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ملخص البحث
 ودراسة مواضع (عس ى) دراسة،أغراض هذا البحث هي لتوضيح املواضع التي وردت فيها (عس ى) في القرآن الكريم
) عدد1( : ومن أهم نتائجه. ومنهج البحث وصفي. وتوضيح املعاني الداللية لـ(عس ى) في القرآن الكريم،نحوية
ً
) الراجح3( ،) عدد األيات التي وردت فيها عس ى ثمان وعشرون آية2(،املواضع التي وردت فيها عس ى ثالثون موضعا
َّ
) وردت (عس ى) تامة حيث اكتفت بفاعلها عن4(،"  وهو من األفعال الناقصة التي تعمل عمل " كان،أن(عس ى) فعل
 الوجوب:  ) وردت عس ى في القرآن الكريم بمعانيها الداللية الثالثة5( ، وأضمر اسمها فيها، ووردت ناقصة،الخبر
 وعلى،) على الباحثين الالحقين مواصلة البحث في أفعال املقاربة في القرآن الكريم مثل الفعل (كاد.والرجاء واإلشفاق
ً
.طالب العلم دراسة األفعال الناسخة في القرآن الكريم عموما
. عس ى، دراسة نحوية، القرآن الكريم، املعاني الداللية: الكلمات املفتاحية
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ayat-ayat yang mengandung kata (‘asā) dalam
Al-Qur’an, mengkajinya secara kaidah nahwiyah, mengklarifikasi makna semantik (‘asā) dalam Alquran
Suci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: 1) jumlah tempat kata ‘asā’ dalam Al-Qur’an sebanyak tiga puluh ayat; 2) jumlah
ayat yang mengandung kata ‘asā’ dalam Al-Qur’an disebutkan dua puluh delapan ayat; 3) kata ‘asā’ lebih
tepat disebut sebagai fi’il, yaitu bagian dari fi’il nāqish yang beramal seperti amal “kāna”; 4) Kata ‘asā’ bisa
digunakan secara sempurna dengan fā’il saja sebagai pengganti khabar, ataupun sebagai fi’il nāqish yag
menyembunyikan isimnya; 5) kata ‘asā’ dalam Al-Qur’an memiliki tiga makna, yaitu bermakna wajib,
bermakna harapan dan bermakna belaskasihan. Karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat
meneruskan penelitian dengan af’āl al muqārabah dalam Al-Qur’an seperti fi’il “kāda” . demikian pula bagi
mahasiswa agar mempelajari fi’il nawāsikh dalam Al-Qur’an.
Kata Kunci: Al-Qur’an, Kajian Sintaksis, Lafadz Asā, Makna Semantik.
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الـمقدمة

ورد في معجم العين قول الخليل في معنى(عس ى) :عسا الشيخ َي ْعسو َع ْس َو ًةَ ،
وع ِس َي
َ
ُ َ َ
َ
ََْ
يعس ى عس ًى إذا ك ِب َر ،وعسا الليل :اشتدت ظلمته ،وع ِس َي النبات يعس ى ع ًس ى ،إذاغلظ( Khalil,
واجب ،كما قال في الفتح وفي جمع يوسف وأبيهَ :
َ .)1990
ٌ
عس ْيت،
وعس ى في القر ِآن من هللا
وعسيت بالفتح والكسرُ ،
وأهل النحو يقولون :هو ٌ
فعل ناقص ،ونقصانه أنك ال تقول منه
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
فعل يفعل ،وليس مثله ،أال ترى أنك تقول :لست وال تقول :الس يليس (.)Sibawaih, 1980
وقال سيبويه عن خبرها وتقول :عسيت أن تفعل ،فـ(أن) هاهنا بمنزلتها في قولك :قاربت
أن تفعل ،أي :قاربت ذاك ،وبمنزلة :دنوت أن تفعل .وال يستعملون املصدر هنا ،وتقول :عس ى
َّ
أن يفعل ،وعس ى أن يفعلوا ،وعس ى أن يفعالَّ ،
وكل ذلك تكلم به عامة العرب ،وكينونة عس ى
َّ
للواحد والجميع واملؤنث تدلك على ذلك .ومن العرب من يقول :عس ى وعسيا وعسوا ،وعست
وعستا وعسين (.)Sibawaih, 1980
وذكر املبرد في كالمه عن أفعال املقاربة فقال :هذا باب األفعال التي تسمى أفعال
املقاربة ،من تلك األفعال عس ى وهي ملقاربة الفعل ،وقد تكون إيجابا ،فال بد لها من فاعل ألنه
ال يكون ٌ
فعل إال وله فاعل ( .)Al-Khūlī, 1961وخبرها مصدر؛ ألنها ملقاربته .وذكر ابن جني مما
يقوى في القياس ،ويضعف في االستعمال مفعول عس ى اسما صريحا ،نحو قولك :عس ى زيد
ً
ً
قائما أو قياما ،هذا هو القياس(  ،)Yunus, Zainuddin, & Abdullah, 2010غير أن السماع ورد
بحظره ،واالقتصار على ترك استعمال االسم ههنا ،وذلك قولهم :عس ى زيد أن يقوم ،و" عس ى
هللا أن ييتي بالفتح "لاملائدة .}52
وذكر سبب منع "عس ى" من الصرف ألنها منعت التصرف لحملهم إياها على لعل .فهذا
ونحوه يدلك على قوة تداخل هذه اللغة وتالحمها ،واتصال أجزائها وتالحقها ،وتناسب
أوضاعها ،وأنها لم تقتعث اقتعاثا ،وال هيلت هيال ،وأن واضعها عني بها وأحسن جوارها ،وأمد
باإلصابة واألصالة فيها.
وتسمى "عس ى" من أفعال املقاربة ،فتسميتها من باب تسمية الكل باسم البعض ،وهي
تدخل على املبتدأ والخبر ،فترفع املبتدأ اسما لها ،ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب.
واقتران خبر(عس ى) بـ(أن) كثير ،وتجريده من (أن) قليل ( ،)Darwish, 2014وهذا مذهب
سيبويه ،ومذهب جمهور البصريين أنه ال يتجرد خبرها من (أن) إال في الشعر ،ولم يرد في
َ َ َ َّ ُ َ ْ ْ
اّلل أ ْن َيي ِت َي ِبال َف ْت ِح} ئاملائدة ،]52/وقال عزوجل:
القرآن إال مقترنا بـ(أن) قال هللا تعالى :لفعس ى
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ُ َ
ُ
َ
لع َس ى َرُّبك ْم أ ْن َي ْر َح َمك ْم} ئاإلس راء .]8/ومن وروده بدون (أن) قوله :عس ى الكرب الذي أمسيت
فيه يكون وراءه فرج قريب (.)Az-Zuhaili, 2016
(أن) في نحو :عس ى ٌيد ْ
وهناك مواضع يرد القو ُل فيها بنزع حرف الجر مع ْ
أن يقوم ،حيث
ز
اسم ظاهر ثم ْ
يليها ٌ
تستعمل عس ى في تركيب الكالم على وجوه متعددة :منها أن َ
(أن) والفعل
َّ
إلفادة الترجي في املحبوب واإلشفاق في املكروه ،وكذا الشين في أختيها حرى واخلولق إال أنه
يلتزم اإلتيان معهما ب ْ
ـ(أن) .فعلى هذا النمط من التركيب يقال :عس ى ز ٌيد أن يقوم ،وحرى
الطالب أن ي َ
ُ
ُ
َ
تمطر ( .)Beirade, Azzoune, & Zegour, 2019
السماء أن
واخلولقت
نجح،
ِ
عسيت أن تفعل ،ف ْ
َ
ـ(أن) هاهنا بمنزلتها في قولك :قاربت
وهذا التوجيه من قول سيبويه" :
أن تفعل ،أي :قاربت ذاك ،وبمنزلة دنوت أن تفعل واخلولقت السماء أن تمطر ،أي :ألن
تمطر ،وعسيت بمنزلة :اخلولقت السماء ( .)Sibawaih, 1980وللمبرد نحوه ،وقد حكاه عنهما
ٌ
جمع من النحويين ،غير أن عضيمة استظهر أن سيبويه واملبرد يريان أن أفعال الرجاء تعمل
عمل كان في مثل هذا التركيب فاملرفوع اسمها وأن والفعل خبرها كما هو مذهب الجمهور،
وتفسيرهما لهذه األفعال بـ(قارب) أو (دنا) إنما هو تفسير معنى ال تفسير إعراب ( Al Jazairi,
.)1990

وأيا كان األمر ،فقد صار هذا القول مذهبا محكيا مختارا لدى بعض النحويين ،يقول
ً
ابن الناظم " :واألولى ُ
جعل أن بصلتها مفعوال به على إسقاط الجار ،والفعل قبلها تام " ومال
الرض ي إلى هذا القول في حرى واخلولق خاصة .واستبعد ابن هشام أن يكون املصدر املؤول
ُ
من أن والفعل مقدرا قبله حرف الجر وهو الراجح ،ملا أن حرف الجر لم يظهر في هذا التركيب
مع كثرة استعماله في وقت من األوقات ،وأن القول بتقدير حرف الجر مبني على تضمين الفعل
فعل آخر ،وهو تيويل يخرج اللفظ عن مقتضاه بال ضرورة.
معنى ٍ

