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A>#x‹tã ô`iBÏ /ä3ŠÉfZè? ;ot•»pgÏB 4’n?tã ö/ä3—9ßŠr& ö@yd (#qãZtB#uä tûïÏ%©!$# $pkš‰r'¯»tƒ â
óOä3Ï9ºuqøBr'Î/ «!$# È@‹Î6y™ ’Îû tbrß‰Îg»pgéBru ¾Ï&Î!qß™‘u ur «!$$Î/ tbqãZÏB÷sè? # 8LìÏ9r&
ö/ä3t/qçRèŒ ö/ä3s9 ö•Ïÿøótƒ # tbqçHs>÷ès? ÷LäêZä. bÎ) ö/ä3©9 ×Žö•yz ö/ä3Ï9ºsŒ 4 öNä3Å¡àÿRr&ur
’Îû Zpt6hŠÍ sÛ z`Å3»|¡tBur ã•»pk÷XF{$# $pkÉJøtrB `ÏB “Ì•øgrB ;M»¨Zy_ óOä3ù=Åzô‰ãƒur
z`BÏi ×ŽóÇtR ( $uhtRq™7ÏtéB 3“t•÷zé&ur # ãLìÏàyèø9$# ã—öqxÿø9$# y7Ï9ºsŒ 4 5bô‰tã ÏM»¨Zy_
١٣  ـ١٠  ﺍﻟﺼﻒá

ّ

ﺻﺪﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ

tûüÏZÏB÷sßJø9$# ÎŽ³
Åe o0ur 3 Ò=ƒÌ•s% Óx÷Gsùur «!$#

ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺸﺮﻑ
أﺷﮭد أنﱠ أ ُطروﺣﺔ اﻟطﺎﻟب ) ﺟﻼل اﻟدﯾن ﯾوﺳف ﻓﯾﺻل اﻟﻌﯾداﻧﻲ ( اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑـ ) اﻻﺣﺗﻣﺎل
اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ( أ ُﻋ ﱠدت ﺗﺣت إﺷراﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ – ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ –
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة  ،وأ ّﻧﮭﺎ ﻗد اﺳﺗوﻓت ﺧطﺗﮭﺎ اﺳﺗﯾﻔﺎ ًء ﺗﺎ ّﻣﺎ ً .

اﻟﻣﺷرف
اﻻﻣﺿﺎء :
اﻻﺳم  :أ.د.ﻓﺎﺧر ھﺎﺷم ﺳﻌد اﻟﯾﺎﺳري
اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠١١ / / :م

ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة أُر ﱢﺷﺢ ھذه اﻷ ُطروﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ .

رﺋﯾس اﻟﻘﺳم
اﻟﺗوﻗﯾﻊ :
اﻻﺳم  :أ.م.د.ﺣﺳﯾن ﻋودة ھﺎﺷم
اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠١١ / / :م

ﺇﻗﺮﺍﺭ ﳉﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻧﺷــﻬد ﻧﺣــن أﻋﺿــﺎء ﻟﺟﻧــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ّأﻧﻧــﺎ اطّﻠﻌﻧــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷُطروﺣــﺔ اﻟﻣوﺳــوﻣﺔ ﺑ ـ ) اﻻﺣﺗﻣــﺎل
ـرﻓﻲ ﻓــﻲ اﻟﻘ ـرآن اﻟﻛــرﯾم ( اﻟﺗــﻲ ﻗـ ّـدﻣﻬﺎ اﻟطﺎﻟــب ) ﺟــﻼل اﻟــدﯾن ﯾوﺳــف ﻓﯾﺻــل اﻟﻌﯾــداﻧﻲ (
اﻟﺻـ ّ

( ﻟﻧﯾــل

وﻧﺎﻗﺷــﻧﺎﻩ ﻓﯾﻬــﺎ وﻓﯾﻣــﺎ ﻟــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﻬــﺎ وﻧﻌﺗﻘــد أّﻧﻬــﺎ ﺟــدﯾرة ﺑــﺎﻟﻘﺑول ﺑﺗﻘــدﯾر )
درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وآداﺑﻬﺎ .

ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ

ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻻﺳــــم  :أ.د .رﯾﺎض ﯾوﻧس اﻟﺳوّ اد

اﻻﺳــــم  :أ.م.د .ﺟﺎﺑر ﻣﺣﯾﺳن ﻋﻠﯾوي

اﻟﺗﺎرﯾـﺦ :

اﻟﺗﺎرﯾـﺦ :

ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ

ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ

اﻻﺳــــم  :أ.م.د .ﺣﺎﻣد ﻧﺎﺻر ﻋﺑود

اﻻﺳــــم  :أ.م.د .ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺟﺑﺎر ﻏﺎﻧم

اﻟﺗﺎرﯾـﺦ :

اﻟﺗﺎرﯾـﺦ :

رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ

ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ ) اﻟﻣﺷرف (
اﻻﺳــــم  :أ.د .ﻓﺎﺧر ھﺎﺷم ﺳﻌد اﻟﯾﺎﺳري

اﻻﺳــــم  :أ.د .ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﺟﺑﺎر

اﻟﺗﺎرﯾـﺦ :

اﻟﺗﺎرﯾـﺦ :

ﺻدّ ق اﻷُطروﺣﺔ ﻣﺟﻠس ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة .

ﻋﻣﯾد ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
اﻻﺳم  :أ.د .أﻣﯾن ﻋﺑداﻟﺟﺑﺎر ﻋﺑداﷲ اﻟﺳﻠﻣﻲ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ :

ﱠ ّ
ﺇﱃ ﻣﻦ ﻳﻜﻞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺻﻔﺎﺗﻪ ...
ﻭﳛﺎﺭ ﺍﳉﻨﺎﻥ ﰲ ﺗﺼﻮﺭ ﺫﺍﺗﻪ ...
ﻭﺗﻨﺒﻬﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ ...
ﺇﳍﻲ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻮﺟﻬﻚ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﺎ ﻛﺮﻳﻢ ...
ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻴﺪﺍﻧﻲ

ﺷﻛر وﻋرﻓﺎن
اﻟﺣﻣد

واﻟﺣﻣد ﺣﻘّﮫ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻘﮫ ﺣﻣداً ﻛﺛﯾراً  ،واﻟﺷﻛر ﻟﻧﻌﻣﺎﺋﮫ وآﻻﺋﮫ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻐﮭﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﻔﺿﻠ ِﮫ

وإﺣﺳﺎﻧ ِﮫ  .ﻓﺄﺣﻣدهُ ﺣﻣد اﻟﺣﺎﻣدﯾن وأﺷﻛره ﺷﻛر اﻟﺷﺎﻛرﯾن ﻟﻣﺎ وﻓّق ﻟﻲ اﻟﺳﯾر ﻓﻲ اﻟرﺣﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ
ﻓﮭو اﻟﻧﻌﻣﺔ اﻟﺟﻠﯾﻠﺔ  ،ﻓﻌﻠّﻣﻧﻲ ﻣﺎ ﻟم أﻛن أﻋﻠم ﻓﮭﻲ ﻣﻧﯾﺗﻲ اﻟﻣرﯾدة  ،ﻓﺑﺻّرﻧﻲ ﺑﻧور اﻟﻌﻠم وھﻲ اﻟرؤﯾﺔ
اﻟﺣدﯾدة  ،ﻓﺄﺑﻌد ﻋ ّﻧﻲ اﻷوھﺎم واﻷﺑﺎطﯾل ﺑﺎﻟوﻗﻔﺔ اﻟﺳدﯾدة  ،ﻓﻧﻌم اﻟﺳﯾر ھو وﻧﻌم اﻟوﻗﻔﺔ ھﻲ .
إﻟﻰ ﻛ ﱢل ﻣن أﺳﮭم وﻗ ّدم اﻟﻌون ﻓﻲ رﻓد ھذه اﻷُطروﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷورة واﻟﻣؤازرة ﻓﻼ ﯾﺳﻌﻧﻲ ّإﻻ أنْ
أﺗﻘدم ﻟﮭم ﺑﺎﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر واﻻﻣﺗﻧﺎن اﻟوﻓﯾر وأﺧصﱡ ﺑﺎﻟذﻛر ﺷﯾﺧﻲ اﻟﻣﻔﺿﺎل اﻟﻣﺷرف اﻷﺳﺗﺎذ
اﻟدﻛﺗور ﻓﺎﺧر اﻟﯾﺎﺳري ﻟﻣﺎ ﺑذﻟﮫ ﻣن ﺟﮭ ٍد ﻓﻲ ﺳﻔر ﻗراءة اﻷُطروﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗوﺟﯾﮫ ﻟﻛ ﱢل ﺻﻐﯾر ٍة
وﻛﺑﯾر ٍة ﻷﺟل إﺧراج ھذا اﻟﻌﻣل اﻟﺻرﻓﻲ اﻟﻘرآﻧﻲ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻣﺛﻠﻰ واﻷﻧﺎﻗﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟدراﺳﺎت
اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻷُﺧرى  .وأﺷﻛر أﯾﺿﺎ ً أﺳﺎﺗﯾذي اﻷﻓﺎﺿل ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺑﺻرة اﻋﺗزازاً وﺗﻘدﯾراً .
وأﻗف إﺟﻼﻻً واﺣﺗراﻣﺎ ً أﻣﺎم أﺑﻲ وأﻣﻲ وأﺗﻘدم ﻟﮭﻣﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن داﻋﯾﺎ ً ﻟﮭﻣﺎ اﻟﻣوﻟﻰ ﺑﺎﻟرﺣﻣﺔ
واﻟرﺿوان إ ﱠﻧ ُﮫ ﺑدﯾﻊ اﻹﺣﺳﺎن ﻟﻣﺎ ﻗ ّدﻣﺎه ﻟﻲ ﻣن اﻟدﻋوة اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ واﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺑذوﻟﺔ .
وأﺗﻘدم ﺑﺷﻛري واﺣﺗراﻣﻲ إﻟﻰ ﺷرﯾﻛﺔ درﺑﻲ وأ ُ ّم أوﻻدي زوﺟﺗﻲ ﺣ ّﺑﺎ ً ووﻓﺎ ًء ﻟﻣﺎ ﻋﺎﻧﺗ ُﮫ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ
ﺗﺣﻣّل أﻋﺑﺎء ھذا اﻟﺳﻔر اﻟﻣﺿﻧﻲ ﻓﺟزاھﺎ ﷲ ﺧﯾر اﻟﺟزاء .
وأﺧصّ ﺑﺎﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر أﺧوي وﺳﺎم ووﺟﯾﮫ ﺑﻣدھﻣﺎ ﻟﻲ ﯾد اﻟﻌون ﻓﻲ ﺷدﺗﻲ وﻓﺎﻗﺗﻲ  ،ﺳﺎﺋﻼً
اﻟﻣوﻟﻰ ﺟ ﱠل اﺳﻣﮫ أن ﯾوﻓق ﻟﮭﻣﺎ إ ﱠﻧ ُﮫ ﺧﯾر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن وأوﺳﻊ اﻟﻣﻌطﯾن .
وﯾطﯾب ﻟﻲ أن أﻗف وﻗﻔﺔ اﺣﺗرام واﻣﺗﻧﺎن أﻣﺎم أﺧوﺗﻲ اﻷﺳﺎﺗذة اﻷﻓﺎﺿل ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ذي ﻗﺎر ﺟﻣﯾﻌﺎ ً وأﺧصﱡ ﺑﺎﻟذﻛر أﺧﻲ اﻟﻌزﯾز واﻟدﻛﺗور اﻟﻣﻌطﺎء راﻓد ﻣطﺷر
ﻋون  ،واﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور رﯾﺎض اﻟﺳوّ اد واﻟدﻛﺗور ﺳﺎھر ﺣﺳﯾن ﻧﺎﺻر ،
اﻟﺳﻌﯾدان ﺑﻣﺎ ﻗ ّدﻣﮫ ﻟﻲ ﻣن
ٍ
واﻟدﻛﺗور ﻣﮭﻧد ذﯾﺎب ﻓﯾﺻل  ،واﻷﺳﺗﺎذ ﻧﻌﻣﺎن ﻋﻧﺑر ھوﯾرف ﻓﺟزاھم ﷲ ﻋ ّﻧﻲ ﺧﯾر ﺟزاء
اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن.
واﺿﺢ
وأﺧصﱡ ﺑﺎﻟﺷﻛر واﻻﻣﺗﻧﺎن أﺧواﻧﻲ اﻷﻓﺎﺿل ﻓﻲ ﻣﻛﺗب ﺗﺎﻻ ﻟﻸﻧﺗرﻧت ﻟﻣﺎ ﺑذﻻه ﻣن ﺟﮭ ٍد
ٍ
ﻓﻲ ﺗﺟﺷم طﺑﺎﻋﺔ اﻷُطروﺣﺔ اﻟﺻرﻓﯾﺔ  ،وأﺧصﱡ ﺑﺎﻟذﻛر اﻷﺳﺗﺎذ ﺟﺎﺳم ﻋﮕﻠﺔ أﺑﺎ ﻣﺣﻣّد وأﺧﻲ اﻟﻌزﯾز
ﻓوّ از ﺣﻣدان أﺑﺎ ﺟﻌﻔر ﻓﺷﻛراً ﺟزﯾﻼً ﻟﮭﻣﺎ .

وﻻ ﯾﻔوﺗﻧﻲ أن أﺷﻛر ﻛ ّل ﻣن أﻋﺎن وأﺳﮭم ﺑﻣ ﱢد ﯾد اﻟﻣﻌوﻧﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ھذه اﻷُطروﺣﺔ ﻻ
ﺳﯾّﻣﺎ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ذي ﻗﺎر ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟدﻛﺗور اﻟﻔﺎﺿل رﻋد ھﺎﺷم ﻋﺑود وأﻋﺿﺎء
ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ذي ﻗﺎر اﺣﺗراﻣﻲ وﺗﻘدﯾري  .اﻟﻠﮭم ﺟﺎزھم ﺑﺎﻟﺧﯾرات واﻟﺑرﻛﺎت  .ﻓﺄﺣﻣد
ﷲ ﻟﻲ وﻟﻛم إ ﱠﻧ ُﮫ ﺳﻣﯾﻊ ﻣﺟﯾب .

اﻟﺑﺎﺣث

ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ
اﻟﺻﻔﺣﺔ
إﻟﻰ
ﻣن

اﻟﻣوﺿـــوع
اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
اﻟﻣﻘدﻣﺔ .
اﻟﺗﻣﮭﯾد .
اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ َﻓﻠَك اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻدرﯾﺔ .
اﻷول  :اﻻﺣﺗﻣﺎل
ّ
اﻟﻔﺻل ّ
اﻷول  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ أﺻل اﻟﻣﺻدر .
• اﻟﻣﺑﺣث ّ
١ـ ) َﻓ َﻌل (
٢ـ ) َﺗ َﻔﺎْﻋُل (
٣ـ ) ِﻓ ﱠﻌﺎْل (
٤ـ ) ِﻓ َﻌﺎْل (
٥ـ ) ِﻓﻌْ ل (
٦ـ ) ﻓُﻌْ َ ْ
ﻼن (
٧ـ ) ِﻓﻌْ ﻠِﻲّ (
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺻدر واﻻﺳم .
١ـ ) َﻓﻌْ ل (
٢ـ ) ﻓُﻌْ ﻠَﺔ (
٣ـ ) ِﻓﻌْ ل (
٤ـ ) ِﻓﻌْ ﻠَﺔ (
٥ـ ) َﺗ ْﻔ ُﻌﻠَﺔ (
٦ـ ) َﻓ َﻌﺎْﻟَﺔ (
٧ـ ) ِﻓﻌْ َ ْ
ﻼل (
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺻدر واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت .
١ـ ) َﻓﻌْ ل (
٢ـ ) َﻓ ِﻌﯾْل (
٣ـ ) َﻓﻌْ ﻠَﺔ (
٤ـ ) ﻓُﻌْ َ ْ
ﻼن (
٥ـ ) َﻓﺎْ ِﻋﻠَﺔ (
٦ـ ) َﻣ ْﻔ َﻌل (
٧ـ ) ﻣُﺳْ َﺗ ْﻔ َﻌل (
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺻدر واﻟﺟﻣﻊ .
١ـ ) َﻓﻌْ ل (
٢ـ ) َﻓﻌِل (
٣ـ ) ِﻓ َﻌﺎْل (
٤ـ ) ﻓُﻌ ُْول (
٥ـ ) إِ ْﻓ َﻌﺎْل (
أ

أ-ث
أ–د
٨–١
٥٨ – ٩
٢٤ – ٩
١١ – ٩
١٣ – ١١
١٦ – ١٣
١٩ – ١٦
٢١ – ١٩
٢٣ – ٢١
٢٤ – ٢٣
٣٦ – ٢٥
٢٦ – ٢٥
٢٨ – ٢٦
٣٠ – ٢٨
٣٢ – ٣١
٣٣ – ٣٢
٣٥ – ٣٣
٣٦ – ٣٥
٤٩ – ٣٧
٣٩ – ٣٧
٤٠ – ٣٩
٤٢ – ٤٠
٤٣ – ٤٢
٤٥ – ٤٤
٤٧ – ٤٥
٤٩- ٤٧
٥٨ – ٥٠
٥١ – ٥٠
٥٢ – ٥١
٥٤ – ٥٢
٥٥ – ٥٤
٥٦ – ٥٥

٦ـ ) ﻓُﻌُل (
٧ـ ) ﻓُﻌْ ﻠَﻰ (
اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ َﻓﻠَك اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت .
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل
ّ
اﻷول  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﺳم اﻟﻔﺎﻋل .
• اﻟﻣﺑﺣث ّ
١ـ ﺻﯾﻐﺔ اﺳم اﻟﻔﺎﻋل ﻣن اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﻣﺟرّ د .
٢ـ ﺻﯾﻐﺔ اﺳم اﻟﻔﺎﻋل ﻣن اﻟﻣزﯾد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺣرف .
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ .
١ـ ) َﻓ ﱠﻌﺎْل (
٢ـ ) ِﻣ ْﻔ َﻌﺎْل (
٣ـ ) َﻓ ْﯾﻌ ُْول (
٤ـ ) ﻓُﻌ ْﱡول (
٥ـ ) ﻓُ ﱠﻌﺎْل (
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷ ّﺑﮭﺔ .
١ـ ) َﻓ ْﯾ َﻌل (
٢ـ ) ِﻓﻌْ ﻠَﻰ (
٣ـ ) َﻓ ِﻌﻠَﺔ (
٤ـ ) َﻓ ِﻌﯾْل (
٥ـ ) َﻓﻌِل (
٦ـ ) َﻓﻌ ُْول (
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﺳم اﻟﻣﻔﻌول .
١ـ ) َﻣ ْﻔﻌ ُْول (
٢ـ ) ُﻣ َﻔﻌْ ﻠَل (
٣ـ ) ُﻣ َﻔﻌﱠل (
٤ـ ) َﻓ ِﻌﯾْل (
٥ـ ) َﻓﻌ ُْول (
٦ـ ) َﻣ ْﻔ َﻌل (
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﺳم اﻟﺗﻔﺿﯾل .
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎدس  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﺳﻣﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن .
١ـ ) َﻣ ْﻔ َﻌل (
٢ـ ) َﻣ ْﻔﻌِل (
٣ـ ) ُﻣ ْﻔ َﺗ َﻌل (
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑﻊ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﺳم اﻵﻟﺔ .
١ـ ) ِﻣ ْﻔ َﻌﻠَﺔ (
٢ـ ) َﻓﺎْﻋ ُْول (
٣ـ ) ِﻓ َﻌﺎْل (
٤ـ ) ِﻓ ِﻌ ّل (
اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ َﻓﻠَك ﺻﯾﻎ اﻟﺟﻣوع .
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث  :اﻻﺣﺗﻣﺎل
ّ
اﻷول  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺟﻣوع اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ .
• اﻟﻣﺑﺣث ّ
أوّ ﻻً  :ﺟﻣﻊ اﻟﻣذﻛر اﻟﺳّﺎﻟم .
ب

٥٧ – ٥٦
٥٨ – ٥٧
١٢٦ – ٥٩
٦٩ – ٥٩
٦٥ – ٥٩
٦٩ – ٦٥
٧٩ – ٧٠
٧٣ – ٧٠
٧٥ – ٧٣
٧٦ – ٧٥
٧٧ – ٧٦
٧٩ – ٧٧
٩٣ – ٨٠
٨٢ – ٨٠
٨٤ – ٨٢
٨٦ – ٨٤
٩٠ – ٨٦
٩٢ – ٩٠
٩٣ – ٩٢
١٠٣ – ٩٤
٩٥ – ٩٤
٩٧ – ٩٥
٩٨ – ٩٧
١٠٠ – ٩٩
١٠٢ – ١٠٠
١٠٣ – ١٠٢
١٠٩ – ١٠٤
١١٧ – ١١٠
١١٢ – ١١١
١١٥ – ١١٢
١١٧ – ١١٥
١٢٦ – ١١٨
١٢١ – ١١٩
١٢٣ – ١٢١
١٢٤ – ١٢٣
١٢٦ – ١٢٥
١٧١ – ١٢٧
١٣٥ – ١٢٧
١٢٩ – ١٢٧

ﺛﺎﻧﯾﺎ ً  :ﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﻧث اﻟﺳّﺎﻟم .
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻎ ﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺳﯾر .
أوّ ﻻً  :ﺟﻣوع اﻟﻘﻠّﺔ .
١ـ ) أَ ْﻓﻌُل (
٢ـ ) أَ ْﻓ ِﻌﻠَﺔ (
٣ـ ) أَ ْﻓ َﻌﺎْل (
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً  :ﺟﻣوع اﻟﻛﺛرة .
١ـ ) َﻣ َﻔﺎْﻋِ ﻠَﺔ (
٢ـ ) ﻓُﻌ ُْول (
٣ـ ) ﻓُ َﻌ َ ْ
ﻼء (
٤ـ ) ﻓُﻌُل (
٥ـ ) ﻓُ َﻌﺎْﻟَﻰ (
٦ـ ) ﻓُﻌْ ل (
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ َﻓﻠَك اﻟﺟﻣوع اﻷُﺧرى .
أوّ ﻻً  :ﻓﻲ اﺳم اﻟﺟﻧس اﻟﺟﻣﻌﻲ .
١ـ ) َﺛ َﻣر (
٢ـ ) ﻗُﻣﱠل (
٣ـ ) ﻟِ َﺑدَا (
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً  :ﻓﻲ اﺳم اﻟﺟﻣﻊ .
١ـ ) أَ َﺑﺎْ ِﺑﯾْل (
٢ـ ) َر ْﻓ َرف (
٣ـ ) ِﺟ َﻣﺎْﻟَت (
اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ َﻓﻠَك اﻷﻓﻌﺎل .
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل
ّ
اﻷول  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺎﺿوﯾﺔ .
• اﻟﻣﺑﺣث ّ
١ـ ) أَ ْﻓ َﻌ َل (
٢ـ ) َﻓ ُﻌ َل (
٣ـ ) َﻓ َﻌ َل (
٤ـ ) اﺳْ َﺗ ْﻔ َﻌ َل (
٥ـ ) ا ْﺗ َﻔ ﱠﻌ َل (
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﻋﯾﺔ .
١ـ ) َﯾ َﺗ َﻔ ﱠﻌ ُل (
٢ـ ) َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل (
٣ـ ) َﯾ ْﻔ َﻌ ُل (
٤ـ ) أَ ْﻓ ُﻌ ُل (
٥ـ ) َﺗ ْﻔ ُﻌ ُل (
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣرﯾﺔ .
١ـ ) َﻓ ْل (
٢ـ ) أ ْﻓ ِﻊ (
٣ـ ) ُﻋ ْل (
ت

١٣٥ – ١٢٩
١٥٨ – ١٣٦
١٤٣ – ١٣٦
١٣٨ – ١٣٧
١٤١ – ١٣٨
١٤٣ – ١٤١
١٥٨ – ١٤٣
١٤٦ – ١٤٤
١٤٨ – ١٤٦
١٥٢ – ١٤٩
١٥٣ – ١٥٢
١٥٦ – ١٥٣
١٥٨ – ١٥٦
١٧١ – ١٥٩
١٦٤ – ١٥٩
١٦١ – ١٥٩
١٦٢ – ١٦١
١٦٤ – ١٦٢
١٧١ – ١٦٤
١٦٨ – ١٦٥
١٦٩ – ١٦٨
١٧١ – ١٦٩
٢١٨ – ١٧٢
١٨٥ – ١٧٢
١٧٥ – ١٧٢
١٧٦ – ١٧٥
١٧٨ – ١٧٧
١٨٣ – ١٧٩
١٨٥ – ١٨٣
١٩٧ – ١٨٦
١٨٨ – ١٨٦
١٩٠ – ١٨٨
١٩٢ – ١٩٠
١٩٥ – ١٩٣
١٩٧ – ١٩٥
٢٠٩ – ١٩٨
٢٠٠ – ١٩٩
٢٠٢ – ٢٠١
٢٠٤ – ٢٠٢

٤ـ ) ﻋ ُْوا (
٥ـ ) َﻓﻌْ َن (
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﮭول .
أوّ ﻻً  :ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﮭول .
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً  :ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرع اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﮭول .
اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أُﺧرى .
اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس  :اﻻﺣﺗﻣﺎل
ّ
اﻷول  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺟذور اﻷﻟﻔﺎظ وأﺻوﻟﮭﺎ .
• اﻟﻣﺑﺣث ّ
١ـ ﻟﻔظ اﻟﺟﻼﻟﺔ ) ﷲ (
٢ـ ) آﯾﺔ (
٣ـ ) آل (
ْ
٤ـ ) َرﯾ َْﺣﺎن (
٥ـ ) دَم (
٦ـ ) َﺷ ْﯾ َطﺎن (
٧ـ ) ِرﺟْ ُز (
ﺧ ْﻧ ِزﯾر (
٨ـ ) ِ
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن أﻋﺟﻣﯾﺔ اﻟﻠﻔظ واﺷﺗﻘﺎﻗﮫ اﻟﻌرﺑﻲ .
١ـ ) آدم (
٢ـ ) ﻋِ ْﯾ َﺳﻰ (
٣ـ ) َﺗ ْو َر ْاة (
٤ـ ) إِ ْﻧ ِﺟﯾْل (
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﺗذﻛﯾر واﻟﺗﺄﻧﯾث .
١ـ ) اﻟﻠﱢﺳﺎن (
٢ـ ) اﻟﺳﱠﻣﺎء (
٣ـ ) ﺳ ُْﻠ َطﺎْن (
٤ـ ) اﻟ ﱠﻧ ْﺧل (
• اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن اﻹﻓراد واﻟﺟﻣﻊ
١ـ ) اﻟﻔُ ْﻠك (
٢ـ ) ُﻧﺻُب (
٣ـ ) َزﺑ ُْور (
٤ـ ) اﻟﺻ ْﱡور (
• اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ﺑﺄھم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث .
• اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ .
• ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﮕﻠﯾزﯾﺔ .

ث

٢٠٦ – ٢٠٤
٢٠٩ – ٢٠٦
٢١٨ – ٢١٠
٢١٤ – ٢١٠
٢١٨ – ٢١٥
٢٥٨ – ٢١٩
٢٣٥ – ٢١٩
٢٢٢ – ٢١٩
٢٢٥ – ٢٢٣
٢٢٧ – ٢٢٥
٢٢٨ – ٢٢٧
٢٣٠ – ٢٢٩
٢٣٢ – ٢٣٠
٢٣٤ – ٢٣٢
٢٣٥ – ٢٣٤
٢٤٣ – ٢٣٦
٢٣٨ – ٢٣٦
٢٣٩ – ٢٣٨
٢٤١ – ٢٣٩
٢٤٣ – ٢٤١
٢٥١ – ٢٤٥
٢٤٧ – ٢٤٦
٢٤٨ – ٢٤٧
٢٥٠ – ٢٤٩
٢٥١ – ٢٥٠
٢٥٩ – ٢٥٢
٢٥٤ – ٢٥٢
٢٥٥ – ٢٥٤
٢٥٧ – ٢٥٥
٢٥٩ – ٢٥٧
٢٦٦ – ٢٦٠
٢٨٧ – ٢٦٧

¹–³

اﻟ ُﻣ َﻘدﱢ َﻣﺔ
ﺑﺴﻢ ﺍ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
أﻓﺿل اﻟﺻﻼة وأ َﺗ ﱠم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﺧﯾر اﻟﺧﻠق أﺟﻣﻌﯾن ﺣﺑﯾب إﻟﮫ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﻣﺣﻣّد ﺑن ﻋﺑدﷲ
اﻟﻣﺻطﻔﻰ اﻷﻣﯾن وآل ﺑﯾﺗﮫ اﻟطﯾﺑﯾن اﻟطﺎھرﯾن وأﺻﺣﺎﺑﮫ اﻟﻣﻧﺗﺟﺑﯾن اﻟ ُﻐرّ اﻟﻣﯾﺎﻣﯾن أﻓﺿل وأﻛﻣل
وأﺣﺳن ﻣﺎ ﺻﻠﯾت ﻋﻠﻰ أﺣ ٍد ﻣن ﺧﻠﻘك أﺟﻣﻌﯾن .
وﺑﻌد  ...ھذه دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻋُﻧوﻧت ﺑـ )) اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ((
وھﻲ دراﺳﺔ ﻓﻲ َﻓﻠَك اﻟدرس اﻟﺻرﻓﻲ وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد ﺗﺄﻣل اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .
وﻗد ﻛﺎن ﺳﺑب اﺧﺗﯾﺎري ھذا اﻟﻣوﺿوع ھو ﺧدﻣﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻟﺗﺣﻘﯾق رﺿواﻧﮫ ﺟ ﱠل اﺳﻣﮫ
ﺑﺷﻛل أﺳﺎس وﺧدﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺎﻟﮭﺎ اﻟﺷرف واﻟﻔﺧر ﺑﻧزوﻟ ِﮫ ﺑﮭﺎ  .وﻛذﻟك ﻟﻣﺎ وﺟدت ﻣن
ھذا اﻟ َﻣﻌْ َﻠم اﻟواﺿﺢ اﻟذي ﺗداﺧﻠت ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﻧﺎھﺎ
ُ
ﺗﺄﻣﻠت
وﻣﻌﻧﺎھﺎ  .ﻓﺄﻓﺻﺣت اﻟدراﺳﺔ ﻋن أﺳﺑﺎب ھذه اﻟظﺎھرة ﻓﻛﺎن أﺑرزھﺎ اﻟﻘراءات اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ  ،زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك اﺧﺗﻼف اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﮭﺟﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
واﺧﺗﻼف اﻷﺻول اﻻﺷﺗﻘﺎﻗﯾﺔ واﻟﺟذور اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ واﻟدرس اﻟﻣﻘﺎرن وﺑﯾﺎن أﺛرھﺎ ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ
اﻟﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  .وھذا اﻻﺣﺗﻣﺎل أﻋطﻰ ﺷﯾﺋﺎ ً ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ھذا ﻣن ﺟﺎﻧب وﻣن ﺟﺎﻧب
آﺧر أﻋطﻰ اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻠﮭﺟﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻘراءات اﻟﻘرآﻧﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺣﻣل اﻟﺻوﺗﻲ واﻟﺻرﻓﻲ ) ﺑﺎﻟﻔوﻧﯾم واﻟﻣورﻓﯾم ( ﻟﻠﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ  .وﻓﻲ ﻛ ﱢل اﻷﺣوال ﯾﻛون
اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ اﻟﻣﻘ ّدم ﻟﻠذھن ﻣﻘﻧﻌﺎ ً ﺑﻣﺎ ُ
ط ِر َح ﻣن ﻣﺑ ًﻧﻰ وﻣﻌ ًﻧﻰ  ،داﺧل اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟذي
ﯾﺣﻛم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ وﯾوﺟﮭﮭﺎ .
ﻓﻘد اﺗﺧذ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ أﺷﻛﺎﻻً ﻣﺗﻌددة ﻓوﺟدﻧﺎه ﯾدور ﻓﻲ أﺻول اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ واﻟﺧوض
ﻓﻲ ﻣﺑﻧﺎھﺎ اﻟﺻرﻓﻲ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ؛ وذﻟك ﺑﻣﺎ ﺗﻔرﺿﮫ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣل اﻟﻣﻧطﻘﻲ واﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻻﺣﺗﻣﺎل  ،ﻓﮭو ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺗراض اﻟذي ﻻ ﯾﻣ ّﻛن
اﻟﻌﻘل واﻟذھن ﻣن رﻓﺿﮫ ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﮫ ﺗﻠك اﻟوﺟوه .
وﯾﻼﺣظ أّنﱠ اﻟدراﺳﺎت أﻏﻠﺑﮭﺎ ﻗد رﻛزت ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻟﺧﻼف ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ
وﻏﯾرھﺎ  ،ﻛﺎن أھﻣﮭﺎ ) اﻟﺧﻼف اﻟﺗﺻرﯾﻔﻲ وأﺛره اﻟدﻻﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ( ﻟﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ) ﻓرﯾد ﺑن
أ

ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟزاﻣل اﻟﺳﻠﯾم ( ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺻﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ُ ،
وط ِرح ﻣوﺿوع
اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻟﯾﻛون ﺷﺎﻣﻼً وﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ً ﻟﻛل أﺳﺑﺎﺑﮫ اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟﺗﮫ وﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﺧﻼف .
أﻣّﺎ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻﯾﻎ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ـ اﻟﺗﻲ ورد ﻓﯾﮭﺎ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ـ ﻓﻛﺎن ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ
ﻛﺗب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،وﻛﺗب اﻟﻣﺷﻛل اﻟﻘرآﻧﻲ  ،وﻛﺗب اﻟﻘراءات وﺑﻌض ﻛﺗب اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻓﻠوﺣظ أنﱠ
ﻣﻧﮭﺞ اﻧﺗﻘﺎﺋﻲ
أﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ﻗد أﺟﻣﻌوا ﻋﻠﻰ أنﱠ ھذه اﻟﻠﻔظﺔ ﻓﯾﮭﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺻرﻓﻲ  .وﺳﺎرت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ٍ
ُ
وﻗﻔت ﻋﻧدھﺎ دارﺳﺎ ً وﻣﺣﻠﻼً وﻣﻔﺻﻼً وﻣﺑﯾﻧﺎ ً ذﻟك اﻻﺣﺗﻣﺎل
ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ
وﺳﺑﺑﮫ وﻣﺎ آل إﻟﯾﮫ ﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻧﻰ واﻟﻣﻌﻧﻰ .
وﻗد ﻓرﺿت ﻋﻠﻲﱠ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣث ـ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻓﻠك اﻟﺻﯾﻎ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ـ ﺑﺄن ﯾﺑﻧﻰ اﻟﺑﺣث
ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎ ٍء ﻛﺎن ﻗواﻣﮫ ﺗﻣﮭﯾد وﺧﻣﺳﺔ ﻓﺻول ﺗﻛﻠّﻣت ﻓﻲ اﻟﺗﻣﮭﯾد ﻋن ﻣطﺎﻟب ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺎن أوّ ﻟﮭﺎ :
ي إﻟﻰ
اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻠﻐوي واﻻﺻطﻼﺣﻲ  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ  :أﺳﺑﺎب اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ اﻟذي ﻋ ُِز َ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب وھﻲ  ) :اﻟﻘراءات اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ـ وھﻲ اﻟﺳﺑب اﻷوّ ل واﻷھم ﻓﻲ ﻧﺷﺄة ھذه
اﻟظﺎھرة ـ واﺧﺗﻼف اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﮭﺟﺎت  ،واﻷﺻول اﻻﺷﺗﻘﺎﻗﯾﺔ واﻟﺟذور اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ( وﯾدﺧل ﺿﻣن
اﻷﺻول اﻻﺷﺗﻘﺎﻗﯾﺔ اﻟدرس اﻟﻣﻘﺎرن .واﻟﺛﺎﻟث  :اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻻﺣﺗﻣﺎل واﻟﺧﻼف .
أﻣّﺎ اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ﻓﻘد دار اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ َﻓﻠَك اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻدرﯾﺔ وﺿ ﱠم أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣث ،
ﻛﺎن اﻟﻣﺑﺣث اﻷوّ ل اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ أﺻل اﻟﻣﺻدر  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺻدر واﻻﺳم  ،واﻟﺛﺎﻟث
اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺻدر واﻟﻣﺷﺗق  ،واﻟراﺑﻊ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺻدر واﻟﺟﻣﻊ .
ُ
درﺳت ﻓﯾﮫ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ َﻓﻠَك اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وﺿ ﱠم ﺳﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﻛﺎن
أﻣّﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد
اﻟﻣﺑﺣث اﻷوّ ل اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﺳم اﻟﻔﺎﻋل  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ  ،واﻟﺛﺎﻟث
اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷﺑﮭﺔ  ،واﻟراﺑﻊ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﺳم اﻟﻣﻔﻌول  ،واﻟﺧﺎﻣس
اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﺳم اﻟﺗﻔﺿﯾل  ،واﻟﺳﺎدس اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﺳﻣﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن  ،واﻟﺳﺎﺑﻊ
اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﺳم اﻵﻟﺔ .
ُ
ﺿ ﱠم ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث ،
أﻣّﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﻓدرﺳت ﻓﯾﮫ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ َﻓﻠَك ﺻﯾﻎ اﻟﺟﻣوع و َ
ﻓﻛﺎن اﻟﻣﺑﺣث اﻷوّ ل اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻎ ﺟﻣوع اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ وھو ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن  :اﻟﻘﺳم اﻷوّ ل ؛ ﺟﻣﻊ
اﻟﻣذﻛر اﻟﺳّﺎﻟم ،واﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ؛ ﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﻧث اﻟﺳّﺎﻟم  .أﻣّﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻛﺎن اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻎ
ﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺳﯾر وھو ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن أﯾﺿﺎ ً  :اﻷوّ ل ؛ ﺟﻣوع اﻟﻘﻠّﺔ  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ؛ ﺟﻣوع اﻟﻛﺛرة  .أﻣّﺎ
ﺿ ﱠم اﺳم اﻟﺟﻧس اﻟﺟﻣﻌﻲ واﺳم اﻟﺟﻣﻊ .
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻛﺎن اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ َﻓﻠَك اﻟﺟﻣوع اﻷُﺧرى و َ
ب

ُ
ﺿ ﱠم أرﺑﻌﺔ ﻣﺑﺎﺣث ،
أﻣّﺎ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻓﻘد
ﻋﺎﻟﺟت ﻓﯾﮫ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ َﻓﻠَك اﻷﻓﻌﺎل  ،و َ
ﻛﺎن اﻟﻣﺑﺣث اﻷوّ ل اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺎﺿوﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﻋﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ
اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣرﯾﺔ واﻟراﺑﻊ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﮭول وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن  ) :ﻓﻲ
ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﮭول  ،واﻟﻣﺿﺎرع اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﮭول ( .
ﺿ ﱠم أرﺑﻌﺔ
ﱢص ﻟدراﺳﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أُﺧرى  ،و َ
أﻣّﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﻓﻘد ُﺧﺻ َ
ﻣﺑﺎﺣث أﯾﺿﺎ ً  ،ﻛﺎن اﻷوّ ل اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺟذور اﻷﻟﻔﺎظ وأﺻوﻟﮭﺎ  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن أﻋﺟﻣﯾﺔ
اﻟﻠﻔظ واﺷﺗﻘﺎﻗﮫ اﻟﻌرﺑﻲ  ،واﻟﺛﺎﻟث اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﺗذﻛﯾر واﻟﺗﺄﻧﯾث  ،واﻟراﺑﻊ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن اﻹﻓراد
واﻟﺟﻣﻊ .
ﺿﻣ َﱢن اﻟﺑﺣث ﺑﺄھم ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﮫ
ث أنْ ﯾﻧﺗﮭﻲ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻘد ُ
ھذا وﻛﺎن ﻟﻛ ﱢل ﺑﺣ ٍ
اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ .
وﻗد ﻛﺎن ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ھذا اﻟﺑﺣث وطﺑﯾﻌﺗِ ِﮫ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑ ُﮫ وﯾﻔرﺿ ُﮫ اﻟﻌﻧوان ﺟﻌﻠﻧﻲ أﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر
أﺧذت أﻧﻣﺎطﺎ ً وأﺷﻛﺎﻻً ﻣﺗﻌددة  ،ﻛﺎن أھﻣﮭﺎ  :ﻛﺗب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،وﻛﺗب اﻟﻣﺷﻛل واﻟﺗﺄوﯾل
اﻟﻘرآﻧﻲ  ،وﻛﺗب إﻋراب اﻟﻘرآن وﻏرﯾﺑﮫ  ،وﻛﺗب اﻟﻘراءات اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  ،وﻛﺗب اﻟﺗﻔﺳﯾر  ،وﻛﺗب
اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻠﻐوﯾﺔ  ،وﻛﺗب اﻟدرس اﻟﻣﻘﺎرن  ،واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻠﻐوﯾﺔ أﯾﺿﺎ ً ) اﻟﺻوﺗﯾﺔ واﻟﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻧﺣوﯾﺔ
واﻟﺑﻼﻏﯾﺔ (  ،وﻛﺗب اﻟﻠﮭﺟﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،ودواوﯾن اﻟﺷﻌراء  .واﻟﻣﺻﺎدر ھذه ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗدﯾﻣﺎ ً
وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺣدﯾﺛﺎ ً  ،ﻓﻛﺎن ﻟﻠﻘدﯾم اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺻرﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺑﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،
وﻟﻠﺣدﯾث ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻌﻠل اﻟﺻوﺗﯾﺔ واﻟﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻟﺗﻠك
اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت .
ث أنْ ﯾﻣرﱠ ﺑﻣﺟﻣوﻋ ٍﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺗواﺟﮭ ُﮫ  ،ﻓﻛﺎن أھﻣﮭﺎ وﻋورة اﻟﻣﺳﻠك اﻟﺻرﻓﻲ
وﻛﺎن ﻟﻛ ﱢل ﺑﺣ ٍ
اﻟذي اﻧﻣﺎز ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد واﻟﺛﺑﺎت واﻟﺟﻣود وﻋدم اﻟﻣروﻧﺔ )داﺧل اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺻرﻓﻲ ( ھذا ﻣن ﺟﺎﻧب وﻣن
ﺟﺎﻧب آﺧر ﻛﺎن ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣث ﺧﺻﯾﺻﺔ ﻣﯾّزﺗ ُﮫ ﻋن ﻏﯾره وھﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋن
اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ اﻷُﺧرى  .وھذه اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ أﺧذت وﻗﺗﺎ ً طوﯾﻼً ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻛﺗب ﻣﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ وﻏرﯾﺑﮫ وﻛﺗب اﻟﻘراءات واﻟﺗﻔﺳﯾر  .ﻣﺗوﺧﯾﺎ ً اﻟ ّدﻗﺔ واﻟﺣذر ﻓﻲ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻧص
اﻟﻘرآﻧﻲ ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﻛﻼم ﷲ اﻟﻣﻌﺟز .
ً
ﻣﺛﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟدرس وﻟﻛن ﺗم طرﺣﮭﺎ ﻻﻟﺗﻣﺎس اﻟﺳﺑﯾل إﻟﻰ طرق
وذﻛرھﺎ ھﮭﻧﺎ ﻻ ﻷن ﺗﻛون
اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ  .ﻓﺄﺣﻣد ﷲ اﻟذي أﻋﺎﻧﻧﻲ ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﻲ ﺑﺎﻟﮭﯾﺄة
ج

واﻟطراز اﻟذي رأﯾﺗ ُﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ً وﺻﺣﯾﺣﺎ ً وﻓق ﺗﺻوري وﻣﻌرﻓﺗﻲ ﻓﻣﻧﺣﻧﻲ ﻣﺎ ﻛﻧت أﺻﺑو إﻟﯾﮫ ﻣن
اﻟﺳﯾر ﻓﻲ اﻟرﺣﺎب اﻟﻘرآﻧﻲ  ،ﻓﮭو دربٌ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟرﺣﻣﺔ واﻟﺑرﻛﺔ واﻟﺳرور واﻻطﻣﺋﻧﺎن  ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم
ﻣن ﻣﺳﻠﻛﮫ اﻟﺻﻌب ﻣﻣّﺎ اﻋﺗراﻧﻲ ﻓﯾﮫ ﻣن اﻟﺗﻌب واﻟﻌﻧﺎء ﺑﮭذا اﻟﻣرﻛب اﻟﺻﻌب اﻟﻣﺿﻧﻲ .
ً
ً
وﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻌرﺑﯾﺔ  ،اﻟﻠﮭم ﻓﺎﺟﻌل ﻓﯾﮫ
وﺧدﻣﺔ ﻟﻛﺗﺎﺑك اﻟﻣ َﻧ ّزل
إﻟﮭﻲ ﻓﮭذا ﻋﻣل ﺧﺎﻟص ﻟوﺟﮭك اﻟﻛرﯾم
ﺳداد اﻟرأي وإﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣطﻠوب  ،ﻓﺈنْ ﻛﺎن ﻓﯾﮫ ﻧﻘص ﻓﺄﺳﺄﻟك اﻟﻠﮭم اﻟرﺣﻣﺔ واﻟﻣﻐﻔرة  .اﻟﻠﮭم اﺟﻌﻠﻧﻲ
ك
ﻣﻣن ﯾﺑﺻر وﯾﺳﻣﻊ وﯾﻔ ّﻛر وﯾﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘرآن  ،ﯾﺎ ذا اﻟﻣنﱢ واﻟﻌطف واﻟرﺿوان أُﻟطف ﺑﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘرآن إ ﱠﻧ َ
أﻧت اﻟرﺣﻣن ﯾﺎ ﺣ ّﻧﺎن ﯾﺎ ﻣ ّﻧﺎن .

اﻟﺑﺎﺣث

د

التمھيد

• التمھيد :
) االحتمال  ،أسبابه  ،الفرق بينه وبين الخالف ( .
قبل معالجة أو بحث االحتمال الصرفي في القرآن الكريم الب َّد أن نستعرض ثالثة
مطالب ،أوّ لھا ؛ االحتمال في المفھوم اللغوي واالصطالحي  ،والثاني ؛ في أسباب االحتمال
الصرفي  ،والثالث ؛ في بيان الفرق بين االحتمال والخالف  .ليرسم رؤية شاملة عن
حيثيات الموضوع والدخول في فلكه الواسع .

األول  :االحتمال في المفھوم اللغوي واالصطالحي .
• المطلب ّ
االحتمال ً
لغة من )) الفعل َح َم َل َيحْ ِم ُل َحم َْالً  ...وتقول  :إ ّني ألحمله على أمر فما
وحم َّْل ُ
ت فُالنا ً فُالنا ً ،
يتحمّل ،وأ ُ َح ِّم َل ُه أمراً فما يتحمَّل  ،وإ َّن ُه ليحتمل الصنيعة واإلحسان َ ،
ُ
وتحاملت في الشيء إذا تكلّفته على مش ّق ٍة
وتحمّلت به عليه في الشفاعة والحاجة ،
واستحملت فالنا ً نفسي أي  :حمّلته أموري وحوائجي ((
)(٢

)(١

بطن ،
والحمْل  :ما كان في
َ
ٍ

رأس
ظھر أو
والحِمْ ل  :ما ُح ِم َل على
ٍ
ٍ
ھذا المعنى في أشياء كثير ٍة ) المادية والمعنوية ( إلظھار معنى التكلّف). (٤

 ،وھو أصل ومعناه  :إقالل الشيء

)(٣

 .واستعمل

) (١كتاب العين  ،للخليل بن أحمد الفراھيدي  ٢٤٠/٣ :مادة ) حمل (  ،ينظPر  :الصPحاح  ،للجPوھري ، ٢٥٨/٢ :
مادة ) حمل ( .
) (٢ينظر  :إصالح المنطق  ،البن السكيت . ٣ :
) (٣ينظر  :معجم مقاييس اللغة  ،البن فارس  ، ٢٦٤ :مادة ) حمل ( .
) (٤ينظر  :مفردات ألفاظ القرآن  ،للراغب األصفھاني  ، ٢٥٧ :مادة ) حمPل (  ،ولسPان العPرب  ،البPن منظPور :
 ، ١٥٨/٢مادة ) حمل ( .

١
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أمّا في المفھوم االصطالحي فھو )) ما ال يكون تصور طرفيه كافيا ً بل يتردد الذھن في
النسبة بينھما ويراد به اإلمكان الذھني ((

)(١

 ،كما يجوز استعماله في االصطالح بمعنى

الوھم والجواز فيكون الزما ً بمعنى االقتضاء والتضمين فيكون متع ّديا ً مثل  :احتمل أنْ يكون
كذا واحتمل الحال وجوھا ً كثير ًة

)(٢

 .وقيل  :إنَّ االحتمال ھو الدليل الذي يسقط االستدالل ؛

ألنَّ االستدالل قائم على التأويالت البعيدة

)(٣

 .إذن يبقى الذھن فيه قلقا ً في عدم ترجيح

طرفيه ؛ أل َّنھما قاما على الدليل في اإلمكان الذھني  ،لذا نقول  :احتمل كذا وكذا بالنسبة
نفسھا وبھذا يكون الدليل المقدم للذھن مقنعا ً في ك ٍّل من االحتماالت الواردة .

• المطلب الثاني  :أسباب االحتمال الصرفي .
ھناك مجموعة من األسباب أ ّدت إلى احتمالية اللفظة صرف ّيا ً يمكن ذكرھا وإيرادھا :

١ـ القراءات القرآنية .
وھي )) تلك الوجوه اللغوية والصوتية التي أباح \ بھا قراءة القرآن تيسيراً وتخفيفا ً على
العباد ((

)(٤

 .واشتھر منھا سبع ثم زيد عليھا ثالث لتصبح المشھورة عشراً وما عداھا تعد

من الشواذ لعدم توافر فيھا شروط القراءة الصحيحة

)(٥

 .فمن ذلك القراءة في قول ِه تعالى :

))  ] (( |·ÍŠ≈yètΒ $pκÏù öΝä3s9األعراف  ، [ ١٠ :وقول ِه (( É#ø‹¢Á9$#uρ Ï!$tGÏe±9$# s's#ômÍ‘ öΝÎγÏ≈s9Î) )) :
]قريش  ، [ ٢ :وقول ِه  ] (( šχρçã9÷ès? $tƒö”=Ï9 óΟçGΨä. βÎ) )) :يوسف  ، [ ٤٣ :وقوله #¨Lym)) :

) (١كتاب التعريفات  ،للجرجاني . ٢٢ :
) (٢ينظPPر  :المعجPPم فPPي فقPPه لغPPة القPPرآن وسPPر بالغتPPه  ،تPPأليف وتحقيPPق  :قسPPم القPPرآن الكPPريم بمجمPPع البحPPوث
اإلسالمية ، ٩١٢/١٣ :مادة ) حمل ( .
) (٣ينظر  :االقتراح في علم أصول النحو  ،جالل الدين السيوطي . ٤٨ :
) (٤أثر القرآن والقراءات في النحو العربي  ،د .محمد سمير نجيب اللبدي . ٣٠٩ :
) (٥ينظر  :اإلتقان في علوم القرآن  ،للسيوطي . ٨١/١ :

٢
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)(١

) ] (( ó ΟÎγÎ/θè=è% tã tíÌh“èù #sŒÎسبأ  ... [ ٢٣ :إلخ  ،فھي قراءات صرفية

 ،وقع االحتمال في

بنيتھا الصرفية .
ً
مختلفة من القراءات فمنھم من تصدى لھا وخطأھا  ،ومنھم من
وقف النحاة مواقف
)(٢

ضعّفھا  ،ومنھم من أيّدھا

 ،فحجّة المخطئين لھا اعتقادھم أ َّنھا آراء تنبثق من أصحابھا

وليست متواترة ومنقولة عن رسول \ ) صلّى \ عليه وآله وسلّم (  ،أمّا المؤيدون
فيعدونھا المرآة الصادقة التي تعكس الواقع اللغوي الذي كان سائداً في شبه الجزيرة قبل
اإلسالم وھي أصل المصادر جميعا ً في معرفة اللھجات العربية ؛ ألنَّ منھج علم القراءات
في طريقة نقلھا يختلف عن الطرق التي نقلت بھا المصادر األخرى كالشعر والنثر؛ والسبب
في ذلك أنَّ أصحاب القراءات لم يكتفوا بالسماع من لفظ الشيخ فقط في التحمل ؛ ألنَّ
المقصود فيھا ھنا كيفية األداء  ،وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على األداء  ،أي :
ال ب َّد من قراءة الطالب على الشيخ  ،فلم تقف على النقل بالسماع وإ ّنما الب َّد من التلقي
والعرض وھما أصح الطرق في النقل اللغوي). (٣
ي ُْذ َكر ألبي شامة قول إنَّ القرآن الكريم يبقى فيه من لغات العرب جميعا ً ؛ أل َّن ُه أنزل
عليھم كافة وأُبيح لھم أنْ يقرأوه على لغاتھم المختلفة  ،فاختلفت القراءات فيه تبعا ً لذلك). (٤
وعلى الرغم من ذلك يجب ّأال يتبادر إلى الذھن عند الحديث عن القراءات القرآنية أ َّنھا
توحي إلى الحديث عن القرآن الكريم نفسه  ،وذلك بجعل القراءات ھي القرآن فليس ھذا
صحيحا ً  ،فالحديث في القرآن الكريم يختلف عن الحديث في القراءات وإنْ كانت من القرآن
ّإال أنَّ ھناك فرقا ً بينھما  ،وذلك بالنظرة الشمولية ككل في الدراسة القرآنية خالفا ً للقراءات ،
فالحديث فيھا يتناول ما قد ترتب على طريقة اللفظ في اآلية الواحدة وليس الحديث فيھا عن
) (١ينظر  :اإلبانة عن معاني القراءات  ،لمكي بن أبي طالب القيسي . ٣٨ :
) (٢ينظر  :أثر القرآن والقراءات في النحو العربي . ٣٢٠ :
) (٣ينظر  :اللھجات العربية في القراءات القرآنية  ،د .عبدة الراجحي . ١٠١ :
) (٤ينظPPر  :إبPPراز المعPPاني مPPن حPPرز األمPPاني  ،ألبPPي شPPامة  ، ٤٨٧ :وفPPي الدراسPPات القرآنيPPة واللغويPPة  ،د .عبPPد
الفتاح إسماعيل شلبي .١٤٨ :

٣
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اآلية بشكل عام  ،فالقراءات في واقعھا لم تتناول اآلية ككل وإ ّنما تناولت األلفاظ التي
تتركب منھا ھذه اآلية) . (١فھو ميدان المجال الصرفي وفي ضوئھا يتحدد االحتمال في البنية
الصرفية وذلك لما غيّرت القراءة القرآنية مبناھا الصرفي أو مبناھا ومعناھا معا ً .

٢ـ اختالف اللغات واللھجات .
قوم
عندما تحدث ابن جني عن اللغة وح ّدھا بأ َّنھا مجموعة من األصوات يعبّر بھا ك ُّل ٍ
عن أغراضھم) . (٢فھو حديث عن الصوت مطلقا ً) ، (٣وھذا األمر يبدو أ َّن ُه على صل ٍة
بخواطر الناس وأفكارھم فب ِه يتفاھمون ويتواصلون  .أمَّا اللھجة فقد ذھب الدكتور إبراھيم
أنيس إلى أ َّنھا )) مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئ ٍة خاص ٍة ويشترك في ھذه
الصفات جميع أفراد ھذه البيئة  ،وبيئة اللھجة ھي جزء من بيئ ٍة أوسع وأشمل تضم ع ّدة
لھجات ((

)(٤

 .وھذا العدد من اللھجات اصطلح على تسميته باللغة  ،فالعالقة بين اللغة

واللھجة ھي عالقة العام بالخاص ؛ ألنَّ ك ّل لغ ٍة تشتمل على لھجات عديدة). (٥
ولم يفرّق األقدمون من العرب بين اللفظين) . (٦فاستعملت الواحدة مكان األُخرى .
إذن اللھجات في الصيغ الصرفية سبب من أسباب االحتمال الصرفي ؛ ألنَّ التغيير في
المستوى الصوتي والصرفي الذي ينال بناء اللفظة غالبا ً ما يكون راجعا ً إلى لھج ٍة اعتادت
عليھا وج ُِب َلت  .وقد تكون القضية اللھجية قائمة على المفاھيم الثقافية التي تخضع لھا قبيلة
ما  ،فتكون لھا انطباعات ذاتية خاصة بالناطقين بھا ضمن بيئة معينة  .ومن َث َّم إنَّ البناء
الصرفي يعني مع ًنى معيّن  .ومنھم من استعملھا باللھجة الفالنية على معنى يخالف البناء
) (١ينظر  :أثر القرآن والقراءات في النحو العربي . ٣٠٧ :
) (٢ينظر  :الخصائص  ،البن جني . ٤٤/١ :
) (٣ينظر  :علم اللغة العام  ،د .توفيق محمّد شاھين . ١٣ :
) (٤في اللھجات العربية . ١٦ :
) (٥ينظر  :المصدر السابق .
) (٦ينظر  :علم اللغة العام . ١٤ :

٤

التمھيد

األوّ ل  .ويكون التغيير في أصول البناء بالحركات والسكنات أو باإلبدال لتلك األصول أو
بالحذف والزيادة  ،أي  :بما يخصُّ البنية الداخلية والخارجية للصيغة الصرفية .
وعليه فلغات القبائل ولھجاتھا سبب أساس في االحتمال الصرفي لأللفاظ  ،وھذا األمر
يبدو واضحا ً في موضوع القراءات القرآنية ؛ ألنَّ القراءات القرآنية في األعم األغلب تشير
ئ بھا  ،وھذا
إلى لغات العرب ولھجاتھم  .فيقال  :احتملت كذا وھي لغة بني فالن وقد قُ ِر َ
النوع من االحتمال كثير في الصيغ الصرفية القرآنية .

٣ـ األصول االشتقاقية والجذور المعجمية .
لقد اھت َّم النحاة والصرفيون األوائل بمعرفة األصول وجذور األلفاظ ملتجئين إلى المنطق
ف عند المحدثين باألثر السلبي
والفلسفة عن طريق االفتراض والتخمين واالحتمال الذي ع ُِر َ
عند دخوله على علوم العربية وبالخصوص النحو والصرف  ،لع ّل ھذا الحكم يحتاج إلى
وتأمل بعض الشيء ؛ ألنَّ فيه نجاح الصرفيين في إصابة األصل اللغوي ) الجذر
تأن
ٍ
ٍ
المعجمي ( فاالفتراض الصرفي لألصل المعجمي يرتكز على تخيّل ّ
الظ ّنيات واالحتماالت
التي تحكم التجربة بصحتھا وبطالنھا باللجوء إلى حدود التعريف المنطقي على وجود قضية
أو فكرة تطرح كاحتمال ثم ُيحكم عليھا بالقبول أو الرفض عن طريق المالحظة ؛ وذلك
بانسجام الجذر المعجمي مع التأثير السياقي الذي ُتولد فيه تلك اللفظة  .وعليه يكون الحكم
النھائي على تلك األصول المعجمية  ،ومن ذلك مثالً لفظة ) نبيّ ( فقد احتملت أصلين
وجذرين  :األوّ ل ؛ إ َّنھا من األصل والجذر ) َن َبأ َ ( بالھمز ومعناه الخبر  ،واسم الفاعل منه
)نبيء ( ) فعيل ( بمعنى ) فاعل ( ؛ أل َّن ُه أَ ْن َبأ َ عن \ تعالى) . (١والثاني ؛ من الجذر ) نبو (
)(٢

فھو أصل يد ُّل على االرتفاع في الشيء عن غيره

) (١ينظر  :الصحاح  ، ١١١/١ :مادة ) نبأ ( .
) (٢ينظر  :معجم مقاييس اللغة  ، ٩٧٣ :مادة ) نبو ( .

٥

ِّي نب ّيا ً لرفعة محلّ ِه عن سائر
 )) .و ُسم َ

التمھيد

الناس ((

)(١

؛ لقوله تعالى  ] (( $†‹Î=tæ $ºΡ%s3tΒ çµ≈oΨ÷èsùu‘uρ )) :مريم  ، [ ٥٧ :وھذا االرتفاع ال

ينافي لزومه اإلخبار عن \ سبحانه وتعالى فبعضھم عبّروا بالالزم نفسه وھو اإلخبار
وبعضھم اآلخر عبّروا بالملزوم وھو رفعة المقام). (٢
وبھذا يكون الحكم بقبول الجذرين واألصلين  ،فاالحتماالن واالفتراضان مقبوالن عقالً
في معنييھما والعالقة التي بينھا  ،وھناك الكثير منھا في االستعمال القرآني  ،فمن ھذا تكون
األصول والجذور المعجمية ) حركية اللفظة ( سببا ً من أسباب االحتمال الصرفي .
ويدخل ضمن ھذا أيضا ً الدرس المقارن ويكون بافتراض الجذر المعجمي ألصل
االشتقاق في المفردات اللغوية فھو قائم على االحتمال واالفتراض لمعرفة تلك األصول ؛
أل َّن ُه العلم الذي يدرس مجموعة من اللغات التي تنتمي إلى أُسرة لغوية واحدة ومعرفة
ظواھرھا الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية

)(٣

 .وصلة القرابة بين اللغات السامية

وثيقة نوعا ً ما فھي تشترك في كثرة األصول الثالثية ووجود زمنين رئيسين لحدوث الفعل
وتغيّر داللة الكلمة بتغيّر حركتھا الداخلية كما أنَّ اللغات السامية تتشابه فيما بينھا في أبنية
أوزان االسماء واألفعال وفي صيغ الضمائر وطريقة استعمالھا وكل ذلك ال يخلو من وجود
المفردات المشتركة بين ھذه اللغات). (٤
واللغة العربية إنمازت عن غيرھا من أخواتھا بمحافظتھا على قرابتھا من اللغة السامية
القديمة  ،لذا إنَّ مقارنة القواعد اللغوية ) الصوتية والصرفية والنحوية ( للغات السامية يجب
أنْ تبدأ من العربية). (٥

) (١المفردات  ، ٧٩٠ :مادة ) نبي ( .
) (٢ينظر  :مواھب الرحمن في تفسير القرآن  ،للسيد عبد األعلى الموسوي السبزواري . ٣٦٧/١ :
) (٣ينظر  :علم اللغة  ،د .حاتم صالح الضامن .١٢٦ :
) (٤ينظر  :لھجات العرب في القرآن الكريم  ،عبد\ عبد الناصر جبري . ١٠١ :
) (٥ينظر  :اللغات السامية  ،نو لدكة  ٨ :ـ . ٩

٦

التمھيد

وھذا الدرس أٌقرب إلى فتح باب السماع من جديد وبعدھا االنتھاء إلى القياس بالحكم على
األلفاظ  .ويذھب الدكتور عبد الرحمن أيّوب إلى أنَّ المقارنة اللغوية تكا ُد تكون الطريقة
الوحيدة التي نستطيع بوساطتھا الوصول إلى األصل المجھول

)(١

 ،وذلك عن طريق

االحتمال واالفتراض في األصل الصرفي ووزنه  .وأمثلة ذلك كثيرة منھا لفظة ) زيتون (
)(٢

ولھم في أصلھا آراء عديدة

 .فاحتملت أنْ تكون على وزن ) َفعْ لُون ( بزيادة النون وھو

مذھب الخليل  ،قال  )) :الزيتون من الشجر والجبل معروف والنون فيه زائدة ((
وتابعه ابن جني

)(٤

)(٣

،

 .واالحتمال الثاني ؛ إ َّنھا على وزن ) َف ْي ُع ْول ( بأصالة التاء  ،مأخوذة

من قولھم  )) :أرض َز ِت َنة  ،أي  :فيھا زيتون  ،فنون ) زيتون ( على ھذا أصلية ((

)(٥

.

واالحتمال الثالث  :إ َّنھا جمع ) زيت والواو والنون للجمع السّالم  ،وھو رأي ينسب إلى
الزجاج). (٦
والدرس المقارن يحكم بين ھذه االحتماالت بأنَّ االحتمال األوّ ل ھو األصح ؛ ألنَّ الجذر
في غالب اللغات كان ) زيت ( فھو ) زت ( في األوجاريتية  ،و) َز ِيت ( في العبرية ،
و) َز ْي َتا ( في اآلرامية والسريانية والمندائية  ،و ) َز ْي َتن ( في الحبشية) . (٧ويقوّ ي ھذا
االحتمال ) رأي الخليل ( االشتقاق فيھا في العربية  ،قال الفيروزآبادي ِ :ز ُّ
ت الثريد
والطعام أَ ِز ْي ُت ُه َز ْي َتا ً فھو َم ِزي ٌ
ْت  ،على النقص ومزيوت على التمام أي  :عملت ُه بالزيت ،
ت ال ُخب َْز والفتوت َل َت َّت ُه َ
وز ُّ
وز ُّ
وز ُّ
بز ْي ٍ
ت القو َم :
ت رأسي ورأس فالن  :دھنت ُه بالزيت ِ ،
تِ ،
ِ

) (١ينظر  :العربية ولھجاتھا  ،د .عبد الرحمن أيّوب . ٣٨ :
) (٢ينظPPPر  :الخPPPالف الصPPPرفي فPPPي ألفPPPاظ القPPPرآن الكPPPريم  ) ،أطروحPPPة دكتPPPوراه (  ،لگPPPاطع جPPPار \ سPPPطام
الدراجي.٩٣:
) (٣العين  ، ٣٥٨/٧ :مادة ) زتن ( .
) (٤ينظر  :الخصائص . ١٤٤/٣ :
) (٥الممتع في التصريف  ،البن عصفور االشبيلي .١٢٥/١ :
) (٦ينظر  :عبث الوليد  ،أبو العالء المعري . ٣٠٠ :
) (٧ينظر  :القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم  ،د .خالد إسماعيل علي  ، ٢٢٨ :مادة ) زيت ( .

٧

التمھيد

جعلت أديمھم الزيت  ،ولو كانت النون أصلية لظھرت في االشتقاق

)(١

 .ومن ھذا الكثير

أيضا ً في االستعمال القرآني  ،وبذا يبقى الدرس المقارن سببا ً من أسباب االحتمال الصرفي
أيضا ً .

• المطلب الثالث  :الفرق بين االحتمال والخالف .
عند النظر إلى مصطلح االحتمال يتبادر إلى الذھن معنى الخالف ؛ وذلك لتواشج
المصطلحين وتداخلھما وھذا ال يعني عدم وجود التباين واالفتراق في المعنى بينھما ،
فالعالقة بينھما عالقة نسبية ) نسبة عموم وخصوص من وجه واحد ( فكل اختالف احتمال
وليس كل احتمال خالفا ً  ،وعلى ھذا فإنَّ االحتمال قد يرافق الخالف أمّا الخالف فال يرافق
االحتمال وھذا بدوره يعطي معنى االتساع والعموم لالحتمال وفي الوقت نفسه يعطي معنى
التقييد والقصر والضيق للخالف  ،ومن َث َّم نجد أَنَّ االحتمال انماز بالشمولية للمعنى  ،أمّا
الخالف فقد انماز باالختصاص .
ومن الفروق أيضا ً أَنَّ االحتمال يقوم على الظن واالفتراض الذي يسعى إلثباته ؛ لذلك
يتعدد المعنى تبعا ً لصحّة ذلك ّ
الظن واالفتراض  ،أمّا الخالف فقائم على الدليل فھو أكثر
مساسا ً باأللفاظ ويكون األقدم وھذا القدم الذي في الخالف يكمن في كونه سببا ً واالحتمال ھو
النتيجة  .ففي بعض األحيان يكون االحتمال ھو نتيجة الخالف وھذا كثير في األلفاظ العربية
وعلى وجه الخصوص الصيغ القرآنية .
ومن أوجه االفتراق أيضا ً ) النظام المعجمي ( فاالحتمال ينتمي إليه عكس الخالف الذي
ال ينتمي إليه ؛ ألنَّ السياق ھو الفيصل في تحديد المعاني واحتمالية الصيغ الصرفية  ،ويكاد
يكون السياق منعدما ً في المسائل الخالفية للصيغ الصرفية .
وواضح من خالل الخوض في موضوع
وبشكل جليِّ
وھذه الفروق المذكورة ستالحظ
ٍ
ٍ
بحثنا ودراستنا .
) (١ينظر  :القاموس المحيط  ،للفيروز آبادي  ، ١٥٣ :مادة ) زيت ( .

٨

ّ
ََ
ّ
ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﰲ ﻓﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﺔ
ّ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﺼﺪﺭ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺍﻻﺳﻢ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺍﳉﻤﻊ
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األول  :االحتمال في أصل المصدر .
المبحث ّ
)(١

المصدر  :ھو )) اسم لحادث يوجد فيه الفعل ((

 ،وقيل  )) :ھو اسم الحدث الجاري على

ضرْ ٍ
ب وإِ ْك َر ْا ٍم (( ) ، (٢أو ھو )) اسم دا ٌّل باإلضافة على معنى قائم بالفعل أو صادر عنه
الفعل َ ،ك َ
ً
حقيقة أو مجازاً أو وقع عليه مفعول ((). (٣
أمّا
ال يكاد يختلف ما ذكرهُ القـدماء عمّا جاء به المحدثون في مفھوم المصدر  ،فقيل  :ھو االسم
الذي يد ُّل على الحـدث مجرّ داً من الزمن والمكان والشخص) . (٤وذكر الجواري أنّ المصدر  :ھو
)) لفظ واسع الداللة كثير تداوله في الكالم ؛ ألنّ فيه من االسم والفعل خصائص ومعاني
ع ّدة(().(٥
واالحتمال الصرّ ف ّي وارد في المصادر وبالخصوص االستعمال القرآني  ،فقد ورد في أصل
المصدر منھا :

َ ) -١ف َعل (
جاء في قوله تعالى  ] (( $\/&r yŠ tÏΖÅ™ yìö7y™ tβθããu‘÷“s? tΑ$s% )) :يوسف  [ ٤٧ :فلفظة ) دَأَ َبا ً (
ً)(٦

صيغة مصدرية قياسية على وزن ) َف َع َل ( للفعل الالزم ) َف ِع َل َي ْف َع ُل ( نحو َ :ف ِر َح َف َر َحا
ب(
ِب ( و ُك ِت َبت الھمزة على األلف النفتاح ما قبلھا  ،ومعنى ) دَأَ َ
ب ( ھو ) َدئ َ
واألصل في ) دَأَ َ
ِب  ،د َْأ َبا ً و ُدؤُ ْو َبا ً فھو دائب  ...والدأب العادة والشأن (()، (٧
كما قال الجوھري  :ھو )) َج َّد و َتع َ
وقيل  :ھو )) إدامة السير  ...والدأب  :العادة المستمرة دائما ً على حال ٍة ((

)(٨

،

 ،قال تعالى :

) (١رسالتان في اللغة  ،للرماني . ٦٩ :
) (٢شرح شذور الذھب  ،البن ھشام  ، ٣٨١:وينظر  :شروح قطر الندى وبل الصدى  ،البن ھشام . ٢٦٠:
) (٣شرح الحدود النحوية  ،للفاكھي .٨٨:
) (٤ينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه  ،د .خديجة الحديثي  ،١٤٥:والمXنھج الصXوتي للبنيXة العربيXة  ،د .عبXد
الصبور شاھين . ١٠٩:
) (٥نحو القرآن  ،احمد عبد الستار الجواري . ٦٨ :
) (٦ينظر  :شرح ابن عقيل ، ٩١/٣:وشرح الشافية  ،للرضي  ،االستراباذي ١١١/ ١:
) (٧الصحاح  ،١٤٩/١:مادة ) دأب ( .
) (٨المفردات  ،٣٢١ :مادة )دأب (.

٩
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))  ] (( tβöθtãóÏù ÉΑ#u É>ù&y‰Ÿ2آل عمران  [١١:والفرق بين العادة والدأب  ،ھو أنّ العادة ك ّل ما
يتعوّ د عليه اإلنسان بشكل اختياري أو اضطراري لصعوبة مفارقته أو إلقامة جسده وبقاء روحه ،
أمّا الدأب فال يكون ّإال اختياريا ً). (١
احتملت اللفظة ) دَأَ َبا ً ( احتمالين على وفق قراءتي  ) :تسكين الھمزة وفتحھا ( فقراءة الجمھور
) د َْأبا ً ( أمّا قراءة التحريك بالفتح ) دَأَ َبا ً ( فلحفص عن عاصم
ب َي ْدأَبُ ( بمعنى  :داوم والزم ) ، (٣قال ابن خالويه  )) :فالحجة لمن أسكن أ ّنه أراد
)دَأَ َ
)(٢

 ،وقيل  :ھما لغتان في مصدر

المصدر ...ويجـوز أنْ يكون أصله الفتح فأسكن تخفيفا ً  ،والعرب تستعمل ذلك فيما كان ثانيه
حرفا ً مـن حـروف الحلـق مثل  ) :ال َّن ْھر ( و ) ال َمعْ ز (  ...واالختيار السكون ((). (٤
أمّا التسكين فنعني به الميل إلى حذف الصائت القصير ) الفتحة (  ،وتفسير ھذه الظاھرة ھو
الميل إلى السرعة في النطق لتوفير الجھد العضلي  ،وتنتشر ھذه الظاھرة في القبائل البدوية  ،في
حين يمثل التحريك البيئة المتحضرة التي تحرص على التأني في النطق). (٥
ذكر سيبويه أنّ للحلق ثالثة مخارج  :أقصاھا مخرجا ً الھمزة والھاء واأللف  ،ومن أوسط
الحلق العين والحاء  ،وأدناھا مخرجا ً من الفم الغين والخاء) ، (٦فھذا ميل باللفظة إلى التخفيف
وتحقيق اليسر .
ف فُ ِت َح أوّ له و ُسك َِن ثانـيه فتثـقيل ُه جائز إذا كان ثانيه ھمزة ((
وقـال الفـرّ اء  )) :ك ّل حـر ٍ
وھذا الجواز ذكره النحاس للفظة نفسھا بقول ِه  )) :إ ّن ُه حرّ ك ) دَأَ َبا ً ( ألنّ فيه حرفا ً من حروف
)(٧

،

الحلق ((). (٨

) (١ينظر  :الفروق اللغوية  ،ألبي ھالل العسكري .٢٥٤:
) (٢ينظXXXXر  :كتXXXXاب السXXXXبعة فXXXXي القXXXXراءات  ،البXXXXن مجاھXXXXد  ، ٣٤٩:و تفسXXXXير البحXXXXر المحXXXXيط  ،ألبXXXXي ح ّيXXXXان
األندلسي.٣١٤/٥:
) (٣ينظر  :إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر  ،ألحمد البنا . ١٤٨/٢ :
) (٤الحجّ ة في القراءات السبع  ،البن خالويه . ١١١:
) (٥ينظر  :اللھجات العربية في القراءات القرآنية .١٦٠:
) (٦ينظر  :الكتاب  ،لسيبويه . ٤٣٣/٤:
) (٧معاني القرآن  ،للفراء . ٣٥٨/١:
) (٨إعراب القرآن  ،للنحاس . ٤٤٩:
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معان متعددة منھا الج ّد والعادة
ب ( ھو أصل يد ُّل على
ويبدو أنّ األصل اللغوي للمادة ) دَأَ َ
ٍ
والشأن والمداومة والمالزمة والمبالغة في السير  ،أمّا قراءتا التسكين والتحريك فال تخلوان من
كونھما لغتين انمازتا بھما بعض القبائل البدوية والحضرية ؛ وذلك بميل القبائل البدوية إلى
االقتصاد بالجھد العضلي المبذول في نطق اللفظة وميلھا إلى السرعة في األداء  ،خالفا ً للبيئة
المتحضرة التي حرصت على التأني في نطق األلفاظ  .إذن ما ھي إال ّ قضية صوتية ال تغيّر في
المعنى شيئا ً.

َ ) -٢ت َفاْ ُعل (
ورد في قوله تعالى  ] (( 7‰‹Ïèt/ ¥β%s3¨Β ÏΒ Þ¸ãρ$oΨ−F9$# ãΝßγs9 4’‾Τr& u)) :سبأ  ، [٥٢:فلفظة )ال ّت َناْوُ شُ (
صيغة مصـدرية على وزن ) َت َفاْ ُع ُل ( وھـي من األوزان القياسـية  ،ويكون في ) َت َفاْ َع َل َي َت َفاْ َع ُل
ش َي َت َناْ َوشُ َت َناْوُ َشا ً ( مثـل َ ) :ت َقاْ َت َل َي َت َقاْ َت ُل َت َقاْ ُت َالً ( وھو مـن المصـادر التي
َت َفاْ ُع َالً ( فھـو ) َت َناْ َو َ
لحـقتھا الزوائـد فـي الفعل مـن بنات الثالثة فـ ) َت َفاْ َع ْل ُ
ت ( مصدرهُ ) ال َت َفاْعُل (). (١
ذكر الجوھري قول ابن السكيت  )) :يقال للرجل إذا تناول رجالً َ ...ناْ َش ُه َي ُن ْو ُ
ش ُه َن ْو َشا ً ...
مكان
وال َّت َناْوُ شُ  :التناول واإلنتياش مثل ُه (() . (٢ومعنـى اآلية المباركة  :كيف يتناولون اإليمان من
ٍ
مكان بعي ٍد ولم يكونوا يتناولونه من قريب) (٣؟
ٍ
ش َي ُن ْوشُ ( إذا كانت بمعنى
يحتمل في لفظة ) ال َّت َناْوُ ش ( أنْ تكون من غير ھمز من ) َناْ َ
ش َي َناْشُ ( والمعنى  :إذا
التناول  ،أو تكون بالھمز من أصل الواو  ،وقيل  :ھو أصل من ) َناْ َ
ص ُه). (٤
َخلَّ َ
ذكر م ّكي بن أبي طالب القيسي أنَّ )) ال أصل له في الھمز ((

)(٥

 ،وترك الھمز ھذا لغة أھل

الحجاز وغيرھم  ،قال الرضي االستراباذي  )) :إنّ الھمزة لمّا كانت أدخل الحروف في الحلق
ولھا نبرة كريھة تجري مجرى التھوع َثقُلت بذلك على لسان المتلفظ بھا  ،فخففھا قوم وھم أكثر
) (١ينظر  :الكتاب . ٨١، ٧٨ /٤ :
)(٢
ش( .
الصحاح  ، ٨٠٤ /١ :مادة ) َن َو َ

) (٣ينظر  :المفردات  ، ٨٢٩ :مادة )نوش( .
) (٤ينظر  :إمالء ما منّ به الرحمن  ،للعكبري .١٩٩-١٩٨/٢:
) (٥مشكل إعراب القرآن . ٥٩١-٥٩٠ /٢ :
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)(١

أھل الحجاز وال س ّيما قريش ((
)(٢

التحقيق في النطق باألصوات

 ،وھذا نوع من الميل باللفظة إلى السھولة والبعد عن التزام

 .وذھب الدكتور إبراھيم أنيس إلى أنّ )) تسھيل الھمزة ظاھرة

من ظواھر التطور الصوتي في ك ّل اللغات السّاميّة ((). (٣
واحتملت الھمز )ال َّت َناْؤُ ش( فھذا الھمز يرجع إلى انضمام الواو ووقوعھا بعد ألف زائدة  ،إذن
فھمزھا وارد  .وقيل  :ھو من ) النئيش ( وھـي الحركة في إبطاء  ،وأصله الھمز على ھذا ال
)(٤
ئ بھا ) َنأ َ ْش ُ
ت النئيش(
غير  ،والمعنى يكون من أين لھم أن يتـحركوا فيما ال حيـلة لھـم فيه  ،قُ ِر َ
شا ً بعدما فا َت َك َ
وجئت َنئِ ْي َ
َ
الخ َب ْر () (٦أي  :بطيئا ً .
بالھمز) . (٥قال الشاعر ) :
واو
وذكر الزجاج أنّ )) من ھمز فقال  ) :ال َّت َناْؤُ شُ ( ؛ فألنّ واو ) ال َّت َناْؤُ ش ( مضمومة  ،وك ّل ٍ
مضموم ٍة ضمتھا الزمة  ...وإنْ شئت أبدلت منھا ھمزة  ،نحو  :أَ ْدؤُ ر  ،تقاؤم  ...وإنْ شئت لم
تبدل  ،تقول  :أَ ْدوُ ر جمع دار وتقاوُ م ((

)(٧

 ،فأجاز الزجاج أنْ يكون أصل الھمزة الواو وتبعه

الزمخشري وابن عطيّة والحوفي وأبو البقاء). (٨
أمّا ابن خالويه فقد ذكر مع ًنى جديداً لقراءة الھمز  ،فأ ّن ُه احتمل أنْ يكون تحقيق الھمز أراد
معنى  :التباعد والبُعد) . (٩قال رؤبة :
يش
دار امر ٍ
ئ جح ٍ
كم ساق من ِ

ش ال َقد َِر ال َّنؤُ ْوش
إليك َنأْ ُ

)(١٠

إالً أنّ أبا عبيـدة استبعد ھـذه القراءة بمعنـى البعـد ؛ ألنّ المعـنى يكـون ) أ ّنـى لھـم البـعد مـن
مكـان بعـي ٍد ( وأجـازھا أبـو جعـفر بقـول ِه  :القـراءة جائـزة حسـنة ولھا وجھان في كالم
ٍ
العرب).(١١
) (١شرح الشافية  ،للرضي  ، ٢٦-٢٥/٣:و ينظر  :شرح المفصل  ،البن يعيش . ٢٤٢/٩ :
) (٢ينظر  :في اللھجات العربية . ٧٧:
) (٣من أسرار اللغة  ،د .إبراھيم أنيس .٦٠:
) (٤ينظر  :كتاب معاني القراءات  ،لألزھري  ، ٣٩٦ :و مشكل إعراب القرآن . ٥٩١-٥٩٠/٢:
) (٥ينظر  :كتاب السبعة في القراءات  ، ٥٣٠:و ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّاء .٢٥٠/٢:
) (٦الشعر بال نسبة في لسان العرب  ، ٢٧٦/٦:مادة )نوش( .
) (٧معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج .٢٥٩-٢٥٨/٤ :
) (٨ينظر  :البحر المحيط . ٢٨٠/٧:
) (٩ينظر  :الحجّ ة في القراءات السبع . ١٨٩:
) (١٠ديوانه . ٧٧:
) (١١ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس .٦٩٩:
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فك ّل احتمال في ھذه األصول معنى يقف خلف ھذه الجذور  ،فوجدناه مرّ ة يجعلھا بمعنى
التناول وھذا ما ذكره العلماء وعليه قراءة الجمھور بالواو دون الھمز  ،ومرّ ة بقراءة تحقيق الھمز
ليعطي معنيين  :اإلبطاء والبعد  ،وأخرى يعلّل مجيء المھموز .
إذن فھو احتمال يغيّر المعنى ويتح ّكم في داللة األلفاظ ويبقى السياق ھو الفيصل في تحديد
المعاني المحتملة  ،ومنھم من تعامل معه على أ ّن ُه قضيّة لھجية صوتية يميل مستعملوھا إلى
اإلبدال لتحقيق اليسر في النطق .

 ) -٣ف َِّعاْل (
جاء في قول ِه تعالى  ](( $\/#¤‹Ï. $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ (#θç/¤‹x.ρu )) :النبأ  ، [٢٨:فلفظة ) ِك َّذابا ً ( صيغة
مصدرية على وزن ) ِف َّعاْل ( وھي من األوزان السماعية للثالثي المزيد) ، (١وھي من ) َف َّع َل ُي َف ِّع ُل(
ُي َف ِّع ُل( نحو َكلَّم َت ُه ِكالَّما ً  ،قال سيبويه  :أرادوا أنْ يجيئوا بوزن ) ِف َّعاْل ( على ) اإلفعال ( فكسروا
ف). (٢
أوّ ل ُه وألحقوا األلف قبل آخر حرف فيه  ،ولم يريدوا أنْ يبدلوا حرفا ً مكان حر ٍ
وقيل  )) :ألنّ فعله على أربع ٍة  ،أراد أنْ يجعله مثل باب ) أَ ْف َع ْل ُ
ت إ ْف َعاْ َالً ( فقال  ) :ك َِّذابا ً (
فجعله على عدد مصدره  ،وعلى ھذا القياس تقول َ ) :قاْ َت َل ِق ْي َتاْ َالً ( وھو من كالم العرب ((). (٣
وھذا الرأي مخالف لما ذكره الباقون  ،قال االستراباذي  )) :وجاء ) ك َِّذاب ( ھذا وإنْ لم يكن
ّ
مطرداً كال َّت ْف ِعيْل ؛ لكنـه ھـو القياس كما مرَّ ذكره في شرح الكافية  ،قال سيبويه  :أصل ) َت ْف ِع ْيل (
) ِف َّعاْل ( جعلوا التاء في أوّ له عوضا ً من الحرف الزائد  ،وجعلوا الياء بمنزلة ألف )اإلفعال (
فغيّروا آخره كما غيّروا أوّ له (().(٤

) (١ينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه  ، ١٦٤:وقيXل  :ھXو مصXدر ربXاعي  ،ينظXر  :الصXرف الكXافي  ،أيمXن
أمين عبد الغني . ١٠٤ :
) (٢ينظر  :الكتاب . ٧٩/٤:
) (٣معاني القرآن  ،لألخفش األوسط .٥٦٤/٢:
) (٤شرح الشافية  ،للرضي . ١١٥/١ :
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أمّا ابن جني فقد احتمل غـير ھـذا التعـويض  ،بجعله تاء ) تفعيل ( عوضا ً عن عين ) ِفعَّال(
األولى  ،والتاء زائدة فينبغي أنْ تكون عوضا ً عن زائ ٍد أيضا ً  ،إذ كان الزائد بالزائد أشبه من ُه
باألصل) ، (١على ح ِّد قوله  ،وتابعه السيوطي على ذلك). (٢
والك َِّذاب بالكسر ھو التكذيب) . (٣ومعنى ما تق ّدم أنّ ) ِفعَّال ( ھو القياس الذي كان ينبغي أنْ
يأتي عليه مصدر ) َف َّع َل ( فالمصدر يكون بكسر أوّ ل الفعل وزيادة ألف قبل اآلخر  ،فعوّ ضوا عن
األلف يا ًء  ،وعن تضعيف العين تاء في أوّ ل ِه). (٤
وفي اللفظة ) ك َِّذاب ( وردت قراءتان  :التشديد والتخفيف) ، (٥أ ّدت إلى احتمالھا  ،فقرأ
ب ( وھي لغة لبعض العرب يمانية فصيحة ،
الجمھور ) ك َِّذ ْا َبا ً ( بتشديد الذال مصدر الفعل ) َك َّذ َ
وخرَّ ْق ُ
يقولون في مصدر ) َف َّع َل ِف َّعاْ َالً ( في قولھم َ :ك َّذ ْب ُ
ت به ك َِّذابا ً َ ،
القميص خِرَّ اقا ً) ، (٦وانشد
ت
َ
بعض بني كالب): (٧
َل َقدْ َطاْل َ َماْ َث َّب ْطنِي َعنْ صحابتي

ضاْؤُ ھَا مِنْ شِ َفاْئِيا *
ج قِ َّ
َو َعنْ ح َِو ٍ

) (

) (١ينظر  :الخصائص . ٤٧/٢:
) (٢ينظر  :األشباه والنظائر  ،للسيوطي . ١١٦/١:
) (٣ينظر  :المفردات  ، ٧٠٥:مادة )كذب(  ،والمثلث  ،البن السيد البطليوسي .١٢٣/٢:
) (٤ينظر  :اللھجات العربية في التراث .٥٩٩-٥٩٨/٢ :
) (٥ينظر  :كتاب معاني القراءات .٥٢٤:
) (٦ينظر  :معاني القرآن  ،للفراء  ، ١١٨/٣:و البحر المحيط . ٤٠٦/٨:
) (٧ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّاء  ، ١١٨/٣:لكن نسبة البيت التي نسXبھا الفXرّاء إلXى بنXي كXالب فيھXا نظXر ؛ ألنّ
كالبا ً عدنانية  ،ينظر  ) :معجم قبائل العرب القديمة والحديثة  (٩٨٩/٣:ولع ّل األقرب إلى الصواب أ ّنھXم ) بنXي
كلب ( ؛ ألنّ كلبا ً قحطانية من قضاعة وھم من اليمن  ،ينظر  ) :نسب عدنان وقحطان  (٢٣:ووجXدنا أنّ البيXت
منسXXXوب إلXXXى األعXXXور بXXXن بXXXراء وھXXXو مXXXن بنXXXي كXXXالب  ،ينظXXXر  ) :كنXXXز الحفXXXاظ  ،٥٦٦:وھXXXامش دقXXXائق
التصريف ( ١٦٠:ولع ّل ھذا ممّا استعمله الشاعر من لغة غيره .
ضاْؤُ ھا ( مXوطن الشXاھد  ،فقXد وردت مشXددة عنXد
)*( اختلفت رواية البيت في إيراد بعض ألفاظه وأھمھا لفظة ) َق َّ
الفرّاء فـي ) معاني القرآن  (١١٩/٣:وكـذلك الزجXـاج فXـي ) معانXـي القXـرآن وإعXـرابه  . (٢٧٤/٥:أمّXا فXـي
ض Xاْؤُ َھا ( ؛ أل ّن ُ Xه مXXوطن الشXXاھد .
ض Xاْؤُ َھا ( وھXXو يريXXد ) َق َّ
)البحXXر المحXXيط  (٤٠٦/ ٨ :فقXXد وردت مخففXXة ) َق َ
ْ
ضاؤُ َھا ( بكسر القXاف وتشXديد الضXاد مXع
ضاْؤُ َھاْ( بفتح القاف فيھا نظر أيضا ً  ،والصحيح ) ِق َّ
وإيرادھا بھيأة ) َق َّ
ْ
فتحھا كي تكون على وزن ) ِفعَّال ( وھو موطن الشاھد  .وكذلك لفظة ) َثبَّطنِي ( فقXد وردت عنXد ابXن المXؤدب
بھيأ ٍة أخرى ) َثب َّْط َتنِي ( ينظر  :دقائق التصريف .١٦٠:

١٤

االحتمال في فَلَك البنية المصدريّة

الفصل األ ّول

أمّا قـراءة التخفيف للمصدر) ِف َعاْل ( فھي منسوبة لإلمام عليّ بن أبي طالب ) عليه السّالم ()،(١
وكان الكسائي يخفف ))  ] (( $\/≡¤‹Ï. Ÿωuρ #Yθøós9 $pκÏù tβθãèyϑó¡o„ āωالنبأ  [٣٥:؛ أل ّنھا ليست بمقيّدة
بفعل يصيّرھا مصدراً  ،ويشدد في ))  ] (( $\/#¤‹Ï. $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ (#θç/¤‹x.ρuالنبأ  [ ٢٨:؛ ألنّ الفعل َك َّذبوا
يقيّد الك َِّذاب بالمصدر

)(٢

 ،وأ ُعزيت قراءة التخفيف إلى لغة اليمن أيضا ً  ،فھم يجعلون مصدر

ب ( مخففا ً ) ِك َذ ْابا ً ( مثل َ :ك َتب ِك َتابا ً  ،فصار المصدر ھنا من معنى الفعل دون لفظه) ، (٣قال
) َك َذ َ
قال الشاعر في تخفيفھا :
وال َم ْر ُء َي ْن َف ُع ُه ِك َذا ُب ْه

ص َد ْق ُتھا و َك َذ ْب ُتھا
َف َ

)(٤

والمشدد في مصادر ) َفع َّْل ُ
ت ( أجود من المخفف
ب ( فھـو على وجھين  ) :تكذيبا ً وك َِّذ ْابا ً  ،ومن خففه حجت ُه أ ّن ُه أراد المصدر من قولھم :
) َك َّذ َ
)(٥

 ،فمن ش َّددهُ أراد به المصدر من الفعل

ً
ً
مقاتلة و ِق َتاْالً(). (٦
مكاذبة و ِك َذابا ً ( كما قالوا  ) :قاتلت ُه
)كاذبت ُه
إذن احتمل المصدر أنْ يكون أصل فعله ثالثيا ً أو رباعيا ً ) الملحق بالرباعي ( أو مزيد الثالثي
ب ( زيدت فيه األلف
بحـر ٍ
ف واح ٍد ) التضعيف (  ،فمن ش َّددهُ ) ك َِّذابا ً ( جعل ُه مصدر الفعل ) َك َّذ َ
كما زيدت في ) إكراما ً ( فھو في األصل مصدر الرباعي أو الملحق بالرباعي  ،ومن خفف
ب(
ب (  ،وقـيل  :التخفيف في ) ِك َذابا ً ( ھو مصدر ) َك َذ َ
) ِك َذابا ً( جعله مصـدر الفـعل ) َكاْ َذ َ

) (١ينظر  :قراءة اإلمام علي )عليه السّالم( دراسة في ظواھرھا اللغوية  ،رسالة ماجستير  ،لھXدى كXاظم عيسXى :
.١١٤- ١١٣
) (٢ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّ اء .١١٩-١١٨/٣ :
) (٣ينظر  :البحر المحيط . ٤٠٦/ ٨:
) (٤ينظXXر  :لسXXان العXXرب  ، ٢٤/٤:مXXادة ) صXXدق (  ،البيXXت نسXXبه ابXXن منظXXور وأبXXو ح ّيXXان فXXي ) البحXXر المح Xيط :
 (٤٠٦/٨لألعشى  ،وھو ليس في ديوانه  ،لعل البيت ألعشى آخر .
) (٥ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج .٢٧٤/٥:
) (٦ينظر  :الحجّ ة في القراءات السبع .٢٣٧:

١٥

االحتمال في فَلَك البنية المصدريّة

الفصل األ ّول
ً)(١

ب ِك َتابا
الثالثي كما قالوا في َ :ك َت َ

 ،فھو من الثالثي المجرّ د  ،أو ھو من مزيد الثالثي السماعي

كما تق ّدم بوزن ) ِفعَّال ( من الفعل ) َف َّع َل ( .
وال تكاد تفترق المعاني المذكورة بسبب ذلك االحتمال عن المعنى األصلي للفظة  ،فھو
اختالف في اللفظ ال المعنى  ،ولكنه في الوقت نفسه ھو احتمال في األصل بكونه ثالثيا ً أو رباعيا ً.

 ) -٤ف َِعاْل (
قال تعـالى  ] (( öΝåκu5$tƒÎ) !$uΖø‹s9Î) ¨βÎ) )) :الغاشية  [٢٥:فـي اآليـة المبـاركة لفـظ مصدري ) إِ َياْب (
ونفور أو انتھاء زمان
على وزن ) ِف َعاْل (  ،ويكون سماعيا ً في ) َف َع َل( الالزم إنْ لم يد ّل على إبا ٍء
ٍ
ً)(٢

الفعل  ،وقد ُسم َِع في باب ) َف َع َل َي ْف ُع ُل ( نحو  :قام قياما ً  ،وصام صياما ً  ،وآب إيابا

 ،قال

الخليل  )) :آب فالن إلى سيفه  ،أي َر َّد يدهُ إلى سيفه  ،وآب الغائب يؤوب أوبا ً أي  :رجع ((). (٣
ب أي  :من ك ِّل ناحي ٍة  ،وآب أي  :رجع َ ،يؤُ ْوبُ أَ ْو َبا ً
فالجذر ) أوب ( يقال  )) :جاءوا من ك ِّل أَ ْو ٍ
وأَ ْو َب ًة و إِ َياْبا ً (() ، (٤وقال الراغب  :إنّ )) األوب  :ضرب من الرجوع ؛ وذلك أنّ األوب ال يقال
إال ّ في الحيوان الذي له إرادة  ،والرجوع يقال فيه وفي غيره  ،يقال  :آب أوبا ً وإيابا ً ومآبا ً ((

)(٥

،

فقيّده بشـرط كونه الحيوان الذي له إرادة ليصدق عليه األوب بمعنى الرجوع  .وذكر اآللوسي أنّ
)) إياب  :مصدر آب  ،أي  :رجع  ،أي  :إنّ إلينا رجوعكم بالموت والبعث (().(٦
احتملت اللفظة احتمالين بقراءتي ) التخفيف والتشديد ( للفظة ) إياب (  ،فالتخفيف ) إياب(
قراءة الجمھور

)(٧

ً)(٨

 ،وھي مصدر الفعل ) آب يؤوب ( إذا رجع  ،كقولك َ :قاْ َم َيقُ ْو ُم ِق َياْ َما

،

) (١ينظر  :مشكل إعراب القرآن . ٧٩٦/٢:
) (٢ينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٦٠:
) (٣العين  ، ٩٧ /١:مادة ) أوب( .
) (٤الصحاح  ، ١٢٣/١:مادة ) أوب( .
) (٥المفردات  ، ٩٧:مادة )أوب ( .
) (٦روح المعاني  ،لآللوسي .١١٨/٣٠:
) (٧ينظر  :البحر المحيط . ٤٦٠/٨:
) (٨ينظر  :اإلتحاف  ،٦٠٦/٢:أورد صاحب اإلتحاف ھذا الفعل المضارع من ) آب( بصيغة ) يXؤب ( وھXذا خطXأ
والصواب ) يؤوب( لع ّل ھذا من أثر الطباعة ؛ ألنّ التمثيل صحيح في ) قام يقوم ِق َياْ َما ً(.

١٦
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وأصل الواو ياء  ،ولكن قُ ِل َبت يا ًء النكسار ما قبلھا

)(١

 ،أي  :إِوابا ً أُعِ َّل المصدر العتالل الفعل ،

صرَّ ح االستراباذي بذلك قائالً  )) :إعْ َلم
فكسر الھمزة َّ
سوغ للواو اإلنقالب إلى الياء للمجانسة  ،و َ
)(٢

أنّ الواو إذا كانت ساكنة غير مدغمة وقبلھا كسرة فال ُب َّد من قلبھا يا ًء ((

 ،وعلّله ابن عصفور

لفعل معتـل العين بالواو قُ ِل َبت الواو إلى ياء للمجانسة،
بقوله  :إذا كان المصدر على وزن ) ِف َعاْل(
ٍ
وذلك نحو  :قام قياما ً  ،واألصل  :ق َِواما ً). (٣
وقـد َنبَّـه سيبـويه إلى إمكانيــة مجـيء المصـدر منه على وزن ) فُع ُْول ( فقال  )) :وقالـوا :
ص ْو ُم صِ َياْ َما ً (  ،كراھية لـ ) الفُع ُْول (  .وقالوا  ) :آبت الشمسُ إِ َياْبا ً(،
صاْ َم َي ُ
) َقاْ َم َيقُ ْـو ُم ِق َياْ َما ً ( و ) َ
وقال بعضھم  ) :أُؤُ ْوبا ً (  ....ونظيرھا من غير المعتل ) الرُّ ج ُْوع( (() ، (٤قال عمر بن أبي
ربيعة:
و َغاْ َب قُمي ٌر ُ
كنت أَھوى ُغ ُي ْو َب ُه

س َّم ُر
وروح رعيان و َن َّو ُم ُ
ّ

)(٥

ّإال أ ّنھا مستكرھة مع واوي العين  ،وطبيعي مع يائيھا  ،بتمثيل سيبويه لقولھم  ) :غابت
الشمسُ ُغي ُْوبا ً (). (٦
َّب إِيَّابا ً ( على معنى ) َف ْي َع ُل
و )) قُ ِر َئت بالتشـديد والتثـقيل ) إِ َّياْ َبھُم ( ومعناه على مصدر ) أَي َ
ِف ْي َعاْ َالً ( من ) آب يؤوب ( واألصل ) إيواب ( فأ ُدغمت الياء في الواو وانقلبت الواو إلى ياء ؛
 ،ونعتھا مكيّ القيسي بال ُبعد ؛ أل ّنه )) يلزم من ش َّدد الياء أنْ يقول :

أل ّنھا س ُِب َق ْ
ت بسكون ((
)إِوّ ابھم ( ؛ أل ّنه من الواو أو يقول  ) :إيوابھم ( فيبدل من األوّ ل المشدد يا ًء كما قالوا  :دِيوان
)(٧

)(٨

وأصل ُه  :دِوّ ان ((

؛ وذلك لسكـون الواو وانكسـار ما قبلھا  ،وبھذا يكون وزن ) إِ َّياْب ( ھو

) ِف ْي َعاْل ( .

) (١ينظر  :مشكل إعراب القرآن  ، ٨١٦-٨١٥/٢:وإمالء ما منّ به الرحمن . ٢٨٦/٢ :
) (٢شرح الشافية  ،للرضي  ، ٥٩/٣:وينظر  :ارتشاف الضرب  ،ألبي ح ّيان األندلسي .٢٧٧/١:
) (٣ينظر  :الممتع في التصريف . ٤٩٥/٢:
) (٤الكتاب . ٥١/٤:
) (٥ديوانه . ٦٥ :
) (٦ينظر  :الكتاب . ٥١/٤ :
) (٧معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج  ، ٣١٩/٥ :وينظر  :اإلتحاف . ٦٠٦/٢ :
) (٨مشكل إعراب القرآن . ٨١٦-٨١٥/٢ :

١٧
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وقال أبو حيّان  )) :وأمّا تشبيه الزمخشري بديوان فليس بجيّد ؛ أل َّنھم لم ينطقوا بھا في الوضع
مدغمة فلم يقولوا ) دِوّ ان ( ولوال الجمع على دواوين لم يُعْ َلم أنّ أصل ھذه الياء واو  ،وأيضا ً
نصوا على شذوذ ) دِيوان ( فال يقاس عليه غيره ((). (١
ب ( على وزن ) أَ ْف َع َل ( فيجيء ) إِي َْو ْابا ً ( ُسھّلت الھمزة  ،وكان
ويصح أنْ يكون من ) أَ ْأ َو َ
الالزم في اإلدغام أن تكون بصيغة ) إِوّ ابا ً (  ،ولكن استحسنت فيه الياء على غير قياس)َ ، (٢و ُر َّد
ھذا ؛ ألنّ قوله وكان الالزم في اإلدغام بر ّدھا ) إوّ ابا ً ( ليس بصحيح  ،بل الالزم إذا اعتبر
اإلدغام أنْ يكون ) إيّابا ً ( ؛ أل ّن ُه قد اجتمعت ياء وھي المبدلة من الھمزة بالتسھيل واواً وھـي عيـن
الكلمة وإحداھما ساكنة  ،فتقلب الواو يا ًء وتدغم فيھا الياء فتصير ) إِ َّياْبا ً ( على وزن ) ِف ْي َعاْل ().(٣
().(٣
)(٤

 ،واستعمال العربية ھذا الجذر

إذن األصول اللغوية لھذه المادة ھي بمعنى الرجوع والعودة
بھذا المعنى من ) آب يؤوب أَ ْو َبا ً وإِ َيابا ً ( فھي تعني  :الرجوع والعودة  .فمرّ ة استعملوه في الجزء
كقولھم  :آب بيد ِه إلى قائم سيف ِه ليستلّ ُه وإلى سھمه ليرمي به  ،ومرّ ة أ ُخرى استعملوه بمعنى
الكلية ،كقولھم  :آبت الشمس  ،وآب الرجل  ،فالرجوع والعودة يكونان بجزئه وبكلّه على ح ٍّد
سواء والمعنى واحد .
وھذا التشارك في األصول يقودنا إلى التداخل مع صيغ أ ُخرى ؛ أل ّنھا تعطي القيم الداللية
نفسھا  ،فمثالً تتداخل مع مادة ) أ ب ب ( وھذا التداخل نلحظ ُه في قولھم  ) :أبّ الرجل بيد ِه إلى
قائم سيفه ليستلّ ُه ( ففيه معنى الرجوع كما تحتمل أن يكون جذرھا ھو ) الھمزة والباء ( في لفظة
) أب ( الذي يعود إليه الفرد ويرجع نسب ُه إليه حين ينسب  ،ثم يتطوّ ر ھذا الجذر لينتقل إلى دالل ٍة
أ ُخرى فيصير إلى تشديد الباء فيه ) أبّ ( فيد ّل على الكأل الذي تعود إليه المـاشية وترعاه  ،قال
تعالى  ] (( ö/ä3Ïϑ≈yè÷ΡL{uρ ö/ä3©9 $Yè≈tG¨Β  $|/r&uρ ZπyγÅ3≈sùuρ )) :عبس  [٣٢-٣١:وبعدھا يتطوّ ر ليكون
اللفظ بفك التشديد وتقلب الباء إلى واو ليصبح ) أوب ( بمعنى الرجوع النھائي للمرء واستقراره

) (١البحر المحيط . ٤٦٠/ ٨ :
) (٢ينظر  :المصدر السابق .
) (٣ينظر  :المحتسب  ،البن جني  ، ٣٥٨/٢ :والبحر المحيط . ٤٦٠ / ٨ :
) (٤ينظر  :التحقيق في كلمات القرآن الكريم  ،لمصطفوي . ١٨٧/١:

١٨
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في المكان أو الزمان الذي عوّ ل عليه ھذا المعنى في االستعمال القرآني لھذه اللفظة واحتماليتھا
معان أيضا ً .
في جذورھا اللغوية وما أ ّدت ُه من
ٍ

 ) -٥ف ِْعل (
قال تعالى  ] (( $ZƒöÍ‘uρ $ZW≈rOr& ß|¡ômr& öΝèδ Aβös% ÏiΒ Νßγn=ö6s% $uΖõ3n=÷δr& ö/x.ρu )) :مريم  [ ٧٤ :وردت
لفظة ) ِر ْئ َيا ً ( وھي صيغة مصدرية على وزن ) ِفعْ ل ( وھي من األوزان السماعية للمصادر من
)(١
ي َيرْ َوى ( على وزن ) َف ِع َل َي ْف َع ُل (  ،وبعدھا تغ ّيـرت
الثـالثي المجرّ د  ،من األصل الالزم ) َر ِو َ
حركة عيـن الفعـل بالفتح ممّا سوّ غ للياء االنقالب إلى األلف لمجانسة الفتحة نحو :
وح َيى () ، (٢إذن فھو معتل العين والالم  ،وقد يكون المصدر
وح ِي َي( فأصبحت ) َط َوى َ
ي َ
) َط ِو َ
) ِفعْ ل ( من الفعل الثالثي المتعدي إذا كانت عين مضارعه مفتوحة ) َف َع َل َي ْف َع ُل ( من ) َرأَى
َيرْ أَى (). (٣
ت متعدد ٍة
قُ ِر َئت اللفظة المصدرية ) ِر ْئيا ً ( بقراءا ٍ
احتمال في الجذر الصرفي الذي تقرأ به  .قرأ الجمھور ) ِر ْئيا ً ( بالھمز من رؤية العين  ،وھي
لفظة معدول بھا ) ِفعْ ل ( بمعنى ) اسم المفعول( فھي ) ِر ْئي ( بمعنى ) َمرْ ئِيُّ () ، (٥وأ َّكد ابن
)(٤

 ،وك ّل واحد ٍة من ھذه القراءات تشير إلى

خالويه والعكبري بأ ّنھا من الرؤية أيضا ً لكنھا بمعنى  :حسن المنظر) ، (٦ووافقھما ابن عبّاس على
على ذلك). (٧
ويحتمل أنْ يكون من ) الرواء ( وھو ما يظھر من الزي في اللباس وغيره  ،فيكون أصله
الھمز  ،ولكن خففت الھمزة فأُبدل منھا يا ًء  ،وأ ُدغمت في الياء التي بعدھا  ،وفي ھذا قبح لتغيير

) (١ينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٥٩-١٥٨ :
) (٢ينظر  :الكتاب  ، ٢٢/٤ :وشرح الشافية  ،للرضي . ٦٧/٣:
) (٣ينظر  :المقرّ ب  ،البن عصفور . ٤٨٦ :
) (٤ينظر  :إمXالء مXا مXنّ بXه الXرحمن  ، ١١٦/٢:ذكXر الزجXاج فXي ) معXاني القXرآن وإعرابXه  (٣٤٣-٣٤٢/٣ :أنّ
فيھا أربعة أوجه  ،والحقيقة أ ّنھا أكثر م ّما ذكر  ،ينظر  ) :البحر المحيط .(١٩٩-١٩٨/٦:
) (٥ينظر  :البحر المحيط .١٩٨/٦:
) (٦ينظر  :الحجّ ة في القراءات السبع  ، ١٤٣:وإمالء ما منّ به الرحمن . ١١٦/٢:
) (٧ينظر  :البحر المحيط .١٩٨/ ٦ :
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الياء مرّ ة بعد مرّ ة ؛ وألنّ لفظ الياء األولى عارض والھمزة منوبة  ،وھي ال تدغم في الياء فكذلك
ال يدغم فيما عوّ ض منھا). (١
وقُ ِر َئت ) ِر َّيا ً ( بتشـديد الياء بال ھمز) ، (٢فاحتملت بذلك أنْ تكـون مھموزة األصل إشارة إلى
حسـن البشـرة  ،ف ُسھّلت الھمزة بإبدالھا يا ًء ثم أ ُدغمت الياء في الياء) ،(٣و)) يحتمل أنْ يكون
ي َيرْ َوى َر َّيا ً ( إذا امتأل من الماء ؛ ألنّ الرّ يّان له من الحسن والنضارة ما
)الريّ ( مصدر ) َر ِو َ
يستحسن (() ، (٤وھو بخالف العطش  .وقيل  :إنّ ) ِر َّيا ً ( مخففة من الھمز) ، (٥فقلبت الھمزة إلى
إلى ياء وأ ُدغمت بالياء الثانية .
وقُ ِر َئ ْ
ت ) ِر ْي َئا ً ( وھذه القراءة مقلوب من ) ِر ْئ َيا ً ( ؛ ألنّ من العرب من يقول  ) :قد راءني
زيد( وتقول  ) :قد رآني ( والمعنى واحد  ،قال الزجاج  :إِنّ ھذه القراءة لم يجوّ زوا القراءة بھا).(٦
بھا) .(٦قال الشاعر :
ُ
ھامة اليوم أو غ ِد
من اجلكِ ھذا

)(٧

ٍ
خليل راءني فھو قا ِئل ٌ
وكل ّ

وھناك قراءة بيا ٍء واحد ٍة مخفف ٍة ) ِر َيا ً ( فقيل  :كان أصلھا ) ِر ْئ َيا ً ( ثم حذفت الھمزة ،
لزيَّ والھيأة  ،ونعتھا أبو جعفر النحاس بالغلط)  .(٨وقيل  :إ ّنھا
وأصبحت ) ِر َيا ً ( وھي تعني  :ا ِ
تحتمل احتمالين  :أحدھما أنْ تكون مقلوبة من ) ِفعْ ل إلى ف ِْلع ( من ) ِر ْئي إلى ِر ْيٮئ ( ثم خفف
على المقلـوب ف ُح ِذ َفت الھمزة وأ ُلقيت حركتھا على الياء فصارت ) ِر َيا ً ( مثل  :أكلت الطعام ِن َيا ً ،
واآلخر أنْ تكون من ) َر َو ْي ُ
ت ( ثم ُخ ِف َفت الكلمة بحذف إحدى الياءين وينبغي أنْ تكون المحذوفة
الياء الثانية ؛ أل ّنھا ھي المكررة وبھا وقع االستثقال ؛ وأل ّنھا تمثل الم الفعل ويكثر حذف الالم في
الكلمة إذا كان معتالً). (٩

) (١ينظر  :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا  ،لمكي بن أبي طالب القيسي . ١٩٦/٢ :
) (٢ينظر  :كتاب السبعة في القراءات . ٤١١ :
) (٣ينظر  :اإلتحاف . ٢٣٩/٢ :
) (٤المصدر السابق .
) (٥ينظر  :الصحاح  ، ١٧١٠/٢:مادة ) رأى ( .
) (٦ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج .٣٤٣-٣٤٢/٣ :
) (٧نسبة ھذا البيت للشاعر ) كثير ّ
عزة ( ينظر  :ديوانه . ١٣٣:
) (٨ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس . ٥٣٢:
) (٩ينظر  :المحتسب .٤٥-٤٤/٢:
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وقرأ بعضھم بالزاي ) ِز َّيا ً ( و)) ال ِّزيُّ  :الھيأة والمنظر  ،والعرب تقول  ) :قد َز َّيي َ
ْت الجارية (
أي َ :ز َّي ْن َت َھا و َھيَّأْ َت َھا (() ، (١وأصل ُه من ) زوي يزوي ( ؛ ألنّ المتزيِّن يجمع ما يح ّسن ُه) ،(٢قال
الشاعر :
اشاقتك الظعائن يوم بانوا

بذي ِّ
ث
ي الجميل من األثا ِ
الز ّ

)(٣

ئ ) ِر َياْء ( بـياء بعـدھا ألف وبعد األلـف ھمزة  ،وھذا ممّا حكاه اليزيدي  ،وأصل ُه ) ِر َئاْء(
وقُ ِر َ
من ) المراءاة ( أي  :يُري بعضھم بعضا ً حُسْ ُن ُه).(٤
وخالصة القول  :إنّ القراءات المتعددة التي قُ ِر َئت بھا اللفظة أ ّدت إلى احتماليتھا في أُصولھا
ُ
والر َياْ و ِّ
الزيَّ والمراءاة (
والر ْي َئا ِ
والر ْئ َيا ِ
والر َّياْ ِ
الر ْئي ِ ،
اللغوية  ،لكن المعنى في ھذه األصول ) ِ
جميعھا تعني إظھار الشيء الالئق متقبالً ومستساغا ً يد ُّل على الحسن ومصاديق ُه  ،وذلك بوجود
عالقة اشتقاقية في المعنى العام لھذه األلفاظ وما ترمي إلى تحقيقه من دالالت بالمعاني المذكورة .

ُ ) -٦ف ْع َ ْ
الن (
جاء في قوله تعالى  ] (( šÏ%Ï‰≈|¹ óΟçGΖà2 βÎ) öΝà6uΖ≈yδöç/ (#θè?$yδ ُ)) :البقرة [ ١١١:
فلفظة ) بُرْ َھاْن ( صيغة مصدرية على وزن ) فُعْ َ ْ
الن ( وھو من األوزان السماعية في جميع ما
ورد عليه  ،و ُسم َِع في باب ) َف َع َل َي ْف ُع ُل ( و ) َف َع َل َي ْف َع ُل ( و ) َف َع َل َي ْف ِع ُل ( و) َف ِع َل َي ْف َع ُل () ، (٥وھي
وھي لفظة مختلف فيھا الحتمالھا أكثر من وزن وأكثر من معنى  ،فقيل  :إنّ جميع حروفھا أصلية
وھي من الرباعي المجرّ د ) َبرْ َھ َن ( على وزن ) َفعْ َل َل () ، (٦والنون فيه أصلية  ،ومنھم من ع َّدھا

) (١معاني القرآن  ،للفرّاء . ٨٩/٢:
) (٢ينظر  :إمالء ما منّ به الرحمن . ١١٦/٢:
)(٣
الر ْئXXي ( و ) الِّ X
Xزيّ ( ،
ينظXXر  :معXXاني القXXرآن وإعرابXXه  ،للزجXXاج  ، ٣٤٣-٣٤٢ / ٣ :ورد البيXXت بXXروايتين ) ِ
الر ْئي ( نقله الجوھري في صحاحه  ، ١٧١٠/٢:مXادة ) رأي ( وھXو ممّXا أنشXده أبXو عبيXدة لمحمّXد بXن
بالھمز ) ِ
ِّ
نمير الثقفي  ،ورواية أخرى ) الزيّ ( نقلھXا الزجXاج فXي معانيXه  ،وھXو مXوطن الشXاھد  ،أمّXا الثعلبXي فقXد رواه
برواي ٍة أُخرى ) أھاجتك ( بدالً من ) اشتاقتك ( ينظر  :تفسير الثعلبي .٣٤/٦ :

) (٤ينظر  :البحر المحيط .١٩٩/٦ :
) (٥ينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٦٢:
) (٦ينظر  :إمالء ما منّ به الرحمن . ٥٨/١ :
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ع َّدھا زائدة كون أنّ ) َبرْ َھ َن ( على وزن ) َفعْ َل َل( من المولَّد  ،والصـواب أنْ يقال  :أب َْر َه  ،إذا جاء
بالبرھان).(١
أمّا من قال بزيادة النون فقد احتمل وزنين  :أولھما ؛ ھو من ) َف َع َل َي ْف َع ُل ( فيكون من ) َب َر َه
)(٢

َيب َْرهُ ( وھو مـن الثالثي بمعنى  :القطع  ،والبرھان الدليل القاطع

 .وثانيھما ؛ ھو من ) َف ِع َل

َي ْف َع ُل ( فيكـون من ) َب ِر َه َيب َْرهُ ( وھو من الثالثي أيضا ً  ،قال الراغب  )) :البرھان  :بيان
للحجّ ة ...وقال بعضھم  :ھو مصدر ) َب ِر َه َيب َْرهُ ( إذا إبيضّ  ،ورجل أَب َْره وامرأة َبرْ َھاء وقوم بُرْ ه،
و َب َرھْ َر َھة  :شابّة بيضاء (() . (٣و)) إنْ قلت ِ :ل َم ُس ِّم َيت الحجّ ة برھانا ً ؟ قلت لبياضھا وإنارتھا من
قولھم للمرأة البيضاء َ :ب َرھْ َر َھة  ...والدليل على زيادة النون قولھم  :أَب َْره الرجل إذا جاء
بالبرھان ،ونظيره تسميتھم إيّاھا سلطانا ً من ) السليط ( وھو الزيت إلنارتھا (().(٤
وقد ق ّدم ابن عصفور تعليالً للحكم على زيادتھا بقوله )) :فإذا جاءت النون بعد ألف زائدة فيما
فأقض بالزيادة حمالً على األكثر  .وكذلك تفعل إذا احتملت الكلمة اشتقاقين
ال تعرف له اشتقاقا ً ...
ِ
تكون في أحدھما أصلية وفي اآلخر زائدة  ،فينبغي أنْ تحمل ُه على الذي تكون فيه زائدة حمالً على
األكثر ((). (٥
ويحتمل أنْ تكون النون في لفظة )) ) برھان ( نون جمع  ...ثم جُعلت كالنون األصلية كما
صاداً ( على ) مُصْ َد ْان (  ،و ) مصيراً ( على ) مُصْ َر ْان ( ثم جمعوا ) مُصْ َر ْان ( على
جمعوا ) ُم َ
صاْرين ( ((). (٦
) َم َ
وقال أبو ھالل العسكري  )) :سمعت من يقول  :البرھان ما يقصد به قطع حجّ ة الخصم ،
فارسيّ معرّ ب  ،وأصله ) بران ( أي  ) :إقطع ذاك ( ومن ُه البرھة وھي القطعة من الداللة وال
ُيعرف صحّ ة ذلك (() ، (٧فھو أصل بذاته غير متأ ّكد منه .

) (١ينظر  :تھذيب اللغة  ،لألزھري  ، ٢٩٥-٢٩٤/٦ :مادة ) بره( .
) (٢ينظر  :روح المعاني .٣٥٨/١ :
) (٣المفردات  ، ١٢١:مادة )بره(.
) (٤الكشاف  ،للزمخشري .١٧٥/٣:
) (٥الممتع في التصريف .٢٦٢/١:
) (٦تھذيب اللغة  ، ٢٩٥/٦ :مادة ) بره ( .
) (٧الفروق اللغوية. ٨٤ :
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ومجمل القول  :إنّ في لفظة ) برھان ( خالفا ً في أصل البناء  ،أھي من الرباعي المجرّ د
) َبرْ َھ َن ( على وزن ) َفعْ َل َل (  ،ونونه أصلية أم ھو من الثالثي المجرّ د ) َب َر َه ( على وزن ) َف َع َل(
أو ) َب ِر َه ( على وزن ) َف ِع َل ( والنون فيه زائدة  .وھي نون المصدر مثل  :الرجحان والسلطان
من ) رجح وسلط ( ؟ ويبدو أنّ الثاني ھو األرجح ؛ وذلك لتداخل المعنيين ؛ النّ القطع والحجّ ة
ھو عين ُه الوضوح والبياض والصفاء ؛ ألنّ ك َّل شي ٍء إذا قُطِ َع َوضُح وبان .
والبرھان ُ :م ْن َت َقل بداللت ِه من المصدر إلى اسم المصدر ؛ وذلك بداللته اللغوية وھو  ) :ما
وضح به الشيء ( والنصوص القرآنية التي ورد فيھا اللفظ ) برھان ( جاءت جميعھا بالمعنى
اللغوي  ،أي  ) :ما ثبت به الشيء ويتضح به ( ولم يستعمله بالمعنى االصطالحي الذي ذكره
بعض المتكلمين – بما أوردناه في بعض آرائھم – وإن يصدق عليه في بعض األحيان  .ويتضح
ھذا أيضا ً من خالل االستعماالت القرآنية وسياقاتھا التي تكشف وتحدد دالالتھا المذكورة .

 ) -٧ف ِْعل ُِّي (
قال تعالى  ] (( “Ìø.ÏŒ öΝä.öθ|¡Σr& #¨Lym $‡ƒÌ÷‚Å™ ÷Λèεθßϑè?õ‹sƒªB$$sù )) :المؤمنون ، [١١٠ :
فـ)سِ ْخ ِر َّيا ً( صيغة مصدرية سماعية على وزن ) ِفعْ ل ( بكسر الفاء وسكون العين
أضيفت ياء النسب لتصبح ) ِفعْ ِل َّيا ً ( لتؤدي زياد ًة في القوّ ة للفعل كما قيل  :الخصوص ّية في
الخصوص) . (٢واألصل فيھا ) َس ِخ َر(  ،قال ابن فارس  )) :السين والخاء والراء أصل ّ
مطرد
)(١

 ،وبعدھا

مستقيم يد ُّل على احتقار واستذالل (().(٣
قُ ِر َئت اللفظة بقراءتين  :بضم السين ) س ُْخ ِر َّيا َ ( وكسرھا ) سِ ْخ ِر َّيا ً (  ،قال الزجاج  :كالھما
جيّد) . (٤وفي القراءتين احتماالن مختلفان في المعنى  ،فمن قرأ بالضم ) س ُْخ ِر َّيا ً ( فھو من الس ُّْخ َر ِة

) (١ينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه .١٥٩-١٥٨:
) (٢ينظر  :البحر المحيط . ٣٨٩/ ٦:
) (٣معجم مقاييس اللغة  ، ٤٨٧:مادة ) سخر( .
) (٤ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  :للزجاج  ، ٢٤/٤:والحجّ ة في القراءات السبع . ١٥٨:
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الس ُّْخ َر ِة والتسخير

)(١

 ،من ) َف َع َل َي ْف ُع ُل َفعْ َالً ( تقول َ ) :س َخرْ َ
ت اإلنسان َس ْخ َراً ( بمعنى  :كلّفته

خدمتك  ،ومنه الس ُّْخ َرة) ، (٢فھو بمعنى  :االختدام .
أمّا قراءة الكسر ) سِ ْخ ِر َّيا ً ( فھي من الھزؤ

)(٣

َس َخ َراً  ،وتقول َ :سخ َِر من ُه و َسخ َِر به

)(٤

 ،من الفعل ) َف ِع َل َي ْف َع ُل َف َع َالً ( َسخ َِر َيسْ َخ ُر

 .قال تعالى $yϑx. öΝä3ΖÏΒ ãy‚ó¡tΡ $‾ΡÎ*sù $¨ΖÏΒ (#ρãy‚ó¡s? βÎ) )) :

@ ] (( tβρãy‚ó¡nھود . [٣٨:
وكان كسر السّين ھنا ) سِ ْخ ِر َّيا ً ( على االتباع لحركة الرّ اء  ،فحركتھا الكسرة ؛ وكسرتھا أيضا ً
ً
مجانسة للياء التي بعدھا  .ومنھم من لم ُي َفرِّ ق ھذا التفريق كالخليل وسيبويه ؛ فكالھما بمعنى
ال ُھ ُزؤ) ، (٥ومنھم من عزا ھذا إلى كونه لغة ممّا حكته العرب  ،قال الكسائي  )) :ھما لغتان بمعنى
واحد  ،كما يقال  :عُصِ يُّ وعِ صِ يُّ ((). (٦
إذن االحتمال الصرفي في أصل المصدر يغيّر المعنى في ضوء القراءة القرآنية بالكسر أو
الضم في المصدر للداللة على معنيين مختلفين إمّا من السُخرة أو من االستھزاء  .أمّا من ناحية
البناء فيختلف أيضا ً في صياغة بناء فعليھما الماضي والمضارع وصياغة المصدر تبعا ً لھما كما
تق ّدم  .فك ّل واح ٍد منھما يد ُّل على معنى قائم بذات ِه  ،والذي ذكره ابن فارس بأ ّنھما ّ
يدالن على
تسخير وخدم ٍة فيھا ذلّة واحتقار  ،وھذا االستدالل
االستذالل واالحتقار فھو قول فيه تعميم بأنّ ك َّل
ٍ
فيه نظر  :أل ّنه قول خاضع لالستثناء فھناك تسخير وخدمة فيھما رفعة وع ّزة مثل تسخير المالئكة
واحتقار .
استذالل
والعباد اتجاه الخالق ج َّل اسمه  .أمّا االستھزاء فينطبق عليه قوله لما فيه من
ٍ
ٍ
) (١ينظر  :مشكل إعراب القرآن . ٥٠٥/٢:
) (٢ينظر  :أدب الكاتب  ،البن قتيبة  ، ٥٠٧:وكتاب األفعال  ،للسرقسطي . ٥٤٦/٣:
) (٣ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّاء .١٤٦/٢:
) (٤ينظر  :أدب الكاتب  ، ٥٠٨ :وكتاب األفعال  ،للسرقسطي . ٥٤٦/٣:
) (٥ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس  ، ٥٨٢ :والبحر المحيط  ، ٣٨٩/٦:ذكر النحاس أنّ من الذين لXم يفرّ قXوا بXين
المعنيين ھم ) الخليل وسيبويه و الكسائي والفرّاء ( والحقيقة أنّ الفرّاء قد بيّن ھXذا التفريXق وأشXار إلXى المعنيXين
ب إلى الفرّاء وليس بالحقيقة  ،ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّ اء . ١٤٦/٢:
المتقدمين  ،ولع ّل ھذا م ّما ُنسِ َ
) (٦معاني القرآن  ،للكسائي  ، ٢٠٢:وينظر  :معاني القرآن  ،للفرّ اء  ، ١٤٦/٢:نسب أبXو حيّXان األندلسXي التفريXق
بين المعنيين بالضم والكسر  ،فالضXم للسُXخرة واالسXتخدام  ،والكسXر بمعنXى االسXتھزاء إلXى كXل مXن أبXي عبيXدة
والكسائي والفرّاء  ،ينظر  ) :البحر المحيط  ( ٣٩٠/٦:وھذا القول فيه نظر فXي نسXبة التفريXق للكسXائي فھXو لXم
يفرّ ق بينھما  ،وإ ّنما عزاھما إلى أ ّنھما لغتان بمعنى واحد  ،وھذا واضح في قوله المذكور أعاله .
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المبحث الثاني  :االحتمال بين المصدر واالسم .
االحتمال الصّرفيّ وارد في الصيغ القرآنية بين المصدر واالسم ومنھا ما يأتي :

َ ) -١ف ْعل (
ورد في االستعمال القرآني في قوله تعالى Óyös% tΠöθs)ø9$# ¡§tΒ ô‰s)ùs Óyös% öΝä3ó¡|¡ôϑtƒ βÎ) )) :

 ](( …ã&é#÷VÏiΒآل عمران  ، [١٤٠:فاللفظة ) َقرْ ٌح ( صيغة مصدرية على وزن ) َفعْ ل ( مفتوح األوّ ل
ساكن الثاني وھو األصل قياسا ً ّ
ب كثير ٍة منھا ) َف ِع َل َي ْف َع ُل () ،(١ويكون مصدراً
مطرداً ألبوا ٍ
للثالثي الالزم والمتعدي). (٢
حملت اللفظة معھا احتمالين  :المصدرية واالسمية  ،قال ابن فارس  )) :القاف والراء والحاء
)(٣

ثالثة أصول صحيحة ((

 ،وقُ ِر َئت بقراءتين  :فتح القاف ) َقرْ ح ( وضمھا ) قُرْ ح ( وأجمعوا

على إسكان الراء).(٤
فاللفظة احتملت المصدر بفتح الفاء  ،تقول َ ) :ق َرحْ َت ُه َقرْ َحا ً ( إذا جرحت ُه  ،واحتملت االسم
بضمھا ) قُرْ ح ( بمعنى  :الجرح

)(٥

 ،وذھب الفرّ اء إلى أنّ المضموم ھو ألم الجراحات  ،بحملھا
)(٦

على الوصفية  ،والمفتوح ھي الجراحات عينھا

 ،وقيل  )) :ھما لغتان مثل  :الضُعْ ف

ضعْ ف ،والفُ ْقر وال َف ْقر (() ، (٧وكالھما بمعنى  :الجراح .
وال َ

) (١ينظر  :المقتضب  ،للمبرد  ، ١٢٣-١٢٢/٢ :والمقرّ ب  ، ٤٨٨:وشرح ابن عقيل . ٩١/٣:
) (٢ينظر  :أدب الكاتب . ٥٠٨:
) (٣معجم مقاييس اللغة  ، ٨٥٤:مادة ) قرح( .
) (٤ينظر  :كتاب السبعة في القراءات  ،٢١٦:والحجّ ة في القراءات السبع .٥٥ :
) (٥ينظر  :إمالء ما منّ به الرحمن .١٥٠/١:
) (٦ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّاء  ، ١٦٥/١:ومشكل إعراب القرآن

. ١٧٤/١:

) (٧معاني القرآن  ،للكسائي  ، ١٠٧:وينظر  :معاني القXرآن  ،لألخفXش األوسXط  ، ١٧٩/١:والحجّ Xة فXي القXراءات
السبع .٥٥:
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وقُ ِر َئت ) َق َر ٌح ( بفتح القـاف والراء على المصدر من ) َق ِر َح َي ْق َر ُح َق َر َحا ً (
احتـمل أنّ الصيغتين مصدرتيان ) َقرْ حا ً وقُرْ حا ً ( بفتح القاف وضمھا وسكون الراء  ،وھذا ما قاله
)(١

 .وھناك من

) (
ـر َح َقـرْ َحا ً وقُـرْ َحا ً (). (٢
األخفش *  :ھمـا مصـدران لـ ) َق ِ

لذا يمكن القول  :إنّ لفظة ) َقرْ ح ( احتملت احتماالت عديدة بين المصدرية واالسمية  ،فمنھا ما
ي للقراءات ومنھا للغات  ،فھي بداللة الجرح وھو االسم إذا كان مضموم القاف ) قُرْ حا ً (  ،أو
ُع ِز َ
بداللة المصدر بفتحھا ) َقرْ حا ً (  ،وقيل  :ھي الصفة ؛ أل ّنھا تمثل األلم الذي صاحب ذلك الجرح ،
أو بكليھما على المصدر ) بفتح القاف وضمھا مع سكون الراء ( .
إذن المفھوم ھو األلم والمصداقان المصدر ) َقرْ ح ( واالسم ) قُرْ ح ( فكالھما يُعبّر عن الجنس،
فالمصدر يدلّ ُل على الحدث دون تقييد  ،واالسم المن ّكر يفيد معنى الجنس  ،أي :ك َّل قُرْ ٍح  ،من باب
اإلطالق ال التحديد  .فكالھما يفيد معنى التركيز على جنس األلم وحدثه ال غير  ،لذا احتملت
اللفظة المصدرية واالسمية .

ُ ) -٢ف ْع َلة (
ورد في قوله تعالى  ] (( ×πuΖ|¡ym îοuθó™é& «!$# ÉΑθß™u‘ ’Îû öΝä3s9 tβ%x. ô‰s)©9 )) :األحزاب ، [٢١:
فلفظة )أ ُسْ َوة ( على وزن ) فُعْ َلة ( مصدر مقيس من الالزم) ، (٣وباب فعله الثالثي ) َف َع َل ( المعتل
المعتل بالواو)َ ) ،(٤ف َع َل َي ْف ُع ُل ( تقول  :أَ َساْ َيأْسُو أُسْ َواً  ،واأل ُسْ و  :عالج الطبيب للجراحات
باألدوية والخياطة) .(٥قال ابن السكيت  )) :جاء فالن يلتمس لجراحه أُس َُّواً  ،يعني دوا ًء يأسُو به
جُرْ َح ُه  ،واألَسْ و  :المصدر ((). (٦
) (١ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس  ، ٢١٩:والبحر المحيط . ٦٨/٣:
)*( لعَّ Xل المعنXXي بXXاألخفش ھXXو لXXيس األخفXXش األوسXXط ) سXXعيد بXXن مسXXعدة ( فXXي كتابXXه ) معXXاني القXXرآن( ؛ أل ّنXXه لXXم
يصرّ ح بذلك مطلقا ً  ،ينظر  :معاني القرآن  ،لألخفش األوسط . ١٧٩/١:
) (٢ينظر  :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا . ٣٩٩/١:
) (٣ينظر  :المقرّ ب  ، ٤٨٩ :وقالت الدكتورة خديجة الحديثي  :إ ّنه سماعي من جميع ما ورد عليXه  ،ينظXر  :أبنيXة
الصرف في كتاب سيبويه . ١٥٩:
) (٤ينظر  :كتاب األفعال  ،للسرقسطي . ١٢٢-١٢١/١:
) (٥ينظر  :العين  ، ٧١/١:مادة ) أسو( .
) (٦إصالح المنطق .٣٣٥ :
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ذكر ابن فارس أنّ )) الھمزة والسين والواو أصل واحد يد ُّل على المداواة واإلصالح  ...ومن
ھذا الباب  :لي في فالن إِسْ َوة أي  :ق ِْد َوة  ،أي  :إ ّني أقتدي به ((). (١
قال العلماء  :إنّ اللفظة احتملت صورتين  ) :أُسْ َوة وإِسْ َوة ( بضم الھمزة وكسرھا  ،وھما
قراءتان  ،قرأ عاصم بضم الھمزة  ،وقرأ الباقون بكسرھا  ،وقيل  :ھما لغتان  ،كما قالوا ُ :ر ْش َوة
ور ْش َوة
ِ

)(٢

)(٣

 ،والكسر أكثر في كالم العرب

 .وقال الفرّ اء  :إنّ الضم ھي لغة قيس والكسر ھي

لغة أھل الحجاز). (٤
وقيل  :إنّ )) األُسْ َوة واإلِسْ َوة كالق ِْد َرة والقُ ْد َرة  ،وھي الحالة التي يكون اإلنسان عليھا في اتباع
غيره ((). (٥
أمّا من لم يجعلھما لغتين فقد احتمل للصيغة احتماالت أ ُخرى تغيّر المعنى  ،منھا ) أَسْ َوة ( بفتح
الھمزة على وزن ) َفعْ َلة ( فھو مصدر المرّ ة  ،وھي الفعلة الواحدة من األَسْ ِو وھو ّ
الطبُ ،
اإلسْ َوة واأل ُسْ َوة ( بالكسر والضم للھمزة ما يؤتسى به  ،أي  :يُقتدى) ،(٦فھي داللة على االسمية.
و) ِ
االسمية.
وقيل  :ھو اسم للتأسي أو ھو مصدر) ، (٧ففي احتمال االسمية للفظة وُ جِّ َھ ْ
ت توجيھا ً جديداً وھو
وھو أنّ ) األُسْ َوة ( ھي االقتداء  :اسم وُ ضِ َع موضع المصدر  ،وھو ) اإليتساء ( كالقُدوة من
االقتداء  ،والمعنى  :كان لكم برسول  ) rصل ّى  rعليه وآله وسلّم ( اقتدا ٌء

)(٨

 ،وقد يكون ليس

كذلك بل معنى االقتداء ھو المصدر أو اسم المصدر .
إذن فاألصل اللغوي في معناھا ھو التساوي والتماثل  ،يقال  :ھؤالء القوم أ ُسْ َوة أي  :حالھم
واحدة  ،فاأل ُسْ َوة في األصل المثل والمساواة  ،ومنه المواساة أيضا ً  ،وھو أنْ يجعل نفسه مثل
) (١معجم مقاييس اللغة  ، ٦١:مادة )أسو ( .
) (٢ينظر  :كتXاب السXبعة فXي القXراءات  ، ٥٢١-٥٢٠:والحجّ Xة فXي القXراءات السXبع  ،١٨٤ :والكشXف عXن وجXوه
القXXXXراءات السXXXXبع وعللھXXXXا وحججھXXXXا  ، ٣٠٠/٢:واإلتحXXXXاف ، ٣٧٣/٢:واللھجXXXXات العربيXXXXة فXXXXي القXXXXراءات
القرآنية.١٤٦:
) (٣ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس .٦٧٤:
) (٤ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّاء  ، ٢٣٠/٢:حكي عن الفرّاء  :أنّ أھل الحجاز وبنXي أسXد أ ّنھXم يقولXون ) إِسْ َ Xوة (
بالكسر وتميم وبعض قيس يقولون ) أُسْ َوة ( بالضم  ،ينظر  :زاد المسير في علم التفسير .٣٦٧/٦:
) (٥المفردات  ، ٧٦ :مادة ) أسا( .
) (٦ينظر :المثلث  ،البن السّيد البطليوسي . ٣٣١/١:
) (٧ينظر  :إمالء ما منّ به الرحمن . ١٩٢/٢:
) (٨ينظر  :مجمع البيان  ،للطبرسي  ، ٤٥٣/٨:واإلتحاف .٣٧٣/٢:
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غيره مساويا ً له في الحقوق والمنافع  ،وبعدھا نشأ للفظة معنى االقتداء بغيره  ،أمّا معنى المداواة
واإلصالح الذي جعله ابن فارس أصالً لھذه الما ّدة فھو إمّا أصل برأسه أو ُم َت َفرّ ع من المعنى
األوّ ل ؛ ألنّ اإلصالح والمعالجة ترد الحال إلى ما كان عليه في السابق  ،وھذا يعطي معنى
التساوي والتماثل للحالة السابقة  ،فھو احتمال قائم بين المصدر واالسم للفظة أوجدته القراءة
القرآنية ولغاتھا التي جاءت بھا .

 ) -٣ف ِْعل (
قال تعالى  ] (( Zπ¨ΒÏŒ Ÿωuρ ~ωÎ) öΝä3‹Ïù (#θç7è%ötƒ Ÿω y#ø‹Ÿ2 )) :التوبة  ، [٨ :إِنّ لفظة ) إِ ّالً (
صيغة مصدرية سماعية على وزن ) ِفعْ ل ( بكسر الفاء وسكون العين للفعل على وزن ) َف َع َل(
الذي مضارعه ) َي ْف ِع ُل ( الالزم).(١
قال ابن فارس  :إنَّ )) الھمزة والالم في المضاعف ثالثة أصول  :اللمعان في اھتزاز ،
والصوت  ،والسبب يحافظ عليه (() ، (٢والصيغة )إِ ّالً ()*( احتملت احتماالت عديدة غيّرت معھا
الداللة والمعنى تبعا ً لذلك االحتمال  ،وعلى رأسھا القراءة القرآنية فأ ّدت إلى االحتمال في األصل
وتوجيه الداللة .
قراءة الجمھور بكسر الھـمزة والالم المشددة ) إِ ّالً ( من غـير ياء  ،وقُ ِر َئ ْ
ت ) إِي َْالً ( بالياء ،
وفيه وجھان  :األوّ ل ؛ إبدال الالم األولى يـا ًء لثقل التضـعيف وكسـر الھمزة )إِ ْل َالً( فأصبحت
)إِي َْالً(  .والثاني ؛ ) آلى يئول ( إذا ساس  ،أو من ) آل يئول ( إذا صار إلى آخر األمر  ،وعلى
الوجھين قلبت الواو ياء لسكونھا وانكسار ما قبلھا). (٣
أمّا الدالالت فاختلفـت تبعا ً الختالف جـذورھا وأصولھا ؛ فاللفظة احتملت المصدرية واالسمية
جرّ اء ذلك  .وأ ّكد ھذا ابن السيّد البطليوسي بقوله  :إنّ في ) األلّة و اإللّة و األ ُلّة ( معاني متعددة ،

) (١ينظر  :المقرّ ب  ، ٤٨٧ :وأبنية الصرف في كتاب سيبويه  ، ١٥٨ :ومثله على الوزن نفسه ) فِعْ ل ( جXاء لفXظ
) خ ِْطأ ً ( ] اإلسراء .[٣١ :
) (٢معجم مقاييس اللغة  ، ٢٩ :مادة ) أ ّل ( .
)*( وھي الصيغة الوحيدة في االستعمال القرآني جاءت في سورة ) التوبة ( باآليتين . ١٠ ، ٨ :
) (٣ينظر  :إمالء ما منّ به الرحمن . ١٢/٢ :
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لك ِّل واحد ٍة منھا) . (١فمن قال  ) :أَ ّالً ( بفتح الھمزة وتشديد الالم فھي من )) أَ َّل في مشيه َيؤُ ُّل
َّ
وحنَّ ورفع صوت ُه بالدعاء (()، (٢
و َي ِئ ُّل :أسرع
واھتز  ...والحزين َي ِئ ُّل أَ َّالً و أَ َل َالً و أَ ِلي َْالً  ،أَنَّ َ
وقيل  :ھو صوت المرأة في المصيبة ومنه  :أَلَّ ْ
ت المرأة َت ِئ ُّل  ،قال الكميت :
)(٣
ِب الفُ ُ
َوأَ ْن َت َماْ أَ ْن َت في َغ ْب َر ْا َء كاسفة ٍ إذا َد َع ْت ألليھا الكاع ُ
ضل ُ
واألَلَّة  :بريق الشيء ولمعانه  ،وصوت الماء إذا جرى  ،ور ّقة الشيء  ،وح ّدة األُذن من
الفرس ورقتھا  ،و َن ْتنُ السقاء  ،والحـربة  ،وقيل  :ھي الطعنة بھا) . (٤قال الراجز :
ً )(٥
ھذا سالح كامل وأ ّل ْه
إنْ تقبلوا اليوم فما بي ع ّل ْه
وقيل  :إنّ ) األَ َّل ( ھو ) األَ َ ْ
الل ( وھو اسم لجبل في عرفات

)(٦

.

أمّا ) إِ َّالً ( بكسر الھمزة وتشديد الالم فھو احتمال في األصل يغ ّير المعنى والداللة  ،قال
الطبرسي  ) :اإل َّل(  :العھد مأخوذ من األليل  ،وھو البريق إذا لمع) ، (٧فقيل  :إِلَّھُم كاذبٌ  ،أي :
عھدھم كاذب). (٨
وقيل  :إنّ ) إِ ّالً ( مأخوذ من ) إ ّل وإِيل ( وھو من اسماء  rتعالى في العربية وشقيقاتھا
السريانية والعبرانية  ،وھو اسم إله من آلھة الكلدانيين)ّ .(٩إال أنّ الزجاج اعترض على ھذا المعنى
المعنى بقوله  )) :وھذا عندنا ليس بالوجه ؛ ألنّ اسماء  rج ّل و َع ّز معروفة معلومة كما ُس ِم َع ْ
ت
في القرآن و ُتل َي ْ
ت في األخبار قال تعالى  ] (( $pκÍ5 çνθãã÷Š$$sù 4o_ó¡çtø:$# â!$oÿôœF{$# ¬!uρ )) :األعراف :

) (١ينظر  :المثلث  ،البن السيد البطليوسي . ٣٣١/١ :
) (٢القاموس المحيط  ، ٨٨٦-٨٨٥:مادة )ألل( .
) (٣اختلفت رواية البيت  ،فعنـد األزھري ) مظلم ٍة( بـدالً من ) كاسف ٍة ( ينظـر  :تھـذيب اللـغة  ، ٤٣٥/ ١٥ :مXادة
) أ ّل(  ،وديوانه  ٢٨٩ :برواية أخرى للصدر ) غبراء مظلم ٍة ( .
) (٤ينظر  :ليس في كالم العرب  ،البن خالويه  ، ١٨٠ :والمثلث  ،البن السيد البطليوسي ٣٣١/١ :
) (٥البيت )للھارب( في الكامل  ، ٢٢٤/٢ :و)لحماس بن قيس بن خالد( في :تھذيب إصالح المنطXق،٤٥٢-٤٥١ :
والبداية والنھاية  ،البن كثير  ، ٣٣٩/٤ :وبال نسبة في  :إصالح المنطق . ٢٦٥ :
) (٦ينظر  :تھذيب اللغة  ، ٤٣٦/١٥ :مادة ) ألل( .
) (٧ينظر  :مجمع البيان ١٤/٥ :
) (٨ينظر  :المصدر السابق .
) (٩ينظر  :تفسير المنار  ،لإلمام محمد رشيد رضا. ١٧٨/ ١٠ :
) (٩معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج . ٤٣٤-٤٣٣/٢ :
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)(١

 ،وھذا ما أ ّكده اآللوسي بقوله  )) :والظاھر أ ّن ُه ليـس

 [١٨٠ولم يسمع )يا إِ ُّل( في الدعاء ((
بعربيٍّ ؛ إذ لم يُسمـع في كالم العرب ) إِ َّل ( بمعنى ) إِله ( (() ، (٢وھذا مستبعد بداللة السياق
الذي وردت فيه اللفظة والمعطوف الذي بعدھا ) وال ِذمَّة( ؛ ولع ّل الذي نحا ھذا المنحى أَراد به )
الوحي ( أو ) القسم ( أو ) العھد ( وھذه المعاني جميعھا ترجع إلى  rتعالى .
وذكرت ) إِ َّالً ( بمعنى القرابة) ،(٣قال حسّان بن ثابت :

ب مِنْ َر ْأ ِل ال َّن َعاْ ِم
س ْق ِ
ش كإل ِّ ال َّ
َل َع ْم ُر َك إِنَّ إِ َّل َك مِنْ قُ َر ْي ٍ
ومنھم من ذھب بـ ) ّإالً ( بمعنى القرابة  ،وھو مستحسن  ،قال ابن قتيبة  )) :ومن ذھب
)(٤

باإل َّل ...إلى الرحم  ،فھو وجه حسن ((

)(٥

 .وھناك من أوجد نوعا ً من العالقة بين المعنيين

المتقدمين ) اإللّة والقرابة (  ،قال الزمخشري  :اشتقت ) اإل ّل ( بمعنى القرابة من ) اإل ّل ( بمعنى
اإلله كما اشتقت ) الرّ ِحم ( من ) الرحمن ( وقيل  :إنّ لك ِّل عھ ٍد ميثاق ) إ ّل( و ُس ِّم َيت به القرابة ؛
ألنّ القرابة عقدت بين ال ّرجُلين ما ال يعقده الميثاق). (٦
أمّا ) أُلَّة ( بالضم فھو اسم للراعية البعيدة المرعى) ، (٧وھذا توجيه بعيد ك َّل البُعد عن السياق
العام لآلية المباركة .
وخالصة القول  :إنّ ك ّل ماله حرمة وتعظيم يرجع إلى ) اإل َّل ( بكسر الھمزة وتشديد الالم
الذي ھو اسم  rتعالى بالعبرية والسريانية  ،وما يرجع إلى اللمعان واالضطراب والفساد والح ّدة
مأخوذ من ) األَلَّة ( بفتح الھمزة  ،وھي الحربة  ،يشير إلى وجود عالقات خاصة بين المعاني
تسعى للكشف عن األصل الواحد للمادة ) ألل( .
فھي لفظة مصدرية ترتب على االحتمال في أصول جذورھا اختالف في الدالالت والمعاني
بين المصدرية واالسمية داخل السياق القرآني .

) (٢روح المعاني ٢٥٠/٥ :
) (٣ينظر  :مجمع البيان  ، ١٤/٥ :وتفسير البيضاوي ٧٢/١ :
) (٤ديوانه  ، ٣٩٤/١:وينظر  :تأويXل مشXكل القXرآن  ،البXن قتيبXة ، ٢٥٠ :لقXد ذكXر محقXق الكتXاب ) تأويXل مشXكل
القرآن ( بأنّ البيت بال نسبة في ) معجم مقاييس اللغة (  ،وھذا غير صحيح بل ھو منسوب إليه ينظXر  :معجXم
مقاييس اللغة  ، ٣١ :مادة ) أ َّل (  ،وشرح ديوان حسان بن ثابت .٤٦٥ :
) (٥تأويل مشكل القرآن . ٢٥٠ :
) (٦ينظر  :الكشاف . ٢٨٢-٢٨١ / ٢ :
) (٧ينظر  :تھذيب اللغة  . ٤٣٥/١٥ :مادة ) أ ّل (  ،والمثلث  ،البن السيد البطليوسي . ٣٣١/١ :
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ِ ) -٤ف ْع َلة (
وردت في قوله تعالى (( Ï!$|¡ÏiΨ9$# Ïπt7ôÜÅz ôÏΒ ÏµÎ/ ΟçGôÊ§tã $yϑŠÏù öΝä3ø‹n=tæ yy$oΨã_ Ÿωuρ )) :
]البقرة  ، [ ٢٣٥ :إنّ لفظة ) خ ِْط َبة( صيغة مصدرية سماعية على وزن ) ِفعْ َلة ( بكسر الفاء
وسكون العين مع إضافة تاء في آخرھا للفعل الثالثي المتعدي ) َف َع َل َي ْف ِع ُل() ، (١و)) َ
الخ ْطبُ
والمخاطبة والتخاطب  :المراجعة في الكالم  ،ومن ُه  :ال ُخ ْطبة والخ ِْطبة  ،لكن ال ُخ ْط َبة تختصُّ
بالموعظة والخ ِْطبة بطلب المرأة (() .(٢وقيل  :إنّ اللفظة مثلثة الفاء ) َخ ْط َبة و خ ِْط َبة و ُخ ْط َبة()،(٣
ُخ ْط َبة() ،(٣وفي ضوء ذلك يكون االحتمال الصرفي الذي يوجّ ه المعنى .
فما كان مفتوح الخاء ) َخ ْط َبة ( على وزن ) َفعْ َلة ( فھو يد ُّل على مصدر المرّة ؛ أل ّنه وصف ،
ويعني به المرّ ة الواحدة). (٤
أمّا ما كان مكسور الخاء ) خ ِْط َبة ( على وزن ) ِفعْ َلة ( فھي في التماس النكاح
و)الخ ِْط َبة ( مصدر بمنزلة ) الخ ِْطب ( وھذا مثل قولك  :إ ّن ُه حسن ال ِقعْ َدة وال ِج ْل َسة تريد القعود
)(٥

،

والجلوس) ، (٦فھي صيغة مصدرية أيضا ً .
واحتمل أنْ يكون مكسور الخاء اسما ً ؛ ألنّ معنى ) خ ِْط َبة ( كمعنى ) َخ ْطب () ، (٧وھو األمر.
األمر.
ض ّم الخاء ) ُخ ْط َبة ( على وزن ) فُعْ َلة ( فھي الرسالة  ،كل ما له ُ أوّ ل
والذي َ
وقيل )) :ال ُخ ْط َبة بالضم  :اسم ما ي ُْخ َطبُ به على المنبر (() . (١وما كان بضم الخاء يحتمل
وآخر

) (١ينظر  :أدب الكاتب  ، ٥٠٧-٥٠٦ :والمقرّ ب ٤٨٦ :
) (٢المفردات  ،٢٨٦ :مادة ) خطب ( .
) (٣ينظر  :المثلث  ،البن السيد البطليوسي ٥٠٦/١ :
) (٤ينظر  :المقتضب  ، ١٢٥/٢:وشرح ابن عقيل ١٠١/٣:
) (٥ينظر  :البحر المحيط ٢٣١/٢:
) (٦ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّاء ١١٠/١:
) (٧ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج ٣١٧/١ :
) (٨ينظر  :المصدر السابق .

٣١

)(٨

،
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الوصفية أيضا ً  ،فال ُخ ْط َبة  :حُمرة تشوبھا صفرة

)(٢

؛ ألنّ من المصادر ما ُيبنى لأللوان فيكون

على وزن ) فُعْ َلة ( بضم الفاء مثل ُ ) :حم َْرة و ُخضْ َرة (). (٣
وخالصة القول تكاد تكون الجذور المحتملة مشتركة  ،وھي واحدةٌ في األصل ؛ وذلك ألنّ أمر
الخطاب والتكلّم سواء أكانت بمعنى الرسالة أم بمعنى طلب النكاح من المرأة ال ب ّد لھما من أنْ
يتضمنا خطابا ً  .لكن السياق العام لآلية المباركة حكم على اللفظة بكونھا مصدرية ؛ ألنّ جوّ ھا
كان يخوض في مضمار طلب المرأة للزواج  ،فھو م ّما كان مكسور الخاء دون غيره .

َ ) -٥ت ْف ُع َلة (
جاء في قوله تعالى  ] (( Ïπs3è=öκ−J9$# ’n<Î) ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ (#θà)ù=è? Ÿωuρ )) :البقرة  [١٩٥:فاللفظة ) َتھْل ُ َكة (
على وزن ) َت ْف ُع َلة (

)(٤

 ،وھي صيغة مصدرية سماعية للفعل الثالثي الالزم الذي على وزن

ك َھ َ ْ
ال َكا ً و
ك الشي ُء َي ْھ ِل ُ
) َف َع َل( بإضافة تاء في بداية الصيغة ثم تاء التأنيث في نھايتھا تقول َ )) :ھ َل َ
ك ((). (٥
ھُل ُ ْو َكا ً و َم ْھ َل َكا ً و َم ْھ ِل َكا ً و َمھْل ُ َكا ً و َتھْل ُ َك ًة واالسم الھ ُْل ُ
احتملت اللفظة معنيين المصدرية واالسمية )) قيل  :إنّ ) ال َتھْل ُ َكة ( مصدر بمعنى ) ال َھ َ ْ
الك (
وليس في كالم العرب مصدر ) َت ْف ُع َلة ( بضم العين ّإال ھذا (() . (٦وقيل  :ھو مثلث العين) . (٧فھو
مصدر غير قياسي  )) .قال اليزيدي  ) :ال َتھْل ُ َكة ( من نوادر المصادر  ،وليس ممّا يجري على
)(٨

القياس ((

 ،وھذا ما زعمه ثعلب أنّ ) ال َتھْل ُ َكة ( مصدر ال نظير ل ُه  ،إذ ليس في المصادر

) (١المثلث  :البن السيد البطليوسي ٥٠٧/١ :
) (٢المثلث  :البن السيد البطليوسي .٥٠٧/١ :
) (٣ينظر  :دقائق التصريف  ،البن المؤدب ١٣٣:
) (٤ينظر  :ارتشاف الضرب .٤٨٦/٢:
) (٥الصحاح  ، ١٢١٨/٢ :مادة ) ھلك ( .
) (٦مجمع البيان ٣٧٣/ ٢ :
) (٧ينظر  :البحر المحيط  ، ٦٧/٢:أوردهُ الزجاج بحركتين للعXين ) الضXمة والكسXرة (  ،ينظXر  ) :معXاني القXرآن
وإعرابه  ،للزجاج  ، ( ٢٦٦/١:وقيل :إنّ مكسور العين من مصادر األفعال الرباعية إذا كان معتل الالم نحXو :
) ز ّكى وربّى (  ،وإذا كان مھموز الالم نحو ) َھ َّنأ َ َ
وخ َّطأ َ ( تحXذف يXاء ) التفعيXل ( ويعXوّ ض عنھXا وجوبXا ً بتXاء
التأنيث  ،حتى تكون على وزن ) َت ْف ِع َلة(  ،ينظر  ) :الصرف الكافي . ( ١٠٤:
) (٨الصحاح  ، ١٢١٩/٢:مادة ) ھلك ( .

