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ميحرلا نمحرلا هللا

(سلسلة أجوبة الشٌخ العالم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "فقهً")
جواب سؤال
دخول "ال" على الفعل "زال"
إلى تامر الحج دمحم
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا ،مالحظة الى آدمن الصفحة :استخدمت كلمة "ال زال" ،ال تستخدم مع المضارع أما
مع الماضً فٌصبح المعنى "دعاء بعدم الزوال" وهً من األخطاء الشائعة ...والصواب "ما زال" فً المضارع
"ال ٌزال" ...اتمنى أن تتمبل نمدي ...بوركت جهودكم ومسعاكم وحفظكم هللا وحفظ شٌخنا المائد وأعزه ونصره.
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
اطلعت على مالحظتن حول دخول "ال" على الفعل "زال" وأنن تمول أن ال النافٌة ال تدخل على الفعل
الماضً إال إن كانت من باب الدعاء .وفً البداٌة فإنه ألمر جٌد أن ٌهتم الشاب باللغة ،ولكن ٌحسن أن ٌستوفً
الموضوع من جوانبه .وجوابا ً على مالحظتن ألول:
ٔ -إن الفعل "زال" ومضارعه "ٌزال" ٌختلف عن األفعال الماضٌة األخرى فإن دخول ال النافٌة على الفعل
الماضً "زال" تؤدي المعنى نفسه الناتج عن دخول ال النافٌة على الفعل المضارع "ٌزال" أي ال ٌكون الموضوع
دخول ال النافٌة على فعل ماض بل كأنها دخلت على الفعل المضارع ،فإذا للت "ال زال فالن جالساً" فإن المعنى
الماضً لد للب إلى المضارع فكأنن تمول "ال ٌزال فالن جالساً" ،وهذه المٌزة فً الفعل "زال" مع ال النافٌة تكاد
ال تكون مع األفعال الماضٌة األخرى وأكرر الحدٌث عن "زالٌ-زال" .وبناء علٌه فإن ال النافٌة تدخل على "زال"
دخوالً عادٌا ً للدعاء وغٌر الدعاء:
أ -أما للدعاء فكأن تمول لصاحبن :ال زلت بخٌر.
ب -وأما لغٌر الدعاء فكما فً الحدٌث :أخرج أبو بكر الفرٌابً المتوفى "ٖٔٓ هـ" فً كتابه "المدر" حدٌث
نافع عن ابن عمر لال :لَالَ :لَالَ ْ
َّللاَِ ،ال َزا َل ٌُ ِصٌبُكَ فًِ ُك ِ ّل ع ٍَام َو َج ٌع ِم ْن تِ ْل ِك الشَّا ِة
سو َل ه
سلَ َمةٌََ :ا َر ُ
ت أ ُ ُّم َ
ً َوآ َد ُم فًِ ِطٌنَ ِت ِه».
وب َ
صا َب ِنً َ
َّللاِ َ « :ما أ َ َ
ا ْل َم ْ
سو ُل ه
س ُمو َم ِة اله ِتً أ َ َك ْلتَ لَالَ :فَمَا َل َر ُ
ش ًْ ٌء ِم ْن َها ِإ َّال َو ُه َو َم ْكت ُ ٌ
علَ َّ
وواضح هنا أن "ال زال" لٌست للدعاء.
ٕ -ومن الجدٌر ذكره أن خبر ال زال ٌكون مالزما ً السمها وفك ممتضى الحال ،سواء أكانت المالزمة طوٌلة
أم لصٌرةٌ :مول أحمد الحازمً فً كتابه شرح ألفٌة ابن مالن (ابن مالن المتوفى27ٕ :هـ)ٌ ،مول( :ومعنى زال
وأخواتها تدل على مالزمة الصفة للموصوف مذ كان لابالً لها ،اتفك النحاة على أن هذه األربع كلها بمعنى واحد
"زال ،وبرح ،وفتئ ،وانفن" بمعنى واحد ٌدل على مالزمة الصفة للموصوف ،الصفة الذي هو خبرها،
للموصوف الذي هو اسمها ،لكن كل مالزمة بحسب الجملة" ،ال زال زٌد عالماً" األصل فً االتصاف بالعلم أنه
مدة بمائه منذ أن شم رائحة العلم إلى أن ٌموت هذا األصل فٌه" .ال زال زٌد لائماً" هذا ٌنفن عنه فً ولت دون
ولت" ...ال زال زٌد صائماً" فً ولت الصٌام ،وأما إذا جاء المغرب انتهى الولت )...انتهى
وكما ترى فأهل اللغة ٌستعملون "ال زال" استعماالً عادٌا ً للدعاء وغٌر الدعاء.
ٕ -األفعال الماضٌة األخرى:
أٌ -كون الدعاء هو الغالب فً دخول "ال" علٌها ،فتدعو على العدو بمولن :ال نصره هللا.
بٌ -كون استعمالها للنفً مع ال نادرا ً على اعتبار أن الماضً لد ولع فال معنى لنفٌه ،وفً هذه تختلف عن
زال ألن دخول ال النافٌة على زال ٌملبها للمضارع فتكون بمعنى لم ٌزل ،وأما األفعال الماضٌة األخرى فتبمى
ماضٌة بدخول ال علٌها ولهذا كان استعمالها للنفً مع ال نادراً ،ولكنها تمع للنفً فً حاالت محددة منها:

صلَّى﴾.
ص َّد َ
ق َو َال َ
 تكون للنفً إذا كررت مثل ﴿فَ َال َ تتردد بٌن النفً والتحضٌض إذا سبمتها الفاء ولم تتكرر لفظا ً وتلتمس لرٌنة للترجٌح مثل﴿ :فَ َال ْاقت َ َح َما ْلعَقَبَةَ﴾ ،فٌمكن فهمها على النحو التالً:
 للنفً كما جاء فً "معانى القرآن لألخفش (المتوفى512 :هـ)"( :ولال سبحانه ﴿فَ َال ْاقت َ َح َم ا ْلعَقَبَةَ﴾ أي
فَلَ ْم ٌَمَتْ ِح ْم ) ...وكما جاء فً تفسٌر "الكشاف" للزمخشري (المتوفى235 :هـ) حٌث اعتبرها للنفً وأنها مكررة
فً المعنى فقال .. ( :فإن للت :للما تمع "ال" الداخلة على الماضً إال مكررة ،فما لها لم تكرر فً الكالم األفصح؟
للت :هً متكررة فً المعنى ،ألن معنى ﴿فَ َال ْاقت َ َح َم ا ْلعَقَبَةَ﴾ أي فال فن رلبة ،وال أطعم مسكٌنا .أال ترى أنه فسر
التحام العمبة بذلن ...)...وكما جاء فً مغنً اللبٌب عبد هللا بن ٌوسف "ابن هشام" (المتوفى161 :هـ) حٌث
س ْب َحانَهُ َوت َ َعالَى ﴿فَ َال ْاقت َ َح َم ا ْلعَقَبَةَ﴾ فَإِن َال فٌِ ِه مكررة فًِ ْال َم ْعنى ِألَن ْال َم ْعنى فَ َال فن َرلَبَة َو َال
ٌمولَ ( :وأما لَ ْوله ُ
ْ
أطعم ِمسْكٌنا ِألَن َذ ِلن ت َ ْف ِسٌر للعمبة لَالَه ه
ي)...
الز َم ْخش َِر ّ
 للتحضٌض:
 جاء فً كتاب معانً القرآن للكسائً المتوفى (151هـ) صفحة  ٕٗ2فً سورة المٌامة:( ...ولوله تعالى ﴿فَ َال ْاقت َ َح َم ا ْلعَقَبَةَ﴾ ...معناه أفال التحم العمبة أي فهال التحم فحذف ألف االستفهام ).انتهى.
 وجاء فً تفسٌر "أبو دمحم سهل التُستري" (المتوفى553 :هـ)( :لوله تعالى﴿ :فَ َال ْاقت َ َح َم ا ْلعَقَبَةَ﴾ لال :أيفهال جاوز الصراط والعمبة دونها )...وجاء فً تفسٌر الطبري وابن كثٌر بالمعنى نفسه كذلن أي "هاله" ،وأورد
المرطبً فً تفسٌره المعنٌٌن بمعنى "لم" وبمعنى "هاله".
والخالصة:
ٔ -تدخل "ال" على "زالٌ-زال" دخوالً عادٌا ً للدعاء وغٌر الدعاء.
ٕ -للما تدخل "ال" على األفعال الماضٌة األخرى على اعتبار أن الماضً لد ولع فال معنى لنفٌه.
ٖ -ولكنها تدخل على األفعال الماضٌة فً حاالت معٌنة محددة ومن هذه الحاالت :إذا تكررت ،وإذا سبمتها
الفاء.
ٗ -وبذلن فما أورده األدمن من المول "الصراع ال زال لائما ً فً تركٌا" هو صحٌح.
هذا مدى علمً فً المسألة وفوق كل ذي علم علٌم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 ٔ1ذو الحجة ٖٔٗ7هـ
الموافك ٕٕٔٓٔ2/ٓ1/م
رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبوك:
https://www.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741
828.122848424578904/523245561205853/?type=3&theater

رابط الجواب من صفحة األمٌر على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/p
osts/9SYBryLhBxh

رابط الجواب من صفحة األمٌر على توٌتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/778636944947421184?lang=ar
موقع حزب التحرٌر
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمً المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جرٌدة الراٌة

موقع إعالمٌات حزب التحرٌر

موقع الخالفة

www.alraiah.net

www.htmedia.info

www.khilafah.net