طريقة البحث
اختار هذا البحث في إجراءه مسار املنهج الوصفي .وهو وفقا ملا رآه حسن عبد العال
استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر ،بقصد تشخيصها
وكشف جوانبها وتحديد العالقات بين عناصرها وبينها وبين ظواهر أخرى .ويشير هذا املنهج إلى
أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة ،وتصويرها عن
طريق جمع البيانات واملعلومات املتقنة عن ظاهرة أو مشكلة ثم تصنيفها وتحليلها وإخضاعها
للدراسة الدقيقة .اعتمد الكاتب على املنهج الوصفي في البحث عن املشكالت املقررة عن
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موارد (عس ى) في القرآن الكريم ،فيدور حول وصف الظواهر وبياناتها ،فيعرضها الباحث
ويدرسها تحت ضوء عدد من البيانات واملعلومات ،حنى يتمكن بها من الوصول إلى نتائج
دقيقة حسب األغراض املتطلبة ( .)Ghofar & Islam, 2015
واألسلوب املستخدم في البحث الذي قام به الكاتب على محور أسلوب تحليل
املحتوى .وهو عند عبد العال النعيمي أسلوب بحثي لوصف املحتوى الظاهر بشكل موضوعي
كمي أو نوعي ،ويهدف في األساس إلى جمع املعلومات عن ظاهرة أو مشكلة معينة عن طريق
الرجوع للمصادر البحثية مثل الكتب والتسجيالت الصوتية واملرئية والسجالت املكتوبة
( .)Patten, Newhart, Patten, & Newhart, 2018ولهذا األسلوب خصائصه بدراسة املحتوى الظاهر
دون التعمق في الغايات واألهداف األعمق للنص وطابع املوضوعية على هذا النوع من البحث،
حيث تعتبر املوضوعية هي حجر األساس ألسلوب تحليل املحتوى ألن أي ابتعاد عن
املوضوعية في تناول املحتوى قد يفسد نتائج البحث (.)Bowen, 2009
يسير البحث وفق مجموعة من الخطوات ومن أهمها )1( :تحديد مشكلة البحث حول
الظاهرة التي يقوم بدراستها )2( ،صياغة مشكلة البحث بتعيين سؤال رئيس ي وأسئلة فرعية،
( )3اختيار أدوات الدراسة املناسبة )4( ،جمع البيانات باتباع مجموعة من الطرق التي
تساعده على جمع البيانات بشكل صحيح وسليم ،و ( )5إظهار النتائج بتسير نتائج البحث
واستخالص التفسيرات منها.

محصوالت البحث ومناقشتها
موارد (عس ى) في القرآن الكريم دراسة َّ
نحوي ة

ً
وردت(عس ى) في القرآن الكريم في ثالثين موضعا ( ،)Abd al-Baqhī, 1999وعدد األيات
التي ور دت فيها (عس ى) ثمان وعشرون آية ،وردت عس ى مرتين في آيتين وذلك في سورتي البقرة
والحج رات،والراجح َّ
أن(عس ى) فعل ،وهو من األفعال الناقصة التي تعمل عمل (كان) ،و
تصنف(عس ى) من أفعال املقاربة ،ولكن في الحقيقة هي من أفعال الرجاء ،وترفع(عس ى) املبتدأ
ً
ً
مقترنا ب ْ
ـ(أن) في جميع
اسما لها ،وخبرها في الغالب فعل مضارع مقترن بين ،وقدورد خبر(عس ى)
املواضع في القرآن الكريم ،ووردت (عس ى) تامة حيث اكتفت بفاعلها عن الخبر في ثمانية
ً
مواضع في القرآن الكريم ،ووردت ناقصة في اثنين وعشرين موضعا ،وأضمر اسمها فيها في ستة
مواضع ( .)Ishkewy, Harb, & Farahat, 2014
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وفي هذا الصدد يعرض الباحث ا آليات التي تضمنت (عس ى) مع اإلعراب التفصيلي لجملة
تحملها :
ْ
َ
ُ
ُ
ال َو ُه َو ُك ْر ٌه َل ُك ْم َو َع َس ى َأ ْن َت ْك َر ُهوا َش ْي ًئا َو ُه َو َخ ْي ٌر َل ُك ْم َو َع َس ى َأنْ
َ
 -1قال تعالى:لك ِت َب َعل ْيك ُم ال ِقت ُ
ُ ُّ َ ْ ً َ ُ َ َ ٌّ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ
اّلل َي ْعل ُم َوأ ْن ُت ْم ال ت ْعل ُمون } ئالبقرة]216/
ت ِحبوا شيئا وهو شر لكم و
(عس ى أن تكرهوا) :أن والفعل في موضع رفع فاعل (عس ى) ،وليس في عس ى ضمير( .وهو خير
لكم) :جملة في موضع نصب فيجوز أن تكون صفة لش يء ،وساغ دخول الواو ملا كانت
ن ً
حاال من النكرة َّ
ألن املعنى
صورة الجملة هنا كصورتها إذا كانت حاال ويجوز أن تكو
يقتضيه ومنهم من أعرب( :عس ى) فعل ماض جامد النشاء الترجي وهي هنا تامة ،وذلك
َ َْ
مطرد في عس ى واخلولق وأوشك إذا وليتها (أن)( ،أ ْن تك َر ُهوا) أن وما في حيزها في تيويل
َُ
َ ً
َ
مصدر فاعل عس ى (ش ْيئا) مفعول به َ(و ُه َو) الواو حالية وهو مبتدأ (خ ْي ٌر) خبر (لك ْم) الجار
واملجرور متعلقان بخير والجملة االسمية بعد الواو في محل نصب حال (.)Al Nuhas, 2008
َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ ُ ُ َ ُ
ال أال ت َقا ِتلوا قالوا} ئالبقرة]246/
 - 2قال تعالى :ل قال هل عسيتم ِإن ك ِتب عليكم ال ِقت
الجمهور على فتح السين (عسيتم) ،ألنه على فعل عس ى مثل رمى .ويقرأ بكسرها وهي لغة،
والفعل منها عس ى مثل خش ي ،واسم الفاعل عس مثل عم ،حكاه ابن األعرابي .وخبر عس ى
(أال تقاتلوا) :والشرط معترض بينهما .ومنهم من أعرب َ(ه ْل َع َس ْي ُت ْم) هل حرف استفهام
َ ُ
ُ
للتقرير و(عس ى) فعل ماض من أفعال الرجاء والتاء اسمها ،وامليم للجمع ِ(إ ْن ك ِت َب َعل ْيك ُم
ْال ِق ُ
تال) إن شرطية وكتب فعل ماض مبني للمجهول في محل جزم فعل الشرط وعليكم
متعلقان بكتب ،والقتال نائب فاعل .وجواب الشرط محذوف تقديره :فال تبادرون الى
َ َّ
القتال ،وفعل الشرط وجوابه جملة اعتراضية بين اسم (عس ى) وخبرها وهو قوله (أال
ُ ُ
تقا ِتلوا) وأن حرف مصدري ونصب وال نافية و(تقاتلوا) فعل مضارع منصوب بين وجملة
(هل عسيتم) مقول القول (.)Al Sirri, 2007
َ
َ
َّ
 - 3قال تعالى :ل َف َع َس ى َأ ْن َت ْك َر ُهوا َش ْي ًئا َو َي ْج َع َل ُ
اّلل ِف ِيه خ ْي ًرا ك ِث ًيرا} ئالنساء]19/
(أن تكرهوا)  :فاعل عس ى ،وال خبر لها هاهنا؛ ألن املصدر إذا تقدم صارت عس ى بمعنى
قرب ،فاستغنت عن تقدير املفعول املسمى خبرا .ومنهم من عبرعن (عس ى) بينها هنا تامة
وهي فعل جامد وأن وما بعدها فاعل (.)Al-Maroghi, 2000
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َّ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ْ
َ َ َ ً
 -4قال تعالى :ل َع َس ى اّلل أن يكف بيس ال ِذين كفروا و
اّلل أش ُّد َبي ًسا َوأش ُّد ت ْن ِكيال }
ئالنساء]84/
ْ
َّ
َ
ُ
َّ
س الذ َ
َ
َ َ َّ ُ َ ْ َ
ين ك َف ُروا) جملة الرجاء حالية ،أي :انهد وحدك الى قتالهم،
(عس ى اّلل أن يكف بي َ ِ
والحال قد كف بيسهم عنك .و(عس ى) فعل ماض من أفعال الرجاء التي يسميها النحاة
ً
أفعال املقاربة تغليبا ،و(هللا) اسمها ،واملصدر املؤول من أن وما في حيزها خبرها ،و(بيس)
َّ
مفعول به ،والذين كفروا مضاف إليه وجملة كفروا ال محل لها؛ ألنها صلة املوصول (Az-
.)Zuhaili, 2016
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
ُ
ُ
اّلل أ ْن َي ْعف َو َع ْن ُه ْم َوك َ
ان ُ
 -5قال تعالى :ل َف ُيولئ َك َع َس ى ُ
اّلل َعف ًّوا غف ً
ورا } ئالنساء]99/
ِ
َ
َُ
َّ
ُ
ْ
َّ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
(فيول ِئ َك َع َس ى اّلل أن يعفو عن ُه ْم) اقترنت الجملة بالفاء؛ ألنها وقعت في جواب شرط
مقدر ،والجملة ال محل لها َّ
ألنها جواب شرط غير جازم ،أي :إذا أردت أن تعرف مصيرهم
فيولئك ،وأولئك مبتدأ ،و(عس ى) فعل ماض جامد من أفعال الرجاء ،و(هللا) اسم عس ى،
واملصدر املؤول خبرها ،والجملة الفعلية خبر اسم اإلشارة (.)Yaaqut, 2010
َ
َ
َ
ُ
ْ
 -6قال تعالى :ل َف َع َس ى َّ ُ
اّلل َأ ْن َي ْيت َي ب ْال َف ْتح َأ ْو َأ ْمر م ْن ع ْنده َف ُي ْ
ص ِب ُحوا َعلى َما أ َس ُّروا ِفي أنف ِس ِه ْم
ِ
ٍ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
َن ِاد ِم َين } ئاملائدة]52/
ً
(أن ييتي)  :في موضع نصب خبر (عس ى) .وقيل :هو في موضع رفع بدال من اسم هللا .ومنهم
ْ َ َ
َ َ َ َّ ُ َ ْ
اّلل أ ْن َيي ِت َي ِبال َف ْت ِح أ ْو أ ْم ٍر ِم ْن ِع ْن ِد ِه) الفاء استئنافية ،وعس ى من أفعال
من أعرب (فعس ى
الرجاء وتعمل عمل كان ،وهللا اسمها ،وأن ييتي مصدر مؤول خبرها ،وقد تقدم أن األكثر
ً
ً
ً
في خبر عس ى أن يكون فعال مضارعا مقترنا بـ(أن) ،و(بالفتح) متعلقان بييتي ( Yaaqut,
.)2010

َ َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ
ض ف َي ْنظ َر ك ْيف ت ْع َملون}
 - 7قال تعالى :ل قال عس ى ربكم أن يه ِلك عدوكم ويستخ ِلفكم ِفي األر ِ
ئاألعراف]129/
(عس ى) فعل ماض من أفعال الرجاء ،و(ربكم)اسمها ،و(أن يهلك) مصدر مؤول في محل
نصب خبرها ،و(عدوكم) مفعول به (.)Al Nuhas, 2008
َ ْ ُ َ َ َْ َ ُ َ َ
َ ْ َ ُ ُ ْ ُ نَ
َْ
يث بعده يؤ ِمنو }
 - 8قال تعالى :ل َوأن َع َس ى أن َيكون ق ِد اقت َر َب أ َجل ُه ْم ف ِبي ِي َح ِد ٍ
ئاألعراف]185/
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ل َوأ ْن عس ى أن َيكون ق ِد اقترب أ َجل ُه ْم } عطف على ملكوت فهو معمول لينظروا لكن ال
يعتبر فيه بالنظر إليه أنه لالستدالل بناء على ما قالوا  :إن قيد املعطوف عليه ال يلزم
مالحظته في املعطوف  ،وقد تقدم الكالم في ذلك  ،وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير
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َ ُ َ
الشين وخبرها (عس ى) مع فاعلها الذي هو (أن َيكون ) ،وخبر ضمير الشين ال يشترط فيه
الخبرية وال يحتاج إلى التيويل كما نص عليه املحققون فال معنى للمناقشة في ذلك ،واسم
َ َُ
َ
ً
يكون أيضا ضمير الشين والخبر( ق ِد اقترب أجل ُه ْم ) (.)Al Sirri, 2007
 - 9قال تعالى :ل َف َع َس ى ُأ َولئ َك َأ ْن َي ُك ُونوا م َن ْاملُ ْه َتد َ
ين}ئالتوبة]18/
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ
ُ
َ
َ(ف َعس ى ُأولئ َك َأ ْن َي ُكونوا م َن امل ْهتد َ
ين) الفاء الفصيحة ،و(عس ى) فعل ماض من أفعال
ِ
ِ
ِ
الرجاء ،و(أولئك) اسمها ،و(أن يكونوا) خبرها ،و(من املهتدين) خبر يكونوا (.)Al Sirri, 2007
 - 10قال تعالى :ل َع َس ى َّ ُ
وب َع َل ْيه ْم إ َّن َّ َ
اّلل َأ ْن َي ُت َ
اّلل َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌ
يم} ئالتوبة]102/
ِ ِ
(عس ى) من أفعال املقاربة وتفيد الرجاء ،و(هللا) اسمها ،و(أن) وما في حيزها خبر ،و(عليهم)
جار ومجرور متعلقان بيتوب (.)Yaaqut, 2010
َ
َ
َ َ
 - 11قال تعالى :ل َع َس ى أ ْن َي ْن َف َع َنا أ ْو َن َّت ِخذ ُه َول ًدا }ئيوسف]21/
ْ
(عس ى) من أفعال الرجاء واسمها مستتر و(أن) وما في حيزها خبرها (.)Al-Maroghi, 2000
 - 12قال تعالى :ل َع َس ى َّ ُ
اّلل َأ ْن َي ْي ِت َيني به ْم َجم ً
يعا }ئيوسف]83/
ِ ِِ
ِ
(عس ى) من أفعال الرجاء ،و(هللا) اسمهاْ ،
و(أن) وما في حيزها خبرها وبهم متعلقان بييتيني
وجمع ألن املفقودين صاروا ثالثة ،وهم :يوسف وبنيامين وكبير اإلخوة الذي آثر االقامة
بمصر (.)Al Alusi, 2008
َ
ُ
ُ
 - 13قال تعالى :ل َع َس ى َرُّبك ْم أ ْن َي ْر َح َمك ْم } ئاإلسراء]8/
(عس ى) فعل ماض من أفعال الرجاء ترفع االسم وتنصب الخبر ،و( بكم) اسمهاْ ،
و(أن)
ر
مع مدخولها في محل نصب خبر (.)Yaaqut, 2010
َ ُ َ َ
ُ
 - 14قال تعالى :ل ق ْل َع َس ى أ ْن َيكون ق ِر ًيبا }ئاإلسراء]51/
(أن يكون)  :في موضع نصب بـ(عس ى) ،واسمها مضمر فيها  ،ويجوز أن يكون في موضع رفع
بـ(عس ى) ،وال ضمير فيها ()Al Sirri, 2007
 - 15قال تعالى :ل َع َس ى َأ ْن َي ْب َع َث َك َرُّب َك َم َق ًاما َم ْح ُم ً
ودا} ئاإلسراء]79/
َ
ً
َ
(عس ى):هي تامة،و (أن َي ْب َعث َك) فاعلها ،و( َرُّب َك) فاعله ،و( َم َقاما) منصوب على الظرفية
إما على إضمار فعل اإلقامة أو على تضمين الفعل املذكور ذلك؛ أي عس ى أن يبعثك
ً
ً
فيقيمك مقاما أي في مقام  ،أو يقيمك في مقام محمود باعثا؛ إذ ال يصح أن يعمل في مثل
ً
ً
هذا الظرف إال فعل فيه معنى االستقرار خالفا للكسائي ،واستظهر في البحر كونه معموال
ليبعثك ،وهو مصدر من غير لفظ الفعل (.)Al-Akbari, 2008
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َ
َْ
ُ
َ َ
 - 16قال تعالى :ل َوق ْل َع َس ى أ ْن َي ْه ِد َي ِن َرِبي ِألق َر َب ِم ْن َهذا َرش ًدا } ئالكهف]24/
(عس ى) من أفعال الرجاء واسمها مستتر تقديره هو ،و(أن يهديني) ْ
(أن) وما في حيزها هي
الخبر و(ربي) فاعل يهديني (.)Al Nuhas, 2008
َ
َ
َ
 - 17قال تعالى :ل ف َع َس ى َرِبي أ ْن ُي ْؤ ِت َي ِن خ ْي ًرا ِم ْن َج َّن ِت َك} ئالكهف]40/
الفاء ابطة لجواب الشرط ألنه اقترن بفعل الرجاء وهو جامد ،و( بي) اسم (عس ى)ْ ،
و(أن)
ر
ر
ً
وما في حيزها في محل نصب خبرها ،و(خيرا )مفعول ثان ليؤتيني ومن جنتك متعلقان بخير
(.)Al-Akbari, 2008

َ َّ َ ُ َ
َ
 - 18قال تعالى :ل َع َس ى أال أكون ِب ُد َع ِاء َرِبي ش ِق ًّيا } ئمريم]48/
(عس ى) فعل ماض من أفعال الرجاء واسمها مستتر ْ
و(أن) وما في حيزها هي الخبر واسم
(أكون) مستتر تقديره أنا وبـ(دعاء) متعلقان بشقيا و(ربي) مضاف لدعاء و(شقيا) خبر
أكون (.)Al-Maroghi, 2000
ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َن َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ نَ
 - 19قال تعالى :ل قل عس ى أن يكو ر ِدف لكم بعض ال ِذي تستع ِجلو } ئالنمل]72/
(عس ى أن يكون) ( :أن يكون) فاعل (عس ى) ،واسم كان مضمر فيها؛ أي أن يكون الشين؛
وما بعده في موضع نصب خبر كان ،وقد ذكر مثله في آخر األعراف )34(.وعس ى ،ولعل،
وسوف إذا خوطب بها من هو أكبر منك قدرا فهي بمثابة الجزم بمدخولها وإنما يطلقونها
للوقار و(عس ى) فعل ماض جامد من أفعال الرجاء واسمها مستتر تقديره هوْ ،
و(أن) يكون
مصدر مؤول خبرها واسم يكون مستتر تقديره هو ،و(ردف) فعل ماض ضمن فعل يتعدى
بالالم ،و(بعض) فاعل والذي مضاف اليه ،وجملة (تستعجلون) صلة وجملة ردف خبر
َّ
يكون وقيل إن ردف على بابها بمعنى تبع والالم زائدة ()Al Nuhas, 2008
َ
َ
َ َ
 - 20قال تعالى :ل َع َس ى أ ْن َي ْن َف َع َنا أ ْو َن َّت ِخذ ُه َول ًدا} ئالقصص]9/
(عس ى) فعل ماض من أفعال الرجاء وهي تعمل عمل كان ،واسمها مستتر تقديره هو،
و(أن ينفعنا) مصدر مؤول في محل نصب خبر عس ى (.)Al-Akbari, 2008
ال َع َس ى َربي َأ ْن َي ْه ِد َيني َس َو َاء َّ
 - 21قال تعالى :ل َق َ
الس ِب ِيل} ئالقصص]22/
ِ
ِ
(عس ى) فعل ماض جامد من أفعال الرجاء ،و( بي) اسمهاْ ،
و(أن) وما في حيزها خبرها
ر
و(سواء السبيل) مفعول ثان أو منصوب بنزع الخافض (.)Yaaqut, 2010
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َ
ُْ
َ ُ َ
 - 22قال تعالى :ل ف َع َس ى أ ْن َيكون ِم َن امل ْف ِل ِح َين }ئالقصص]67/
(عس ى) فعل ماض جامد من أفعال الرجاء التي تعمل عمل كان ،واسمها مستتر تقديره هو
ْ
و(أن) وما في حيزها خبرها .والرجاء من الكرام بمثابة التحقيق أو يكون الرجاء على بابه
ولكنه من قبل التائب ،و(من املفلحين) خبر يكون (.)Al Sirri, 2007
ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُْ
َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ
ض وتق ِطعوا أرحامكم} ئمحمد]22/
 - 23قال تعالى :ل فهل عسيتم ِإن توليتم أن تف ِسدوا ِفي األر ِ
(أن تفسدوا)  :خبر عس ى ،و ْ
ْ
(إن توليتم) معترض بينهما .ومنهم من أعرب (عسيتم) فعل
عس ى
ماض من أفعال الرجاء والتاء اسمها ،ويجوز كسر سين عس ى في لغة من قال هو ِ
بكذا مثل شج من شجى ،وليس ذلك الجواز مطلقا سواء أسندته إلى ظاهر أو مضمر بل
يتقيد بين يسند إلى ضمير يسكن معه آخر الفعل كالتاء أو النون أو (نا) وبهما قرئ في
السبع ،ق رأ نافع بالكسر ملناسبة الياء وقرأ الباقون بالفتح وهو املختار لجريانه على
األلسن (.)Yaaqut, 2010
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
 -24قال تعالى :ل َيا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين آ َم ُنوا ال َي ْسخ ْر ق ْو ٌم ِم ْن ق ْو ٍم َع َس ى أ ْن َيكونوا خ ْي ًرا ِم ْن ُه ْم َوال ِن َس ٌاء
ِ
َ ُ
َ
ْ
ْ
َّ
َّ
ِم ْن ِن َس ٍاء َع َس ى أ ْن َيكن خي ًرا ِمن ُهن} ئالحجرات]11/
(عس ى) فعل ماض من أفعال الرجاء وهي هنا تامة ،وأن وما في حيزها فاعلها وخيرا خبر
يكونوا ومنهم متعلقان بخير (.)Al-Maroghi, 2000
ً
اّلل َأ ْن َي ْج َع َل َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن َّالذ َ
 - 25قال تعالى :ل َع َس ى َّ ُ
ين َع َاد ْي ُت ْم ِم ْن ُه ْم َم َو َّدة }ئاملمتحنة]7/
ِ
(عس ى) فعل من أفعال الرجاء ،و(هللا) اسمها ْ
و(أن يجعل) في موضع الخبر و(بينكم) ظرف
في موضع املفعول الثاني لـ(يجعل) ،و(بين الذين عاديتهم) عطف على الظرف و(مودة)
مفعول يجعل األول (.)Al-Akbari, 2008
ُ
َ َ َ ُّ ُ ْ َ َّ َ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َو ً َ
اجا خ ْي ًرا ِم ْنك َّن} ئالتحريم]5/
 - 26قال تعالى :ل عس ى ربه ِإن طلقكن أن يب ِدله أز
(عس ى) فعل ماض من أفعال الرجاء ،و( به) اسمهاْ ،
و(إن) شرطية و(طلقكن) فعل ماض
ر
ْ
وفاعل مستتر ومفعول به ،في محل جزم فعل الشرط و(أن) حرف مصدري ونصب
ـ(أن) ْ
و(يبدله) بالتخفيف وقرىء بالتشديد فعل مضارع منصوب ب ْ
و(أن) وما في حيزها خبر
(عس ى) والهاء مفعول به أول وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي :فعس ى،
ً
ً
ً
و(أزواجا) مفعول به ثان و(خيرا) صفة ومنكن متعلقان بـ(خيرا) وفصل بين عس ى وخبرها
بالشرط اهتماما باألمر وتخويفا لهن (.)Al Nuhas, 2008
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ُ َ َ
ُ
ُ
 - 27قال تعالى :ل َع َس ى َرُّبك ْم أ ْن ُيك ِف َر َع ْنك ْم َس ِي َئا ِتك ْم} ئالتحريم]8/
(عس ى) فعل ماض جامد من أفعال الرجاء و( بكم) اسمهاْ ،
و(أن) وما في حيزها في موضع
ر
نصب خبر (عس ى) ،و(عنكم) متعلقان بـ(يكفر) ،و(سيئاتكم) مفعول به
َ
 - 28قال تعالى :ل َع َس ى َ ُّب َنا َأ ْن ُي ْبد َل َنا َخ ْي ًرا م ْن َها إ َّنا إ َلى َ ب َ
َ
اغ ُبون} ئالقلم]32/
ا
ن
ر
ر
ِ ِ ِ رِ ِ
ِ
(عس ى) فعل ماض ناقص من أفعال الرجاء ،و( بنا) اسمها ْ
و(أن) وما في حيزها خبرها.
ر

املعاني الداللية لـ (عس ى) في القرآن الكريم
وردت(عس ى) في القرآن الكريم بمعانيها الداللية الثالثة :الوجوب والرجاء واإلشفاق .وقد
َّ
الترجي في
ذكر ابن عادل صاحب اللباب الفرق بين اإلشفاق
والترجي في املعنى :وذلك أن ِ
ِ
ٌ
َ
َ
َّ
ََ
الترجي واإلشفاق
املحبوبات ،واإلشفاق في املكروهات .و )عس ى) من هللا تعالى واجبة؛ ألن ِ
َ َّ
(ع َس ى ) في القرآن للتحقيقُ ،
محاالن في َّ
كل َ
حقه .وقيلُّ :
يعنون
الوقوعِ ،إال قوله تعالى  :ل عس ى
ِ
َ َّ َ ُ
َّ
وللترجي ،ولإلشفاق كما في
َرُّب ُه ِإن طلقكن } ئ التحريم  .] 5 :ولكن ثبت وقوعها للوجوب،
ِ
التفصيل اآلتي:
ً
أوال :ورود (عس ى) ملعنى التحقيق والوجوب:
َّ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ْ
َ َ َ ً
اّلل أش ُّد َبي ًسا َوأش ُّد ت ْن ِكيال }
 -1قال تعالى :ل َع َس ى اّلل أن يكف بيس ال ِذين كفروا و
ئالنساء]84/
ْ
َ
َّ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
ْ
س الذ َ
ُ
َ
َ
ََ
ين كف ُروا ) أي:
قال البغوي :فقال جل ذكره (عس ى اّلل) أي :لعل هللا ( ،أن يكف بي َ ِ
َ َّ ُ َ َ ْ
اّلل أش ُّد َبي ًسا ) أي :أشد صولة
قتال الذين كفروا املشركين و "عس ى" من هللا واجب ( ،و
ْ
َ
ُ
َّ
ً
سلطاناَ ( ،و َأ َش ُّد َت ْن ِكيال ) أي :عقوبة .وقال األلوس يَ ( :ع َس ى هللا أن َيكف َبي َ
س)
وأعظم
َ ْ
نكاية ( الذين ك َف ُروا ) ومنهم قريش و(عس ى) من هللا تعالى كما قال الحسن وغيره تحقيق،
وقد فعل سبحانه ما وعد به .وقال الجزائري :وهذا وعد من هللا تعالى بين يكف بيس الذين
كفروا فيسلط عليهم رسوله واملؤمنين فيبددوا قوتهم ويهزموهم فال يبقى لهم بيس وال قوة
وقد فعل وله الحمد واملنة .فمن املالحظ َّ
أن (عس ى) في هذه اآلية للتحقيق والوجوب،
والدليل على ذلك حدوث ما وعد به املولى َّ
عز َّ
وجل ( .)Sherif & Ngonga Ngomo, 2015
َ
َ
َْ ُ
 -2قال تعالى :ل َف َع َس ى َّ ُ
اّلل َأ ْن َي ْيت َي ب ْال َف ْتح َأ ْو َأ ْمر م ْن ع ْنده َف ُي ْ
ص ِب ُحوا َعلى َما أ َس ُّروا ِفي أنف ِس ِه ْم
ٍ ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ
َن ِاد ِم َين } ئاملائدة]52/
قال األلوس ي :قد رد هللا تعالى عليهم عللهم الباطلة وقطع أطماعهم الفارغة وبشر املؤمنين
َ ْ
َ
بحصول أمنيتهم بقوله سبحانه  :ل ف َع َس ى هللا أن َيي ِت َى بالفتح } فإن عس ى منه عز وجل وعد
Vol. 4 No. 1 | 41-60
Copyright © 2020, Ta’lim al-‘Arabiyyah, P-ISSN: 2721-5237, E-ISSN: 2549-208X

50

Ta’lim al-‘Arabiyyah :

محتوم ملا أن الكريم إذا أطمع أطعم فما ظنك بيكرم األكرمين  .وقال ابن عادل :قال
َ
َّ َ
َ
َّ
َُ ُ
ألن الك ِريم إذا ط ِم َع في خ ْير فعله ،وهو
واجب؛
املف ِسرون  -رحمهم هللا  : -عس ى من اّلل ِ
ُّ
الن ْفس به و َر َجائها له .فثبت َّ
لتعلق َّ
ب َم ْنزَلة َ
أن (عس ى) في اآلية للوجوب والتحقيق
الو ْع ِد،
ِ
ِ ِ ِ
ِ
(.)Al Alusi, 2008
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
 -3قال تعالى :ل َف َع َس ى أولئك أن َيكونوا م َن امل ْهتد َ
ين}ئالتوبة]18/
ِ
ِ
ِ
قال البغوي( :عس ى) من هللا واجب ،أي :فيولئك هم املهتدون ،واملهتدون هم املتمسكون
بطاعة هللا عز وجل التي تؤدي إلى الجنة .وقال الخازن( :عس ى) من هللا واجب يعني وأولئك
هم املهتدون املتمسكون بطاعة هللا التي تؤدي إلى الجنة .وقال البيضاوي :ذكره بصيغة
ً
التوقع قطعا ألطماع املشركين في االهتداء واالنتفاع بيعمالهم وتوبيخا لهم بالقطع بينهم
مهتدون ،ومنعا للمؤمنين أن يغتروا بيحوالهم ويتكلوا عليها .فعند املفسرين يرون إ َّن
(عس ى) في اآلية للوجوب والتحقيق ،ولكن هناك سبب دقيق لورود الوعد للمؤمنين
بـ(عس ى) وهو ما ذكره البيضاوي وهو منع املؤمنين من االغترار بيحوالهم (.)Umar, 2007
وب َع َل ْيه ْم إ َّن َّ َ
 -4قال تعالى :ل َع َس ى َّ ُ
اّلل َغ ُف ٌ
اّلل َأ ْن َي ُت َ
ور َر ِح ٌ
يم} ئالتوبة]102/
ِ ِ
قال األلوس ي :كلمة ل َع َس ى } لإلطماع وهو من أكرم األكرمين إيجاب وأي إيجاب  ،وقوله
تعالى  :ل إ َّن هللا َغ ُف ٌ
ور َّر ِح ٌ
يم } تعليل ملا أفادته من وجوب القبول .وقال ابن عباس  :عس ى
ِ
من هللا واجب .وجاء بلفظ عس ى ليكون املؤمن على وجل ،إذ لفظة عس ى طمع وإشفاق،
َ َُ َ َ
وب َعل ْي ِه ْم } دليل
فيبرزت التوبة في صورته .وقال الشوكاني :في قوله تعالى :ل َع َس ى هللا أن يت
على أنه قد وقع منهم مع االعتراف بما يفيد التوبة ،أو أن مقدمة التوبة وهي االعتراف
الترجي وهو ( عس ى ) ،هو في كالم هللا سبحانه يفيد تحقق
قامت مقام التوبة ،وحرف ِ
َّ
الوقوع؛ ألن اإلطماع من هللا سبحانه إيجاب لكونه أكرم األكرمين .واملالحظ أن األمر يكون
وقوعه محققا .ومع ذلك ييتي التعبير عنه بـ(عس ى) فتفيد التحقيق والوجوب ،وهذا ما
يجعل املؤمن في وجل من حدوث األمر ألن (عس ى) في األصل للطمع واإلشفاق ( Al Alusi,
.)2008
َ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُْ
 -5قال تعالى :ل عس ى ربكم أن يرحمكم } ئاإلسراء]8/
قال ابن الجوزي :قوله تعالى  :ل عس ى ربكم أن يرحمكم } هذا مما ُو ِعدوا به في التوراة .
و(عس ى) من هللا واجبة ،فرحمهم هللا بعد انتقامه منهم ،وعمر بالدهم ،وأعاد نعمهم بعد
سبعين سنة .ل ِوإن عدتم } ِإلى معصيتنا ل ُعدنا } ِإلى عقوبتكم .قال املفسرون  :ثم ِإنهم
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عادوا ِإلى املعصية ،فبعث هللا عليهم ملوكا من ملوك فارس والروم  .قال قتادة  :ثم كان
آخر ذلك أن بعث هللا عليهم محمدا صلى هللا عليه وسلم ،فهم في عذاب ِإلى يوم القيامة،
ُ
فيعطون الجزية عن يد وهم صاغرون .فيظهر معنى الوجوب والتحقيق في(عس ى) في هذه
اآلية مما تحقق من الوعد الذي وعدوا به؛ وذلك برد الدولة إليهم ،وإعادة نعمهم
(.)Muhammad, 2008

-6

-7

-8

-9

َ ُ َ َ
ُ
ُ َ
قال تعالى :ل َو َي ُقولون َم َتى ُه َو ق ْل َع َس ى أ ْن َيكون ق ِر ًيبا}ئاإلسراء]51/
قال األلوس ي :إن ما هو محقق إتيانه قريب ،ولم يعين زمانه ألنه من املغيبات التي ال يطلع
ً
عليها غيره تعالى وال يطلع عليها سبحانه أحدا  ،وقيل  :قربه ألن ما بقي من زمان الدنيا أقل
مما مض ى منه .وقال السمرقندي :كل ما هو آت فهو قريب  ،وعس ى من هللا واجب.
وقال ابن عادل :قال املفسرونَ :
ٌ
واجب .فيظهر معنى الوجوب والتحقيق
(ع َس ى ) من هللا
ِ
في(عس ى) في اآلية الكريمة.أما قولهم "قد انقرض سبعمائة سنة"؛ فهذا في زمانهم أما في
زماننا فقد انقرض ما يزيد على ألف وأربعمائة سنة (.)Al Alusi, 2008
قال تعالى :ل َع َس ى َأ ْن َي ْب َع َث َك َرُّب َك َم َق ًاما َم ْح ُم ً
ودا} ئاإلسراء]79/
قال األلوس ي :زعم بعضهم َّ
أن (عس ى) بمعنى كي  ،وهو َو ْهم بل هي كما قال أهل املعاني
لإلطماع ،وملا كان إطماع الكريم إنسانا بش يء ثم حرمانه منه غرورا وهللا عز وجل أجل
وأكرم من أن يغر أحدا فيطمعه في ش يء ثم ال يعطيه قالوا هي للوجوب منه تعالى على
للترجي لكن يصرف إلى املخاطب
معنى أن املطمع به يكون وال بد للوعد ،وقيل هي على بابها ِ
ََ ً
اما َّم ْح ُم ً
ودا  .ف يظهر منه معنى (عس ى) الذي يفيد
أي لتكن على رجاء من أن يبعثك ربك مق
الوجوب والتحقيق ،ثم ضعف معنى الرجاء عندما أورده بصيغة (قيل) (.)Al Alusi, 2008
ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َن َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ
ُ َ
ض ال ِذي ت ْس َت ْع ِجلون } ئالنمل]72/
قال تعالى :ل قل عس ى أن يكو ر ِدف لكم بع
قال األلوس ي :الترجي املفهوم من عس ى قيل  :راجع إلى العباد ،وقال الزمخشري  :إن (عس ى
 ،ولعل  ،وسوف) في وعد امللوك ووعيدهم تدل على صدق األمر وجده وما ال مجال للشك
بعده ،وإنما يعنون بذلك إظهار وقارهم وأنهم ال يعجلون باالنتقام إلداللهم بقهرهم
وغلبتهم ووثوقهم بين عدوهم ال يفوتهم ،فعلى ذلك جرى وعد هللا تعالى ووعيده سبحانه.
وفي معنى التحقيق والوجوب وافقه البيضاوي  ،والنسقي ،والنيسابوري (.)Al Alusi, 2008
َ
ُْ
َ ُ َ
اب َو َآ َم َن َو َعم َل َ
قال تعالى :ل َف َي َّما َم ْن َت َ
ص ِال ًحا ف َع َس ى أ ْن َيكون ِم َن امل ْف ِل ِح َين} ئالقصص]67/
ِ
ََ
للترجي من قبل التائب املذكور بمعنى
قال األلوس ي( :عس ى) للتحقيق على عادة الكرام أو ِ
فليتوقع أن يفلح .وقال فخر الدين الرازي :في عس ى وجوه  :أحدها  :أنه من الك رام تحقيق
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ترجي التائب وطمعه كينه قال فليطمع في الفالح وثالثها :
وهللا أكرم األكرمين وثانيها  :أن يراد ِ
عس ى أن يكونوا كذلك إن داموا على التوبة واإليمان لجواز أن ال يدوموا،ووافقه ابن
عادل .وقال النسفي( :عس ى) من الكرام تحقيق ،وفيه بشارة للمسلمين على اإلسالم
وترغيب للكافرين على اإليمان ،ووافقه ابن الجوزي فقال( :عس ى ) من هللا واجب .فيتضح
الترجي؛ وذلك بحسب التيويل ،ولكن ال راجح
أن (عس ى) في اآلية تحتمل الوجوب وتحتمل ِ
على ما يبدو هو معنى الوجوب والتحقيق ). (Al Alusi, 2008
َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ
َ
َ
ُ
َ
َ َ
َ
ين آ َم ُنوا ال َي ْسخ ْر ق ْو ٌم ِم ْن ق ْو ٍم َع َس ى أ ْن َيك ُونوا خ ْي ًرا ِم ْن ُه ْم َوال ِن َس ٌاء
- 10قال تعالى :ل يا أيها ال ِذ
َ ُ
َ
ْ
ْ
ِم ْن ِن َس ٍاء َع َس ى أ ْن َيك َّن خي ًرا ِمن ُه َّن} ئالحجرات]11/
ً
قال النسفي :املعنى وجوب أن يعتقد كل واحد أن املسخور منه ربما كان عند هللا خيرا من
الساخر إذ ال اطالع للناس إال على الظواهر وال علم لهم بالسرائر  ،والذي يزن عند هللا
خلوص الضمائر ،فينبغي أن ال يجتريء أحد على االستهزاء بمن تقتحمه عينه إذا رآه رث
ً
ً
الحال ،أو ذا عاهة في بدنه ،أو غير لبيق في محادثته  ،فلعله أخلص ضميرا وأتقى قلبا ممن
هو على ضد صفته فيظلم نفسه بتحقيرمن وقره هللا تعالى،وعن ابن مسعود :البالء موكل
بالقول لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا .فيتضح معنى الوجوب والتحقيق
َّ
في(عس ى)؛ حيث إن املسخور منه خير من الساخر في كل حال ( .)Mahpol et al., 2017
ً
اّلل َأ ْن َي ْج َع َل َب ْي َن ُك ْم َو َب ْي َن َّالذ َ
- 11قال تعالى :ل َع َس ى َّ ُ
ين َع َاد ْي ُت ْم ِم ْن ُه ْم َم َو َّدة } ئاملمتحنة]7/
ِ
قال األلوس ي :وعدهم هللا تعالى بذلك ملا رأى منهم التصلب في الدين والتشدد في معاداة
آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم ومقاطعتهم إياهم بالكلية تطييبا لقلوبهم ،ولقد أنجز هللا
سبحانه وعده الكريم حين أتاح لهم الفتح فيسلم قومهم فتم بينهم من التحاب والتصافي
ما تم ،ويدخل في ذلك أبو سفيان وأضرابه من مسلمة الفتح من أقاربهم املشركين،
ووافقه ابن الجوزي،وأبوحيان في أول تفسيره لآلية حيث قال :اآلية مؤنسة ومرجئة ثم
صرح في آخر قوله َّ
بين (عس ى) من هللا تعالى واجبة الوقوع .فمعنى الوجوب في(عس ى)
واضح؛ وذلك ألجل إنجاز ما وعد به املولى َّ
عز َّ
وجل (.)Al Alusi, 2008
ُ َ َ
َ ُ
ُ
- 12قال تعالى :ل َع َس ى َرُّبك ْم أ ْن ُيك ِف َر َع ْنك ْم َس ِيئا ِتك ْم} ئالتحريم]8/
قال األلوس ي :املراد أنه عز وجل يفعل ذلك لكن جيء بصيغة اإلطماع للجري على عادة
ً
امللوك فإنهم إذا أرادوا فعال قالوا  :ل َع َس ى } أن نفعل كذا .وذلك تفضل منه سبحانه
والتوبة غير موجبة له ،وإن العبد ينبغي أن يكون بين خوف ورجاء ،وإن بالغ في إقامة
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وظائف العبادة ،وقد جيء معه بصيغة اإلطماع دون القطع ،ووافقه في هذا القول فخر
الدين الرازي .وقال النسفي :هذا على ما جرت به عادة امللوك من اإلجابة بـ(عس ى ولعل)
ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت،ووافقه الشوكاني فقال :و(عس ى) وإن كان أصلها
لإلطماع ،فهي من هللا واجبة؛ ألن التائب من الذنب كمن ال ذنب له .فيتضح َّ
أن أهل
التفسير انقسموا في معنى(عس ى) إلى فريقين :فريق يرى َّ
أن معناها للترجي واإلطماع
َّ
والفريق اآلخر يرى أن معناها للوجوب والتحقيق ولعل الرأى الثاني هو األرجح ( Al Alusi,
.)2008
ثانيا -ورود (عس ى) ملعنى الترجي
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
 -1قال تعالى:ل َو َع َس ى َأ ْن ُتح ُّبوا َش ْي ًئا َو ُه َو َش ٌّر لك ْم َو َّ ُ
اّلل َي ْعل ُم َوأن ُت ْم ال ت ْعل ُمون } ئالبقرة]216/
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ً
ْ
ُ
ُ
قال األلوس ي( :عس ى ) األولى  :لإلشفاق يعني قوله تعالى:ل َو َع َس ى أن تك َرهوا ش ْيئا َوه َو خ ْي ٌر
َُ ْ
للترجي على ما ذهب إليه البعض  ،وإنما ذكر(عس ى) الدالة على عدم القطع
لكم} والثانية ِ :
ألن النفس إذا ارتاضت و َ
ص َفت انعكس عليها األمر الحاصل لها قبل ذلك فيكون محبوبها
مكروها ومكروهها محبوبا فلما كانت قابلة باالرتياض ملثل هذا االنعكاس لم يقطع بينها
ً
تكره ما هو خير لها وتحب ما هو شر لها .وقال أبوحيان :في قوله :ل وعس ى أن تحبوا شيئا
للترجي ،ومجيئها له هو الكثير في لسان العرب ،كما قال أبو حيان
وهو شر لكم } عس ى هنا ِ
َّ
إن مجيئها للترجي في لسان العرب كثير،وبين أنها في اآلية للترجي (.)Al Alusi, 2008
اّلل َأ ْن َي ْع ُف َو َع ْن ُه ْم َو َك َ
ان َّ ُ
 -2قال تعالى :ل َف ُي َولئ َك َع َس ى َّ ُ
اّلل َع ُف ًّوا َغ ُف ً
ورا } ئالنساء]99/
ِ
قال أبوحيان( :عس ى)  :كلمة إطماع وترجية ،وأتى بها وإن كانت من هللا واجبة ،داللة على
أن ترك الهجرة أمر صعب ال فسحة فيه ،حتى أن املضطر البين االضط رار من حقه أن
يقول  :عس ى هللا أن يعفو عني .عبر الطبري عن معنى الرجاء في(عس ى) في اآلية بقوله " :لعل
هللا أن يعفو عنهم"،أما أبوحيان فصرح بينها لإلطماع والترجية ،والعفو من هللا ألصحاب
األعذار عن الهجرة مرجو وميمول (.)Al-Maroghi, 2000
َ
َ َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ
ض ف َي ْنظ َر ك ْيف ت ْع َملون}
 -3قال تعالى :ل قال عس ى ربكم أن يه ِلك عدوكم ويستخ ِلفكم ِفي األر ِ
ئاألعراف]129/
قال األلوس ي( :عس ى) في مثله قطع في إنجاز املوعود والفوز باملطلوب .وقال أبو حيان :هذا
رجاء من نبي هللا موس ى عليه السالم ومثله من األنبياء يقوي قلوب أتباعهم فيصبرون إلى
وقوع متعلق الرجاء ،فسلك موس ى طريق األدب مع هللا وساق الكالم مساق الرجاء  ،وقال
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-4

-5

-6

-7

التبريزي يحتمل أن يكون قد أوحى بذلك إلى موس ى فعس ى للتحقيق أو لم يوح فيكون على
الترجي منه .قال الزجاج  :وما يطمع هللا تعالى فيه فهو واجب .تردد أهل التفسير في معنى
ِ
(عس ى) هل هي للتحقيق أم للرجاء ،وعلقوا املعنى على حكاية القول عن موس ى عليه
السالم فإن كان وحيا من هللا فهو تحقيق ،وإن كان قوله تقوية لهمة قومه فهو رجاء ،وقد
حققه هللا تعالى في املستقبل (.)Al Alusi, 2008
َ
َ
َ َ
قال تعالى :ل َع َس ى أ ْن َي ْن َف َع َنا أ ْو َن َّت ِخذ ُه َول ًدا }ئيوسف]21/
َ
َ
قال األلوس ي :ل عس ى أن َي َنف َع َنا } في قضاء مصالحنا إذا تدرب في األمور وعرف مجاريها ل أ ْو
َ َ
َن َّت ِخذ ُه َول ًدا } أي نتبناه ونقيمه مقام الولد ،وكان فيما يروى عقيما .وقال الزمخشري:
َ
َ
لعس ى أن َينف َع َنا} لعله إذا تدرب وراض األمور وفهم مجاريها ،نستظهر به على بعض ما
نحن بسبيله ،فينفعنا فيه بكفايته وأمانته .أو نتبناه ونقيمه مقام الولد ،وكان قطفير
ً
عقيما ال يولد له ،وقد تفرس فيه الرشد فقال ذلك .لذلك معنى الرجاء في اآلية واضح وهي
حكاية عن عزيز مصرواسمه قطفير،والكالم عن يوسف عليه السالم،والزمخشري عبر
عن الرجاء بـ(لعل) (.)Al Alusi, 2008
قال تعالى :ل َع َس ى َّ ُ
اّلل َأ ْن َي ْي ِت َيني به ْم َجم ً
يعا }ئيوسف]83/
ِ ِ
ِ
ِ
قال األلوس ي :في قوله تعالى :ل َع َس ى هللا َأن َي ْي ِت َينى به ْم َجم ً
يعا } بيوسف وأخيه بنيامين
ِ
ِ ِِ
واملتوقف بمصر ل ِإ َّن ُه ُه َو العليم } بحالي وحالهم ل الحكيم } الذي يبتلى ويرفع البالء
حسب الحكمة البالغة  ،قيل  :إنما َّ
ترجى عليه السالم للرؤية التي رآها يوسف عليه السالم
فكان ينتظرها ويحسن َّ
ظنه باهلل تعالى .والكالم في اآلية حكاية عن يعقوب عليه السالم؛
لذا معنى (عس ى) للرجاء ،وقد حقق هللا تعالى ما يرجوه ،حيث جمع شمله بيبنائه جميعا
).(Al Alusi, 2008
َ
َ
ْ
ُ
َ َ
قال تعالى :ل َوق ْل َع َس ى أ ْن َي ْه ِد َي ِن َرِبي ِألق َر َب ِم ْن َهذا َرش ًدا } ئالكهف]24/
قال ابن عاشور عن (عس ى) في اآلية إنها مستعملة في الرجاء تيدبا .الخطاب في اآلية
الكريمة للنبي وقد حقق هللا تعالى رجاءه (.)Muhammad, 2008
َ
َ
َ ْ
قال تعالى :ل ف َع َس ى َرِبي أ ْن ُيؤ ِت َي ِن خ ْي ًرا ِم ْن َج َّن ِت َك} ئالكهف]40/
قال األلوس ي :املعنى إن ترني أفقر منك فينا أتوقع من صنيع هللا تعالى أن يقلب ما بي وما
بك من الفقر والغنى فيرزقني إليماني جنة خيرا من جنتك ويسلبك بكفرك نعمته ويخرب
ً
جنتك .وقال الخازن في قوله تعالى :ل فعس ى ربي } أي فلعل ربي (أن يؤتين) أي يعطيني (خيرا
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من جنتك) يعني في اآلخرة (ويرسل عليها) أي على جنتك (حسبانا) قال ابن عباس  :نارا،
وقيل مرامي ( من السماء ) وهي الصواعق فتهلكه .و م عنى الرجاء واضح في اآلية الكريمة،
والكالم حكاية عن الرجل املؤمن الفقير ،وقد تحقق ذلك بخراب جنة الكافر( Al Alusi,
.)2008

َ َّ َ ُ َ
َ
 -8قال تعالى :ل َع َس ى أال أكون ِب ُد َع ِاء َرِبي ش ِق ًّيا } ئمريم]48/
َ َّ َ ُ َ
َ
قال األلوس ي في قوله تعالى :ل َع َس ى أال أكون ِب ُد َعاء َربى ش ِقيا } خائبا ضائع السعي .وفيه
تعريض بشقاوتهم في عبادة آلهتهم .وفي تصدير الكالم بعس ى من إظهار التواضع ومراعاة
حسن األدب والتنبيه على حقيقة الحق من أن اإلثابة واإلجابة بطريق التفضل منه عز
وجل ال بطريق الوجوب وأن العبرة بالخاتمة وتلك الغيوب املختصة بالعليم الخبير ما ال
يخفى .وقال أبو حيان :في كلمة (عس ى) التواضع هلل و هضم النفس ،وترج في ضمنه خوف
ً
شديد ،وملا فارق الكفار وأرضهم ،أبدله منهم أوالدا أنبياء .وقال البيضاوي مثل ذلك.
ف معنى الرجاء في (عس ى) واضح ويستفاد منه التواضع هلل تعالى وهضم النفس ،والكالم في
اآلية حكاية عن إبراهيم عليه السالم ،وقد حقق هللا تعالى ما يرجوه (.)Al Alusi, 2008
َ
َ
َ َ
 -9قال تعالى :ل َع َس ى أ ْن َي ْن َف َع َنا أ ْو َن َّت ِخذ ُه َول ًدا} ئالقصص]9/
قال األلوس ي :رجت نفعه ملا رأت فيه من مخايل البركة ودالئل النجاة .وقال الزمخشري في
َ
قوله تعالى :ل عس ى أن َي َنف َع َنا } فإن فيه مخايل اليمن ودالئل النفع ألهله ،وذلك ملا عاينت
من النور وارتضاع اإلبهام وبرء البرصاء ،ولعلها توسمت في سيماه النجابة املؤذنة بكونه
ً
نفاعا .أو نتبناه ،فإنه أهل للتبني .والكالم في اآلية الكريمة حكاية عن إمرأة فرعون؛ لذا
معنى الرجاء في(عس ى) واضح ،وقد حقق هللا تعالى ما ترجوه (.)Al Alusi, 2008
ال َع َس ى َربي َأ ْن َي ْه ِد َيني َس َو َاء َّ
- 10قال تعالى :ل َق َ
الس ِب ِيل} ئالقصص]22/
ِ
ِ
قال ابن عباس :وهو أول ابتالء من هللا عز وجل ملوس ى عليه السالم .وقال األلوس ي :أي
وسط الطريق املؤدى إلى النجاة  ،وإنما قال عليه السالم ذلك توكال على هللا تعالى وثقة
بحسن توفيقه َّ
عز َّ
وجل ،وكان عليه السالم ال يعرف الطرق فعن ثالث طرائق فيخذ في
الوسطى وأخذ طالبوه في األخريين .الكالم في اآلية الكريمة حكاية عن موس ى عليه السالم
وقد كان ذلك قبل أن يوحى إليه عند خروجه من مصر بعد قتل الرجل القبطي؛ فلذا
يحمل الكالم على الرجاء ثقة باهلل تعالى،وقد حقق هللا تعالى رجاءه ( Ullah Khan,
.)Muhammad Saqlain, Shoaib, & Sher, 2013
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َ
َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َّ َ َ
ََ
اغ ُبون} ئالقلم]32/
- 11قال تعالى :ل عس ى َرُّبنا أن ي ْب ِدلنا خي ًرا ِمن َها ِإنا ِإلى َرِبنا َر ِ
قال البغوي :قال عبد هللا بن مسعود :بلغني أن القوم أخلصوا ،وعرف هللا منهم الصدق،
ً
ً
واحدا .وقال
عنقودا
فيبدلهم بها جنة يقال لها الحيوان فيها عنب يحمل البغل منه
أبوحيان :الظاهر أن أصحاب هذه الجنة كانوا مؤمنين أصابوا معصية وتابوا .وقيل :كانوا
من أهل الكتاب .وقال عبد هللا بن مسعود :بلغني أن القوم دعوا هللا وأخلصوا ،وعلم هللا
منهم الصدق فيبدلهم بها جنة ،وكل عنقود منها كالرجل األسود القائم .وعن مجاهد  :تابوا
ً
فيبدلوا خيرا منها .وقال البيضاوي مثل ذلك .الكالم في اآلية حكاية عن أصحاب الجنة؛ لذا
يظهر معنى الرجاء في (عس ى) واضحا ،وقد حقق هللا تعالى ما رجوه (.)Al-Baghawi, 2010
ً
ثالثا  -ورود (عس ى) ملعنى اإلشفاق
َ َُ
َ َْ
ُ َُ
ُ
َ
تعالى:لك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ْال ِق َت ُ
ال َو ُه َو ك ْر ٌه لك ْم َو َع َس ى أ ْن تك َر ُهوا ش ْي ًئا َو ُه َو خ ْي ٌر لك ْم}
 -1قال
ئالبقرة]216/
َ
القتال ،فإنكم لعلكم أن تكرهوه وهو ٌ
خير
قال الطبري :يعني بذلك جل ثناؤه :وال تكرهوا
لكم ،وال تحبوا َ
ترك الجهاد ،فلعلكم أن تحبوه وهو شر لكم .وقال األلوس ي( :عس ى)
لإلشفاق ،وإنما ذكر عس ى الدالة على عدم القطع ألن النفس إذا ارتاضت و َ
ص َفت
انعكس عليها األمر الحاصل لها قبلها ،فيكون محبوبها مكروها ومكروهها محبوبا .وقال
أبو حيان( :عس ى) هنا لالشفاق ال للترجي ،ومجيئها لإلشفاق قليل .ويكون اإلشفاق في ما
تكرهه النفس كما هو معلوم؛ لذا معنى اإلشفاق في (عس ى) واضح في اآلية الكريمة (Al-
.)Maroghi, 2000

َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ َّ ُ ُ َ ُ
ال أال ت َقا ِتلوا قالوا} ئالبقرة]246/
 -2قال تعالى :ل قال هل عسيتم ِإن ك ِتب عليكم ال ِقت
قال األلوس ي :املعنى هل قاربتم أن ال تقاتلوا كما أتوقعه منكم ،واملراد تقرير أن املتوقع
كائن وتثبيته على ما قيل ،واعترض بين عسيتم أال تقاتلوا معناه توقع عدم القتال.
وقال البيضاوي :املعنى أتوقع جبنكم عن القتال إن كتب عليكم ،فيدخل هل على فعل
ً
التوقع مستفهما عما هو املتوقع عنده تقريرا وتثبيتا .اإلشفاق يظهر من توقع عدم القتال
من القوم املخاطبين ،والكالم في اآلية الكريمة حكاية عن نبي من أنبياء هللا تعالى ( Al Alusi,
.)2008

َ َ
 -3قال تعالى :ل َف َع َس ى َأ ْن َت ْك َر ُهوا َش ْي ًئا َو َي ْج َع َل َّ ُ
اّلل ِف ِيه خ ْي ًرا ك ِث ًيرا} ئالنساء]19/
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وقال األلوس ي :املعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن ،وال تفارقوهن لكراهة األنفس
ً ً
وحدها ،فلعل ( لكم ) فيما تكرهونه ( خيرا كثيرا ) فإن النفس ربما تكره ما يحمد وتحب ما
هو بخالفه ،فليكن مطمح النظر ما فيه خير وصالح ،دون ما تهوى األنفس .وقال أبو
السعود مثل ذلك .فمعنى اإلشفاق في اآلية واضح؛ َّ
ألن األمر متعلق بما تكره النفس ،وليس
ً
َّ
مقطوعا به؛ ألن النفس قد يتغير حالها باملجاهدة واالرتياض (.)Al Alusi, 2008
َ َُ
َ ْ ُ َ َ َْ
َ
َ َ َ
َْ َ
يث َب ْع َد ُه ُي ْؤ ِم ُنون}
 - 4قال تعالى :ل َوأن ع َس ى أن َيكون ق ِد اقت َر َب أجل ُه ْم ف ِبي ِي ح ِد ٍ
ئاألعراف]185/
قال البغوي لعل أن يكون قد اقترب أجلهم فيموتوا قبل أن يؤمنوا ويصيروا إلى العذاب.
وقال الخازن :املعنى ولعل أجلهم يكون قد اقترب فيموتوا على الكفر قبل أن يؤمنوا
فيصيروا إلى النار ،وإذا كان األمر كذلك وجب على العاقل املبادرة إلى التفكر واالعتبار
والنظر املؤدي إلى الفوز بالنعيم املقيم .يظهر معنى اإلشفاق في(عس ى)؛ َّ
ألن اقتراب األجل
من األمور التي تكرهها النفسَّ ،
وعبر البغوي عن معنى (عس ى) بـ(لعل) وبهذا يقوى معنى
اإلشفاق (.)Al-Baghawi, 2010
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ
ْ
ض َوت َق ِط ُعوا أ ْر َح َامك ْم} ئمحمد]22/
 - 5قال تعالى :ل فهل عسيتم ِإن توليتم أن تف ِسدوا ِفي األر ِ
َ
( ف َه ْل َع َس ْي ُت ْم ) أيها القوم ،يقول :فلعلكم إن توليتم عن تنزيل هللا جل ثناؤه ،وفارقتم
َ
َّ
َ َّ
َ ُ
صلى هللا َعل ْي ِه َو َسلم وعما جاءكم به( أ ْن ت ْف ِس ُدوا ِفي
أحكام كتابه ،وأدبرتم عن محمد
َ
َ
ْ
ض) .وقال البغوي مثل ذلك .وقال األلوس ي ( :ف َه ْل َع َس ْي ُت ْم )خطاب ألولئك الذين في
األر ِ
قلوبهم مرض بطريق االلتفات لتيكيد التوبيخ وتشديد التقريع .وقال أبو حيان مثل ذلك.
التولي بمعنى اإلدبار ،واإلفساد في األرض ،وقطع األرحام ،من األمور املكروهة للنفس؛ لذا
ظهر معنى اإلشفاق في(عس ى) في اآلية الكريمة،وهللا أعلم (.)Al-Akbari, 2008
ُ
َ َ َ ُّ ُ ْ َ َّ َ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ً َ
 -6قال تعالى :ل عس ى ربه ِإن طلقكن أن يب ِدله أزو
اجا خ ْي ًرا ِم ْنك َّن} ئالتحريم]5/
َّ
املشهورأن ( َع َس ى ) في كالمه تعالى للوجوب  ،وأن الوجوب هنا إنما هو
قال األلوس ي :إن
ً
بعد تحقق الشرط ،وقيل :هي كذلك إال هنا  .وقال الشوكاني :أي يعطيه بدلكن أزواجا
أفضل منكن ،وقد علم هللا سبحانه أنه ال يطلقهن؛ ولكن أخبر عن قدرته على أنه إن وقع
َ ً َ ُ
َ َّ ْ َ
ً
ً
منه الطالق أبدله خيرا منهن تخويفا لهن  .وهو كقوله  :ل َوِإن ت َت َول ْوا َي ْست ْب ِد ْل ق ْوما غ ْي َرك ْم }
ً
ئ محمد  .] 38 :وقال الرازي( :عس ى) من هللا واجب ،ثم إنه تعالى كان عاملا أنه ال يطلقهن
ً
ً
لكن أخبر عن قدرته أنه إن طلقهن أبدله خيرا منهم تخويفا لهن .لذا ،معنى اإلشفاق
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في(عس ى) واضح؛ وذلك َّ
ألن الطالق من األمور التي تكرهها النفس ،و(عس ى) في اآلية
َّ
الكريمة ليست للوجوب ،ألن التحقق مرتبط بالشرط (.)Al Alusi, 2008
الخلصة
بعد البحث االستقصائي لـ(عس ى) في القرآن الكريم ،ودراستها دراسة نحوية وداللية
ً
توصل الباحث إلى النتائج اآلتية )1( :عدد املواضع التي وردت فيها عس ى ثالثون موضعا؛ ()2
وعدد األيات التي وردت فيها عس ى ثمان وعشرون آية )3( .وردت عس ى مرتين في سورتي البقرة
والحجرات؛ ( )4الراجح أن (عس ى) فعل ،وهو من األفعال الناقصة التي تعمل عمل "كان"؛ ()5
تصنف (عس ى) من أفعال املقاربة ،لكنها في الحقيقة من أفعال الرجاء؛ ( )6ترفع (عس ى) املبتدأ
ً
مقترنا ب ْ
ـ(أن) في جميع
اسما لها ،وخبرها في الغالب فعل مضارع مقترن بين؛ ( )7ورد خبر(عس ى)
املواضع في القرآن الكريم؛ ( )8وردت (عس ى) تامة حيث اكتفت بفاعلها عن الخبر في ثمانية
مواضع في القرآن الكريم ،ووردت ناقصة في اثنين وعشرين موضعا ،وأضمر اسمها فيها في ستة
مواضع؛ ( )9وردت(عس ى) في القرآن الكريم بمعانيها الداللية الثالثة :الوجوب والرجاء
واإلشفاق؛ ( ) 10معنى الوجوب في (عس ى) خاص بكالم هللا تعالى؛ ( )11وردت (عس ى) للوجوب
في ثالثة عشر موضعا ،وللرجاء في أحد عشر موضعا ،ولإلشفاق في ستة مواضع؛ ( )12معنى
الرجاء في أكثرمواضعه يرد عندما يكون الكالم حكاية عن املخلوقين،وكذلك اإلشفاق ()13
عندما يكون الرجاء حكاية عن نبي يوحى إليه  ،يحتمل الوجوب إن كان الكالم وحيا ،ويحتمل
الرجاء إن كان صادرا من النبي لقومه مخاطبا لهم.
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