٣٢
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)(١

غيره

ّ ،إال أنّ أبا حيّان ر َّد ھذا بقول ِه  )) :وليس قوله بصحيح  ،إذ قد حكينا عن سيبويه أ ّن ُه

حكى التضرّ ة والتسرّ ة مصدرين (( ) . (٢وھذا ما ذكرته الدكتورة خديجة الحديثي بخصوص ھذا
صته بداللة أ ُخرى  ،قالت  )) :ذكر سيبويه التضرّة
الوزن  ،لكونه مصدراً سماعيا ً  ،كما خ ّ
والتسرّ ة وھما على وزن ) َت ْف ُع َلة ( عند كالمه على االسماء المزيدة ((). (٣
والحقيقة أنَّ المصدر ھو األصل وعليه القياس وھو ميدان البحث  ،أمّا ما احتملت ُه من داللة
ِّي بھا فھو من باب التسمية بالمصدر  ،وھذا وارد في اللغة وبشكل كثير جداً .
كونھا قد ُسم َ
أمّا من جعلھا اسمية فقد أ ُوِّ لت على أ ّنھا ك ّل ما عاقبت ُه إلى الھالك) .(٤فقيل  :إنّ ) ال َتھْل ُ َكة
وال َھ َ ْ
الك( واحد في المعنى) . (٥فالھاء والالم والكاف يد ُّل على الكسر والسقوط) ، (٦قال الزجاج :
ّ
 :إ ّنھا تعني االسم معناه ) ال َھ َ ْ
وللمعذب
الك () ، (٧ومنـه يقال للكـافر ھالك  ،وللميّت ھالك ،
ھالك).(٨
إذن نقول  :إنّ اللفظة ) َتھْل ُ َكة ( احتملت احتمالين ) المصدر واالسم ( فالمصدر لسماعيته
وندرته في قولھم  ،وفيه معنى التركيز على الحدث ) حدث الھالك(  ،أمّا االسم فھو من باب
التسمية بالمصدر لينتقل باللفظة إلى معنى المبالغة في وصف الحدث ) حدث الھالك ( وھو أمر
يتالءم مع وصف نار جھ ّنم لمبالغتھا في ذلك الحدث أي  :بإھالك ك ّل من يُلقى فيھا  ،ھذا من
جانب ومن جانب آخر ھي تعبير عن االسم كما قيل للكافر والميّت والم ّ
عذب  ) :ھالك (  ،وھذا ما
طرقه بعض العلماء في احتمالية اللفظة معنى االسمية بذكر النتيجة من دون السبب  ،وھذا يمثل
فوقا ً بيانيا ً في التعبير القرآني .

) (١ينظر  :البحر المحيط ٦٧/٢ :
) (٢ينظر  :البحر المحيط .٦٧/٢ :
) (٣أبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٦٣ :
) (٤ينظر  :المفردات  ، ٨٤٤:مادة )ھلك(  ،والقاموس المحيط  ،٨٨٢:مادة )ھلك( .
) (٥ينظر  :مجمع البيان . ٣٧٣/٢:
) (٦ينظر  :معجم مقاييس اللغة  ، ١٠٣٥:مادة )ھلك( .
) (٧ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج .٢٦٦/١:
) (٨ينظر  :مجمع البيان . ٣٧٣/٢:
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َ ) -٦ف َعاْ َلة (

ورد في قوله تعالى 4®Lym >óx« ÏiΒ ΝÍκÉJu‹≈s9uρ ÏiΒ /ä3s9 $tΒ (#ρãÅ_$pκç‰ öΝs9uρ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$#uρ )) :

 ] (( (#ρãÅ_$pκç‰األنفال  [٧٢:فاللفظة ) َو َ ْ
ال َية ( صيغة مصدرية سماعية على وزن ) َف َعاْ َلة ( للفعل

الثالثي المتعدي ) َف ِع َل َي ْف ِع ُل (
قال أبو عبيدة :
)(٢
ٌ
َ
َ
َّ
الدار أحيانا ً
و َ
ف
شط ِو ْل ُي ال َّن َوى إنَّ ال َّنوى قذ ٌ
َت َّياْحة َغ ْربة بــــــ ِ
ال َية ( احتمالين على وفق القراءتين المقروء بھما بفتح الواو وكسرھا ) َو َ ْ
احتملت اللفظة ) َو َ ْ
ال َية
)(١

ْت الشيء َق ِرب ُ
واألصل في ) َول َِي(  :القرب والدنو َ ،و ِلي ُ
ْت منه ،

ال َية ( فاختلف فيھما  ،فقراءة فتح الواو ) َو َ ْ
و ِو َ ْ
ال َية ( تعني ال ُنصرة وھي َوالية الدين  ،وكسر
الواو ) ِو َ ْ
ال َية ( من اإلمارة  ،وقيل  :ھما لغتان) ، (٣وقال الفرّ اء  )) :وقد سمعناھا بالفتح والكسر
في معناھما جميعا ً (().(٤
الو َ ْ
الو َ ْ
ال َية (
ھذا من ناحية المعنى أمّا في المبنى فقيل  :إنّ ) َ
ال َية ( بالفتح  :المصدر  ،و) ِ
بالكسر  :االسم  ،من اإلمارة والسلطان). (٥
ذھب ابن المؤدب إلى أنّ المصادر التي ُج ِع َل ْ
ت للصناعات على وزن ) ِف َعاْ َلة ( بكسر الفاء
كالخِبازة والخِياطة واإلمارة والسِ عاية)ّ ، (٦إال أ ّنھم فتحوا األوّ ل ) الفاء ( جوازاً في بعضھا
كالوكالة وال َّداللة والوالية). (٧
َ
وقيل  )) :من فتح الواو ) َو َ ْ
الوالية
ال َية ( جعل ُه مصدراً ) لولي ( يقال  :ھو وليٌّ ومولى بيّن َ
بالفتح  ،ومن كسر الواو ) ِو َ ْ
الوالية  ،وقيل :
ال َية ( جعله مصدراً ) الوالي ( يقال  :ھو ٍ
وال َبي ٍّن ِ
)(٨

ھما لغتان في مصدر ) الولي ( ((

؛ وذلك ألنّ في تولي بعض القوم بعضا ً ھو جنسٌ من

) (١ينظر  :ارتشاف الضرب .٤٨٧/٢:
) (٢ينظXXر  :كتXXاب األفعXXال  ،للسرقسXXطي  ، ٢٥٣/٤:جXXاء فXXي روايXXة أخXXرى بفXXتح واو ) َو ْلXXيُ ( لصXXدر البيXXت فXXي
ُب ( وجXXXاء بتمامXXXه فXXXي
)تھXXXذيب اللغXXXة  ،٤٤٧/١٥:مXXXادة ) ولXXXي(  ،وقXXXد نسXXXبه الXXXى الكميXXXت فXXXي مXXXادة ) َغXXXر َ
اللسان ، ٤٩٢/٦:مادة ) ولي(  ،وكذلك في  :تاج العروس  ،للزبيدي . ٢٧٦/٢ :
) (٣ينظXXXXر  :معXXXXاني القXXXXرآن  ،للكسXXXXائي  ، ١٥٤:ومعXXXXاني القXXXXرآن  ،للفXXXXرّاء  ، ٢٨١/١:وكتXXXXاب السXXXXبعة فXXXXي
القراءات ، ٣٠٩:والحجّ ة في القراءات السبع  ، ٩٦:واإلتحاف .٨٤/٢:
) (٤معاني القرآن  ،للفرّاء . ٢٨١/١:
) (٥ينظXر  :الكتXاب  ، ٣٤/٤:ومعXاني القXرآن  ،لألخفXش األوسXط  ، ٣٥٢/١:وإمXالء مXا مXنَّ بXه الXرحمن ، ١٠/٢:
والقاموس المحيط  ، ١٢٣٣:مادة ) ولي( .
) (٦ينظر  :دقائق التصريف . ١٣٣:
) (٧ينظر  :شرح الشافية  ،للرضي . ١٠٧/١:
) (٨مشكل إعراب القرآن  ، ٣٢٠/١:وينظر  :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا .٧٦/٢:
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)(١

الصناعة والعمل

 ،فالمفتوحة جنسٌ من المكسورة ال ّدالة على مصدر الحرفة والصنعة .وبھذا

المعنى تكون اإلمارة والسلطان مھنة وحرفة لمن يتولى الحكم فيمارس مھامه وشؤون بالده .
ويالحظ أنّ الصيغة احتملت احتمالين بسبب القراءتين لداللتھا على المصدرية واالسمية بفتح
ئ بھما  ،وقد يكون م ّما ُح ِم َل على
الواو وكسرھا  ،كما احتملت اللغات في القراءتين وقُ ِر َ
المصدرية بالفتح والكسر للواو وعزوا ھذا الحمل على تعدد اللغات في المصدر .
أ ّما الصلة بين احتمالي أصل اللفظة الذي معناه ) القرب والدنو ( وبين االستعمال القرآني لھا
بمعنى الوالية والنصرة واإلمارة والسلطان فھي صلة تكاد تكون مترابطة ؛ ألنّ الولي واقع بقرب
المتولّى عليه وبعده  ،فيقوم بتدبير أمور حياته لكونه فيھا  ،وھذا من مصاديق الوالية .

 ) – ٧ف ِْع َ ْ
الل (
استعملھا القرآن الكريم في قول ِه تعالى  ] (( $oλm;#t“ø9Î— ÞÚö‘F{$# ÏMs9Ì“ø9ã— #sŒÎ) )) :الزلزلة  [١:فلفظة
) ِز ْل َز ْال ( على وزن ) ِفعْ َ ْ
الل(  ،يكاد يجمع العلماء على أ ّنھا صيغة مصدرية سماعية للفعل
الرباعي المجرّ د ) َفعْ َل َل ( ومصدرهُ المقيس ) َفعْ َل َلة ( نحو  :دَحْ َر َج  ،دَحْ َر َج ًة  ،و َز ْل َز َل َز ْل َز َل ًة)، (٢
 ،قال تعالى  ] (( ÒΟŠÏàtã íóx« Ïπtã$¡¡9$# s's!t“ø9y— āχÎ) )) :الحج  ، [١:وقد )) ُسم َِع فيه ) ِفعْ َ ْ
الل( ...
و َك ُث َر في المضاعف  ،قالوا َ ) :ز ْل َز ْال ( ((). (٣
وقيل  :ھو ملحق بـ ) َفعْ َل َل ( لكنه غير ّ
محتو على تكرار مقطعي ،
مطرد) ، (٤وفعله ھذا
ٍ
فاللسان فيه يتذبذب أكثر من مرّ ة وعاد ًة يتراوح بين ذبذبتين أو أربع) ، (٥وقد علّل سيبويه صياغة

) (١ينظر  :البحر المحيط .٥١٨/٤:
) (٢ينظر  :الكتاب  ، ٨٥/٤ :والمقتضب  ، ١٠٥/٢ :وشXرح الشXافية  ،للرضXي  ، ١٢٣/١ :وارتشXاف الضXرب :
ّ ، ٤٩٣/٢إال أنّ ابن عصفور لم يشر إلى كونه قياسيا ً أو سماعيا ً  ،ينظر  :المقرّ ب . ٤٩١:
) (٣ارتشاف الضرب . ٤٩٣/٢:
) (٤ينظر :شرح الشافية  ،للرضي . ١٢٣/١:
) (٥ينظر  :دراسة الصوت اللغوي  ،أحمد مختار عمر . ١٠١:
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صياغة ) ال ِّزلزال ( و) َّ
الزلزال ( من ) الزلزلة ( بأ ّنھم حذفوا الھاء وزادوا األلف في ) ال َفعْ َللَة
() ، (١وقال ابن جني  :ھو مّما ِز ْيد ْ
َت فيه األلف على مصدره). (٢
يقول ھنري فليش  )) :إنّ الذي حملھم على إطالة المصوّ ت الثاني إ ّنما رغبتھم في إخفاء
التكرار في األوّ ل  ،وھو غير مرغوب فيه  ،فقد كان العرب يشعرون أنّ المصوّ ت الطويل ھو
خير فاصل بين الصوامت المتماثلة ((). (٣
وقد ورد احتماالن في صيغة ) ِز ْل َز ْال ( بكسر الزاي وھي قراءة الجمھور  ،كما قُ ِر َئ ْ
ت
بفتحھا) . (٤وذھب الزجاج إلى أنّ القراءتين بكسر الزاي وفتحھا كلتاھما تدالن على المصدر ،
وليس في كالم العرب ) َفعْ َ ْ
الل ( بالفتح إال ّ في المضاعف نحو َّ ) :
صال (
الز ْل َز ْال والص َّْل َ
َ
أجازهُ البصريون في مجيء مصدر الرباعي بفتح أَوّ له َ ) :ز ْل َز َل َز ْل َزلَ ًة و َز ْل َز ْاالً (). (٦
وھذا ما

)(٥

،

أمّا الكسائي والفرّاء فقد ذھبا إلى أنّ ) ِّ
الزلزال ( بالكسر المصدر  ،و ) َّ
الزلزال ( بالفتح االسم؛
والوسْ َو ْاس االسم  ،وھو الشيطان
س ِوسْ َو ْا َسا ً َ ،
أل ّنه يقال َ :وسْ َو َ
الوسواس ( بمعنى  ) :الموسوس ( فھو ) َفعْ َ ْ
الل ( بمعنى ) اسم الفاعل (  ،وھو ممّا ُع ِد َل
الفاعل ) َ
)(٧

 ،فھو ممّا ُح ِم َل على اسم

به كأ ّنما َس ّماهُ بالحـدث للداللة على المبالغة في وسوسته للناس .
إذن يمكن القول  :إنّ الصيغة المصدرية السماعية ) ِفعْ َ ْ
الل ( للفعل الرباعي المجرّ د قد احتملت
احتمالين على وفق القراءة التي جاءت عليھا  ،وھي محط خالف بين المذھبين  ،فذھب
البصريون إلى أنّ كلتيھما مصدر بفتح الزاي وكسرھا  ،وذھب الكوفيون إلى أنّ المكسور ھو
المصدر والمفتوح ھو االسم  ،واألقرب للصواب ما نحاه البصريون .

) (١ينظر :الكتاب . ٨٥/٤:
) (٢ينظر  :سر صناعة اإلعراب ،البن جني . ٣٢٦/٢:
) (٣العربية الفصحى .١٠٤ :
) (٤ينظر  :البحر المحيط . ٤٩٦ / ٨ :
) (٥ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج . ٢٥١/٥:
) (٦ينظر  :ليس في كالم العرب . ٦١-٦٠ :
) (٧ينظر  :معXاني القXرآن  ،للكسXائي  ، ٢٥٨ :ومعXاني القXرآن  ،للفXرّاء  ، ١٧٣/٣:وتابعھمXا مكXي بXن أبXي طالXب
القيسي والعكبري  ،ينظر  :مشكل إعراب القرآن  ، ٨٣٤/٢ :وإمالء ما منَّ به الرحمن . ٢٩٢/٢:
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المبحث الثالث  :االحتمال بين المصدر والمشتقات .
وقد ورد االحتمال الصرفي في الصيغ القرآنية بين المصدر والمشتقات منھا :

َ ) -١ف ْعل (
وھذا الوزن جاء في قوله تعالى (($wŠÅ¡Ζ¨Β $\‹ó¡nΣ àMΖà2uρ #x‹≈yδ Ÿ≅ö6s% ‘MÏΒ Í_tFø‹n=≈tƒ )) :
]مريم [٢٣:إنّ الصيغة ) َنسْ َيا ً ( صيغة مصدرية قياسية على وزن ) َفعْ ل ( للفعل الثالثي المتعدي
) َنسِ َي َي ْن َسى ( على وزن ) َف ِع َل َي ْف َع ُل ( معتل الالم بالياء  ،أو يكون ) ِفعْ ل ( بكسر الفاء وسكون
العين). (١
ذكر ابن مجاھد أنّ اللفظة قُ ِر َئت بقراءتيـن َ ) :نسْ َيا ً ( و ) ِنسْ َيا ً ( بفتح النون وكسرھا
إلى احتماليتھا  ،فاحتملت ) المصدر واسم المفعول (  .قال ابن خالويه  :الحجّ ة لمن فتح النون أ ّنه
أراد المصدر  ،والحجّ ة لمن كسرھا أ ّن ُه أراد شيئا ً أ ُ ْل ِق َي ف ُنسِ َي) ، (٣وھو اسم مفعول  ،ف ِنسْ َيا ً بمعنى :
)(٢

 ،أ ّدتا

 :منسيّة  )) ،وھو مصدر موضوع موضع المفعول (() ، (٤فھو عدول ) ِفعْ ل ( بمعنى ) مفعول (
والعدول بالمصدر عن اسم المفعول كثير في العربية وكثير في القرآن الكريم

)(٥

 ،وھذا العدول

يد ُّل على المبالغة في وصف الحدث .

) (١ينظر  :دقائق التصريف  ، ٤٩ :والمقرّ ب  ، ٤٨٨:وھناك من المحدثين من يجعل القياسي مفتوح الفاء ) َفعْ Xل(
ويعXXد )فِعْ XXل ( مكسXXور الفXXاء مXXن السXXماعي  ،ينظXXر  :أبنيXXة الصXXرف فXXي كتXXاب سXXيبويه ، ١٥٩ ، ١٤٨ ،١٤٧:
والصرف الكافي  ، ١٠٢-١٠١ :إالّ أنّ سيبويه لم يصرّ ح بأن القياس من ) َف ِع َل َي ْف َع ُل ( ھXو ) َفعْ Xل ( ومXا دونXه
سماعي بل قال  :وقد جاء من مصادر ما ذكرنا على ) فِعْ ل ( و ) ُفعْ ل ( و ) َفعْ ل (  ،ينظر  :الكتاب . ٥/٤:
) (٢ينظر  :كتاب السXبعة فXي القXراءات  ، ٤٠٨:وذكXر أبXو حيّXان قXراءات غيرھمXا ) َن َسXأ و َن َسXاْ (  ،ينظXر  :البحXر
المحيط . ١٧٣-١٧٢/٦:
) (٣ينظر  :الحجّ ة في القراءات السبع .١٤١:
) (٤المفردات  ، ٨٠٤ :مادة ) نسي ( .
) (٥ھنXXاك أُطروحXXة دكتXXوراه بعنXXوان ) العXXدول الصXXرفي فXXي القXXرآن الكXXريم دراسXXة دالليXXة ( لXXـ  :ھXXالل علXXي
محمود.٧٧-٧٦:
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وال ِنسْ ُي في كالم العرب الشيء المطروح الذي ال يؤبه له  ،قال الشنفرى :
)(١
ت
ص ُه على أ ُ ِّمھا وإنْ ُت َك ِّل ْم َك َت ْب َل ِ
كأنَّ لھا في
ِ
األرض ن ِْس َيا ً َتقُ ُّ
ومنھم مـن قال  :إنّ قراءة الكسر للنون ھي األرجح ؛ أل ّنھا بمعنى الشيء المتروك

)(٢

 ،ويراد

بھا اسم المفعول .
والوتر
الوتر
وقال الفرّ اء  :إ ّنھما لغتان مثل َ :
ِ

)(٣

 ،وتابع ُه النحاس على ذلك بقول ِه  :ھما

لھجتان ،المفتوحة مصدر  ،والمكسورة اسم  ،واالسم ھنا أولى من المصدر ؛ ألنّ المصدر
تستعمله العرب فيھا على ) ِفعْ َ ْ
الن ( فيقولون َ :نسِ ي ُ
ْت ِنسْ َياْ َنا ً). (٤
وذھب العكبري إلى أنّ ) ِنسْ َيا ً ( بالكسر ) اسم مفعول ( بمعنى  :المنسي  ،و) َنسْ َيا ً ( بالفتح
تعني ) االسم ( وھو الشيء الحقير  ،وبين القراءتين تالزم قريب في المعنى ؛ ألنّ المنسي ھو
الشيء التافه الحقير). (٥
ْ
ت ) َنسأ ( بفتح النون وھمزة بعد السين وھو مصدر من ) َن َسأ َ ْ
وقُ ِر َئ ْ
خالطت به
ت اللبن ( إذا
ما ًء كثيراً) ، (٦وھو تعبير عن معنى الضياع والتالشي .
ومن ھذا يمكن القول  :إنّ اللفظة القرآنية ) َنسْ َيا ً ( المصدرية جاءت فيھا احتماالت ع ُِز َي ْ
ت إلى
أمور عديدة منھا القراءة القرآنية بكسر النون وفتحھا للداللة على المصدرية واالسمية ) اسم

) (١ينظر  :شرح شعر الشنفرى األزدي  ، ١٠٣ :وقد روي بروايXات متعXددة لعجXزه  ،ذكXر الزجXاج فXي ) معXاني
ت ((  ،وذكXXره ابXXن جنXXي فXXي
Xك َت ْب َل ِ X
القXXرآن وإعرابXXه  ( ٣٢٤/ ٣ :أنّ عجXXز البيXXت ھXXو )) علXXى أ ُ ِّمھXXا وإنْ ُت َكلِمْ َ X
ت (( وتابعه ابن منظور في  :لسان العرب  ، ١٨٢/٦:مXادة
ْك َت ْب َل ِ
)الخصائص )) ( ٤٠/١:على أ ُ ِّمھا وإنْ ُت َخاْطِ ب َ
ُ
ت ((.
)نسا (  ،وذكره ابن السيد البطليوسي في ) المثلث  )) ( ٢٠٤/٢ :على أ ِّمھا وإنْ ُت َح ِّد ْث َك َت ْب َل ِ
) (٢ينظر  :اإلتحاف . ٢٣٥/٢ :
) (٣ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّاء  ، ٨٣/٢ :وذكر أبو حيّان في تفسيره ) البحر المحXيط  ( ١٧٣ / ٦ :قXول الفXرّاء
المتقدم مع ترجيحه لغة الفتح للنون بقوله  ) :والفتح أَحبُّ إلXيَّ (  ،والحقيقXة أنّ الفXرّاء لXم يXرجّ ح ولXم يXذكر ذلXك
أبداً  ،وإ ّنما ھذا م ّما نسبه أبو حيّان للفرّ اء .
) (٤ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس . ٥٢٤ :
) (٥ينظر  :إمالء ما منَّ به الرحمن . ١١٢/٢ :
) (٦ينظر  :البحر المحيط . ١٧٢/٦ :

٣٨

االحتمال في فَلَك البنية المصدريّة

الفصل األ ّول

المفعول ( من المشتقات  ،ومنھا ما وجّ ھت ُه ظاھرة العدول بالمصدر عن اسم المفعول  ،ومنھا ما
كان معزوّ اً إلى كونه لھجة أو لغة  .لذا فأنّ جميع ما ُذك َِر متداخل في تقييد المعنى والتعبير عنه .
وعند ترجيح قراءة الكسر باحتمالھا المشتق ) اسم المفعول ( والداللة عليه ھو أقرب للصواب،
ولكن األكثر داللة ھو التعبير عن اسم المفعول بالمصدر ) العدول باللفظة ( لتعطي قوّ ًة في
التعبير عن معناھا الحقيقي  ،لداللته المطلقة على حدث النسيان من دون اكتراث للشيء المنـسي
وھو المشتق ) اسم المفعول ( لذا ُع ِد َل باللفظة لتحقيق ھذا المطلب .

َ ) -٢ف ِع ْيل (
قال تعالى  ] (( #ÅÁym tÌÏ;≈s3ù=Ï9 tΛ©yγy_ ¢$uΖù=yèy_uρ )) :اإلسراء  [٨ :فلفظة ) َحصِ ْي َراً ( صيغة
مصدرية سماعية على وزن ) َف ِعيْل ( للفعل ) َف َع َل َي ْف ِع ُل ( المتعدي) ، (١ولھذه الصيغة المصدرية
احتمال صرفي أحدثه العدول فھي ) فعيل ( بمعنى ) مفعول(  ،قال ابن مالك  :وقد تنوب ) فعيل(
برجل جريح  ،وامرأة جريح ( فناب )جريح
عن ) مفعول ( في الداللة على معناه نحو  ) :مررت
ٍ
عن مجروح ( وال ينقاس ذلك في شي ٍء بل يقتصر فيه على السماع) .(٢وھو م ّما يتساوى فيه
ِف الموصوف استعلمت الصيغة استعمال االسماء
المذكر مع المؤنث إذا ُذ ِك َر الموصوف  ،وإذا ُحذ َ
)(٣

لحقتھا التاء تقول  :ھذه ذبيحة وجريحة  ،أي  :مذبوحة ومجروحة

 ،وتلحقھا أيضا ً التاء إذا

كانت صيغة ) فعيل( غير معدول بھا وكانت على تأويل ) فاعل( أثبتت التاء نحو  :مريضة
وصغيرة). (٤
) (١ذكر ابن قتيبة في ) أدب الكاتب  ( ٥٠٧-٥٠٦ :المصدر من ) َف َع َل َي ْف ِع ُل ( لXالزم قيXاس مصXدره ) فعيXل( ولXم
يذكر المتعدي منه  ،إذن ھو مصدر سماعي .
) (٢ينظر  :شرح ابن عقيل  ، ١٠٧/ ٣ :والعربية الفصحى  ، ٧١ :وفيھا مسألة خالفية في القياسية والسماعية في
نيابة ) فعيل ( عن ) مفعول (  ،بيّنھا ابXن عقيXل  ) ،المصXدر نفسXه  ( ١٠٨-١٠٧/ ٣ :والصXحيح أ ّنھXا سXماعية
فعل ) فعيل ( بمعنى ) مفعول ( فھو قول فيه تعميم  ،وھذا يكون فXي كّ Xل
وليست قياسية ؛ أل ّنك ال تأخذ من ك ّل ٍ
فعل ليس له ) فعيل ( بمعنى ) فاعل( مثالً  ) :الجريح ( بمعنى ) المجروح ( ولXيس بمعنXى ) الجXارح( ،أمّXا إذا
ٍ
كان ) فعيل( بمعنى ) فاعل ( لم تكن نيابة ) فعيل( عن ) مفعول ( قياسية  ،نحو  ) :علXيم وقXدير ( فھXي بمعنXى
) عXXالم وقXXادر( وال ينصXXرف الXXذھن إلXXى أ ّنھXXا تنXXوب عXXن ) معلXXوم ومقXXدور(  ،إذن فھXXو ال ينXوب ) فعيXXل ( عXXن
فعيXل (  ،ينظXر  :شXرح ابXن
)مفعول ( نيابة مطلقة  ،ولع ّل ھـذا ھو معنـى قول الناظـم  )) :وناب نقالً عنُ Xه ذو
ِ
عقيل . ١٠٧/٣ :
) (٣ينظر  :دقائق التصريف  ، ٢٨ :والصرف الكافي . ١٤٣:
) (٤ينظر  :دقائق التصريف. ٢٨:

٣٩

االحتمال في فَلَك البنية المصدريّة

الفصل األ ّول

وقيل  :إنّ التذكير في اللفظة يد ّل على معنى الجنس  ،وقيل ُ :ذ ِّك َر ؛ ألنَّ تأنيث جھ ّنم غير
حقيقي). (١
واحتمال المصدر ؛ أل ّنه بمعنى ) َمحْ َب َسا ً ( أ ُ ِخ َذت من قولك  :حصرت الرجل إذا َح َبسْ َت ُه فھو
)(٢

محصور  ،أمّا اسم المفعول المعدول عنه فھو بمعنى المحصور

 ،وقيل  :إ ّنھا تحتمل معنى

) َم ْف َعل ( اسم المكان  ،وھو من المشتقات أيضا ً  ،تقول  :ھذا حصيرهُ أي َ :محْ َب َس ُه  ) ،فعيل(
وح ْب َس ُه). (٣
بمعنى ) َم ْف َعل ( ؛ النّ جھ ّنم مكان َحصْ َرهُ َ
)(٤

كما احتملت الوصفية ؛ ألنّ من معنى الحصير )) الضّيق الصدر ((

 ،ومن ھذا فإنّ r

سبحانه وتعالى جعل جھ ّنم ضيّقة على الكافرين .
لذا نقول  :إنّ تعدد االحتماالت والدالالت للصيغة المصدرية ) حصيراً( يعود إلى الوزن نفسه
) فعيل( الشتراكه في دالالت كثيرة منھا المصدرية واالسمية ) اسم المفعول  ،واسم المكان (
بالعدول والمبالغة والوصفية  ...إلخ  ،وك ّل ھذا أ ّدى إلى االحتمال الصرفي  .أمّا العدول فقد أ ُ ِريْدَ
به التركيز على الحدث والمبالغة فيه والزيادة في قوّ ة المعنى بالتعبير عن حال جھ ّنم وطبيعتھا .

َ ) -٣ف ْع َلة (
جاء ھذا الوزن في قوله تعالى >οu‘öθyèÎ/ }‘Ïδ $tΒuρ ×οu‘öθtã $uΖs?θã‹ç/ ¨βÎ) tβθä9θà)ƒt )) :

((

]األحزاب [١٣:جاءت لفظة ) َع ْو َرةٌ ( بھيأة المصدر على وزن ) َفعْ َلة( وھي صيغة مصدرية
سماعية نحو  ) :الرَّ حْ َمة واللَّ ْق َية () (٥للفعل الثالثي المتعدي ) َف ِع َل َي ْف َع ُل (
)) َع ِورْ َ
ت َتعْ َو ُر َع ْو َراً (() ، (٧فالقياس ) َفعْ َالً ( والسماع ) َفعْ َل ًة ( وھذا الوزن يلتبس بوزن مصدر
)(٦

 ،قال السرقسطي :

) (١ينظر  :إمالء ما منّ به الرحمن . ٨٩/٢:
) (٢ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج .٢٢٩-٢٢٨/٣ :
) (٣ينظر  :المصدر السابق  ،والصحاح  ، ٥٢٠/١ :مادة ) حصر (.
) (٤القاموس المحيط  ، ٣٥١ :مادة ) حصر( .
) (٥ينظر  :الكتاب . ٨/٤:
) (٦ينظر  :دقائق التصريف  ، ٤٩:والمقرّ ب  ، ٤٨٨:وأبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٥٩:
) (٧كتاب األفعال  ،للسرقسطي . ٢٤٦/١:

٤٠

االحتمال في فَلَك البنية المصدريّة

الفصل األ ّول

مصدر المرَّ ة ؛ ألنّ مصدر )) المـرَّ ة من الثالثي المـجرّ د الـذي ال تاء فيه على ) َفعْ َلة ( نحو :
ضرْ َبة و َق ْت َلة (().(١
َ
وقد يكون ھذا الوزن موافقا ً للوزن المصدري السماعي ) َفعْ َلة ( فھذا ال يعني بداللته على
المرَّ ة والھيأة وإنْ وافق في الوزن ما يصاغ لھما).(٢
قُ ِر َئت اللفظة بقراءتين َ ) :ع ْو َرة ( بسكون الواو وھي قراءة الجمھور  ،و) َع ِو َرة ( بكسرھا)،(٣
بكسرھا) ،(٣فاحتملت قراءة السكون للواو ) َع ْو َرة( المصدرية وھي بمعنى ) ذات عورة( أو
المشتق ) اسم الفاعل ( الذي جاء على أصله ) َع ِو َرة ( ثم أ ُسْ ك َِن تخفيفا ً) . (٤أمّا احتمال الكسر )
َع ِو َرة( بقراءة الكسر فعلى أصل اسم الفاعل).(٥
وقيل إنّ اللفظة بالسكون ) َع ْو َرة ( تحتمل أنْ تكون مصدرية معدول بھا عن اسم الفاعل كما
تقول  :رجل َع ْدل  ،أي َ :عاْدِل لتحقيق معنى السعة والمبالغة) ، (٦وھو وصف بالمصدر والغرض
والغرض منه المبالـغة في الحدث  ،كأ ّنما أصـبح حال البيوت ملتسقا ً بھذا الوصف التساقا ً شديداً .
يقول الزجاج َ :ع ِو َر المكان َيع ُْو ُر َع ْو َراً  ،وھو َع ِو ٌر  ،و ) بيوت َع ِو َرة وبيوت َع ْو َرة ( على
ضربين) : (٧األوّ ل ؛ قال الفرّ اء  )) :أعور منزلك إذا َبد ْ
َت من ُه َع ْو َرة ((). (٨
وھذا المعنى يتفق مع ما ذھب إليه ابن فارس باشتقاق لفظة ) ال َع ْو َرة ( وھو ممّا ُح ِم َل على
األصل كونه شيئا ً ينبغي مراقبت ُه ل ُخلُوّ ه) ، (٩و َع ِو َرت البيوت والمنازل لخلوّ ھا  .والثاني  :قيل  :ھو
)(١٠

ھو عدول بالمصدر عن اسم المفعول فھي ) َع ْو َرة ( بمعنى ) ُم َع َّو َرة (

 ،وھذا االحتمال )

َم َع َّو َرة( اسم مفعول بسبب إخالء أھلھا لھا مع تحقيق المبالغة في الوصف أيضا ً ) وصف اإلخالء(
.
) (١شرح الشافية  ،للرضي . ١٢٤/١:
) (٢ينظر  :شرح الشافية  ،للرضي.١٠٦/١ :
) (٣ينظر  :المحتسب  ، ١٧٦/٢:واإلتحاف .٣٧٢/٢:
) (٤ينظر  :مشكل إعراب القرآن . ٥٧٣/٢:
) (٥ينظر  :البحر المحيط .٢١٢/٧:
) (٦ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس .٦٧٣-٦٧٢ :
) (٧ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج .٢٢٠-٢١٩/٤ :
) (٨معاني القرآن  ،للفرّاء . ٢٢٨/٢ :
) (٩ينظر  :معجم مقاييس اللغة  ، ٦٩٤ :مادة ) عور(.
) (١٠ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج. ٢٢٠ – ٢١٩ /٤ :

٤١
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إذن ھي صيغة مصدرية سماعية قُ ِر َئ ْ
ت بقراءتين أ ّدت إلى احتماليتھا احتماالت عديدة ،
المصدرية والعدول عن المشتق ) اسم الفاعل واسم المفعول ( إلى المصدر لقصد المبالغة في
الوصف لتبيان صفة تلك البيوت وحالھا .فضالً عن زيادة التاء الالحقة لبناء الصيغة المصدرية ؛
ألنّ األصل فيھا ) َفعْ َالً ( وعند زيادتھا أصبحت الصيغة ) َفعْ َلة ( فالزيادة في المبنى تؤدي غالبا
إلى زيادة فـي المعنى  ،وھذا ما قصدناه في تحقيق معنى المبالغة  .والعدول للمصدر عن اسم
الفاعل واسم المفعول لتحقيق المبالغة في الوصف ھو أقرب للصواب .

ُ ) -٤ف ْع َ ْ
الن (
ورد ھذا الوزن في قول ِه تعالى  )) :وأَ ْن َز َل الفُرْ َقاْن(( ] آل عمران  ، [٤:فلفظة )فُرْ َقاْن ( صيغة
مصدرية سماعية على وزن ) فُعْ َ ْ
الن ( للفعل الثالثي ) َف َع َل َي ْف ُع ُل (

)(١

 ،روى السرقسطي بناء

ماضيه بھيأتين ) َف َع َل َ ،ف ِع َل ( َف َر َق و َف ِر َق  ،الذي مصـدرهُ القياسي ) َفرْ َقا ً( على وزن ) َفعْ َالً ().(٢
() .(٢تقول َ )) :ف َر َق بينھما َفرْ َقا ً وفُرْ َقاْ َنا ً بالضم ((

)(٣

؛ ولع ّل ھذا من تفريع بعض العرب لوزن

) َف َع َل( إلى ) َف ِع َل ( وسبب ُه اللھجات العربية). (٤
قال ابن فارس  )) :الفاء والراء والقاف أصل صحيح يد ُّل على تمييز وتزييل بين شيئين ...
ِّ
ِّي بذلك ؛ أل ّنه
والفُرْ َقاْن  :كتاب  rتعالى َ ،ف َر َق به بين
الحق والباطل  ،والفُرْ َقاْن  :الصُبح ُسم َ
يُفرق بين الليل والنھار (() ، (٥وتابعه الرّ اغب على ھذا بأنّ الفُرْ َقاْن اسم ال مصدر ّ ،إال أنّ
ِّ
الحق والباطل). (٦
الفُرْ َقاْن أبلغ من ال َفرْ ق ؛ أل ّن ُه يستعمل للفرق بين
ً
كلمة في
والزيادة في الصيغة ھي ) األلف والنون (  ،ذكر ابن جني ھذا بقول ِه )) إذا وجدت
)(٧

فأقض بزيادة األلف والنون ((
صدرھا ثالثة أحرف مـن األصل وفي آخرھا ألف ونون
ِ

 ،فھي

) (١ينظر  :الكتاب  ، ٨/٤:وھناك من لم يشر إلى سماعيتھا  ،ينظر  :أدب الكاتب  ، ٥٠٧ :والمقرّ ب . ٤٨٦:
) (٢ينظر  :كتاب األفعال  ،للسرقسطي  ، ٢٢/٤:وذكر سيبويه مصدراً آخرا للفعل ) َف ِXر َق َي ْف َXر ُق ( قXال َ ) :ف َر َقXا ً (
بفتح الفاء والعين  ،ينظر  :الكتاب . ١٨/٤ :
) (٣القاموس المحيط  ، ٨٤٤ :مادة ) فرق( .
) (٤ينظXXXXر  :أدب الكاتXXXXب  ، ٣٧١:والمزھXXXXر  ،للسXXXXيوطي  ، ٢٥٨/١:وأوزان الفعXXXXل ومعانيھXXXXا  ،د .ھاشXXXXم طXXXXه
شالش.٢٣١:
) (٥معجم مقاييس اللغة  ، ٨١٤:مادة ) فرق( .
) (٦ينظر  :المفردات  ، ٦٣٣ :مادة )فرق( .
) (٧المنصف ،البن جني . ١٤٢ :

٤٢

االحتمال في فَلَك البنية المصدريّة

الفصل األ ّول
من اللواحق التي تؤدي دوراً مھما ً في العربية

)(١

 ،في قصد الدالالت والمعاني التي تضفيھا على

ما التحقت به من الصيغ .
زياد ًة على ما ُذك َِر من احتماالت للصيغة ) فُرْ َقاْن ( – المصدرية واالسمية – أضاف العكبري
احتماالً آخر وھو المشتق ) اسم الفاعل ( فھو بمعنى ) الفارق ( أو ) اسم المفعول ( ليكون بمعنى
)(٢

) المفروق ( أو ) الصفة ( ليكون بمعنى ) ذا الفرقان (

 .وھذا ما أ ّكده أبو حيّان االندلسي بأنّ

الفرقان مصدر في األصل  ،وأھل التفسير يقولون  :إ ّن ُه أ ُريد به ) اسم الفاعل ( أي  :الفارق ،
)(٣

ويجوز أنْ ُيراد به ) اسم المفعول ( أي  :المفروق

.

م ّما تق ّدم يمكن القول  :إنَّ الفرقان مصدر كالغفران والقرآن  ،وزيادة المبنى ) األلف والنون (
ِّ
الحق
تؤدي إلى زيادة في المعنى للداللة على شمولية التفريق وقوّ ة التفريق ود ّقة التفريق بين
والباطل في ك ِّل األمور صغيرھا وكبيرھا وك ُّل األزمان .
أمّا احتمالية كونه ) اسم فاعل ( أو ) اسم مفعول ( فھو ممّا ُع ِد َل به إلى المصدر من اسم
ِّ
الحق والباطل على
الفاعل واسم المفعول ليدلل على قوّ ة المعنى المراد لكونه فارقا ً و ُم َفرَّ قا ً به بين
وجه المبالغة في الحدث  .فالتعبيران المصدر والعدول يشتركان في األصول الداللية فھما يرميان
إلى تحقيق المبالغة في الحدث ) حدث التفريق بين الحق والباطل ( لك ِّل األشياء وك ّل األزمان .
واحتمالية الوصفية ال تكاد تنفك عن الوصف بالمصدر أو باسم الفاعل أو باسم المفعول .
وأمّا احتمالية االسمية فھي من باب التسمية بالمصدر وھذا كثير في العربية  ،ولع َّل ھذا ما
قصدهُ الرّ اغب بقول ِه  :الفُرْ َقاْن اسم ال مصدر). (٤
فك ّل ھذه األمور نستطيع من خاللھا الحكم على الصيغة بكونھا صيغة مصدرية سماعية جاءت
على وزن ) فُعْ َ ْ
الن ( احتوت على الزيادة في بنيتھا ) األلف والنون ( لتؤدي داللة مضافة لم تكن
موجودة فيما لو كانت مجرّ د ًة منھا  .أو أ ّنھا صيغة معدول بھا إلى المصدر من ) اسم الفاعل أو
ِّ
ِّي القرآن به ؛
اسم المفعول أو الوصف ( بقصد المبالغة في صفة التفريق بين
الحق والباطل و ُسم َ
ألنّ ك َّل ما ُذك َِر مصاديق للقرآن الكريم  ،فھي مشتركة في أصولھا الداللية على الرغم من
اختالف ھيآتھا البنائية .
) (١ينظر  :العربية الفصحى . ١١٧:
) (٢ينظر  :إمالء ما منّ به الرحمن . ١٢٣/١ :
) (٣ينظر  :البحر المحيط . ٣٩٤/٢:
) (٤ينظر  :المفردات  ، ٦٣٣:مادة ) فرق ( .

٤٣

االحتمال في فَلَك البنية المصدريّة

الفصل األ ّول

َ ) -٥فاْعِ َلة (
قال تعالى  ] (( öΝåκ÷]ÏiΒ Wξ‹Î=s% āωÎ) öΝåκ÷]ÏiΒ 7πoΨÍ←!%s{ 4’n?tã ßìÎ=©Üs? ãΑ#t“s? Ÿωuρ )) :المائدة  [١٣:جاءت لفظة
) َخاْ ِئ َنة ( على وزن ) َفاْعِ َلة ( صيغة مصدرية سماعية  ،ويحتمل أ ّنه قد ُع ِد َل بھا إلى اسم الفاعل
واألصل فيھا )) َخاْ َن َخ ْو َنا ً و ِخ َياْ َن ًة و َم َخاْ َن ًة (() ، (١وھو من باب ) َف َع َل َي ْف ُع ُل () ، (٢وقيل  :إنّ
)(٣

خائنة بمعنى خيانة

َ ) ،فاْعِ َلة ( بمعنى ) ِف َعاْ َلة (  ،أ ُضيف في بنائھا الداخلي األلف وفي بنائھا

الخارجي التاء .
وقد ورد ھذا النوع من العدول في صيغ القرآن الكريم فاحتملت احتمالين  :تأويل بعضھا يرجع
إلى كونه من االسماء أو أ ّنھا صفات ُع ِد َل بھا عن المصادر  .ومن ذلك قوله تعالى ßìyϑó¡n@ āω )) :

 ] (( Zπu‹Éó≈s9 $pκÏùالغاشية  ، [ ١١:واألصل ھو المصدر ) َل ْغ َواً (  ،وقوله تعالى  )) :فھل ترى لھم
من باقية (( ] الحاقة  [٨:واألصل المصدر ) بقاء(  ،قال االستراباذي  :إنّ باقية )) بمعنى بقاء ،
باق  ،والھاء لالسمية  ...وقد يوضع اسم الفاعل مقام
ويجوز أنْ يكون بمعنى نفس باقية  ،أو ش ٌي ٍ
المصدر  ،نحو  :قُ ْم قائما ً  ،أي  :قياما ً  ،كما يوضع المصدر مقام اسم الفاعل  ،نحو  :رجل
َع ْد ٌل((). (٤
ّ
وعالمة ونسّابة ،
لكن األرجح أنّ التاء للمبالغة كما قال ابن جني ومثله  :داھية وراوية
وليست للتأنيث ؛ ألنّ ھذا يؤدي إلى فساد المعنى). (٥

) (١كتاب األفعال  ،للسرقسطي . ٤٧١/١:
) (٢ينظر  :أدب الكاتب  ، ٥٠٧:ذكر لھذا الباب مصدرين ) َفعْ ل و ف َِعاْ َلة ( ولم يذكر وزن ) َم َخاْنة َ :م ْف َع َلة ( الXذي
ذكره السرقسطي .
) (٣ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج  ، ١٦١-١٦٠/٢:وإعراب القرآن  ،للنحاس . ٢٨١:
) (٤شرح الشافية  ،للرضي . ١٢٢/١:
) (٥ينظر  :الخصائص . ١٤٥/١ :

٤٤

االحتمال في فَلَك البنية المصدريّة

الفصل األ ّول

فصيغ المبالغة من المشتقات التي حُوّ لت من صيغة ) فاعل ( إلى صيغ المبالغة إلفادة وصف
اسم الفاعل بالمبالغة والكثرة
ومنھا ) َفاْعِ لَة (

)(٢

)(١

 ،ذكر السيوطي إثنى عشر بنا ًء تبني العرب منھا اسماء المبالغة

 ،ولھذه الصيغ موسيقية قصدية ُتحدث إيقاعا ً خاصا ً ذا جرس يتصل بالنطق

والسماع  ،ونغمة مشوبة بالقوّ ة والعُنف في تأدية الداللة والمعنى). (٣
)(٤

وذكر العكبري احتمالية الصيغة معنى الوصفية بقول ِه  ) :طائفة خائنة (

 ،فھي ليست

بالوصفية المحضة  ،وإ ّنما ھي ممّا ُع ِد َل به من المصدر إلى صيغة اسم الفاعل لوصف اسم
الفاعل مع زيادة التاء ) البناء الخارجي ( للداللة على الحدث المبالغ فيه المتصل بصاحبه .
إذن الصيغة احتملت المصدرية مع العدول إلى المشتق ) اسم الفاعل ( و ) المبالغة ( بقصد
المبالغة في حدثھا ووصفھا  .وھذا ھو األوجه لما دلّت عليه الصيغة من قوّ ة في تأدية المعنى ،
فما كان للصيغة المصدرية أنْ تحقق ھذا المعنى من دون ما تق ّدم .

َ ) -٦م ْف َعل (
قال تعالى  ] (( Ìôfx;ø9$# Æìn=ôÜtΒ 4®Lym }‘Ïδ íΟ≈n=y™ )) :القدر  [ ٥:جاءت لفظة ) َم ْط َلع ( على
وزن ) َم ْف َعل ( وھي صيغة مصدرية سماعية للفعل الثالثي الالزم ) َف َع َل َي ْف ُع ُل ( ومصدره القياسي
) فُع ُْول ( تقول َ ) :ط َل َع َي ْطل ُ ُع ُ
طل ُ ْوعا ً ().(٥
قُ ِر َئت اللفظة ) َم ْط َلع ( بقراءتين  :فتح الالم وكسرھا ) َم ْط َلع و َم ْطلِع (). (٦
فالصيغة على وزن ) َم ْف َعل ( احتملت أكثر من احتمال منھا أنْ تكون مصدراً بمعنى َّ ) :
الط ْلع(
تقول َ :ط َل َع الفج ُر ُ
طل ُ ْو َعا ً و َم ْط َل َعا ً) . (٧قال ابن جني  )) :وأمّا زيادة الميم فموضعھا أوّ ل الكلمة
) (١ينظر  :ظاھرة التحويل في الصيغ الصرفية  ،د .محمود سليمان ياقوت . ٦٧ :
) (٢ينظر  :المزھر . ٢٤٣/٢ :
) (٣ينظر  :اإلعجاز الف ّني في القرآن  ،عمر السالمي . ٢٤٢ :
) (٤ينظر  :إمالء ما منَّ به الرحمن . ٢١١/١ :
) (٥ينظر  :دقائق التصريف  ، ٥٣:وكتاب األفعال  ،للسرقسطي . ٢٤٨/٣:
) (٦ينظر  :كتاب السبعة في القراءات . ٦٩٣ :
) (٧ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج  ، ٣٤٨/٥:ذكر الزجاج أنّ قراءة الفتح تعني المصدر ) َم ْف َعل ( وعنXد
التمثيل قال َ ) :ط َل َع الفج ُر ُ
طلُ ْو َعا ً و َم ْطل َِعا ً ( بكسر الالم في ) َم ْطل َِعا ً ( وھذا وھم والصحيح ) َم ْط َل َعا ً ( بفتحھمXا،
وينظر  :الحجّ ة في القراءات السبع . ٢٤٧:

٤٥

االحتمال في فَلَك البنية المصدريّة

الفصل األ ّول

قض
وحال الميم في ذلك حال الھمزة  ،فمتى اجتمع معك ثالثة أحرف أصول وفي أوّ لھا ميم  ،فا ِ
بزيادة الميم ((). (١
وال تحتمل لفظة ) َم ْط َلع ( المصدر الميمي لكونه على وزن ) َم ْف َعل ( ؛ أل ّن ُه يد ّل على الحدث
المجرّ د من الزمان والذات

)(٢

 .وھذا يتناقض مع سياق اآلية المباركة بوجود القرينة اللفظية

)الفجر ( للداللة على الزمان .
وقد يكون ) ال َم ْط َلع ( مكان ُ
الطلُوع المشتق ) اسم المكان ( وقد يكون مصدراً بمعنى :
) ُ
الطلُوع() ، (٣قال األخفش األوسط  :إ ّن ُه )) يريد ُ :
الطلُوع  ،المصدر ھھنا ال يبنى ّإال على
) َم ْف َعل( (() ، (٤وھو ممّا ُع ِد َل به عن الوزن القياسي ) فُع ُْول ( إلى ) َم ْف َعل ( مكان ُ
الطل ُ ْوع .
نقل السيوطي مناظر ًة بين الزجاجي وابن األنباري في معنى المصدر  ،فسأله الزجاجي )) ما
المصدر في كالم العرب من طريق اللغة ؟ فقال  :المصدر المكان الذي يُصْ َد ُر عنه  ،كقولنا :
مصدر اإلبل وما أشبھه  ...والمصدر أيضا ً ھو الذي يسميه النحويون مصدراً  ،كقولنا  :ضرب
ضرْ َبا ً و َمضْ َر َبا ً  ...و) ال َم ْف َعل ( يكون مكانا ً ومصدراً ((
زي ٌد َ

)(٥

 .وھذا يدلل على العالقة الوثيقة

بين المصدر ومكان صدوره بالمالزمة  ،وھذه نتيجة حتمية لالحتمالين ) المصدر والمكان (
بالمعنى المتقدم .
أمّا قراءة الكسر ) َم ْفعِل ( في ) َم ْطلِع ( ففيھا احتماالت أيضا ً  ،منھا ) اسم المكان أو الزمان
أو االسم (). (٦
وذھب الفرّ اء إلى أنّ ) ال َم ْط َلع ( بالفتح ھو األقوى في قياس العربية  ،وھو ُ
الطل ُ ْوع  ،وال َم ْطلِع:
ت الشمس َم ْط ِل َعا ً ( فيكسرون
المشرق والموضع الذي تطل ُع منه ّ ،إال أنّ العرب يقولون  ) :طلع ِ

) (١سر صناعة اإلعراب . ١٠٠/٢:
) (٢ينظر  :الصرف الكافي . ١٠٧:
) (٣ينظر  :شرح المفصل . ١٥٣/٦:
) (٤معاني القرآن . ٥٨١/٢:
) (٥األشباه والنظائر .٩٤/٣:
) (٦ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج  ، ٣٤٨/٥:والحجّ ة في القراءات السبع . ٢٤٧:

٤٦

االحتمال في فَلَك البنية المصدريّة

الفصل األ ّول

ً
كرامة َ ،فيُجْ َت َزأ باالسم من المصدر
وھم يريدون المصدر  ،كما تقول  :أكرمتك
يؤ ّكد ) ال َم ْط َلع ( بالفتح وھو القياس والكسر يرجع إلى الشذوذ). (٢

)(١

 ،وأبو حيّان

وذكر االستراباذي ما قال ُه سيبويه في ) ح ّتى َم ْطلِع الفجر( بالكسر أي ُ :
طلُو َع ُه  ،ويجوز أنْ
يقال  :إ ّن ُه ) اسم زمان ( أي  :وقت ُ
طلُوعه) ، (٣وقيل  :ھما ممّا يُعزيان إلى لغات العرب  .قال
سيبويه  )) :وقد كسروا المصدر  ...قالوا  ) :آتيتك عند َم ْطلِع الشمس ( أي  :عند ُ
طلُوع الشمس ،
وھذه لغة بني تميم  ،وأمّا أھل الحجاز فيفتحون (() .(٤وقيل  :ھما مصدران في لغة بني تميم
) َم ْط َلع و َم ْطلِع ( وقيل  :المصدر بالفتح ) َم ْط َلع ( وموضع ُ
الطلُوع بالكسر ) َم ْطلِع ( عند أھل
الحجاز). (٥
إذن للصيغة المصدرية ) َم ْط َلع ( أصل لغوي واحد في ھذه المادة  ،وھو العلوّ والظھور على
الشيء  ،جاءت فيھا احتماالت عديدة تبعا ً للقراءتين ) فتح الالم وكسرھا ( لتد ّل مرّ ة على حدث
الطلُوع  ،ومرّ ة تد ّل على موضع ُ
ُ
الطلُوع أو على زمانه  .ومنھم من عزا ھذا إلى بعض لغات
ئ بھا .
العرب فقُ ِر َ
وتبيّن من كلمة ) َم ْط َلع ( أ ّنھا تشير إلى معنيين  :مع ًنى اسمي ومع ًنى حرفي

)(٦

 ،فالمعنى

االسمي متمثل بمادتھا وھي الداللة على الحدث  ،والمعنى الحرفي  :متمثل بھيأتھا للداللة على
الزمن  .والزمان ھنا ممّا ُح ِم َل به على المصدرية للفظة ) َم ْط َلع ( ؛ ألنّ وقت ُ
الطل ُوع ھنا ليس
حقيقيا ً وماد ّيا ً  ،وإ ّنما يُحمل على الفجر المعنوي  ،ويعني به فجر الھداية وفجر العطاء). (٧

) (١ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّاء . ١٧٠/٣:
) (٢ينظر  :ارتشاف الضرب . ٥٠٣/٢:
) (٣ينظر  :شرح الشافية  ،للرضي . ١١٩/١:
) (٤الكتاب . ٩٠/ ٤ :
) (٥ينظر  :البحر المحيط . ٤٩٣/٨:
) (٦ينظر  :البحث النحوي عند األصوليين  ،د .مصطفى جمال الدين . ٢١٦ :
) (٧ينظر  :م ّنة الم ّنان في الدفاع عن القرآن  ،السيد مح ّمد الصدر . ٤١٣/١ :

٤٧

االحتمال في فَلَك البنية المصدريّة

الفصل األ ّول

ُ ) -٧م ْس َت ْف َعل (

وجاء ھذا الوزن في قوله تعالى @s)Gt ó¡ßϑsù ;οy‰Ïn≡uρ <§ø;‾Ρ ÏiΒ Νä.'r t±Ρr& ü“Ï%©!$# uθèδuρ )) :

 ] (( ×íyŠöθtFó¡ãΒuρاألنعام  [ ٩٨ :إنّ لفظة ) مُسْ َت َقرٌّ ( صيغة مصدرية ) مصدر ميمي ( واألصل
ُ
استفعلت ( أي  ) :اسْ َت ْف َع َل َيسْ َت ْف ِع ُل ( فھو ) مُسْ َت ْف َعل ( وھو ممّا
فيھا ) َقرَّ ( و) استقرَّ ( من باب )
لحقته الزوائد من الفعل من البنات الثالثة) . (١فالفعل ) َقرَّ ( مـن ) َف ِع َل َي ْف َع ُل ( الالزم  ،ومصدره
الميمي ) َم ْق َرر ( على ) َم ْف َعل ( القياسي) . (٢لكنه عندما زيد على بنيت ِه نزلت الزيادة في المصدر
) الھمزة والسين والتاء ( وذلك بإبدال حرف المضارعة األوّ ل ميما ً ثم أ ُدغمت الراء فأصبحت
)مُسْ َت َقرُّ ( وقيل  :إنّ الميم )) من أھم البوادئ في العربية وتعتبر من أقدم األدوات في صرف
السامية بل أ ّنھا ترجع بأصلھا إلى ما ھو أبعد من ذلك ((

)(٣

 .وھذا مسوّ غ أيضا ً في احتماليتھا لمّا

تقدمت ُه الميم الزائدة .
قُ ِر َئت اللفظة بقراءتين  :فتح القاف وھي قراءة الجمھور ) مُسْ َت َقرٌّ ( قُصِ َد بھا احتماالت عديـدة
منھا المصـدر الميمي أو اسم المكان ) مكان استقراركم ( أو المصدر وھو ) االستقرار() .(٤تقول:
تقولَ )) :قرَّ في مكانه َي َقرُّ َق َر ْا َراً إذا ثبت ثبوتا ً جامداً  ،وأصل ُه من القُرِّ وھو البرد  ،وھو يقتضي
السكون والحر يقتضي الحركة ((). (٥قال النابغة الذبياني :
َ )(٦
أ ُنِ ْئ ُ
س ِد
وال
ت أَنَّ أبا قابوس أوعدني
قرار على َز ْأ ٍر مِنَ األ َ
َ
وقيل  :إنّ ) ال َق َر ْار ( بالفتح ھو جمع قُرارة  ،وھو الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء).(٧
الماء) .(٧وذكر العكبري أ ّن ُه يحتمل ) اسم المفعول ( الذي يُراد به المكان  ،أي  :فلكم مكان
تستقرون فيه إمّا في البطون وإمّا في القبور). (١
) (١ينظر  :الكتاب  ، ٧٩ ، ٧٠/٤:وينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٥٤:
) (٢ينظر  :دقائق التصريف . ٥١ ،٤٩:
) (٣مدخل إلى دراسة الصرف العربي  ،د .مصطفى النحاس . ٥٣ :
) (٤ينظر  :كتاب معاني القراءات  ، ١٦٣-١٦٢:ينظر  :البحر المحيط . ١٩١/٤:
) (٥المفردات  ، ٦٦٢ :مادة ) َقرَّ ( .
) (٦ديوانXXه  ، ٣٦ :وأورده محقXXق كتXXاب المفXXردات للراغXXب بروايXXة مختلفXXة لصXXدره فXXي كلمXXة ) أَ ْن َب ْئُ X
Xت ( بXXدالً مXXن
)أ ُ ِن ْئ ُ
ت (  ،ينظر  :المفردات  . ٦٦٢ :مادة ) َقرَّ ( الھامش .
) (٧ينظر  :المثلث  ،البن السيد البطليوسي  ، ٣٨٧/٢:كما وذكر ) القِXرار( و ) ال ُقXرار ( ولكِّ Xل واحXد ٍة معنXى غيXر
الذي ُذكر .

٤٨
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والقراءة الثانية  :بكسر القاف ) مُسْ َتقِرٌّ ( تحتمل معنى المشتق ) اسم الفاعل ( وھو الولد القار
في الرحم). (٢
ويبدو أنّ اللفظة عندما قُ ِر َئ ْ
ت بقراءتين سوّ غتا احتماالتھا الصرفية داخل بنيتھا  .فاحتملت
المصدر الميمي واسم المكان واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر  ،فھي ال تكاد تختلف في
معناھا العام وھو استقرارھا ومكان ُه وطبيعت ُه وكيفيت ُه ّإال أ ّن ُه يختلف في المعنى الدقيق للمصدر
الميمي واسم المكان واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر  ،فالمفھوم عام والمصاديق متعددة ،
فعلى الرغم من اشتراكھا في التعبير عن المعنى العام تبقى لھا خصوصيتھا الدقيقة في التعبير
واختالفھا عن غيرھا بالذاتية والخصوصية لك ٍّل منھا .

) (١ينظر  :إمالء ما منَّ به الرحمن .٢٥٤/١ :
) (٢ينظر  :كتاب معاني القراءات  ،١٦٣:إمالء ما منَّ به الرحمن . ٢٥٤/١:

٤٩
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الرابع  :االحتمال بين المصدر والجمع .
المبحث ّ
إنَّ االحتمال الصّرف ّي بين المصدر والجمع وار ٌد في الصيغ القرآنية منھا :

َ ) -١ف ْعل (
قال تعالى  ] (( #Y“øΒu‘ āωÎ) BΘ$−ƒr& sπsW≈n=rO }¨$¨Ψ9$# zΟÏk=x6è? āωr& y7çGtƒ#u tΑ$s% )) :آل عمران [٤١:
فاللفظة ) َرم َْزاً ( صيغة مصدرية قياسية على وزن ) َفعْ ل (  ،بفتح الفاء وسكون العين  ،ذكر
الصرفيون أَنَّ صيغة ) َفعْ ل ( من األوزان الشائعة في العربية وھي من أبنية مصادر األفعال
الثالثية المجرّ دة قياسـا ً ّ
مطرداً

)(١

 ،وھـي أوزان )) كثيرة ال ضبط فيھا وترتقي إلى أربعة

وثالثين بنا ًء (() .(٢وفعله الثالثي إمّا ) َف َع َل َي ْف ُع ُل ( أو ) َف َع َل َي ْف ِع ُل ( فيقال َ ) :ر َم َز َيرْ ُم ُز
و َيرْ ِم ُز() ، (٣وإنّ )) الراء والميم والزاء أصل واحد يد ُّل على حركة (().(٤
قُ ِر َئت اللفظة بثالث قراءات أ ّدت إلى احتماليتھا  :االحتمال األوّ ل بقراءة فتح الراء وسكون
الميم ) َرم َْزاً ( كان مصدراً). (٥

) (١ينظر  :الكتاب  ، ٥/٤ :والمقتضب  ، ١٢٢/٢:والمقرّ ب  ، ٤٨٦ :وھمع الھوامXع  ، ٣٢٢/٣ :وأبنيXة الصXرف
في كتاب سيبويه .١٤٧:
) (٢شرح الشافية في التصريف  ،للنقرة گار . ٣٨:
) (٣ينظر  :معاني القرآن  ،للكسائي . ١٠٠:
) (٤معجXXم مقXXاييس اللغXXة  ،٤٠٢:مXXادة ) رمXXز(  ،وذكXXر الفXXرّاء أنّ الرمXXز يكXXون بالشXXفتين والحXXاجبين والعينXXين ،
ينظر :معاني القرآن  ، ١٥١/١:وقيل  :ھو اإليماء بالشفة أو اليد أو الرأس  ،ينظر  :الّ Xدر المنثXور ،١٩٢/٢:
وتفسير الطبري . ٣٩٨/ ٦ :
) (٥ينظر  :إمالء ما منَّ به الرحمن . ١٣٣/١:

٥٠
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والثاني بقراءة ُ ) :رم َُزاً ( بضم الراء والميم  ،فھي جمع ) ُرم َْزة (  ،كما جاء عنھم ) ُ
ظ ْل َمة
ُ
وظل ُ َمة () ، (١ومنھم من حملھا ) ُر ُم َزاً ( بالضمتين على المصدر باتباع العين للفاء كاليُسْ ِر
وال ُيس ُِر). (٢
أمّا االحتمال الثالث فبقراءة ) َر َم َزاً ( بفتح الراء والميم و ُخرِّ َج ْ
ت على أ ّنھا جمع ) َر ْامِز (
كخاْدِم َ
َ
وخدَم). (٣
ويبدو أنّ االحتمال الصرفي الوارد في الصيغة ) َرم َْزاً ( ال يكاد يختلف في مضمونه ّإال أ ّن ُه
أراد بالقراءة المصدرية أنْ يؤ ّكد شيئا ً عاما ً وھو الرمز لعلّة الشمولية في الصيغة المصدرية ؛ ألنّ
ور َم َزاً(
بھا إشارة إلى جنس الرمز والتركيز على حدث ِه فحسب  .وأراد من قراءة الجمع ) ُرم َُزاً َ ،
التركيز على كيفية األداء وتعدده  .ھل يكون الرمز باأليدي أو بالرأس  ،كما قد يكون بالشفتين
والحاجـبين والعيـنين  ،فھـي من أساليـب علم اإلشارة وبالمفھوم الحديـث ) السيميائية( .

َ ) -٢فعِل (
جاء ھذا الوزن في قوله تعالى ×≅≈n=ym #x‹≈yδ z>É‹s3ø9$# ãΝà6çGoΨÅ¡ø9r& ß#ÅÁs? $yϑÏ9 (#θä9θà)?s Ÿωuρ )) :

 ] (( ×Π#tym #x‹≈yδuρالنحل  [١١٦:فلفظة ) َكذِب ( على وزن ) َفعِل ( وھي صيغة مصدرية
ب َي ْكذِبُ َك ِذ َبا ً ((()،(٤
قياسية ،قال سيبويه  )) :وقد جاء المصدر أيضا ً على ) َف ِع َل ( وذلك َ ) ...ك َذ َ
وھو من باب ) َف َع َل َي ْف ِع ُل (  ،إذا كان الفعل على وزن ) َف َع َل ( وكان مضارعه مكسور العين فمن
مصادره ) َفعِل ( لالزم والمتعدي). (٥
ب (
ِب و ال ُك ُذ َ
جاءت اللفظة بقراءتين أ ّدتا إلى احتماليتھا ) ال َكذ َ

)(٦

 ،فاالحتمال األوّ ل بقراءة

ِب ( وھي قراءة الجمھور بفتح الكاف والباء وكسر الذال) . (١وھذا ما ُح ِم َل على المصدر في
)ال َكذ َ
) (١ينظر  :المحتسب  ، ١٦٢-١٦١/١:والبحر المحيط . ٤٧٢/٢:
) (٢ينظر  :البحر المحيط . ٤٧٢/٢:
) (٣ينظر  :البحر المحيط . ٤٧٢/٢:
) (٤الكتاب .٦/٤:
) (٥ينظر  :المقرّ ب .٤٨٧-٤٨٦ :
) (٦ينظر  :المحتسب  ، ١٣-١٢/٢:في ھذا اللفظة احتمال صرفي واحتمال نحوي على ح ٍّد سواء .

٥١
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في كالم سيبويه وابن عصفور  ،وقيل  :إنَّ في اللفظة عدوالً عن ) اسم الفاعل ( بمعنى ) كاذب (
ب (( ] يوسف  . [١٨ :والمراد من ھذا العدول
بدم كذ ٍ
كقول ِه تعالى  )) :وجاؤوا على قميص ِه ٍ
الوصف ) وصف البھائم بالح ِّل والحرمة (  ،ويقول أبو حيّان  :وھذا عندي ال يجوز). (٢
ب ( فھي على الجمع من ) ِك َذ ْاب ( بالتخفيف  ،ومثله ) ِك َتاْب
أمّا االحتمال الثاني فبقراءة ) ال ُك ُذ َ
ب ().(٣
و ُك ُت َ
واالحتمال الثالث بالقراءة الشاذة ) ُك ُذبُ ( وھي م ّما ُح ِم َلت على الوصفية )) صفة األلسنة ،
ٌ
كأ ّنه قال :
ألسنة ُك ُذب ٌ ((). (٤
إذن اللفظة القرآنية ) َكذِب ( احتملت ثالثة احتماالت  :أوّ لھا ؛ المصدرية وأشارت إليه قراءة
ب ( على وزن ) فُ ُع َل (  .والثالث :
ِب ( على وزن ) َف ِع َل (  .والثاني  :الجمع في قراءة ) ُك ُذ َ
) َكذ َ
الوصف بالقراءة الشاذة ) ُك ُذبُ ( على وزن ) فُ ُع ُل ( ) وصف األلسنة (  .وقيل إنّ قراءة المصدر
عدول عن ) اسم الفاعل ( لتحقيق معنى المبالغة في الوصف والتركيز على الحدث .
فيُالحظ أنّ الكلمة مشتركة في جذورھا بأصل واحد  ،لكن اختلفت في انصراف داللتھا في
التعبير  ،فھي تر ّكز على الحدث والمبالغة فيه  ،ومرّ ة ُتر ّكز على جمع ِه  ،وأ ُخرى على وصفه .
إذن المفھوم العام ثابت في األصل ) الكذب ( لكن مراميه مختلفة احتملتھا القراءات القرآنية .

 ) -٣ف َِعاْل (
َو َر َد في قوله تعالى ] (( $Vϑ≈uŠÏ% ö/ä3s9 ª!$# Ÿ≅yèy_ ÉL©9$# ãΝä3s9≡uθøΒr& u!$yγx;¡9$# (#θè?÷σè? Ÿωuρ )) :النساء[٥:
إنّ اللفظة ) ِق َياْ َما ً ( على وزن ) ِف َعاْل( وھي من األوزان القياسية للمصادر للفعل ) َف َع َل َي ْف ُع ُل ()،(٥
صاْ َم صِ َياْما ً  ،وھو من المصادر التي تحتوي على الزيادة) .(٦وھو البناء
تقول َ :قاْ َم ِق َياْ َما ً  ،و َ

) (١ينظر  :إمالء ما منَّ به الرحمن  ، ٨٦/٢:والبحر المحيط . ٥٢٦ / ٥:
) (٢ينظر  :البحر المحيط . ٥٢٦ /٥ :
) (٣ينظر  :المحتسب  ، ١٣/٢ :وإمالء ما منَّ به الرحمن . ٨٦/٢:
) (٤معاني القرآن  ،لألخفش األوسط  ، ٤١٩/٢:وينظر  :المحتسب . ١٣/٢:
) (٥ينظر  :المقرّ ب . ٤٨٦ :
) (٦ينظر  :الكتاب  ، ٥١/٤:وأدب الكاتب  ، ٥٠٧ :والمقتضب . ١٢٤-١٢٣/٢:

٥٢
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الداخلي للفظة  ،وتكون وسط الكلمة و ُت َس ّمى ) حشواً ( أو ) وسطيات () .(١وبعض العرب تقول
في  ) :كتبت ُه ِك َتاْ َبا ً ( ) َك ْت َبا ً ( على القياس

)(٢

ض َر َب َھاْ ال َفحْ ُل ضِ َر ْا َبا ً ( كـ ) ال ِن َكاْح (
 ،وقالوا َ )) :

ضرْ َبا ً ( وال يقولونه  ،كما ال يقولون َ ) :ن ْك َحا ً ( وھو القياس ((). (٣
والقياس َ ) :
إال ّ أنّ الرضي االستراباذي قد خالف سيبويه في معنى المصدر ) ِف َعاْل ( يقول :
)) ) ال ِف َعاْل ( قياس من غير المصادر في وقت حينونة الحدث (() .(٤وزاد عليه مع ًنى جديداً وھو
ما يكون في السمات على وزن ) ِف َعاْل ( لكن سيبويه ذكر مصدره على وزن ) َفعْ ل ()ّ .(٥إال أنّ
ابن فارس ذكر له أصلين  ،فقال  )) :القاف والواو والميم أصالن صحيحان يد ُّل أحدھما على
جماعة ناس وربّما استعير في غيرھم  ،واآلخر على انتصاب وعزم ((). (٦
قُ ِر َئت اللفظة بقراءتين أ ّدتا إلى احتماليتھا )) بإثبات األلف وطرحھا  ،وھما لغتان  ،وأصل
الياء فيھما واو  ،وقُ ِل َب ْ
ت ياء لكسرة ما قبلھا  ،كما قالوا  ) :ميعاد وميزان ( (() ، (٧فحجّ ة من قرأھا
قرأھا باأللف ) ِق َياْ َما ً ( على المصدر

)(٨

 ،وذھب الكسائي واألخفش إلى أنَّ ) ِق َياْ َما ً وق َِو ْا َما ً و ِق ْي َما ً (

ثالث لغات في المصدر والمعنى واحد  ،وھو ما يقيم شأن الناس و ُيع ّيشھم)َ .(٩
وخصَّ الكسائي
)))ق َِو ْا َما ً( بفتح القاف وكسرھا لغتان ومعناھما واحد (().(١٠
إذن قراءة أھل الكوفة ) ِق َياْ َما ً ( وأھل المدينة ) ِق ْي َما ً ( على المصدر  ،وخالفھم البصريون

بقراءة

ً
قيمة لألشياء) ،(١١وقيل  :معناھا أنّ
حذف األلف ) ِق ْي َما ً ( فھي عندھم على الجمع فـ ) ِق ْي َما ً ( جمع ) قيمة (  ،أي  :جعلھا  rسبحانه
األموال كالقيم للنفوس إذ كان بقاؤھا بھا) .(١٢وقيل  :إ ّنھما للمصدر وھما بمعنى واحد). (١٣

) (١ينظر  :مدخل إلى دراسة الصرف العربي . ٨٤ :
) (٢ينظر  :الكتاب . ٧/٤:
) (٣المصدر السابق .
) (٤شرح الشافية  ،للرضي . ١٠٨/١:
) (٥ينظر  :شرح الشافية  ،للرضي  ، ١٠٨/١:وأبنية الصرف في كتاب سيبويه ١٤٨:
) (٦معجم مقاييس اللغة  ، ٨٣٩ :مادة ) قوم( .
) (٧الحجّ ة في القراءات السبع . ٥٩ :
) (٨ينظر  :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا . ٤١٦/١:
) (٩ينظر  :معاني القرآن  ،للكسائي  ، ١١١:ومشكل إعراب القرآن . ١٨٩-١٨٨/١:
) (١٠معاني القرآن  ،للكسائي .١١١:
) (١١ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس  ، ٢٣٥ :ومشكل إعراب القرآن. ١٨٩-١٨٨/١:
) (١٢ينظر  :إمالء ما منَّ به الرحمن .١٦٧/١:
) (١٣ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّاء  ، ١٨٠/١:واإلتحاف . ٥٠٣/١:

٥٣
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الفصل األ ّول

ي
أل ّنھا في الجمع تنحى منحً ى آخر  ،وھو جمع ) قيمة ( فال يكادان يجتمعان في المعنى بأ ّ
وجه من الوجوه  ،وبينھما تباين تام .

ُ ) -٤ف ُع ْول (
جاء في قوله تعالى )) :

 5=ÏΡ%y` Èe≅ä. ÏΒ tβθèùx‹ø)ãƒuρ

(( ë=Ï¹#uρ Ò>#x‹tã öΝçλm;uρ ( #Y‘θãmßŠ

]الصافات  [ ٩-٨:فاللفظة ) ُد ُح ْور ( صيغة مصدرية قياسية على وزن ) فُع ُْول ( من باب ) َف َع َل
َي ْف ُع ُل () ، (١قال أبو زيد :
ومـــا بعـــد َ
ح
صل ُ ْو ُ
ش ْتـم الوالدين ُ

فكيف بإطراقي إذا ما شتمتني ؟

)(٣

ص ُه سيبويه بالالزم فحسب  ،أمّا المتعدي فعلى وزن ) َفعْ ل (
فخ ّ

)(٢

 .ومنھم من عزا ذلك إلى

المذھب واللغة  ،يرى الفرّاء أنّ قياس مصدر ) َف َع َل ( عند أھل نجد على زنة ) فُع ُْول ( وعند أھل
الحجاز ) َفعْ ل ( سواء أكان متعديا ً أم الزما ً  ،وخالفه الرض ّي بقول ِه  :إنّ المشھور في مصدر
المتعدي ) َفعْ ل ( مطلقا ً إذا لم ُيسمع  ،وأمّا مصدر الفعل الالزم ) فُ ُع ْول ( فمن ) َف َع َل ( المفتوح).(٤
المفتوح) .(٤وھذا الكالم يكاد يكون متطابقا ً مع ما ذكره سيبويه ّإال أ ّن ُه لم يشر إلى ذلك بالتفصيل .
فمعنى ) الدحور ( ھو الطرد واإلبعاد  ،مصدر للفعل المتعدي ) د ََح َر ( تقول  ) :د ََح َر الشيء
دَحْ َراً ( َ :ب ُع َد  ،و ) د ََحرْ َته دَحْ َراً و ُدح ُْو َراً (  :أبعد َت ُه). (٥
احتملت اللفظة ) ُد ُح ْو َراً ( احتمالين  :أوّ لھما ؛ المصدر إذا قلت ُ ) :دح ُْو َراً ( على وزن )فُع ُْوالً(
بقراءة ضم الدال والحاء) . (٦أمّا قراءة فتح الدال ) َدح ُْو َراً ( فھي على المصدر أيضا ً  ،قالوا  :ھي
ھي من المصادر ما جاء على وزن ) َفع ُْول() . (٧فالقراءتان تدالن على المصدر .
) (١ينظر  :دقائق التصريف . ٥٣-٥٢:
) (٢ينظر  :لسان العرب  ، ٦٠/٤:مادة ) صلح (  ،فاختلفت رواية البيXت ونسXبته  ،فXذكر فXي جمھXرة اللغXة  ،البXن
دريXXد  ، ١٦٤/٢:مXXادة ) صXXلح (  ،وشXXرح أدب الكاتXXب  ، ١٥١:بأ ّنXXه لعXXون بXXن عبXXد  rبXXن مسXXعود  ،وبروايXXة
ف(.
مختلفة لصدره )) وكيف بأطرافي (( ينظر  :الصحاح  ، ١٠٦٦/٢ :مادة ) َط َر َ
) (٣ينظر  :الكتاب . ٥/٤:
) (٤ينظر  :شرح الشافية  ،للرضي . ١١٠-١٠٩/١:
) (٥ينظر  :الصحاح  ، ٥٣٨/١ :مادة ) دحر(  ،وكتاب األفعال  ،للسرقسطي . ٣٢٣/٣:
) (٦ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّاء. ٢٦٧/٢ :
) (٧ينظXXXر  :المقتضXXXب  ، ١٢٦/٢:وإعXXXراب القXXXرآن  ،للنحXXXاس  ، ٧٢٧:والمحتسXXXب  ، ٢١٩/٢ ، ٦٣/١:والبحXXXر
المحيط . ٣٣٩/ ٧ :

٥٤
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وثانيھما  )) :يجوز أن تكون جمع داحر مثل  :قاعد وقُع ُْود ((

)(١

 .أو تكون جمع ) مدحور(

بمعنى مدحورين ) جمع اسم المفعول ( وھو ممّا ُح ِم َل على الوصفية والحالية .
يالحظ أنّ االحتمالين بينھما تباين واختالف في المصاديق على الرغم من اشتراكھما في )أصل
المادة الواحدة( ؛ ألنّ األوّ ل ير ّكز على الحدث فجاء بھيأة المصدر وعليه
يلتفت إلى عدد من أُجري عليھم ّ
الطرد واإلبعاد والدحر فھو وصف لھم ولحالھم  .أمّا ما ذھب إليه
األكثر  ،والثاني :

العكبري فبعيد إذا ما وُ ضِ َع داخل سياق اآلية المباركة بكونه جمع داحر ؛ ولكنه يستقيم إذا كانت
اللفظة معدوالً بھا ) فاعل ( بمعنى ) مفعول ( لتحقيق معنى المبالغة في الوصف جرّ اء ذلك
العدول فيستقيم المعنى لمناسبته ديمومة العذاب والمبالغة فيه  .إذن فالرأي ما تقدم من احتماليتھا
للمصدر أو الجمع السم المفعول المعدول به .

 ) -٥إِ ْف َعاْل(
قال تعالى  ] (( ÏΘθàf‘Ζ9$# t≈t/÷ŠÎ)ρu çµósÎm7|¡sù È≅ø‹©9$# zÏΒuρ )) :الطور  [٤٩ :إنّ لفظة ) ْإد َباْر (
صيغة مصدرية قياسية على وزن ) إِ ْف َعاْل ( وقالوا  :إ ّن ُه من أوزان المصادر القياسية للفعل
ف واح ٍد وكان أوّ له ألف وصل ) أَ ْف َع َل( فمصدره ) إِ ْف َعاْل ( نحو  :أكرم
الثالثي المزيد بحر ٍ
إكراما ً) . (٢من ) أَ ْف َع َل َي ْف ِع ُل ( وسمّاه سيبويه مصادر ما لحقته الزوائد من الفعل من بنات الثالثة
نحو  ) :أَ ْف َع ْل ُ
ت إِ ْف َعاْ َالً ( و) أَعْ َط ْي ُ
ت إِعْ َطاْ ًء (). (٣
قياس واح ٍد  ،وھو آخر الشيء وخلف ُه
إنّ )) الدال والباء والراء  :أصل ھذا الباب أنّ ُجلَّ ُه في
ٍ
خالف قُبُله ((). (٤
احتملت اللفظة احتمالين بقراءتي  :كسر الھمزة ) إِ ْد َبار ( وفتحھا ) أَ ْد َباْر(  ،فكسر الھمزة
قراءة الجمھور وھو ممّا كان على المصدر تقول  ) :أَ ْد َب َر ي ُْد ِب ُر إِ ْد َباْ َراً () ، (٥ومن فتح ) أَ ْد َباْر(

) (١إمالء ما منَّ به الرحمن . ٢٠٥/٢:
) (٢ينظر  :المقرّ ب  ، ٤٩٠ :وشرح ابن عقيل  ، ٩٨/٣:وارتشاف الضرب . ٤٩٧/٢:
) (٣ينظر  :الكتاب  ، ٧٨/٤:وأبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٥١:
) (٤معجم مقاييس اللغة  ، ٣٥٥:مادة ) دبر( .
) (٥ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج  ، ٤٩/٥ :واإلتحاف . ٤٩٨/٢:

٥٥
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)(١
ِي عن العرب  ) :جئتك ُدبُر الصالة ( فعلى
فأ ّنه جمع ) ُدبُر(  .وقيل  :ھو ظرف متسع فيه ُ ،حك َ

ھذا فھـي بمعنى  :فس ّبح ُه وقت إِ ْد َباْر النجوم) . (٢وذھب أبو حيّان إلى أنّ ) إِ ْد َباْر النجوم (  :صالة
صبح  ،وقيل  :إ ّنھا النوافل  .وقراءة الفتح للھمزة ) أَ ْد َباْر( بمعنى  :أعقاب النجوم) ،(٣وھي ممّا
ال ُ
ُح ِم َل على الظرف أيضا ً .
إذن فالما ّدة اللغوية لھا أصل لغوي واحد مشترك يمثل المفھوم العام بقراءتي الكسر والفتح
ت فرعي ٍة نتيجة لقراءاتھا القرآنية  ،بالتركيز على
للھمزة ّ ،إال أ ّنھا تختلف في مصاديقھا بدالال ٍ
الحدث بصيغة المصدر أو الداللة الجمعية أو الظرفية وھكذا  ،إ ّنما ھي دالالت فرعية زيدت على
المفھوم العام  .مع ھذا يبقى التعبير بالمصدر ھو األقوى لداللت ِه على المبالغة في أداء فعل التسبيح
في ك ِّل األزمان من الداللة الجمعية بقراءة الفتح .

ُ ) -٦ف ُعل(
جاء ھذا الوزن في قوله تعالى  ] (( Wξç6è% Ü>#x‹yèø9$# ãΝåκuÏ?ù'tƒ ÷ρr& )) :الكھف  [٥٥:إنّ لفظة ) قُب َُالً(
صيغة مصدرية سماعية) (٤على وزن ) فُع َُالً ( بضم الفاء والعين للفعل ) َق َب َل َي ْق ِب ُل( على وزن
) َف َع َل َي ْف ِع ُل () . (٥ذكر السرقسطي أنّ ) َف َع َل وأَ ْف َع َل ( بمعنى  ،تقول َ :ق َب َل وأَ ْق َب َل الشي ُء قُب َْالً ،
و َق َب َل العا ُم وأَ ْق َب َل مثله  ،و َق َب ْل ُ
ت ال َّنعْ َل َقب َْالً) . (٦فوزن ) فُعْ ل( ھو المصدر القياسي للفعل ) َق َب َل (
قال ابن فارس )) :القاف والباء والالم أصل واحد صحيح يد ُّل  ...على مواجھة الشيء للشيء
(().(٧

) (١ينظر  :المحتسب  ، ٣٣٨/١:ومشكل إعراب القرآن . ٦٩١/٢:
) (٢ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس  ، ٨٩١:ومشكل إعراب القرآن . ٦٩١/٢:
) (٣ينظر  :البحر المحيط .١٥٠/٨:
) (٤ينظر  :ارتشاف الضرب  ، ٤٨٥/٢:وعبّر عنھا ) ھنري فلش( بأ ّنھا مXن الصXيع المصXدرية قليلXة االسXتعمال .
ينظر  :العربية الفصحى . ٩٦:
) (٥ينظر  :أدب الكاتب . ٣٣٦:
) (٦ينظر  :كتاب األفعال  ،للسرقسطي .٥١/٢:
) (٧معجم مقاييس اللغة  ، ٨٤٢ :مادة ) قبل( .

٥٦
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قُ ِر َئت اللفظة بقراءتين  :األُولى بضمتين ) قُب َُالً( وھي قراءة الكوفيين  ،والثانية ؛ بكسر القاف
وفتح الباء ) ِق َب َالً ( وھي قراءة الباقين) ، (١فقد احتملت قراءة الكوفيين ) قُب َُالً ( احتمالين  :األوّ ل ؛
ً
ومقابلة و َق َب َالً و َق ِبي َْالً
لقيت فالنا ً قُب َُالً و ِق َب َالً
ُ
داللتھا على المـصدر ويكون بھيآت متعددة  ،تقول :
ً
بمعنى واحد  ،أي ِ :عيانا ً
ومقابلة) (٢والثاني ؛ داللت ُه على الجمع فـ ) قُب َُالً ( جمع ) َق ِبيْل (  ،أي :
ً
يأتيھم العذاب قبيالً قبيالً أي  :صنفا ً صنفا ً  .أي أصنافا ً
مختلفة). (٣
أمّا القراءة الثانية ) ِق َب َالً ( فتعـني  :العـيان والمقابلة) . (٤وقيل  :إنّ الضم ) قُب َُالً ( لغة فيه). (٥
لذا نقول  :إنّ اللفظة ) قُب َُالً ( احتملت احتمالين  :احدھما ) فُعُل( وھي صيغة مصدرية سماعية
ً
بمعنى عيانا ً
ومقابلة  .ومنھم من حملھا على كونھا لغة تعني العيان والمقابلة من ) ِق َب َالً ( .
والثاني :داللتھا على الجمع للفظة ) قبيل(  ،أي :أصناف مختلفة  .وھذا االحتمال أ ّدى إلى
االختالف فـي المعنى ؛ ألنّ األوّ ل يعني المقابلة والعيان  ،والثاني يعني جمع األصناف المختلفة .
والرأي األوّ ل أقرب للصواب ؛ ألنّ العذاب سيالقيه اإلنسان  ،فھو مقب ٌل وسيقابل ُه ويعاين ُه ويواجھه
في مسيرته التكوينية في ھذا الخلق في الدنيا أو في اآلخرة إنْ كان من أھل الشقاء .

ُ ) -٧ف ْع َلى(
قال تعالى  ] (( tÏΒÌôfßϑù=Ïj9 7‹Í×tΒöθtƒ 3“uô³ç/ Ÿω sπs3Í×‾≈n=yϑø9$# tβ÷ρttƒ tΠöθtƒ )) :الفرقان  [٢٢:فلفظة
) ُب ْش َرى ( على وزن ) فُعْ َلى ( من أوزان المصادر السماعية  ،قال سيبويه  :ھو ممّا )) جاء من
المصادر وفيه ألف التأنيث  ،وذلك قولك  ) :رجعت ُه رُجْ َعى ( و) َب َشرْ ُت ُه

ُب ْش َرى ( ((

)(٦

.

وزيادة األلف رابعة على أصل البناء) . (٧لتكون )) مصدراً لتكثير الفعل (() (١وفعله ) َب َش َر َي ْبشِ ُر(
َي ْبشِ ُر( من ) َف َع َل َي ْف ِع ُل ( والمصدر ) فُعْ َلى ( مثل  ) :رُجْ َعى و ع ُْذ َرى () . (٢قال الشاعر:
) (١ينظر  :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا . ١٧١/٢:
) (٢ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّاء  ، ٧٠/٢:ومشكل إعراب القرآن . ٤٤٤/١:
) (٣ينظر  :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا . ١٧٢/٢:
) (٤ينظر  :الحجّ ة في القراءات السبع . ١٣٣:
) (٥ينظر  :اإلتحاف . ٢١٨/٢:
) (٦الكتاب  ، ٤٠/٤ :وينظر  :شرح الشافية  ،للرضي . ١٠٦/١:
) (٧ينظر  :سر صناعة اإلعراب . ٣٢٦/٢:

٥٧
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سو ِد
َھ َّال َر َم ْي َت ببعض األس ُھ ِم ال ُ

ُ
ْ
جئت زائرھا
قالت أمامة ل ّما
 Xد َُّرك أ ّني قد رميت ُھ ُم

لوال ُحدِدْ ُ
ت وال ُع ْذ َرى لمحدو ِد

)(٣

تعددت قراءات اللفظة ممّا أ َّدى إلى احتماليتھا  ،فقُ ِر َئ ْ
ت ) ُب ْش َرى( بغير تنوين وألفھا للتأنيث
فھي بمعنى البشارة وھي المصدر)(٤على وزن ) فُعْ َلى (.
ت ) ُب ُ
وقُ ِر َئ ْ
ش َراً ( بضمتين وھي جمع ) بشير ( ؛ ألنّ الريح ُت َب ِّشر بالسحاب وھو أصل
الجمع) .(٥أمّا قراءة ) ُب ْش َراً( بالتنوين مع ضم الباء وسكون الشين فھو جمع مخفف من ) ُب ُ
ش َراً(
يقال  :ري ٌح َب ُ
ش ْور كما قال تعالى  ] (( ;N≡uÅe³t6ãΒ yy$tƒÌh9$# Ÿ≅Å™öãƒ βr& ÿÏµÏG≈tƒ#u ôÏΒuρ )) :الروم [٤٦ :
أي ُ :ت َب ِّش ُر بالغيث). (٦
إنّ االحتمال في ھذه اللفظة بين المصدرية والجمع أ ّدى إلى االختالف في المعنى  .فيالحظ من
خالل السياق القرآني أنّ اللفظة باحتمالھا المصدرية أوجه وأليق في التعبير والمعنى  .فإ ّن ُه سبحانه
أراد اإلخبار عن عدم تبشير المجرمين يومئ ٍذ  ،فھناك عدول إلى نفي الجنس للبشرى بقصد
المبالغة  ،بمعنى أ ّنھم يمنعون ال ُبشرى ويعدمونھا وھذا يدخل من باب التھويل في الوصف ،
ونفيھا ھنا كناية عن إثبات ض َّدھا  .ومثل ھذا األسلوب كثير في القرآن الكريم  ،قال تعالى :
))  ] (( tÍÏ;≈s3ø9$# =Ïtä† Ÿω ©!$# ¨βÎ*sùآل عمران  ، [ ٣٢ :وقوله 5Α$tFøƒèΧ ¨≅ä. =Ïtä† Ÿω ©!$# ¨βÎ) )) :

] (( 9‘θã‚sùلقمان  [١٨:ففي ھذا كناية عن البغض والمقت بدرجة أبلغ وآكد .

) (١النكت في تفسير كتاب سيبويه  ،لألعلم الشنتمري . ١٠٤٦/٢:
) (٢ينظر  :دقائق التصريف  ، ٥٦-٥٥ :وأبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٦٣ :
) (٣البيXXت ) للجمXXوح الظفXXري (  ،فXXي شXXرح أشXXعار الھXXذليين  ، ٨٧١ :وخزانXXة األدب  ٤٦٤،٤٦٢ / ١ :بروايXXة
)الدَ رَّ دَ رُّ َك ( بدالً من )  uدَ رُّ ك ( .
) (٤ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج . ٧١-٧٠/٤:
) (٥ينظر  :المحتسب . ٢٥٥/١ :
) (٦ينظر  :معاني القXرآن وإعرابXه  ،للزجXاج  ، ٧١-٧٠/٤ :وقXد وردت عنXده ثXالث قXراءات أُخXرى لكنھXا بXالنون
) ُن ُ
ش َراً و َن ْش َراً و ُن ْش َراً (  ،المصدر نفسه .

٥٨

ََ
ّ
ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﰲ ﻓﻠﻚ ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ
ّ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺻﻴﻎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ

ّ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺸﺒﻬﺔ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳋﺎﻣﺲ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﲰﻲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺻﻴﻎ ﺍﺳﻢ ﺍﻵﻟﺔ
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المبحث االول  :االحتمال في صيغة اسم الفاعل .
ُكرم(()،(١
اسم الفاعل ھو )) ما اش ُت َّق من فعل لمن قام به على معنى الحدوث ك َ
ضاْ ِرب وم ِ
ضاْ ِرب و َقاْتِل قياسا ً وسماعا ً) ، (٢ومن
ويصاغ من الثالثي المجرّ د على وزن ) َفاْعِ ل ( نحو َ :
الفعل المزيد على ثالثة أحرف فعلى وزن مضارعه بإبدال يائ ِه ميما ً مضمومة وكسر ما قبل
اآلخر). (٣
أمّا االستعمال القرآني لصيغ اسم الفاعل التي فيھا احتمال صرفي فقد جاء في صيغ كثيرة
منھا:

المجرد ) َفاْعِ ل ( .
١ـ صيغة اسم الفاعل من الثالثي
ّ
قال تعالى  ] (( tÏj9!$āÒ9$# Ÿωuρ óΟÎγø‹n=tæ ÅUθàÒøóyϑø9$# Îöxî )) :الفاتحة  [ ٧ :إنّ لفظة
ض َل َل يَضِ ُّل و َيضْ ِل ُل (
ض ّل و َ
ضاْلِل ( على وزن ) َفاْعِ ل ( من ) َ
)الضّالين ( اسم فاعل واألصل ) َ
ضاْللين  ،ثم أُدغمت الالم في الالم فاجتمع ساكنان ،
قال النحاس  )) :واألصل في الضّالين  :ال َّ
)(٤
وجاز ذلك  ،ألنّ في األلف م ّدة ّ
ضاْ ِرب و
والثاني مدغم ((  .وزيدت األلف فيه ثانية  ،مثل َ :
َقاْتِل ) .(٥وأ ُلحقت بھا الالحقة ) ين ( للداللة على جمع السالمة للمذكر فـ )) الضّاد والالم أصل

صحيح يد ّل على معنىً واحد وھو ضياع الشيء وذھابه في غير ح ّقه (( ) ، (٦وقيل  :إنّ الضّالل :
)(٧

ھو )) العدول عن الطريق المستقيم ويضا ّده الھداية((

وھي تد ّل في استعمالھا القرآني على

) (١شرح شذور الذھب . ٣٨٥ :
) (٢ينظر  :المقرّ ب . ٤٩٩ :
) (٣ينظر  :ھمع الھوامع . ٣٢٧/٣ :
) (٤إعراب القرآن . ٩٦ :
) (٥ينظر  :سرّ صناعة اإلعراب  ، ٣٢٦/٢ :والممتع في التصريف . ٢٧٩/١ :
) (٦معجم مقاييس اللغة  ،٥٧٢ :مادة )ض َل ( .
) (٧المفردات  ،٥٠٩ :مادة ) ض َّل ( .

٥٩
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النصارى قال الزمخشري  )) :الضالُّون ھم النصارى ؛ لقوله تعالى É=≈tGÅ6ø9$# Ÿ≅÷δr'‾≈tƒ ö≅è% )) :
(#θ=|Êr&uρ ã≅ö6s% ÏΒ (#θ=|Ê ô‰s% 7Θöθs% u!#uθ÷δr& (#þθãèÎ6®Ks? Ÿωuρ ÈdYs
y ø9$# uöxî öΝà6ÏΖƒÏŠ ’Îû (#θè=øós? Ÿω
]((È≅‹Î6¡¡9$# Ï!#uθy™ tã (#θ=|Êuρ #ZÏVŸ2المائدة . (١)(( [٧٧ :
قُ ِر َئت اللفظة بالھمز ) الضَّألين ( ممّا أ ّدى إلى احتماليتھا  :ذكر ابن جني  :أنّ األصل فيھا
ض َّل يَضِ ُّل ( فكره اجتماع حرفين متحركين من جنس
الضَّاللين على وزن ) الفاعلين ( من ) َ
واحد مخالفا ً للصورة المحتملة في ذلك فأسكنت الالم األولى وأُدغمت في األ ُخرى فالتقى ساكنان
األلف والالم األولى المدغمة فزيد فيه م ّد األلف وكانت الم ّدة نحواً من تحريك األلف وذلك أنّ
الحرف يزيد صوتا ً بحركته كما زيد صوت األلف بإشباع م ّدت ِه

)(٢

 .وھذا في الحقيقة ال يغيّر شيئا ً

من التقاء الساكنين ؛ ألنّ الم ّدة ) آ ( عبارة عن اجتماع حرفين ) الھمزة واأللف ( ) َء ْا ( وبھذا
تكون الھمزة متحركة بالفتح لتجانس األلف الذي بعدھا واأللف ليس له حركة بل ساكن  ،وما ُذك َِر
تخريج ظ ّني بعيد عن الصواب في تعليل ) أي ّْوب السختياني ()*( عندما سألوه عن ھمزة
)الضَّألين( .
ومن العرب من يب ّدل من الحرف الساكن الذي قبل المشدد ھمزة فيقول  ) :الضَّأَلِّين ( وذلك إذا
كان ألفا ً فأراد أن ُيحرّ ك األلف اللتقاء الساكنين فلم يمكن تحريكھا فأبدل منھا حرفا ً مواخيا ً لھا
قريب المخرج منھا أال وھو الھمزة

)(٣

ئ في قوله تعالى ã≅t↔ó¡ç„ āω 7‹Í×tΒöθuŠsù)) :
 .ومثل ُه ما قُ ِر َ

Ÿ ωuρ Ó§ΡÎ) ÿÏµÎ7/ΡsŒ tãجأنٌّ ((] الرحمن  [٣٩ :فظ ّنوا أنّ صاحبھا قد لحن وھذا كثير م ّما ُسم َِع
) (١الكشاف . ٢٢/١ :
) (٢ينظر  :المحتسب  ، ٤٦/١ :والبحر المحيط  ، ١٥١/١ :وھي قراءة ) أي ُّْوب السختياني ( .
)*( )أي ُّْوب السختياني (  :وھو فقيه أھل البصرة وكان علم الح ّفظ والفقھاء مات سنة )١٣١ه ( ينظر  :ھامش
المحتسب . ٤٦/١ :
)٣

( ينظر  :مشكل إعراب القرآن . ٧٢/١ :

٦٠
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عن العرب فھم يقولون  :شأ َ َّبة ومأ َ َّدة ودأَبَّة ) ، (١وعليه قول ُكثير :
إذا ما أحمأ َ َّرت بالغبيط العوامل

وأنت ابن ليلى خير قومك مشھداً

)(٢

ذكر سيبويه أنّ تحقيق الھمز لغة تميم وقيس والتخفيف لغة قريش وأكثر أھل الحجاز) .(٣ويرى
الدكتور ) إبراھيم أنيس ( أنّ تحقيقھا يرجع إلى لغة تميم فحسب

)(٤

 .واألمر ليس كذلك وإ ّنما

القبائل البدوية ُجلَّھا تجنح إلى تحقيقھا في الكالم وھي )) تميم  ،وتيم الرباب  ،وغني  ،وعكل ،
وأسد  ،و ُعقيل  ،وقيس  ،وبنو سالمة من أسد (( ).(٥
إذن يمكن القول إنّ االحتمال الصرفي في اسم الفاعل ) الضالين ( ھو احتمال في أصل اللفظة
ضاْلين والضأَلَّين ( وما ھو ّإال اتباع لھجة أو قراءة بتحقيق
على وفق ما جاءت به القراءتان ) ال َّ
الھمزة وتخفيفھا بقضية صوتية لھجية ال تغيّر في المعنى شيئا ً .
وجاء في قوله تعالى(( ÖÏ%$tã ’ÎAr&tøΒ$#uρ çy9Å6ø9$# zÍ_tón=t/ ô‰s%uρ ÖΝ≈n=äî ’Í< ãβθä3tƒ 4’‾Τr& Éb>u‘ tΑ$s%)):
] آل عمران  [٤٠ :فلفظة ) َعاْقِر ( اسم فاعل على وزن ) َفاْعِ ل ( للفعل الثالثي الالزم )) َع َق َر ْ
ت
َتعْ ِق ُر َع ْق َراً  ...فھي َعاْ ِق ٌر  ...ورجل عاقر وعقير  :ال يولد له ولد((

)(٦

 ،وھو قول زكريا ) عليه

ال ّسالم ( وفيه استبعاد من حيث العادة في صدر اآلية المباركة ))((ÖΝ≈n=äî ’Í< ãβθä3tƒ 4’‾Τr& Éb>u‘ tΑ$s%
] آل عمران  [٤٠ :وھو فعل من أفعاله العجيبة وھو خلق الولد بين الشيخ الفاني والعجوز العاقر؛
ً
ألنّ فيه إعجازاً
وآية وتحديا ً فھو يفعل ما يريد من األفاعيل الخارقة للعادات) .(٧فاحتمل اسم
)(٨

الفاعل الصريح

 .ومنھم من حمله على النسب بغير الھاء وھي من دالالت اسم الفاعل ووزنه

) (١ينظر  :المحتسب . ٤٧/١ :
) (٢ينظر  :ديوانه  ، ٩٧/٢ :وأوردوھا برواية ) إذا ما العوالي بالعبيط احمأَرَّ ت ( ينظر  :المحتسب ، ٤٧/١ :
والبحر المحيط . ١٥١/١:
) (٣ينظر  :الكتاب . ١٧٩-١٧٧/٤ :
) (٤ينظر  :في اللھجات العربية  ،د.إبراھيم أنيس .٧٥ :
) (٥اللھجات العربية في التراث  ، ٣٣٦/١ :وينظر  :لھجة قبيلة أسد  .د .علي ناصر غالب . ١١٢- ١٠٩ :
) (٦القاموس المحيط  ٤١٢ :ـ  ،٤١٣مادة ) عقر ( .
) (٧ينظر  :الكشاف . ٣١٧/١ :
)٨

( ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج . ٤٠٨/١ :

٦١
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نحــو  :البن و تامـر) . (١فنسـب إليـھا العقـر )) ولـو أتى على الفعـل لقـال ) عقيرة ( بمعنـى
)(٢

)معقورة ( عدول  ،أي  :بھـا عق ٌر يمنعھـا من الولـد ((
)(٣

بمعنـى )مفعـول(

 .فھو احتمـال أوجـده العـدول ) َفاْعِ ل (

 .وھذا كثيـر الورود في القـرآن الكـريم وفي الشعـر  ،قال تعـالـى :

))] (( 9,Ïù#yŠ &!$¨Β ÏΒ t,Î=äzالطارق  [٦ :وقوله ] (( ×#Ï¹$tã ìxƒÍ‘ $pκøEu!%y`)) :يونس [٢٢ :
وقوله ] (( 7πu‹ÅÊ#§‘ 7πt±ŠÏã ’Îû uθßγsù )) :الحاقة  [٢١ :أمّا ما جاء من الشعر فقول جرير :
الوامق
فانشح فُ َؤادك من حديث
ِ

إنّ البل ّيـــة مـــن َت َمــل ُّ كال َمـــ ُه

)(٤

وقال الحطيئة في ھجاء الزبرقان :
واقعد فإ َّن َك أنت الطا ِع ُم ال َكاْسِ ي

دع المكارم ال تـــــرحل لبغيتھـــــا

)(٥

واحتملت أنْ تكون صيغة ) عاقر ( صفة مش ّبھة باسم الفاعل على وزن ) َفاْعِ ل ( لتد َّل على
الثبات والدوام في صاحبھا  ،ومثلھا  :طاھر القلب وصافي السريرة).(٦
إذن ھناك اشتراك في المعنى األصلي للمادة اللغوية ّإال أ ّنھا احتملت احتماالت كثيرة )اسم
الفاعل على أصل البناء  ،والنسب بھيأت ِه أيضا ً  ،والعدول ) فاعل ( بمعنى ) مفعول ( والصفة
المش ّبھة باسم الفاعل على وزن ) َفاْعِ ل ( ( وجاءت جميعھا لتد َّل على الوصف للمرأة والتركيز
على الحدث المتصل بصاحبه أو المنسوب إليه أو المُجرى عليه  ،مع إفادة معنى المبالغة أو لتبيان
الصفة الثابتة فيه  .فتعددت المصاديق ّإال أ ّنھا تلوّ ح باإلشارة إلى المفھوم األساس أال وھو تحقيق
معنى المبالغة في الوصف مع تبيان الصفة الثابتة فيه .
وقال أيضا ً ](( ÉÏe$!$# ÏΘöθtƒ Å7Î=≈tΒ )) :الفاتحة  [٤ :واللفظة ) َماْلِك ( اسم فاعل على وزن
) (١ينظر  :البحر المحيط  ، ٤٤٩/٨:وبه حمل أبو حيَّان لفظة ) دافق ( على وزن ) فاعل ( على الفاعلية وليس
المفعولية لداللته على النسب كالبن وتامر .
) (٢مشكل إعراب القرآن . ١٥٨/١ :
) (٣ينظر  :إمالء ما منّ به الرحمن .١٣٣/١:
) (٤ديوانه . ٢٥٠ :
) (٥ديوانه . ٥٤ :
)٦

( ينظر  :الصرف الكافي . ١٥٢ :

٦٢
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)(١
ك م ُْل َكا ً ( فھو
ك َي ْم ِل ُ
) َفاْعِ ل ( المشتق من مصدر الفعل الثالثي المتعدي ) َف َع َل َي ْف ِع ُل فُعْ َالً ( َ ) ،م َل َ

) َماْلِك ( .
ت متعدد ٍة سوّ غت االحتمال في بنيتھا الصرفية) .(٢فقراءة ) َماْلِك ( على
قُ ِر َئت اللفظة بقراءا ٍ
وزن ) َفاْعِ ل ( ھي اسم فاعل وھي قراءة عاصم والكسائي  ،وقيل  :ھي قراءة رسول ) gصلَّى
 gعليه وآله وسلّم (

)(٣

 ،والحجة في إثبات األلف أنّ ) الم ُْلك ( داخل تحت ) المالك (

)(٤

 ،بدليل

قوله تعالى ] (( Å7ù=ßϑø9$# y7Î=≈tΒ ¢Οßγ‾=9$# È≅è% )) :آل عمران  [ ٢٦ :وإنّ  gسبحانه وتعالى عندما
وصف ذاته بالمالكية دون الملكية وأضاف ال َماْلِك إلى الم ُْلك ليد ّل على أنّ ال َماْلِك أبلغ من الم ُْلك
و ُج ِع َل تحت حيطة المالكية فكأ ّنه أحد مملوكاته وغرضه المبالغة). (٥
أمّا قراءة ) َملِك ( بطرح األلف فھي تحتمل االسم للذي يملك وھي قراءة أھل مكة) . (٦واختلف
واختلف في خصوصيته بالمدح فقال ابن خالويه  )) :والحجة لمن طرحھا  :أنّ ال َملِك أَخصُّ من
ال َماْلِك وأمدح ؛ أل ّنه قد يكون المالك غير َملِكٍ  ،وال يكون ال َملِك ّإال مالكا ً ((
مجاھد أنّ )) ) َماْلِك ( أمدح من ) َملِك ( أل ّنه يجمع االسم والفعل ((

)(٨

)(٧

 .مخالفا ً رأي ابن

 .ولم يفرّ ق اآللوسي بين

ف  gتعالى بھما وال ترجيح إلحدى القراءتين على
اللفظتين ) َماْلِك و َملِك ( ؛ أل ّنھما صفتان وُ صِ َ
غيرھا ّإال أ ّنه فضّل قراءة ) َماْلِك ( على ) َملِك ( ؛ أل ّنه جعل زيادة األلف زياد ًة في ثواب قارئ
القرآن  ،ففيه إشارة واضحة إلى الفضل الكبير والرحمة الواسعة ؛ ألنّ قراءة ) َماْلِك ( توحي
بالطمع لمالكيته دون ) َملِك ( الذي أقصى ما يُرجى من ملكه أن ينجو اإلنسان منه رأسا ً برأس).(٩

) (١ينظر  :دقائق التصريف . ٥٨ ، ٥٥ :
) (٢ينظر  :القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث  ،د.عبدالصبور شاھين . ٢٤٤ – ٢٤٣ :
) (٣ينظر  :كتاب السبعة في القراءات  ،١٠٤ :و معاني القرآن  ،الكسائي  ، ٦٠ :ومعاني القرآن وإعرابه ،
للزجاج .٤٧/١ :
) (٤ينظر  :الحجّ ة في القراءات السبع . ٢٠ :
) (٥ينظر  :روح المعاني . ٨٦/١ :
) (٦ينظر  :معاني القرآن  ،للكسائي . ٦٠ :
) (٧الحجّ ة في القراءات السبع . ٢٠ :
) (٨كتاب السبعة في القراءات  ، ١٠٤ :لقد ذكرت نسبة القراءات بشكل مفصّل إلى قارئيھا  ،ينظر  :البحر
المحيط . ١٣٦-١٣٣/١ :

٦٣

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني
برأس).(١

وقُ ِر َئت أيضا ً ) َم ْلك وم ِْلك ( بفتح الميم وكسرھا مع سكون الالم  ،وھذا من االختالس)*( ،وھو
تخفيف للفظة ) َملِك ( وھذا موجود في لغة العرب يقولون في ) َك ِبد َكبْد ( فيسكنون وسط االسم
في الضم والكسر استثقاالً). (٢
ك ( على وزن ) َف َع َل (
واحتملت اللفظة الفعل الماضي بقراءة ) َم َل َ

)(٣

 ،وھي داللة زمنية

ماضوية تفيد معنى االستقبال بمعنى  ) :سيملك يوم الدين ( كقوله تعالى ’Îû ×≅Ïã%y` ’ÎoΤÎ) )) :
](( Zπx-‹Î=yz ÇÚö‘F{$#البقرة  [٣٠ :بمعنى  :سأجعل).(٤
وقد احتملت معنى االسم المص ّغر بقراءة ) ُم َليك (

)(٥

في تصغير ) َملِك ( على وزن )فُ َعيْل (

ويخرج معنى التصغير ھھنا إلى معنى التعظيم وھي أحد معانيه) .(٦كما احتملت معنى صيغة
المبالغة بقراءة ) َم َّالك ( على وزن ) َفعَّال ( وھي من أوزان صيغ المبالغة) ،(٧لتعطي معنى
)(٨

 .ومنھم من عزاھا إلى اللغات في ) َماْلِك (

المبالغة في الملكية المطلقة لك ِّل شي ٍء دون استثناء
وھي أربع َ ) :ماْلِك  ،و َم ْلك  ،و َم ِلك  ،و َم ِليْك ( ) (٩و) َملِيك (  :على وزن ) َفعِيل ( قال لبيد :
المعايش بيننا َع َّال ُمھا
س َم
َ
َق َ

س َم ال َملِي ُ
ك فإ ّنما
فأقنع بما َق َ
ْ

)(١٠

) (١ينظر  :روح المعاني . ٨٦/١ :
)*( اختالس الحركة  :ھو اختطافھا بحيث يبدو الحرف كأ ّنه ساكن وينطق به بھيأة السكون .
) (٢ينظر  :كتاب السبعة في القراءات . ١٠٥ :
) (٣ينظر  :إمالء ما منّ به الرحمن  ، ٦-٥/١ :والبحر المحيط . ١٣٤/١ :
) (٤ينظر  :معاني األبنية في العربية  ،د .فاضل السامرائي . ٥٢-٥١ :
) (٥ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس . ٩٤ :
) (٦ينظر  :ھمع الھوامع . ٣٧٨/٣ :
) (٧ينظر  :المزھر في علوم اللغة وأنواعھا  ،للسيوطي . ٢٤٣/٢ :
) (٨ينظر  :البحر المحيط . ١٣٥/١ :
) (٩ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس . ٩٤ :
) (١٠ينظر :ديوانه  ، ١٧٩ :وروي برواية أُخرى لعجزه في لفظة ) الخالئق ( بدالً من ) المعايش ( ينظر :
إعراب القرآن  ،للنحاس . ٩٤ :

٦٤

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

لذا أنّ الصيغة الصرفية السم الفاعل ) َماْلِك ( احتملت احتماالت عديدة على وفق القراءات
التي قُر ِئت بھا أو اللغات التي قالت بھا العرب فھي تد ّل على األصل اللغوي الواحد للمادة
معان جديدة تؤدي إلى فروق داللية مختلفة أيضا ً
وبالوقت نفسه جاءت بھيئات مختلفة لتدلّل على
ٍ
يمكن التماسھا بشكل واضح في معانيھا الدقيقة داخل تراكيبھا الصرفية.

 -٢اسم الفاعل من المزيد على ثالثة أحرف.
صيغة ) ُم َف ِّعل ( :
جاء في قوله تعالى ((4o_ó¡ßsø9$# â!$yϑó™F{$# ã&s! ( â‘Èhθ|Áßϑø9$# ä—Í‘$t7ø9$# ß,Î=≈y‚ø9$# ª!$# uθèδ )) :
صوِّ ر ( اسم فاعل من المزيد الثالثي المتعدي –
]الحشر [٢٤ :ورد في النص المبارك لفظة ) ال ُم َ
زيادة بالتضعيف – بإبدال ياء المضارعة ميما ً مضمومة وكسر ما قبل آخره مطلقا ً) .(١فھو على
وزن ) ُم َفعِّل (  ،وھو اسم من اسماء  gالحسنى وصفة من صفاته كما جاء في سياق اآلية
)(٢

صوِّ ُر
ص ِّي ُر أم صار ُي َ
المباركة  .وھناك احتمال في أصل الصيغة ھل ھي للفعل صار ُي َ

؟ بالياء

أو الواو ؟
صي ََّر ( وھو في معنى  :تصيير األمور وتدبيرھا  ،وھذا ال
إذا كان األصل فيه الياء فھو من ) َ
يجوز  ،يقول مكي بن أبي طالب القيسي  )) :وال يُحسن أنْ يكون من ) صار يصي ُر ( ؛ أل ّنه
ص ِّي ُر ( أيضا ً اسم فاعل من صار ((
يلزمه أنْ يقول  ) :ال ُم َ

)(٣

 ،فال مسوّ غ لقلب الياء واواً وإ ّنما

ص ِّي ُر ( .
تبقى على أصلھا فنقول في اسم الفاعل منه ) ال ُم َ
صوِّ ُر ( على وزن
صوِّ ُر ( فاسم الفاعل منه ) ُم َ
ص َّو َر ُي َ
أمّا إذا كان األصل فيه الواو من ) َ
)(٤

) ُم َف ِّع ُل (  ،وھو على األرجح من االشتقاق السابق ممّا كان بالياء

 .وھو ممّا ُح ِم َل على المعنى

) (١ينظر  :ھمع الھوامع . ٣٢٧/٣ :
) (٢ينظر  :القاموس المحيط  ، ٣٩٨ :مادة ) صور ( .
) (٣مشكل إعراب القرآن . ٧٢٧/٢ :
)٤

( ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس  ، ٩٦١ :ومشكل إعراب القرآن . ٧٢٧/٢ :

٦٥

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

ِّ
الممثل).(٢
المحسوس والمعنى المعقول  ،فاألوّ ل يدركه العامة والثاني يدركه الخاصة) (١ومعناه
صوَّ َر
ص َّو َر ( بفتح الواو والراء ) ال ُم َف َّع َل ( أي  :خالق الشيء ال ُم َ
ئ ) ال ُم َ
وقُ ِر َ
ما يُصوِّ ره بتفاوت الھيئات (() ، (٤وھذا ممّا ُح ِم َل على اسم المفعول وھو احتمال أوجدته قراءة
)(٣

أي ُ )) :ي َم ِّي ُز

فتح الواو .
ومجمل القول أ ّنه احتمال يغيّر المعنى ؛ ألنّ التصوير غير التصيير  ،أمّا قراءة اسم المفعول
ص َّور له  .إذن
صوِّ ر األشياء ال ُم َ
فھي احتمال بعيد عن المعنى العام لآلية المباركة ؛ أل ّنه ُم َ
فالصيغة اسم فاعل من مزيد الثالثي وصف به لفظ الجاللة  ،وھو من اسمائه التي اتصف بھا
لتد ّل على المبالغة واإلبداع المطلقين في خلق الخلق وبرئه وتصويره باإلبداع والجمال والجالل
لتصوير ك ّل شي ٍء خلقه فھي آيات وبينات تد ّل على عظمته وقدرته وإبداعه .

صيغة ) ُم ْف َتعِل ( :
قال تعالى ] (( ÌÏàtGósçRùQ$# ÉΟ‹Ï±yγx. (#θçΡ%s3sù )) :القمر  [٣١:فلفظة ) المُحْ َتظِ ر ( اسم فاعل
على وزن ) ُم ْف َتعِل ( من مزيد الثالثي المتعدي ) افتعل ( مزيد بحرفين  ،يأتي للمطاوعة غالبا ً
ولالتخاذ والتصرُّ ف) . (٥وصيغ اسم الفاعل المزيد على ثالثة أحرف بإبدال حرف المضارعة ميما ً
مضمومة وكسر ما قبل اآلخر  .ويكون )) ) ُم ْف َت ِعل ( في ) ا ْف َت َع َل َي ْف َت ِع ُل ( نحو  :استمع فھو
مُسْ َتمِع  ،وانتصر فھو ُم ْن َتصِ ر (( ) ، (٦تقول  :احْ َت َظ َر َيحْ َتظِ ُر مُحْ َتظِ ر .إنّ )) الحاء والظاء والراء
أصل واحد يد ّل على المنع  ...فأنا َحاْظِ ٌر والشيء محظور  ...وال ِح َظاْر  :ما حُظِ َر على غنم أو
يابس وال يكاد يُفعل ذلك ّإال بالرطب منه ثم ييبس ،
شجر أو
بأغصان أو شي ٍء من َر ْطب
غيرھا
ٍ
ٍ
ٍ

) (١ينظر  :المفردات  ٤٩٧ :مادة ) صور ( .
) (٢ينظر  :الكشاف . ٣٧٣/٤ :
) (٣ينظر  :البحر المحيط  ، ٢٤٩/٨ :واإلتحاف . ٥٣٢/٢ :
) (٤الكشاف .٣٧٤/٤ :
) (٥ينظر  :شرح الشافية  ،للرضي  ، ٧٨/١ :وصراع األنماط اللغوية  ،رانيا سالم الصرايرة . ٦٦ :
)٦

( أبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٨٤ :

٦٦

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

)(١
بالحظِ ِر
وفاعل ذلك المُحْ َتظِ ر  ...أي  :الذي يعمل الحظيرة للغنم ((  .وقيل  )) :جاء فالن َ
الرَّ ْطب  ،أي  :الكذب المستبشع (( )ّ ، (٢إال أنّ اللفظة قُ ِر َئت بقراءتين ) المُحْ َتظِ ر والمُحْ َت َظر (

بكسر الظاء وفتحھا) ، (٣فأ ّدت إلى احتماليتھا.
)(٤

فقراءة الجمھور ) المُحْ َتظِ ر ( بكسر الظاء  ،وبھا داللة على اسم الفاعل
الذي يجعل الشجر حظيرة ((

)(٥

 ،وھو )) الرجل

وھو من قام بفعل االحتظار  .وقرأ بعضھم ) المُحْ َت َظر ( بفتح

الظاء وفيھا ثالثة احتماالت  :األوّ ل ؛ ذكر الزمخشري )) بفتح الظاء وھو موضع االحتظار أي :
الحظيرة ((

)(٦

فھو اسم مكان على وزن ) ُم ْف َت َعل (  .والثاني  :المصدر  ،قال ابن جني :

))المُحْ َت َظر ھنا المصدر  ،أي  :كھشيم االحتظار (( )، (٧وھذان االحتماالن أ ّكدھما أبو حيّان بقوله:
بقوله :إنّ فتحھا )) ھو موضع االحتظار  ،وقيل  :ھو مصدر  ،أي  :كھشيم االحتظار (( ) . (٨أمّا
الثالث فھو اسم مفعول ) المُحْ َت َظر ( ذكر العكبري )) :أي :كھشيم الشجر المتخذ حظيرة ((

)(٩

،

وھذا خالف لما ذھب إليه الزمخشري بقوله  )) :المحتظر  :الذي يعمل الحظيرة وما يحتظر به
(() .(١٠فإن كان قصده فيما يُحتظر به  :ھو اسم المكان أو اسم المفعول فھو خالف لما تقدم ذكره
واألوجه أ ّنه يد ّل ) المُحْ َتظِ ر ( على اسم الفاعل و ) المُحْ َت َظر ( على المصدر واسم المكان واسم
المفعول .
لذا يمكن القول  :إنَّ الما ّدة اللغوية ذات أصل لغوي واحد  ،واالحتمال الوارد فيھا لم يغيّر
المعنى األصلي للفظة وإ ّنما جرى االختالف في المعاني الفرعية للفظتين تبعا ً للقراءتين  ،فبھما
تناوشت اللفظة معاني داللية متعددة منھا التركيز على من اتصف بالحدث  ،أو مجرً ى عليه  ،أو
) (١معجم مقاييس اللغة  ، ٢٥٣ :مادة ) حظر (  ،وينظر  :مجمع البيان . ٢٤٤/٩ :
) (٢المفردات  ٢٤٣ :مادة ) حظر ( .
) (٣ينظر  :اإلتحاف . ٥٠٧/٢ :
) (٤ينظر  :المصدر السابق .
) (٥إمالء ما منّ به الرحمن . ٢٥٠/٢ :
) (٦الكشاف . ٣١٣/٤ :
) (٧المحتسب . ٣٠٠/٢ :
) (٨البحر المحيط . ١٨٠/٨ :
) (٩إمالء ما منّ به الرحمن  ، ٢٥٠/٢ :واإلتحاف . ٥٠٧/٢ :
)١٠

( الكشاف . ٣١٣/٤ :

٦٧

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

مكانه  ،وقد يكون الحدث نفسه  ،وما ھي ّإال مصاديق ترمز إلى مفھوم واحد )المنع( ويبقى الرأي
السم الفاعل لتضمنه معنى الوصف والتشبيه  ،بأ ّنھم سيصبحون كالھشيم الذي أحظره المحتظِ ر
بعد إرسال الصيحة الموعودة .

صيغة ) َف ْع َ ْ
الل ( :
الوسْ َو ْاس ( على
قال تعالى ](( Ä¨$¨Ψsƒø:$# Ä¨#uθó™uθø9$# Ìhx© ÏΒ )) :الناس  [ ٤ :إنّ لفظة ) َ
وزن ) َفعْ َ ْ
الل ( صيغة نابت عن اسم الفاعل ودالّة عليه ؛ أل ّنھا من مصدر الفعل الرباعي
س( على وزن ) َفعْ لَ َل ( ويكون بإبدال حرف المضارعة ميما ً مضمومة وكسر ما قبل اآلخر
) َوسْ َو َ
) م َُوسْ ِوس ( وأنّ )) فتح أوّ ل المضارع واألكثر أن نعني بالمفتوح اسم الفاعل (() ، (١للداللة على
على المبالغة في اسم الفاعل .
الوسْ َواس ( احتماالت عديدة  ،منھا داللتھا على اسم الفاعل ؛ أل ّنھا متضمنة
احتملت اللفظة ) َ
معنى الذات ) ذات الشيطان ( فھو بمعنى  )) :ذو الوسواس والوسوسة في نفسه ؛ أل ّنھا صنعته
)(٢

وشغله الذي ھو عاكف عليه ((

 ،والوسوسة ھي )) الخطرة الرديئة  ،وأصله من الوسواس

وھو صوت الحلي والھمس الخفي (( ) .(٣وقيل  :الوسواس ھمس الصَّائد) ، (٤قال ذو الرّ مّة :
)(٥
فبات ُي ْ
ب
ض ُ
اس وال ِھ َ
والو ْس َو ُ
الريح َ
َت َذ ْاؤُ ب ّ
شئ ُزهُ َثأْ ٌد و ُي ْس ِھ ُرهُ
وقد احتملت اللفظة ) الوسواس ( المصدر للرباعي المجرّ د السماعي بكسر وفتح أوّ له ) ِفعْ َ ْ
الل
و َفعْ َ ْ
الل ( وھذا ما أشار إليه أغلب العلماء) . (٦وھو ما زيد فيه ألف رابعة على أصل البناء  ،نحو:

) (١أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  ،البن ھشام . ١٧٠ – ١٦٩ :
) (٢الكشاف . ٦٥٦/٤ :
) (٣المفردات ، ٨٦٩ :مادة ) وسوس ( .
) (٤ينظر  :معجم مقاييس اللغة ، ١٠٤٠ :مادة ) وسَّ ( .
) (٥ديوانه .١٧ :
) (٦ينظر  :الكتاب  ، ٨٥/٤ :ومعاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج  ، ٣٨١/٥ :والمقرّ ب  ، ٤٩١ :وشرح الشافية ،
للرضي  ، ١٢٣/١ :واألشباه والنظائر  ، ٤١/٤ :ومن المحدثين  ،ينظر  :أبنية الصرف في كتاب
سيبويه ، ١٦٦:والصرف الكافي . ١٠٥ :

٦٨
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نحوَ :ز ْل َزال و َب ْل َبال و ِقرْ َطاس و ِدرْ َياق) .(١للداللة على معنى المبالغة في حدث الوسوسة ؛ أل َّنھا
أھم وأوضح أعمال الشيطان  ،بع ّدھا ممّا يسمع ويشعر بھا الفرد دون باقي اعمال الشيطان على
الرغم من أنّ أعماله كثيرة لذا كانت االستعاذة من شرّ ه مطلقة).(٢
)(٣
الوسواس:
وكذلك احتملت معنى االسمية ؛ ألنّ َ
الوسواس ھو الشيطان  .قال الزمخشري َ )) :

اسم بمعنى الوسوسة  ...والمراد به الشيطان ُس ِّم َي بالمصدر كأ ّنه وسوسة في نفسه ((

)(٤

وذلك

للداللة على المبالغة في أدائه لفعل الوسوسة .
ومنھم من حملھا على الوصفية وذلك من تسميته ونعته بفعله ف َدلّت على ثبوت صفة الوسوسة
في نفس صاحبھا حتى أصبحت تد ّل عليه  ،قال ابن السرّ اج  )) :يجوز أن تنعت به اسما ً قبله نكرة
)(٥
ف الشيطان بفعله .
كما تنعت بالفعل (( ؛ لذلك وُ صِ َ

والمالحظ أيضا ً أنّ التقارب بين المعنيين اللغوي واالصطالحي ساعد في اإلبقاء على األصل
اللغوي الواحد  .أال وھو الصوت الخفي المھموس ّ ،إال أنّ الصيغة احتملت احتماالت عديدة ) اسم
الفاعل والمصدر واالسم والوصف ( والرأي احتماليتھا اسم الفاعل لقصد تحقيق المبالغة في أداء
الفعل ومن قام به  ،وبه يكون قد حقق ك ّل االحتماالت المذكورة وأشار إليھا ؛ ألنّ المبالغة ھذه
ھي التركيز على الحدث باحتمال المصدر وھي التسمية بالفعل للداللة على معنى االسمية  ،وھي
ف بفعله أيضا ً  ،وك ّل ھذه الدالالت والمعاني ُعب َِّر عنھا بصيغة اسم الفاعل
الوصفية ؛ أل ّنه وُ صِ َ
)ال َوسواس ( في سياق اآلية المباركة .فالمعاني المحتملة جزء من مالزمات الصيغة المذكورة .

) (١ينظر  :سر صناعة اإلعراب . ٣٢٦/٢ :
) (٢ينظر  :م ّنة الم ّنان في الدفاع عن القرآن . ٦١-٦٠:
) (٣ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج  ، ٣٨١/٥ :وإمالء ما منّ به الرحمن . ٢٩٨/٢ :
) (٤الكشاف . ٦٥٦/٤ :
)٥

( كتاب األصول في النحو .١٤٤/١ :

٦٩
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المبحث الثاني  :االحتمال في صيغ المبالغة .
وھي صيغ من المشتقات أ ُريد بھا الداللة على الكثرة والمبالغة في اتصاف الذات بالحدث
فح ُِولت من صيغة ) َفاْعِل ( إلى صيغ المبالغة) .(١وقيل  :ھي اسماء تشتق من مصدر الفعل
الثالثي المتعدي لتد ّل على معنى اسم الفاعل مع المبالغة في المعنى وتأكيده وتقويته).(٢
ذكر السيوطي ما قاله ابن خالويه في أنّ العرب تبني اسماء المبالغة على إثني عشر بنا ًء وھي:
) فُ َعل َ ،ف َعاْل َ ،ف َّعاْل َ ،فع ُْول ِ ،م ْف ِعيْل ِ ،م ْف َعاْل  ،فُ َعلَة َ ،فع ُْو َلة َ ،ف َّعاْ َلة َ ،فاْعِ َلة  ،فُ َّعاْ َلةِ ،م ْف َعاْلَة ()،(٣
وقيل  :إنّ المشھورة ھي خمسة أوزان َ ) :ف َّعاْل ِ ،م ْف َعاْل َ ،فع ُْول َ ،ف ِعيْلَ ،فعِل (

)(٤

 .وھي قياسية

ومعنى ذلك أ ّنه يجوز اشتقاق أ ّية صيغة على مثالھا من أي اسم فاعل) .(٥أمّا السماعية فھي :
)) َفاْ ُع ْول َ ،ف ِّعيْل َ ،ف ْيع ُْول  ،و ِم ْف َعل  ،وفُع ُّْول  ،و ِم ْف ِعيْل  ،وفُ َع َلة  ،و َف َّعاْ َلة((

)(٦

وفُ َّعاْ َلة  ،و َفاْعِ َلة  ،و َف َع َلة ((

)(٧

و)) فُ َعاْل  ،وفُ َّعاْل ،

 .واالحتمال الصرفي وارد في ھذه الصيغ داخل النسق القرآني

ومنھا:

َ ) -١ف َّعال (
وردت ھذه الصيغة في االستعمال القرآني في قوله تعالى ’n?tã ö‘x‹s? Ÿω Éb>§‘ ÓyθçΡ tΑ$s%uρ )) :

 ] (( #‘$−ƒyŠ tÍÏ-≈s3ø9$# zÏΒ ÇÚö‘F{$#نوح  [ ٢٦ :فلفظة ) َديَّار ( صيغة تدل على المبالغة في اسم

) (١ينظر  :ظاھرة التحويل في الصيغ الصرفية  ،د .محمد سلمان ياقوت  ، ٦٧ :ومعجم المصطلحات العربية في
اللغة واألدب  ،مجدي وھبة و كامل المھندس .٢٢٩ :
) (٢ينظر  :الصرف الواضح  ،لعبدالجبار النايلة . ١٥٨ :
) (٣ينظر  :المزھر . ٢٤٣/٢ :
) (٤ينظر  :عمدة الصرف  ،كمال إبراھيم . ١٨٤ :
) (٥ينظر  :الصرف الواضح . ١٦٢ :
) (٦تصريف االسماء واألفعال  ،فخر الدين قباوة . ١٥٥ – ١٥٤ :
) (٧الصرف الواضح  ، ١٦٢ – ١٦١ :ذكر األستاذ راجي األسمر في معجمه أنّ األوزان السماعية لصيغ
المبالغة ھي ستة وعشرون وزنا ً  .ينظر  :المعجم المفصل في علم الصرف . ٢٩٤ :

٧٠
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الفاعل على وزن ) َفعَّال ( وھي صيغة قياسية من أوزان صيغ المبالغة) .(١ويستدل من أمثلة
سيبويه أنّ ھذا البناء ُ
يكثر مجيؤه من المتعدي نحو َ :ق َّوال  ،و َشرَّ اب  ،و َكبَّاس) . (٢ولكثرة
استعمال ھذه الصيغة ) َفعَّال ( قرّ ر مجمع اللغة العربية قياسيتھا من مصدر الفعل الثالثي الالزم
والمتعدي).(٣
ففي اللفظة احتمال في األصل  .قيل  :إنّ وزنه ) فيعال ( من ) َد ْار َي ُد ْو ُر ( أي  ) :ال تذر على
األرض من يدور منھم ( وأصله ) َدي َْو ْار ( ثم أُدغمت الواو في الياء مثل ) َميِّت ( الذي أصله
) َميْوُ ت ( ثم أُدغم الثاني في األوّ ل

)(٤

 .وھو دعاء نبي  gنوح )عليه ال ّسالم( على قومه ؛ أل ّنه

لبث فيھم ألف سنة ّإال خمسين عاما ً فعرف طباعھم وأحوالھم  ،فيموت الكبير وينشأ الصغير وھم
على عنادھم وكفرھم) ، (٥فھم ال يصلحون للبقاء على األرض ويدورون فيھا .
واالحتمال الثاني  )) :يجوز أنْ يكون أبدلوا من الواو يا ًء ثم أدغموا الياء األولى في
جنس واح ٍد احدھما ساكن والثاني متحرك
الثانية(()(٦؛ ألنّ في الحالتين يكون قد اجتمع حرفان من
ٍ
متحرك يتحتم اإلدغام في عين الفعل  .إذن األصل في عين الفعل ھو الواو  ،ھذا ما قاله ابن جني
جاء في المنصف )) وأصل ) َديَّار ( من الواو ؛ ألنّ قولھم  ) :ما بھا َديَّار ( أي  :ما بھا أحد
يدور بھا(().(٧
واحتملت أنْ تكون ) َفعَّال ( من أصل ) د ََّوار ( وكالھما من الدوران والمعنى واحد كما قالوا :

) (١ينظر  :صراع األنماط اللغوية . ٧١ :
) (٢ينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه  ، ١٨٦ :ك ّل أوزان صيغ المبالغة القياسية تشتق من الفعل الثالثي
المتعدي ما عدا وزن ) َفعَّال ( فإ ّنه يُصاغ من الالزم والمتعدي على ح ٍّد سواء  .ينظر  :ھامش  :المعجم
المفصل في علم الصرف . ٢٩٤ :
) (٣ونص قراره )) يُصاغ ) َفعَّال ( للمبالغة من مصدر الفعل الثالثي الالزم والمتعدي ((  ،المعجم المفصل في
علم الصرف  . ٥٦٧ :وھو من مقررات مجمع اللغة العربية في القاھرة  ،صدر في الجلسة الثالثين  ،من
الدورة الثانية .
) (٤ينظر  :مشكل إعراب القرآن . ٧٦٢/٢ :
) (٥ينظر  :الكشاف .٤٧٢/٤ :
) (٦مشكل إعراب القرآن .٧٦٢/٢ :
)٧

( المنصف . ٣٠١-٣٠٠ :

٧١
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َقيَّام و َق َّوام والمعنى واحد

)(١

 ،ومثله َ :ديَّار و د ََّوار بمعنى واحد  .وھذا خالف لما ذكره مكي

القيسي بعدم جواز وزن ) َديَّار ( على ) َفعَّال ( ؛ أل ّنه يلزم أنْ يقال فيه ) :د ََّوار( وليس اللفظ
كذلك ) .(٢وھذا القول فيه نظر ؛ أل ّنه منقلب عن الواو وأنّ ) د ََّوار و َديَّار ( واحد  .قال ابن
فارس :إنّ )) دير  :الدال والياء والراء أظ ّنه منقلبا ً عن الواو من الدار والدور  ...وما بھا َدي ُّْور
و َد َّياْر (( ) ،(٣ف َدي ُّْور بمعنى َ :د َّياْر). (٤
لذا يمكن القول  :إنّ اللفظة احتملت احتمالين في أصلھا ) َف َّعاْل ( و ) َف ْي َعاْل ( والمعنى واحد ؛
ألنّ من قال َ ) :ف ْي َعا َل ( حملھا على األصل بدون إدغام  ،ومن قال َ ) :فعَّال ( فھي تعني قلب
الياء إلى الواو ثم أُدغمت فيھا  ،وكالھما بمعنى واحد ) المبالغة في اسم الفاعل(؛ ألنّ كليھما
)د ََّوار و َديَّار ( بمعنى الذي ُ
يكثر الدوران .
وعلى ھذا الوزن جاء في قوله تعالى ] (( ×−$¡¡xîuρ ÒΟŠÏΗxq çνθè%ρä‹u‹ù=sù #x‹≈yδ )) :ص[٥٧:
فلفظة ) َغسَّاق ( صيغة مبالغة على وزن ) َفعَّال ( قياسية  ،ومعنى )) ال َغسَّاق  :البارد ال ُم ْنتِنُ ،
يخفف ويشدد (( ) ،(٥وھما قراءتان  ،فمنھم من حملھما على أ ّنھما لغتان  ،ومعناه  :شراب قاتل
)(٦

ببرده ونتنه  ،وقيل  :ما يسيل من صديد أھل النار

 ،ومثله قوله تعالى $VϑŠÏΗxq āωÎ))) :

] (($]%$¡¡xîuρالنبأ  . [٢٥ :ومنھم من جعل القراءتين احتمالين  :األولى ؛ بتشديد السين صيغة
)(٧

ضرَّ اب
مبالغة كال َ

 ،وھو )) ما يجمع من صديد أھل النار  ،وھو مشتق من )غسقت عينه ( إذا

) (١ينظر  :البحر المحيط .٣٣٧/٨ :
) (٢ينظر  :مشكل إعراب القرآن .٧٦٢/٢ :
) (٣معجم مقاييس اللغة  ٣٥٢، :مادة ) دير ( .
) (٤ينظر  :المنصف . ٦١٠ :
) (٥الصحاح  ١١٦٥/٢ :مادة ) غسق ( .
) (٦ينظر  :الحجّ ة في القراءات السبع . ١٩٨ :
)٧

( ينظر  :اإلتحاف . ٤٢٣/٢ :

٧٢
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سالت ((

 .كما أ ّنھا احتملت العدول ) َفعَّال ( بمعنى ) مفعول ( َغسَّاق بمعنى مغسوق

)(٢

)(١

،

والمعنى صحيح  .والثانية  :بتخفيف السين ) َغ َساق ( على االسمية  ،قال مكي بن أبي طالب
القيسي  )) :وحجّ ة من خ ّفف أ ّنه جعله اسما ً للصديد و ) َف َعال ( في االسماء كثير  ،وھو أكثر من
)(٣

) َفعَّال ( ((

 .وقيل  :إنّ قراءة التخفيف ) َف َعال ( تحتمل أنْ تكون اسما ً للمصدر أي  :ذي

غسق) .(٤أو تكون اللفظة معدوالً بھا فھي ) َف َعال ( بمعنى )فاعل() .(٥وبعد اتصاف الذات بالحدث
بالحدث ُعدِل بھا لتحقيق معنى الثبوت للصفة في االسمية  ،ولفظة ) َغسَّاق ( فيھا رسم صورة
بيانية تفيض في وصف حال أھل النار فأ َّنھم يُغاثون بصديدھم ال َغسَّاق اآلسن  ،فھي صورة مقرفة
مھينة  .وقيل )) :لو قُطِ َرت منه قطرة في المشرق لن َّتنت أھل المغرب  ،ولو قطرت منه قطرة في
)(٦
ي عن اإلمام الحسن بن علي بن أبي طالب ) عليھما
المغرب لن ّتنت أھل المشرق (( و ُر ِو َ
ال ّسالم(  )) :ال َغسَّاق عذاب ال يعلمه ّإال  gتعالى (( ). (٧

لذا يمكن القول  :إنّ االحتمال الوارد في صيغة ) َفعَّال ( بالتشديد والتخفيف للفظة القرآنية
) َغسَّاق ( ال يغيّر المعنى في الداللة اللغوية األصلية  ،ومنھم من حملھا على اللغة ،أ ّما الداللة
الفرعية الحتمالي التشديد والتخفيف فھي تعطي داللة مغايرة فالتشديد يعني الوصف والمبالغة فيه،
والتخفيف يعني االسمية ؛ ألنّ ) َف َعال ( كثير في االسماء  ،ومنھم من حملھا على اسم المصدر أو
العدول بمعنى ) فاعل ( فھما يشيران إلى معنى المبالغة أيضا ً .

ِ ) -٢م ْف َعاْل (
وردت في قوله تعالى u!$yϑ¡¡9$# È≅Å™öãƒ Ïµø‹s9Î) (#þθç/θè? ¢ΟèO öΝä3−/u‘ (#ρãÏ-øótFó™$# ÏΘöθs)≈tƒuρ )) :

) (١الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا  ، ٣٣٤/٢ :وينظر  :البحر المحيط . ٣٨٨/٧ :
) (٢ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج . ٣٣٩ – ٣٣٨/٤ :
) (٣الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا . ٣٣٤/٢ :
) (٤ينظر  :إمالء ما منّ به الرحمن . ٢١٢/٢ :
) (٥ينظر  :المصدر السابق .
) (٦الكشاف . ٢٨/٤ :
)٧

( المصدر السابق .
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] (( šÏΒÌøgèΧ (#öθ©9uθtGs? Ÿωuρ öΝä3Ï?§θè% 4’n<Î) ¸ο§θè% öΝà2÷ŠÌ“tƒuρ #Y‘#u‘ô‰ÏiΒ Νà6ø‹n=tæھود [٥٢:فلفظة
) ِم ْد َر ْار( على وزن ) ِم ْف َعال ( وھي صيغة قياسية من أوزان المبالغة) .(١وقد ُس ِم َعت في الالزم
والمتعدي  ،قالوا  ) :إ ّنه لمنحار بوائكھا ( ومطعان ومفساد ومقوال  ...الخ

)(٢

 ،وغالبا ً ما تكون

) ِم ْف َعال ( في الوصف واالسم) )) ،(٣وأصله من ال َّدر وال ِّدرَّ ة  ،أي  :اللَّبن  ،ويستعار ذلك
للمطر(().(٤
واحتملت اللفظة احتماالت أ ُخرى منھا داللتھا على المبالغة في الوصف  .قال النحاس  :إنّ في
الصيغة )) معنى التكثير (() ،(٥وھي من أوزانھا القياسية  .فمدراراً  :حال من السماء وأصله
)الھاء ( ) مدرارة ( على وزن ) ِم ْف َعالة ( لكن العرب تحذف ) الھاء ( منھا على طريق النسب).(٦
النسب) .(٦وقيل  :إنّ الھاء ال تلحق وزن ) ِم ْف َعال ( ّإال نادراً  ،فھو وصف يشترك فيه المذكر
والمؤنث  ،تقول  :رجل محدابة ومطرابة  ،وامرأة محدابة ومطرابة) )) .(٧والمدرار  :الكثير
ال ُّدر ُْور كالمغزار  ،وإ ّنما قصد استمالتھم إلى اإليمان وترغيبھم فيه بكثرة المطر  ،وزيادة القوة ؛
ألنّ القوم كانوا أصحاب زروع وبساتين وعمارات حراصا ً عليھا أشد الحرص  ،فكانوا أحوج
شي ٍء إلى الماء (().(٨
وقيل إ ّنھا لفظة معدول بھا إلى ) ِم ْف َعال ( واألصل ) َفاْعِ َلة ( فھي بمعنى  :دارّ ة  ،أي )يرسل
السماء عليكم دارّ ة ( متضمنة معنى الحالية).(٩
واحتمال أن تكون دالّة على اسم اآللة ؛ ألنّ ) ِم ْف َعال ( من أوزانھا القياسية) .(١٠ففي ھذا المعنى
) (١ينظر  :صراع األنماط اللغوية . ٧١ :
) (٢ينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٨٨ :
) (٣ينظر  :الكتاب .٢٥٦/٤ :
) (٤المفردات  ٣١٠ :مادة ) درّ ( .
) (٥إعراب القرآن  ،للنحاس . ٤٢٥ :
) (٦ينظر  :مشكل إعراب القرآن . ٣٦٧/١ :
) (٧ينظر  :البحر المحيط .٣٣٣/٨ :
) (٨الكشاف . ٤١٠-٤٠٩/٢ :
) (٩ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج . ٥٧/٣ :
)١٠

( ينظر  :العربية الفصحى .١١٤ :
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إشارة سيبويه لالسمية في ھذا الوزن

 ،ليكون المعنى أنّ السماء كاآللة في إدرارھا للماء

المنھمر للداللة على التكثير والمبالغة في أداء الفعل .
إذن اللفظة ) ِم ْد َرار ( على وزن ) ِم ْف َعال ( وھو وزن اشترك في الوصفية واالسمية وھذا
سبب الحتمالھا  ،كما أ ّنھا احتملت العدول ) ِم ْف َعال ( بمعنى ) َفاْعِ َلة ( للداللة على التكثير
والمبالغة  ،وھذا المعنى متحقق من كالم العرب في تركھم الھاء لإلشارة إلى معنى المبالغة
والتكثير في أداء الفعل  .وھذا االحتمال الحاصل في اللفظة ال يغيّر المعنى ؛ ألنّ الوصفية
واالسمية والعدول وترك )الھاء( في الوصف جميعھا تشير إلى نكتة مھمة وھي تحقيق معنى
المبالغة في الوصف وھذا المعنى موجود في أصل البناء الذي جاءت عليه اللفظة ) مدراراً ( في
اآلية المباركة .

َ ) -٣ف ْي ُع ْول (
وھذه الصيغة وردت في االستعمال القرآني في قوله تعالى ÷y∏ø9$# uθèδ āωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$# )) :
 ] ((4 ãΠθ•‹s)ø9$#البقرة  [٢٥٥ :ولفظة ) َقي ُّْوم ( على وزن ) َف ْيع ُْول ( وھي من األوزان السماعية
للمبالغة) .(٢وقال بعض العرب َ ) :قي ُّْوم ( فقلبوا الواو يا ًء وأُدغمت بالياء الساكنة التي قبلھا
وأصلھا ) َقيْوُ ْوم ( فبناؤه على ) َف ْيع ُْول ( ). (٣
قُ ِر َئت اللفظة بقراءتين َ ) :قي ُّْو ٌم ( و ) َقيَّام () ،(٤فھو احتمال في أصل البناء  ،فال َقي ُّْوم ))مبالغة
في من قام باألمر فأ ّنه – جلّت آالؤه – ھو القائم بإيجاد العالم وتدبيره والمبالغة باعتبار العموم
والدوام (() ،(٥فھو يد ّل على كمال القيومية) ، (٦وال َقي ُّْوم من اسمائه الحسنى).(١
) (١ينظر  :الكتاب . ٢٥٦/٤ :
) (٢ينظر  :المعجم المفصل في علم الصرف  ، ٢٩٤ :وتصريف االسماء واألفعال . ١٥٥- ١٥٤ :
) (٣ينظر  :المنصف  ، ٣٠١ :ومواھب الرحمن . ٢٥٨-٢٥٧/٤ :
) (٤ينظر  :البحر المحيط .٢٨٧/٢ :
) (٥آالء الرحمن في تفسير القرآن  ،الشيخ محمد جواد البالغي .٤٢٢/١ :
)٦

( ينظر  :من أسرار البيان القرآني  ،د.فاضل صالح السامرائي . ١٩٥ :

٧٥
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وال َقيَّام  :مثله

 .فال َقي ُّْوم ) َف ْي ُع ْول ( وال َقيَّام ) َف ْي َعاْل ( نحو َ :دي ُّْون و َديَّان) .(٣فال َقيَّام بمعنى

ال َقي ُّْوم وال َقي ُّْوم بمعنى ال َقيَّام) .(٤فالقراءتان بالمعنى نفسه أال وھو المبالغة في الوصف لمطلقية
القيّومية ؛ أل ّنھا من صفاته ج ّل اسمه .
وھناك قراءة ثالثة فيھا  ،ذكرھا أبو حيّان ) ال َقيِّم () ،(٥وأصله اسم َفاْعِ ل على وزن ) َقاْ ِوم(
فقلبت الواو إلى ياء النكسارھا فأصبحت ) قايم ( ثم قلبت األلف إلى ياء لمجانسة الياء وأُدغمت
فيھا لسكونھا وتحرك الثانية  ،فأصبحت ) َقيِّم ( على وزن ) فيعل ( وھي ھنا وصف للذات
المقدسة للداللة على المبالغة ومثله في ] آل عمران  )) ، [ ١:والذي ينبغي أن ُيقرأ عليه ما في
المصحف ) َقي ُّْوم ( ؛ ألنّ المصحف مجمع عليه وال يعارض االجماع برواية ومعنى ) ال َقي ُّْوم ( :
ورزق ومو ٍ
القائم بتدبير جميع ما خلق  gمن إحيا ٍء وإنشا ٍء
ت(() . (٦مع ھذا فالمبالغة في ) َقي ُّْوم (
ٍ
أكثر لسببين  :األوّ ل ؛ أ ّنھا صيغة مبالغة على وزن ) فيعول (  .والثاني  :داللتھا على القيّومية o
أمر ولك ِّل شي ٍء  .أمّا ) َقيِّم ( فتد ّل على من قام باألمر واألشياء وھي
سبحانه وتعالى المطلقة لك ِّل ٍ
صفة من صفاته ) القائم ( فھي مبالغ فيھا لداللتھا على فعله وصفته سبحانه  ،ففي األولى )الصيغة
والداللة ( وفي الثانية )الداللة فحسب ( .

ُ ) -٤ف ُّع ْول (
ومن الصيغ األُخرى لصيغ المبالغة في االستعمال القرآني ھذه الصيغة  ،قال تعالى Å7Î=pRùQ$#)) :
 ] (( Ä¨ρ‘‰à)ø9$#الجمعة  [١ :إ ّنھا لفظة ) قُ ُّد ْوس ( على وزن ) فُع ُّْول ( صيغة سماعية من أوزان

) (١ينظر  :مواھب الرحمن . ٢٥٨/٤ :
) (٢ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج . ٣٣٦/١ :
) (٣ينظر  :المفردات  ٦٩١ :مادة ) قوم ( .
) (٤ينظر  :المنصف . ٦١٠ :
) (٥ينظر  :البحر المحيط . ٢٨٧/٢ :
)٦

( معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج . ٣٧٤ – ٣٧٣/١ :
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 ،وفي األصل أ ّنھا صيغة اسم الفاعل وبعدھا يُبنى منھا على ھذا الوزن للداللة على

)(٢

 .وقيل  :ھي صيغة متطورة لصيغة ) َفع ُْول ( تطورت تطوراً طبيعيا ً) ،(٣بالتحول من

المبالغة

المبالغة

) َفع ُْول ( إلى ) فُع ُّْول ( من المبالغة القياسي إلى السماعي .
قرئت اللفظة بقراءتين سوّ غت لالحتمال فيھا  ،فاألولى  ) :قُ ُّد ْوس ( بضم القاف وھي قراءة
 .والقُ ُّد ْوس  :تعني المبارك أو الطاھر

)(٥

)(٤

الجمھور  ،والثانية َ ) :ق ُّد ْوس ( بفتح القاف

 ،وھي

صفة من صفاته ج ّل اسمه  .قال سيبويه  :إنّ وزن ) َف ُّع ْول ( في االسم والصفة  ،نحو َ :سب ُّْوح
و َق ُّد ْوس  ،أمّا وزن ) فُع ُّْول ( فھو للصفة فحسب  ،قالوا ُ :سب ُّْوح وقُ ُّد ْوس). (٦
وقيل  :ھما لغتان  ،فقد ورد عن العرب ) قُ ُّد ْوس و َق ُّد ْوس ( ) ،(٧ولع ّل األصل في ھذه الصيغة
ھو ) َق ُّد ْوس ( على وزن ) َفع ُّْول ( ثم بعملية التأثر والتطور أصبحت الصيغة )قُ ُّد ْوس( على وزن
) فُع ُّْول ( وأظ ّنھا ميل اللھجات البدوية الشباع صوت الضمة فھذا يخفف من ح ّدة سرعتھم في
األداء وفيه نبر للمقطع األخير وھذا ما تحرص عليه القبائل البدوية بشكل عام).(٨
إذن االحتمال في اللفظة سببه اللغة واللّھجة بالميل إلى الفتح أو الضم وكلتاھما لغة فصيحة
قرأوا بھا للداللة على المبالغة في الوصف  oسبحانه وتعالى  ،فھو احتمال ال يغيّر المعنى سوى
أ ّنه ّ
يمثل تطوراً في الصيغة الصرفية من ) َفع ُّْول ( إلى ) فُع ُّْول ( .

ُ ) -٥ف َّعاْل (
وھذا الوزن جاء في قوله تعالى #Y‘$¬7à2 #[õ3tΒ (#ρãs3tΒuρ )) :

((]نوح  [٢٢ :جاءت لفظة

) (١ينظر  :تصريف االسماء واألفعال . ١٥٥-١٥٤ :
) (٢ينظر  :المرجع في اللغة العربية نحوھا وصرفھا . ٥٨/١ :
) (٣ينظر  :العربية الفصحى . ٧٦ :
) (٤ينظر  :معاني القرآن  ،للكسائي .٢٤٣-٢٤٢ :
) (٥ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج . ١٦٩/٥ :
) (٦ينظر  :الكتاب . ٢٧٥/٤ :
) (٧ينظر  :إصالح المنطق  ،البن السكيت  ، ١٣٢ :وإمالء ما منّ به الرحمن . ٦١/٢ :
ً
) (٨ينظر  :اللھجات في الكتاب لسيبويه اصواتا ً
وبنية  ،صالحة غنيم . ٤٨٣ :
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) ُكبَّار ( على وزن ) فُعَّال ( وھي صيغة سماعية من أوزان المبالغة
والصفة  ،فاالسم نحو ُ :خ َّطاف و ُك َّالب  ،والصفة نحو ُ :حسَّان وع َُّوار) . (٢ومثله ) ُك َّبار( وھي من
من )) َكب َُر بالضم َي ْك ُب ُر أي َ :ع ُ
ظ َم فھو كبير و ُك َبار  ،فإذا أفرط قيل ُ :كبَّار بالتشديد (( ). (٣
)(١

 .ويكون )فُعَّال( في االسم

وقيل  :إنّ )فُ َعال( بمنزلة )فعيل( ؛ أل ّنھما أُختان لقولھم  :طويل ُ
وط َوال  ،وبعيد و ُب َعاد  ،لكن
)فُ َعال( مبالغة )فعيل( في المعنى

)(٤

 .فـ ))ال ُك َباْر أبلغ من الكبير  ،وال ُكبَّار أبلغ من ذلك ((

)(٥

يقال  )) :كبير ثم ُك َبار ثم ُكبَّار ومثله  :عجيب وع َُجاب وعُجَّ اب ((

)(٦

.

 .والمعنى أ ّنه قد وصف

مكرھم واحتيالھم في الدين وتحريض الناس على نوح )عليه ال ّسالم( على وجه المبالغة في ذلك
الوصف فقال  ) :مكراً ُكبَّاراً (). (٧
قرئت اللفظة ) ُكبَّار( بثالث قراءات

)(٨

 ،أ ّدت إلى احتماليتھا  ،قرأ الجمھور ) ُكبَّار( على وزن

)فُعَّال( بتشديد الباء وضم الكاف وھو بناء فيه مبالغة وتكثير

)(٩

 .وقيل  :ھي لغة يمانية وعليھا

قول الشاعر :
بفتيان ال َّندى
والمر ُء َيل ِحقُ ُه
ِ

اء
ض ِ
ُخل ُ ُق الكريم وليس بال ُو َّ

)(١٠

أمّا قراءة ) ُك َبار ( على وزن ) فُ َعال ( فھي للمبالغة أيضا ً بضم الكاف وتخفيف الباء وھي
بمعنى واحد من ) ُكبَّار ( وھذا كثير في كالم العرب  .يقولون  :رجل ُحسَّان و ُجمَّال بالتشديد ،
و ُح َسان و ُج َمال بالتخفيف) . (١١قال الشاعر :
) (١ينظر  :الصرف الواضح  ، ١٦٢-١٦١ :والمعجم المفصل في علم الصرف . ٢٩٤ :
) (٢ينظر  :الكتاب .٢٥٧/٤ :
) (٣الصحاح  ، ٦٤٦ /١:مادة ) كبر ( .
) (٤ينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٨٩ :
) (٥المفردات  ،٦٩٨ :مادة ) كبر ( .
) (٦مجمع البيان .٤٥٩/١٠ :
) (٧ينظر  :البحر المحيط . ٣٣٥/٨ :
) (٨ينظر  :المصدر السابق .
) (٩ينظر  :المصدر السابق .
بفتيان( فأوردھا
) (١٠ينظر  :لسان العرب  ٤٥٢/٦ :مادة ) وضأ (  ،وذكر أبو حيّان رواية مخالفة في لفظة )
ِ
ان ( ينظر  :البحر المحيط . ٣٣٥/٨ :
بلفظ ) ِب ُق َّن ِ
)١١

( ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّ اء  ، ٨٥/٣ :وإعراب القرآن  ،للنحاس . ١٠١٠ :
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اء
سلم القُ َّر ِ
بالحسن قلب ال ُم ِ

ي وتستبي
بيضا ُء تصطا ُد ال َغ ِو َّ

)(١

إذن قراءتا ) ُكبَّاراً ( و ) ُك َباراً ( بالتشديد والتخفيف كلتاھما ت ّ
دالن على المبالغة ّ ،إال أنّ
) ُكبَّاراً( أقوى في المبالغة وأكثر من ) فُ َعال ( لذا يمكن القول  :إ ّنه احتمال ال يغيّر المعنى ّإال من
حيث قوّ ة المعنى في التكثير والزيادة في المبالغة .
ئ بھا أال وھي ) ِك َباراً ( على وزن ) ِف َعال ( بكسر الكاف وتخفيف الباء،
وھناك قراءة ثالثة قُ ِر َ
وھي ھنا جمع ) كبير () ، (٢وھو وزن من أوزان جموع الكثرة ويكون لصفة صحيحة الالم على
وزن ) فعيل () .(٣وھذه القراءة ) ِف َعال ( ال يمكن أنْ تكون بمعنى )فُعَّال( كما ذھب الزجاج بقوله:
بقوله )) :مكر كبير و ُكبَّار و ِك َبار في معنى واحد (()(٤؛ ألنّ )فُعَّال ( صيغة مبالغة و ) ِف َعال ( من
من أوزان جموع التكسير  .ولكن بتعبيره ھذا أراد أنْ يشير إلى نكتة تحكمھا البنية العميقة للنص
فعندما قالِ ) :ف َعال ( بھيأة الجمع ھو تكثير في الصفة ) كبير ( وعندما قال  ) :فُعَّال ( بھيأة
صيغة المبالغة فھو مبالغة في الصفة ) كبير ( ،والتكثير والمبالغة بابان متقاربان في أداء الداللة ،
وغالبا ً ما يشتركان في أداء الكثير من الصيغ .
فھو بھذه الحالة احتمال يغيّر المعنى بالنظر إلى بنيته السطحية لكون ) فُ َّعال ( من أوزان
المبالغة و) ِف َعال ( من أوزان جموع التكسير  ،فاألولى  :المبالغة في الصفة  ،والثانية  :جمع
الصفة .
أمّا بالنسبة إلى البنية العميقة للصيغتين وما ترميان إلى تحقيقه فتشير إلى أ ّنه احتمال لن يتغيّر
معناه ؛ ألنّ المبالغة والتكثير بابان متقاربان في أداء الداللة .

) (١ينظر  :لسان العرب ٢١٩/٥ :مادة ) قرأ (  ،فذكر أ ّنه قول زيد بن تركي ُّ
الزبيدي  ،وفي الصحاح ، ١٠٤/١
مادة )قرأ( نقل قول الفرّ اء فقال  :قال الفرّ اء  :أنشدني أبو صدقة ُّ
الدبيري وذكر البيت بالرواية نفسھا  .وذكر
أبو حيّان رواية مخالفة للبيت بلفظة ) ال ُقرَّ ا ِء ( فأوردھا ) ال ُق َرا ِء ( بفتح الراء من دون تشديد و)ال ُقلُوب( بدالً
من ) َ
الغ ِويَّ (  .ينظر  :البحر المحيط . ٣٣٥/٨ :
) (٢ينظر  :اإلتحاف . ٥٦٤/٢ :
) (٣ينظر  :الصرف الكافي . ٢١٧ :
)٤

( معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج . ٢٣٠/٥ :
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المبحث الثالث  :االحتمال في صيغ الصفة المش ّبھة .
والصفة المشبّھة ھي ما اشتق من مصدر فعل الزم للداللة على اتصاف الذات بالحدث على
وجه الثبوت والدوام ال على الحدوث والتجدد) .(١وھذا ما يميّز الصفة المشبّھة عن اسم الفاعل ،
وھي من ضمن الصفات والمعنى الصرفي العام لك ِّل الصفات ھو الداللة على موصوف بالحدث ،
وح ّدھا الفاكھي أ ّنھا )) ما اشتق أي  :أ ُ ِخ َذ من فعل الزم أي  :قاصر مقصور بما اشتق إفادة ثبوت
معناه إلى موصوفه واستمراره دون حدوثه (( ).(٢
إنّ االتصاف بالحدث ھو الوظيفة الصرفية لكل الصفات) .(٣وع ّدھا الدكتور تمّام حسّان بأ ّنھا
خمس وھي )) صفة الفاعل  ،صفة المفعول  ،صفة المبالغة  ،الصفة المشبّھة  ،صفة التفضيل ،
وتختلف كل صفة منھا عن األُخريات مبنىً ومعنىً (( ) .(٤فھي تد ّل على الثبوت ،والثبوت يقسم
على قسمين  :تام ونسبي  ،فالتام يعني المالزم في بعض الصفات كالطويل والقصير واألسمر
واألبيض  ،أمّا النسبي فھو ما كانت نسبته ممكنة التغيير كنحيف وسمين وعطشان وريّان).(٥
وجاء االحتمال الصَّرفي في صيغ الصفة المشبّھة الواردة في االستعمال القرآني على وفق
الصيغ :

َ ) -١ف ْي َعل (
وردت ھذه الصيغة في قوله تعالى(( ×−öt/uρ Ó‰ôãu‘uρ ×M≈uΚè=àß ÏµŠÏù Ï!$yϑ¡¡9$# zÏiΒ 5=ÍhŠ|Áx. ÷ρr& )):
صيِّب ( صفة مشبھة على وزن ) َف ْي َعل ( وھي مسألة خالفية في أصل
] البقرة  [ ١٩ :فلفظة ) َ
اللفظة بين البصريين والكوفيين أ ّدت إلى احتماليتھا  .ذھب البصريون إلى أ ّنھا على وزن ) َف ْي َعل(
ص ْي ِوب ( اجتمعت الواو والياء وسبق إحداھما بالسكون
مثل َ :سيِّد و َھيِّن؛ ألنّ األصل فيھا ) َ
) (١ينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه  ، ١٨٩ :والصرف الكافي . ١٤٩ :
) (٢شرح الحدود النحوية  ، ٩٢ :وينظر  :شرح جمل الزجاجي  ، ٥٦٦/١ :وشرح األلفية  ،البن الناظم .١٧٠:
) (٣ينظر  :أقسام الكالم العربي من حيث الشكل والوظيفة  ،د.فاضل مصطفى الساقي . ٢٠٨ :
) (٤اللغة العربية معناھا ومبناھا  ، ٩٩ :وتابعه الساقي في  :أقسام الكالم العربي . ٢٢١ :
)٥

( ينظر  :شرح الشافية في التصريف  ،للنقرة گار . ٣٨ :
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صي ِْيب(
فقلبت الواو إلى ياء ؛ أل ّنھا سبقت بالياء وحركتھا الكسرة قُ ِل َبت للتجانس معھا فأصبحت ) َ
صيِّب (  .ذكر
اجتمع حرفان من جنس واحد أحدھما ساكن والثاني متحرك أُدغما فصارت ) َ
)(١

سيبويه أنّ )) الخليل يقول َ :سيِّد ) َف ْيعِل ( وإن لم يكن من غير المعتل ((

 ،ووضّح قلب الواو

يا ًء في ھذه الصفات إذا بُنيت من مصدر الثالثي األجوف في باب )) ما تقلب الواو فيه ياء إذا
كانت متحركة والياء فيھا ساكنة أو كانت ساكنة والياء بعدھا متحركة ؛ ألنَّ الياء والواو بمنزلة
التي تدانت مخارجھا لكثرة استعمالھم إ ّياھما وممرّ ھما على ألسنتھم فلما كانت الواو ليس بينھما
وبين الياء حاجز بعد الياء وال قبلھا كان العمل من وجه واحد ورفع اللسان من موضع واحد أخفّ
صيِّب  ،وإ ّنما أصلھما َ :سي ِْود
عليھم يشبھھا باأللف وذلك قولك في ) َف ْي ِعل ( َ :سيِّد و َ
صي ِْوب(() .(٢ولم يشر سيبويه إلى قياسيتھا أو سماعيتھا ؛ ألنَّ بحثه في الصفة المشبّھة غير تام
و َ
وغير منسّق).(٣
صيِّب :
صي ِْوب( بمعنى  :النازل  ،أي َ :ن َز َل المط ُر  .وال َّ
فھي صفة مشبھة من مصدر الالزم ) َ
صيِّب  :ھو المطر الغزير المنصب ،يقال فيه  :صاب
ھو المنھمل النازل من العلو  ،فالمراد من ال َّ
يصوب) . (٤وقال عبيد بن األبرص :
)(٥

داني النواحي ُم ٌ
ب َر ْعدُه
ص ِّي ٌ
حي عفاھا َ
ٌّ
غدق وابل ُ
ص ِويْب( على وزن ) َف ِعيْل( لكن قُ ِّدمت الياء على الواو
وذھب الكوفيون إلى أنّ األصل فيھا ) َ
صي ِْوب( فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداھما بالسكون فقُلِ َبت الواو يا ًء فأصبحت
فصارت ) َ
ص ِّيب(
صي ِْيب( ثم أُدغمت الجتماع حرفين من جنس واحد األوّ ل ساكن والثاني متحرك فصار ) َ
) َ
مثل َ :سيِّد و َھيِّن) . (٦وقيل  :إنّ ھذا حمل خاطئ ؛ )) أل ّنه لو كان كذلك لصّحت الواو كما صحّت

) (١الكتاب . ٣٦٥/٤ :
) (٢المصدر السابق.
) (٣ينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٩٢ :
) (٤ينظر  :التبيان  ، ٩١/١ :وآالء الرحمن . ١٥٨/١ :
) (٥ينظر  :التبيان  ، ٩١/١ :اختـلفت رواية البيت عند أبـي ح ّيـان  ،فلم يصـرّ ح باسم الشـاعر والبيت ھو :
داني النواحي مسبك ھاطل ُ ( ينظر  :البحر المحيط  ، ٢١٨/١ :نقل ُه عنه :
ب َودْ ُق ُه
ص ِّي ٌ
)ح ّتى عفاھا َ
روح المعاني  .١٧٣/١ :مخالفة لرواية ديوانه  ،تح  :د .حسين نصار  ٩٨ :ھي ) حتى عفاھا ص ِّيتٌ َر ْع ُدهُ
داني النواحي مسبل وابل ُ ( أمّا ديوانه  ،تح  :د .محمد علي دقة  ٢١٢ :فبرواية ) حتى ع ّفاھا ص ِّيتٌ َر ْع ُد ُه (
)٦

( ينظر  :اإلنصاف في مسائل الخالف  ،لألنباري  :مسألة رقم ) . ٧٨٣/٢ : ( ١١٢
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صحّ ت في طويل وعويل (( ) (١فيلزم اإلدغام فيھما وھذا ال يجوز). (٢
والوزن ) َف ِع ْيل ( من الثالثي المتعدي ) صويب ( وبھذا يكون وصفا ً السم الفاعل  ،وھو من
ب  ُ gالما َء ( تأخذ الصفة محل الموصوف لتكون الصفة على قصد
ص َب َ
صبَّ الما َء ( واألصل ) َ
) َ
المبالغة في ) َف ِع ْيل ( بإقامة الصفة مقام الموصوف  .والمعنى أ ّنه وصف وشبّه دين االسالم
ص ِّيب ) المطر المنصب ( ؛ ألنّ القلوب تحيا به حياة األرض بالمطر  ،فأخذتھم السماء على
بال َّ
ھذه الصفة فلقوا منھا ما لقوا  ،وجاء به مطو ّيا ً على سنن االستعارة).(٣
صيِّب(
صاْ ِئ ٍ
ب ( بھيأة ) َفاْعِ ل ( بحملھا على الوصف باسم الفاعل ولكن ) َ
وقُ ِر َئت اللفظة ) ك َ
أبلغ).(٤
صيِّب  :اسم من اسماء
واحتملت اللفظة معنى االسمية المحضة  ،قال ال َّسيِّد السبزواري  )) :ال َّ
المطر  ،ويمكن أن ُيراد به السحاب ؛ أل ّنه يصيب الفضاء ((

).(٥

نقول  :إنّ الذي ذھب إليه الكوفيون فيه نظر ال يمكن التسليم به ؛ أل ّنه لو ُح ِم َل على غيره من
األلفاظ المتنع ما صرَّ حوا به  ،وذلك بالحمل على النظير مثل  ) :طويل وعويل (  ،وما تق ّدم من
صي ِْوب
مسوّ غات اإلدغام لم يُقم عليھا دليل لذا يبقى الرأي ما حكاه البصريون ؛ ألنّ اإلعالل في ) َ
وجي ِْود و َسي ِْود ( يحصل على وفق ضوابط اللغة بإجماع العلماء .
َ

 ) -٢ف ِْع َلى (
قال تعالى  ](( #“u”ÅÊ ×πyϑó¡Ï% #]ŒÎ) y7ù=Ï? )) :النجم  [٢٢ :إنّ لفظة ) ضِ ي َْزى ( صيغة وصفية
ً
واصفة للفظة ) قسمة (  ،أي  :أ ّنھا ناقصة أو جائرة  ،يقال  :ضزته
على وزن ) ِفعْ َلى ( جاءت
ح ّقه إذا منعته) . (٦واحتملت اللفظة أصلين في عين الفعل ) الياء أو الواو () .(٧فمنھم من قال  :إنّ
) (١إمالء ما منَّ به الرحمن . ٢٢/١ :
) (٢ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس  ، ١٠٦ :ومشكل إعراب القرآن . ٨١/١ :
) (٣ينظر  :الكشاف .٧٧-٧٦/١ :
) (٤ينظر  :المصدر السابق . ٧٨/١ :
) (٥مواھب الرحمن . ١٤١/١ :
) (٦ينظر  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ، ٨٠٩٤/٢٧ :ومعجم مقاييس اللغة  ، ٥٨٢ :مادة ) ضيز ( .
)٧

( ينظر  :معجم مقاييس اللغة  ٥٨٢ :مادة ) ضيز ( .
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إنّ أصله ) فُعْ َلى ( فكسرت الضاد للياء ؛ ألنّ ليس في كالمھم ) ِفعْ َلى ( ّإال في ) ضِ ي َْزى ( ).(١
وھي من الصفات وإ ّنما قولھم  ) :إمرأة ِح ْي َكى ( يدلّل على أ ّنھا )فُعْ َلى(؛ أل ّنه ال يكون ) ِفعْ َلى (
صفة للمؤنث) )) ،(٢وإ ّنما يعرفون الصفات على وزن ) َفعْ َلى ( بالفتح  ،نحو َ ) :س ْك َرى و غَضْ َبى
( أو بالضم نحو ُ ) :ح ْبلَى و الفُضْ َلى ( (() .(٣فھي قياسية في ) ضِ ي َْزى( فحسب .
ضأ َ َز
وقد قُ ِر َئت اللفظة ) ضِ ي َْزى ( بقراءا ٍ
ت متعدد ٍة  ،فقيل  )) :بالھمز وتركه  ،وھما لغتان َ :
)(٤
ضأ َ َز َيضْ أ َ ُز
ضاْ َز ((  .قال الكسائي  )) :ضاز يضيز ضِ ي َْزى  ،وضاز يضوز ض ُْوزى  ،و َ
و َ
ضأْ َزاً  ،وإذا ظلم وتعدى وبخس وانتقص (( ) .(٥قال الشاعر :
َ
ضاْ َز ْت بنو أسد بحكمھم
َ

ب
الرأس كالذن ِ
إذ يجعلون
َ

)(٦

ومنھم من يرجع االحتمال فيھا إلى كونه لغة  ،فقد قيل فيھا لغات عديدة  ) :ضِ ي َْزى  ،ض ُْو َزى،
ئ به ) ضِ ي َْزى (
ضأْ َزى  ،ضِ ْئ َزى (  ،وال يجوز من ھذا في القرآن الكريم ّإال ما قُ ِر َ
ض ُْؤ َزى َ ،
بالياء غير مھموز) .(٧وھي قراءة الجمھور).(٨
ض ْو َزى ( وحجتھم أ ّنھا ُن ِق َلت من
أمّا النحويون فقد اجمعوا على )) أنّ أصل ) ضِ ي َْزى ( ھو ) َ
ض ْو َزى ( إلى ) ضِ ي َْزى ( لتسلم الياء  ،كما قالوا في ) أبيض
) فُعْ َلى ( إلى ) ِفعْ َلى ( أي  :من ) َ
وبيض ( فھو مثل ) أحْ َمر و ُحمْر ( وأصله ) ُبيْض ( ف ُن ِق َلت الضمة إلى كسرة للحفاظ على الياء).(٩
الياء).(٩
ضأْ َزى و ضِ ْئ َزى و ض ُْؤ َزى ( وھو ميل
إذن االحتمال األوّ ل بھمز الصيغة على قراءة الھمز ) َ
) (١ينظر  :ليس في كالم العرب  ، ٢٥٦ :والمفردات  ، ٥١٣ :مادة ) ضيز ( .
) (٢ينظر  :الكتاب . ٣٦٤/٤ :
) (٣معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج . ٧٣/٥ :
) (٤الحجّ ة في القراءات السبع . ٢١٩ :
) (٥معاني القرآن  ،للكسائي  ، ٢٣٨ :وينظر  :الكشاف . ٣٠١/٤ :
) (٦قيل  :ھو إلمرئ القيس لكن أخ ّل به ديوانه ) طبعة دار صادر (  ،ينظر  :تفسير القرطبي  ، ٦٧/١٧ :والبحر
المحيط  ١٥٢/٨ :بدون نسبة أيضا ً.
)(٧
ضأْ َزى ( مثلثة ،
ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج  ، ٧٣/٥ :لقد أشار ) الفيروزآبادي ( إلى أنّ ) َ
وھي لغات في ) ضِ ي َْزى (  ،ينظر  :القاموس المحيط  ، ٤٧٦ :مادة ) ضأز ( .
) (٨ينظر  :كتاب السبعة في القراءات  ، ٦١٥ :واإلتحاف . ٥٠٢/٢:
) (٩معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج  ، ٧٣/٥ :وينظر  :ليس في كالم العرب  ، ٢٥٧ – ٢٥٦ :والكشف عن
وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا . ٣٩٥/٢ :
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بلغة مع ّينة لتحقيق الھمز والنبر) ،(١قال عيسى بن عمر )) :ما آخذ من قول تميم ّإال بالنبر  ،وھم
أصحاب النبر  ،وأھل الحجاز إذا اضطروا نبروا(( ) ،(٢فيما لم يكن أصله الھمز والنبر  ،وھذا ما
يسمى بنزعة التفاصح) ،(٣لذلك فھم يھمزون عندما يلجأون إلى اللغة األ ُنموذجية ؛ ألنّ عاداتھم
وسليقتھم تسھيل الھمز) .(٤فھي بمثابة العودة إلى اللغة األصلية .
وقراءة ترك الھمز ھي قراءة الجمھور  ،فقد ورد احتمال في أصلھا أيضا ً  ،أھي ممّا كانت
عينه الياء أو الواو؟ وھي قضيّة صوتية تخصّ مجانسة الحركة والحفاظ على الياء على الرغم من
عدم وجود وزن يراد به الوصفية على ) ِفعْ َلى ( بكسر الفاء .
والقول  :إنّ ھذا االحتمال ال يغيّر المعنى على الرغم من كونه احتماالً في األصل للصفة ،
وعليه جاءت القراءات المذكورة  ،والوجه أ ّنھا ميل إلى التخفيف بقضي ٍة صوتي ٍة لھا عالقة
بالظواھر اللھجية من جانب  ،ومن جانب آخر ھو نوع من الحفاظ على ھيأة اللفظة باحتفاظھا
باألصول وذلك بعدم حذف حرف منھا ) عين الكلمة (  ،أو بقلبه للمجانسة الصوتية ال غير .

َ ) -٣ف ِع َلة (
جاءت في قوله تعالى B÷tã ’Îû Ü>ãøós? $yδy‰y`uρ Ä§ôϑ¤±9$# z>ÌøótΒ x@n=t/ #sŒÎ) #¨Lym)) :
]((7πt⁄Ïϑymالكھف  [٨٦ :إنّ اللفظة ) َح ِم َئة ( صفة مشبّھة على وزن ) َف ِع َلة ( والتاء للتأنيث جيء
بھا ؛ أل ّنھا وصف لعين وھي لفظة مؤنثة  ،ووزن ) َفعِل ( في الصفة المشبّھة من األوزان
القياسية التي ذكرھا الرضي).(٥
وحمِأ َ ( نحو :
وقال السرقسطي  :إنّ ) َح َمأ َ ( أصلھا من مصدر ) َف َع َل و َف ِع َل ( تقول َ ) :ح َمأ َ َ
وح ِم َئ ْ
)) َح َمأ َ ُ
الحمْأَةُ  .وأَحْ َمأْ ُتھا  :ألقيتھا
ت
ت ھي َح َمأ ً  :صارت فيھا َ
البئر َحمْأ ً  :أخرجت َحمْأ َ َتھا َ ،
َ
) (١ينظر  :ليس في كالم العرب . ٢٥٧ :
) (٢في اللھجات العربية . ٧٩ :
) (٣ينظر  :الظواھر اللغوية في قراءة أھل الحجاز  ،د .صاحب أبو جناح . ٣٨ :
) (٤ينظر  :في اللھجات العربية .٧٩ :
)٥

( ينظر  :شرح شافية  ،للرضي .١٠١/١ :
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)(١
الح َمأ  :الطين األسود المنتن  .قال تعالى(( 5βθãΖó¡¨Β :*uΗxq ôÏΒ )) :
فيھا ((  .فھو متع ٍد  ،ومعنى َ

وح َمأ ً).(٢
والح َمأ
] الحجر [٢٦ :
ِئ الما ُء َحمْأ ً َ
كالح ْمإ بتحريك الحاء وسكونھا  ،تقول َ :حم َ
َ
َ
احتملت اللفظة احتمالين في أصلھا تبعا لقراءتھا ) َح ِم َئة ( مھموزة بغير ألف و) َحامِي ٍة( بألف
)(٣
ِئ (
غير مھموزة  .فاالحتمال األوّ ل ) َح ِم َئة ( على وزن ) َف ِع َلة ( صفة مشبّھة من الجذر ) َحم َ
على وزن ) َف ِع َل ( مھموز الالم  .يقال  )) :حمئت البئر َتحْ َمأ ُ َحمْأ ً فھي ) َح ِم َئة ( إذا صار فيھا
)(٤

الطين ((

 ،أي  :ھي عين ذات َحمْأ َ ٍة  ،إذا صار فيھا الحماة) ،(٥وھو ))الطين المتغيّر اللون

)(٦
ِي( على وزن ) َف ِع َل ( معتل
والرائحة ((  .أمّا االحتمال الثاني بقراءة ) َحاْ ِم َية ( فمن الجذر ) َحم َ

ِي يحمى( أي  :حارّ ة) ،(٧قال تعالى
معتل الالم  ،فھي على وزن ) َفاْعِ َلة ( وھي اسم فاعل من ) َحم َ
تعالى  ] (( 8πuŠÏΒ%tn î‘$tΡ)) :القارعة  [١١ :و )) ال تنافي بينھما لجواز أن تكون العين جامعة
للوصفين الحرارة ولكونھا من طين (().(٨
فھما قراءتان مستفيضتان بالمعنى ولك ِّل واحد ٍة منھما وجه صحيح ومعنى مفھوم وكال الوجھين
غير مفسد أحدھما صاحبه ؛ ألنّ العين جامعة لكال الوصفين فال تنافي بينھما).(٩
وكلتاھما يشير إلى مغرب الشمس عند عين وجد عندھا قوما ً  ،واختلفت الروايات في تحديد
ھؤالء القوم وانتسابھم) .(١٠ولعلھا إشارة إلى أقوام بعيدين تغرب من جھتھم وھي كناية عن بعد
) (١كتاب األفعال  ،للسرقسطي . ٣٦٩/١ :
) (٢ينظر  :الصحاح  ، ٨٩/١:مادة ) حمأ (  ،والقاموس المحيط  ، ٤٩:مادة ) حمأ ( .
) (٣ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّ اء  ، ٧٨/٢ :وكتاب السبعة في القراءات . ٣٩٨ :
) (٤اإلتحاف . ٢٢٤-٢٢٣/٢ :
) (٥ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج  ، ٣٠٨/٣ :والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا :
. ١٨٠/٢
) (٦إعراب القرآن  ،للنحاس . ٥١٧ :
) (٧ينظر  :الحجّ ة في القراءات السبع . ١٣٦ :
) (٨اإلتحاف . ٢٢٤/٢ :
) (٩ينظر  :الكشاف . ٨٦/٣ :
)١٠

( ينظر  :البحر المحيط . ١٥١/٦ :
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المسافة وأقصاھا ؛ ألنّ أبعد شيء في عين الماء جوف األرض ويكون حارّ اً  ،وما في الطبقات
السفلى للماء تكون آسنة  ،لذا قيل  :الجمع بينھما وارد صحيح  .وھي كناية عن بعدھم المعنوي
عن الدعوة اإللھية بدنو مرتبتھم وانحطاطھا بعدم إيمانھم با oسبحانه بعد دعوتھم للعبادة.
ت العين ( كما تقول َ ) :ح َم ْ
ولع ّل قراءة ) َحاْ ِم َية ( تد ّل على اللزوم ؛ أل ّنھا من ) َح َم ْ
ت النار (،
خالفا ً لمصطفوي الذي قال  )) :إنّ األصل في ھذه المادة الالزم ) دون المتعدي ( وھي من باب
)(١

والح ِم َئة  :صفة مشبّھة كخشن ((
ب(
َ
) َت ِع َ

ويعني بذلك قراءة المھموز ) َح ِم َئة( وھذا التفاوت

يرجع إلى المعاني المتعددة لألصل الواحد  ،قال ابن فارس  )) :الحاء والميم فيه تفاوت ؛ أل ّنه
متشعّب األبواب ج ّداً  ،فأحد أصوله اسوداد واآلخر الحرارة والثالث الدنوّ والحضور والرابع
جنس من الصوت والخامس القصد (() ، (٢وبھذا يكون التعدي واللزوم لھذا األصل مختلفا ً فيه .
لذا قد يكون التالزم بين القراءتين بالمعنى العميق للفظة وليس المعنى السطحي أو الظاھري .
الح َمأ النتن
وذلك باللون األسود وھو لون الطين النتن ولون جھنم الغاضبة  ،والكدورة لمقابلة َ
بالنار الحارّ ة الحامية  ،وھو دليل على الظلمة والكدورة  .وھو تالزم بالبنية العميقة بإظھار ھذا
الح ِم َئة والحامية  .وعلى الرغم من اختالف البنائين ) َف ِع َلة ( و ) َفاْعِ َلة (
المعنى لإلنسان بالعين َ
واختالف داللتيھما ّإال أ ّنه يكاد يشترك في النتائج النھائية للمعاني المترتبة خلف اللفظتين على
وصفيتيھما  ،فھو يمثل اختالفا ً في البنية السطحية واتفاقا ً في البنية العميقة .

َ ) -٤ف ِع ْيل (
وردت في قوله تعالى (#θçΡ%x. $yϑÎ/ ¤§ŠÏ↔t/ ¥>#x‹yèÎ/ (#θßϑn=sß šÏ%©!$# $tΡõ‹s{r&uρ )) :
 ] ((šχθà)Ý¡ø-tƒاألعراف  [١٦٥ :نرى أنّ اللفظة ) َب ِئيْس ( على وزن ) َف ِعيْل ( وھي صفة
مشبّھة لم يتطرق سيبويه إلى قياسيتھا وسماعيتھا ولم يشر إلى طريقة أخذھا من الثالثي أو غيره ،
ومن الالزم أو المتعدي  ،ولم يحددھا ولم ُي َفرِّ ق بينھا وبين صيغ اسم الفاعل) .(٣وحاول بعض
) (١التحقيق في كلمات القرآن الكريم . ٣٢٦/٢ :
) (٢معجم مقاييس اللغة  ٢٣٠:مادة ) َح َّم ( .
)٣

( ينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٩٢-١٩٠ :
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المتأخرين التفصيل في ھذه الصيغ  ،قال االستراباذي  )) :ويجيء ) َف ِعيْل ( فيما ح ّقه ) َف ِع َل (
كسقيم ومريض  ....ومجيء ) فعيل ( في المضاعف والمنقوص اليائي أكثر كالطبيب واللبيب
والخسيس والتقيّ والشق ّي (() ،(١بل ھي )) من أھم الصيغ التي تصاغ عليھا الصفة المشبّھة
وأكثرھا عدداً في كلمات اللغة العربية (() .(٢وھذا دليل على قياسيتھا باالعتماد على الكثرة
والشيوع  .فالباء والھمزة والسين أصل واحد يد ُّل على الش ّدة وما ضارعھا) .(٣فبئيس  )) :شديد ،
)(٤
ِس
س َيبْؤُ سُ بأسا ً  ،إذا اشت ّد فھو بئيس ((  .وقال الخليل  )) :البأس  :الحرب .ورجل َبئ َ
يقال َ :بؤُ َ
ً
س
بآسة  ،أي  :شجاع  ،والبأساء  :اسم للحرب والمش ّقة والضرر (()ّ . (٥إال أنّ أبا ھالل
قد َبؤُ َ

العسكري فرّ ق بين البأساء والضرّ اء أنّ )) البأساء ضرّ اء معھا خوف وأصلھا البأس وھو الخوف
يقال  :ال بأس عليك أي  :ال خوف عليك و ُس ِّم َيت الحرب بأسا ً لما فيھا من الخوف (() ، (٦وصريح
ً
كالمه أنَّ البأساء أش ُّد من الضرّ اء وبھذا يكون وصف العذاب أ َّنه بئيس أكثر
مبالغة من وصفه بأ ّنه
مضرّ أل ّنه وصف مختلط فيه معنى الخوف لش ّدته وصرامته .
ِّي الفقير بائسا ً لظھور أثر البؤس عليه بمد يده للمسألة وھو على جھة المبالغة في الوصف
و ُسم َ
له بالفقر  ،ويقال البائس للمسكين ؛ أل ّنه في نھاية الفقر فقد ظھر عليه السكون للحاجة).(٧
فالوصف ھنا أُريد به المبالغة في رسم صورة العذاب وش ّدته إذا ما قيس باالستعماالت اللغوية
التي تعطي المعنى نفسه إلفادة معنى المبالغة في الوصف .
قُ ِر َئت اللفظة بقراءات متعددة أ ّدت إلى احتماليتھا) ،(٨فقُ ِر َئت )) ) َب ِئيْس ( بالھمزة على وزن
ِس ( بإثبات الھمزة وحذف الياء على وزن ) َفعِل ( ،و ) َب ِيس ( بكسر الياء
) َف ِع ْيل (  ،و) َبئ َ
وفتحھا من غير ھمز  ،و) َبيْأَس ( بفتح الباء وإسكان الياء وھمزة مفتوحة على وزن ) َف ْي َعل ( ،
) (١شرح الشافية  ،للرضي  ، ١٠٣/١ :وينظر  :الصرف الكافي  ، ١٥٢ ، ١٤٩ :والتطبيق الصرفي  ،د.عبدة
الراجحي .٧٨:
) (٢المغني الجديد في الصرف  ،محمد خير الحلواني . ٢٧٣ :
) (٣ينظر  :معجم مقاييس اللغة  ، ١٤٨ :مادة ) بأس ( .
) (٤الكشاف . ٢١٥/٢ :
) (٥العين  ، ٣١٦/٧ :مادة ) بأس ( .
) (٦الفروق اللغوية . ٢٢٤ :
) (٧ينظر  :المصدر السابق. ٢٠٣ :
) (٨ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس  ، ٣٥٩ :وذكر إ ّنھا إحدى عشرة قراءة  ،وينظر  :القراءات القرآنية في
ضوء علم اللغة الحديث  ، ٢٤٧ – ٢٤٥ :وذكر إ ّنھا سبعة وعشرون وجھا ً.
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فھذه خمس لغات مشھورة مستعمالت في القراءة (() ،(١فھي صفات مشبّھة للعذاب جيء بھا
بلغات متعددة على الرغم من اختالف بنيتھا الصرفية ّإال أنّ معناھا واحد  .وتطرّ ق ابن جني إلى
س ( على
ْس و ِب ْئ ٍ
ھذه القراءات بالبيان والتفصيل وبھا تظھر االحتماالت الصرفية  ،فقال ِ ) :بي ٍ
وزن ) ِفعْ ٍل () ،(٢وقراءة ) َباْئِس ( على وزن ) َفاْعِل (  ،و) َب َيسٍّ ( على وزن ) َف َع ٍّل () ،(٣وقراءة
ْ
س ( على وزن ) َفع ٍِّل () (٤وھي قراءة فيھا نظر لقول ِه
وقراءة ) َبأس ( على وزن ) َفعْ ل ( ،و ) َب ِّي ٍ
لقول ِه  )) :أمّا ) َبيِّس ( بتشديد الياء وكسرھا فليس على وزن ) َفعِّل ( كما ظنّ ابن مجاھد  ،بل
ھو على وزن ) َف ْيعِل ( تخفيف ) َب ْيئِس ( على قول من قال في تخفيف ) َس ْو َءة َ :س َّوة ( وفي
تخفيف ) شيء  :ش ّي ( فأبدل الھمزة على لفظ ما قبلھا  ...فصار ) َبيِّس ( (() .(٥ومنه قول
الشاعر :
ش َّيا ً
أنْ َي ْر َف َع ال ِم ْئ َز َر عنه َ

الو ِح َّيا
ض ِة َ
ُي ْع ِجل ُ ذا ال َق َبا َ

)(٦

وقراءة ) َبئِس ( على وزن ) َفعِل (  ،و ) ِب ْئس ( على وزن ) ِفعْ ل ( و ) َبيْس ( على وزن
)(٧
ِس ( فخففت الھمزة فصارت بين بين ،
) َفعْ ل( بغير ھمز  .وطريق صنع ھذا الوزن أ ّنه أراد ) َبئ َ
 ،أي  :بين الھمزة والياء  ،فلما قاربت الياء ثقلت فيھا الكسرة فأسكنھا طلبا ً لالستخفاف فصارت
ص ْي َد ( وإن كانت الياء ھنا في ) صيد ( محضة
ص ِي َد ( فقالوا َ ) :
في اللفظة يا ًء  ،كما خففوا ) َ
ص ِي َد( ونحو ھذا قولھم  ) :فكان
س ( ھمزة مخففة ) َبيْس ( ّإال أ ّنھا تشبه ياء ) َ
وكانت في ) َب ِئ َ
َي ْو َم ْي ٍذ لھا حكمھا ( أراد ) َي ْو َم ِئ ٍذ ( فخففت الھمزة  ،كما في ) َبيْس() .(٨وقد يجوز أ ّنه أراد تخفيف )
) َب ْيئِس ( على وزن ) َف ْي ِعل ( فصارت ) َبيْس ( بحذف الھمزة ثم أسكن الياء تخفيفا ً لتصبح ) َب ْيس
( مثل َ :ع ِل َم و َع ْلم  ،و َف ِخ َذ و َف ْخذ) .(٩أمّا قراءة ) َبيْس ( على وزن ) ِفعْ ل ( بغير ھمز فتحتمل
) (١الحجّ ة في القراءات السبع . ٩٢ :
) (٢ينظر  :المحتسب . ٢٦٤/١ :
) (٣ينظر  :المصدر السابق . ٢٦٥/١ :
) (٤ينظر  :المصدر السابق .
) (٥المصدر السابق .٢٦٦/١ :
) (٦ينظر  :الصحاح . ٨٦١/١ :مادة ) قبض (  ،ولسان العرب  ، ١٩٠/٥ :مادة ) قبض ( .
) (٧ينظر  :المحتسب . ٢٦٥/١ :
) (٨ينظر  :المصدر السابق . ٢٦٦/١ :
)٩

( ينظر  :المصدر السابق .

٨٨
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أمرين  :األوّ ل ؛ ما كان على ) ِفعْ ل ( في األوصاف وأصل عينه الھمزة ) ِب ْئس ( وبعدھا خ ّفف
فأ ُبدل يا ًء فصار ) َبيْس ( مثل ِ ) :ب ْئر و ِذ ْئب ( فصار ) ِبيْر و ِذيْب () ،(١وھذا يتبع لھجة من خفف
وحذ َِر  ،ثم
ِس ( كمَطِ َر َ
الھمز إلى الياء  .والثاني  :أ ّنه يكون قد أراد ) َف ِع َل ( فاألصل فيه ) َبئ َ
)(٢

ْس (
أسكن ونقل الحركة من العين إلى الفاء ثم خفف فقال َ ) :بي َ

ِس (
 .وقد يجوز أنْ يكون ) َبئ َ

ْس( كالقراءة الفاشية كقولھم في َ ) :ل ِبيْق لَ ِب َق  ،وفي َس ِميْج َسمِج () )) .(٣أمّا
مقصوراً من ) َب ِئي ٍ
قراءة ) َب ْيئِس( على وزن ) َف ْيعِل ( ففيه نظر ؛ وذلك أنّ ھذا البناء ممّا يختص به ما كان معتل
العين ك َسيِّد و َھيِّن و َديِّن ولَيِّن  ،ولم يجئ في الصحيح  ،وكأ ّنه إ ّنما جاء في الھمزة لمشابھتھا حرف
العلّة والشبه بينھا وبينھما من وجوه كثيرة (().(٤
س ( على وزن ) َف ْي َع َل ( ثم ُخ ِف َفت
س ( فظاھرھا أ َّنھا جاءت على الماضي ) َب ْي َئ َ
أمّا قراءة ) َب َي َ
س ( على الفعلية) . (٥وقُ ِرئت ) ِبئِس ( على وزن
الھمزة وأ ُلقيت حركتھا على الياء فصار ) َب َي َ
) ِفعِل ( فھي على االتباع مثل ِ :فخِذ وشِ ِھد) . (٦وقُ ِر َئت أيضا ً ) ِب ْئ َيس ( على وزن ) ِفعْ َيل ( فھو
من الصفات مثل  :ح ِْذ َيم) . (٧وحكى أبو حاتم ) ِب ِئيْس ( على وزن ) ِف ِعيْل( وغالبا ً ما يكون في
)(٨

 .بكسر الباء وھي لغة بني تميم  ،حلقي العين يكسرون أوّ له سواء

االسماء مثل ِ :ب ِعيْر وشِ ِعيْر
ً
صفة) . (٩وحكى أيضا ً ) َب ِّئس ( على وزن ) َفعِّل( مھموز العين فأنكرھا ور ّدھا). (١٠
أكان اسما ً أم

وبين المعاني المتقدمة في ضوء قراءات اللفظة تالزم داللي جميعھا بمعنى  :الشديد سواء
)(١١

أكانت باالسمية أم الفعلية فھي تحقق الداللة الوصفية المبالغ فيھا
) (١ينظر  :المحتسب . ٢٦٥/١ :
) (٢ينظر  :المصدر السابق .
) (٣ينظر  :المصدر السابق .
) (٤المصدر السابق .
) (٥ينظر  :المصدر السابق . ٢٦٦/١ :
) (٦ينظر  :المصدر السابق . ٢٦٧/١ :
) (٧ينظر  :المصدر السابق .
) (٨ينظر  :المصدر السابق .
) (٩ينظر  :البحر المحيط . ٤١١ /٤ :
) (١٠ينظر  :المحتسب . ٢٦٧/١ :
)١١

( ينظر  :كتاب معاني القراءات . ١٩٢ :

٨٩

 .وع ّدھا أبو حيّان أ ّنھا إثنتان
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وعشرون قراءة مشيراً إلى احتماليتھا االسمية والفعلية الثالثية والرباعية  ،فقال  :إ ّنھا قُ ِر َئت
ْس ( .
س  ،و َبي َ
س  ،و َبأْ َ
س  ،و َبأ َ َ
ْس  ،و َب َي َ
وبي َ
ثالثية اللفظة ورباعية  ) ،فالثالثي اسما ً ( َ ) :بئ َ
ِس ِ ،
س (  .و) الرباعي اسما ً ( :
س  ،و َب ْئ َ
س  ،و َباْ َ
س  ،و َبأ َ َ
وب ْئ َ
س  ،و َبئ َ
و) الثالثي فعالً ( َ ) :ب ِي َ
ِس ِ ،
ْس  ،و َباْئِسُ ( و ) الرباعي فعالً ( :
وب ِئي َ
ْس  ،و َب َيي َ
وب َيي َ
وب ْيئِس  ،و َب ْيئِس  ،و َبي َ
) َبيْأ َ َ
ْس ِ ،
َّس ِ ،
سِ ،
س (). (١
) َباْ َء َ
ومن ھذا يمكن القول  :إنّ لفظة ) َب ِئيْس ( احتملت احتماالت عديدة غيّرت في أصل البناء
الصرفي وفي داللته أيضا ً نتيجة للقراءات القرآنية أو اللغات المستعملة فيھا  ،فقد احتملت
الوصفية ) الصفة المشبّھة ( واسم الفاعل واالسم الثالثي والرباعي والفعل الثالثي والرباعي
والمبالغة وغيرھا ّ .إال أ ّنھا بقيت محافظة على معنى الوصفية بالداللة األصلية على الرغم من
اختالف الدالالت الفرعية وتشعباتھا وتعدد صيغھا ؛ إلمكانية الوصف بالمشتق وباالسم وبالفعل
على ح ٍّد سواء  .لذا قد ظ َّل معنى الوصفية للعذاب مستمراً وقائما ً بھيأة االسم الثالثي والرباعي
والفعل الثالثي والرباعي والمبالغة وغيرھا للصيغة ) َب ِئيْس ( على وجه المالزمة واالستمرار
فالبئيس صفة ال تكاد تنفك عن صاحبھا أال وھو العذاب ؛ أل ّنھا خصوصية من خصوصياته فھي
كطبيعته وھيأته التي ھو عليھا في أصل التكوين بكونه شديداً .

َ ) -٥فعِل (
قال تعالى  ] (( çÅ°F{$# ÛU#¤‹s3ø9$# Ç¨Β #Y‰xî tβθçΗs>÷èu‹y™)) :القمر  [ ٢٦ :فلفظة ) أَشِ ر ( صفة
مشبّھة على وزن ) َفعِل ( وھي صيغة قياسية في النعت لما كان ماضيه على وزن ) َف ِع َل ( بفتح
س و َح ُذ َر  ،وما كان بالفتح
الفاء وكسر العين  ،نحو َ :ف ِر َح  ،وقد جاء معه الضم للعين  ،نحو َ :ن ُد َ
أيضا ً فھو ممّا كان يد ّل على امتالء نحو  :ال َب َطر واألَ َشر) ،(٢واألُنثى منه على وزن ) َف ِع َلة (
وجمعه على وزن ) َفعِل ُ ْون () . (٣وبناء الصفة المشبّھة ) األَشِ ر ( من الالزم وال يبنى من
)(١
س ( على وزن ) َف َع َل ( من االسماء الثالثية
ينظر  :البحر المحيط  ، ٤١١/٤ :ذكر أبو حيّان الصيغة ) َب َي َ
س ( على وزن ) َفي َْع َل ( ثم حذفت الھمزة
وع ّدھا ابن جني من الفعلية الماضوية بكونھا مخففة من ) َب ْي َئ َ
س ( على الفعلية  .ينظر  :المحتسب . ٢٦٦/١ :
وأُلقيت حركتھا على الياء فصارت ) َب َي َ

) (٢ينظر  :شرح الشافية  ،للرضي . ١٠١/١ :
)٣

( ينظر  :دقائق التصريف . ٩٦ :

٩٠
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المتعدي) .(١و)) األَ َشر  :ال َب َط ُر  ،وقد أَشِ َر بالكسر َيأْ َش ُر أَ َش َراً فھو أَشِ ٌر ((
والشين والراء أصل واحد يد ُّل على الح ّدة  .من ذلك قولھم  :ھو أَشِ ٌر  ،أي  :بَطِ ٌر ُم َت َسرِّ ٌع ذو
ح َّد ٍة ،ويقال منه  :أَشِ َر َيأْ َش ُر (( ) ،(٣من ) َف ِع َل َي ْف َع ُل (  ،وقال الرّ اغب  :إنّ األَ َشر أبلغ من ال َب َطر
)(٢

 ،وإنّ )) الھمزة

وال َب َطر أبلغ من ال َف َرح).(٤
قُ ِر َئت اللفظة بقراءات متعددة أ ّدت إلى االحتمال في بنائھا الصرفي منھا ) أَشِ َر ( و)أَ ُ
ش َر(
)(٥
وح ُذر ،
بكسر الشين وضمھا  ،وھما لغتان فيه  )) .وھو بمنزلة قولك في الكالم  :رجل َحذِر َ
و َفطِ ن و َف ُ
طن  ،و َع ِجل و َعجُل (() .(٦وقيل  ) :األ ُ ُ
ش ُر ( بثالث ضمات وتخفيف الراء  ،وضم
الھمزة تبعا ً لضمة الشين ،وھي لغة فيه أيضا ً) .(٧ومنھا قراءة تشديد الراء )أَ َشرَّ ( فھو على وزن
)أ ْف َع َل ( من الشر وھو شاذ ) .(٨حمالً على ) أفعل التفضيل ( ؛ ألنّ إتمام خير وشر في أفعل
التفضيل قليل  ،وأنّ العرب ال تكاد تتكلم باألخير واألشرّ ّإال في ضرورة الشعر  ،فيقال  :ھو
أخير وأَ َشرَّ  ،قال الراجز  ) :بالل خير الناس وابن األخير().(٩
يالحظ أنّ اللفظة ) أَشِ ر ( احتملت احتماالت عديدة  ،فھي قد ُحمِلت على الصفة المشبّھة التي
ئ بھا  ،أو بحملھا على اسم التفضيل
ھي على وزن ) َفعِل ( وقراءاتھا التي تعزى إلى لغات قُ ِر َ
ي للقلّة والشذوذ والضرورة الشعرية ّ .إال أنّ بينھما فرقا ً
بقراءة تشديد الراء ) أَ َشرَّ ( فھو ممّا ع ُِز َ
دالليا ً من ناحية المعنى ؛ ألنّ البطر غير الشر  ،ولكن على الرغم من الفرق بين القراءتين
شر و األ ُ ُ
واالحتمالين ) الصفة المشبّھة ( بلغاتھا ) أَشِ ر و أَ ُ
شر ( و) أفعل التفضيل ( ) أَ َشرَّ (
بالبناء والمعنى  ،فھما يشتركان في تبيان معنى الوصفية ك ّل واح ٍد بطريقته ونمطه .
فالصفة المشبّھة ) أَشِ ر ( تريد تحقيق معنى الوصفية على وجه الدوام واالستمرار  ،أي :
) (١ينظر  :ھمع الھوامع . ٣٢٨/٣ :
) (٢الصحاح  ، ٤٨٢/١ :مادة ) أشر ( .
) (٣معجم مقاييس اللغة  ،٦٢ :مادة ) أشر ( .
) (٤ينظر  :المفردات  ٧٧ :مادة ) أشر ( .
) (٥ينظر  :إمالء ما منّ به الرحمن . ٢٥٠/٢:
) (٦معاني القرآن  ،للفرّاء . ١٧/٣ :
) (٧ينظر  :البحر المحيط .١٧٩/٨ :
) (٨ينظر  :المصدر السابق .
)٩

( ينظر  :المصدر السابق .

٩١
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الدوام واالستمرار في ح ّدته بمالزمة الصفة لصاحبھا .
أمّا صيغة أفعل التفضيل ) األَ َشرَّ ( فترمي لبيان معنى الوصفية أيضا ً  ،ولكن بوصفھا أعلى
ً
مراتب العذاب لكونه أح ُّد شي ٍء فيه وأعاله
مرتبة وأكثره امتال ًء  .والفرق يكاد يكون طفيفا ً ؛ ألنّ
المالزمة والدوام للصفة تد ّل على الوصفية بوتير ٍة واحد ٍة لصفة العذاب  .أمّا أفعل التفضيل فتد ّل
على مراتب في وصف العذاب بأعاله وأقواه وأش ّده .

َ ) -٦ف ُع ْول (
جاءت ھذه الصيغة في االستعمال القرآني في قوله تعالى āω ×οts)t/ $pκ¨ΞÎ) ãΑθà)tƒ …çµ‾ΡÎ) tΑ$s% )) :
 ] (( uÚö‘F{$# çÏVè? ×Αθä9sŒالبقرة  [٧١ :فاللفظة ) َذل ُ ْول ( صفة مشبّھة على وزن ) َفع ُْول( وأ ّنھا
من األوزان القليلة للصفة المشبّھة إذا ما قيست بأوزانھا األ ُخرى وبالخصوص ) َف ِعيْل و َفعِل ()،(١
() ،(١فھما أكثر استعماالً من ) َفع ُْول ( في باب الصفة المشبھة). (٢
وھذا الوصف ) َفع ُْول ( يفيد معنى المبالغة – فھو من أوزانه القياسية – واحتمال أنْ تكون
)ذلول ( على وزن ) َفع ُْول ( بمعنى ) مذلول ( اسم مفعول على وزن ) َم ْفع ُْول () ،(٣وھو ممّا
ُع ِد َل به من ) مفعول ( الى ) َفع ُْول ( للداللة على المبالغة في الوصف  ،ومثله قوله تعالى uθèδ)) :
 ](( $pκÈ:Ï.$uΖtΒ ’Îû (#θà±øΒ$$sù Zωθä9sŒ uÚö‘F{$# ãΝä3s9 Ÿ≅yèy_ “Ï%©!$#الملك  [ ١٥ :و)) )ال َفع ُْول (
بمعنى ) المفعول ( جاز أن يكون بالھاء وبغير الھاء  ،يقال  :جمل َر ُك ْوب  ،وناقة َر ُك ْوب
وحل ُ ْوبة (( ) .(٤قال عنترة :
وحل ُ ْوب َ
ور ُك ْوبةَ ،
َ

) (١ينظر  :المغني الجديد في علم الصرف . ٢٧٦ :
) (٢ينظر  :صراع األنماط اللغوية . ٨٢ :
) (٣ينظر  :إمالء ما منّ به الرحمن . ٤٣/١ :
)٤

( دقائق التصريف . ٧٥ :

٩٢
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َ
سحم
َ
سوداً كخافية الغراب األ ِ

فيھا اثنتان وأربعون َحلُ ْو َب ًة
إذا جاء بھا بالھاء  ،أمّا بغيرھا فقال اآلخر :
ُ
يبيت الندى يا أ ُ ّم عمر ٍو ضجيعه

)(١

ب
إذا لم يكن في المنقيات َحل ُ ْو ُ
الذ ّل بالكسر  :اللِين  ،وھو ض ّد الصعوبة  ،يقال  :دابة َذل ُ ْول بيّنة ِّ
وأصلھا من )) ِّ
الذ ِّل(()،(٣
)(٢

يقالَ )) :ذ َّل َي ِذ ُّل ذ َِّالً  ...وھي َذل ُ ْول  ،أي  :ليست بصعبة (() .(٤فـ )) الذال والالم في التضعيف
والمطابقة أصل واحد يد ُّل على الخضوع واالستكانة واللِّين ((

)(٥

 .و)) الذلول من البھيمة ما

كانت منقادة ومعتادة للعمل (( ) ،(٦بالتذليل والتعليم لألعمال التي ُتراد من نوعھا من البقر  ،فھي
ال تنقاد لك ِّل أعمال البقر) ،(٧قال الزمخشري  )) :ال َذل ُ ْول  :صفة لبقر ٍة بمعنى بقرة غير َذل ُ ْول
يعني  :لم ُت َذلَّل للكراب وإثارة األرض (( ) .(٨فھي صفة داخلة في حيّز النفي  .أي  :نفي إثارتھا
األرض).(٩
لذا يمكن القول  :إنّ لفظة ) َذل ُ ْول ( قد احتملت احتمالين  .فكان في األوّ ل  :الداللة على الصفة
المشبھة بوزن ) َفع ُْول ( وھي من أوزانھا القليلة ؛ أل ّنھا صفة مالزمة للبقرة وتكاد تكون سجية
من سجاياھا أ ّنھا غير ُم َذلَّ َلة ح ّتى تثير األرض  .والثاني  :أ ّنھا صيغة معدول بھا من ) اسم
المفعول ( إلى صيغة ) َفع ُْول ( وھي من األوزان القياسية للمبالغة وصفت بھا البقرة للداللة على
المبالغة في عدم انقيادھا وتذليلھا ح ّتى تكون مزاولة ألعمال البقر االعتيادية  ،فھي إشارة إلى
معنى التوكيد بعدم تذليلھا وتطويعھا واستخدامھا .
ً
سجية
فاالحتماالن كالھما أفاد معنى المبالغة في الوصف بعدم التذليل  ،ليكون ھذا الوصف
ً
وطبيعة فيھا  ،والعدول بھا قد سار بھا إلى المعنى نفسه .
) (١ديوانه  ، ١٩٣ :وشرح ديوانه . ١٤٤ :
) (٢البيت لكعب بن سعد الغنوي  ،ينظر  :األصمعيات . ٩٦ :
) (٣الصحاح  ١٢٧٦/٣ :مادة ) ذلل ( .
) (٤المفردات ٣٣٠ :مادة ) ذ َّل ( .
) (٥معجم مقاييس اللغة  ٣٦٢ :مادة ) ذ َّل (.
) (٦مواھب الرحمن .٣٩٣/١ :
) (٧ينظر  :آالء الرحمن . ٢٠٣/١ :
) (٨الكشاف . ١٤٢-١٤١/١ :
)٩

( ينظر  :البحر المحيط .٤٢٠/١ :

٩٣

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

المبحث الرابع  :االحتمال في صيغة اسم المفعول
ُكرم (() ،(١فيصاغ من
واسم المفعول  )) :ھو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه كمضروب وم َ
الفعل الثالثي المجرّ د على وزن ) مفعول ( قياسا ً ّ
مطرداً) (٢أمّا من غير الثالثي فعلى وزن
مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما ً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر) .(٣فھو يدلّل على وصف
الحدث والحدوث وذات المفعول  ،والحدوث فيه يدلل على وجود الداللة الزمنية ) المضي والحال
واالستقبال ( ) .(٤وقيل  :إنّ الميم وزيادتھا في اسم المفعول ُتعد حادثة واللغات السامية األ ُخرى لم
لم تستعمل ھذه الصيغة وال تستعمل سابقة الميم مع أنّ ھناك صيغا ً ُعب َِّر بھا عن اسم المفعول ،
وعلى ھذا تكون الميم وزيادتھا طارئة في العربية).(٥
وجاء اسم المفعول بصيغ متعددة في االستعمال القرآني وفيھا احتمال صرفي ومن ھذه الصيغ:

َ ) -١م ْف ُع ْول (
قال تعالى  ] (( #Y‘θãmô‰¨Β $YΒρâõ‹tΒ $pκ÷]ÏΒ ólã÷z$# tΑ$s% )) :األعراف  [ ١٨ :إنّ لفظة )مذءوم(
اسم مفعول على وزن ) مفعول (  .أي  )) :مذموما ً  ،يقال ِ :ذ ْم ُت ُه أَ ِذ ْي ُم ُه َذ ْي َما ً ،و َذ َم ْم ُت ُه أَ ُذ ُّم ُه َذ َّما ً ،
و َذأَ ْم ُت ُه َذ ْأ َما ً (( ) ،(٦و)) الذام والذيم أش ُّد العيب يقال  :ذامه يذامه ذاما ً فھو مذءوم وذامه يذيم ذيما ً
وذاما ً فھو مذيم (() .(٧ومن ھذا يالحظ أنّ الصيغة قد احتملت احتمالين في أصلھا  ،أھي من )ذأم(
)ذأم( المھموز؟ أو من ) ذيم ( بإبدال الھمزة يا ًء ؟ وقد قُ ِرئ بھما).(٨

) (١شرح شذور الذھب . ٣٩٦ :
) (٢ينظر  :شرح المفصل  ، ٣١١/٩ :وأوضح المسالك . ١٧٢ :
) (٣ينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٩٤ :
) (٤ينظر  :معاني األبنية في العربية  ٥٩ :ـ  ، ٦٠والداللة الزمنية في الجملة العربية . ٨٥ :
) (٥ينظر  :صراع األنماط اللغوية . ٨٣ :
) (٦المفردات  ، ٣٣٥ :مادة ) ذأم ( .
) (٧مجمع البيان . ٥٠٢/٤ :
)٨

( ينظر  :البحر المحيط . ٢٧٨/٤ :

٩٤

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

ب(().(١
فاحتمالية أصالة الھمزة تكون )) الذال والھمزة والميم أصل يد ُّل على كراھي ٍة وعي ٍ
فمذءوم من ذأمته إذا عبته وذممته) .(٢أمّا قراءة غير المھموز ) َم ُذ ْوم ( فاحتملت احتمالين أيضا ً :
األَوّ ل ؛ أن تكون من ) ذأم ( المھموز فسھَّل الھمزة وحذفھا وألقى حركتھا على الذال فأصبحت
) َم ُذ ْوما ً (

)(٣

 .والثاني  )) :أنْ يكون من ) ذام ( غير المھموز ) يذيم ( كباع يبيع فأبدل الواو بيا ٍء

كما قالوا في مكيل مكول (() ،(٤واسم المفعول منه )مذيم( كمكيل ومبيع).(٥
ئ بھما  ،وھو احتمال لم يغيّر المعنى على الرغم
فھما احتماالن في أصل اسم المفعول قد قُ ِر َ
من اختالف األصل ) الھمز وتركه ( ؛ أل ّنھما يدالن على معنىً واحد أال وھو العيب والنعت به .
واألظھر في قراءة ترك الھمز ھو الميل باللفظة إلى التخفيف والتسھيل وھذا ما يرجع إلى كونه
لغة ولھجة اعتادتھا القبائل العربية القديمة الحضرية أوّ لھا الحجازية  ،وعزا الدكتور ) أحمد علم
الدين الجندي ( تسھيل الھمز إلى قبائل متعددة وھي  ) :الحجاز وغاضرة وھذيل وأھل المدينة
واألنصار وقريش وكنانة وسعد بن بكر () .(٦فھي ظاھرة موجودة بسعيھم للتخلص من الھمز
فيكون بالتخفيف أو الحذف أو اإلبدال .

ُ ) -٢م َف ْع َلل (
جاء في قوله تعالى (( ÏIωàσ‾≈yδ 4’n<Î) Iωuρ ÏIωàσ‾≈yδ 4’n<Î) Iω y7Ï9≡sŒ t÷t/ tÎ/x‹ö/x‹•Β )) :
]النساء [١٤٣:فلفظة ) مذبذبين ( اسم مفعول واحدهُ ) ُم َذ ْب َذب ( على وزن ) ُم َفعْ َلل ( ثم زيدت
عليه الالحقة ) الياء والنون ( للداللة على جمع السالمة للمذكر  .و )) ُم َفعْ َلل  :من الفعل المبني
للمجھول ) فُعْ ِل َل ُي َفعْ َل ُل ( (() .(٧والذبذبة  :حكاية صوت الحركة للشيء المعلّق ،ثم استعير لك ِّل

) (١معجم مقاييس اللغة  ، ٣٧٢ :مادة ) ذأم ( .
) (٢ينظر  :الكشاف  ، ١٤٧/٢ :وإمالء ما منَّ به الرحمن . ٢٦٩/١ :
) (٣ينظر  :المحتسب . ٢٤٣/١ :
) (٤البحر المحيط . ٢٧٨/٤ :
) (٥ينظر  :المحتسب . ٢٤٣/١ :
) (٦ينظر  :اللھجات العربية في التراث . ٣٣٦/١ :
)٧

( أبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٩٤ :

٩٥

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

ب وحرك ٍة  ،فمذبذبين مضطربين مائلين تار ًة إلى المؤمنين وتار ًة إلى الكافرين) .(١قال
اضطرا ٍ
النابغة الذبياني :
ألم َت َر أَنَّ  Wأعطاك سور ًة

ب
َت َرى كل َّ َم ْلكٍ دونھا َي َت َذ ْب َذ ُ

)(٢

ب ((
وتقول َ )) :ذ َّببْنا إِبلنا  :سقناھا سوقا ً شديداً بتذبذ ٍ
عنترة :
)(٤
وأَدْ َر َك ُه وق ُع م ِْر ًدى َخشِ ْب
ب ِو ْر ٌد على إِ ْث ِر ِه
ُي َذ ِّي ُ
)(٣

 ،بمعنى  :اضطرب وحركة  ،قال

أختلف المذھبان البصري والكوفي في أصل ) مذبذبين ( فذھب البصريون إلى أ َّنھا من
ب ( على وزن ) َف َع َل (
الرباعي المجرّ د على وزن ) َفعْ َل َل (  ،وقال الكوفيون  :إنّ أصلھا من ) َذ َب َ
الثالثي المجرّ د). (٥
ويرى ابن جني أ َّن ُه )) من َذ َّبب ُ
ْت عن الشيء أي  :صرفت عنه شيئا ً يريده إلى غير جھته
وقريب من لفظ ِه ّ ،إال أ َّنه ليس من لفظه كما يقول البغداديون وأبو بكر معھم ؛ وذلك أنّ َذ َّبب ُ
ْت من
ذوات الثالثة  ،وذبذب من مكرر األربعة فھو كقولھم  :عين َثرَّ ة وثرثارة  ،وھو كثير في
)(٦

معناه((

ب ( بأ ّن ُه حصل فيه إبدال
 .ونجد أبا حيّان ينقل قول ابن جني في أصل الثالثي من ) َذ َب َ

من أحد المضعفين وھي الباء الثانية ذاالً وأصبحت ) ذبذب ( على الرأي الكوفي

)(٧

 .وھذا قول

فيه نظر ؛ ألنّ اإلبدال في معناه استبدال حرف بحرف وبھذا يكون اإلبدال من الباء الثانية ذاالً
فتصبح اللفظة ) ذبذ ( والصواب أنْ يقال  :زيادة ذاالً بين الباءين حتى تصير ) ذبذب ( من
األصل الثالثي على الرأي الكوفي  .لذا أنّ الصيغتين ) ُي َذ ْب َذبُ و ُي َذبِّبُ ( إشارة إلى الجذرين وھذا
االختالف أ ّدى إلى االحتمال في أصل اسم المفعول ) مذبذبين ( أھو من الرباعي المجرّ د بتكرار
مقطعي على وزن ) َفعْ َل َل ( أو ھو من الثالثي المجرّد ؟
) (١ينظر  :المفردات  ، ٣٢٥ :مادة ) َذبَّ ( .
) (٢ديوانه . ٤٢ :
) (٣المفردات  ، ٣٢٥ :مادة ) ذبَّ ( .
) (٤شرح ديوان عنترة  ١٨ :واختلفت رواية البيت بأ ّنه  ) :ي َُذيِّبُ ِورْ ٌد على إِ ْث ِر ِه وأمكنه وق ُع مِرْ ًدى َخشِ بْ
ينظر  :معجم مقاييس اللغة  ٣٤٦ :مادة ) ذبّ (  ،والمفردات  ٣٢٦ :مادة ) ذبّ ( .
) (٥ينظر  :إمالء ما منَّ به الرحمن . ١٩٩/١ :
) (٦المحتسب . ٢٠٣/١ :
)٧

( ينظر  :البحر المحيط . ٣٩٢/٣ :

٩٦

( ،

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

واحتملت معنى اسم الفاعل بقراءة ) ُم َذ ْبذِبين ( بكسر الذال  ،والمعنى مذبذبين أنفسھم أو دينھم،
وقد تكون بمعنى ) متذبذبين ( كما جاء صلصل وتصلصل بمعنى واحد وھو اسم الفاعل أيضا ً). (١
نقل أبو الفتح قول البعيث بن حريث :
سلسبيل ودون ُه
خيال ٌ أل ُ ِّم ال َّ

ب
مسيرةُ شھر للبريد المذب ِذ ِ
)(٢

أي  :المھتز القلق الذي ال يثبت في مكان

 ،وكال االحتمالين ) اسم الفاعل واسم المفعول (

بقراءتي فتح الذال وكسرھا يدالن على معنى الوصفية ؛ أل ّنھا تصف حالھم .
ومجمل القول  :إنّ في اللفظة احتمالين  :احتماالً في أصلھا كونه من الثالثي أو الرباعي  ،وھو
محط خالف بين المذھبين  ،واحتمال في اشتقاقھا بفتح الذال أو كسرھا لتكون بمعنى ) اسم
المفعول أو اسم الفاعل (  .والرأي أنّ ) مذب َذبين ( لألصل الرباعي المجرّ د من ) ُي َذ ْبذِبُ ( بتكرار
ين (
مقطعي  ،أمّا إذا كان من الثالثي المجرّ د ) ُي َذبِّبُ ( فالب َّد من أن يكون اسم المفعول منه ) ُم َذب َِّب َ
ھذا من جانب ومن آخر بُعد التوجيه المتكلّف الذي نقل ُه أبو حيّان عن ابن جني المتضمن رأي
الكوفيين بإبدال الباء الثانية ذاالً  ،والرأي زيادة الذال بين الباءين كما ھو مب ّين  .واالحتمال الثاني
بين اسم المفعول واسم الفاعل ال يكاد يفترق في معناه وإ ّنما كالھما يعبّر عن وصف حالھم بأنْ
يكون ھناك من يذبذب أعمالھم وتصرفاتھم فكان اسم مفعول  ،أو ھي طبيعة صادرة منھم موجودة
في تصرفاتھم  ،أي  :ھي ناتجة عن نفوسھم وسجاياھم كان اسم فاعل .

٣ـ ) ُم َف َّعل (
استعملھا القرآن الكريم في قوله تعالى  ] (( Ï πtΒ§θ|¡ßϑø9$# zÈ≅ø‹y‚ø9$#uρ )) :آل عمران [ ١٤ :
فاللفظة ) ُم َس َّومة ( اسم مفعول على وزن ) ُم َفعَّل ( والتاء للتأنيث أُلحقت في البنية لتكون
)ال ُم َس َّومة ( نعتا ً للخيل  ،المجموع جمع تكسير ؛ ألنّ كل جمع تكسير مؤنث وتد ّل على التكثير
بداللة الجموع  ،فأصبحت ) ُم َف َّع َلة ( ووزن ) ُم َفعَّل ( اسم مفعول من المجھول ) فُ ِّع َل ُي َف َّع ُل (). (٣

) (١ينظر  :البحر المحيط . ٣٩٤/٣ :
َ
مذبذبين ( على اسم المفعول بفتح
) (٢المحتسب  ، ٢٠٣/١ :وذكر أبو حيّان رواية أخرى للبيت بحمل لفظة )
الذال وليس بكسرھا  ،ينظر  :البحر المحيط . ٣٩٢/٣ :
)٣

( ينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه  ، ١٩٤ :والعربية الفصحى . ١٤٩ :

٩٧

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

احتملت الصيغة احتماالت في الجذر  ،فقيل  :إ َّنھا من ) السيما ( بالياء وھي العالمة

)(١

 .قال

الشاعر :
له سيميا ُء ال ُت َ
ص ْر
ش ُّق على ال َب َ

بالحسن يافعا ً
غال ٌم رماه W
ِ

)(٢

والسومة مثلھا قال الزجاج  )) :الخيل عليھا السيماء والسَّو َمة وھي العالمة ((). (٣
وسوم الفرس تسويما ً  :جعل عليه
إذن أنّ )) السيمة والسيماء والسيمياء بكسرھن  :العالمة ،
َّ
ً
سيمة ((

)(٤

 ،قال تعالى y7În/u‘ y‰ΖÏã ºπtΒ§θ|¡•Β  &ÏÛ ÏiΒ Zοu‘$y∨Ïm öΝÍκön=tã Ÿ≅Å™÷ã∴Ï9 )) :

 ] ((tÏùÎô£ãΚù=Ï9الذاريات  ٣٣ :ـ  [ ٣٤أي  :عليھا أمثال الخواتيم

)(٥

 .فھي من الوسام والعالمة أو

اإلشارة  .وقد احتملت أنْ تكون من ) سوم ( تقول َ :س َّو َمھا الحسن ومن ُه قولك  :رجل وسيم
)(٦

ويكون ذلك لمن ا ّدعى القلب

على وزن ) عفل (  ،ويجوز أنْ تكون ال ُم َس َّو َمة السائمة من
)(٨

سام) .(٧أي  )) :الراعية في المروج سامت سرحت وأخذت سومھا من الرعي ((

 .فھي

احتماالت قد غيّرت في المعنى لصيغة اسم المفعول ؛ ألنّ األوّ ل  :ما كان أصله الياء فھو بمعنى
العالمة واإلشارة  .والثاني  :ما كان أصله الواو فھو بمعنى  :الوسامة بالحمل على القلب في
حروف ) سوم ( ومنھا قال  ) :وسيم (  .والثالث  :ما كان أصله األلف فھو بمعنى  :الرعي .

) (١ينظر  :معاني القرآن  ،للكسائي  ، ٩٧ :وتفسير القرطبي . ٢٣/٤ :
)(٢
ص ِر ( بكسر الراء .
ينظر  :الصحاح  ١٤٤٥/٢ : .مادة ) سوم ( ،ومجمع البيان  ، ٥٣٦/٢ :برواية ) ال َب َ
ولسان العرب  ، ٣٧٢/٣ :مادة ) َس َو َم (  .وھو لقيس بن عنقاء الفزاري .

) (٣معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج  ٣٨٣/١ :ـ . ٣٨٤
) (٤القاموس المحيط  ، ١٠٣٦ :مادة ) سوم ( .
) (٥ينظر  :الصحاح  ١٤٤٤/٢ :مادة ) سوم ( .
) (٦ينظر  :البحر المحيط . ٤١٥/٢ :
) (٧ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج  ٣٨٣/١ :ـ  ، ٣٧٤والقاموس المحيط  ١٠٣٦ :مادة ) سوم (  ،وآالء
الرحمن . ٢٥/٢ :
)٨

( البحر المحيط . ٤١٥/٢ :

٩٨

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

٤ـ ) َف ِع ْيل (
قال تعالى  ] (( ¸ξ‹ÏGsù tβθßϑn=ôàãƒ Ÿωuρ )) :النساء  [ ٤٩ :فاللفظة ) فتيل ( على وزن ) َف ِع ْيل (
وھذه الصيغة م ّما نابت فيه عن ) مفعول ( للداللة على معناه  ،نحو  :جريح وكحيل
)(٢

ينقاس ذلك في شيء ٍ بل يقتصر فيه على السماع ((

)(١

 )) ،وال

 .وقيل  :إنّ صيغة ) َف ِع ْيل ( تطوّ رت إلى

صيغة ) مفعول ( وكان ھذا سببا ً في عدم شيوع ھذه الصيغة ) َف ِع ْيل ( بشكل واسع وفعليّ في
)(٣

اللغة

 .ويبدو لي أنّ ھذا قول فيه بعد عن الواقع اللغوي ؛ ألنّ صيغة ) َف ِع ْيل ( واسعة وشائعة

االستعمال فھي صيغة تشترك مع اسم الفاعل والصفة المشبھة وصيغ المبالغة واسم المفعول
المعدول به  ،والعدول بھا عن صيغ أ ُخرى دليل على شيوعھا في االستعمال اللغوي .
وقيل  :إ ّن ُه قد ص ُِرف من ) مفعول ( إلى ) فعيل ( ؛ ألنّ الياء أخفّ من الواو
صوتي  ،والواقع أنَّ العلّة في العدول ھي علّة داللية ؛ ألنّ الوصف بصيغة ) فعيل ( أبلغ من
)(٤

 .فھو تعليل

)مفعول ( ؛ أل ّن ُه يد ّل على الثبوت والثبوت النسبي فجريح أبلغ من مجروح وكحيل أبلغ من
)(٥

مكحول  .قال الكفوي  )) :الحميد ) فعيل ( من الحمد بمعنى محمود وأبلغ منه ((

؛ ألنّ

الوصف بصيغة ) مفعول ( تد ّل على الضعف في الوصف بخالف ) فعيل ( التي تد ُّل على الش ّدة
ُ
ِّي ما يكون
والمبالغة في الوصف) . (٦قال الراغب )) :
فتلت الحب َل فتالً  ،والفتيل  :المفتول  ،و ُسم َ
يكون في ِّ
شق النواة فتيالً لكونه على ھيأت ِه  ...وھو ما تفتل ُه بين أصابعك من خيط أو وسخ ((). (٧
 .وذكر المفسرون أَ َّن ُه كناية عن الشيء الحقير التافه) ، (٨قال النابغة :

) (١ينظر  :ھمع الھوامع . ٣٢٨/٣ :
) (٢شرح ابن عقيل . ١٠٧/٣ :
) (٣ينظر  :صراع األنماط اللغوية . ٩٢ :
) (٤ينظر  :إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم  ،البن خالويه . ١٨ :
) (٥الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية . ١٥٩/٢ :
) (٦ينظر  :معاني األبنية في العربية  ٦٢ :ـ ٦٣.
) (٧المفردات  ، ٦٢٣ :مادة ) فتل ( .
) (٨ينظر  :مجمع البيان  ، ٧٥/٣والبحر المحيط  ، ٢٨٢/٣ :وآالء الرحمن  ، ٤٥٧/٢ :ومواھب الرحمن :
. ٣١١/٨

٩٩

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني
الجيش ذا األلوف ويغزو
يجمع
َ

دو فتيالً
ُث َّم ال َي ْر َزأ ُ ال َع َّ

)(١

وھذا العدول ھو احتمال صرفي للصيغة ) فعيل ( بمعنى ) مفعول (  .كما واحتملت الصيغة
ِّي به الوسخ المفتول بين أصبعيك أو
)فعيل ( معنى االسمية عندما ُع ِد َل بھا عن ) مفعول ( وسم َ
الخيط الذي في بطن النواة

)(٢

 .لذا يمكن القول  :إنّ لفظة ) فتيل ( معدول بھا من ) مفعول (

إلظھار المبالغة في الوصف والدقة فيه  ،لذا ھي احتملت اسم المفعول بالعدول إلى صيغة )فعيل(
للسبب نفسه  .وھذا كثير الورود في القرآن الكريم  ،قال تعالى y7‾ΡÎ*sù $pκ÷]ÏΒ ólã÷z$$sù tΑ$s% )) :

‘ ] (( ÒΟŠÅ_uالحجر  [ ١٧ :وقال :

)) ×Ïδu‘ |=|¡x. $oÿÏ3 ¤›Í÷ö∆$# ‘≅ä.

((] الطور ، [ ٢١ :

وقال  ] (( 7‰ƒÏ‰|¹ &!$¨Β ÏΒ 4’s+ó¡ãƒuρ æΛ©yγy_ ÏµÍ←!#u‘uρ ÏiΒ )) :إبراھيم . [ ١٦ :
وقيل  :ھي ممّا انتقلت إلى معنى االسمية المحضة وذلك بالتسمية بھا وھي تسمية لخيط الوسخ
أو للخيط الذي في بطن النواة أو لقشرتھا  ،ومثل ھذا كثير في اللغة  ،مثالً  :إ َّنك تسمّي شخصا ً
بعادل وناصر وحافظ  ،فقد انتقل وزن الوصف باسم الفاعل إلى معنى االسمية المحضة ؛ أل َّنك
سمّيت بھا .

٥ـ ) َف ُع ْول (
جاءت ھذه الصيغة في قول ِه تعالى (( tβθè=ä.ù'tƒ $pκ÷]ÏΒuρ öΝæκâ5θä.‘u $pκ÷]Ïϑsù öΝçλm; $yγ≈oΨù=©9sŒuρ )) :
]يس [٧٢:فصيغة ) َر ُك ْوب ( على وزن ) َفع ُْول ( وھي من الصيغ التي تنوب عن ) مفعول (

)(٣

،

 ،وھي مستعملة ولكن استعمالھا محدود وضيّق إذا ما قيس بصيغة ) مفعول (  ،ويرى بعض
الدارسين المحدثين أنّ صيغة ) َفع ُْول ( قد تطوّ رت إلى ) مفعول ( ولع ّل ذلك سبب عدم انتشار

) (١ديوانه . ١٣٢ :
) (٢ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّ اء  ، ١٩٠/١ :ومعاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج . ٦٠/٢ :
)٣

( ينظر  :المقرّ ب . ٤٩٨ :

١٠٠

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني
صيغة ) َفع ُْول ( بشكل واسع

)(١

بھذا المعنى  .وھي صيغة معدول بھا عن ) مفعول ( والغرض

من ذلك العدول أنَّ صيغة ) َفع ُْول ( استطاعت أنْ تحتفظ بقوّ ٍة معينة في التعبير عن الصفة أو
الحدث

)(٢

 .فقد احتملت اللفظة مع ًنى جديداً لصيغة ) مفعول ( بعدولھا إلى ) َفع ُْول ( لتد َّل على

القوّ ة في التعبير عن الحدث ووصفه بقراءة ) َر ُك ْوب ( بفتح الراء وضم العين وھي قراءة
الجمھور  ،وھذا ما ذكرهُ العلماء بأَنَّ ) َر ُك ْوب ( بمعنى ) مركوب ( ) َفع ُْول ( بمعنى )مفعول().(٣
أمّا قراءة ) َر ُكوبتھم ( بالتاء فھي قراءة عائشة وھي األصل عند الكوفيين إذ جيء بھا للتفريق
بين الفاعل والمفعول  ،فامرأة صبور وشكور فھذا فاعل دون تاء  ،وناقة حلوبة وركوبة بإثباتھا
فھو مفعول

)(٤

 .وإ ّنما جيء بھا بغير التاء على جھة النسب عند البصريين  .أي  :ذي ركوب

)(٥

.

وركوب ُتھم ( بمعنى  :ما يُركب) . (٦وھما اسما مفعول .
والقراءتان َ ) :ر ُك ْو َبھم َ
وقُ ِر َئت أيضا ً بضم الراء والكاف ) ُر ُك ْو ُبھُم ( ففيھا احتماالن  :األوّ ل ؛ اسم الفعل
)(٨
ِف مضافه  ،أي  :ذو
األخفش األوسط  )) :وال ُر ُكوب  :ھو فعلھم ((  ،والثاني ؛ المصدر ُ ،حذ َ
ُر ُك ْوبھم) . (٩وھي قراءة ّ
شاذة .
)(٧

 ،قال

يبدو أنّ األصل اللغوي للفظة أصل واحد ويشكل مفھوما ً  ،إال ّ أَ ّنھا ُع ِد َل بھا لتشكل احتماالً
) َفع ُْول( بمعنى ) مفعول ( وذلك لزيادة القوّ ة في التعبير بالوصف  .بيد أنَّ ھذه الصيغة المعدول
ت أُخرى لتد َّل على اسم المفعول والنسب واسم الفعل والمصدر،
بھا لصيغة ) َفع ُْول ( قُ ِر َئت بقراءا ٍ
وھي مجموعة من المصاديق لذلك المفھوم  .إنْ ھي ّإال دالالت فرعية ُح ِم َلت على تلك القراءات ،
) (١ينظر  :صراع األنماط اللغوية . ٩١ :
) (٢ينظر  :العربية الفصحى . ٩٥ :
) (٣ينظر  :معاني القرآن  ،للكسائي  ، ٢١٨ :ومعاني القرآن  ،للفرّاء  ، ٢٦٥/٢ومجاز القرآن  ،ألبي عبيدة :
 ، ١٦٥/٢ومعاني القرآن  ،لألخفش األوسط  ، ٤٨٩/٢ :وإمالء ما منَّ به الرحمن  ، ٢٠٤/٢ :والبحر
المحيط . ٣٣١/٧ :
) (٤ينظر  :مشكل إعراب القرآن . ٦٠٨/٢ :
) (٥ينظر  :مشكل إعراب القرآن ، ٦٠٨/٢:وإمالء ما منَّ به الرحمن . ٢٠٤/٢ :
) (٦ينظر  :الكشاف . ٦٦٤/٣ :
) (٧ينظر  :مشكل إعراب القرآن  ، ٦٠٨/٢ :ويقول الزجاج  )) :وال أعلم أحداً قرأ بھا (( معاني القرآن
وإعرابه ، ٢٩٥/٤ :قراءة الحسن واالعمش .
) (٨معاني القرآن  ،لألخفش األوسط . ٤٨٩/٢ :
)٩

( ينظر  :البحر المحيط  ، ٣٣١/٧ :واإلتحاف . ٤٠٤/٢

١٠١

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

فالمفھوم ثابت والمصاديق متعددة ولم تكن تلك االحتماالت مغيّر ًة في المعنى األصلي للفظة وإ ّنما
ھو تغيير في المعاني الفرعية .

٦ـ ) ُم ْف َعل (
قال تعالى  ] (( ×οy‰|¹÷σ•Β ΝÍκön=tã $pκ¨ΞÎ) )) :الھمزة  [ ٨ :إنّ لفظة ) ُمؤصدة ( اسم مفعول على
وزن ) ُم ْف َعل ( والتاء للتأنيث من الفعل الرباعي المبني للمجھول ) أ ُ ْف ِع َل ُي ْف َع ُل ( كأ ُ ْك ِر َم فھو
)(١
ص َد ( على وزن ) َف َع َل ( ؛ ألنّ صيغة
صد  .وقد يكون من الثالثي ) َو َ
ُم ْك َرم  .فأ ُ ْوصِ َد فھو م ُْؤ َ
اسم المفعول قد تختلط بين الرباعي والثالثي  ،مثل  :مبطول ومتعوب  ،فھذه الصيغ يجب أن
تكون على وزن ) ُم ْف َعل ( وھو استعمال شاذ  ،إذ جعله مقبوالً كان يمثل لھجة معينة) ، (٢في ) َف َع َل
ُ
فعلت وأفعلت ( فأخذت ھذه الظاھرة جنبا ً كبيراً من اھتمام اللغويين
) َف َع َل وأَ ْف َع َل ( من باب )
األوائل ؛ أل ّنھا أحد مظاھر اللھجات العربية فأفردوا لھا أبوابا ً في مصنفاتھم). (٣
)(٤

قال ابن فارس  )) :الواو والصاد والدال أصل يد ّل على ضم شيء إلى شيء ((
احتماالن  :أوصدت الباب وآصد ُت ُه  ،أي  :أطبقت ُه وأحكمت ُه

)(٥

)(٦

وآصد َت ُه إذا ردد َت ُه ((

وفيه

 .وقيل  )) :أوصدت الباب وآصد َت ُه

 .ومعنى اآلية المباركة ھنا بلفظة ) موصدة ( مشعرة بعدم إمكان الفتح

لتلك األبواب مطلقا ً كأ ّنھا موصدة إلى األبد). (٧

) (١ينظر  :المقرّ ب  ، ٤٩٨ :وأبنية الصرف في كتاب سيبويه . ١٩٤ :
) (٢ينظر  :صراع األنماط اللغوية . ٩٤ :
) (٣لقد استقصى المرحوم الدكتور ) خليل العطية ( جھود اللغويين الذين بحثوا في ھذه المسألة  ،ينظر  ) :فعلت
وأفعلت ( للسجستاني  ،تحقيق  :د .خالد العطية  ٧٦ :وما بعدھا  .وھناك أطروحة دكتوراه بعنوان  ) :أثر
اللھجات في التوجيه اللغوي في كتب معاني القرآن ( للدكتور  ) :رافد مطشر سعيدان( بإشراف أ.د .صباح
السالم  ،كلية التربية ـ جامعة بابل ١٤٣٠ ،ھ ـ  ٢٠٠٩م  .تطرّ ق إلى آراء العلماء في ) فعلت وأفعلت ( وممّا
ي إلى بعض اللھجات العربية  ٣١٢ :ـ . ٣١٣
ع ُِز َ
) (٤معجم مقاييس اللغة  ، ١٠٥٥ :مادة ) وصد ( .
) (٥ينظر  :المفردات  ، ٨٧٢ :مادة ) وصد ( .
) (٦معاني القرآن  ،للكسائي . ٢٥٦ :
)٧

( ينظر  :م ّنة الم ّنان في الدفاع عن القرآن . ٢٢٢ :

١٠٢

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

وقُ ِر َئت بقراءتين أ ّدتا إلى االحتمال أيضا ً ) مؤصدة وموصدة ( بالھمز وتركه بالواو
الرباعي ،فمن جعله ) مفعلة ( من ) آصد ( مثل  :آمن  ،فاء الفعل ھمزة  ،تقول  ) :آصد يوصد
)(١

 ،من

إيصاداً (  .ومن ترك الھمز جعله من ) أوصد يوصد إيصاداً ( فاء الفعل واو) . (٢والعرب تقول :
ص ْد ُت ُه ( فھي ) مؤصدة ( بالھمزة). (٣
ص ْد ُت ُه( فھي ) موصدة ( من غير ھمز  ،وتقول  ) :آ َ
) أَ ْو َ
ص َد ي ُْؤصِ ُد ( وبعضھم يقول :
وھذا ما ذكره األخفش األوسط بقوله  )) :مؤصدة  :من ) أَ ْأ َ
ص ْد ُ
ف ( ؛ يقاالن
ف وأَ ْو َك َ
ت ( فذلك ال يھمزھا مثل  ) :أَ ْو َج َع فھو م ُْو ِجع ( ومثله  ) :أَ ْأ َك َ
)أَ ْو َ
جميعا ً((). (٤
ت وھو التأكيد والتوكيد  ،وأَرَّ ْخ ُ
وو َّك ْد ُ
وقيل ھما لغتان حُسنيان وكثيرتان  ،ومنه  :أَ َّك ْد ُ
ت
ت َ
وورَّ ْخ ُ
ت  ،وھو التأريخ والتوريخ بالھمز والواو
َ

)(٥

)(٦

التخفيف

 .وترك الھمز والنطق بالواو ميل إلى

 .إذن تحقيق الھمزة وتسھيلھا يرجع إلى لھجات القبائل التي التزمتھا في لغاتھا بحسب

التحضر والبداوة) )). (٧والھمز أشھر ((). (٨
إذن فاسم المفعول على ) ُم ْف َعل ( من األوزان غير القياسية و ) مؤصدة ( على زنت ِه  ،فاحتملت
ص َد ( بوزن ) أَ ْف َع َل (
اللفظة احتماالت منھا ما كان يحاكي األصل أھو رباعي أو ثالثي ؟ من ) أَ ْو َ
ص َد ( بوزن ) َف َع َل (  .واالحتمال اآلخر في أصل فاء الرباعي أھي ھمزة أو واو ؟ تبعا ً
أو من ) َو َ
لقراءتي الھمز وتركھا ) مؤصدة وموصدة (  ،ومنھم من عزا ھذا االحتمال بتحقيق الھمزة
ئ بھما  .وجميع االحتماالت التي ذكرت فھي ال تغيّر في المعنى
وتركھا على أ ّن ُه لغة ولھجة قُ ِر َ
شيئا ً .

) (١ينظر  :اإلتحاف . ٦٢٩/٢ :
) (٢ينظر  :حجّ ة القراءات  ،ألبي زرعة . ٧٦٦ :
) (٣ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج . ٣٦٢/٥ :
) (٤معاني القرآن  ،لألخفش األوسط . ٥٨٤/٢ :
) (٥ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس  ، ١١٢٥ :واألشباه والنظائر . ١٥٧/١ :
) (٦ينظر  :منة الم ّنان في الدفاع عن القرآن . ٢٢٢ :
) (٧ينظر  :اللھجات العربية في التراث . ٣٣٦/١ :
)٨

( م ّنة الم ّنان في الدفاع عن القرآن . ٢٢٢ :

١٠٣
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المبحث الخامس  :االحتمال في صيغة اسم التفضيل .
واسم التفصيل  )) :ھو صيغة مشتقة تد ّل على اشتراك شيئين في معنى وعلى زيادة أحدھما
على اآلخر فيه (() ،(١ويكون قياسه على وزن )أَ ْف َعل( بھدف الزيادة على غيره بالوصف) .(٢إذن
له معنيان  )) :أحدھما إثبات زيادة الفضل للموصوف على غيره  ،والثاني إثبات كل الفضل
له(() .(٣فالمفضل والمفضل عليه يشتركان في المعنى الغالب) .(٤ولكن بزيادة أحدھما على صاحبه
صاحبه في الوصف والمبالغة فيه.
َّ
وحبَّ ( جيء بھا من دون ھمزة ُح ِذ َفت لكثرة
وشذ عنھا في اللغة ثالث ألفاظ ) خي ٌر و َشرَّ َ
االستعمال) .(٥واشترط العلماء عدداً من الشروط في صياغته  ،فال يصاغ إال ّ إذا توافرت) .(٦لكن
لكن المجمع العلمي المصري انتھى إلى أربعة شروط في صياغته وھي  ) :أنْ يبنى من الفعل
الثالثي المجرّ د  ،وأن يكون مما يقبل التفاضل  ،وأن يكون مثبتا ً  ،وأن يكون متصرفا ً (

)(٧

 .وقد

جاء اسم التفضيل في االستعمال القرآني م ّما في بنائه احتمال صرفي منھا قوله تعالى tΒuρ)) :

 ] (( Wξ‹Î6y™ ‘≅|Êr&uρ 4‘yϑôãr& ÍοtÅzFψ$# ’Îû uθßγsù 4‘yϑôãr& ÿÍνÉ‹≈yδ ’Îû šχ%x.اإلسراء  [ ٧٢ :فاللفظة )
أعمى ( وصف على وزن ) أَ ْف َعل ( و )) العمى يقال في افتقاد البصر والبصيرة  ،ويقال في األوّ ل
) :أَعْ َمى( وفي الثاني  ) :أَعْ َمى ( (()ّ .(٨
والذم يقع في الثاني ال األوّ ل  ،فلم يُعد افتقاد البصر في

) (١المعجم المفصل في علم الصرف .١٤٨ :
) (٢ينظر :كتاب التعريفات  ، ٤٢:وشرح الحدود النحوية .٩٣ :
) (٣مفتاح العلوم  ،للسكاكي.٢٥ :
) (٤ينظر  :معاني النحو  ،د.السامرائي .٣١١/٤ :
) (٥ينظر :المدخل إلى علم الصرف .٩٩ :
) (٦ينظر :أوضح المسالك، ١٨٢ :وھمع الھوامع ،٣١٧- ٣١٦/٣ :وأبنية الصرف في كتاب سيبويه،١٩٦-١٩٥ :
وعمدة الصرف  ،٩٥ -٩٤والصرف الكافي .١٥٧ -١٥٦ :
) (٧ينظر :المعجم المفصل في علم الصرف .٥٥٦ :
)٨

( المفردات ، ٥٨٨ :مادة )عمي ( .

١٠٤
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جنب افتقاد البصيرة) .(١قال تعالى ’Îû ÉL©9$# Ü>θè=à)ø9$# ‘yϑ÷ès? Å3≈s9uρ ã≈|Áö/F{$# ‘yϑ÷ès? Ÿω $pκ¨ΞÎ*sù )) :

خير  ،وبعمى
 ] (( Í‘ρß‰÷Á9$#الحج  ، [٤٦ :وھي من ) َعم َ
ِي َيعْ َمى( فبعمى القلب لم يھت ِد إلى ٍ
البصر لم يبصر ،وعمى عن الشيء وعند الشيء  :لم يھت ِد له). (٢
ھناك احتماالن في اللفظة ) أَعْ َمى (  :األوّ ل  ،ھو اسم للتفضيل ويكون من دون ) من ( لداللته
على عمى القلب وليس عمى العين) ،(٣وھذا مخالف لشروط الصيغة ؛ أل ّنھا جاءت على وزن
)أَ ْف َعل ( لوصف عاھة دائمة وإ ّنما جاز ذلك لقصدية عمى القلب ال العين  ،وأجاز بعض النحويين
ِي وعَشِ َي
ذلك في بعض األلفاظ ) األعمى و األعشى واألعرج و األزرق ( لجواز قول َ ) :عم َ
ض ( وليس ذلك بشيء وإ ّنما ينظر في ھذا إلى ما
صف َِر و َح ِم َر و َب ِي َ
و َع ِر َج و َز ِر َق ( وال يقال َ ) :
كان لصاحبه فعل يق ّل أو يكثر فيكون ) أفعل ( دليالً على قلَّة الشيء وكثرته) .(٤ھذا من جانب
ومن جانب آخر أنّ الوصف بعمى العين يكون ثابتا ً مثل  :فالن ميِّت  ،فال يمكن المفاضلة به ،
أل ّن ُه يُبنى عن وصف ثابت ال يقبل المفاضلة  ،فال تقول لميتين  :ھذا أموت من ھذا  ،وال
ألعميين  :ھذا أعمى من ھذا  ،ولكن حمله على ) اسم التفضيل ( لداللته على عمى البصيرة
وھذا يجوز بع ّده فعالً ثالثيا ً قابالً للمفاضلة على وزن ) َف ِع َل ( )) ولو كان من عمى العين لقال :
)(٥

فھو في اآلخرة أش ُّد عمًى أو أبين عمًى ؛ ألنّ  ...عمى العين ثابت كاليد والرجل ((
خرّ جه سيبويه على أَ ّن ُه صار بمنزلة االسم الذي ال يفضل فيه كاليد والرجل فال يقال  :ھو أيداً
 .وقد

منه ،وال أرجل منه  ،وھو مذھب الخليل أيضا ً). (٦
والثاني يكون أصله ) أَعْ َمى ( فعل رباعي مجرّ د على وزن ) َفعْ َل َل (  ،أي  :أَعْ َمى عن آيات

) (١المفردات ، ٥٨٨ :مادة )عمي ( .
) (٢ينظر  :كتاب األفعال  ،للسر قسطي .٣١٣ – ٣١٢/١ :
) (٣ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّ اء  ، ٥٤/٢ :وإعراب القرآن  ،للنحاس  ، ٤٩٩ :والكشاف .٣٢/٣ :
) (٤ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّ اء .٥٤ /٢ :
) (٥مشكل إعراب القرآن .٤٣٤/١ :
)٦

( ينظر  :أبنية الصرف في كتاب سيبويه .١٩٥ :

١٠٥
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 .(١)gفال يفاضل به إال ّ إذا أدخل عليه فعل ثالثي نحو  ) :بان و َش َّد و َك ُثر ( وھذا مذھب
البصريين  ،وحكى الفرّ اء  ،ما أعماه وأعوره  ،ولم يجزه البصريون). (٢
فھو احتمال في األصل إذا كان ثالثيا ً وقصد به عمى القلب ال العين فھو اسم للتفضيل على
ِي ( أمّا إذا كان أصله رباعيا ً مجرّ داً فھو على وزن ) َفعْ َل َل (
وزن ) أَ ْف َع َل ( من الثالثي ) َعم َ
فعل ثالثيٍّ عليه وھو مذھب البصريين والتفضيل به على وزن ) أَ ْف َعل ( ما
والمفاضلة به بإدخال ٍ
حكاه الفرّ اء وھو مذھب الكوفيين .
فأحتمل االسمية في الثالثي والھمزة فيه زائدة للداللة على اسم التفضيل  ،واحتمل الفعلية في
الرباعي المجرّ د والمعنى يكون ) أعمى عن آيات  . ( gوالتعبيران كالھما يتحدث عن أصل
واحد وھو عدم االھتداء بشكل عام  .إال ّ أنّ االحتمالين بمعنيين متغايرين لداللة األوّ ل على
االسمية وفيھا معنى المفاضلة والزيادة بين الشيئين  ) .زيادة في عمى القلب ( وداللة الثاني على
الفعلية الماضية ؛ إلفادة معنى االستقبال ؛ ألنّ المعنى يكون ) الذي أعمى عن ذكر آيات g
سيكون معميا ً أيضا ً في اآلخرة ( .
وجاء أيضا ً في قول ِه تعالى (( îöyz uθèδ ”Ï%©!$$Î/ 4†oΤ÷Šr& uθèδ ”Ï%©!$# šχθä9Ï‰ö7tGó¡n@r& tΑ$s% )) :

] البقرة  [ ٦١ :لفظة ) أدنى ( اسم تفضيل على وزن ) أَ ْف َعل ( واألصل فيه َ :د َناْ َي ْد ُن ْو فھو َدنِيُّ
)(٣

وھو القريب  .تقول بينھما دناوة أي  :قرابة  ،والداني القريب  ،و ُس ِّم َيت الدنيا لدنوِّ ھا

 ،ولدنو

مرتبتھا  ،تقول  )) :الرجل الضعيف ال ُّدون وھو من ذاك ؛ أل ّن ُه قريب المأخذ والمنزلة (().(٤
ثمة احتماالن في أصل اسم التفضيل ھذا  ،فقيل  :إنَّ أصلھا من ) الدنو ( أي  :أقرب فيكون
من )دنا يدنو() .(٥وعليه قراءة ترك الھمز ومعناه ) أقرب وأقل قيمة () .(٦قال العكبري) )):أدنى(
ُب  ،وله معنيان  :أحدھما أن يكون
)أدنى( ألفه منقلبة عن واو ؛ أل ّنه من ) دنا يدنو ( إذا َقر َ
) (١ينظر  :مشكل إعراب القرآن  ، ٤٣٤/١:ومجمع البيان . ٥٥٦ - ٥٥٥/٦ :
) (٢ينظر  :مشكل إعراب القرآن  ٤٣٤/١:إالّ أنّ القيسي تحدث عن التعجب وقصده التفضيل في كل ما ذكره في
إيضاح ھذه الصيغة )أعمى( وذلك ألنّ طرقھما في باب واحد وارد عندھم  :ھمع الھوامع.٣١٦/٣ :
) (٣ينظر  :الصحاح ١٧٠٤ /٢ :مادة ) دنا ( .
) (٤معجم مقاييس اللغة ٣٤٧ :مادة ) دني ( .
) (٥ينظر  :مشكل إعراب القرآن . ٩٦/١ :
)٦

( ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج .١٤٤ – ١٤٣ /١ :

١٠٦
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المعنى ما تقرب قيمته بخساسته ويسھل تحصيله  .والثاني  :أن يكون بمعنى القريب منكم لكونه
)(١

في الدنيا((

 .وقيل  :األلف في)أدنى( بدل من ھمزة وھو من ) الدناءة () ،(٢وقيل ھي من

)دون( واألصل فيھا ) أدون ( وبعد ذلك قلبت وأصبحت ) أدنى () .(٣فمن قال بإبدال األلف من
الھمزة فھو حمل على التسھيل ؛ ألنّ أصله الھمزة  ،ومن قال بالقلب بأن أصله ) أدون ( من
)دون (  ،ألن الدناءة والدون راجعان إلى مع ًنى واحد وھو الخسّة  ،وھو من جھة المعنى أحسن
مقابلة لقول ِه بالذي ھو خير .فجعل ) األدنى ( بمعنى  :أقرب ؛ ألنّ ) األدون واألدنأ ( يقابلھما
الخير  .أمّا )األدنى ( بمعنى ) األقرب ( فيقابله ) األبعد (). (٤
وقراءة الھمز ) أَ ْد َنئ ( فھي من قولھم َ )) :د ُن ْو َء الرجل َي ْد ُنؤ َد َناْ َء ًة وقد َد َنأ َ َي ْد َنأ إذا كان دنيئا ً ال
خير فيه(() ، (٥وھو ) َد ِنيْئ ( ومعناه الخسيس  ،ويقال ھذا أَ ْد َنأ منه بالھمزة) .(٦وأنكر الفرّ اء ھذا
المعنى بقوله  )) :ولم َن َر العرب تھمز ) أَ ْد َنى ( إذا كان من الخسَّة  ،وھم في ذلك يقولون  :إ ّن ُه
لدانئ خبيث إذا كان ماجنا ً فيھمزون  ،وأنشدني بعض بني كالب :
ُ
بيض إلى دانِئِھا ال َّظــــاھ ِِر
س َرابيلُــــھا
ٌ
باسلة الوقـــــع َ
 ...فقال  :دانئھا يريد الخسيس ((). (٧
أمّا ابن فارس فقد جعل القراءتين ) ترك الھمز والمھموز ( بأصل واحد ومعنى واحد ،يقول :
إنّ الدال والنون والمعتل أصل واحد يقاس بعض ُه على بعض).(٨
والرأي ھو أَنَّ ھذا االحتمال ـ االحتمال في أصل اللفظة ـ قد غيّر في المعنى لكون القرب ودنو
المرتبة المكانية أو النوعية يختلف عن الدناءة بمعنى الخسيس والخبيث من األشياء  .وذلك
أصل احتملت ُه اللفظة أي  :زيادة في القرب وزيادة في الدناءة على ح ِّد
بوصفھا بالزيادة في ك ّل
ٍ
) (١إمالء ما منَّ به الرحمن .٣٩ /١ :
) (٢ينظر  :مشكل إعراب القرآن .٩٦/١ :
) (٣ينظر  :المصدر السابق .
) (٤ينظر  :البحر المحيط  ، ٣٩٦ /١:ومواھب الرحمن . ٣٦٤/١ :
) (٥المحتسب .٨٩ /١ :
) (٦ينظر  :معاني القرآن وإعرابه ،للزجاج .١٤٤ -١٤٣/١:
)(٧

معاني القرآن  ،للفرّاء  ، ٤٠/١ :البيت بال نسبة في اللسان  ، ٤١٧/٢ :مادة )دنأ(  ،واختلفت رواية البيت
الظاھر( فذكر األزھري أ ّنھا ) ّ
للفظة ) َّ
الطاھر( بالطاء وليس بالظاء  ،ينظر :تھذيب اللغة ١٨٧ /١٤ :مادة
)دنا( .

) (٨ينظر  :معجم مقاييس اللغة  ، ٣٤٧ :مادة )دني( .

١٠٧
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القراءتين وأصولھا .

وقد يكون المعنى متقاربا ً ؛ ألنَّ الخسيس والخبيث يكونان ذا مرتبة متدنية ووضيعة حمالً على
ما تؤول إليه.
وقال تعالى ] (( 3“y‰tF÷δ$# ÇyϑÎ/ ÞΟn=÷ær& uθèδuρ Ï&Î#‹Î7y™ tã ¨≅|Ê yϑÎ/ ãΝn=÷ær& uθèδ y7−/‘u ¨βÎ))) :النجم:
 [ ٣٠فاللفظة ) أعلم ( اسم تفضيل على وزن ) أَ ْف َعل ( من ) َف ِع َل َي ْف َع ُل ( ) َع ِل َم َيعْ َل ُم ( وأنّ العين
)(١

 ،وھي صفة

أثر بالشيء يتميّز به عن غيره
والالم والميم ھو أصل صحيح واحد يد ُّل على ٍ
مقتصرة عليه سبحانه ممكنة لغيره  ،فال نسبة بين علم  gوعلم اآلخرين لمطلقية األولى
ومحدودية الثانية .

احتملت اللفظة احتمالين  :األوّ ل  :صيغة اسم التفضيل على ح ِّد قول أبي حيّان  )) :و) أعلم (
على بابھا من التفضيل (() .(٢أي  :بمعنى )) ھو أعلم منك ومن جميع الخلق (() .(٣والثاني :
احتمال سببه العدول  ،فيكون ) أعلم ( بمعنى ) َعاْلِم ( ويتحقق ھذا األمر إذا كان المخبر عن
)(٤

نفسه

 ،أي  :عالم بكم  .ووصف أبو حيّان ھذا بالخروج عن أصل الموضوع ؛ ألنّ م ّك ّيا ً قد

راعى عمل ) أعلم ( في الظرف الذي بعدھا  ،وھو توجيه ال ضرورة منه). (٥
والحقيقة أنّ في احتمال العدول ) أعلم ( بمعنى ) َعاْلِم ( ارتباطا ً بصفات ) عين الذات ( وھي
)الحي والقادر والعالم ( وما عداھا خارجة عن الذات ؛ أل ّنھا مرتبطة بالمخلوقين ويحتاج تصورھا
إلى وجودھم  ،أمّا صفات عين الذات فيمكن تصورھا فيه سبحانه مع قطع النظير عن أي
)(٦

مخلوق

ومنھم من نعتھا بعدم تصور الضديّة والعدمية فيھا  ،فقد وصفوا الحي بعدم الموت

والقادر بعدم العجز والعالم بعدم الجھل) . (٧أمّا الصفات الفعلية  oسبحانه وتعالى فأ َّنھا تقبل الجمع
الجمع والعدد  ،لذلك ورد أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وخير الرازقين في القرآن الكريم .
) (١ينظر  :معجم مقاييس اللغة  ، ٦٦٣ :مادة )علم( .
) (٢البحر المحيط . ١٦٢/٨ :
) (٣مجمع البيان . ٢٢٧ /٩ :
) (٤ينظر  :مشكل إعراب القرآن . ٦٩٣ /٢ :
) (٥ينظر  :البحر المحيط . ١٦٢/٨ :
) (٦ينظر  :المشتق عند األصوليين  ،للشيخ محمّد اليعقوبي .٢١٩/٢ :
٧
) ( ينظر  :األربعون حديثا ً  ،لإلمام الخميني .٥٤٧ :

١٠٨

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

وھذا المعنى في ) َعاْلِم ( المعدول به يتفق مع تصور المخلوقين والمشاركين لھذه الصفة
المختصة بعين الذات  ،لذا رأينا التعبير القرآني قال  :ھي بمعنى ) عالم ( لإلشارة إلى ھذه النكتة
.
إذن اللفظة القرآنية احتملت احتمالين  ) :اسم التفضيل ( و)العدول بمعنى ) َفاْعِ ل ( ( في
األصل اللغوي الواحد إال ّ أنّ المعنى متغيّر لالختالف بين الصفات الفعلية  oسبحانه المتمثل
باالحتمال األوّ ل ) اسم التفضيل ( وبين صفات عين الذات المتمثل باحتمال العدول ) أعلم (
بمعنى ) َعاْلِم ( .

١٠٩

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

المبحث السادس  :االحتمال في صيغة اسمي الزمان والمكان .
ذكر العلماء صياغة اسمي الزمان والمكان من مصدر الفعل الثالثي المجرّ د تكون على
ضربين  :مفتوح العين ومكسورھا ) َم ْف َعل و َم ْفعِل (  ،ومفتوح العين ) َم ْف َعل ( مشتق من مصدر
الفعل ) َف ِع َل ( الذي عين مضارعه مفتوحة ) َي ْف َع ُل( كال َم ْش َرب وال َم ْل َبس وال َم ْذ َھب  ،أو مضمومة
) َي ْف ُع ُل ( كال َمصْ دَر وال َم ْق َتل  ،ويكون مكسور العين ) َم ْفعِل ( إذا اشتق من مصدر الفعل ) َف َع َل (
وكانت عين مضارعه مكسورة ) َي ْف ِع ُل ( كال َمحْ ِبس وال َمجْ لِس ّإال ما كان منه معتل الفاء أو الالم ،
فأنّ معتل الفاء مكسور دائما ً كال َم ْوعِ د وال َم ْو ِرد وال َم ْوضِ ع وال َمرْ ِجل  ،والمعتل الالم مفتوح دائما ً
والمأوى
كالمأ َتى والمر َمى
والمثوى) .(١أمّا بناؤھما من غير الثالثي ) الرباعي المجرّ د ومزيد
َ
َ
الثالثي ( )) فيكونان على زنة مفعولھما وذلك كالمدخل والمخرج والمغار (() . (٢وقيل  :يصاغ إذا
كان من غير الثالثي بإبدال حرف المضارعة للمجھول منه ميما ً مضمومة نحو  ) :اجْ َت َم َع ـ
يُجْ َت َم ُع -مُجْ َت َم ُع (

)(٣

 .وھذا اللفظ ووزنه يشترك فيه المكان والزمان والمصدر والمفعول

)(٤

،

ويفرّ ق بينھا ويتعيّن المعنى بالقرينة) . (٥وأحيانا ً ُي َفرَّ ق بين اسمي الزمان والمكان من خالل السياق
السياق )) فإذا قيل  :ھنا مربط الفرس  ،كان المعنى  :ھذا مكان ربطه  ،ولكن إذا قيل  :اآلن
مربط الفرس  ،كان المعنى  :ھذا أوان ربطه  ،أي  :زمانه ((). (٦
وإذا كان االسم مكوّ نا ً من ثالثة أحرف وأردت أنْ ُتنبئ عن كثرت ِه في المكان فيكون وزنه
) َم ْف َع َلة ( تقول  :أرض مسبعة ومأسدة ومذئبة ولم يجيئوا بنظير ھذا م ّما جاوز الثالثة أحرف،
نحو :الضفدع والثعلب كراھية أنْ يثقل عليھم  ،فعلى الرغم من كثرته ليس بقياس ّ
مطرد  .بل

) (١ينظر :دقائق التصريف  ،١٢٢ :وشرح المفصل  ،١٥٤ -١٥٣/٦ :وشرح الشافية  ،للرضي،١٢٦ -١٢٥/١ :
وشرح الشافية في التصريف .٤٤ :
) (٢شرح المفصل .١٥٦ /٦ :
) (٣ينظر  :المعجم المفصل في علم الصرف .١٣٧ :
) (٤ينظر  :شرح المفصل . ١٥٦ /٦ :
) (٥ينظر  :الصرف الوافي  ،د.ھادي نھر . ١٠٧ :
)٦

( المنھج الصوتي للبنية العربية .١٠٢ :

١١٠

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

كانوا يقولون  :كثيرة الضفادع والثعالب والعقارب  ،أو تكون على وزن ) ُم َفعْ َل ٌل ( تقول  :مكان
مضفدع ومثعلب ومعقرب) .(١قال لبيد :
َي َّم ْمنَ أعداداً بلُبنى أَ ْوأَ َجا

ٌ
مضفدعات ُكلُّھا ُم َط ْح َل َب ْه). (٢

واالستعمال القرآني لصيغ اسمي الزمان والمكان قد ناله االحتمال الصرفي ومن ذلك :

َ ) -١م ْف َعل (
قال تعالى  ] (( çµuΖtΒù'tΒ çµøóÎ=ö/r& ¢ΟèO )) :التوبة  [ ٦ :فاللفظة ) َمأْ َمن ( على وزن ) َم ْف َعل( وزن
قياسي السم المكان من الثالثي المجرّ د ) َف ِع َل َي ْف َع ُل () ، (٣فأَم َِن على وزن ) َف ِع َل ( تقول  )) :أمنت
ً
الشيء أَ ْمنا ً  :ضد خفته  ،وأَ ِم ْن ُ
أمانة  :وثقت به (() ، (٤و )) أصل األمن َ :ط َمأْنينة النفس
ت الرجل
النفس وزوال الخوف ((). (٥
وذكر الخليل أَنَّ )) األمن ض َّد الخوف والفعل من ُه ) أَم َِن َيأْ َمنُ أَ ْم َنا ً ( وال َمأْ َمنُ  :موضع
األَمْن(() . (٦لذا إِنَّ الھمزة والميم والنون أصالن متقاربان  :األوّ ل ؛ ) األمانة ( التي ھي ضد
الخيانة  ،ومعناه سكون القلب  ،والثاني ؛ التصديق  ،والمعنيان متدانيان) .(٧وھذان المعنيان
المتقاربان ينطويان تحت عنوان االطمئنان ليش ّكل مفھوما ً لمصاديق متعددة .
فقد احتملت اللفظة ) َمأْ َمن ( احتمالين  :األوّ ل ؛ اسم المكان مفتوح العين على وزن ) َم ْف َعل (،
و) َمأْ َم َن ُه( بمعنى  :منزله الذي فيه أمنه) .(٨وھو مذھب المفسرين أي  )) :ثم أبلغه بعد ذلك داره

) (١ينظر :شرح الشافية  ،للرضي .١٣٠ /١:
) (٢ينظر  :ديوانه .٣٩ :
) (٣ينظر :شرح المفصل .١٥٣ /٦ :
) (٤كتاب األفعال  ،للسر قسطي .٧٥/١ :
) (٥المفردات ، ٩٠ :مادة )أمن( .
) (٦العين  ، ٣٨٨/٨ :مادة )أمن( .
) (٧ينظر  :معجم مقاييس اللغة  ، ٧١ :مادة )أمن( .
) (٨ينظر  :المفردات ، ٩١ :مادة )أمن(  ،وقيل إنَّ ) َمأْ َمن( اسم بلد في العراق  .ينظر  :القاموس المحيط١٠٨٤ :
مادة )أمن( .

١١١

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

التي َيأْ َمنُ فيھا إنْ لم يسلم (() .(١والثاني ؛ على المصدر  ،ذكر أبو البقاء )) ويجوز أن يكون
مصدراً (() ،(٢ويكون التقدير  :ثم أبلغ ُه َمأْ َم َن ُه  .أي  :أَ َماْ َن ُه .
نقول  :إنَّ األصل اللغوي للمادة ) أَم َِن ( يكاد يكون واحداً وھو االطمئنان ويعني األمن
وال ُّس ُكون ورفع الخوف والوحشية واالضطراب  ،لك ّنھا في االستعمال القرآني أخذت ثالثة محاور
معان مختلفة :
تتحدث عن
ٍ
األوّ ل  :االطمئنان بمعنى عدم الخوف .
والثاني  :الوثوق والركون ،أي  :بمعنى األمانة ضد الخيانة .
والثالث  :اإليمان  .أي  :اإلذعان والتصديق  .وأصله األمن الباطني وھو ضد الكفر .
فاألصل اللغوي المذكور ال يخرج عن مجال الدائرة القرآنية للفظة ) َمأْ َمن ( لكنھا تختلف في
داللتھا الفرعية بكونھا احتملت ) اسم المكان ( بوزن ) َم ْف َعل ( واحتملت المصدر بالوزن نفسه .
فاالحتمال األوّ ل ) اسم المكان ( ومعناه  :منزله وداره الذي يؤمنه  ،فھو مكان أمنه  ،واالحتمال
الثاني  ) :المصدر ( بالتركيز على حدث األمن  ،فمأمنه بمعنى  :أمنه و أمانه .

َ ) -٢م ْفعِل(
ورد ھذا الوزن في قوله تعالى  ] (( 5ΑÌ“÷ètΒ ’Îû šχ%Ÿ2uρ …çµoΨö/$# îyθçΡ 3“yŠ$tΡuρ )) :ھود [٤٢ :
فاللفظة ) َمعْ ِزل ( اسم مكان على وزن ) َم ْفعِل ( وھو وزن قياسي ألوزان اسم المكان الثالثي
المجرّ د وإذا كان مضارعه مكسور العين) َي ْف ِع ُل ( فھو ) َم ْفعِل ( نحو َ :يضْ ِربُ فھو َمضْ ِرب ،
و َيحْ ِبسُ فھو َمحْ ِبس) (٣من باب ) َف َع َل َي ْف ِع ُل ( تقول َ ) :ع َز َل َيعْ ِز ُل ( ؛ ألنَّ العين والزاي والالم
أصل صحيح يدل على التنحية واإلمالة  ،تقول َ :ع َز َل اإلنسان الشيء يعزل ُه إذا نحّ اه في جانب
زل وفي َمعْ ِز ٍل عن أصحابه  ،أي  :في ناحي ٍة عنھم) . (٤وذھب الجوھري إلى أ ّنھا بمعنى:
وھو ِب َمعْ ٍ

) (١الكشاف  ، ٢٨٠ /٢ :وينظر  :مجمع البيان  ، ١٣ /٥ :والبحر المحيط . ١٣ /٥ :
) (٢إمالء ما منّ به الرحمن .١١ /٢ :
) (٣ينظر  :دقائق التصريف .١٢٢ :
)٤

( ينظر  :معجم مقاييس اللغة  ، ٧٤٢:مادة )عزل ( .
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الفصل الثاني

بمعنى :الفرز )) و َع َز َل ُه أي  :أفرزه  ،يقال  :أنا عن ھذا األمر ب َمعْ ِز ٍل ((). (١
ففي اللفظة احتماالن  :األوّ ل ؛ اسم المكان و الموضع إذا كان مكسور العين ) َمعْ ِزل ( بوزن
) َم ْفعِل (  ،و الثاني ؛ المصدر إذا كان مفتوح العين ) َمعْ َزل ( بوزن ) َم ْف َعل () . (٢وقال أبو
البقاء  )) :ولم أعلم أحداً قرأ بالفتح (() )) . (٣وأنشد سيبويه :
بكيت فدمع العين منحد ٌر َ
س ْجل ُ
أَإِنْ َذ َك َر ْت َك الدا ُر َم ْن َز َلھا ُج ْمل ُ
َم ْن َز َلھا أي  :نزولھا بفتح الزاي ((). (٤
فالمصدر ما كان مفتوح العين في ) َم ْف َعل ( من ) َف َع َل َي ْف ِع ُل ( وبما يأتي المصدر على ) َم ْفعِل(
من ھذا الباب بمنزلة المكان واالسم وھو قليل  .قال تعالى (( öΝà6ãèÅ_ötΒ «!$# ’n<Î) )) :

]المائدة [ ٤٨:وقال الخليل  :أي ُ :رج ُْو َعھم). (٥
لقد رجّ ح الطبرسي االحتمال األوّ ل ) اسم المكان ( بقول ِه  )) :وكان في َمعْ ِز ٍل  ،أي  :في قطعة
)(٦

من األرض غير القطعة التي كان نوح فيھا حين ناداه ((

 ،ويبقى االحتمال الثاني وارد بفتح

العين ) َم ْف َعل ( في ) َمعْ َزل ( للداللة على المصدر بشكل واضح .
ومن ھذا يمكن القول  :ورد احتماالن للصيغة الصرفية بكسر العين وفتحھا ) َم ْفعِل ( و ) َم ْف َعل(
فالمكسور اسم مكان والمفتوح مصدر بأصل لغوي واحد فال يغيران المعنى األصلي لھما وا ّنما
يغيران في الداللة الفرعية للصيغتين  .فاسم المكان فيھا يد ُّل على أنّ مكان نوح ) عليه السّالم (
غير مكان ابنه عندما ناداه  .ف َمعْ ِزل  :مكان منعزل عن مكان ابنه .أمّا المصدر فيد ُّل على حدث
العزلة بينه وبين ابنه على وجه المبالغة في وصف الحدث فأ ّن ُه قد بالغ في وصف ھذه العزلة
باإلطالق و العموم في ك ِّل شي ٍء على الرغم من عدم القراءة بھا إطالقا ً  .وھو ھنا يدخل ضمن
باب الوصف بالحدث ) الوصف بالمصدر ( .

) (١الصحاح  ، ١٣١٦/٢ :مادة ) عزل ( .
) (٢ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس  ، ٤٢٣ :ومشكل إعراب القرآن . ٣٦٤ /١ :
) (٣إمالء ما من به الرحمن .٣٩ /٢ :
) (٤دقائق التصريف  ، ١٢٣ :ولم يرد ھذا الشاھد في كتاب سيبويه  ،فھو قد وھم في نسبته إليه .
) (٥ينظر  :دقائق التصريف . ١٢٣ :
)٦

( مجمع البيان .٢١٠ /٥ :

١١٣
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ومن اسماء الزمان ممّا جاء على وزن ) َم ْفعِل ( قوله تعالى(( #Y‰Ïãöθ¨Β ΝÎγÅ3Î=ôγyϑÏ9 $uΖù=yèy_uρ )) :

] الكھف [ ٥٩:فلفظة ) َم ْھلِك ( اسم زمان على وزن ) َم ْفعِل ( من األوزان القياسية السم الزمان
)(١
ك
من مصدر الفعل الثالثي المجرّ د ) َف َع َل َي ْف ِع ُل( مكسور العين في المضارع  .تقول َ )) :ھ َل َ
ك َھ َ ْ
ال َكا ً وھُل ُ ْو َكا ً و َم ْھ َل َكا ً و َم ْھ ِل َكا ً و َمھْل ُ َكا ً (٢)(( ...؛ ألنّ الھاء والالم والكاف أصل واحد
الشي ُء َي ْھ ِل ُ

كسر وسقوطٍ ). (٣
يد ُّل على ك ِّل
ٍ
تعددت قراءات اللفظة فكان سببا ً الختالفھا دالليا ً  ،فمن فتح الميم وكسر الالم ) َم ْھ ِلك ( جعله
اسما ً للزمان  ،تقديره  :لوقت َم ْھلِكھم) . (٤وقيل  :إنّ ھذا الوزن مصدر على وزن) َم ْفعِل ()، (٥
وھو من األوزان النادرة في المصادر مثل  :ال َمرْ ِجع والمحيض) ، (٦والمعنى جعلنا لحدث ھالكھم
ھالكھم موعداً بالتركيز على إجراء حدث الھالك في الموعد المقرر .فأسفرت ھذه القراءة ) َم ْھلِك
(عن احتمالين  :اسم الزمان و المصدر النادر .
واحتملت قراءة ) ُم ْھ َلك ( بضم الميم وفتح الالم احتمالين أيضا ً  :األوّ ل ؛ المصدر ،ومعناه :
))وجعلنا إلھالكھم موعداً  ،أي  :إلھالكنا إيّاھم موعداً (() . (٧والثاني ؛ اسم الزمان ومعناه لوقت
)(٨
ماض على ) أفعل ( فالمصدر منه ) ُم ْف َعل ( أو) إِ ْف َعاْل ( واسم
فعل
ٍ
لوقت إھالكھم ؛ ألنَّ ك ّل ٍ
الزمان منه ) ُم ْف َعل (السيما المكان  ،تقول  ) :أدخلت ُه م ُْد َخ َالً ( مصدر  ،و) ھذا م ُْد َخ َل ُه ( أي :
)(٩

وقت إدخاله ،والمكان الذي يدخل منه

 .وقد تكون أخذت معنى اسم الزمان من داللة لفظة )

موعد ( المقترنة بالزمان ومثله قوله تعالى â¨$¨Ζ9$# u|³øtä† βr&uρ ÏπuΖƒÌh“9$# ãΠöθtƒ öΝä.ß‰ÏãöθtΒ tΑ$s%)) :

) (١ينظر  :شرح الشافية  ،للرضي . ١٢٥/١ :
) (٢الصحاح  ، ١٨/١٢ :مادة ) َھ َل َك(  ،وينظر  :كتاب األفعال  ،للسرقسطي . ١٢٨/١ :
) (٣ينظر  :معجم مقاييس اللغة ١٠٣٥ :مادة )ھلك( .
) (٤ينظر  :مشكل إعراب القرآن .٤٤٥/١ :
)(٥

ينظر  :إمالء ما من به الرحمن .١٠٥/٢ :

)(٦

ينظر  :دقائق التصريف .١٢٣ :

) (٧الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللھا و حججھا .١٧٣/٢ :
) (٨ينظر  :معاني القرآن و إعرابه  ،للزجاج .٢٩٨ – ٢٩٧ /٣ :
)٩

( ينظر  :المصدر السابق .

١١٤
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] (( Y∏àÊطه  [ ٥٩ :وقال تعالى  ] (( 5=ƒÌs)Î/ ßxö6÷Á9$# }§øŠs9r& 4 ßxö6÷Á9$# ãΝèδy‰ÏãöθtΒ ¨βÎ) )) :ھود
 [ ٨١ :وقول ِه ] (( öΝèδß‰ÏãöθtΒ èπtã$¡¡9$# È≅t/)) :القمر  . [٤٦ :فضالً عن داللة السّياق لآلية
المباركة فأ ّنھا تشير إلى يوم القيامة اليوم الموعود يوم ھالك الظالمين.
أمّا قراءة ) َم ْھ َلك ( بفتح الميم و الالم فقد احتملت احتمالين أيضا ً :األوّ ل ؛ المصدر من
ك() ، (١لإلشارة الى حدث الھالك فيكون المعنى  :وجعلنا الھالككم موعداً  .والثاني ؛ )) قال
) َھ َل َ
أبو إسحاق َ ) :م ْھ َلك ( اسم للزمان  ،والتقدير  :لوقت َم ْھ ِلك ِِھ ْم ((). (٢
يالحظ من القراءات المذكورة التي أ ّدت إلى احتمالية األلفاظ أ ّنھا تنبئ عن وجود عالقة
متالزمة بين المعاني المحتملة للفظة ) اسم الزمان والمصدر واسم المكان ( ؛ ألنّ اآلية المباركة
تح ّدثت عن زمان الھالك بصيغة اسم الزمان للداللة على ) زمان ھالكھم ( وفي الوقت نفسه أنّ
مكان
الصيغة قد حملت معھا معنى الحدث ) حدث الھالك (  ،وزمان الھالك وحدثه الب َّد لھما من
ٍ
ليقع فيه الھالك  .فبذكر الزمان ُع ِل َم الحدث والمكان ؛ للعالقة المتالزمة بينھما  .إذن فاالحتمال لم
يتغيّر في الداللة األصلية للصيغة وجذرھا  ،وإ ّنما غيّر في داللتھا الفرعية باحتماليتھا اسم الزمان
و اسم المكان و المصدر ؛ وذلك بالتركيز على زمن الحدث أو مكان ِه أو الحدث نفسه  ،فضالً عن
وجود العالقة التالزمية بين المعاني و الدالالت الفرعية المذكورة.

ُ ) -٣م ْف َت َعل (
وجاء ھذا الوزن في االستعمال القرآني في قول ِه تعالى  ] (( $\↔s3−GãΒ £çλm; Ny‰tGôãr&uρ )) :يوسف :
 [ ٣١واللفظة ) ُم َّت َكأ ً ( على وزن ) ُم ْف َت َعل ( من غير الثالثي قياسا ً ّ
مطرداً تقول  )) :إِ َّت َكأ َ على
الشيء فھو مُـ َّت ِك ٌئ  ،و الموضع ُم َّت َكأ  ...قال األخفش  :ھو في معنى مجلس  ...و َت َو َّكأْ ُ
ت على
)(٣
الوكاء  :رباط الشيء  ،وقد ُيجعل
العصا  ،وأصل التاء في جميع ذلك الواو ((  .وقيل  :إنَّ )) ِ

) (١ينظر  :اإلتحاف . ٢١٨/٢ :
) (٢إعراب القرآن  ،للنحاس  ، ٥١٣ :وينظر  :معاني القرآن واعرابه  ،للزجاج . ٢٤٣/٣ :
) (٣الصحاح ،١١٧/١ :مادة )وكأ( .

١١٥
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الفصل الثاني

الوكاء اسما ً لما ُيجعل فيه الشيء ف ُي َش ُّد به  ،ومنه أوكأْ ُ
ت فالنا ً  :جعلت له ُم َّت َكأ ً  ،و َت َو َّكأ َ على
ِ
العصا اعتمد بھا و َت َ
ش َّد َد بھا (() ،(١ومنه قوله تعالى(( $pκön=tæ (#àσā2uθs?r& y“$|Átã }‘Ïδ tΑ$s% )) :
]طه  [ ١٨ :إذن )) والواو والكاف والحرف المعتل  :أصي ٌل يد ُّل على َش ِّد شي ٍء وشِ َّدة ...توكأت
على كذا  ،أي :ا َّت َكأْ ُ
ت متعدد ٍة) ، (٣لتدلل
ت ؛ أل َّنه يتشدد به ويتقوى به (() . (٢وقُ ِر َئت اللفظة بقراءا ٍ
على احتماالت عديدة في األصل  .فلفظة ) ُم َّت َكأ ً ( أصلھا ) م ُْو َت َكأ ً (من) َت َو َّكأْ ُ
ت ( وھو المجلس
الذي ُي َّت َكأ ُ فيه فأبدلت الواو تا ًء وأدغمت فيھا فأصبحت ) ُم َّت َكأ ً () ، (٤فالوزن فيه ) ُم ْف َت َعل (  .وقيل:
ھو ممّا ُح ِم َل على المجاز أو الكناية  ،وھو الطعام  ،يقولون  :إ َّت َكأْنا عند فالن  ،أي  :طعمنا على
سبيل الكناية  ،وقد تكون تعبيراً عن الھيأة التي يكون عليھا األكل المترف  ،وھي عادة المترفين ،
والمقصود به المجلس ؛ أل َّنه الب َّد أنْ يكون فيه من الطعام و الشراب). (٥
واحتملت أن تكون ) ُم َّت َكاْ ( أو ) ُم َّت ِكيْ ( بقراءة عدم الھمز من األصل ) ُم َّت َكأْ ( ووزنه في
قراءة التخفيف ) ُم ْف َت َعل ( وھو من ) َت َو َّكي ُ
ْت ( وھو إبدال ال يجوز في السعة وإ ّنما ھو ضرورة
الشعر لذلك كانت القراءة به ضعيفة) . (٦وھذه القراءة ) ُم َّت َكاْ أو ُم َّت ِكيْ ( احتملت وجھين  :أحدھما
ضي ُ
أنْ يكون من اإلتكاء وفيه تخفيف الھمز كما قالواَ :ت َوضَّأْ ُ
ْت  .ثانيھما ؛ يكون ) ُم ْف َت َعل(
ت و َت َو َّ
)(٧

ُ
تشددن عليه إمّا باإلتكاء وإمّا بالقطع بالسكين
أوكيت السقاء إذا شددت ُه ،أي :ما ُي
من
َ

 .وذلك

الشئ إذا ُ
ش َّد اعتمد على ما َش َّدهُ  ،كما يعتمد المتكئ على المتكإِ عليه
المكان.
أمّا قراءة ) ُم ْت َكأ ً ( فعلى وزن ) َم ْف َعل (من ) َت َكأ َ َي ْت َكأ ُ إذا أَ ْت َكأ () ،(٩بحذف التاء المتحركة
)(٨

) (١المفردات ، ٨٨٣ :مادة )وكأ( .
) (٢معجم مقاييس اللغة  ، ١٠٦٣ :مادة ) وكأ ( .
) (٣ينظر  :اإلتحاف  ١٤٥/٢ :ـ . ١٤٦
) (٤ينظر  :إمالء ما منَّ به الرحمن . ٥٢/٢ :
) (٥ينظر  :الكشاف  ، ٤٦٢/٢ :والبحر المحيط . ٣٠٢/٥ :
) (٦ينظر  :المحتسب  ٣٣٩/١ :ـ  ، ٣٤٠والبحر المحيط . ٣٠٢/٥:
) (٧ينظر  :البحر المحيط. ٣٠٢/٥ :
) (٨ينظر  :المحتسب . ٣٤٠/١ :
)٩

( ينظر  :البحر المحيط . ٣٠٢/٥:

١١٦

 .وكالھما يد ُّل على
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الزائدة  ،أمّا التاء الساكنة ھنا فھي فاء الكلمة  ،وأصلھا الواو ) تكأ (فھي ) َو َكأ َ ( بمعنى المكان
أيضا ً.
وقُ ِر َئت ) ُم ْت َكا ً ( بضم الميم وسكون التاء من دون ھمز ،فقالوا  :ھو ) األ ُ ْترُج () ، (١وبھا
احتملت االسمية  ،لداللته على ) اسم الجنس الجمعي ( بھذه الفاكھة .
أمّا قراءة ) ُم َّت َكاْ ًء ( فھي اشباع لحركة الكاف في قراءة ) ُم َّت َكأ ً ( وھي على وزن ) ُم ْف َت َعاْل()،(٢
ُم ْف َت َعاْل() ،(٢بزيادة ألف ساكنة بعد الكاف لتكون امتداداً لحركة الكاف وھي الفتحة فأ ُشبعت و
صارت ) ُم َّت َكاْ ًء( .ونحو ھذا قول ابن ھرمة في رثائه البنه :
ح
فأنت من الغوائِل حين ُت ْر َمى
ومن ذ َّم الرجال ب ُم ْن َت َز ْا ِ
فأراد منه ) ب ُم ْن َت َزح ( لك ّن ُه أشبع حركة الزاي فصارت ) بمنتزاح ( فھي قضية ال تكاد تخرج
)(٣

باق و ثابت على
عن كونھا صوتية وذلك بالميل إلى اشباع الحركة و ترك االشباع  ،و المعنى ٍ
حاله  .ونرى أنّ بين المعنى المعجمي والمعنى االصطالحي للفظة تقاربا ً وتجانسا ً  ،أمّا البناء
الصرفي ومعناه فقد جاء فيه قراءات متعددة أ ّدت إلى االحتمال في األصل ،ومنه ما غيّر المعنى
ومنه ما لم يغيّره  .فالتغيير في المعنى لخروجه من كونه أصل في اسم المكان على وزن ) ُم ْف َت َعل(
من قراءات ) ُم َّت َكأ ً ( و ) ُم ُّت َكاْ ( و ) ُم َّت ِكيْ ( أو وزن ) َم ْف َعل ( في قراءة ) َم ْت َكأ ً ( أو وزن
) ُم ْف َت َعاْل ( باالشباع الصوتي بقراءة ) ُم َّت َكاْ ًء (  .إلى كونه اسما ً للفاكھة )اسم جنس جمعي( في
قراءة ) َم ْت َكا ً (  ،أو الكناية عن الطعام بمجلس الطعام  .فھذه القراءات قد أوجدت االحتمال في
أصل اللفظة وبنائھا الصرفي وھذا االحتمال في األصل أ ّدى إلى شيئين  :األوّ ل ؛ عدم التغيير في
المعنى على الرغم من االختالف في األصل لداللتھا على اسم المكان  .و الثاني؛ تغيير في
المعنى لكونه د ّل على معنى االسمية الخالصة للداللة على نوع معيّن من الفاكھة ،وھي ) اسم
جنس جمعي ( .
بصيغ متعدد ٍة في أصل المادة وفق ما جاء في القراءات ،
إذن فالصيغة احتملت اسم المكان
ٍ
واحتملت معنى االسمية في ) اسم الجنس الجمعي ( نوع من الفاكھة وكذلك احتملت مع ًنى كنائيا ً
) (١ينظر  :المحتسب  ، ٣٤٠/١ :واألترج  :ھو الترنج ثمر في شجر من جنس الليمون وھي أكبر منه  .وحاليا ً
تسمى ) الطرنج ( بالطاء على اإلبدال الصوتي .
) (٢ينظر  :اإلتحاف . ١٤٦/٢ :
) (٣ينظر  :ديوان إبراھيم بن ھرمة  ، ٨٧ :وشعر إبراھيم بن ھرمة القرشي  ، ٩٢ :والمحتسب ، ٣٤٠/١ :
والصحاح  ، ٣٦٠/١ :مادة ) نزح (  ،ولسان العرب  ،١٦٨/٦ :مادة ) نزح (.

١١٧
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بقول ِه  :اتكأنا عند فالن ،بمعنى أُطعمنا طعامھم ،فھي كناية عن الطعام باسم المكان .

المبحث السابع  :االحتمال في صيغ اسم اآللة .
واسم اآللة  :ھو ما يُعالِج به الفاعل المفعول بوصول األثر إليه) . (١ويصاغ غالبا ً من مصدر
الفعل الثالثي المجرّ د المتعدي للداللة على آلة الفعل أو أداة العمل

)(٢

 .وقد يصاغ من مصدر غير

الثالثي المجرّ د نحو:مئزر،وقد يكون مصوغا ً من مصدر الالزم نحو  :مصباح ومدخن) .(٣ويكون
بناء اسم اآللة على ) ِم ْف َعل و ِم ْف َعال و ِم ْف َع َلة ( من الثالثي بكسر الميم وفتح العين ،مثل ِ ) :مب َْرد
و ِم ْف َتاح و ِم ْك َن َسة (

)(٤

 ،وقيل  :إنَّ ھذه األوزان ممّا ابتدع ُه العربية ؛ ألنَّ طبيعة اللغة العربية لغة

اشتقاقية فاتخذت بناء ) ِف َعال ( أصالً للداللة على اآللة واألداة ،ولمّا كثرت المعاني الصرفية
المعتمدة على وزن ) ِف َعاْل ( أوجدت وزنا ً جديداً ھو) ِم ْف َعل ( ثم أ ّنثت ُه لتحقيق تأنيث اآللة و األداة
فقالوا ِ ) :م ْف َع َلة ( ثم بالغ العرب في إشباع فتحة ) ِم ْف َعل ( فأصبحت ) ِم ْف َعال (

)(٥

)(٦

الميم ليتم التفريق بين ُه وبين المصدر الميمي واسم المكان

 .والكسر في

 .لكن أھل صقليّة ينطقون اسم اآللة

التي على وزن ) ِم ْف َعال( بضم الميم فيقولون :مُصْ َباح و ُم ْف َتاح

)(٧

 .وھذا معزو إلى لھج ٍة ولغ ٍة ال

يقاس عليھا .
والسم اآللة أوزان قياسية و سماعية ،القياسية سبعة أوزان ) ِم ْف َعل ِ ،م ْف َع َلة ِ ،م ْف َعال َ ،فاْعِ َلة ،
َفاْع ُْول َ ،فعَّالة ِ ،فعَّال () ، (٨وما عداھا فھي أوزان سماعية .
لقد أحصى األستاذ إبراھيم مصطفى في دراسته صيغ اسم اآللة في القرآن الكريم فقال )):لم أجد
أكثر من ست كلمات ھي ) :مصباح ومفتاح وميثاق وميزان وميقات وميكال( ووردت كلمات
) (١ينظر  :كتاب التعريفات . ٤٣ :
) (٢ينظر  :المعجم المفصل في علم الصرف . ٨٠ :
) (٣ينظر  :تصريف االسماء واألفعال . ١٧٣ :
) (٤ينظر  :شرح المفصل  ، ١٦٠/٦وھمع الھوامع . ٣٢٧/٣ :
) (٥ينظر  ) :مصطفى جواد وآراؤه في علم الصرف (  ،د .محمد عبد المطلب البكاء  ،مجلة آداب المستنصرية،
عدد  ، ٨/لسنة  ، ١٩٨٦ص . ١٢٣ :
) (٦ينظر  :شرح المفصل  ، ١٦٠/٦:والمدخل إلى علم الصرف . ١١٠:
) (٧ينظر  :لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة . ١٥٨ :
) (٨مقررات مجمع اللغة العربية بالقاھرة  ) ،صيغ اسم اآللة (  ،صدر في الجلسة ) السابعة والعشرين ( في
الدورة األولى  .ينظر  :المعجم المفصل في علم الصرف  ٥٦٥ :ـ . ٥٦٦

١١٨
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أ ُخرى على غير ھذه الصيغ قليلة أيضا ً مثل) :حجاب وخياط وسقاية(((

)(١

 .في الحقيقة أ ّنھا

إحصائية ينتابھا شي ٌء من النقص إذ فات ُه ذكر الكثير من األلفاظ القياسية و السماعية ألوزان اآللة
في القرآن الكريم ،فمثل القياسية  ) :ماعون وتابوت و ِمرْ َفق و ِم ْن َسأَة ( والسماعية مثل َ ) :حبْل
ووعاء وسجل وكأس وأباريق و سكين . ( ...وقد ورد االحتمال الصرفي في صيغ اسم اآللة
داخل االستعمال القرآني ومن ذلك :

ِ ) -١م ْف َع َلة (
قال تعالى  ] (( çµs?r'|¡ΨÏΒ ã≅à2ù's? ÇÚö‘F{$# èπ−/!#yŠ āωÎ) ÿÏµÏ?öθtΒ 4’n?tã öΝçλ°;yŠ $tΒ )) :سبأ  [ ١٤:إنَّ
اللفظة ) ِم ْن َسأَة ( اسم آلة قياسي على وزن ) ِم ْف َع َلة ( ثالثي مجرّ د

)(٢

 .واألصل فيه النون والسين

ت المرأة ّ :
والھمز للداللة على تأخير الشيء تقول َ :نسِ َئ ْ
تأخر حيضھا  ،و نسأ  gفي أجلك :
ّ
أخره وأبعده  ،و َن َسأْ ُ
ت الناقة  :ضربتھا بالم ْن َسأَة  ،وھي العصا ،وھذا أقيس ؛ ألنّ العصا كأ ّنه يُبعد
بھا الشيء ويدفعه

)(٣

 .و َن َسأَت اإلب ُل في ضمئھا يوما ً أو يومين أي ّ :
أخ َر ْ
ت

)(٤

 .فھي ھنا اسم آلة

ّ
آلة من النسأ بمعنى أ ّنھا اآللة التي بھا ّ
ويؤخر). (٥
يؤخر و يدفع ما يلزم أنْ يدفع
ت متعدد ٍة أ ّدت إلى احتماليتھا ،فقد قرأ أھل المدينة و الكوفيون بالھمز
قُرئت اللفظة بقراءا ٍ
واشتقاقھا يد ُّل على أ ّنھا مھموزة األصل من) َن َسأ َ ( َف َنسأ َت ُة أي ّ :
أخرته ودفعت ُه ،فقيل لھا ِم ْن َسأَة
الجل ذلك) . (٦و)) ألنّ الراعي ينسىء بھا اإلبل عن الحوض أيّ :
يؤخرھا ((). (٧
وقُ ِر َئت ) ِم ْن َساْ َت ُه ( باأللف من غير ھمزة وھي لغة الحجاز بإبدال الھمزة ألفا ً وھو مسموع
على غير القياس) . (٨فقال أبو الفتح  )) :المشھور المجمع عليه في ذلك ) ِم ْن َسأ َ َت ُه ( و ) ِم ْن َساْ َت ُه (
) (١اسم اآللة  :األستاذ إبراھيم مصطفى  ،مجلّة اللغة العربية  ،القاھرة  ،العدد ، ١٠/لسنة  ، ١٩٥٨ص . ٦٣ :
) (٢ينظر  :شرح المفصل . ١٦٠/٦ :
) (٣ينظر  :معجم مقاييس اللغة  ، ٩٨٨ :مادة ) نسأ ( .
) (٤ينظر  :المفردات  ٨٠٤ :ـ  ، ٨٠٥مادة ) نسأ ( .
) (٥ينظر  :التحقيق في كلمات القرآن الكريم . ١٠٢/١٠ :
) (٦ينظر  :كتاب السبعة في القراءات  ، ٥٢٧ :وإعراب القرآن  ،للنحاس . ٦٨٩ :
) (٧الحجّ ة في القراءات السبع . ١٨٧ :
)٨

( ينظر  :مشكل إعراب القرآن  ٥٨٤/٢ :ـ  ، ٥٨٥واإلتحاف . ٣٨٤/٢ :

١١٩
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بالھمز والبدل من الھمز ،وھي العصا ِ ) :م ْف َع َلة ( من َن َسأْ ُ
ت الناقة والبعير :وإذا زجر َت ُه  .قال
الفرّ اء  :ھي العصا العظيمة تكون مع الراعي  ،وأنشد أبو الحسن :
فقد َت َباْ َع َد َع ْن َك ال َّل ْھ ُو وال َغ َزل ُ((). (١

ساْ ِة من ِك َب ٍر
إذ َد َب ْب َت على ال ِم ْن َ
وقيل  :إنَّ اإلبدال من الھمزة قبيح و إ ّنما يجوز في الشعر على بُعْ ٍد وشذو ٍذ) )) . (٢والحجّة لمن
لمن ترك الھمز  :إ ّن ُه أراد التخفيف ((

)(٣

؛ لقضية صوتية )) قال أبو حاتم  :إنّ ابن أبي إسحاق

سأل أبا عمرو  :لم تركت ھمز ) ِم ْن َساْ َت ُه ( ؟ فقال  :وجدت لھا في كتاب  gأمثاالً çöy{ ö/ãφ )) :

 ] ((Ïπ−ƒÎy9ø9$#البينة  ، [ ٧ :و))  ] (( zΟŠÅspgø:$# āχãρutIs9التكاثر  [ ٦ :وقال ھارون  :كان أبو عمرو
يھمز ثم تركھا  .قول أبي عمرو ) خيرالبريَّة ( و) ل َت َروُ نَّ ( يريد أنَّ ) البريَّة ( من) َب َرأَ g
الخلق( فترك ھمزھما تخفيفا ً  .وكذلك ) ل َت َروُ نَّ ( يريد تخفيف ھمز) ترى ( ؛ ألنَّ أصلھا ) ترأى (
فأجمع على تخفيف الھمزتين في الموضعين  .ال يريد أنَّ واو ) ل َت َروُ نَّ ( غير مھموزة ؛ وذلك ألنَّ
)(٤

ھمز ھذه الواو بضمتھا شاذ من حيث كانت الحركة اللتقاء الساكنين وليست بالزمة ((

.

ئ بفتح الميم و بتخفيف الھمزة قلبا ً و حذفا ً و كالھما ليس بقياس ،و لكن إخراج الھمزة بين
و))قُ ِر َ
ضاْ َءة ((). (٥
بين ھو التخفيف القياسي  .و) َم ْن َساْ َء َت ُه ( على ) َم ْف َعاْ َلة ( كما يقال في الميضأة َم ْي َ
وقُ ِر َئت ) من َسأ َ ِت ِه ( أي  :من طرف عصاه  ،و ُس ِّم َيت بسأ ِة القوس على اإلستعارة  ،وفيھا
ض َعة) . (٦وھي قراء ّ
شاذة بكسر التاء
لغتان  :سِ َئة و َسأَة وشبھھا بالق َِحة و ال َق َحة  ،وال ِّ
ض َعة وال َّ
بجعل ) من ( حرف جر ،وقيل  :قد ُغ ِل َط قاريھا) . (٧بدليل ما قاله ابن جني  )) :فالتفسير إ َّنما ھو
على العصا السئة القوس ،وھي من) ن س ء ( فإنْ كانت ) السَّأَة ( من) َن َسأْ ُ
ت ( فھي ) َع َلة (
) (١المحتسب  ، ١٨٧/٢ :واختلفت رواية البيت للفظة ) ِك َب ٍر ( فذكر ابن منظور أ ّنھا ) َھ َر ٍم ( ينظر  :لسان
العرب  ،١٧٥/٦ :مادة ) نسأ ( .
) (٢ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس . ٦٨٩ :
) (٣الحجّ ة في القراءات السبع ١٨٧ :
) (٤المحتسب . ١٨٧/٢ :
) (٥ينظر  :الكشاف . ٥٩٨/٣ :
) (٦ينظر  :المصدر السابق .
)٧

( ينظر  :إمالء ما منَّ به الرحمن . ١٩٦/٢ :

١٢٠
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والفاء محذوفة  ،وھذا الحذف إ َّنما ھو من ھذا الضرب في المصادر  ،نحو  :ال ِعدَة و ِّ
الز َنة
ض َعة والق َِحة  .وذلك ممّا فاؤه واو ال نون  ،ولم يمرر بنا ما حذفت نونه وھي فاء  .وسِ َئة
وال ِّ
القوس ) ِف َعة ( والالم محذوفة ((). (١
وقُ ِر َئت ) ِم ْن َسأْ َت ُه ( بھمزة ساكنة  ،وھي ليست بقياس  ،وقد ضعّف النحاة ھذه القراءة). (٢
وقُ ِر َئت ) ِم ْن َساْ َءة (على وزن ) ِم ْف َعاْ َلة ( وھو وزن غير قياسي أيضا ً). (٣
فيبدو أنَّ األصل اللغوي للمادة ھو معنى ال ّت ُّ
أخر و التأخير ،فھو مفھوم له مصاديق متعددة
بالمعاني المذكورة  ،منھا  :تأخر األجل ،و تأخير ر ّد الثمن في البيع ،وحمل اإلبل وتأخيرھا في
السّير ،والتأخر في أيام الحيض  .ومن أثار األصل بغير معناه  ،وھو البعد والدفع والرفق
والزجر والتقديم والتفريق  .أمّا ما قُ ِر َئت به اللفظة فھو ممّا ُح ِم َل على ھذه المعاني  ،واألغلب فيھا
بس فيه بالتوھم لألصل الصرفي للمحمول عليه
ممّا ُح ِم َل محمالً صوتيا ً قُصِ َد به التخفيف وأل ُت َ
والتوجيه الصوتي للقراءة .
و المھم في الجذر) نسأ ( أيضا ً أ َّن ُه يشترك مع غيره من الجذور ؛ أل َّنھا تسوق إلى المعنى
والتأخر ؛ ألنّ النسيان ُّ
ُّ
تأخر و النسو تأخير
نفسه ،وھما) نسي ( و) نسو ( فكالھما يالزمه التأخير
بمعنى الترك وعدم اإللحاق .فبين المادة ) نسأ ( و الجذرين ) نسي ونسو ( عالقة اشتقاقية
مشتركة في أصل الجذر؛ أل ّنھا تؤدي إلى نتيج ٍة واحد ٍة .

٢ـ ) َفاْ ُع ْول (
جاء ھذا الوزن في قول ِه تعالى (( öΝà6În/§‘ ÏiΒ ×πuΖŠÅ6y™ Ïµ‹Ïù ßNθç/$−G9$# ãΝà6u‹Ï?ù'tƒ βr& )) :
]البقرة  [ ٢٤٨ :فاللفظة ) تابوت ( على وزن ) َفاْع ُْول ( من األوزان القياسية السم اآللة

)(٤

،

) (١المحتسب ١٨٧/٢ :
) (٢ينظر  :البحر المحيط  ٢٥٦/٧ :ـ ٢٥٧
) (٣ينظر  :المصدر السابق .
) (٤ينظر  :المعجم المفصل في علم الصرف  ٥٦٥ :ـ  ، ٥٦٦من مقررات مجمع اللغة العربية بالقاھرة ) ،صيغ
اسم اآللة (  ،صدر في الجلسة ) السابعة والعشرين ( من الدورة األولى  .فجعلوا الصيغ القياسية السم اآللة
سبعة أوزان من ضمنھا ) َفاْع ُْول ( بعد ما كان عند القدماء كل وزن يد ّل على اآللة غير ) ِم ْف َعل و ِم ْف َعاْل
و ِم ْف َع َلة ( القياسية فھو سماعي  .ينظر  :شرح الشافية  ،للرضي . ١٢٩/١ :

١٢١
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)(١

ومعناه الصندوق

 .و)) قيل  :كان شيئا ً منحوتا ً من الخشب فيه حكمة  .وقيل  :عبارة عن القلب

والسكينة عمّا فيه من العلم  ،و ُس ِّم َي القلب س َف َط العلم  ،وبيت الحكمة وتابوته ووعاءه
وصندوقه((). (٢
وقد اختلف العلماء في أصلھا  ،وھذا الخالف بطبيعت ِه أ ّدى إلى احتماليتھا  ،فالتابوت بالتاء لغة
جمھور العرب

)(٣

 ،فھي على وزن ) َفاْع ُْول ( وال يُعرف له اشتقاق) . (٤والتاء فيه أصلية من

)تبت ( وھي ليست زائدة للتأنيث و إ ّنما ھي من أصل الكلمة كما تقف على التاء في لفظة )فرات(
فيه أصلية أيضا ً  .وقد بيّن العكبري ھذا بقول ِه  )) :فإن قيل  :لم ال يكون ) فعلوتا ً ( من تاب
يتوب؟ قيل  :المعنى ال يساعده ،وإ ّنما يشتق إذا ص َّح المعنى ((). (٥
ئ
وذھب ابن جني إلى أ ّنھا على وزن ) َفاْع ُْول ( أيضا ً ولكن من أصل ) تبه ( بالھاء  ،وقد قُ ِر َ
)(٦

بھا أي  ) :تابوه ( يقولون  :قعدنا على الفراه  ،ويريدون على الفرات

)(٧

 .وھي لغة األنصار

.

 .وعلل ھذا اإلبدال تعليالً صوتيا ً )) وھو أنَّ ك ّل واح ٍد من التاء و الھاء حرف مھموس  ،ومن
حروف الزيادة في غير ھذا الموضع  ،وأيضا ً أبدلوا الھاء من التاء التي للتأنيث في الوقف ،
طلح ْه  ...وذلك منقاد ّ
َ
مطرد في ھذه التاء عند الوقف  ،ويؤكد ھذا أنّ عامة عُقيل
حمز ْه و
فقالوا:
َ
فيما ال تزال نتلقاه من أفواھھا تقول في الفرات  :الفراه  ،بالھاء في الوصل و الوقف (().(٨
وقيل  :إنَّ التابوت ھو الصندوق  ،و أصله ) فعلوت ( من ) التوب ( وھو الرجوع ؛ أل َّن ُه ال
يزال يرجع إليه ما يخرج منه و صاحبه يرجع إليه فيما يحتاجه من مودعاته  ،فتاؤه فريدة كتاء
)ملكوت ( وأصله  ) :توبوت ( فقلبت الواو ألفا ً) . (٩وھذا ما صرّح به ابن فارس أَنَّ )) التاء

) (١ينظر  :مجمع البيان  ، ٤٥٥/٢ :وآالء الرحمن . ٤١٤/١ :
) (٢المفردات  ،١٦٢ :مادة ) تابوت ( .
) (٣ينظر  :مجمع البيان . ٤٥٥/٢ :
) (٤ينظر  :إمالء ما منَّ به الرحمن . ١٠٤/١ :
) (٥المصدر السابق .
) (٦ينظر  :المحتسب  ١٢٩/١ :ـ . ١٣٠
) (٧ينظر  :القاموس المحيط  ٧١ :مادة ) تاب ( .
) (٨المحتسب  ١٢٩/١:ـ . ١٣٠
)٩

( ينظر  :الكشاف  ، ٢٦٥/١ :وروح المعاني . ٥٥٩/١ :

١٢٢
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والواو و الباء كلمة واحدة تد ُّل على الرجوع  ،يقال  :تاب عن ذنبه  ،أي  :رجع عنه ((). (١
وعلّل اآللوسي عدم زنت ِه على ) َفاْع ُْول ( ؛ ألنَّ ) َفاْع ُْول ( من ) التبت ( لقلّة ما كان فاؤه
جنس واح ٍد كسلس وقلق) . (٢وجعله بعضھم أصالً برأسه  ،ومنھم الجوھري  ،فقال :
والمه من
ٍ
)فُعْ ل ُ َوه ( من )تأب( وأصله َ ) :تأْب َُوة ( ثم ُس ِّھ َلت الھمزة و ُس ِّك َنت الواو فانقلبت ھاء التأنيث تا ًء ،
ونظائرهُ ُ :ترْ قُ َوة). (٣
و قيل  )) :إِنَّ ھذه الكلمة مأخوذة من كلمة ) تِباه ( العبرية  ،ومعناه قريب من الصندوق ،
وھي اسم ال اشتقاق لھا  ،والھاء في آخر ) تِباه ( إذا أضيفت إلى كلمة أ ُخرى قلبت تا ًء  ،فيقال :
) ِت َب ْ
ت مكتا بيت = صندوق الرسائل ( ((). (٤
نقول على الرغم من االختالف في األصول اللغوية يمكن أن تؤدي معنى واحداً وھو الرجوع
بك ِّل األحوال إلى معنى التوبة بالرجوع إلى  gسبحانه و تعالى بعد الذنب والمعصية  ،أو من
الرجوع إلى الصندوق  ،أو من الرجوع إلى القلب  ،أو الرجوع إلى  gسبحانه بعد الموت
ّ
الجثة  .فك ّل ھذه المعاني ال تكاد تفترق في معانيھا الداللية عن معنى
بالصندوق الذي يحمل
الرجوع فيتحقق معنى اسم اآللة التي يتم الرجوع بھا أو إليھا .

) -٣ف َِعال(
وقد ورد في قوله تعالى Ï!%tæÍρ ÏΒ $yγy_t÷‚tGó™$# §ΝèO Ïµ‹Åzr& Ï!%tæÍρ Ÿ≅ö6s% óΟÎγÏGu‹Ïã÷ρr'Î/ r&y‰t6sù )) :

 ] (( Ïµ‹Åz&rيوسف  [ ٧٦ :واللفظة ) ِو َعاء ( على وزن ) ِف َعاْل ( وھو وزن سماعي السم
)(٥

اآللة

 .وقيل  :إ َّن ُه األصل الدال على اآللة واألداة ) المادة المعجمية ( و منه اشتقت العربية

) (١معجم مقاييس اللغة  ١٥٨ :مادة ) توب ( .
) (٢ينظر  :روح المعاني . ٥٥٩/١ :
) (٣ينظر  :الصحاح  ١٢٥/١ :مادة ) توب ( .
) (٤التحقيق في كلمات القرآن الكريم  ، ٤٠٣/١ :وينظر  :القاموس المقارن أللفاظ القرآن الكريم  ٦٨ :مادة
)تابوت ( .
)٥

( ينظر  :المعجم المفصل في علم الصرف  ٥٦٥ :ـ . ٥٦٦

١٢٣
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أوزان اآللة ) ِم ْف َعل و ِم ْف َع َلة و ِم ْف َعال (

)(١

 ،وبھذا االشتقاق ُتنقل اللفظة من المادة ) المعنى
)(٢

المعجمي( إلى الصيغة ) المعنى الصرفي و الوظيفي (

 .فمادتھا ) وعي ( )) الواو والعين

ْت العِلم أعيه َوعْ َيا ً  ،وأَ ْو َعي ُ
وو َعي ُ
الوعاء أوعيه (().(٣
والياء كلمة تد ُّل على ضم شيء َ
ْت المتاع في ِ
ت متعدد ٍة أ ّدت إلى احتماليتھا  ،األولى  :قراءة ) ِو َعاْء ( بكسر الواو وھي
وقُرئت اللفظة بقراءا ٍ
قراءة الجمھور  ،وھو األصل ؛ أل ّن ُه من ) َوعِ َي يعي () ، (٤على وزن ) َف ِع َل َي ْف ِع ُل ( أي َ :ي ْوعِ ي،
ثم ُح ِذ َفت الواو في المضارع فأصبحت ) َيعِي ( ومعناه االستيعاب واالحتواء ويكون بضم الشيء.
والثانية  ) :إِ َعاْء ( بإبدال الواو المكسورة بالھمزة المكسورة كما قالوا  :إِ َشاح و إِ َساْدة في ِو َشاح
و ِو َساْدة) . (٥وقد تطرّ ق ابن المؤدب إلى قول سيبويه  ،بأ ّن ُه سمع العرب تقول  :إِ َفاْدة للوفادة مثل :
 :إعاء للوعاء  ،وإشاح للوشاح) . (٦وھذا ّ
مطرد في لغة ھذيل) . (٧والثالثة  ) :وُ عاء ( بضم الواو
الواو وھي لغة فيه أيضا ً) . (٨والرابعة  ) :أ ُ َعاْء (  ،وذكر ابن جني )) وھمز ) وُ َعاْء ( بالضم
أقيس من ھمز المكسور الواو  ،فعليه يحسن بل يقوى ) أ ُ َعاْء أخيه ( ومثله ôMtGÏj%é& ã≅ß™”9$# #sŒÎ)ρu )) :

(( ]المرسالت  [ ١١ :وقالوا في وجوه  :أُجوه  ،وفي وُ عِ َد  :أُعِ َد (( ) .(٩ومنھم من جوّ ز ھذا فيما
إذا كانت الكلمة مبدوءة بالواو وكانت الواو مكسورة أو مضمومة جاز أنْ ُتبدل منھا ھمزة فتقول
ت  :أ ُ ِّق َت ْ
في ) ِو َعاء  :إِ َعاء ( وفي ) ِوسادة  :إِسادة ( وفي ) وُ ِّق َت ْ
ت ( وفي ) وُ عِ َد  :أُعِ َد ( وكذلك
واو تقع َّأوالً مكسورة أو مضمومة). (١٠
تفعل بك ِّل ٍ
) (١ينظر  ) :مصطفى جواد وآراؤه في علم الصرف (  ،د .محمد عبد المطلب البكاء  ،مجلة آداب المستنصرية،
عدد ، ٨/لسنة  ، ١٩٨٦ص . ١٢٣ :
) (٢ينظر  :األصول  ،د .تمّام حسّان . ١١٥ :
) (٣معجم مقاييس اللغة  ، ١٠٥٨ :مادة ) وعي ( .
) (٤ينظر  :إمالء ما منَّ به الرحمن . ٥٦/٢ :
) (٥ينظر  :البحر المحيط . ٣٢٨/٥ :
) (٦ينظر  :الكتاب  ، ٢٥٥/٢ :ودقائق التصريف . ٢٤١ :
) (٧ينظر  :إعراب القرآن  ،للنحاس  ، ٤٥٢ :والبحر المحيط . ٣٢٨/٥ :
) (٨ينظر  :الكشاف  ، ٤٨٥/٢ :واإلتحاف . ١٥١/٢ :
) (٩المحتسب . ٣٤٨/١ :
) (١٠ينظر  :سر صناعة اإلعراب  ، ٢٤٢/٢ :والممتع في التصريف  ٣٣٢/١ :ـ  ، ٣٣٣واألشباه والنظائر :
. ١٩٦/٤

١٢٤

االحتمال الصرف ّي في فَلَك المشتقات

الفصل الثاني

ويبدو أنّ االحتمال الصرفي الوارد في ھذه اللفظة القرآنية ) ِوعاء ( لم يغيّر في المعنى شيئا ً ؛
ئ بھا ،والمعنى واحد .
أل ّنھا وزن لآللة  ،جيء بھا بلغات متعددة و قُ ِر َ

ِ ) -٤ف ِعل ّ (
قال تعالى ] (( É=çGà6ù=Ï9 Èe≅ÉfÅb¡9$# Çc‘sÜŸ2 u!$yϑ¡¡9$# “ÈθôÜtΡ tΠöθtƒ)) :األنبياء  [١٠٤:فجاءت
لفظة ) سِ ِج ّل ( وھي اسم آلة على وزن ) ِف ِع ّل ( وھذا من األوزان السماعية السم اآللة  .و))السين
والجيم والالم أصل واحد يد ُّل على انتصاب شيء بعد امتالئه  .ومن ذلك ) السَّجْ ل (وھو ال َّدلو
العظيمة  ...ويقال للضرع الممتلئ َسجْ ل  ...فأمّا ) ال ِّس ِج ّل ( فمن السَّجْ ل و المساجلة  ،وذلك أ َّن ُه
كتاب يجمع ُك ُتبا ً ومعاني(() ، (١والعالقة بينھما احتواء الشيء و جمع ُه  .و )) السِ ِج ُّل  :الصك ،
وقد َسجَّ َل الحاكم تسجيالً (() ، (٢من ) َسجَّ َل ُي َسجِّ ُل ( على وزن ) َف َّع َل ُي َف ِّع ُل ( وقيل  :أصله من
)سِ جِّ يْل ( وھو حجر من طين مختلط وھو فارسي معرّ ب ؛ ألنَّ ال ِّس ِج ّل  :حجر كان يكتب فيه  ،ثم
ِب فيه حفظا ً له). (٣
ِّي ك ّل ما يكتب فيه سجالً  ،والمعنى كط ّي ِه لما ُكت َ
ُسم َ
احتملت اللفظة احتماالت متعددة تبعا ً للقراءات القرآنية التي قُ ِر َئت بھا اللفظة وھي  ) :ال ِّس ِج ّل
وال ُس ُج ّل و السَّجْ َل و السِّجْ َل () . (٤فقيل  :إنَّ ) ال ِّس ِج َّل ( الصحيفة) ، (٥وھي ما يكتب بھا  ،و قيل :
)(٦

 :فيھا لغتان

 .وھو وزن لآللة السماعي وھو ما يجرى الفعل بھا ،وتعني بالسجل الصحيفة

المسجل بھا  ،و ُن ِق َل عن الفيومي أنَّ ال ِّس ِج َّل يعني كتاب القاضي ؛ أل َّن ُه قضى و حكم و أثبت حكمه
في ال ِّس ِجل) . (٧وھذا يعني أ َّن ُه يحتمل أنْ يكون بمعنى ) اسم المفعول ( أي  )) :لما يكتب فيه من
)(٨

المعاني الكثيرة ((

 .وھذا ما أ ّكدهُ ابن جني بقول ِه  )) :توھم من ظنَّ أنَّ ال ِّس ِج َّل ھنا فاعل في

) (١معجم مقاييس اللغة  ،٤٨٤ :مادة ) سجل ( .
) (٢الصحاح  ، ١٢٩٠/٢ :مادة ) سجل ( .
) (٣ينظر  :المفردات  ، ٣٩٨ :مادة ) سجل ( .
) (٤ينظر  :البحر المحيط . ٣١٧/٦ :
) (٥ينظر  :معاني القرآن  ،للفرّ اء . ١٢٢/٢ :
) (٦ينظر  :اإلتحاف . ٢٦٨/٢ :
) (٧ينظر  :التحقيق في كلمات القرآن الكريم . ٦٨/٥ :
)٨

( الكشاف . ٢٠٧/٣ :

١٢٥
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المعنى  ،وإ ّنما ھو مفعول في المعنى ((

)(١

َ ،ر َّداً على من ذھب إلى أنَّ معنى ) ال ِّس ِج َّل ( ھو اسم

الفاعل بمعنى  :كاتب  ،وھو مذھب ابن خالويه) . (٢ويحتمل أنْ يكون بمعنى االسمية  ،فقيل  :إنَّ
ك يطوي كتب بني آدم إذا ُر ِف َع ْ
)ال ِّس ِج َّل ( َم َل ٌ
ت إليه) . (٣وقيل  :إ َّن ُه كاتب كان لرسول  ) gصلّى
 gعليه وآله وسلّم (). (٤
أمّا) ال ُس ُج َّل ( ففيه لغتان في المعنى نفسه بضم السين و الجيم مشدداً ومخففا ً ) ُس ُج َّل و ُس ُج َل (
و يعني  :القرطاس الذي يكتب فيه).(٥
فالصحيفة إذن من مزيد الثالثي تد ُّل على المبالغة في وصف الحدث  .بمعنى أ َّن ُه كتاب أو نحوه
يكتب فيه جميع األحوال الشخصية و الحوادث واألعمال الواقعة من قبل اإلنسان). (٦
ويبدو أنَّ األصل اللغوي للفظة ) سِ ِج ّل ( يد ُّل على معنى االحتواء والجمع للشيء في األمور
محكم على نحو المبالغة والشمول .
سق و
الماديَّة و المعنويَّة
ٍ
بشكل م ّت ٍ
ٍ
وھذا المعنى ينسجم مع داللة اسم اآللة بتعبيرھا عن معنى المبالغة في الحدث لقيامھا به على
وجه االستمرار و التجدد في أدائ ِه  .أمّا القراءات القرآنية واللغات التي جاءت عليھا  ،فأنّ فيھا
معنى يختلف في داللت ِه الفرعية ،فمنھا ما ُر ّك َزت على من قام بالفعل وھو اسم الفاعل  ،أو من
أُجري عليه الفعل وھو اسم المفعول  ،أو االسمية المحضة السم ال َم َلك  ،أو اسم اآللة أي  :لما أقيم
مستمر .
شامل و
بشكل
الفعل بھا وبوساطتھا ؛ للداللة على المبالغة في إجراء الحدث
ٍ
ٍ
ٍ

) (١المحتسب . ٦٨/٢ :
) (٢ينظر  :الحجّ ة في القراءات السبع . ١٥٣ :
) (٣ينظر  :الكشاف . ٢٠٧/٣ :
) (٤ينظر  :معاني القرآن وإعرابه  ،للزجاج . ٤٠٦/٣ :
) (٥ينظر  :إمالء ما منَّ به الرحمن . ١٣٨/٢ :
)٦

( ينظر  :التحقيق في كلمات القرآن الكريم . ٧٠/٥ :

١٢٦

ََ
ّ
ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﰲ ﻓﻠﻚ ﺻﻴﻎ ﺍﳉﻤﻮﻉ

ّ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﲨﻮﻉ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ّ
ّ
ّ ً
ﺃﻭﻻ  :ﲨﻊ ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ
ّ
ّ
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﲨﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ

• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺻﻴﻎ ﲨﻮﻉ ﺍﻟﺘﻜﺴﲑ
ّ
ّ ً
ﺃﻭﻻ  :ﲨﻮﻉ ﺍﻟﻘﻠﺔ
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﲨﻮﻉ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ
ََ
ُ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﻓﻠﻚ ﺍﳉﻤﻮﻉ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ّ
ّ ً
ﺃﻭﻻ  :ﰲ ﺍﺳﻢ ﺍﳉﻨﺲ ﺍﳉﻤﻌﻲ
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﰲ ﺍﺳﻢ ﺍﳉﻤﻊ

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﺠﻤﻮع

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻷول  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺟﻣوع اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ .
اﻟﻣﺑﺣث ّ
وﯾﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن  ) :ﺟﻣﻊ اﻟﻣذ ّﻛر اﻟﺳّﺎﻟم  ،وﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﻧث اﻟﺳّﺎﻟم ( .

اﻟﺳﺎﻟم .
ّأوﻻً  :ﺟﻣﻊ اﻟﻣذ ّﻛر ّ
)(١

وﺣ ّدهُ  :ھو )) ﻣﺎ د ﱠل ﻋل أﻛﺛر ﻣن اﺛﻧﯾن ﺑزﯾﺎدة ﻓﻲ آﺧره ﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻧﺎء واﺣده ((

 ،وھذه

اﻟزﯾﺎدة ) واو وﻧون ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻓﻊ  ،و ) ﯾﺎء وﻧون ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﻧﺻب واﻟﺟر ﻣورﻓﯾﻣﺎت ﻣﻘ ّﯾدة
ُ
أﺻطﻠِ َﺢ ﻋﻠﯾﮫ ) إﻓراد اﻟﻣورﻓﯾم () . (٢وھذه اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ھذا اﻟﺟﻣﻊ
ﺗؤدي ﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
ب ﺑﺣرﻓﯾن و َﺳﻠ ُ َم ﻓﯾﮫ ﺑﻧﺎء اﻟواﺣد
ﺷﺎﺑﮭت زﯾﺎدة اﻟﻣﺛﻧﻰ  ،ﻓﻘﯾل  :ھو ﻋﻠﻰ ﺣ ّد ِه ؛ وذﻟك )) ﻷ ّﻧ ُﮫ أُﻋْ ِر َ
ﺑﻧون زاﺋدة ﺗﺣذف ﻟﻺﺿﺎﻓﺔ (() . (٣وﯾﻛون ﺟﻣﻌﺎ ً ﻟﻣذﻛر ﻋﻠم ﯾُﻌﻘل  ،أو ﻟﺻﻔﺎت ﻣن ُﯾﻌﻘل
و ُﺧ ِﺗ َم
ٍ
)(٤

ﻧﺣو ) :اﻟزﯾدون واﻟﻣﺳﻠﻣون  ،واﻟزﯾدﯾن واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن (

 .وذﻟك ﺑﺿم اﺳم إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣﻧﮫ ﺑﺷرط
ً)(٥

اﺗﻔﺎق اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ أو ﻛون اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ واﺣدا

 .ﻗﺻد اﻹﯾﺟﺎز واﻻﺧﺗﺻﺎر

ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺗﺛﻧﯾﺔ ؛ ﻷنﱠ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺎﺳم واﺣد أﯾﺳر وأﺧف ﻣن اﻹﺗﯾﺎن ﺑﺎﺳﻣﺎء ﻣﺗﻌددة). (٦
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ وارد ﻓﻲ ﺻﯾﻐﮫ  ،وﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾﻎ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ
اﻟﻣذﻛر اﻟﺳّﺎﻟم ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :
 ] (( šúüÏJn=»yèø9$# _Uاﻟﺣﻣد  [٢:ﻓﺎﻟﻠﻔظﺔ ) اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ( ﺟﻣﻊ ﻣذ ّﻛر
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ Å u‘ ¬! ß‰ôJysø9$#)) :
ﺳﺎﻟم واﻷﺻل ) ﻋﺎﻟم ( ﺛم أﺿﯾﻔت اﻟﻼﺣﻘﺔ ) اﻟﻣورﻓﯾم اﻟﻣﻘﯾّد ( ) اﻟﯾﺎء واﻟﻧون ( ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ
اﻟﺳّﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣذ ّﻛر  .و )) اﻟﻌﺎﻟم  :اﺳم ﻟذوي اﻟﻌﻠم ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ واﻟﺛﻘﻠﯾن  ،وﻗﯾل  :ﻛ ﱡل ﻣﺎ ُﻋﻠِ َم ﺑﮫ اﻟﺧﻠق
ﱢﻲ ﺑﮫ ؛ ﻓﺈنْ
ﻣن اﻷﺟﺳﺎم واﻷﻋراض ؛ ) ﻓﺈن ﻗﻠت (  :ﻟم ُﺟﻣ َِﻊ ؟ ) ﻗﻠت (  :ﻟﯾﺷﻣل ﻛ ﱠل
ﺟﻧس ﻣﻣّﺎ ُﺳﻣ َ
ٍ
) (١ﺷرح اﻟﺣدود اﻟﻧﺣوﯾﺔ . ٥٧ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ . ٢٢٣ :
) (٣أوﺿﺢ اﻟﻣﺳﺎﻟك . ٢٧٧ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو  ،طﺎھر ﺑن ﺑﺎﺑﺷﺎذ . ١٣٣/١ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﺟﻣل اﻟزﺟﺎﺟﻲ . ١٣٥/١ :
) (٦ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل . ٣٦١/٥ :

١٢٧
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ﻗﻠت  :ھو اﺳم ﻏﯾر ﺻﻔ ٍﺔ  ،وإ ّﻧﻣﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﺎﻟواو ﺻﻔﺎت اﻟﻌﻘﻼء أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﮭﺎ ﻣن اﻷﻋﻼم ؟! ﻗﻠت:
ﺳﺎغ ذﻟك ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻓﯾﮫ  ،وھﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻠم ((). (١
اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ ) اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ( اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن  :أوّ ﻻً ؛ إ ّﻧﮭﺎ ﺟﻣﻊ َﻋﺎْﻟَم

)(٢

)(٣

ﻟﻔظﮫ ﻛﺎﻟﻧﻔر واﻟﺟﯾش واﻟذود وﻏﯾرھﺎ

 ،و َﻋﺎْﻟَم ﺟﻣﻊ ﻻ واﺣد ﻟﮫ ﻣن

 .واﻟﻌﺎﻟَم ﯾﺷﻣل اﻟﻌﻘﻼء وﻏﯾرھم وﻗﯾل  :إ ّﻧﻣﺎ ُﺟ ِﻣ َﻊ ھذا

اﻟﺟﻣﻊ ) ﺟﻣﻊ اﻟﺳّﻼﻣﺔ ( ﻟﻛون اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﮭم  ،واﻹﻧﺳﺎن إذا ﺷﺎرك ﻏﯾره ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ ﻏﻠب ﺣﻛﻣ ُﮫ،
وﻗﯾل ؛ ﻷ ّﻧﮫ ُﻋﻧ َِﻲ ﺑﮫ أﺻﻧﺎف اﻟﺧﻼﺋق ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ واﻟﺟن واﻹﻧس ﻓﯾﻘﺎل  :ﻋﺎﻟم اﻹﻧﺳﺎن وﻋﺎﻟم اﻟﺟن
وﻋﺎﻟم اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ) . (٤ﻓﮭو ﺟﻣﻊ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻘﻼء  ،واﻟﺧﺎص ﻻ ﯾﻛون ﺟﻣﻌﺎ ً ﻟﻣﺎ ھو أﻋ ّم ﻣﻧﮫ  .واﺷﺗﻘﺎﻗﮫ
واﺷﺗﻘﺎﻗﮫ ﺑذﻟك ﻣن ) اﻟﻌ ِْﻠم ( ﻋﻧدﻣﺎ ﺧصﱠ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻣن ﯾﻌﻘل) (٥وﻗﯾل  :إنﱠ ﺟﻣﻊ ) اﻟﻌﺎﻟم ( ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣذﻛر
اﻟﻣذﻛر اﻟﺳّﺎﻟم ﺟﻣﻊ ﺷﺎذ  ،واﻷﻛﺛر أ ﱠﻧﮫ ﻣﻠﺣق ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣذﻛر اﻟ ّﺳﺎﻟم ؛ ﻷ ّﻧ ُﮫ اﺳم ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ
وﺟﻣﻌﮫ ﺑﺎﻟواو واﻟﻧون ﯾُﺧ ّل ﺑﺑﻌض ﺷروط ﺟﻣﻌﮫ) . (٦وﺛﺎﻧﯾﺎ ً  :إ ّﻧﮭﺎ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟ َﻌ َﻠ ِم واﻟﻌﻼﻣﺔ أي :
اﻹﺷﺎرة ﯾﻘﺎل ﻟﻠﺟﺑل َﻋﻠَ ْم وﻟﻠراﯾﺔ َﻋﻠَ ْم وﻟﻠﻣﺷﻘوق اﻟﺷﻔﺔ أﻋﻠم وﻟﻠﻔﺎرس أﻋﻠم إذا ﺟﻌل ﻟﻧﻔﺳﮫ ﻋﻼﻣﺔ
ﻓﮭو َﻣﻌْ ﻠِم) ، (٧ﻗﺎل اﻷﺧطل :
ﻣﺎ زال ﻓﯾﻧﺎ رﺑﺎ ُط اﻟﺧﯾل ُﻣ ْﻌﻠَ ً
اﻟﻌﺎر
ﻣﺔ
وﻓﻲ ﻛﻠﯾب رﺑﺎط اﻟ ﱡذل ﱢ ِو ِ
وﻗﯾل  :إنﱠ اﻟ َﻌﺎْﻟَم اﺳ ٌم ﻟﻠ َﻔﻠَك وﻣﺎ ﯾﺣوﯾﮫ  ،وھو ﻓﻲ اﻷﺻل اﺳم ﻟﻣﺎ ﯾُﻌْ َﻠم ﺑﮫ ﻛﺎﻟطﺎﺑﻊ واﻟﺧﺎﺗم ﻟﻣﺎ
)(٨

ﯾُطﺑﻊ ﺑﮫ وﯾﺧﺗم ﺑﮫ  ،و ُﺟ ِﻌ َل ﺑﻧﺎؤه ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻟﻛوﻧ ِﮫ ﻛﺎﻵﻟﺔ  ،واﻟ َﻌﺎْﻟَم آﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﻧﻌ ِﮫ  ،وﺑﮭﺎ أﺣﺎﻟﻧﺎ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ وﺣداﻧﯾﺗ ِﮫ). (٩

) (١اﻟﻛﺷﺎف . ١٧/١ :
) (٢ﯾﻧظر  :آﻻء اﻟرﺣﻣن . ١٢٤/١ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن . ٢٣/١ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ، ٥٨٢ :ﻣﺎدة ) ﻋﻠم (  ،وﻗد ﯾﻛون داﻻً ﻋﻠ ﻰ ﻛ ﱢل ﻣ ﺎ ﺧﻠ ق ﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻣ ن ﻛ ﱢل اﻷﺻ ﻧﺎف ﻣﺛ ل
ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺎء وﻋﺎﻟم اﻟﻧﺎر وﻋﺎﻟم اﻟﺣﯾوان ...إِﻟﺦ.
) (٥ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٥/١ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٣٢/١ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٤٦٨/٢ :ﻣﺎدة ) ﻋﻠم (  ،واﻟﻣﺛﻠث  ،ﻻﺑن اﻟﺳﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ . ٢٦٤ :
) (٨دﯾواﻧﮫ  ، ١٦٦ :واﺧﺗﻠﻔت رواﯾﺔ اﻟﺑﯾ ت ﻋﻧ د اﻟﺟ وھري ﻓﻘ ﺎل  :ﻗ ﺎل اﻷﺧط ل  ) :ﻣ زال ﻓﯾﻧ ﺎ رﺑ ُ
ﺎط اﻟﺧﯾ ل َﻣﻌْ ﻠِﻣ ًﺔ
واﻟﻌﺎر ( ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ١٤٦٨/٢ :ﻣﺎدة ) ﻋﻠم ( .
وﻓﻲ ﻛﻠﯾب رﺑﺎط اﻟﻠُ ْؤ ِم
ِ
) (٩ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ٥٨١ :ـ  ، ٥٨٢ﻣﺎدة ) ﻋﻠم ( .
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ﻓﮭو ﻋﻼﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت) ،(١ﺑدﻻﻟﺔ اﻵﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ:
#

))# šúüÏJn=»yèø9$# •>u‘ $tBur ãböqtãö•Ïù tA$s%

 ] (( tûüÏZÏ%q•B LäêZä. bÎ) ( !$yJßgoYøŠt/ $tBur ÇÚö‘F{$#ru ÏNºuq»yJ¡¡9$# •>u‘ tA$s%اﻟﺷﻌراء ٢٣ :ـ . [ ٢٤

وﯾظﮭر ﻟﻠﻧظر أنّ ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ اﺷﺗﻘﺎﻗﯾﺔ ﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﯾن اﻷﺻﻠﯾن وھﻲ اﻷﺛر ﺑﺎﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻣﯾّزه
)(٢

ﻋن ﻏﯾره

 .ﻓﻛل ﻣن اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟواردة ﻟﻠﻔظﺔ ) اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ( ﻣن اﺳم اﻟﺟﻣﻊ أو ﺟﻣﻊ اﻟﻣذﻛر

اﻟ ّﺳﺎﻟم أو اﻟﻣﻠﺣق ﺑﮫ ﻓﮭﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺧﺻﯾﺻﺎت ﺗﻧﻣﺎز ﺑﮭﺎ ﻋن ﻏﯾرھﺎ  ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ
واﻟ َﻌﻠَم واﻹﺷﺎرة أو اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺑﺄيﱢ ھﯾﺄة ﻣن اﻟﺟﻣوع اﻟﻣذﻛورة ﻓﮭﻲ ﻗد ﺗﻛون داﻟﺔ
ﺟﻧس ﻣن اﻟﺧﻠق ھو ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ وذاﺗﮫ
ﻋﻠﻰ وﺟوده ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﻌرﻓﺗﮫ ووﺣداﻧﯾﺗﮫ ؛ ﻷنّ ﻛ ّل
ٍ
َﻣﻌْ ﻠَم و َﻋ َﻠم ﯾﻧﺑﺊ ﻋن ﻣﺎھﯾﺗﮫ ﻣرّ ة وﻋن ﻣﻧﺷﺋﮫ ﻣرّ ة أﺧرى .

اﻟﺳﺎﻟم .
ﺛﺎﻧﯾﺎ ً  :ﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﻧث ّ
ﱢﻲ ﺑﺎﻟ ّﺳﺎﻟم ؛ ﻷنﱠ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻔردهُ ﺗﺳﻠُم ﻋﻧد اﻟﺟﻣﻊ،
وﺣ ﱠدهُ ھو )) ﻣﺎ ُﺟ ِﻣ َﻊ ﺑﺄﻟف وﺗﺎء زاﺋدﺗﯾن  ...و ُﺳﻣ َ
َ
وﯾﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ ً اﻟﺟﻣﻊ ﺑﺄﻟف وﺗﺎء ﻣزﯾدﺗﯾن  ،واﻟﺟﻣﻊ ﺑﺎﻷﻟف واﻟﺗﺎء ((

)(٣

ً)(٤

ﺣذف ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﻧث ﻣن اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻟﻔظﺎ ً وﺗﻘدﯾرا

 .وﺗﻛون ھذه اﻟزﯾﺎدة ﺑﻌد

ﻧﺣو  ) :ﻣﺳﻠﻣﺔ وﻣﻌﻠّﻣﺔ ( ﺗﻘول ﻓﻲ ﺟﻣﻌﮭﺎ ﺟﻣﻊ

ﻣؤﻧث ﺳﺎﻟم  ) :ﻣﺳﻠﻣﺎت وﻣﻌﻠّﻣﺎت ( وھذه اﻟزﯾﺎدة ﺑﺎﻷﻟف واﻟﺗﺎء ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ واﻟﺗﺄﻧﯾث ﻣﻌﺎ ً). (٥
وﻣن اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺻرﻓﯾّﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﻧث اﻟ ّﺳﺎﻟم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ÏNºuqäÜäz (#qãèÎ6®Ks? Ÿwru $Y7Íh‹sÛ Wx»n=ym ÇÚö‘F{$# ’Îû $£JBÏ (#qè=ä. â¨$¨Z9$# $yg•ƒr'¯»tƒ )) :

 ] (( îûüÎ7•B Arß‰tã öNä3s9 ¼çm¯RÎ) 4 Ç`»sÜø‹¤±9$#اﻟﺑﻘرة  [ ١٦٨ :وﻟﻔظﺔ ) ُﺧ ُ
ط َو ْات ( ﺟﻣﻊ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وزن

) (١ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٥/١ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٦٦٣ :ﻣﺎدة ) ﻋﻠم ( .
) (٣اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف . ٢٠٧ :
) (٤ﯾﻧظر  :رﺳﺎﻟﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ . ٧١ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﺣدود اﻟﻧﺣوﯾﺔ . ٥٧ :
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) ﻓُﻌْ ﻠَﺔ ( وﺟﻣﻌﮫ  ) :ﻓُﻌ َ ْ
ُﻼت (

)(١

 .ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ) اﻷﻟف واﻟﺗﺎء ( ﻟﻠﻔظﺔ ) ُﺧ ْط َوة ( ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ

ﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﻧث اﻟﺳّﺎﻟم  ،وﻧﺣوه ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ آﯾﺎﺗ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ z`BÏi Oßgã_Ì•÷‚ãƒ (#qãZtB#uä šúïÏ%©!$# •’Í<ur ª!$# )) :

 ] (( Í‘q–Y9$# ’n<Î) ÏM»yJè=—à9$#اﻟﺑﻘرة [ ٢٥٧ :

)(٢

 ،و )) ] (( tbqãZÏB#uä ÏM»sùã•äóø9$# ’Îû öNèdurﺳﺑﺄ  ،[٣٧ :و

))  ] (( BM»t/ã•%è ß,ÏÿZãƒ $tBاﻟﺗوﺑﺔ . [ ٩٩ :
ﻗُ ِرﺋت اﻟﻠﻔظﺔ ) ﺧطوات ( ﺑﻘراءات ﻣﺗﻌدد ٍة
) ُﺧ ُ
ﺿم )) أ ﱠﻧ ُﮫ أﺗﻰ ﺑﻠﻔظ اﻟﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎ وﺟب ﻟﮫ ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ
ط َو ْات ( ﺑﺿﻣﺗﯾن  ،ﻓﺎﻟﺣﺟّ ﺔ ﻟﻣن َ
)(٤
ْ
ك ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿم  ،ﻧﺣو:
اﺳم ﻋﻠﻰ ) ﻓُﻌْ ﻠَ ٍﺔ ( ﺧﻔﯾف إذا ُﺟﻣ َِﻊ ﺣُرﱢ َ
ﺟﻣﻊ ُﺧط َوة ((  ،وﻗﯾل  )) :ﻷنﱠ ﻛ ّل ٍ
) ُ
ُب اﺣدھﻣﺎ ﻣن ﺻﺎﺣﺑﮫ أﯾﺳر
ظﻠ ُ َﻣﺎْت ( و ) ُﻏ ُر َﻓﺎْت ( ؛ ﻷنﱠ ﻣﺧرج اﻟﺣرﻓﯾن ﺑﻠﻔظٍ واﺣد إذا َﻗر َ
ﻋﻠﯾﮭم (() . (٥وﻣﻌﻧﻰ )) اﻟ ُﺧ ْط َوة  :ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘدﻣﯾن (() . (٦وﻧﻌﻧﻲ ﺑﮭﺎ ﻣﻘدار اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ  ،وﻗﯾل  :إنﱠ
)(٣

 ،أ ّدت إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ  .اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل  :ﻗراءة

) ُﺧ ُ
ط َو ْات ( ﺑﺿم اﻟطﺎء وھﻲ ﻟﻐﺔ أھل اﻟﺣﺟﺎز) ، (٧وھﻲ ﺗﻌﻧﻲ )) طراﺋق اﻟﺷﯾطﺎن ((). (٨
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻗراءة ) ُﺧ َط َو ْات ( ﺑﺿم اﻟﺧﺎء وﻓﺗﺢ اﻟطﺎء  ،وھﻲ ﻗراءة ّ
ﺷﺎذة  ،ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺟﺎﺋزة
ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،وھﻲ وﺟﮫ آﺧر ﻟﻠﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُﻌْ ﻠَﺔ ( ﺑـ ) ﻓُ َﻌ َ ْ
ﻼت (). (٩
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻟث  :ﻗراءة ﺗﺳﻛﯾن اﻟطﺎء ) ُﺧ ْط َوات () )) ، (١٠واﻟﺣﺟّﺔ ﻟﻣن أﺳﻛن  :أ ﱠﻧ ُﮫ ﺧﻔف
اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻻﺟﺗﻣﺎع ﺿﻣﺗﯾن ﻣﺗواﻟﯾﺗﯾن وواو  ،ﻓﻠﻣّﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﻛﻧون ﻣﺛل ذﻟك ﻣﻊ ﻏﯾر اﻟواو ﻛﺎن اﻟﺳﻛون
) (١ﯾﻧظر  :دﻗﺎﺋق اﻟﺗﺻرﯾف . ١٢٧ :
) (٢وﺟﺎءت ﻓﻲ آﯾﺎ ٍ
ت ﻛﺛﯾرة  .ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﮭرس ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم . ٤٧٨ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات  ، ١٧٤ :وﻣواھب اﻟرﺣﻣن . ٣٣٠/٢ :
) (٤اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ . ٤٠ :
) (٥ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻸﺧﻔش اﻷوﺳط . ١٨١/١ :
) (٦اﻟﻣﻔردات  ، ٢٨٨ :ﻣﺎدة ) ﺧطو ( .
) (٧ﯾﻧظر  :اﻹﺗﺣﺎف . ٤٠٤/١ :
) (٨اﻟﻣﺣﺗﺳب . ١١٧/١ :
) (٩ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ،وﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج  ، ٢٤١/١ :ودﻗﺎﺋق اﻟﺗﺻرﯾف . ١٢٨ :
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف . ١٩٥/١ :
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ﻣﻊ اﻟواو ﻟﺛﻘﻠﮭﺎ أوﻟﻰ (() . (١و )) ﺳﻛن ﺑﻌﺿﮭم ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ) اﻟواو ( ﻛﻣﺎ ﯾُﺳﻛن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ) اﻟﯾﺎء(
اﻟﯾﺎء( ﻧﺣو ُ ) :ﻛ ْﻠ َﯾﺎت ( وأﺳﻛن ) اﻟﻼم ( ّ
ﻟﺋﻼ ُﺗ َﺣوﱠ ل اﻟﯾﺎء واواً  ،ﻓﺄﺳﻛﻧﮭﺎ ﻓﻲ ) ُﺧ ْط َوات ( ؛ ﻷنﱠ )
)(٢

اﻟواو ( أﺧت ) اﻟﯾﺎء ( ((

 .وأﻣّﺎ إﺳﻛﺎن اﻟطﺎء ﻓﻲ ) ُﺧ ْط َوات ( ﻓﮭﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﻌزوّ ة إﻟﻰ ﺗﻣﯾم وأُﻧﺎس

ﻣن ﻗﯾس). (٣
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟراﺑﻊ  :ﻗراءة ) َﺧ َط َو ْات ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺧﺎء واﻟطﺎء وﻣﺛﻠﮫ اﻟﺧﺎﻣس ﺑﻘراءة ) َﺧ ْط َو ْات (
أﺧ ُ
ت ْ
اﻟﺧ ْط َوة وھﻲ اﻟﻣرّ ة ﻣن اﻟﺧطو) . (٤ﺗﻘول َ )) :ﺧ َط ْو ُ
وﻟﻛن ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺧﺎء وﺗﺳﻛﯾن اﻟطﺎء ﻣن َ
طو
َﺧ ْط َو ًة  ،أي َ :ﻣرﱠ ًة (() . (٥ﻗﺎل اﺑن اﻟﻣ َُرﺣﱠ ل :
ٌ
و ُﺧ ْط َوةٌ
ﯾن
ﻣﺿﻣوﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن َﺗ ِ
َ )(٦
ﺿ ِﺑطﺎ
ﺟﻣﻊ اﻷﺧﯾر وﺑﺿ ﱟم ُ

َ
وﺧ ْط َوةٌ ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ ﻧﻘل اﻟﻘدﻣﯾـــ ِن
ُ
واﻟﺧطـﻰ
اﻷو ِل ﺧِطﺎء
وﺟﻣ ُﻊ ّ

وﻓﻲ أﺑﯾﺎت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ ) َ
اﻟﺧ ْط َوة ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺧﺎء وإﺷﺎرة إﻟﻰ ﺟﻣﻌﮫ أﯾﺿﺎ ً  ،وﻓﻲ
اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻘراءة اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺿم ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﻧث اﻟﺳّﺎﻟم .
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺳﺎدس  :ﺑﻘراءة ) ُﺧ ُ
طؤات ( ﺑﺿم اﻟﺧﺎء واﻟطﺎء وھﻣز اﻟواو) ، (٧ﻗﺎل أﺑو اﻟﻔﺗﺢ :
ُ
أﺧطﺄت  .واﻟذي ﯾُﺻرف ھذا إﻟﯾﮫ
))أﻣّﺎ اﻟﮭﻣز ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻓﻣردود ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﻣن ﺧطوات ﻻ ﻣن
ﱠ
ور َﺛﺄْ ُ
وﻻﺣظ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﮭﻣز  ،ﻧﺣو َ :ﺣ ﱠﻸ ُ
ت روﺣﻲ ﺑﺄﺑﯾﺎت ،
أنْ ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﺗﮭﻣزه اﻟﻌرب
ت اﻟﺳوﯾق َ ،
واﻟذﺋب ﯾﺳﺗﻧﺷﻰء رﯾﺢ اﻟﻐﻧم  .واﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ ھذا ﻓﯾﮫ ﺿﻌف ّ ،إﻻ أنﱠ اﻟذي ﻓﯾﮫ ﻣن طرﯾق اﻟﻐدر أَ ﱠﻧ ُﮫ
ﻟﻣّﺎ ﻛﺎن ﻣن ﻓﻌل اﻟﺷﯾطﺎن ﻏﻠب ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧطﺄ  ،ﻓﻠﻣّﺎ ﺗﺻوّ ر ذﻟك اﻟﻣﻌﻧﻰ أَ ْطﻠَ َﻌت اﻟﮭﻣزة رأﺳﮭﺎ،
وﻗﯾل ُ ) :ﺧ ُ
طؤات ( ((

)(٨

؛ ﻷنﱠ ﻛ ّل ﺧطو ٍة ﻣن ﺧطوات اﻟﺷﯾطﺎن ﺗؤول إﻟﻰ اﻟﺧطﯾﺋﺔ  ،ﻓـ )) اﺗﺑﺎع

) (١اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ . ٤٠ :
) (٢ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻸﺧﻔش اﻷوﺳط  ١٨١/١ :ـ . ١٨٢
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط  ، ٦٥١/١ :واﻹﺗﺣﺎف . ٤٠٣/١ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف . ١٩٥/١ :
) (٥اﻟﻣﻔردات  ، ٢٨٨ :ﻣﺎدة ) ﺧطو ( .
) (٦ﯾﻧظر  :ھﺎﻣش اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (٧ﯾﻧظر  :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن . ٣٢٤/١ :
) (٨اﻟﻣﺣﺗﺳب . ١١٧/١ :

١٣١
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ﺧطوات اﻟﺷﯾطﺎن ھو اﻻﻗﺗداء ﺑﮫ واﻗﺗﻔﺎء أﺛره واﻻﺳﺗﻧﺎن ﺑﺳﻧﺗ ِﮫ  ،وﻟم ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻛﻠﻣﺔ ) اﻟﺧطوات (
ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ّإﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﯾطﺎن اﻟرﺟﯾم ((). (١
إذن اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﻧث اﻟﺳّﺎﻟم ) ُﺧ ُ
طوات ( ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﺟذوره ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺄﺻل
)(٢

ﻟﻐوي واﺣد ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﺗﻌدي اﻟﺷﻲء واﻟذھﺎب ﻋﻧﮫ

 ،وﻗراءاﺗﮭﺎ اﻟواردة ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻗواﻧﯾن

ﺻوﺗﯾﺔ وﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻌزوّ ة إﻟﻰ ﻟﻐﺎت ُﻧﺳِ َﺑ ْ
ت إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻠﯾﮭﺎ  ،وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﺟﻣﻊ ﻣﺻدر اﻟﻣرّ ة ﻣﻊ
ﺑﻘﺎء اﻟﺟذور اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔّ ،إﻻ ﻓﻲ اﻟﻘراءة اﻷﺧﯾرة ) ُﺧ ُ
طؤات ( ﻓﻔﯾﮭﺎ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﺑل اﻟﺳﺑب؛
ﻷنﱠ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن ﯾ ّﺗﺑﻊ ﺧطوات اﻟﺷﯾطﺎن ﺗوﻗﻌﮫ ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ ﻛﻧﺗﯾﺟ ٍﺔ ﺣﺗﻣ ّﯾ ٍﺔ  .وﻗﯾل  :إ ﱠﻧﮭﺎ ﻟﻔظﺔ أﺷﺎرت
آن واﺣد .
إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ) اﻟ ُﺧ ْط َوة واﻟﺧطﺄ ( ﻓﻲ ٍ
أﻣّﺎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﻔظﺔ ) ُﺧ ُ
ط َو ْات ( ﻓﮭﻲ ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻘﻠّﺔ ﺑدﻻﻟﺔ ﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم ﻓﻲ اﻵﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺑﻌدھﺎ  ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ )) )((tbqßJn=÷è?s Ÿw $tB «!$# ’n?tã (#qä9qà)s? br&ur Ïä!$t±ósxÿø9$#ur Ïäþq•¡9$$Î/ Nä.ã•ãBù'tƒ $yJ¯RÎ
] اﻟﺑﻘرة  [ ١٦٩ :ﻓﻧﻼﺣظ أنﱠ اﻟﺳﯾﺎق ﻣﺣﻛوم ﺑﺄداة اﻟﺣﺻر ) إ ّﻧﻣﺎ ( اﻟﻣﻘﯾّدة  ،ﺑﺄﻣره إﯾّﺎﻛم ) ﺑﺎﻟﺳوء
واﻟﻔﺣﺷﺎء واﻟﻘول ﻋﻠﻰ ﷲ ﺑﻐﯾر ﻋﻠم ( ﻓﺣُﺻِ َر ْ
ت ﺧطواﺗﮫ ﺑﮭذه اﻷواﻣر اﻟﺛﻼﺛﺔ  ،ﻟذﻟك ﻧﻠﺣظ دﻗّﺔ
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآﻧﻲ ﻟﺻﯾﻐﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﻧث اﻟﺳّﺎﻟم ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﻠّﺔ ؛ ﻷ ّﻧ ُﮫ ﺟﻣﻊ ) اﻟﺳﯾﺋﺔ
واﻟﻔﺎﺣﺷﺔ واﻟﻔرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ ( ﻓﮭﻲ ﻣﻔردات ﻣؤﻧﺛﺔ ُﺟ ِﻣ َﻌ ْ
ت ﺟﻣﻊ ﻣؤﻧث ﺳﺎﻟم ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
أﺻﻠﮭﺎ اﻟﻣؤﻧث ودﻻﻟﺗﮭﺎ اﻟﻌددﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷر إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﻠّﺔ .
أ ّﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻔظﺔ داﺧل ﺳﯾﺎق آﯾ ِﺗﮭﺎ ﻓﻘط ) اﻟﻧﮭﻲ ﻋن اﺗﺑﺎع ُﺧ ُ
ط َو ْات اﻟﺷﯾطﺎن ( ﻓﮭﻲ ﺣﯾﻧﮭﺎ
ُﺗوﺣﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﺛرة ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻊ ؛ ﻷنﱠ اﻟﺷﯾطﺎن ُﺳﺑُﻠ ُ ُﮫ وﺧطواﺗﮫ ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ إﻏواء اﻟﻧﺎس
وإﺿﻼﻟﮭم .ﻟﻛن اﻷرﺟﺢ دﻻﻟﺗ ُﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﻠّﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟﻣﻊ ؛ ﻷنﱠ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم َﻧصﱞ ﻣﺗﻛﺎﻣل
ت أو ﺑﻣﺎ ﻟﺣﻘ ُﮫ ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ
آﯾﺎﺗﮫ ﻣ ّﺗﺻﻠﺔ ﻓﻲ رﺳم اﻟﺣدث وﺗﺑﯾﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎ ﺳ ُِﺑ َق ﻣن آﯾﺎ ٍ
اﻟﻣراد  ،وﺧﻼف ھذا ﯾﺳﺑب اﻗﺗطﺎﻋﺎ ً ﻟﻣﺿﻣون اﻟﻧص واﺟﺗزا ًء ﻟﮫ  ،وھذا ﻻ ﯾﺟوز .

) (١ﻣواھب اﻟرﺣﻣن . ٣٣٠/٢ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ٣٠٤ :ﻣﺎدة ) ﺧطوأ ( .

١٣٢
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ﻛﻣﺎ وردت ﻟﻔظﺔ ) ﻣﻐﺎرات ( ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ Wxyz£‰ãB ÷rr& BNºt•»tóBt ÷rr& $·«yfù=tB šcrß‰Ågs† öqs9 )) :

 ] (( tbqßsJاﻟﺗوﺑﺔ  [٥٧ :وھﻲ ﺟﻣﻊ ﻣؤﻧث ﺳﺎﻟم ﻟـ ) ﻣﻐﺎرة ( ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ
y øgs† öNèdur Ïmø‹s9Î) (#öq©9uq©9
)(١

) ات ( ؛ ﻟدﻻﻟﺔ ) ات ( ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ واﻟﺗﺄﻧﯾث ﻓﻲ آن واﺣد

 .وإنﱠ أﺻل ﻟﻔظﺔ ) َﻣ َﻐﺎْ َرة ( ھﻲ
ً)(٢

) َﻣ ْﻐ َو َرة ( وھو ﻣن اﻟﻣﻌﺗل ﺑﺎﻟواو ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟﻔﻌل ﺗﻘول َ :ﻏﺎْ َر َﻏ ْو َرا

 .وھﻲ اﺳم ﻣﺑدوء ﺑﻣﯾم

زاﺋدة ،وﺑﻧﺎؤهُ ﻣن اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﻣﺟرّ د ) َﻣ ْﻔ َﻌل ( ﻓﮭو ) َﻣ ْﻐ َور ( وﻗد ﺗﻠﺣﻘ ُﮫ اﻟﺗﺎء
) َﻣ ْﻐ َو َرة ( ُﺛ ﱠم أُﻋِ ﻠﱠت اﻟواو ﻟوﻗوﻋﮭﺎ ﻋﯾﻧﺎ ً
ﻣﺎض وھﻲ ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻣﺳﺑوﻗﺔ ﺑﻔﺗﺢ ﻓﻘُﻠِ َﺑ ْ
ت أﻟﻔﺎ ً  ،وﻓُ ِﺗ َﺢ
ﻟﻔﻌل
ٍ
ٍ
)(٣

 .ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﻠﻔظﺔ

اﻟﻣﯾم ﻓﺄﺻﺑﺣت ) َﻣ َﻐﺎْرة ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻣ ْﻔ َﻌﻠَﺔ (  .وذﻛر أﺑو ﺣﯾّﺎن  )) :واﻟﻣﻐﺎرات  :ﺟﻣﻊ ﻣﻐﺎرة
وھﻲ اﻟﻐﺎر  ،وﯾﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ) ﻏﯾران ( ُﺑﻧِ َﻲ ﻣن ) َﻏﺎْ َر َﯾ ُﻐ ْو ُر ( إذا دﺧل ) َﻣ ْﻔ َﻌﻠَﺔ ( ﻟﻠﻣﻛﺎن  ،ﻛﻘوﻟﮭم :
)(٤

ﻣزرﻋﺔ  ،وﻗﯾل  :اﻟﻣﻐﺎرة اﻟﺳرب ﺗﺣت اﻷرض ﻛﻧﻔق اﻟﯾرﺑوع ((

 .واﻟﻐﺎر ﻛﺎﻟﻛﮭف ﻓﻲ اﻟﺟﺑل

واﻟﻣﻐﺎر ﻣﺛﻠﮫ  .ورﺑّﻣﺎ َﺳﻣﱠوا ﻣﻛﺎﻧس اﻟظﺑﺎء ﻣﻐﺎراً) . (٥ﻗﺎل ﺑﺷر ﺑن أﺑﻲ ﺧﺎزم اﻷﺳدي :
)(٦
ِس ﻗﺎﻟﺻﺎ ً ﻋﻧﮭﺎ اﻟ َﻣ َﻐﺎْ ُر
ﻛﺄنﱠ ظِ َﺑﺎْ َء أَ ْﺳ ُﻧ َﻣ ٍﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻛواﻧ َ
ﻗُ ِرﺋت اﻟﻠﻔظﺔ ﺑﻘراءﺗﯾن أ ّدﺗﺎ إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ؛ ﻗﺎل أﺑو اﻟﻔﺗﺢ  )) :أﻣّﺎ ) َﻣ َﻐﺎرات ( ﻋﻠﻰ ﻗراءة
اﻟﻧﺎس ﻓﺟﻣﻊ ) َﻣ َﻐﺎْ َرة ( أو ) َﻣ َﻐﺎر ( وﺟﺎز أنْ ﯾﺟﻣﻊ ) َﻣ َﻐﺎر ( ﺑﺎﻟﺗﺎء وإنْ ﻛﺎن ﻣذ ّﻛراً ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﻻ
ﯾﻌﻘل  ،وﻣﺛﻠﮫ ) إوان وإواﻧﺎت ( و ) َﺟ َﻣ َل ﺳِ َﺑطر  ،وﺟﻣﺎل ﺳِ ﺑطرات ( و ) ﺣﻣّﺎم وﺣﻣّﻣﺎت ( (()، (٧
وﻣﺛﻠﮫ ﻗول اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ :
)(٨

إذا ﻛﺎن ﺑﻌض اﻟﻧﺎس ﺳﯾﻔﺎ ً ﻟدوﻟ ٍﺔ

ٌ
ﻓﻔﻲ اﻟﻧﺎس ُﺑ
وﻗﺎت ﻟﮭﺎ وطﺑول ُ

) (١ﯾﻧظر  :رﺳﺎﻟﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  ، ٧١ :وﺷرح اﻟﺣدود اﻟﻧﺣوﯾﺔ . ٥٧ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ . ٤/٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ . ١٩٧ :
) (٤اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٥٦/٥ :
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ، ٦٢٦/١ :ﻣﺎدة ) ﻏور ( .
) (٦ﯾﻧظر  :دﯾواﻧﮫ  ، ٦٣ :واﻟﺻﺣﺎح  ، ٦٢٦/١ :ﻣﺎدة ) َﻏ َو َر(  ،وﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ، ٧٠/٥ :ﻣﺎدة ) ﻏور ( .
) (٧اﻟﻣﺣﺗﺳب . ٢٩٥/١ :
) (٨دﯾواﻧﮫ . ١٠١/٢ :
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أو ﺟﻣﻊ ) َﻣ َﻐﺎْ َرة ( ﺑﻠﻔظ اﻟﻣؤﻧث  ،وھو اﻟﻣوﺿﻊ اﻟذي ﯾﻐور ﻓﯾﮫ اﻻﻧﺳﺎن أي  :ﯾﺳﺗﺗر ﻓﯾﮫ) (١وﻓﻲ
ھذه اﻟﻘراءة إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﻧث اﻟﺳّﺎﻟم ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﺟﻣوع وذﻟك ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻟﮭﺎ ﺟﻣﻊ ّ
اﻟﻣذﻛر اﻟﻣﻔرد
) َﻣ َﻐﺎر ( أو ﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﻧث اﻟﻣﻔرد ) َﻣ َﻐﺎْ َرة (  ،واﻟﺟﻣﻊ ﻓﯾﮭﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﺳم اﻟﻣﻛﺎن ﺟﻣﻊ
ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻣؤﻧث ﻓﻲ ﻟﻔظﺔ ) َﻣ َﻐﺎرات ( ﺑﻘراءة ﻓﺗﺢ اﻟﻣﯾم .
وﻗُ ِرﺋت ) ُﻣ َﻐﺎرات ( ﺑﺿم اﻟﻣﯾم وﻓﺗﺢ اﻟﻐﯾن ،ﻓﯾﻛون ﻣن ) أﻏﺎر ( ﻋﻠﻰ وزن ) أَ ْﻓ َﻌل ( ﻗﺎﻟت
اﻟﻌرب َ :ﻏﺎْ َر اﻟرﱠ ﺟ ُل وأﻏﺎر إذا د ََﺧ َل اﻟ ُﻐ ْور) (٢؛ ﻷنﱠ ﺻﯾﻐﺔ ) أَ ْﻓ َﻌل ( ﺑﻌد دﺧول اﻟﮭﻣزة أﺻﺑﺣت
ﺗﻔﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﺷﻲء  ،ﺗﻘول  :أﺻﺣر وأﻣﺳﻰ وأﻋرق  ،أي  :دﺧل ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء ودﺧل
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء ودﺧل اﻟﻌراق  )) .ﻓﻌﻠﻰ ھذا ﯾﻛون ) ُﻣ َﻐﺎرات ( ﻣن ) أﻏﺎر ( اﻟﻼزم وﯾﺟوز أنْ ﯾﻛون
)(٣

ﻣن ) أﻏﺎر ( اﻟﻣﻧﻘول ﺑﺎﻟﮭﻣزة ﻣن ) ﻏﺎر (  ،أي  :أﻣﺎﻛن ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل ﯾﻐﯾرون ﻓﯾﮭﺎ أﻧﻔﺳﮭم ((

.

وﻗﺎل اﻷﺧﻔش اﻷوﺳط  )) :وإ ّﻧﻣﺎ ﻗﺎل ُ ) :ﻣ َﻐﺎرات ( ؛ ﻷ ّﻧﮭﺎ ﻣن ) أﻏﺎر ( ﻓﺎﻟﻣﻛﺎن ) ُﻣ َﻐﺎر ( ﻗﺎل
اﻟﺷﺎﻋر :
ﺳﺎﻧﺎ ((). (٤
ﺻ ﱠﺑﺣﻧﺎ ر ﱢﺑﻲ و َﻣ ﱠ
ﺑﺎﻟﺧﯾر َ
ِ

ﺻ َﺑ َﺣﻧﺎ
ﺳﺎﻧﺎ و ُﻣ ْ
اﻟﺣﻣ ُد ِ ُﻣ ْﻣ َ

وﻗﯾل  :إنﱠ اﻷﺻل ) ﻏﺎر (  ،و ) أﻏﺎر ( ﻟﻐﺔ ﻓﯾﮫ). (٥
إذن أنﱠ ﻟﻔظﺔ ) ُﻣ َﻐﺎرات ( ﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﺷﻲء ﻣن ) ﻏﺎر وأﻏﺎر ( ﻓﻼ ﯾﻠﺗﺑس ﺑﻐﯾره ﻣن
ُ
أﻏرت
اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  ،وﻗد وﺿّﺢ اﺑن ﺟﻧﻲ ھذا ﺑﻘوﻟ ِﮫ  )) :وأﻣّﺎ ) ُﻣ َﻐﺎرات ( ﻓﺟﻣﻊ ) ُﻣ َﻐﺎر ( وﻟﯾس ﻣن )
ﻋﻠﻰ اﻟﻌدوﱢ ( وﻟﻛﻧﮫ ﻣن ﻏﺎر اﻟﺷﻲء ﯾﻐور  ،وأ ُﻏرﺗ ُﮫ أﻧﺎ أ ُﻏﯾره  ،ﻛﻘوﻟك  :ﻏﺎب ﯾﻐﯾب وأﻏﺑﺗ ُﮫ ،
ً
أﻣﻛﻧﺔ ﯾُﻐﯾرون ﻓﯾﮭﺎ أﺷﺧﺎﺻﮭم وﯾﺳﺗرون أﻧﻔﺳﮭم ((). (٦
ﻓﻛﺄ ّﻧ ُﮫ  :ﻟو ﯾﺟدون ﻣﻠﺟﺄ ً أو
وھﻲ ﺑﮭذا اﺣﺗﻣﻠت ﻣﻌﻧﻰ ) اﺳم اﻟﻣﻔﻌول ( ﻣن اﻟﻔﻌل ) ﻏﺎر وأﻏﺎر (  ،اﻟذي ﻣﺿﺎرﻋ ُﮫ ) َﯾ ُﻐ ْو ُر (
ﻓﮭو ) ُﻣ َﻐﺎر ( أي ُ :ﯾ َﻐوّ روا ﻓﯾﮭﺎ أﻧﻔﺳﮭم ﻓﯾﺳﺗﺗروا ﺑﺎﻟﻣﻐﺎرة  .ﻓﮭم ﻣﻐﺎرون واﻟﻣﻐﺎرات ُﺗ َﻐوّ رھم ﻋن
اﻷﻧظﺎر وﺗﺳﺗرھم .
) (١ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج . ٤٥٤/٢ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ،واﻟﻛﺷﺎف . ٣٠٨/٢ :
) (٣اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٥٦/٥ :
) (٤ﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ رآن  ،ﻟﻸﺧﻔ ش اﻷوﺳ ط  ٣٥٩/١ :ـ  ، ٣٦٠وھ ذا اﻟﺑﯾ ت ﻣ ن ﺷ واھد ﺳ ﯾﺑوﯾﮫ  ،وھ و ﻷﻣﯾ ﺔ ﺑ ن أﺑ ﻲ
اﻟﺻﻠت ﻓﻲ  :أﻣﯾﺔ ﺑن أﺑﻲ اﻟﺻﻠت ﺣﯾﺎﺗﮫ وﺷﻌره . ٣٠٢ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻻﻓﻌﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ . ٤/٢ :
) (٦اﻟﻣﺣﺗﺳب . ٢٩٥/١ :
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ﻟذا ﻧﺟد أنﱠ اﻟﻠﻔظﺔ اﺣﺗﻣﻠت اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﻧث اﻟﺳّﺎﻟم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻘراءة اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  ،اﻻﺣﺗﻣﺎل
اﻷوّ ل َ ) :ﻣ َﻐﺎرات ( اﺳم ﻣﻛﺎن ُﺟﻣ َِﻊ ﺟﻣﻊ ﻣؤﻧث ﺳﺎﻟم  .واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ُ ) :ﻣ َﻐﺎرات ( اﺳم
ﻣﻔﻌول ُﺟﻣ َِﻊ ﺟﻣﻊ ﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﻧث أﯾﺿﺎ ً  .وإ ّﻧﻣﺎ ُﺟ ِﻣ َﻌت اﻟﻠﻔظﺔ ﺟﻣﻊ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻣؤﻧث ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﻠّﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟﻠﻔظﺔ وﻣﻌﻧﺎه ) اﺳم اﻟﻣﻛﺎن واﺳم اﻟﻣﻔﻌول ( ﺑﺎﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ؛ ﻻنﱠ
اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﮫ اﻟﻛﻔّﺎر وﯾﺳﺗرھم وﯾﻘﯾﮭم ﻣﺛل اﻟﻣﻐﺎرات ّ
ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﮭم إﯾﺟﺎدھﺎ  ،وھذا ﻣﺎ أﺷﺎر
إﻟﯾﮫ ﺻدر اﻵﯾﺔ ) ﻟو ﯾﺟدون (  :ﻓﮭﻲ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠّﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺋﮭم وﯾﺳﺗرھم .
إذن ھﻧﺎك ﻗﺻدﯾّﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآﻧﻲ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ وإﯾﺛﺎره ﻋﻠﻰ ﻏﯾره ﻣن اﻟﺟﻣوع ﻣﻊ ھذا
ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺳﯾﺎق ھو اﻟﻔﯾﺻل ﻓﻲ اﻟﺗﺣدﯾد .
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻎ ﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺳﯾر .
وﺣ ﱠده ھو اﺳم )) ﻣﺎ د ﱠل ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن اﺛﻧﯾن  ،وﺗﻐﯾﯾر ﺑﻧﺎء ﻣﻔرده  ،إﻣّﺎ ﺑزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ أﺻول
ﻣﻔردهُ ﻧﺣو َ ) :ﻗ ْﻠب  :ﻗُﻠُوب ( و ) َﻗﻠَم  :أَ ْﻗ َ ْ
ﻼم ( وإﻣّﺎ ﺑﻧﻘص ﻋن أﺻول اﻟﻣﻔرد ﻧﺣو ِ ) :ﻗ ْﯾ َﻣﺔ ِ :ﻗ َﯾم(
ﺻﺎﺑﯾﺢ ( و ) ِﻣ ْﻔ َﺗﺎح :
و) ُﺗ ْﺧ َﻣﺔ ُ :ﺗ َﺧم ( وإﻣّﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺣرﻛﺎت ﻣﻊ اﻟزﯾﺎدة  ،ﻧﺣو ِ ) :ﻣﺻْ َﺑﺎح َ :ﻣ َ
ﺻﺣُف (
ﺻ ِﺣ ْﯾ َﻔﺔ ُ :
َﻣ َﻔﺎْﺗﯾﺢ ( وإﻣّﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺣرﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻧﻘﺻﺎن  ،ﻧﺣو َ ) :رﺳ ُْول ُ :رﺳُل ( و ) َ
وإﻣّﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺣرﻛﺎت دون زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺻﺎن  ،ﻧﺣو  ) :أَ َﺳد  :أُﺳْ د ( و ) َو َﺛن  :وُ ْﺛن ( (() (١ﻟﻐﯾر
)(٢
ك ﻓﻛﻛت ﺑﻧﺎء واﺣده وﺑﻧﯾﺗ ُﮫ ﻟﻠﺟﻣﻊ ﺑﻧﺎ ًء ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ﻓﮭو ﻣﺷﺑﮫ ﺑﺗﻛﺳﯾر اﻷﺑﻧﯾﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر
اﻹﻋﻼل  )) .ﻓﻛﺄ ّﻧ َ
)(٣

ﺑﻧﯾﺗﮭﺎ ﻋن ﺣﺎل اﻟﺻﺣﺔ ((

)(٤

 ،ﻟذا ھو )) ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺗﻣﻲ ﯾطرأ ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺗ ِﮫ ﻋﻧد اﻟﺟﻣﻊ ((

 .وﻗد

ﻋﺑّر ﻋﻧﮫ ) ھﻧري ﻓﻠﯾش ( ﺑﻣﺻطﻠﺢ ) اﻟﺟﻣﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ( ؛ ﻷنﱠ ھذه اﻟﺟﻣوع ﺣدﺛت ﻻ ﺑوﺳﺎطﺔ
)(٥

اﻹﻟﺣﺎق ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ) اﻟﺟﻣﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ( وﻟﻛﻧﮭﺎ ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺣول اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي ﺗﻛﺎﺛرت أﺷﻛﺎﻟﮫ
وأطﻠﻘوا ﻋﻠﯾﮫ أﯾﺿﺎ ً ﺗﺳﻣﯾﺔ ) اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎم ( ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﯾﻌم اﻟﻣذ ّﻛر واﻟﻣؤﻧث

)(٦

،

 .وﯾُﻘﺳم ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﯾن :

)ﺟﻣﻊ اﻟﻘﻠّﺔ  ،وﺟﻣﻊ اﻟﻛﺛرة ( .

أوﻻً  :ﺟﻣوع اﻟﻘﻠّﺔ .
وﻗﯾل  :ھو اﻟذي ﯾد ّل ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﺣدد ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ  ،وﻻ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة  ،وأوزاﻧﮫ
أرﺑﻌﺔ) ، (٧ﻗﺎل اﺑن ﻣﺎﻟك :
)) أَ ْﻓ ِﻌﻠَﺔ أَ ْﻓ ُﻌل ُﺛ ﱠم ﻓ ِْﻌﻠَﺔ

ُﺛ ّﻣ َت أَ ْﻓ َﻌﺎل ـ ﺟﻣﻊ ﻗﻠّﺔ ((

)(٨

وﻗد ورد اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺻﯾﻎ ﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺳﯾر ﻷوزان اﻟﻘﻠّﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ :
) (١اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف  ، ٢٠١ :وﯾﻧظر  :اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺻواﺋت دراﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ . ١٥٣ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﺣدود اﻟﻧﺣوﯾﺔ . ٥٨ :
) (٣ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل . ٣٦٨/٥ :
) (٤اﻟﻧﺣو اﻟواﻓﻲ . ٦٢٦/٤ :
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ . ٦٦ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻐﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو . ٦٨/٢ :
) (٧ﯾﻧظر  :ھﻣﻊ اﻟﮭواﻣﻊ . ٣٤٨ /٣ :
) (٨أُﻟﻔﯾﺔ اﺑن ﻣﺎﻟك . ٥٣ :
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١ـ ) أَ ْﻓ ُﻌل (
(( tûüÏZÅ¡ósßJø9$# “Ì“øgwU y7Ï9ºx‹x.ur 4 $VJù=Ïãur $VJõ3m
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ã çm»oY÷•s?#uä ÿ¼çn£‰ä©r& x÷n=t/ $£Js9ur )) :
]ﯾوﺳف  [٢٢ :ﺟﺎءت ﻟﻔظﺔ ) أَ ُ
ﺷ ﱠد ( وھﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ وزن ) أَ ْﻓﻌُل ( ﺑﻔك اﻹدﻏﺎم ) أَ ْﺷ ُدد (.
ﻓﯾﻛون ) أَ ُ
ﺷ ﱠد ( ﺑﺿم أوّ ﻟﮫ  ،ﻗُوﱠ َﺗ ُﮫ). (١
اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ ) أَ ُ
ﺷ ﱡد ( اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن  :اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل ؛ اﻟﺟﻣﻊ  ،وھو ﻋﻧد ﺳﯾﺑوﯾﮫ واﺣد ﺷِ ﱠدة
ﻣﻊ أَنﱠ ) ِﻓﻌْ ﻠَﺔ ( ﻻ ﺗﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ) أَ ْﻓﻌُل () ، (٣وإ ّﻧﻣﺎ ھو )) ﻣﺳﺗﻘﺻﻰ ﻣن ﻏراﺋب اﻟﺟﻣﻊ  ...و َﺑﻠَ َﻎ
)(٢

.

أَ ُ
ﺷ ﱠدهُ ﺟﻣﻊ ﺷِ ﱠدة  ،ﻣﺛل  :أَ ْﻧﻌُم ﺟﻣﻊ ِﻧﻌْ َﻣﺔ (() . (٤و)) ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﯾﻘول  :ﻟﯾس ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب ) أَ ْﻓﻌُل (
واﺣ ٌد(() ، (٥ﻓﻼ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻻﺳﻣﺎء واﻟﺻﻔﺎت ) أَ ْﻓﻌُل ( ّإﻻ أنْ ُﯾ َﻛﺳﱠر ﻋﻠﯾﮫ اﻻﺳم ﻟﻠﺟﻣﻊ ﻧﺣو  :أَ ْﻛﻠُب
وأَ ْﻛﻌُب وأَ ْﻛﻌُب وأَ ْﻓرُخ وأَ ْﻧﺳُر
وأَ َﻗ ﱠد) . (٧ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋر :

)(٦

 .وﺧﺎﻟﻔ ُﮫ اﻟﻛﺳﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻔرده  ،ﻓﻘﺎل  :ھو ﺟﻣﻊ ) َﺷ ﱞد ( ﻣﺛل َ :ﻗ ﱠد

ﺳ ُﮫ ﺑﺎﻟﻌ ِْظﻠ ِِم
ﮭﺎرﻛﺄ َ ﱠﻧﻣﺎ
ور ْأ ُ
ُﺧﺿِ َب اﻟ َﺑ َﻧﺎنُ َ
َﻋ ْﮭدِي ﺑ ِﮫ َﻣ ﱡد اﻟ ﱠﻧ ِ
وﯾﺣﺗﻣل أنْ ﺗﻛون ﺟﻣﻊ ) ﺷِ ّد ( ﻣﺛل ِ )) :ذ ْﺋب وأَ ْذؤب  ،ﻓﺈ ّﻧﻣﺎ ھو ﻗﯾﺎس ﻛﻣﺎ ﯾﻘوﻟون ﻓﻲ واﺣد
)(٨

اﻷﺑﺎﺑﯾل إﺑ ْﱡو ٌل ﻗﯾﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻋِﺟﱡ ْو ٍل  ،وﻟﯾس ھو ﺷﯾﺋﺎ ً ُﺳﻣ َِﻊ ﻣن اﻟﻌرب (( ). (٩

) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط  ، ٢٧٧ :ﻣﺎدة ) ﺷدد ( .
) (٢ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس  ، ٤٤٣ :وﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٥٤٢/٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط  ، ٢٧٨ :ﻣﺎدة ) ﺷدد ( .
) (٤ﻟﯾس ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب  ٣٢٩ :ـ . ٣٣٠
) (٥اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ،وﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب . ٤٧/٤ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب . ٤٧/٤ :
) (٧ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ، ٥٤٢/٢ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٢٩٣/٥ :
) (٨اﻟﺑﯾت ﻟﻌﻧﺗرة ﯾﻧظر  :ﺷرح دﯾوان ﻋﻧﺗ رة ﺑ ن ﺷ داد  ، ١٥١ :وﻟﺳ ﺎن اﻟﻌ رب  ، ٤٠٨/٣ :ﻣ ﺎدة ) َﺷ ﱠد (  .ﺑرواﯾ ﺔ
ب اﻟﺑﻧﺎنُ (  .و ) َﺷ ﱠد ( ﺑدﻻً ﻣن ) َﻣ ﱡد ( .
ب اﻟﻠّﺑﺎنُ ( ﺑدﻻً ﻣن ) ُﺧﺿِ َ
أﺧرى ﻟﻌﺟزه ) ُﺧﺿِ َ
) (٩اﻟﺻﺣﺎح  ٤٢٠/١ :ـ  ، ٤٢١ﻣﺎدة ) ﺷدد ( .
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آﺳﺎل وأﺑﺎﺑﯾل وﻋﺑﺎﺑﯾد
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ھو ﺟﻣﻊ ﻻ واﺣد ﻟﮫ ﻣن ﻟﻔظﮫ ﻋﻧد اﻟﻌرب ) ، (١ﻣﺛل:
ٍ
وﻣذاﻛﯾر) . (٢وأﻣﱠﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﻓﮭﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ أنﱠ ﺑﻠوغ اﻟ ﱢﺷ ﱠدة ﻻزم أنْ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻘوى اﻟظﺎھرﯾﺔ واﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن وﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﮭﺎت  ،وﺑﻠوغ اﻷ ُ
ﺷ ّد ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﻻﺳﺗﻌدادات اﻟذاﺗﯾﺔ
ً)(٣

ﺛم ﺑﺎﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ ﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻣوﺿوﻋﺎ ً وﺣﻛﻣﺎ

 .أﻣّﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻠوغ

اﻷﺷد وﺗﺣدﯾده ﻓﻲ زﻣﺎن ﻣﻌﯾّن ﻓﮭو ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﯾﻣﻛن اﻧطﺑﺎﻗﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ اﻟﻌﺷرﯾن إﻟﻰ
اﻷرﺑﻌﯾن ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣوﺿوﻋﺎت). (٤
وﯾﺑدو أنﱠ اﻟﻘول ﻣﺎ رآه ﺳﯾﺑوﯾﮫ ؛ ﻷنﱠ اﻟﻣﺻﺎدﯾق اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﺣﺻول ﺑﻠوغ اﻷﺷ ّد ھﻲ اﻟﻘوى
اﻟظﺎھرﯾﺔ واﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑدن واﻟﻌﻘل واﻟﻧﻔس واﻟﻧﺿوج واﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻔ ّﻛر ﻓﮭذه
اﻷﻣور ﺗﻼﺋم اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻛﺳر ﻷدﻧﻰ اﻟﻌدد  ،ﻓﮭذه اﻟﻘوى ـ اﻟظﺎھرﯾﺔ واﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ ـ ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﻧﻰ ﺑُﻠوغ اﻷ ُ
ﺷ ّد ﻣﺣﺻور ًة ﺑﮭذا اﻟﻌدد اﻟﻘﻠﯾل  .أﻣّﺎ ﻣن ﺣﻣﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﮭﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﺳم
اﻟﺟﻣﻊ ﻻ ﻣﻔرد ﻟﮫ ﻣن ﻟﻔظﮫ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣﻔﮭوﻣﺎ ً ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﮫ ھذا اﻟﺟﻣﻊ ﺑﺗﻌدد ﻣﺻﺎدﯾق
ﺑﺷﻛل أوﺳﻊ ﻟﯾدﻟل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدد .
ﺑُﻠوغ اﻷﺷ ّد وﻟﻛن
ٍ

٢ـ ) أَ ْﻓ ِﻌﻠَﺔ (
وﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ] (( Ì•øÿà6ø9$# sp£JÍ¬r& (#þqè=ÏG»s)sù )) :اﻟﺗوﺑﺔ  [ ١٢ :إنﱠ ﻟﻔظﺔ ) أﺋﻣّﺔ ( ﺟﻣﻊ
ﺗﻛﺳﯾر ﻟﻠﻔظﺔ ) إﻣﺎم ( ﻋﻠﻰ وزن ) أَ ْﻓ ِﻌﻠَﺔ ( ؛ ﻷنﱠ )) ﻣﺎ ﻛﺎن ) ِﻓ َﻌﺎْ َﻻً ( ﻓﺎ ّﻧك إذا ﻛﺳّرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء
ْأدﻧﻰ اﻟﻌدد َﻛﺳﱠرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ) اَ ْﻓ ِﻌﻠَﺔ ( وذﻟك ﻗوﻟك  :ﺣﻣﺎر وأﺣﻣرة  ،وﺧﻣﺎر وأﺧﻣرة ((
ﻓﯾﮭﺎ ) أَ ْأ ِﻣ َﻣﺔ (). (٦

)(٥

) (١ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس  ، ٤٤٣ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٢٩٣/٥ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ، ٤٢٠/١ :ﻣﺎدة ) ﺷدد ( .
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم . ٣٣/٦ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (٥اﻟﻛﺗﺎب .٦٠١/٣ :
) (٦ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ٣٨٢ :
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 .واﻷﺻل
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ﻗُ ِر َﺋت اﻟﻠﻔظﺔ ﺑﻘراءﺗﯾن  :ﺑﮭﻣزﺗﯾن ﻣﻔﺗوﺣﺔ وﻣﻛﺳورة ) أ ِﺋﻣّﺔ ( وﺑﮭﻣز ٍة وﯾﺎ ٍء ) أﯾﻣّﺔ (
أ ّدى إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ  .ﻓﺎﺣﺗﻣﻠت اﻷوﻟﻰ  ) :أ ِﺋﻣّﺔ ( أ ّﻧﮭﺎ ﻗد أ ُدﻏﻣت اﻟﻣﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﯾم ﺑﻌدﻣﺎ أ ُﻟﻘﯾت ﺣرﻛﺔ
اﻟﻣﯾم ) اﻟﻛﺳرة ( إﻟﻰ اﻷﻟف اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ  ،وأُﺑدل ﻣن اﻟﮭﻣزة اﻟﻣﻛﺳورة ﯾﺎء ﻣﻛﺳورة ـ أي رﺳﻣﮭﺎ
)(١

 ،ﻣ ّﻣﺎ

ﻋﻠﻰ ﻛرﺳﻲ اﻟﯾﺎء وﻟﯾﺳت ﺑﯾﺎء ﻣﺣﺿﺔ ـ ﻷنﱠ ﺣﻘّﮭﺎ ﻗﺑل اﻹدﻏﺎم أن ُﺗﺑدل أﻟﻔﺎ ً ﻻﻧﻔﺗﺎح ﻣﺎ ﻗﺑﻠﮭﺎ إذ
أﺻﻠﮭﺎ اﻟﺳﻛون ﻓﮭﻲ ﻓﺎء اﻟﻔﻌل) . (٢ﻓﻔﯾﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻟﻠﮭﻣزﺗﯾن وذﻟك ﺑﺟﻌل اﻟﮭﻣزة اﻷوﻟﻰ ھﻣزة ﺟﻣﻊ ،
)(٣

واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ھﻣزة اﻷﺻل ) ﻓﺎء اﻟﻛﻠﻣﺔ (

 .وﻗﯾل  :إنﱠ )) ﺣﺟّﺔ ﻣن ﺣﻘق اﻟﮭﻣزﺗﯾن أ ّﻧ ُﮫ ﺷﺑﮭﮭﺎ ﺑﮭﻣزة

اﻻﺳﺗﻔﮭﺎم اﻟداﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ھﻣز ٍة أﺧرى ﻓﻲ ﻗوﻟك  ) :أﺋذا  ،أﺋﻔﻛﺎ ( ﻓﺎﻟﮭﻣزة اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟزاﺋدة اﻟﺗﻲ
ﻟﻼﺳﺗﻔﮭﺎم دﺧﻠت ﻋﻠﻰ ھﻣزة ) إذا ( وﻋﻠﻰ ھﻣزة ) إﻓك ( اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻓﺎء اﻟﻔﻌل  ،ﻛذﻟك اﻟﮭﻣزة
اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟزاﺋدة ) أﺋﻣّﺔ ( دﺧﻠت ﻋﻠﻰ ھﻣزة ) إﻣﺎم ( اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻓﺎء اﻟﻔﻌل ﻓﻠ ّﻣﺎ اﺷﺗﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة
ﺣﻘﻘﺎ ،وﻛﺎن اﻷﺻل ﻓﻲ ) أﺋﻣﺔ ( ّأﻻ ﯾﺣﻘق ھﻣزﺗﮫ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ؛ ﻷنﱠ أﺻﻠﮭﺎ اﻟﺳﻛون ((

)(٤

 .ﻓﻘﯾل  :إنﱠ

ﻟﻔظﺔ ) أﺋﻣّﺔ ( ﺗﻠﻔظ )) ھﻣزة ﺑﻌدھﺎ ھﻣزة ﺑﯾن ﺑﯾن  .أي  :ﺑﯾن ﻣﺧرج اﻟﮭﻣزة واﻟﯾﺎء  ،وﺗﺣﻘﯾق
اﻟﮭﻣزﺗﯾن ﻗراءة ﻣﺷﮭورة ((). (٥
أﻣّﺎ اﻟﻘراءة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد اﺣﺗﻣﻠت ﻗﻠب اﻟﻣﮭزة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﺎ ًء ؛ )) ﻷ ّﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﻛﺳر وﻣﺎ ﻗﺑﻠﮭﺎ
ﻣﻔﺗوح وﻟم ﯾﮭﻣز ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﮭﻣزﺗﯾن (() ، (٦وﺣُرﱢ ﻛت ﻻﻟﺗﻘﺎء اﻟﺳﺎﻛﻧﯾن) . (٧ﻟﺗﺻﺑﺢ ) أَ ِﯾﻣﱠﺔ (  ،وھذا
ﻣﺎ زﻋﻣﮫ اﻷﺧﻔش ﻟﻘوﻟك ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺿﯾل  :ھذا أَ َﯾ ﱡم ﻣن ھذا ﺑﺎﻟﯾﺎء  ،واﻟﻣﺎزﻧﻲ  :أَ َو ﱡم ﺑﺎﻟواو
اﻟزﻣﺧﺷري ﻗد وﻗف ﻣوﻗﻔﺎ ً ﻣﻐﺎﯾراً وذﻟك ﺑﺗﻠﺣﯾن ﻗراءة اﻟﯾﺎء ﻓﻘﺎل  )) :وأﻣّﺎ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﯾﺎء ﻓﻠﯾس
)(٨

)(٩

ﺑﻘراءة وﻻ ﯾﺟوز أن ﺗﻛون ﻗراءة وﻣن ﺻرّ ح ﺑﮭﺎ ﻓﮭو ﻻﺣن ﻣ َُﺣرﱢ ف ((

ّ .إﻻ أَنّ

 ،وﻛﯾف ﺗﻛون ﻟﺣﻧﺎ ً وﻗد

) (١ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات  ، ٣١٢ :واﻟﻛﺷف ﻋن وﺟوه اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ وﻋﻠﻠﮭﺎ وﺣﺟﺟﮭﺎ . ٧٧/٢ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٣٢٤/١ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ . ٩٦ :
) (٤اﻟﻛﺷف ﻋن وﺟوه اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ وﻋﻠﻠﮭﺎ وﺣﺟﺟﮭﺎ . ٧٧/٢ :
) (٥اﻟﻛﺷﺎف . ٢٨٣/٢ :
) (٦ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻸﺧﻔش اﻷوﺳط . ٣٥٥/١ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ . ٩٦ :
) (٨ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ٣٨٢ :
) (٩اﻟﻛﺷﺎف .٢٨٣/٢ :

١٣٩

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﺠﻤﻮع

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻗرأ ﺑﮭﺎ رأس اﻟﺑﺻرﯾﯾن ﻣن ﻧﺣﺎﺗﮭم أﺑو ﻋﻣرو ﺑن اﻟﻌﻼء وﻗﺎرئ ﻣ ّﻛﺔ اﺑن ﻛﺛﯾر وﻗﺎرئ اﺑن اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻧﺎﻓﻊ). (١
وﺗﺑﻘﻰ ﻟﻔظﺔ ) أَ ِﺋﻣﱠﺔ ( ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺣوﯾﯾن واﻟﻘرّ اء  ،ﻗﺎل اﻟﻧﺣﺎة  :إ ّﻧﮭﺎ ﻟﻐﺔ واﺣدة ) أَ ِﯾﻣﱠﺔ (
ﺑﮭﻣزة وﯾﺎء واﻟﻘرّ اء ﺑﻘراءﺗﯾن ) أَ ِﺋﻣﱠﺔ ( ﺑﮭﻣزﺗﯾن و ) أَ ِﯾﻣﱠﺔ ( ﺑﮭﻣز ٍة وﯾﺎء) . (٢ﻓﺎﻟﻧﺣوﯾون ﻻ ﯾﺟﯾزون
اﺟﺗﻣﺎع اﻟﮭﻣزﺗﯾن ھﮭﻧﺎ ؛ ﻷ ّﻧﮭﻣﺎ ﻻ ﯾﺟﺗﻣﻌﺎن ﻓﻲ ﻛﻠﻣ ٍﺔ واﺣد ٍة  ،وﻣن ﻗرأ ) أَ ِﺋﻣﱠﺔ ( ﺑﮭﻣزﺗﯾن ﯾﻧﺑﻐﻲ أن
ﯾﻘرأ ) ﯾﺎ ﺑﻧﻲ أأدم ( واﻹﺟﻣﺎع ﻓﻲ ) آدم ()*( أَ ّﻧﮭﺎ ھﻣزة واﺣدة ﻓﺎﻻﺧﺗﻼف راﺟﻊ إﻟﻰ اﻹﺟﻣﺎع  ،ﻓﮭم
ﯾﺳﺗﺻﻌﺑون ھذه اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وﻟﮭم ﻓﯾﮭﺎ ﻏﯾر ﻗول  ،ﯾﻘوﻟون  :إذا ﻓﺿّﻠﻧﺎ رﺟﻼً ﻓﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ  ) :ھذا أَ َو ﱡم
ﻣن ھذا ( وﯾﻘول ﺑﻌﺿﮭم  ) :أَ َﯾ ﱡم ﻣن ھذا ( ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗﺣرّ ﻛت اﻟﮭﻣزة أُﺑدل ﻣﻧﮭﺎ ﯾﺎ ًء  ،وھذا ھو اﻟﻘﯾﺎس
اﻟذي ﺟﻌﻠﮭﺎ ﯾﺎ ًء ﻓﮭو ﺑدل ﻻزم). (٣
أﻣّﺎ أﺑو إﺳﺣﺎق ﻓﻘد ﻗﺎل  :إنّ اﻟذي ﻗﺎل  ) :ھذا أَ َو ﱡم ﻣن ھذا ( ﻛﺎﻧت ﻋﻧده أﺻﻠﮭﺎ ) أَأَ ﱡم ( ﻓﻠم ﯾﻣﻛﻧﮫ
ً
أن ﯾﺑدل ﻣﻧﮭﺎ أﻟﻔﺎ ً ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﺎﻛﻧﯾن ﻓﺟﻌﻠﮭﺎ واواً
ﻣﻔﺗوﺣﺔ ؛ ﻷ ّﻧك إذا ﺟﻣﻌت ) آدم ( ﻗﻠت ) :أَوادِم(
وأظﻧﮫ أﻗﯾس اﻟوﺟﮭﯾن  ،أﻣّﺎ ) أَ ِﺋﻣﱠﺔ ( ﻓﻠﯾس ﻣن ﻣذاھب أﺻﺣﺎﺑﻧﺎ

)(٤

 .وﺗﺎﺑﻌﮭم ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟزﺟﺎج ،

ﻓﻘﺎل  :وﻟﯾس ذﻟك ﻋﻧدي ﺟﺎﺋزاً واﻻﺧﺗﯾﺎر ھو ﻋدم اﺟﺗﻣﺎع ھﻣزﺗﯾن ﺑﻛﻠﻣﺔ واﺣدة
إﺳﺣﺎق أ ﱠﻧ ُﮫ ﺟﺎﺋز ﻋﻠﻰ ﺑُﻌد ؛ ﻷنﱠ ھذا اﻟﺣرف ﻓﻲ ) أَﺋِﻣﱠﺔ ( ﻗد وﻗﻌت ﻓﯾﮫ ﻋﻠﺗﺎن اﻟﺗﺿﻌﯾف واﻹدﻏﺎم ،
)(٥

 .وزﻋم أﺑو

ﻓﻠﻣّﺎ أ ُ ْدﻏِ َم وﻗﻌت اﻟﻌﻠّﺔ ﻓﻲ ﺣرف اﻟﻣﯾم ُ
وط ِر َﺣ ْ
ت ﺣرﻛﺗ ُﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻣزة  ،ﻓﻛﺎن ﺗرﻛﮭﺎ دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ أ ﱠﻧﮭﺎ
ھﻣزة ﻗد وﻗﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣرﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ  ،وﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻘﯾﺎس ﯾﺟوز  ) :ھذا أَأَ ﱡم ﻣن ھذا () . (٦ﻟذا ﯾﻣﻛن
اﻟﻘول  :إنﱠ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ أﺻل اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟم ﯾﻐﯾّر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺷﯾﺋﺎ ً  ،وإ ّﻧﻣﺎ ھﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺻرﻓﯾّﺔ
ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻧﺣوﯾﯾن ّ ،إﻻ أنﱠ اﻟﻘُرّاء ﻗرأوا ﺑﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣ ﱟد ﺳواء .
أﻣّﺎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻘد ﻋﺑﱠرت اﻟﺻﯾﻐﺔ ) أَ ْﻓ ِﻌﻠَﺔ ( ﻋن ﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺟﻣﻊ ﻷدﻧﻰ
اﻟﻌدد ؛ ﻷ ّﻧﮭﺎ ﺗﺗﺣدث ﻋن زﻋﻣﺎء ﻗرﯾش  ،وﻗﯾل  :ﻧزﻟت ﻓﻲ ُﻛ ﱠﻔﺎر ﻣ ّﻛﺔ اﻟذﯾن ﻧﻛﺛوا أﯾﻣﺎ َﻧﮭم ﺑﻌد ﺻُﻠﺢ
) (١ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .١٧/٥ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج . ٤٣٤/٢ :
)*( ﺳﯾﺄﺗﻲ اﻟﻛﻼم ﻋﻧﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً  ،ﯾﻧظر  :ﻟﻔظﺔ ) آدم ( ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس .
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج  ٤٣٤/٢ :ـ . ٤٣٥
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (٦ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ٣٨٢ :

١٤٠

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﺠﻤﻮع

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
)(١

اﻟﺣدﯾﺑﯾﺔ  ،وﻗﯾل  :ھم زﻋﻣﺎء اﻟﯾﮭود

 .وإ ّﻧﻣﺎ ﺧﺻﱠﮭم ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻘﻠّﺔ ؛ ﻷنﱠ اﻟزﻋﻣﺎء ھم ﻗﻼﺋل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ

إﻟﻰ ﻣرؤوﺳﯾﮭم  ،وھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ أ ﱠﻛدﺗ ُﮫ اﻵﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ )) &(#q‘Jydur óOßguZ»yJ÷ƒr& (#þqèWs3¯R $YBöqs% šcqè=ÏG»s)è? Ÿwr

 ] (( Bo§•tB š^¨rr& öNà2râäy‰/t Nèdur ÉAqß™§•9$# Æl#t•÷zÎ*Î/اﻟﺗوﺑﺔ  [ ١٣ :ﻓﺄﺋﻣّﺔ اﻟﻛﻔر اﻟذﯾن ھﻣّوا ﺑﺈﺧراج
اﻟﻧﺑﻲّ ﻣﺣﻣّد ) ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠّم ( ھم ﺷرذﻣﺔ ﻣن اﻟرؤﺳﺎء اﻟﻘﻼﺋل  .ﻓﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺑﻘﺻد ّﯾ ٍﺔ
ﺗﺎﻣ ٍﺔ ﻗد ﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﻟﻣﺑﻧﻰ واﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟدﻗﺗ ِﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻧﺗﻘﺎء اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺻﯾﻎ .

٣ـ ) أَ ْﻓ َﻌﺎْل (
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ Íirß‰äóø9$$Î/ ÉAöqs)ø9$# z`ÏB Ì•ôgyfø9$# tbrßŠur Zpxÿ‹Åzur %Yæ•Ž|Øn@ š•Å¡øÿtR ’Îû š•-/§‘ •ä.øŒ$#ur )) :

 ] (( tû,Î#Ïÿ»tóø9$# z`ÏiB `ä3s? Ÿwru ÉA$|¹Fy$#ruاﻷﻋراف  [ ٢٠٥ :ﻓﺟﺎءت ﻟﻔظﺔ ) آﺻﺎل ( ﻋﻠﻰ وزن
)أَ ْﻓ َﻌﺎل ( وھﻲ ﻣن أوزان ﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺳﯾر ﻟﻠﻘﻠّﺔ  ،ﻛﺳ َﱢر ﻷدﻧﻰ اﻟﻌدد) . (٢وواﺣده أﺻل  ،و))اﻷﺻﯾل:
اﻟوﻗت ﺑﻌد اﻟﻌﺻر إﻟﻰ اﻟﻣﻐرب وﺟﻣﻌ ُﮫ  :أُﺻُل وآﺻﺎل وأﺻﺎﺋل  ،ﻛﺄ ﱠﻧ ُﮫ ﺟﻣﻊ أﺻﯾﻠﺔ(() . (٣وﻗﺎل
)) اﻟﮭﻣزة واﻟﺻﺎد واﻟﻼم  ،ﺛﻼﺛﺔ أﺻول ﻣﺗﺑﺎﻋد ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻣن ﺑﻌض  ،أﺣدھﺎ :

اﺑن ﻓﺎرس  :إِنﱠ
أﺳﺎس اﻟﺷﻲء  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟﺣﯾّﺔ  ،واﻟﺛﺎﻟث  :ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻧﮭﺎر ﺑﻌد اﻟﻌﺷﻲ (() ، (٤ﻓﺎﻵﺻﺎل ھﻧﺎ
ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻟث  )) ،ﯾﻘﺎل ﻟﻠﻌﺷﯾﺔ  :أﺻﯾل وأﺻﯾﻠﺔ  ،ﻓﺟﻣﻊ اﻷﺻﯾل أُﺻُل وآﺻﺎل  ،وﺟﻣﻊ اﻷﺻﯾﻠﺔ:
أﺻﺎﺋل ((). (٥
اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ﻓﻲ أﺻل اﻟﻣﻔرد ؛ ﻷنﱠ ) أَ ْﻓ َﻌﺎل ( ﺟﺎء ﻣن ) ﻓﻌﯾل ( ﻛﺷرﯾف وأﺷراف
وأﺑﯾل وآﺑﺎل ﺗﺷﺑﯾﮭﺎ ً ﺑـ ) ﻓﺎﻋل ( و ) أﻓﻌﺎل ( ﻧﺣو  :ﺷﺎھد وأﺷﮭﺎد وﺻﺎﺣب وأﺻﺣﺎب ؛ وذﻟك ﻷنﱠ
) (١ﯾﻧظر  :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن  ، ١٧/٥ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط  ١٧/٥ :ـ . ١٨
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب . ٥٧٠/٣ :
) (٣اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٢٢٣/٢ :ﻣﺎدة ) أﺻل ( .
) (٤ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٦٢ :ﻣﺎدة ) أﺻل ( .
) (٥اﻟﻣﻔردات  ، ٧٨ :ﻣﺎدة ) أﺻل ( .
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)ﻓﻌﯾﻼً وﻓﺎﻋﻼً ( ﻣﺗﺳﺎوﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﻌ ّدة واﻟزﯾﺎدﺗﯾن ﻣﻊ اﺧﺗﻼف ﻣوﺿﻌﯾﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎءﯾن

)(١

 .ﻓﻌﻠﻰ ھذا

ﯾﻛون اﻵﺻﺎل واﺣدھﺎ ) أﺻﯾل (). (٢
وﻗد اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋﻠﻰ ھﯾﺄﺗ ِﮫ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ  ،ﻓﻘﯾل  :إنﱠ ) اﻵﺻﺎل ( ﺟﻣﻊ أُﺻُل وأُﺻُل
)(٣

ﺟﻣﻊ أﺻﯾل ،ﻓﺎﻵﺻﺎل ﺟﻣﻊ اﻟﺟﻣﻊ  ،واﻵﺻﺎل  :اﻟ َﻌﺷﯾﱠﺎت

 .وﻣﺛﻠ ُﮫ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ tbÏŒr& BNqã‹/ç ’Îû )) :

 ] (( ÉA$|¹yاﻟﻧور  . [ ٣٦ :وﻗﯾل :
F $#ur rÍi ß‰óä ø9$$Î/ $pkŽÏù ¼çm9s ßx7Îm |¡ç„ ¼çmJ
ß ó™$# $pkŽÏù t•Ÿ2õ‹ãƒur yìsùö•è? br& ª!$#
)(٤

ﺟﻣﻊ اﻷﺻﯾل  :أﺻﺎﺋل

ﺻﻼً ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺣد ﻻ
 .وﻗد ﯾﻛون أ ُ ُ

)(٥

 ،وﻗﯾل  :أﺻﺎﺋل ﺟﻣﻊ آﺻﺎل

اﻟﺟﻣﻊ) ، (٦ﻗﺎل اﻷﻋﺷﻰ :
)(٧

وﻻ ﺑﺄﺣﺳن ﻣﻧﮭﺎ إذ َد َﻧﺎ اﻷﺻل ُ

ﯾوﻣﺎ ً ﺑﺄطﯾب ﻣﻧﮭﺎ ﻧﺷر راﺋﺣﺔ

أﻣّﺎ ﻗراءة ) اﻹﯾﺻﺎل ( ﻓﮭﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر ﺑﻛﺳر اﻷﻟف ﻗﺎل أﺑو اﻟﻔﺗﺢ  :ھو ﻣﺻدر آﺻﺎﻟﻧﺎ ﻓﻧﺣن
)(٨

ﻣؤﺻﻠون ،أي  :دﺧﻠﻧﺎ ﻓﻲ وﻗت اﻷﺻﯾل  ،أي  :وﻗت اﻟﻌﺷﻲ

 .وھو ﻣﺛل  :أﻋﺗم دﺧل ﻓﻲ اﻟﻌﺗﻣﺔ

وأﻋﺻر دﺧل ﻓﻲ اﻟﻌﺻر  ،ﻓﯾﻛون ﻓﻲ اﻹﯾﺻﺎل ﻗد ﻗﺎﺑل ﻣﺻدراً ﺑﻣﺻدر). (٩
ﯾﻼﺣظ أنﱠ ﻟﻠﻔظﺔ ) أﺻل ( ﻋﻧد اﺑن ﻓﺎرس ﺛﻼﺛﺔ أﺻول ﻣﺗﺑﺎﻋدة وھﻲ  :اﻷﺳﺎس واﻟﺣﯾّﺔ وآﺧر
أﺻل واﺣ ٍد وھو ﻣﺎ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺷﻲء ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ
اﻟ ﱠﻧﮭﺎر  .وذھب اﻟﻣﺻطﻔوي إﻟﻰ أ ﱠﻧﮭﺎ ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ
ٍ
اﻟﻣوارد ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎدات أو ﻓﻲ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت أو ﻓﻲ اﻟﺣﯾوان أو ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻘوﻻت أو ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ،
ﻟذﻟك ﻓﺈ ﱠﻧ ُﮫ أرﺟﻊ اﻟﺣ ّﯾﺔ إﻟﯾﮫ ؛ ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت أﺻل اﻟﺣﯾّﺎت  ،واﻟﻌﺷﻲ ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ وﻗت ﻣﺎ ﯾﻧﺗﮭﻲ إﻟﯾﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﻌﻣل ﻓﻛﺄ ﱠﻧ ُﮫ اﻷﺻل ﻟﻠﻌﻣل واﻟﺟزاء ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻓﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﯾوم زﻣﺎن اﻟﻌﻣل ﺧﯾراً أو ﺷراً ﯾﺑﺗدأ ﺑﮫ ﻣن
) (١ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﺷﺎﻓﯾﺔ  ،ﻟﻠرﺿﻲ .٢٩٢/٢ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻸﺧﻔش اﻷوﺳط . ٣٤٤/١ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج  ، ٣٩٩/٢ :وﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن . ٦٣٦/٤ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٥١٢/٢ :
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (٦ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ٣٦٧ :
) (٧دﯾواﻧﮫ  ، ٥٧ :وھو ﻣن ﻗﺻﯾدﺗ ِﮫ اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﻟﺗﻲ أوﻟﮭﺎ  ) :و ّدع ھرﯾرة أنﱠ اﻟرﻛب ﻣرﺗﺣ ُل ( .
) (٨ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺣﺗﺳب  ، ٢٧١/١ :وﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٣٠٨/١ :
) (٩ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٤٤٩/٤ :

١٤٢

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﺠﻤﻮع

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﯾوم ﻣﺎد ّﯾﺎ ً أو ﻣﻌﻧو ّﯾﺎ ً ) روﺣ ّﯾﺎ ً ( ُﺗﻌﻠم ﻓﻲ آﺧر
اﻟﺑﻛرة وﯾﻧﺗﮭﻲ إﻟﻰ اﻷﺻﯾل  ،وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻛ ﱢل ٍ
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻧﮫ  ،وھو اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷﺻﯾل  ،ﻓﺎﻟﺟزاء أ ّﯾﺎ ً ﻣﺎ ﻛﺎن إ ّﻧﻣﺎ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺻل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺳﺎﻋﺔ ،
ﻓﺗﻛون ﻟﮭﺎ اﻷﺻﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻧﮭﺎر) . (١وھذا ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن اﻟﺗﻛﻠّف ﻟﻛن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﺗﻠك
اﻷﺻول  .وﯾﻣﻛن اﻟﻘول  :إنﱠ اﻷﺻﯾل أﺻل اﻟﻠﯾل ﻛﻣﺎ أنﱠ اﻟﻐدوّ أﺻل اﻟﻧﮭﺎر واﺑﺗداؤه  ،وإ ّﻧﮭﻣﺎ
ﯾدﻻن ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻓﺎﻷﺻﯾل ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻧﮭﺎر واﻟﻐدوّ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻠﯾل .
أﻣّﺎ اﻷﺻﻠﺔ وھﻲ اﻟﺣﯾّﺔ ﻓﻠﻌﻠﮭﺎ ُﺳ ﱢﻣ َﯾ ْ
رﺟل واﺣد ٍة .
ت ﺑﮭﺎ ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺻل واﺣد أي :
ٍ
وﻗراءة اﻟﻣﺻدر ) اﻹﯾﺻﺎل ( ﺗﺗﺷﺎرك ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻧﺻراﻓﮭﺎ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺣدث ّ ،إﻻ أ ّﻧﮭﺎ أﻓﺎدت ﻣﻌﻧﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﺷﻲء  ،أي  :اﻟدﺧول ﻓﻲ وﻗت اﻵﺻﺎل أي  :اﻟﻌﺷﻲ
واﻻﻧﺗﮭﺎء إﻟﯾﮫ .
ﺻﺎل ( ﻋﻠﻰ وزن ) أَ ْﻓ َﻌﺎل ( وھو ﻣن أوزان اﻟﻘﻠّﺔ؛
أﻣّﺎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻌددﯾﺔ ﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻛﺳّر ) آ َ
ﻷ ﱠﻧ ُﮫ أراد ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟوﻗﺗﯾن ؛ ﻷ ﱠﻧﮭم ﻛﺎﻧوا ﯾﺻﻠّون ﻓﻲ وﻗﺗﯾن ﻗﺑل ﻓرض اﻟﺧﻣس  ،وﻗﯾل  :ﺧﺻﱠﮭﻣﺎ
ﺑﺎﻟذﻛر ﻟﻔﺿﻠﮭﻣﺎ ،وﻗﯾل  :اﻟﻣراد ﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻗﺎت اﻟﺧﻣﺳﺔ  ،وﻋﺑﱠر ﺑﺎﻟطرﻓﯾن اﻟﻣﺷﻌرﯾن ﺑﺎﻟﻠﯾل
واﻟﻧﮭﺎر) ، (٢ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻛ ّل اﻷوﻗﺎت ﺑذﻛر اﻷوّ ل واﻷﺧﯾر  ،وھﻲ اﻟﺻﻠوات اﻟﺧﻣس وھذا ﯾﺗﻼءم
ﻣﻊ ﺟﻣﻊ اﻟﻘﻠّﺔ وﻣن َﺛ ﱠم ﯾﻼﺋم ﺻﯾﻐﺔ ) أَ ْﻓ َﻌﺎل ( وﻣﺎ دﻟّت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻌددﯾﺔ .

ﺛﺎﻧﯾﺎ ً  :ﺟﻣوع اﻟﻛﺛرة .
)(٣

وﺣ ﱠده ھو اﻟﺟﻣﻊ اﻟذي ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﻋد ٍد ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة وﺻﯾﻐ ُﮫ ﻛﺛﯾرة ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻼﺛﯾن
)(٤

وﻗﯾل  :ﻣﺎ د ﱠل ﻋﻠﻰ اﻟﻌدد ﻣن اﻟﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﮭﺎﯾﺔ

.

؛ وذﻟك ﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﺻﯾﻎ ﻣﻧﺗﮭﻰ اﻟﺟﻣوع اﻟﺗﻲ

ﺗﻌد ﻣن ﺿﻣن ﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺳﯾر اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛرة). (٥
وﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآﻧﻲ ﻟﺻﯾﻎ ﺟﻣﻊ اﻟﺗﻛﺳﯾر ﻷوزان اﻟﻛﺛرة اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻼﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻣﺎ
ﯾﺄﺗﻲ :
) (١ﯾﻧظر  :اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ١٠٤/١ :ـ . ١٠٥
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٤٤٩/٤ :
) (٣ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ  ٢٠٤ :ـ . ٢١٥
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف . ٢٠٤ :
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﺻرف اﻟﻛﺎﻓﻲ  ٢١٩ :ـ ّ ، ٢٢٠إﻻ أنﱠ ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﻟ م ﯾﺗط رق اﻟ ﻰ ﺗﻘﺳ ﯾم ﺻ ﯾﻎ ﻣﻧﺗﮭ ﻰ اﻟﺟﻣ وع ﻋ ن ﺟﻣ ﻊ
اﻟﻛﺛ رة اﻟﻣﺗﻛ ّﺳ ر وإ ّﻧﻣ ﺎ ھ ﻲ  ) :ﺻ ﯾﻎ اﻟﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﻛﺳ ر اﻟ دال ﻋﻠ ﻰ اﻟﻛﺛ رة ( اﻟﻘﯾ ﺎس واﻟﺳ ﻣﺎﻋﻲ  .ﯾﻧظ ر  :أﺑﻧﯾ ﺔ
اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ  ٢٠٤ :ـ  ٢١٧ ، ٢١٥ـ . ٢٢٣
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١ـ ) َﻣ َﻔﺎْﻋِ ﻠَﺔ (
وﺟﺎء ھذا اﻟوزن ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ÇÚö‘F{$# ’Îû ×@Ïã%y` ’ÎoTÎ) Ïps3Í´¯»n=yJù=Ï9 š••/u‘ tA$s% øŒÎ)ur )) :

 ] ((Zpxÿ‹Î=yzاﻟﺑﻘرة  [ ٣٠ :ﻓﺎﻟﻠﻔظﺔ ) َﻣ َ ْ
ﻼ ِﺋ َﻛﺔ ( ﺟﻣﻊ ﺗﻛﺳﯾر ﻟﻠﻛﺛرة وﻣﻔردھﺎ ) َﻣﻠَ ٌ
ك (  ،ﻗﺎل ﺳﯾﺑوﯾﮫ :
ك إذا ﻛﺳﱠرﺗﮫ ﻛﺳﱠرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎل
إنﱠ )) ﻣﺎ ﻟم ﯾﻠﺣق ﺑﺑﻧﺎت اﻷرﺑﻌﺔ وﻓﯾﮭﺎ زﯾﺎدة وﻟﯾﺳت ﺑﻣ ّد ٍة ﻓﺄ ﱠﻧ َ
ف أو أﻛﺛر ﻻ
) َﻣ َﻔﺎْﻋِ ل ( (() . (١إذن )) ﯾﻘﺎس ﺑﻧﺎء ) َﻣ َﻔﺎْﻋِ ل ( ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎن ﻣزﯾداً ﻣن اﻟﺛﻼﺛﻲ ﺑﺣر ٍ
ﻟﻐرض إﻟﺣﺎﻗﮫ ﺑﺎﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﻣﺟرّ د أو اﻟﻣزﯾد أو اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟﻣﺟرّ د واﻟﻣزﯾد وﻟﯾﺳت إﺣدى زﯾﺎداﺗﮫ
)(٢

ﻟﯾن ﻗﺑل اﻵﺧر  ،وھو ﻣﺑدوء ﺑﻣﯾم ((
ﺣرف ﻣ ﱟد أو ٍ

 .واﻟﺗﺎء ﻓﻲ ﻟﻔظﺔ ) ﻣﻼﺋﻛﺔ ( ﻟﺗﺄﻧﯾث اﻟﺟﻣﻊ ،

ﺻﻠ ﱠ ْ
ك (). (٣
ك اﻟﻣﻼ ِﺋ ُ
ت ﻋﻠﯾ َ
وﻗﯾل  :ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدد  ،وﻗد ورد ﺑﻐﯾر ﺗﺎ ٍء ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋر  ) :أﻧﺎ َﺧﺎْﻟِ ٌد َ
اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ ) ﻣﻼﺋﻛﺔ ( اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻓﻲ أﺻﻠﮭﺎ  ،اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل  :إنﱠ )) أﺻل ) َﻣﻠَك :
ﻣﺄﻟك ( ﺛم ﻗُ ِﻠ َﺑت اﻟﮭﻣزة ﻓ ُر ﱠدت ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﻼم ﻓﺻﺎرت ) َﻣ ْﻸَك( ﻓﺄﺻل وزﻧﮫ ) َﻣ ْﻔ َﻌل ( ﻣﻘﻠوب
إﻟﻰ ) َﻣﻌْ َﻔل ( ﺛم أ ُﻟﻘﯾت ﺣرﻛﺔ اﻟﮭﻣزة ﻋﻠﻰ اﻟﻼم ﻓﺻﺎرت ) َﻣﻠَك ( ﻓﻠ ّﻣﺎ ُﺟﻣ َِﻊ ُر ﱠد إﻟﻰ أﺻﻠﮫ ﺑﻌد
اﻟﻘﻠب  ،ﻓﻠذﻟك وﻗﻌت اﻟﮭﻣزة ﺑﻌد اﻟﻼم ﻓﻲ ) ﻣﻼﺋﻛﺔ ( وﻟو ُﺟ ِﻣ َﻊ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﮫ ﻗﺑل اﻟﻘﻠب ﻟﻘﻠت :
)ﻣﺂﻟﻛﺔ( ﻋﻠﻰ ) َﻣ َﻔﺎْﻋِ ﻠَﺔ ( ﻓﻣﻼﺋﻛﺔ وزﻧ ُﮫ ) َﻣ َﻌﺎْ ِﻓﻠَﺔ ( وأﺻﻠﮫ ) َﻣ َﻔﺎْﻋِ ﻠَﺔ ( ﻓﺎﻟﮭﻣزة ﻓﺎء اﻟﻔﻌل ﻓﻲ أﺻﻠﮫ
واﻟﻼم ﻋﯾن اﻟﻔﻌل واﻟﻛﺎف ﻻم اﻟﻔﻌل ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﻣﺷﺗق ﻣن ) اﻷﻟوﻛﺔ ( وھﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ (() )) . (٤ﻗﺎل ﻟﺑﯾد :
ﺳﺄلْ ((). (٥
ﺳﻠَ ْﺗ ُﮫ أ ُ ﱡﻣ ُﮫ
ﺑﺄﻟوكٍ ﻓﺑذﻟﻧﺎ ﻣﺎ َ
ﻼم أَ ْر َ
و ُﻏ ٍ
و)) ﻛذﻟك ) اﻟﻣﺄﻟُك واﻟﻣﺄﻟ ُﻛﺔ ( وﺿم اﻟﻼم ﻓﯾﮭﻣﺎ  :ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋر :
ْ
ب ((). (٦
ﻏﯾر اﻟذي ﻗد ﯾﻘﺎل ِﻣ ْﻠ َﻛ ِذ ِ
س ﻣﺄﻟ ُ َﻛ ًﺔ
أﺑﻠﻎ أﺑﺎ د َْﺧ َﺗ ُﻧ ْو َ

) (١اﻟﻛﺗﺎب . ٦١٣/٣ :
) (٢أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ . ٢١٣ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٢٨٤/١ :
) (٤ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٨٦/١ :
) (٥اﻟﺻﺣﺎح  ، ١١٩٠/٢ :ﻣﺎدة )أﻟك ( .
ب (  ،ﯾﻧظ ر  :ﻟﺳ ﺎن
) (٦اﻟﻣﺻ در اﻟﺳ ﺎﺑق  ،وأورد اﺑ ن ﻣﻧظ ور رواﯾ ﺔ أﺧ رى ﻟﻠﻌﺟ ز ) ﻋ ن اﻟ ذي ﻗ د ﯾﻘ ﺎل ِم اﻟﻛ ذ ِ
اﻟﻌرب  ٩٤/١ :ﻣﺎدة ) أﻟك ( .

١٤٤

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﺠﻤﻮع

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻟذا أنﱠ )) اﻟﮭﻣزة واﻟﻼم واﻟﻛﺎف أﺻل واﺣد  ،وھو ﺗﺣﻣﱡل اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻗﺎل اﻟﺧﻠﯾل  :اﻷَﻟُوك اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،
وھﻲ اﻟﻣﺄﻟُﻛﺔ ﻋﻠﻰ ) َﻣ ْﻔ ُﻌﻠَﺔ (  ...وا ّﻧﻣﺎ ُﺳ ﱢﻣ َﯾت اﻟرﺳﺎﻟﺔ أَﻟُوﻛﺎ ً ؛ ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ُﺗ ْؤﻟَك ﻓﻲ اﻟﻔم  ،ﻣﺷﺗق ﻣن ﻗول
ك ﺑﺎﻟﻠﺟﺎم وﯾﻌﻠُﻛ ُﮫ إذا ﻣﺿﻎ اﻟﺣدﯾدة ((
اﻟﻌرب  :اﻟﻔرسُ ﯾﺄﻟ ُ ُ

)(١

 ،ﻓﺎﻟ َﻣﺄْﻟ ُ َﻛﺔ ﻋﻠﻰ وزن ) َﻣ ْﻔ ُﻌﻠَﺔ ( ﻟﺣﻘﺗﮭﺎ

ھﺎء اﻟﺗﺄﻧﯾث  ،و ُﻛﺳ َﱢر ْ
ت ﻋﻠﻰ ) َﻣ َﻔﺎْﻋِ ل ( ﻗﺎل ﺳﯾﺑوﯾﮫ  )) :وﻛ ّل ﺷﻲ ٍء ﻣﻣّﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﮫ ھﺎء
اﻟﺗﺄﻧﯾث ُﯾ َﻛ ﱠﺳر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ  ...وذﻟك ﻗوﻟك َ :ﻣ ْﻛ ُر َﻣﺔ و َﻣ َﻛﺎْ ِرم ((). (٢
وﻗﯾل  :إ ﱠﻧﮭﺎ اﺣﺗﻣﻠت أنْ ﺗﻛون ﻋﯾن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﯾﮭﺎ واواً واﻷﺻل ) ﻟوك ( ﺗﻘول ْ َ ) :
ك ( إذا
ك َﯾﻠ ُ ْو ُ
ﻻ َ
أدار اﻟﺷﻲء ﻓﻲ ﻓﯾﮫ  ،ﻓﻛﺄنﱠ ﺻﺎﺣب اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﯾدﯾرھﺎ ﯾُﻼوﻛﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﯾﮫ  ،ﻓﯾﻛون أﺻل ﻣﻠك  :ﻣﻼك
ﻣﺛل :ﻣﻌﺎذ  ،ﺛم ﺣذﻓت ﻋﯾﻧ ُﮫ ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ً  ،ﻓﯾﻛون أﺻل ﻣﻼﺋﻛﺔ  :ﻣﻼوﻛﺔ  ،ﻣﺛل  :ﻣﻘﺎوﻟﺔ  ،ﻓﺄُﺑدﻟت اﻟواو
ھﻣزة ﻛﻣﺎ أُﺑدﻟت واو ﻣﺻﺎﺋب). (٣
وﻗﺎل آﺧرون  :إنﱠ أﺻﻠﮭﺎ ﻣن ) ﻷك ( ﻋﯾن اﻟﻛﻠﻣﺔ ) ھﻣزة (  ،وأﺻل ) َﻣﻠَك  :ﻣﻸك ( ﻣن ﻏﯾر
ﻧﻘل وﻗﻠب ووزﻧﮭﺎ ) ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ ( ؛ ﻷنﱠ ﺣرﻛﺔ اﻟﮭﻣزة أُﻟﻘﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻼم و ُﺣ ِذ َﻓت اﻟﮭﻣزة ﻓﺑﻘﻲ ﻣن
ت ُر ﱠد ْ
) َﻣ ْﻸَك( ) َﻣﻠَك ( وﻟﻣّﺎ ُﺟ ِﻣ َﻌ ْ
ت) ، (٤وھذا ﻋﻠﻰ ﻗول أﺑﻲ ﻋﺑﯾدة  ،وھﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﺣﻛﯾﺔ  ،ﻓﻣﻠك أﺻﻠﮫ
أﺻﻠﮫ ) ﻣﻸك ( ﻓﺧﻔف ﺑﻧﻘل اﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺣذف إﻟﻰ ) ﻓﻌل ( ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋر :
)(٥
ﺳﻲ وﻟﻛن ﻟِ َﻣ ْﻸَكٍ
ب
ﺳ ِ
ﺻ ْو ُ
ﻣﺎء َﯾ ُ
َﺗ َﻧ ﱠزل َ ﻣن َﺟ ﱢو اﻟ ﱠ
َﻓﻠَ ْﺳ َت ﻹ ْﻧ ﱟ
واﺣﺗﻣﻠت ) ﻣﻼﺋﻛﺔ ( أنْ ﺗﻛون ﻣن ) اﻟﻣ ُْﻠك ( وﺑﮭذا ﺗﻛون ﻣﯾﻣ ُﮫ أﺻﯾﻠﺔ ) ﻓﺎء اﻟﻔﻌل ( ﻓﻣﻠك وزﻧﮭﺎ
) َﻓ َﻌ َل ( ﻣن ) اﻟ َﻣﻠِك ( وھﻲ اﻟﻘوّ ة  ،وﻻ ﺣذف ﻓﯾﮫ وﺟﻣﻌﮫ ﻋﻠﻰ ) ﻓﻌﺎﺋﻠﺔ ( ﺷذوذا

ً)(٦

 .ﻗﺎل اﺑن

ُ
ﻣﻠﻛت ( واﻟﮭﻣزة زاﺋدة ﻛزﯾﺎدﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻣﺎﺋل ﻓﯾﻛون وزن ) َﻣﻠَك َ :ﻓ َﻌل(
ﻛﯾﺳﺎن  )) :ھو ﻣﺷﺗق ﻣن )
ووزن ) ﻣﻼﺋﻛﺔ  :ﻓﻌﺎﺋﻠﺔ ( ؛ ﻷنﱠ اﻟﻣﯾم أﺻﻠﯾﺔ واﻟﮭﻣزة زاﺋدة ((). (٧
) (١ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٧١ :ﻣﺎدة ) أﻟك (  ،وﯾﻧظر  :ﺧزاﻧﺔ اﻷدب . ٥١٣/٨ :
) (٢اﻟﻛﺗﺎب . ٦١٣/٣ :
) (٣ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٢٨/١ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (٥ﯾﻧظ ر  :ﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ رآن وإﻋراﺑ ﮫ  ،ﻟﻠزﺟ ﺎج  ، ١١٢/١ :واﻟﺑﺣ ر اﻟﻣﺣ ﯾط  ، ٢٨٤/١ :واﺧﺗﻠ ف ﻓ ﻲ ﻧﺳ ﺑﺗ ِﮫ  ،ﻓﻘ د
ﻧﺳ ﺑﮫ اﻟزﺟ ﺎج ﻓ ﻲ ﻣﻌﺎﻧﯾ ﮫ إﻟ ﻰ ﺳ ﯾﺑوﯾﮫ ﺑﻘوﻟ ِﮫ  :وأﻧﺷ د ﺳ ﯾﺑوﯾﮫ  ،وذﻛ ر أﺑ و ﺣ ّﯾ ﺎن أ ّﻧ ُﮫ ﻗ ول اﻟﺷ ﺎﻋر ﻓ ﻲ اﻟﺑﺣ ر
اﻟﻣﺣﯾط .ورأي اﻟزﺟﺎج أﺻوب ؛ ﻷ ّﻧﮫ ﻣن ﺷواھد ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ  ،وھو ) ﻟﻌﻠﻘﻣﺔ ﺑن ﻋﺑ دة ( ﻓ ﻲ  :ﺗﺣﺻ ﯾل ﻋ ﯾن
اﻟذھب . ٥٨٥ :
) (٦ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن  ، ٢٨/١ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٢٨٤/١ :
) (٧ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٨٦/١ :
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إذن ھﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﯾﺔ ﻓﻲ أﺻل اﻟﻠﻔظﺔ أ ّدت إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ :
١ـ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل  :إنﱠ أﺻﻠﮭﺎ ) َﻣ َﻌﺎْ ِﻓﻠَﺔ ( ﻋﻠﻰ ﻗول اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﻣﻘﻠوب واﻟﮭﻣزة ﻓﺎء اﻟﻔﻌل .
٢ـ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  :إنﱠ أﺻﻠﮭﺎ ) َﻣ َﻔﺎْﻋِ ﻠَﺔ ( ﻋﻠﻰ ﻗول أﺑﻲ ﻋﺑﯾدة ؛ ﻷنﱠ اﻟﮭﻣزة ﻋﻧده ﻋﯾن اﻟﻔﻌل .
٣ـ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻟث  :إنﱠ أﺻﻠﮭﺎ ) َﻓ َﻌﺎْ ِﺋﻠَﺔ ( وھو ﻣذھب اﺑن ﻛﯾﺳﺎن ﺑزﯾﺎدة اﻟﮭﻣزة وأﺻﺎﻟﺔ اﻟﻣﯾم .
ك َ
ك ( ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻘﻠب
ﻓﮭﻲ اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗﻐﯾّر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ؛ ﻷنﱠ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷوّ ل ﻓﻲ ) أَﻟَ َ
وﻷَ َ
ك ( ﻓﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﻘوّ ة اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ
اﻟذي ﺣ ﱠل ﺑﮭﻣﺎ ﻓﮭﻣﺎ ﯾدﻻن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟرﺳﺎﻟﺔ  .أﻣّﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ) َﻣﻠَ ُ
ﻣن اﻟﻣﻠك ّ ،إﻻ أنﱠ ھﻧﺎك اﺷﺗراﻛﺎ ً ﻓﻲ ﻣزﯾﺔ ﺟﻣﻌت ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ) اﻷَﻟوﻛﺔ  :اﻟرﺳﺎﻟﺔ واﻟﻘوّ ة ( ؛ ﻷنﱠ
اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻗد اﺗﺻﻔت ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻓﮭﻲ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﻣﺎء وﺗﺑﻠﯾﻐﮭﺎ ﻟﻠﺑﺷر ﻋن طرﯾق اﻷﻧﺑﯾﺎء
واﻟ ُرﺳُل ،ﻣﻊ ھذا ﻓﮭﻲ ﻣﺗﺻﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘوّ ة واﻟﺷ ّدة واﻟﺣزم ﻓﻲ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﺎﻟﺔ وﻋدم اﻟﺗﻔرﯾط ﺑﺄواﻣر ﷲ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﮭم ﯾﻔﻌﻠون ﻣﺎ ﯾُؤﻣرون.
أﻣّﺎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻌددﯾﺔ ﻓﮭﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻛﺳﱠرة ﺗﻔﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدد ) َﻣ َﻔﺎْﻋِ ل (  ،وﻗﯾل :
إنّ اﻟﺗﺎء زﯾدت ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﺑﻧﺎء ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ وھذا ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ أﻋداد ﻣﺎ ﺧﻠق ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ
ﻣن اﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﺑﺄﻋدادھﺎ وأﺻﻧﺎﻓﮭﺎ ووظﺎﺋﻔﮭﺎ اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﮭﺎ .

٢ـ ) ﻓُ ُﻌ ْول (
 ] (( &äÿrã•è% spsW»n=rO £`ÎgÅ¡àÿRr'Î/ šÆóÁ-/uŽtItƒ àM»s)¯=sÜJاﻟﺑﻘرة [ ٢٢٨ :
وﻣن ذﻟك ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ß ø9$#ur )) :
إنﱠ ﻟﻔظﺔ ) ﻗُرُوء ( ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُﻌ ُْول ( وھو وزن ﻣن أوزان ﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺳﯾر اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ  ،واﺣدهُ
)ﻗُرْ ء ( ؛ ﻷنﱠ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺣرف وﻛﺎن وزﻧﮫ ) ﻓُﻌْ ل ( ﻓﺈ ﱠﻧ ُﮫ ﯾﻛﺳّر إذا ﺟﺎوز ﺑﻧﺎء أدﻧﻰ اﻟﻌدد
ﻋﻠﻰ ) ﻓُﻌ ُْول ( ﻧﺣو ُ :ﺟ ْﻧد و ُﺟ ُﻧ ْود  ،وﺟُرْ ح و ُﺟر ُْوح

)(١

 .وﯾﻘﺎل  :واﺣدهُ ) ِﻗرْ ء ( ﺑوزن ) ِﻓﻌْ ل (

ﻓﺗﻛﺳﯾره ﻟﻠﻛﺛرة ﻋﻠﻰ ) ﻗُر ُْوء ( أﯾﺿﺎ ً). (٢
اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن  ،ﻗﺎﻟوا  )) :واﻟﻘُرْ ء  :وﻗت ﯾﻛون ﱡ
ﻟﻠطﮭر ﻣرّ ًة وﻟﻠﺣﯾض ﻣرّ ة ((
ﺗﻘول َ )) :ﻗ َرأَت اﻟﻣرأة  :رأت اﻟ ﱠد َم  ،وأَ ْﻗ َرأَ ْ
ت  :ﺻﺎرت ذات ﻗُرْ ٍء  ،و َﻗ َر ْأ ُ
اﺳﺗﺑر ْأ ُﺗﮭﺎ
ت اﻟﺟﺎرﯾﺔ :
َ
)(٣

) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب  ،٥٧٦/٣ :واﻟﻣﻘﺗﺿب  ، ١٩٥/٢ :وﺷرح اﻟﺷﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف . ٨٢ :
) (٢ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ . ٢٠٥ :
) (٣ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٨٥٣ :ﻣﺎدة ) ﻗري ( .

١٤٦

،

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﺠﻤﻮع
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ﺑﺎﻟﻘُرْ ِء  .واﻟﻘُرْ ء  ...اﺳم ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ اﻟﺣﯾض ﻋن ُ
طﮭ ٍْر  ،وﻟﻣّﺎ ﻛﺎن اﺳﻣﺎ ً ﺟﺎﻣﻌﺎ ً ﻷﻣرﯾن ﱡ
اﻟطﮭر
ُ ْ
اﺳم ﻣوﺿوع ﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻣﻌﺎ ً ﯾُطﻠق ﻋﻠﻰ
واﻟﺣﯾض اﻟﻣﺗﻌ ﱢﻘب ﻟﮫ أطﻠ َِق ﻋﻠﻰ ﻛ ﱢل واﺣد ﻣﻧﮭﻣﺎ ؛ ﻷنﱠ ﻛ ﱠل ٍ
ﻛ ﱢل واﺣ ٍد ﻣﻧﮭﻣﺎ إذا اﻧﻔرد (() . (١وذھب أھل اﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ )) أنﱠ اﻟﻘُرْ ء ﻣن ) َﻗ َرأَ ( أي  :ﺟﻣﻊ  ،ﻓﺄ َ ﱠﻧﮭم
ﻋ ّدوا اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن زﻣن ﱡ
اﻟطﮭر وزﻣن اﻟﺣﯾض  ...ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟ ﱠدم ﻓﻲ اﻟرﺣم  ،واﻟﻘراءة  :ﺿم اﻟﺣروف
)(٢

واﻟﻛﻠﻣﺎت ﺑﻌﺿﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﻌض ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾل ((

ُ
ﻗرأت اﻟﻘرآن  ،أي :
 ،وﻣن ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﻘول :

ُﻘرئ  ،أي  :ﯾﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺄﻛﻠﮫ ﻓﻲ ﺑﯾﺗﮫِ ،وﻣﻧﮫ اﻟﻣﻘرأة  :اﻟﺣوض اﻟذي
ﻟﻔظت ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً  ،واﻟﻔرد ﯾ ِ
ُﯾ ْﻘ َرأ ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺎء أي  :ﯾﺟﻣﻊ  ،واﻟ َﻣ ْﻘ َرأ  :اﻹﻧﺎء اﻟذي ُﯾ ْﻘ َرأ ُ ﻓﯾﮫ اﻟﺿﯾف). (٣
ﻓﮭﻲ ﻟﻔظﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻣراد ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﯾّد  ،ﻓﻘﺎل ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻛوﻓﺔ  :ھو اﻟﺣﯾض  ،وﻓﻘﮭﺎء
اﻟﺣﺟﺎز واﻟﻣدﯾﻧﺔ  :ھو ﱡ
اﻟطﮭر) ، (٤ﻗﺎل اﻷﻋﺷﻰ :
ُﻣ َو ﱠر َﺛ ًﺔ ﻣﺎﻻً وﻓﻲ اﻷﺻل رﻓﻌﺔ

ﻟﻣﺎ ﺿﺎع ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻗروء ﻧﺳﺎﺋﻛﺎ

)(٥

وھﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﻔردھﺎ ذﻛر اﻷﺻﻣﻌﻲ أنﱠ ﻣﻔردھﺎ ) ﻗُرْ ء ( ﺑﺿم اﻟﻘﺎف وﺳﻛون اﻟراء ،
)(٦

و) َﻗرْ ء ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻘﺎف وﺳﻛون اﻟراء ﻋﻧد أھل اﻟﺣﺟﺎز

 .وﻗﺎل ﺑﻌﺿﮭم  :إنﱠ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘُرْ ء  :ﻣﺎ ﺑﯾن

اﻟﺣﯾﺿﯾن). (٧
ﺗﻌددت ﻗراءات اﻟﻠﻔظﺔ  ،ﻗرأ اﻟﺟﻣﮭور ) ﻗُر ُْوء ( ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُﻌ ُْول (  ،وﻗُ ِر َﺋت ) ﻗُرُوﱞ (
ﺑﺎﻟﺗﺷدﯾد ﻣن ﻏﯾر ھﻣز  ،وﻗُرﺋت ) َﻗرْ و ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻘﺎف وﺳﻛون اﻟراء وواو ﺧﻔﯾﻔﺔ  ،وﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺟﻣﻊ
ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻠﻛﺛرة) . (٨واﻟﻐرض ﻣن ﻗراءة ) ﻗُر ُْوء ( ﻋﻠﻰ ) ﻓُﻌ ُْول ( وﻟم ﯾﺟﻣﻌ ُﮫ ﻋﻠﻰ ) أَ ْﻓ َﻌﺎل ( ) أﻗراء (
ھو ﻗﺻد اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑوﺿﻊ أﺣد اﻟﺟﻣﻌﯾن ﻣﻛﺎن اﻵﺧر ) ﺟﻣﻊ اﻟﻘﻠّﺔ ﻣﻛﺎن ﺟﻣﻊ اﻟﻛﺛرة
ﺑﺄﻧﻔﺳﮭن ( وان اﻟﻧﻛﺎح ﯾﺟﻣﻊ ) اﻟﻧﻔس ( ﻋﻠﻰ ) ُﻧﻔُ ْوس ( ﺑوزن ) ﻓُﻌ ُْول ( ﻓﻲ
واﻟﻌﻛس ( وﻛﻣﺎ ﺟﺎء )
َ
اﻟﻛﺛرة  ،ﻓﻘد ﯾﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺣد اﻟﺟﻣﻌﯾن ﻓﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ً ﻟﻺﺗﯾﺎن ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻵﺧر وﯾﺑﻘﻰ اﻵﺧر
) (١اﻟﻣﻔردات  ، ٦٦٨ :ﻣﺎدة ) ﻗرأ ( .
) (٢اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج . ٣٠٤/١ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ٣٠٢/١ :ـ  ، ٣٠٤واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٩٧/٢ :
)(٥
اﻟﺣﻣْد ( ﺑدﻻً ﻣن ) وﻓﻲ اﻷﺻل ( .
ﯾﻧظر  :دﯾواﻧﮫ  ،٩١ :ﺑرواﯾﺔ ) وﻓﻲ َ
) (٦ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج . ٣٠٤/١ :
) (٧ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻸﺧﻔش اﻷوﺳ ط  ١٨٧/١ :ـ  ، ١٨٨وﻗ ﺎل  :إنﱠ ﻣﻔ رده ) اﻟ َﻘ رْ ء ( ﺑﻔ ﺗﺢ اﻟﻘ ﺎف وﺳ ﻛون
اﻟﻌﯾن .
) (٨ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف  ، ٢٤٦/١ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٩٧/٢ :

١٤٧

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﺠﻤﻮع

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻗرﯾﺑﺎ ً ﻣن اﻟﻣﮭﻣل  ،ﻣن ذﻟك  :ﺷﺳوع أوﺛر ﻋﻠﻰ أﺷﺳﺎع ؛ ﻟﻘﻠّﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺷﺳﺎع وإنْ ﻟم ﯾﻛن ﺷﺎذاً ؛
ﻷنﱠ ﺷﺳﻌﺎ ً ﯾﻧﻘﺎس ﻓﯾﮫ ) أ ْﻓ َﻌﺎل ( وﻗﯾل  :وُ ﺿِ َﻊ ﺑﻣوﺿﻊ اﻟﻛﺛرة ؛ ﻷنﱠ ﻛ ّل ﻣطﻠﱠﻘﺔ ﺗﺗرﺑص ﺛﻼﺛﺔ
ﻗروء

)(١

 .ﻓﺎﻟﺻﯾﻐﺗﺎن ﻣوﺟودﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﺳﺗﻌﻣﻼن ﺟﻧﺑﺎ ً اﻟﻰ ﺟﻧب  ،وﻟﻌ ﱠل ﺻﯾﻐﺔ ) ﻓُﻌ ُْول (

ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻠﮭﺟﻲ ﻣﺛل  ) :ﺿُﻠ ُ ْوع ( ﻓﮭﻲ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻠﮭﺟﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻧﺎﺋﺑﺔ
ﻋن ﺻﯾﻐﺔ ) أَ ْﻓ َﻌﺎل ( ) أﺿﻼع ( ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟودھﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺻﯾﺣﺔ). (٢
أﻣّﺎ ﻣﺎ اﺣﺗﻣﻠﺗ ُﮫ ﻗراءة ) ﻗُرُوﱞ ( ﺑﺗﺷدﯾد اﻟواو ﻓﮭﻲ ﻋﻠﻰ اﻹدﻏﺎم ﻟزﯾﺎدة اﻟواو ﺑﻌد إﺑداﻟﮭﺎ ﻣن
اﻟﮭﻣزة) . (٣ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ﻣن ) ﻗُر ُْووٌ ( ﻓﺄُدﻏﻣت واﺻﺑﺣت ) ﻗُرُوﱞ ( ﻓﮭو ﺗﺳﮭﯾل ﺟﺎﺋز وﻣﻧﻘﺎس). (٤
أﻣّﺎ ﺗوﺟﯾﮫ ﻗراءة ) َﻗرْ وٌ ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻘﺎف وﺳﻛون اﻟراء وﺗﺧﻔﯾف اﻟواو ﻓﮭﻲ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌدد إﻟﻰ اﺳم
اﻟﺟﻧس  ،إذ اﺳم اﻟﺟﻧس ﯾُطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟواﺣد وﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗرﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ  ،واﻟﻌدد ھﻧﺎ ﻻ
ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟواﺣد).(٥
ﻣﻌﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﺧرج ﻋن اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻌﺎم اﻟذي أرادﺗﮫ
ﯾُﻼﺣظ أنﱠ اﻟﻠﻔظﺔ ﻗد ﺗﺣ ّدﺛت ﻋن
ٍ
ﻟﻣﻔﮭوم واﺣ ٍد وھو اﻟﺗﻛﺛﯾر ﻓﻲ
اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺑﻘراءاﺗﮭﺎ واﺣﺗﻣﺎﻻﺗﮭﺎ وﻣﺎ ھﻲ ّإﻻ ﻣﺻﺎدﯾق ﻣﺗﻌددة
ٍ
اﻟﻌدد وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  ،ﻣﻊ إﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت  .وﻟﻣﺎ ﺗﺷﯾر
ﻣﻌﺎن ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ  .أﻣّﺎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻌددﯾﺔ ﻟﻠﻔظﺔ ) ﻗُر ُْوء ( واﺣﺗﻣﺎﻻﺗﮭﺎ ﻓﮭﻲ
وﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻣن
ٍ
ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻗد ﻗُﺻِ َد ﺑﮭﺎ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدد واﻟﺗﻛﺛﯾر ﻓﯾﮫ ﺳواء أﻛﺎن ﺑﺻﯾﻐﺔ )ﻓُﻌ ُْول(
أم ﺑﻘراءة ) ﻗُرُوﱞ ( ﻋﻠﻰ ) ﻓُ ُﻌ ﱞل ( ﻓﮭﻣﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ واﺣد  ،وﻣﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﯾﮭﻣﺎ ّإﻻ ﻗﺿﯾﺔ ﺻوﺗﯾﺔ  .أﻣﱠﺎ
ﻗراءة ) ﻗُرْ وٌ ( ﻋﻠﻰ ) ﻓُﻌْ ٌل ( ﻓﻺﻓﺎدة ﻣﻌﻧﻰ اﺳم اﻟﺟﻧس اﻟدال ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﻌدد اﻟﻣذﻛور
)ﺛﻼﺛﺔ( .

) (١ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط  ١٩٧/٢ :ـ . ١٩٨
) (٢ﯾﻧظر  :ﺻراع اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻠﻐوﯾﺔ . ١٢٩ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻹﺗﺣﺎف . ٤٣٩/١ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٩٨/٢ :
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .

١٤٨

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﺠﻤﻮع

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

٣ـ ) ﻓُ َﻌ َ ْ
ﻼء (
وﻗد ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ (#qä9$s% øŒÎ) ÿ¼çmyèBt tûïÏ%©!$#ru zOŠÏdºt•ö/Î) þ’Îû ×puZ|¡ym îouqó™é& öNä3s9 ôMtR%x. ô‰s% )) :

 ] (( «!$# ÈbrßŠ `ÏB tbrß‰ç7÷ès? $£JÏBur öNä3ZÏB (#ätÂuät•ç/ $¯RÎ) öNÍhÏBöqs)Ï9اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﺔ  [ ٤ :إنﱠ ﻟﻔظﺔ ) ﺑ َُر َءاء (
ﺟﻣﻊ ﺗﻛﺳﯾر ﻟﻠﻛﺛرة ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُ َﻌ َ ْ
ﻼء ( اﻟذي واﺣده ) َﺑ ِريْ ء ( ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓﻌﯾل ( وﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ
ﯾﺟﻲء ) ﻓُ َﻌ َ ْ
ﻼء ( ﺟﻣﻌﺎ ً ) ﻟﻔﻌﯾل () . (١ﻓﯾﻘﺎس ﻓﻲ ) ﻓﻌﯾل ( ﺑﻣﻌﻧﻰ ) ﻓﺎﻋل ( ﺻﺣﯾﺢ اﻟﻼم واﻟﻌﯾن إذا
ً
ﺻﻔﺔ ﻟﻣذﻛر ﻋﺎﻗل ﻧﺣو  :ﻛرﯾم وﻓﻘﯾﮫ  ،ﺗﻘول ُ :ﻛ َر َﻣﺎء وﻓُ َﻘ َﮭﺎء) . (٢ﻏﯾر أنﱠ اﺑن ﻣﺎﻟك ﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ
ﻛﺎن
) ﻓُ َﻌ َ ْ
ﻼء ( ﻗﯾﺎﺳﺎ ً ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ) ﻛرﯾم وﺑﺧﯾل ( ﻟﻔظﺎ ً أو ﻣﻌ ًﻧﻰ ﺑﻘوﻟﮫ :
وﺑﺧﯾل ﻓُ َﻌ َ ْ
ﻼ
وﻟﻛرﯾم
ٍ
ٍ

ﻛذا ﻟﻣﺎ ﺿﺎھﺎھُﻣﺎ ﻗد ُﺟﻌ َ ْ
ِﻼ

)(٣

وﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻌﻣﯾم ﻧظر  ،واﻟرأي ﻣﺎ ﺣﻛﺎه اﻻﺳﺗراﺑﺎذي ﻓﻲ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ) ﻓُ َﻌ َ ْ
ﻼء ( ﻣن ) ﻓﻌﯾل (  .ﻗﺎل
اﻟﺧ ْﻠ ُق َ .ﺑ َرأَ ﷲ ُ َ
اﻟﺧﻠﯾل  ) :اﻟ َﺑرْ ء ( ﻣﮭﻣوز َ :
اﻟﺧ ْﻠ َق َﯾﺑ َْرؤُ ھُم َﺑرْ ًء ﻓﮭو ﺑﺎرئ  .و) اﻟﺑُرْ ُء (  :اﻟ ّﺳﻼﻣﺔ
ئ َﯾﺑ َْرأ ُ ﺑﻣﻌﻧﺎه  .و ) اﻟﺑراءة ( ﻣن اﻟﻌﯾب
ﻣن اﻟﺳﻘم  ،ﺗﻘولَ :ﺑ َرأَ َﯾﺑ َْرأ ُ و َﯾ ْﺑرُؤُ َﺑرْ َءاً و ُﺑر ُْو َءاً  ،و َﺑ ِر َ
ئ َﯾﺑ َْرأ ُ وﻓﺎﻋﻠﮫ َﺑ ِريْ ٌء و َﺑ َر ْا ٌء  .وﺟﻣﻌﮫ ) ﺑ َُر َء ْاء ( ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ) ﻓُ َﻌ َ ْ
ﻼء (
واﻟﻣﻛروه  ،وﻻ ﯾﻘﺎل ﱠإﻻ َ :ﺑ ِر َ
وﻣن ﺗرك اﻟﮭﻣز ﻗﺎل :ﺑ َُر ْاء

)(٤

 .إذن ﻓﺎﻟﺑﺎء واﻟراء واﻟﮭﻣزة أﺻﻼن إﻟﯾﮭﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﻓروع اﻟﺑﺎب ،

أﺣدھﻣﺎ  :اﻟﺧﻠق  ،ﻣن َﺑ َرأ ﷲ ُ اﻟﺧﻠق  ،ﻓﮭو اﻟﺑﺎرئ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ (( öNä3Í¬Í‘$t/ 4’n<Î) ø(#þqç/qçGsù )) :
]اﻟﺑﻘرة [ ٥٤:واﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻟﺗﺑﺎﻋد ﻣن اﻟﺷﻲء وﻣزاﯾﻠﺗﮫ ﻣن ذﻟك ) اﻟﺑُرْ ء ( ھو اﻟﺳّﻼﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﻘم  .ﻓﺄھل
اﻟﺣﺟﺎز ﯾﻘوﻟون  ) :أﻧﺎ َﺑ َر ْا ٌء ﻣﻧك ( وﻏﯾرھم ﯾﻘول  ) :أﻧﺎ ﺑريء ﻣﻧك () . (٥واﺳﺗﻌﻣل اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم

) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻘرّ ب  ، ٤٧٦ :وﺷرح اﻟﺷﺎﻓﯾﺔ  ،ﻟﻠرﺿﻲ . ٣٠٥/٢
) (٢ﯾﻧظر  :ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻﺑّﺎن  ، ١٩٥/٤ :وأﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ . ٢٠٩ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﺷرح اﺑن ﻋﻘﯾل  ٤٨١/٤ :ـ . ٤٨٢
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻌﯾن  ، ١٧٧/٢ :ﻣﺎدة ) َﺑرأ ( .
) (٥ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ١١١ :ﻣﺎدة ) ﺑرأ ( .
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اﻟﻛرﯾم اﻟﻠﻐﺗﯾن  .ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  ]((tbrß‰ç7÷è?s $£JBÏi Öä!#t•t/ øÓÍ_¯RÎ) )) :اﻟزﺧرف [٢٦ :ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ أھل اﻟﺣﺟﺎز .
وﻗﺎل ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ  ] (( öNà6ZÏiB Öäü“Ì•t/ ’ÎoTÎ) øtÈA$s%ur )) :اﻷﻧﻔﺎل  [٤٨ :ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .
ﻓﺿﻼً ﻋن ھذا ﻓﻘد اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ اﺣﺗﻣﺎﻻت أُﺧرى ﻛﺎن ﺳﺑﺑﮭﺎ اﻟﻘراءة اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  ،ﻓﺈ ّﻧﮭﺎ ﻗُ ِرﺋت
)(١
وﺑ َر ْاء
ﺑﻘراءا ٍ
ت ﻣﺗﻌدد ٍة  .ﻗﺎل اﺑن ﺟﻧﻲ  :إنﱠ ﺟﻣﻊ ﺑريء )) ﻓﻲ ﺗﻛﺳﯾره أرﺑﻌﺔ وﺟوه َ :ﺑ ِريْ ء ِ
ﻛظرﯾف وظِ َراف  ،و َﺑ ِريْ ء وأَﺑ ِْر َﯾﺎْء ﻛﺻدﯾق وأﺻدﻗﺎء  ،و َﺑ ِريْ ء وﺑ َُر َء ْاء ﻛﺷرﯾف و ُ
ﺷ َر َﻓﺎْء ،
و َﺑ ِريْ ء وﺑ َُر ْاء ـ ﻋﻠﻰ ﻓُ َﻌﺎل ـ ﻛ ُﺗ َؤ ْام و ُر َﺑﺎْب (() . (٢إنﱠ ﻗراءة اﻟﺟﻣﮭور ھﻲ ) ﺑ َُر َء ْاء ( ﻋﻠﻰ وزن

)ﻓُ َﻌ َ ْ
ﻼء (). (٣
واﺣﺗﻣﻠت اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ ) ﺑ َُر َء ْاء ( ﺑﺗرك اﻟﮭﻣزة ﻟ ُﺗ ْﻘ َرأ ) ﺑ َُراء (

)(٤

 ،ﻗﺎل أﺑو ﺟﻌﻔر  )) :وھذا

ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﻛون ) ﺑ َُراء ( ﻓﻲ اﻟواﺣد واﻟﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻔظٍ واﺣ ٍد  ،ﻣﺛل  ) :إﻧﻧﻲ ﺑ َُراء ﻣﻧﻛم (
وﺣﻘﯾﻘﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻊ ) إ ﱠﻧﺎ ذوو ﺑ َُراء (  ...ﻓﮭذه ﺛﻼث ﻟﻐﺎت ﻣﻌروﻓﺔ (() ، (٥أﺟﺎزھﺎ اﻟﻛوﻓﯾون ) ﺑ َُراء(
ﺑ َُراء( وﻣﻧﻌﮭﺎ اﻟﺑﺻرﯾون ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ َﺣذف ﺷﻲء ﻟﻐﯾر ﻋﻠّ ٍﺔ). (٦
)(٧

واﺣﺗﻣﻠت ) ِﺑ َراء ( ﺟﻣﻊ ﺗﻛﺳﯾر ﻋﻠﻰ وزن ) ِﻓ َﻌﺎل ( ﺑﻛﺳر اﻟﺑﺎء

 .وﻛذﻟك ) ﺑ َُراء ( ﻋﻠﻰ وزن

) ﻓُ َﻌﺎل ( ﻋﻠﻰ إﺑدال اﻟﺿم ﻣن اﻟﻛﺳر ﻛر َُﺣﺎل و ُر َﺑﺎب) . (٨وﻗﯾل  :ھو اﺳم ﺟﻣﻊ واﻟواﺣد ) َﺑ ِريْ ء()،(٩
) َﺑ ِريْ ء() ،(٩وھذا ﺣﻣل ﺧﺎطﺊ ؛ ﻷنﱠ اﺳم اﻟﺟﻣﻊ ھو اﺳم ﻣﻔرد ﻣوﺿوع ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﻊ وﻟﯾس ﻟﮫ
ﻣﻔرد ﻣن ﻟﻔظﮫ) . (١٠ﻓﻠﻔظﺔ ) ﺑ َُراء( ﻣﺄﺧوذة ﻣن ) َﺑ ِريء ( وھذا ﺧﻼف ﻟﻠﻘﺎﻋدة .
) (١ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات  ٦٣٣ :ـ  ، ٦٣٤واﻹﺗﺣﺎف . ٥٣٤/٢ :
) (٢اﻟﻣﺣﺗﺳب . ٣١٩/٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٢٥٢/٨ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّاء . ٥٢/٣ :
) (٥إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ٩٦٣ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (٧ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج . ١٥٧/٥ :
) (٨ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف . ٣٧٩/٤ :
) (٩ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٢٥٢/٨ :
) (١٠ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﺷﺎﻓﯾﺔ  ،ﻟﻠرﺿﻲ  ،٣٣٣/٢ :وھﻣﻊ اﻟﮭواﻣﻊ . ٣٧٥/٣ :
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واﺣﺗﻣل اﻟﻠﻔظ اﻟﻣﺻدر ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌﺎل ( ﻓﻲ ) َﺑ َراء ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎء واﻟراء  ،واﻟوﺻف ﺑﮫ ﻟﻠﻣﻔرد
واﻟﺟﻣﻊ

)(١

 .وﻗﯾل  :ھو اﺳم ﻣﺻدر ﻣﺛل َ :ﺳ َﻼم  ،واﻟﺗﻘدﯾر  ) :إ ﱠﻧﺎ ذوو َﺑ َراء (

)(٢

 .وأﺟﺎز اﻟﻔرﱠ اء

) َﺑ َر ْاء ( ) َﻓ َﻌﺎل ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎء ﺑﻠﻔظ اﻟواﺣد وﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ). (٣
ﯾﻼﺣظ أنﱠ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷوّ ل  :ھو ) اﻟﺧﻠق ( ﻣﺧﺗصّ ﺑﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﻣﺻﺎدﯾﻘﮫ ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ اﻟﻘرآن
)(٤

اﻟﻛرﯾم

)(٥

 .واﻟﺛﺎﻧﻲ  :ھو ) اﻟﺗزﻛﯾﺔ ( ﻓﮭو ﻣﻔﮭوم ﻋﺎم ﯾﺳﻧد إﻟﯾﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ
)(٦

ﻛﯾوﺳف وإﺑراھﯾم وﻧوح وھود ) ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺳّﻼم (

واﻟﻰ رﺳﻠﮫ

 .واﻟﻧﺑﻲّ ﻣﺣﻣّد ) ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠّم().(٧

وﺳﻠّم() .(٧وﻗد ﯾﻛون ﻣﺳﻧداً إﻟﻰ اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن واﻟﻣﺗﺑوﻋﯾن ﻣن اﻟﻛﺎﻓرﯾن

)(٨

)(٩

 ،واﻟﻰ إﺑﻠﯾس

 .واﻟﻰ

إﺑراھﯾم وﻗوﻣﮫ) (١٠اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺻددھﺎ  ،وھﻲ ﻣﺻﺎدﯾق ﻟذﻟك اﻟﻣﻔﮭوم .
ي ( ﻣﺗﻘﺎرﺑﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ أﺣداھﻣﺎ ﻣن اﻷﺧرى  ،واﻷﺻل اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟواﺣد
إذن اﻟﻣﺎدﺗﺎن ) َﺑ َرأ و َﺑ ِر َ
ﻓﯾﮭﻣﺎ ھو اﻟﺗﺑﺎﻋد ﻋن اﻟﻧﻘص واﻟﻌﯾب ﺳواء أﻛﺎن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻛوﯾن أم ﺑﻌده ؛ ﻷنﱠ اﻟﺗﻛوﯾن ﺑﻌد
اﻟﺗﻘدﯾر واﻟﻔﻌل ﺑﻌد اﻟﻘوّ ة ﺗﻛﻣﯾل ﻟﻠﺷﻲء ورﻓﻊ ﻟﺟﮭﺎت اﻟﻧﻘص وﺷواﺋب اﻟﺿﻌف ﻓﯾﮫ  .واﻟﺟﻣﻊ ﺑﮭذه
اﻟﮭﯾﺄة ﯾُﻌطﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﺛرة واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدد ؛ ﻷنﱠ ﺳﯾﺎق اﻵﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ ﯾﺗﺣ ّدث ﻋن إﺑراھﯾم ) ﻋﻠﯾﮫ
اﻟﺳّﻼم ( وﻣن ﻣﻌﮫ ﻣن ﻗوﻣﮫ اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﮫ واﻟﺳﺎﺋرﯾن ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺟﮫ ﻓﻲ اﺗﺑﺎع اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ .
أﻣّﺎ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻊ واﻟﻣﺻدر ﻓﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻓروق دﻻﻟﯾﺔ ﺟﻠﯾّﺔ وھﻲ أنﱠ ﺗرﻛﯾز ﺻﯾﻎ اﻟﺟﻣﻊ
ﺑﺎﻟﻘراءات اﻟﻣذﻛورة ﻟﻠﻔظﺔ ) ﺑ َُر َء ْاء ( ﻋﻠﻰ ﺗﻌدد أﺻﺣﺎب اﻟﺑراءة  ،وھم أﺗﺑﺎع إﺑراھﯾم ) ﻋﻠﯾﮫ
اﻟ ّﺳﻼم(  .ﻓﮭﻲ وﺻف ﻟﮭم واﻟﺟﻣﻊ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ) ﻓُ َﻌ َ ْ
ﻼء ( وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻘراءات
اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ  .أﻣّﺎ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺻدر ) َﺑ َر ْاء ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌﺎل ( ﻓﮭﻲ اﻻﻧﺻراف إﻟﻰ وﺻﻔﮭم ﺑﺎﻟﺣدث
) (١ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٢٥٢/٨ :
) (٢ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٢٦٠/٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٧٢٩/٢ :
) (٤اﻟﺣﺷر  ، ٢٤ :واﻟﺑﻘرة . ٥٤ :
) (٥اﻷﺣزاب  ، ٦٩ :واﻟﺗوﺑﺔ . ٣ :
) (٦ﯾوﺳف  ، ٥٣ :واﻟﺗوﺑﺔ  ، ١١٤ :واﻷﻧﻌﺎم  ، ٧٨ :واﻟزﺧرف  ، ٢٦ :وھود . ٥٤ ، ٣٥ :
) (٧اﻷﻧﻌﺎم  ، ١٩ :وﯾوﻧس  ، ٤١ :واﻟﺷﻌراء . ٢١٦ :
) (٨اﻟﺑﻘرة  ، ١٦٧ ، ١٦٦ :اﻟﻘﺻص . ٦٣ :
) (٩اﻷﻧﻔﺎل  ، ٤٨ :واﻟﺣﺷر . ١٦ :
) (١٠اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﺔ .٤ :

١٥١
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واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﮫ ﻹﻓﺎدة ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ وﺻف إﺑراھﯾم ) ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم ( وﻣن ﻣﻌﮫ ﺑﺎﻟﺑراءة ﻣن
ﻗوﻣﮭم اﻟذﯾن ﯾﻌﺑدون اﻷﺻﻧﺎم ﻣن دون ﷲ ﺟ ﱠل ﺷﺄﻧﮫ .

٤ـ ) ﻓُ ُﻌل (
وﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ $pköŽn=tæ ylÍ‘$yèBt ur 7pžÒÏù `ÏiB $Zÿà)ß™ öNÍkÌEqã‹ç6Ï9 Ç`»uH÷q•§ 9$$Î/ ã•àÿõ3tƒ `yJÏ9 I$oYù=yèyf©9 )) :

 ] (( tbrã•ygôàtƒاﻟزﺧرف  [ ٣٣ :ﺟﺎءت ﻟﻔظﺔ ) ُﺳﻘُ َﻔﺎ ً ( ﺟﻣﻊ ﺗﻛﺳﯾر ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻛﺛرة ﺑﺿم اﻟﺳﯾن
واﻟﻘﺎف ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُﻌُل ( اﻟﺗﻲ ﻣﻔردھﺎ ) َﺳ ْﻘف ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓﻌْ ل () . (١وﯾﺧﻔف ﻓﯾﻘﺎل ُ ) :ﺳ ْﻘف(
)(٢

ﺑﺿم اﻟﺳﯾن وﺳﻛون اﻟﻘﺎف

 .وھذا اﻟﺗﺧﻔﯾف أﺟﺎزه اﻟﺗﻣﯾﻣﯾون  ،وﻣﺛﻠ ُﮫ ُ :دھُن و ُﻋ ُﺗق ﺗﻘول ُ :دھْ ن

و ُﻋ ْﺗق). (٣
ﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس  )) :اﻟﺳﯾن واﻟﻘﺎف واﻟﻔﺎء أﺻل ﯾد ّل ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ إطﻼل واﻧﺣﻧﺎء  ،وﻣن ذﻟك
ﻋرﯾض ﻓﻲ ﺑﻧﺎء إذا ظﮭر ﻣن ﺣﺎﺋط ((). (٤
ﻟوح
ٍ
اﻟﺳّﻘف  ...واﻟﺳﻘﯾﻔﺔ  :ﻛ ّل ٍ
ﻗُرﺋت اﻟﻠﻔظﺔ ﺑﻘراءات ﻣﺗﻌددة وھﻲ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ  :ﻗرأ اﻟﺟﻣﮭور ) ُﺳﻘُ َﻔﺎ ً ( ﺑﺿﻣﺗﯾن ﻋﻠﻰ
وزن ) ﻓُﻌُل () ، (٥ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﺣﺟّ ﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻔظﺗﯾن ) ُﺳﻘُ َﻔﺎ ً ( و ) ﻣﻌﺎرج () . (٦داﺧل
داﺧل ﺳﯾﺎق اﻵﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ  ،ﻓﻛﻼھﻣﺎ ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ  .و ُﺧ ِﻔ َﻔ ْ
ت ﺑﻘراءة ) ُﺳ ْﻘ َﻔﺎ ً ( وھﻲ ﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ
)(٧

ﻟﻐﺔ ﺗﻣﯾم

 .وذھب اﻟﻔرّ اء إﻟﻰ أ ﱠﻧﮭﺎ ﺟﻣﻊ ﺳﻘﯾﻔﺔ) . (٨اﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ أﺻل ﻣﻔرده  ،وﻗﯾل  ) )) :ﻟﺑﯾوﺗﮭم

ﻟﺑﯾوﺗﮭم ُﺳﻘُ َﻔﺎ ً( أي  :ﺟذوﻋﺎ ً وھذا ُﻛﻠﱠ ُﮫ ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ((). (٩
) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻘرّ ب  ٤٦١ :ـ  ، ٤٦٢وارﺗﺷﺎف اﻟﺻرف . ٤٢٢/١ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻘﺗﺿب . ٢٠٠ /٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﺷﺎﻓﯾﺔ  ،ﻟﻠرﺿﻲ . ٢٦٣/٢ :
) (٤ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٤٦٤ :ﻣﺎدة ) ﺳﻘف ( .
) (٥ﯾﻧظر :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .١٥/٨ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ . ٢٠٩ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٥/٨ :
) (٨ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّاء . ٣٢٥/٢ :
) (٩إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ٨١٣ :

١٥٢
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ً
ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻹﻓراد ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻧس) )) . (١ﻓﺎﻟﺣﺟّﺔ
وﻗُ ِر َﺋت ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺳﯾن وﺳﻛون اﻟﻘﺎف ) َﺳ ْﻘ َﻔﺎ ً (
ﻓﺎﻟﺣﺟّ ﺔ ﻟﻣن وﺣﱠ د  :أ ﱠﻧ ُﮫ أراد أﻋﻼھم وأظﻠّﮭم  ،ودﻟﯾﻠﮫ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ `ÏB ß#ø)¡¡9$# ãNÍköŽn=tã •ôÏ§ y‚sù )) :

(( óOÎgÏ%öqsù

)(٢

] اﻟﻧﺣل (( [ ٢٦ :

 .وﻗﯾل  :ھو واﺣد ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ واﻟﻣﻌﻧﻰ  ) :ﺟﻌﻠﻧﺎ

ﺿ ٍﺔ (). (٣
ﻟﺑﯾت ﻛ ّل واﺣ ٍد ﻣﻧﮭم َﺳ ْﻘﻔﺎ ً ﻣن ﻓ ّ
ْ )(٤
ئ ) ُﺳﻘُ ْو َﻓﺎ ً ( ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُﻌ ُْول (
وﻗرﺋت ) َﺳ َﻘ َﻔﺎ ً ( ﺑﻔﺗﺣﺗﯾن ) َﻓ َﻌل ( ﻛﺄ ﱠﻧ ُﮫ ﻟﻐﺔ ﻓﻲ َﺳﻘ ٍ
ف  ،وﻗُ ِر َ

( ﻧﺣو َ :ﻛﻌْ ب و ُﻛﻌ ُْوب). (٥
وﯾﺑدو أنﱠ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻠﻔظﺔ ) ُﺳﻘُف ( ﻟم ﺗﻐﯾّر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺷﯾﺋﺎ ً ؛ ﻷنﱠ أﺻوﻟﮭﺎ
اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ واﺣد  ،وﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻌدد واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﯾﮫ  ،ﻟﯾﺗﻼءم ﻣﻊ
أﻋداد اﻟﻛ ﱡﻔﺎر ) ﻟﻣن ﯾﻛﻔر ﺑﺎﻟرﺣﻣن ( ﻓﮭم ُﻛ ُﺛر  ،ﻓﺿﻼً ﻋن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣوازﻧﺔ ﻣﻊ ﻟﻔظﺔ ) ﻣﻌﺎرج (
اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ أﯾﺿﺎ ً .

٥ـ ) ﻓُ َﻌﺎْﻟﻰ (
وھذا اﻟوزن ﻗد اﺳﺗﻌﻣﻠ ُﮫ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ Nèd $tBur 3“t•»s3ß™ }¨$¨Z9$# tô“t•s?ur )) :

 ] (( Ó‰ƒÏ‰x© «!$# šU#x‹tã £`Å3»s9ur 3“t•»s3Ý¡Î0اﻟﺣﺞ  [ ٢ :إنﱠ ﻟﻔظﺔ ) ُﺳ َﻛﺎرى ( ﺟﻣﻊ ﺗﻛﺳﯾر ﺳﻣﺎﻋﻲ
ﯾﻔﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﺛرة ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُ َﻌﺎْﻟﻰ (  ،وﻗد ُﺳﻣ َِﻊ ﻓﻲ ) َﻓﻌْ َ ْ
ﻼن  :ﻓُ َﻌﺎْﻟﻰ () ، (٦ﻗﺎل ﺳﯾﺑوﯾﮫ  )) :وﻗد

) (١ﯾﻧظر  :اﻹﺗﺣﺎف . ٤٥٦/٢ :
) (٢اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ . ٢٠٩ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج . ٤١٠/٤ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف . ١٥٦/٤ :
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ،واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٥/٨ :
) (٦ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ . ٢٢٢ :

١٥٣
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ﯾﻛﺳّرون ﺑﻌض ھذا ﻋﻠﻰ ) ﻓُ َﻌﺎْﻟﻰ ( وذﻟك ﻗول ﺑﻌﺿﮭم ُ :ﺳ َﻛﺎْرى وﻋ َُﺟﺎْﻟﻰ ((

)(١

 ،ﻓﺎﻟﺧﻣﺎﺳﻲ إذا

ﻛﺎن ﻓﻲ آﺧره أﻟف وﻧون وﻛﺎن ) َﻓﻌْ َ ْ
ﻼن ( ُﺟﻣ َِﻊ ﻋﻠﻰ ) َﻓ َﻌﺎْﻟﻰ وﻓُ َﻌﺎْﻟﻰ و َﻓﻌْ ﻠَﻰ ( ﻧﺣو َ ) :ﺳ َﻛﺎْرى
و ُﺳ َﻛﺎْرى و َﺳ ْﻛ َرى (  ،واﻷﻧﺛﻰ اﻟﻣﻔردة ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓﻌْ َ ْ
ﻼ َﻧﺔ ( و) َﻓﻌْ ﻠَﻰ ( ﺗﻘول َ :ﺳ ْﻛ َر ْاﻧﺔ و َﺳ ْﻛ َرى ،
وﻏَﺿْ َﺑﺎْﻧﺔ وﻏَﺿْ َﺑﻰ) . (٢ﻗﺎل اﻷﻋﺷﻰ :
ﺳ َﻣ ﱠﯾﺔ َﻏدْ َو ًة أَ ْﺟ َﻣﺎْﻟﮭﺎ
َر َﺣﻠَ ْت ُ

ﺿ َﺑﻰ َﻋﻠَﯾك ﻓﻣﺎ ﺗﻘول ُ َﺑ َد ْاﻟَﮭﺎ
َﻏ ْ

)(٣

واﻟﻣورﻓﯾم اﻟﻣﻘﯾّد ) اﻷﻟف ( ﻓﻲ ) َﻓﻌْ ﻠَﻰ ( اﻟﻣﻔرد ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧوّ ن ﻧﻛر ًة ﻓﮭو ﻟﻠﺗﺄﻧﯾث ﻣطﻠﻘﺎ ً). (٤
وأﺻل اﻟﻠﻔظﺔ ھو ) ﺳﻛر ( ﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس  )) :اﻟﺳﯾن واﻟﻛﺎف واﻟراء أﺻل واﺣد ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ
ﺣﯾرة  ...واﻟ ﱠﺳ ْﻛر ﺣﺑس اﻟﻣﺎء  ،واﻟﻣﺎء إذا ُﺳﻛ َِر ﺗﺣﯾّر ((

)(٥

و )) اﻟﺳﱡﻛر  :ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرض ﺑﯾن اﻟﻣرء

وﻋﻘﻠﮫ  ...وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﯾﻌرض ﻣن اﻟ ﱠﺷ ﱢد ﺑﯾن اﻟﻣرء وﻋﻘﻠﮫ ((

)(٦

 ،وﺣﺎﺟز اﻟﻣﺎء ﯾﺳﻣﻰ ﺳﻛﺎر .

وﯾﻘﺎل  )) :ﻟﯾﻠﺔ ﺳﺎﻛرة أي  :ﺳﺎﻛﻧﺔ اﻋﺗﺑﺎراً ﺑﺎﻟﺳﻛون اﻟﻌﺎرض ﻣن اﻟﺳﱡﻛر ((). (٧
اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻛﺎﻧت ﺑﺳﺑب اﻟﻘراءات اﻟﺗﻲ ﻗُ ِرﺋت ﺑﮭﺎ  ،ﻓﺎﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل :
ﺑﻘراءة اﻟﺟﻣﮭور ) ﻓُ َﻌﺎْﻟﻰ () ، (٨وھﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺷﯾﺋﯾن اﻟﺟﻣﻊ واﺳم اﻟﺟﻣﻊ). (٩
وﻗﯾل  :إنﱠ ﺣﺟﱠ ﺔ ﻣن ﺿم اﻟﺳﯾن وأﺛﺑت اﻷﻟف ﻓﻘد ﺷﺑّﮭ ُﮫ ﺑ َﻛﺳْ َ ْ
ﻼن ﻓﻘﺎل ُ :ﻛ َﺳﺎْﻟﻰ ؛ ﻷنﱠ اﻟﺳﱡﻛر
)(١٠

ﯾﺿﻌف ﺣرﻛﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻛﻣﺎ ھﻲ ﺣﺎﻟﮫ وھو ﻛﺳﻼن

 )) .وﺗراھم ُﺳ َﻛﺎْرى ﻣن اﻟﺧوف وﻣﺎ ھم

ﺑﺳﻛﺎرى ﻣن اﻟﺷراب (().(١١
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﺑﻘراءة ﻓﺗﺢ اﻟﺳﯾن واﻟﻛﺎف ) َﺳ َﻛﺎْرى ( وھو ﺟﻣﻊ ﺗﻛﺳﯾر واﺣدهُ ﺳﻛران). (١
) (١اﻟﻛﺗﺎب . ٦٤٥/٣ :
) (٢ﯾﻧظ ر  :دﻗ ﺎﺋق اﻟﺗﺻ رﯾف  ، ٩٤ :واﻟﻣﻘ رّ ب  ، ٤٨ :إنّ اﻟ وزن ) َﻓﻌْ ﻠَ ﻰ ( ﯾﺷ ﺗرك ﻓﯾ ﮫ اﻟﻣﻔ رد اﻟﻣؤﻧ ث واﻟﺟﻣ ﻊ
اﻟﻣﻛﺳّر  ،ﯾﻧظر  :دﻗﺎﺋق اﻟﺗﺻرﯾف  ٩٤ :ـ . ٩٥
) (٣دﯾواﻧﮫ .٢٧ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﺳر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﻋراب  ، ٣٣١/٢ :واﻷﺷﺑﺎه واﻟﻧظﺎﺋر  ،ﻟﻠﺳﯾوطﻲ . ٢٢/٣ :
) (٥ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٤٦٥ :ﻣﺎدة ) ﺳﻛر ( .
) (٦اﻟﻣﻔردات  ، ٤١٦ :ﻣﺎدة ) ﺳﻛر ( .
) (٧اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ٤١٦ :ـ  ٤١٧ﻣﺎدة ) ﺳﻛر ( .
) (٨ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّاء .١٢٤/٢ :
) (٩ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط  ، ٣٢٥/٦ :واﻹﺗﺣﺎف . ٢٧١/٢ :
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ . ١٥٣ :
) (١١اﻟﻛﺷﺎف . ٢١١/٣ :

١٥٤

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﺠﻤﻮع
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ﻗﺎل ﺳﯾﺑوﯾﮫ  :ﯾﻘﺎل ﻓﻲ ﺗﻛﺳﯾر ) َﻓﻌْ َ ْ
ﻼن (  ) :ﻓُ َﻌﺎْﻟﻰ و َﻓ َﻌﺎْﻟﻰ ( ﻧﺣو ُ :ﺳ َﻛﺎْرى و َﺳ َﻛﺎْرى

)(٢

 .وﻗﯾل

إنﱠ َﺳ َﻛﺎْرى ﻣﻧﺣرف ﻋن ) ﺳﻛﺎرﯾن (  .ﺛم ﺻﺎر ) َﺳ َﻛﺎْرى ( ﺑﺑﻌض اﻟﺗﺻرﯾف) . (٣وﻗﯾل  :إنﱠ اﻟﻔﺗﺢ
ﻓﻲ ) َﺳ َﻛﺎْرى ( ﻟﻐﺔ ﻟﺑﻧﻲ ﺗﻣﯾم). (٤
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻟث  :ھو وزن ) َﻓﻌْ ﻠَﻰ ( ﺑﻘراءة ) َﺳ ْﻛ َرى ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺳﯾن وإﺳﻛﺎن اﻟﻛﺎف ﻣﻊ ﺣذف
اﻷﻟف  ،ﻓﮭو ﺟﻣﻊ ) ﺳﻛران ( وھو ّ
ﻣطرد ﻟﻛل ذي ﻋﺎھﺔ ﻓﻲ ﺑدﻧ ِﮫ) . (٥و )) ﻗﺎﻟوا  :رﺟل ﺳﻛران
وﻗوم َﺳ ْﻛ َرى  ،وذﻟك ﻷ ﱠﻧﮭم ﺟﻌﻠوه ﻛﺎﻟﻣرﺿﻰ ((

)(٦

؛ ﻷ ﱠﻧﮭﻣﺎ ﺷﯾﺋﺎن ﯾدﺧﻼن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن

ﻋﺎرض وﻗﯾل  :إ ّﻧﻣﺎ ﺷﺑّﮭوه ﺑﻣرﺿﻰ ؛ ﻷنﱠ اﻟﺳّﻛر آﻓﺔ ﺗدﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘل ﻛﺎﻟﻣرض

)(٧

)(٨

ﺑﺷﻛل

 .وﻗﯾل  :إنﱠ

ﻛز ِﻣن َ
) َﺳ ْﻛ َرى ( ﺟﻣﻊ ) َﺳﻛِر ( َ
وز ْﻣ َﻧﻰ) ، (٩وﻗد ﺣﻛﻰ ﺳﯾﺑوﯾﮫ  :رﺟل َﺳﻛِر ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺳﻛران .
واﺣﺗﻣﻠت اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟراﺑﻊ وھو اﻟﻌدول ) َﻓﻌِل ( ﺑﻣﻌﻧﻰ ) َﻓﻌْ َ ْ
ﻼن ( ﻏﺎﯾﺗ ُﮫ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻف ،
ﻓﯾﺟﻲء ) َﺳ ْﻛ َرى ( ﺣﯾﻧﺋ ٍذ ﻟﺗﺄﻧﯾث اﻟﺟﻣﻊ). (١٠
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧﺎﻣس  :إ ﱢﻧﮭﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﻻﺳم اﻟﻣﻔرد ﻓﻲ ﻗراءة ) ُﺳ ْﻛ َرى (  ،ﻓﻘﯾل  :ھو واﺣد ﻣﺛل :
ُﺣ ْﺑﻠَﻰ  ،ﻓﻛﺄ ّﻧﮫ ﻗﺎل  :اﻷﻣّﺔ ُﺳ ْﻛ َرى) (١١؛ ﻷنﱠ ) ﻓُﻌْ ﻠَﻰ ( ﺑﺿم اﻟﻔﺎء ﻣن ﺻﻔﺔ اﻟواﺣد ﻣن اﻹﻧﺎث  ،ﻟﻛ ّﻧﮭﺎ
ﻟﻣّﺎ ُﺟ ِﻌﻠَت ﻣن ﺻﻔﺎت اﻟﻧﺎس وھم ﺟﻣﺎﻋﺔ أُﺟرﯾت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻣؤﻧث اﻟﻣوﺣد) . (١٢ﻟذﻟك ﻗﯾل
ﻓﻲ وﺻﻔﮭم ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘراءة  ) :وﺗرى اﻟﻧﺎس ُﺳ ْﻛ َرى وﻣﺎ ھم ﺑ ُﺳ ْﻛ َرى ( .
ﯾﻼﺣظ أنﱠ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺻرﻓﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻠﻔظﺔ ) ُﺳ َﻛﺎْرى ( ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُ َﻌﺎْﻟﻰ ( وﻗراءاﺗﮭﺎ
اﻟﺗﻲ ﻗُ ِر َﺋت ﺑﮭﺎ ﻗد دﻟّت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﯾﯾن ھﺎﻣﯾن  :اﻷوّ ل ؛ ھو اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻف  .واﻟﺛﺎﻧﻲ ؛ اﻟﺗﻛﺛﯾر
) (١ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٣٢٥/٦ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب . ٦٤٥/٣ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺣﺗﺳب  ٧٢/٢ :ـ . ٧٣
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٣٢٥/٦ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج  ، ٤١٠/٣ :واﻹﺗﺣﺎف  ، ٢٧٠/٢ :وﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻّﺑﺎن . ١٨٧/٤ :
) (٦اﻟﻛﺗﺎب . ٦٤٩/٣ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٣٢٥/٦ :
) (٨ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ٥٦٣ :
) (٩ﯾﻧظر  :اﻹﺗﺣﺎف  ، ٢٧١/٢ :وﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻّﺑﺎن . ١٨٦/٤ :
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب  ٦٤٦/٣ :ـ  ، ٦٤٧واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٣٢٥/٦ :
) (١١ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺣﺗﺳب  ، ٧٤/٢ :وإﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ١٣٩/٢ :
) (١٢ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٣٢٥/٦ :

١٥٥
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ﻓﻲ اﻟﻌدد  ،أي  :اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺛﯾر دﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌدود  .ﻓﺎﻷﺻل اﻟﻠﻐوي ﻣﻔﮭوم ﯾﻛﺎد ﯾﻛون واﺣداً  ،ﻟﻛن
َ
ﻣﺻﺎدﯾق ﻟﮫ  ،ﻓﮭﻲ
ﺗﻌدد ﺻﯾﻐﮫ وﻟﮭﺟﺎﺗﮫ وﻋدوﻟﮫ وﺻﯾﻐﺗﮫ اﻹﻓرادﯾﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻧس ﺗﺷﻛل
ُﺗﻌﺑّر ﻋن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺣﯾّر واﻟﺧوف ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ٍﺔ ﺗﻌرض ﺑﯾن اﻟﻣرء وﻋﻘﻠﮫ ﻓﮭم ُﺳ ْﻛﺎَرى  ،واﻟﻣﻌﻧﻰ ھم
ﻣﺗﺣﯾرون ﺧﺎﺋﻔون اﺗﺻﻔوا ﺑﺎﻟﺗﯾﮫ واﻻﺿطراب ﻣن ﺷ ّدة اﻟﻌذاب وأھوال اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ .

٦ـ ) ﻓُ ْﻌل (
©] (( ×Žö•yz $pkŽÏù ö/ä3s9 «!$# ÎŽÈµ¯»yèاﻟﺣﺞ[٣٦:
_x `ÏiB /ä3s9 $yg»oYù=yè
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ y šcô‰ç7ø9$#ur )) :
ﻓﺎﻟﻠﻔظﺔ ) ﺑ ُْدن ( ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻣﺎء  :ھﻲ ﺟﻣﻊ ﺗﻛﺳﯾر ﺳﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُﻌْ ل ( ﺑﺿم اﻟﻔﺎء وﺳﻛون
وو َﺛن ووُ ْﺛن  ،وﻓﻲ ) َﻓ َﻌﻠَﺔ ( ﻧﺣو َ :ﺑ َد َﻧﺔ وﺑ ُْدن َ
وﺧ َﺷ َﺑﺔ
اﻟﻌﯾن ُ ،ﺳﻣ َِﻊ ﻓﻲ ) َﻓ َﻌ َل ( ﻧﺣو  :أَ َﺳد وأُﺳْ د َ ،
و ُﺧ ْﺷب) )) . (١وﻟﯾس ﻓﻲ ﻛﻼﻣﮭم ) َﻓ َﻌﻠَﺔ ( ُﺟﻣِﻌت ﻋﻠﻰ ) ﻓُﻌْ ل ( ّإﻻ َﺧ َﺷ َﺑ ٌﺔ و ُﺧ ْﺷبٌ َو َﺑ َد َﻧ ٌﺔ وﺑ ُْدنٌ ،
ور َﺧ َﻣ ٌﺔ ور ُْﺧ ٌم  ،وﻗد ﺟﻣﻊ ﻛل ذﻟك ﻋﻠﻰ ) َﻓ َﻌ ٍل ( أﯾﺿﺎ ً ﻓﻘﯾل  :أَ َﻛ ٌم
وأَ َﺟ َﻣ ٌﺔ وأُﺟْ ٌم  ،وأ َﻛ َﻣ ٌﺔ وأ ُ ْﻛ ٌم َ ،
وﺧ َﺷبٌ ّ ،إﻻ َﺑ َد َﻧﺔ ؛ ّ
ور َﺧ ٌم َ
ﻟﺋﻼ ﯾﺷﺑﮫ اﻟ َﺑدَن اﻟﺳِ ْﻧﺦ أو ﺟﻣﻊ َﺑ َد َﻧ ٍﺔ  :اﻟ ِدرْ ع (() ، (٢ﻓذھب اﺑن اﻟﺣﺎﺟب
َ
ً
ﺻﻔﺔ اﺳﺗﻌﻣﻠت اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﺳﻣﺎء
إﻟﻰ أ ّﻧﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋ ّدھﺎ اﻟرﺿﻲ

)(٣

 .ﻓﺎﻟﺑﺎء واﻟدال واﻟﻧون

أﺻل واﺣد  ،وھو ﺷﺧص اﻟﺷﻲء دون أطراﻓﮫ ،ﯾﻘﺎل  :ھذا َﺑدَنُ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺟﺳدهُ) . (٤وﻗد ﻓرّ ق
)(٥

ﻓرّ ق أﺑو ھﻼل اﻟﻌﺳﻛري ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ وأﺷﺎر إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗداﺧﻠﮭﻣﺎ إذا ﺗﻘﺎرﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ

 .أﻣّﺎ اﻟ َﺑ َد َﻧﺔ

ﻓﮭﻲ )) ﻧﺎﻗﺔ أو ﺑﻘرة ُﺗﻧﺣر ﺑﻣ ّﻛﺔ ُﺳ ِﻣ َﯾ ْ
ت ﺑذﻟك ﻷ ﱠﻧﮭم ﻛﺎﻧوا ُﯾﺳﻣّﻧوﻧﮭﺎ ((). (٦

) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻘﺗﺿب  ، ٢٠٠/٢ :وﺷرح اﻟﺷ ﺎﻓﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺗﺻ رﯾف  ،ﻟﻠﻧﻘ رة ﮔار  ، ٨٤ :وﺷ رح اﻟﺷ ﺎﻓﯾﺔ  ،ﻟﻠرﺿ ﻲ :
 ، ٢٦٥/٢وﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻﺑّﺎن  ، ١٨٠/٤ :و ُﺳﻣ َِﻊ أﯾﺿﺎ ً ﻣن ) َﻓﻌْ ل ( و ) َﻓﻌ ُْول ( و ) ﻓُ َﻌﺎْل ( و ) ﻓ َِﻌﺎْل (  ،ﯾﻧظ ر:
أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎ ﺳﯾﺑوﯾﮫ  ، ٢٢٠ :واﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ وزن ) ﻓُﻌْ ل( ھو ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻔردهُ ﻋﻠﻰ وزن ) أَ ْﻓ َﻌل َﻓﻌْ َﻼء (
ﯾﻧظر  :ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻﺑّﺎن  ، ١٧٩/٤ :واﻟﺻرف اﻟﻛﺎﻓﻲ  ٢١٥ :ـ . ٢١٦
) (٢ﻟﯾس ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب . ٣٥٨ :
) (٣ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ . ٢٢٠ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ١٠١ :ﻣﺎدة ) ﺑدن ( .
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ . ١٨٠ :
) (٦اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٥٢٩/٢ :ﻣﺎدة ) ﺑدن ( .

١٥٦
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اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻛﺛﯾرة  ،ﻓﻘﯾل  :اﺣﺗﻣﺎل أنْ ﯾﻛون ) ﺑ ُْدن ( ھو ﺟﻣﻊ ) َﺑدَن ( ﻣﺛل َ :و َﺛنْ
ووُ ْﺛن  ،أھو ﺟﻣﻊ ) َﺑ َد َﻧﺔ ( ﻣﺛل َ :ﺧ َﺷ َﺑﺔ و ُﺧ ْﺷب  ،ﺑﺗﺧﻔﯾف اﻟﺷﯾن) . (١واﺣﺗﻣﺎل أنْ ﯾﻘﺎل ﻟﻠواﺣدة :
)(٢

) َﺑ َد َﻧﺔ و َﺑدَن ( ﻋﻠﻰ ﺣ ﱟد ﺳواء وھو رأي اﻟﻔرّ اء

 .واﺣﺗﻣل ﺿم اﻟﺑﺎء وﺳﻛون اﻟدال ) اﻟﺑ ُْدن ( ﻋﻠﻰ

اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﺿم وھﻲ ﻗراءة اﻟﺟﻣﮭور). (٣
)(٤

واﺣﺗﻣﻠت ﺑﻘراءة ) اﻟ ُﺑ ُدن ( ﺑﺿم اﻟﺑﺎء واﻟدال اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷﺻل

 .ﻛﻣﺎ واﺣﺗﻣﻠت أنْ ﺗﻛون

وﺑدَان و ُﺑ ُدن (). (٥
) ُﺑ ُدن ( ﺑﺎﻟﺿﻣﺗﯾن ﺟﻣﻊ اﻟﺟﻣﻊ ؛ ﻷ ﱠﻧ َ
ك ﺗﻘول َ ) :ﺑ َد َﻧﺔ ِ
ﻓﺈن ﻗﺎل ﻗﺎﺋل  )) :ﻓﻠم ﺻﺎر ) َﺑ َد َﻧﺔ وﺑ ُْدن ( أﻓﺻﺢ  ،و ) َﺧ َﺷ َﺑﺔ و ُﺧ ْﺷب ( أﻓﺻﺢ  ،واﻟوزن
واﺣد؟ ﻓﺎﻟﺟواب  :أنﱠ ) َﺑ َد َﻧﺔ ( ﻓﻲ اﻷﺻل ﻧﻌت ﻓﻲ اﻟﺑداﻧﺔ  ،وھﻲ اﻟﺳﻣن  ،و ) َﺧ َﺷ َﺑﺔ ( ﻟﯾﺳت
ﺑﻧﻌت ،واﻟﻧﻌت أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗﺳﻛﯾن  ،وﻣﺎ ﻟﯾس ﺑﻧﻌت أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ((). (٦
واﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون اﺳﻣﺎ ً ﻣﻔرداً ُﺑﻧ َِﻲ ﻋﻠﻰ ) ﻓُ ُﻌ ﱠل ( ) ُﺑ ُدنﱠ ( ﻛ ُﻌ ُﺗ ﱠل  ،أو ﯾﻛون اﻟﺗﺷدﯾد ﻣن اﻟﺗﺿﻌﯾف
اﻟﺟﺎﺋز ﻓﻲ اﻟوﻗف وأﺟري اﻟوﺻل ﻣﺟرى اﻟوﻗف). (٧
إذن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول  :إنﱠ اﻷﺻل اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎ ّدة ) َﺑد ََن ( واﺣد  ،ﻓﮭو ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﺧﺎﻣﺔ
واﻟﺳﻣن ﺛم اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ ﺑدن اﻹﻧﺳﺎن ﻏﯾر اﻷطراف واﻟرأس ﻟﺿﺧﺎﻣﺗ ِﮫ  ،وھﻛذا أُطﻠ َِق ﻋﻠﻰ اﻹﺑل
واﻷﺑﻘﺎر وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺗراءى ﻣن ﺿﺧﺎﻣﺔ ُﺑ ُدﻧﮭﺎ ﻓﺄردت ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ  .ﻓﺎﻟﺑدن ﻓﻲ ﺑدن
)(٨

اﻻﻧﺳﺎن واﻟ َﺑ َد َﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﺑل اﻟﻣﮭداة ﻟﻠﺑﯾت اﻟﺣرام

 ،ﻓﻔﻲ )) إﻓﻧﺎء ﺣﯾﺎة اﻟﮭدي ﺑﺎﻟذﺑﺢ إﺷﺎرة إﻓﻧﺎء

اﻟﻧﻔس اﻷﻣّﺎرة ﺑﻌد اﻹھﻼل وإظﮭﺎر اﻟﺗﻘﺻﯾر واﻟﻌﺟز  ،وﻛﻧﺎﯾﺔ ﻋن طرح ﻛل رذﯾﻠﺔ ﻋن اﻟﻧﻔس
واﻟﻣﺟﺎھدة ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻛ ﱢل ﺣﻘﯾر وﻛﺑﯾر (() . (٩ﻓﻘد ﻋ ﱠد ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ) اﻟﺑ ُْدن ( ﺷﻌﯾرة ﻣن ﺷﻌﺎﺋر
ﺷﻌﺎﺋر اﻟﺣﺞ اﻟﻣﻌروﻓﺔ  ،ﻓﻠﻣّﺎ أﺗﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻋﻠﻰ ذﻛر اﻟﺷﻌﺎﺋر ﻟم ﯾﺗﻌرض ﻟﻣردودھﺎ ﻋﻠﻰ
) (١ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٤٩٣/٢ :
) (٢ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ٥٦٩ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻹﺗﺣﺎف . ٢٧٥/٢ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٣٤٢/٦ :
) (٥ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ٥٦٩ :
) (٦اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ،وﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٤٩٣/٢ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف  ، ٢٢٦/٣ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٣٤٢/٦ :
) (٨ﯾﻧظر  :اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم . ٢٥٤ :
) (٩ﻣواھب اﻟرﺣﻣن . ٢٢٧/٣ :

١٥٧

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﺠﻤﻮع

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻹﻧﺳﺎن ّإﻻ ﻋﻧد ذﻛر ) اﻟﺑ ُْدن ( واﻷﻧﻌﺎم وﺑﯾّن ذﻟك ﺑﻠﻔظ ) وﻟﻛم ﻓﯾﮭﺎ ( أو ) ﻟﮭم ﻓﯾﮭﺎ ( ﺛم أردﻓﮭﺎ
ﺑﻠﻔظ ) ﺧﯾر ( أو ) ﻣﻧﺎﻓﻊ ( أو ) دفء ( وھذا ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﻧﻌﺎم وﺧﯾرھﺎ دﻧﯾﺎ ً وآﺧر ًة ﻓﻲ ھذه
اﻟﺷﻌﯾرة  ،واﻧﺣﺻﺎر أﺛر ﺳﺎﺋر اﻟﺷﻌﺎﺋر ﻓﻲ اﻵﺧرة ﻓﻘط .
أﻣّﺎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ) ﺑ ُْدن ( ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُﻌْ ل ( ﻓﻘد ﺟﺎءت داﻟّ ًﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌدد ﻟﯾﻧﺎﺳب أﻋداد اﻟﺣﺟﯾﺞ اﻟذﯾن ﯾذﺑﺣون اﻟذﺑﺎﺋﺢ ﻓﻲ ﺷﻌﯾرة اﻟﺣﺞ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﺟﺎء ﺑﺻﯾﻐﺔ ﺟﻣﻊ
اﻟﺗﻛﺳﯾر اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌدود ﻓﻛﺎن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ دﻗﯾﻘﺎ ً ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﺻﯾﻐﺔ وأﻟﻔﺎظﮫ
ﺑﻘﺻدﯾ ٍﺔ دﻻﻟﯾﺔ  ،وﺗﻧﺎﺳب دﻗﯾق ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﻣﺑﻧﻰ واﻟﻣﻌﻧﻰ .

١٥٨
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ َﻓﻠَك اﻟﺟﻣوع اﻷﺧرى .
ّأوﻻً  :ﻓﻲ اﺳم اﻟﺟﻧس اﻟﺟﻣﻌﻲ .
ذﻛر ﺳﯾﺑوﯾﮫ أ ﱠﻧﮫ )) ﺑﺎب ﻣﺎ ﻛﺎن واﺣده ﯾﻘﻊ ﻟﻠﺟﻣﻊ وﯾﻛون واﺣده ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺋ ِﮫ ﻣن ﻟﻔظ ِﮫ ّإﻻ أ ﱠﻧ ُﮫ
)(١

ﻣؤﻧث ﺗﻠﺣﻘ ُﮫ ھﺎء اﻟﺗﺄﻧﯾث ﻟﯾﺗﺑﯾّن اﻟواﺣد ﻣن اﻟﺟﻣﻊ ((
)(٢

ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻠﻐﻰ ﻓﯾﮫ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔردﯾﺔ ((

وﺣ ّده اﻟﻔﺎﻛﮭﻲ  :ﺑﺄ ّﻧ ُﮫ )) اﻻﺳم اﻟﻣوﺿوع

 ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﯾﻛون ﻗﯾﺎﺳﮫ ﻓﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺧﻠوﻗﺔ دون

اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ) . (٣ﻓﺷﺎرك ﻣﻔرده ﺟﻣﻌﮫ ﻓﻲ ﻟﻔظﮫ وﻣﻌﻧﺎه ﻣﻌﺎ ً  ،وﯾﻧﻣﺎز اﻟﻣﻔرد ﺑزﯾﺎدة ﺗﺎء اﻟﺗﺄﻧﯾث أو ﯾﺎء
)(٤

ﯾﺎء اﻟﻧﺳب ﻓﻲ آﺧره

 .وﻗد ﯾﻛون اﺳم اﻟﺟﻧس اﻟﺟﻣﻌﻲ ﺟﻣﻌﮫ ﺑﺎﻟﺗﺎء وﻣﻔرده ﻣن دون ﺗﺎء ﻣﺛل :

ﻛﻣﺄة وﻛمء  ،وﺟﺑﺄة وﺟبء وھو ﻋﻛس ﺗﻣرة وﺗﻣر  ،وھذا ﺟﻣﻊ ﻧﺎدر ﻓﯾﮫ). (٥
وﻗد ورد اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﺳم اﻟﺟﻧس اﻟﺟﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآﻧﻲ  ،وﻣن ذﻟك :

١ـ ) َﺛ َﻣر (
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  ] (( t•yJøOr& !#sŒÎ) ÿ¾ÍnÌ•yJrO 4’n<Î) uß(#ÿrã•ÝàR$# )) :اﻷﻧﻌﺎم  [ ٩٩ :ﻓﺻﯾﻐﺔ ) َﺛ َﻣر ( اﺳم ﺟﻧس
ﺟﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌل ( اﻟذي ﻣﻔرده ) َﺛ َﻣ َرة ( ﺑﺎﻟﺗﺎء ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌﻠَﺔ ( ﻣﺛل َ :ﺑ َﻘ َرة و َﺑ َﻘر ،
و َﺷ َﺟ َرة و َﺷ َﺟر) . (٦و)) اﻟ َﺛ َﻣر  :اﺳم ﻟﻛ ﱢل ﻣﺎ ﯾﺗطﻌم ﻣن أﺣﻣﺎل اﻟﺷﺟر (() . (٧ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ :

) (١اﻟﻛﺗﺎب . ٥٨٢/٣ :
) (٢ﺷرح اﻟﺣدود اﻟﻧﺣوﯾﺔ . ٥٦ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل  ، ٤٦٨/٥ :وﺷرح اﻟﺷﺎﻓﯾﺔ  ،ﻟﻠرﺿﻲ . ٣٢٨/٢ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف  ، ١١٤ :واﻟﺻرف اﻟﻛﺎﻓﻲ . ٢٢١ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل  ٤٦٨/٥ :ـ  ، ٤٦٩وﺷرح اﻟﺷﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف  ، ١٠١ :وﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻﺑّﺎن .٢١٦/٤ :
.٢١٦/٤
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب  ، ٥٨٣/٣ :وأﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ . ٢٢٩ :
) (٧اﻟﻣﻔردات  ، ١٧٦ :ﻣﺎدة ) ﺛﻣر ( .

١٥٩
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))  ] (( tbrã•à6ô±„o Ÿxsùr& ( öNÍgƒÏ‰÷ƒr& çm÷Gn=ÏJtã $tBur ¾ÍnÌ•yJrO `ÏB (#qè=à2ù'u‹9Ïﯾس  [ ٣٥ :ﻓﻘﺎل اﺑن ﻓﺎرس :
إنﱠ )) اﻟﺛﺎء واﻟﻣﯾم واﻟراء أﺻل واﺣد وھو ﺷﻲء ﯾﺗوﻟد ﻋن ﺷﻲء ﻣﺗﺟﻣﻌﺎ ً  ،ﺛم ﯾﺣﻣل ﻋﻠﯾﮫ ﻏﯾره
)(١

اﺳﺗﻌﺎر ًة ((

ﺻل وﯾﺗوﻟد ﻋن ﺷﻲء ﺳواء أﻛﺎن ﻣﻣّﺎ ﯾﺗطﻌّم أم ﻻ  ،وﺳواء أﻛﺎن
 .ﻓﮭو ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺣ ّ

ﻣطﻠوﺑﺎ ً أم ﻏﯾر ﻣطﻠوب ﺣُﻠواً أو ﻣُرﱠ اً ﻓﻲ اﻟﺛﻣرات اﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ

)(٢

 .وﻟﻛن ﺳﯾﺎق

اﻵﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ ﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷوّ ل وھو اﺳم ﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺷﺟر دون ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ .
ت ﻣﺗﻌدد ٍة
ﻓﻘُ ِرﺋت اﻟﻠﻔظﺔ ) َﺛ َﻣر ( ﺑﻘراءا ٍ
ﺑﻘراءة ) َﺛ َﻣر ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺛﺎء واﻟﻣﯾم وھﻲ ﺟﻣﻊ ) َﺛ َﻣ َرة (  ،ﻛﺑﻘرة وﺑﻘر) ، (٤وھﻲ ﻗراءة أھل اﻟﻣدﯾﻧﺔ).(٥
اﻟﻣدﯾﻧﺔ) .(٥واﺣﺗﻣﻠت اﻟﺟﻣﻊ ﻟﻠﻔظﺔ ) َﺛ َﻣ َرة ( ﺑﻘراءة ) ُﺛﻣُر ( ﺑﺿﻣﺗﯾن  ،ﻣﺛل َ :ﺧ َﺷ َﺑﺔ و ُﺧ ُ
ﺷب  ،وأَ َﻛ َﻣﺔ
وأَ َﻛ َﻣﺔ وأ ُ ُﻛم) . (٦وھﻲ ﻗراءة أھل اﻟﻛوﻓﺔ ). (٧
)(٣

أ ّدت إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ  .ﻓﺎﺣﺗﻣﻠت اﺳم اﻟﺟﻧس اﻟﺟﻣﻌﻲ

واﺣﺗﻣﻠت أنْ ﺗﻛون ) ُﺛﻣُر ( ﺑﺎﻟﺿﻣﺗﯾن ﺟﻣﻊ اﻟﺟﻣﻊ ؛ ﻷنّ ) ُﺛﻣُر ( ﺟﻣﻊ ) ﺛﻣﺎر ( اﻟذي واﺣدهُ
) َﺛ َﻣ َرة (  ،ﺗﻘول َ ) :ﺛ َﻣ َرة وﺛﻣﺎر ُ
وﺛﻣُر (). (٨
أﻣّﺎ ﻗراءة ) ُﺛﻣْر ( ﺑﺿم اﻟﺛﺎء وإﺳﻛﺎن اﻟﻣﯾم ﻓﺎﺣﺗﻣﻠت اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن  :اﻷوّ ل ؛ اﻟﺳﻌﻲ ﺑﺎﻟﻠﻔظﺔ طﻠﺑﺎ ً
ﻟﻠﺧﻔّﺔ ﻓ ُﺣ ِذ َﻓت اﻟﺿﻣﺔ ﻟﺛﻘﻠﮭﺎ ﻣﺛل ُ :ﻛ ُﺗب و ُﻛ ْﺗب  .واﻟﺛﺎﻧﻲ  :أن ﯾﻛون ﺟﻣﻊ ) َﺛ َﻣ َرة ( ﻋﻠﻰ ) ُﺛﻣْر (
ﻣﺛل َ :ﺑ َد َﻧﺔ وﺑ ُْدن) . (٩وإنْ ﺷﺋت اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻟﻘراءة ) ُﺛﻣْر ( ﻗرأﺗﮭﺎ ) َﺛﻣْر ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺛﺎء وﺳﻛون اﻟﻣﯾم ؛
وذﻟك ﻟﺛﻘل اﻟﺿﻣﺔ أﯾﺿﺎ ً). (١٠

) (١ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ١٧١ :ﻣﺎدة ) ﺛﻣر ( .
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم . ٣٤/٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات  ٢٦٣ :ـ . ٢٦٤
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ، ٢٦٤/١ :واﻹﺗﺣﺎف . ٢٥/٢ :
) (٥ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ٣٢٢ :
) (٦ﯾﻧظر  :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن . ٤٢٥/٤ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﻌﺷر . ٥٥ :
) (٨ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٢٥٥ /١ :
) (٩ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس  ، ٣٢٢ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٩٥/٤ :
) (١٠ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج . ٢٧٦/٢ :

١٦٠
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واﻟﻘول إنﱠ اﻷﺻل اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻔظﺔ ھو واﺣد ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﺗواﻟد ﺷﻲء ﻋن ﺷﻲء ﻟﻼﻋﺗﺑﺎر ﺑﮭﺎ ﺛم ﺑﺄﻛﻠﮭﺎ
واﻹﻓﺎدة ﻣﻧﮭﺎ  ،وﺗﻌدد اﻟﻘراءات اﻟﺗﻲ أ ّدت إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺻرﻓﯾﺔ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘ ٍﺔ واﺣد ٍة ھﻲ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ذﻛر اﻟﻧﻌﻣﺔ وﺗﻌددھﺎ واﻻﺳﺗﻐراق ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﺳم اﻟﺟﻧس اﻟﺟﻣﻌﻲ أو ﺟﻣﻊ
اﻟﺟﻣﻊ ﻓﻠم ﯾﺗﻐ ّﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ ؛ ﻟذا ﻓﮭﻲ ھﻧﺎ ُﺗ َﺑﺻﱢر اﻟﻌﺑد ﺑﻣﺎ وھب ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن ﺟﻧس اﻟﻧﻌم أو
اﻟﻧﻌم اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻐﮭﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎده  ،وھذا اﻹﺷﻌﺎر ﺣ ّﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون اﻹﻧﺳﺎن ﻛﺎﻷﻧﻌﺎم
ﺗﺟﮭل ﻣﺎ ﺗﺄﻛل وﻻ ﺗﻔﻘﮫ ﻣن أﯾن ﺟﺎءت ھذه اﻟﻧﻌم ؟ وﻣﺎ ھﻲ ﻣﻧﺎﻓﻌﮭﺎ ؟ وﻣن ھو واھﺑﮭﺎ ؟
أﻣّﺎ ﻣﺎ اﺣﺗﻣﻠﺗﮫ اﻟﻘراءات اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻗﺿﯾّﺔ اﻟﯾﺳر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺻوﺗﻲ ﻓﻲ ﻧطق
اﻟﻠﻔظﺔ  ،وذﻟك ﺑﺎﻟﮭروب ﻣن اﻟﺿﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺗﺣﺔ وإﻟﻰ اﻟﺳﻛون ﻓﻲ ﻗراءﺗﻲ ) ُﺛﻣْر ( و ) َﺛﻣْر ( ﻓﻠم
ﺗﻐﯾّر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺷﯾﺋﺎ ً .

٢ـ ) ﻗُ ﱠﻣل (
وﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ (( tP¤$!$#ur tíÏŠ$xÿžÒ9$#ur Ÿ@£Jà)ø9$#ur yŠ#t•pgø:$#ru tb$sùq’Ü9$# ãNÍköŽn=tã $uZù=y™ö‘r'sù )) :
]اﻷﻋراف  [ ١٣٣ :إنﱠ ﻟﻔظﺔ ) ﻗُ ﱠﻣل ( اﺳم ﺟﻧس ﺟﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُ ﱠﻌل ( وھﻲ )) دوﯾﺑﺔ ﻣن
ﺟﻧس اﻟﻘردان ّإﻻ أ ﱠﻧﮭﺎ أﺻﻐر ﻣﻧﮭﺎ ﯾرﻛب اﻟﺑﻌﯾر ﻋﻧد اﻟﮭُزال ((

)(١

 ،وﻣﻔردهُ ) ﻗُ ﱠﻣﻠَﺔ ( ﻋﻠﻰ وزن

اﻟﺣﻠَم وﺟﻣﻌﮭﺎ ﻗُﻣﱠل
)ﻓُ ﱠﻌﻠَﺔ (  ،وﯾﻘﺎل  :ﻗُ ﱠﻣﻠَ ُﺔ اﻟزرع وھﻲ دوﯾﺑﺔ أﺧرى ﺗطﯾر ﻛﺎﻟﺟراد ﻓﻲ ﺧﻠﻘﺔ َ

)(٢

.

وﻟﯾس ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب ﻟﻔظﺔ ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُﻌﱠل ( ﺗﻛون واﺣداً وﺟﻣﻌﺎ ً ﺑﻠﻔظ واﺣد ّإﻻ ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻷﻟﻔﺎظ )*( وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻘُﻣﱠل وھو ﺟراد ﺻﻐﺎر

)(٣

 .وﻗﯾل إنﱠ اﻟﻘُ ﱠﻣل ھو ﺻﻐﺎر اﻟذﺑﺎب

)(٤

 ،وﻣﻧﮭم ﻣن

) (١اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٣٤٤/٢ :ﻣﺎدة ) ﻗﻣل ( .
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
)*( وھﻲ ) ُﺳ ﱠﺧل  :وھو اﻟﺿﻌﯾف اﻷرذل  ،و ُدﻣﱠل  :وھو اﻟ ُﺧراج  ،و ُﺳﻠﱠﺢ  :وھو ﻧوع ﻣن اﻟﻧﺑﺎت ( ﯾﻧظر  :ﻟﯾس ﻓ ﻲ
ﻛﻼم اﻟﻌرب  ، ٢٨٨ :وھﺎﻣﺷ ُﮫ .
) (٣ﯾﻧظر  :ﻟﯾس ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب . ٢٨٨ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ، ٦٨٤ :ﻣﺎدة ) ﻗﻣل ( .

١٦١
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اﻟﺣ ْﻧ َﻣﺎن ( وھو ﺻﻐﺎر اﻟﻘراد
ذھب إﻟﻰ أ ﱠﻧ ُﮫ ) َ

)(١

إذن )) اﻟﻘﺎف واﻟﻣﯾم واﻟﻼم ﻛﻠﻣﺎت ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ

ﺣﻘﺎر ٍة ،وﻗﻣﺎء ٍة  ...واﻟﻘُﻣﱠل ﺻﻐﺎر اﻟ ﱠدﺑﺎ ((). (٢
واﺣﺗﻣﻠت ﻗراءة ﻓﺗﺢ اﻟﻘﺎف وﺳﻛون اﻟﻣﯾم ) َﻗﻣْ ل (
واﺣدهُ ) َﻗ ْﻣﻠَﺔ (

)(٤

)(٣

ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓﻌْ ل ( اﻟﻘﻣل اﻟﻣﻌروف اﻟذي

ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓﻌْ ﻠَﺔ (  .وﻗﯾل  :إنﱠ ) ﻗُﻣﱠل ( و ) َﻗﻣْل ( ﻟﻐﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻔظﺔ

)(٥

إنﱠ ) َﻗﻣْل ( اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﺛﯾﺎب وﻧﺣوھﺎ  ،واﻟﻣﺷدد ) اﻟﻘُﻣﱠل ( ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟطﻌﺎم

)(٦

وﻗﯾل :

 .وأﻧﻛر اﺑن

ﻛﺎﻟﺟﻣْل واﻟ ُﺟﻣﱠل ﻓﻲ ﻗراءة
ﺟﻧﻲ ذﻟك ﺑﻘوﻟﮫ  )) :وﻻ ﯾﺟوز أنْ ﯾﻛون ﺗﺣرﯾف اﻟﻘُ ﱠﻣل وﻻ ﻟﻐﺔ ﻓﯾﮫ ،
َ
 ] (( ÅÞ$u‹Ïƒø:$# Oاﻷﻋراف  [ ٤٠ :؛ ﻷنﱠ ﻟﮭذا وﺟﮭﺎ ً ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﻣﻌروﻓﺎ ً ،
ﻣن ﻗرأ ))Éd y™ ’Îû ã@yJpgø:$# ykÎ=tƒ 4Ó®Lym
)(٧

وھو ھذا اﻟ َﻘﻣْل اﻟﻣﻌروف ((

.

وذﻛر اﻟﺑﻧﺎ أنﱠ )) ) اﻟﻘُﻣﱠل ( ﺑﺈﺳﻛﺎن اﻟﻣﯾم وﺗﺧﻔﯾﻔﮭﺎ (() ، (٨ﻓﯾﻔﮭم ﻣن ﻋﺑﺎرﺗﮫ أ ﱠﻧﮭﺎ ُﺗﻘرأ ﺑﺿم اﻟﻘﺎف
اﻟﻘﺎف وﺳﻛون اﻟﻣﯾم ) ﻗُﻣْل ( وھو اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  .واﻟذي ذﻛره اﻟﻌﻠﻣﺎء أنﱠ اﻟﻘراءة ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻘﺎف
وﺳﻛون اﻟﻣﯾم ) َﻗﻣْل ( ھو ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﻠﻐﺔ  .وﻟﻌ ﱠل ﻣﺎ ﻧﻘﻠ ُﮫ اﻟﺑﻧﺎ ھو رواﯾﺔ ﻣﮭﺟورة وﻣﺗروﻛﺔ
 ،وﻗد ُﺗﻌزى إﻟﻰ ﻛوﻧﮭﺎ ﻗراءة ّ
ﺷﺎذة  ،وھو اﺣﺗﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﺛﺎﻟث .
ﻓﺎﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ھﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﮫ ﻗد ﻏﯾّر اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻘراءﺗﯾن ّإﻻ أنﱠ اﻷﺻل اﻟﻠﻐوي
ﻟﻠﻔظﺔ ھو واﺣد ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎرة اﻟﺷﻲء وﺻﻐره وﻗﻣﺎءﺗ ُﮫ  ،ﻓﮭو ﻣﻔﮭوم وﻣﺻﺎدﯾﻘ ُﮫ ﻣﺗﻌددة ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ
وﻟﯾس ﺑﺄﺻل اﻟﺷﻲء  ،ﻓﺎﺳم اﻟﺟﻧس اﻟﺟﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻠﻔظﺗﯾن ) ﻗُ ﱠﻣل ( و ) َﻗﻣْل ( ﯾدﻻن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ

)(١
ﺎن أﺧ رى ﻛﺛﯾ رة
ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑ ﮫ  ،ﻟﻠزﺟ ﺎج  ، ٣٧١/٢ :واﻟﺑﺣ ر اﻟﻣﺣ ﯾط  ، ٣٧٣/٤ :وھﻧ ﺎك ﻣﻌ ٍ
ﻟﮭذه اﻟﻠﻔظﺔ ذﻛرھﺎ أﺑو ﺣﯾّﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾره .

) (٢ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٨٣٣ :ﻣﺎدة ) ﻗﻣل ( .
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف . ١٩٣/٢ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٣٤٣/٢ :ﻣﺎدة ) ﻗﻣل ( .
) (٥ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٢٨٣/١ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (٧اﻟﻣﺣﺗﺳب  ٢٥٧/١ :ـ . ٢٥٨
) (٨اﻹﺗﺣﺎف . ٦٠/٢ :

١٦٢

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﺠﻤﻮع

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

واﻟﺗﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻌدد ؛ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟوﺑﺎء اﻟذي َﺣ ﱠل ﺑﮭم  ،ﻓﺎﻧﺻرف اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻘرآﻧﻲ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﺳم
اﻟﺟﻧس اﻟﺟﻣﻌﻲ ﻟﯾﺣﻘق ھذا اﻟﻣطﻠب  ،ﻓﺎﺧﺗﻠﻔت ﻣﻌﺎﻧﯾﮫ ودﻻﻻﺗﮫ .

٣ـ ) ﻟِ َﺑدَ اً (
ورد ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ] (( #Y‰t7Ï9 Ïmø‹n=tã tbqçRqä3ƒt (#rßŠ%x. )) :اﻟﺟن  [ ١٩ :ﻓﻠﻔظﺔ ) ﻟِ َﺑ َداً ( اﺳم ﺟﻧس
ﺟﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ وزن ) ِﻓ َﻌل ( وﻣﻔرده ) ﻟِ ْﺑدَة ( ﻋﻠﻰ وزن ) ِﻓﻌْ ﻠَﺔ ( ﻣﺛل  :ﻋِ ْﻧ َﺑﺔ وﻋِ َﻧب

)(١

 .ﻗﺎل اﺑن

اﻟﺳﯾّد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ  :إنﱠ )) اﻟﻠﱠ َﺑ َد ﺑﺎﻟﻛﺳر  :ﺟﻣﻊ ﻟِ ْﺑدَة  ،وھﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻐﺷﺎك وﺗﺗزاﺣم ﻋﻠﯾك  ...وﻟِ ْﺑ َدة
اﻷﺳد  :اﻟﺷﻌر اﻟﻣﺗﻠﺑد ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻔ ِﮫ (() ، (٢ﻗﺎل زھﯾر :
ﻟﮫ ﻟِ َﺑ ٌد أظﻔﺎ ُرهُ ﻟم ُﺗ َﻘﻠﱠ ِم
ف
ﺳﻼح ُﻣ َﻘ ﱠذ ٍ
ﻟَدَى أﺳ ٍد ﺷﺎﻛﻲ اﻟ ّ
واﺣﺗﻣل أنْ ﺗﻛون ) ﻟِ َﺑ َداً ( ﺟﻣﻊ ) ﻟِ ْﺑدَة ( ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺛل  )) :ھو أﻣﻧﻊ ﻣن ﻟِ ْﺑدَة اﻷﺳد  ،واﻟﺟﻣﻊ
)(٣

ﻟِ َﺑ ٌد ،ﻣﺛل ِ :ﻗرْ َﺑﺔ وﻗ َِرب (() . (٤وﻗﯾل  :واﺣد اﻟﻠﱢ َﺑد  :ﻟ ُ ْﺑدَة ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُﻌْ ﻠَﺔ () . (٥وھذا ﻣﺎ أ ّﻛدهُ اﻟﻔرّ اء
اﻟﻔرّ اء ﺑﻘراءة ﺑﻌﺿﮭم ) ﻟُﺑُداً ( ﺑﺄنﱠ اﻟﻣﻌﻧﻰ واﺣد ؛ ﻷ ّﻧك ﺗﻘول ﻓﻲ ﻣﻔرده ) ﻟِ ْﺑدَة وﻟ ُ ْﺑدَة () . (٦وﻗﺎل
أﺑو اﻟﻔﺗﺢ :إنﱠ ) ﻟُﺑُداً ( ﺑﺿم اﻟﻼم واﻟﺑﺎء ﻣن اﻷوﺻﺎف اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُﻌُل ( ﻛرﺟل ُ
طﻠُق
ُ
وﻧﺎﻗﺔ ُﺳرُح). (٧
،
ت ﻣﺗﻌدد ٍة ﺳوّ ﻏت اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ  ،ﻣﻧﮭﺎ ﻗراءة ) ﻟ ُ َﺑ َداً ( ﺑﺿم اﻟﻼم وﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎء
وﻗُ ِر َﺋت اﻟﻠﻔظﺔ ﺑﻘراءا ٍ
ﻣﺛل ُ :ﺣ َطم  ،وھو ﻧﻌت ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻐﺔ) . (٨ﯾﻘﺎل  :رﺟل ُﺣ َطم و ُﺣ َطﻣﺔ ﻟﻠذي ﯾﺄﻛل ﻛﺛﯾراً  ،وﻗﯾل  :ھو ﺟﻣﻊ
ﺟﻣﻊ ) ﻟ ُ ْﺑدَة ( ﺑﺎﻟﺿم ﺗﻘول ﻓﯾﮫ  ) :ﻟ ُ َﺑد ( ﻣﺛل ُ :ﻏرْ َﻓﺔ و ُﻏ َرف

)(٩

) (١ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ . ٢٢٩ :
) (٢اﻟﻣﺛﻠث . ١٣٩/٢ :
) (٣دﯾواﻧﮫ . ٢١ :
) (٤اﻟﺻﺣﺎح  ، ٤٤٩/١ :ﻣﺎدة ) ﻟﺑد ( .
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ، ٧٣٤ :ﻣﺎدة ) ﻟﺑد ( .
) (٦ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّاء . ٩٠/٣ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺣﺗﺳب . ٣٣٤/٢ :
) (٨ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٢٧٠/٢ :
) (٩ﯾﻧظر  :اﻹﺗﺣﺎف . ٥٦٧/٢ :

١٦٣

 .وﻗﯾل  :إنﱠ ) ﻟ ُ َﺑداً ( ﺑﺿم اﻟﻼم

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﺠﻤﻮع

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
)(١

واﺣد ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛرة

 .ﻓﺎﻟﻠ ُ َﺑد ﺑﺎﻟﺿم  :ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﺎل اﻟﻛﺛﯾر

)(٢

 ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ àMõ3n=÷dr& ãAqà)tƒ )) :

 ] ((#´‰t7—9 Zw$tBاﻟﺑﻠد . [ ٦ :

وﻗُ ِر َﺋت ) ﻟ ُ ْﺑ َداً ( ﺑﺿم اﻟﻼم وإﺳﻛﺎن اﻟﺑﺎء
اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ  .أﻣّﺎ ﻗراءة ) ﻟُﺑﱠداً ( ﺑﺿم اﻟﻼم وﺑﺎء ﻣﺷددة ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﺎﺣﺗﻣﻠت اﻟﺟﻣﻊ ﻟﻠﻔظﺔ ) َ ْ
ﻻ ِﺑد ( ﻣﺛل :
راﻛﻊ و ُر ﱠﻛﻊ  ،وﺳﺎﺟد وﺳُﺟﱠ د  ،وﺻﺎﺋم وﺻُوﱠ م) . (٤ﺑﺣﻣﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟرﺟﺎل) . (٥وﻗﺎل اﺑن ﺟﻧﻲ :
)(٣

 ،وﯾﺑدو أ ﱠﻧﮭﺎ ﻣﻣّﺎ ُﺣﻣِل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻟﻠﻔظﺔ ) ﻟ ُ َﺑ َداً (

 :إ ﱠﻧ ُﮫ )) وﺻف ﻋﻠﻰ ) ﻓُﻌﱠل (  ...واﻟُﺑﱠد  :اﻟﻛﺛﯾر ﯾرﻛب ﺑﻌﺿﮫ ﺑﻌﺿﺎ ً ﺣ ّﺗﻰ ﯾﺗﻠﺑّد ﻣن ﻛﺛرﺗﮫ ((). (٦
)(٧

إذن إنﱠ )) اﻟﻼم واﻟﺑﺎء واﻟدال ﻛﻠﻣﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ ﺗﻛ ﱡدس اﻟﺷﻲء ﺑﻌﺿ ُﮫ ﻓوق ﺑﻌض ((

،

ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف اﻟﻘراءات اﻟذي أ ﱠدى إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺻرﻓﯾﺔ ؛ ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ﻣرّ ة ﺑﻣﻌﻧﻰ اﺳم
اﻟﺟﻧس اﻟﺟﻣﻌﻲ ) ﻟِ َﺑداً ( وھﻲ ﻗراءة اﻟﺟﻣﮭور) ، (٨وﻣرّ ة ﺟﻣﻊ اﻟﺗﻛﺳﯾر وأُﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻌت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
ﻓﯾﮫ وﻛذﻟك اﻟواﺣد اﻟدال ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛرة  ،وﻗﯾل ھو ﻣن اﻷوﺻﺎف اﻟﺑﺣﺗﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن اﻻﺧﺗﻼف
واﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻔرده  ،ﻟﻛﻧﮭﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻌﺎم ﺻﯾﻐﺔ ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ) اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ واﻟﺗﻛﺛﯾر (
وھو أﺳﺎس وﺿﻊ اﻟﺻﯾﻐﺔ  .وﻣﺎ ﺗﻌدد اﻟﺻﯾﻎ واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ّإﻻ ﻣﺻﺎدﯾق ﻟﺗﺑﯾﺎن ذﻟك اﻟﻣﻌﻧﻰ .

) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷف ﻋن وﺟوه اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ وﻋﻠﻠﮭﺎ وﺣﺟﺟﮭﺎ . ٤٤٢/٢ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺛﻠث  ،ﻻﺑن اﻟﺳﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ .١٣٩/٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٣٤٦/٨ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج  ، ٢٣٧/٥ :واﻟﻛﺷﺎف . ٤٨١/٤ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔراء . ٩٠/٣ :
) (٦اﻟﻣﺣﺗﺳب . ٣٣٤/٢ :
) (٧ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٩١١ :ﻣﺎدة ) ﻟﺑد ( .
) (٨ﯾﻧظر  :اﻹﺗﺣﺎف . ٥٦٧/٢ :

١٦٤

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﺠﻤﻮع
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ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻓﻲ اﺳم اﻟﺟﻣﻊ .
وﺣ ﱠده اﻟﻔﺎﻛﮭﻲ ﺑﺄ ﱠﻧ ُﮫ )) اﻻﺳم اﻟﻣوﺿوع ﻟﻣﺟﻣوع اﻵﺣﺎد داﻻً ﻋﻠﯾﮭﺎ دﻻﻟﺔ اﻟﻣﻔرد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ أﺟزاء
)(١

ﻣﺳﻣﺎه ((

)(٣

)(٢

 ،وﻟﯾس ﻟﮫ ﻣﻔرد ﻣن ﻟﻔظﮫ

ﻓﮭو )) اﺳم ﻣﻔرد ﻣوﺿوع ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﻓﻘط ((

 .وﻻ

وﻻ ﻓرق ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن اﻟﺟﻣﻊ ّإﻻ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻠﻔظ ؛ ﻷنﱠ اﺳم اﻟﺟﻣﻊ ﻟﻔظ ﻣﻔرد ﺑﺧﻼف ﻟﻔظ اﻟﺟﻣﻊ ﻓﮭو
ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻔرد ) . (٤وھذا ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﻌﻧوي ﻟﻠﺗﻔرﯾق ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن اﻟﺟﻣﻊ  ،أﻣّﺎ اﻟﻠﻔظﻲ ﻓﯾﻛون ﻋﻠﻰ
وزن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ﻛﻠﻔظ أﺑﺎﺑﯾل وﻋﺑﺎﺑﯾد) . (٥وﻣﻧﮭم ﻣن ﻋ ًّد اﻟﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌﺎْﻟِ ْﯾل ( ﻣن
ّ
اﻟﺷﺎذة ﻟم ﯾﻧطق ﻟﮭﺎ واﺣد ﻣن ﻟﻔظﮭﺎ  ،ﻣﺛل  :ﻋﺑﺎﺑﯾد وﺷﻣﺎطﯾط). (٦
اﻷوزان
وﺟﺎء اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﺳم اﻟﺟﻣﻊ داﺧل اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻘرآﻧﻲ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻵﺗﯾﺔ :

١ـ ) أَ َﺑﺎْ ِﺑﯾل (
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  ] (( Ÿ@‹Î/$t/&r #·Žö•sÛ öNÍköŽn=tã Ÿ@y™ö‘r&ur )) :اﻟﻔﯾل  [ ٣ :ﻓﻠﻔظﺔ ) أﺑﺎﺑﯾل ( اﺳم ﺟﻣﻊ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ
ﻣﻔرد ﻣن ﻟﻔظﮭﺎ ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌﺎْﻟِﯾل (

)(٧

 .ﻓﮭﻲ ﻟﻔظﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﯾﮭﺎ وھذا اﻻﺧﺗﻼف ﺳوّ غ ﻟﮭﺎ

اﻻﺣﺗﻣﺎل  .ﻓﻣﻧﮭم ﻣن ﻗﺎل  :إ ﱠﻧﮭﺎ اﺳم ﺟﻣﻊ ﻻ واﺣد ﻟﮫ ﻣن ﻟﻔظﮫ

)(٨

 ،وإ ّﻧﮭﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺗﻔرّ ﻗﺔ ﻛﻘطﻌﺎن

اﻹﺑل) . (٩وﻗﯾل  )) :إنﱠ اﻟﻌرب اﺷﺗﻘوا اﺳﻣﮭﺎ ﻣن اﻹﺑل ﻟﺷﺑﮭﮭﺎ ﺑﻘطﻌﺎﻧﮫ اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ (() . (١٠وﻗﯾل  :ﻣن

) (١ﺷرح اﻟﺣدود اﻟﻧﺣوﯾﺔ . ٥٥ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﺷﺎﻓﯾﺔ  ،ﻟﻠرﺿﻲ . ٣٣٣/٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :ھﻣﻊ اﻟﮭواﻣﻊ . ٣٧٥/٣ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﺷﺎﻓﯾﺔ  ،ﻟﻠرﺿﻲ . ٣٣٣/٢ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻﱠﺑﺎن . ٢١٧ ، ٢١٥/٤ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻘرّ ب . ٤٨٢ :
) (٧ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّاء . ١٨١/٣ :
) (٨ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٢٢٠/٢ :ﻣﺎدة ) أﺑل (  ،وﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ، ٨٤٤/٢ :واﻟﻛﺷﺎف . ٦٣٤/٤ :
) (٩ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ، ٦٠ :ﻣﺎدة ) أﺑل ( .
) (١٠ﻣ ﱠﻧﺔ اﻟﻣ ﱠﻧﺎن ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻘرآن . ١٨٢ :

١٦٥
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وﺟ َﻣ َﻊ
ﻣن أَ َﺑ َل ﻋﻠﯾﮫ إذا َﻛ ُﺛ َر َ
واﻟﻐﻠﺑﺔ أو ﱢ
اﻟﺛﻘل (). (٢

)(١

 .ﻓﺎﻟﮭﻣزة واﻟﺑﺎء واﻟﻼم ﺑﻧﺎء أﺻوﻟﮫ ﺛﻼﺛﺔ  ) :اﻹﺑل  ،واﻻﺟﺗزاء ،

وﺳﻣﯾﱢت اﻹﺑل ﺑذﻟك ﻟ ِﻌ َظم ﺧﻠﻘﮭﺎ

)(٣

 .وزﻋم ﺑﻌﺿﮭم أنﱠ اﻹﺑل ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﱠﺣﺎب ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻗوﻟﮫ

ﺗﻌﺎﻟﻰ  ] (( ôMs)Î=äz y#ø‹Ÿ2 È@Î/M}$# ’n<Î) tbrã•ÝàYtƒ Ÿxsùr& )) :اﻟﻐﺎﺷﯾﺔ  [ ١٧ :وھذا ﻏﯾر ﻣﻌروف

)(٤

.

وأﺛﺑﺗ ُﮫ اﻟﻧﺣﺎس). (٥
ت اﻹﺑل إذا اﺟﺗزأت ﺑﺎﻟرطب ﻋن اﻟﻣﺎء
أﻣّﺎ اﻷﺑل ﺑﻔﺗﺢ اﻟﮭﻣزة ﻓﻣﺻدر أَ ِﺑﻠَ ِ

)(٦

 ،ﻗﺎل اﻟﺧﻠﯾل  :ﺑﻌﯾر

ﺑﻌﯾر آﺑل ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﻻ ﯾﺑرح ﯾﺟﺗزئ ﻋن اﻟﻣﺎء  ،وﺗﺄ ﱠﺑ َل اﻟرﺟل ﻋن اﻟﻣرأة ﻛﻣﺎ ﯾﺟﺗزئ اﻟوﺣش ﻋن
اﻟﻣﺎء) . (٧ﻗﺎل أﺑو ذؤﯾب اﻟﮭذﻟﻲ :
ﺑ ِﮫ أَ َﺑﻠَ ْت ﺷﮭري رﺑﯾﻊ ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ

ﻣﺎر ﻓﯾﮭﺎ َﻧ ْﺳؤُ ھﺎ واﻗﺗرا ُرھﺎ
ﻓﻘد َ

)(٨

وﻗﺎل ﻟﺑﯾد :
أو ﻗِراﺑﻲ َﻋدْ َو َﺟ ْو ٍن ﻗد أَ َﺑلْ

ﺣرﻛت ﻏرزي أَ ْﺟ َﻣ َر ْت
وإذا ّ

)(٩

وﻗﯾل  :إنﱠ اﻷَﺑل ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺻدر إذا ﻏﻠب واﻣﺗﻧﻊ). (١٠
أﻣّﺎ اﻷ ُ ْﺑ ُل ﺑﺿم اﻟﮭﻣزة ﻓﮭو ﺟﻣﻊ أﺑﯾل وھو اﻟﻘﺳﯾس وﻧﺣوه ﻣن ﻋظﻣﺎء اﻟﻧﺻﺎرى  ،وﯾﻘﺎل ﻟﮫ
)(١١
ِﯾن  ،ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋر :
أﺑﯾﻠﻲﱞ  )) .وﻛﺎﻧوا ﯾﺳﻣﱡون ﻋﯾﺳﻰ ) ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم (  :أﺑﯾ َل اﻷَ ِﺑﯾﻠ َ
أَﺑﯾل َ اﻷﺑﯾﻠﯾنَ اﻟﻣﺳﯾ َﺢ اﺑن ﻣرﯾﻣﺎ ((). (١
اﻟرھﺑﺎنُ ﻓﻲ ﻛل ﱢ ﺑﯾﻌ ٍﺔ
ﺳ ﱠﺑ َﺢ ﱡ
وﻣﺎ َ
) (١ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ١١٢٦ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٣٧ :ﻣﺎدة ) أﺑل ( .
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ، ٣٨ :ﻣﺎدة ) أﺑل ( .
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺛﻠث  ،ﻻﺑن اﻟﺳﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ . ٣٢٠/١ :
) (٥ﯾﻧظر إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ١١٢٦ :
) (٦ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ  ، ٩٢/١ :واﻟﻣﺛﻠث  ،ﻻﺑن اﻟﺳﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ . ٣١٩/١ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﻌﯾن  ، ٣٤٢/٨ :وﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٣٨ :ﻣﺎدة ) أﺑل ( .
) (٨ﯾﻧظر  :دﯾ وان اﻟﮭ ذﻟﯾﯾن  ، ٢٣/١ :اﻟﻠﺳ ﺎن  ، ٢٩/١ :ﻣ ﺎدة ) أﺑ ل ( وروي ﺑرواﯾ ﺔ أﺧ رى ﻟﺻ در ِه  ) :ﺑﮭ ﺎ أَ َﺑﻠَ ْ
ت
َﺷﮭ َْريْ
رﺑﯾﻊ ( .
رﺑﯾﻊ ﻛﻼھﻣﺎ (  .وﻗﯾل  ) :وﺑﯾﻊ ( ﺑدﻻً ﻣن )
ٍ
ٍ
) (٩ﯾﻧظر  :دﯾواﻧﮫ  ،١٤٠ :واﻟﻌﯾن  ، ٣٤٢/٨ :ﻣﺎدة ) أﺑل ( .
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺛﻠث  ،ﻻﺑن اﻟﺳﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ . ٣١٩/١ :
) (١١ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق . ٣٢٠/١ :

١٦٦
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وﯾﺑﻘﻰ اﻟﺟذر اﻷوّ ل ) اﻹﺑل ( ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘطﻌﺎن اﻟﻣﺗﻔرّ ﻗﺔ ھو اﻷﻗرب ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻶﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ  ،ﻟﺗﻛون ﺑﻣﻌﻧﻰ اﺳم اﻟﺟﻣﻊ .
واﺣﺗﻣﺎل أنْ ﺗﻛون داﻟّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ) ، (٢ﻟﮫ ﻣﻔرد ﻣن ﻟﻔظﮫ  .ﻓﻘﯾل  :ﻣﻔردهُ ) إِﺑ ْﱡول ( ﻣﺛل :
ﻋِ ﺟﱡ ْول ،وﻗﯾل  ) :إِ ﱢﺑﯾْل ( ﻣﺛل  :ﺳِ ﱢﻛﯾْن  ،وﻗﯾل  ) :إِ ﱠﺑﺎْل (  ،و ُﺳﻣ َِﻊ ﻓﻲ واﺣده ) إِﺑﱠﺎﻟﺔ ( وﺣﻛﻰ اﻟﻔّراء
) أَ َﺑﺎْﻟﺔ ( ﻣﺧﻔﻔﺎ ً) . (٣ﺣﻛﻰ ﺳﯾﺑوﯾﮫ أنﱠ )) ﻛ ﱠل ﺷﻲ ٍء ﻣن ﺑﻧﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻗد أُﻟﺣق ﺑﺑﻧﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﺻﺎر
راﺑﻌﮫ ﺣرف ﻣ ﱟد ﻓﮭو ﺑﻣﻧزﻟﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﺑﻧﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﮫ راﺑﻊ ﺣرف ﻣ ﱟد وﻣن ذﻟك  :ﻗرطﺎط
ﯾﺑن ﺑﻧﺎء ﺑﻧﺎت
وﻗراطﯾط  ...وﻛذﻟك ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﮫ زﯾﺎدة ﻟﯾﺳت ﺑﻣ ّدة وﻛﺎن راﺑﻌﮫ ﺣرف ﻣ ﱟد وﻟم َ
اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ راﺑﻌﮭﺎ ﺣرف ﻣ ﱟد  ،وذﻟك ﻧﺣو َ :ﻛﻠﱡوب وﻛﻼﻟﯾب  ،وﯾرﺑوع وﯾراﺑﯾﻊ ((). (٤
أوﻟﯾن ﻣن اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﻣزﯾد ﻋﻠﻰ وزن
إذن وزن ) َﻓ َﻌﺎْﻟِﯾل ( ﯾﻘﺎس ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﻛﺎن راﺑﻌﮫ ﺣرف ﻣ ﱟد
ٍ
) ﻓُﻌْ َ ْ
ﻼل ( وﯾﻘﺎس ﻓﻲ اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﻣزﯾد ﺑﻣ ّد ٍة ﻗﺑل آﺧره وذﻟك ﻓﻲ ) ِﻓﻌْ ِﻠﯾْل ( ﻣﺛل ِ :ﻗ ْﻧ ِدﯾْل و َﻗ َﻧﺎْ ِدﯾل ،
وﺧ َﻧﺎْ ِذ ْﯾذ  ،وﻓﻲ ) ﻓُﻌْ ﻠُول ( ﻧﺣو َ :ﻛرْ ﺳُوع و َﻛ َر ْاﺳِ ﯾﻊ  ،وﻓﻲ ) ِﻓﻌْ َ ْ
وﺧ ْﻧ ِذﯾْذ َ
َ
ﻼل ( ﻧﺣو  :ﻏِ رْ َﺑﺎل
ﺻﺎْﻓِﯾر  ،وﻓﻲ ) ِﻓﻌْ ﻠُول ( ﻧﺣو ِ :ﺑرْ ُذون و َﺑ َراذِﯾن). (٥
و َﻏ َر ْا ِﺑ ْﯾل  ،وﻓﻲ ) َﻓﻌْ ﻠُول ( ﻧﺣو  :ﻋُﺻْ ﻔُور و َﻋ َ
ﻓﺎﻟﻠﻔظﺔ ) إِﺑ ْﱡول ( ﻋﻠﻰ وزن ) ِﻓﻌ ْﱡول ( و ) وإِ ﱢﺑﯾْل ( ﻋﻠﻰ وزن ) ِﻓ ﱢﻌﯾْل ( و ) إِ ﱠﺑﺎْل ( ﻋﻠﻰ وزن
ﻟﯾن  ،ﻓﺟﻣﻌ ُﮫ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ وزن
) ِﻓ ﱠﻌﺎْل( ﻓﮭو ﺛﻼﺛﻲ ﻣزﯾد ﺑﺎﻟﺗﺿﻌﯾف وﻛﺎن راﺑﻌﮫ ﺣرف ﻣ ﱟد أو ٍ
) َﻓ َﻌﺎْﻟِﯾل( ﺑﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس اﻷوّ ل  .وﯾﺣﺗﻣل أنْ ﺗﻛون ) أَ َﺑﺎْ ِﺑ ْﯾل ( داﻟّﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﺳم اﻟﺟﻣﻊ ﺑدﻟﯾل
أنّ ) اﻹﺑ ْﱡول واﻹ ﱢﺑﯾْل واﻹِ ﱠﺑﺎْل ( ﻣﻔرد ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  ،وھﻲ )) اﻟﻘطﻌﺔ ﻣن اﻟطﯾر واﻟﺧﯾل
واﻹﺑل أو اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻧﮭﺎ ((). (٦
) (١اﻟﺻ ﺣﺎح  ، ١٢٢١/٢ :ﻣ ﺎدة ) أﺑ ل (  ،وﯾﻧظ ر  :اﻟﻠﺳ ﺎن  ، ٢٩/١ :ﻣ ﺎدة ) أﺑ ل (  ،واﻟﺗ ﺎج  ، ٤١٩/٢٧ :ﻣ ﺎدة
)أﺑل (  ،وﻗد اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾت ﻓﮭو ﻻﺑن ﻋﺑد اﻟﺟن ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎن  ،وﻟﻌﻣرو ﺑن ﻋﺑد اﻟﺣق ﻓ ﻲ اﻟﺗ ﺎج  ،واﻟﺑﯾ ت
ﻟﻌﻣرو ﺑن ﻋﺑد اﻟﺟن ﯾﻧظر  :ﺧزاﻧﺔ اﻷدب  ، ٢١٦/٧ :وﻗد ﻧﺳﺑﮫ ﻣﺣﻘ ق ﻛﺗ ﺎب اﻟﻣﺛﻠ ث  ،ﻻﺑ ن اﻟﺳ ﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳ ﻲ
إﻟﻰ ﺣﻣﯾد ﺑن ﺛور وﻋزا ھذه اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺟوھري ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎح  .وھذا ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﻓﮭو ﺑﻼ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻧ ده ﯾﻧظ ر :
س
اﻟﻣﺛﻠث  ،ﻻﺑن اﻟﺳﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ  ٣٢٠/١ :اﻟﮭﺎﻣش  .وأورده اﺑن ﻣﻧظور ﺑرواﯾ ﺔ أﺧ رى ﻟﺻ در ِه  ) :وﻣ ﺎ ﻗ ﱠد َ
ھﯾﻛل ( .
اﻟرﱡ ھﺑﺎنُ ﻓﻲ ﻛ ﱢل
ٍ
) (٢ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ١١٢٦ :
) (٣ﯾﻧظ ر  :ﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ رآن وإﻋراﺑ ﮫ  ،ﻟﻠزﺟ ﺎج  ، ٣٦٤/٥ :وﻟ ﯾس ﻓ ﻲ ﻛ ﻼم اﻟﻌ رب  ، ٢٣٥ :واﻟﺑﺣ ر اﻟﻣﺣ ﯾط :
. ٥١١/٨
) (٤اﻟﻛﺗﺎب . ٦١٣/٣ :
) (٥ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ  ٢١٣ :ـ . ٢١٤
) (٦ﻟﯾس ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب  ٢٣٥ :اﻟﮭﺎﻣش .

١٦٧
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ﻓﻠﻔظﺔ ) أَ َﺑﺎْ ِﺑ ْﯾل ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌﺎْﻟِ ْﯾل ( ھو ﺟﻣﻊ ﻟﮭذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﻣﻔرد ﻣن ﻟﻔظﮭﺎ
ودﻻﻟﺔ ﻣﻔردھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ  .ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻣن ذھب إﻟﻰ أ ﱠﻧﮭﺎ ﺟﻣﻊ اﻟﺟﻣﻊ) (١؛ ﻷنﱠ ﺟﻣﻊ اﻟﺟﻣﻊ ھو ﺟﻣﻊ
ﻟﻠﻔظﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻔرد ﻣن ﻟﻔظﮭﺎ ﻣﺛل  :رﺟل ورﺟﺎل ورﺟﺎﻻت  ،وھذا ﻻ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻟﻔظﺔ
)أَ َﺑﺎْ ِﺑ ْﯾل ( .
ﻧﻘول  :إنﱠ اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﻠﻔظﺔ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﺛرة  ،وﻗد أﺗﻔق اﻟﻠﻐوﯾون ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﺎه ّإﻻ أنﱠ
اﻟﻧﺣوﯾﯾن ﺗﻔرﻗوا ﻓﻲ ﻣﺑﻧﺎه  ،ﻓﮭم ﻣﺧﺗﻠﻔون أھو ﺟﻣﻊ أم اﺳم ﺟﻣﻊ ؟ ﻓﻣن ذھب إﻟﻰ أ ﱠﻧ ُﮫ ﺟﻣﻊ اﺳﺗدل
ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس وﺣﻣﻠ ُﮫ ﻋﻠﯾﮫ  ،وﻣن ﻗﺎل ﺑﺄ ﱠﻧ ُﮫ اﺳم ﺟﻣﻊ اﺳﺗدل ﺑﺎﻟﺳﱠﻣﺎع وﺣﻣﻠ ُﮫ ﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺟﻌﻠﮫ ﻣﺛل  :اﻟﺷﻌﺎرﯾر
واﻟﻌﺑﺎﺑﯾد وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﮭﺎ ﻣﻔرد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  .واﻷرﺟﺢ ﻓﯾﮫ أ ﱠﻧ ُﮫ ) اﺳم ﺟﻣﻊ ( ﻻ واﺣد
ﻟﮫ ﻣن ﻟﻔظﮫ واﻟذي ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌوّ ل ﻋﻠﻰ ھذا اﻟرأي ھو أنﱠ أﻏﻠب اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ وردت ﻋﻠﻰ ﻏراره ﻟﻔظﺎ ً
وﻣﻌ ًﻧﻰ ھﻲ اﺳﻣﺎء ﺟﻣوع  ،ﻣﺎ ھذه اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ زﻋﻣوا أ ﱠﻧﮭﺎ واﺣد ) أَ َﺑﺎْ ِﺑ ْﯾل ( ﺳوى أﻣﺛﻠﺔ أﺧﺿﻌوھﺎ
ﻟﻠﻘﯾﺎس  ،وﯾﻣﻛن أنْ ﯾﺿﯾﻔوا إﻟﯾﮭﺎ أﻟﻔﺎظﺎ ً أﺧرى ﻏﯾرھﺎ  ،وﻟو ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﻔرد ﻣﻌروف ﻟﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﯾﮫ
 ،ﻓﻠم ﻧﺟد أﺛﻧﯾن اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﻣﻔرد ) أﺑﺎرﯾق ( ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﮫ أﻋﺟﻣ ﱢﯾﺎ ً  .ﻓﺎﻟﻘﯾﺎس ﻋﻧد اﻟﻧﺣوﯾﯾن
ﺣﺟّ ﺔ ﻋﻧد ﻏﯾﺎب اﻟﺳﻣﺎع  .ﻓﮭذا ﺳﯾﺑوﯾﮫ وھو أﻣﯾر اﻟﻘﯾﺎس ﯾﻘول  :ﺑﺄنﱠ ) ﻋﺑﺎﺑﯾد ( ﻻ واﺣد ﻟﮫ .
وواﺣده ) ﻓُﻌْ ﻠُول ( أو ) ِﻓﻌْ ﻠِ ْﯾل ( أو ) ِﻓﻌْ َ ْ
ﻼل ( ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس). (٢

٢ـ ) َر ْﻓ َرف (
ﺟﺎء ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ (( 5b$|¡Ïm Ad“Ì•s)ö7tãur 9ŽôØäz >$t•øùu‘ 4’n?tã tûüÏ«Å3-GãB )) :
] اﻟرﺣﻣن  [ ٧٦ :إنﱠ ﻟﻔظﺔ ) َر ْﻓ َرف ( اﺳم ﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓﻌْ ﻠَل ( اﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎه ﻓﻘﯾل :
رﯾﺎض اﻟﺟ ﱠﻧﺔ أو اﻟوﺳﺎﺋد أو اﻟﻣﺣﺎﺑس أو ﻓﺿول اﻟﻣﺣﺎﺑس ﻟﻠﻔراش  ،وﻗﯾل  :ھو ﺿرب ﻣن اﻟ ُﺑﺳط ،
ب ﻋرﯾض) . (٣ﻓﺎﻟراء واﻟﻔﺎء أﺻﻼن  :اﻟﻣصّ واﻟﺣرﻛﺔ
وﻗﯾل  :ﻛ ّل ﺛو ٍ
)(٥

اﻟﺷﺟر اﻧﺗﺷﺎر أﻏﺻﺎﻧﮫ  ،ورفﱠ اﻟطﯾ ُر ﻧﺷر ﺟﻧﺎﺣﯾﮫ ((

ﱢﻲ
 .ﻓﺎﻟرﻓرﻓﺔ ﺗﺣرﯾك اﻟطﺎﺋر ﺟﻧﺎﺣﯾﮫ و ُﺳﻣ َ

) (١ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ١١٢٦ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ، ٤٢٨/١ :ﻣﺎدة ) ﻋﺑد ( .
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج  ، ١٠٥/٥ :واﻟﻛﺷﺎف . ٣٢٦/٤ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٣٧٥ :ﻣﺎدة ) رفﱠ ( .
) (٥اﻟﻣﻔردات  ، ٣٥٩ :ﻣﺎدة ) رف ( .

١٦٨

)(٤

 ،وﻣﻧ ُﮫ ﯾﻘﺎل  )) :رﻓﯾف
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اﻟظﻠﯾم ﺑﺎﻟرﻓراف ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﯾرﻓرف ﺑﺟﻧﺎﺣﯾﮫ ﺛم ﯾﻌدو  ،وﻣﻧﮫ رﻓﯾف اﻟﺷﺟرة و ِﻛﺳْ ر اﻟﺧﺑﺎء و ُﺳﻣﱢﻲ ﺑذﻟك؛
ﻷ ﱠﻧﮫ ﯾﺗﺣرك ﻋﻧد ھﺑوب اﻟرﯾﺢ وﯾﻘﺎل  :ﺛوب رﻓﯾف ﺑﯾّن اﻟرﻓف وذﻟك ﻟرﻗﺗ ِﮫ واﺿطراﺑﮫ). (١
اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن  :اﻷوّ ل ؛ ھو اﺳم ﺟﻣﻊ

)(٢

 .ﻗﺎل اﻟﻧﺣﺎس  :إنﱠ )) رﻓرف ﻟﻔظ ُﮫ واﺣد ،

وﻗد ُﻧﻌ َ
ﻟﺋﺎم  .وﻛذا  :ھذه إِﺑ ٌل
ﺑﺟﻣﻊ ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ اﺳم ﻟﻠﺟﻣﻊ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل  :ﻣررت ﺑرھطٍ ﻛرا ٍم ،
ِت
وﻗوم ٍ
ٍ
ٍ
ِﺣ َﺳﺎن  ،وﻏﻧ ٌم ﺻِ َﻐﺎر (( ) . (٣واﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﺳم ﺟﻧس ﺟﻣﻌﻲ واﻟواﺣد ﻣﻧﮫ رﻓرﻓﺔ) ، (٤ووﺻف
ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ،وﯾﺟوز ﻓﯾﮫ أن ﯾﻔرد ﻧﻌﺗﮫ وﯾﺟﻣﻊ ﻛﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ (( Ó‰‹ÅÒ¯R Óìù=sÛ $ol°; ;M»s)Å™$t/ Ÿ@÷‚¨Z9$#ur )) :
)(٥

]ق [١٠:وﺣﺳن ﺟﻣﻌﮫ ھﻧﺎ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺗ ِﮫ ﻟﻠﻔظﺔ ) ﺣﺳﺎن (

اﻟذي ھو ﻓﺎﺻﻠﺔ  ،وﻗﺎل اﻟﺟوھري :

))واﻟرﻓرف ﺛﯾﺎب ﺧﺿر ﺗﺗﺧذ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺑس واﻟواﺣدة رﻓرﻓﺔ ((). (٦
وذﻛر ﻣﺻطﻔوي أنﱠ اﻷﺻل اﻟواﺣد ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎ ّدة ھو ﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﺎرﺟﺎ ً ﻋن اﻟﺣد اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺷﻲ ٍء
ﻣﺗﺻﻼً ﺑﮫ وﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﮫ وﻣن ﻣﺻﺎدﯾﻘﮫ اﻟﺟﻧﺎﺣﺎن اﻟﻣﺗﺣرﻛﺎن ﻓﺎﻟطﺎﺋر ﻋﻧد طﯾراﻧﮫ ﯾﺗﺧﯾّل أ ّﻧﮭﻣﺎ
ﺧﺎرﺟﺎن ﻋن ﺑدﻧﮫ  ،وﻣﻧﮭﺎ رﻓﯾف اﻟﺷﺟر واﻟﺛوب إذا اﺳﺗرﺳﻠت واﺳﺗرﺧت ﯾظن أ ّﻧﮭﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن
ﺣ ّدھﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ اﻟﺗزﯾن وﺣﺳن اﻟﻣﻧظر  ،ووﻗوع اﻟﺗﻛرار ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺎﻋف دﻻﻟﺔ اﻟﻣﻔﮭوم ﺑﺎﻻﻣﺗداد
واﻟﺗﻛرار واﻟﺗﻌدد ﻓﺎﻟوﺳﺎﺋد ﻣﺗرادﻓﺔ وﻣﺗﻌدد وﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ) (٧ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ .
واﻟﻘول  :إنﱠ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﯾن واردان ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻘﺻد اﻟدﻻﻟﻲ ھو وﺻف اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ واﻟﺗﻛﺛﯾر
ﻓﺎﺳم اﻟﺟﻣﻊ ﯾﺣﻘق ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ واﻟﺗﻛﺛﯾر واﺳم اﻟﺟﻧس اﻟﺟﻣﻌﻲ ﻛذﻟك ﻓﮭﻣﺎ ﻣﺻداﻗﺎن ﻟذﻟك اﻟﻣﻌﻧﻰ ،
ﻟﻛن اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل أﻗرب وذﻟك ﻟوﺟود اﻟﻣﺣدد ) اﻟوﺻف اﻟﻣﺟﻣوع ( ) ﻟﻔظﺔ ُﺧﺿْ ر ( اﻟدال ﻋﻠﻰ
اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻻﺳم اﻟﺟﻣﻊ ؛ ﻷنﱠ اﻟﺻﻔﺔ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣوﺻوف .

) (١ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٣٧٥ :ﻣﺎدة ) رفﱠ ( .
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٧٠٨/٢ :
) (٣إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ٩١٦ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٧٠٨/٢ :
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٩٧/٨ :
) (٦اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٠٤٧/٢ :ﻣﺎدة ) رﻓف ( .
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرم . ١٩١/٤ :

١٦٩
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٣ـ ) ِﺟ َﻣﺎْﻟَت (
وھذه اﻟﻠﻔظﺔ وردت ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ (( Ö•øÿß¹ ×Mn=»uH¿d ¼çm¯Rr(x. # Î ŽóÇs)ø9$%x. 9‘t•t±Î/ ’ÍGö•s? $pk¨XÎ) )) :
] اﻟﻣرﺳﻼت  ٣٢ :ـ  [ ٣٣وھﻲ ﻋﻠﻰ وزن ) ِﻓ َﻌﺎْﻟت ( وھو اﺳم ﺟﻣﻊ ﻣﺛل  :اﻟذﻛﺎرة واﻟﺣﺟﺎرة ،
واﻟﺿم ﻓﻲ ) ُﺟ َﻣﺎْﻟﺔ ( ﻟﻐﺔ ﻓﯾﮭﺎ

)(١

 ،وھﻲ اﻷﻧﯾق اﻟﺳﱡود ﻣن ﻏﯾر أن ﯾﻔرد اﻟواﺣد  ،وﻟﻛن ﯾﻘﺎل ﻟﻛل

طﺎﺋﻔ ٍﺔ ﻣﻧﮭﺎ ِﺟ َﻣﺎْﻟﺔ واﻟﺟﻣﯾﻊ ِﺟ َﻣﺎْ َ ْ
وﺟ َﻣﺎْﺋِل). (٢
ﻻت َ
ذﻛر اﺑن ﻓﺎرس أنﱠ )) اﻟﺟﯾم واﻟﻣﯾم واﻟﻼم أﺻﻼن  :أﺣدھﻣﺎ َﺗ َﺟ ﱡﻣ ٌﻊ وﻋِ َظم اﻟﺧﻠق  ،واﻵﺧر
ﺣُﺳْ ن ...وﯾﺟوز أنْ ﯾﻛون اﻟﺟﻣل ﻣن ھذا ﻟ ِﻌ َظم ﺧﻠﻘﮫ  ،واﻟﺟﱡ َﻣل ﺣﺑل ﻏﻠﯾظ وھو ﻣن ھذا أﯾﺿﺎ ً ...
واﻟ ُﺟ َﻣﺎْﻟﻲّ  :اﻟرﺟل اﻟﻌظﯾم اﻟﺧﻠق ﻛﺄ ﱠﻧ ُﮫ ُ
ﺷ ﱢﺑ َﮫ ﺑﺎﻟﺟﻣل ((
أﺻل اﻟﺟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟ ِﻌ َظم ﻓﮭو ﻟﻸﻓﻌﺎل واﻷﺧﻼق واﻷﺣوال اﻟظﺎھرة ﺛم اﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ
 .وھذا ﻣﺎ أ ّﻛده أﺑو ھﻼل اﻟﻌﺳﻛري ﺑﺄنﱠ

)(٣

اﻟﺻور).(٤
إنﱠ ھذه اﻟﻣﺎ ّدة ) ﺟﻣل ( أﺻﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺑرﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻧﺿﺞ واﻻﻧﻔطﺎم  ،وأُطﻠﻘت ﻋﻠﻰ اﻹﺑل
ﻟﻧﺿﺟﮭﺎ وﺻﺑرھﺎ وﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟﺷداﺋد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮭﺎ وﺳﯾرھﺎ  ،ﺛم اﺳ ُﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ اﺟﺗﻣﻊ
ﻓﯾﮫ اﻟﻧﺿﺞ واﻟﺗﻧﺎﺳب واﻟﻧظم ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﺻورة ﻛﺎﻟﺟﻣﺎل اﻟظﺎھري أو ﻣن ﺟﮭﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
واﻟﺻﻔﺎت اﻟروﺣﺎﻧﯾﺔ  ،واﻟﺟﻣﺎل ﻣﺻداق ﻛﺎﻣل ﻟﮭذا اﻟﻣﻧظور). (٥
ﻓﮭذان اﺣﺗﻣﺎﻻن ﻓﻲ أﺻل اﻟﻠﻔظﺔ  ،ﻗﺎل اﺑن ﺧﺎﻟوﯾﮫ  :أ ﱠﻧ ُﮫ )) ﻟﯾس ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب ﺟﻣﻊ ُﺟﻣ َِﻊ ﱠ
ﺳت
اﻟﺟ َﻣ َل أَﺟْ ﻣ َُﻼً ﺛم أَﺟْ َﻣﺎْ َﻻً ﺛم َﺟﺎْﻣ َِﻼً ﺛم ِﺟ َﻣﺎْ َﻻً ﺛم ِﺟ َﻣﺎْﻟَ ًﺔ ﺛم ِﺟ َﻣﺎْ َ ْ
ت
ﻻ ٍ
ﻣرّ ات ّإﻻ اﻟﺟﻣل ﻓﻛﺄ ّﻧﮭم ﺟﻣﻌوا َ
ﺟﻣﻊ اﻟﺟﻣﻊ ؛ ﻷنّ أﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺟﻣﻊ ﻣرﺗﯾن أو ﺛﻼﺛﺎ ً وھذا ﱡ
ت ﻓﮭو ﻧﺎدر ((). (٦
ﺳت ﻣرّ ا ٍ
وﻗُ ِر َﺋت اﻟﻠﻔظﺔ ) ِﺟ َﻣﺎْﻟَت ( ﺑﻘراءات ﻣﺗﻌددة ﻣﻣّﺎ أ ّدى إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ أﯾﺿﺎ ً  ،ﻓﻘرأ اﻟﺟﻣﮭور
) ِﺟ َﻣﺎْ َ ْ
ﻻت ( ﺑﻛﺳر اﻟﺟﯾم وﺑﺎﻷﻟف واﻟﺗﺎء ﺟﻣﻊ ﺟﻣﺎل ) ﺟﻣﻊ اﻟﺟﻣﻊ ( وھﻲ اﻹﺑل ﻛﻘوﻟﮭم  :رﺟﺎل
)(٧

ورﺟﺎﻻت  ،وﻛﻼب وﻛﻼﺑﺎت

 .أو ھﻲ ﺟﻣﻊ ) ِﺟ َﻣﺎْﻟَﺔ (

)(١

و )) ﺟﻌﻠوه ﺟﻣﻊ ) ِﺟ َﻣﺎْﻟَﺔ ( ﻋﻠﻰ ﺣ ﱢد

) (١ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن  ، ٢٧٨/٢ :واﻹﺗﺣﺎف . ٥٨٢/٢ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻌﯾن  ، ١٤١/٦ :ﻣﺎدة ) ﺟﻣل ( .
) (٣ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٢٠٨ :ﻣﺎدة ) ﺟﻣل ( .
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ . ٢٩٣ :
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ١٢٩/٢ :ـ . ١٣٠
) (٦ﻟﯾس ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب . ١٨٤ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ  ، ٢٣٧ :ودﻗﺎﺋق اﻟﺗﺻرﯾف  ، ٤٠٤ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٣٩٨/٨:

١٧٠

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ ﺻﯿﻎ اﻟﺠﻤﻮع

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺗﺛﻧﯾﺔ ﻓﮭو ﺟﻣﻊ اﻟﺟﻣﻊ  ،وﺟﺎز ﺟﻣﻊ ) ِﺟ َﻣﺎْﻟﺔ ( ﺟﻣﻊ اﻟﺳﱠﻼﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﺎز ﺗﻛﺳﯾره ﻓﻲ ﻗوﻟﮭم ِ ) :ﺟ َﻣﺎْل
وﺟ َﻣﺎْﺋِل ( ((). (٢
َ
واﺣﺗﻣﻠت ﺑﻘراءة ) ُﺟ َﻣﺎْ َ ْ
ﻻت ( ﺑﺿم اﻟﺟﯾم وﺑﺎﻷﻟف واﻟﺗﺎء ﻣﻌ ًﻧﻰ آﺧر وھﻲ اﻟﺣﺑﺎل اﻟﻐﻠﯾظﺔ ﻣن
)(٣

ﺣﺑﺎل اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ

 .وھﻲ ﻗﻠوس اﻟﺳﻔن  ،وھﻲ ﺣﺑﺎﻟﮫ اﻟﻌِظﺎم إذا اﺟﺗﻣﻌت ﻣﺳﺗدﯾرة ﺑﻌﺿﮭﺎ إﻟﻰ

ﺑﻌض) . (٤وﯾﺟوز أنْ ﯾﻛون ) ُﺟ َﻣﺎْ َ ْ
ﻻت ( ﺑﻣﻌﻧﻰ ) ِﺟ َﻣﺎْل (  ،ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل َ ) :ر ْﺧل ور َُﺧﺎْل  ،وظِ ْﺋر
ُ
وظ َؤ ْار ( واﻟﺗﺎء ﻟﺗﺄﻧﯾث اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ّ ،إﻻ أنﱠ اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﯾﻘوﻟون ھﻲ ﺣﺑﺎل اﻟﺳُﻔن) . (٥وذﻛر اﻟﻔرّاء أ ﱠﻧ ُﮫ
)) ﻗد ﺗﻛون ) ُﺟ َﻣﺎْﻻت ( ﺟﻣﻌﺎ ً ﻣن ﺟﻣﻊ اﻟ ِﺟ َﻣﺎْل ((
اﻟﻧﺣﺎس  ،وﯾﺟوز أنْ ﯾﻛون ﻣﺷﺗﻘﺎ ً ﻣن اﻟﺷﻲء اﻟﻣُﺟْ َﻣل (() . (٧ﻓﮭﻲ داﻟّﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﯾﯾن  :ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﻊ
)(٦

.وروي ﻋن اﺑن ﻋﺑﺎس ﻗﺎل  :إ ﱠﻧﮭﺎ )) ﻗطﻊ

ً
ﺟﻣﻠﺔ وﺗﻔﺻﯾﻼً ﺑﻘوﻟﮫ  )) :وﻗﺎل ﺑﻌﺿﮭم ُ ) :ﺟ َﻣﺎْﻻت (
وﺟﻣﻊ اﻟﺟﻣﻊ  .وأﻧﻛرھﺎ اﻷﺧﻔش اﻷوﺳط
وﻟﯾس ﯾﻌرف ھذا اﻟوﺟﮫ (( ). (٨
واﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ أﯾﺿﺎ ً ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻘراءة ) ِﺟ َﻣﺎْﻟَﺔ ( ﺑﻛﺳر اﻟﺟﯾم ﺑﻼ أﻟف ﻓﮭﻲ ﺟﻣﻊ ﺟﻣل ﻛﺄ ّﻧ ُﮫ
ﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ) ِﻓ َﻌﺎْل ( ﻓﻘﺎل ِ ) :ﺟ َﻣﺎْل ( ﺛم ﻟﺣﻘﺗ ُﮫ اﻟﺗﺎء ﻟﺗﺄﻧﯾث اﻟﺟﻣﻊ ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻟوا َ ) :ﻓﺣْ ل وﻓ َِﺣﺎْل
وﻓ َِﺣﺎْﻟﺔ() ، (٩وﻗُ ِرﺋت ) ِﺟ َﻣﺎْﻟَت ( ﺑﺎﻟﻛﺳر ﺑﻣﻌﻧﻰ ) ُﺟ َﻣﺎْ ٍل و ُﺟ َﻣﺎْﻟ ٍﺔ ( ﺑﺎﻟﺿم وھﻲ اﻟﻘُﻠُوس
ﺑﮭذا ﻗد اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ) ﺟﻣﻊ ﺟﻣل  ،وﺟﻣﻊ ﻗﻠوس اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ( .

)(١٠

 .ﻓﮭﻲ

ﻟذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول  :إنﱠ اﻷﺻول اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻔظﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﺿﺞ واﻟﻛﺑر
ت ﻣﺗﻌدد ٍة ﺳوّ ﻏت اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﻧﺎھﺎ اﻟﺻرﻓﻲ  ،وھذا ﺑدوره
وﻋِ َظم اﻟﺷﻲء ّ ،إﻻ أ ﱠﻧﮭﺎ ﻗد ﻗُ ِرﺋت ﺑﻘراءا ٍ
أ ّدى إﻟﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ اﻟدﻻﻟﯾﺔ  ،ﻓﺎﺳم اﻟﺟﻣﻊ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﻊ وﻛﻼھﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺟﻣﻊ
اﻟﺟﻣﻊ  .ﻓﻛ ّل واﺣد ٍة ﻣن ھذه اﻟﻣﻔردات ﻟﮭﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺔ دﻻﻟﯾﺔ إﻧﻣﺎزت ﺑﮭﺎ ﻋن أﺧﺗﮭﺎ  ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم
ﻣن ﺗﻌدد واﺧﺗﻼف اﻟﻣﺻﺎدﯾق ﺑﺎﻟﻘراءات اﻟﻣذﻛورة واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺎﺗﮭﺎ وﺗﻐﯾﯾر دﻻﻻﺗﮭﺎ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﻔﮭوم واﺣداً
ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ ُﻛﺑر اﻟﺷﻲء وﻋظﻣﺗﮫ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎدﯾق .
) (١ﯾﻧظر  :اﻹﺗﺣﺎف . ٥٨٢/٢ :
) (٢اﻟﻛﺷف ﻋن وﺟوه اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ وﻋﻠﻠﮭﺎ وﺣﺟﺟﮭﺎ . ٤٥٧/٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻹﺗﺣﺎف . ٥٨٢/٢ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٣٩٨/٨ :
) (٥ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس  ١٠٤٨ :ﻧﻘل ﻗول اﻟﻣﻔﺳرﯾن .
) (٦ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّاء . ١١٥ /٣ :
) (٧إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس  ١٠٤٨ :ـ . ١٠٤٩
) (٨ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن . ٥٦٣/٢ :
) (٩ﯾﻧظ ر  :ﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ رآن وإﻋراﺑ ﮫ  ،ﻟﻠزﺟ ﺎج  ، ٢٦٨/٥ :وﻛﺗ ﺎب اﻟﺳ ﺑﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ راءات  ، ٦٦٦ :واﻟﻛﺷ ف ﻋ ن
وﺟوه اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ وﻋﻠﻠﮭﺎ وﺣﺟﺟﮭﺎ . ٤٥٧/٢ :
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف . ٥٢٧/٤ :

١٧١

ََ
ّ
ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﰲ ﻓﻠﻚ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ

ّ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﺎﺿﻮﻳﺔ

• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻀﺎﺭﻋﻴﺔ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﺔ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ
ّ ً
ﺃﻭﻻ  :ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﳌﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ
ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﳌﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ اﻷﻓﻌﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻷول  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺎﺿوﯾﺔ .
اﻟﻣﺑﺣث ّ
)(١
وﺣﺳ َُن
اﻟﻣﺎﺿﻲ ھو )) ﻛﻠﻣﺔ دﻟّت وﺿﻌﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺣدث وزﻣﺎن اﻧﻘﺿﻰ ((  ،ﻓﮭو ﻣﺎ وﻗﻊ واﻧﻘطﻊ َ

زﻣن ﻗﺑل اﻟزﻣن اﻟذي أﻧت ﻓﯾﮫ) ،(٣وﻗد ﯾﻛون ﻗﺑل زﻣن
ﻣﻌ ُﮫ ﻟﻔظ أﻣس) .(٢ود ّل اﻟﺣدث ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ
ٍ
اﻟﻣﺗﻛﻠم) .(٤واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﻧﺎء واﻟدﻻﻟﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ وارد ؛ ﻷنﱠ اﻟزﻣن ﻟﯾس
وظﯾﻔﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣﻧﻔردة ؛ ﺑل ھو أﻣر ﺗﺣددهُ اﻟﻘراﺋن اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻌﺑﺎرة).(٥
وﯾرى ﺑرﺟﺷﺗراﺳر أَنﱠ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻧﻣﺎزت ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺳّﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻌﺎﻧﻲ أﺑﻧﯾﺔ
اﻟﻔﻌل وﺗﻧوﯾﻌﮭﺎ ؛ وذﻟك ﺑﺎﻗﺗراﻧﮭﺎ ﺑﺎﻷدوات وﺗﻧوّ ع ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﻌل ﺗﻧوﯾﻌﺎ ً أﻛﺛر ﺑﻛﺛﯾر ﻣﻣّﺎ ﯾوﺟد ﻓﻲ أﯾّﺔ
ﻟﻐﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺳﺎﺋر اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ  ،ﻓﮭﻲ أﺗﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻔﻌل اﻟوﻗﺗﯾﺔ).(٦
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﻧﺣن ﻧﻠﺣظ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآﻧﻲ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻧذﻛر
ﻣﻧﮭﺎ:

 ) -١أَ ْﻓ َﻌل َ(
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ] (( $pk÷]tã ß`»sÜø‹¤±9$# $yJßg©9y—r'sù )) :اﻟﺑﻘرة  [٣٦:واﻟﺻﯾﻐﺔ ) أَ َزﻟﱠﮭُﻣﺎ( ﺻﯾﻐﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
ﻣﺎﺿوﯾﺔ ﻋﻠﻰ وزن )أَ ْﻓ َﻌ َل( .وﻗد ﻗُ ِرﺋت اﻟﻠﻔظﺔ ﺑﻘراءﺗﯾن :
ف
اﻷوﻟﻰ ) :أَ َزﻟﱠﮭُﻣﺎ( وھﻲ ﻗراءة اﻟﺟﻣﮭور ﺑﺗﺷدﯾد اﻟﻼم ﺑﻐﯾر أﻟف  ،واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ) :أَزاﻟﮭﻣﺎ( ﺑﺄﻟ ٍ
ﺧﻔﯾﻔ ٍﺔ ﻣن ﻏﯾر ﺗﺷدﯾ ٍد وھﻲ ﻗراءة ﺣﻣزة وﺣده) .(٧ﻓﺄﺳﻔر ﻋﻧﮭﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﯾﻐﯾّر اﻟﻣﻌﻧﻰ ؛ ﻷنﱠ )أَ َزﻟﱠﮭﻣﺎ(
) (١ﺷرح اﻟﺣدود اﻟﻧﺣوﯾﺔ .٤٩ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﺷرح ﺟﻣل اﻟزﺟﺎﺟﻲ .١٢٩ /١ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل  ، ٢٢٤ /٧ :وﺷرح اﻟﻣراح ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف .٤٧ :
) (٤ﯾﻧظ ر  ) :ﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻣﺎﺿ ﻲ واﻟﻣﺿ ﺎرع ﻓ ﻲ اﻟﻘ رآن اﻟﻛ رﯾم (  ،اﻷﺳ ﺗﺎذ ﺣﺎﻣ د ﻋﺑ د اﻟﻘ ﺎدر ،ﻣﺟﻠﱠ ﺔ ﻣﺟﻣ ﻊ اﻟﻠﻐ ﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة  ،ﻋدد ،١٠/ﻟﺳﻧﺔ  ،١٩٥٨ص. ٦٥ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ :اﻟدﻻﻟﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم . ٥ -٤/٢ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﺗطور اﻟﻧﺣوي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ . ٨٩ :
) (٧ﯾﻧظ ر  :ﻛﺗ ﺎب اﻟﺳ ﺑﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ راءات  ،١٥٤:وروى أﺑ و ﻋﺑﯾ دة أنﱠ ﺣﻣ زة ﻗ رأ )ﻓﺄزاﻟﮭﻣ ﺎ( ﺑﺎﻹﻣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻊ اﻷﻟ ف ،
وﻗﺎل :إنﱠ ھذا ﻏﻠط  ،ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق.
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واﻷﺻل ﻓﯾﮫ ) َز ﱠل( اﻟﻼزم  ،وﺑﮭذا ﯾﻛون ﻣن ) أَ ْﻓ َﻌ َل ُﯾ ْﻔ ِﻌ ُل() ،(١وﯾﻘﺎل ﻓﻲ
ف واﺣ ٍد ،
ﺛﻼﺛﻲ ﻣزﯾد ﺑﺣر ٍ
ِ
ف واﺣ ٍد أم
ﻣﺿﺎرع َز ﱠل َ :ﯾ َز ﱡل و َﯾ ِز ﱡل وھﻣﺎ ﻟﻐﺗﺎن ﻓﯾﮫ) .(٢ﻓﮭذا اﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﻛوﻧﮫ ﺛﻼﺛﯾﺎ ً ﻣزﯾداً ﺑﺣر ٍ
رﺑﺎﻋﯾﺎ ً ﻣﺿﻌّﻔﺎ ً  ،واﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﺿﺎرﻋ ِﮫ ﻣﻔﺗوح اﻟﻌﯾن أم ﻣﻛﺳورھﺎ ) َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل أو َﯾ ْﻔ َﻌ ُل( ﺑﺎﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻐﺔ  .ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎح )) َزﻟَ ْﻠ َ
ﻣﻧطق((
طﯾن أو
ت ﯾﺎ ﻓﻼن ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ َﺗ ِز ﱡل َزﻟﯾﻼً  ،إذا َز ﱠل ﻓﻲ
ٍ
ٍ
واﻟزﻟﱠﺔ  :اﻧزﻻق اﻟرﺟل ﻣن ﻏﯾر ﻗﺻ ٍد  ،ﯾﻘﺎل َ :زﻟﱠت اﻟﻘدم اﻧﺣرﻓت ﻋن ﻣوﺿﻌﮭﺎ  ،واﺳﺗﻌﻣل ﻣﺟﺎزاً
ﱠ
)(٤
ِي ﺑﺎﻟﮭﻣزة  )) ،وأَ َزﻟﱠ ُﮫ اﻟﺷﯾطﺎن :
ﻟﻠوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺧطﺎﯾﺎ  ،وﻣﻧﮫ ﻗﯾل  :أَ َزﻟﱠ ُﮫ أوﻗﻌ ُﮫ ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ  ،ﻓ ُﻌد َ
)(٣

.

أزاﻟﮫ أو طﻠب َزﻟﱠ َﺗ ُﮫ(().(٥
وﯾﻛون اﻟﻣﻌﻧﻰ أوﻗﻌﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﱠ
اﻟزﻟﱠﺔ  ،وﯾﺣﺗﻣل أنْ ﯾﻛون ﻣن ) َز ﱠل( ﻋن اﻟﻣﻛﺎن إذا ﺗﻧﺣﻰ ﻓﯾﺗﺣدان
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ) .(٦ﻓﺄ َ َزﻟﱠﮭﻣﺎ اﻟﺷﯾطﺎن  :أﻛﺳﺑﮭﻣﺎ ﱠ
اﻟزﻟﱠﺔ واﻟﺧطﯾﺋﺔ  ،وﯾﺻﺢ أنْ ﯾﻛون )أَ َزﻟﱠﮭﻣﺎ( ﺑﻣﻌﻧﻰ
) َﻧﺣّ ﺎھﻣﺎ( وﻛﻼ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺻواب ﺣﺳن) .(٧ﻓـ ) َز ﱠل( أﺻل ّ
ﻣطرد ﻣﻧﻘﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺿﺎﻋف  ،وﻛذﻟك ﻛل
وز ﱠﻻً  .واﻟﻣﺎء ﱡ
ﻛل زاي ﺑﻌدھﺎ ﻻم ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺛﻲ ﺗﻘول َ :ز ﱠل ﻋن ﻣﻛﺎﻧﮫ َزﻟﯾﻼً َ
اﻟزﻻل اﻟﻌذب؛ ﻷَ ﱠﻧ ُﮫ ﯾزل
ﻋن ظﮭر اﻟﻠﺳﺎن ﻟرﻗﺗ ِﮫ  ،ﱠ
واﻟزﻟﱠﺔ اﻟﺧطﺄ ؛ ﻷنﱠ اﻟ ُﻣﺧطﺊ َز ﱠل ﻋن ﻧﮭﺞ اﻟﺻواب).(٨
أﻣّﺎ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﻗراءة )أزاﻟﮭﻣﺎ( ﻣﺄﺧوذة ﻣن )) َز ْا َل َﯾ ُز ْو ُل ،ﺗﻘول  :زال اﻟرﺟ ُل وأزاﻟﮫ
ف واﺣ ٍد أﺟوف) .(١٠و)) اﻟزوال
ﻓﻼن (() .(٩ﻓﮭو ﻣن )أَ ْﻓ َﻌ َل ُﯾ ْﻔ ِﻌ ُل( اﻟﻼزم  ،وھو ﺛﻼﺛﻲ ﻣزﯾد ﺑﺣر ٍ
ﯾﻘﺎل ﻓﻲ ﺷﻲ ٍء ﻗد ﻛﺎن ﺛﺎﺑﺗﺎ ً ﻗﺑ ُل (() .(١١ﻗﺎل اﻷﻋﺷﻰ :
) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻ ل ﻓ ﻲ ﻋﻠ م اﻟﺻ رف  ، ٤٩٣ :وﯾﺣﺗﻣ ل أنْ ﯾﻛ ون رﺑﺎﻋﯾ ﺎ ً ﻣﺿ ﻌﻔﺎ ً ،ﻣﺛ ل  :أَ َﺣ بﱠ و ُﯾ ِﺣ بﱡ .
اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق.
) (٢ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ .٤٤٥ /٣ :
) (٣اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٢٨٧ /٢ :ﻣﺎدة )زﻟل( .
) (٤ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل دراﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻗرآﻧﯾﺔ .١٦٦ :
) (٥ﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ .٤٤٥ /٣ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻹﺗﺣﺎف .٣٨٨ /١ :
) (٧ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّاء  ،٣١ /١ :وﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج .١١٥ /١ :
) (٨ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٤٣١ :ﻣﺎدة ) َز ﱠل(.
) (٩ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻸﺧﻔش اﻷوﺳط .٧٣ /١ :
) (١٠ﯾﻧظ ر  :اﻟﻣﻌﺟ م اﻟﻣﻔﺻ ل ﻓ ﻲ ﻋﻠ م اﻟﺻ رف  ، ٤٩١ :وﯾﺣﺗﻣ ل أنْ ﯾﻛ ون رﺑﺎﻋﯾ ﺎ ً أﺟوﻓ ﺎ ً ﻣﺛ ل  :أﻗ ﺎل و ُﯾ ِﻘ ْﯾ ُل ،
اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (١١اﻟﻣﻔردات  ، ٣٨٧ :ﻣﺎدة ) زال(.
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ﻣﺎ ﺑﺎﻟُﮭﺎ ﺑﺎﻟﻠﱠﯾل زال زوا َﻟﮭﺎ). (١

ھذا اﻟﻧﮭﺎر ﺑدا ﻟﮭﺎ ﻣن ھ ﱢﻣﮭﺎ

و)) ﯾﻘﺎل  :أزاﻟﮫ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﮫ ﯾ ُِزﯾْﻠ ُ ُﮫ إِ ً
زاﻟﺔ  ،وﯾﻘﺎل  :أزال ﷲ زواﻟﮫ  ،إذا ُدﻋِ َﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺑﻼء
واﻟﮭﻼك (() ، (٢ﯾﻘوﻟون  )) :زال اﻟﺷﻲء زواﻻً وزاﻟت اﻟﺷﻣس ﻋن ﻛﺑد اﻟﺳﻣﺎء ﺗزول  ،وﯾﻘﺎل :
أَ َز ْﻟ ُﺗ ُﮫ ﻋن اﻟﻣﻛﺎن وزوّ ﻟﺗ ُﮫ ﻋﻧﮫ  ،ﻗﺎل ذو اﻟرّ ﻣّﺔ :
وﺑﯾﺿﺎء ﻻ ﺗﻧﺣﺎش ُ ِﻣ ﱠﻧﺎ وأ ُ ﱡﻣﮭﺎ

إذا ﻣﺎ َرأَﺗﻧﺎ ِزﯾل ِﻣ ﱠﻧﺎ َز ِوﯾﻠﮭﺎ ((). (٣

واو) ،(٤واﻷﺻل ﻓﻲ )زال(
أﻣّﺎ ) َز َﯾ َل( ﻓﺎﻟزاي واﻟﯾﺎء واﻟﻼم ﻟﯾس أﺻﻼً ﻟﻛن اﻟﯾﺎء ﻓﯾﮫ ﻣﺑدﻟﺔ ﻣن ٍ
ھو ) َز َو َل( وﻟﯾس ) َز َﯾ َل( ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻧﺣﻲ  ،ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ اﻟﺳرﻗﺳطﻲ أَنﱠ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﺑﺎﻟﯾﺎء ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺣﻲ دون ﺳواه) .(٥ﻗﺎل اﺑن ﺧﺎﻟوﯾﮫ وﺣﺟّ ﺔ ﻣن أﺛﺑت اﻷﻟف أ ﱠﻧ ُﮫ ﻗد ﺟﻌﻠ ُﮫ ﻣن
اﻟزوال واﻻﻧﺗﻘﺎل واﻟﺗﻧﺣﻲ ﻋن اﻟﺟ ّﻧﺔ).(٦
وزﻟﱠ ْ
إذن ﻓـ )أَ َز ﱠل( ﻣن اﻟزﻟل  ،وھو ﻋﺛور اﻟﻘدم  ،وﯾﻘﺎل َزﻟﱠ ْ
ت ﻗدﻣُﮫ َ
ت ﺑﮫ اﻟﻧﻌل  ،واﻟزﻟل ﻓﻲ
اﻟرأي واﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺟﺎز  .أﻣّﺎ )أزال ( ﻓﻣن اﻟزوال وأﺻﻠ ُﮫ اﻟﺗﻧﺣﯾﺔ  ،واﻟﮭﻣزة ﻓﻲ ﻛﻼ
اﻟﻔﻌﻠﯾن ﻟﻠﺗﻌدﯾﺔ).(٧
ﯾﻼﺣظ أَ ﱠﻧ ُﮫ ﻗد ورد اﺣﺗﻣﺎﻻن ﻓﻲ أﺻل ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎﺿﻲ واﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺟذره )زﻟل أم زول(
ﻓﯾﺑدو أ ﱠﻧﮭﻣﺎ ﯾﻐﯾّران اﻟﻣﻌﻧﻰ ؛ ﻷنﱠ اﻟزﻟل ﻏﯾر اﻟزوال واﻹزاﻟﺔ  .وﺑﮭذا ﯾﻛون اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن .
إﻻ ّ أنﱠ )أَ َزﻟﱠﮭﻣﺎ ( و )أزاﻟﮭﻣﺎ( ﯾؤدﯾﺎن ﺑﻣن وﻗﻌﺎ ﻋﻠﯾﮫ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟ ٍﺔ واﺣد ٍة  ،وھﻲ اﻟﺧروج ﻋن اﻟﺟﺎ ّدة
اﻟﺗﻲ اﺧﺗطﮭﺎ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺑﺷر ؛ ﻷنﱠ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺧطﯾﺋﺔ ھو اﻟزﻟل ﻋﯾﻧﮫ  ،واﻹزاﻟﺔ ھﻲ
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  .ﻓﻔﻲ اﻷوﻟﻰ ﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻟزﻟل واﻟﺧطﯾﺋﺔ  ،واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﻌﻠﯾﮭﻣﺎ .
ﻓﺎﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ أداء اﻟﻣﻌﻧﻰ ؛ ﻷنﱠ اﻟزﻟل واﻟﺧطﺄ ﻏﯾر اﻟزوال واﻟﺗﻧﺣﻲ ،
وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻻﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺑﺄَنﱠ ﻛل ﻣن
) (١ﯾﻧظر  :دﯾواﻧﮫ  ، ٢٧ :وﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ،٢١٦/٣ :ﻣﺎدة )زول(.
) (٢إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق .٢٧٢ :
) (٣ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٤٤٤ :ﻣﺎدة ) زول (  ،وﯾﻧظر  :ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ،٢١٦ /٣ :ﻣﺎدة )زﯾل(  ،ودﯾواﻧﮫ.٢٤٥ :
.٢٤٥
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٤٤٥ :ﻣﺎدة ) زﯾل(.
) (٥ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ .٤٤٢ /٣ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ .٢٨ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .٣١١ /١ :
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اﻟﺧطﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﺣﻲ ﺗﻧﺗﺟﺎن اﻟزوال واﻻﻧﺗﻘﺎل ﻋن اﻟﺟ ﱠﻧﺔ  ،وھذا ﻣﻌروف ﻓﻲ ﻗﺻّﺔ إﺧراج إﺑﻠﯾس ﻵدم
وﺣوّ اء )ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ اﻟﺳّﻼم( ﻣن اﻟﺟ ّﻧﺔ .

َ ) -٢ﻓ ُﻌل َ (
وﻗد ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ] (( ôMt/u‘ur ôN¨”tI÷d$# uä!$yJø9$# $pköŽn=tæ $uZø9t“Rr& ô!#sŒÎ*sù)) :ﻓﺻﻠت [٣٩ :إنﱠ ﻟﻔظﺔ
)رﺑت( ﺻﯾﻐﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣﺎﺿوﯾﺔ ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ ُﻌ َل( اﻟﻼزم  ،وﻣﺿﺎرﻋﮫ ) َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل( ﺛﻼﺛﻲ ﻧﺎﻗص واوي
اﻟﻼم  ،ﻓﮭو َرﺑ َُو َﯾرْ ﺑُو  ،ﻣﺛل َ :ﺳر َُو َﯾﺳْ رُو) .(١ﺗﻘول َ )) :ر َﺑﺎ اﻟﺷﻲ ُء َﯾرْ ﺑُو َرﺑ َْواً ،أي  :زاد .
ور َﺑ ْو ُ
ت اﻟراﺑﯾﺔ ﻋﻠوﺗﮭﺎ  ،وﻛذﻟك اﻟرﱡ ﺑ َْوة (() .(٢وھﻲ
واﻟراﺑﯾﺔ  :اﻟرﺑو وھو ﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣن اﻷرض َ .
ﻣﺛﻠﺛﺔ اﻟﻔﺎء واﻻﺧﺗﯾﺎر ﻣن اﻟﻠﻐﺎت ) ُرﺑ َْوة( ﺑﺎﻟﺿم  ،واﻟﻔﺗﺢ ﻟﻐﺔ ﺗﻣﯾم) .(٣ﻓﯾﻘﺎل ﻓﻲ ﺗﺛﻧﯾﺔ َر َﺑﺎ ِ ) :رﺑوان(
) ِرﺑوان( وھو ﻣذھب ﺳﯾﺑوﯾﮫ  ،واﻟﻛوﻓﯾون ﯾﻘوﻟون ) :رﺑﯾﺎن( ﺑﺎﻟﯾﺎء  ،وﯾﻛﺗﺑون ) َر َﺑﺎ( ﺑﺎﻟﯾﺎء) .(٤ﻓﮭو
اﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﻻم اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎﺿﻲ  ،أھﻲ واو أم ﯾﺎء ؟
وﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس  :اﻟراء واﻟﺑﺎء واﻟﺣرف اﻟﻣﻌﺗل ﯾ ﱡدل ﻋﻠﻰ أﺻل واﺣد وھو اﻟزﯾﺎدة واﻟﻧﻣﺎء
واﻟﻌﻠو  ،وﻣﻧﮫ اﻟرﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ) .(٥وﻗﯾل  :إ ﱠﻧﮭﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋظﻣت) ،(٦أو ﺑﻣﻌﻧﻰ
ُ
رﺑﯾت ﻓﻲ ﺑﻧﻲ ﻓﻼن ورﺑوت َرﺑ َْواً ورﺑﯾﺎ ً ﺑﻣﻌﻧﻰ  :ﻧﺷﺄت ﻓﯾﮭم). (٨
اﻧﺗﻔﺧت وارﺗﻔﻌت) .(٧ﻓﯾﻘﺎل
وﻗد ﺗﻛون ﻣن َ :ر َﺑﺎ َﯾرْ ﺑُو َرﺑ َْواً ﺑﻣﻌﻧﻰ  :ارﺗﻔﻊ  ،ورﺑﺎ اﻟرﺟل  :أﺧذه اﻟ ُﺑﮭْر واﻟﻧﻔس).(٩
إذن إنﱠ اﻻﺣﺗﻣﺎل وارد ﻓﻲ ﻻم اﻟﻔﻌل )واو أو ﯾﺎء ( ﺑﯾن اﻟﺑﺻرﯾﯾن واﻟﻛوﻓﯾﯾن .ﻗﺎل أﺑو ﺟﻌﻔر :
ﺳﻣﻌت أﺑﺎ إﺳﺣﺎق ﯾﻘول  :ﻟﯾس ﯾﻛﻔﯾﮭم أنْ ﯾﻐﻠطوا ﻓﻲ اﻟﺧط ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺟﺎوزوا ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﺛﻧﯾﺔ  .ﻗﺎل أﺑو
) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف .٤٥٩ :
) (٢اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٧١٠ /٢ :ﻣﺎدة )رﺑﺎ(  ،ﻓﻘد ذﻛر اﻟﺟوھري أَنﱠ ﻓﻲ ) ُرﺑ َْوة( أرﺑﻊ ﻟﻐﺎت  ،ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻ در اﻟﺳ ﺎﺑق .
وذﻛر اﺑن ﺧﺎﻟوﯾﮫ أنﱠ ﻓﯾﮭﺎ ﺳت ﻟﻐﺎت ﯾﻧظر  :ﻟﯾس ﻓ ﻲ ﻛ ﻼم اﻟﻌ رب  ،٧٩ -٧٨ :إﻻّ أنﱠ اﻟﻔﯾروزاﺑ ﺎدي ﻗ ﺎل  :إنﱠ
ﻓﯾﮭﺎ ﺛﻣﺎن ﻟﻐﺎت  .ﯾﻧظر  :اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط  ،١١٨٣ – ١١٨٢ :ﻣﺎدة )رﺑﺎ ( .
) (٣ﯾﻧظر  :إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق  ،١١٧ :وأﺑﻧﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل دراﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻗرآﻧﯾﺔ .١٦٣ -١٦٢ :
) (٤ﯾﻧظر  :إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق  ،٢١٢ :وإﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس .٧٩١ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٤٢٠ -٤١٩ :ﻣﺎدة )رﺑﺎ(.
) (٦ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج .٣٨٨ /٤ :
) (٧ﯾﻧظر  :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن .٢١ /٩ :
) (٨ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  :ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ .٦٠ /٣ :
) (٩ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٤١٩ :ﻣﺎدة )رﺑﺎ(  ،وﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ .٦٠ /٣ :
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ل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎﻟ ُﮫ اﻟﺑﺻرﯾون  .ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ þ’Îû (#uqç/÷Žz•j9Ï $\/h‘Í `ÏiB OçF÷•s?#uä !$tBur )) :
ﺟﻌﻔر  :واﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﯾد ﱡ
)(١

&] (( Ä¨$¨Z9$# ÉAºuqøBrاﻟروم. [٣٩:
واﺣﺗﻣﻠت اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﺣﺗﻣﺎﻻً آﺧر ﺑﻘراءة ) َر َﺑﺄ َ ْ
ت( ﺑﺎﻟﮭﻣز ﻣن ) اﻟرﺑﯾﺋﺔ ( وھو اﻻرﺗﻔﺎع ،
ورﺑ َُؤ َﯾرْ ﺑُؤُ  :إذا ارﺗﻔﻊ () . (٢ﻣن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ َﻌ ُل ( اﻟﺛﻼﺛﻲ
ﻓﻣﻌﻧﺎه ارﺗﻔﻌت  .ﯾﻘﺎل َ ) :ر َﺑﺄ َ َﯾرْ َﺑﺄ ُ َ ،
اﻟﻣﮭﻣوز) .(٣وھو ﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻻﻣﮫ أو ﻋﯾﻧﮫ أﺣد أﺣرف اﻟﺣﻠق اﻟﺳﺗﺔ وھﻲ ) اﻟﮭﻣزة واﻟﮭﺎء
واﻟﻌﯾن واﻟﺣﺎء واﻟﻐﯾن واﻟﺧﺎء () .(٤وﻣﻌﻧﻰ )) َر َﺑﺄ َ ْ
ت أي  :ارﺗﻔﻌت ؛ ﻷنﱠ اﻟﻧﺑت إذا َھ ﱠم أنْ ﯾظﮭر
ارﺗﻔﻌت ﻟﮫ اﻷرض (() .(٥وھذه اﻟﻘراءة راﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎء ﺑﻣﻌﻧﺎھﺎ إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻗراءة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ؛
وذﻟك أنﱠ اﻷرض إذا رﺑت ارﺗﻔﻌت  ،واﻟراﺑ ُﺊ ﻣﺛﻠﮫ أﯾﺿﺎ ً ؛ ﻷ ﱠﻧﮫ ھو اﻟﻣرﺗﻔﻊ وﻣﻧﮫ اﻟرﺑﯾﺋﺔ وھو
طﻠﯾﻌﺔ اﻟﻘوم وذﻟك ﻟﺷﺧوﺻﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿﻊ اﻟﻣرﺗﻔﻊ  .ﻓﮭو أﺻل ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟﻲ وﻣﻧﮫ
َﻣرْ َﺑﺄَة اﻟﺑﺎزي اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﻘف ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻗﺎل اﻣرؤ اﻟﻘﯾس :
وﻛــــل ﱞ ﺑـــ َﻣ ْر َﺑﺄ َ ٍة ﻣﻘﺗﻔــــــ ْر).(٦

وﻗد أﻏﺗدي وﻣﻌﻲ اﻟﻘﺎﻧﺻﺎن

ور َﺑﺄ َ ( ﯾﺷﺗرﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﺻل
وﻣن ھذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول  :إنﱠ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻠﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن ) َرﺑ َُو َ
اﻟواﺣد ﻟﮭذه اﻟﻣﺎ ّدة ﺑﺎﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻌﺎم وھو ) اﻟزﯾﺎدة واﻟﻧﻣﺎء واﻟﻌﻠو ( وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ھذا اﻻﺷﺗراك
ﺗﺑﻘﻰ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ﻓﻲ دﻻﻟﺗﯾﮭﻣﺎ  .وﻣﺎ ھﻣﺎ إﻻ ّ ﻣﺻداﻗﺎن ﻟذﻟك اﻟﻣﻔﮭوم .

) (١ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس .٧٩١ :
) (٢ﯾﻧظر :إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق  ،١٥٤ :وإﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس  ،٧٩١ :وﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ،٦٤٢ /٢ :واﻟﺑﺣ ر
واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .٣٢٨ /٦ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف .٤٣٨ :
) (٤ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ .٢٥٤ :
) (٥اﻟﻛﺷﺎف .١١٥ /٤ :
) (٦ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٤٢٠ :ودﯾواﻧﮫ .١١١ :
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َ ) -٣ﻓ َﻌل َ (
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ] (( 8ìÏ%#ur 5>#x‹yèÎ/ 7@Í¬!$y™ tAr'y™ )) :اﻟﻣﻌﺎرج  [١ :ﻓـ ) َﺳﺄ َ َل( ﺻﯾﻐﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ وھﻲ ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل( وﻣﺿﺎرﻋﮫ ) َﯾ ْﻔ َﻌ ُل( ﺛﻼﺛﻲ ﻣﮭﻣوز ﻣﺗﻌ ٍد  ،ﺗﻘول َ :ﺳﺄ َ َل
َﯾﺳْ ﺄ َ ُل) ،(١ﻣﮭﻣوز اﻟﻌﯾن وھﻲ أﺻﻠﯾﺔ ﻓﯾﮫ  :ﻣﺛل ) ذﺋب وﺟﺄر().(٢
ﻗُ ِر َﺋت اﻟﻠﻔظﺔ ﺑﻘراءﺗﯾن أ ّدﺗﺎ إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ  ،وھﻣﺎ َ ) :ﺳﺄ َ َل  ،و َﺳﺎْ َل () (٣ﻓﺎﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل ﺑﻘراءة
) َﺳﺄ َ َل( اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﮭﻣوز  ،وھﻲ ﻗراءة اﻟﺟﻣﮭور ﻣن اﻟﺑﺻرﯾﯾن واﻟﻛوﻓﯾﯾن  ،واﻟﻔﻌل ﻣن اﻟﺳؤال
واﻟﮭﻣز ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎﺷﯾﺔ ﻓﯾﮫ) . (٤و)) اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻟﻣن ھﻣز أَ ﱠﻧ ُﮫ أﺗﻰ ﺑ ِﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﺻل (() (٥؛ ﻷَنﱠ ))اﻟﺳﯾن
ً
))اﻟﺳﯾن واﻟﮭﻣزة واﻟﻼم ﻛﻠﻣﺔ واﺣدة  ،ﯾﻘﺎل َ :ﺳﺄ َ َل َﯾﺳْ ﺄ َ ُل ﺳؤاﻻً
وﻣﺳﺄﻟﺔ (() . (٦واﻟﺳؤال ھو
))اﺳﺗدﻋﺎء ﻣﻌرﻓ ٍﺔ أو ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ (() ، (٧وأﺻل َﺳﺄ َ َل ﺑﺎﻟﮭﻣز إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺳؤال أنْ
ﯾﺗﻌدى إﻟﻰ ﻣﻔﻌوﻟﯾن ﻛﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ Ÿxsù ( 8xÎ=»|¹ çŽ•ö xî î@uHxå ¼çm¯RÎ) ( š•Î=÷dr& ô`ÏB }§øŠs9 ¼çm¯RÎ) ßyqãZ»tƒ tA$s% )) :

@] (( íNù=Ïæ ¾ÏmÎ/ y7s9 }§øŠs9 $tB Ç`ù=t«ó¡nھود  [٤٦ :وﯾﺟوز أن ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌول واﺣد ﻛﺄﻋطﯾت وﻛﺳوت
ﻛﻘوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ] (( ÷Läêø)xÿRr& !$tB Ì(#qè=t«ó™ur )) :اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﺔ .(٨)[١٠ :
ف
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻗراءة )ﺳﺎل() ، (٩وﺗرك اﻟﮭﻣز ﯾﺣﺗﻣل ﺛﻼﺛﺔ اﺣﺗﻣﺎﻻت أﯾﺿﺎ ً .اﻷوّ ل ؛ ﺑﺄﻟ ٍ
ﺑﻼ ھﻣز ﺑوزن )ﻗﺎل( وھﻲ ﻟﻐﺔ ﻗرﯾش ﻓﮭو ﻣن اﻟﺳؤال أﯾﺿﺎ ً أ ُﺑدﻟت ھﻣزﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻗﯾﺎس ،

) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف .٤٣٨ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﺳر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﻋراب .٨٣ /١ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات  ،٦٥٠ :وﻛﺗﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘراءات .٥٠٣ :
) (٤ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس  ،١٠٠٤ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط  ، ٣٢٦ /٨ :واﻹﺗﺣﺎف .٥٦٠ /٢ :
) (٥اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ .٢٣٠ :
) (٦ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ،٤٧٩ :ﻣﺎدة )ﺳﺄل(.
) (٧اﻟﻣﻔردات  ،٤٣٧ :ﻣﺎدة ) ﺳﺄل(.
) (٨ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن .٧٥٦ /٢ :
) (٩ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘراءات .٥٠٣ :
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واﻟﻘﯾﺎس ﺑﯾن ﺑﯾن) ، (١ﻟﻛﻧﮫ ﺣﻛﺎه ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﺑﻘوﻟﮫ  )) :واﻋﻠم أنﱠ اﻟﮭﻣزة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘق أﻣﺛﺎﻟﮭﺎ أھل اﻟﺗﺣﻘﯾق
اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن ﺑﻧﻲ ﺗﻣﯾم وأھل اﻟﺣﺟﺎز وﺗﺟﻌل ﻓﻲ ﻟﻐﺔ أھل اﻟﺗﺧﻔﯾف ﺑﯾن ﺑﯾن ﺗﺑدل ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ اﻷﻟف إذا
ﻛﺎن ﻣﺎ ﻗﺑﻠﮭﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺎ ً .(٢)((...وﺣﺟﺗﮭم ﻓﯾﮭﺎ أ ﱠﻧﮭم أرادوا اﻟﺗﺧﻔﯾف) ،(٣واﻟوﺟﮭﺎن ﺟﺎﺋزان). (٤
واو  ،وھﻲ ﻟﻐﺔ ﺑﻣﻧزﻟﺔ ﺧﺎف وﺧوف ﻓﮭو ﺧﺎﺋف ،
أ ّﻣﺎ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ؛ ﻓﯾﻛون اﻷﻟف ﺑدﻻً ﻣن ٍ
وﻗﺎل وﻗول ﻓﮭو ﻗﺎﺋل  ،وﺣﻛﺎه ﺳﯾﺑوﯾﮫ وﻏﯾره) .(٥ﺗﻘول  :اﻟرﺟﻼن ﯾﺗﺳﺎءﻻن وﯾﺗﺳﺎوﻻن ﺑﻣﻌﻧﻰ
واﺣد).(٦
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻟث  :ﻣن )ﺳﺎل ﯾﺳﯾل ( ﺛﻼﺛﻲ أﺟوف ﯾﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل( ﻣﺛل ﺑﺎع
ب).(٨
َﯾ ِﺑ ْﯾ ُﻊ) ،(٧ﺑﻣﻧزﻟﺔ  :ﻛﺎل ﯾﻛﯾل  ،وھو ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟرﯾﺎن واﻟﺳﯾﻼن  ،أي  :ﺟرى وا ٍد ﺑﻌذا ٍ
ﺟرﯾﺎن واﻣﺗدا ٍد  ،ﯾﻘﺎل  :ﺳﺎل اﻟﻣﺎء
ﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس  )) :اﻟﺳﯾن واﻟﯾﺎء واﻟﻼم أﺻل واﺣد ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ
ٍ
)(٩
وﻏﯾره ﯾﺳﯾل ﺳﯾﻼً وﺳﯾﻼﻧﺎ ً ((  .وﯾﻘﺎل  :ﺳﺎل اﻟﺷﻲء ﯾﺳﯾل  ،واﺳﻠﺗ ُﮫ أﻧﺎ  .ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ z$uZù=y™r&ur )) :

 ] (( Ì•ôÜÉ)ø9$# tû÷ütã ¼çms9ﺳﺑﺄ  [١٢ :أي  :أذﺑﻧﺎ ﻟﮫ  ،واﻹﺳﺎﻟﺔ ھﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطر ﺗﺣﺻل ﺑﻌد اﻹذاﺑﺔ).(١٠
إذن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول  :إنﱠ اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ) َﺳﺄ َ َل( اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ واﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟواردة ﻓﯾﮭﺎ ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف
ﻓﻲ أﺻﻠﮭﺎ وﻣن ﺛ ﱠم ﺗؤدي إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎھﺎ  ،ﻷَنﱠ ) َﺳﺄ َ َل( ﻏﯾر )ﺳﯾل(  ،ﻓﺎﻷوّ ل ﻣن اﻟﺳؤال
واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺳﯾﻼن واﻟﺟرﯾﺎن  .أﻣّﺎ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻹظﮭﺎر واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻟﻠﮭﻣزة ﻓﻼ ﯾﻣﺛل ّإﻻ ﻟﻐﺔ ،
ئ ﺑﮭﻣﺎ .
وﻗُ ِر َ

) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف  ،٤٦١ /٤ :واﻹﺗﺣﺎف .٥٦٠ /٢ :
) (٢اﻟﻛﺗﺎب  ٥٥٣ /٣ :ـ .٥٥٤
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ .٢٣٠ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن .٤٤٥ /١٠ :
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب  ٥٥٣ /٣ :ـ  ، ٥٥٤واﻟﻣﻧﺻف .٢٢٤ -٢٢٣ :
) (٦ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج .٢١٩/٥ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف .٤٦٨ :
) (٨ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘراءات  ،٥٠٣ :وﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ،٧٥٦ /٢ :واﻹﺗﺣﺎف .٥٦٠ /٢ :
) (٩ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ،٤٧٩ :ﻣﺎدة ) ﺳﯾل ( .
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ،٤٣٧ :ﻣﺎدة )ﺳﯾل(.

١٧٨

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ اﻷﻓﻌﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

 ) -٤ا ْﺳ َﺗ ْﻔ َﻌل َ (
وﻗد ورد ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ] (( $wŠÅgwU (#qÝÁn=yz çm÷YÏB (#qÝ¡t«øŠtFó™$# $£Jn=sù )) :ﯾوﺳف  [٨٠ :اﻟﻔﻌل ) اﺳﺗﯾﺋﺳوا(
ِس (
وھو ﻓﻌل
ٍ
ﻣﺎض ﻋﻠﻰ وزن )اﺳﺗﻔﻌل( ﺑزﯾﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )أﻟف ﺳﯾن ﺗﺎء( ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﺑﻧﺎء ) َﯾﺋ َ
وﻣﻌﻧﺎه  :اﻟﻘﻧوط  ،ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ ِﻌ َل ( اﻟذي ﻣﺿﺎرﻋﮫ ) َﯾﯾْﺄَسُ ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﯾ ْﻔ َﻌ ُل () ،(١ﻗﺎل اﺑن
ِس َﯾﯾْﺄَسُ َﯾﺄْ َﺳﺎ ً ﻓﮭو َﯾﺎْ ِﺋسٌ (().(٢
اﻟﻣؤدب  :إ ّﻧ ُﮫ ﻣن )) َﯾﺋ َ
واﺣﺗﻣل ﻣﺿﺎرﻋﮫ أنْ ﯾﻛون ) َﯾ ْﯾﺋِسُ ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل ( وھﻲ ﻟﻐﺔ ﻓﯾﮫ  ،ذﻛر ﺳﯾﺑوﯾﮫ  :إنﱠ ھذا
س َﯾ ْﯾﺋِسُ ) (٣؛ ﻷنﱠ اﻟﮭﻣزة إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻧﻛﺳرة
ِس َﯾﯾْﺄَسُ  ،و َﯾﺄ َ َ
ﻋﻧد أﺻﺣﺎﺑﻧﺎ إ ّﻧﻣﺎ ﯾﺟﻲء ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺗﯾن َ ...ﯾﺋ َ
ﻣﻧﻛﺳرة وﻗﺑﻠﮭﺎ ﻓﺗﺣﺔ ﺻﺎرت ﺑﯾن اﻟﮭﻣزة واﻟﯾﺎء اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﯾن اﻟﮭﻣزة واﻷﻟف
ك ﺗﻘرﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﺳﺎﻛن وﻟوﻻ ذﻟك ﻟم ﯾدﺧل
ك ﻟم ﺗﺗم اﻟﺻوت ھﮭﻧﺎ وﺗﺿﻌّﻔﮫ ﻷ ﱠﻧ َ
اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ  ،أﻻ ﺗرى أ ﱠﻧ َ
ِس ( و) َﺳ ِﺋ َم ().(٤
اﻟﺣرف وھن وﻣن ذﻟك َ ) :ﯾﺋ َ
ي أَنﱠ ﺑﻌض اﻟﻌرب ﯾﻘوﻟون ﻓﻲ ﻣﺿﺎرﻋﮫ ) َﯾﺎْأس( وھﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﺗطورة ﻋن اﻟﺻﯾﻐﺔ
وﻗد ر ُِو َ
اﻷﺻﻠﯾﺔ )ﯾﯾﺄس().(٥وﯾﺗﻐﯾّر ﻣﻌﻧﺎھﺎ ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن ﺑﮭﺎ،ﻓﮭﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ َﻋﻠِ َم ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻧﺧﻊ،ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋر:
اﻟﺷﺎﻋر:
زھدم) (٦؟
أﻟم ﺗﯾﺄﺳوا أ ﱢﻧﻲ اﺑن ﻓﺎرس
ِ

أﻗول ﻟﮭم ﺑﺎﻟﺷﻌب إذ َﯾ ْﯾﺳِ رو َﻧﻧﻲ

ﻗُ ِرﺋت اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿوﯾﺔ ﺑﻘراءﺗﯾن  ) :اﺳ َﺗ ْﯾ َﺋﺳُوا (  ) ،اﺳﺗﺎﯾﺳوا () . (٧وﻗﯾل  :إ ﱠﻧﮭﺎ ﻟﻐﺔ ﻓﯾﮫ،
ُ
ُ
ﯾﺋﺳت ﻣﻧ ُﮫ أَﯾْﺄَسُ َﯾﺄْ َﺳﺎ ً  ،وﻣﺻدرھﻣﺎ
أﯾﺳت ﻣﻧﮫ آﯾسُ َﯾﺄْ َﺳﺎ ً وھﻲ ﻟﻐﺔ ﻓﻲ
ﻓﯾﮫ ،ﺣﻛﻰ اﺑن اﻟﺳﻛﯾت :
واﺣد  ،ﻓﺳﻣﻊ ﻏﯾر ﻗﺑﺎﺋل ﺗﺣدﺛت ﺑﮭذا). (١
) (١ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ،٧٨٢ /١ :ﻣﺎدة )ﯾ ﺄس(  ،وأﺑﻧﯾ ﺔ اﻟﺻ رف ﻓ ﻲ ﻛﺗ ﺎب ﺳ ﯾﺑوﯾﮫ  ،٢٥٧ :واﻟﻣﻌﺟ م اﻟﻣﻔﺻ ل ﻓ ﻲ
ﺗﺻرﯾف اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ .٢٢٤ :
) (٢دﻗﺎﺋق اﻟﺗﺻرﯾف .٤٢٦ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب  ، ٥٤٢/٣ :واﻟﺻﺣﺎح  ،٧٨٣ /١ :ﻣﺎدة )ﯾﺄس( .
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب . ٥٤٢ /٣ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﺻراع اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻠﻐوﯾﺔ .٤٤ :
) (٦اﻟﺑﯾت ﻟﺳ َُﺣﯾم ﺑن وﺛﯾل اﻟﯾرﺑوﻋﻲ  ،ﯾﻧظ ر  :اﻟﺻ ﺣﺎح  ، ٧٨٣/١ :ﻣ ﺎدة )ﯾ ﺄس(  ،وﻟﺳ ﺎن اﻟﻌ رب  ٥٠٨/٦ :ﻣ ﺎدة
)ﯾﺄس(  ،واﺧﺗﻠﻔت رواﯾﺔ اﻟﺑﯾ ت  ،ﻓ ذﻛر اﺑ ن ﻓ ﺎرس ) إذ ﯾﺄﺳ روﻧﻧﻲ ( ﺑ دﻻً ﻣ ن ) إذ ﯾﯾﺳ روﻧﻧﻲ ( ﯾﻧظ ر  :ﻣﻌﺟ م
ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ،١٠٧٠ :ﻣﺎدة )ﯾﺄس(.
) (٧ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات  ،٣٥٠ :واﻹﺗﺣﺎف .١٥١ /٢ :
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إذن ھﻲ ﻗراءة أ ّدت إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠﻔظﺔ ﺑﺄﺻﻠﮭﺎ ؛ ﻷنﱠ ﻣن ﻗرأ ) اﺳ َﺗ ْﯾ َﺋﺳُوا ( ﺑﮭﻣزة ﺑﻌد اﻟﯾﺎء
ِس ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ ِﻌ َل ( ؛ ﻷنﱠ دﻻﻟﺔ اﻟﯾﺎء واﻟﮭﻣزة واﻟﺳﯾن
ﻛﺎﻧت اﻟﮭﻣزة ﻋﯾن اﻟﻔﻌل ﻣن ) َﯾﺋ َ
ﻣﻌﻧﯾﺎن :اﻷوّ ل ؛ ﻗطﻊ اﻟرﺟﺎء  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﻌﻠم

)(٢

šúïÏ%©!$# Ä§t«÷ƒ($tƒ N
 .ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ö n=sùr& )) :

] (( (#þqãZtB#uäاﻟرﻋد  ، [٣١ :ﺑﻣﻌﻧﻰ  :أﻓﻠم ﯾﻌﻠم) . (٣وأﻧﻛره اﻟراﻏب ﺑﻘوﻟﮫ  )) :وﻟم ﯾرد أنﱠ اﻟﯾﺄس
س اﻟذﯾن آﻣﻧوا ﻣن ذﻟك ﯾﻘﺗﺿﻲ أنْ ﯾﺣﺻل ﺑﻌد اﻟﻌﻠم
ﺻ َد أنْ َﯾﺄ َ َ
ﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻛﻼﻣﮭم ﻟﻠﻌﻠم وإ ﱠﻧﻣﺎ َﻗ َ
ﺑﺎﻧﺗﻔﺎء ذﻟك  ،ﻓﺈذن ﺛﺑوت ﯾﺄﺳﮭم ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺛﺑوت ﺣﺻول ﻋﻠﻣﮭم (() . (٤أﻣّﺎ اﻧﻘطﺎع اﻟرﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻷوّ ل ﻓﯾﻛون ﺑﺎﻟﯾﺄس ؛ ﻷنﱠ اﻟرﺟﺎء واﻟﯾﺄس ﻧﻘﯾﺿﺎن ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎن). (٥
ي ﻋن اﺑن ﻛﺛﯾر أنﱠ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﯾر اﻟﯾﺎء
واﺣﺗﻣﻠت اﻟﻘراءة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ) اﺳﺗﺎﯾﺳوا ( اﻟﻘﻠب ﻓﻲ اﻟﻔﻌل ُ ،ر ِو َ
ﺑﻌد اﻷﻟف ) ﯾﺄﯾس ( ﻓﮭو ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠب  ،ﻓﻘ ّدم اﻟﮭﻣزة ﻗﺑل اﻟﯾﺎء ﺛم ﺧﻔف اﻟﮭﻣزة ﻓﺄﺑدل ﻣﻧﮭﺎ أﻟﻔﺎ ً
)(٧
)(٦
ئ ﻋﻠﻰ أﺑﻲ ﺑﻛر
ﻓﺄﺻﺑﺣت ) ﯾﺎﯾس ( ﺑدون ھﻣزة  .واﻷﺻل ﺗﻘدﯾم اﻟﯾﺎء  .ﻓﻘرأ اﺑن ﻛﺛﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﻗُ ِر َ

)) ] (( (#qÝ¡t«øŠtFó™$# $£Jn=sùﯾوﺳف ، [٨٠ :و)) ] (( «!$# Çy÷r§‘ `ÏB (#qÝ¡t«÷ƒ($s? ¢Ÿwurﯾوﺳف .[٨٧ :و)) #sŒÎ) #Ó¨Lym

] (( ã@ß™”•9$# }§t«ø‹tFó™$#ﯾوﺳف  [١١٠ :ﺑﻐﯾر ھﻣز).(٨وﺣﺟﺗﮭم ﻓﻲ ھذه اﻟﻘراءة أ ﱠﻧﮭم ﺟﻌﻠوا اﻟﮭﻣزة ﻓﺎء
س َﯾﺄْ َﯾسُ إ َﯾﺎْ َﺳﺎ ً) .(٩وﻻ ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﺟذرھﺎ اﻟﺟدﯾد ) أﯾس (
اﻟﻔﻌل؛ ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ﻣﺄﺧوذة ﻣن  :أَ َﯾ َ

)(١٠

) (١ﯾﻧظر :إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق  ،١٥١ :وﻛﺗﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘراءات  ،٢٢٦ :واﻟﺻﺣﺎح  ،٧٢١ /١ :ﻣﺎدة )أﯾس( .
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ،١٠٧٠ :ﻣﺎدة )ﯾﺄس( .
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق.
) (٤اﻟﻣﻔردات  ،٨٩٢ :ﻣﺎدة )ﯾﺄس(.
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ .٢٧٥ :
) (٦ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ،٣٩١ -٣٩٠ /١ :واﻟﻣﻘرّ ب .٥٥٨:
) (٧ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنّ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن .٥٧ /٢ :
) (٨ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘراءات .٢٢٦ :
) (٩ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ .١١٢ :
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﺗﺻرﯾف اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ .٢٠٥ :
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اﻟﮭﻣزة واﻟﯾﺎء واﻟﺳﯾن ﻟﯾس أﺻﻼً ﯾﻘﺎس ﻋﻠﯾﮫ وﺟﺎءت ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻛﻠﻣﺗﯾن ﻟم ﺗﻌد ﻣن ﻛﻼم اﻟﻌرب ،
ذﻛرھﻣﺎ اﻟﺧﻠﯾل واﺣدة ﺑﻣﻌﻧﻰ  ) :ﺣﯾث ( وھﻲ ﻗد ﻣﺎﺗت  ،واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ  ) :اﻻﺳﺗﻘﻼل ().(١
واﻟراﺟﺢ أنﱠ ) أﯾس ( ﻣﻘﻠوب ﻣن ) ﯾﺄس (  ،واﻟدﻟﯾل ﻣن وﺟﮭﯾن )) أﺣدھﻣﺎ  :أنﱠ ﻻ ﻣﺻدر
ﻟﻘوﻟﮭم  :أﯾس  ،أﻣّﺎ اﻹﯾﺎس ﻓﻣﺻدره أﺳت  .ﻗﺎل أﺑو ﻋﻠﻲ  :وﺳﻣوا اﻟرﺟل إﯾﺎﺳﺎ ً  ،ﻛﻣﺎ ﺳﻣﱠوه ﻋطﺎ ًء؛
ُ
ﻷنﱠ أُﺳْ َ
أﻋطﯾت  ...ﻓﻠ ّﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻷﯾس ﻣﺻدر ﻋﻠﻣت أ ﱠﻧ ُﮫ ﻻ أﺻل ﻟﮫ  ،وإ ﱠﻧﻣﺎ اﻟﻣﺻدر اﻟﯾﺄس ،
ت:
ُ
ﯾﺋﺳت  .واﻵﺧر  :ﺻﺣّ ﺔ اﻟﻌﯾن ﻓﻲ أﯾس  ،وﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻣﻘﻠوﺑﺎ ً ﻟوﺟب ﻓﯾﮫ إﻋﻼﻟﮭﺎ وأنْ ﯾﻘﺎل :
ﻓﮭذا ﻣن
ت ﻛﮭﺎب و ِھﺑ ُ
آس وإِﺳْ ُ
ْت  ،وﻛﺎن ﯾﻠزم ﻓﻲ ﻣﺿﺎرﻋﮫ أواس ﻛﺄھﺎب  ،ﻓﺗﻘﻠب اﻟﻔﺎء ﻟﺗﺣرﻛﮭﺎ واﻧﻔﺗﺎﺣﮭﺎ
واواً  ...وﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻗول أﺑﻲ ﻋﺛﻣﺎن أﯾﺎسُ  ،ﻛﻘوﻟﮫ  :ھذا أﯾ ﱡم ﻣن ھذا  .ﻓﺻﺎرت ﺻﺣّ ﺔ اﻟﯾﺎء ﻓﻲ
)أﯾس( دﻟﯾﻼً ﻋﻠﻰ أ ﱠﻧﮭﺎ ﻣﻘﻠوﺑﺔ ﻣن ) ﯾﺋس ( (().(٢
ﻓﮭو اﺣﺗﻣﺎل ﻻ ﯾﻐﯾّر اﻟﻣﻌﻧﻰ ؛ ﻷنﱠ ) ﯾﺄس ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل ( ھو ﻋﯾﻧﮫ ) أﯾس ( ﻋﻠﻰ وزن
) َﻋ َﻔ َل( إﻻ ّ أنﱠ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﯾﮭﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾراً ؛ وذﻟك ﻟﻠﻘﻠب اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟذي ﺣﺻل ﻓﻲ اﻟﻠﻔظﺔ  ،وھذا اﻟﻘﻠب ﻻ
واﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﺑﻌض اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﮭﻣﺎ ﻓﻼ ﯾﻐﯾّر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺷﯾﺋﺎ ً.
ﯾﻣﺛل ﻏﯾر ﻟﻐ ٍﺔ
ٍ
ودﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ) اﺳﺗﯾﺋﺳوا ( ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أﺧوة ﯾوﺳف ) ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم ( ﻟﻣّﺎ ﺻﺎروا ﯾﺎﺋﺳﯾن
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣوﻗف  ،وھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ) اﻟﺗﺣوّ ل واﻟﺻﯾرورة ( اﻟذي أﺿﻔﺗﮫ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ) اﻷﻟف واﻟﺳﯾن
واﻟﺗﺎء ( اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺻﻘت ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿوﯾﺔ ) ﯾﺄس ( ؛ ﻷنﱠ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ ) اﺳﺗﻔﻌل (
اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺣوّ ل واﻟﺻﯾرورة  ،ﻛﻘوﻟك اﺳﺗﺣﺟر اﻟطﯾن  ،ﺑﻣﻌﻧﻰ  :ﺗﺣوّ ل وﺻﺎر ﺣﺟراً). (٣
 .ﻓﺎﺳﺗﯾﺋﺳوا :ﺗﺣوّ ل ﺣﺎﻟﮭم وﺻﺎروا ﯾﺎﺋﺳﯾن ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣوﻗف  .ﻓﮭﻲ ﻗد أﻓﺻﺣت ﻋن اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﻲ
أﺟرﯾت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺑﻌﯾدة .
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ أﯾﺿﺎ ً (( tbqãã§Ž|ØtGtƒ $tBur öNÍkÍh5t•Ï9 (#qçR%s3tGó™$# $yJsù É>#x‹yèø9$$Î/ Nßg»tRõ‹yzr& ô‰s)s9ur )) :
]اﻟﻣؤﻣﻧون  . [٧٦ :واﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿوﯾﺔ ) اﺳﺗﻛﺎﻧوا ( ﻓﯾﮭﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺻرﻓﻲ  ،اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل :
إ ﱠﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ وزن ) اﺳﺗﻔﻌل ( ﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﻛون وأﺻﻠﮫ  :اﺳﺗﻛوﻧوا ﺛم أُﻋِ ﱠل) .(٤و)) اﻟﻛون  :اﻟﺣدث

) (١ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ،٨٣ :ﻣﺎدة )أﯾس(.
) (٢اﻟﺧﺻﺎﺋص  ، ٣٠٣ /٢ :وﯾﻧظر  :اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف  ،٦١٨ /٢ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .٣٣٠ /٥ :
) (٣ﯾﻧظر  :ارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب  ،١٧٩ /١ :وأوزان اﻟﻔﻌل وﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ .١٠٩ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن .٥٠٥ /٢:
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ﯾﻛون ﺑﯾن اﻟﻧﺎس وﯾﻛون ﻣﺻدراً ﻣن ﻛﺎن ﯾﻛون (() .(١ﻓﺎﻟﻛﺎف واﻟواو واﻟﻧون أﺻل واﺣد ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ
راھن  ،ﯾﻘوﻟون  :ﻛﺎن اﻟﺷﻲء ﯾﻛون
زﻣﺎن
ﻣﺎض أو ﻓﻲ
اﻹﺧﺑﺎر ﻋن ﺣدوث ﺷﻲء إﻣّﺎ ﻓﻲ زﻣﺎن ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ﻛوﻧﺎ ً إذا وﻗﻊ وﺣﺿر) .(٢ﻓﮭو ﺛﻼﺛﻲ أﺟوف واوي ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل() ،(٣واﻻﺳﺗﻛﺎﻧﺔ ھﻲ
اﻟﺧﺿوع واﻟذل ﺑوزن ) اﺳﺗﻔﻌل ( ﻣن اﻟﻛون وﻣﻌﻧﺎه ﻣﺎ طﻠﺑوا اﻟﻛون ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﺧﺿوع  ،ﻗﺎل
اﻷزھري  :أﻛﺎﻧﮫ ﷲ ﯾﻛﯾﻧﮫ أي  :أﺧﺿﻌﮫ ﺣ ّﺗﻰ ذ ﱠل وﻣﺎت ﺑﻛﯾﻧ ِﺔ ﺳو ٍء أي  :ﺑﺣﺎل ﺳوء) .(٤أي :
))اﻧﺗﻘل ﻣن ﻛون إﻟﻰ ﻛون  ،ﻛﻣﺎ ﺗﻘول  :اﺳﺗﺣﺎل اﻧﺗﻘل ﻣن ﺣﺎل إﻟﻰ ﺣﺎل ((). (٥
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  :إ ﱠﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ وزن ) اﻓﺗﻌل ( ﻣن اﻟﺳﻛون ﻟﻛن أُﺷﺑﻌت ﻓﺗﺣﺔ اﻟﻛﺎف ﻓﺻﺎرت
أﻟﻔﺎ ً) ، (٦ﻓﻘﻠت  )) :اﺳﺗﻛﺎﻧوا واﻷﺻل اﺳﺗﻛﻧوا ﻋﻠﻰ ) اﻓﺗﻌﻠوا ( ﻗﺎل ﻋﻧﺗرة ﻓﻲ إﺷﺑﺎع اﻟﻔﺗﺣﺔ :
َز ﱠﯾﺎْ َﻓــ ٍﺔ ﻣﺛـــل اﻟﻔﻧﯾــ ِق اﻟ ُﻣ ْﻛـــ َد ِم

ب َﺟ ْﺳ َر ٍة
ﺿو ٍ
ﯾﻧﺑﺎ ُع ﻣن ِذ ْﻓ ِري َﻏ ُ
ﯾرﯾد ) ﯾﻧﺑﻊ ( ﻓﺄﺷﺑﻊ اﻟﻔﺗﺣﺔ((). (٧

و)) اﻟﺳﻛون  :ذھﺎب اﻟﺣرﻛﺔ  .ﺳﻛن أي  :ﺳﻛت  ...ﺳﻛﻧت اﻟرﯾﺢ وﺳﻛن اﻟﻣطر وﺳﻛن
اﻟﻐﺿب(() ، (٨وﺛﺑوﺗ ِﮫ ﺑﻌد ﺗﺣرﻛﮫ) .(٩ﻟذا ﻓﺈنﱠ اﻟﺳﯾن واﻟﻛﺎف واﻟﻧون أﺻل واﺣد ّ
ﻣطرد ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ
ﺧﻼف اﻻﺿطراب واﻟﺣرﻛﺔ  ،ﯾﻘﺎل  :ﺳﻛن اﻟﺷﻲء ﯾﺳﻛن ﺳﻛوﻧﺎ ً ﻓﮭو ﺳﺎﻛن  ،واﻟﺳﻛن اﻷھل اﻟذﯾن
ﯾﺳﻛﻧون اﻟدار  ،واﻟﺳﻛن اﻟﻧﺎر وإ ﱠﻧﻣﺎ ُﺳ ﱢﻣ َﯾ ْ
ت ﺳﻛﻧﺎ ً ؛ ﻷنﱠ اﻟﻧﺎظر إﻟﯾﮭﺎ ﯾﺳﻛن إﻟﯾﮭﺎ وإﻟﻰ أھﻠﮭﺎ  ،وﻣﻧﮫ
اﻟﺳﻛن وھو ﻛل ﻣﺎ ﺳﻛﻧت إﻟﯾﮫ ﻣن ﻣﺣﺑوب  ،واﻟﺳ ّﻛﯾن اﻟﻣدﯾﺔ و ُﺳ ﱢﻣ َﯾ ْ
ت ﺑذﻟك ؛ ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ﺗﺳﻛن ﺣرﻛﺔ
اﻟﻣذﺑوح  ،واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟوﻗﺎر  ،وﺳﻛﺎن اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ُﺳ ﱢﻣ َﻲ ﺑذﻟك ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﯾﺳﻛﻧﮭﺎ ﻋن اﻻﺿطراب) .(١٠وھو
ﻣن ) َﺳ َﻛ َن َﯾﺳْ ُﻛنُ ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل ( ﻣن اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﻼزم). (١١
) (١اﻟﻌﯾن  ،٤١٠ /٥ :ﻣﺎدة )ﻛون(.
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٨٨٠ :ﻣﺎدة )ﻛون(.
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف .٤٦٦ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن .١٥١ /٧ :
) (٥اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .٣٨٣ /٦ :
) (٦ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن .٥٠٥ /٢ :
) (٧ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن  ، ١٥١ /٧ :ودﯾواﻧﮫ .١٤٨ :
) (٨اﻟﻌﯾن  ،٣١٢ /٥ :ﻣﺎدة )ﺳﻛن(.
) (٩ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل دراﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻗرآﻧﯾﺔ .١١٧ :
) (١٠ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ،٤٦٤ :ﻣﺎدة )ﺳﻛن( .
) (١١ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف .٤٤٠ :
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وھذا ﻣذھب اﻟﻔرّ اء ﺑﺄنﱠ أﺻﻠﮭﺎ ) اﺳﺗﻛﻧوا ( أُﺷﺑﻌت اﻟﻔﺗﺣﺔ ﻓﻧﺷﺄت اﻷﻟف ﻓﺻﺎرت ) اﺳﺗﻛﺎﻧوا (
وﺧطﺄهُ اﻟﻌﻛﺑري  ،وﺣﺟﺗ ُﮫ ﻓﻲ ذﻟك أنﱠ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﺻﺎرﯾﻔﮭﺎ ﺗﺛﺑت ﻋﯾﻧﮭﺎ ) اﻷﻟف ( ﺗﻘول :
ً
اﺳﺗﻛﺎﻧﺔ ﻓﮭو ﻣﺳﺗﻛﯾن وﻣﺳﺗﻛﺎن ﻟﮫ  ،واﻹﺷﺑﺎع ﻻ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣد وﻓﻲ ﻛل ھذه
اﺳﺗﻛﺎن ﯾﺳﺗﻛﯾن
اﻟﺗﺻﺎرﯾف) .(١وﯾﻛون اﻟﻣﻌﻧﻰ )) ﻣﺣ ّﻧﺎھم ﻓﻣﺎ وُ ِﺟد ْ
َت ﻣﻧﮭم ﻋﻘﯾب اﻟﻣﺣﻧﺔ اﺳﺗﻛﺎﻧﺔ  ،وﻣﺎ ﻣن ﻋﺎدة
ھؤﻻء أن ﯾﺳﺗﻛﯾﻧوا أو ﯾﺗﺿرﻋوا ﺣ ّﺗﻰ ﯾُﻔﺗﺢ ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎب اﻟﻌذاب (() ، (٢أي  :ﻣﺎ اﻧﺗﻘﻠوا ﻣن ﻛون إﻟﻰ
ﺣﺎل إﻟﻰ ﺣﺎل ﻋﻧد رؤﯾﺗﮭم اﻟﻌذاب ّ
واﻟذ ّل .
ﻛون وﻻ ﻣن ٍ
ﻓﯾﻣﻛن اﻟﻘول  :إ ﱠﻧ ُﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺻرﻓﻲ ﻗد ﻏﯾّر اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ) ﻛون أو ﺳﻛن ( ﻓﯾﺗﻐﯾّر اﻟوزن أﯾﺿﺎ ً
) اﺳﺗﻔﻌل أم اﻓﺗﻌل ( ﻓﻛﻼھﻣﺎ وارد ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،ﻟﻛن اﻟﻘول ﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ اﻷزھري
واﻟﻌﻛﺑري ﺑﺄ َ ﱠﻧ ُﮫ ﻣن اﻟﻛون ﺑدﻟﯾل اﻟﺗﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌددة واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﯾن اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣن دون ﺣذف  ،أﻣّﺎ
اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﮭو اﺣﺗﻣﺎل وارد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻟﮫ ﻧظﺎﺋرهُ ﻣﻣّﺎ ﻗﺎﻟﺗ ُﮫ اﻟﻌرب .

 ) -٥ا ْﺗ َﻔ ﱠﻌل َ (
ورد ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ šcrâ‘Ï‰»s% öNåk¨Xr& !$ygè=÷dr& Æsßur ôMoY-ƒ¨—$#ur $ygsùã•÷zã— ÞÚö‘F{$# ÏNx‹s{r& !#sŒÎ) #Ó¨Lym )) :

] (( !$pköŽn=tærﯾوﻧس  [٢٤ :اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎﺿﻲ ) ﱠ
از ﱠﯾ َﻧ ْ
ت ( ﻋﻠﻰ وزن ) ا ْﺗ َﻔ ﱠﻌ َل ( ﻣن اﻟﺟذر ) زﯾن ( ﺛﻼﺛﻲ
أﺟوف ﺑﺎﻟﯾﺎء ﻣن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل(

)(٣

 ،و )) اﻟزﯾن :ﻧﻘﯾض اﻟﺷﯾن  ،زاﻧﮫ اﻟﺣُﺳن ﯾزﯾﻧﮫ زﯾﻧﺎ ً  ،وازداﻧت

اﻷرض ﺑﻌﺷﺑﮭﺎ  ،ﱠ
ت و َﺗ َز ﱠﯾ َﻧ ْ
واز ﱠﯾ َﻧ ْ
ت  .واﻟزﯾﻧﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾُﺗزﯾّن ﺑﮫ (().(٤
ئ ﺑﮭﺎ  ،ﻓﻘرأ اﻟﺟﻣﮭور
ﻟﻘد اﺣﺗﻣل اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎﺿﻲ اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣﺗﻌددة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘراءات اﻟﺗﻲ ﻗُ ِر َ
) ﱠ
ت ( ووزﻧﮫ ) َﺗ َﻔ ﱠﻌﻠَ ْ
ت ( ﺑوﺻل اﻟﮭﻣزة وﺗﺷدﯾد اﻟزاي واﻟﯾﺎء) ، (٥وأﺻﻠﮫ ) َﺗ َز ﱠﯾ َﻧ ْ
از ﱠﯾ َﻧ ْ
ت ( ﺛم أ ُدﻏﻣت
اﻟﺗﺎء ﻓﻲ اﻟزاي ﻟﻘرب اﻟﻣﺧرﺟﯾن ﻓﺳﻛن اﻷوّ ل ﻓدﺧﻠﺗ ُﮫ أﻟف اﻟوﺻل ﻟﺳﻛون أوّ ل اﻟﻔﻌل ﻟﻠﺣرف

) (١ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنّ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن .١٥٣ /١ :
) (٢اﻟﻛﺷﺎف .٢٥٩ /٣ :
) (٣ﯾﻧظر :اﻟﻛﺗﺎب  ٣٤١ /٤ :ـ  ، ٣٤٢واﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف  ،٤٦٨ :وﺻراع اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻠﻐوﯾﺔ .٤٤ :
.٤٤
) (٤اﻟﻌﯾن  ،٣٨٧ /٧ :ﻣﺎدة )زﯾن(.
) (٥ﯾﻧظر  :ﯾﻧظر اﻹﺗﺣﺎف .١٠٨/٢ :
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)(١
ﻣﺎض ﻣزﯾد ﺑﺣرﻓﯾن ﻣن ) َﺗ َﻔ ﱠﻌ َل َﯾ َﺗ َﻔ ﱠﻌ ُل ( ﺛم اﺳﺗﺟﻠﺑت
اﻟﻣﺿﻌّف ؛ وﻷ ﱠﻧﮫ ﻻﯾﺑﺗدأ ﺑﺳﺎﻛن  .ﻓﮭو ﺛﻼﺛﻲ ٍ

ھﻣزة اﻟوﺻل ﻹدﻏﺎم اﻟﺗﺎء ﺑﻔﺎء اﻟﻔﻌل ﻓﺄﺻﺑﺣت ) ا ﱠﻓﻌﱠل ( ) ﱠ
ازﯾ َﱠن () (٢ﻣزﯾداً ﺑﺛﻼﺛﺔ أﺣرف.
ت ( ﻋﻠﻰ وزن ) أَ ْﻓ َﻌﻠَ ْ
ي ﻋن اﻟﺣﺳن أَ ﱠﻧﮫ ﻗرأ ) أَ ْز َﯾ َﻧ ْ
ت ( ﺑﮭﻣزة ﻗطﻊ ،
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻣﺎ ُر ِو َ
وﻣﻌﻧﺎه ﺟﺎءت ﺑﺎﻟزﯾﻧﺔ أو ﺻﺎرت ذات زﯾﻧ ٍﺔ  ،وﻛﺎن ﯾﺟب أنْ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌرﺑﯾﺔ
)أزاﻧت() ، (٣ﻗﺎل أﺑو اﻟﻔﺗﺢ  )) :أﻣّﺎ ) أَ ْز َﯾ َﻧ ْ
ت ( ﻓﻣﻌﻧﺎه ﺻﺎرت إﻟﻰ اﻟزﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺑت  ،وﻣﺛﻠﮫ ﻣن )أَ ْﻓ َﻌ َل(
ﱠ
وأﺟز اﻟﻧﺧل  ،أي ﺻﺎر
أي  :ﺻﺎر إﻟﻰ ﻛذا  ،أﺟذع اﻟﻣُﮭر :ﺻﺎر إﻟﻰ اﻹﺟذاع  ،وأﺣﺻد اﻟزرع
إﻟﻰ اﻟﺣﺻﺎد واﻟﺟزاز  ،إﻻ ّ أ ﱠﻧ ُﮫ أﺧرج اﻟﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ وﻛﺎن ﻗﯾﺎﺳ ُﮫ ) أزاﻧت ( ﻣﺛل  :أﺷﺎع
اﻟﺣدﯾث وأﺑﺎع اﻟﺛوب  ،أي  :ﻋرﺿ ُﮫ ﻟﻠﺑﯾﻊ (().(٤
أﻣّﺎ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘراءة ﻣن ﻗرأ ) ْ
أز َﯾﺄ َ ﱠﻧ ْ
ت ( ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ )) أراد ) َﻓ َﻌﺎْﻟﱠت ( وأﺻﻠﮫ ) أزﯾﺎ ﱠﻧت (
ﻣﺛل  :اﺑﯾﺎﺿﱠت واﺳوا ﱠدت ّ ،إﻻ أ ﱠﻧ ُﮫ ﻛره إﻟﺗﻘﺎء اﻷﻟف واﻟﻧون اﻷوﻟﻰ ﺳﺎﻛﻧﺗﯾن  ،ﻓﺣرﱠ ك اﻷﻟف ﻓﺎﻧﻘﻠﺑت
ھﻣزة ﻛﻘول ُﻛﺛﯾﱢر:
ت (().(٥
ﺑﯾﺎﺿﺎ ً وأَ ﱠﻣﺎ ﺑﯾﺿﮭﺎ ﻓﺎدھﺄ َ ﱠﻣ ِ

ﺳ ْودُھﺎ ﻓﺗﺟﻠﱠ َﻠ ْت
ِ
وﻟﻸرض أَ ﱠﻣﺎ ُ

ّإﻻ أنﱠ اﻟﻌﻛﺑري ﻟم ﯾذﻛر ﻋﻠّﺔ اﻟﺗﻘﺎء اﻟﺳﺎﻛﻧﯾن وإ ﱠﻧﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ﻋﻠّﺔ ﺗﺣرﯾك اﻷﻟف وھو ﻣﺳوّ غ
ﻟﻘﻠب اﻷﻟف إﻟﻰ ھﻣزة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗراءة ) اﻟﺿﱠﺄَﻟﱢﯾ َْن ().(٦
واﺣﺗﻣﻠت ) اﻓﻌﺎﻟﱠت ( ﺑﻘراءة ) ازﯾﺎ ﱠﻧت ( ﺑدون ھﻣز ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﻣﺛل  ) :اﺣﻣﺎرّ ت () .(٧وﻗﯾل :
إنﱠ اﻟﻣﮭﻣوز ) ازﯾﺄ َ ﱠﻧت ( ﻟﻐﺔ ﻣﻧﮭﺎ) .(٨اﺣﺗﻣﻠت أﯾﺿﺎ ً ) اﻓﻌﺎﻟﱠت ( ﺑﻘراءة ) ازﯾﺎْ ﱠﻧت ( ﺑﻧون ﻣﺷددة ﻗﺑﻠﮭﺎ
ﻗﺑﻠﮭﺎ أﻟف ﺳﺎﻛﻧﺔ).(٩
) (١ﯾﻧظر  :ﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ رآن  ،ﻟﻸﺧﻔ ش اﻷوﺳ ط  ،٣٧٢ /١ :وﻣﺷ ﻛل إﻋ راب اﻟﻘ رآن  ، ٣٤٣ /١ :واﻟﺑﺣ ر اﻟﻣﺣ ﯾط :
.١٤٥/٥
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف  ، ٥١٩ :واﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﺗﺻرﯾف اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ .٣٩٧ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ،٣٤٣ /١ :واﻟﻛﺷﺎف  ، ٣٥٨ /٢ :واﻹﺗﺣﺎف .١٠٨ /٢ :
) (٤اﻟﻣﺣﺗﺳب .٣١٢ -٣١١ /١ :
) (٥اﻟﻣﺻ در اﻟﺳ ﺎﺑق  ،٣١٢ /١ :وﯾﻧظ ر  :ﻣﺟﻣ ﻊ اﻟﺑﯾ ﺎن  ،١٣٢ -١٣١ /٥ :ﻟﻛﻧ ﮫ أورد ﻛﻠﻣ ﺔ )ادھﺎ ﱠﻣ ت( دون ھﻣ ز
اﻷﻟف ﻓﻲ اﻟﺑﯾت اﻟﺷﻌري  .ﯾﻧظر  :دﯾوان ﻛﺛﯾر . ٨٤ :
) (٦ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنّ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن .٢٧ /٢ :
) (٧ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن .٣٤٣ /١ :
) (٨ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .١٤٥ /٥ :
) (٩ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
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و َﻗ َرأت ﻓرﻗﺔ ) ﱠ
ازاﯾﻧت ( ﻋﻠﻰ وزن ) ا ﱠﻓﺎﻋﻠت ( واﻷﺻل  ) :ﺗزاﯾﻧت ( ﻋﻠﻰ وزن ) ﺗﻔﺎﻋﻠت (
ﻓﺄُدﻏﻣت اﻟزاي ﺑﺎﻟﺗﺎء) ، (١ﻓﺎﺳﺗﺟﻠﺑت ھﻣزة اﻟوﺻل ﻟﻌدم ﺟواز اﻻﺑﺗداء ﺑﺎﻟﺳﺎﻛن.
واﺣﺗﻣﻠت أنْ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ وزن ) اﻓﺗﻌﻠت ( ﻣن ) ازداﻧت ( ؛ ﻷنﱠ َﺗ َزﯾ َﱠن وازدان ﺑﻣﻌ ًﻧﻰ ،وھو
)اﻓﺗﻌل( ﻣن اﻟزﯾﻧﺔ إﻻ ّ أنﱠ اﻟﺗﺎء ﻟﻣّﺎ َ ْ
ﻻ َن ﻣﺧرﺟﮭﺎ وﻟم ﺗواﻓق اﻟزاي ﻟﺷدﺗﮭﺎ أﺑدﻟوا ﻣﻧﮭﺎ داﻻً وأﺻﻠﮭﺎ
)ازﺗﺎن (  ،ﻓﯾﻘﺎل  :ازﯾﻧت اﻷرض ﺑﻌﺷﺑﮭﺎ ﱠ
ت ﻣﺛﻠﮫ ،وأﺻﻠﮫ ﺗز ﱠﯾ َﻧ ْ
واز ﱠﯾ َﻧ ْ
ت).(٢
إذن اﻟزاي واﻟﯾﺎء واﻟﻧون أﺻل ﺻﺣﯾﺢ ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﺣُﺳن اﻟﺷﻲء وﺗﺣﺳﯾﻧ ُﮫ وھو ﻧﻘﯾض اﻟﺷﯾن).(٣
واﻟﻘول  :إنﱠ ھذه اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻲ أﻧﺗﺟﺗﮭﺎ اﻟﻘراءات اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻟم ﺗﻐﯾّر ﺑﺎﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻌﺎم ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻔظﺔ
اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿوﯾﺔ  ،وإ ّﻧﻣﺎ ھﻲ دﻻﻻت ﺑﺗراﻛﯾب أرادت أن ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ
اﺳﺗﺟﻠﺑﺗﮭﺎ اﻷﺣرف اﻟﻣزﯾدة ﻋﻠﻰ أﺻل اﻟﺑﻧﯾﺔ  ،وﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻟدﻻﻟﺔ واﻟﺻﯾرورة واﻻﺗﺧﺎذ
ﻟﻣﻔﮭوم واﺣ ٍد أﻻ
واﻟﺗﺣوّ ل ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ واﻟﺗﻛﺛﯾر ﻓﻲ أداء اﻟﻔﻌل  ،وﻣﺎ ھﻲ ّإﻻ ﻣﺻﺎدﯾق ﻣﺗﻌددة
ٍ
وھو زﯾﻧﺔ اﻷرض ﺑﻌﺷﺑﮭﺎ وﺑﻛ ﱢل ﻣﺎ ﺗزدان ﺑﮫ .

) (١ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ،٣٤٣/١واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .١٤٥ /٥ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٥٦٥ /٢ :ﻣﺎدة )زﯾن(.
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ،٤٤٥ :ﻣﺎدة )زﯾن(.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟ ّﺛﺎﻧﻲ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرﻋﯾﺔ .
واﻟﻣﺿﺎرع  :ھو ﻣﺎ اﺣﺗﻣل اﻟﺣﺎل واﻻﺳﺗﻘﺑﺎل وﺣﺳن ﻣﻌﮫ ﻟﻔظﺎ اﻵن وﻏد وﻛﺎﻧت ﻓﻲ أوّ ﻟﮫ أﺣد
اﻟزواﺋد اﻷرﺑﻌﺔ )أﻧﯾت() .(١واﻓﺗﺗﺎﺣﮫ ﺑﮭﺎ ﯾﻣﯾزه أﺣﺳن ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑـ )ﺳوف( وأﺧواﺗﮭﺎ ﻟﻠزوم ﺗﻠك
وﻋدم ﻟزوم ھذه) )) .(٢وﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺿﺎرع اﻟﻣﺷﺎﺑﮫ ،ﯾﻘﺎل ﺿﺎرﻋﺗ ُﮫ وﺷﺎﺑﮭﺗ ُﮫ وﺷﺎﻛﻠﺗ ُﮫ وﺣﺎﻛﯾﺗ ُﮫ إذا
ﺻرت ﻣﺛﻠﮫ  ،وأﺻل اﻟﻣﺿﺎرﻋﺔ ﺗﻘﺎﺑل اﻟﺳﺧﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺿرع اﻟﺷﺎة ﻋﻧد اﻟرﺿﺎع ﯾﻘﺎل  :ﺗﺿﺎرع
اﻟﺳﺧﻼن إذا أﺧذ ﻛ ﱡل واﺣد ﺑﺣﻠﻣ ٍﺔ ﻣن اﻟﺿرع  ،ﺛم اﺗﺳﻊ ﻓﻘﯾل ﻟﻛ ﱢل ﻣﺷﺗﺑﮭﯾن ﻣﺗﺿﺎرﻋﺎن  ...واﻟﻣراد
أَ ﱠﻧ ُﮫ ﺿﺎرع اﻷﺳﻣﺎء أي  :ﺷﺎﺑﮭﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ أوّ ﻟﮫ ﻣن اﻟزواﺋد اﻷرﺑﻌﺔ (().(٣
وﯾذﻛر اﻟدﻛﺗور ﻣﮭدي اﻟﻣﺧزوﻣﻲ ))  ...ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ )ﯾﻔﻌل( وھو ﻣﺎ ُﯾ َﺳ ﱠﻣﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﻣﺿﺎرع ،
وھو اﻟذي ﯾد ّل ﻓﻲ أﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﮫ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻟﺣدث ﻓﻲ زﻣن اﻟﻣﺗﻛﻠم .(٤)(( ...
وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآﻧﻲ اﺣﺗﻣﺎل ﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺿﺎرع ﻣﻧﮭﺎ :

َ ) -١ﯾ َﺗ َﻔ ﱠﻌل ُ(
ورد ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ] (( ÷m¨Z|¡tFtƒ öN9s š•Î/#uŽŸ°ur š•ÏB$yèsÛ 4’n<Î) •÷ö ÝàR$$sù )) :اﻟﺑﻘرة  [٢٥٩ :اﻟﻔﻌل ) َﯾ َﺗ َﺳ ﱠﻧ ْﮫ(
ھو ﺛﻼﺛﻲ ﻣزﯾد ﺑﺣرﻓﯾن اﻟﺗﺎء وﻋﯾن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺿﻌﻔﺔ ﻋﻠﻰ وزن ) َﯾ َﺗ َﻔﻌﱠل( زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣرف
اﻟﻣﺿﺎرﻋﺔ اﻟﯾﺎء  ،وذﻛر ﺳﯾﺑوﯾﮫ أنﱠ اﻟﺗﺎء )) ﻟﯾس ﺗﻠﺣق أوﻻً واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ زاﺋدة إﻻ ّ ﻓﻲ )ﺗﻔﺎﻋل( و) َﺗ َﻔﻌﱠل(
ﺿم زواﺋد ) َﺗ َﻔ ﱠﻌ َل( وأﺧواﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھذا ؛ ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ﺗﺟﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎل َ ) :ﺗدَﺣْ َر َج( ﻓﻲ
ﻧﺣو َ ) :ﺗ َﻛﻠﱠم( وﻟم ُﺗ َ
اﻟﻌدة واﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺳﻛون ((). (٥
ئ ﺑﮭﺎ  )) ،ﻓﺎﺧﺗﻠﻔوا
وﻗد اﺣﺗﻣل اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺿﺎرع ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘراءات اﻟﺗﻲ ﻗُ ِر َ
ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻟﮭﺎء ﻓﻲ اﻟوﺻل ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ] (( ÷m¨Z|¡tFtƒ öNs9 )) :اﻟﺑﻘرة  ، [٢٥٩ :و)) اﻗﺗد ْه(( ]اﻷﻧﻌﺎم[٩٠ :
) (١ﯾﻧظر  :ﺷرح ﺟﻣل اﻟزﺟﺎﺟﻲ  ،١٢٩ /١ :وﻣرآة اﻟظرف ﻓﻲ ﻓن اﻟﺻرف  ،ﻟوھﺑﻲ ﺑﯾك .٢٥ – ٢٤ :
) (٢ﯾﻧظر  :ھﻣﻊ اﻟﮭواﻣﻊ .٣٥ /١ :
) (٣ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل .٢٢٧ /٧ :
) (٤ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲ ﻗواﻋد وﺗطﺑﯾق .٢٢ :
) (٥اﻟﻛﺗﺎب .٢٨٢ /٤ :
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] (( ÷muŠÏZ»sÜù=ß™ ÓÍ_h ãاﻟﺣﺎﻗﺔ  [٢٩، ٢٨ :و )) (( ÷mu‹Ïd $tB y71u‘÷Šr& !$tBru
t y7n=yd # m2÷ u‹Ï9$tB ÓÍ_h ã
t 4Óo_î
و)) ø r& !$tB
]اﻟﻘﺎرﻋﺔ  [١٠ :وأﺳﻘطﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﺻل  ،وﻟم ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗف (() . (١ﻓﻘرأھﺎ أﺑو ﺟﻌﻔر
وﺷﯾﺑﺔ وﻧﺎﻓﻊ وﻋﺎﺻم ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﮭﺎء إن وﺻﻠوا وإن ﻗطﻌوا ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻛﻠّﮫ  ،وواﻓﻘﮭم أﺑو ﻋﻣرو ّإﻻ
ﻓﻲ اﻷﻧﻌﺎم ﻓﺄ ﱠﻧ ُﮫ ﻛﺎن ﯾﺣذف اﻟﮭﺎء ﻣﻧﮫ ﻓﻲ اﻟوﺻل وﯾﺛﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗف  .أﻣّﺎ اﻟﻛﺳﺎﺋﻲ ﻓﻛﺎن ﯾﺣذف
اﻟﮭﺎء ﻣن ) َﯾ َﺗ َﺳ ﱠﻧ ْﮫ( و) واﻗﺗد ْه( ﻓﻲ اﻟوﺻل وﯾﺛﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗف  ،وﻻ ﯾﻔﻌل ذﻟك ﻓﻲ ﺳﺎﺋر ھﺎءات اﻟوﻗف
ﻓﻲ اﻟﻘرآن  ،وﻛﺎن ﻋﺎﺻم ﯾﺛﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗف ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻛﻠّﮫ وﯾﺣذﻓﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﺻل وﺗﺎﺑﻌﮫ اﻷﻋﻣش
وﺣﻣزة ﻋﻠﻰ ذﻟك).(٢
ﻓﻘد اﺣﺗﻣﻠت ﻓﻲ ﻗراءة إﺛﺑﺎت اﻟﮭﺎء أ ﱠﻧﮭﺎ ﻣن ) َﯾ َﺗ َﺳ ﱠﻧنْ ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﯾ َﺗ َﻔ ﱠﻌ ْل( ﺑﺛﻼث ﻧوﻧﺎت ﻓﺄﺑدﻟت ﻣن
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أﻟﻔﺎ ً ﻟﺗﻛرار اﻷﻣﺛﺎل ﻓﺻﺎر ) َﯾ َﺗ َﺳ ﱠﻧﻰ( ﻓﺣذﻓت اﻷﻟف ﻟﻠﺟزم ﻓﺑﻘﻲ ) َﯾ َﺗ َﺳنﱠ ( ﻓﺟﻲء ﺑﺎﻟﮭﺎء ﻟﺑﯾﺎن
ﺣرﻛﺔ اﻟﻧون ﻓﻲ اﻟوﻗف) ، (٣وﻣﻌﻧﺎه  :ﻟم ﯾﺗﻐﯾّر رﯾﺣﮫ ﻣن َﺗ َﺳ ﱠﻧﻰ اﻟطﻌﺎم إذا ﺗﻐ ّﯾر رﯾﺣﮫ أو طﻌﻣﮫ).(٤
ﻓﺎﻟﺳﯾن واﻟﻧون ) َﺳنﱠ ( أﺻل واﺣد ّ
ﻣطرد  ،وھو ﺟرﯾﺎن اﻟﺷﻲء وإطراده ﻓﻲ ﺳﮭوﻟﺔ  ،واﻟﺣﻣﺄ
)(٥
ﺳﮭل ﻓﮭو َﺳنﱞ ((). (٦
ﺻبﱟ
ﺻ ﱠﺑﺎ ً ؛ ﻷنﱠ )) ﻛ ّل َ
اﻟﻣﺳﻧون ﻣن ذﻟك ﻛﺄ ﱠﻧ ُﮫ ﻗد ﺻُبﱠ َ
ٍ

واﺣﺗﻣﻠت ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرع أنْ ﺗﻛون ﻣن )ﺳﻧﺔ( واﻷﺻل )ﺳﻧﮭﺔ( ﺗﻘول  :ﺳﺎﻧﮭت ﻓﺗﻛون اﻟﮭﺎء ﻓﯾﮫ
أﺻﻠﯾﺔ وھﻲ ﻻم اﻟﻔﻌل واﻟﺳﻛون ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻠﺟزم ﻓﻼ ﯾﺟوز ﺣذﻓﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗف وﻻ ﻓﻲ اﻟوﺻل) .(٧وھذا ﻣﺎ
ﻣﺎ أ ّﻛدهُ أﺑو ﺣﯾّﺎن ﺑﻘوﻟ ِﮫ  )) :واﻷظﮭر أنْ ﺗﻛون اﻟﮭﺎء أﺻﻠﯾﺔ ((

)(٨

 .ﻓﺎﻟﺳﯾن واﻟﻧون واﻟﮭﺎء أﺻل

واﺣد ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﺎن  ،ﻓﺎﻟﺳﻧﺔ ﻣﻌروﻓﺔ وﻗد ﺳﻘطت ﻣﻧﮭﺎ اﻟﮭﺎء – أﻻ ﺗرى أﻧك ﺗﻘول ُﺳ َﻧﯾﮭﺔ ﻓﻲ

) (١ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات .١٨٨ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘراءات  ، ٨٥ :واﻹﺗﺣﺎف .٤٤٩ /١ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن .١٣٨ /١ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ،٤٢٩ :ﻣﺎدة )ﺳﻧن(.
) (٥ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٤٥٣ :ﻣﺎدة )ﺳنﱠ (.
) (٦إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق .٣٧٨ :
) (٧ﯾﻧظ ر  :ﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ رآن وإﻋراﺑ ﮫ  ،ﻟﻠزﺟ ﺎج  ، ٣٤٣ /١ :وﻣﺷ ﻛل إﻋ راب اﻟﻘ رآن  ،١٣٨ /١ :وﻣﺟﻣ ﻊ اﻟﺑﯾ ﺎن :
.٤٧٥/٢
) (٨اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .٣٠٤ /٢ :
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اﻟﺗﺻﻐﯾر– وﯾﻘﺎل :ﺳﻧﮭت اﻟﻧﺧﻠﺔ إذا أﺗت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻷﻋوام  ،ﺳﺎﻧﮭت ﻓﻼﻧﺎ ً  ،أي  :ﻋﺎﻣﻠﺗ ُﮫ ً
ﺳﻧﺔ ﻓﺳﻧﺔ.
وﻣﻌﻧﻰ ﯾﺗﺳ ّﻧﮫ  :ﻟم ﯾﺻر ﻛﺎﻟﺷﻲء اﻟذي ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻧون ﻓﺗﻐ ّﯾره). (١
وذﻛر اﻟﻌﻠﻣﺎء أ ﱠﻧﮭﺎ اﺣﺗﻣﻠت أنْ ﺗﻛون ﻻﻣﮫ واواً ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ؛ ﻷنﱠ أﺻﻠﮭﺎ ﺳﻧوة وﺟﻣﻌﮭﺎ ﺳﻧوات ،
ﯾﻘوﻟون  :اﺳﻧﻰ ﯾﺳﻧﻰ  ،إذا ﻣﺿت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻧون ﻓﮭو ﻣن َ :ﺳ َﻧﺎ َﯾﺳْ ُﻧو ﻓﯾﻛون وزن ) َﺗ َﺳ ﱠﻧﯾ ُ
ْت( ھو
) َﺗ َﻔﻌ ْﱠﻠ ُ
ت( ﻓزﯾدت اﻟﮭﺎء ﻓﻲ )ﺳﺎﻧﯾت( ﻟﺑﯾﺎن اﻟﺣرﻛﺔ  ،وﻣﻌﻧﺎه ﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻟﺳﻧﺔ  ،أي  :ﻟم ﺗﻐﯾّره
اﻟﺳﻧون).(٢
أﻣّﺎ ﻣن ذھب إﻟﻰ أ ﱠﻧﮭﺎ ﻣن أﺳن اﻟطﻌﺎم ﯾﺄﺳن ﺑﻣﻌﻧﻰ  :ﺗﻐﯾﱠر ﻓﮭذا ﺧطﺄ ووھم ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﻟو ﻛﺎن ﻛذﻟك
ﻟﻘﯾل ﻓﻲ ﻣﺿﺎرﻋﮫ )ﯾﺗﺄﺳﱠن() ،(٣وﻟم ﯾﻘل َ :ﯾ َﺗ َﺳ ﱠﻧﮫ .
ﻓﻣن ھذا ﯾرى اﻟﺑﺣث أنّ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ اﻟذي أﻧﺗﺟﺗﮫ اﻟﻘراءة اﻟﻘرآﻧﯾﺔ وﺟذر ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرع
اﺣﺗﻣﺎل ﻗد ﻏﯾﱠر اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ) ﺳﻧن ( و ) ﺳﻧﮫ و ﺳﻧو ( ﻻﺧﺗﻼف ﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ اﻟدﻻﻟﯾﺔ  ،ﻓﺎﻷَوّ ل  :ﯾد ﱡل
ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﺎن واﻟﺳﮭوﻟﺔ واﻻﻧﺳﯾﺎب  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل اﻷﺻﻠﯾن ﻟﻼم اﻟﻔﻌل ) اﻟﮭﺎء واﻟواو (
) ﺳﻧﮫ وﺳﻧو ( اﻟﻠذﯾن ﯾدﻻن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟزﻣن وھﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ  .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ھذا
اﻻﺧﺗﻼف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻠﺗﻣس ﻧوﻋﺎ ً ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﻼزﻣﺔ ﺑﯾن اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾن وﻣﻌﻧﯾﯾﮭﻣﺎ ؛ ﻷنﱠ اﻟﺳﮭوﻟﺔ
ً
ﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﯾن أﯾﺿﺎ ً ﻟﺟرﯾﺎن أﯾﺎﻣﮭﺎ وﺗﺻرﻣﮭﺎ ﺑﺳﮭوﻟ ٍﺔ واطرا ٍد ﻣن
واﻟﺟرﯾﺎن واﻹطراد ﯾﻛون
دون ﺗﻐﯾﯾر  ،ﻓﻔﯾﮭﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ھذه اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺑﺎﻟﺟذرﯾن اﻟﻣذﻛورﯾن .

 ٢ـ ) َﯾ ْﻔ ُﻌل ُ (
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  ] (( zOŠÏKuŠø9$# ‘íß‰tƒ ”Ï%©!$# š•Ï9ºx‹sù )) :اﻟﻣﺎﻋون  [ ٢ :ﻓﺎﻟﻔﻌل ) َﯾ ُدعﱡ ( ﺛﻼﺛﻲ ﻣﺟرّد
ﻣﺗﻌ ٍد ﻋﻠﻰ وزن ) َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل( زﯾدت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﯾﺎء ﻟﻠﻣﺿﺎرﻋﺔ ﻣن َد َﻋﻌْ ُ
ت وھو َﯾ ُدعﱡ

)(٤

 ،ﻣن ) َد َﻋ َﻊ َﯾ ْد ُﻋ ُﻊ(

ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل( .

) (١ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ،٤٧١ :ﻣﺎدة )ﺳﻧﺔ(  ،واﻟﻣﻔردات  ،٤٢٩ :ﻣﺎدة )ﺳﻧﺔ(.
) (٢ﯾﻧظ ر  :ﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ رآن  ،ﻟﻠﻔ رّاء  ،١٢٥ /١ :وﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ رآن  ،ﻟﻸﺧﻔ ش اﻷوﺳ ط  ،١٩٧ /١ ،وﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ رآن
وإﻋراﺑ ﮫ  ،ﻟﻠزﺟ ﺎج  ، ٣٤٣ /١ :ودﻗ ﺎﺋق اﻟﺗﺻ رﯾف  ،٥٣٤ :واﻟﻣﻔ ردات  ،٤٢٩ :ﻣ ﺎدة )ﺳ ﻧﺔ(  ،واﻟﻛﺷ ﺎف :
 ،٢٧٤/١وإﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنّ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن .١٠٩ /١ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج  ،٣٤٣ /١ :واﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ .٤٦ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّاء .١٨٢ /٣ :

١٨٨

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ اﻷﻓﻌﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ﻓﻲ أﺻﻠﮭﺎ اﻟﻠﻐوي ﺟرّ اء اﻟﻘراءﺗﯾن  ،ﻓﺎﺣﺗﻣﻠت ﻗراءة ) َﯾ ُدعﱡ ( ﻣﻌﻧﻰ دﻓﻌ ُﮫ
وزﺟرهُ  ،ﻗﺎل اﻟزﻣﺧﺷري  )) :أي  :دﻓﻌﮫ دﻓﻌﺎ ً ﻋﻧﯾﻔﺎ ً ﺑﺟﻔو ٍة ً
وأذى وﯾر ّده ر ّداً ﻗﺑﯾﺣﺎ ً
ﺑزﺟر
ٍ
وﺧﺷوﻧﺔ(() .(١وﯾﻘﺎل َ :د َﻋﻌْ ُﺗ ُﮫ أ ُد ﱡﻋ ُﮫ َد ﱠﻋﺎ ً  ،أي  :دﻓﻌﺗﮫ ﻋن ﺣﻘﮫ) .(٢وھو اﻟدﻓﻊ اﻟﺷدﯾد

)(٣

؛ ﻷنﱠ اﻟﻠﻐﺔ

ف ﯾﺧرج ﻣﻧﮫ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﺻوات وھﻲ ﻣﻧﺷؤھﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ  ،ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾن ُﯾ ْد َﻓﻊ ﺑﻌﻧ ٍ
ﺻوت ) أع ( ﻓﺄﺧذ ﻣﻧﮫ ﻣﻌﻧﻰ اﻟ ﱠدع) . (٤ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ (( %‡æyŠ zO¨Ygy y_ Í‘$tR 4’n<Î) šcq–ãy‰ãƒ tPöqtƒ )) :
]اﻟطور  . [ ١٣:ﻗﺎل أﺑو ﻧواس :
اﻟوﺻﻲ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﯾﺗﯾﻣﮫ).(٥
َع
ﱢ
د ﱠ

َﯾ ُد ﱡﻋ ُﮫ ﺑﺿﻔﺗﻲ ﺣﯾزوﻣﮫ

)(٦

أﻣّﺎ اﻟدﻋدﻋﺔ ﻓﮭﻲ )) ﺗﺣرﯾك اﻟﻣﻛﯾﺎل وﻧﺣوه ﻟﯾﺳﻌﮫ اﻟﺷﻲء ((
)(٧

 ،وإذا ﻗﻠت  :دَﻋْ دَع  ،ھو

 .إذن اﻟﺟذر ﻣن )) اﻟدال واﻟﻌﯾن أﺻل واﺣد

داع
داع ٍ
اﺧﺗﺻﺎر ﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﻣن ﻗﺎل ٍ :
داع ِ
داع أو ِ
ّ
ب ((). (٨
ودﻓﻊ واﺿطرا ٍ
وﻣطرد وھو ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﺣرﻛ ٍﺔ
ﻣﻧﻘﺎس
ٍ

واﺣﺗﻣﻠت اﻟﻘراءة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ) َﯾ َد ُع ( ﺑﺗﺧﻔﯾف اﻟﻌﯾن وﻓﺗﺢ اﻟدال وھﻲ ﻣن اﻟﻘراءات اﻟ ﱠﺷﺎذة

)(٩

 ،وھﻲ

َع َﯾ ْو ِد ُع ( ؛ ﻷنﱠ ﻛ ﱠل ﻣﻌﺗل اﻟﻔﺎء ﺑﺎﻟواو ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل ( ﻓﺄنﱠ ﻣﺿﺎرﻋﮫ ﻋﻠﻰ ) َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل(
ﻣن ) َود َ
ﺑﻛﺳر اﻟﻌﯾن  ،وﺗﺣذف اﻟواو ﻟوﻗوﻋﮭﺎ ﺑﯾن ﯾﺎ ٍء وﻛﺳر ٍة ﻓﺗﺻﺑﺢ ) َﯾ َد ُع ( ﻣﺛل َ ) :و َﻋ َد َﯾ ِﻌ ُد ( و) َو َز َن
)(١٠
َع َﯾ َد ُع  ،وﻗد أﻣﯾت ﻣﺎﺿﯾﺔ  ،ﻻ ﯾﻘﺎل َ :و َد َﻋ ُﮫ وإ ّﻧﻣﺎ ﯾﻘﺎل  :ﺗرﻛﮫ ،وﻻ
َﯾ ِزنُ (  )) .وأﺻﻠﮫ َ :ود َ
َو ْادِع وﻟﻛن  :ﺗﺎرك  ،ور ّﺑﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺿرورة اﻟﺷﻌر َ :و َد َﻋ ُﮫ ﻓﮭو ﻣودوع  ،ﻋﻠﻰ أﺻﻠﮫ وﻗﺎل :

) (١اﻟﻛﺷﺎف .٦٣٧ /٤ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻸﺧﻔش اﻷوﺳط  ،٥٨٦ /٢ :وﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج .٣٦٧ /٥ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ،٣١٤ :ﻣﺎدة )دﻋﻊ( .
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣ ّﻧﺔ اﻟﻣ ّﻧﺎن ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻘرآن .١٥٧ :
) (٥اﻟرﺟز ﻷﺑﻲ ﻧواس ﻓﻲ  :دﯾوان اﻟﻣﻌ ﺎﻧﻲ  ، ٣٥٧/١ :واﻟﻣﻔ ردات  ، ٣١٥ :ﻣ ﺎدة ) دﻋ ﻊ ( وھﺎﻣﺷ ﮫ  .وﻟ م أﻋﺛ ر
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ دﯾواﻧﮫ .
) (٦اﻟﺻﺣﺎح  ،٩٣٦ /٢ :ﻣﺎدة )دﻋﻊ(  ،وﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن .٦٩٩ /١٠ :
) (٧ﯾﻧظر  :دﻗﺎﺋق اﻟﺗﺻرﯾف .٤٤٦ :
) (٨ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ،٣٢٩ :ﻣﺎدة )دَ عﱠ (.
) (٩ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺣﺗﺳب  ،٣٧٤ /٢ :وﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن .٦٩٩ /١٠ :
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف .١٧٤ /١ :

١٨٩
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َﻏﺎْﻟَ ُﮫ ﻓــﻲ اﻟ ُﺣ ﱢب ﺣ ّﺗﻰ َو َد َﻋ ْﮫ (().(١

ﻟﯾت ﺷﻌري ﻋن ﺧﻠﯾﻠﻲ ﻣﺎ اﻟذي

إذن أﺻﻠﮫ ﻣن اﻟﺗرك  ،واﻟﺗودﯾﻊ أﺻﻠﮫ ﻣن اﻟدﻋﺔ وھو أنْ ﺗدﻋو ﻟﻠﻣﺳﺎﻓر ﺑﺄن ﯾﺗﺣﻣﱠل ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ
وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻧﮫ ﻛﺂﺑﺔ اﻟﺳﻔر وأنْ ﯾﺑﻠّﻐ ُﮫ اﻟدﻋﺔ ﻛﻣﺎ أنﱠ اﻟﺗﺳﻠﯾم دﻋﺎء ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ  ،ﻓﺻﺎر ذﻟك ﻣﺗﻌﺎرﻓﺎ ً ﻓﻲ
ﺗﺷﯾﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﻓر وﺗرﻛﮫ وﻋﺑّر ﻋن اﻟﺗرك ﺑﮫ) ،(٢ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ] (( y7•/u‘ y7tã¨Šur $tB )) :اﻟﺿﺣﻰ [٣ :
وأﺻﻠﮫ ھﻧﺎ اﻟﺗرك واﻟﺟﻔﺎء) .(٣وﻗﯾل ﻣﻌﻧﺎه  :ھﻣﻠ ُﮫ) .(٤إذن إنﱠ )) اﻟواو واﻟدال واﻟﻌﯾن أﺻل واﺣد ﯾد ﱡل
)(٥

ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرك واﻟﺗﺧﻠﯾﺔ ((

 .ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺟذرﯾن )دﻋﻊ( و)ودع(

اﻟدﻓﻊ واﻟﺗرك ﺑﺎﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾن اﻟواردﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ) َﯾ ُدعﱡ ( ﺗوﺣﻲ ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺗﻘود إﻟﻰ
اﻻﺷﺗراك ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ وﻣﺎ ﯾؤول إﻟﯾﮫ ﺟذرا اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ )دﻋﻊ ،وودع( .وھذا ﻣﺎ أ ّﻛده اﺑن ﺟﻧﻲ
ﺑﻘوﻟ ِﮫ )) :وﻣﻌﻧﺎه – وﷲ أﻋﻠم -ﯾﻌرض ﻋﻧﮫ وﯾﺟﻔوه ﻓﮭو ﺻﺎﺋر إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘراءة اﻟﻌﺎﻣﺔ ) َﯾ ُدعﱡ
اﻟﯾﺗﯾم( أي  :ﯾدﻓﻌﮫ وﯾﺟﻔو ﻋﻠﯾﮫ (() .(٦واﻟﻐرض اﻟﺑﻼﻏﻲ اﻟذي ﺑﯾّﻧﺗ ُﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﺄ ﱠﻧﮭﺎ ﻟﻠﺗوﺑﯾﺦ
واﻟوﻋﯾد) ،(٧وذﻟك ﻟﻛ ﱢل ﻣن اﺗﺻف ﺑﮭذه اﻟﺻﻔﺔ وﺷﺎﻛﻠﮭﺎ وﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺟﮭﺎ .

٣ـ ) َﯾ ْﻔ َﻌل ُ(
وﻗد ورد ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ] (( tbqÝàÏÿ»yss9 ¼çms9 $¯RÎ)ur ó=yèù=tƒur ôìs?ö•tƒ #Y‰xî $oYyètB ã&ù#Å™ö‘r& )) :ﯾوﺳف[١٢:
اﻟﻔﻌل ) َﯾرْ َﺗﻊْ ( ﺻﯾﻐﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣﺿﺎرﻋﺔ ﻣن ) َر َﺗ َﻊ َﯾرْ َﺗ ُﻊ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ َﻌ ُل( اﻟﺗﺣﻘت ﺑﮭﺎ اﻟﯾﺎء
ﻟﻠﻣﺿﺎرﻋﺔ .

) (١اﻟﺻ ﺣﺎح  ،٩٩٨ /٢ :ﻣ ﺎدة )ودع(  ،وﯾﻧظ ر  :اﻟﻣﻔ ردات  ،٨٦١ :ﻣ ﺎدة )ودع(  ،اﻟﺑﯾ ت ﻷﺑ ﻲ اﻷﺳ ود اﻟ دؤﻟﻲ ،
ﯾﻧظ ر  :دﯾ وان أﺑ ﻲ اﻷﺳ ود ) اﻟﻣﺳ ﺗدرك (  ، ٣٥٠ :وﻗﯾ ل  :ﻷﻧ س ﺑ ن زﻧ ﯾم  ،اﺧﺗﻠﻔ ت رواﯾ ﺔ اﻟﺑﯾ ت ﻓ ﻲ ﻛﺗ ﺎب
اﻷﻓﻌﺎل ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ  ، ٢٤٣ /٤ :ﺑﺈﺑدال ﻟﻔظﺔ )اﻟﺣُبﱢ ( ﺑﻠﻔظﺔ )اﻟوُ ﱢد( وﻛﻼھﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﻔﺳﮫ.
) (٢ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس  ،١١٢٨ :واﻟﻣﻔردات  ،٨٦١ :ﻣﺎدة )ودع(.
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف .٦٣٧ /٤ :
) (٤ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن .٢٩٥ /٢ :
) (٥ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ،١٠٤٧ :ﻣﺎدة )ودع(.
) (٦اﻟﻣﺣﺗﺳب  ، ٣٧٤ /٢ :وﯾﻧظر  :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن .٦٩٩ /١٠ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲ  ،١٣٤ :وﻣﻌﺟم اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  ،اﻟدﻻﻟ ﺔ اﻟزﻣﻧﯾ ﺔ ﻟﻸﻓﻌ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻘ رآن اﻟﻛ رﯾم :
.١٣٠/٢
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ﻟﻘد اﺣﺗﻣﻠت اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ھذه اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻋﻠﻰ وﻓق اﻟﻘراءات اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  ،ﻗرأ ﻋﺎﺻم
وﺣﻣزة واﻟﻛﺳﺎﺋﻲ ) َﯾرْ َﺗﻊْ ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﯾ ْﻔ َﻌ ْل( ﺑﺎﻟﯾﺎء وﺟزم اﻟﻌﯾن) ،(١وﺣﺟّ ﺔ إﺳﻛﺎن اﻟﻌﯾن )) أ ﱠﻧ ُﮫ ﺟﻌﻠﮫ
ﻣن ) َر َﺗ َﻊ َﯾرْ َﺗ ُﻊ( إذا رﻋﻲ ﻓﺎﺳﻛن اﻟﻌﯾن ﻟﻠﺟزم ؛ ﻷنﱠ ﺟواب اﻟطﻠب ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ  ) :أرﺳﻠﮫ ﻣﻌﻧﺎ ( (().(٢
ﻓﺎﻟﺗﺎء ﻓﯾﮫ أﺻﻠﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻋﯾن اﻟﻔﻌل) .(٣و) َر َﺗ َﻊ َﯾرْ َﺗ ُﻊ ( ھو ﻣﻣّﺎ َﺷ ﱠذ ﻣن ) َﻓ َﻌ َل( ﺻﺣﯾﺢ اﻟﻼم ﻓﺟﺎء
ﻣﺿﺎرﻋﮫ ﻋﻠﻰ ) َﯾ ْﻔ َﻌ ُل( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻌﯾن) .(٤ﺗﻘول  )) :رﺗﻌت اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ﺗرﺗ ُﻊ رﺗوﻋﺎ ً أي  :أﻛﻠت ﻣﺎ
ﺷﺎءت(() .(٥ﻓﺄﺻﻠﮫ إذن أﻛﻠت اﻟﺑﮭﺎﺋم وﯾﺳﺗﻌﺎر ﻟﻺﻧﺳﺎن إذا أرﯾد ﺑﮫ اﻷﻛل اﻟﻛﺛﯾر) .(٦وھذا ﻣﺎ ذﻛره
اﺑن ﻓﺎرس ﺑﺄَنﱠ )) اﻟراء واﻟﺗﺎء واﻟﻌﯾن ﻛﻠﻣﺔ واﺣدة وھﻲ ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺳﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺄﻛل (() .(٧وﺑﮭذا
ﯾﻛون ﻻزﻣﺎ ً .
وﻗرأ ﻧﺎﻓﻊ وأھل اﻟﻣدﯾﻧﺔ ) َﯾرْ َﺗ ِﻊ( ﺑﺎﻟﯾﺎء وﻛﺳر اﻟﻌﯾن) ،(٨ﻓﮭﻲ اﺣﺗﻣﺎل آﺧر ﺑﻣﻌﻧﻰ )اﻟرﻋﻲ( ؛ ﻷنﱠ
ﻣن ﻛﺳر اﻟﻌﯾن ﺟﻌﻠﮫ ﻣن )رﻋﻲ( ﻣﺣذوف اﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟزم ﻓﮭو ) َﯾرْ َﺗﻌِﻲ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﯾ ْﻔ َﺗﻌِل( واﻟﺗﺎء
)(٩

زاﺋدة وھﻲ ﻣن )رﻋﻲ اﻟﻐﻧم(

 ،ﻣن اﻟﻔﻌل ) َر َﻋﻰ َﯾرْ ﻋِ ﻲْ ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل( إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل

ﻣﻌﺗل اﻟﻼم ﺑﺎﻟﯾﺎء ﻓﺎنﱠ ﻣﺿﺎرﻋﮫ أﺑداً ﻋﻠﻰ ) َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل ( ﺑﻛﺳر اﻟﻌﯾن) . (١٠ﻓﻘﺎل اﻟﻔرّ اء َ )) :ﯾرْ َﺗ ِﻊ و َﯾﻠﻌبْ
ﺑﻣﻌﻧﻰ )ﯾﻔﺗﻌل( ﻣن رﻋﯾت (() .(١١وﻣﻌﻧﻰ ) ﯾرﺗﻌﻲ وﯾﻠﻌب ( ﻛﺄ ﱠﻧﮭم ﻗﺎﻟوا  :ﯾرﻋﻲ ﻣﺎﺷﯾﺗﮫ وﯾﻠﻌب
ﻓﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻧﻔﻊ واﻟﺳرور ﻣﻌﺎ ً) .(١٢ﻓﮭو ﻣن اﻟﻣﺗﻌدي .

) (١ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات .٣٤٦ :
) (٢اﻟﻛﺷف ﻋن وﺟوه اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ وﻋﻠﻠﮭﺎ وﺣﺟﺟﮭﺎ .١١٨ /٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن .٣٨١ /١ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف .١٧٨ /١ :
) (٥اﻟﺻﺣﺎح  ، ٩٤٣ /٢ :ﻣﺎدة )رﺗﻊ(.
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ،٣٤١ :ﻣﺎدة )رﺗﻊ(.
) (٧ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٤٢٠ :ﻣﺎدة )رﺗﻊ( .
) (٨ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات  ،٣٤٥ :وإﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس .٤٤١ :
) (٩ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن .٣٨١ /١ :
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف .١٧٤ /١ :
) (١١ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّاء .٣٥١ /١ :
) (١٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج .٩٥ /٣ :

١٩١

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ اﻷﻓﻌﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

وﻗد اﺣﺗﻣﻠت ﻓﻲ ﻗراءة ) َﻧرْ َﺗ ِﻊ( ﺑﺎﻟﻧون وﻛﺳر اﻟﻌﯾن ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺣﺗراس واﻟﺣﻔظ ذﻛر اﻟﻧﺣﺎس أنﱠ
) َﻧرْ َﺗ ِﻊ( ﺑﻣﻌﻧﻰ )) ﻧﺗﺣﺎرس وﻧﺗﺣﺎﻓظ ﻣن ﻗوﻟﮭم  :رﻋﺎك ﷲ أي  :ﺣﻔظك (() .(١ﻓﺗﻛون ﻣن ) َر َﻋﻰ
َﯾرْ َﻋﻰ( وھو ﻣﻣّﺎ َﺷ ﱠذ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣن ) َﻓ َﻌ َل( اﻟﻣﻌﺗل اﻟﻼم ﻓﯾﻛون ﻣﺿﺎرﻋﮫ ﻋﻠﻰ ) َﯾ ْﻔ َﻌ ُل( ﺑﻔﺗﺢ
اﻟﻌﯾن) .(٢و )) اﻟرﱠ ﻋْ ُﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل  :ﺣﻔظ اﻟﺣﯾوان  ،إﻣّﺎ ﺑﻐذاﺋ ِﮫ اﻟﺣﺎﻓظ ﻟﺣﯾﺎﺗﮫ  ،وأﻣّﺎ ﺑذبﱢ اﻟﻌدوﱢ
ﻋﻧﮫ .ﯾﻘﺎل  :رﻋﯾﺗ ُﮫ  ،أي  :ﺣﻔظﺗ ُﮫ  ،وأرﻋﯾﺗ ُﮫ  :ﺟﻌﻠت ﻟﮫ ﻣﺎ َﯾرْ َﻋﻰ (() .(٣ﻓﮭو ﻣﺗﻌ ٍد أﯾﺿﺎ ً .
وﻗد ﻓرّ ق أﺑو ھﻼل اﻟﻌﺳﻛري ﺑﯾن اﻟﺣﻔظ واﻟرﻋﺎﯾﺔ ﺑﺄنﱠ )) ﻧﻘﯾض اﻟﺣﻔظ  :اﻹﺿﺎﻋﺔ  ،وﻧﻘﯾض
اﻟرﻋﺎﯾﺔ  :اﻹھﻣﺎل  ،وﻟﮭذا ﯾﻘﺎل ﻟﻠﻣﺎﺷﯾﺔ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﮭﺎ را ٍع  :ھﻣل  ،واﻹھﻣﺎل ھو ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ
ﺿﯾﺎع  ،ﻓﻌﻠﻰ ھذا ﯾﻛون اﻟﺣﻔظ ﺻرف اﻟﻣﻛﺎره ﻋن اﻟﺷﻲء ﻟﺋﻼ ﯾﮭﻠك  ،واﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻌل اﻟﺳﺑب اﻟذي
ﯾﺻرف اﻟﻣﻛﺎره ﻋﻧﮫ وﻣن ﺛم ﯾﻘﺎل  :ﻓﻼن ﯾرﻋﻰ اﻟﻌﮭود ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن ﻓﻼن أي  :ﯾﺣﻔظ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ
ﺗﺑﻘﻲ ﻣﻌﮭﺎ ﺗﻠك اﻟﻌﮭود  ،وﻣﻧﮫ راﻋﻲ اﻟﻣواﺷﻲ ﻟﺗﻔﻘده أﻣورھﺎ وﻧﻔﻲ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺷﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻟﺿﯾﺎع ﻣﻧﮭﺎ (().(٤
ﻛﻣﺎ ﻗرأھﺎ اﻟﻛوﻓﯾون وﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﯾﺎء وﺳﻛون اﻟﻌﯾن ) َﯾرْ َﺗﻊْ ( وﻗرأ اﻟﺑﺎﻗون ﺑﺎﻟﻧون وﺳﻛون اﻟﻌﯾن
)(٥

) َﻧرْ َﺗﻊْ (

 ،ﻓﺣﺟّ ﺔ ﻣن ﻗرأ ﺑﺎﻟﯾﺎء وﺳﻛون اﻟﻌﯾن ) َﯾرْ َﺗﻊْ ( ﻛﺎن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻌل ﻣﺳﻧداً إﻟﻰ ﯾوﺳف
)(٦

)ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم(

 ،وﺣﺟّ ﺔ ﻣن ﻗرأ ﺑﺎﻟﻧون وﺳﻛون اﻟﻌﯾن ) َﻧرْ َﺗﻊْ ( أ ﱠﻧ ُﮫ أﺧﺑر ﺑذﻟك ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺗﮭم وھم

أﺧوة ﯾوﺳف )ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم().(٧
وﯾﺑدو أنﱠ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف ﺟذورھﺎ ودﻻﻻﺗﮭﺎ ّإﻻ
أ ﱠﻧﮭﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺗداﺧل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻟﺗﻛون ﻋﻼﻗﺔ أﻋم ﺗﺷﻛل ﻣﻔﮭوﻣﺎ ً ﻋﺎﻣﺎ ً ّ
ﯾوطن ﺑﯾن ﺗﻠك
اﻟﺟذور ﻟﺗﻛون ﻛ ﱠل واﺣد ٍة ﻣن ھذه اﻟدﻻﻻت ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ أﺧﺗﮭﺎ وﺗﺷﻌر ﺑﮭﺎ  ،ﻓﺎﻟرﺗﻊ ﯾﻛون ﺑﺎﻟرﻋﻲ
واﻟرﻋﻲ ﻓﯾﮫ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﺣﻔﺎظ  ،ﻓﺎﻟراﻋﻲ ﯾرﻋﻲ اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ و َﯾرْ َﻋﺎھﺎ ﺣ ّﺗﻰ ﺗرﺗﻊ وﺗﺷﺑﻊ وھو ﺣﺎﻓظ ﻟﮭﺎ.
وﺑﻌد ذﻟك اﻧﺗﻘل ﺑﺎﻟﻠﻔظﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺑﺎب اﻻﺳﺗﻌﺎرة .
) (١إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس .٤٤١ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف .١٧٨ /١ :
) (٣اﻟﻣﻔردات  ،٣٥٧ :ﻣﺎدة )رﻋﻲ(.
) (٤اﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ .٢٣١ :
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷف ﻋن وﺟوه اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ وﻋﻠﻠﮭﺎ وﺣﺟﺟﮭﺎ .١١٧ /٢ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻹﺗﺣﺎف .١٤١ /٢ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ .١١٠ :
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٤ـ )أَ ْﻓ ُﻌل ُ(
وﺟﺎء ﻋﻠﻰ ھذا اﻟوزن ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ 4’n?tã $pkÍ5 •·èdr&ur $pköŽn=tæ (#àsž2uqs?r& y“$|Átã }‘Ïd tA$s% )) :

 ] (( 3“t•÷zé& Ü>Í‘$t«tB $pkŽÏù u’Í<ur ‘ÏJuZxîطﮫ  [١٨ :ﻟﻔظﺔ )أَھُشﱡ ( ﻓﮭﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣﺿﺎرﻋﯾﺔ ﻣن ) َﻓ َﻌ َل
َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل( اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﺿﻌّف اﻟﻣﺗﻌدي اﻟذي ﻣن دﻻﻻﺗﮫ اﻟﺻوت ﻧﺣو  :د ﱠ
َق َﯾ ُد ﱡق َد ﱠﻗﺎ ً) . (١وزﯾدت اﻟﮭﻣزة
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎرﻋﺔ .
ﻟﻘد اﺣﺗﻣﻠت ھذه اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎرﻋﯾﺔ )أَھُشﱡ ( اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣﺗﻌددة ﻛﺎن ﺳﺑﺑﮭﺎ اﺧﺗﻼف وزن
اﻟﺟذر واﻟﻘراءات اﻟﻣﺗﻌددة  .ﻓﺈذا ﻗﻠت  )) :ﻗد َھ َﺷ ْﺷ ُ
ﻟﯾﻧﺣ ﱠ
َ
ت
ت
اﻟورق أَ ُھ ﱡﺷ ُﮫ َھ ﱠﺷﺎ ً  ،إذا ﺿرﺑﺗ ُﮫ ﺑﻌﺻﺎ ً َ
ﻓﺗﻌﻠﻔ ُﮫ ﻟﻐﻧﻣك (() ،(٢ﻛﺎن ﻣن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل(  ،وإذا ﻗﻠت  )) :ﻗد َھشﱠ اﻟﺧﺑ ُز َﯾ ِﮭشﱡ َھ ﱠﺷﺎ ً إذا ﻛﺎن
َھ ﱠﺷﺎ ً(() (٣ﻛﺎن ﻣن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل() ، (٤وإنْ ﻗﻠت )) :ﻗد ھَﺷِ ْﺷ ُ
ت إﻟﯾﮫ أ َھشﱡ َھ َﺷﺎْ َﺷ ًﺔ إذا ﺧﻔﻔت إﻟﯾﮫ
وارﺗﺣت ﻟﮫ (() ، (٥ﻛﺎن ﻣن ) َﻓ ِﻌ َل َﯾ ْﻔ َﻌ ُل(). (٦
أﻣّﺎ اﻟﻘراءات ﻓﻘد أ ّدت إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرع أﯾﺿﺎ ً  ،ﻓﻘد )) ﻗرأ اﻟﺟﻣﮭور )أَھُشﱡ ( ﺑﺿم
اﻟﮭﺎء واﻟﺷﯾن اﻟﻣﻌﺟﻣﺔ (() (٧اﻟﻣﺷددة أي  :أﻗوم وأﻣﯾل ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻧم أو أھول ﺑﻣﺎ أﺻﻠﺣﮭﺎ ﻣن
اﻟﺳوق) .(٨واﺣﺗﻣﻠت ﻗراءة اﻟﻧﺧﻌﻲ )أَھِشﱡ ( ﺑﻛﺳر اﻟﮭﺎء واﻟﺷﯾن اﻟﻣﻌﺟﻣﺔ اﻟﻣﺷددة ﻣﻌﻧﻰ ﺗﻛﺳﯾر
ُ
َ
اﻟﺧﺑز إذا ﻛﺳّرﺗﮫ
ھﺷﺷت
اﻟﻌﻠف واﻟﻛﻸ ﻟﻠﻐﻧم) .(٩وﻗﯾل  :اﻛﺳّر ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻧﻣﻲ ﻋﺎدﯾﺗﮭﺎ  ،ﻣن ﻗوﻟك :
ﻛﺳّرﺗﮫ ﺑﻌد ﯾﺑﺳ ِﮫ  ،ﻓﻛﺎن ﯾﻧﻛﺳر ﻟﮭﺷﺎﺷﺗ ِﮫ) (١٠وذﻛر اﺑن ﺟﻧﻲ  )) :أﻣّﺎ )أَھِشﱡ ( ﺑﻛﺳر اﻟﮭﺎء وﺑﺎﻟﺷﯾن
ﻣﻌﺟﻣﺔ ﻓﯾﺣﺗﻣل أﻣرﯾن  :أﺣدھﻣﺎ ؛ أنْ ﯾﻛون أﻣﯾل ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻧﻣﻲ  ،إﻣّﺎ ﻟﺳوﻗﮭﺎ  ،وإﻣﺎ ﻟﺗﻛﺳﯾر اﻟﻛﻸ
) (١ﯾﻧظر  :أدب اﻟﻛﺎﺗب  ،٥٠٧ :وأﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ .٢٥٦ :
) (٢إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق .٢٠٠ :
) (٣اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (٤ﯾﻧظر  :أدب اﻟﻛﺎﺗب . ٥٠٦ :
) (٥إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق  ،٢٠٠ :وﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ .١٤٤ /١ :
) (٦ﯾﻧظر  :أدب اﻟﻛﺎﺗب .٥٠٨ :
) (٧اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .٢٢٠ /٦ :
) (٨ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن  ،١٢٠ /٢ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .٢٢٠ /٦ :
) (٩ﯾﻧظر  :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن .١٣ /٧ :
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف  ،١٣٩ /٣ :وإﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن .١٢٠ /٢ :

١٩٣
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ﻟﮭﺎ ﺑﮭﺎ ،ﻛﻘراءة ﻣن ﻗرأ )أَھُشﱡ ( ﺑﺿم اﻟﺷﯾن ﻣﻌﺟﻣﺔ  ،ﯾﻘﺎل َ :ھشﱠ اﻟﺧﺑز َﯾ ِﮭشﱡ  ،وإذا ﻛﺎن ﺟﺎﻓﺎ ً
ﯾﺗﻛﺳّر ﻟﮭﺷﺎﺷﺗﮫ .واﻵﺧر ؛ أنْ ﯾﻛون أراد أَھُشﱡ ﺑﺿم اﻟﮭﺎء أي  :أﻛﺳّر ﺑﮭﺎ اﻟﻛﻸ ﻟﮭﺎ ﻓﺟﺎء ﺑﮫ ﻋﻠﻰ
) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل( (() . (١ﻓﺎﻟ َﮭشﱡ ﯾﻘﺎرب اﻟ َﮭ ﱠز ﻓﻲ اﻟﺗﺣرﯾك وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻲء اﻟﻠﯾن ﻛﮭش اﻟورق أي :
ﺧﺑطﮫ ﺑﺎﻟﻌﺻﺎ و َھشﱠ اﻟرﻏﯾف ﻓﻲ اﻟﺗﻧور ﯾﮭشﱡ  ،وﻧﺎﻗﺔ ھﺷوش  :ﻟﯾﻧﺔ ﻏزﯾرة اﻟﻠﺑن  ،وﻓرس ھﺷوش
 :ﺿد اﻟﺻﻠود  ،ورﺟل َھشﱡ اﻟوﺟﮫ  :طﻠق اﻟﻣﺣﯾّﺎ) . (٢وﻗﺎل أﺑو اﻟﻔﺿل اﻟرازي واﺑن ﻋطﯾﺔ أنﱠ
ﻗراءة اﻟﻧﺧﻌﻲ )أَھِشﱡ ( ﻣﻛﺳورة اﻟﮭﺎء ھﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺿﻣوﻣﺔ )أَھُشﱡ () (٣؛ ﻟﺗداﺧل اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  ،ﻓﯾﻘﺎل :
))أَھُشﱡ وأَھِشﱡ (().(٤
ﺗﻔش
وﻗُ ِر َﺋت )أَھُشُ ( ﺑﺿم اﻟﮭﺎء وﺗﺧﻔﯾف اﻟﺷﯾن ﻓراراً ﻣن ﻗراءة اﻟﺗﺿﻌﯾف ؛ ﻷنﱠ اﻟﺷﯾن ﻓﯾﮫ
ٍ
ﻓﺎﺳﺗﺛﻘل اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺗﺿﻌﯾف واﻟﺗﻔﺷﻲ) ، (٥ﻓﮭو اﺣﺗﻣﺎل أوﺟدﺗﮫ ﻗﺿﯾﺔ ﺻوﺗﯾﺔ ﻓﺣﺳب ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﯾﺳر
اﻟﯾﺳر واﻟﺳﮭوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧطق .
وﻗد اﺣﺗﻣل ﺑﻘراء ٍة ﻧﻘﻠﮭﺎ اﻟزﻣﺧﺷري ﻋن اﻟﻧﺧﻌﻲ أ ﱠﻧ ُﮫ ﻗرأ )أُھُشﱡ ( ﺑﺿم اﻟﮭﻣزة واﻟﺷﯾن اﻟﻣﻌﺟﻣﺔ
ﻣن أ ُھُشﱡ رﺑﺎﻋﯾﺎ ً  ،وﻗﺎل ﻛﻼھﻣﺎ )أَ ُھشﱡ ( و )أُھُشﱡ ( اﻟﺛﻼﺛﻲ واﻟرﺑﺎﻋﻲ ﻣن ) َھشﱠ اﻟﺧﺑز َﯾ ِﮭشﱡ إذا ﻛﺎن
ﯾﺗﻛﺳّر ﻟﮭﺷﺎﺷﺗ ِﮫ) .(٦ﻓﮭﻣﺎ ﺑﻣﻌ ًﻧﻰ واﺣد  .إذن اﻟﮭﺎء واﻟﺷﯾن أﺻل ﺻﺣﯾﺢ ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﻛ ﱢل ﺷﻲ ٍء ﻓﯾﮫ
رﺧﺎوة وﻟﯾن ﻣوﺟب اﻹﻓﺎﺿﺔ ).(٧
واﺣﺗﻣﻠت ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﱠوق ﺑﻘراءة ﻋﻛرﻣﺔ )أَھُسﱡ ( ﺑﺎﻟﺳﯾن) ،(٨ﻗﺎل اﺑن ﺟﻧﻲ  )) :وأﻣّﺎ )أَھُسﱡ ( ﺑﺎﻟﺳﯾن
ﺑﺎﻟﺳﯾن ﻏﯾر ﻣﻌﺟﻣﺔ ﻓﻣﻌﻧﺎه أﺳوق  ،رﺟل َھﺳﱠﺎس أي  :ﺳوّ اق (() (٩ﻣن ﻗوﻟك َ :ھسﱠ اﻟﻐﻧم ﯾﮭﺳﮭﺎ إذا
إذا ﺳﺎﻗﮭﺎ) .(١٠وذﻛر اﻟﺳرﻗﺳطﻲ )) َھسﱠ َھ ﱠﺳﺎ ً  :ﺣ ّدث ﻧﻔﺳﮫ  ،و َھسﱠ اﻟﺷﻲء  :ﻓﺗﺗ ُﮫ وﻛﺳّرهُ  ،و َھسﱠ
) (١اﻟﻣﺣﺗﺳب .٥١ – ٥٠ /٢ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ،٨٤٢ :ﻣﺎدة )ھﺷش(.
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .٢٢٠ /٦ :
) (٤إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس .٥٣٧ :
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .٢٢٠ /٦ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف  ،١٣٩ /٣ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .٢٢٠ /٦ :
) (٧ﯾﻧظ ر  :اﻟﻌ ﯾن ،٣٤٣ /٣ :ﻣ ﺎدة ) َھ شﱠ (  ،وﻣﻌﺟ م ﻣﻘ ﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐ ﺔ  ،١٠١٥ :ﻣ ﺎدة ) َھ شﱠ (  ،واﻟﺗﺣﻘﯾ ق ﻓ ﻲ ﻛﻠﻣ ﺎت
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم .٢٨٧ /١١ :
) (٨ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺣﺗﺳب .٥٠ /٢ :
) (٩اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .٥١ /٢ :
) (١٠ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن .١٢٠ /٢ :

١٩٤
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اﻟﺣدﯾث ھﺳﯾﺳﺎ ً أﺧﻔﺎه(() .(١واﻟﺻواب ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳوق ﻻﻧﺳﺟﺎﻣﮫ ﻣﻊ ﺳﯾﺎق اﻟﻛﻼم ﻓﻲ اﻟﻧص
اﻟﻣﺑﺎرك .
ﻛﻣﺎ اﺣﺗﻣﻠت اﻟوزن اﻟرﺑﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻧﺧﻌﻲ )أُھُسﱡ ( ﺑﺿم اﻟﮭﻣزة

)(٢

 ،واﻟﻣﻌﻧﻰ واﺣد أﯾﺿﺎ ً .

ت واﺧﺗﻼطٍ ).(٣
ﻓﺎﻟﮭﺎء واﻟﺳﯾن ﺟذر أﺻﯾل ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ أﺻوا ٍ
ﯾﺑدو أنﱠ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ﺑﻘراءﺗﻲ )أَھُشﱡ وأَ ُھسﱡ ( ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺗﺑﺎﯾن ﺗﺎم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظر إﻟﻰ ﺟذرﯾﮭﻣﺎ  ،ﻓﮭذا
ﻣن اﻟرﺧﺎوة واﻟﻠﯾن وذاك ﻣن اﻟﺻوت واﻻﺧﺗﻼط  ،ﻓﮭو اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻌﺎم إﻻ ّ أ ﱠﻧﮭﻣﺎ
ﯾﺷﺗرﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﯾق واﻟدﻻﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ  ،ﻓﺄنﱠ اﻷوّ ل ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠف واﻟﻛﻸ ﻟﻠﻐﻧم ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾك
وﺧﺑطﮫ ﺑﺎﻟﻌﺻﺎ ﻟﺗﻛﺳﯾره  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻷﻏﻧﺎم ﻟﻠرﻋﻲ ﺑﺳوﻗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻠف واﻟﻛﻸ
ﺑﺎﻟﺳوق واﻟﺧﺑط ﺑﺎﻟﻌﺻﺎ أﯾﺿﺎ ً  ،ﻓﻛﻼھﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ٍ واﺣد ٍة وھﻲ ﺗوظﯾف اﻟﻌﺻﺎ ﻹﻧﺟﺎز ﻣﮭﻣﺔ
رﻋﻲ اﻷﻏﻧﺎم .

٥ـ ) َﺗ ْﻔ ُﻌل ُ(
وورد ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ (( tbrã•àfôgs? #\•ÏJ»y™ ¾ÏmÎ/ tûïÎŽÉ9õ3tGó¡ãB )) :

]اﻟﻣؤﻣﻧون [٦٧:ﻓﺎﻟﻠﻔظﺔ )ﺗﮭﺟرون( ﺻﯾﻐﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣﺿﺎرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ وزن ) َﺗ ْﻔ ُﻌ ُل( اﻟﺗﺎء ﻟﻠﻣﺿﺎرﻋﺔ
واﻟﻼﺣﻘﺔ ) اﻟواو واﻟﻧون ( ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ  ،ﻣن ) َھ َﺟ َر َﯾ ْﮭ ُﺟ ُر( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل(
اﻟﻣﺗﻌدي). (٤
وﻗد اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن إذ ﻗُ ِرﺋت ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻗراءة  .ﻓﺎﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل  :ﻗراءة اﻟﺟﻣﮭور
) َﺗ ْﮭ ُﺟر ُْو َن( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺗﺎء وﺿم اﻟﺟﯾم) ، (٥ﻣن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل( اﻟﻣﺗﻌدي إذا ﺟﻌﻠﺗ ُﮫ ﻣن )اﻟﮭﺟران ( أي :
ﻣﺳﺗﻛﺑرﯾن ﺑﺎﻟﺑﯾت اﻟﺣرام ﺳﺎﻣراً أي  :ﺗﺳﻣرون ﺑﺎﻟﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻠﮭو واﻟﻠﻌب  .أي  )) :ﺗﮭﺟرون آﯾﺎﺗﻲ
)(٦

وﻣﺎ ﯾﺗﻠﻰ ﻋﻠﯾﻛم ﻣن ﻛﺗﺎﺑﻲ ((

ﻓﮭو )) ھﺟران اﻟﻣﺻﺎدﻣﺔ ﻟﺗرﻛﮭم ﺳﻣﺎع اﻟﻘرآن واﻹﯾﻣﺎن ﺑﮫ(()،(٧

) (١ﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  :ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ .١٤٨ /١ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .٢٢٠ /٦ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ،١٠١٥ :ﻣﺎدة ) َھسﱠ (.
) (٤ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ .٢٥٦ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات .٤٤٦ :
) (٦ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن .٥٠٥ – ٥٠٤ /٢ :
) (٧اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ .١٥٨ :

١٩٥

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ اﻷﻓﻌﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
)(١

و)) اﻟ َﮭﺟْ ُر واﻟﮭﺟران  :ﺗرك ﻣﺎ ﯾﻠزﻣك ﺗﻌ ﱡﮭ ُدهُ((

؛ ﻷنﱠ )) ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻏﯾره أﻣّﺎ ﺑﺎﻟﺑدن أو

ﱢ
اﻟﺣق وذﻛر ﷲ
ﺑﺎﻟﻠﺳﺎن أو ﺑﺎﻟﻘﻠب (() .(٢واﻟﻣﻌﻧﻰ أ ﱠﻧﻛم ھﺟرﺗم ﻛﺗﺎب ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﻧﺑﯾﮫ واﺑﺗﻌدﺗم ﻋن
ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ). (٣
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻗراءة ﻧﺎﻓﻊ ) ُﺗ ْﮭ ِﺟر ُْو َن( ﺑﺿم اﻟﺗﺎء وﻛﺳر اﻟﺟﯾم) ،(٤ﻣن ) َھ َﺟ َر َﯾ ْﮭ ِﺟ ُر( ﻋﻠﻰ
وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل( ﻓﯾﺣﺗﻣل ﻣﻌﻧﯾﯾن أﯾﺿﺎ ً  ،اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷوّ ل  :أَ ﱠﻧ ُﮫ ﺟﻌﻠ ُﮫ ﻣن )اﻟﮭﺟر( وھو اﻟﮭذﯾﺎن وھو
)(٥

ﻣﺎ ﻻ ﺧﯾر ﻓﯾﮫ ﻣن اﻟﻛﻼم

 .واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ  :أ ﱠﻧﮭم ﻛﺎﻧوا ﯾﻘوﻟون  :اﻟﮭُﺟر ﻟﻠﻧﺑﻲ )ﺻﻠﱠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
)(٦

وآﻟﮫ وﺳﻠم ( ﺑﺎﻟﺳﺑﺎب واﻟﻛﻼم اﻟﻔﺎﺣش

)(٧

 .ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺿره وﺑﻣﺎ ﻟﯾس ﻓﯾﮫ ﻓﺄﻧﺗم ﻛﻣن ﯾﮭذي

وﻛﻼھﻣﺎ

وﻛﻼھﻣﺎ ﻣن اﻟﻼزم .
وھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ )) ﻣن ﻗوﻟﮭم  :أھﺟر اﻟﻣرﯾض إذا أﺗﻰ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻔﮭم ﻋﻧﮫ ،وﻻ ﺗﺣﺗ ُﮫ ﻣﻌﻧﻰ ﯾﺣﺻّل ؛
ﻷ ﱠﻧﮭم ﻛﺎﻧوا إذا ﺳﻣﻌوا اﻟﻘرآن ﻟﻐو ﻓﯾﮫ وﺗﻛﻠﻣوا ﺑﺎﻟﻔﺣش وھذوا و ﺳﺑﱡوا(() .(٨وﻗد أﺷﺎر اﺑن ﺟﻧﻲ إﻟﻰ
اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن أي  )) :ﯾﻔﺣﺷون اﻟﻘول  ،ﯾﻘﺎل َ :ھ َﺟ َر اﻟرﺟ ُل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﮫ إذا ھذى  ،وأھﺟر  :أﻓﺣش (().(٩
(().(٩
وﻗرأ اﺑن ﻣﺳﻌود واﺑن ﻋﺑﺎس وﻋﻛرﻣﺔ ) ُﺗ َﮭﺟﱢ ر ُْو َن( اﻟﻣﺷددة  ،أي  :ﺗﻛﺛرون ﻣن اﻟﮭﺟر وھو
اﻟﮭذﯾﺎن أو ھﺟر اﻟﻧﺑﻲّ )ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم( واﻟﻛﺗﺎب أو ﺗﻛﺛرون ﻣن اﻹھﺟﺎر وھو إﻓﺣﺎش
اﻟﻘول ؛ ﻷنﱠ ) َﻓ ﱠﻌ َل( ﺗﺄﺗﻲ ﻟﻠﺗﻛﺛﯾر).(١٠

) (١اﻟﻌﯾن  ،٣٨٧ /٣ :ﻣﺎدة )ھﺟر(.
) (٢اﻟﻣﻔردات  ،٨٣٣ :ﻣﺎدة )ھﺟر(.
) (٣ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس  ،٥٧٩ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .٣٨١ /٦ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات .٤٤٦ :
) (٥ﯾﻧظ ر  :ﻣﺷ ﻛل إﻋ راب اﻟﻘ رآن  ،٥٠٥ – ٥٠٤ /٢ :واﻟﻛﺷ ف ﻋ ن وﺟ وه اﻟﻘ راءات اﻟﺳ ﺑﻊ وﻋﻠﻠﮭ ﺎ وﺣﺟﺟﮭ ﺎ :
 ، ٢٣٢/٢وﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن .١٤٨ /٧ :
) (٦ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج  ، ١٨ /٤ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .٣٨١ /٦ :
) (٧ﯾﻧظ ر  :إﻋ راب اﻟﻘ رآن  ،ﻟﻠﻧﺣ ﺎس  ،٥٧٩ :إﻻّ أنﱠ اﻟزﻣﺧﺷ ري ذھ ب إﻟ ﻰ )اﻟﮭُﺟْ ُر( ﺑﺎﻟﺿ م ﻟﻠﻔﺣ ش ﺑ ﺎﻟﻘول ،
و)اﻟ َﮭﺟْ ُر( ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﮭذﯾﺎن  ،وﻟم ﯾﺗطرّ ق إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ )اﻟﺗرك( ﺑﺎﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل  ،ﻣن ﺗ رك ﻛﺗ ﺎب ﷲ وﻧﺑﯾ ﮫ .
ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف .٢٥٦ /٣ :
) (٨اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ .١٥٨ :
) (٩اﻟﻣﺣﺗﺳب .٩٧ -٩٦ /٢ :
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺣﺗﺳب  ،٩٧ /٢ :وإﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن .١٥١ /٢ :

١٩٦

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ اﻷﻓﻌﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﯾﺑدو أنﱠ ھﻧﺎك ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ً ﺑﯾن ھذه اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ؛ ﻷنﱠ اﻟﮭﺟران ﻏﯾر اﻹھﺟﺎر ؛ ﻷنﱠ اﻷوّ ل ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗرك
واﻻﺑﺗﻌﺎد واﻟﺗﻔرﯾط  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﮭذﯾﺎن واﻟﻔﺣش ﺑﺎﻟﻘول  .ﻓﻣن ھذا ﯾﻣﻛن إﻧﺷﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن
اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺳﺑب واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﺈنﱠ ﻛ ﱠل ﻣن ﯾﮭذي وﯾﻠﻌب وﯾﻔﺣش اﻟﻘول ﯾﺑﺗﻌد وﯾﻔرّ ط وﯾﺗرك ﻛﺗﺎب ﷲ
وﻧﺑﯾﮫ اﻟﻣﺻطﻔﻰ )ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم( ﻓﯾﻛون اﻟﻔﺣش ﺑﺎﻟﻘول واﻟﮭذﯾﺎن ﺳﺑﺑﺎ ً ﻓﻲ اﻻﺑﺗﻌﺎد
واﻟﺗرك واﻟﺗﻔرﯾط ﻓﻲ ﺟﻧب ﷲ وﺳ ّﻧﺔ ﻧﺑﯾﮫ.

١٩٧

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ اﻷﻓﻌﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣرﯾﺔ .
 ،ﻓ ُﺗؤﺧذ

)(١

وﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر ھﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﯾطﻠب ﻓﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻣﺧﺻوﺻﺔ

ﻣن ﻟﻔظ اﻟﻣﺿﺎرع ﺑﻧزﻋﮫ ﺣرف اﻟﻣﺿﺎرﻋﺔ ﻓﺄن ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﻌد ﺣرف اﻟﻣﺿﺎرﻋﺔ ﻣﺗﺣرﻛﺎ ً أﺑﻘﯾﺗ ُﮫ ﻋﻠﻰ
ف َﺳرْ ِھفْ  ،وإنْ ﻛﺎن ﺳﺎﻛﻧﺎ ً ﺟﺋت ﺑﮭﻣزة اﻟوﺻل ؛ ﻷنﱠ
ﺣرﻛﺗ ِﮫ ﻧﺣو َ :ﺗدَﺣْ َر َج دَﺣْ ِرجْ  ،وﻓﻲ َﺗ َﺳرْ َھ َ
ِف ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻣر ﯾﺑﺗدأ ﺑﺳﺎﻛن ﻓﺟﻲء ﺑﮭﻣزة اﻟوﺻل ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﻟم ﯾﺟز
ﺣرف اﻟﻣﺿﺎرﻋﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ُﺣذ َ
اﻻﺑﺗداء ﺑﺎﻟﺳﺎﻛن ﻓﺗﻛون ﺻﯾﻐﺗ ُﮫ ) ا ْﻓ َﻌ ْل ( ﻓﻘﺎﻟوا  :ا ْﻗﺗل واﺳْ ﺗﺧرج وا ْﻧطﻠق

)(٢

 .وﻻ ﯾﻛون ﺑﺻﯾﻐﺗ ِﮫ

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ) أ ْﻓ َﻌ ْل ( ّإﻻ ﻟﻠﻣﺧﺎطب وأﻣّﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطب ﻓﯾؤﻣر ﺑﺎﻟﻼم واﻟﻔﻌل اﻟﻣﺿﺎرع ) ﻟﯾﻔﻌل (). (٣
واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ أﺻﻠﮫ  ،ﻓﻘﺎل اﻟﺟﻣﮭور  :إ ﱠﻧ ُﮫ أﺻل ﺑذاﺗﮫ  ،وذھب اﻟﻛوﻓﯾون إﻟﻰ أنﱠ أﺻول اﻟﻔﻌل
اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﻣﺿﺎرع ﻓﺣﺳب وأنﱠ ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر ﻣﻘﺗطﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺿﺎرع ؛ ﻷنﱠ أﺻل ) ا ْﻓ َﻌ ْل ( )ﻟِ َﯾ ْﻔ َﻌ ْل(
ﻛﺄﻣر اﻟﻐﺎﺋب  ،وﻟﻣّﺎ ﻛﺎن أﻣر اﻟﻣﺧﺎطب أﻛﺛر ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺗﮭم اﺳﺗﺛﻘﻠوا ﻣﺟﻲء اﻟﻼم ﻓﯾﮫ ﻓﺣذﻓوھﺎ ﻣﻊ
اﻟﻣﺿﺎرﻋﺔ طﻠﺑﺎ ً ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣﻊ ﻛﺛرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل

)(٤

 .وذﻛر اﺑن ھﺷﺎم أنﱠ ﻋﻼﻣﺔ اﻷﻣر ﺗﻛﻣن ﻓﻲ
)(٥

ﺷﯾﺋﯾن ) :أنْ ﯾد ّل ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب وأنْ ﯾﻘﺑل ﯾﺎء اﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ (

)(٦

 ،وﻓﺎﺗﮫ )ﻗﺑوﻟﮫ ﻧون اﻟﺗوﻛﯾد (

 .ﻗﺎل

ُﻔﮭم اﻟطﻠب وﯾﻘﺑل ﻧون اﻟﺗوﻛﯾد  .ﻓﺎن أﻓﮭﻣﺗ ُﮫ ﻛﻠﻣﺔ وﻟم ﺗﻘﺑل
اﻟﺳﯾوطﻲ  )) :واﻷﻣر وﺧﺎﺻﺗ ُﮫ أنْ ﯾ ِ
)(٧

اﻟﻧون ﻓﮭﻲ اﺳم ﻓﻌل ﻧﺣو ) ﺻﮫ ( أو ﻗﺑﻠﺗﮭﺎ وﻟم ﺗﻔﮭﻣ ُﮫ ﻓﻔﻌل ﻣﺿﺎرع ((

 .وﻗد ﯾﻛون اﻷﻣر

ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺻدر اﻟﻧﺎﺋب ﻋن ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر ﻧﺣو  :ﺳﻌﯾﺎ ً وﺻﺑراً). (٨
ّإﻻ أنﱠ اﻷﺻوﻟﯾﯾن ﻟم ﯾﻌ ّدوا ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر ﻓﻌﻼً ؛ ﻷنﱠ ﺗﺳﻣﯾﺗ ُﮫ ﻓﻌﻼً اﺻطﻼح ﻋﻠﻣﻲ اﺻطﻠﺣﮫ
اﻟﻧﺣوﯾون واﻟﺻرﻓﯾون ﺑﺎﺧﺗﻼف واﻗﻌﮫ ﻋﻧدھم  .ﻓﺎﻟﻔﻌل ﻣﺎ د ﱠل ﻋﻠﻰ ﺣﺻول ﻓﻌل ﺑﺎﻟﺣﻣل اﻟﺷﺎﺋﻊ

) (١ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل  ، ٣٠٢/٧ :وﺷرح اﻟﻣراح ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف . ٩١ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻧﺻف  ، ٨٠ :واﻟﻔﻌل وزﻣﺎﻧﮫ وأﺑﻧﯾﺗﮫ  ،د .إﺑراھﯾم اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ . ٤٨ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو  ،د .ﻓﺎﺿل اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ . ٣٠/٤ :
) (٤ﯾﻧظر  :ھﻣﻊ اﻟﮭواﻣﻊ . ٤٥/١ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﺷرح ﺷذور اﻟذھب . ٢٢ :
) (٦ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﺣدود اﻟﻧﺣوﯾﺔ . ٥٠ :
) (٧ھﻣﻊ اﻟﮭواﻣﻊ . ٣٤/١ :
) (٨ﯾﻧظر  :ﺟواھر اﻟﺑﻼﻏﺔ . ٧٨ :

١٩٨

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ اﻷﻓﻌﺎل
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ﺧﺎرﺟﺎ ً  ،وھذا ﻻ ﯾد ّل ﻋﻠﻰ ﺣﺻوﻟﮫ ﺑل ﻋﻠﻰ طﻠﺑ ِﮫ وھو ﻗد ﯾﺣﺻل وﻗد ﻻ ﯾﺣﺻل ؛ ﻟذا ﺳﻣّوه ﺻﯾﻐﺔ
اﻷﻣر أو ﺻﯾﻐﺔ ) ا ْﻓ َﻌ ْل ( ﻓﮭو ﻟﻔظ ﻣوﺿوع ﻟﺑﯾﺎن اﻟطﻠب وﻟﯾس ﻣﻣﺎﺛﻼً ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
واﻟﻣﺿﺎرﻋﺔ) . (١وﯾﺑدو أ ﱠﻧ ُﮫ أﻗرب ﻟﻠﺻواب ﺑﺎﻟﺣﻣل اﻟواﻗﻌﻲ ﻟﻠﻔظﺔ ﻓﮭﻲ إذن ﺻﯾﻐﺔ ﯾطﻠب ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﯾﺎم
ﺑﺎﻟﻔﻌل وﻟﯾﺳت ﺑﻔﻌل ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﻏﯾر ﻣﺗﺣﻘق ﺑﺣدﺛ ِﮫ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟطﻠب وﺑﻌده ؛ ﻷنﱠ اﻟﻣﺧﺎطب ﻗد ﯾؤدﯾﮫ وﻗد
ﻻ ﯾؤدﯾﮫ ﺣ ّﺗﻰ ﯾﺻدق أنْ ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻌﻼً ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث واﻟزﻣن .
وﻟﺻﯾﻐﺗ ِﮫ اﺳﻣﺎء ودﻻﻻت )) ﻓﺈنْ ﻛﺎن ﻣن اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ ﻣن دوﻧﮫ ﻗﯾل ﻟﮫ أﻣر  ،وإنْ ﻛﺎن ﻣن
اﻟﻧظﯾر ﻗﯾل ﻟﮫ طﻠب  ،وان ﻛﺎن ﻣن اﻷدﻧﻰ إﻟﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﻗﯾل ﻟﮫ دﻋﺎء ((). (٢
وﻗد ورد ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآﻧﻲ اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر ﻣﻧﮭﺎ :

١ـ ) َﻓلْ (
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ] (( 7puZÉ•i t/ ¥ptƒ#uä ô`BÏi Oßg»oY÷•?s #uä öNx. Ÿ@ƒÏäÂuŽó Î) ûÓÍ_t/ ö@y™ )) :اﻟﺑﻘرة [ ٢١١ :
ﻓﻠﻔظﺔ ) َﺳ ْل ( ﺻﯾﻐﺔ أﻣر ﻣن اﻟﻔﻌل اﻟﺛﻼﺛﻲ ) َﺳﺄ َ َل َﯾﺳْ ﺄ َ ُل ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ َﻌ ُل ( ﻓﮭو ﺧﺎص ﺑﻣﺎ
ﻛﺎﻧت ﻻﻣﮫ أو ﻋﯾﻧﮫ أﺣد ﺣروف اﻟﺣﻠق اﻟﺳﺗﺔ وﻣﻧﮭﺎ اﻟﮭﻣزة
وﯾﺟوز ﺗﺧﻔﯾﻔﮭﺎ ؛ ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺔ وﻛﺎﻧت ﻗﺑﻠﮭﺎ ﻓﺗﺣﺔ

)(٤

)(٣

 .ﻓﮭﻲ ﻣﺣﻘﻘﺔ وﺗﻣﺛل ﻋﯾن اﻟﻔﻌل

 .ﻓﺧﻔﻔﮭﺎ ﻗوم وھم أﻛﺛر أھل اﻟﺣﺟﺎز وﻻ ﺳﯾﻣﺎ

ﻗرﯾش ؛ ﻷنﱠ اﻟﮭﻣزة أدﺧل اﻟﺣروف ﻓﻲ اﻟﺣﻠق وﻟﮭﺎ ﻧﺑرة ﻛرﯾﮭﺔ ﺗﺟري ﻣﺟرى اﻟﺗﮭوع ﻓﺛﻘل ذﻟك
ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺗﮭم ﻓﺧﻔﻔوھﺎ) . (٥ﻟﻘﺿﯾﺔ ﺻوﺗﯾﺔ ﻟﮭﺟﯾﺔ ﻓﺣﺳب  .ﺗﻘول َ )) :ﺳﺄ َ َل َﯾﺳْ ﺄ َ ُل ﺳُؤاﻻً و َﻣﺳْ ﺄَﻟَ ًﺔ ،
ً
واو ھﻣزت  ،ﻛﻘوﻟك  :ﻓﺎﺳﺄل واﺳﺄل (()،(٦
واﻟﻌرب
ﻗﺎطﺑﺔ ﺗﺣذف ھﻣزة َﺳ ْل  ،ﻓﺈذا وﺻﻠت ﺑﻔﺎ ٍء أو ٍ
وھو أﺻل اﻟﺑﻧﺎء ﺑﺻﯾﻐﺔ ) ا ْﻓ َﻌ ْل ( ﻓﺎﺣﺗﯾﺞ إﻟﻰ ھﻣزة اﻟوﺻل ﻻﺑﺗداﺋﮭﺎ ﺑﺳﺎﻛن ؛ وﻷنﱠ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺿﺎرﻋ ُﮫ
ﺳﺎﻛن ) ﯾﺳﺄ َ ُل ( ﻓﯾﻛون وزن ) اﺳْ ﺄ َ ْل ( ) ا ْﻓ َﻌ ْل ( وھﻲ ﻣن ﺻﯾﻐ ِﮫ). (٧
) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺷﺗق ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﯾﯾن . ٨٠/١ :
) (٢ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل . ٣٠٢/٧ :
) (٣وھﻲ  ) :اﻟﮭﻣزة واﻟﮭﺎء واﻟﻌﯾن واﻟﺣﺎء واﻟﻐﯾن واﻟﺧﺎء (  ،ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ . ٢٥٤ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب  ، ٥٤١/٣:وﺳر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﻋراب . ٨٣/١ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﺷﺎﻓﯾﺔ  ،ﻟﻠرﺿﻲ  ٢٥/٣ :ـ . ٢٦
) (٦اﻟﻌﯾن  ، ٣٠١/٧ :ﻣﺎدة ) ﺳﺄل ( .
) (٧ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل . ٣٠٢/٧ :

١٩٩
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ً
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻘراءاﺗﮭﺎ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗُ ِر َﺋت ﺑﮭﺎ .
اﺣﺗﻣﻠت ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋدﯾدة ﻓﻲ أﺻل ﺑﻧﺎﺋﮭﺎ
ﻓﺎﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل  :ﻗراءة اﻟﺟﻣﮭور ) َﺳ ْل ( ﻓﻘد اﺣﺗﻣﻠت اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن  :إنﱠ أﺻﻠﮫ ) اﺳْ ﺄ َ ْل ( ﻋﻠﻰ وزن
)ا ْﻓ َﻌ ْل ( ﻓﻠﻣّﺎ ﻧﻘل وﺣذف اﻋﺗ ّد ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﻓﺣذف اﻟﮭﻣزة ﻟﺗﺣرﯾك ﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ

)(١

 ،وﺑﻌدﻣﺎ ُﻧ ِﻘﻠَ ْ
ت ﺣرﻛﺔ
)(٢

اﻟﮭﻣزة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﻛﻧﺔ اﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋن ھﻣزة اﻟوﺻل ﻟﺗﺣرﯾك اﻟﺳﯾن ) َﺳ ْل (
اﻟﻣﺎﺿﻲ ) َﺳﺄ َ َل (  .وﻗﯾل  :إ ﱠﻧ ُﮫ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﻣن ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺎ ّدة ﻣن ﺳﯾن وواو وﻻم ) َﺳ َو َل (

 ،ﻣن

ف  ،ﻓﻠﯾس ﻓﯾﮫ ھﻣزة وإ ّﻧﻣﺎ أﺻﻠﮫ اﻟواو  ،وﺣذﻓت ﻋﯾن
ف اﻟﺗﻲ أﺻﻠﮭﺎ َ :ﺧ َو َ
ﻓﺄﺻﺑﺣت َﺳﺎْ َل ﻣﺛل َ :ﺧﺎْ َ
)(٣

اﻟﻛﻠﻣﺔ ) اﻷﻟف ( ﻻﻟﺗﻘﺎﺋﮭﺎ وھﻲ ﺳﺎﻛﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻼم اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ

؛ ﻷنﱠ ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر ﻣﺟزوﻣﺔ  .وﻗﯾل :

ك ھﻣ ُزهُ ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻟوا :
ك ھﻣزھﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر ﺧﺎﺻﺔ ؛ ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ﻛﺛﯾرة اﻟ ﱠدور ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ؛ ﻓﻠذﻟك ُﺗ ِر َ
))إ ّﻧﻣﺎ ُﺗ ِر َ
ُﻛ ْل و ُﺧ ْذ (() ، (٤ﻓﯾﻛون وزﻧﮫ ) ﻓُ ْل ( أﯾﺿﺎ ً  .وﻗﯾل  :ھﻣﺎ ﻟﻐﺗﺎن ) َﺳ ْل وﺳْ ﺄ َ ْل (). (٥
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻣﺎ ﺣﻛﺎه اﻷﺧﻔش ﺑﻠﻐ ٍﺔ ﺛﺎﻟﺛ ٍﺔ  ،ﺑﺄ ﱠﻧ ُﮫ ﻗد أﻟﻘﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﮭﻣزة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾن
وﺣذﻓﮭﺎ ،وﻟم ﯾﻌﺗد ﺑﺣرﻛﺔ اﻟﺳﯾن ﻛوﻧﮭﺎ ﻋﺎرﺿﺔ وأﺻﻠﮭﺎ اﻟﺳﻛون ﻟذﻟك ﺟﺎء ﺑﮭﻣزة اﻟوﺻل ﻓﺄﺻﺑﺣت
)(٦

)ا َﺳ ْل (

)(٧

ﻋﻠﻰ وزن ) ا َﻓ ْل ( وھﻲ )) ﻟﻐﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﯾس ﺣﻛﺎھﺎ أﺑو زﯾد واﻟﻔرّاء ((

ﻟﻠرﺳول اﻟﻛرﯾم ﻣﺣﻣّد )ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠّم ( أو ھو ﻟﻛ ﱢل اﺣ ٍد

)(٨

 ،ﻓﮭو أﻣر

 ،ﻣن ﺑﺎب ) إﯾﺎك اﻋﻧﻲ

س  .وﺧﺻص ﺑﺎﻟﺳؤال دون اﻻﺳﺗﻔﮭﺎم ؛ )) ﻷنﱠ
واﺳﻣﻌﻲ ﯾﺎ ﺟﺎرة ( ﻟﯾﻛون ﺧطﺎﺑﺎ ً وأﻣراً ﻟﻛ ﱢل اﻟﻧﺎ ِ
اﻻﺳﺗﻔﮭﺎم ﻻ ﯾﻛون ّإﻻ ﻟﻣﺎ ﯾﺟﮭﻠ ُﮫ اﻟﻣﺳﺗﻔﮭم أو ﯾﺷك ﻓﯾﮫ وذﻟك أنﱠ اﻟﻣﺳﺗﻔﮭم طﺎﻟب ﻷن ﯾﻔﮭم  ،وﯾﺟوز
)(٩

أنْ ﯾﻛون اﻟﺳﺎﺋل ﻋﻣّﺎ ﯾﻌﻠم وﻋن ﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻠم واﻟﻔرق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ظﺎھر ((

 .ﻓﺈنﱠ َﺑﻌْ ض اﻟﻧﺎس ﯾﻌﻠﻣون

ﺑﻌض اﻷﺷﯾﺎء ﻋن آﯾﺎت ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺑﯾﻧﺎﺗ ِﮫ  ،ﻓﯾﺻدق ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺳؤال ﻻ اﻻﺳﺗﻔﮭﺎم .
وﯾﺑدو أنﱠ ھذه اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻗُ ِر َﺋت ﺑﮭﺎ ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر إ ّﻧﻣﺎ ھﻲ ﻟﻐﺎت ﺳﺎرت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌض اﻟﻘﺑﺎﺋل
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻓق ﻣﺎ اﻋﺗﺎدﺗﮫ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﮭﺎ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﺻوﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ .
) (١ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٣٥/٢ :
) (٢ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ١٦٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ،واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .١٣٥/٢ :
) (٤ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّاء .٩٠/١ :
) (٥ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٩٠/١ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ،واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٣٥/٢ :
) (٧ﻟﯾس ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب . ٨٩ :
) (٨ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف . ٢٣٠/١ :
) (٩اﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ .٤٨ :

٢٠٠
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

٢ـ ) أ ْﻓ ِﻊ (
وورد ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ] (( È@ø‹©9$# z`BÏi 8ìôÜÉ)Î/ š•Ï=÷dr'Î/ yÎŽó r'sù )) :ھود :
 [ ٨١ﻓﻲ ﻟﻔظﺔ )اﺳْ ِر ( ﺻﯾﻐﺔ أﻣر ﻣن اﻟﻔﻌل اﻟﺛﻼﺛﻲ ) َﺳ َرى َﯾﺳْ ِري ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل ( ؛
ﻷنﱠ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺗل اﻟﻼم ﺑﺎﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل ( ﻓﺄنّ اﻟﻣﺿﺎرع ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ وزن) َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل ( ﺑﻛﺳر اﻟﻌﯾن
)(١

ﻧﺣو َ :ر َﻣﻰ َﯾرْ ﻣِﻲ

ﺳﺎر َ ،ﺳ َرى َﯾﺳْ ِري
 .و )) اﻟﺳﱡرى  :ﺳﯾر اﻟﻠﯾل  ،وﻛ ﱡل ﺷﻲ ٍء طرق ﻟﯾﻼً ﻓﮭو ٍ

ﺳُرً ى و َﺳرْ َﯾﺎ ً ((). (٢
ﻗُ ِر َﺋت ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر ﺑﻘراءﺗﯾن أ ّدت إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ  ،ﻓﺎﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل  :ﻗراءة اﺑن ﻛﺛﯾر وﻧﺎﻓﻊ
)ﻓﺎﺳْ ِر ( ﺑﺈﺳﻘﺎط ھﻣزة اﻷﻟف وﺻﻼً ﻣن ) َﺳ َرﯾ ُ
ْت ( ﺑﻐﯾر ھﻣز

)(٣

 ،وﻣﻧﮫ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ #sŒÎ) È@ø‹©9$#ur )) :

) ] (( ÎŽô£o„ #sŒÎاﻟﻔﺟر  . [ ٤ :واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻣﺎ ﻗرأه اﻟﺑﺎﻗون ﺑﻘطﻊ اﻷﻟف ﺑﺎﻟﮭﻣز ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﻣن
)(٤

)أﺳرى(

 ،ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ] (( 3“uŽó r& ü“Ï%©!$# z`»ysö6ß™ )) :اﻹﺳراء  . [ ١ :وﻗﺎﻟوا  :إنﱠ ﺳرى

وأﺳرى ﻟﻐﺗﺎن ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳّﯾر ﻟﯾﻼً واﻷﻟف ﻟﻐﺔ أھل اﻟﺣﺟﺎز وﺟﺎء ﺑﮭﻣﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺟﻣﯾﻌﺎ

ً)(٥

 .ﻗﺎل

ﺣﺳّﺎن ﺑن ﺛﺎﺑت :
إنّ اﻟﻧﺿﯾر َة َر ﱠﺑ َﺔ اﻟﺧِدْ ِر

)(٦

أﺳرت إﻟﯾك وﻟم ﺗﻛن ُﺗ ْﺳري

) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف .١٧٤/١ :
) (٢اﻟﻌﯾن  ، ٢٩١/٧ :ﻣﺎدة ) ﺳري ( .
) (٣ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات . ٣٣٨ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ،واﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ راءات اﻟﺳ ﺑﻊ  ، ١٠٧ :واﻟﻛﺷ ف ﻋ ن وﺟ وه اﻟﻘ راءات اﻟﺳ ﺑﻊ وﻋﻠﻠﮭ ﺎ
وﺣﺟﺟﮭﺎ  ، ١١٠/٢ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾﺣط . ٢٤٨/٥ :
) (٥ﯾﻧظ ر  :اﻟﻌ ﯾن  ، ٢٩١/٧ :ﻣ ﺎدة ) ﺳ ري (  ،وإﺻ ﻼح اﻟﻣﻧط ق  ، ١٨٧ :وﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ رآن وإﻋراﺑ ﮫ  ،ﻟﻠزﺟ ﺎج :
 ، ٦٩/٣واﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ راءات اﻟﺳ ﺑﻊ  ، ١٠٧ :وإﻋ راب اﻟﻘ رآن  ،ﻟﻠﻧﺣ ﺎس  ، ٤٣٠ :واﻟﺻ ﺣﺎح ، ١٧٢٩/٢ :
ﻣﺎدة ) ﺳري (  ،وأﺑﻧﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل دراﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻗرآﻧﯾﺔ . ٢١٨ :
) (٦دﯾواﻧ ﮫ  ٥٢/١ :وورد ﺑرواﯾ ﺔ أﺧ رى ﻓ ﻲ  :ﺷ رح دﯾ وان ﺣ ّﺳ ﺎن ﺑ ن ﺛﺎﺑ ت اﻷﻧﺻ ﺎري  ٢٢٤وھ ﻲ َ ) :ﺣ ﻲﱢ
اﻟﻧﺿﯾر َة( ﺑدﻻً ﻣن ) إنّ اﻟﻧﺿﯾر َة ( .

٢٠١
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
وﻗﺎل اﻟﻧﺎﺑﻐﺔ :
ٌ
ﺳﺎرﯾﺔ
ﺳ َر ْت ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﺟوزاء
َ

ﺗزﺟﻲ اﻟﺷﻣﺎل ﻋﻠﯾﮫ ﺟﺎﻣد اﻟ َﺑ َر ِد

)(١

وﻗﯾل  :إنﱠ ھﻧﺎك ﻓرﻗﺎ ً دﻻﻟﯾﺎ ً ﺑﯾن اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾن )) أﺳرى  :ﻷوّ ل اﻟﻠﯾل  ،وﺳرى ﻵﺧره  ،وأﻣّﺎ ﺳﺎر
)(٢

ﻓﻣﺧﺗصّ ﺑﺎﻟﻧﮭﺎر ((

 ،وﻟﻌ ﱠل اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ) َﺳ َرى ( ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟ ﱠدﻟﺞ  ،وھو اﻟﺳﯾر ﻓﻲ آﺧر اﻟﻠﯾل

أﯾﺿﺎ ً).(٣
وﻗﯾل  )) :إنﱠ ) أﺳرى ( ﻟﯾﺳت ﻣن ﻟﻔظﺔ ) ﺳرى ﯾﺳري ( وإ ّﻧﻣﺎ ھﻲ ﻣن اﻟﺳراة وھﻲ  :أرض
واﺳﻌﺔ  ،وأﺻﻠﮫ ﻣن اﻟواو  ،وﻣﻧﮫ ﻗول اﻟﺷﺎﻋر :
ﺑِﺳِ ْر ِو َﺣ ِﻣ ْﯾ َر أَﺑوال ُ اﻟﺑِﻐﺎل ﺑﮫ

أ ﱠﻧﻰ ﺗﺳد ُ
ﱠﯾت وھﻧﺎ ً ذﻟك اﻟﺑﯾﻧﺎ ((). (٤

وﻓﻲ ﻛ ّل اﻷﺣوال ﺣذﻓت ﻻم اﻟﻔﻌل ) ﺣرف اﻟﻌﻠّﺔ ( ﻣن ﺑﻧﺎء ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر ؛ ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ﻣﺟزوﻣﺔ .
وﺑﯾن اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟذرﯾن ) ﺳري وﺳرو ( ﺗﻘﺎرب دﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻼﺷﻲ واﻻﺧﺗﻔﺎء إذا ﺳﺎر ﻓﻲ
اﻟﺻﺣراء اﻟواﺳﻌﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻠﯾل اﻟﻣظﻠم  ،ﻓﮭﻣﺎ ﯾؤدﯾﺎن إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟ ٍﺔ واﺣد ٍة .

٣ـ ) ُﻋلْ (
وﺟﺎء ھذا اﻟوزن ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ÓÉL»n=»y™Í•Î/ Ä¨$¨Z9$# ’n?tã y7çGøŠxÿsÜô¹#$ ’ÎTo Î) #Óy›qßJ»tƒ tA$s% )) :

 ] (( tûïÌ•Å3»¤±9$# šÆBÏi `ä.ur y7çG÷•s?#uä !$tB õ‹äÜsù ‘ÏJ»n=s3Î/urاﻷﻋراف  [ ١٤٤ :ﻓﻲ ﻟﻔظﺔ ) ُﺧ ْذ ( وھﻲ
ﺻﯾﻐﺔ أﻣرﯾﺔ ُ ،ﺣ ِذ َﻓت اﻟﮭﻣزة وأﺻﻠﮭﺎ ) ا ْؤ ُﺧ ْذ ( ؛ ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ﻣن اﻷﺧذ ﻓﻠﻣﱠﺎ ﺣذﻓت اﻟﮭﻣزة اﺳﺗﻐﻧﻲ ﻋن
ھﻣزة اﻟوﺻل ﻟزوال اﻟﮭﻣزة اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ  ،وﻣﺛﻠﮭﺎ ُ ) :ﻛ ْل وﻣُرْ ( وأﺻﻠﮭﻣﺎ ْ ) :اؤ ُﻛ ْل وا ْؤﻣُرْ () . (٥وﻋﻠّﺔ
وﻋﻠّﺔ اﻟﺣذف اﺟﺗﻣﻌت ھﻣزﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻔظﺔ )) ﻓ ُﺗ ِر َﻛت اﻟﮭﻣزة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺣوّ ﻟت واواً ﻟﻠﺿﻣﺔ ﻓﺎﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ
اﻟﺣرف ﺿﻣﺗﺎن ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ واو واﻟﺿﻣﺔ ﻣن ﺟﻧس اﻟواو ﻓﺎﺳﺗﺛﻘﻠت اﻟﻌرب ﺟﻣﻌﺎ ً ﺑﯾن ﺿﻣﺗﯾن وواو
)(١

ﯾﻧظ ر  :دﯾواﻧ ﮫ  ١٠٩ :روي اﻟﺑﯾ ت ﺑ رواﯾﺗﯾن ) أﺳ رت ﻋﻠ ﯾﮭم ( ﻓ ﻲ ) ﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ رآن وإﻋراﺑ ﮫ  ،ﻟﻠزﺟ ﺎج :
 ،٦٩/٣و ) ﺳرت ﻋﻠﯾﮫ ( ﻓﻲ  :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ  ١٠٧ :واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣوطن اﻟﺷﺎھد .

) (٢اﻹﺗﺣﺎف . ١٣٣/٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :أدب اﻟﻛﺎﺗب . ٢٦ :
) (٤اﻟﻣﻔردات  ٤٠٨ :ـ  ٤٠٩ﻣ ﺎدة ) ﺳ رى ( وھﺎﻣﺷ ﮫ  ،اﻟﺑﯾ ت ﻻﺑ ن ﻣﻘﺑ ل ﯾﻧظ ر  :دﯾواﻧ ﮫ  . ٣١٦ :ﺑرواﯾ ٍﺔ أﺧ رى
ت وھﻧﺎ ً ذﻟك اﻟﺑﯾﻧﺎ( .
) ِﺑﺳِ رْ ِو ﺣِﻣْ َﯾ َر أﺑوا ُل اﻟﺑﻐﺎل ﺑﮫ أ ّﻧﻰ ﺗﺳ ﱠدﯾ ِ
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف . ٦١٩/٢ :
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)(١

ﻓطرﺣوا ھﻣزة اﻟواو ((

 ،وﺑﻘﻲ ) اﺧذ ( ﻓﺎﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋن ھﻣزة اﻟوﺻل ﻟزوال اﻟﺳﺑب اﻟذي

ِف  .وﻗﯾل  :إنﱠ اﻟﻌﻠّﺔ ﻓﻲ ﺣذف اﻟﮭﻣزة ھﻲ أنﱠ
اﺳﺗدﻋﺎھﺎ وھو وﺟود اﻟواو اﻟﻣﮭﻣوز اﻟﺳﺎﻛن اﻟذي ُﺣذ َ
اﻟﺧﺎء ﻣن ﺣروف اﻟﺣﻠق وﻛذﻟك اﻟﮭﻣزة

)(٢

 ،وھذا ﯾﺛﻘل ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ اﻟﻧطق ﻋﻧد ﺗﺟﺎورھﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻔظﺔ

اﻟواﺣدة .
إذن اﻟﮭﻣزة ﻓﻲ ) أﺧذ ( أﺻل ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء وھﻲ ﻓﺎء اﻟﻔﻌل ؛ ﻷ ﱠﻧﮭﺎ إذا وﻗﻌت أوّ ﻻً وﻛﺎن ﺑﻌدھﺎ
ً
ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧت أﺻﻼً ﻣﺛل  ) :أﻛل وأﻣر ( وھو ﻣن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل () (٣ﻗﺎل أﺑو ﺣ ّﯾﺎن )) :وﺣذف
ﺣرﻓﺎن
اﻟﻔﺎء ﻣن )ﻣُرْ ( و ) ُﺧ ْذ ( و ) ُﻛ ْل ( ھو اﻟﻛﺛﯾر  ،وإن وﻟﻲ ) ﻣُرْ ( ﻓﺎء أو واو ﻓﺎﻹﺛﺑﺎت أﺟود ،
واﻹﺛﺑﺎت دون ذﻟك ﻓﻲ ) ﻣُرْ ( ﻓﺻﯾﺢ ﻛﺛﯾر  ،وﻓﻲ ) ُﺧ ْذ ( و ) ُﻛ ْل ( ﻗﻠﯾل (() . (٤وذﻛر اﻟﺧﻠﯾل أنﱠ
)) ﻟﺳﻌﺔ ﻛﻼم اﻟﻌرب رﺑّﻣﺎ ر ّدوا اﻟﺷﻲء إﻟﻰ أﺻﻠﮫ ورﺑّﻣﺎ ﺑﻧوه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق  ،ورﺑّﻣﺎ ﻛﺗﺑوا اﻟﺣرف
ﻣﮭﻣوزاً ورﺑّﻣﺎ ﺗرﻛوه ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻟﮭﻣزة ورﺑّﻣﺎ ﻛﺗﺑوه ﻋﻠﻰ اﻹدﻏﺎم وﻛ ّل ذﻟك ﺟﺎﺋز واﺳﻊ ((). (٥
ﻓﺎﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﺗﻛون ) ﻓﺄﺧذ ( ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ھﯾﺄة اﻷﺻل ،
واﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﺧﻔﯾف ﺑﺣذف ﻓﺎء اﻟﻛﻠﻣﺔ ) اﻟﮭﻣزة ( ﻓﺗﻛون ) ُﺧ ْذ ( وھﻧﺎ ﻗد )) ﺣذف ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ً ﻻﺟﺗﻣﺎع
اﻟﺿﻣﺎت واﻟواو وﺣرف اﻟﺣﻠق وﻗد ﻗﺎﻟوا  :أ ُ ْؤﻣُرْ وأ ُ ْؤ ُﺧ ْذ ﻓﺎﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻷﺻل  ،وﻣﻧﮫ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ :
)) ] (( y7n=÷dr& ö•ãBù&urطﮫ [ ١٣٢ :وﻟو اﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻟﻘﺎل ) :وﻣُرْ أھﻠك ( وھو ﺟﺎﺋز ﻓﻲ
اﻟﻛﻼم ((). (٦
)(٨

 ،وأ ﱠﻧﮭﺎ ﺗﺷﻌﺑت وﺗﻔرّ ﻋت

واﻷﺧذ ھو اﻟﺗﻧﺎول) ، (٧وأﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﯾد ﺛم ﯾﺳﺗﻌﺎر ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻋدﯾدة
ﻣﻌﺎن أُﺧرى ﻋﻠﻰ وﻓق ﺗرﺗﯾب ﺑﯾﻧﮭﺎ اﺑﺗدا ًء ﻣن اﻟﻣﺣﺳوس إﻟﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺳوس  ،ﻓﺎﻟﻣﺣﺳوس ﻣﺎ
إﻟﻰ
ٍ
ﺟﻌﻠﮫ اﺑن ﻓﺎرس أﺻﻼً ﺑﻘوﻟ ِﮫ  )) :اﻟﮭﻣزة واﻟﺧﺎء واﻟذال أﺻل واﺣد ﺗﺗﻔرّ ع ﻣﻧﮫ ﻓروع ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ
) (١اﻟﻌﯾن  ، ٢٩٨/٨ :ﻣﺎدة ) أﻣر ( .
) (٢ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ٣٥٤ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف . ٢٣٠/١ :
) (٤ارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب . ٢٤٣/١ :
) (٥اﻟﻌﯾن  ، ٢٩٨/٨ :ﻣﺎدة ) أﻣر ( .
) (٦ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن .٣٠٢/١ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط  ، ٣١٢ :ﻣﺎدة ) أﺧذ ( .
) (٨ﯾﻧظر  :ﺗﺄوﯾل ﻣﺷﻛل اﻟﻘرآن  ،ﻻﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ . ٢٧٢ :
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اﻟﻣﻌﻧﻰ  .أﻣّﺎ أﺧذ ﻓﺎﻷﺻل ﺣوز اﻟﺷﻲء وﺟﺑﯾﮫ وﺟﻣﻌﮫ  ،ﺗﻘول  :أﺧذت اﻟﺷﻲء آﺧذه أﺧذاً ((

)(١

.

وﻣﺻﺎدﯾﻘﮫ ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  ] (( Ïm‹Åzr& Ä¨ù&t•Î/ x‹s{r&ur )) :اﻷﻋراف ،[١٥٠ :
وﻗوﻟ ِﮫ  ] (( ÇP#y‰ø%F{$#ur ÓÅ»ºuq¨Z9$$Î/ ä‹s{÷sãŠsù )) :اﻟرﺣﻣن  ،[ ٤١ :وﻗوﻟﮫ )) :

(#ÿrä‹äzù'u‹ø9ur

& ] ((öNåktJysÎ=ó™rاﻟﻧﺳﺎء . [ ١٠٢ :
أﻣّﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺳوس ﻓﻣﻌﺎﻧﯾﮫ ﻛﺛﯾرة أﯾﺿﺎ ً ﻓﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻠﺳﺎن أو ﺑﺎﻟﻠﻘب أو وﺻﻔﺎ ً ﻷﺧذ اﻟﻌذاب
واﻟﮭﻼك ورﺳم ﺻوره  .واﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﮫ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻛﺛﯾرة أﯾﺿﺎ ً  ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ z`iBÏ $Z)ÏOöq¨B Nä3ø‹n=tæ x‹yzr&)) :

] (( «!$#ﯾوﺳف [ ٨٠ :وﻗوﻟﮫ ))  ] (( çnrä‹ã‚ùs ãAqß™§•9$# ãNä39s?#uä !$tBurاﻟﺣﺷر  [ ٧ :وﻗوﻟﮫ :
))& ] ((Ïä!$y™ù't7ø9$$Î/ $ygn=÷dr& !$tRõ‹s{rاﻷﻋراف . [ ٩٤ :
وﯾﺑﻘﻰ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣرﯾﺔ ھو ﻗﺿﯾﺔ ﺻوﺗﯾﺔ وذﻟك ﺑﻣﯾل اﻟﻠﻔظﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﯾﺳر ﻓﻲ اﻟﻧطق ﺑﺗﺧﻔﯾف اﻟﻠﻔظﺔ وذﻟك ﺑﺣذف ﻓﺎء اﻟﻔﻌل ) اﻟﮭﻣزة ( أو ھو ﻋدم اﻻﻧﺻﯾﺎع إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر
اﻷﺻل واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﮫ  ،وﻛﻼھﻣﺎ ﺟﺎﺋز ﻓﻲ اﻟﻛﻼم  ،ﻓﮭﻲ ﻟم ﺗﻐﯾّر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺷﯾﺋﺎ ً  .وﻟﻛن ﻟوﺣظ ﻓﻲ
اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘوّ ة ﻓﻲ ﺟ ّل اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﮭﺎ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ وھذا ﻣﻌﻠم ﻣن ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻘدرة اﻹﻟﮭﯾﺔ
واﻟﻘوّ ة اﻟرﺑﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎھرﺗﺎن ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻛون ﺑﻣﺎ ﯾرﯾدهُ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﺎ ارﺗﺿﺎه ﻟﻌﺑﺎده ﺟ ﱠل اﺳﻣﮫ .

٤ـ ) ُﻋ ْوا (
ﺟﺎء ھذا اﻟوزن ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ $ydßŠqè%ur #Y‘$tR ö/ä3‹Î=÷dr&ur ö/ä3|¡àÿRr& (#þqè% (#qãZtB#uä tûïÏ%©!$# $pkš‰r'¯»tƒ )) :

 ] (( äou‘$yfÏtø:$#ru â¨$¨Z9$#اﻟﺗﺣرﯾم  [ ٦ :ﺑﻠﻔظﺔ ) ﻗوا ( وھﻲ ﺻﯾﻐﺔ أﻣر ﻣﺳﻧد إﻟﻰ واو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن
) (١ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٤٧ :ﻣدة ) أﺧذ ( .
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 .وھو )) ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻔروﻗﺎ ً واوي اﻟﻔﺎء ﯾﺎﺋﻲ اﻟﻼم ((

) َو َﻗﻰ َﯾﻘِﻲ ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل (

)(١

ووﻟَﯾ ُ
وھو ﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﻛﻼﻣﮭم ﻧﺣو َ :و َﺷﯾ ُ
ْت
ْت َ

)(٣

)(٢

 .ﻓـ )) اﻟواو واﻟﻘﺎف واﻟﯾﺎء  :ﻛﻠﻣﺔ واﺣدة ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ

دﻓﻊ ﺷﻲ ٍء ﻋن ﺷﻲ ٍء ﺑﻐﯾره  ،ووﻗﯾﺗ ُﮫ أﻗﯾﮫ َو ْﻗ َﯾﺎ ً واﻟوﻗﺎﯾﺔ  :ﻣﺎ ﯾﻘﻲ اﻟﺷﻲء  ،واﺗق ﷲ َﺗ َو ﱠﻗ ُﮫ أي  :اﺟﻌل
)(٤

 .واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﺛﻠﺛﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻون واﻟﺣﻔظ) ، (٥ﺗﻘول َ :و َﻗﯾ ُ
ْت اﻟرﺟ َل أﻗﯾﮫ

ﻛﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ((
ﺑﯾﻧك وﺑﯾﻧﮫ
ِ
ِو ً
ووﻗﺎ ًء ﺑﻣﻌﻧﻰ  :ﺣﻔظﺗ ُﮫ وﻛﻧت ﻓداه) . (٦وذھب اﻟراﻏب إﻟﻰ أ ﱠﻧ ُﮫ ﺣﻔظ اﻟﺷﻲء ﻣﻣّﺎ ﯾؤذي
ﻗﺎﯾﺔ ِ
واﻟﺗﻘوى ﻣﻧﮫ أي  :ﺟﻌل اﻟﻧﻔس ﻓﻲ وﻗﺎﯾﺔ ﻣﻣّﺎ ﯾﺧﺎف ﺛم زﺣف ﻓﻲ ﺗﻌﺎرف اﻟﺷرع إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﺣﻔظ
اﻟﻧﻔس ﻋﻣّﺎ ﯾؤﺛم). (٧
اﺣﺗﻣل اﻹﻋﻼل ﻋﻠﺗﯾن ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر وﻗد اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﯾﮭﻣﺎ  ،ذھب اﻟﺑﺻرﯾون إﻟﻰ أنّ
)(٨

)ﻗوا( اﻋﺗﻠت ﻓﺎؤه وﻻﻣﮫ  ،وﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﺎرع
وﻛﺳر ٍة

)(٩

 ،ﻓ ُﺣ ِذ َﻓت اﻟواو ﻟوﻗوﻋﮭﺎ ﺑﯾن ﯾﺎ ٍء

؛ ﻷنﱠ اﻷﺻل ) َﯾ ْوﻗِﻲ ( ﻓﺄﺻﺑﺣت ) َﯾﻘِﻲ ( وھﻲ ﺳﺎﻛﻧﺔ و )) ﻟم ﺗﺣذف ﻓﻲ ) ﯾ ُْو َﺟل ( ؛
)(١٠

ﻷنﱠ ﺑﻌدھﺎ ﻓﺗﺣﺔ واﻟﻔﺗﺣﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﺛﻘل ((

 .ﻓﮭو ﺗﻌﻠﯾل ﺻوﺗﻲ أﻗرب ﻟﻠﻣﻧطق اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ

اﻹﻋﻼل .
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻵﺧر ﻓﻲ ﻋﻠّﺔ ﺣذف اﻟواو وھو ﻣذھب اﻟﻛوﻓﯾﯾن  ،ﺑﺄ ﱠﻧﮭﺎ ﻗد )) ُﺣ ِذ َﻓت اﻟواو ﻟﻠﻔﻌل
اﻟﻣﺗﻌدي وأﺛﺑﺗت ﻓﻲ اﻟﻼزم ﻓرﻗﺎ ً  ،ﻓﻘﺎﻟوا ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌدي ) َو َﻋ َد َﯾ ِﻌ ُد ( وﻓﻲ اﻟﻼزم ) َو ِﺟ َل َﯾ ْو َﺟ ُل (
وﻋﺎرﺿوا اﻟﺑﺻرﯾﯾن ﺑﻘول اﻟﻌرب َ ) :وﺳِ َﻊ َﯾ َﺳ ُﻊ ( ﻓﺣذﻓت اﻟواو ﺑﻌدھﺎ ﻓﺗﺣﺔ وﻛذا ) َوﻟَ َﻎ َﯾﻠِ ُﻎ (
واﻻﺣﺗﺟﺎج ﻟﻠﺑﺻرﯾﯾن أَنﱠ اﻷﺻل ) َوﺳِ َﻊ َﯾ ْوﺳِ ُﻊ ( وﺣذﻓت اﻟواو ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم وﻓﺗﺣت اﻟﺳﯾن ؛ ﻷنﱠ ﻓﯾﮫ
ﺣرﻓﺎ ً ﻣن ﺣروف اﻟﺣﻠق  ،وﻗﺎل اﻟﻛوﻓﯾون  :ﺣذﻓت اﻟواو؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﻓﻌل ﻣﺗﻌ ﱟد ور ﱠد ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑﺻرﯾون
ﺑﻘول اﻟﻌرب َ ) :و ِر َم َﯾ ِر ُم ( ﻓﮭذا ﻻزم ﻗد ُﺣ ِذ َﻓت ﻣﻧﮫ اﻟواو وﻛذﻟك ) َﯾﺛ ُِق ( ﻓﻘد اﻧﻛﺳر ﻗوﻟﮭم إ ّﻧ ُﮫ إ ّﻧﻣﺎ
) (١ﯾﻧظر  :دﻗﺎﺋق اﻟﺗﺻرﯾف  ، ٣٤٧ :وﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ . ٢٨٦/٤ :
) (٢ارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب  ، ١٦٠/١ :وﯾﻧظر  :اﻟﻣزھر . ٤٥/٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻧﺻف  ، ٤٥٨ :واﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف . ٥٦٢/٢ :
) (٤ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ١٠٦١ :ﻣﺎدة ) وﻗﻲ ( .
) (٥ﻧظر  :اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط  ، ١٢٣٣ :ﻣﺎدة ) وﻗﻲ ( .
) (٦ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ . ٢٨٦/٤ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ، ٨٨١ :ﻣﺎدة ) وﻗﻲ ( .
) (٨ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٢٦٥/٢ :
) (٩ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٧٤٣/٢ :
) (١٠إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ٩٨٦ :
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ﯾﺣذف ﻣن اﻟﻣﺗﻌدي  .ﻗﺎل أﺑو ﺟﻌﻔر  :وھذا ر ﱞد ﺑﯾّنٌ وﻟو ﺟﺎء ) ﻗوا ( ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﻟﻛﺎن
)أَ ْﯾﻘِﯾ ُْوا((() .(١ﻓﮭو ھﻧﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ  :ﺟﻧﺑوا أﻧﻔﺳﻛم وأھﻠﯾﻛم اﻟﻣﻌﺎﺻﻲ  ،ﻓﻛﺎن ﻣﻌﻧﻰ ) ﻗوا ( أي َ ) :و ﱡﻗ ْوا
أﻧﻔﺳﻛم (). (٢
وﯾﻠﺣظ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾل اﻟﻛوﻓﯾﯾن ﻟﮭﺎ أ ﱠﻧﮭم ﻗد ﺳﺎروا ﻋﻠﻰ ﻣﻧﮭﺞ وﺻﻔﻲ اﺳﺗﻘراﺋﻲ ﻟﻣﺎ ورد ﻋن اﻟﻌرب
وﻗد ﻋﺎرﺿﮫ اﻟﺑﺻرﯾون ؛ ّإﻻ أنﱠ اﻟﺗﻌﻠﯾل اﻟﺑﺻري ﻛﺎن أﻗرب ﻟﻠﺻواب واﻹﻗﻧﺎع ؛ ﻷنﱠ اﻟﻌﻠّﺔ ھﻲ
ﻋﻠّﺔ ﺻوﺗﯾﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﯾﺳر ﻓﻲ ﻧطق اﻟﻠﻔظﺔ ﺑﺣذف اﻟواو وھﻲ ﻓﺎء اﻟﻛﻠﻣﺔ إذا وﻗﻌت ﺑﯾن ﯾﺎ ٍء وﻛﺳر ٍة
واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﮭﺎ إذا ﺗﻼھﺎ ﺣرف ﻣﺣرّ ك ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ  ،واﻟﻣﻌﻧﻰ ﺛﺎﺑت ﻟن ﯾﺗﻐﯾّر .
ُ
وأﯾت
أﻣّﺎ إﻋﻼل ﻻم اﻟﻔﻌل ) اﻟﯾﺎء ( ﻓﻼ ﺧﻼف ﻓﯾﮫ ﻓﮭو ﻋﻧدھم ﻣﺟزوم ﻋﻠﻰ اﻷﻣر  ،وﻣﺛﻠﮫ ) :
ووﻋﯾت ( ﺗﻘول  ) :ﻟم َﯾ ِﺄ  ،وﻟم َﯾ ِﻊ ( واﻋﻠم إذا أﻣرت ﻗﻠت  ) :إ ْه ( ﻛﻣﺎ ﺗﻘول  ) :ﻋِ ْﮫ ( وإذا وﺻﻠت
وع ﯾﺎ ﻓﺗﻰ ( وﻟﻠﻣرأة ) إِيْ و ِﻋﻲْ ( وﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ) أ ُ ْوا وﻋ ُْوا () ، (٣ﻛﻣﺎ أُﻋِ ﱠل ) وﻗﻲ (
ﻗﻠت  ) :إِ ﯾﺎ ﻓﺗﻰ ِ
( ﻓﻘﯾل ﻓﯾﮫ  ) :ﻗُ ْوا ( ﺑﺎﻹﻋﻼل ﻟﻠواو واﻟﯾﺎء .

٥ـ ) َﻓ ْﻌنَ (
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ  ] (( £`ä3Ï?qã‹ç/ ’Îû tbö•s%ur )) :اﻷﺣزاب  [ ٣٣ :وﺻﯾﻐﺔ ) َﻗرْ َن ( ﺻﯾﻐﺔ أﻣرﯾﺔ
اﺣﺗﻣﻠت اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋدﯾدة  ،ذﻛر اﻷﺷﻣوﻧﻲ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل ﻣﺿﺎرﻋﺎ ً أو أﻣراً واﺗﺻﻠت ﺑﮫ ﻧون اﻟﻧﺳوة
ﺟﺎز ﻓﯾﮫ وﺟﮭﺎن  :اﻷوّ ل ؛ اﻹﺗﻣﺎم ﻧﺣو َ :ﯾ ْﻘ َررْ َن وا ْﻗ َررْ َن  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣذف اﻟﻼم ﻣﻊ ﻧﻘل ﺣرﻛﺔ اﻟﻌﯾن
)(٤

إﻟﻰ اﻟﻔﺎء ﻧﺣو َ :ﯾ َﻘرْ َن و َﻗرْ َن

 .ﻓﺎﻷوّ ل اﻟوﺿﻊ ﻋل اﻷﺻل ﻟﻸﻣر  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋ ّدهُ ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﻣن ﺷواذ

اﻟﻣﺿﻌف ﻓﻘد ﺗﺣدث ﻋن ﺣذف أﺣد اﻟﺣرﻓﯾن اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﯾن ﻓﻘﺎل  ... )) :وﻣﺛل ذﻟك ﻗوﻟﮭم  :ظِ ْﻠ ُ
ت
ت  ،ﻓﺣذﻓوا وأﻟﻘوا اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎء ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻟوا ِ :ﺧ ْﻔ ُ
و ِﻣﺳْ ُ
ت  ،وﻟﯾس ھذا اﻟﻧﺣو ّإﻻ ﺷﺎذاً واﻷﺻل
ت و َﻣﺳْ ُ
ت  .وأﻣّﺎ اﻟذﯾن ﻗﺎﻟوا َ :ظ ْﻠ ُ
ت و َظﻠ ِْﻠ ُ
ت وﻣَﺳِ ﺳْ ُ
ﻓﻲ ھذا ﻋرﺑﻲ ﻛﺛﯾر وذﻟك ﻗوﻟك  :أَﺣْ َﺳﺳْ ُ
ت
ت  ،ﻓﺄﺟروھﺎ ﻓﻲ ) َﻓﻌ ِْﻠ ُ
ﻓﺷﺑﮭوھﺎ ﺑﻠَﺳْ ُ
ت ( ﻣﺟراھﺎ ﻓﻲ ) َﻓ ِﻌ َل ( وﻛرھوا ﺗﺣرﯾك اﻟﻼم ﻓﺣذﻓوا ((

)(٥

) (١إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس  ، ٩٨٦ :وﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ٧٤٣/٢ :ـ . ٧٤٤
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج . ١٩٤/٥ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻧﺻف . ٤٧٧ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟﺻﺑّﺎن . ٤٨٤/٤ :
) (٥اﻟﻛﺗﺎب . ٤٢٢/٤ :
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ﻓﺎﻟﻣﺣذوف ھﻧﺎ اﻟراء اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ) َﻗ َر َر ( وھﻲ ﻻم اﻟﻔﻌل  ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘراءة ﻧﺎﻓﻊ وﻋﺎﺻم ) و َﻗرْ َن ( ﺑﻔﺗﺢ
اﻟﻘﺎف) (١؛ ﻷنّ اﻷﻣر ﻣﻧﮫ ) ا ْﻗ َررْ َن ( ُﺣ ِذ َﻓت اﻟراء اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ ) ﻻم اﻟﻔﻌل ( ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟراءﯾن ﺛم
ُﻧ ِﻘﻠَت ﻓﺗﺣﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﺎف و ُﺣ ِذ َﻓت ھﻣزة اﻟوﺻل ﻟﻼﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﮭﺎ ﻓﺻﺎر ) َﻗرْ َن ( ﻓوزﻧﮫ ﺣﯾﻧﺋ ٍذ
) َﻓﻌْ َن ( ﻓﺎﻟﻣﺣذوف ﻻم اﻟﻔﻌل

)(٢

)(٣

 ،وﻓﺗﺢ اﻟﻘﺎف ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار

 ،و )) اﻟ َﻘ َر ْار أﯾﺿﺎ ً ﺟﻣﻊ ﻗُ َرارة

وھو اﻟﻣوﺿﻊ اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟذي ﯾﺳﺗﻘر ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺎء (() . (٤ﻓﮭو أﻣر ﻣن ) َﻗ ِررْ ُ
ت ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن (). (٥
وﻗﯾل  :إنﱠ اﻟﻣﺣذوف اﻟراء اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻗراءة ) و َﻗرْ َن ( ﻣن اﻷﺻل ) وا ْﻗ َررْ َن ( ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ً ﻟﺛﻘل
اﻟﺗﺿﻌﯾف  ،ﻓﺄﻟﻘﯾت ﺣرﻛﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎف ﻓﻘﯾل  ) :و َﻗرْ َن ( وﻧظﯾر ھذا ﻣن ﻛﻼﻣﮭم َ :ﺣﺳْ ُ
ت ﺑﻔﻼن ،
ت ﻟﮫ  ،واﻷﺻل َ :ﺣ َﺳﺳْ ُ
أي َ :ر َﻗ ْﻘ ُ
ت ﻟﮫ  ،وﻧظﯾرهُ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ öó çFù=sàsù )) :
O
? ] (( tbqßg©3xÿsاﻟواﻗﻌﺔ  [ ٦٥ :وﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﺻل َ :ﻓ َظﻠ ِْﻠ ُﺗم

)(٦

ﻓﺣذﻓت اﻷوﻟﻰ ﻻﻟﺗﻘﺎﺋﮭﻣﺎ ﻓﺄﺻﺑﺢ وزﻧﮫ ) َﻓ ْﻠ َن (

)(٧

 .ﻓﺎﻟﺗﻘﻰ ﺳﺎﻛﻧﺎن ) ﺳﻛون اﻟراءﯾن (

 .وھﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗﻘرار أﯾﺿﺎ ً  ،ﻣن ﻗررت

ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن .
وﻗﺎل اﻟﻛﺳﺎﺋﻲ  )) :اﻟﻌرب ﺗﻘول َ :ﻗ َررْ ُ
ت ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن أَﻗِرﱡ ﻓﯾﮫ ﻟﻐﺗﺎن  :ﺑﻛﺳر اﻟراء وﻓﺗﺣﮭﺎ  ...وإنﱠ
أھل اﻟﺣﺟﺎز ﯾﻘوﻟون َ :ﻗ ِررْ ُ
ت ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن أﻗِرﱡ (() . (٨وﻗﯾل  :ﻛﺳر اﻟراء ﻟﻐﺔ ﺣﻛﺎھﺎ اﻟﺑﻐدادﯾون ﻓﻼ
ت ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن ﺑﺎﻟﻛﺳر أَ َﻗرﱡ َﻗ َر ْا َراً  ،و َﻗ َررْ ُ
وﺟﮫ ﻹﻧﻛﺎرھﺎ  ،ﯾﻘﺎل َ :ﻗ ِررْ ُ
ت ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ أَﻗِرﱡ َﻗ َر ْا َراً وﻗُر ُْو َراً  ،أي:
اﺳﺗﻘرﺑﮫ) . (٩واﻷﻣر ﻓﯾﮭﻣﺎ ) َﻗرْ َن ( اﻟﻣﺗﺻل ﺑﻧون اﻟﻧﺳوة .
) (١ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات . ٥٢١ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻹﺗﺣﺎف . ٣٧٥/٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ . ١٨٥ :
) (٤اﻟﻣﺛﻠث  ،ﻻﺑن اﻟﺳﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ . ٣٨٧/٢ :
) (٥ﯾﻧظر  :ارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب . ٢٤٧/١ :
) (٦ﯾﻧظ ر  :ﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ رآن  ،ﻟﻠﻔ رّاء  ، ٢٣٢/٢ :وﻛﺗ ﺎب ﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ راءات  ،ﻟﻸزھ ري  ، ٣٨٦ :وﻣﺷ ﻛل إﻋ راب
اﻟﻘرآن . ٥٧٧/٢ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻹﺗﺣﺎف . ٣٧٥/٢ :
) (٨ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻛﺳﺎﺋﻲ .٢١٤ :
) (٩ﯾﻧظر  :ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ، ٢٢٨/٥ :ﻣﺎدة ) ﻗرر (  ،وارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب  ٢٤٧ /١ :ـ  ، ٢٤٨وھﺎﻣﺷﮫ . ٢٤٨/١ :
.
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ﻓﺎﻟﻘﺎف واﻟراء أﺻﻼن  :اﻷوّ ل ؛ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑرد) ، (١ﻗﺎل أﻣرؤُ اﻟﻘﯾس :
ﺗﺣرﻗت اﻷرض واﻟﯾو ُم َﻗ ﱡر

إذا رﻛﺑوا اﻟﺧﯾل واﺳﺗﻸﻣوا

)(٢

واﻟﺛﺎﻧﻲ ؛ ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﻛن ﯾﻘﺎل َ :ﻗرﱠ واﺳﺗﻘر  ،وﻣﻧﮫ اﻟﻘُرﱡ  :ﺻب اﻟﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﺷﻲء  ،واﻟ َﻘرﱡ :
)(٣

ﺻبﱡ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ اﻷذن ﻣﺄﺧوذ ﻣﻧﮫ

 .ﻓﮭﻲ ﺗﻧﺗﮭﻲ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار  ،وھذا اﻷﺻل أﻗرب ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ

ﺿﻣن ﺳﯾﺎق اﻵﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ .
)(٤
اﻟو َﻗﺎْر ( ﯾﻘﺎل َ ) :و َﻗ َر َﯾ ِﻘ ُر (
وﻗُ ِر َﺋت ) و ِﻗرْ َن ( ﺑﻛﺳر اﻟﻘﺎف  .ﻓﻔﯾﮭﺎ اﺣﺗﻣﺎﻻن  :اﻷوّ ل  :ﻣن ) َ
ﺻ َل ﯾَﺻِ ُل ﺻِ ْﻠ َن ،
ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل ( واﻷﻣر ِ :ﻗرْ  ،وﻟﻠﻧﺳﺎء ) ِﻗرْ َن (  ،ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻓﻲ َ :و َ

وو َﻋ َد َﯾ ِﻌ ُد ﻋِ ْد َن) ، (٥ﺑﺣذف ﻓﺎء اﻟﻛﻠﻣﺔ ) اﻟواو ( ﻓﯾﻛون اﻟوزن ) ﻋِ ْﻠ َن (  .واﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﯾﺣﺗﻣل أنْ ﯾﻛون
َ
ﯾﻛون ﻣن ) اﻟﻘرار ( ﻓﯾﻛون ﻣﺿﻌﻔﺎ ً ﯾﻘﺎل َ :ﻗرﱠ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن َﯾﻘِرﱡ  ،وھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺷﮭورة ﻓﯾﻛون أﺻﻠﮫ
)ا ْﻗ ِررْ ُ
ت ( ﺛم ﺗﺑدل ﻣن اﻟراء اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻋﯾن اﻟﻔﻌل ﯾﺎء ﻛراھﺔ اﻟﺗﺿﻌﯾف ﻛﻣﺎ أﺑدﻟوھﺎ ﻓﻲ ) ﻗﯾراط
ودﯾﻧﺎر ( ﻓﺗﺻﯾر اﻟﯾﺎء ﻣﻛﺳورة ﻓﺗﻠﻘﻲ ﺣرﻛﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎف وﺗﺣذف اﻟﯾﺎء ﻟﺳﻛوﻧﮭﺎ وﺳﻛون اﻟراء اﻟﺗﻲ
ﺑﻌدھﺎ وﯾﺳﺗﻐﻧﻰ ﻋن أﻟف اﻟوﺻل ﻟﺗﺣرﯾك اﻟﻘﺎف ﻓﺗﺻﯾر ) ِﻗرْ َن () ، (٦ﻓﺎﻟوزن ﺣﯾﻧﺋ ٍذ ) ﻓ ِْﻠ َن ( .
وو َﻗ َر
ووﻗ َِر ( ﻣﺛﻠث اﻟﻌﯾن  ،ﺗﻘول َ :و َﻗ َر وُ ﻗُ ْو َراً  ،ﺑﻣﻌﻧﻰ  :ﺟﻠس َ ،
وو َﻗ َر َ
ﻓﺎﻟوﻗﺎر ﻣن ) َوﻗُ َر َ
ُ
ووﻗرت اﻟﻌظ َم وﻗراً :
وو َﻗ َر اﻟﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻘﻠب  :ﺗﻣ ّﻛن ،
َو َﻗﺎْراً  :إذا َﺣﻠ ُ َم ورزن ﻓﮭو َوﻗُ ْو ٌر َ ،
ﺻدﻋﺗﮫُ ،وأوﻗرت اﻟداﺑّﺔ واﻟﻧﺧﻠﺔ  :ﺻﺎر ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﻣل ﺛﻘﯾل  .ووﻗرت اﻷذن ﺛﻘل ﺳﻣﻌﮭﺎ

)(٧

 ،ﻓﺎﻟواو

واﻟﻘﺎف واﻟراء أﺻل ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﺛﻘل ﻓﻲ اﻟﺷﻲء) . (٨و ُﺟ ّل اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣﻌﻧﻰ .
اﻟﻣﻼﺣظ أنﱠ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣرﯾﺔ ﻗد اﺣﺗﻣﻠت اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ أﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ أﺻل
اﻟﻣﺣذوف اﻟراء اﻷوﻟﻰ أم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ،ﻋﯾن اﻟﻔﻌل أم ﻻﻣﮫ ﻓﮭم ﻋﻠﻰ ﻣذھﺑﯾن ﻣﻧﮫ وﻋﻠﻰ ھذا ﯾﻛون اﻟوزن
) (١ﯾﻧظر  :إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق  ، ٣٧٩ ، ٢٥١ ، ١٢٨ :وﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ، ٢٢٨/٥ :ﻣﺎدة ) ﻗرر ( .
) (٢ﯾﻧظر  :دﯾواﻧﮫ  ، ١٠٩ :وﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٨٢٤ :ﻣﺎدة ) َﻗرﱠ ( .
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٨٢٥ :ﻣﺎدة ) َﻗرﱠ ( .
) (٤ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات  ، ٥٢٢ :واﻟﻛﺷﺎف . ٥٦٢/٣ :
) (٥ﯾﻧظ ر  :ﻛﺗ ﺎب ﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ راءات  ، ٣٦٨ :وﻟﺳ ﺎن اﻟﻌ رب " ، ٤٧٣/٦ :ﻣ ﺎدة ) وﻗ ر (  ،وارﺗﺷ ﺎف اﻟﺿ رب :
. ٢٤٨/١
) (٦ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٥٧٧/٢ :
) (٧ﯾﻧظ ر  :إﺻ ﻼح اﻟﻣﻧط ق  ، ٢٥١ ، ٢١٣ ، ٤ ، ٣ :وﻛﺗ ﺎب اﻷﻓﻌ ﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳ طﻲ  ٢٤٠/٤ :ـ  ، ٢٤١واﻟﺑﺣ ر
اﻟﻣﺣﯾط . ٢٢٣/٧ :
) (٨ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ١٠٦١ :ﻣﺎدة ) وﻗر ( .
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ﻋﻠﻰ ) َﻓﻌْ َن ( أو ) َﻓ ْﻠ َن ( واﻟﻣﻌﻧﻰ واﺣد وھو اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن  .وﻗﯾل  :إنﱠ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﻛﺳر
اﻟراء وﻓﺗﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ ھو ﻣﻣّﺎ ُﺣ ِﻣ َل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣﻌﻧﻰ واﺣد أﯾﺿﺎ ً  .وﻣﻧﮭم ﻣن ﻗﺎل  :إنﱠ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎف واﻟراء أﺻﻠﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن  ،اﻷوّ ل ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑرد واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗﻘرار وﻛﻼھﻣﺎ وارد ﻓﻲ ﻟﻐﺔ
اﻟﻌرب  .واﺣﺗﻣﻠت ﺑﻘراءة ) و ِﻗرْ َن ( ﺑﻛﺳر اﻟﻘﺎف اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ﯾﻐﯾران اﻟﻣﻌﻧﻰ ؛ ﻷنﱠ اﻷوّ ل ﻣن اﻟوﻗﺎر،
واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرار ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺟذرﯾن ) َو َﻗ َر و َﻗ َر َر (  .وﻟﻛن ﻧﺳﺗطﯾﻊ أنْ ﻧﻠﺗﻣس ﻟﮭﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺟﻣﻊ
ھذﯾن اﻟﺟذرﯾن ﺑﻣﻌ ًﻧﻰ واﺣد  .أﻗول  :إنﱠ ﻛ ﱠل وﻗﺎر ﯾؤول إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘرار واﻻﺗزان واﻟﺳﻛون واﻟﻌﻛس
ً
ﻧﻛﺗﺔ
ﺻﺣﯾﺢ  .ﻓﺎﻷﻣر ھﻧﺎ ﻟزوﺟﺎت اﻟﻧﺑﻲ ) ﺻﻠ ّﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠّم ( ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار واﻟوﻗﺎر ﻟﺗﻛون
ً
ﮭن ﻟﺳن ﻛﺳﺎﺋر اﻟﻧﺳﺎء ﻟذا ﺣ ّﺗم ﻋﻠﯾﮭن
واﺿﺣﺔ ﻓﻲ زوﺟﺎﺗﮫ ) ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠّم (  ،ﻷ ﱠﻧ َ
ﺻﯾﺻﺔ ﯾﻧﻣزن ﺑﮭﺎ
وﯾﻠﺗزﻣن ﺑﮭذا اﻷﻣر ﺣ ّﺗﻰ ﺗﻛون ﻟﮭن ﺧ ﱢ
اﻟﺷﺎرع اﻟﻣﻘدس ﺑﺄن ﯾﺗﺳﻣن ﺑﮭذه اﻟﺻﻔﺔ
َ
ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻧﺳﺎء ؛ ﻷنﱠ ھﯾﺑﺗﮭن ﻣن ھﯾﺑﺔ اﻟﻧﺑﻲّ اﻟﻣﺻطﻔﻰ ) ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠّم ( ووﻗﺎرھن
ﻣن وﻗﺎره .
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﮭول .
واﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﮭول ھو ﻣن اﻟظواھر اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ اﻟﻼﻓﺗﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻘرآﻧﻲ وﯾﺳﻣوﻧﮭﺎ ظﺎھرة
)(١

اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن اﻟﻔﺎﻋل

 .وﯾﻌد ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻌل ﻟﻠﻣﺟﮭول ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﯾﮭﺎ ظﺎھرة اﻟﺗﺣوّ ل

ِب  ،و َﺗ َﻘ ﱠد َم ﺗﺻﯾر ُ :ﺗﻘُ ﱢد َم
ب ﺗﺻﯾر ُ :ﻛﺗ َ
اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺎت داﺧل ﻣﺎ ّدة اﻟﻛﻠﻣﺔ  ،ﻓﻣﺛﻼً َ :ﻛ َﺗ َ

)(٢

.

وھذا اﻟﺗﺣوّ ل ﯾدﺧل ﺿﻣن ) ﻣورﻓﯾم اﻟﻣﻐﺎﯾرة ( وھو اﻟﺗﻐﯾﯾر داﺧل ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺻرﻓﯾﺔ  ،وھذا
ﺑدوره ﯾﺳﺑب ﺗﺣوﻻً ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻷﺧرى  :اﻟﺻوﺗﯾﺔ واﻟﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻧﺣوﯾﺔ  .إﻻ ّ أ ﱠﻧ ُﮫ ﻟم ﯾﺑق
ﱢﻲ ﺑﺎﻟﻣطﺎوﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻧﮫ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻠﮭﺟﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ) اﻟدارﺟﺔ ( ﻓﻘد ﻋدل ﻋﻧﮫ إﻟﻰ ﻣﺎ ُﺳﻣ َ
وزن ) اﻧﻔﻌل ( ﻓﯾﻘﺎل  ) :اﻧﮭزم واﻧﻛﺳر واﻧﻘﺗل ( ﻓﻲ ) ھ ُِز َم و ُﻛﺳِ َر وﻗُ ِﺗ َل (
اﻟﻛرﯾم ﺑﺎﻟﺻﯾﻎ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﮭول ﺑﻛﺛرة .

)(٣

 .وﻗد ﺟﺎء اﻟﻘرآن

ّأوﻻً  :ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﮭول .
ö/ä3‹ø n=tæ ôMuŠJ
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ Ïd ãèsù ¾ÍnÏ‰ZÏã ô`BÏi ZptHôqy‘ ÓÍ_9s?#uäur )) :

(( ] ھود [ ٢٨ :

و) ُﻋ ﱢﻣ َﯾ ْ
ِﻲ َﯾﻌْ َﻣﻰ َﻋﻣًﻰ (
ت( ﻓﻌل
ٍ
ﻣﺎض ﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﮭول ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُ ﱢﻌ َل ( وھو ﻣن اﻟﻼزم ) َﻋﻣ َ
وﻣﻌﻧﺎه ذھﺎب اﻟﺑﺻر) (٤؛ ﻷنﱠ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ ) َﻓ ِﻌ َل َﯾ ْﻔ َﻌ ُل ( اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟداء أو اﻟﻌﻠّﺔ) . (٥ﻟﻛﻧﮫ
ِﻲ زﯾ ٌد ( َ ) :ﻋ ﱠﻣﯾ ُ
س و َﻗ َﻌ َد
ْت زﯾداً وأﻋﻣﯾﺗ ُﮫ ( ﻛﻣﺎ ﺗﻘول َ ) :ﺟﻠَ َ
ي ﺑﺎﻟﺗﺿﻌﯾف  ،ﺗﻘول ﻓﻲ ) َﻋﻣ َ
ُﻋ ﱢد َ
ت و َﻗﻌ ْﱠد ُ
زﯾ ٌد( ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﺔ َ ) :ﺟﻠﱠﺳْ ُ
ت زﯾداً () ، (٦وﯾﺳﺗﻌﻣل ﻣﺟﺎزاً ﻓﻲ ﻋﻣﻰ اﻟﻘﻠب ﻛﻧﺎﯾﺔ ﻋن اﻟﺟﮭل ،

) (١ﯾﻧظر  :ﻣن أﺳرار اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻘرآﻧﻲ  ،ﻟﻌﺎﺋﺷﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑﻧت اﻟﺷﺎطﻲ . ٥٣ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺻوﺗﻲ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ٩٤ :ـ . ٩٥
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻔﻌل زﻣﺎﻧﮫ وأﺑﻧﯾﺗ ُﮫ . ٩٧ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻌﯾن  ، ٢٦٦/٢ :ﻣﺎدة ) ﻋﻣﻲ (  ،وأدب اﻟﻛﺎﺗب . ٥٠٨ :
) (٥ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ . ٢٥٧ :
) (٦ﯾﻧظر  :أوزان اﻟﻔﻌل وﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ . ٧٨ :
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ﺗﻘول  )) :رﺟل َﻋﻣِﻲﱡ اﻟﻘﻠب أي  :ﺟﺎھل (() ، (١وأ ّﻛد اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن اﻟراﻏب ﺑﻘوﻟ ِﮫ  )) :اﻟﻌﻣﻰ  :ﯾﻘﺎل ﻓﻲ
اﻓﺗﻘﺎد اﻟﺑﺻر واﻟﺑﺻﯾرة ((). (٢
اﺣﺗﻣل ھذا اﻟﻔﻌل اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋدﯾدة ﺑﺳﺑب اﻟﻘراءات اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  ،ﻓﻘد اﺣﺗﻣﻠت اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﺟﮭول ﻣن
اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻘراءة ﺣﻣزة واﻟﻛﺳﺎﺋﻲ وﺣﻔص وﻋﺎﺻم ) ﻓُ ُﻌ ﱢﻣ َﯾ ْ
ت ( ﺑﺿم اﻟﻌﯾن وﺗﺷدﯾد اﻟﻣﯾم

)(٣

 ،وﺗﻘدﯾر

اﻟﻛﻼم  ) :أﻋﻣﻰ ﷲ ُ اﻟرﺣﻣ َﺔ ﻋﻠﯾﻛم ( ﻓﺑﻧﻲ اﻟﻔﻌل ﻟﻠﻣﺟﮭول ﻓﺻﺎرت اﻟرﺣﻣﺔ ﻧﺎﺋﺑﺎ ً ﻟﻠﻔﺎﻋل )) أي :
أ ُﺑﮭﻣت ﻋﻠﯾﻛم وأ ُﺧﻔﯾت (() (٤؛ )) ﻷ ﱠﻧﮭم ﻟم ﯾﻌﻣوا ﻋن اﻟرﺣﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﻣﯾت ﻋﻠﯾﮭم ((). (٥
واﺣﺗﻣﻠت اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﻌﻠوم ﻓﻲ ﻗراءة اﺑن ﻛﺛﯾر وأﺑﻲ ﻋﻣرو وﻧﺎﻓﻊ واﺑن ﻋﺎﻣر وﻋﺎﺻم ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف
)(٦

)ﻓ َﻌ ِﻣ َﯾ ْ
ت ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻌﯾن وﻛﺳر اﻟﻣﯾم اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ

 .وﻗراءة اﻟﺗﺧﻔﯾف ﺣﻣﻠ ُﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ  :ﻓﻌﻣﯾﺗم ﻋن

اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺗﻲ أﺗﺗﻛم وھﻲ اﻟرﺣﻣﺔ ﻓﻠم ﺗؤﻣﻧوا ﺑﮭﺎ وﻟم ﺗﻌ َم اﻷﺧﺑﺎر ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻋﻧﮭم وﻟو ﻋﻣﯾت ﻟﻛﺎن ذﻟك
ﻋذراً ﻟﮭم ﻓﮭو ﻣن اﻟﻣﻘﻠوب  .ﻛﻘوﻟﮭم  :أدﺧل اﻟﻘﻠﻧﺳوة ﻓﻲ رأﺳﻲ  ،وأدﺧﻠت اﻟﻘﺑر زﯾداً). (٧
وﻗﯾل إنﱠ ﻣﻌﻧﻰ ) ﻓ َﻌ ِﻣ َﯾ ْ
ت ( ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف ﻏﯾر ﻣﻘﻠوب  ،وﺗﻛون اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣن ﻋﻧد ﷲ ﻗد
ﺧﻔﻲ ﻓﮭﻣﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭم ﻟﻘﻠّﺔ ﻣﺑﺎﻻﺗﮭم ﺑﮭﺎ وﻛﺛرة إﻋراﺿﮭم ﻋﻧﮭﺎ). (٨
وﻗرأ أُﺑﻲ ) َﻓ َﻌﻣﱠﺎھﺎ ﻋﻠﯾﻛم ( ﺑﺎﻟﺗﺷدﯾد وھﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوم أﯾﺿﺎ ً) . (٩ﻗﺎل اﻟزﻣﺧﺷري  )) :ﻓﺈنْ
ﻗﻠت :ﻓﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗ ُﮫ ؟ ﻗﻠت  :ﺣﻘﯾﻘﺗ ُﮫ أَنﱠ اﻟﺣﺟّﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﻌﻠت ﺑﺻﯾر ًة وﻣﺑﺻر ًة ُﺟ ِﻌﻠَت ﻋﻣﯾﺎء ؛ ﻷنﱠ
اﻷﻋﻣﻰ ﻻ ﯾﮭﺗدي وﻻ ﯾﮭدي ﻏﯾره  ،ﻓﻣﻌﻧﻰ ﻓ َﻌ ِﻣ َﯾ ْ
ِﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوم
ت ﻋﻠﯾﻛم اﻟﺑﯾﻧﺔ ﻓﻠم ﺗﮭدﻛم ﻛﻣﺎ ﻟو َﻋﻣ َ
دﻟﯾﻠﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎزة ﺑﻘوا ﺑﻐﯾر ھﺎ ٍد  ...واﻟﻣﻌﻧﻰ  :أ ّﻧﮭم ﺻﻣﻣوا ﻋﻠﻰ اﻹﻋراض ﻋﻧﮭﺎ ﱠ
ﻓﺧﻼھم ﷲ
ً
ﺗﻌﻣﯾﺔ ﻣﻧﮫ  ،واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﯾﮫ ﻗوﻟﮫ $olm; óOçFRr&ur $ydqßJä3ãBÌ“ù=çRr& )) :
وﺗﺻﻣﯾﻣﮭم  ،ﻓﺟﻌﻠت ﺗﻠك اﻟﺗﺧﻠﯾﺔ

) (١اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٧٧١/٢ :ﻣﺎدة ) ﻋﻣﻲ ( .
) (٢اﻟﻣﻔردات  ، ٥٨٨ :ﻣﺎدة ) ﻋﻣﻲ ( .
) (٣ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات  ، ٣٣٢ :واﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ . ١٠٥ :
) (٤اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٢١٧/٥ :
) (٥اﻟﻛﺷف ﻋن وﺟوه اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ وﻋﻠﻠﮭﺎ وﺣﺟﺟﮭﺎ . ١٠٢/٢ :
) (٦ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات  ، ٣٣٢ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٢١٧/٥ :
) (٧ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٣٦٠/١ :
) (٨ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .٣٦١/١ :
) (٩ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ، ٣٦١/١ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٢١٧/٥ :
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 ] (( tbqèdÌ•»x.ھود  [ ٢٨ :ﯾﻌﻧﻲ  :اﻧﻛرھﻛم ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻟﮭﺎ وﻧﻘﺳرﻛم ﻋﻠﻰ اﻻھﺗداء ﺑﮭﺎ واﻧﺗم ﺗﻛرھوﻧﮭﺎ
وﻻ ﺗﺧﺗﺎروﻧﮭﺎ  ،وﻻ إﻛراه ﻓﻲ اﻟدﯾن ((). (١
ﯾﺑدو أنّ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻗد ﺑﯾّﻧت ﻣﻌ ًﻧﻰ ﻋﺎﻣﺎ ً أﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺟذر اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻌﯾن واﻟﻣﯾم واﻟﺣرف اﻟﻣﻌﺗل
ﺳﺗر وﺗﻐطﯾ ٍﺔ
ﻟﻛوﻧﮫ أﺻﻼً واﺣداً ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ
ٍ
اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﻔﻌول واﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋل  .ﻓﻔﻲ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل ) اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﺟﮭول ( أراد ﻧﺑﻲ ﷲ ﻧوح ) ﻋﻠﯾﮫ
)(٢

ﻓروق دﻻﻟﯾ ٍﺔ ﻓرﻋﯾ ٍﺔ ﻣﻧﮭﺎ
 .وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻗد أﺷﺎرت إﻟﻰ
ٍ

اﻟﺳّﻼم ( أن ﯾﺻرف اﻟﻔﻌل ﻋﻧﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﺣدﯾﺛ ِﮫ وﯾﺑﻧﯾﮫ ﻟﻠﻣﺟﮭول ﺗﺄدﺑﺎ ً وھﻲ ﻣن اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻷدﺑﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﯾن ا ّﻧﮫ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺻدر اﻵﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ tÓÍ_9s?#uäur )) :

‘ ] (( ÍnÏ‰ZÏã ô`BÏi ZptHôqyھود  [ ٢٨ :ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﺣدث ﺑﺎﻟﻧﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻐﮭﺎ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ ّ ،إﻻ أ ّﻧﮫ ﻋدل إﻟﻰ
ﺑﻧﺎء اﻟﻔﻌل ﻟﻠﻣﺟﮭول ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدث ﻋن ﺳﺗر اﻟرﺣﻣﺔ وإﺧﻔﺎﺋﮭﺎ ﻋﻧﮭم .
وﻗد ﯾﻛون ﺗﺟﻧ َﺑ ُﮫ ذﻛر ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻊ ھؤﻻء ﻟﺗﻌظم ﺷﺄﻧﮫ وﺗﻧزﯾﮭﮫ وﺗﺣﻘﯾر ﻣﻛﺎﻧﺗﮭم ،
ﻓﺟﻲء ﺑﮫ ﻣﺑﻧﯾﺎ ً ﻟﻠﻣﺟﮭول  ،وھو ﻣن اﻟﻠطف ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻋن ذاﺗﮫ اﻟﻣﻘدﺳﺔ وأﻓﻌﺎﻟﮫ اﺗﺟﺎھﮭم وﺗﻧزﯾﮫ ذاﺗﮫ
)(٣

اﻹﻟﮭﯾﺔ

ٌ
ٌ
واﺿﺣﺔ ﺟﻠﯾ ٌّﺔ ﺑﺄنﱠ اﻟرﺣﻣﺔ ﻣن ﻋﻧد ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ واﻟﺷرور ﻣن
ﻧﻛﺗﺔ
 .وﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ

أﻧﻔﺳﻛم  ،وھذا ﺗﺻرﯾﺢ واﺿﺢ ﺑﺄنﱠ ﻛ ﱠل اﻟﻧﻌم ﻣن ﻋﻧد ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وإﻏﻼﻗﮭﺎ واﻧﻌداﻣﮭﺎ ﻋﻠﯾﻛم ﻓﻣن
ﺷرور أﻧﻔﺳﻛم .
أﻣّﺎ ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوم ﻓﺄ ﱠﻧ ُﮫ أراد أنْ ﯾر ّﻛز ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻧزول
اﻟرﺣﻣﺔ اﻹﻟﮭﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھؤﻻء وھذا ﻣﺎ ﺻرّ ﺣت ﺑﮫ ذﯾل اﻵﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ )) &$olm; óOçFRr&ur $ydqßJä3ãBÌ“ù=çRr

 ] (( tbqèdÌ•»x.ھود  [ ٢٨ :ﻓﺄ َنﱠ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻣﺎھم ﻋن ﻧزوﻟﮭﺎ واﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻛرھﮭم إﯾﺎھﺎ
وﺗﻛذﯾﺑﮭم ﺑﮭﺎ .
) (١اﻟﻛﺷﺎف . ٣٩٨/٢ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٦٧٣ :ﻣﺎدة ) ﻋﻣﻲ ( .
) (٣ﯾﻧظر  :ﺧطرات ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  ،د .ﻓﺎﺧر اﻟﯾﺎﺳري . ٩٣ :

٢١٢

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ اﻷﻓﻌﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

وﻛذﻟك ﻧﻘف ﻋﻧد اﻟﻔﻌل ) ُﺳ ﱢﻛ َر ْ
$tRã•»|Áö/r& ôNt•j3
ت ( اﻟذي ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ Å ß™ $yJ¯RÎ) (#þqä9$s)s9 )) :
 ] (( tbrâ‘qßsó¡¨B ×Pöqs% ß`øtwU ö@t/اﻟﺣﺟر  [ ١٥ :ﻓﻘد ورد اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﮭول ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺻﯾﻐﺔ
) ُﺳ ﱢﻛ َر ْ
ت ( ﻓﺎﺣﺗﻣﻠت أنْ ﺗﻛون ﻣن ) َﺳ َﻛ َر َﯾﺳْ ُﻛ ُر ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل (

)(١

 .وﻣﻌﻧﻰ ُﺳ ﱢﻛ َر ْ
ت:

ور َﻛد ْ
ت ﻗﺎﻟت اﻟﻌرب  :ﻗد َﺳ َﻛ َرت اﻟرﯾﺢ  :إذا َﺳ َﻛ َﻧ ْ
ﺣ ُِﺑ َﺳ ْ
اﻟﺣرﱡ َﯾﺳْ َﻛ ُر  ،ﻗﺎل
َت  ،وﻛذﻟك َﺳ َﻛ َر َ
ت َ
اﻟﺷﺎﻋر :
ﺟﺎء اﻟ ﱢ
ﺷﺗﺎ ُء واﺟﺷﺄَل ﱠ اﻟ َﻘ ْﻧ َﺑ ُر

اﻟﺣ ُر ْو ِر َﺗ ْﺳ َﻛ ُر
وﺟ َﻌﻠَ ْت ﻋﯾنُ َ
َ

)(٢

ﻣﺄﺧوذة ﻣن )) َﺳ َﻛ َر اﻟﺑﺎب واﻟﺷﻲء َﺳ ْﻛ َراً َ :ﺳ ﱠدهُ واﻟ ﱠﺳ ْﻛ ُر َﺳ ﱡد اﻟﻧﮭر وﻗﻔل اﻟﺧﺷﺑﺔ ((

)(٣

واﺣﺗﻣﻠت أنْ ﺗﻛون ﻣن ) َﺳﻛ َِر َﯾﺳْ َﻛ ُر ُﺳ ْﻛ َراً و َﺳ ْﻛ َراً ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ ِﻌ َل َﯾ ْﻔ َﻌ ُل (

)(٤

.

 ،و )) اﻟ ﱡﺳ ْﻛ ُر

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرض ﺑﯾن اﻟﻣرء وﻋﻘﻠﮫ  ،وأﻛﺛر ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺷراب  ،وﻗد ﯾﻌﺗري ﻣن اﻟﻐﺿب
واﻟﻌﺷق (() ، (٥وﯾﻘﺎل َ :ﺳ َﻛ َر ﻣن اﻟﺷراب أﯾﺿﺎ ً). (٦
ﻗُ ِر َﺋت اﻟﻠﻔظﺔ ﺑﻘراءﺗﯾن )) واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﻛﺎف وﺗﺷدﯾدھﺎ  ...ﻓﻘرأ اﺑن ﻛﺛﯾر وﺣده
) ُﺳﻛ َِرت( ﺧﻔﯾﻔﺔ  ،وﻗرأ اﻟﺑﺎﻗون ُ ) :ﺳ ﱢﻛ َرت ( ﻣﺷددة (() . (٧ﻓﺣﺟّ ﺔ ﻣن ﺧﻔف اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﻣﻌﻧﻰ :
وو َﻗ َﻔ ْ
ُﺳﺣ َِر ْ
ت ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل َ :ﺳ َﻛرْ ُ
ت اﻟﻣﺎ َء ﻓﻲ اﻟﻧﮭر  :إذا َو َﻗ ْﻔ ُﺗ ُﮫ
ت َ
ت و ُﻏ ﱠط ْ
ﻣﻌﻧﻰ ُ :ﺳ ﱠد ْ
ﯾت) . (٩و)) ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﺗﺷدﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻛﺛﯾر واﻟﺗﻛرﯾر وﺣﺳن ذﻟك ﻹﺿﺎﻓﺗﮫ إﻟﻰ
)(٨

 .وﺣﺟّ ﺔ ﻣن ﺷ ﱠددھﺎ ﺣﻣﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ

) (١ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ . ٥٤٦/٣ :
) (٢ﯾﻧظ ر :ﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ رآن  ،ﻟﻠﻔ رّ اء  ،١٩/٢ :وﻣﻌ ﺎﻧﻲ اﻟﻘ رآن وإﻋراﺑ ﮫ  ،ﻟﻠزﺟ ﺎج  ، ،١٧٥/٣ :وﻟﺳ ﺎن اﻟﻌ رب :
 ،٣٠٨/٣ﻣﺎدة )ﺳﻛر ( ورواه اﺑن ﻣﻧظور ﺑرواﯾﺔ أﺧرى ) ﺟ ﺎء اﻟ ﱢ
اﻟﺣ ُر ْو ِر
واﺟ َﺛ ﺄَل ﱠ اﻟﻘُ ﱠﺑ ُر
وﺟ َﻌﻠَ تْ ﻋ ﯾنُ َ
َ
ﺷ ﺗﺎ ُء ْ
َﺗ ْﺳ ُﻛ ُر ( .
) (٣ﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ . ٥٤٦/٣ :
) (٤ﯾﻧظر  :إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق . ٨٦ :
) (٥اﻟﻣﻔردات  ، ٤١٦ :ﻣﺎدة ) ﺳﻛر ( .
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺛﻠث  ،ﻻﺑن اﻟﺳﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ . ٤١٣/٢ :
) (٧ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات . ٣٦٦ :
) (٨ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ . ١١٨ :
) (٩ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .

٢١٣

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ اﻷﻓﻌﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻛ ﱢل واﺣ ٍد ﺑﺻر ﻗد ُﻏ ﱢﺷ َﻲ ﺑﻐﺷﺎوة و ) اﻷﺑﺻﺎر ( ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﺣﻘّ ُﮫ اﻟﺗﺷدﯾد ﻟﯾدل ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻛﺛﯾر(() ، (١ﻓﮭو أوﻛد ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎه) . (٢وﻛﻼھﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﮭول اﻟﻣﺗﻌدي). (٣
واﺣﺗﻣل ھذا اﻟﻔﻌل اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﻌﻠوم ﻓﻲ ﻗراءة َﺳﻛ َِر ْ
ت ﻣن اﻟﺳﱠﻛر أي  :إ ﱠﻧﮭﺎ ﺣﺎرت ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺎر
)(٤

اﻟﺳﻛران

 .وﺟرت ﻣﺟراه ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺣﺻﯾﻠﮫ ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﻣن ﺳﻛر اﻟﻌرﺑﺔ ـ ھو اﻟﻧﮭر اﻟﺷدﯾد اﻟﺟري ـ

وذﻟك أ ﱠﻧ ُﮫ ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء وﯾﺳد ﻋﻠﯾﮫ ﻣذھﺑﮫ وﻣﺗﺳرّ ﺑﮫ  ،وﻛذﻟك ﺣﺎل اﻟﺳﻛران ﻓﻲ وﻗف ﻓﻛره
ً)(٥

واﻻﻋﺗراض ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﻐﺻ ُﮫ وﯾﺣﯾرهُ ﻓﻼ ﯾﺟد ﻣذھﺑﺎ ً وﯾﺑﻘﻰ ﻣﺗﺣﯾراً ﻣﺿطرﺑﺎ
)(٦

وﯾﻛون ﻣن ﺳﻛر اﻟﺷراب أو اﻟرﯾﺢ ﻓﻘط

ّ .إﻻ أ ﱠﻧ ُﮫ ﻻزم

 .واﺣﺗﻣل اﻟﻼزم ھذا أن ﯾﻛون ﺳﻛر اﻟﺷراب أو اﻟرﯾﺢ

اﻟﻼزﻣﯾن ﻣن ﺑﺎب وﺟﻊ زﯾد ووﺟﻌﮫ ﻏﯾره  ،ﻓﺗﻘول  :ﺳﻛر اﻟرﺟل وﺳﻛره ﻏﯾره  ،وﺳﻛرت اﻟرﯾﺢ
)(٧

وﺳﻛرھﺎ ﻏﯾرھﺎ  ،ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﺳﻌد زﯾد وﺳﻌده ﻏﯾره
ﻟﻠﻣﺗﻌدي  ،وﻓﻲ ) َﻓ ِﻌ َل َﯾ ْﻔ َﻌ ُل ( ﻟﻼزم

)(٨

 .إ ّﻻ أ ّﻧ ُﮫ ﯾﺑﻘﻰ اﻷﻏﻠب ﻓﻲ ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل (

ﻓﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺗﻌدي ﻛﺎن ﻣﺑﻧﯾﺎ ً ﻟﻠﻣﺟﮭول  ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن

اﻟﻼزم ﻓﮭو ﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺗﻘدم وھو اﻷرﺟﺢ ؛ ﻷنﱠ اﻟﻣﺷﮭور ﻓﻲ َﺳﻛ َِر ﻻ ﯾﺗﻌدى
ﱢف أو ﺳﺑق ﺑﮭﻣزة اﻟﺗﻌدﯾﺔ ﺗﻘول َ :ﺳ ﱠﻛ َر وأَﺳْ َﻛ َر .
ّإﻻ إذا ُ
ﺿﻌ َ

)(٩

،

إذن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول  :إنﱠ اﻟﺗﻼزم ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻌﺎم ﺣﺎﺻل ﻟﻼزم واﻟﻣﺗﻌدي ﺑﻘراءﺗﻲ
اﻟﻣﺟﮭول واﻟﻣﻌﻠوم ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدﯾق واﻟدﻻﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ  ،ﻓﺎﻷﺻل ﻓﻲ
)(١٠

اﻟﺳﯾن واﻟﻛﺎف واﻟراء واﺣد ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﺣﯾر ٍة

 .وھﻲ اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﺎن اﻟطﺑﯾﻌﻲ وﻣﺻﺎدﯾﻘﮫ

ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﮭﺎ اﻟرﯾﺢ واﻟﺷراب واﻟﻌﻘل واﻟﻣﺎء واﻟﻧﮭر ﻓﺎﻟﻣﺎ ّدة ﺗﺷﻌر ﺑﺗﻠك اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ وﺣﺻوﻟﮭﺎ وھذا اﻟﻘﯾد
ﻻﺑ ّد أن ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻛ ﱢل ﻣور ٍد ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﮫ ﺗﻠك اﻟﻣﺎ ّدة). (١١
) (١اﻟﻛﺷف ﻋن وﺟوه اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ وﻋﻠﻠﮭﺎ وﺣﺟﺟﮭﺎ . ١٤١/٢ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘراءات . ٢٤٠ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻹﺗﺣﺎف .١٧٤/٢ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف . ٥٥٤/٢ :
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺣﺗﺳب .٣/٢ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻹﺗﺣﺎف . ١٧٤/٢ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٤٣٧/٥ :
) (٨ﯾﻧظر  :اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم . ١٩٥/٥ :
) (٩ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٤٣٦/٥ :
) (١٠ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٤٦٥ :ﻣﺎدة ) ﺳﻛر ( .
) (١١ﯾﻧظر  :اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم . ١٩٥/٥ :

٢١٤

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ اﻷﻓﻌﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﺛﺎﻧﯾﺎ ً  :ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرع اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﮭول .
ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ َ )) :ﻣن (( ßûüÎ7ßJø9$# ã—öqxÿø9$# y7Ï9ºsŒur 4 ¼çmyJÏmu‘ ô‰s)sù 7‹Í³tBöqtƒ çm÷Ytã ô$uŽóÇãƒ
ف َﯾﺻْ ِرفُ ( اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ
ﺻ َر َ
] اﻷﻧﻌﺎم  [ ١٦ :اﻟﻔﻌل ) ﯾُﺻْ َرف ( ﻣﺑﻧﻲﱞ ﻟﻠﻣﺟﮭول ﻣن ) َ
اﻟﻣﺗﻌدي ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل () . (١اﻟدا ّل ﻋﻠﻰ اﻟﺣدوث واﻟﺣرﻛﺔ) . (٢وﻗﯾل  :إنﱠ اﻷﺻل ﻓﻲ
اﻟﻣﺿﺎرع اﻟﻛﺳر) . (٣وﻗد ﻋﻠّل ﺑﻌﺿﮭم ذﻟك ﺑﺄ ﱠﻧ ُﮫ أﻛﺛر وﯾﻛون اﻟﻛﺳر أﺧف ﻣن اﻟﺿم ﺑﻘﺿﯾ ٍﺔ
)(٤

ﺻوﺗﯾ ٍﺔ

 .وﻗد ُﻧ ِﻘ َل ﻋن اﻟﺛﻌﻠﺑﻲ أ ﱠﻧ ُﮫ إذا أﺷﻛل ﻋﻠﯾك ﻓﻌل وﻟم ﺗﻌﻠم ﻣن أي ﺑﺎب ھو ﻓﺎﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ

) َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل ( ﺑﺎﻟﻛﺳر ﻓﺄ ﱠﻧ ُﮫ أﺻل ﻟﻸﺑواب ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ). (٥
وأﺻﻠﮭﺎ ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ رﺟﻊ اﻟﺷﻲء) . (٦ﻗﺎل اﻟراﻏب  )) :اﻟﺻرف  :ر ّد اﻟﺷﻲء ﻣن ﺣﺎﻟ ٍﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟ ٍﺔ ،
 ،أو إﺑداﻟﮫ ﺑﻐﯾره ((). (٧
واﻟﻔﻌل ھذا ورد ﻓﯾﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻن  :اﻷوّ ل ؛ ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﺟﮭول ﺑﻘراءة اﺑن ﻛﺛﯾر وﻧﺎﻓﻊ وأﺑﻲ
)(٨

ﻋﻣرو واﺑن ﻋﺎﻣر ﺑﺿم اﻟﯾﺎء وﻓﺗﺢ اﻟراء ) ﯾُﺻْ َرف (
)(٩

ﻓﺄﻗﺎﻣﮫ ﻣﻘﺎم اﻟﻔﺎﻋل

 ،ﻓﺄﺿﻣر ﻓﯾﮫ ذﻛر اﻟﻌذاب ﻟﺗﻘدم ذﻛره

 .وﻣﺛﻠﮫ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ] (( öNåk÷]tã $¸ùrçŽóÇtB š[ø‹s9 )) :ھود  [ ٨ :ﯾﻌﻧﻲ

اﻟﻌذاب أﯾﺿﺎ ً  .واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ذﻟك ﻟﺗد ّل اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ أنﱠ اﻟﻔﺎﻋل ﻣﻌروف  ،وأنﱠ اﻟﺻﺎرف ھو
ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺣذف ﻟﻠﻌﻠم ﺑﮫ أو ﻟﻺﯾﺟﺎز ﻟﺗﻘدم ذﻛر اﻟربّ

)(١٠

ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﮭﺎ  .واﻟﺛﺎﻧﻲ ؛ ﻋﻠﻰ

) (١ﯾﻧظر  :ﻟﯾس ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب  ، ٣٤ :وﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ .٤٠٤/٣ :
) (٢ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ . ٢٥٦ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ، ٣٤/٤ :ﻣﺎدة ) ﺻرف (  ،وﻓﻲ ﺗطور اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ . ٤٩ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل . ٣٢٣/٧ :
) (٥ﯾﻧظر  :أوزان اﻟﻔﻌل وﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ . ٢٥ :
) (٦ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٥٦٦ :ﻣﺎدة ) ﺻرف (  ،وﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ، ٣٤/٤ :ﻣﺎدة ) ﺻرف ( .
) (٧اﻟﻣﻔردات  ، ٤٨٢ :ﻣﺎدة ) ﺻرف ( .
) (٨ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات  ، ٢٥٤ :وﻛﺗﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘراءات . ١٤٩ :
) (٩ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ  ، ٧٢ :واﻟﻛﺷف ﻋن وﺟوه اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ وﻋﻠﻠﮭﺎ وﺣﺟﺟﮭﺎ . ٥/٢ :
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٩١/٤ :

٢١٥

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ اﻷﻓﻌﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوم ﺑﻔﺗﺢ اﻟﯾﺎء وﻛﺳر اﻟراء ) َﯾﺻْ ِرفُ ( وھﻲ ﻗراءة اﻟﺑﺎﻗﯾن  ،واﻟﻣﻔﻌول ﻣﺣذوف،
ﻓﺎﻟﻔﻌل ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ  ،واﻟﻣﻌﻧﻰ  ) :ﻣن َﯾﺻْ ِرفُ ﷲ ُ ﻋﻧﮫ اﻟﮭﻼك واﻟﻌذاب () ، (١ﻓﺗرك ذﻛر اﻟﻣﻔﻌول ﺑﮫ
ﺑﮫ ﻟﻛون اﻟﻣﺻروف ﻋﻧﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎ ً وﻣﻌروﻓﺎ ً أو ﻟﻛوﻧﮫ ﻣذﻛوراً ﻗﺑﻠﮫ

)(٢

 .وھﻲ ﻗراءة اﻟﻛوﻓﯾﯾن ،

واﻻﺧﺗﯾﺎر ) َﻣنْ ﯾُﺻْ َرفُ ( ﺑﺿم اﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ ﻗول ﺳﯾﺑوﯾﮫ ؛ ﻷ ﱠﻧﮫ ﻗﺎل  :وﻛﻠّﻣﺎ َﻗ ﱠل اﻹﺿﻣﺎر ﻛﺎن
)(٣

أوﻟﻰ

 .ﻓﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻘراءة اﻷوﻟﻰ إﺿﻣﺎر ﻋن اﻟﻌذاب وﻗد ﺻرﱠ ح ﺑﮫ ﻣﻘدﻣﺎ ً  ،واﻟﻘراءة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

ً
إﺿﻣﺎر اﻟﻔﺎﻋل واﻟﻣﻔﻌول  .وﯾﺑﻘﻰ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل ﺑﻘراءة اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﺟﮭول ھو اﻷرﺟﺢ ﺗرﻛﯾﺑﺎ ً
ودﻻﻟﺔ
.
وﻛذﻟك ﻧﻠﺣظ ورود اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺿﺎرع ) ُﯾ ْﻧ َﻔ ُﺦ ( ﻣﺑﻧﯾﺎ ً ﻟﻠﻣﺟﮭول ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ’Îû ã‡xÿZãƒ tPöqtƒ )) :
 ] (( Í‘q•Á9$#طﮫ  [ ١٠٢ :وھو ﺧﺎص ﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻻﻣﮫ أو ﻋﯾﻧﮫ أﺣد ﺣروف اﻟﺣﻠق) . (٤ﺗﺣ ّدث ﻋﻧﮫ
ﻋﻧﮫ ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﻓﻲ )) ﺑﺎب ﻣﺎ ﯾﻛون ) َﯾ ْﻔ َﻌ ُل ( ﻣن ) َﻓ َﻌ َل ( ﻓﯾﮫ ﻣﻔﺗوﺣﺎ ً ((

 ،ﻓﻘﺎل  )) :وإ ّﻧﻣﺎ ﻓﺗﺣوا

)(٥

ھذه اﻟﺣروف ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ﺳﻔﻠت ﻓﻲ اﻟﺣﻠق  ،ﻓﻛرھوا أنْ ﯾﺗﻧﺎوﻟوا ﺣرﻛﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﮭﺎ ﺑﺣرﻛﺔ ﻣﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣن
اﻟﺣروف ﻓﺟﻌﻠوا ﺣرﻛﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺣرف اﻟذي ﻓﻲ ﺣﯾﱢزھﺎ وھو اﻷﻟف ((). (٦
ذﻛر اﺑن ﻓﺎرس أنﱠ ))اﻟﻧون واﻟﻔﺎء واﻟﺧﺎء أﺻل ﺻﺣﯾﺢ ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻔﺎخ وﻋﻠو ،ﻣﻧﮫ اﻧﺗﻔﺦ اﻟﺷﻲء
اﻧﺗﻔﺎﺧﺎً ،وﯾﻘﺎل :اﻧﺗﻔﺦ اﻟﻧﮭﺎر :ﻋﻼ  ،وﻧﻔﺧﺔ اﻟرﺑﯾﻊ  :إﻋﺷﺎﺑﮫ ؛ ﻷنﱠ اﻷرض ﺗرﺑو ﻓﯾﮫ وﺗﻧﺗﻔﺦ(().(٧
واﻟﻧﻔﺦ ﻓﻲ اﻟﺻور ھو إﺷﺎرة إﻟﻰ ارﺗﻔﺎﻋﮭم ﻣن اﻷرض ﺑﻌد أنْ ﻛﺎﻧوا ﻣوﺗﻰ ﻣن ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ .
ف ﻓﯾﮭﻣﺎ ﺑﺎﻟﯾﺎء أم ﺑﺎﻟﻧون
اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ﻋﻠﻰ وﻓق اﻟﻘراءﺗﯾن واﺧ ُﺗﻠِ َ

)(٨

ﻓﺎﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل  :ﻣﺎ ﻗرأه )) أﺑو ﻋﻣرو وﺣده ) و َﻧ ْﻧﻔُ ُﺦ ( ﺑﺎﻟﻧون ((

)(١

) (١ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘراءات  ، ١٤٩ :واﻹﺗﺣﺎف  ٦/٢ :ـ . ٧
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف . ٨٣/٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ٣٠٦ :
) (٤ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ . ٢٥٤ :
) (٥اﻟﻛﺗﺎب .١٠١/٤ :
) (٦اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (٧ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ١٠٠٢ :ﻣﺎدة ) ﻧﻔﺦ ( .
) (٨ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات . ٤٢٤ :

٢١٦

.

 ،وﻟﮫ ﻓﯾﮫ وﺟﮭﺎن :

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ اﻷﻓﻌﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

))أﺣدھﻣﺎ؛ أ ﱠﻧ ُﮫ أﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧون ﻓﻲ ﻧﻧﻔﺦ ﻟﯾواﻓق ﺑﮫ ﻟﻔظ ))  ] (( çŽà³øtwUurطﮫ  [ ١٠٢ :ﻓﯾﻛون اﻟﻛﻼم ﻣن
وﺟﮫ واﺣد  .واﻟﺛﺎﻧﻲ ؛ أنﱠ اﻟﻧﺎﻓﺦ ﻓﻲ اﻟﺻور  ،وإنْ ﻛﺎن إﺳراﻓﯾل ﻓﺄنﱠ ﷲ ﱠ
ﻋز وﺟ ﱠل ھو اﻵﻣر ﻟﮫ
ﺑذﻟك واﻟﻣﻘ ﱢدر واﻟﺧﺎﻟق ﻟﮫ  ،ﻓﻧﺳب اﻟﻔﻌل إﻟﯾﮫ ﻟﮭذه اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  .ودﻟﯾﻠﮫ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ’®ûuqtGtƒ ª!$# )) :
 ] (( $ygÏ?öqtB tûüÏm }§àÿRF{$#اﻟزﻣر  [ ٤٢ :واﻟﻣﺗوﻓﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﻠك اﻟﻣوت ((

)(٢

 .وﻗﺎل اﻟزﻣﺧﺷري :

)) ﻓﺻﺢ ﻟﻛراﻣﺗﮭم ﻋﻠﯾﮫ وﻗرﺑﮭم ﻣﻧﮫ أن ﯾﺳﻧد ﻣﺎ ﯾﺗوﻟوﻧﮫ إﻟﻰ ذاﺗ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ (() . (٣وﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن اﻟﻔﻌل
ﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻔﺎﻋل .
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ُ ) :ﯾ ْﻧ َﻔ ُﺦ ( ﺑﺎﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟم ُﯾ َﺳ ﱠم ﻓﺎﻋﻠﮫ وھﻲ ﻗراءة اﻟﺟﻣﮭور) (٤؛ )) ﻷنﱠ اﻟﻧﺎﻓﺦ
ﻋﺑد ﻣن ﻋﺑﺎد ﷲ ﻣﺄﻣور ﺑﺎﻟﻧﻔﺦ ﻓﺎﻵﻣر ھو ﷲ واﻟﻧﺎﻓﺦ ھو اﻟﻣﺄﻣور ﻓﮭو ﻣﻔﻌول ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ وھو
ﻓﺎﻋل اﻟﻧﻔﺦ ((). (٥
وﻗُ ِرئ ) َﯾ ْﻧﻔُ ُﺦ ( ﺑﺎﻟﯾﺎء اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﮭو ﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻔﺎﻋل وھو ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﻟﻔظ اﻟﺟﻼﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ إٍﺳراﻓﯾل اﻟﻣﺄﻣور ﺑﺎﻟﻧﻔﺦ .

)(٦

 .واﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﻧﻔﺦ ھو ﻋﺎﺋد
)(٧

وذھب اﻷزھري إﻟﻰ أنﱠ اﻟﻘراءﺗﯾن اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋل واﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﺟﮭول ﻣﻌﻧﺎھﻣﺎ واﺣد

 .وذﻟك

ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﻣر اﻟﻣﻧﻔذ ﻓﮭو ﻋﺎﺋد إﻟﻰ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣؤدﯾﮫ .
وﯾﺑدو أنﱠ اﻟﻔرق اﻟدﻻﻟﻲ ﺑﯾن اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ) اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﻌﻠوم واﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﺟﮭول ( ﻻ ﯾﻛﺎد ﯾﺑﺗﻌد ﻛﺛﯾراً
ﻓروق دﻻﻟﯾ ٍﺔ ﻓرﻋﯾ ٍﺔ دﻗﯾﻘ ٍﺔ ؛ ﻷنﱠ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾن إﺧﻔﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋل
ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﮫ ّ ،إﻻ أ ﱠﻧ ُﮫ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ
ٍ
ﻣرّ ة ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻣﺟﮭول  ،وﺑﺎﻻﺳﺗﺗﺎر واﻟﺗﻘدﯾر ﻣن اﻟﺑﻧﺎء ﻟﻠﻔﺎﻋل ﻣرّ ة أُﺧرى  .وﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﯾﮭﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺄﻣرهُ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻊ ﻋدم ذﻛر ﻛﯾﻔﯾﺗ ِﮫ  .أَ إ ﱠﻧ ُﮫ ﻗﺎم ﺑﮫ ﻧﻔﺳﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ ؟ أم
) (١اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (٢اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ . ١٤٩ :
) (٣اﻟﻛﺷﺎف . ١٦٥/٣ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات  ، ٤٢٤ :واﻹﺗﺣﺎف . ٢٥٦/٢ :
) (٥اﻟﻛﺷف ﻋن وﺟوه اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ وﻋﻠﻠﮭﺎ وﺣﺟﺟﮭﺎ . ٢١١/٢ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف  ، ١٦٥/٣ :وإﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن  ، ١٢٧/٢ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٢٥٨/٦ :
) (٧ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘراءات . ٣٠١ :

٢١٧

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻓَﻠَﻚ اﻷﻓﻌﺎل

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻗﺎم ﺑﮫ ﻣن وُ ﱢﻛ َل ﺑﮭذا اﻷﻣر وھو اﻟﻣﻠك إﺳراﻓﯾل ) ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم ( ؟ وﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ اﻟرأي ﻣﺎ ذﻛره
اﻷزھري أ ﱠﻧﮭﻣﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ واﺣد  .ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻧﺎءﯾن ﻣن دون اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ اﺣﺗﻣﻠﮫ ﻣن
ت ﻓرﻋﯾ ٍﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ؛ ﻷنﱠ إﺧﻔﺎء اﻟﻔﺎﻋل واﺳﺗﺗﺎره ﻛﻼھﻣﺎ ﻋﺎﺋد أﻣّﺎ ﻋﻠﻰ ﷲ اﻵﻣر أو إﺳراﻓﯾل
دﻻﻻ ٍ
اﻟﻣﺄﻣور  ،ﻓﻘرّ ب ﻣﻧزﻟﺗ ُﮫ ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﮭﻣﺔ ﻣن ﻣﮭﺎﻣﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ .

٢١٨

ّ
ُ
ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﺮﰲ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ

ّ
ُ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﰲ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺃﺻﻮﳍﺎ

• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﲔ ﺃﻋﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﺷﺘﻘﺎﻗﻪ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ
• ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  :ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﻊ

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أُﺧﺮى

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

اﻟﻣﺑﺣث اﻷ ّول  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺟذور اﻷﻟﻔﺎظ وأُﺻوﻟﮭﺎ .
اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻣﻔردة ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺟذورھﺎ وأﺻوﻟﮭﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ  ،ﻣ ّﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ دﻻﻻﺗﮭﺎ ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟذﻟك اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺟذر واﻷﺻل  ،وﻣن
ذﻟك :

 -١ﻟﻔظ اﻟﺟﻼﻟﺔ )ﷲ( .
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ] (( ÉOŠÏm§•9$# Ç`»uH÷q•§ 9$# «!$# ÉOó¡Î0 )) :اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ  [١ :ﻓﻠﻔظﺔ )ﷲ( اﺧ ُﺗﻠف ﻓﻲ أﺻوﻟﮭﺎ
اﻻﺷﺗﻘﺎﻗﯾﺔ  ،ﻓﻘﯾل  :إ ّﻧﮫ ﺑﻧﺎء ﯾد ّل ﻋﻠﻰ ﻟﻔظ اﻟﺟﻼﻟﺔ واﻷﻟف واﻟﻼم دﺧﻠﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻل )أﻟﮫ( ﻓﮭﻣﺎ ﻻ
ﺗﻔﺎرﻗﺎﻧﮫ) . (١وذﻛر ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﻗﺎﺋﻼً  :ﻛﺎن اﻻﺳم ﻓﯾﮫ – وﷲ أﻋﻠم – )إِﻟَ ٌﮫ( ﻓﻠ ّﻣﺎ دﺧل ﻓﯾﮭﺎ اﻷﻟف واﻟﻼم
ﺣذﻓوا اﻟﮭﻣزة وﺻﺎرت اﻷﻟف واﻟﻼم ﺧﻠﻔﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ

)(٢

 .ﻓزﻋم أنّ أﺻﻠﮫ )إﻻه( ﻋﻠﻰ وزن ) ِﻓ َﻌﺎْل( ﺛم

ﺻﺎر ﺑﻣﻧزﻟﺔ ﻣﺎ ھو ﻣن اﻟﺣرف ﻧﻔﺳﮫ إذا ﻛﺎن ﺑدﻻً ﻣﻧﮫ) .(٣ﻓﮭﻲ ﺗد ّل ﻋﻠﻰ اﻟﻌدول ﻗﺎل اﻟﺟوھري :
))ﷲ  :وأﺻﻠﮫ )إﻻه( ﻋﻠﻰ ) ِﻓ َﻌﺎْل( ﺑﻣﻌﻧﻰ )ﻣﻔﻌول( ؛ ﻷ ّﻧﮫ ﻣﺄﻟوه أي  :ﻣﻌﺑود ﻛﻘوﻟﻧﺎ إﻣﺎم ِ :ﻓ َﻌﺎْل
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔﻌول ؛ ﻷ ّﻧﮫ ﻣؤ َﺗ ﱞم ﺑﮫ  ،ﻓﻠ ّﻣﺎ أ ُدﺧﻠت ﻋﻠﯾﮫ اﻷﻟف واﻟﻼم ﺣذﻓت اﻟﮭﻣزة ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ً ﻟﻛﺛرﺗﮫ ﻓﻲ
اﻟﻛﻼم وﻟو ﻛﺎﻧت ﻋوﺿﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻣّﺎ اﺟﺗﻣﻌﺗﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌوّ ض ﻣﻧﮫ ﻓﻲ ﻗوﻟﮭم  :اﻹﻟﮫ(() ،(٤ﻓﺧﺎﻟف ﺳﯾﺑوﯾﮫ
وأﻧﻛره اﺑن ﺳﯾدة وﻧﻌﺗ ُﮫ ﺑﺎﻟﺧطﺄ ﺑﻘوﻟ ِﮫ  )) :وﻣن زﻋم أنْ ﻣﻌﻧﻰ إﻟﮫ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﺑود ﻓﻘد أﺧطﺄ وﺷﮭد
ﺑﺧطﺋ ِﮫ اﻟﻘرآن وﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼم  ،ﻷنﱠ ﺟﻣﯾﻊ ذﻟك ﻣﻘرﱞ ﺑﺄنْ ﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ وﺣده ﻻ ﺷرﯾك ﻟﮫ  ،وﻻ
ﺷك أنﱠ اﻷﺻﻧﺎم ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺑود ًة ﻓﻲ اﻟﺟﺎھﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إذ ﻋﺑدوه وﻟﯾس ﺑﺈﻟﮫ ﻟﮭم ﻓﻘد ﺗﺑ ّﯾن أنﱠ اﻹﻟﮫ
ھو اﻟذي ّ
ﺗﺣق ﻟﮫ اﻟﻌﺑﺎدة وﺗﺟب(().(٥
وﯾﺑدو أنّ ھذا اﻟرأي ﻓﯾﮫ ﻧظر؛ ﻷنّ اﻵﻟﮭﺔ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة وﻣﺗﻌددة و ُﯾﻌﺗﻘد أ ّ ﱠﻧﮭﺎ اﻹﻟﮫ اﻟذي ُﯾﻌﺑد
وإذﻋﺎن  ،وھذا ﻣﺎ أ ّﻛده اﺑن ﻓﺎرس ﺑﻘوﻟﮫ  :إنﱠ اﻟﮭﻣزة واﻟﻼم واﻟﮭﺎء أﺻل واﺣد ھو
ﺑﻛ ﱢل ﻗﻧﺎﻋ ٍﺔ
ٍ
) (١ﯾﻧظر  :اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﺣو . ١١٣/٢ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب  ، ١٩٥/٢ :واﻟﻣﺧﺻص . ١٣٥/١٧ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻘﺗﺿب . ٢٤٠/٤ :
) (٤اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٦٢٤/٢ :ﻣﺎدة ) أﻟﮫ ( .
) (٥اﻟﻣﺧﺻص . ١٣٥/١٧ :

٢١٩

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أُﺧﺮى

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

اﻟﺗﻌ ﱡﺑد ،ﻓﺎﻹﻟﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،و ُﺳ ﱢﻣ َﻲ ﺑذﻟك ؛ ﻷ ّﻧﮫ ﻣﻌﺑود  ،وﯾﻘﺎل َ :ﺗﺄ َﻟﱠ َﮫ اﻟرﺟل ،إذا َﺗ َﻌ ﱠﺑ َد وﻣﻧﮫ اﻹﻻھﺔ
اﻟﺷﻣس ُﺳ ﱢﻣ َﯾ ْ
ت ﺑذﻟك ؛ ﻷنّ ﻗوﻣﺎ ً ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدوﻧﮭﺎ) .(١ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺑﺎدة .
أ ّﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﻔظﮭﺎ ﻓ ُﻧ ِﻘ َل ﻋن اﻟﻣﺑرّ د أ ّﻧﮫ ﻗﺎل )) :ﺳﻣﻌت اﻟﻣﺎزﻧﻲ ﯾﻘول  :ﺳﺄﻟﻧﻲ اﻟرﯾﺎﺷﻲ ﻓﻘﺎل ﻟﻲ  :ﻟم
ف ﺑﺣذف اﻟﮭﻣزة ﻛﻣﺎ ﯾﻘول أﺻﺣﺎﺑك ؟ ﻓﻘﻠت ﻟﮫ  :ﻟو ﻛﺎن
ﻧﻔﯾت أنْ ﯾﻛون ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﺻﻠﮫ اﻹﻟﮫ ﺛم ُﺧﻔﱢ َ
ﻣﺧﻔﻔﺎ ً ﻣﻧﮫ ﻟﻛﺎن ﻣﻌﻧﺎه ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺧﻔﯾف اﻟﮭﻣزة ﻛﻣﻌﻧﺎه ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻻ ﯾﺗﻐ ّﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ  ،أﻻ ٰ
ﺗرى
أن اﻟﯾﺄس واﻹﯾﺎس ﺑﻣﻌﻧﻰ واﺣد ؟ وﻟ ّﻣﺎ ﻛﻧت أﻋﻘل ﻟﻘوﻟﻲ ﷲ ﻓﺿل ﻣز ّﯾﺔ ٰ
ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﻲ اﻹﻟﮫ ورأﯾﺗ ُﮫ ﻗد
ﱠ
اﺳﺗﻌﻣل ﻟﻐﯾر ﷲ ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ] (( $ZÿÏ.%tæ Ïmø‹n=tã |Mù=sß “Ï%©!$# y7Îg»s9Î) #’n<Î) ö•ÝàR$#ur )) :طﮫ  [٩٧ :وﻗوﻟ ِﮫ:
ٰ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻣت أ ﱠﻧﮫ َﻋ َﻠ ٌم
)) ] (( uqèd ôQr& îŽö•yz $uZçFygÏ9ºr&uäاﻟزﺧرف  [٥٨ :وﻟ ّﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﺗﻌﻣل ﷲ إﻻ ّ ﻟﻠﺑﺎري
وﻟﯾس ﺑﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻹﻟﮫ (() .(٢إذن ﻟﻔظ اﻟﺟﻼﻟﺔ ﷲ ﻋﻠم ﻻ ﯾطﻠق ّإﻻ ٰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺑود ﺑﺣق ﻓﮭو ﻣرﺗﺟل
)(٣

ﻏﯾر ﻣﺷﺗق ﻋﻧد اﻷﻛﺛرﯾن

 .وھذا اﻟﻣﻠﺣظ ھو اﻟذي ﺻرّ ح ﺑﮫ أﺑو ھﻼل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﺗﻔرﯾﻘﮫ ﺑﯾن

ﻟﻔظﺗﻲ )ﷲ وإﻟﮫ( أنّ )) ﷲ اﺳم ﻟم ﯾﺳ َم ﺑﮫ ﻏﯾر ﷲ و ُﺳ ﱢﻣ َﻲ ﻏﯾر ﷲ إﻟﮭﺎ ً ٰ
ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧطﺄ وھﻲ
ّ
ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻌﺑﺎدة إﻻ ّ ﷲ
ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌرب اﻷﺻﻧﺎم آﻟﮭﺔ  ،أﻣّﺎ ﻗول اﻟﻧﺎس  :ﻻ ﻣﻌﺑود إﻻ ّ ﷲ ﻓﻣﻌﻧﺎه أَ ّﻧﮫ ﻻ
ﺗﻌﺎﻟﻰ(() . (٤وﻣﻌﻧﺎه اﻟذي ﻋ ُِﺑ َد  ،واﺣﺗﺞ اﺑن ﺳﯾدة ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﮫ ﻋﻠﻣﺎ ً َ
ٰ
وﺧ ﱠطﺄ ﻗﺎﺋﻠَ ُﮫ ﻣن وﺟﮭﯾن  :اﻷوّ ل ؛
أن اﺳﻣﺎء ﷲ ﻛﻠّﮭﺎ
اﺳم ﻋﻠم ﻻﺑ ّد ﻣن أنْ ﯾﻛون ﻟﮫ أﺻل ُﻧ ِﻘ َل ﻣﻧﮫ أو ُﻏ ﱢﯾ َر ﻋﻧﮫ  ،واﻵﺧر  :ﱠ
أنﱠ ﻛ ّل ٍ
ﺻﻔﺎت ّإﻻ ﺷﻲء ﻓﺄ ّﻧﮫ ﺻ ّﺢ ﻟﮫ ّ
ﻋز وﺟ ّل ﻣن ﺣﯾث ﻛﺎن أﻋم اﻟﻌﻣوم ﻻ ﯾﺟوز أنْ ﯾﻛون ﻟﮫ اﺳم ﻋﻠﻰ
ﺟﮭﺔ اﻟﺗﻠﻘﯾب  ،واﺳﻣﺎء اﻷﻋﻼم إ ّﻧﻣﺎ أﺟراھﺎ أھل اﻟﻠﻐﺔ ٰ
ﻋﻠﻰ ذﻟك ؛ ﻷ ّﻧﮭم ذھﺑوا ﺑﮫ ﻣذھب اﻟﺗﻠﻘﯾب ﻻ
ﻣذھب اﻟوﺻف). (٥
وﻗﯾل  :إن اﻷﻟف ُﺣ ِذ َﻓت ﻓﻲ اﻟﺧط ﻣن ﻟﻔظ ﷲ اﺳﺗﺧﻔﺎﻓﺎ ً  ،أو ﻟﺋﻼ ﯾﺷﺎﺑﮫ ھﺟﺎء )اﻟﻼت( ﻣﻣن ﯾﻘف
ٰ
اﻟرﺣﻣن(). (٦
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎء  ،وﻗﯾل ُ :ﺣ ِذ َﻓت ﻟﻛﺛرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﻣﺎ ھﻲ ﻋﻠّﺔ ﺣذف أﻟف )
) (١ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٦٩ :ﻣﺎدة ) أﻟﮫ ( .
) (٢اﻷﺷﺑﺎه واﻟﻧظﺎﺋر . ٣/٤ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٢٤/١ :
) (٤اﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ . ٢١٠ :
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺧﺻص  ١٣٥/١٧ :ـ . ١٣٦
) (٦ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٦٦/١ :
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وﻟﻔظ اﻟﺟﻼﻟﺔ )ﷲ( إﺷﺎرﺗﮫ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻓﯾﮫ اﻟذات اﻟﻣﻘدﺳﺔ  ،ﻓﺑﺳم ﷲ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺑﺎﺳم اﻟذات  ،ﻓﻼﺑ ﱠد ﻣن
ذﻛر ّ
اﻟذات أوّ ﻻً ﺛم اﻟﺗﻧزل إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻷﺳﻣﺎء) . (١ﻓﺑﮭذا ﻟﻔظ اﻟﺟﻼﻟﮫ  :ﻣﻔﮭوم ﻋﺎم وﻣﺻﺎدﯾﻘﮫ اﻷﺳﻣﺎء
ٰ
اﻟﺣﺳﻧﻰ وھﻲ ﺻﻔﺎﺗﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ ؛ ﻓﺎﻟﺣ ّﻧﺎن واﻟرﺣﻣن واﻟرﺣﯾم واﻟﺑﺎرئ واﻟﻘﺎدر واﻟﻌﺎﻟم واﻟﻣﮭﯾﻣن
واﻟﻘ ّدوس  ...اﻟﺦ ﻣﺻﺎدﯾق ﻟﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ  .وھو ﻏﯾر ﻣﺷﺗق ﻣن ﺻﻔﺎت ذاﺗﮫ ﻛﺎﻟﺣﻲ اﻟﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﺣﯾﺎة
واﻟﻘﺎدر اﻟﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﻘدرة  ...اﻟﺦ أو أﺳﻣﺎء اﻟﺻﻔﺎت ﻛﺎﻟﺧﺎﻟق ﻣن اﻟﺧﻠق ،واﻟرازق ﻣن اﻟرزق ...
اﻟﺦ وإ ّﻧﻣﺎ ھو اﺳم ﻟﻌﯾن اﻟذات دون اﻟﻧظر إﻟﻰ ﺻﻔﺔ ﯾﺷﺗق ﻣﻧﮭﺎ .
أ ّﻣﺎ ﻣن ذھب إﻟﻰ أ ّﻧﮫ ﻣﺷﺗق ﻓﺄﺧذوه ﻣن أﺻل ﻣﺎدﺗﮫ

)(٢

 .ﻓﺎﺣﺗﻣﻠت أنْ ﺗﻛون ﻣن اﻷﺻل )ﻟوه(

ﺗﻘول ) :ﻻه ﯾﻠوه ﻟوھﺎ ً( إذا اﺣﺗﺟب واﺳﺗﻧﺎر ووزﻧﮫ أ ّﻣﺎ ) َﻓ َﻌ َل( أو ) َﻓ ِﻌ َل() (٣ﻣن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل( أو )َﻓ ِﻌ َل
َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل( وذﻛر ﻣ ّﻛﻲّ اﻟﻘﯾﺳﻲ ﺛﻼﺛﺔ اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻓﻲ ﻋﻠّﺔ ﺻوﻏﮫ ﻣن ھذا اﻟﺟذر  ،اﻷوّ ل  :إنﱠ اﻷﺻل ﻓﻲ
اﺳم ﷲ )ﻻه( ﺛم دﺧﻠت اﻷﻟف واﻟﻼم ﻓﺻﺎر )اﻻﻻه( ﻓ ُﺧ ِﻔ َﻔت اﻟﮭﻣزة ﺑﺄن أ ُﻟﻘﯾت ﺣرﻛﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻼم
اﻷوﻟﻰ ﺛم أ ُدﻏﻣت ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻟزم اﻹدﻏﺎم واﻟﺣذف ﻟﻠﺗﻌظﯾم واﻟﺗﻔﺧﯾم  .واﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﺑل ُﺣ ِذ َﻓت اﻟﮭﻣزة
ض ﻣﻧﮭﺎ اﻷﻟف واﻟﻼم وﻟزﻣﺗﺎ ﻟﻠﺗﻌظﯾم ،واﻟﺛﺎﻟث ؛ ﻗﯾل  :دﺧﻠت اﻷﻟف واﻟﻼم ٰ
ﻋﻠﻰ )ﻻه(
ﺣذﻓﺎ ً و ُﻋوﱢ َ
)(٤

 .واﺣﺗﻣﺎل أ ﱠﻧ ُﮫ ﻣﺷﺗق

ﻓﻠزﻣﺗﺎ ﻟﻠﺗﻌظﯾم  ،ووﺟب اﻹدﻏﺎم ﻟﺳﻛون اﻷوّ ل ﻓﻲ اﻟﻣﺛﻠﯾن واﻧﻔﺗﺎح اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن )أَﻟَ َﮫ َﯾﺄْﻟ ُ ُﮫ ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل ( ﺑﻣﻌﻧﻰ ُﻋ ِﺑ َد) . (٥وﻗﯾل  :إنّ اﻹﻟﮫ ﻣن أﺳﻣﺎء اﻷﺟﻧﺎس ؛ ﻷ ﱠﻧﮫ
ب ﺛم ﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺛرﯾّﺎ  ،واﻟﺑﯾت
ﺑﺎطل ﻛﻣﺎ أنﱠ اﻟﻧﺟم اﺳم ﻟﻛ ﱢل ﻛوﻛ ٍ
ﺑﺣق أو
اﺳم ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛ ﱢل ﻣﻌﺑو ٍد
ٍ
ٍ
ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻌﺑﺔ  ،واﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ) . (٦واﻟﻔرق ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن ﻟﻔظﺔ )ﷲ( واﺿﺢ .
واﺣﺗﻣﺎل إ ﱠﻧﮭﺎ ﺗﻛون ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن )أَﻟِ َﮫ َﯾﺄْﻟَ ُﮫ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ ِﻌ َل َﯾ ْﻔ َﻌ ُل( إذا ﺗﺣ ّﯾر) . (٧ﻛﺄنّ اﻟﻘﻠوب ﺗﺄﻟﮫ
ﻋﻧد اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻋظﻣﺗﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ  .واﺣﺗﻣﺎل أنﱠ )أَﻟِ َﮫ( ﻣن ) َﻓ ِﻌ َل َﯾ ْﻔ َﻌ ُل( ﺑﻣﻌﻧﻰ  :ﺳﻛن ؛ ﻷ ّﻧﮫ ﺗﺳﻛن

) (١ﯾﻧظر  :ﻣ ّﻧﺔ اﻟﻣ ّﻧﺎن ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻘرآن . ٤٤/١ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٢٤/١ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  ،واﻻرﺗﺷﺎف اﻟﺿرب . ٢٥٣/١ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ٦٦/١ :ـ . ٦٧
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ، ٨٢ :ﻣﺎدة ) أﻟﮫ ( .
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف  ١٣/١ :ـ .١٤
) (٧ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ . ١١٤/١ :
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)(١

إﻟﯾ ِﮫ اﻟﻘﻠوب واﻟﻌﻘول

 .وﻋﻠﻰ ھذه اﻷﻗﺎوﯾل ُﺣ ِذ َﻓت اﻟﮭﻣزة اﻋﺗﺑﺎطﺎ ً  ،أو ُﺣ ِذ َﻓت ﻟﻠﻧﻘل وﻟزم ﻣﻊ

اﻹدﻏﺎم  ،وﻛﻼ اﻟﻘوﻟﯾن ﺷﺎذ). (٢
واﺣﺗﻣﺎل أ ّﻧﮫ ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﻣﺎدة )ﻟﯾﮫ( واﻷﻟف ﻓﻲ )ﻻه( ﻣﻧﻘﻠﺑﺔ ﻋن )ﯾﺎء( د ّل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗوﻟﮭم :
)ﻟَ ِﮭ َﻲ أﺑوك( ﻓظﮭرت اﻟﯾﺎء ﻋوﺿﺎ ً ﻣن اﻷﻟف ﻓد ّل ﻋﻠﻰ أنّ أﺻل اﻷﻟف )اﻟﯾﺎء() ،(٣ﻓﮭو ﻣن ) َ ْ
ﻻه
ﯾﻠﯾﮫ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ َﻌ ُل( ﺑﻣﻌﻧﻰ  :ارﺗﻔﻊ  ،وﻣﻧﮫ ُﺳ ﱢﻣ َﯾت اﻟﺷﻣس ﺑذﻟك ﻻرﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﺑﻛﺳر اﻟﮭﻣزة
وﻓﺗﺣﮭﺎ )إﻻھﺔ وأﻻھﺔ (). (٤
واﺣﺗﻣﺎل أ ّﻧﮫ ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﻣﺎ ّدة ) َو َﻟ َﮫ( ﻓﺄﺻل اﻟﮭﻣزة واو ﻣن )اﻟوﻟﮫ( ؛ ﻷنّ اﻹﻟﮫ ﺗﺗوﻟﮫ إﻟﯾﮫ
اﻟﻘﻠوب) )) ، (٥وﻗد ذﻛره اﻟزﺟﺎج ﻓﻲ ﺑﻌض أﻣﺎﻟﯾﮫ ﻋن اﻟﺧﻠﯾل أنﱠ أﺻﻠﮫ ) ِوﻻه( ﺛ ّم أ ُﺑدل ﻣن اﻟواو
ھﻣزة ﻛﺈﺷﺎح ووﺷﺎح(().(٦
ﻟذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول  :إنﱠ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﺷﺗﻘﺎق اﻟﻠﻔظﺔ )ﷲ( ﻗد أﺧذ ﺻوراً ﻣﺗﻌدد ًة ﻟﻛوﻧﮫ ﻣرﺗﺟﻼً ﻻ
ﯾﻣﻛن اﻻﺷﺗﻘﺎق ﻣﻧﮫ ﺑدﻻﻟﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻟﻔظ اﻟﺟﻼﻟﺔ دون ﺳواه  ،أو ﻟﻛوﻧﮫ ﻣﺷﺗﻘﺎ ً ﻓﺄﺧذ دﻻﻻت ﻣﺗﻌددة ﺗﺑﻌﺎ ً
ﻟذﻟك اﻻﺣﺗﻣﺎل  ،وﯾﺑﻘﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻹﻟﮫ – ﺑﺎﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗﻘﺎق – اﻟذي ھو ﺑﻣﻌﻧﻰ  :ﻋ ُِﺑ َد  ،ھو اﻷﻗرب
إذا ﻣﺎ ﻗورن ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻻﺷﺗﻘﺎﻗﺎت ؛ ﻷ ّﻧﮫ ﺳﺎد وﺷﺎع ﺑﮭذا اﻟﻣﻌﻧﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾره ؛ ﻷنّ اﻹﻟﮫ واﻵﻟﮭﺔ
ُﺗﻌﺑد  .أ ّﻣﺎ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻷﺧرى ﻓﻘد أﺧذت دﻻﻻت ﺿﻣﻧﯾﺔ وھﻲ ) اﻻرﺗﻔﺎع واﻟﺗﺣ ّﯾر واﻟوﻟﮫ
واﻻﺣﺗﺟﺎب واﻻﺳﺗﺗﺎر (  .إذن ھو ﻟﻔظ دا ّل ﻋﻠﻰ اﻟذات اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻋﻠم ﻣرﺗﺟل ﺧﺎص ﻻ ﯾطﺎق إﻻ ّ
ٰ
وﺗﻌﺎﻟﻰ  .أو ھو ﻣﺷﺗق ﻣن )أﻟﮫ( ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋ ُِﺑ َد ﻟﻛﺛرﺗﮫ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺑود اﻟﺣق أﻻ وھو ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ
وﺷﯾوﻋﮫ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل .

) (١ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٢٤/١ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٦٧/١ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٢٤/ ١ :
) (٥ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٥/١ :
) (٦ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٦٧/١ :
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 ) -٢آﯾﺔ (
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ] (( Ä¨$¨Z=Ïj9 Zptƒ#uä ÿ¼ã&s#yèôfuZÏ9ur )) :ﻣرﯾم  [ ٢١ :ﻓﻠﻔظﺔ ) آﯾﺔ ( اﺣﺗﻣﻠت
اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣﺗﻌددة ﺗﺑﻌﺎ ً ﻷﺻﻠﮭﺎ  .ﻓﻘﯾل  )) :ٳ ٰ ّﻧﮭﺎ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ) اﻟﺗﺄﯾﻲ ( اﻟذي ھو اﻟﺗﺛﺑت واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺷﻲء  ...وﻗﯾل ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎﻟﻲ  :آﯾﺔ (() . (١وﻗﯾل  :إنﱠ ﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ  ،ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋر :
أﻻ أﺑﻠﻎ ﻟَ َد ْﯾ َك ﺑﻧﻲ ﺗﻣﯾم

ﺑــﺂﯾ ٍﺔ ﻣﺎ ُﺗ ِﺣ ﱡﺑ ْونَ اﻟطﻌﺎﻣﺎ

)(٢

و ُﻧ ِﻘ َل ﻋن اﻷﺻﻣﻌﻲ أنّ ) آﯾﺔ ( اﻟرﺟل ﺷﺧﺻﮫ ،وﻗﺎل اﻟﺧﻠﯾل  :وﻣﻌﻧﺎه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  ،ﺗﻘول  :ﺧرج
اﻟﻘوم ﺑﺂﯾﺗﮭم  ،أي  :ﺑﺟﻣﺎﻋﺗﮭم  ،ﻗﺎل ﺑرج ﺑن ﻣُﺳْ ِﮭر :
ﻟﻣطﻲ اﻟﻣطﺎﻓﻼ
ﺑﺂﯾﺗﻧﺎ ﻧزﺟﻲ ا
ﱠ

ﺣﻲ ﻣﺛﻠﻧﺎ
ﺧرﺟﻧﺎ ﻣن
اﻟﻧﻘﺑﯾن ﻻ ﱠ
ِ

)(٣

وﻣﻧﮫ آﯾﺔ اﻟﻘرآن ؛ ﻷ ّﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣروف واﻟﺟﻣﻊ آ ٌ
ي). (٤
وﻟﻠﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ أﺻﻠﮭﺎ ووزﻧﮭﺎ ﻣذاھب ﻋدﯾدة أ ّدت إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟذرھﺎ اﻟﺻرﻓﻲ .
ذھب اﻟﺧﻠﯾل إﻟﻰ أنّ وزﻧﮭﺎ ) َﻓ َﻌﻠَﺔ ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻔﺎء واﻟﻌﯾن وأﺻﻠﮭﺎ ) أَ َﯾ َﯾﺔ ( ﻓﺄُﻋِ ﻠَت اﻟﻌﯾن ﺑﻘﻠﺑﮭﺎ أﻟﻔﺎ ً
ﻟﺗﺣرﻛﮭﺎ واﻧﻔﺗﺎح ﻣﺎ ﻗﺑﻠﮭﺎ) (٥وھﻧﺎك ﺗﺳﺎؤل إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻔظﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﯾﺎءﯾن ﻋﯾﻧﮭﺎ وﻻﻣﮭﺎ  ،ﻓﻠﻣﺎذا
ﻓﻠﻣﺎذا أﺑدﻟت اﻟﯾﺎء اﻷوﻟﻰ وھﻲ ﻋﯾن اﻟﻛﻠﻣﺔ وﻟم ﺗﺑدل اﻟﻼم ؟ وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أنّ اﻟطرف )ﻻم اﻟﻛﻠﻣﺔ(
ﻣﺣل اﻟﺗﻐﯾﯾر وﻣوطن اﻹﻋﻼل  .وﺟواﺑﮫ ﻣﺎ ﻓ ّﺳره ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﻣ ّﻣﺎ ﻧﺳﺑﮫ ﻟﻠﺧﻠﯾل ﺑﺄ ّﻧﮫ ﻣن اﻟﺷذوذ وﻏﯾر
ّ
ّ
وﺣ ِو ٌل () .(٦وھذا ﻣذھب اﻟﻛوﻓﯾﯾن وھو ﺷﺎذ ﻓﻲ اﻹﻋﻼل
اﻟﻣطرد
وﻣﺛل ﻟذﻟك ﻓﻲ َ ) :ﻗ َو ٌد و َر ِو ٌع َ
أﯾﺿﺎ ً ؛ ﻷنّ اﻷﺻل إﻋﻼل اﻟﯾﺎء اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷوﻟﻰ ﻓﯾﻘﺎل  :أَ َﯾﺎْة). (٧

) (١اﻟﻣﻔردات  ، ١٠٢ :ﻣﺎدة ) آﯾﺔ ( .
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٨٥ :ﻣﺎدة ) أﯾﻲ (  .واﻟﺑﯾت ) ﻟﯾزﯾد ﺑن ﻋﻣرو ﺑن اﻟﺻﻌق (  ،وھو ﻣن ﺷواھد
ﺳﯾﺑوﯾﮫ  ،وھو ﻓﻲ  :ﺗﺣﺻﯾل ﻋﯾن اﻟذھب  ٤٢٥ :ﺑرواﯾﺔ أﺧرى ﻟﺻدر اﻟﺑﯾت ) أﻻ ﻣن ﻣﺑﻠﻎ ﻋ ّﻧﺎ ﺗﻣﯾﻣﺎ ً ( ﻟﻠﺷﺎﻋر
ﻧﻔﺳﮫ .
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٨٥ :ﻣﺎدة ) أﯾﻲ (  ،وروي ﺑرواﯾﺔ أﺧرى ) ﺧرﺟﻧﺎ ﻣن اﻟﻘ ﱠﻔﯾن ﻻ ﺣﻲﱠ ﻣﺛﻠﻧﺎ ﺑﺂﯾﺗﻧﺎ
ُﺗزﺟﻲ اﻟﻠّﻘﺎح اﻟﻣطﺎﻓﻼ ( ﯾﻧظر ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ، ٣٠١/٥ :ﻣﺎدة ) ﻗﻔف ( .
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٨٥ :ﻣﺎدة ) أﯾﻲ ( .
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب  ، ٣٩٨/٤ :وارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب . ٣٠٠/١ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب . ٣٩٩/٤ :
) (٧ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ، ٣٧٩/١ :وارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب . ٣٠١/١ :
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واﺣﺗﻣل اﻷﺻل أن ﯾﻛون وزﻧﮫ ) َﻓﻌْ ﻠَﺔ ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻔﺎء وﺳﻛون اﻟﻌﯾن وھو ﻣذھب ﺳﯾﺑوﯾﮫ واﻟﻔرّ اء
واﺻﻠﮭﺎ ) أَ ْﯾ َﯾﺔ ( ﺛم أﺑدﻟوا ﻣن اﻟﯾﺎء اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ أﻟﻔﺎ ً ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﯾﺎءﯾن ﻓﺛﻘل اﻟﺗﺿﻌﯾف  ،ﻣﺛل ) :ﻏﺎﯾﺔ (
وإﻋﻼﻟﮫ ﺷﺎذ) (١؛ ﻷ ّﻧﮭم أﻋﻠوا اﻟﻌﯾن وﺻﺣﺣوا اﻟﻼم  ،واﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣﻧﮫ ﻛﻣﺎ ﺗﻘ ّدم .
واﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون وزن اﻷﺻل ) َﻓ ِﻌﻠَﺔ ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻔﺎء وﻛﺳر اﻟﻌﯾن ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻛوﻓﯾﯾن ﻣن ) أَ ِﯾ َﯾﺔ (
ﻓﻘُﻠﺑت اﻟﯾﺎء اﻷوﻟﻰ أﻟﻔﺎ ً ﻻﻧﻛﺳﺎرھﺎ وﺗﺣرّ ك ﻣﺎ ﻗﺑﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ  ،وﻛﺎﻧت اﻷوﻟﻰ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﻠّﺔ ﻣن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺟﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﺻول). (٢
ﻟﺛﻘل اﻟﻛﺳرة ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وھذا ﻗول ﺻﺎﻟﺢ ٍ
ﺿﺎْ ِر َﺑﺔ( ﻋﻠﻰ
أ ّﻣﺎ ﻣذھب اﻟﻛﺳﺎﺋﻲ ﻓﺎﺣﺗﻣل أن ﯾﻛون وزﻧﮭﺎ ) َﻓﺎْ َﻋﺔ( ؛ ﻷنّ أﺻﻠﮭﺎ )آ ِﯾ َﯾﺔ( ﻣﺛل َ ) :
وزن ) َﻓﺎْﻋِ ﻠَﺔ( ﻓ ُﺣذﻓت اﻟﯾﺎء اﻷﺧﯾرة ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ً) ، (٣وﻋﻠﻰ ھذا ﯾﻛون اﻟﻣﺣذوف ﻻم اﻟﻛﻠﻣﺔ  .وذﻛر اﺑن
اﻷﻧﺑﺎري أ ّﻧﮭﺎ ﻗد ُﺳ ِﻛ َﻧت اﻟﯾﺎء اﻷوﻟﻰ اﺳﺗﺛﻘﺎﻻً ﻟﻠﻛﺳرة ﻋﻠﻰ اﻟﯾﺎء وأدﻏﻣوھﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺻﺎرت )آ ﱠﯾﺔ(
ﻣﺛل ) :دا ﱠﺑﺔ( ﺛ ّم ﺧﻔﻔوا اﻟﯾﺎء ﺑﺎﻟﺣذف ﻓﺻﺎرت ) آ َﯾﺔ ( ﻛﻣﺎ ﺻﻧﻌوا ﻓﻲ ﯾﺎء ﻛﯾﻧوﻧﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺧﻔﻔوھﺎ
اﺳﺗﺛﻘﺎﻻً ﻟﻠﯾﺎء اﻟﻣﺷددة ﻣﻊ طول اﻟﻛﻠﻣﺔ) . (٤وھذا ﻗول ﻓﯾﮫ ﻧظر؛ ﻷنّ ﻟﻔظﺔ )آ َﯾﺔ( ﻟﯾﺳت طوﯾﻠﺔ ﻛﻠﻔظﺔ
ﻛﻠﻔظﺔ )ﻛﯾﻧوﻧﺔ( ﻓﮭو ﺣﻣل ﻏﯾر ﻗﯾﺎس .
وﻧﻘل اﺑن ﻓﺎرس اﺣﺗﻣﺎﻻً آﺧر ﻟﺟذرھﺎ  ،وھو أنّ أﺻﻠﮭﺎ )أَ ْأ َﯾﺔ( ﻣﮭﻣوز ﺑﮭﻣزﺗﯾن ﻓ ُﺧ ِﻔﻔت اﻷﺧﯾرة
و ُﻣ ﱠدت) ، (٥ﻓﯾﻛون وزﻧﮫ ﺑﻌد اﻟﺗﺧﻔﯾف ﺑﺎﻟﻣد ) َﻓﻌْ ﻠَﺔ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻔﺎء وﺳﻛون اﻟﻌﯾن .
وﯾﺑدو أنﱠ ﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ اﻟﺧﻠﯾل ﻓﻲ اﻷﺻل ) َﻓ َﻌﻠَﺔ( أوﻟﻰ ؛ وذﻟك ﻟﻘوﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻊ )آ ٌ
ي وآﯾﺎت
وآﯾﺎي ( واﻟﺗﺻﻐﯾر ) :أ ُ َﯾ ﱠﯾﺔ( ﻓﺂي  :اﺳم ﺟﻧس ﺟﻣﻌﻲ ﻟﻠﻔظﺔ )آﯾﺔ( وأﺻﻠﮫ )أَ َﯾ ٌﻲ( ﻛﻠﻔظﺔ )ﺷﺟر(
ف ﻟﺗﺣرﻛﮭﺎ واﻧﻔﺗﺎح ﻣﺎ ﻗﺑﻠﮭﺎ  ،وﻟم ُﺗﻌل ﻻﻣﮫ – وھﻲ اﻷوﻟﻰ
وأ ُﻋِ ﻠَت ﻋﯾﻧﮫ ﺷذوذاً وﻗُﻠﺑت إﻟﻰ أﻟ ٍ
ﺑﺎﻹﻋﻼل ﻟﺗطرﻓﮭﺎ – ﻟﺋﻼ ﯾﻠﺗﺑس ﺑﺣرف اﻟﻧداء )أﯾﺎ( وأﺻل )آ َﯾﺎْت  :أَ َﯾ َﯾﺎْت( ﻓﺄ ُﻋِ ﻠَت ﻋﯾﻧﮫ ﺷذوذاً
طرداً ﻟﻠﺑﺎب وﺣﻔﺎظﺎ ً ﻋﻠﻰ ھﯾﺄة اﻟﺟﻣﻊ ﻣن اﻟﺣذف  ،ﻓﻠو أ ُﻋِ ﻠﱠت اﻟﯾﺎء اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )ﻻم اﻟﻔﻌل( ﻟﻠزم ﺣذﻓﮭﺎ
) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب  ، ٥٤٢/٤ :وارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب . ٣٠١/١ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٣٧٩/١ :
)(٣

ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺣﺗﺳب  ، ١٩١/١ :وارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب  ، ٣٠٠/١ :وھﻧﺎك ﺑﺣث ﺑﻌﻧوان  ) :ﺟواﻧب اﻟدرس
اﻟﺗﺻرﯾﻔﻲ ﻟﻠﻔظﺔ ) آﯾﺔ (  ،ﻷﺑﻲ آوس إﺑراھﯾم اﻟﺷﻣﺳﺎن  ،ﻣﺟﻠّﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ) ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ( ﻣﺞ ، ٤٥ :
ﻟﻠﻌﺎم  ١٩٩٦ـ ١٩٩٧م  ،ص  ٢٧٣ :ـ  ، ٣١٠ﻓﻘد ﺧﺗم ﺑﺣﺛﮫ ﺑﺟدول اﺣﺻﺎﺋﻲ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﺟذور واﻷﺻول
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔظﺔ )آﯾﺔ( وﻋ ّدھﺎ أﺣد ﻋﺷر ﺟذراً  ،وﺣﺎﻻت إﻋﻼﻟﮭﺎ وﺳﺑب اﻹﻋﻼل وأﺻﺣﺎب ﺗﻠك اﻵراء ،ﻓوﺟدﻧﺎه
ﻗد أورد ﻣذھب اﻟﻛﺳﺎﺋﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎطﺊ وذﻟك ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟوزن  ،ﻓﻘﺎل  :وزﻧﮭﺎ ﻋﻧده ) َﻓﺎْﻟَﺔ ( واﻟﺻواب ) َﻓﺎْ َﻋﺔ(؛
ﻻن اﻟﻣﺣذوف اﻟﯾﺎء اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻟﯾﺳت اﻷوﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ  .ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣث أﻋﻼه ١٧ :

) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘران . ٣٧٩/١ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٨٥ :ﻣﺎدة ) أﯾﻲ ( .
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ﻓراراً ﻣن اﻟﺗﻘﺎء اﻟﺳﺎﻛﻧﯾن ﻓﻲ )أَ َﯾﺎْ ْات( ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻊ  .وآﯾﺎي  :ﺟﻣﻊ ﻗﻠّﺔ ﺑوزن )أَ ْﻓ َﻌﺎْل( وﻛﺎن ﺣﻘّﮫ أن
ﯾﻘﺎل ﻓﯾﮫ ):آﯾﺎء( ﻓﺗﮭﻣز ﯾﺎؤه ﻟﺗطرﻓﮭﺎ ﺑﻌد أﻟف زاﺋدة ّ ،إﻻ أ ّﻧﮭﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﻷﺻل). (١
وﻟو ﻛﺎﻧت ﻟﻔظﺔ )آﯾﺔ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓﻌْ َﻠﺔ( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻔﺎء وﺳﻛون اﻟﻌﯾن ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﻟﻣﺎ ﺟﻣﻌت ﻓﻲ
اﻟﻘﻠّﺔ ﻋﻠﻰ )أَ ْﻓ َﻌﺎْل( وإ ّﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ )أَ ْﻓ ُﻌل( ﻛﻌﯾن وأَﻋْ ُﯾن  ،وﻟو ﻛﺎن وزﻧﮭﺎ ) َﻓﺎْﻋِ ﻠَﺔ( ﻋﻠﻰ اﻷﺻل )آ ِﯾ َﯾﺔ(
ﻛﻣﺎ ﻗﺎل أﻟﻛﺳﺎﺋﻲ ﻟﺟﻣﻌت ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َو ْاﻋِ ل( وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ) َﻓ َﻌل( و)أَ ْﻓ َﻌﺎْل(  ،وأ ّﻣﺎ دﻋوى اﻟﻘﻠب ﻓﻼ
دﻟﯾل ﻋﻠﯾﮭﺎ  ،وﻋدم اﻟﻘﻠب أوﻟﻰ). (٢
وﯾﺑﻘﻰ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﻟﻔظﺔ ) آﯾﺔ ( ﺧﻼﻓﺎ ً ﻓﻲ أﺻوﻟﮭﺎ طرﻗﮫ اﻟﻌﻠﻣﺎء واﺧﺗﻠﻔوا ﻓﯾﮫ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻌﻠل
اﻟﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺣﺟﺞ اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺻﺎر إﻟﻰ آراﺋﮭم  ،وﻣن ﺛ ﱠم ﯾﺑﻘﻰ رأي اﻟﺧﻠﯾل أﻗرب ﻟﻠﺻواب ﻛﻣﺎ
ﺗﺑ ّﯾن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺷذوذه ﺑﻣﺎ ﻧﻌﺗﮫ ﺳﯾﺑوﯾﮫ ّ ،إﻻ أ ّﻧﮫ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻌﻠل اﻟﻣذﻛورة .

 ) -٣آل (
ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ] (( tböqtãö•Ïù ÉA#uä ô`ÏiB Nà6»oYøŠ¯gwU øŒÎ)ur )) :اﻟﺑﻘرة  [٤٩:وھو اﺳم ﺛﻼﺛﻲ
)أَ ْال( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓﻌْ ل(  ،اﺣﺗﻣﻠت ﻋﯾﻧﮫ أﺻﻠﯾن  :اﻷوّ ل اﻟﮭﺎء وھو ﻣذھب اﻟﺑﺻرﯾﯾن و)آل( أﺻﻠﮭﺎ
)أھل( ﺛم أ ُﺑدﻟت اﻟﮭﺎء ھﻣزة ﻓﺻﺎرت ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ) أَ ْأل( ﻓﻠ ّﻣﺎ ﺗواﻟت اﻟﮭﻣزﺗﺎن أﺑدﻟوا اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻟﻔﺎ ً
ﻓﺻﺎرت )أَ ْال() ، (٣ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓﻌْ ل(  .وﻗﯾل  :أ ُﺑدﻟت اﻟﮭﻣزة أﻟﻔﺎ ً ﻟﺳﻛوﻧﮭﺎ واﻧﻔﺗﺎح ﻣﺎ ﻗﺑﻠﮭﺎ) . (٤ﻓﮭو
ﺳﯾر ﺑﺎﻟﻠﻔظﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﯾﺳر ﻓﻲ اﻟﻧطق داﺧل اﻟﻧﺳق اﻟﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أ ّﻧﮫ إﺑدال اﻟﯾﺳﯾر
ﺑﺎﻟﺻﻌب  ،وھذا ﺧﻼف اﻟﻣﺄﻟوف ؛ ﻷنّ اﻟﯾﺳﯾر ﯾﺗﺣﻘق ﺑﺈﺑدال اﻟﺻﻌب ﺑﺎﻟﯾﺳﯾر).(٥
وذﻛر اﺑن ﺟ ّﻧﻲ اﻹﺷﻛﺎل اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ  :وﻟم زﻋﻣت أ ﱠﻧﮭم ﻗﻠﺑوا اﻟﮭﺎء ھﻣز ًة ﺛم ﻗﻠﺑوھﺎ أﻟﻔﺎ ً ﻓﯾﻣﺎ
ﺑﻌد وﻟم ﯾﻛوﻧوا ﻗﻠﺑوھﺎ أﻟﻔﺎ ً ﻓﻲ أوّ ل اﻟﺣﺎل ؟ واﻟﺟواب ﻋﻠﻰ ﺷطرﯾن  ،اﻷوّ ل  :أنﱠ اﻟﮭﺎء ﻟم ُﺗﻘﻠب أﻟﻔﺎ ً
ﻓﻲ ﻏﯾر ھذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻓﯾﻘﺎس ﻋﻠﯾﮫ وإ ّﻧﻣﺎ ُﺗﻘﻠب اﻟﮭﺎء ھﻣز ًة ﻓﻲ )ﻣﺎء(  ،واﻷﺻل )ﻣوه( ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻼف
) (١ﯾﻧظر  :ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ، ١٤٢/١ :ﻣﺎدة ) أﯾﺎ ( .
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﺧﻼف اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ،ﻟﮕﺎطﻊ ﺟﺎر ﷲ ﺳطﺎم  ) ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ( . ٦٦ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ، ٩٨ :ﻣﺎدة ) آل (  ،وإﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنّ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن  ، ٣٥/١ :واﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف ،٣٤٨/١ :
 ،٣٤٨/١وﺳر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﻋراب . ١١٣/ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٩٣/١ :
)(٥

ﯾﻧظر  :اﻟﺣروف اﻟﺷدﯾدة واﻹﺑدال اﻟﺻوﺗﻲ ﻟﻠﮭﺟﺔ أﺳد ﻓﻲ أھوار ذي ﻗﺎر  ) ،ﺟﻼل اﻟدﯾن ﯾوﺳف ﻓﯾﺻل
اﻟﻌﯾداﻧﻲ (  ،ﻣﺟﻠّﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ذي ﻗﺎر  ،ﻣﺞ  ، ٢/اﻟﻌدد ، ٣/ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠٠٦ :م  ،ص . ١١٧ :

٢٢٥

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أُﺧﺮى

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻓﻌﻠﻰ ھذا أ ُﺑدﻟت اﻟﮭﺎء ھﻣز ًة ﺛم أ ُﺑدﻟت اﻟﮭﻣزة أﻟﻔﺎ ً  .واﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻟو ﻛﺎﻧت اﻷﻟف ﻣﻧﻘﻠﺑﺔ ﻋن اﻟﮭﺎء ﻓﻲ
ﺻون ﺑﺎﻵل
أوّ ل أﺣواﻟﮭﺎ ﻟﺟﺎز أن ﯾﺳﺗﻌﻣل )آل( ﻓﻲ ﻛل ﻣوﺿﻊ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﮫ )أَھل(  ،ﻓﻠ ّﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﯾﺧﺗ ّ
اﻷﺷرف اﻷﺧصّ دون اﻟﺷﺎﺋﻊ اﻷﻋم د ّل ذﻟك ﻋﻠﻰ أنﱠ اﻷﻟف ﻓﯾﮫ ﻟﯾﺳت ﺑدﻻً ﻣن اﻷﺻل  ،وإ ّﻧﻣﺎ ھﻲ
ﺑدل ﻣن اﻷﺻل))) .(١ﻓﺈن ﻗﯾل  :وﻣﺎ اﻟذي ﯾد ّل ﻋﻠﻰ أنﱠ اﻷﺻل )أَھل(  ...ﻓﺎﻟﺟواب  :أنﱠ
ﺑدل ﻣن ٍ
اﻟذي ﯾد ّل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗوﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻐﯾر )أ ُ َھ ْﯾل( وﻟو ﻛﺎﻧت اﻷﻟف ﻣﻧﻘﻠﺑﮫ ﻋن واو ﻟﻘﯾل ﻓﻲ ﺗﺻﻐﯾره
ك( و )أَھْ ﻠ ُ ُﮫ( ؛ ﻷنﱠ
)أ ُ َو ْﯾل ( وﻣ ّﻣﺎ ﯾؤﯾد أنﱠ اﻷﺻل) أَھل( أ ﱠﻧﮭم إذا أﺿﺎﻓوا إﻟﻰ اﻟﻣﺿﻣر ﻗﺎﻟوا ) :أ ُ َھ ْﯾﻠ ُ َ
ك( و)آﻟ ُ ُﮫ( ّإﻻ ﻗﻠﯾﻼً ﺟداً (() ، (٢ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋر :
اﻟﻣﺿﻣر ﯾرد اﻷﺷﯾﺎء إﻟﻰ أﺻوﻟﮭﺎ ،وﻻ ﯾﻘﺎل )آﻟ ُ َ
ب وﻋﺎﺑدﯾﮫ اﻟﯾو َم آﻟَ ْك). (٣
ـ ِ

دﯾن اﻟﺻﻠﯾـ
واﻧ ُ
ﺻ ْر ﻋﻠﻰ ِ

واﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻣذھب آﺧر ﻋﻠﻰ رأﺳﮭم اﻟﻛﺳﺎﺋﻲ ﻓﻲ أنﱠ أﺻل اﻟﻌﯾن اﻟواو  ،ﻓﺄﺻل )آل( ھو )أَ ْول(
ﺗﺣرك اﻟواو واﻧﻔﺗﺢ ﻣﺎ ﻗﺑﻠﮭﺎ ﻗُﻠﺑت أﻟﻔﺎ ً  ،وﻧﻘل اﻟﻛﺳﺎﺋﻲ أنﱠ ﺗﺻﻐﯾر )آل( ﻋﻠﻰ )أ ُ َو ْﯾل( ﻣواﻓﻘﺎ ً ﻟﯾوﻧس
)(٤

ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﺻﻐﯾر ،وإذا ﺟﻣﻌﺗﮫ ﻗﻠت ) :آﻟون(

)(٥

 .وﻗﯾل  :إنّ اﻵل ﻣﻘﻠوب ﻣن اﻷھل

 ،واﻟﻔرق

اﻟدﻻﻟﻲ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ھو أنﱠ اﻵل  )) :ﺧصّ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻋﻼم اﻟﻧﺎطﻘﯾن دون اﻟﻧﻛرات ودون اﻷزﻣﻧﺔ
واﻷﻣﻛﻧﺔ  ،وﯾﻘﺎل  :آل ﻓﻼن وﻻ ﯾﻘﺎل  :آل رﺟل وﻻ آل زﻣﺎن ﻛذا أو ﻣوﺿﻊ ﻛذا  ،وﻻ ﯾﻘﺎل  :آل
اﻟﺧﯾﺎط  ،ﺑل ﯾﺿﺎف إﻟﻰ اﻷﺷرف اﻷﻓﺿل ﯾﻘﺎل  :آل ﷲ  ،وآل اﻟﺳﻠطﺎن  ،واﻷھل ﯾﺿﺎف إﻟﻰ
)(٦

اﻟﻛل ،ﯾﻘﺎل  :أھل ﷲ وأھل اﻟﺧﯾﺎط ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل  :أھل زﻣن ﻛذا وﺑﻠد ﻛذا ((
)(٧

ﺑﺎﻵل ﻟﻸﺷرف واﻷﺧصّ دون اﻟﺷﺎﺋﻊ اﻷﻋم ﻓﻲ ﻟﻔظ أھل

 .إذن ﻓﮭم ﯾﺧﺗﺻون

 .ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻣن ذھب اﻟﻰ إ ّﻧﮭﻣﺎ ﻣن أﺻل

واﺣد ﻣﺷﺗرك). (٨

)(١

ﯾﻧظر  :ﺳر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﻋراب  ، ١١٣/١ :واﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﮭﺟﯾﺔ واﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻋﻧد اﺑن ﺟﻧﻲ  ،د .ﺣﺳﺎم اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ :
. ١١٣

) (٢اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف . ٣٤٩/١ :
)(٣

اﻟﺑﯾت ﻟﻌﺑد اﻟﻣطﻠب ﺟ ﱡد اﻟﻧﺑﻲّ ﻣﺣ ّﻣد ) ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠّم ( ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف ، ٣٤٩/١ :
وھﺎﻣﺷﮫ  .وﻟم أﻋﺛر ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺧزاﻧﺔ اﻷدب ﻓﻲ ﻟﻔظﺗﻲ ) أھل و آل ( . ٩٢/٨ :

) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ، ٩٣/١ :وارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب . ٢٦٤/١ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﺧزاﻧﺔ اﻷدب . ٩٢/٨ :
) (٦اﻟﻣﻔردات  ، ٩٨ :ﻣﺎدة ) آل ( .
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﮭﺟﯾﺔ واﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻋﻧد اﺑن ﺟ ّﻧﻲ . ١١٤ :
) (٨ﯾﻧظر  :اﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ  ، ٣١٥ :وﺧزاﻧﺔ اﻷدب . ٩٢/٨ :

٢٢٦

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أُﺧﺮى

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

وﯾﺑدو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﺟذرﯾن واﺣﺗﻣﺎل اﻷﺻل ﻟﻠﻔظﺗﯾن ) آل وأھل ( دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺔ
ﺟذرﯾﮭﻣﺎ  ،ﻓﻛ ّل واﺣ ٍد ﻣﻧﮭﻣﺎ ﯾﻣﺛل أﺻﻼً ﻣﺳﺗﻘﻼً ﻋن ﺻﺎﺣﺑﮫ  ،ﺧﻼﻓﺎ ً ﻟﻣن ذھب إﻟﻰ اﺷﺗﻘﺎق اﺣدھﻣﺎ
ﻣن اﻵﺧر ) آل أﺻﻠﮭﺎ ﻣن أھل (  .واﻷرﺟﺢ أنﱠ ) آل ( ﻣن اﻷَ ْول  ،أي  :اﻟرﺟوع  .و)) آل
اﻟرﺟل :ﻣﺄﺧوذ ﻣن آل َﯾؤُ ْو ُل إذا رﺟﻊ  ،ﻛﺄ ﱠﻧﮭم ﯾرﺟﻌون إﻟﯾﮫ أو ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﮭم (() .(١إذن ھو أﺻل ﻗﺎﺋم
ﺑذاﺗﮫ .

َ ) -٤ر ْﯾ َﺣﺎْن (
)(٢

وردت ھذه اﻟﻠﻔظﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ

 ] (( ãb$ptø†§•9$#ur É#óÁyèø9$# rèŒ •=ptø:$#ur )) :اﻟرﺣﻣن [١٢:

ﻓﺎﺧ ُﺗﻠف ﻓﻲ أﺻﻠﮫ  ،ﻓﺎﺣﺗﻣل أنْ ﯾﻛون أﺻﻠﮫ ﻣن ﺑﻧﺎت اﻟواو ،وﺑﮭذا ﯾﻛون أﺻل رﯾﺣﺎن ھو َرﯾ َﱢﺣﺎْن ـ
وواو ﻣﻔﺗوﺣ ٍﺔ  ،ﻓﮭو ﻣن ﺑﻧﺎت
ﺑﺎﻟﺗﺷدﯾد ـ ﻋﻠﻰ وزن )ﻓﯾﻌﻼن( وأﺻﻠﮫ ) َر ْﯾ َو َﺣﺎْن( ﺑﯾﺎ ٍء ﺳﺎﻛﻧ ٍﺔ
ٍ
اﻟواو) .(٣ﻓﻠﻣﺎ اﺟﺗﻣﻌت اﻟواو ﻣﻊ اﻟﯾﺎء واﻟﺳﺎﺑق ﻣﻧﮭﻣﺎ اﻟﯾﺎء اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ ﻗﻠﺑوا اﻟواو ﯾﺎ ًء ﺛم أ ُدﻏﻣت
ﻓﺻﺎرت ﯾﺎء ﻣﺷددة ﻓﺻﺎر ) َر ﱢﯾ َﺣﺎْن ( ﺑﺎﻟﺗﺷدﯾد ﺛم ُﺣذﻓت اﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣﺛل َ :ﻣ ﱢﯾت و َھ ﱢﯾن
و َﺳ ﱢﯾد  ،ﻓﻘﺎﻟوا َ :ﻣ ْﯾ ٌ
ت و َھ ْﯾنٌ و َﺳ ْﯾ ٌد) . (٤وﻋﻠل اﺑن ھﺷﺎم ذﻟك اﻟﺣذف ﺑﻘوﻟ ِﮫ  )) :إنﱠ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ ﻧﺣو:
ﻧﺣوَ ) :ﺳ ﱢﯾد و َھ ﱢﯾن و َﻣ ﱢﯾت ( ﺟﺎﺋز  ،واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ ﻧﺣو َ ) :ﻛ ﱠﯾ ُﻧ ْو َﻧﺔ و َﻗ ﱠﯾ ُد ْو َدة ( واﺟب ؛ وذﻟك ﻷنﱠ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻﺳم ﺑﺎﻟزﯾﺎدة أنْ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻌﺔ أﺣرف  ،وھو ﻣﻊ اﻟﯾﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻌﺔ أﺣرف ﻓﺧﻔﻔوه  ...وإذا
ﺟﺎز اﻟﺣذف ﻓﯾﻣﺎ ﻗﻠّت ﺣروﻓﮫ ﻧﺣو َ ) :ﺳ ﱢﯾد و َھ ﱢﯾن و َﻣ ﱢﯾت ( ﻟزم اﻟﺣذف ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺛرت ﺣروﻓﮫ ﻧﺣو :
) َﻛ ﱠﯾ ُﻧ ْو َﻧﺔ و َﻗ ﱠﯾ ُد ْودَة ( (() .(٥وﻗﯾل ﻟزم اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻓﻲ ﻟﻔظﺔ )رﯾﺣﺎن( وﻻﯾؤﺗﻰ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﻟطوﻟ ِﮫ

) (١رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﻔران . ٤١٧ :
) (٢ﺟﺎءت اﻟﻠﻔظﺔ ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ) :اﻟرﺣﻣن  ، ١٢ :واﻟواﻗﻌﺔ  ، ( ٨٩:ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﮭرس ﻻﻟﻔﺎظ
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم . ٥٧٥ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ، ١٤١/٣ :ﻣﺎدة ) روح ( .
)(٤

ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج  ١١٧/٥ :ـ  ، ١١٨وﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ، ٧٠٥/٢ :واﻻﻧﺻﺎف
ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺧﻼف  ) ،ﻣﺳﺄﻟﺔ .٧٩٨/٢ : ( ١١٥ :

) (٥اﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺧﻼف  ) ،ﻣﺳﺄﻟﺔ .٧٩٨/٢ : ( ١١٥ :

٢٢٧
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أوّ ﻻً وﻟﻠﺣﺎق اﻟزﯾﺎدﺗﯾن ﻓﻲ آﺧره وھﻣﺎ )اﻷﻟف واﻟﻧون( ّإﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﻌد

)(١

 .ﻓﯾﻛون اﻟﻣﺣذوف واﻟﯾﺎء

اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻋﯾن اﻟﻛﻠﻣﺔ) ، (٢ﻓﺎﻟوزن ﻓﯾﮫ ﺑﻌد اﻟﺣذف ) َﻓ ْﯾ َﻼن ( .
واﺣﺗﻣل أﺑو ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ أنْ ﯾﻛون أﺻل ) َرﯾ َْﺣﺎْن ( ھو ) َﻓﻌْ َ ْ
ﻼن ( وأﺻﻠﮫ ) َر ْو َﺣﺎْن( ﺑﻔﺗﺢ
اﻟراء وﺳﻛون اﻟواو  ،ﻗُﻠﺑت واوه ﯾﺎ ًء ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف وﻟﻠﻔرق ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن اﻟرﱠ وﺣﺎن ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎﻟﮫ روح ﻣن
اﻟﺛﻘﻠﯾن). (٣
واﺣﺗﻣل أنْ ﯾﻛون )رﯾﺣﺎن( ﻣن ﺑﻧﺎت اﻟﯾﺎء وھو ﺑوزن ﺷﯾطﺎن ﺑدﻟﯾل ﺟﻣﻌﮫ ﻋﻠﻰ )رﯾﺎﺣﯾن( ﻣﺛل :
)(٤

ﺷﯾﺎطﯾن

 ،ﻷ ﱠﻧﮫ ﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻷﺻل ) َﺷ َﯾ َط( ﺗﻘول  :ﺷﺎط ﯾﺷﯾط  ،إذا ھﻠك َ ،و ُﺳ ﱢﻣ َﻲ ﺑذﻟك ﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺗ ِﮫ

ﻹھﻼك ﻏﯾره). (٥
ﻣطرد ﯾد ّل ﻋﻠﻰ ﺳﻌ ٍﺔ وﻓﺳﺣ ٍﺔ ّ
واﻟﺟذران )روح ورﯾﺢ( أﺻل واﺣد ﻛﺑﯾر ﱠ
واطرا ٍد

)(٦

 .وﻣﻌﻧﺎه ھو

ﻣﺷﻣوم ط ّﯾب اﻟرﯾﺢ ﻣن اﻟﻧﺑﺎت  ،وﻗﯾل  :ھو رﯾﺣﺎﻧﻛم ھذا  ،أي  :اﻟرﯾﺣﺎن اﻟﻣﻌروف  ،وأﺧرج
ﻛ ّل
ٍ
رﯾﺣﺎن ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻓﮭو رزق). (٧
ﻋن ﻣﺟﺎھد أ ﱠﻧﮫ اﻟرزق ﺑل ﻗﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس  :ﻛ ّل
ٍ
وﻗﯾل  :إنﱠ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻟواو ﻓﮭو ﯾد ّل ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﺎن اﻟروﺣﺎﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ وراء اﻟﻣﺎ ّدة  ،واﻟﯾﺎﺋﻲ ﯾد ّل ﻋﻠﻰ
ﺟرﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺎ ّدة  ،وﻛﻼھﻣﺎ ﻣﺻدر ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟرﯾﺎن اﻟﻠطﯾف ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة و ُﺳ ﱢﻣ َﻲ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﺳﺑب واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ٍ
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟروﺣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎد ّﯾﺔ  ،ﻷنﱠ ﻛﻼً ﻣن اﻟرزق واﻟﻧﺑﺎت اﻟط ّﯾب واﻟوﻟد اﻟﻣﺣﺑوب وﺳﻌﺔ اﻟﺣﺎل
)(٨

ﺳﺑبٌ ﻓﻲ اﻟﺳرور واﻟﻔرح واﻻرﺗﯾﺎح

 .واﻟرأي ھو اﻷﺻل اﻟواﺣد ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻻت أﺻل اﻟﻠﻔظﺔ

)روح( و)رﯾﺢ( ؛ ﻷ ﱠﻧﮭﻣﺎ ﯾﺷﯾران إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻼزﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺑب واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ .

) (١ﯾﻧظر  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس  ، ٩٣٠ :وﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ، ٧٠٥/٢ :وﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ، ١٤١/٣ :ﻣﺎدة
) روح ( .
) (٢ﯾﻧظر  :روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  ، ١٠٣/١٤ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٨٩/٨ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ، ٧٠٥/٢ :وروح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  ١٠٣/١٤ :ـ . ١٠٤
) (٤ﯾﻧظر  :ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ، ١٤١/٣ :ﻣﺎدة ) روح ( .
) (٥ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن  ، ٤/١ :وﺳﯾﺄﺗﻲ ﺗﻔﺻﯾل ھذا ﻻﺣﻘﺎ ً .
) (٦ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٤٠٨ :ﻣﺎدة ) روح ( .
) (٧ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّ اء  ، ٢٢/٣ :وﺗﻔﺳﯾر اﻟطﺑري  ، ٨١٦٣/٢٧ :وروح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ . ١٠٣/١٤ :
) (٨ﯾﻧظر  :اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ٢٨٠/٤ :ـ . ٢٨١

٢٢٨
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 ) -٥دَ م (
اﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ] (( ã P¤$!$#ur èptGøŠyJø9$# ãNä3ø‹n=tæ ôMtB•Ìh ãm )) :اﻟﻣﺎﺋدة  [٣ :ﻓﻠﻔظﺔ ) َدم( اﺳم
ﺛﻼﺛﻲ ﯾد ّل ﻋﻠﻰ اﻟ ﱠدم اﻟﻣﻌروف ُﺣذﻓت ﻻﻣﮫ) . (١وﺳ ّﻣﺎه ﺳﯾﺑوﯾﮫ )) ھذا ﺑﺎب ﻣﺎ ذھﺑت ﻻﻣﮫ ((). (٢
ﻓﺎﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ ) َدم( اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ﻓﻲ ﻻﻣﮭﺎ ،ﻗﺎل ﺳﯾﺑوﯾﮫ  )) :ﯾدﻟك دﻣﺎء ﻋﻠﻰ أ ﱠﻧﮫ ﻣن اﻟﯾﺎء أو ﻣن
اﻟواو (() .(٣واﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻻﻣﮫ ﻓﻣﻧﮭم ﻣن ﻗﺎل إ ﱠﻧﮭﺎ اﻟﯾﺎء وﻣﻧﮭم ﻣن ﻗﺎل إ ﱠﻧﮭﺎ اﻟواو  ،وﺣﺟّ ﺔ
اﻷوّ ﻟﯾن أنﱠ اﻟﺛﻼﺛﻲ أﻗل اﻷﺻول ﻓﺣذﻓﮫ إﺟﺣﺎف  ،واﺣﺗﺞ اﻵﺧرون ﺑﺄنﱠ ﻓﻲ اﻻﺳﻣﺎء اﻟﻣﻌرﺑﺔ ﻣﺎ ھو
ﻋﻠﻰ ﺣرﻓﯾن ﻧﺣو  ) :ﯾد  ،ودم  ،وﻏد ( واﻟﺟواب أنﱠ ﺗﻠك اﻻﺳﻣﺎء ﻣﺣذوﻓﺔ اﻟﻼﻣﺎت اﻋﺗﺑﺎطﺎ ً ﻓﻼ
ﯾﻘﺎس ﻋﻠﯾﮭﺎ) (٤وﻗﯾل  :إ ﱢﻧﮭﺎ ﺣُذﻓت ﻟﻛوﻧﮭﺎ ﺣروف ﻟﯾن). (٥
ذھب اﻟﺟوھري إﻟﻰ أنﱠ )) أﺻﻠﮫ َ :د َﻣ َو ﺑﺎﻟﺗﺣرﯾك وإ ّﻧﻣﺎ ﻗﺎﻟوا َ :د ِﻣ َﻲ َﯾ ْد َﻣﻰ ﻟﺣﺎل اﻟﻛﺳرة اﻟﺗﻲ
ﺿﻰ وھو ﻣن اﻟرﺿوان  ،ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋر :
ﻗﺑل اﻟﯾﺎء  ،ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻟوا َ :رﺿِ َﻲ َﯾرْ َ
ﻓﻠو أ ﱠﻧﺎ ﻋﻠﻰ َﺣ َﺟ ٍر ُذ ِﺑ ْﺣ َﻧﺎ

اﻟﯾﻘﯾن
ﺑﺎﻟﺧﺑر
ﺟرى اﻟ َد َﻣ َﯾﺎْ ِن
ِ
ِ

وﺑﻌض اﻟﻌرب ﺗﻘول ﻓﻲ ﺗﺛﻧﯾﺗﮫ َ :د َﻣ َو ْا ِن ((). (٦
)(٧

واﺣﺗﻣل أنْ ﺗﻛون اﻟﻼم ﻓﻲ )دم( ھﻲ اﻟﯾﺎء وأﺻﻠﮫ ) َد ِﻣ َﻲ(

 ،ﻗﺎل اﻟﺟوھري  :وﺣﺟﺗﮭم ﻓﻲ ذﻟك

أنﱠ اﻟﺗﺛﻧﯾﺔ ﻓﯾﮫ )دﻣﯾﺎن( وھو ﻣذھب اﻟﻣﺑرّ د وﺗﺎﺑﻌﮫ اﻟﻌﻛﺑري) .(٨ﻛﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ أﺻل اﻟﺑﻧﺎء أھو
) َﻓ َﻌ َل( أم ) َﻓﻌْ ل( ؛ )) ﻷنﱠ ﻛﺛﯾراً ﻣن اﻻﺳﻣﺎء اﻟذاھﺑﺔ اﻟﻼم ﻣﺧﺗﻠف ﻓﯾﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﻧﺣﺎة ھل ھو ) َﻓﻌْ ل(
ﺑﺎﻟﺳﻛون أو ) َﻓ َﻌ َل( ﻛ َﯾ ٍد و َد ٍم (() . (٩ﻓﮭو اﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ أﺻل اﻟﺻﯾﻐﺔ .

) (١ﯾﻧظر  :ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل . ٦/٦ :
) (٢اﻟﻛﺗﺎب . ٤٥١/٣ :
) (٣اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠل اﻟﺑﻧﺎء واﻹﻋراب  ٣٤٧/١ :ـ . ٣٤٨
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻘﺗﺿب . ٣٦٢/١ :
) (٦اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٧٠٣/٢ :ﻣﺎدة ) دﻣﺎ (  ،وﯾﻧظر  :اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﺣو  . ٣٢٨/٣ :واﻟﺑﯾت ﻟﻠﻣ َﺛ ﱢﻘب اﻟﻌﺑدي  .ﯾﻧظر :
 :ﺧزاﻧﺔ اﻷدب . ٤٨٢/٧ ، ٢٦٧/١:
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ، ٣١٨ :ﻣﺎدة ) دم (  ،وإﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٢٠٦/١:
) (٨ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٧٠٣/٢ :ﻣﺎدة ) دﻣﺎ (  ،واﻟﻣﻘﺗﺿب  ، ٣٦٦/١ :واﻟﻠﺑﺎب . ٣٧٦/٢ :
) (٩ﺷرح اﻟﺷﺎﻓﯾﺔ  ،ﻟﻠرﺿﻲ . ٢٤٦/٢ :

٢٢٩
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وذھب ﺳﯾﺑوﯾﮫ إﻟﻰ أنﱠ وزن ) َدم( ﻋﻠﻰ ) َﻓﻌْ ل( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻔﺎء وﺳﻛون اﻟﻌﯾن ؛ ﻷ ﱠﻧﮫ ُﯾﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ )دﻣﺎء(
ﺑوزن ) ِﻓ َﻌﺎْل( ﻣﺛل َ :د ْﻟو و ِد َ ْ
ﻻء ،و َظ ْﺑﻲ وظِ َﺑﺎْء  ،إذا ُﻛ ﱢﺳ َر ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء أﻛﺛر اﻟﻌدد). (١
واﺣﺗﻣل اﻟﻣﺑرّ د ﻓﺗﺢ اﻟﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﻔظﺔ )دم(  :ﻷ ﱠﻧﮫ ﻣن ) َد َﻣ َﻲ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل(

)(٢

،وإنْ ﺟﺎء

ﺟﻣﻌﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ً ﻟﻧظﺎﺋره  ،واﻟذاھب ﻣﻧﮫ اﻟﯾﺎء أو اﻟواو ؛ ﻷنﱠ ﻓﻲ ﺗﺛﻧﯾﺗﮫ ) َد َﻣ َﯾﺎْ ِن( أو ) َد َﻣ َو ْا ِن(
اﻟﻣﺑرّ د اﺳﺗدﻻل ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ ) َﻓﻌْ ل( اﻟﺳﺎﻛن ﻋﻠﻰ ) ِﻓ َﻌﺎْل( ؛ ﻷنﱠ ﺻﯾﻐﺔ ) ِﻓ َﻌﺎْل( ))ﺟﻣﻊ ﻟـ ) َﻓ َﻌ َل(
)(٣

ور ﱠد
َ .

وﺟ َﺑل و ِﺟ َﺑﺎْل  ،ﻓﮭذا
اﻟﻣﺗﺣرك اﻟﻌﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻟـ ) َﻓﻌْ ل( اﻟﺳﺎﻛن اﻟﻌﯾن ﻧﺣو ﻗوﻟك َ :ﺟ َﻣل و ِﺟ َﻣﺎْل َ ،
ﺧﺎرج ﻋن ذﻟك (().(٤
ﻏﯾر
ٍ
واﻟرأي ﻣﺎ ﺣﻛﺎه ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﻓﯾﻣﺎ ذھﺑت ﻻﻣﮫ ﯾﺣﺗﻣل أنْ ﯾﻛون ﯾﺎﺋﻲ اﻟﻼم أو واوﯾﮭﺎ ،ﻷ ﱠﻧﮭﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﻼ
ﻓﻲ اﻟﺗﺛﻧﯾﺔ ) َد َﻣ َﯾﺎْ ِن و َد َﻣ َو ْا ِن ( ﻋﻠﻰ ﺣ ﱟد ﺳواء .أ ّ ّﻣﺎ ﻣﺎ ﺣﻛوه ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻟﻔظﺔ )دم( ﻓﻘﺎﻟوا َ :د ِﻣﻲﱞ
و َد َﻣ ِويﱞ ﺑﺎﻟواو وﺣذﻓﮭﺎ وﻛﻼﻣﮭﺎ ﻣﺳﺗﻌﻣل  ،ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﻣﺣذوف اﻟﯾﺎء ﻻﺟﺗﻣﺎع ﺛﻼث ﯾﺎءات ﻓ ُﺣذﻓت
ض ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺳرة وﻟم ﯾﺗﻛﻠم ﺑﮫ أﺣد  ،وذﻛر اﻟواو ﻣﻊ ﯾﺎء اﻟﻧﺳب أﯾﺳر ﻣن ﻧطق اﻟﯾﺎءات
و ُﻋوﱢ َ
اﻟﺛﻼث.
أ ّﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺳﻛون اﻟﻌﯾن وﻓﺗﺣﮭﺎ ﻓﻲ أﺻل )دم( أ ھو ) َﻓﻌْ ل( أم ) َﻓ َﻌ َل( ؟ ﻓﻛﻼھﻣﺎ ﺟﺎﺋز ﻛﻣﺎ اﺛﺑﺗﮫ
اﻟﻣﺑرّ د ﺑرده ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﺑدﻟﯾل ﺣﺎل ﺟﻣﻌﮫ ﻋﻠﻰ ) ِﻓ َﻌﺎْل( ﻓﺗﻘول َ ) :ﻓﻌْ ل ِﻓ َﻌﺎْل( و) َﻓ َﻌ َل ِﻓ َﻌﺎْل( ﻓﻛﻼھﻣﺎ
ﻣﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ ﱟد ﺳواء  .ﻛﻣﺎ ﺗﻘول َ :د ْﻟو ِد َ ْ
وﺟ َﻣل ِﺟ َﻣﺎْل  .ﻓﮭو اﺣﺗﻣﺎل ﻟم ﯾﻐ ّﯾر
ﻻء َ ،
اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف اﻷﺻول واﻟﺟذور  ،وذﻟك ﻟورود اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ .

َ ) -٦
ﺷ ْﯾ َطﺎْن(
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ] (( Ïä!$t±ósxÿø9$$Î/ Nà2ã•ãBù'tƒur t•ø)xÿø9$# ãNä.ß‰Ïètƒ ß`»sÜø‹¤±9$# )) :اﻟﺑﻘرة [٢٦٨:
ﻓﻠﻔظﺔ )ﺷﯾطﺎن( اﺧ ُﺗﻠف ﻓﻲ اﺷﺗﻘﺎﻗﮭﺎ ﻣ ّﻣﺎ أ ّدى إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ  ،ﻓﺎﺣﺗﻣﺎل ھﻲ ﻣن ) َﺷ َط َن( و))اﻟﺷطن
اﻟﺣﺑل ﻗﺎل اﻟﺧﻠﯾل  :ھو اﻟﺣﺑل اﻟطوﯾل  ،واﻟﺟﻣﻊ اﻷﺷطﺎن  ...وﺷطﻧ ُﺗ ُﮫ أﺷط ُﻧ ُﮫ إذا ﺷددﺗﮫ

) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب  ، ٥٩٧/٣ :وإﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس . ٢٧٨ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻘﺗﺿب . ٣٦٦/١ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٧٠٣/٢ :ﻣﺎدة ) دﻣﺎ (  ،واﻟﻠﺑﺎب . ٣٧٦/٢ :
) (٤اﻟﻣﻘﺗﺿب . ٣٦٧/١ :
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ﺑﺎﻟﺷطن(() ،(١وﻗﺎل اﺑن اﻟﺳﻛﯾت  :إنّ اﻟﺷطن  :ھو ﻣﺻدر َﺷ َط َﻧ ُﮫ ﯾﺷطﻧ ُﮫ إذا ﺧﺎﻟف ﻋن ﻧ ّﯾﺗﮫ
ووﺟﮭﮫ) ، (٢ﻓﮭو ﻣن ) َﺷ َط َن َﯾ ْﺷ ُ
طنُ ( ﻋﻠﻰ وزن )َ َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل( اﻟﻣﺗﻌدي  ،وﻗﯾل َ )) :ﺷ َط َن ﻋﻧﮫ :
ٰ
وﻧوى ﺷطون  :ﺑﻌﯾدة  ،ﻗﺎل اﻟﻧﺎﺑﻐﺔ :
َﺑ ُﻌ َد ،وأﺷطﻧ ُﮫ أﺑﻌدهُ  ...وﺑﺋ ٌر ﺷطون  :ﺑﻌﯾدة اﻟﻘﻌر ،
ﺳ َﻌﺎْ َد ﻋﻧك ﻧ ًو ٰى َ
ﺷ ُط ْونُ
َﻧﺄ َ ْت ﺑ ُ

ْ
ﻓﺑﺎﻧت واﻟﻔؤا ُد ﺑﮭﺎ َر ِھ ْﯾنُ ((). (٣

ﻓﻌﻠﻰ ھذا اﻻﺣﺗﻣﺎل ﯾﻛون وزن ) َﺷ ْﯾ َطﺎْن( ) َﻓ ْﯾ َﻌﺎْل( واﻟﻧون ﻓﯾﮫ أﺻﻠﯾﮫ ﻣن َﺷ َط َن إذا َﺑ ُﻌ َد
اﻟﻣﻌﻧﻰ اﺑن ﻓﺎرس ﺑﻘوﻟ ِﮫ  )) :اﻟﺷﯾن واﻟطﺎء واﻟﻧون أﺻ ٌل ّ
ٰ
ﻣطرد ﺻﺣﯾﺢ
ھﻧﺎ ﻣن اﻟﻼزم  ،وأ ّﻛد ھذا
)(٤

 .ﻓﮭو

ﯾد ّل ٰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد ((). (٥
واﺣﺗﻣﺎل أنْ ﺗﻛون ﻓﯾﮫ اﻟﻧون زاﺋدة ﻓﯾﻛون اﺷﺗﻘﺎﻗﮫ ﻣن ) َﺷﺎْ َط ﯾَﺷِ ﯾ ُ
ْط ( ﻣن ) َﺷ َﯾ َط( ٰ
ﻋﻠﻰ وزن
) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل( اﻟﻼزم  ،إذ ا اﺣﺗرق ﻏﺿﺑﺎ ً) . (٦وﺑﮭذا ﯾﻛون وزﻧﮫ ) َﻓﻌْ َ ْ
ﻼن() (٧؛ ﻷنﱠ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻛوّ ﻧﺎ ً ﻣن
ﻣن اﻟﺷﯾن واﻟﯾﺎء واﻟطﺎء ﻓﮭو أﺻل ﯾد ّل ٰ
ﻋﻠﻰ ذھﺎب اﻟﺷﻲء إ ّﻣﺎ ﺣرﻗﺎ ً أو ﻏﯾر ذﻟك  ،واﻻﺣﺗراق
ٰ
اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺑﮭذا اﻻﺷﺗﻘﺎق ﻓﯾﺻدق ﻋﻠﯾﮫ ؛ﻷنﱠ اﻟﺷﯾطﺎن ﻣﺧﻠوق ﻣن اﻟﻧﺎر
أﺻ ﱡﺢ وأﻗﯾس) .(٨ﻓﺈنْ ﻛﺎن ﺑﮭذا
ٰ
ﺗﻌﺎﻟﻰ 9‘$¯R `ÏiB 8lÍ‘$¨B `ÏB ¨b!$yfø9$# t,n=yzur )) :
اﻟﻧﺎر وھو ﻣن اﻟﺟن  ،ﻗﺎل

ٰ
اﻟرﺣﻣن ، [١٥ :
(( ]

وﻗﯾل  :ھو اﺳم ﻋﺎرم ﻣن اﻟﺟن واﻹﻧس واﻟﺣﯾوان). (٩
ﻓﺈنْ ﻛﺎن ﺑوزن ) َﻓﻌْ َ ْ
ﻼن( ﻟم ﯾﻧﺻرف ﺑﺎﻻﺷﺗﻘﺎق ﻣن ) َﺷ َﯾ َط(  ،وان ﻛﺎن ﺑوزن ) َﻓ ْﯾ َﻌﺎْل( ﺻرﻓﺗﮫ
ﻻﺷﺗﻘﺎﻗﮫ ﻣن ) َﺷ َط َن() . (١٠وأﻧﻛره َﻣ ّﻛﻲّ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب اﻟﻘﯾﺳﻲ ﻣﻌﺗﻣداً ﻋﻠﻰ اﺳﺗدﻻل ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﺑﻘوﻟﮫ :
وﻻ ﯾﺟوز أنْ ﯾﻛون )ﺷﯾطﺎن( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓﻌْ َ ْ
ﻼن( ﻣن )ﺗﺷﯾط وﺷﺎط( ؛ ﻷن ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﺣﻛﻰ  :ﺷﯾطﻧﺗ ُﮫ
) (١اﻟﺻﺣﺎح  ١٥٧٢/٢ :ـ  ، ١٥٧٣ﻣﺎدة ) ﺷطن ( .
) (٢ﯾﻧظر  :إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق . ٥٧ :
) (٣اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٥٧٣/٢ :ﻣﺎدة ) ﺷطن (  ،وﯾﻧظر  :دﯾوان اﻟﻧﺎﺑﻐﺔ . ٩٥ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج . ١١٥/١ :
) (٥ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٥٠٣ :ﻣﺎدة ) ﺷطن ( .
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ، ٤٥٤ :ﻣﺎدة ) ﺷطن ( .
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٥٧٣/٢ :ﻣﺎدة ) ﺷطن ( .
) (٨ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٥٢٣ :ﻣﺎدة ) ﺷﯾط ( .
) (٩ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ، ٤٥٤ :ﻣﺎدة ) ﺷطن ( .
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﺣو  ، ٨٦/٢ :واﻟﺻﺣﺎح  ، ١٥٧٣/٢:ﻣﺎدة ) ﺷطن ( .
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ﻓﺗﺷﯾطن  ،ﻓﻠو ﻛﺎن ﻣن )ﺷﺎط( ﻟﻛﺎن )ﺷﯾطﻧﺗﮫ( ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓﻌﻠﻧﺗ ُﮫ ( وﻟﯾس ھذا اﻟﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻛﻼم
اﻟﻌرب  ،ﻓﮭو إذن ) ﻓﯾﻌﻠﺗ ُﮫ ( ﻛﺑﯾطرﺗﮫ ﻓﺎﻟﻧون ﻓﯾﮫ أﺻﻠﯾﺔ واﻟﯾﺎء زاﺋدة ﻓﻼﺑد أنْ ﺗﻛون اﻟﻧون ﻻﻣﺎ ً ،
وأنْ ﯾﻛون ) َﺷ ْﯾ َطﺎْن( ﺑوزن ) َﻓ ْﯾ َﻌﺎْل( ﻣن ) َﺷ َط َن( إذا َﺑ ُﻌ َد  ،و ُﺳ ﱢﻣ َﻲ ﺑذﻟك ﻟﺑﻌده ﻋن رﺣﻣﺔ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ
وﺗﻌﺎﻟﻰ).(١
ﻓﺎﻟﻣﻔﮭوم ﺑﻣﺎ ﺣﻛﺎه اﻻﺷﺗﻘﺎق اﻷوّ ل ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﻧون ﻣن ) َﺷ َط َن()*( وﻣﻌﻧﺎه اﻟﻣﯾل ﻋن اﻟﺣق
واﻻﺳﺗﻘﺎﻣﺔ واﻟﺑﻌد ﻋﻧﮭﻣﺎ .

ِ ) -٧ر ْﺟ ُز(
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ] (( Ç`»sÜø‹¤±9$# t“ô_Í‘ ö/ä3Ztã |=Ïdõ‹ãƒur )) :اﻷﻧﻔﺎل  [١١:ﻓﻠﻔظﺔ ) ِرﺟْ ز( ﻋﻠﻰ
وزن ) ِﻓﻌْ ل( واﺣﺗﻣﻠت أﺻﻠﯾن ﻓﻲ اﺷﺗﻘﺎﻗﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﻗُ ِرﺋت ﺑﮫ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل ؛ ) ِرﺟْ ز(
اﻟﻔﻌل اﻟزاي وھﻲ ﻗراءة اﻟﺟﻣﮭور) ، (٣ﻣن ) َر َﺟ َز َﯾرْ ُﺟ ُز( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل ( وﻣﺻدره
)(٢

 ،ﻓﻼم

) ِرﺟْ َزاً (  .وﻓﯾﮫ ﻟﻐﺗﺎن ِ ) :رﺟْ ٌز و ُرﺟْ ٌز ( ﻟﻠﻌذاب
أﺻل ﯾد ّل ﻋﻠﻰ اﺿطراب ﻣن ذﻟك اﻟرﱠ َﺟ ُز  :داء ﯾﺻﯾب اﻹﺑل ﻓﻲ أﻋﺟﺎزھﺎ ﻓﺈذا ﺛﺎرت اﻟﻧﺎﻗﺔ
)(٤

 .ﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس  )) :اﻟراء واﻟﺟﯾم واﻟزاء

ارﺗﻌﺷت ﻓﺧذاھﺎ وﻣن ھذا اﺷﺗق اﻟرﺟز ﻣن اﻟﺷﻌر؛ ﻷ ﱠﻧﮫ ﻣﻘطوع ﻣﺿطرب (() .(٥وﺗﺎﺑﻌﮫ اﻟراﻏب
ﻣﻠﺗﻣﺳﺎ ً ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻠﻔظﺔ ﺑﻣﺎ ﺗؤول إﻟﯾﮫ ﺑﻘوﻟ ِﮫ  :و))أﺻل اﻟرﺟز  :اﻻﺿطراب  ،وﻣﻧﮫ ﻗﯾل َ :ر َﺟ َز
ف ﻓﯾﮭﺎ  ...وﻗﯾل  :ھو
اﻟﺑﻌﯾر َرﺟْ َزاً ﻓﮭو أرﺟز  ،وﻧﺎﻗﺔ رﺟزاء إذا ﺗﻘﺎرب ﺧطوھﺎ واﺿطرب ﻟﺿﻌ ٍ
ﻛﻧﺎﯾﺔ ﻋن اﻟذﻧب  ،ﻓﺳ ّﻣﺎه ﺑﺎﻟﻣﺂل  ...أراد ﺑرﺟز اﻟﺷﯾطﺎن  :ﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﯾﮫ ﻣن اﻟﻛﻔر واﻟﺑﮭﺗﺎن

) (١ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ١٤٠/١:
)*(

ﯾﻧظر  :اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﻘﺎرن ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ،د .ﺧﺎﻟد إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠﻲ  ، ٢٧٧ :ﺗﺣ ّدث اﻟﻣؤﻟف ﻋن أﺻﺎﻟﺔ
اﻟﻧون ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﻲ ذﻛرھﺎ ّإﻻ ا ﱠﻧﮫ أوردھﺎ ﺗﺣت اﻟﺟذر ) ﺷﯾط ( وھذا ﺧطﺄ ﻣن اﻟﻣؤﻟف وﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ أنْ ﺗذﻛر
ﺗﺣت ﻋﻧوان اﻟﺟذر ) ﺷطن ( وﻟﯾس ) ﺷﯾط ( ﺑﻣﺎ أﺛﺑﺗﮫ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺛﮫ .

) (٢ﯾﻧظر  :أدب اﻟﻛﺎﺗب . ٥٠٧ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺣﺗﺳب  ، ٢٧٥/١ :وإﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٤/٢ :
) (٤ﯾﻧظر  :إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق . ٣٦ :
) (٥ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٤٢٢ :ﻣﺎدة ) رﺟز ( .
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واﻟﻔﺳﺎد(() .(١وﻗﯾل  )) :رﺟز اﻟﺷﯾطﺎن ﯾﻌﻧﻲ وﺳوﺳﺗ ُﮫ (( ) .(٢واﻟوﺳوﺳﺔ  :ھو ﺻوت ﺧﻔﻲ ﺑﮭﻣس،
وإ ّﻧﻣﺎ )) ﺟﺎز أنْ ﯾﺳﻣّﻰ رﺟزاً ؛ ﻷ ﱠﻧﮫ ﺳﺑب ﻟﻠرﺟز وھو اﻟﻌذاب (().(٣
)(٤

اﻟرﺟْ س ؛ ﻓﻼﻣ ُﮫ اﻟﺳﯾن
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ؛ ﺑﻘراءة اﺷﺗﻘﺎﻗﮫ ﻣن ِ

 ،وﻣﻌﻧﺎه  )) :اﻟﺷﻲء اﻟﻘذر ،

ﯾﻘﺎل  :رﺟل ِرﺟْ س ورﺟﺎل أرﺟﺎس (() .(٥ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ (( Ç`»sÜø‹¤±9$# È@yJtã ô`iBÏ Ó§ô_Í‘ )) :
ورﺟْ َﺳﺎ ً  ،ﺑﻣﻌﻧﻰ  :أﻧﺗن  ،ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ ُﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل (
]اﻟﻣﺎﺋدة [٩٠ :ﻣن ) َر ُﺟ َ
س َﯾرْ ُﺟسُ ( َر َﺟﺎْ َﺳ ًﺔ ِ

)(٦

.

ذﻛر اﺑن اﻟﺳﻛﯾت أنﱠ اﻟرﱠ ﺟْ س  :ھو ﺻوت اﻟرﻋد وﺗﻣﺧﺿﮫ  ،واﻟرﱢ ﺟْ س  :اﻟﺷﻲء اﻟﻘذر) .(٧ﻓﺎﻟراء
واﻟﺟﯾم واﻟﺳﯾن أﺻل ﯾد ّل ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼط ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺳﯾن وﻛﺳرھﺎ  ،ﻓ ُﺳ ﱢﻣﻲ ﺻوت اﻟرﻋد ﺑﺎﻟرﱠ ﺟْ س ﻟﺗردده
ٌ
وﺧﻠط ) . (٨ﻓﻛﺈ ّﻧﻣﺎ ُﺟ ِﻌ َل ﻣﺎ ﯾﻘﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﻌذاب ِرﺟْ َﺳﺎ ً
واﺧﺗﻼطﮫ  ،و ُﺳ ﱢﻣ َﻲ اﻟﻘذر ﺑﺎﻟرﱢ ﺟْ س ؛ ﻷ ﱠﻧﮫ ﻟط ٌﺦ
ِرﺟْ َﺳﺎ ً اﺳﺗﻘذاراً ﻟﮫ). (٩
إذن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول  :إنﱠ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ﻣﺗﻘﺎرﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف أﺻل اﺷﺗﻘﺎﻗﯾﮭﻣﺎ،
إذ ذﻛر اﺑن ﺟﻧﻲ أنﱠ ﺗزاﺣم )اﻟﺳﯾن واﻟزاي( ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻓﻘراءة )ِ ِرﺟْ َز اﻟﺷﯾطﺎن( ﻣﻌﻧﺎه ﻛﻣﻌﻧﻰ
س اﻟﺷﯾطﺎن() .(١٠و )) ﻗﺎل اﻟﻔرّ اء ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ Ÿw šúïÏ%©!$# ’n?tã š[ô_h•Í 9$# ã@yèøgs†ur )) :
) ِرﺟْ َ

اﻟرﺟْ َز  ،ﻗﺎل  :وﻟﻌﻠّﮭﻣﺎ
] (( tbqè=É)÷èƒtﯾوﻧس  [١٠٠:إ ﱠﻧﮫ اﻟﻌﻘﺎب واﻟﻐﺿب  ،وھو ﻣﺿﺎرع ﻟﻘوﻟ ِﮫ ِ
ﻟﻐﺗﺎن أ ُﺑدﻟت اﻟﺳﯾن زاﯾﺎ ً ﻛﻣﺎ ﻗﯾل  :ﻟﻸَﺳْ ُد اﻷَ ْز ُد((). (١١
) (١اﻟﻣﻔردات  ٣٤١ :ـ  ، ٣٤٢ﻣﺎدة ) رﺟز ( .
) (٢ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّاء . ٢٧٢/١ :
) (٣إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٤/٢ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺣﺗﺳب . ٢٧٥/١ :
) (٥اﻟﻣﻔردات  ، ٣٤٢ :ﻣﺎدة ) رﺟس ( .
) (٦ﯾﻧظر  :أدب اﻟﻛﺎﺗب  ، ٥٠٨ :وﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل  ،ﻟﻠﺳرﻗﺳطﻲ . ٨٧/٣ :
) (٧ﯾﻧظر  :إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق . ٢٧ :
) (٨ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٤٢٢ :ﻣﺎدة ) رﺟس ( .
) (٩ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٤/٢ :
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺣﺗﺳب . ٢٧٥/١ :
) (١١اﻟﺻﺣﺎح  ، ٧٤٠/١ :ﻣﺎدة ) رﺟس ( .
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ﻓﺎﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرب اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن أﻗرب ﻟﻠﺻواب ﻣن ﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ؛ ﻷنﱠ ﻛ ّل ِرﺟْ ٍز ﻛﺎن ﺳﺑﺑ ُﮫ
س ﻣن وﺳوﺳﺔ اﻟﺷﯾطﺎن وأﻓﻌﺎﻟﮫ اﻟﻘذرة  ،ﻓﺎﻷﺻﻼن ﯾﺷﯾران إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑذﻛر اﻟﺳﺑب
اﻟرﱢ ﺟْ َ
واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ .

ِ ) -٨ﺧ ْﻧ ِز ْﯾر(
)(١

ورد ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآﻧﻲ

ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ zNóss9ur tP¤$!$#ur sptGøŠyJø9$# ãNà6ø‹n=tæ tP§•ym $yJ¯RÎ))) :

] (( «!#$ ÎŽö•ót Ï9 ¾ÏmÎ/ ¨@Ïdé& !$tBur Í•ƒÌ“YÏ‚ø9$#اﻟﺑﻘرة  [١٧٣:ﻓﻠﻔظﺔ ) ﺧﻧزﯾر ( ھو اﻟﺣﯾوان اﻟﻣﻌروف وﻗد
اﺧ ُﺗﻠف ﻓﻲ أﺻل اﺷﺗﻘﺎﻗﮭﺎ ﻣ ّﻣﺎ أ ّدى إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ  ،ﻓذھب ﺑﻌﺿﮭم إﻟﻰ أنﱠ أﺻﻠﮭﺎ ) ِﻓﻌْ ﻠِﯾل( ﻣن
اﻷﺻل اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﻣﺟرّ د ) َﺧ ْﻧ َز َر( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓﻌْ ﻠَ َل( واﻟﻧون ﻓﯾﮫ أﺻﻠﯾﺔ) .(٢ذﻛر ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﻟﻔظﺔ
)(٣

)ﺧﻧزﯾر( ﻋن وزن ) ِﻓﻌْ ﻠِﯾل( ﻣن اﻟﺟذر ) َﺧ َﻧ َز( واﻟﻧون ﻓﯾﮫ أﺻﻠﯾﺔ
)(٤

ﻓﻼن ﺧﻧزر ًة ﻛﻣﺎ ﺗﺧﻧزر اﻟﺧﻧﺎزﯾر ((

 ،وﻗﯾل ﻓﻲ ﻓﻌﻠ ِﮫ  )) :ﺧﻧزر

 ،ﻓﺎﻟﻔﻌل اﻟرﺑﺎﻋﻲ ﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻟﻠﻔظﺔ )ﺧﻧزﯾر( واﻷﺻل

ﻓﯾﮭﻣﺎ اﻟﺟذر ) َﺧ َﻧ َز( ﻣن )) ِﺧﻧز اﻟﻠﺣم ﺑﺎﻟﻛﺳر َﯾ ْﺧ َﻧ ُز َﺧ َﻧ َزاً أي  :أﻧﺗن ﻣﺛل َ :ﺧ ِز َن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠب ((). (٥
وﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس  )) :اﻟﺧﺎء واﻟﻧون واﻟزاء ﻛﻠﻣﺔ واﺣدة ﻣن ﺑﺎب اﻟﻣﻘﻠوب ﻟﯾﺳت أﺻﻼً (() .(٦وإنْ
ﻛﺎن ﻣﺄﺧوذاً ﻣن ھذا اﻟﺟذر ﺣﻘﺎ ً ﻓﮭو ﺗﺑﯾﺎن ﻟﻛراھﯾﺔ ھذا اﻟﻠﺣم  ،وھو ﻧوع ﻣن اﻟوﺻف ﺑﺄﺻل اﻟﺟذر
ﻟﺑﯾﺎن ﻋﻠّﺔ ﺗﺣرﯾم ﻟﺣﻣﮫ .
واﺣﺗﻣل ﺑﻌﺿﮭم اﻵﺧر أ ﱠﻧﮭﺎ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ) َ
اﻟﺧ َزر( وھو ﺻﻐر اﻟﻌﯾن ﺑزﯾﺎدة اﻟﻧون واﻟﯾﺎء ،وھو
)(٧

ﻣذھب ﺛﻌﻠب ﻓﯾﻣﺎ ﻧﻘﻠ ُﮫ ﻋﻧﮫ اﺑن ﻋﺻﻔور

ﺿ ﱠﯾ َق ﺟﻔﻧ ُﮫ ﻟﯾﺣد اﻟﻧظر
 ،ﯾﻘﺎل  )) :ﺗﺧﺎزر اﻟرﺟل َ :

) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﮭرس ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ) ، ٤٨٧ :اﻟﻣﺎﺋدة  ، ٣ :اﻷﻧﻌﺎم  ، ١٤٥ :اﻟﻧﺣل . ( ١١٥ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف  ، ٢٧٠/١ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٦٥٢/١ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب  ، ٣٩٧ ، ٣٦٧/٤ :وﺗﺄﺻﯾل اﻟﺟذور اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ  ،د .ﺣﺳﺎم ﻗدوري . ٨٠ :
) (٤اﻟﻌﯾن  ، ٣٣٨/٤ :ﻣﺎدة ) ﺧﻧزر ( .
) (٥اﻟﺻﺣﺎح  ، ٦٩٩/١ :ﻣﺎدة ) ﺧﻧز ( .
) (٦ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٣١٤ :ﻣﺎدة ) ﺧﻧز ( .
) (٧ﯾﻧظر  :اﻻﺷﺗﻘﺎق  ،ﻻﺑن درﯾد  ، ٤٩٨ :واﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف . ٢٧٠/١ :
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واﻟﺧزر ﺿﯾق اﻟﻌﯾن وﺻﻐرھﺎ  ،وﯾﻘﺎل  :رﺟل أﺧزر ﺑ ّﯾن اﻟﺧزر  ،وﻗﯾل  :ھو اﻟﻧظر ﺑﻣؤﺧر اﻟﻌﯾن
ﻓﯾﻛون ﻛﺎﻟﺗﺷوس (() .(١و)) اﻟﺧﻧزﯾر  :ﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻟ َﺧ َزر ؛ ﻷنﱠ ذﻟك ﻻزم ﻟﮫ  ،ﻗﺎل :
ﻠب دار اﻟ ﱡذل ﱢ واﻟﻌﺎ ِر
ﺑﺄ ُﺧزرﺛﻌ َ

ﻻ ﺗﻔﺧ ُرنﱠ ﻓﺄنﱠ ﷲ أﻧزﻟﻛم
ﯾﻌﻧﻲ  :ﯾﺎ ﺧﻧﺎزﯾر  ،وﻛل ﺧﻧزﯾر أﺧزر (().(٢

واﺣﺗﻣﺎل أنْ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ وزن ) ِﻓ ﱢﻌ ْﯾل( ﻣن أوزان اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ؛ ﻷنﱠ ﻛ ّل ﺧﻧزﯾر أﺧزر  ،ﻓﯾﻣﻛن اﻟﻘول:
إنّ ﻟﻔظ )ﺧﻧزﯾر( ﻋﻠﻰ وزن ) ِﻓ ﱢﻌ ْﯾل( ؛ ﻷنﱠ أﺻﻠﮫ ) ِﺧ ْز ِز ْﯾر( ﻓﻘُﻠﺑت اﻟزاي اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻧون ﻷﺟل
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﯾن  ،ﻓﺄﺻﺑﺣت ) ِﺧ ْﻧ ِز ْﯾر( ﻋﻠﻰ وزن ) ِﻓ ﱢﻌ ْﯾل( وﻻﺷك ﻓﻲ أنﱠ وزن ) ِﻓ ﱢﻌ ْﯾل( أﻛﺛر
ً
ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣن )أَ ْﻓ َﻌل( ﻟذا ﺛﺑت وزن ) ِﻓ ﱢﻌ ْﯾل( اﺳﻣﺎ ً ﻟﮭذا اﻟﺣﯾوان ؛ ﻷ ﱠﻧﮫ ﻟوﺣظ ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺧزر). (٣
.
واﻷرﺟﺢ أنْ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ وزن ) ِﻓ ْﻧ ِﻌﯾْل(  ،وﻣن أﺧطﺎﺋﮭم أن ﯾزﻧوه ﺑوزن ) َﻓ ْﻧ ِﻌ ْﯾل( ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻔﺎء
) َﺧ ْﻧ ِز ْﯾر( واﻟﺻواب ﻛﺳرھﺎ  ،ﻓﺗﻘول ِ ) :ﺧ ْﻧ ِز ْﯾر() .(٤وﻻ ﯾﺳﺗﺑﻌد أنْ ﯾﻛون ﻗد أ ُ ِﺧ َذ ﻣن اﻟﺧزر ﻟوﺟود
ﺧﻧزﯾر أﺧزر (().(٦
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ) ، (٥ﻛﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﺧﻠﯾل  )) :ﻛ ّل
ٍ
وﯾﺑدو أنﱠ اﻟﻘول ﻣﺎ ﺣﻛم اﻟدرس اﻟﻣﻘﺎرن ﺑﺗﺄﯾﯾده رأي ﺛﻌﻠب أنﱠ ﺟذره )ﺧزر( ﻣن دون اﻟﻧون ؛
ﻷ ﱠﻧﮫ ورد ﻓﻲ أﻗدم اﻟﺳﺎﻣﯾﺎت ﺑﮭذه اﻟﮭﯾﺄة ). (٧

) (١اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٦٥٢/١:
) (٢اﻟﻌﯾن  ، ٢٠٧/٤ :ﻣﺎدة ) ﺧزر ( .
) (٣ﯾﻧظر  :اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﺣو . ٣٣٤/٣ :
) (٤ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم اﻷوھﺎم واﻷﺧطﺎء ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻻﺳﻣﺎء  ،د .ﻧﻌﻣﺔ رﺣﯾم اﻟﻌزاوي . ١٢٢/١ :
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم . ١٥١/٣ :
) (٦اﻟﻌﯾن  ، ٢٠٧/٤ :ﻣﺎدة ) ﺧزر ( .
) (٧ﻓﻘد ورد ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ ) ُﺧزﯾرم ( واﻷﻧﺛﻰ ) ﺧزرت (  ،وﻓﻲ اﻵراﻣﯾﺔ واﻟﺳرﯾﺎﻧﯾﺔ ) ﺧزﯾرا (  ،وﻓﻲ اﻟﻣﻧداﺋﯾﺔ
)ھﯾزورا (  ،وﻟم ﺗظﮭر اﻟﻧون إ ّﻻ ﻓﻲ اﻷوﺟﺎرﯾﺗﯾﺔ واﻟﺣﺑﺷﯾﺔ ) ﺧﻧزر ( وﯾﻔﺳر وﺟود اﻟﻧون ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ
ﻓك ﺗﺷدﯾد اﻟزاي وإﺑدال اﺣدھﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧون  .ﯾﻧظر  :اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﻘﺎرن ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ، ١٦١ :وﺗﺄﺻﯾل
اﻟﺟذور اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ  ٨٠ :ـ . ٨١

٢٣٥

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أُﺧﺮى

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن أﻋﺟﻣﯾﺔ اﻟﻠﻔظ واﺷﺗﻘﺎﻗﮫ اﻟﻌرﺑﻲ .
وﻗف اﻟﻌﻠﻣﺎء وﻗﻔﺔ ﻣﺗﺄﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ اﺣﺗﻣﻠﺗﮫ ﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻣﻔردة ﻓﻲ ﻛوﻧﮭﺎ أﻋﺟﻣﯾﺔ أو
ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ  ،وراﺣوا ﯾﻠﺗﻣﺳون ﻟﮭﺎ اﻟدﻟﯾل واﻟﻌﻠّﺔ  ،وﻣن ھذه اﻷﻟﻔﺎظ :

 ) -١آدم (
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ] (( $yg¯=ä. uä!$oÿôœF{$# tPyŠ#uä zN¯=tæur )) :اﻟﺑﻘرة  [ ٣١ :ﻓﺎﺣﺗﻣﺎل أن ﺗﻛون ﻟﻔظﺔ
)آدم ( ﻟﻔظﺔ أﻋﺟﻣﯾﺔ  ،ﻗﺎل اﻟزﻣﺧﺷري)) :وﻣﺎ آدم إﻻ اﺳم أﻋﺟﻣﻲ  ،وأﻗرب أﻣره أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ
) َﻓﺎْ َﻋل( ﻛﺂزر و َ
ﻋﺎزر وﻋﺎ َﺑر  ، (١)(( ...وﺗﺎﺑﻌﮫ أﺑو ﺣﯾّﺎن) . (٢وﻗﯾل  :ﻗد ورد ﻓﻲ اﻷﻛدﯾﺔ )أَ َد َﻣ ُﺗم:
ﻟون اﻷدﯾم اﻷﺣﻣر (  ،واﻷوﺟﺎرﯾﺗﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻟﻺﻟﮫ ) أب أدم  :أﺑو اﻟﺑﺷر (  ،و اﻟﻌﺑرﯾﺔ ) آدام :
إﻧﺳﺎن(  ،واﻟﺳرﯾﺎﻧﯾﺔ )أدم  :اﻹﻧﺳﺎن اﻷوّ ل (  ،و اﻟﺳﺑﺋﯾﺔ ) أدم  :ﺧﺎدم أو ﻋﺑد(). (٣
واﺣﺗﻣل ﺑﻌﺿﮭم أ ﱠﻧﮭﺎ ذات اﺷﺗﻘﺎق ﻋرﺑﻲ) ، (٤ﻓﺎﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ اﺷﺗﻘﺎﻗﮭﺎ ﻣﻣّﺎ أ ّدى إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ أﯾﺿﺎ ً،
أﯾﺿﺎ ً ،ذﻛر اﻟزﺟﺎج )) ﯾﻘول أھل اﻟﻠﻐﺔ  :إ ﱠﻧ ُﮫ ﻣﺷﺗق ﻣن أدﯾم اﻷرض ؛ ﻷ ﱠﻧﮫ ُﺧﻠ َِق ﻣن ﺗراب (().(٥
ﱢﻲ ﺑذﻟك ﻟﻛون ﺟﺳده ﻣن أدﯾم اﻷرض (() ، (٦وھو ﻣذھب اﻟﺑﺻرﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﮭم اﻟﺧﻠﯾل
وا ّﻧﻣﺎ )) ُﺳﻣ َ
وﺳﯾﺑوﯾﮫ ﺑﻛوﻧﮭﺎ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺷﺗﻘﺔ) .(٧ﻣﺄﺧوذة ﻣن أدﯾم اﻷرض ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻗول اﻟرﺳول اﻟﻛرﯾم ﻣﺣﻣّد
)ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠّم ( )) :ﺧﻠق ﷲ ) ّ
ﻋز وﺟ ّل ( آدم ﻣن ﻗﺑﺿﺔ ﻗﺑﺿﮭﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷرض

) (١اﻟﻛﺷﺎف .١١٩/١ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .٢٨٥ /١ :
) (٣ﯾﻧظر :اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﻘﺎرن ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم .١٠ -٩ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب  ، ٢٥ /٤ :وإﺻﻼح اﻟﻣﻧطق  ،٣٩ :وﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٨٧/١ :
) (٥ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن و إﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج .١١٢/١ :
) (٦اﻟﻣﻔردات  ٧٠ :ﻣﺎدة ) آدم ( .
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب  ، ٢٥/٤ :واﻟﺧﻼف اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم . ٦٦ :
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ﻓﺟﺎء وﻟده ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻷرض ﻣﻧﮭم اﻷﺳود واﻷﺑﯾض واﻷﺣﻣر واﻟﺳﮭل واﻟﺣزن واﻟﺧﺑﯾث
واﻟطﯾّب(().(١
واﺣﺗﻣﺎل أ ﱠﻧﮭﺎ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻠون؛ ﻷنﱠ )) اﻵدم ﻣن اﻟﻧﺎس  :اﻷﺳﻣر و اﻟﺟﻣﻊ أُدﻣﺎن (() . (٢ﻗﺎل
ﺳﯾﺑوﯾﮫ  )) :أﻣّﺎ اﻷﻟوان ﻓﺄ ّﻧﮭﺎ ُﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ )أَ ْﻓ َﻌل( و ﯾﻛون اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ) َﻓ ِﻌ َل َﯾ ْﻔ َﻌ ُل ( و اﻟﻣﺻدر ﻋﻠﻰ
) ﻓُﻌْ ﻠَ ٍﺔ ( أﻛﺛر  ،ورﺑّﻣﺎ ﺟﺎء اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ) َﻓ ُﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل ( و ذﻟك ﻗوﻟك  ) :أَ ِد َم َﯾﺄْ َد ُم أ ُ ْد َﻣ ًﺔ ( وﻣن اﻟﻌرب
ﻣن ﯾﻘول ) :أَ ُد َم َﯾﺄْ ُد ُم أ ُ ْد َﻣ ًﺔ ( (() . (٣وأﺻﻠﮫ ﺑﮭﻣزﺗﯾن )أَ ْأ َد َم( ﻋﻠﻰ وزن)أَ ْﻓ َﻌ َل( ﻓﺄُﺑدﻟت اﻟﮭﻣزة اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ
اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ ﺑﻌد ھﻣزة ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣ ّد ًة ﺗﺟﺎﻧس اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﺄﺻﺑﺣت ) آدم () .(٤واﺣﺗﻣﺎل أ ّﻧﮫ ﻣﺷﺗق ﻣن
)اﻷدﻣﺔ( ﻓﮭﻲ ﻣﺷﺑﮭﺔ ﺑﻠون اﻟﺗراب) . (٥ﻗﺎل أﺑو اﻟﻌﻼء اﻟﻣﻌري :
أرض ّإﻻ ﻣن ھذه اﻷﺟﺳﺎ ِد

)(٦

ﺧﻔف اﻟوطﺄ ﻣﺎ أظن أدﯾم اﻟـ
وﻋﻠﻰ ھذا ﯾﻛون وزﻧﮫ )أَ ْﻓ َﻌ َل( واﻷﻟف ﻓﯾﮫ ﻣﺑدﻟﺔ ﻣن ھﻣزة ھﻲ ﻓﺎء اﻟﻔﻌل؛ ﻷ ّﻧﮫ ﻣن أدﯾم اﻷرض،
واﻷَ َد َﻣﺔ ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌﻠَﺔ(

)(٧

)) .وﻻ ﯾﺟوز أنْ ﯾﻛون وزﻧﮫ )ﻓﺎﻋﻼً( إذ ﻟو ﻛﺎن ﻛذﻟك ﻻﻧﺻرف ﻣﺛل:

ﻣﺛلَ :ﻋﺎْﻟَم َ
وﺧﺎْ َﺗم ،واﻟﺗﻌرﯾف وﺣده ﻻ ﯾﻣﻧﻊ وﻟﯾس ﺑﺄﻋﺟﻣﻲ((

)(٨

.

وﻟﻘطرب رأي ﻏرﯾب ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺎب إذ ﯾﻘول  )) :ﻻ ﯾﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أنْ ﯾﻛون آدم ﻣﺄﺧوذاً ﻣن
أدﯾم اﻷرض ؛ﻷ ﱠﻧﮫ ﻟو ﻛﺎن ﻛذﻟك ﻟﻛﺎن ﻣﺗﺻرﻓﺎ ً ؛ﻷ ﱠﻧﮫ ﯾﻛون ﻓﺎﻋﻼً ﺑﻣﻧزﻟﺔ َﺧﺎْ َﺗم و َطﺎْ َﺑق((
وﺧﺎﻟﻔﮫ اﺑن اﻷﻧﺑﺎري ﺑﻘوﻟﮫ :إنﱢ آدم ﻋرﺑﻲ ﻋﻠﻰ وزن )أَ ْﻓ َﻌ َل( وأﺻﻠﮫ )أَ ْأ َد َم( ﻣن أدﯾم اﻷرض ﺛم
)(٩

.

ﺻﺎرت اﻟﮭﻣزة اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ أﻟﻔﺎ ً ﻻﻧﻔﺗﺎح ﻣﺎ ﻗﺑﻠﮭﺎ و ُﻣﻧ َِﻊ ﻣن اﻟﺻرف ﻟﻠزﯾﺎدة و اﻟﺗﻌرﯾف).(١٠
واﻟذي ﻧﻘﻠﮫ )ﺟﯾﻔري( ))ﻋن اﻟزﻣﺧﺷري و اﻟﺑﯾﺿﺎوي ﻗوﻟﮭﻣﺎ إنﱠ آدم اﺳم أﻋﺟﻣﻲ ،وزاد ﻋﻠﻰ
ذﻟك أ ّﻧﮫ دﺧﯾل ﻣن اﻟﻌﺑرﯾﺔ واﻟﺳرﯾﺎﻧﯾﺔ ،وﻛ ّل ھذا ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﻓﺗراض وﻻ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ دﻟﯾل ﺣﺳن ؛
) (١ﻣﺷﻛل اﻟﺣدﯾث و ﺑﯾﺎﻧﮫ .٢٥ :
) (٢اﻟﺻﺣﺎح  ، ١٣٨٠/٢ :ﻣﺎدة )أدم ( ،و اﻟﻣﻔردات  ٧٠ :ﻣﺎدة )آدم( .
) (٣اﻟﻛﺗﺎب . ٢٥ / ٤ :
) (٤ﯾﻧظر  :ارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب . ٢٦٧ /١ :
) (٥ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ ،ﻟﻠزﺟﺎج . ١١٢ /١ :
) (٦ﯾﻧظر  :ﺳﻘط اﻟزﻧد . ٥٠ :
) (٧ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣن ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٢٩ / ١ :
) (٨اﻟﻣﺻدراﻟﺳﺎﺑق .
) (٩اﻟزاھر .٤٨٩ / ١ :
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .

٢٣٧

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أُﺧﺮى

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻷنﱠ آدم أﺻﻠﮫ )أَ ْأ َد َم( ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺻﯾﻐﺔ )أَ ْﻓ َﻌ َل( ﺗﺧﺗص ﺑﮭﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ دون ﻏﯾرھﺎ وﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﺟداً
أنْ ﺗﻛون ﻣﻌرّ ﺑﺔ (() . (١وھذا ھو اﻟﺻواب ﻟوﺟود اﻟدﻻﺋل اﻟﺗﻲ ﺗؤ ّﻛد ﻋرﺑﯾﺗ ِﮫ ﻋن اﻟﺳﻠف اﻟﺻﺎﻟﺢ ،
وﻻﺳﯾﻣﺎ أﺑن ﻋﺑﺎس اﻟذي أ ُ ِﺛ َر ﻋﻧﮫ إﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑوﺟود اﻷﻋﺟﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم) ، (٢وﻟم ُﯾؤﺛر ﻋﻧﮫ أنﱠ
)آدم( أﻋﺟﻣﻲ  ،ﺛم إنﱠ اﻟﺟواﻟﯾﻘﻲ اﻟذي أ ّﻛد أﻋﺟﻣﯾﺔ ﻛﺛﯾر ﻣن أﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ،ﻟم ﯾﻘل  :إنّ آدم
أﻋﺟﻣﻲ  ،وإ ّﻧﻣﺎ ھو ﻣن أﺻل ﻋرﺑﻲ ﻋﻧده ). (٣

ﺳﻰ(
٢ـ )ﻋِ ْﯾ َ
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ¨ß‰à)ø9$# Çyrã•Î/ çm»tRô‰-ƒr&ru ÏM»oY•Éi t6ø9$# zNtƒó•sD tûøó$# Ó|¤ŠÏã $oY÷•s?#uäur )) :

] ((Äاﻟﺑﻘرة[٨٧:

ﱢﻲ ﺑﮫ اﻟﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﻰ اﺑن ﻣرﯾم )ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ اﻟﺳﱠﻼم (
ﻓﻠﻔظﺔ )ﻋﯾﺳﻰ( ﻋﻠﻰ وزن ) ِﻓﻌْ ﻠَﻰ( وھو اﺳم ﻋﻠم ُﺳﻣ َ
)(٤

وﺟﻣ ُﻌ ُﮫ ﺑﺎﻟواو واﻟﻧون ﺗﻘول)) :ﻋﯾﺳﻰ وﻋﯾﺳون((

ﻓﺎﺣﺗﻣﺎل أنْ ﯾﻛون اﺳﻣﺎ ً أﻋﺟﻣﯾﺎ ً ﻻ اﺷﺗﻘﺎق

ﻟﮫ) .(٥ﻗﺎل أﺑو ﺣﯾّﺎن  :إنﱠ ﻋﯾﺳﻰ ھو اﺳم أﻋﺟﻣﻲ ﻻ ﯾﺻرف ﻟﻠﻌﺟﻣﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ووزﻧﮫ ﻋﻧد ﺳﯾﺑوﯾﮫ
ھو) ِﻓﻌْ ﻠَﻰ( واﻟﯾﺎء ﻓﯾﮫ ﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺑﻧﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﻣﻧزﻟﺔ ﯾﺎء ) ِﻣﻌْ َزى( وﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﯾﺎء :اﻷﻟف  ،ﺳﻣّﺎھﺎ ﯾﺎ ًء
)(٦

ﻟﻛﺗﺎﺑﺗﮭم إﯾّﺎھﺎ ﯾﺎ ًء

 ،وﻗﯾل  :إنﱠ وزﻧﮫ ) ِﻓﻌْ ﻠَ ْل( و ُر ﱠد ذﻟك ؛ ﻷنﱠ اﻟﯾﺎء واﻟواو ﻻ ﯾﻛوﻧﺎن أﺻﻼً ﻓﻲ

ﺑﻧﺎت اﻷرﺑﻌﺔ). (٧
واﺣﺗﻣﺎل أنْ ﯾﻛون )ﻋﯾﺳﻰ( اﺳﻣﺎ ً ﻣﺷﺗﻘﺎ ً ﺑﻣﻌﻧﯾﯾن  :اﻷوّ ل ؛ ﺑﯾﺎض ﯾﺧﺎﻟطﮫ ﺷﻘرة) ، (٨و)) اﻟ ِﻌﯾْسُ :
س و َﻋ ْﯾ َﺳﺎء ،وھﻲ اﻹﺑل اﻟﺑﯾض ﯾﺧﺎﻟط ﺑﯾﺎﺿﮭﺎ ﺷﻲء ﻣن اﻟﺷﻘرة (() .(٩وﻗﯾل :
اﻟ ِﻌﯾْسُ  :ﺟﻣﻊ أَﻋْ َﯾ َ
ﯾﻌﺗري ﺑﯾﺎﺿﮭﺎ ُ
ظﻠﻣﺔ

)(١٠

 )) ،ﻗﺎل اﻟﺧﻠﯾل  :اﻟ َﻌ َﯾس واﻟ َﻌ ْﯾ َﺳﺔ ﻟون أﺑﯾض ﻣﺷرب ﺻﻔﺎ ًء ﻓﻲ ظﻠﻣ ٍﺔ

) (١اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﻘﺎرن ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ، ١٠ :وﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف  ، ١١٩/١ :وﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺿﺎوي . ٦٩/١ :
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻌرّ ب  ،اﻟﻣﻘدﻣﺔ .
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق . ٦١ :
) (٤دﻗﺎﺋق اﻟﺗﺻرﯾف . ٤٠٣ :
) (٥ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٤٩/١ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب  ، ٢١٣/٣ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٤٦٤/١ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺗﺎب . ٢١٣/٣ :
) (٨ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٤٩/١ :
) (٩إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق .١٧ :
) (١٠ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ، ٥٩٦ :ﻣﺎدة )ﻋﯾس( .

٢٣٨

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أُﺧﺮى

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

)(١
ﱠﻲ ﺑﮫ )ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم (؛ ﻷ ّﻧﮫ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻟوﻧﮫ َﻋ َﯾسٌ  ،أي  :ﺑﯾﺎض ﺗﻌﻠوه ﺣﻣرة ﻛﻣﺎ
ﺧﻔﯾﻔ ٍﺔ((  .وإﻧﻣّﺎ ُﺳﻣ َ

ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮫ .وأﻧﻛره أﺑو ﺣﯾّﺎن ﺑﻘوﻟﮫ  :ﻣن زﻋم أ ّﻧﮫ ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﻌﯾس وھو اﻟﺑﯾﺎض اﻟذي ﺗﺧﺎﻟطﮫ
اﻟﺷﻘرة  ،ﻓﻐﯾر ﻣﺻﯾب ؛ ﻷنّ اﻻﺷﺗﻘﺎق اﻟﻌرﺑﻲ ﻻ ﯾدﺧـــل اﻻﺳﻣﺎء اﻷﻋﺟﻣﯾﺔ ) . (٢واﻟﺛﺎﻧﻲ؛ أ ّﻧﮫ
ﻣﺷﺗق ﻣن )) ﻣﺎء اﻟﻔﺣل  ،ﻗﺎل اﻟﺧﻠﯾل  :اﻟ َﻌﯾْس َ :ﻋﺳْ ب اﻟﻔﺣل  ،وھو ﺿِ راﺑُﮫ  ،ﯾﻘﺎل  :ﻻ ﺗﺄ ُﺧ ْذ ﻋﻠﻰ
َﻋﯾْس ﺟﻣﻠك أﺟراً(() .(٣ﯾﻘﺎل  )) :ﻗد َﻋﺎْ َﺳ َﮭﺎ َﯾ ِﻌ ْﯾ ُﺳ َﮭﺎ َﻋ ْﯾ َﺳﺎ ً (() . (٤واﻟوﺟﮫ اﻷوّ ل ﻣن اﻻﺷﺗﻘﺎق أﻗرب
أﻗرب إﻟﻰ اﻟﺻواب .
وﻣن أﻟﻘﺎﺑﮫ اﻟﻣﺷرّ ﻓﺔ أﯾﺿﺎ ً )اﻟﻣﺳﯾﺢ(  ،أﺻﻠﮫ ﺑﺎﻟﻌﺑرﯾﺔ )ﻣﺷﯾﺣﺎ ً( وﻣﻌﻧﺎه  :اﻟﻣﺑﺎرك  ،وﻋﯾﺳﻰ
ﻣﻌرّ ب إِﯾﺷوع ﻣن اﻟﺳرﯾﺎﻧﯾﺔ واﺷﺗﻘﺎﻗﮭﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺢ ؛ ﻷ ّﻧﮫ ﻣُﺳِ َﺢ ﺑﺎﻟﺑرﻛﺔ أو ﺑﻣﺎ طﮭّره ﻣن
)(٥
ﻧﻔس
اﻟذﻧوب  .ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن طﮭﺎرة اﻟﻧﻔس ﻣن اﻟذﻧوب وﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎض واﻟﻧﻘﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻼزﻣﯾﺔ  ،ﻓﻛ ّل ٍ
طﺎھر ٍة ھﻲ ﺑﯾﺿﺎ ٌء ﻧﻘﯾ ٌّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﺻﺎص طﮭﺎرة اﻟﻧﻔس ﻣن اﻟﻣﻌﻧوي و اﻟﺑﯾﺎض ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدي ،ﻟﻛن اﻟﻣﻌﻧﻰ واﺣد .
وﺗﺑﻘﻰ اﻷدﻟّﺔ ﻧﺎﻗﺻﺔ ﻻﺧﺗﻼف ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ اﻷﻋﺟﻣﯾﺔ ﻋن اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻠﻔظﺔ  ،ﻓﺟﺎء
اﻻﺳم ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﯾﮭودﯾﺔ ﺑﺷﻛل ) إﯾﺷوع ( و ) ﯾﺷو( و) ﯾﺳوع ( وﻛﻠّﮭﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
) ﻋﯾﺳﻰ () .(٦اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم.

 ٣ـ ) ﺗوراة (
وﻗد وردت ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ] (( Ÿ@‹ÅgUM}$#ur sp1u‘öq-G9$# tAt“Rr&ur )) :آل ﻋﻣران [٣ :ﻓﻠﻔظﺔ اﻟﺗوراة :
ھﻲ اﺳم ﻟﻛﺗﺎب ّ
ﻣﻧزل وﻗواﻧﯾن وأﺣﻛﺎم ﻧﺎزﻟﺔ ﻣن ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ ﻣوﺳﻰ)ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم(

)(٧

) (١ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٦٩٧ :ﻣﺎدة )ﻋﯾس( .
) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٤٦٥ /١ :
) (٣ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٦٩٧ :ﻣﺎدة )ﻋﯾس( .
) (٤إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق .١٧ :
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف  ، ١٥٠/١ :وﺗﻔﺳﯾر أﺑﻲ اﻟﺳﻌود .١٦١/١ :
) (٦ﯾﻧظر :اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﻘﺎرن ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم . ٣٧٥:
) (٧ﯾﻧظر :اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ٤٣٤/١:ـ. ٤٣٥
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ﻓﺎﺣﺗﻣﺎل أنْ ﺗﻛون أﻋﺟﻣﯾﺔ ؛ ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ﻣن اﻷﻛدﯾﺔ ) ورو ( ﺑﻣﻌﻧﻰ  :ﻗﺎد  ،وﻓﻲ اﻟﻌﺑرﯾﺔ )ﺗوراة( وھﻲ
أﺳﻔﺎر ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم ( اﻟﺧﻣﺳﺔ  .وﻣﻧﮭم ﻣن ﻗﺎل إ ﱠﻧﮭﺎ ﻋرﺑﯾﺔ واﻷﺻﺢ أ ﱠﻧﮭﺎ ﻋﺑرﯾّﺔ ﻣﻌرّ ﺑﺔ).(١
)(٢

أﻣّﺎ ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎل ﻛوﻧﮭﺎ ﻋرﺑﯾﺔ ﻓﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻧﺣﺎة ﻓﻲ أﺻل اﺷﺗﻘﺎﻗﮭﺎ

ﻣﻣّﺎ أ ّدى إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ

أﯾﺿﺎ ً ،ﻓذھب اﻟﺑﺻرﯾون إﻟﻰ أ ﱠﻧﮭﺎ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن)وري اﻟزﻧد( إذا ﻗدح وظﮭر ﻣﻧﮫ اﻟﻧﺎر ،ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺗوراة
ﺿﯾﺎء ﻣن اﻟﺿﻼل وھذا ﻗول اﻟﺟﻣﮭور) . (٣ووزﻧﮭﺎ ﻋﻧدھم ) َﻓ ْو َﻋﻠَﺔ ( وأﺻﻠﮭﺎ ) َو ْو َر َﯾﺔ ( ﻓﺎﻟﺗﺎء ﺑد ٌل
ﺑد ٌ
ل ﻣن واو  ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ]((tbrâ‘qè? ÓÉL©9$# u‘$¨Z9$# ÞOçF÷ƒuät•sùr& )):اﻟواﻗﻌﺔ [٧١:وﻗوﻟﮫ ÏM»tƒÍ‘qßJø9$$sù )) :
] ((%Znô‰s%اﻟﻌﺎدﯾﺎت [٢:ﻓﻘُﻠﺑت اﻟﯾﺎء أﻟﻔﺎ ً ﻟﺗﺣرﻛﮭﺎ واﻧﻔﺗﺎح ﻣﺎ ﻗﺑﻠﮭﺎ) . (٤وﻋﻠّل اﻟزﺟﺎج ﻣﺎ ذھﺑوا إﻟﯾﮫ أنﱠ
أنﱠ وزن ) َﻓ ْو َﻋﻠَﺔ( ﻛﺛﯾرﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻣﺛل  :اﻟﺣوﻗﻠﺔ ودوﺧﻠﺔ  ،وإﻧﻣّﺎ ﻗُﻠﺑت اﻟواو اﻷوﻟﻰ ﺗﺎ ًء ﺑﺣﻣﻠﮫ
ﻋﻠﻰ)ﺗوﻟﺞ( وإ ّﻧﻣﺎ ھو)ووﻟﺞ( ﻋﻠﻰ وزن )ﻓوﻋل( ﻣن وﻟﺟت) ، (٥ﻣن) َﻓ ِﻌ َل َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل ( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗل اﻟﻣﺛﺎل
اﻟﻣﺛﺎل اﻟواوي). (٦
واﺣﺗﻣل اﻟﻛوﻓﯾون أنْ ﯾﻛون أﺻﻠﮭﺎ) َﺗ ْﻔ َﻌﻠَﺔ ( ﻣن) ورﯾت ﺑك زﻧﺎدي ( أﯾﺿﺎ ً ،واﻷﺻل ) ﺗورﯾﺔ (
واﻟﺗﺎء ﻏﯾر ﻣﻧﻘﻠﺑﺔ ﻣن اﻟواوّ ،إﻻ أنﱠ اﻟﯾﺎء ﻗُﻠﺑت أﻟﻔﺎ ً ﻟﺗﺣرﻛﮭﺎ واﻧﻔﺗﺎح ﻣﺎ ﻗﺑﻠﮭﺎ

)(٧

ﯾﻛﺎد ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب ّإﻻ ﻓﻲ) َﺗ ْﺗ َﻔﻠَﺔ ( وھﻲ أﻧﺛﻰ اﻟﺛﻌﻠب

)(٨

ووزن) َﺗ ْﻔ َﻌﻠَﺔ ( ﻻ

وو َرى
 .ﻗﺎل اﻟﻔﯾروزأﺑﺎدي َ )) :

وار و َو ِريﱞ  :ﺧرﺟت ﻧﺎره  ،و أورﯾﺗ ُﮫ و َورﱠ ْﯾ ُﺗ ُﮫ و
ﻛو َﻋﻰ َ
اﻟزﻧد َ
ووﻟ َِﻲ َ ،ورْ َﯾﺎ ً و وُ ِر ﱠﯾﺎ ً و ِر َﯾ ًﺔ  ،ﻓﮭو ٍ
اﺳﺗورﯾﺗ ُﮫ  ...واﻟﺗوراة ) َﺗ ْﻔ َﻌﻠَﺔ( ﻣﻧﮫ((). (٩

) (١ﯾﻧظر :اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﻘﺎرن ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم . ٧٥:
) (٢ﯾﻧظر :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج . ٣٧٤/١:
) (٣ﯾﻧظر :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٣٨٦/٢:
) (٤ﯾﻧظر :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ١٤٩/١:
) (٥ﯾﻧظر :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج ٣٧٤/١:ـ ،٣٧٥واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٣٨٧/٢:
) (٦ﯾﻧظر :ﻟﯾس ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب ٤٤ :ـ ، ٤٥وھﺎﻣش اﻟﻣﺣﻘق ،اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﮫ . ٤٤ :
) (٧ﯾﻧظر :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ ،ﻟﻠزﺟﺎج٣٧٤/١ :ـ. ٣٧٥
) (٨ﯾﻧظر :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،اﻟﮭﺎﻣش .
) (٩اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط ،١٢٣٢ :ﻣﺎدة )وري( .
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وذھب ﻣ ّﻛﻲّ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب اﻟﻘﯾﺳﻲ إﻟﻰ أنﱠ اﻟوزن ﻓﯾﮭﺎ) َﻓ ْو َﻋﻠَﺔ ( أوﻟﻰ ﻣن ) َﺗ ْﻔ َﻌﻠَﺔ ( وذﻟك ﻣن
وﺟﮭﯾن  :اﻷوّ ل؛ إنﱠ ) َﺗ ْﻔ َﻌﻠَﺔ( ﻗﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻛﻼم و) َﻓ ْو َﻋﻠَﺔ( ﻛﺛﯾر ﻓﯾﮫ ؛ ﻟذا ﺣﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر أوﻟﻰ ،
)(١

واﻟﺛﺎﻧﻲ؛ أنﱠ ) اﻟﺗﺎء ( ﻟم ﺗﻛﺛر زﯾﺎدﺗﮭﺎ ﻓﻲ أوّ ل اﻟﻛﻼم ﻛﻣﺎ ﻛﺛرت زﯾﺎدة اﻟواو اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

وﻧﻘل اﻟزﺟﺎج

ﻗول ﺑﻌﺿﮭم  :إ ّﻧﮫ ﯾﺻﻠﺢ أنْ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ وزن ) َﺗ ْﻔ ِﻌﻠَﺔ ( ﻣﺛل َ ) :ﺗ ْوﺻِ َﯾﺔ ( وﻟﻛن ﻗُﻠﺑت ﻣن) َﺗ ْﻔ ِﻌﻠَﺔ (
ﺻﺎة (وھذا رديء). (٢
إﻟﻰ ) َﺗ ْﻔ َﻌﻠَﺔ ( ﻛﺄ ﱠﻧﮫ ﯾُﺟﯾز ﻓﻲ) َﺗ ْوﺻِ َﯾﺔ ( ) َﺗ ْو َ
واﺣﺗﻣﺎل أنْ ﺗﻛون ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻟورى ﻣن اﻟﺗورﯾﺔ  ،وأﺻﻠﮭﺎ ﺳﺗر اﻟﺷﻲء إﻟﻰ أنْ ﯾﺣﺻل
ً
ﺗورﯾﺔ  ،أي  :ﺳﺗرﺗ ُﮫ وأظﮭرت ﻏﯾره واﻟﺗورﯾﺔ  :أنْ ﺗطﻠق ﻟﻔظﺎ ً
اﻹﺧﻔﺎء) .(٣ﺗﻘول َ :ورﱠ ﯾ ُ
ْت اﻟﺣدﯾث
ظﺎھراً ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ وﺗرﯾد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﯾﺗﻧﺎوﻟﮫ ذﻟك اﻟﻠﻔظ ﻟﻛﻧﮫ ﺑﺧﻼف ظﺎھره

)(٤

 .ﯾﻘﺎل  :ﺗوارى

اﻟﺻﯾد ﻣ ّﻧﻲ ﻓﻲ ﺿرّاء اﻟوادي وﯾﻌﻧﻲ ﺷﺟره  ،وﺗوارى ﻓﻲ ﺧﻣر اﻟوادي ﺑﻣﻌﻧﻰ اﺳﺗﺗر وﻣﻧﮫ ﻗﯾل :
دﺧل ﻓﻲ ﺧﻣﺎر اﻟﻧﺎس  ،أي  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾوارﯾﮫ وﯾﺳﺗره ﻣﻧﮭم) . (٥وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ أنﱠ ﻛ ّل ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوراة
)(٦

ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن؛ ﻷنﱠ ﻓﯾﮫ ﻣن اﻟﺗورﯾﺔ واﻟﺗﻠوﯾﺢ

 ،ﻓﻲ ذﻛر اﻷﺳﻔﺎر ،ﻓﻛ ّل ﻧﺻوﺻﮭﺎ ﺗﻌرﯾض

ﺑﺎﻟﺷﻲء وﺗﻠوﯾﺢ ﺑﮫ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن وإﯾﺿﺎح .
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻣن ﺣﯾث اﻷﻋﺟﻣﯾﺔ واﺷﺗﻘﺎﻗﮫ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﺎﻟﻠﻔظﺔ أﻋﺟﻣﯾﺔ ﻟﻛ ّﻧﮭﺎ ﻣﻌرّ ﺑﺔ
ﻋُوﻣﻠت ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  .واﺷﺗﻘﺎﻗﮭﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﯾﮫ  ،ﻓﻘﯾل  :اﺷﺗﻘﺎﻗﮭﺎ ﻣن ) وري اﻟزﻧد ( اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن أنْ ﺗﻛون ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﺗورﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗﺗﺎر واﻟﺗﻠوﯾﺢ وﻋدم اﻟﺑﯾﺎن  ،ﻛﻼھﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف
ﻋن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘدح وإظﮭﺎر اﻟﻧﺎر ،وھذا اﻻﺧﺗﻼف ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳطﺣﻲ ﻟﻠﺗراﻛﯾب ،أﻣّﺎ ﺑﻧﺎؤھﺎ
اﻟﻌﻣﯾق ﻓﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ّ
ﺗوطن ﺑﯾن ھذه اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ.
ﺑﻧور وﺿﯾﺎ ٍء ﻛﺎﻟﻘدح اﻟذي ﯾظﮭر
ﻓﯾﺑدو أنﱠ اﻟﺗﻠوﯾﺢ ﺑﺄﻓﻛﺎر اﻟوﺣداﻧﯾﺔ واﻟدﻋوة إﻟﻰ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ
ٍ
اﻟﻧﺎر ﻓﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣﺑﺻر اﻷﺑﺻﺎر واﻻھﺗداء إﻟﯾﮫ واﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣﻧﮫ  ،ﺑﺎﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺗﺗﺑﻊ ﻟﻣﺎ اﺳﺗﺗر
وﺗوارى ﻋﻧﮭم  ،واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﺎﻻھﺗداء إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻧور .

) (١ﯾﻧظر :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن. ١٤٩/١ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ ،ﻟﻠزﺟﺎج٣٧٤/١ :ـ. ٣٧٥
) (٣ﯾﻧظر :اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم.٩٧/١٣ :
) (٤ﯾﻧظر :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق.
) (٥ﯾﻧظر  :إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق.٤٠٨ :
) (٦ﯾﻧظر :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط. ٣٨٦/٢ :

٢٤١
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٤ـ )إِ ْﻧ ِﺟ ْﯾل(
ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ](( Ÿ@‹ÅgUM}$#ur sp1u‘öq-G9$# tAt“Rr&ur )) :آل ﻋﻣران [٣:واﻹﻧﺟﯾل  :ﻛﺗﺎب ﺳﻣﺎوي
أﻧزﻟﮫ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﺳﻰ اﺑن ﻣرﯾم )ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ اﻟﺳﱠﻼم( .ﻗﺎل اﻟزﻣﺧﺷري  :ھو اﺳم أﻋﺟﻣﻲ ﺗﻛﻠّف
اﺷﺗﻘﺎﻗﮫ) (١وﻗراءة اﻟﺣﺳن ))اﻷﻧﺟﯾل :ﺑﻔﺗﺢ اﻟﮭﻣزة وھو دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺟﻣﺔ ؛ ﻷنﱠ ) أَ ْﻓ ِﻌ ْﯾل ( ﺑﻔﺗﺢ
)(٢

اﻟﮭﻣزة ﻋدﯾم ﻓﻲ أوزان اﻟﻌرب ((

 ،وﻗﯾل  :ھو ﻋﺑراﻧﻲ أو ﺳرﯾﺎﻧﻲ  ،وﻗﯾل  :ﻋرﺑﻲ  ،وأرﺟﺢ

اﻵراء أنّ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﻌرّ ﺑﺔ وﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﯾن ﻧﺻﺎرى اﻟﻌرب و اﻟﺣﺑﺷﺔ وھﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺑﻧﺎؤھﺎ أﻗرب ﻣﺎ
ﯾﻛون إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣﺑﺷﯾﺔ ) َو ْﻧ ِﺟل (  :إﻧﺟﯾل اﻟﻣﺳﺗﻌﺎرة ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ )  ( euangelionﻛﻣﺎ
ذﻛرھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷرق ) ﻧوﻟدﻛﮫ (). (٣
واﻟﻣﻌرّ ب اﺣﺗﻣل اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ أﺻل اﺷﺗﻘﺎﻗﮫ  .ﻓﻘﯾل :ھو ﻣﺷﺗق ﻣن اﻟﻧﺟل وھو اﻷﺻل
ووزﻧﮫ ) إِ ْﻓ ِﻌ ْﯾل () ، (٤وﻗﯾل  :ھو ﻣﺎ ﯾﺗﻔرع ﻣﻧﮫ
ﱢﻲ اﻟوﻟد ﻧﺟﻼً ؛ ﻷ ّﻧﮫ ﯾﺗﻔرع ﻋن اﻷﺻل)، (٧
أﺑﯾﮫ  .واﺣ ُﺗ ِﻣ َل أ ﱠﻧﮫ ﺑﻣﻌﻧﻰ  :اﻟﺗﻔرع ﻋن اﻷﺻل  ،و ُﺳﻣ َ
)(٥

 ،وھو اﻟﻧﺳل و اﻟوﻟد

)(٦

 ،واﻟوﻟد اﻣﺗداد ﻷﺻل

ﻓﮭو ﻋﻠﻰ ھذا ﻣن ) َﻧ َﺟ َل َﯾ ْﻧ ُﺟ ُل ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل ( إذا أﺛﺎر و اﺳﺗﺧرج وﻣﻧﮫ ﻧﺟل اﻟرﺟل
ﻟوﻟده ؛ ﻷ ّﻧﮫ اﺳﺗﺧرﺟﮭم ﻣن ﺻﻠﺑﮫ وﻣن ﺑطن اﻣرأﺗﮫ

)(٨

 .ﻗﺎل اﻷﻋﺷﻰ :

) (١ﯾﻧظر :اﻟﻛﺷﺎف. ٢٩٧/١:
) (٢اﻟﻛﺷﺎف . ٢٩٧/١ :
) (٣ﯾﻧظر :اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﻘﺎرن ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم .٢٧ :
) (٤ﯾﻧظر :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ ،ﻟﻠزﺟﺎج ،٣٧٥/١ :واﻟﻛﺷﺎف. ٢٩٧/١:
) (٥ﯾﻧظر :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن. ٥٢٢/٢ :
) (٦ﯾﻧظر :إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق. ١٣٠ :
) (٧ﯾﻧظر :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑ ٍﮫ اﻟرﺣﻣن. ١٢٣/١ :
) (٨ﯾﻧظر :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن. ٥٢٢/٢:

٢٤٢
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إذ َﻧ َﺟ َﻼهُ َﻓﻧ ِْﻌ َم ﻣﺎ َﻧ َﺟﻼ

)(١

أﻧﺟب أﯾﺎ ُم واﻟدﯾﮫ ﺑ ِﮫ

ﻓﻛﺄنﱠ اﻹﻧﺟﯾل أﺻل ﻣن أﺻول اﻟﻌﻠم إذا ﻛﺎن ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻷﺻل  ،أو اﻹﻧﺟﯾل ﻓرع ﻋﻠﻰ اﻟﺗوراة
وﯾﺳﺗﺧرج ﻣﻧﮭﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔرع) . (٢وﻗﺎل ﻣ ّﻛﻲّ اﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب اﻟﻘﯾﺳﻲ  )) :ﻛﺄ ّﻧﮫ أﺻل اﻟدﯾن
ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﮫ وﯾﺄﺗم ﺑﮫ (().(٣
واﺣ ُﺗ ِﻣ َل أن ﯾﻛون ﻣﺷﺗﻘﺎ ً ﻣن اﻟﺳﻌﺔ) . (٤ﻗﺎل اﺑن اﻟﺳﻛﯾت  )) :واﻟ ﱠﻧ َﺟ ُل  :ﺳﻌﺔ ﺷق اﻟﻌﯾﻧﯾن  ،ﯾﻘﺎل:
ﻋﯾن َﻧﺟْ ﻼء ﺑﯾﱢﻧﺔ اﻟ ﱠﻧﺟل ورﺟل أَ ْﻧ َﺟل  ،وﯾﻘﺎل  :طﻌﻧﺔ ﻧﺟﻼء إذا ﻛﺎﻧت واﺳﻌﺔ اﻟﺷق(() .(٥و))اﻷَ ْﻧ َﺟل:
و))اﻷَ ْﻧ َﺟل :اﻟواﺳﻊ اﻟﻌرﯾض اﻟطوﯾل((

)(٦

 ،ﻓﺎﻹﻧﺟﯾل اﻟذي ھو ﻛﺗﺎب ﻋﯾﺳﻰ )ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم( ﻗد

ً
ﺳﻌﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ اﻟﺗوراة ﻋﻧد اﻟﯾﮭود). (٧
ﺗﺿﻣن
واﺣ ُﺗ ِﻣ َل أن ﯾﻛون ﻣﺷﺗﻘﺎ ً ﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻟظﮭور و اﻟﺧروج  ،ﻓﮭو ﻣن َ :ﻧ َﺟ َل  ،إذا ظﮭر وﻟده  ،أو
ﻣن ظﮭور اﻟﻣﺎء وﺧروﺟﮫ ﻣن اﻷرض  ،ﻓﯾﻛون اﻹﻧﺟﯾل ﻗد ظﮭر وﺧرج إﻣّﺎ ﻣن اﻟﻠوح اﻟﻣﺣﻔوظ و
إﻣّﺎ ﻣن اﻟﺗوراة). (٨
ﱢﻲ ﺑذﻟك ﻟﺗﻧﺎزع اﻟﻧﺎس ﻓﯾﮫ
واﺣ ُﺗ ِﻣ َل أﯾﺿﺎ ً أن ﯾﻛون ﻣﺷﺗﻘﺎ ً ﻣن اﻟﺗﻧﺎﺟل وھو اﻟﺗﻧﺎزع  ،و ُﺳﻣ َ

)(٩

،

وذﻟك ﺑﺗﻛذﯾﺑﮭم دﻋوة اﻟ ّﺳﯾّد اﻟﻣﺳﯾﺢ ) ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم ( ﻋﻧدﻣﺎ دﻋﺎھم إﻟﻰ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ  .اﻟﺗﻲ ﺗوﺟب
اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻧﺑوﺗﮫ وﻛﺗﺎﺑﮫ اﻟﻣﻧزل  .وﺗﻘول  )) :اﻟﻧﺟل  :رﻣﯾك اﻟﺷﻲء  ،ﯾﻘﺎلَ :ﻧ َﺟ َل َﻧﺟْ َﻼً  ،واﻟﻧﺎﻗﺔ َﺗ ْﻧ ُﺟ ُل
اﻟﺣﺻﻰ ﺑﻣﻧﺎﺳﻣﮭﺎ ﻧﺟﻼً أي  :ﺗرﻣﻲ ﺑﮫ  ...وﻗوﻟﮭم  :ﻣن ﻧﺟل اﻟﻧﺎس ﻧﺟﻠوه  ،أي  :ﻣن ﺷﺎرّ ھم
ﺷﺎرﱡ وه  ،وﻣن رﻣﺎھم رﻣوه (() . (١٠ﻓﮭو اﻟﺗﻧﺎﺟل ﻋﯾﻧﮫ .
)(١

أزﻣﺎن واﻟدهُ ﺑ ِﮫ ( ﯾﻧظر  :ﻣﺟﻣﻊ
ﯾﻧظر :دﯾواﻧﮫ ٢٣٥ :ورواه اﻟطﺑرﺳﻲ ﺑرواﯾﺔ أﺧرى ﻟﺻدر اﻟﺑﯾت ) أﻧﺟب
َ
اﻟﺑﯾﺎن . ٥٢٢/٢ :

) (٢ﯾﻧظر:ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن. ٥٢٢/٢:
) (٣ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن. ٢٢٨/ :
) (٤ﯾﻧظر :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن.١٢٣/١ :
) (٥إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق.٥١:
) (٦اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط ،٩٧٩:ﻣﺎدة )ﻧﺟل( .
) (٧ﯾﻧظر :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن ،١٢٣/١ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط. ٣٨٧/٢ :
) (٨ﯾﻧظر :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط.٣٨٧/٢ :
) (٩ﯾﻧظر :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق.
) (١٠ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ،٩٧٧ :ﻣﺎدة )ﻧﺟل(.
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واﺳﻊ ﺑﯾن ﻧﺻﺎرى اﻟﻌرب و اﻟﺣﺑﺷﺔ  .أﻣّﺎ
ﺑﺷﻛل
واﻟﻘول إ ّﻧﮭﺎ ﻟﻔظﺔ أﻋﺟﻣﯾﺔ ﻣﻌرّ ﺑﺔ اﺳﺗﻌﻣﻠت
ٍ
ٍ
ﻣن ﺣﯾث اﻻﺷﺗﻘﺎق ﻓﻘد اﺣﺗﻣل ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﺛﯾرة  ،واﺷﺗﻘﺎﻗﮭﺎ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ اﻷﺻل واﻟﺳﻌﺔ أﻛﺛر ﻗﺑوﻻً ؛ ﻷنّ
ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن رﺳﺎﺋل اﻟﺳﻣﺎء وھﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻛ ّل رﺳﺎﻟ ٍﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﺳﺎﺑﻘﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟدﻋوة
إﻟﻰ ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ  ،ﻓﺎﻹﻧﺟﯾل اﻣﺗداد ﻟﻠﺗوراة  ،أﻣّﺎ اﻟﺳّﻌﺔ ﻓﺄﻣرھﺎ ﻣﺗﺣﻘق  ،ﻓﻔﻲ اﻹﻧﺟﯾل ﺳﻌﺔ
وﺗﻔﺻﯾل أﻛﺛر ﻣﻣّﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوراة اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺎﺑﮭﺎ اﻟﺗﻠوﯾﺢ وﻋدم اﻟﺗﺑﯾﺎن و اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم ّ .إﻻ أنّ
اﻻﺷﺗﻘﺎﻗﯾن اﻵﺧرﯾن ﻓﯾﮭﻣﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻛﻠف واﻹﻗﺣﺎم إذا ﻣﺎ ﻗورن ﺑﺎﻻﺷﺗﻘﺎﻗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ) اﻷﺻل
واﻟﺳﻌﺔ( .
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﺗذﻛﯾر واﻟﺗﺄﻧﯾث .
ذھب ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء إﻟﻰ أنّ أﺻل اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗذﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗﺄﻧﯾث ﻓرع ﻋﻠﯾﮫ  ،ﻗﺎل ﺳﯾﺑوﯾﮫ:
))اﻷﺷﯾﺎء ﻛﻠّﮭﺎ أﺻﻠﮭﺎ اﻟﺗذﻛﯾر ﺛم ﺗﺧﺗص ﺑﻌد  ،ﻓﻛ ّل ﻣؤﻧث ﺷﻲء واﻟﺷﻲء ﯾذﻛر ،ﻓﺎﻟﺗذﻛﯾر أوّ ل وھو
أﺷ ﱡد ﺗﻣﻛﻧﺎ ً ﻛﻣﺎ أنﱠ اﻟﻧﻛرة ھﻲ أﺷ ﱡد ﺗﻣﻛﻧﺎ ً ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ ؛ ﻷنﱠ اﻷﺷﯾﺎء إ ّﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻧﻛرة ﺛم ﺗﻌرّ ف ،
ﻓﺎﻟﺗذﻛﯾر ﻗﺑل  ،ھو أﺷ ﱡد ﺗﻣﻛﻧﺎ ً ﻋﻧدھم ﻓﺎﻷوّ ل ھو أﺷ ﱡد ﺗﻣﻛﻧﺎ ً ﻋﻧدھم (() ، (١ﻟذا رأﯾﻧﺎ اﻟﻣﺑرّ د ﯾﺣﻛم ﻋﻠﻰ
ً).(٢

ﻋﻠﻰ اﻻﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌرف ﻧوﻋﮭﺎ أﻣذﻛر ھﻲ أم ﻣؤﻧث ﻓﺣﻘّ ُﮫ أنْ ﯾﻛون ﻣذﻛرا

وﯾﺑدو أ ﱠﻧﮭﺎ ﻣﺷﻛﻠﺔ ذات ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﯾراھﻣﺎ ﺑرﺟﺳﺗراﺳر وأ ﱠﻧﮭﻣﺎ ﻣن أﻏﻣض
)(٣

أﺑواب اﻟﻧﺣو ﻟﺗﻌدد ﻣﺳﺎﺋﻠﮭﻣﺎ

ّ .إﻻ أنّ اﻟﺳﺎﻣﯾﯾن اﻟﻘدﻣﺎء ﻛﺎﻧوا ﯾﻔرﻗون ﺑﯾن اﻟﻣذﻛر واﻟﻣؤﻧث ﺑﻛﻠﻣﺔ

ﻟﻠﻣذﻛر وأﺧرى ﻣن أﺻل آﺧر ﻟﻠﻣؤﻧث ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ  ،ﻓﺎﻟﺣﺻﺎن ﻟﻠﻣذﻛر واﻟﻔرس ﻟﻣؤﻧﺛﮫ  ،واﻟﺣﻣﺎر
)(٤

ﻟﻠﻣذﻛر واﻷﺗﺎن ﻟﻣؤﻧﺛﮫ  ،واﻟﻐﻼم ﻟﻠﻣذﻛر واﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻧﯾث

 .ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ھذا ﺑﻘﻲ

اﻟﺗﺄﻧﯾث ﻣﺎدة ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ). (٥
وﯾرى اﻟدﻛﺗور ﺻﺑﺎح اﻟﺳّﺎﻟم أنّ ﻻ ﻣﺷﻛﻠﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣذﻛر واﻟﻣؤﻧث اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن وإ ّﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن ؛ ﻷنّ اﻟﻧﺎس ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ ﺗذﻛﯾره وﺗﺄﻧﯾﺛﮫ ﺑﺳﺑب ﻋواﻣل اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻣﻌﺗﻘدات دﯾﻧﯾﺔ أو
إرث إﺳطوري ﻗد ﯾﻛون ﻣﺳﺗﻧداً إﻟﻰ اﻟﺧراﻓﺎت أﺣﯾﺎﻧﺎ ً دون أنْ ﺗﻛون أيّ ﺻﻠﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ
ھو ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺷﻲء ﻓﻌﻼً وﺑﯾن ﺗذﻛﯾره وﺗﺄﻧﯾﺛﮫ) . (٦ﻟذﻟك ﻓﻘد رﻓض ﻓﻛرة اﻟﺗﺄﺻﯾل واﻟﺗﻔرﯾﻊ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ وﻗﺎل:

) (١اﻟﻛﺗﺎب . ٢٤١/٣:
) (٢ﯾﻧظر:اﻟﻣذﻛر واﻟﻣؤﻧث ،ﻟﻠﻣﺑرّد . ١٥٨ :
) (٣ﯾﻧظر :اﻟﺗطور اﻟﻧﺣوي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .٧٣ :
)(٤

ﯾﻧظر :اﻟﺑﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣذﻛر و اﻟﻣؤﻧث ،ﻷﺑﻲ اﻟﺑرﻛﺎت اﻷﻧﺑﺎري)٤٣ :ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﺣﻘق :رﻣﺿﺎن ﻋﺑد
اﻟﺗواب(.
ّ

) (٥ﯾﻧظر :اﻟﺗطور اﻟﻧﺣوي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ١١٤ :ـ  ، ١١٥وﻣن ﺳﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،د.إﺑراھﯾم اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ . ١٣٣ :
) (٦ﯾﻧظر :اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ دﯾوان أﻣرئ اﻟﻘﯾس ،د .ﺻﺑﺎح ﻋﺑﺎس ﺳﺎﻟم  ) ،أ ُطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ( . ٢٥١ :
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وﻗﺎل :إ ّﻧﮭﺎ ﻗد رﺳﺧت ﻓﻲ أذھﺎن اﻟﺻرﻓﯾﯾن ﺑﺳﺑب ﺗﻠك اﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ُﺗﻘ ّدم اﻟرﺟل ﻋﻠﻰ
اﻟﻣرأة أو اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗذﻛر أنّ ﺧﻠق آدم ﻗﺑل ﺣوّ اء )ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ اﻟﺳّﻼم( ،ﻓﺎﻟﺗذﻛﯾر ﻟﯾس أﺻﻼً ﻟﻠﻣؤﻧث
وﻟﯾس اﻟﻣؤﻧث ﻓرﻋﺎ ً ﻟﮫ ،ﻛﻣﺎ أنّ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗﺄﻧﯾث ﻟﯾﺳت ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﯾﯾزه ﻣن اﻟﺟﻧس اﻵﺧر ،ﺑل
ﺗﻣﯾّزه ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟب؛ ﻷنّ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗﺄﻧﯾث ﻟﮭﺎ دﻻﻻت أﺧرى ﻋدا اﻟﺗﺄﻧﯾث). (١
ﻟذا أنّ ﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻗد اﺣﺗﻣﻠت اﻟﺗذﻛﯾر واﻟﺗﺄﻧﯾث ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﮭﺎ اﻟﺻرﻓﻲ وﻣن ذﻟك :

١ـ ) اﻟﻠّﺳﺎن (
َﻛ ُﺛ َر اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم إذ ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ (( z>É‹s3ø9$# ÞOßgçFoYÅ¡ø9r& ß#ÅÁs?ur )) :
]اﻟﻧﺣل ،[٦٢:وﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰšÆÏB uqèd $tBur É=»tGÅ6ø9$# z`ÏB çnqç7|¡ósGt Ï9 É=»tFÅ3ø9$$Î/ OßgtFt^Å¡ø9r& tb¼âqù=tƒ )) :

] (( É=»tGÅ3ø9$#آل ﻋﻣران [٧٨:ﻓﻠﻔظﺔ )أﻟﺳﻧﺗﮭم( ﺟﻣﻊ ﻟﺳﺎن )) ﻓﻛ ّل ﺷﻲ ٍء ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ) ِﻓ َﻌﺎْل( ﻣن
اﻟﻣؤﻧث ﻓﺟﻣﻌﮫ )أ ْﻓﻌُل ( ((

)(٢

 .وﯾﻘﺎل  :إنّ اﻟﺷﻲء ﻗد ﯾﻛون ﻋﻠﻰ أﺻل واﺣد ﻣذﻛر وﻣؤﻧث ﻓﻣن

ذﻟك اﻟﻠﺳﺎن ،ﯾﻘﺎل  :ھو وھﻲ واﻟطرﯾق واﻟﺳﺑﯾل ﻣﺛﻠﮫ). (٣
ﻓﮭو اﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﻠﻔظﺔ ﺑﯾن اﻟﺗذﻛﯾر واﻟﺗﺄﻧﯾث ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﮭذا ﯾﺧﺗﻠف ﺟﻣﻌﮫ  ،ذﻛر اﻟﻌﻠﻣﺎء أنّ ))ﻣن أ ّﻧﺛﮫ
ﻗﺎل  :أَ ْﻟﺳُنٌ  ،وﻣن ذ ّﻛره ﻗﺎل ْ :أﻟﺳِ َﻧ ٌﺔ (() . (٤ﻓﺎﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾن ) أَ ْﻓﻌُل ( و ) أَ ْﻓ ِﻌﻠَﺔ ( ﻟﻠﺗذﻛﯾر
واﻟﺗﺄﻧﯾث .
واﻟﻠﺳﺎن ﯾذﻛر وﻻ ﯾﺟوز ﺗﺄﻧﯾﺛﮫ إذا أ ُرﯾد ﺑﮫ اﻟﻌﺿو  ،ﻓﺈنْ أ ُرﯾد ﺑﮫ اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟرﺳﺎﻟﺔ أو اﻟﻘﺻﯾدة
أَ ﱠﻧﺛت ﻓﻘﻠت  :ھذه ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب أي  :ﻟﻐﺗﮭم  ،وأﺗﺗﻧﻲ ﻟﺳﺎن ﻓﻼن أي  :رﺳﺎﻟﺗﮫ  .وﺧرج اﻟﻐزاة

) (١ﯾﻧظر :اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ دﯾوان أﻣرئ اﻟﻘﯾس ،د .ﺻﺑﺎح ﻋﺑﺎس ﺳﺎﻟم  ) ،أ ُطروﺣﺔ دﻛﺗوراه (. ٢٥٥ :
) (٢اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب. ٩٩/١ :
) (٣ﯾﻧظر :اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﺣو. ٤١٤/٢ :
)(٤

أدب اﻟﻛﺎﺗب ،٢٢٦:وﯾﻧظر :اﻟﻛﺎﻣل  ،٩٩/١ :وإﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس  ،٤٨١ :وﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن :
 ، ٤٢١/١وإﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنّ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن .١٤١/ ١ :
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)(١
ﻗوم ﻟِﺳْ نٌ  ،أي  :ﻟﻐﺔ ﯾﺗﻛﻠﻣون
ﯾطﻠﺑون ﻟﺳﺎﻧﺎ ً ﻟﻠﻌدو أي  :ﻣن ﯾﻌطﯾﮭم ﺧﺑره  .وﻗﯾل  )) :ﻟﻛ ّل ٍ
ﺑﮭﺎ((). (٢

ﻓﺎﻵﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ ھﻧﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺻﻔﮫ أﻟﺳﻧﺗﮭم ﻣن اﻟﻛذب  ،أي  :أنّ ﻛﻼﻣﮭم وﻟﻐﺗﮭم ورﺳﺎﻟﺗﮭم
ً
رﺳﺎﻟﺔ
ﻛﺎذﺑﺔ  ،ﻓﺎﻟﻠﺳﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛذب ھو واﺳطﺔ ﻟﻧﻘل اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ  ،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺻﺎدﻗﺎ ً ﻓﻘد ﻧﻘل
ً
ﺻﺎدﻗﺔ  .وﻣﺎ ﯾُﻧﺳب إﻟﻰ اﻟﻠﺳﺎن ﺑﻛوﻧﮫ ﺻﺎدﻗﺎ ً أم ﻛﺎذﺑﺎ ً إ ّﻧﻣﺎ ﯾﺟري ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻼزﻣﺔ ؛ ﻷ ّﻧﮫ وﺳﯾﻠﺔ أداء
اﻟرﺳﺎﻟﺔ واﻟﻛﻼم  ،ﻓﯾﻘﺎل :ﻟﺳﺎن ﺻﺎدق وﻟﺳﺎن ﻛﺎذب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼزﻣﺔ واﻟﻣﻘﺻود ) اﻟﻠﻐﺔ واﻟرﺳﺎﻟﺔ
واﻟﻛﻼم ( ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق .

اﻟﺳﻣﺎء(
٢ـ ) ّ
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ](( ¾ÏmÎ/ 7•ÏÜxÿZãB âä!$yJ¡¡9$# )) :اﻟﻣزﻣل [١٨:ﺟﺎءت ﻟﻔظﺔ اﻟﺳّﻣﺎء ﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟ ُﺳﻣُوﱢ
ت و َﺳﻠَﯾ ُ
ْت  ،و َﺳﻠَ ْو ُ
ت و َﻋﻠَﯾ ُ
ت  ،ﻣﺛل َ :ﻋﻠَ ْو ُ
ت و َﺳ َﻣ ْﯾ ُ
وھو )) اﻻرﺗﻔﺎع و اﻟﻌُﻠُو ،ﺗﻘول ﻣﻧﮫ َ :ﺳ َﻣ ْو ُ
ْت ...
واﻟﺳّﻣﺎء ظﮭر اﻟﻔرس  ،ﻻرﺗﻔﺎﻋﮫ وﻋُﻠُوّ ه وﻗﺎل :
ﺿ ُﮫ َﻓ ُﻣ ُﺣ ْول ُ((). (٣
َﻓ َر ﱠﯾﺎ وأ ّﻣﺎ أر ُ

ﺳ َﻣﺎْؤُ هُ
وأﺣﻣر ﻛﺎﻟدﯾﺑﺎج أ ّﻣﺎ َ
َ

ﻣن) َﺳﻣ َُو َﯾﺳْ ﻣُو ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ ُﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل( ،و)) اﻟﺳّﻣﺎء  :اﻟﻣطر ،ﯾﻘﺎل :ﻣﺎزﻟﻧﺎ َﻧ َطﺄ ُ اﻟﺳّﻣﺎ َء ﺣﺗﻰ
أﺗﯾﻧﺎﻛم  ،ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋر :
ﺿﺎْ َﺑﺎ((). (٤
َر َﻋ ْﯾ َﻧﺎهُ وإنْ ﻛﺎﻧوا ِﻏ َ

ﻗوم
إذا ﺳﻘط اﻟ ّ
ﺳﻣﺎء ﺑﺄرض ٍ

ﱢﻲ اﻟﻣط ُر ﺳﻣﺎ ًء ﻟﺧروﺟﮫ ﻣﻧﮭﺎ (() ، (٥ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻣﻼزﻣﺔ  .ﯾﻘﺎل  :ﻟﻘد
ﻗﺎل اﻟراﻏب  :إ ّﻧﻣﺎ )) ُﺳﻣ َ
)(٦

أﺻﺎﺑﺗﻧﺎ ﺳﻣﺎ ٌء  ،أي  :ﻣطر

ﱢﻲ اﻟﻧﺑﺎت ﺳﻣﺎ ًء  ،أﻣّﺎ ﻟﻛوﻧﮫ ﻣن اﻟﻣطر اﻟذي ھو ﺳﻣﺎء
 .وﻛذﻟك )) ُﺳﻣ َ
)(١

ﺳﻣﺎء وإﻣّﺎ ﻻرﺗﻔﺎﻋﮫ ﻋن اﻷرض ((

.

) (١ﯾﻧظر  :ﺧزاﻧﺔ اﻷدب . ٥١١/٦ ، ١٩١/١ :
) (٢إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق.١٨:
) (٣اﻟﺻﺣﺎح ،١٧٣٣/٢:ﻣﺎدة )ﺳﻣﺎ(  ،وﯾﻧظر  :ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ، ٣٤٣/٣ :ﻣﺎدة ) ﺳﻣﺎ (  .واﻟﺑﯾت ﻟطﻔﯾل اﻟﻐﻧوي .
)(٤

اﻟﺻﺣﺎح ١٧٣٢/٢:ـ،١٧٣٣ﻣﺎدة )ﺳﻣﺎ(  ،وﯾﻧظر  :ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ، ٣٤٣/٣ :ﻣﺎدة ) ﺳﻣﺎ (  .واﻟﺑﯾت ﻟﻣﻌﺎوﯾﺔ
ﺑن ﻣﺎﻟك ﺑن ﺟﻌﻔر ﺑن ﻛﻼب  ،ﯾﻧظر  :اﻻﻗﺗﺿﺎب ﻓﻲ ﺷرح أدب اﻟﻛﺗﺎب . ٤٧٠/٢ :

) (٥اﻟﻣﻔردات ،٤٢٧:ﻣﺎدة)ﺳﻣﺎ(.
) (٦ﯾﻧظر:إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق. ٣٦٤ :

٢٤٧

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أُﺧﺮى

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻓﺎﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗذﻛﯾر واﻟﺗﺄﻧﯾث ھذا ﻣﺎ ذﻛره اﻟﻔرّ اء ﺑﻘوﻟﮫ  )) :اﻟﺳّﻣﺎء
ﺗذ ّﻛر وﺗؤ ّﻧث  ،ﻓﮭﻲ ھﺎھﻧﺎ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻟﺗذﻛﯾر  ،ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋر:
ﺳﻣﺎ ُء إﻟﯾﮫ ﻗوﻣﺎ ً
ﻓﻠو رﻓﻊ اﻟ ّ

ﺑﺎﻟﻧﺟوم ﻣﻊ اﻟﺳﺣﺎب ((). (٢
ﻟﺣﻘﻧﺎ
ِ

وﻗﺎل  :إن ﺷﺋت ﺟﻌﻠت اﻟﺳّﻣﺎء ﻣؤﻧﺛﺔ ﺑﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻌﯾن  ،وﻣن اﻟﻌرب ﻣن ﯾذ ّﻛرھﺎ ؛ ﻷ ّﻧﮫ ﺟﻣﻊ ﻛﺄنّ
)(٣

واﺣدﺗ ُﮫ ﺳﻣﺎوة أو ﺳﻣﺎءة

.

ﻓﺎﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ )اﻟﺳّﻣﺎء( ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗذﻛﯾر؛ ﻷ ّﻧﮭﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳّﻘف واﻟﺳّﻘف ﻣذ ّﻛر

)(٤

 ،ﺑدﻟﯾل ﻗوﻟﮫ

ﺗﻌﺎﻟﻰ ](( $Wßqàÿøt¤C $Zÿø)y™ uä!$yJ¡¡9$# $uZù=yèy_ur )) :اﻷﻧﺑﯾﺎء. [٣٢:
واﺣﺗﻣﺎل أنْ ﺗﻛون ﻟﻔظﺔ ) اﻟﺳّﻣﺎء ( ﻣؤﻧﺛﺔ ؛ ﻷنّ ﻟﻔظﺔ اﻟﺳّﻣﺎء ﺗﻘﺎﺑل ﻟﻔظﺔ اﻷرض

)(٥

 .وﻗﯾل :

أ ُ ﱢﻧﺛت ؛ ﻷ ّﻧﮭﺎ ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب وھﻲ ﺑﻣﻌﻧﺎه ،أي  ) :اﻟﺳّﻣﺎء ذات اﻧﻔطﺎر ﺑﮫ () ، (٦ﻛﻘوﻟﮭم  :اﻣرأة
ﻣرﺿﻊ  ،أي  :ذات رﺿﺎع). (٧
وﯾﺑدو أنّ اﻟرأي ﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ اﻟﻔرّ اء ﻓﮭﻲ ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﺗذﻛﯾر و اﻟﺗﺄﻧﯾث ؛ ﻷنّ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﺟﺎء
ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻣرّ ة ﺑﮭﯾﺄة اﻟﺗذﻛﯾر واﻷ ُﺧرى ﺑﮭﯾﺄة اﻟﺗﺄﻧﯾث  ،ﻓﺎﻟﺗذﻛﯾر ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ âä!$yJ¡¡9$# )) :
] (( ¾ÏmÎ/ 7•ÏÜxÿZãBاﻟﻣزﻣل ، [١٨:وﻗوﻟﮫ uä!$yJ¡¡9$#ur #Y‘#t•s% uÚö‘F{$# ãNà6s9 Ÿ@yèy_ “Ï%©!$# ª!$# )) :

) (١اﻟﻣﻔردات ،٤٢٧:ﻣﺎدة )ﺳﻣﺎ(.
)(٢

ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّاء ،٩٤/٣ :اﻟﺑﯾت ﺑﻼ ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ  :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس  ،١٠٢٠:وﻓﻲ  :ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب :
 ٣٤٢/٣ﻣﺎدة )ﺳﻣﺎ(  ،اﻟﻣذﻛر واﻟﻣؤﻧث  ،ﻟﻸﻧﺑﺎري  ، ٣٦٧:وأوردهُ أﺑو ﺣ ّﯾﺎن ﺑرواﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺟزه ﺑﻘوﻟﮫ:
ب ( وھو ﺑﻼ ﻧﺳﺑﺔ أﯾﺿﺎ ً  .ﯾﻧظر  :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط  ،٣٥٧/٨ :وﺑرواﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻﺑن
) ﻟﺣﻘﻧﺎ ﺑﺎﻟﺳّﻣﺎ ِء و ﺑﺎﻟﺳﺣﺎ ِ
ب (  .واﻟﺑﯾت ﻟﻠﻔرزدق ﻓﻲ ھﺟﺎء ﻣﺳﻠم اﻟﺑﺎھﻠﻲ .
ﻣﻧظور أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺟزه  ) :ﻟﺣﻘﻧﺎ ﺑﺎﻟﺳّﻣﺎ ِء ﻣﻊ اﻟﺳﺣﺎ ِ

) (٣ﯾﻧظر:ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّاء . ٩٣/١:
) (٤ﯾﻧظر :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ ،ﻟﻠزﺟﺎج. ٢٤٣/٥ :
) (٥ﯾﻧظر :اﻟﻣﻔردات ،٤٢٧ :ﻣﺎدة )ﺳﻣﺎ( .
) (٦ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘران  ، ٧٦٩/٢ :وإﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنّ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٢٧٢/٢ :
) (٧ﯾﻧظر :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج  ، ٢٤٣/٥ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٣٥٧/٨ :

٢٤٨

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أُﺧﺮى

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

] (([ä!$oYÎ/ﻏﺎﻓر [٦٤:أﻣّﺎ اﻟﺗﺄﻧﯾث ﻓﻣﺛل ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ (( &ûüÎ7•B 5b%s{ß‰Î/ âä!$yJ¡¡9$# ’ÎAù's? tPöqtƒ ó=É)s?ö‘$$sù )) :
]اﻟدﺧﺎن [١٠:وﻗوﻟﮫ ] (( šc#u”•ÏJø9$# yì|Êurur $ygyèsùu‘ uä!$yJ¡¡9$#ur )) :اﻟرﺣﻣن. [٧:

ﺳ ْﻠ َطﺎن (
٣ـ ) ُ
وﻗد وردت ھذه اﻟﻠﻔظﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ (( $·Y•Î6•B $YZ»sÜù=ß™ öNà6ø‹n=tæ ¬! (#qè=yèøgrB br& tbrß‰ƒÌ•è?r& )) :
]اﻟﻧﺳﺎء [١٤٤:ﻓﻠﻔظﺔ ) ُﺳ ْﻠ َطﺎْن( ﻣﻌﻧﺎھﺎ ))اﻟواﻟﻲ وھو )ﻓُﻌْ َ ْ
ﻼن( ﯾذ ّﻛر وﯾؤ ّﻧث واﻟﺟﻣﻊ اﻟﺳﻼطﯾن
واﻟﺳﻠطﺎن أﯾﺿﺎ ً اﻟﺣﺟّ ﺔ و اﻟﺑرھﺎن ((

)(١

 .وھو ﻣن ) َﺳﻠَ َط ( واﻟﺳﻼطﺔ اﻟﻘﮭر  ،واﻻﺳم اﻟﺳﱡﻠطﺔ

ﺑﺎﻟﺿم) ، (٢واﻟﺳﱠﻠﯾطﺔ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻣن اﻟﻔﻌل َﺳﻠ ُ َطت إذا طﺎل ﻟﺳﺎﻧﮭﺎ واﺷﺗد ﺻﺧﺑُﮭﺎ
) َﻓ ُﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل ( وﻣﻧﮫ ))رﺟل ﺳﻠﯾط  ،أي  :ﻓﺻﯾﺢ  ،ﺣدﯾد اﻟﻠﺳﺎن ﺑﯾﱢن اﻟﺳ َﱠﻼطﺔ واﻟﺳﱡﻠُوطﺔ  ،ﯾﻘﺎل  :ھو
)(٣

أﺳﻠطﮭم ﻟﺳﺎﻧﺎ ً ((

)(٤

 .ﻋﻠﻰ وزن

 .ﻓﺎﻟﺳﯾن و اﻟﻼم واﻟطﺎء أﺻل واﺣد ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﻘوّ ة واﻟﻘﮭر ،وﻣن ذﻟك اﻟﺳﱠﻼطﺔ

ﱢﻲ اﻟﺳﱡﻠطﺎن ﺳﻠطﺎﻧﺎ ً) . (٥ﻟﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن اﻟﻘﮭر ،ﯾﻘﺎل  :ﺳﻠﱠطﺗ ُﮫ
اﻟﺳﱠﻼطﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﻠط  ،وھو اﻟﻘﮭر ،وﻟذﻟك ُﺳﻣ َ
ﺳﻠﱠطﺗ ُﮫ ﻓﺗﺳﻠﱠط).(٦
ﻟذا اﺣﺗﻣﻠت ﻟﻔظﺔ ) ﺳﻠطﺎن ( اﻟﺗذﻛﯾر واﻟﺗﺄﻧﯾث ؛ ﻷنّ )) اﻟﻌرب ﺗذ ّﻛر اﻟﺳﱡﻠطﺎن وﺗؤﻧﺛ ُﮫ ((

)(٧

.

ذﻛر اﺑن اﻟﺳﻛﯾت أنّ ﻟﻔظﺔ ))اﻟﺳﱡﻠطﺎن ﻣؤﻧﺛﺔ  ،ﯾﻘﺎل  :ﻗﺿت ﺑﮫ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟ ﱡﺳﻠطﺎن  ،وﻗد آ َﻣ َﻧ ْﺗ ُﮫ
اﻟﺳﱡﻠطﺎن(() . (٨ﻗﺎل اﻟزﺟﺎج  :زﻋم ﻗوم ﻣن اﻟرواة أنّ اﻟﺗﺄﻧﯾث ﻓﯾﮫ أﻛﺛر وﻟم ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﺗذﻛﯾر ،
وأﺣﺳب اﻟذﯾن رووا ذﻟك ﻟم ﯾﺿﺑطوا ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﺛرة واﻟﻘﻠّﺔ  ،وإ ّﻧﻣﺎ اﻟﺗذﻛﯾر ﻓﯾﮫ أﻛﺛر؛ ﻷنّ اﻟﻘرآن
) (١اﻟﺻﺣﺎح ،٨٨٥/١ :ﻣﺎدة )ﺳﻠط( .
) (٢ﯾﻧظر :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق.
) (٣ﯾﻧظر :اﻟﻌﯾن ،٢١٣/٧ :ﻣﺎدة )ﺳﻠط(.
) (٤اﻟﺻﺣﺎح ،٨٨٥/١:ﻣﺎدة )ﺳﻠط(.
) (٥ﯾﻧظر :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ،٤٦٧ :ﻣﺎدة )ﺳﻠط(.
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ، ٤٢٠ :ﻣﺎدة ) ﺳﻠط ( .
) (٧ﻣﻌﻠﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج.١٢٣/٢ :
) (٨إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق. ٣٦٢ :

٢٤٩

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أُﺧﺮى

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ت ﺑﻠﻔظﺔ اﻟﺳﱡﻠطﺎن ّإﻻ ﻣذ ّﻛراً  ،وﻟو ﻛﺎن اﻟﺗﺄﻧﯾث أﻛﺛر ﻛﻣﺎ زﻋﻣوا ﻟﻛﺎن ذﻟك واﺿﺣﺎ ً ﻓﻲ
اﻟﻛرﯾم ﻟم ﯾﺄ ِ
)(١

ﻛﺗﺎب ﷲ اﻟﻌزﯾز

.

ﻓﺎﺣﺗﻣل اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺣﻣل اﻟﻠﻔظﺔ )اﻟﺳﱡﻠطﺎن( ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ )اﻻﺣﺗﺟﺎج ( أو ) اﻟﺑرھﺎن ( وﻛﻼھﻣﺎ
ﻣذ ّﻛر) . (٢أﻣّﺎ اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﺄﻧﯾث ﻓﻲ اﻟﻠﻔظﺔ ﻓﺟﻌﻠﮭﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ ) اﻟﺣﺟّ ﺔ ( أو ) اﻟﺑﯾّﻧﺔ () . (٣ﻗﺎل اﻟراﻏب :
و ُﺳ ﱢﻣ َﯾت اﻟﺣﺟّ ﺔ ﺳﻠطﺎﻧﺎ ً وذﻟك ﻟﻣﺎ ﯾﻠﺣق ﻣن اﻟﮭﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠوب  ،ﻟﻛﻧﮫ أﻛﺛر ﺗﺳﻠّطﺎ ً ﻋﻠﻰ أھل اﻟﻌﻠم و
)(٤

اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
)(٥

اﻟﻠﻐﺔ

 .وﻗﺎل اﻟزﺟﺎج  :وﻛ ّل ھذا ) اﻟﺗذﻛﯾر واﻟﺗﺄﻧﯾث ( ﻓﻲ ﻟﻔظﺔ ﺳﻠطﺎن ﺟﺎﺋز ﻓﻲ

 .واﻟرأي ﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ اﻟزﺟﺎج أ ّﻧﮭﻣﺎ واردان وﻣﺳﺗﻌﻣﻼن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  ،ﻟﻛن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻣﺎ

ﺟﺎء ﺑﮭﺎ ّإﻻ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗذﻛﯾر ﻣﻊ وﺟود اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺄﻧﯾﺛﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  .وﺑﮭذا ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻠﻔظﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗذﻛﯾر
واﻟﺗﺄﻧﯾث ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣذﻛورة ) اﻻﺣﺗﺟﺎج و اﻟﺑرھﺎن ( أو ) اﻟﺣﺟّ ﺔ و اﻟﺑﯾّﻧﺔ ( و ﺑﮭﻣﺎ ﯾﺳﺗﻘﯾم اﻟﻣﻌﻧﻰ
داﺧل ﺳﯾﺎق اﻵﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ .

٤ـ )اﻟ ﱠﻧ ْﺧل(
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ }¨$¨Z9$# äíÍ”\s? # h•9 ÏJtGó¡•B <§øtwU ÏQöqtƒ ’Îû #ZŽ|À÷Ž|À $\t†Í‘ öNÍköŽn=tã $uZù=y™ö‘r& !$¯RÎ) )) :
9•èÏ s)Y•B 9@øƒwU ã—$yfôãr& öNåk¨Xr(x.

(( ]اﻟﻘﻣر١٩:ـ [٢٠ﻓﻠﻔظﺔ ) َﻧ ْﺧل ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓﻌْ ل ( اﺳم ﺟﻧس

ﺟﻣﻌﻲ ﻣﻔرده ﺑﺎﻟﺗﺎء ) ﻧﺧﻠﺔ ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓﻌْ ﻠَﺔ ( وﺟﻣﻌﮫ ﻣن دون اﻟﺗﺎء ) َﻧ ْﺧل (  )) ،وﻗد ﯾﺳﺗﻌﻣل
ﻟﻠواﺣد واﻟﺟﻣﻊ ((

)(٦

 .ﻗﺎل اﺑن ﻓﺎرس  )) :اﻟﻧون واﻟﺧﺎء واﻟﻼم ﻛﻠﻣﺔ ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﺷﻲء

ُ
ﱢﻲ ﺑﮫ ؛ ﻷ ّﻧﮫ أﺷرف ﻛ ّل
واﺧﺗﯾﺎره  ،واﻧﺗﺧﻠﺗ ُﮫ  :اﺳﺗﻘﺻﯾت ﺣ ّﺗﻰ
أﺧذت أﻓﺿﻠ ُﮫ  ،وﻋﻧدﻧﺎ أنّ اﻟﻧﺧل ُﺳﻣ َ

) (١ﯾﻧظر :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج١٢٣/٢:ـ.١٢٤
) (٢ﯾﻧظر :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج١٢٣/٢:ـ.١٢٤
) (٣ﯾﻧظر :اﻟﻛﺷﺎف.٥٠٤ /١ :
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات ،٤٢٠ :ﻣﺎدة )ﺳﻠط( .
) (٥ﯾﻧظر:ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج. ١٢٤/٢ :
) (٦اﻟﻣﻔردات ،٧٩٦ :ﻣﺎدة )ﻧﺧل(.

٢٥٠

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أُﺧﺮى

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
)(١

ُ
ُ
ﻓﺄﺧذت
واﻧﺗﺧﻠت اﻟﺷﻲء  :اﻧﺗﻘﯾﺗ ُﮫ
 .و)) اﻟﻧﺧل  :ﻧﺧل اﻟدﻗﯾق ﺑﺎﻟ ُﻣ ْﻧ ُﺧل ،

ﺷﺟر ذي ﺳﺎق ((
ٍ
ﺧﯾﺎره(() ، (٢ﻣن ﻣﺻدر اﻟﻔﻌل ) َﻧ َﺧ َل َﯾ ْﻧ ُﺧ ُل ( ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل ( .

ﻓﻠﻔظﺔ ) ﻧﺧل ( اﺣﺗﻣﻠت اﻟﺗذﻛﯾر واﻟﺗﺄﻧﯾث  ،ﯾﻘﺎل  :ھذا ﻧﺧل  ،وھذه ﻧﺧل  ،ﻓﺎﺣﺗﻣﻠت اﻟﺗذﻛﯾر؛ ﻷنّ
اﻟوﺻف ھﻧﺎ ) ﻣﻧﻘﻌر ( ﻋﻠﻰ ﻣن ﻗﺎل  :ھذا ﻧﺧ ٌل ﺑﺎﻟﺗذﻛﯾر  ،واﺣﺗﻣﻠت اﻟﺗﺄﻧﯾث ؛ ﻷنّ ﻣن ﻗﺎل  :ھذه
ﻧﺧل  ،ﻣﺛل ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ](( 7ptƒÍr%s{ @@øƒwU ã—$yfôãr& )) :اﻟﺣﺎﻗﺔ [٧:ﻓﮭﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻧﯾث

)(٣

 .وذھب أﺑو

ﺣﯾّﺎن ﻓﻲ ﺗذﻛﯾر اﺳم اﻟﺟﻧس اﻟﺟﻣﻌﻲ وﺗﺄﻧﯾﺛﮫ ) اﻟﻧﺧل ( إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻔواﺻل  ،ﻓﻘﺎل  )) :ا ّﻧﻣﺎ ذ ّﻛر
ھﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻔواﺻل  ،وأ ﱠﻧث ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ 7ptƒÍr%s{ @@øƒwU —$yfôãr& )) :

اﻟﻔواﺻل أﯾﺿﺎ ً ((

)(٤

((]اﻟﺣﺎﻗﺔ ... [٧:ﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ

.
ب ﺗﺄﻧﯾﺛﮭﺎ إﻟﻰ
 ،ﻓﻘد ُﻧﺳِ َ

وذﻛر اﻟﻧﺣﺎس أنّ )) اﻟﻧﺧل ﺗذ ّﻛر وﺗؤ ّﻧث ﻟﻐﺗﺎن ﺟﺎء ﺑﮭﻣﺎ اﻟﻘرآن ((
أھل اﻟﺣﺟﺎز) . (٦وﻗد ورد ﻋﻧدھم ﻣرّ ة ﻣؤﻧﺛﺎ ً وأُﺧرى ﻣذﻛراً ،ﻓﻣن ﺗﺄﻧﯾﺛ ُﮫ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣدﯾث رﺳول
ﷲ )ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠّم (  )) :ﻣن ﺑﺎع ﻧﺧﻼً ﻗد أُﺑرﱠ ت ﻓﺛﻣرھﺎ ﻟﻠﺑﺎﺋﻊ ّ ،إﻻ أنْ ﯾﺷﺗرط
)(٥

اﻟﻣُﺑﺗﺎع(() . (٧وﻗد ورد ﻓﻲ ﺷﻌر ﻋﻣر ﺑن أﺑﻲ رﺑﯾﻌﺔ :
)(٨

ﻧﺧل ٌ ﺗﻛﻔﻛﻔﮭﺎ ﺷﻣﺎل ٌ زﻋز ُع
ﺣ ّﺗﻰ رأﯾت ﺣﻣوﻟﮭم وﻛﺄ ﱠﻧﮭﺎ
أﻣّﺎ ﺗذﻛﯾره َﻓ ُذﻛ َِر ﻓﻲ ﺣدﯾث اﻟﻧﺑﻲّ ﻣﺣﻣّد )ﺻﻠّﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠّم ( أﯾﺿﺎ ً  )) :ﻣن ﻏرس ھذا
)(٩

اﻟﻧﺧل؟ ((

 ،وﻗد ورد ﻓﻲ ﺷﻌر ﻋﻣر ﺑن أﺑﻲ رﺑﯾﻌﺔ ﺗذﻛﯾرھﺎ :
أﻗول
ّ
ﻟﺻﺎﺣﺑﻲ ـ ﺿﺣﻰ ـ أﻧﺧل ٌ

ﺑدا ﻟﻛﻣﺎ ﺑ ُﻌﻣرة أو ﺳﻔﯾنُ

)(١٠

) (١ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ،٩٨٢ :ﻣﺎدة )ﻧﺧل(.
) (٢اﻟﻣﻔردات ،٧٩٦ :ﻣﺎدة )ﻧﺧل(.
) (٣ﯾﻧظر :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج  ، ٨٨/٥ :وﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن٦٩٩/٢ :ـ. ٧٠٠
) (٤اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط.١٧٨/٨ :
) (٥إﻋراب اﻟﻘرآن ،ﻟﻠﻧﺣﺎس. ٩٠٣:
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻣذﻛر واﻟﻣؤﻧث  ،ﻟﻠﻔرّاء . ٣٠ :
) (٧ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم.١١٧٢/١ :
) (٨دﯾواﻧﮫ. ١٢٤ :
) (٩ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم. ١١٨٨/٢:
) (١٠دﯾواﻧﮫ. ٢١٤ :

٢٥١

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أُﺧﺮى

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

واﻟﻣﻌﻧﻰ ھو وﺻف ﻟﮭم ﺑﺄ ّﻧﮭم أﺟﺳﺎد ﻗد ﺗﺳﺎﻗطوا ﻋﻠﻰ اﻷرض أﻣواﺗﺎ ً) . (١واﻟرأي أ ّﻧﮭﺎ ﺗذ ّﻛر
وﺗؤ ّﻧث ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻟﻐﺔ أم ﻏﯾرھﺎ ؛ ﻷ ّﻧﮭﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم واﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي وأﻗوال
اﻟﻌرب ﺑﺎﻟﮭﯾﺄﺗﯾن ) اﻟﺗذﻛﯾر واﻟﺗﺄﻧﯾث( ﻋﻠﻰ ﺣ ﱟد ﺳواء .

اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ  :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن اﻹﻓراد واﻟﺟﻣﻊ .
ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻠﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم اﻟﻧﺻﯾب اﻷوﻓر ﻓﻲ إﯾراد ﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣﻔردھﺎ
وﺟﻣﻌﮭﺎ ﺳواء وھﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟواﺣد واﻟﺟﻣﻊ) . (٢ذﻛر اﻟرّ ﻣّﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺣدود ﺣ ﱠداً ﻟﻠﻣﻔرد ﺑﺄ ّﻧﮫ :
)(٣

)) :ھو اﻟﻣذﻛور وﺣده ﻣن اﺳم وﻓﻌل وﺣرف ((

 ،وﺣ ﱠد اﻟﺟﻣﻊ ﺑﺄ ّﻧﮫ  )) :ﺻﯾﻐﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻣن اﻟواﺣد

ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدد اﻟزاﺋد ﻋﻠﻰ اﻷﺛﻧﯾن (() . (٤وﺣ ﱠده اﻟﻔﺎﻛﮭﻲ ـ اﻟﺟﻣﻊ ـ ﺑﺄ ّﻧﮫ  )) :اﻻﺳم اﻟﻣوﺿوع
ﻟﻶﺣﺎد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ داﻻً ﻋﻠﯾﮭﺎ دﻻﻟﺔ ﺗﻛرار اﻟواﺣد ﺑﺎﻟﻌطف ((

)(٥

 .وﻟﻛن ﻣﺎ ذھﺑوا إﻟﯾﮫ ﻻ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ

اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟوارد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔرد واﻟﺟﻣﻊ ؛ ﻷنّ اﻟﻠﻔظﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺗﻛون ﻟﻠﻣﻔرد
ﻣرّ ة وﻟﻠﺟﻣﻊ ﻣرّ ة أُﺧرى  ،ھذا ﻣن ﺟﺎﻧب وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر أ ّﻧﮭﺎ ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔرد ﺑﻣﺎ ﺣ ﱠده اﻟﻌﻠﻣﺎء
وﻛذﻟك اﻟﺟﻣﻊ  ،وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻠﻔظ ﻧﻔﺳﮫ  ،وﻣﻧﮫ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻹﻓراد واﻟﺟﻣﻊ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ أو وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﺻﯾﻐﺔ ووزﻧﮭﺎ  .وھذا ﻣﺎ أﺳﻣﺎه اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻓﺎﺧر اﻟﯾﺎﺳري ﺑﻣﺳﻠك اﻹﻓراد واﻟﺟﻣﻊ ﻓﻲ
اﻷﺳﻠوب اﻟﻘرآﻧﻲ ؛ ﻷنّ اﻷﺳﻠوب اﻟﻘرآﻧﻲ ﻟم ﯾﺧﺗﻠف ﻋ ّﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﮫ اﻟﻌرب ّ ،إﻻ أ ّﻧﮫ اﻧﻣﺎز
)(٦

ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ِﺗ ِﮫ ﺑﺣﻛﻣ ٍﺔ ﺑﻼﻏﯾ ٍﺔ ﯾﻘﺗﺿﯾﮭﺎ اﻟﻣﻘﺎم

 .وﻣن ﺗﻠك اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘرآﻧﻲ ﻣﺎ

ﯾﺄﺗﻲ :

) (١اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ١٧٨/٨ :
) (٢ﯾﻧظر  :أدب اﻟﻛﺎﺗب  ، ٥٠٢ :وﻓﻘﮫ اﻟﻠﻐﺔ وﺳر اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،ﻟﻠﺛﻌﺎﻟﺑﻲ . ٥٠٠ :
) (٣رﺳﺎﻟﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ . ٦٨ :
) (٤اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق .
) (٥ﺷرح اﻟﺣدود اﻟﻧﺣوﯾﺔ . ٥٥ :
) (٦ﯾﻧظر  :ﺧطرات ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  ٦٧ :ـ . ٦٨
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١ـ ) اﻟﻔُ ْﻠك (
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ](( Ì•óst7ø9$# ’Îû “Ì•øgrB ÓÉL©9$# Å7ù=àÿø9$#ur )) :اﻟﺑﻘرة [١٦٤:ﻓﻠﻔظﺔ )ﻓُ ْﻠك( اﺳم ﻋﻠﻰ
وزن )ﻓُﻌْ ل( وﯾﻛون ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء واﻟﺻﻔﺎت) . (١وﻛذﻟك اﻟﻣﺻدر واﻟﺟﻣﻊ). (٢
ذﻛر اﺑن ﻓﺎرس أنّ اﻟﻔﺎء واﻟﻼم واﻟﻛﺎف أﺻل ﺻﺣﯾﺢ ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗدارة ﻓﻲ اﻟﺷﻲء  .وﻣن ذﻟك
َﻓ ْﻠﻛﺔ اﻟﻣِﻐزل ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻔﺎء ُﺳ ﱢﻣ َﯾت ﻻﺳﺗدارﺗﮭﺎ  ،وﻣﻧﮫ ﻗﯾل َ :ﻓﻠﱠك ﺛدي اﻟﻣرأة إذا اﺳﺗدار

)(٣

 .وﻣﻧﮫ ﻓﻠك

اﻟﺳّﻣﺎء اﻟذي ﺗدور ﻓﯾﮫ اﻟﻧﺟوم) . (٤و)) اﻟﻔُ ْﻠك ﺑﺎﻟﺿم  :اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ واﺣد وﺟﻣﻊ (() . (٥و)) ﺗﻘدﯾراھﻣﺎ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺎن ﻓﺄنّ اﻟﻔُ ْﻠك إنْ ﻛﺎن واﺣداً ﻛﺎن ﻛﺑﻧﺎء ) ﻗُ ْﻔل ( وإنْ ﻛﺎن ﺟﻣﻌﺎ ً ﻓﻛﺑﻧﺎء ) ُﺣﻣْر ( (() ، (٦ﻓﻛﻼھﻣﺎ
ﻓﻛﻼھﻣﺎ ) اﻟﻣﻔرد واﻟﺟﻣﻊ ( اﺷﺗرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟوزن ﻧﻔﺳﮫ ) ﻓُﻌْ ل ( وﻗد اﺳﺗﻌﻣﻠﮭﻣﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  .ﻓﻔﻲ
اﻹﻓراد ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ](( Èbqßsô±yJø9$# Å7ù=àÿø9$# ’Îû öNåktJ-ƒh‘Í èŒ $uZù=uHxq $¯Rr&)) :ﯾس ، [٤١:أﻣّﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻊ ﻓﻘوﻟﮫ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ] (( Ì•óst7ø9$# ’Îû “Ì•øgrB ÓÉL©9$# Å7ù=àÿø9$#ur)) :اﻟﺑﻘرة .[١٦٤:إذن ھﻲ ﻟﻔظﺔ اﺣﺗﻣﻠت اﻹﻓراد واﻟﺟﻣﻊ
ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎھﺎ  ،وھو)) ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﻣﻌﮫ وواﺣدهُ ﺳواء ((). (٧
وو َﺛنٌ
وھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﯾرى أنّ ﺿم اﻟﻔﺎء ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺟﻣﻊ وﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوم ﻟﻠواﺣد ﻣﺛل  :أَ َﺳ ٌد وأ ُﺳْ ٌد َ ،
ووُ ْﺛنٌ ) . (٨وﻋﻠﻰ ھذا ﯾﻛون اﻟﻣﻔرد ) َﻓﻠَك ( ﺑوزن ) َﻓ َﻌل ( واﻟﺟﻣﻊ ) ﻓُ ْﻠك ( ﺑوزن ) ﻓُﻌْ ل (  .وذﻛر
اﻟﺟوھري أنّ )) ﺳﯾﺑوﯾﮫ ﯾﻘول  :اﻟﻔُ ْﻠك اﻟﺗﻲ ھﻲ ﺟﻣﻊ ﺗﻛﺳﯾر ﻟﻠﻔُ ْﻠك اﻟﺗﻲ ھﻲ واﺣد  ،وﻟﯾﺳت ﻣﺛل
اﻟ ُﺟ ُﻧب اﻟذي ھو واﺣد وﺟﻣﻊ  ،واﻟطﻔل وﻣﺎ أﺷﺑﮭﮭﺎ ﻣن اﻻﺳﻣﺎء ؛ ﻷنّ ﻓُﻌْ َﻼً و َﻓ َﻌ َﻼً ﯾﺷﺗرﻛﺎن ﻓﻲ
واﻟر َھب  ،ﻓﻠﻣّﺎ ﺟﺎز أنْ ﯾﺟﻣﻊ
اﻟﺷﻲء اﻟواﺣد  ،ﻣﺛل  :اﻟﻌُرْ ب واﻟ َﻌ َرب ،واﻟﻌُﺟْ م واﻟ َﻌ َﺟم ،واﻟرُھْ ب
َ
) (١ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف . ٦١/١ :
) (٢ﯾﻧظر :ارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب.١٤٧/١:
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ،٧٩٨ :ﻣﺎدة )ﻓﻠك(.
) (٤ﯾﻧظر :اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط .٦٢٩/١:
) (٥اﻟﺻﺣﺎح  ،١٢١١/٢:ﻣﺎدة )ﻓﻠك(.
) (٦اﻟﻣﻔردات  ،٦٤٥:ﻣﺎدة )ﻓﻠك(.
) (٧أدب اﻟﻛﺗﺎب . ٥٠٢:
) (٨ﯾﻧظر :إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس  ،٤٠٦:وإﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن . ٧٢/١:
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) َﻓ َﻌل ( ﻋﻠﻰ ) ﻓُﻌْ ل ( ﻣﺛل  :أَ َﺳد وأ ُﺳْ د  ،ﻟم ﯾﻣﺗﻧﻊ أنْ ﯾﺟﻣﻊ ) ﻓُﻌْ ل ( ﻋﻠﻰ ) ﻓُﻌْ ل ( ((

)(١

 .وھذا

اﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ أنْ ﯾﻛون اﻟﻠﻔظ داﻻً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﯾﻲ اﻹﻓراد واﻟﺟﻣﻊ  ،وﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل
اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ﺗرد ﻓﯾﮫ اﻟﻠﻔظﺔ  .وأ ّﻛد ھذا اﺑن ﻓﺎرس ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ  )) :وأﻣّﺎ اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ ﻓﺗﺳﻣﻰ ﻓُ ْﻠﻛﺎ ً  .وﯾﻘﺎل :
إنّ اﻟواﺣد واﻟﺟﻣﻊ ﻓﻲ ھذا اﻻﺳم ﺳواء  ،وﻟﻌﻠﮭﺎ ُﺗ َﺳﻣّﻰ ﻓُ ْﻠﻛﺎ ً ؛ ﻷ ّﻧﮭﺎ ﺗدور ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ((

)(٢

.

إذن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول  :إنّ ﺑﻘﺎء اﻻﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾن اﻹﻓراد واﻟﺟﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﻔظﺔ ) ﻓُ ْﻠك ( أﻣر ﯾﺣدده اﻟﺳﯾﺎق
اﻟذي ﺗرد ﻓﯾﮫ ﻣﻊ وﺟود اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻼزﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟذر وأﺻل اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻔﯾﻧﺔ ﻟدﻻﻟﺗ ُﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗدارة
ﻓﺄﺧذت ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻋﻣﻠت ﺑﮫ ﻟدوراﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ﻓ ُﺳ ﱢﻣ َﯾت ﺑﮫ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻣﻼزﻣﺔ .

ﺻب (
٢ـ ) ُﻧ ُ
ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ É=ÝÁ‘Z9$# ’n?tã yxÎ/èŒ $tBur )) :

((]اﻟﻣﺎﺋدة [٣:ﻓﻠﻔظﺔ ) ُﻧﺻُب ( ﻋﻠﻰ وزن

)ﻓُﻌُل ( وﯾﻛون ﻓﻲ اﻻﺳﻣﺎء ﻣﺛل ُ :ﻋ ُﻧق وأ ُ ُذن  ،وﻓﻲ اﻟﺻﻔﺎت ﻣﺛل ُ :ﺟ ُﻧب و ُﻧ ُﻛر) . (٣واﻟ ُﻧﺻُب ))ھو
))ھو ﺣﺟر ﯾﻧﺻب ﺑﯾن ﯾدي اﻟﺻﻧم ﺗﺻبﱡ ﻋﻠﯾﮫ دﻣﺎء اﻟذﺑﺎﺋﺢ ﻟﻸﺻﻧﺎم (() . (٤ﻗﺎل اﻷﻋﺷﻰ :
ﺳ َﻛ ﱠﻧ ُﮫ
ﺻ َب
اﻟﻣﻧﺻوب ﻻ َﺗ ْﻧ ُ
َ
وذا اﻟ ُﻧ ُ

)(٥

وﻻ ﺗﻌﺑــد اﻷوﺛــﺎن وﷲ ﻓــﺎﻋﺑدا

ب َﻓﻌ ُِﺑ َد ﻣن دون ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،
وﻣﻧﮫ اﻟ َﻧﺻْ ب واﻟ ُﻧﺻْ ب  ،ﻗﺎل اﻟﺟوھري  )) :واﻟ َﻧﺻْ بُ ﻣﺎ ُﻧﺻِ َ
وﻛذﻟك اﻟ ُﻧﺻْ ب ﺑﺎﻟﺿم (() . (٦وﻗﯾل  :ھُنﱠ ﻗراءات ﻓﻲ اﻟﻠﻔظﺔ). (٧
اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ ) ُﻧﺻُب( اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن  :اﻷوّ ل ؛ اﻟﻣﻔرد  ،وﯾﻌﻧﻲ ﺑﮫ ﺗﻠك اﻟﺣﺟﺎرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت
ﻣﻧﺻوﺑﺔ ﺣول اﻟﻛﻌﺑﺔ ﯾذﺑﺣون ﻋﻠﯾﮭﺎ وﯾﻌظﻣوﻧﮭﺎ وﯾﺗﻘرﺑون إﻟﯾﮭﺎ) . (٨واﻟﺛﺎﻧﻲ ؛ إ ّﻧﮭﺎ ﺟﻣﻊ  ،وھﻲ
) (١اﻟﺻﺣﺎح ،١٢١١/٢:ﻣﺎدة )ﻓﻠك( .
) (٢ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ،٧٩٨:ﻣﺎدة )ﻓﻠك( .
) (٣ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ . ٩٥ :
) (٤ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ، ٩٩٢ :ﻣﺎدة ) ﻧﺻب ( .
)(٥
ّك ﻓﺎﻋْ ﺑُدَ ا (  ،ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح ،٢٢٥/١ :
ﯾﻧظر  :دﯾواﻧﮫ  ١٣٧ :وروي ﺑرواﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻌﺟزه ) ﻟﻌﺎﻗﺑ ٍﺔ وﷲ رﺑ َ
ب ﻻ ﺗﻌﺑ ُْد َﻧ ُﮫ ( ﯾﻧظر :
ُب اﻟﻣﻧﺻو ِ
ﻣﺎدة ) ﻧﺻب ( ،وذﻛر اﻟزﻣﺧﺷري رواﯾﺔ أﺧرى ﻟﺻدره ﺗﻘول  ) :وذا اﻟ ُﻧﺻ َ
اﻟﻛﺷﺎف . ٦/٢ :

) (٦اﻟﺻﺣﺎح ،٢٢٥/١:ﻣﺎدة)ﻧﺻب(.
) (٧ﯾﻧظر :اﻟﻛﺷﺎف  ،٦/٢ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط  ،٤٣٩/٣:ھذه اﻟﻘراءات ذﻛرھﺎ اﻟﻣﻔﺳرون وﻟم ﺗذﻛرھﺎ ﻛﺗب اﻟﻘراءات :
 ) :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ  ،واﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات  ،واﻟﻣﺣﺗﺳب  ،وﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘراءات ( .
) (٨ﯾﻧظر  :اﻟﻛﺷﺎف . ٦/٢ :
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اﻟﺣﺟﺎرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﺑدوﻧﮭﺎ وھﻲ اﻷوﺛﺎن) . (١وھذا ﻣﺎ أ ّﻛده اﻟﻔرّ اء ﺑﻘوﻟﮫ  :إنّ ﻣﻌﻧﻰ ) ﻣﺎ ُذ ِﺑ َﺢ ﻋﻠﻰ
ب ( ھو  :ذﺑﺢ ﻟﻸوﺛﺎن
اﻟ ُﻧ ُ
ﺻ ِ

)(٢

ً)(٣

أﻧﺻﺎﺑﺎ

 .وأﺟﺎز اﻷﺧﻔش اﻷوﺳط أنْ ﯾﻛون ) اﻟ ُﻧﺻُب ( واﺣداً و ﺟﻣﻌﮫ

 .وھذان اﻻﺣﺗﻣﺎﻻن ﯾﺷﻛﻼن ﺻراﻋﺎ ً ﺑﯾن اﻟﻣﻔرد واﻟﺟﻣﻊ ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ ) ﻓُﻌُل () (٤؛ ﻷ ّﻧﮫ وزن

وزن ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﮫ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣﻔردة واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  ،وأنّ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻊ ﺗﻣﺛل أﺗﺳﺎﻋﺎ ً ﻓﻲ
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﺟﻣﻊ اﻻﺳﻣﺎء واﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻔردة) ، (٥ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺗﺷﺎﺑﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻔرد واﻟﺟﻣﻊ ﺑﮭذا اﻟوزن .
.
واﻟذي ﯾرى أ ّﻧﮫ ﻣﻔرد وﺟﻣﻌﮫ أﻧﺻﺎب ﻋﻠﻰ وزن ) أﻓﻌﺎل ( ﻓﻸ ّﻧﮫ أراد ﺑﮭﺎ اﻟﺟﻣﻊ ﻟﻸوﺛﺎن اﻟﺗﻲ
ﻛﺎﻧت ُﺗ َﻘ ﱠدم ﻟﮭﺎ اﻟﻘراﺑﯾن واﻟذﺑﺎﺋﺢ  ،واﻟذي ﯾرى أنّ ) ُﻧﺻُب ( ھو ﺟﻣﻊ ) َﻧﺻْ ب و ُﻧﺻْ ب ( ﻓﻘد ﺣﻣﻠﮫ
ﻋﻠﻰ ﻣن ﺟﻣﻊ َﺳ ْﻘف ﺑ ُﺳﻘُف ) َﻓﻌْ ل  :ﻓُﻌُل ( أو ﻣن ﺟﻣﻊ ُﺟ ْﻧب ﻋﻠﻰ ُﺟ ُﻧب ) ﻓُﻌْ ل  :ﻓُﻌُل ( وﻛل ھذه
اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﯾﺟﻣﻌﮭﺎ ﻣﻔﮭوم واﺣد ﻋﺎم ھو اﻟﻌدول ؛ ﻷنّ اﻟ ُﻧﺻُب واﻟ َﻧﺻْ ب واﻟ ُﻧﺻْ ب واﻷﻧﺻﺎب
ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ ) ﻣﻔﻌول ( أي  :ﻣﻧﺻوب ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟذﺑﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻹﻓراد أو اﻟﺟﻣﻊ  ،ﻣﻊ ھذا ﻓﮭﻲ ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻔرد ﻣرّ ة وﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﻣرّ ة أ ُﺧرى .

٣ـ ) َز ُﺑ ْور(
ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ](( #Y‘qç/y— yŠ¼ãr#yŠ $oY÷•s?#uäur )) :اﻟﻧﺳﺎء [١٦٣:وﻗوﻟﮫ أﯾﺿﺎ ً:
)) ](( Ì•ø.%Ïe !$# Ï‰÷èt/ .`BÏ Í‘qç/¨“9$# ’Îû $oYö;tFŸ2 ô‰s)s9urاﻷﻧﺑﯾﺎء [١٠٥:إنّ اﻟﻠﻔظﺔ ) َزﺑ ُْور ( اﺳم ﻋﻠﻰ وزن
ً
) َﻓﻌ ُْول ( ﻓﮭو ﻣن ﱡ
ﻛﺗﺎﺑﺔ
اﻟز ﺑ َْرة وھﻲ )) ﻗطﻌﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺣدﯾد  ...وزﺑرت اﻟﻛﺗﺎب  :ﻛﺗﺑﺗ ُﮫ
ً
ّ
ب ﻏﻠﯾظ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﯾﻘﺎل ﻟﮫ َ :زﺑ ُْور  ،وﺧصّ ﱠ
اﻟﻣﻧزل ﻋﻠﻰ داود )ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﺎﻟزﺑ ُْور اﻟﻛﺗﺎب
ﻏﻠﯾظﺔ  ،وﻛ ّل ﻛﺗﺎ ٍ
اﻟﺳّﻼم (  ...وﻗﯾل  :ﱠ
ب ﯾﺻﻌب اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﻛﺗب اﻹﻟﮭﯾﺔ ((
اﻟزﺑ ُْور  :ﻛ ّل ﻛﺗﺎ ٍ

)(٦

) (١ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن و إﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج . ١٤٦/ ٢ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّ اء . ٢٠٧/١ :
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن .٢٧٣/١:
) (٤ﯾﻧظر  :ﺻراع اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻠﻐوﯾﺔ . ١٢٩,١٢٨,١٢٦,١١٠ :
) (٥ﯾﻧظر  :أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ ٢٠٦ :ـ. ٢٠٧
) (٦اﻟﻣﻔردات  ،٣٧٧ :ﻣﺎدة )زﺑر( .

٢٥٥

 ،ﻣن ) َز َﺑ َر
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ﱠ
واﻟزﺑ ُْور ﺑﺎﻟﻔﺗﺢ  :اﻟﻛﺗﺎب  ،وھو ) َﻓﻌ ُْول ( ﺑﻣﻌﻧﻰ
َﯾ ْز ُﺑ ُر و َﯾ ْز ِﺑ ُر ()َ ) ، (١ﻓ َﻌ َل َﯾ ْﻔ ُﻌ ُل و َﯾ ْﻔ ِﻌ ُل ( )) .
) َﻣ ْﻔﻌ ُْول ( ﻣن َز َﺑرْ ُ
ت (() ، (٢ﻓﮭو َزﺑ ُْور ﺑﻣﻌﻧﻰ َﻣ ْزﺑ ُْور  ،أي  :ﻣﻛﺗوب .
أﻣّﺎ دﻻﻟﺔ اﻟﺟذر ﻓﻘﺎل اﺑن ﻓﺎرس  :إنﱠ اﻟزاء واﻟﺑﺎء واﻟراء ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ أﺻﻠﯾن  :اﻷوّ ل ؛ ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ
إﺣﻛﺎم اﻟﺷﻲء وﺗوﺛﯾﻘ ُﮫ  ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ؛ ﻋﻠﻰ ﻗراء ٍة وﻛﺗﺎﺑ ٍﺔ وﻣﺎ أﺷﺑﮫ ذﻟك) . (٣ﯾﻘﺎل َ :ز َﺑرْ ُ
اﻟﻛﺗﺎب  ،إذا
ت
َ
ﻛﺗﺑﺗ ُﮫ أو ﻗرأ َﺗ ُﮫ  ،ﻗﺎل اﻷﺻﻣﻌﻲ  :ﺳﻣﻌت أﻋرﺑﯾﺎ ً ﯾﻘول  ) :أﻧﺎ أﻋرف َﺗ ْز ِﺑ َرﺗﻲ ( أي  :أﻋرف ّ
ﺧطﻲ
وﻛﺗﺎﺑﺗﻲ). (٤
ﻗُ ِر َﺋت اﻟﻠﻔظﺔ ﺑﻘراءﺗﯾن  :ﻓﺗﺢ اﻟزاي وﺿﻣﮭﺎ) ، (٥ﻣﻣّﺎ أ ّدى إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ  .ﻓﺎﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل :
ﺑﻘراءة ﻓﺗﺢ اﻟزاي ) َزﺑ ُْور (ﻋﻠﻰ وزن ) َﻓﻌ ُْول ( وھﻲ ﻗراءة اﻟﺟﻣﮭور) ، (٦وﺣﺟّ ﺗﮭم ﻓﻲ ﻓﺗﺣﮭﺎ أ ُرﯾد
ﺑﮭﺎ اﻟواﺣد واﻟﻣﻔرد) ، (٧وﻣﻌﻧﺎه  :ﻛﺗﺎﺑﺎ ً ﻣزﺑوراً  ،أي  :ﻣﻛﺗوﺑﺎ ً  ،وھو َزﺑ ُْور داود ) ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم()(٨؛
اﻟﺳّﻼم()(٨؛ ﻷنّ اﻵﺛﺎر ﻛذا ﺟﺎءت ﻓﻘﯾل َ :زﺑ ُْور داود ﻛﻣﺎ ﻗﯾل  :ﺗوراة ﻣوﺳﻰ وإﻧﺟﯾل ﻋﯾﺳﻰ). (٩
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﺑﻘراءة ﺿم اﻟزاي ) ُزﺑ ُْور ( ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُﻌ ُْول () ، (١٠وﻓﯾﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻن أﯾﺿﺎ ً:
اﻷوّ ل ؛ أ ُرﯾد ﺑﮫ اﻟﺟﻣﻊ) ، (١١وﻣﻌﻧﺎه  :وآﺗﯾﻧﺎه ُﻛ ُﺗﺎﺑﺎ ً ﺟﻣﻊ َزﺑْر ﺗﻘول اﻟﻌرب َ :ز َﺑرْ ُ
اﻟﻛﺗﺎب أزﺑره
ت
َ
زﺑراً ﺑﺎﻟزاي إذا ﻛﺗﺑﺗ ُﮫ  ،و َذ َﺑرْ ُ
اﻟﻛﺗﺎب أذﺑرهُ ذﺑراً ﺑﺎﻟذال  ،إذا ﻗرأ َﺗ ُﮫ) . (١٢واﻟﺛﺎﻧﻲ ؛ ﻣﺻدر ﻋﻠﻰ
ت
َ
ﱢﻲ ﺑﮫ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﻧ ّزل ﻋﻠﻰ داود ) ﻋﻠﯾﮫ
وزن ) ﻓُﻌ ُْول ( أﯾﺿﺎ ً  ،ﻣﺛل  :ﻗُﻌ ُْود و ُﺳﺟ ُْود وﺟُﻠ ُ ْوس  ،و ُﺳﻣ َ

) (١ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ،٥٤٦/١ :ﻣﺎدة )زﺑر(.
) (٢اﻟﺻﺣﺎح  ،٥٤٧/١ :ﻣﺎدة )زﺑر(.
) (٣ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ ،٤٤٧:ﻣﺎدة )زﺑر(.
) (٤ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق ،و اﻟﺻﺣﺎح ٥٤٦/١ :ـ ، ٥٤٧ﻣﺎدة )زﺑر(.
) (٥ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات .٢٤٠ :
) (٦ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق،وﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن .١٧٦/٣ :
) (٧ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ . ٦٦ :
) (٨ﯾﻧظر  :ﻛﺗﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘراءات.١٣٦:
) (٩ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج١٣٢/٢:ـ.١٣٣
) (١٠ذﻛر اﻟزﺟﺎج ﻓﻲ )ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ(  ١٣٢/٢ :ﺑﺄنّ ﻗراءة ﺿم اﻟزاي ) ُزﺑ ُْور( ﻟﻸﻋﻣش وﺣﻣزة  ،وذﻛر
اﺑن ﻣﺟﺎھد واﻷزھري أ ّﻧﮭﺎ ﻗراءة ﺣﻣز وﺣده  ،ﯾﻧظر :ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات  ،٢٤٠ :وﻛﺗﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻘراءات .١٣٦ :
) (١١ﯾﻧظر  :اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ  ،٦٦:واﻟﻛﺷﺎف . ٥١٢/١ :
) (١٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج ١٣٢/٢ :ـ. ١٣٣

٢٥٦
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)(١

اﻟﺳّﻼم (

 .ﻓﮭو ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻدر وھو ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔرد ﻻ اﻟﺟﻣﻊ  .إذن ﻓﻠﻔظﺔ ) ُزﺑ ُْور(

ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُﻌ ُْول ( ﺑﻘراءة ﺿم اﻟزاي اﺣﺗﻣﻠت اﻹﻓراد واﻟﺟﻣﻊ  ،اﻹﻓراد ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل اﻟﻣﺻدر اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ
ﺑﮫ  ،واﻟﺟﻣﻊ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟ ُﻛ ُﺗب .
ذﻛر اﻟزﺟﺎج أنّ اﻟزﺑر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻧﺎه ) إﺣﻛﺎم اﻟﻌﻣل ( ﻓﻲ اﻟﺑﺋر ﺧﺎﺻﺔ  ،ﺗﻘول  :ﺑﺋر ﻣزﺑورة ،
إذا ﻛﺎﻧت ﻣطوﯾّﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟﺎرة  ،واﻟزﺑر ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻧﮫ  ،وﻣﻌﻧﺎه  :إﺣﻛﺎم اﻟﻛﺗﺎب ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ إﻟﮭﯾﺔ ،
واﺳﺗﻌﻣل اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻗوﻟ ِﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ](( Ï‰ƒÏ‰ptø:$# t•t/ã— ’ÎTqè?#uä)) :اﻟﻛﮭف [٩٦:وھﻲ
زﺑر اﻟﺣدﯾد واﺣدھﺎ زﺑرة

)(٢

 .وھﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﻼزﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﻘوّ ة  ،ﻓﮭﻲ اﺳﺗﻌﺎرة

إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن ﻣﻌﻧﻰ إﺣﻛﺎم اﻟﻌﻣل ) ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻛﺗﺎب ( ﻟﻠﻌﻠّﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرھﺎ اﻟرّ اﻏب ﺑﻛوﻧﮫ ﻣن اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ
ﯾﺻﻌب اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﮫ ؛ ﻷ ّﻧﮫ ﻣن اﻟﻛﺗب اﻹﻟﮭﯾﺔ

)(٣

 .ﻓﺎﻟﺟذران ﯾﺷﯾران إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ) إﺣﻛﺎم

اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ( .

ﺻ ْور(
٤ـ )اﻟ ﱡ
اﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ (( šcqè=Å¡Ytƒ öNÎg/În u‘ 4’n<Î) Ï^#y‰÷`F{$# z`BÏi Nèd #sŒÎ*sù Í‘q•Á9$# ’Îû y‡ÏÿçRur )) :
]ﯾس [٥١:وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ Íoy‰»yg¤±9$#ur É=ø‹tóø9$# ãNÎ=»tã 4 Í‘q•Á9$# ’Îû ã‡xÿZãƒ tPöqtƒ Û•ù=ßJø9$# ã&s!ur )) :

((

ﺻ ِو َر
]اﻷﻧﻌﺎم [٧٣ :ﻓوردت اﻟﻠﻔظﺔ ) ﺻ ُْور ( وھﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ وزن ) ﻓُﻌْ ل ( ،ﻣن )) َ
ﺻ ْو َراً ،ﻓﮭو أَﺻْ َو ُر ،وﺟﻣﻌﮫ  :ﺻ ُْو ٌر (() ، (٤ﺑوزن ) َﻓ ِﻌ َل َﯾ ْﻔ َﻌ ُل ( .
َﯾﺻْ َو ُر َ
اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻠﻔظﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن  :اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷوّ ل ؛ ھو ﺟﻣﻊ ﺻورة) ، (٥وأﺻل اﻟواو اﻟﺣرﻛﺔ وﻟﻛن
ُﺳ ِﻛ َﻧت ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ً) . (٦أي ُ )) :ﻧﻔ َِﺧت اﻷرواح ﻓﻲ ﺻور اﻟﺧﻠق ((

)(١

) (١ﯾﻧظر  :إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ ﻟرﺣﻣن  ، ٢٠٣/١ :واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط . ٤١٣/٣ :
) (٢ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن و إﻋراﺑﮫ  ،ﻟﻠزﺟﺎج ١٣٢/٢ :ـ. ١٣٣
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﻣﻔردات  ،٣٧٧ :ﻣﺎدة )زﺑر(.
) (٤دﻗﺎﺋق اﻟﺗﺻرﯾف . ٢٥٨ :
) (٥ﯾﻧظر:إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق . ١٣١:
) (٦ﯾﻧظر  :ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن . ٦٠٦/٢ :

٢٥٧

 .وذﻛر اﺑن اﻟﺳﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ أ ّﻧﮭﺎ

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أُﺧﺮى

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﻣﻌﺎن أ ُﺧرى ﻣﻧﮭﺎ أنّ اﻟﺻ ْﱡور ﺟﻣﻌﮫ ﺻ َُوار ،وھو اﻟﻘطﯾﻊ
أ ّﻧﮭﺎ ﻣﺛﻠﺛﺔ اﻟﻔﺎء  ،وﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻣوم
ٍ
)(٢
ﺻ َوار وﻣﻌﻧﺎه  :اﻟﻘطﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺳك  ،أو ھو ﺟﻣﻊ أَﺻْ َو َر وھو اﻟﻣﺎﺋل اﻟ ﱠﺷ ﱢق
ﻣن اﻟﺑﻘر ،أو ھو ﺟﻣﻊ َ
 .ﻗﺎل اﻟﺷﺎﻋر :
ﷲ ُ َﯾ ْﻌﻠَـــ ُم أ ﱠﻧـــﺎ ﻓـــﻲ َﺗﻠَ ﱡﻔﺗِ َﻧـــﺎ

ﺻ ْو ُر
ﯾو َم
أﺣ َﯾﺎْﺋِ َﻧﺎ ُ
اﻟﻔراق إﻟﻰ ْ
ِ

)(٣

ﻟﻛن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻘرآﻧﻲ ﺣﻛم أنْ ﯾﻛون اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷوّ ل ھو اﻷرﺟﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘ ﱠدم .
واﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ؛ أنْ ﯾﻛون اﻟﺻ ْﱡور ﻣﻔرداً وﻣﻌﻧﺎه  :اﺳم ﻟﻘرن ُﯾ ْﻧ َﻔ ُﺦ ﻓﯾﮫ) . (٤وﯾﻘﺎل  :إنّ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻘرن ﺛﻘب ﺑﻌدد أﻧﻔس اﻟﺑﺷر  ،ﻓﺈذا ُﻧ ِﻔ َﺦ ﻓﯾﮫ ﻗﺎم اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻷرﻣﺎس

)(٥

 .وﻗد َرﺟﱠ َﺢ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﺑن

اﻟﻧﺣﺎس ﺑﻘوﻟﮫ  )) :ﻓﺄﻣّﺎ ) اﻟﺻ ْﱡور ( ﺑﺈﺳﻛﺎن اﻟواو ﻓﺎﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﯾﮫ أ ّﻧﮫ اﻟ َﻘرْ ن  ...وذﻟك ﻣﻌروف ﻓﻲ
ﻛﻼم اﻟﻌرب  .أﻧﺷد أھل اﻟﻠﻐﺔ :
َﻧ ْﺣنُ َﻧ َط ْﺣ َﻧﺎْھُم َﻏدَاة اﻟ َﻐ ِو َر ْﯾ ِن
ﺻ َو َر ْﯾ ِن ((). (٦
َﻧ ْط َﺣﺎ ً ﺷدﯾداً ﻻ ﻛ َﻧ ْط ِﺢ اﻟ ﱡ

اﻟﻧﻘﻌﯾن
ت ﻓــﻲ ُﻏ َﺑﺎْ ِر
ﺿﺎْ ِﺑ َﺣﺎ ِ
ﺑــﺎﻟ ﱠ
ِ

وﺗﺎﺑﻌﮫ ﻣ ّﻛ ّﻲ اﻟﻘﯾﺳﻲ ﺑﻛوﻧﮫ واﺣداً وھو ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘرن أو ﺷﺑﮭﮫ اﻟذي ﯾﻧﻔﺦ ﻓﯾﮫ ) اﻟﻣﻠك إﺳراﻓﯾل (
ﻗول أﺷﮭر

)(٧

 .أﻣّﺎ اﻟزﺟﺎج ﻓﻘد ذھب إﻟﻰ ﺟوازھﻣﺎ ﺑﻘوﻟﮫ  :إنّ ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ ﺟﺎﺋز ؛ ﻷ ّﻧﮫ ﻣﺛﺑت ﺑﺎﻟﺣدﯾث

واﻟرواﯾﺔ). (٨
وﻗُر َﺋت اﻟﻠﻔظﺔ ﺑﻘراء ٍة ّ
ﺷﺎذ ٍة ذﻛرھﺎ اﺑن ﺟﻧﻲ ﺑﺿم اﻟﺻﺎد وﻓﺗﺢ اﻟواو ) اﻟﺻ َﱡور ( وھو ﺟﻣﻊ
ِ
ﺻورة أﯾﺿﺎ ً  ،وﻗد ﯾﻘﺎل ﻓﯾﮭﺎ ) ﺻِ َﯾر ( وأﺻﻠﮭﺎ ) ﺻِ َور ( ﻓﻘُﻠﺑت اﻟواو ﯾﺎ ًء ﻟﻠﻛﺳرة اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠﮭﺎ

) (١اﻟﻣﺛﻠث ،ﻻﺑن اﻟﺳﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ  ،٢١٨/٢:وﯾﻧظر :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن. ٤٠٠/٤:
) (٢ﯾﻧظر:اﻟﻣﺛﻠث  ،ﻻﺑن اﻟﺳﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ .٢١٨/٢ :
)(٣

ﯾﻧظر :اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق  .وھو ﺑﻼ ﻧﺳﺑﺔ  ،ﻛﻣﺎ ھو ﺑﻼ ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ) اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻷﺣرف اﻟﺧﻣﺳﺔ ،٢٨٦ :
وﻣﺧﺗﺻر ﺗﮭذﯾب اﻷﻟﻔﺎظ  ،٣٣٥ :واﻟﻠﺳﺎن  ، ٨٦/٤ :ﻣﺎدة ) ﺻور (  .واﺧﺗﻠﻔت رواﯾﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻠﺳﺎن ﻓﻲ ﻋﺟز
اﻟﺑﯾت  ) :ﯾوم اﻟﻔراق إﻟﻰ أﺣﺑﺎﺑﻧﺎ ﺻور (  ،وﻛذﻟك  :ﺧزاﻧﺔ اﻷدب . ١٢١/١ :

) (٤ﯾﻧظر :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻔرّ اء  ،٢٣١/١:وﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ ،ﻟﻠزﺟﺎج  ،٢٦٤/٢:واﻟﻛﺷﺎف. ٦٥٦/٣:
) (٥ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺣﺗﺳب  ،٥٩ /٢ :وﻣﻌﻧﻰ اﻷرﻣﺎس  :ﺗراب اﻟﻘﺑر  ،ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ، ٧٤٢/١ :ﻣﺎدة )رﻣس( .
)(٦

إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس ٧٢٠:ـ  ، ٧٢١وھو ﺑﻼ ﻧﺳﺑﺔ  ،وﻏﯾر ﻣﻧﺳوب ﻓﻲ ) ﺗﻔﺳﯾر ﻏرﯾب اﻟﻘرآن  ،ﻷﺑن
ﻗﺗﯾﺑﺔ ( ٢٦ :وﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ، ٨٦ /٤:ﻣﺎدة ) ﺻور (  .واﺧﺗﻠﻔت رواﯾﺔ اﻟﺑﯾت ﻋﻧد اﺑن ﻣﻧظور ﻓﻘﺎل  )) :ﻗﺎل
ورﯾن (( .
ﺻ
اﻟراﺟز  :ﻟﻘد ﻧطﺣﻧﺎھم ﻏداة اﻟﺟﻣﻌﯾن ﻧطﺣﺎ ً ﺷدﯾداً ﻻ ﻛﻧطﺢ اﻟ ﱡ
ِ

) (٧ﯾﻧظر:ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ،٦٠٦/٢ :واﻟﻣﺛﻠث  ،ﻻﺑن اﻟﺳﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ. ٢١٨/٢:
) (٨ﯾﻧظر  :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ،ﻟﻠزﺟﺎج. ٢٦٤/٢:

٢٥٨

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺼﺮﻓ ّﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت أُﺧﺮى

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ

اﺳﺗﺣﺳﺎﻧﺎ ً) ، (١ﻗﺎل أﺑو ﻋﺑﯾدة  :اﻟﺻ َﱡور ﺟﻣﻊ ﺻورة  ،ﻛﺻ َُوف ﺟﻣﻊ ﺻوﻓﺔ) . (٢وھﻧﺎك ﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻛﺳر
ﻛﺳر ﻓﺎء اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺗوح اﻟواو  ،ﺗﻘول ﻓﻲ ﺻ َُور  :ﺻِ َور  ،وھﻲ ﺟﻣﻊ ﺻورة أﯾﺿﺎ ً). (٣
وﻗد ﯾﻛون ) اﻟﺻ ْﱡور ( و ) اﻟﺻ َﱡور ( اﺳم ﺟﻧس ﺟﻣﻌﻲ ﻓﮭو ﻣﺎ ﻛﺎن واﺣده ﺑﺎﻟﺗﺎء وﺟﻣﻌ ُﮫ ﺧﺎﻟﯾﺎ ً
ﻣﻧﮭﺎ  ،ﺗﻘول ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﺻورة  :ﺻ ُْور و ﺻ َُور .
أﻣّﺎ اﻟراﻏب ﻓﻘد زاوج ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ) اﻹﻓراد واﻟﺟﻣﻊ ( ﺑﻘوﻟﮫ  )) :ھو ﻣﺛل َﻗرْ ٍن ﯾﻧﻔﺦ ﻓﯾﮫ ،
ﻓﯾﺟﻌل ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ ذﻟك ﺳﺑﺑﺎ ً ﻟﻌود اﻟﺻ ْﱡور واﻷرواح إﻟﻰ أﺟﺳﺎﻣﮭﺎ (() . (٤وھﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻷﺻل اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ واﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﻌﻧﯾﻲ ) اﻹﻓراد واﻟﺟﻣﻊ ( ﺑﯾن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘرن وﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻ َُور ،
ﻓﺎﻟﻧﻔﺦ ﻓﯾﮫ ھو ﺳﺑب رﺋﯾس ﻓﻲ ﻋودة اﻷرواح ﻓﻲ ﺻور اﻟﺧﻠق  .واﻟﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻹﻓراد أو ﻋﻠﻰ
اﻟﺟﻣﻊ إ ّﻧﻣﺎ ھو ﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑب أو اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  .واﻟرأي ﻣﺎ ذھب إﻟﯾﮫ اﻟزﺟﺎج واﻟراﻏب ﻟوﺟود ﺗﻠك
اﻟﻌﻼﻗﺔ أوّ ﻻً  ،وﻟﺛﺑوﺗﮭﻣﺎ ﺑﺎﻟﺣدﯾث واﻟرواﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺎ ً .

)(١

ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺣﺗﺳب  ،٥٩/٢ :ﻧﺳﺑﮭﺎ اﺑن ﺟﻧﻲ إﻟﻰ )ﻋِ ﯾﺎض(  ،وﻧﺳﺑﮭﺎ اﻟﻧﺣﺎس إﻟﻰ ) أﺑﻲ ھرﻣز( ﯾﻧظر  :إﻋراب
اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﻧﺣﺎس  ، ٧٢٠:وﻧﺳﺑﮭﺎ اﻟﺟوھري إﻟﻰ ) اﻟﺣﺳن (  ،ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ،٥٨٣ /١:ﻣﺎدة ) ﺻور (.

) (٢ﯾﻧظر  :اﻟﻣﺣﺗﺳب . ٥٩/٢ :
) (٣ﯾﻧظر  :اﻟﺻﺣﺎح  ، ٥٨٣/١ :ﻣﺎدة ) ﺻور ( .
) (٤اﻟﻣﻔردات  ، ٤٩٨ :ﻣﺎدة ) ﺻور ( .

٢٥٩

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ

اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ﺑﺄھم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث :
ﺑﻌد أن ﺷﺎرف اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻛﺎن ﻻﺑ ﱠد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﺑرز ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﮫ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ،
وﯾﻣﻛن اﺟﻣﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ :
• ﯾرى اﻟﺑﺣث أنﱠ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن اﻟﻠﻐوي واﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻟﻼﺣﺗﻣﺎل ﻋﻼﻗﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﻣﺗﻼزﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻛﻠّف ﻓﻲ إﻗﻼل اﻟﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﯾﺎت واﻟﻣﻌﻧوﯾﺎت وﻣن ھذا اﻟﺗﻛﻠّف ھو ﻋدم ﺗرﺟﯾﺢ اﻟذھن
وﺗﺣﯾّره ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻟﯾل اﻟذي ﯾﺣﻛم ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠﻔظﺔ ؛ ﻷنﱠ اﻟدﻟﯾل اﻟﻣﻘ ّدم ﻟﻠذھن ﯾﻛون ﻣﻘﻧﻌﺎ ً ﻓﻲ
ﺗﻠك اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت .
ً
أﺳﺎﺳﯾﺔ وھﻲ اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻻﺣﺗﻣﺎل واﻻﺧﺗﻼف  ،ﻓوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ
• ﻋﺎﻟﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻛر ًة
وھﻲ )ﻧﺳﺑﺔ ﻋﻣوم وﺧﺻوص ﻣن وﺟﮫ واﺣد ( ﻓﻛ ّل اﺧﺗﻼف اﺣﺗﻣﺎل وﻟﯾس ﻛ ّل اﺣﺗﻣﺎل ﺧﻼﻓﺎ ً ،
وھذا ﯾﻌطﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻻﺗﺳﺎع واﻟﻌﻣوم واﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻣﺎل  ،وﯾﻌطﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻟﺗﺧﺻﯾص
واﻟﻘﺻر ﻟﻼﺧﺗﻼف .
• وﺟد اﻟﺑﺣث أنﱠ اﻟﻘراءة اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ھﻲ ﺳﺑب أﺳﺎس ﻓﻲ ﺣدوث اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ؛
ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ﻣرآة ﺻﺎدﻗﺔ ﺗﻌﻛس اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﻐوي  ،وھﻲ أﺻل اﻟﻣﺻﺎدر ﺟﻣﯾﻌﺎ ً ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﮭﺟﺎت
اﻟﻌرﺑﯾﺔ .
• أﺷﺎرت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أنﱠ اﺧﺗﻼف اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﮭﺟﺎت ﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻟﻸﻟﻔﺎظ
اﻟﻘرآﻧﯾﺔ أﯾﺿﺎ ً ؛ ﻷنﱠ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﺻوﺗﻲ واﻟﺻرﻓﻲ اﻟﻠذﯾن ﯾﺗﻧﺎوﻻن ﺑﻧﺎء اﻟﻠﻔظﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً
ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣرﺟﻌﮫ إﻟﻰ ﻟﮭﺟ ٍﺔ اﻋﺗﺎدﺗﮭﺎ وﺟ ُِﺑﻠَت ﻋﻠﯾﮭﺎ  .وﻣن ذﻟك ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ أﺻول اﻟﺑﻧﺎء
ﺑﺎﻟﺣرﻛﺎت واﻟﺳﻛﻧﺎت أو ﺑﺎﻹﺑدال أو اﻟﺣذف واﻟزﯾﺎدة  ،أي  :ﻣﺎ ﯾﺧصّ اﻟﺑﻧﺎء اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﻟﻠﺻﯾﻐﺔ اﻟﺻرﻓﯾﺔ .
• ﺗﺑﯾّن ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ أنﱠ اﻷﺻول اﻻﺷﺗﻘﺎﻗﯾﺔ واﻟﺟذور اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ھﻲ ﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب
اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ أﯾﺿﺎ ً  ،وھو ﻣﺎ أُطﻠ َِق ﻋﻠﯾﮫ ﺑـ ) ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻠﻔظﺔ ( وذﻟك ﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﺟذر
٢٦٠

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ

اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ ﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻛون اﻟﺣﻛم اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﺗﻠك اﻷﺻول
واﻟﺟذور اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ .
• ﯾﺑدو ﻟﻲ أنﱠ اﻟدرس اﻟﻣﻘﺎرن ﻛﻔﯾ ٌل ھو أﯾﺿﺎ ً ﻟﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ً ﻣن أﺳﺑﺎب اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻟﻸﻟﻔﺎظ
اﻟﻘرآﻧﯾﺔ؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﯾدرس اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ أُﺳرة ﻟﻐوﯾﺔ واﺣدة وﻣﻌرﻓﺔ ظواھرھﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ھذا
ﻣن ﺟﺎﻧب وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر وﺟود اﻟﺻﻠﺔ واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ  ،ﻓوُ ِﺟ َد أ ﱠﻧﮭﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ
ﺻﻔﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﻛﺛﯾرة )اﻟﺻوﺗﯾﺔ واﻟﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻧﺣوﯾﺔ واﻟدﻻﻟﯾﺔ ( .
• ﻛﺎن ﻟﻠدرس اﻟﻣﻧطﻘﻲ واﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟدور اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺻرﻓﯾﺔ ﻋن طرﯾق
اﻻﻓﺗراض واﻟﺗﺧﻣﯾن واﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﮭو ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺧﯾّل ّ
اﻟظ ّﻧﯾﺎت واﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ُﺛ ﱠم ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺑول أو اﻟرﻓض ﻟﻣﺣددات ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ داﺧل اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ .
• ﯾرى اﻟﺑﺣث إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗوطﯾن ﺑﯾن اﻟﺟذور اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت دﻻﻟﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ وﻣن
ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻣﺛﯾل  :اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺟذرﯾن ) ﻧﺑو وﻧﺑﺄ ( ﻟﻠﻔظﺔ ) ﻧﺑﻲّ ( ؛ ﻷَنﱠ اﻟذي ﯾﻧﺑﺊ ﻋن ﷲ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﷲ ﯾرﻓﻌ ُﮫ ﻋن ﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎس  ،وھذا ﺗوطﯾن ﺑﯾن اﻟﺟذرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
اﺧﺗﻼﻓﮭﻣﺎ .
• أﻓﺻﺣت اﻟدراﺳﺔ ﻋن وﺟود اﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻدرﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻓﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ
أﺻوﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻدرﯾﺔ وﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﯾُﻌزى إﻟﻰ اﻟﻘراءات اﻟﻘرآﻧﯾﺔ أو اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻠﮭﺟﺎت أو إﻟﻰ ﻋﻠل
ﺻوﺗﯾﺔ وﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ أﺻول اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣﺻدرﯾﺔ .
• ﺑﯾّﻧت اﻟدراﺳﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋدم ﺗﻘﯾّد ﻗﺿﯾﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻟﻛون اﻻﺣﺗﻣﺎل ﯾﺻﺎﺣب اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ أو
اﻟدﻻﻟﺔ أم ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء ﻓﺣﺳب  ،ﻓﻠُو ِﺣ َظ أ ﱠﻧ ُﮫ ﻗد ﺳﻌﻰ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎھﯾن ﻓﻣرّ ة ﯾﻐﯾّر اﻟدﻻﻟﺔ واﻟﻣﻌﻧﻰ
وﻣرّ ة ﻻ ﯾﻐﯾّر ﻓﯾﮭﻣﺎ  .وﻋدم اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾد ﱡل ﻋﻠﻰ ﻗﺿﯾ ٍﺔ ﺻوﺗﯾ ٍﺔ أو ﻟﮭﺟﯾ ٍﺔ ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻠﻔظﺔ دون
ﻣﻌﻧﺎھﺎ .
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• ﺗﻌرّ ض اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺳﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ ﱟد ﺳواء ﻓﻠم ﯾﻘﺗﺻر
اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن دون اﻟﺳﻣﺎﻋﯾﺔ وﻻ ﺧﻼﻓﮫ ؛ ﻷنﱠ ﻣﺎ ﯾﻧظر إﻟﯾﮫ ھو اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠﻔظﺔ وﻣﺎ
ﺗؤول إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺑﻧﺎھﺎ وﻣﻌﻧﺎھﺎ أو ﻣﺑﻧﺎھﺎ ﻓﺣﺳب .
• ﻟم ﺗﻘﺗﺻر اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم دون ﻣﺎ ورد ﻋن
وأﺷﻌﺎر واﻟﺗﻲ اﺳﺗﺷﮭدﻧﺎ ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ ؛ ﻷنﱠ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻧزل ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌرب وﻟﻐﺔ
أﻗوال
اﻟﻌرب ﻣن
ٍ
ٍ
اﻟﻌرب ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﮫ .
• ﻛﺎن ﻟظﺎھرة اﻟﻌدول اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ رﺳم ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن ﻗﺿﯾﺔ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠﻔظﺔ ﻓﮭﻧﺎك
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ ورد ﻓﯾﮭﺎ ﻋدول ﻣﻣّﺎ أ ّدى إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ وﻣن َﺛ ﱠم ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر
دﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﻌدول ﺑﮭﺎ  ،واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ذﻟك اﻟﻌدول اﺳﺗﺟﻼب اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻟم
ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻓﻲ ھﯾﺄة اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻗﺑل اﻟﻌدول وھذا اﻟﻌدول ﯾﻛون ﻣن اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎﻋﻲ أو ﻣن
اﻟﺳﻣﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻐرض ﻧﻔﺳﮫ .
• ﺗﻌرّ ض اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﺧﺗﻼف اﻟرواﯾﺔ ﻟﻠﺷﺎھد اﻟﺷﻌري اﻟذي اﺳﺗﺷﮭد ﺑﮫ ﻟدﻋم ﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮫ
وإﺛﺑﺎﺗﮫ ﻣن اﺣﺗﻣﺎل  ،ﻓﻣرّ ة ﻧراه ﻗد اﺧﺗﻠﻔت رواﯾﺗ ُﮫ ﻣﻣّﺎ ﯾﻐﯾّر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻرﻓﯾﺔ أو اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ً
ﻟذﻟك اﻻﺧﺗﻼف  ،وﻣرّ ة ﻻ ﯾﺻﺎﺣﺑﮫ ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻛﺗﻔﻰ اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻌدد اﻟرواﯾﺔ ﻓﯾﮫ
وﺑﻧﺳﺑﺗﮭﺎ إﻟﻰ أﺻﺣﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌرض واﻟﺗﺑﯾﯾن ﻣن دون اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ .
• ﺑﯾّﻧت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠل اﻟﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣذف واﻟﻘﻠب واﻹﻋﻼل واﻹﺑدال واﻟﻣﺟﺎﻧﺳﺎت اﻟﺻوﺗﯾﺔ وﻏﯾر
ذﻟك ؛ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻧﺗﮭت إﻟﯾﮫ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ  ،وآراء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﯾﮭﺎ .
• ﻋﻣدت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋرض ﺧﻼف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾﻎ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻣﻠت
ﻣﺣﺗﻣل ﻣن ھذه اﻷوزان وأﻣﺛﻠﺔ ھذا ﻛﺛﯾرة
وزن
أﻛﺛر ﻣن أﺻل ﻓﻲ وزﻧﮭﺎ وﻣﺎ ﯾؤول إﻟﯾﮫ ﻛ ّل
ٍ
ٍ
ﻣﻧﮭﺎ  ) :ﻣﻼﺋﻛﺔ  ،وﺑرھﺎن  ،وﷲ  ،وآل  ،وﺧﻧزﯾر  ،ودم  ،و َﻗرْ ن  ...إﻟﺦ ( .
• ﺗﺑﯾّن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظر أنﱠ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟذي ﺗﺳﺑﺑ ُﮫ اﻟﻘراءة اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣواﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﮭﺟ ٍﺔ ﻣن
اﻟﻠﮭﺟﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،وھذا ﯾﻌﻧﻲ أنﱠ ﻣﻌﻧﺎه اﻟدﻻﻟﻲ ﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف اﻟﻘراءة ﻓﯾﮫ ،
ﻓﯾﻛون اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻟﮭﺟﯾﺎ ً ﻟم ﯾﻐﯾّر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺷﯾﺋﺎ ً .
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• وﺟد اﻟﺑﺣث أنﱠ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣﺻدرﯾﺔ ﻟم ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ أﺻوﻟﮭﺎ ﻓﺣﺳب واﻧﻣّﺎ ھو ﺣﺎﺻل
ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﺻﯾﻎ اﻻﺳﻣﯾﺔ وﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﺟﻣﻊ  ،وﻗد ﻧوﻗش ھذا وﺑﺷﻛل
ف ﻋن أھم ﻣﺎ ﯾﻣﯾّز ھذه
ﻣﻔﺻّل ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷوّ ل ) اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ َﻓﻠَك اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻدرﯾﺔ ( وﻗد ُﻛﺷِ َ
اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋن ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﺈﺑراز اﻟﻘﯾم اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻔﯾﺔ ﺧﻠف ھذه اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت .
• أظﮭر اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻘﺎرب اﻟدﻻﻟﻲ ﻟﻠوﺟوه اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وذﻟك ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﺑط ﺑﯾن ﺗﻠك اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
ﻓﻣﺛﻼً :اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﻟﻔظﺔ ) ﻣﺎﻟك ّ
وإﻻً ورﺋﯾﺎ ً و ُﻣ ﱠﺗ َﻛﺄ ً و ِﻣ ْﻧ َﺳﺄَة وﺳِ ِﺟل وأَ ْد َﻧﻰ  ...إﻟﺦ ( .
• ﺑﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ أنﱠ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ـ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب ـ ﯾوﺟّ ﮫ اﻟﻣﻌﻧﻰ
واﻟدﻻﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘدر اﻟذي ﺗوﺣﻲ ﺑﮫ اﻟﻠﻔظﺔ ﻋﻧد اﺣﺗﻣﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻔﺗرض داﺧل اﻟﺳﯾﺎق وھذا
ﺑدوره ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺧﻼف ؛ ﻷنﱠ اﻟﺣدﯾث ﻓﯾﮫ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔظﺔ ﻓﺣﺳب ﻣن دون اﻟﻧظر إﻟﻰ
اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ﺑدوره ﯾﺣﻛم ﺑدﻻﻟﺔ ﺗﻠك اﻷﻟﻔﺎظ .
• ﺗﺑ ّدى ﻟﻠﻧظر أنﱠ ﻗﺿﯾﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل ھﻲ ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧب اﺳﺗﻧطﺎق اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن دﻻﻟﺔ
ﺗﻠك اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻟﻠﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻷُطروﺣﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮭﺎ  ،وﻓﻲ ھذا اﻷﻣر ﯾﻛﻣن
ﺳرّ اﻹﻋﺟﺎز اﻟﻘرآﻧﻲ ﺑﺄ ﱠﻧ ُﮫ ﻧصﱞ ﻟﻛ ﱢل ﺷﻲ ٍء وﻟﻛ ﱢل اﻟﻌﺻور .
• ﻟﻘد ﻧﺎﻗش اﻟﺑﺣث اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ووﺟدﻧﺎ أ ﱠﻧ ُﮫ ﻣﯾدان واﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
اﻟﻘرآﻧﻲ ﻓﻣن ذﻟك اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﺳم اﻟﻔﺎﻋل وﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ وﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷﺑﮭﺔ
وﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﺳم اﻟﻣﻔﻌول وﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﺳم اﻟﺗﻔﺿﯾل وﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﺳﻣﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن وﻓﻲ
ﺻﯾﻎ اﺳم اﻵﻟﺔ  ،وﻛﺎن ﻣﯾداﻧﮫ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ .
• ﻟﻘد ﻋﺎﻟﺞ اﻟﺑﺣث ﺻﯾﻎ ﺟﻣﻊ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻣذﻛر واﻟﻣؤﻧث ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯾﺄة اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ  ،أي  :ﺑﻌد اﻟﺟﻣﻊ
وإﻟﺣﺎق اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ؛ ﻷنﱠ ﺧﻼف ذﻟك ھو اﻟدﺧول ﺑﺎﻟﻠﻔظﺔ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣﻔرد  ،وھذا ﻻ
ﯾﺟوز؛ ﻷ ﱠﻧ ُﮫ ﻻ ﯾﺻدق ﻋﻠﯾﮫ اﺻطﻼح اﻟﺟﻣﻊ وﻣﯾداﻧﮫ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣﻔردة واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ  .ﻟذا اﻗﺗﺻر
اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻟﻔظﺔ )ﻋﺎﻟﻣﯾن ( ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣذﻛر اﻟﺳّﺎﻟم و) ﺧطوات وﻣﻐﺎرات ( ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﻧث اﻟﺳّﺎﻟم
ﻟﻘﻠّﺔ وروده ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻠم ﯾرد ّإﻻ ﻓﻲ ھذه اﻷﻟﻔﺎظ .
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• ﺑﯾّﻧت اﻟدراﺳﺔ أنﱠ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ) ﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺳﯾر ( اﺗﺳﻊ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﯾﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺻدرﯾﺔ ،
واﺳم اﻟﺟﻧس اﻟﺟﻣﻌﻲ  ،واﻟﻣﻔرد اﻟذي ﯾراد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻧس  ،واﺳم اﻟﺟﻣﻊ  ،واﻟوﺻف  ،وﺟﻣﻊ
اﻟﺟﻣﻊ  ،واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ  ،وﺟﻣﻊ اﺳم اﻟﺟﻣﻊ  .ﻓﻘد وﻗف اﻟﺑﺣث ﻋﻧدھﺎ وﻗﻔﺔ ﺗﺄﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ
واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ وﺗﻐﯾﯾراﺗﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﺗوﺣﻲ إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮭﺎﺗﮭﺎ اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟذﻟك اﻻﺣﺗﻣﺎل .
• وﺟد اﻟﺑﺣث اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وﻻ ﺳﯾّﻣﺎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﻠّﺔ واﻟﻛﺛرة ﻓﻲ اﻟﻌدد
ﻓﮭﻲ ﻏﯾر ﻣﻘﯾّدة ﺑﺎﻷوزان اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠّﺔ أو اﻟﻛﺛرة ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧﺣﺎة ﻟﮭﺎ  ،وا ّﻧﻣﺎ ﯾﺣدد ذﻟك
اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ﺗرد ﻓﯾﮫ اﻟﺻﯾﻐﺔ ھذا ﻣن ﺟﺎﻧب وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻣﺎ ﯾﺻﺎر اﻟﻰ اﻟﻠﻔظﺔ ﻣن دﻻﻟﺔ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟدﯾد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺄنﱠ اﻻﺣﺗﻣﺎل ھو اﻟذي ﯾﺻرّ ح وﯾﺣدد اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ
وﻗﺻدﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﻠّﺔ أو اﻟﻛﺛرة ﺑدﻗﺔ ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﺣﻛﻣﺎ ً ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً .
• ﺳﺎرت اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺳﻣﯾﮫ ﺑﺎﻻﻧزﯾﺎح اﻟدﻻﻟﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك اﻻﺣﺗﻣﺎل ؛ وذﻟك ﺑﺣﻣل
اﻟﻠﻔظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﻟم ﯾﻛن ﻣوﺟوداً ﻓﯾﮭﺎ وإ ّﻧﻣﺎ ﺟﻲء ﺑﮫ ﺑﺻورة ﻋرﺿﯾّﺔ أي  :ﻣﺎ اﺣﺗﻣﻠﺗ ُﮫ اﻟﻠﻔظﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟدﯾد ﻧﺣو اﻟﻌدول ﺑﺎﻟﻠﻔظﺔ ﻣن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوﺻﻔﯾﺔ إذ ُﻋ ِد َل ﻣن ﺻﯾﻐﺔ
) َﻓﻌِل( إﻟﻰ ) َﻓﻌْ َ ْ
ﻼن ( واﻟﻌرض ﻣﻧﮫ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻف ﻟﻠﻔظﺔ ) َﺳﻛِر و َﺳ ْﻛ َر ْان ( وﻟﻔظﺔ
)ﺟﻣﺎﻟت وﺟﻣﺎﻻت ( وﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺗﻛون ﻣرّ ة ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺑل اﻟﻐﻠﯾظ وﻣرّ ة ﻣن اﻟﺟﻣل
وﺿﺧﺎﻣﺗﮫ وﻣرّ ة ﻗطﻊ اﻟﻧﺣﺎس اﻟﻌظﯾﻣﺔ وھذه اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﯾﮭﺎ اﻧزﯾﺎح دﻻﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺷﻲء
اﻟﻐﻠﯾظ واﻟﻛﺑﯾر واﻟﻌظﯾم ﺑﺗﻌدد اﻟﻣﺻﺎدﯾق اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ ھذا اﻟﻣﻔﮭوم وﻣﺛﻠﮫ ﻛﺛﯾر وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧدھﺎ
ﺑﺻور ٍة ﻣﻔﺻﱠﻠ ٍﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث .
• أﺷﺎر اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺗوھم ﺑﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻘواﻋد اﻟﺻرﻓﯾﺔ ﻣن دون اﻟﻧظر إﻟﻰ
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات واﻟﺟزﺋﯾﺎت  ،وﻟوﺣظ ھذا ﻋﻧد اﺑن ﻋﻘﯾل ﻋﻠﻰ ﻧﺣو اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺳﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ
ﻧﯾﺎﺑﺔ ) ﻓﻌﯾل ( ﻋن )ﻣﻔﻌول ( ﻗول ﻓﯾﮫ ﺗﻌﻣﯾم ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻدر واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ
)ﻓﻌﯾل (  ،واﻵﺧر  :ﻓﯾﻣﺎ ُﺟﻣ َِﻊ ﻋﻠﻰ ) ﻓُ َﻌ َ ْ
ﻼء ( ﻗﯾﺎﺳﺎ ً ﻓﻲ ﻛ ﱢل ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ) ﻛرﯾم وﺑﺧﯾل ( ﻟﻔظﺎ ً
وﻣﻌ ًﻧﻰ ،ﻓﮭو ﻗول ﻓﯾﮫ ﺗﻌﻣﯾم أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ ﺟﻣوع اﻟﻛﺛرة ﺻﯾﻐﺔ ) ﻓُ َﻌ َ ْ
ﻼء ( .
• ﻧﺎﻗﺷت اﻟدراﺳﺔ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻟﺟﻣوع ﻓﮭو ﺑﺎب واﺳﻊ ﺟداً إذ ﺗﻧﺎوﻟت ﺟﻣوع
اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ وﺻﯾﻎ ﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺳﯾر ) اﻟﻘﻠّﺔ واﻟﻛﺛرة ( وﺟﻣوع أﺧرى ﻣﻧﮭﺎ اﺳم اﻟﺟﻧس اﻟﺟﻣﻌﻲ
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واﺳم اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﻔرد واﻟﻣﺻدر واﻻﺳم اﻟﺻرﯾﺢ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت  ،وﻛﺎن ﻣﯾداﻧﮫ اﻟﻔﺻل
اﻟﺛﺎﻟث .
• وﺟدت اﻟدراﺳﺔ أنﱠ ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﮭﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺎﺿوﯾﺔ
واﻟﻣﺿﺎرﻋﯾﺔ واﻷﻣرﯾﺔ وﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﮭول اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﻣﺿﺎرع وﯾﺣدد دﻻﻻﺗﮭﺎ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎق ﻓﮭو اﻟﺣﺎﻛم اﻟذي ﯾﺣﻛم ﻟﻠﺻﯾﻐﺔ وﯾﻛون ھو اﻟﻔﯾﺻل ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟدﻻﻟﻲ وذﻟك
ﺑﺄﻣر ﺗﺟددهُ اﻟﻘراﺋن اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ) اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻠﻔظﯾﺔ ( ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ھﯾﺄة اﻟﺻﯾﻐﺔ
اﻟﻣوﺟودة ) اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ( .
• ﻟوﺣظ أنﱠ ﻛﺛﯾراً ﻣن اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب اﻟﻠﻔظﺔ واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﮭﺎ اﻟﺻرﻓﻲ واﻟدﻻﻟﻲ
ھﻲ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﯾق  ،أﻣّﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﻓﮭو ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﺛﺎﺑﺗﺎ ً ﻟﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ً  ،وھذه
ﻟﻣﻔﮭوم واﺣ ٍد وھو ﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﻛون ﻣﺧﺗﻔﯾﺎ ً
اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻻ ﺗﺷﻛل ّإﻻ ﻣﺻﺎدﯾق ﻣﺗﻌددة
ٍ
ﺧﻠف ﺗﻠك اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .
• ّ
وطن اﻟﺑﺣث اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳﺎق ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﺿﻣن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﻼزﻣﯾﺔ
واﻟﺗواﻓﻘﯾﺔ واﻟﺳﺑﺑﯾﺔ واﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ  ،وذﻟك ﻟدﻋم اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠﻔظﺔ ﻷ ﱠﻧﮭﺎ ﺗد ﱡل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟﻣﻘﺻود ﺿﻣن ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺗﺷﻛل ﺑدورھﺎ رؤﯾﺔ ﺻﺎﺋﺑﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻼﺣﺗﻣﺎل اﻟﻣﻘ ّدم ﻟﻠﺻﯾﻐﺔ
اﻟﺻرﻓﯾﺔ .
• ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أنﱠ اﻟﻘراءة اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺻرﻓﻲ  ،ودﻟﯾل ذﻟك ﻗراءة
ِﻲ ( ﻓﺎﺣ ُﺗ ِﻣ َل
) َﯾرْ َﺗﻊْ ( و) َﯾرْ َﺗ ِﻊ ( ﻓﺎﻟﺳﻛون ﻟﻠﻌﯾن ﻣن اﻟﺟذر ) َر َﺗ َﻊ ( وﻛﺳرھﺎ ﻣن اﻟﺟذر ) َرﻋ َ
ﻟﻠﻔظﺔ ﺟذران ﻣﺧﺗﻠﻔﺎن  ،وھذا ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻘراءة اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ .
• أ ّﻛدت اﻟدراﺳﺔ أھﻣﯾﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺻوﺗﯾﺔ إذ ﻛﺎن ﻟﻠدرس اﻟﺻوﺗﻲ اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر
ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾﻎ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ؛ وذﻟك ﻟﺗداﺧل اﻟدرﺳﯾن ) اﻟﺻوﺗﻲ واﻟﺻرﻓﻲ (
ﻓﺎﻟﺻرف ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺻوت ﻓﮭو ﯾﺷﺎﻛﻠ ُﮫ ﻓﻲ ﻣوارد ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﺟﺞ واﻟﻌﻠل ﻓﻲ اﻹﺑدال
واﻹﻗﻼب واﻟﮭﻣز واﻟﻧﺑر واﻟﺣذف واﻟﺗﺷدﯾد واﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺗﻧﻐﯾم واﻟﻔﺻل  ...إﻟﺦ .
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• ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﺗﺣﺎﻛﻲ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎس اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم
اﻟﻠﻔظﺔ وﻣﺎ آﻟت إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﮭﺎ وﻣن ذﻟك ﻟﻔظﺔ ) َﻣ ْﻧ َﺳﺄَة ( واﻟﺻﯾﻐﺔ َ ) :ﯾ ُدعﱡ ( و)أَھُشﱡ (...إﻟﺦ .
• وﺟد اﻟﺑﺣث أنﱠ ھﻧﺎك اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺻرﻓﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺻﯾﻎ أُﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﺻدرﯾﺔ واﻟﺟﻣﻌﯾﺔ واﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت  ،ﻣن ﻧﺣو  :اﻟﺻﯾﻎ اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟد ﻓﯾﮭﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺟذورھﺎ وأﺻوﻟﮭﺎ
اﻻﺷﺗﻘﺎﻗﯾﺔ  ،وﺑﯾن أﻋﺟﻣﯾﺗﮭﺎ واﺷﺗﻘﺎﻗﮭﺎ اﻟﻌرﺑﻲ وﺑﯾن ﺗذﻛﯾرھﺎ وﺗﺄﻧﯾﺛﮭﺎ  ،وﺑﯾن دﻻﻟﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔرد
أو اﻟﺟﻣﻊ ﻓﺗﻣّت ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﺑوﻗﻔ ٍﺔ ﺗﺄﻣﻠﯾ ٍﺔ ﻛﺷﻔت ﻋن ﺗﻠك اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣذﻛورة.
• ﻗ ّدم اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌﻠل اﻟﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻟدﻋم ﻗﺿﯾﺗﮭم اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟوزن اﻟذي ﯾروﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻋدة
اﻟﺗﻲ ذﻛرت وﻣن َﺛ ﱠم ﻧﺣﻛم ﻋﻠﻰ أﻗرﺑﮭﺎ ﻟﻠﺻواب ﺑﺎﻟﺣﻣل اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟذي ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗُ ﱢد َم ﻣن دﻟﯾل
ﻋﻘﻠﻲ ﻣﻧطﻘﻲ وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ واﻟﻘﺑول أو اﻟﺗرك واﻟرﻓض أو اﻟﺗﺿﻌﯾف .
• ﻛﺎن ﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺗﻔﺳﯾر وﻗﻔﺔ ﺗﺄﻣﻠﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺎس اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺗﮭﺎ
ﻋﻠﻰ وﻓق اﻟﺟذر اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ أو اﻷﻋﺟﻣﯾﺔ واﻻﺷﺗﻘﺎق اﻟﻌرﺑﻲ أو اﻟﻘراءة اﻟﻘرآﻧﯾﺔ أو اﻻﻓﺗراض
اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻣﻘﺎرن وھذه اﻟوﻗﻔﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣّﺎ ذﻛره اﻟﻠﻐوﯾون إزاء ھذه اﻟﺻﯾﻎ وﻣن
ﺑﻌد أَ ﱠﻧﮭم ﻗد ﯾﺑﺗﻌدون ﻋن اﻟﺻواب وﻗد ﯾﺣﻘﻘوﻧﮫ ؛ ﻷَ ﱠﻧﮭم ﯾﻘﻔون وﻗﻔﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ إﻧﻣﺎزت ﺑﺎﻻﻧﻔﺗﺎح إﻟﻰ
ﻣﺎ وراء اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺻرﻓﯾﺔ ودﻻﻟﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣدودة .
• وﻗف اﻟﺑﺣث ﻋﻧد ﺑﻌض آراء اﻟﻣﺣدﺛﯾن وﺗﺧطﺋﺗﮭم ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣذاھب اﻟﻌﻠﻣﺎء وﺑﺄَنﱠ ھذا اﻟرأي
ﻟﻔﻼن وھذا ﻣذھﺑ ُﮫ ﺑﺷﻛل ﺧﺎطﺊ  ،وھذا ﻣﺎ ﻧﺟدهُ ﻣﺛﻼً ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ) ﺟواﻧب اﻟدرس اﻟﺗﺻرﯾﻔﻲ
ﻟﻠﻔظﺔ ) آﯾﺔ (  ،ﻷﺑﻲ آوس إﺑراھﯾم اﻟﺷﻣﺳﺎن ( ﻓﻘد أورد رأﯾﺎ ً ﻟﻠﻛﺳﺎﺋﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎطﺊ وﻗﺎل  :ھذا
ھو ﻣذھﺑ ُﮫ  ،وذﻟك ﻓﻲ وزن ) آﯾﺔ ( أَ ﱠﻧﮭﺎ ) َﻓﺎْﻟَﺔ ( وھو وھم واﻟﺻواب ) َﻓﺎْ َﻋﺔ ( ؛ ﻷَنﱠ اﻟﻣﺣذوف
ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻ ٍّل ﻓﻲ ﻟﻔظﺔ ) آﯾﺔ ( .
اﻟﯾﺎء اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻟﯾﺳت اﻷوﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾﻔﺎ ً ،وذﻛر ھذا
ٍ
)) واﻟﺣﻣد

رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ((
ّ
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ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
• اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم .
• اﻹﺑﺎﻧﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘراءات  ،ﻟﻣﻛﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب ﺣﻣوش اﻟﻘﯾﺳﻲ ) ٤٣٧ھ (  ،ﺗﻘدﯾم وﺗﺣﻘﯾق
وﺗﻌﻠﯾق وﺷرح وﺗﺧرﯾﺞ اﻟﻘراءات  :د .ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺷﻠﺑﻲ  ،طﺑﻊ وﻧﺷر :ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻧﮭﺿﺔ
ﻣﺻر  ) .د.ت ( .
• إﺑراز اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺣرز اﻷﻣﺎﻧﻲ  ،ﻷﺑﻲ ﺷﺎﻣﺔ ) ٦٦٥ھ (  ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺣﻠﺑﻲ ﺷﻌﺑﺎن ،
١٣٤٩ھ .
• أﺑﻧﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل دراﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻗرآﻧﯾﺔ  ،د .ﻧﺟﺎة ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم اﻟﻛوﻓﻲ  ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،
اﻟﻘﺎھرة ١٤٠٩ ،ھ ـ ١٩٨٩م .
• أﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرف ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ  ،د .ﺧدﯾﺟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﻲ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﻧﺎﺷرون  ،ﺑﯾروت ـ
ﻟﺑﻧﺎن ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ . ٢٠٠٣ ،
• إﺗﺣﺎف ﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر ﺑﺎﻟﻘراءات اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺷر  ،اﻟﻣﺳﻣﻰ  :ﻣﻧﺗﮭﻰ اﻷﻣﺎﻧﻲ واﻟﻣﺳرات ﻓﻲ
ﻋﻠوم اﻟﻘراءات  ،ﺗﺄﻟﯾف  :اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺷﯾﺦ أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻧﺎ  ،ﺗﺣﻘﯾق وﺗﻘدﯾم  :د .ﺷﻌﺑﺎن
ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل  ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ـ ﺑﯾروت  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻛﻠّﯾﺎت اﻷزھرﯾﺔ اﻟﻘﺎھرة  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،
١٤٠٧ھ ـ ١٩٨٧م .
• اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘرآن  ،اﻹﻣﺎم ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺳﯾوطﻲ ) ٩١١ھ (،
طﺑﻌﺔ اﻟﺣﻠﺑﻲ  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ١٩٥١ ،م .
• أﺛر اﻟﻘرآن واﻟﻘراءات ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲ  ،ﺗﺄﻟﯾف  :د .ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر ﻧﺟﯾب اﻟﻠﺑدي  ،اﻟﻧﺎﺷر :
دار اﻟﻛﺗب اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  ،اﻟﻛوﯾت ـ ﺣوﻟﻲ ١٣٩٣ ،ھ ـ . ١٩٧٣
• أدب اﻟﻛﺎﺗب  ،ﺗﺄﻟﯾف  :أﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺳﻠم ﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ اﻟﻛوﻓﻲ ) ٢٧٦ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق :
ﻣﺣﻣد ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد  ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى  ،ﻣﺻر  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،
١٣٨٢ھ ـ ١٩٦٣م .
• اﻷرﺑﻌون ﺣدﯾﺛﺎ ً  ،ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ  ،ﺗﻌرﯾب  :اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻐروي  ،ﻣؤﺳﺳﺔ دار اﻟﻛﺗﺎب
اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻗم ـ إﯾران ١٤١١ ،ھ ـ ١٩٩١م .
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• ارﺗﺷﺎف اﻟﺿرب ﻣن ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ،ﻷﺑﻲ ﺣﯾّﺎن اﻷﻧدﻟﺳﻲ ) ٧٤٥ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق وﺷرح  :د.
رﺟب ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد  ،ﻣراﺟﻌﺔ  :د .رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب  ،اﻟﻧﺎﺷر ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ  ،اﻟﻘﺎھرة ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤١٨ ،ھ ـ ١٩٩٨م .
• اﻷﺷﺑﺎه واﻟﻧظﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻧﺣو  ،ﺗﺄﻟﯾف  :اﻹﻣﺎم ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺳﯾوطﻲ
) ٩١١ھ (  ،وﺿﻊ ﺣواﺷﯾﮫ  :ﻏرﯾد اﻟﺷﯾﺦ  ،ﻣﻧﺷورات ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،دار اﻟﻛﺗب
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٢ ،ھ ـ ٢٠٠١م .
• اﻻﺷﺗﻘﺎق  ،ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﺑن درﯾد )٣٢١ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ھﺎرون ،
ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ ١٩٥٨ ،م .
• إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق  ،ﻻﺑن اﻟﺳﻛﯾت ) ٢٤٤ھ (  ،ﺷرح وﺗﺣﻘﯾق  :أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر وﻋﺑد اﻟﺳﻼم
ﻣﺣﻣد ھﺎرون  ،دار اﻟﻣﻌﺎرف  ،اﻟﻘﺎھرة ١٩٨٧ ،م .
• اﻷﺻﻣﻌﯾﺎت  ،ﻷﺑﻲ ﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑن ﻗرﯾب ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻷﺻﻣﻌﻲ )٢١٦ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق
وﺷرح  :أﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺷﺎﻛر وﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ھﺎرون  ،دار اﻟﻣﻌﺎرف  ،ﻣﺻر ١٩٦٤ ،م .
• اﻷﺻول  ،د .ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن  ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب  ،اﻟﻘﺎھرة ١٤٢٥ ،ھ ـ ٢٠٠٤م .
• اﻷﺻول ﻓﻲ اﻟﻧﺣو  ،ﻷﺑﻲ ﺑﻛر ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﮭل ﺑن اﻟﺳراج اﻟﻧﺣوي اﻟﺑﻐدادي )٣١٦ھ ( ،
ﺗﺣﻘﯾق  :ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻔﺗﻠﻲ  ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ١٤٢٠ ،ھ -
١٩٩٩م .
• اﻹﻋﺟﺎز اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻋﻣر اﻟﺳﻼﻣﻲ  ،ﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ  :ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺑن ﻋﺑدﷲ،
ﺗوﻧس ١٩٨٠ ،م .
• إﻋراب ﺛﻼﺛﯾن ﺳورة ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ،أﺑو ﻋﺑدﷲ اﻟﺣﺳﯾن ﺑن أﺣﻣد اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺑن ﺧﺎﻟوﯾﮫ
) ٣٧٠ھ (  ،دار اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ) ،د  .ت ( .
• إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻷﺑﻲ ﺟﻌﻔر أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل اﺑن اﻟﻧﺣﺎس ) ٣٨٨ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق :
د .زھﯾر ﻏﺎزي زاھد  ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٦ ،ھ ـ ٢٠٠٥م.
• اﻻﻗﺗراح ﻓﻲ ﻋﻠم أﺻول اﻟﻧﺣو  ،ﺗﺄﻟﯾف اﻹﻣﺎم ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر
اﻟﺳﯾوطﻲ ) ٩١١ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﺣﺳن إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ  ،ﻣﻧﺷورات :
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤١٨ ،ھ ـ
١٩٩٨م .
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• اﻻﻗﺗﺿﺎب ﻓﻲ ﺷرح ادب اﻟﻛﺗﺎب  ،ﻻﺑن اﻟﺳﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺳل ﻋﯾون
اﻟﺳود  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ . ١٩٩٩ ،
• أﻗﺳﺎم اﻟﻛﻼم اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل واﻟوظﯾﻔﺔ  ،د .ﻓﺎﺿل ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﺎﻗﻲ  ،ﺗﻘدﯾم  :د .ﺗﻣﺎم
ﺣﺳﺎن  ،اