيء بلین ورفق  ،و ّ
لفعل الشيء أو تركهّ ،
()9
ِ
ِ
ثم َّ
ـدرا ،ومـن ذلـك
نحو قوله تعالى﴿ :لَ ْوَال َجاءوا َعلَ ْيه ِبأ َْرَب َعة ش َه َد َ
إن الفعل بعـدها قـد یكـون مق ً
اء﴾ [النور من اآلیةّ . ]13/

قول الشاعر:

الن ِ
ون َع ْق َر ِّ
ض َل َم ْج ِد ُكم
یب أ ْف َ
تَ ُع ُّد َ

1

ِ
ِ
المقَّنعا
َبني َ
ض ْوطَرى لَ ْوالَ ال َكم َّي ُ

) ) ینظر :مغني اللبيب237/1 :
2
( ) ینظر :الجنى الداني ،599 :ومغني اللبيب237/1 :
3
( ) ینظر :شرح الكافية الشافية ،355/1 :والجنى الداني ،599 :وشرح األشموني ،206/1 :وشرح التصریح225/1 :
4
( ) ینظر :شرح ابن عقيل1252 :
5
) ) ینظر :الجنى الداني598 :
6
) ) ینظر :ینظر :شرح الكافية الشافية ،1650/3 :والجنى الداني ،597 :وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع575/2 :
7
) ) ینظر :األصول في النحو ،185/2 :والالمات للزجاجي ،129/1 :والمفصّل في صنعة اإلعراب331/1 :
8
) ) ینظر :ضياء السالك77/4 :
9
) ) ینظر :رصف المباني ،292 :والجنى الداني ،608 :ومغني اللبيب ،238/1 :وشرح ابن عقيل427:
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فنصب الكمي على إضمار كالم مقدر ،أي :لوال تعدون الكمي(.)1

هذان هما القسمان الرئیسیان من أقسـام (لـوال) ،واللـذان علیهمـا أكثـر النحـویین ،إال َّ
أن بعـض النحـویین ذهـب إلـى

َّ
أن (لوال) قد تـأتي بمعنـى (لـو لـم) ،قـال المـرادي (ت749ه)(( :واعلـم ّأنـه قـد بقـي للـوال قسـم آخـر ،تكـون فیـه بمعنـى لـو لـم.
وهذه غیر مركبة بل كان من الكلمتین على ما كانت علیه قبل التركیب ،كقول الشاعر:
أن ال أ ِ
ش ْغلِي
ُحبُّهَا
تَ :بلَى ،لَ ْوالَ ُیَن ِازُعنِي ُ
أالَ َزَع َم ْ
فَ ُق ْل ُ
اء ْ
ت ْ
أس َم ُ
()2
فهذه قد ولیها الفعل ،ولیست للتحضیض ،واالمتناعیة ال یلیها الفعل))
أن الج ـواب محــذوف ،والتقــدیر :لــو لــم
أن ل ـوال فــي البیــت الســابق بمنزلــة (لــو لــم) و ّ
وذكــر ابــن هشــام (ت761ه) ّ
ینازعني شغلي لزرتك(.)3
وقد تأتي (لوال) لالستفهام ،وهو ما ذهب إلیه الهروي (ت415ه) ،وجعل منه قوله تعالى﴿ :لَوَال أ َّ ِ
َجـل
َخ ْرتَني إِلَـى أ َ
ْ
()4
قَ ِريـب﴾ [المنـافقون مـن اآلیـة ]10/وكـذا قولـه تعـالىَ ﴿ :وقَـالوا لَ ْـوَال أ ْن ِـز َل َعلَ ْي ِـه َملَـك﴾ [األنعـام مـن اآلیـة ، ]8/إال َّ
أن ابـن
أن أكثر النحویین ال یذكرون هذا الوجهَّ ،
هشام ذكر َّ
وعد (لوال) في اآلیة األولى للعرض ،وفي الثانیة للتوبیخ والتندیم(.)5

ونقل الزجاجي (ت337ه) عـن بعـض المفسـرین وجهًـا آخـر ل ـ (لـوال) وهـو النفـي ،فقـال(( :وبعـض المفسـرین جعـل
ِ
س﴾ بمعنى لم))( ،)6وذهب الهروي إلى هذا المعنـى
يمان َها إَِّال قَ ْوَم يون َ
آم َن ْت فَ َنفَ َع َها إ َ
لوال في قوله تعالىَ ﴿ :فلَ ْوَال َكا َن ْت قَ ْرَية َ
ـن ا ْلقـر ِ
ون ِم ْـن قَ ْـبلِك ْم﴾ [هـود مـن اآلیـة ،]116/أي فلـم یكـن( ،)7واسـتظهر
كـان ِم َ
أیضا وجعل منه كذلك قوله تعـالىَ ﴿ :فلَ ْوال َ
ً
ابــن هشــام َّ
أن معنــى لـوال فــي اآلیــة األولــى هــو التــوبیخ أي فهـ ّـال كانــت قریــة واحــدة مــن القــرى المهلكــة تابــت عــن الكفــر قبــل

النح ـ ــاس
مج ـ ــيء الع ـ ــذاب فنفعه ـ ــا ذل ـ ــك ،ونس ـ ــب ذل ـ ــك إل ـ ــى األخف ـ ــش والكس ـ ــائي والف ـ ـ ّـراء وعل ـ ــي ب ـ ــن عیس ـ ــى (ت384ه) و ّ
(ت339ه)(.)8

المبحث األول( :لوال) االمتناعية في القرآن الكريم
ضل اللَّ ِه علَ ْيكم ور ْحمته لَك ْنتم ِم َن ا ْل َخ ِ
ين﴾ [البقرة.]64/
قوله تعالى﴿ :ث َّم تََولَّ ْيت ْم ِم ْن َب ْع ِد َذلِ َك َفلَ ْوَال فَ ْ
اس ِر َ
ْ
َ ْ ََ َ
لم تخرج (لوال) فـي هـذه اآلیـة عـن وضـعها الطبیعـي مـن كونهـا حـرف امتنـاع لوجـوب ،علـى ذلـك إجمـاع المفسـرین

أن لـوال فـي اآلیـة تعنـي ه ّـال( ،)9وهـذا خـالف مـا قـرره النحـاة مـن َّ
سوى ما ذكره ابن أبي حـاتم (ت327ه) فـي تفسـیره مـن َّ
أن
أمـا التـي تــدخل علـى األسـماء ومـا فـي حكمهــا
لـوال التـي بمعنـى ه ّـال ّإنمــا تـدخل علـى الجملـة الفعلیـة ،و َّأنهــا ال تسـتلزم جو ًابـاّ ،
فهي االمتناعیة والتي ال بد لها من جواب مذكور أو مقدر وهذا متحقق في اآلیة فـ (لكنتم من الخاسرین) جوابها.

وخالصة ما ذكره المفسرون في معنى اآلیة ُیشعر بذلك ،فقـد قـال الطبـري (ت310ه)((( :فلـوال فضـل اهلل علـیكم)
فلوال أن تفضل علیكم بالتوبة بعد نكـثكم المیثـاق الـذي واثقتمـوه  ...لكنـتم مـن الخاسـرین))( ،)10وذكـر البغـوي (ت510ه) َّ
أن

((فضل اهلل علیكم ورحمته ،یعني باإلمهال واإلدراج وتأخیر العذاب عنكم لكنتم لصرتم من الخاسرین))( ،)11وقال الزمخشري

()12
ـكاال عــن لـوال االمتناعیــة فــي
(538ه)(( :فلـوال فضــل اهلل علــیكم بتــوفیقكم للتوبــة لخسـرتم))  ،ونقــل الـرازي (ت606ه) إشـ ً
لما كانت تفید انتفاء الشيء لثبوت غیره؛ فهذا یعني َّ
ذلك خالصته َّ
أن انتفاء الخسـران ممتنـع لوجـود
أن لوال في اآلیة الشریفة ّ

1

) ) ینظر :الجمل في النحو129 :
2
) ) الجنى الداني608 :
3
) ) ینظر :مغني اللبيب240/1 :
4
) ) ینظر :األزهية في علم الحروف166 :
5
) ) ینظر :مغني اللبيب239/1 :
6
) ) حروف المعاني والصفات3/1 :
7
) ) ینظر :األزهية في علم الحروف169 :
8
) ) ینظر :مغني اللبيب239/1 :
9
) ) ینظر :تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم (تفسير ابن أبي حلتم)131/1 :
10
) ) جامع البيان (تفسير الطبري)164/2 :
11
) ) معالم التنزیل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) ،126/1 :وینظر :مواهب الرحمن في تفسير القرآن386/1 :
12
) ) الكشّاف عن غوامض التنزیل وعيون األقاویل في وجوه التأویل147/1 :
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أن اللطف غیر موجود ،وهـذا یسـتلزم َّ
فضل اهلل تعالى ،فمتى حصل الخسران فهذا یعني َّ
ـیئا
أن اهلل تعـالى لـم یفعـل بالكـافر ش ً

()1
ثم نقل َّ
رد الكعبـي (ت319ه) وخالصـته َّ
من األلطاف لثبوت َّ
أن اهلل تعـالى س ّـوى بـین الك ِّـل فـي
أن الكافر من الخاسرین َّ .
الفضــل لكـ َّـن الــبعض انتفــع بــه دون الــبعض اآلخــر .وعـ َّـد ال ـرازي هــذا الــرد ســاقطًا لثبــوت َّ
أن ل ـوال تفیــد امتنــاع الشــيء لثبــوت

غیره(.)2

شـ ِ
ــور﴾
ــاكًار َوِا َّمـــا َكفـ ًا
ــد ْي َناه َّ
الســـ ِبي َل إِ َّمـــا َ
والصــحیح مــا ذهــب إلیــه أبــو القاس ــم الكعبــي ویؤیــده قولــه تعــالى﴿ :إَِّنـــا َهـ َ
[اإلنســان ،]3/فالهدایــة متحققــة للجمیــع وهــي مــن ألطــاف اهلل وأفضــاله ،واَّنمــا تكــون الفائــدة منهــا أو عــدمها باختیــار اإلنســان

ـاكرا ،لـوال فضـل اهلل علیـه بـأن هـداه السـبیل
نفسه ،وعلى هذا یمكن أن یقال فـي اإلنسـان الـذي اختـار السـبیل األولـى وكـان ش ً
كفورا.
لكان ً
َن أرَى برَه َ ِ ِ ِ
ِ
اء إَِّنـه ِم ْـن ِع َب ِاد َنـا
ف َع ْنه ُّ
وء َوا ْلفَ ْح َ
ص ِر َ
ان َرِّبه َك َذل َك ل َن ْ
ش َ
الس َ
قوله تعالىَ ﴿ :ولَقَ ْد َه َّم ْت ِبه َو َه َّم ِب َها لَ ْوَال أ ْ َ ْ
ا ْلم ْخلَ ِ
ين﴾ [یوسف]24/
ص َ
ذهــب أغلــب المفسـرین إلــى َّ
أن الهـ َّـم قــد حصــل مــن یوســف ّإال َّأنهــم اختلفـوا فــي طبیعــة ذلــك الهـ ّـم ،فــذهب قــوم إلــى
وهم بـنفس التوفیـق والعصـمة الفـرار منهـا ومخالفتهـا ،ومعنـى ذلـك َّ
القول َّ
أن
هم بنفسه الطبیعیة إلى المیل إلیهاَّ ،
بأن یوسفَّ 7

()3
الهم الـذي حصـل
متبعا ما دعته نفسه إلیه ّ .
لهم بها ً
وفصل قوم من المفسرین في بیان ذلك ّ
اهلل عصمه ،ولوال عصمة رّبه ّ
هم المرأة ،بمعنى َّأنه من حیـث الفعـل الـذي أرادتـه ،حتـى تجـرؤا فـي ذلـك ونسـبوا
منه ،فذهب بعضهم إلى َّأنه كان من جنس ّ

إلیــه مــا ال یجــوز ،كقــولهم َّأنــه هـ َّـم بفعــل الخطیئــة حتــى جلــس بــین رجلیهــا وح ـ ّل الهمیــان وغیــر ذلــك( .)4وذهــب آخــرون إلــى
وهمه كان بضربها ،وقد استبعد ذلك ابن جزي (ت741ه) بقولـه(( :وهـو بعیـد،
فهمها كان بتحقیق مرادهاّ ،
الهمینّ ،
اختالف ّ
یرده قوله :لوال أن رأى برهان ربه))(.)5

وقد اعتذر الزمخشري ألولئك المفسرین بقوله(( :فإن قلت كیـف جـاز لنبـي اهلل أن یكـون منـه ه ّـم بالمعصـیة وقصـد
إلیها؟ قلـت المـراد َّ
ـیال یشـبه اله ّـم والقصـد إلیـه ،وكمـا
أن نفسـه مالـت إلـى المخالطـة ونازعتـه إلیهـا عـن شـهوة الشـباب وقرمـه م ً
تقتضیه صورة تلك الحال التي تكاد تذهب بالعقول والعزائم))( .)6وهذا القول مـردود إذ َّ
إن الـذي استخلصـه اهلل تبـارك وتعـالى

لتأدیة رسالته كیف یجـوز أن یه ّـم بالمعصـیة لدرجـة َّأنـه ال یكتـرث بالبرهـان لمـرات ع ّـدة حتـى یتمثـل لـه یعقـوب 7وهـو عـاض
على أنامله ،أو َّ
أن اهلل تعالى یقول لجبرائیل 7أدرك عبدي قبل أن یصیب الخطیئة(.)7

أقولَّ :
إن أي شخص یكون في مكان یوسف 7في تلك الحال ویرى من البراهین أو أن یأتیـه جبرائیـل 7لیمنعـه مـن
ارتكاب الخطیئة فسوف یمتنع ویكون مثله ال فرق بینهما ،وعلـى هـذا یكـون قولـه تعـالى﴿ :إَِّنـه ِم ْـن ِعب ِاد َنـا ا ْلم ْخلَ ِ
ـين﴾ فـي
ص َ
َ
كبیرا.
علوا ً
غیر محله تعالى اهلل عن ذلك ً

أن دافع المفسرین لهذه األقـوال هـو تمسـكهم بالقاعـدة النحویـة ،وهـي عـدم جـواز تق ّـدم جـواب لـوال علیهـا َّ
ألنهـا
ویبدو ّ
()8
في حكم أدوات الشرط ،فقد صرح بذلك غیر واحد منهم .

الهم من یوسـف 7لـم یقـع البتـة بـل هـو منفـي لوجـود روایـة البرهـان( ،)9و َّ
وذهب قسم من المفسرین إلى َّ
أن معنـى
أن ّ
وهم بها لـوال أن رأى برهـان رّبـه ،فتكـون الجملـة
ثم ابتدئ الخبر عن یوسف فقیلّ :
الكالم :ولقد همت به ،انتهى الخبر عنهاّ .
1

) ) ینظر :تفسير الرازي539/3 :
2
) ) ینظر :المصدر نفسه ،والصحيفة نفسها ،وینظر :المصدر نفسه156/10 :
3
) ) ینظر :تفسير التستري81/1 :
4
) ) ینظر :أحكام القرآن للجصاص ،384/4 :وبحر العلوم ،188/2 :والكشف والبيان عن تفسير القرآن ،209/5 :والنكت والعيون،3:23 :
والكشّاف455/2 :
5
) ) التسهيل لعلوم التنزیل384/1 :
6
) ) الكشّاف455/2 :
7
) ) ینظر المصدر نفسه ،والصحيفة نفسها
8
) ) ینظر :تفسير الطبري ،37/16 :إعراب القرآن للنحّاس ،199/2 :أنوار التنزیل وأسرار التأویل (تفسير البيضاوي)160/3 :
9
) ) ینظر :البحر المحيط في التفسير ،257/6 :والدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،466/6 :وتحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید في
تفسير الكتاب المجيد (الحریر والتنویر)252/12 :
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همت( .)1واختُلف فـي جـواب لـوال ،فقیـل هـو متق ّـدم
همت به كلّها ولیست معطوفة على جملة ّ
الثانیة معطوفة على جملة ولقد ّ
()2
(هم بِهـا) عنـد مـن یجیـز التقـدیم .قـال مكـي القیسـي (ت437ه)(( :وقـال أبـو عبیـدة:
علیها لالهتمام به  ،وهو قوله تعالىّ :
ـان َرِّبـ ِـه﴾ :لـوال أن رأى برهــان ربــهَ ،هـ َّـم بِهــا :علــى التقــدیم
ت بِـ ِـه) :تَـ َّـم الكــالمَ ﴿ .و َهـ َّـم ِب َهــا لَـ ْـوَال أ ْ
(ولَقَـ ْـد َه َّمـ ْ
َن َأرَى ب ْرَهـ َ
المعنــىَ :
والتأخیر ،ینفي عن یوسف أن یكون َه َّم بالخطیئة))(.)3
وذكر أبو حیان (ت745ه) أن تقـدیم جـواب لـوال ممـا ال یقـوم دلیـل علـى امتناعـه ،وا َّن ممـن ذهـب إلـى جـواز ذلـك

()4
أن أبا حیان یرى َّ
دل علیـه مـا قبلـه ،كمـا
أن جـواب لـوال محـذوف ّ
أبو زید األنصاري (ت225ه) وأبو العباس المبرد  .على ّ
فیقدرونه إن فعلت فأنت ظالم ،وال یدل قولهم أنـت ظـالم علـى ثبـوت الظلـم ،بـل هـو مثبـت
تقول العرب :أنت ظالم إن فعلتّ ،

الهم(.)5
على تقدیر وجود الفعل ،وكذا هنا التقدیر لوال أن رأى برهان رّبه لهم بها ،فبرؤیة البرهان انتفى ّ
ِ
َّ
اما﴾ [الفرقان]77/
س ْو َ
قوله تعالى﴿ :ق ْل َما َي ْع َبأ ِبك ْم َرِّبي لَ ْوَال د َعاؤك ْم فَقَ ْد َكذ ْبت ْم فَ َ
ف َيكون لَز ً
أن (لوال) في األصل تكـون حـرف امتنـاع لوجـوب ،لك َّـن داللتهـا هـذه تختلـف بحسـب الجمـل التـي تـدخل علیهـا
ّ
تقدم ّ

من جهة اإلیجاب والنفي( ،)6وهي في هذه اآلیة حرف وجوب لوجوب ،إذ دخلت علـى جملتـین األولـى موجبـة والثانیـة منفیـة،
()7

ولیست استفهامیة ،وهو األقرب للمعنى وال تكلف فیه ،وحتى لـو قیـل َّأنهـا

یجوز أن تكون (ما) نافیة
على رأي من یرى أو ّ
()8
استفهامیا ((،وال حاجة إلـى التجـویز فـي شـيء یصـح أن یكـون حقیقـة بنفسـه))  ،فـالمعنى
نفي خرج مخرًجا
ً
استفهامیة فهو ٌ
()9

علــى هــذاَّ :
إمــا محــذوف یفسـره مــا قبلــه ،أو مقـ ّـدم
إن اهلل ال یبــالي بكــم وال یعتنــي بشــأنكم لـوال دعــاؤكم ،وجـواب لـوال علــى هــذا ّ
یجوز ذلكَّ ،
فكأن المعنى :لوال دعاؤكم لم یعتني بكم .وهو كنایة عن قلّة االعتناء.
على لوال لالهتمام به عند من ّ
وقد اختلف المفسرون في المراد من كلمة (دعاؤكم) هل َّ
أن المراد بها دعوة اهلل سبحانه لإلنسـان لتوحیـده وعبادتـه؟

فیكون المعنىَّ :
إن اهلل ال یعبؤا بكم في أي وضـع مـن األوضـاع لـوال دعـاؤه لكـم لتهتـدوا ولتعبـدوه وحـده ال شـریك لـه .وهـو مـا
()10
الفراء( .)11أو َّ
یهمـه مـن أمـور الحیـاة أو
ذهب إلیه مجاهد (ت104ه)  ،و ّ
أن المراد بهـا دعـاء العبـد هلل تبـارك وتعـالى فیمـا ّ
لیعب ــر ع ــن توحی ــده سـ ـواء بالكلم ــة أو بالحرك ــة أو
یحس ــه م ــن مش ــاعر اإلیم ــان ،والخش ــوع ل ــه س ــبحانه ،والخض ــوع إلی ــه ّ
فیم ــا ّ

االبتهال ،فیكون المعنى على هذاَّ :
إن اهلل ال یعبؤا بكم لوال دعاؤكم ّإیاه ،وأجاز هذا الوجه جملة من المفسرین(.)12
وربما یكون الوجه الثاني أقرب؛ َّ
ألن الذي یظهر من اآلیة الشریفة هو التركیز على الوضع الذي ینـال بـه اإلنسـان

اعتناء اهلل سبحانه به ورعایته له وهـذا یتحقـق عنـد الـدعاء ،فالـدعاء الحقیقـي هـو الـذي یمـنح اإلنسـان رعایـة اهلل وعنایتـه بـه،
فهو یمثل إیمان العبد وخضوعه هلل تبارك وتعالى ،زیادة على َّأنه یكون كاشفًا -وبال شك -عن توحید العبد لرّبه(.)13
وقد یؤید هذا المعنى ما روي عن اإلمام الباقر 7حین ُسئِل عن كثـرة القـراءة أفضـل؟ أم كثـرة الـدعاء؟ فقـال :7كثـرة
الدعاء أفضل وق أر اآلیة ﴿ق ْل َما َي ْع َبأ ِبك ْم َرِّبي لَ ْوَال د َعاؤك ْم﴾(.)14

1

) ) ینظر :تفسير الطبري ،38/16 :والتحریر والتنویر252/12 :
2
) ) ینظر :التحریر والتنویر252/12 :
3
) ) الهدایة إلى بلوغ النهایة ،3543/5 :وینظر التحریر والتنویر252/12 :
4
) ) ینظر البحر المحيط257/6 :
5
) ) ینظر المصدر نفسه ،والصحيفة نفسها
6
) ) ینظر :صحيفة ( )2من هذا البحث
7
) ) ینظر :الكشّاف ،297/3 :ومفاتيح الغيب ،488/24 :والبحر المحيط134/8 :
8
) ) ینظر :الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي)84/13 :
9
) ) الدر المصون507/8 :
10
) ( ینظر :تفسير مجاهد508/1 :
11
) ) ینظر :معاني القرآن للفرّاء275/2 :
12
) ) ینظر :النكت والعيون ،162/4 :تفسير البغوي ،360/3 :ومفاتيح الغيب489/24 :
13
) ) ینظر :من وحي القرآن84-83/17 :
14
) ) ینظر :الميزان في تفسير القرآن247/15:
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ين َكفَروا وصدُّوكم ع ِن ا ْلم ِ
ِ
ـون
ي َم ْعكوفًا أ ْ
َن َي ْبلـ َغ َم ِحلَّـه َولَ ْـوَال ِر َجـال م ْؤ ِمن َ
قوله تعـالى﴿ :هم الَِّذ َ
َ َ ْ َ
َ ْ
س ِجد ا ْل َح َرام َوا ْل َه ْد َ
ِ
شـاء لَ ْـو تََزيَّلـوا لَ َع َّـذ ْب َنا
َن تَ َ
يبك ْم ِم ْنه ْم َم َعَّرة ِب َغ ْي ِـر ِع ْلـم لِي ْـد ِخ َل اللَّـه ِفـي َر ْح َم ِت ِـه َم ْـن َي َ
ساء م ْؤ ِم َنات لَ ْم تَ ْعلَموه ْم أ ْ
طئوه ْم فَتص َ
َوِن َ
ِ
ِ
يما﴾ [الفتح]25/
الَِّذ َ
ين َكفَروا م ْنه ْم َع َذ ًابا أَل ً

ـدال مـن قولـه تعـالى( :رجـا ٌل
أن المصدر
إما أن یكـون ب ً
ذهب المفسرون إلى ّ
المؤول من قوله تعالى( :أن تطؤوهم) ّ
ّ
وطء رجــال مــؤمنین ونســاء مؤمنــات غیــر
ـاء مؤمنــات) فیكــون مر ً
مؤمنــون ونسـ ٌ
فوعــا ،ویكــون تقــدیر الكــالم علــى هــذا :ول ـوال ُ
معلــومین( .)1أو یكــون بــدال مــن مفعــول (تعلمــوهم) ،فیكــون التقــدیر علــى هــذا :ولـوال رجــال مؤمنــون ونســاء مؤمنــات لــم تعلمـوا
وطأهم( ،)2وهو على كال الوجهین بدل اشتمال.

ـاال
أمــا ج ـواب (ل ـوال) فیــه ثالثــة أوجــه ،األول :أن یكــون محــذوفًا لداللــة الكــالم علیــه ،والتقــدیر :ل ـوال أن تطئ ـوا رجـ ً
ّ
()4
()3
النحـاس  ،ومكـي القیسـي  ،وقیـل التقـدیر :لمـا
مؤمنین ونساء مؤمنات لم تعلموهم ألذن لكـم فـي دخـول مكـة ،وهـذا اختیـار ّ
َّ
كف أیدیكم عنهم( ،)5والثانيَّ :
أن الجـواب مـذكور ،وهو(لعـ ّذبنا) ،وجـواب (لـوال) هـو المحـذوف لداللـة األول علیـه( ،)6والثالـث:
َّ
مع ــا وه ــو م ــا أج ــازه الزمخش ــري بقول ــه(( :ویج ــوز أن یك ــون ل ــو تزیلـ ـوا ك ــالتكریر للـ ـوال رج ــال مؤمن ــون،
أن (لعـ ـ ّذبنا) جوابهم ــا ً
()7
ورد أبو حیان على ذلك بقوله(( :وقوله لمرجعهما إلـى معنـى واحـد
لمرجعهما إلى معنى واحد ویكون لع َذبنا هو الجواب)) ّ ،
لیس بصحیحَّ ،
ألن ما تعلق به لـوال األولـى غیـر مـا تعلـق بـه الثانیـة :فـالمعنى فـي األولـى :ولـوال وطء قـوم مـؤمنین ،والمعنـى

ـألول مغـایرة ظـاهرة))( .)8لك ّـن ابـن عاشـور(ت1393ه) دافـع عـن رأي
في الثانیة :لو ّ
تمیزوا مـن الكفـار وهـذا معنـى مغـایر ل ّ
الزمخشــري وعـ ّـد مرجــع الشــرطین إلــى معنــى واحــد فقــال(( :ویجــوز اعتبــار ج ـواب ل ـوال مرتبطًــا علــى وجــه تشــبیه التنــازع بــین

شــرطي لـوال ولــو لمرجــع الشــرطین إلــى معنــى واحــد وهــو االمتنــاع فـ َّ
ـإن لـوال حــرف امتنــاع لوجــود أي تــدل علــى امتنــاع جوابهــا
لوج ــود ش ــرطها ول ــو ح ــرف امتن ــاع المتن ــاع ،أي ت ــدل عل ــى امتن ــاع جوابه ــا المتن ــاع ش ــرطها فش ــرط ل ــو منت ـ ٍ
ـف وش ــرط لـ ـوال

مثیت))( .)9وهذا مما لم یقل به النحویون.

(هال) في القرآن الكريم
المبحث الثاني( :لوال) التي بمعنى ّ
الرَّبـ ِ
َح َبــار َعـ ْـن قَـ ْـولِ ِهم ِْ
ون﴾
اإل ثْـ َـم َوأَ ْكلِ ِهــم ُّ
قولــه تعــالى﴿ :لَـ ْـوَال َي ْن َهــاهم َّ
صــ َنع َ
الس ْ
ُّون َو ْاأل ْ
ـاني َ
س َمــا َكــانوا َي ْ
ــح َت لَِبــ ْئ َ
[المائدة.]63/

تقـ ّـدم َّ
أن الثــاني مــن أقســام (لـوال) –علــى مــا قــرره النحــاة -هــو الــذي تخــتص فیــه باألفعــال وتكــون حــرف تحضــیض

(هال) ،فإن دخلـت علـى المضـارع كانـت للتحضـیض أو العـرض ،وان دخلـت علـى الماضـي أفـادت معنـى التـوبیخ أو
بمعنى ّ
التندیم(.)10

لكـ ّـن المفسـرین ذهبـوا إلــى َّ
أن (لـوال) فــي هــذه اآلیــة  -وبــالرغم مــن دخولهــا علــى الفعــل المضــارع (ینهــاهم) وافادتهــا
أیضا.
معنى التحضیض -دلّت على التوبیخ ً

1

) ) ینظر :إعراب القرآن للنحّاس ،134/4 :والهدایة إلى بلوغ النهایة ،6964/11 :والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز (تفسير ابن
عطية) ،137/5 :والبحر المحيط ،495/9 :والدر المصون716/9 :
2
) ) ینظر :الهدایة إلى بلوغ النهایة ،6964/11 :و ینظر :تفسير ابن عطية137/5 :
3
) ) ینظر :إعراب القرآن للنحّاس134/4 :
4
) ) ینظر :الهدایة إلى بلوغ النهایة1964/11 :
5
) ) ینظر :إرشاد العقل السليم إلى مزایا الكتاب الكریم (تفسير أبي السعود) ،111/8 :والميزان في تفسير القرآن292/18 :
6
) ) ینظر :الدر المصون716/9 :
7
) ) الكشّاف343/4 :
8
) ) البحر المحيط ،495/9 :وینظر :الدر المصون716/9 :
9
) ) التحریر والتنویر189/26 :
10
) ) ینظر :صحيفة ( )5من هذا البحث
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فقد ذكر الرازي َّ
أن معنى (لوال) ها هنا التحضیض والتوبیخ وهو بمعنى ه ّـال( .)1وقـال أبـو حیـان(( :لـوال تحضـیض

()2
ونقـل عـن الضـ ّحاك
یتضـمن معنـى تـوبیخ العلمــاء علـى سـكوتهم عـن النهــي عـن معاصـي اهلل تعـالى واألمــر بـالمعروف)) ُ .
(ت102ه) َّأنه قال :ما في القرآن آیة أخوف عندي منها ،كما نقل نحو من ذلك عن ابن عباس(.)3

ــون﴾ [المائ ــدة م ــن
س َمـــا َكـــانوا َي ْع َملـ َ
وق ــال العالم ــة الطباطبائ ـ ـ ــي (ت1412ه) بع ــد تفس ــیره لقول ــه تع ــالى﴿ :لَِبـــ ْئ َ
((ثم أتبعه بتوبیخ الربانیین واألحبار في سـكوتهم عـنهم وعـدم نهـیهم عـن ارتكـاب الموبقـات مـن اآلثـام والمعاصـي
اآلیةّ :]62/

ٍ
وهم عالمون َّ
معاص وذنوب))(.)4
بأنها

أقول :من المعلوم َّ
أن الفعل المضارع إذا أطلق یدل على الحال واالستقبال ف ـ ((تقـول (زیـد یأكـل) فیصـح أن یكـون

في حال األكـل وأن یأكـل فـي المسـتقبل))( ،)5وال یصـرف إلـى أحـدهما علـى نحـو التخصـیص ّإال بقرینـة تصـرف المعنـى إلـى

أحــدهما( ،)6واآلیــة هنــا مطلقــة ،أي َّ
أن الفعــل (ینهــاهم) دال علــى الحــال واالســتقبال ،ویســتفاد مــن ذلــك إعمــام لــذلك التــوبیخ
ـر
الشــدید للعلمــاء علــى ســكوتهم وتهــاونهم فــي تــركهم لألمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،وهــذا –بــال شــك -ال یشـمل عصـ ًا
بأم ٍة دون سواها.
دون آخر ،وال یختص ّ
ورد فــي الحــدیث عــن أمیــر المــؤمنین علــي َّ 7أنــه قــال(( :فـ َّ
ـإن اهلل ســبحانه لــم یلعــن القــرن الماضــي بــین أیــدیكم ّإال

لتــركهم األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،فلعــن اهلل الســفهاء لركــوب المعاصــي والحلمــاء لتــرك التنــاهي))( .)7وخالصــة

القول َّ
أن (لوال) في هذه اآلیة جاءت في االستعمال القرآني على خالف ما قرره النحاة.
ــن لَهــم َّ
ون﴾
سـ ْ
ضـ َّــرعوا َولَ ِك ْ
الشـ ْــيطَان َمـــا َكـــانوا َي ْع َملـــ َ
ــت قلـــوبه ْم َوَزَّيـ َ
ــاءه ْم َبأْســـ َنا تَ َ
ــن قَ َ
قولــه تعــالىَ ﴿ :فلَـ ْــوَال إِ ْذ َجـ َ
[األنعام]43/
اتفق النحاة على أ َّن (لوال) إذا ولیها فعـل مـاض فهـي بمعنـى (ه ّـال) وتفیـد التنـدیم( ،)8ل ّكـن بعـض النحـاة وجملـة مـن

المفسرین اختلفوا في (لوال) في هذه اآلیة ،فمنهم من اضـطرب كالمـه ولـم یجـزم فیهـا بشـيء ،ومـنهم مـن ذهـب إلـى َّأنهـا تفیـد

االســتفهام ،ومــنهم مــن یــرى َّأنهــا تفیــد النفــي ،وقــال آخــرون بالتحضــیض ،وعـ َّـدها الــبعض دالّــة علــى التنــدیم والتــوبیخ ،فكانــت
آراءهم فیها على النحو اآلتي:

ـثال اضــطرب كالمــه فیهــا ،فــذهب إلــى َّأنهــا بمعنــى (هـ ّـال) وهــي تفیــد معنــى اإلمتناعیــة ،وبعــد ذلــك یعـ ّـدها
الفـ ّـراء مـ ً
فهال ،ویكون معناها على معنـى لـوال ك َّأنـك قلـت :لـوال عبـد اهلل لضـربتك ،فـإذا أریـت بعـدها
استفهامیة ،یقول(( :معنى (فلوال) ّ

احدا مرفوعـا فهـو بمعنـى لـوال التـي جوابهـا الـالم واذا لَـم تَـر بعـدها اسـما فهـي اسـتفهام كقولـه﴿ :لَـوال أ َّ ِ
َجـل
اسما و ً
َخ ْرتَنـي إِلـى أ َ
ً
ْ
ْ
ً
ً
()9
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾ وكذلك (لوما) فیها ما في لوال :االستفهام)) .
َّق َوأَك ْن م َن َّ
قَ ِريب فَأ َّ
َصد َ
ين﴾ وكقولهَ ﴿ :فلَ ْوَال إ ْن ك ْنت ْم َغ ْي َر َمدين َ
الصالح َ
ثم یكون معناها معنى لوال اإلمتناعیة التي جوابها الالم –كما یقول -و(لـوال)
أقول :كیف تكون (لوال) بمعنى ّ
(هال) ّ
فـي اآلیـة ال جـواب لهـا أص ًـال ،ث ّـم كیـف یصـح هـذا اإلعمـام بقولـه :واذا لـم تـر بعـدها اس ًـما فهـي اسـتفهام ،فهـذا یعنـي َّ
أن كـل
(لوال) بعدها فعل ماض أو مضارع فهي تفید االستفهام ،ولیس األمر كذلك.

مرفوعــا
ـتفهاما ،قــال(( :ومعنــى لـوال فــي هــذا الموضــع ،فهـ ّـال ،والعــرب إذا أولــت (لـوال) اسـ ًـما
ً
ّ
أمــا الطبــري فجعلهــا اسـ ً
ـتفهاما ...فتأویـل الكـالم إ ًذا فه ّـال إذ جـاء
س
ا
ـا
ه
جعلو
ا
اسم
تولها
لم
أو
فعال
لتها
أو
ا
ذ
ا
و
باألمر...
وتلقتها
خبر
ا
بعدها
جعلت ما
ً
ً
ً
ً
ْ

1

) ) ینظر :مفاتيح الغيب393/12 :
2
) ) البحر المحيط ،312/4 :وینظر تفسير أبي السعود ،57/3 :والتحریر والتنویر246/6 :
3
) ) ینظر :تفسير الطبري ،449/10 :والبحر المحيط312/4 :
4
) ) الميزان في تفسير القرآن27/6 :
5
) ) المقتضب2/2 :
6
) ) ینظر :معاني النحو280/3 :
7
) ) نهج البالغة137/2 :
8
) ) ینظر :صحيفة ( )6من هذا البحث
9
) ) معاني القرآن للفرّاء334/1 :
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بأسنا هؤالء األمـم المكذبـة رسـلها الـذین لـم یتضـرعوا عنـدما أخـذناهم بالبأسـاء والض ّـراء))( .)1وهـذا خـالف مـا قـرره النحـاة فـي
(لوال).

وذهب الزمخشري إلى َّأنها تفید النفي ،فقال(( :فلوال إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ،معناه :نفـي التضـرعَّ ،
كأنـه قیـل :فلـم

یتضرعوا إذ جاءهم بأسنا))( .)2ووافقه في ذلك الرازي( ،)3وأبو البقاء العكبري(.)4
ِ
ـت قلـوبه ْم﴾ فهـذا اإلسـتدراك یفیـد عـدم
س ْ
﴿ولك ْن قَ َ
ورّبما استدلوا على ذلك بعدم حصول التضرع بدلیل قوله تعالىَ :
حصول التضرعّ ،إال َّ
أن غرض اآلیة –واهلل العالم -لیس بیان ذلك وا ّال لما احتاج إلى (لوال) بل الغرض بحسب الظاهر هـو
ثم قست قلوبهم.
بیان توبیخهم على تركهم التضرع حین جاءهم بأس اهلل ومن ّ
وذهــب آخــرون إلــى َّأنهــا بمعنــى (هـ ّـال) و َّأنهــا تفیــد التحضــیض( ،)5لكـ َّـن قــولهم هــذا مخــالف لمــا قــرره النحــاة مــن َّ
أن
شرط التحضیض في (لوال) هو دخولها على الفعل المضارع ،وهذا غیر حاصل في اآلیة الشـریفة .ولـم یبـق بعـد ذلـك ّإال أن

(هال) وقد أفادت التوبیخ ،وهذا ما ذهب إلیه اآللوسي( ،)6وتبعه في ذلك ابـن عاشـور ،وزاد علیـه بتجـویزه
تكون (لوال) بمعنى ّ
َن تجعـل (لـوال) هنـا للتمنـي علـى طریقـة المجـاز المرسـل ،ویكـون
أن تكون (لـوال) للتمنـي علـى نحـو المجـاز ،قـال(( :ویجـوز أ ْ
َّ
ِ
المتَ َمَّنى فیكون من بناء المجاز على المجاز))(.)7
التمني كنایة عن اإلخبار بمحبة الله األمر ُ
ِ
اب ا ْل ِخـ ْـزِي ِفــي
آمنـوا َك َ
آم َنـ ْ
قولـه تعــالىَ ﴿ :فلَـ ْـوَال َكا َنـ ْ
شـ ْف َنا َعـ ْنه ْم َعـ َذ َ
يمان َهــا إَِّال قَـ ْـوَم يــون َ
س لَ َّمــا َ
ـت فَ َنفَ َع َهــا إ َ
ـت قَ ْرَيــة َ
ا ْلحي ِ
اة ُّ
الد ْن َيا َو َمتَّ ْع َناه ْم إِلَى ِحين﴾ [یونس]98/
ََ
ـرء إلــى َّ
أن
تبعــا لتحدیــد نــوع االســتثناء فیهــا ،فــذهب الفـ ّا
اختلــف المفســرون فــي تحدیــد داللــة (لـوال) فــي اآلیــة الشـریفة ً
(لـوال) هنــا بمعنــى (ه ّـال) ،و َّأنهــا تفیــد النفـي و َّ
أن االســتثناء فــي اآلیـة منقطــع ،قــال(( :فلـوال كانــت قریــة آمنـت فنفعهــا إیمانهــا...

ثم استثنى قوم یونس بالنصب على االنقطاع مما قبله))(.)8
معناها َّأنهم لم یؤمنواّ ،
وذهــب الزمخشــري إلــى ج ـواز أن تفیــد (ل ـوال) النف ـي مــع كــون االســتثناء متصــل ،فقــال(( :ویجــوز أن یكــون متصـ ًـال
والجملة في معنى النفيَّ ،
كأنه قیل :ما آمنت قریة من القرى الهالكة ّإال قوم یونس ،وانتصابه على أصل االستثناء))(.)9

أما أبو الفرج البغدادي (ت597ه) فذهب إلى جواز أن تقع (لوال) علـى أحـد معنیـین ،األول :النفـي علـى مـا تق ّـدم،
ّ
والتقدیر :فمـا كانـت قریـة آمنـت فنفعهـا إیمانهـا ّإال قـوم یـونس ،والثـاني :أن تكـون بمعنـى (ه ّـال) ،أي :فه ّـال كانـت قریـة واحـدة

من القرى التي أهلكناها تابت عن الكفر وأخلصت في اإلیمان قبل معاینة العذاب ّإال قوم یونس(.)10

هال ویراد منها االسـتفهام ،علـى َّ
ومن المفسرین من ذهب إلى َّ
أن المـراد مـن هـذا االسـتفهام
أن (لوال) ها هنا بمعنى ّ
()11
ُّ
الحث و ُّ
هال كانت قریة آمنت فنفعها إیمانها .
هو
الحض على فعل المستفهم عنه واإلغراء به ،فیكون المعنى على هذاّ :
تقدم خالف ما قرره النحاة من َّأنها إذا دخلت على الفعل الماضـي
فعلى هذا یكون االستعمال القرآني لـ (لوال) فیما ّ

أفــادت التــوبیخ ،وهــو مــا ذهــب الیــه أبــو حیــان ،إذ عـ َّـدها تحضیضــیة بمعنــى (هـ ّـال) صــحبت التــوبیخ ،فقــال(( :ل ـوال هنــا هــي

ـر مــا جــاءت فــي الق ـرآن للتحضــیض فهــي بمعنــى هـ ّـال ...والمعنــى فهـ ّـال آمــن أهــل
التحضیضــیة التــي صــحبها التــوبیخ ،وكثیـ ًا
القرى))(.)12
1

) ) تفسير الطبري356/11 :
2
) ) الكشّاف23/2 :
3
) ) ینظر :مفاتيح الغيب534/12 :
4
) ) ینظر :التبيان في إعراب القرآن496/1 :
5
) ) ینظر :تفسير القرطبي ،425/6 :والبحر المحيط ،416/4 :والدر المصون633/4 :
6
) ) ینظر :روح المعاني143/4 :
7
) ) ینظر :التحریر والتنویر228/7 :
8
) ) معاني القرآن للفرّاء ،479/1 :وینظر :تفسير ابن أبي حاتم ،1987/6 :وإعراب القرآن للنحّاس ،157/2 :وتفسير العز بن عبد السالم:
 ،77/2وتفسير القرطبي383/8 :
9
) ) الكشّاف371/2 :
10
) ) ینظر :زاد المسير في علم التفسير ،64/4 :ومفاتيح الغيب ،303/17 :والبحر المدید في تفسير القرآن المجيد499/2 :
11
) ) ینظر :التفسير القرآني للقرآن1085/6 :
12
) ) البحر المحيط ،107/6 :وینظر :الدر المصون ،268/6 :والتحریر والتنویر288/11 :
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ظلَـم ِم َّم ِـن افْتَ َـرى َعلَـى
طان َب ِّـين فَ َم ْـن أَ ْ
ون َعلَ ْـي ِه ْم ِبسـ ْل َ
قوله تعـالىَ :
﴿هؤَال ِء قَ ْوم َنا اتَّ َخذوا ِم ْن دوِن ِه آلِ َهـ ًة لَ ْـوَال َيـأْت َ
اللَّ ِه َك ِذ ًبا﴾ [الكهف]15/

اتفق المفسرون على َّ
(هال) ،وهم بهذا لم یخرجوا عن دائرة ما قرره النحـاة فیهـا
أن (لوال) ها هنا تحضیضیة بمعنى ّ

()1
ولما كـان اإلتیـان
وقدروا الكالم على هذاّ :
فیما لو دخلت على الفعل المضارعّ .
هال یأتون على عبادتهم ّأیاها بحجة ّبینة ّ .
بالــدلیل والســلطان علــى عبــادة األوثــان محــال؛ ذكــر بعــض المفس ـرین أن (ل ـوال) أفــادت معــان عـ ّـدة ،منهــا التعجیــز ،قــال ابــن

عطیة(( :وقوله :لوال یأتون تحضیض بمعنى التعجیزَّ ،
ألنه تحضیض على ما ال یمكن))(.)2

ومنها اإلنكار قال أبو حیان(( :ولوال تحضیض صحبه اإلنكار ،إذ یستحیل وقوع سلطان ب ّـین علـى ذلـك فـال یمكـن
فیه التحضیض الصرف ،فحضهم على ذلك على سبیل التعجیز لهم))(.)3

وذهــب ابــن عاشــور إلــى َّ
ولمــا كــان اإلتیــان بســلطان
أن هــذا التحضــیض منصــرف إلــى التبكیــت والتغلــیط ،فقــالّ (( :
متعذر بقرینـة َّأنهـم أنكـروه علـیهم انصـرف التحضـیض إلـى التبكیـت والتغلـیط،
ًا
على ثبوت اإللهیة لألصنام التي اتخذوها آلهة
أي اتخذوا آلهة من دون اهلل ال برهان على آلهیتهم))( .)4فهذه المعاني التي ذكرها المفسرون لم یذكرها النحاة.

الخاتمة:

وبعد هذه الدراسة لـداللة (لوال) في االستعمال القرآني نوجز ما توصل إلیه البحث فیما یأتي:

 اتفاق اللغویین والنحویین على َّأن (لوال) كلمة مركبة.

 مجيء (لوال) في االستعمال القرآني على أكثر من صورة ،امتناعیة ،تحضیضیة ،نافیة ،استفهامیة.تقدم جواب (لوال) علیها في االستعمال القرآني لالهتمام به.
 إمكانیة ّ داللة (لوال) في االستعمال القرآني على معان لم یذكرها النحویون كالتمني والتعجیز. مج ــيء (ل ـوال) ف ــي االســتعمال القرآن ــي دال ــة عل ــى أكث ــر مــن معنــى عل ــى نح ــو الجمــع ب ــین معنیــین ،كالتحض ــیضمثال.
والتوبیخ ،أو التحضیض واالستفهام ً

 إمكانیة مجيء (لوال) التحضیضیة الداخلة على الفعل المضارع مفیدة للتوبیخ.مصادر البحث ومراجعه:

القرآن الكریم

 أحكام القرآن ،أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت370ه) ،تح :محمد صادق القمحاوي ،دار احیاء التراث العربي
– بیروت1405 ،ه.

 إرشــاد العقــل الســلیم إلــى م ازیــا الكتــاب الك ـریم ،أبــو الســعود العمــادي محمــد بــن محمــد بــن مصــطفى (ت982ه) ،دار احیــاء
التراث العربي – بیروت.
 األزهیــة فــي علــم الحــروف ،علــي بــن محمــد النحــوي الهــروي (ت415ه) ،تــح :عبــد المعــین الملّــوحي ،مجمــع اللغــة العربیــة-
دمشق1413 ،ه – 1993م.

 األصــول فــي النحــو ،أبــو بكــر محمــد بــن الســري المعــروف بــابن السـ ّـراج (ت316ه) ،تــح :د.عبــد الحســین الفتلــي ،مؤسســة
الرسالة – بیروت.

1

) ) ینظر :تفسير الطبري616/17 :
2
) ) تفسير ابن عطية ،501/3 :وینظر تفسير القرطبي366/10 :
3
) ) البحر المحيط ،149/7 :وینظر :الدر المصون ،454/7 :وتفسير أبي السعود210/5 :
4
) ) التحریر والتنویر.275/15:
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النحــاس (ت338ه) ،تــع :عبــد المــنعم خلیــل اب ـراهیم ،دار الكتــب
 إع ـراب الق ـرآن ،أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن اســماعیل ّ
العلمیة – بیروت ،ط1421 ،1ه.
 إع ـراب المیــة الشــنفرى ،أبــو البقــاء عبــد اهلل بــن الحســین بــن عبــد اهلل العكبــري (ت616ه) ،تــح :محمــد أدیــب عبــد الواحــد
جمران ،المكتب اإلسالمي – بیروت ،ط1404 ،1ه1984 -م.
 اإلنصاف في مسائل الخالف بین البصریین والكوفیین ،أبو البركات كمال الدین األنباري ،تح :جـودة مبـروك محمـد مبـروك،
مكتبة الخانجي – القاهرة.

 أنـ ـوار التنزی ــل وأسـ ـرار التأوی ــل ،أب ــو س ــعید عب ــد اهلل ب ــن عم ــر الش ــیرازي البیض ــاوي (ت685ه) ،ت ــح :محم ــد عب ــد ال ــرحمن
المرعشي ،دار احیاء التراث العربي – بیروت ،ط1418 ،1ه.
المفصل ،أبو عمرو عثمان عمر المعروف بابن الحاجب (ت646ه) ،تح :موسى بناي العلیلـي ،مطبعـة
 اإلیضاح في شرح
ّ
العاني بغداد.
 بحر العلوم ،أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (ت373ه) ،تح :د .محمود مطرجي ،دار الفكر ،بیروت.
 البحر المحیط في التفسیر ،أبو حیان األندلسي ،تح :صدقي محمد جمیل ،دار الفكر – بیروت1420 ،ه.
 البحــر المدیــد فــي تفســیر الق ـرآن المجیــد ،أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الفاســي الصــوفي (ت1224ه) ،تــح :أحمــد عبــد اهلل
القرشي رسالن ،دار الكتب العلمیة – بیروت ،ط1423 ،2ه2002 -م.

 التبیان في إعراب القرآن ،أبو البقاء العكبري ،تح :علي محمد البجاوي ،عیسى البابلي الحلبي وشركاه.
 تحری ــر المعن ــى الس ــدید وتن ــویر العق ــل الجدی ــد ف ــي تفس ــیر القـ ـرآن المجی ــد ،محم ــد الط ــاهر ب ــن محم ــد ب ــن عاش ــور التونس ــي
(ت1393ه) ،الدار التونسیة للنشر -تونس1984 ،م.
 التســهیل لعلــوم التنزیــل ،أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن جـ ّـزي الغرنــاطي (ت741ه) ،تــح :عبــد اهلل الخالــدي ،دار
األرقم بن أبي األرقم – بیروت ،ط1416 ،1ه.

 تفســیر التســتري ،أبــو محمــد ســهل بــن عبــد اهلل التســتري (ت283ه) ،تــح :محمــد باســل عیــون الســود ،دار الكتــب العلمیــة،
بیروت ،ط1423 ،1ه.
 تفســیر العــز بــن عبــد الســالم ،أبــو محمــد غــز الــدین عبــد العزیــز بــن عبــد الســالم (ت660ه) ،تــح :د .عبــد اهلل بــن اب ـراهیم
الوهبي ،دار ابن حزم -بیروت ،ط1416 ،1ه1996 -م.

 تفسیر القرآن العظـیم ،أبـو محمـد عبـد الـرحمن الحنظلـي الـرازي ابـن أبـي حلـتم (ت327ه) ،تـح :أسـعد محمـد الطیـب ،مكتبـة
نزار مصطفى الباز ،السعودیة ،ط1419 ،3ه.
 التفسیر القرآني للقرآن ،عبد الكریم یونس الخطیب (ت1390ه) ،دار الفكر العربي -القاهرة.
 تفســیر مجاهــد ،أبــو الحجــاج مجاهــد بــن جبــر التــابعي (ت104ه) ،تــح :محمــد عبــد الســالم أبــو النیــل ،دار الفكــر اإلســالمي
الحدیثة – مصر ،ط1410 ،1ه1989 -م.

 تهذیب اللغة ،أبو منصور محمد بن أحمد األزهري (ت370ه) ،تـح :یعقـوب عبـد النبـي ،راجعـه :محمـد علـي النجـار ،الـدار
المصریة للتألیف والترجمة.
 جـامع البیــان فـي تأویــل القـرآن ،أبــو جعفــر محمـد بــن جریـر الطبــري (ت310ه) ،تــح :أحمـد محمــد شـاكر ،مؤسســة الرســالة،
ط1420 ،1ه2000 -م.

 الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت671ه) ،تح :أحمـد البردونـي وابـراهیم أطفـیش،
دار الكتب المصریة – القاهرة ،ط1384 ،2ه1964 -م.
 الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني ،ابــو محمــد بــدر الــدین حســن بــن قاســم الم ـرادي (ت749ه) ،تــح :د .فخــر الــدین قبــاوة
ومحمد ندیم فاضل ،دار الكتب العلمیة – بیروت ،ط1413 ،1ه1992 -م.
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 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،أبو العباس شهاب الدین أحمد بـن یوسـف المعـروف بالسـمین الحلبـي (ت756ه)،
تح :أحمد محمد الخراط ،دار القلم – دمشق.

 رصف المباني في شرح حـروف المعـاني ،أحمـد بـن عبـد النـور المـالقي (ت702ه) ،تـح :أحمـد محمـد الخ ّـراط ،مجمـع اللغـة
العربیة -دمشق.
 روح المعـاني فــي تفســیر القـرآن العظــیم والســبع المثــاني ،شـهاب الــدین محمــود بـن عبــد اهلل الحســیني اآللوســي (ت1270ه)،
تح :علي عبد الباري عطیة ،دار الكتب العلمیة – بیروت ،ط1415 ،1ه.

 زاد المسیر في علم التفسیر ،أبو الفـرج جمـال الـدین عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي (ت597ه) ،تـح :عبـد الـرزاق
المهدي ،دار الكتاب العربي – بیروت ،ط1422 ،1ه.
 سر صناعة اإلعراب ،أبو الفتح عثمان بن جني ،تح :د .حسن هنداوي ،دار القلم – دمشق ،ط1985 ،1م.

 شرح ابن عقیل ،بهاء الدین عبد اهلل بن عقیل العقیلي (ت769ه) ،تح :محمد محیـي الـدین عبـد الحمیـد ،مطبعـة السـعادة –
مصر ،ط1384 ،14ه1964 -م.
 شــرح األشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك المســمى مــنهج الســالكین إلــى ألفیــة ابــن مالــك ،نــور الــدین علــي بــن محمــد األشــموني
(ت900ه) ،تح :محمد محیي الدین عبد الحمید ،مطبعة السعادة – مصر ،ط1955 ،1م.
 شرح التصریح على التوضیح ،خالد بن عبد اهلل األزهري (ت905ه) ،تح :أحمد السید ،دار الكتب العلمیة – بیـروت ،ط،1
1421ه2000 -م.

 شــرح الكافیــة الشــافیة ،ابــن مالــك األندلســي ،تــح :د .عبــد المــنعم أحمــد هریــدي ،جامعــة أم القــرى – مركــز البحــوث العلمیــة
واحیاء التراث اإلسالمي ،ط.1
 الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة ،أبــو نصــر اســماعیل بــن حمــاد الجــوهري ،تــح :أحمــد عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم
للمالیین – بیروت ،ط1407 ،4ه1987 -م.

 ضیاء السالك إلى أوضح المسالك ،محمد بن عبد العزیز النجار ،مؤسسة الرسالة ،ط1422 ،1ه2001 -م.
 كتاب العین ،الخلیل بن أحمد الفراهیدي ،تح :د .مهدي المخزومي ،د .وابراهیم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.
 كتاب سیبویه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبـر الملقـب سـیبویه (ت180ه) ،تـح :عبـد السـالم هـارون ،مكتبـة الخـانجي –
القاهرة ،ط1408 ،3ه1988 ،م.

 الك ّشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل ،أبو القاسـم محمـود جـار اهلل الزمخشـري (ت538ه)،
دار الكتاب العربي – بیروت ،ط1407 ،3ه.

 الكشـف والبیــان عــن تفســیر القـرآن ,أبــو إســحاق أحمــد بــن محمـد بــن ابـراهیم الثعلبــي (ت427ه) ،تـح :اإلمــام أبــي محمــد بــن
عاشور ،تد :نظیر الساعدي ،دار احیاء التراث العربي – بیروت ،ط1422 ،1ه2002 -م.

 الالمــات ،عبــد الــرحمن بــن اســحاق البغــدادي الزجــاجي (ت337ه) ،مــازن المبــارك ،دار الفكــر -دمشــق ،ط1405 ،2ه-
1985م.
 اللبــاب فــي علــل البنــاء واإلع ـراب ،أبــو البقــاء العكبــري ،تــح :د .عبــد اإللــه النبهــان ،دار الفكــر -دمشــق ،ط1416 ،1ه-
1995م.

 المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة األندلسي (ت542ه) ،تـح :عبـد السـالم
عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمیة – بیروت ،ط1422 ،1ه.
 المحكم والمحیط األعظم ،أبو الحسن على بن اسماعیل بن سیدة (ت458ه) ،تح :عبد الحمید هنـداوي ،دار الكتـب العلمیـة
– بیروت ،ط1421 ،1ه2000 -م.
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 معــالم التنزیــل فــي تفســیر الق ـرآن ،أبــو محمــد الحســین بــن مســعود البغـوي (ت510ه) ،تــح :عبــد الــرزاق المهــدي ،دار احیــاء
التراث العربي – بیروت ،ط1420 ،1ه.

 معــاني القـرآن ،أبــو زكریــا یحیــى بــن زیــاد بــن عبــد اهلل الفـ ّـراء (ت207ه) ،تــح :أحمــد یوســف النجــاتي ،ومحمــد علــي النجــار،
وعبد الفتاح اسماعیل شلبي ،دار المصریة للتألیف والترجمة - ،مصر ،ط.1
 معاني النحو ،د .فاضل صالح السامرائي ،دار احیاء التراث العربي – بیروت  ،ط1428 ،1ه2007 -م.

 مغني اللبیب عن كتب األعاریب ،ابن هشام األنصاري ،تح :د .مازن المبارك ،ود .محمد علي حمد اهلل ،دار الفكر-
دمشق ،ط1985 ،6م.
 مفــاتیح الغیــب أو التفســیر الكبیــر أو تفســیر ال ـرازي ،أب ـو عبــد اهلل محمــد بــن عمــر بــن الحســن الملقــب بفخــر الــدین ال ـرازي
(ت606ه) ،دار احیاء التراث العربي – بیروت ،ط1420 ،3ه.

المفصل في صنعة اإلعراب ،الزمخشري ،تح :علي أبو ملحم ،مكتبة الهالل – بیروت ،ط1993 ،1م.

ّ
 المقتضب ،أبو العباس محمد بن یزید المبرد ،تح :محمد عبد الخالق عضیمة ،عالم الكتب – بیروت.
 من وحي القرآن ،السید محمد حسین فضل اهلل (ت1431ه) ،دار المالك ،ط1419 ،2ه1998 -م.
 مواه ــب ال ــرحمن ف ــي تفس ــیر القـ ـرآن ،الس ــید عب ــد األعل ــى الموس ــوي الس ــبزواري (ت1414ه) ،مطبع ــة شـ ـریعت – ق ــم ،ط،2
1428ه2007 -م.

 المیـ ـزان ف ــي تفس ــیر القـ ـرآن ،العالم ــة الس ــید محم ــد حس ــین الطباطب ــائي (ت1412ه) ،مؤسس ــة األعلم ــي – بیـــروت ،ط،1
1417ه1997 -م.
 النكت والعیون ،أبو الحسن علي بن محمـد البصـري البغـدادي الشـهیر بالمـاوردي (ت450ه) ،تـح :السـید بـن عبـد المقصـود
بن عبد الرحیم ،دار الكتب العلمیة – بیروت.

 نهج البالغة ،الشیخ محمد عبده ،مؤسسة األعلمي ،بیروت -لبنان ،دار مكتبة كرم ،دمشق -سوریا.
 الهدایة الى بلوغ النهایة في علم معاني القرآن وتفسیره وأحكامه وجمل من فنون علومـه ،مكـي القیسـي ،تـح :مجموعـة رسـائل
جامعیة – جامعة الشارقة ،ط1429 ،1ه2008 -م.
 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،السیوطي ،تح :عبد الحمید هنداوي ،المكتبة الوقفیة ،مصر.
 الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ،أبو الحسـن علـي بـن أحمـد بـن محمـد الواحـدي (ت468ه) ،تـح :صـفوان عـدنان داوودي،
دار القلم -دمشق ،الدراسات الشامیة – بیروت ،ط1415 ،1ه.
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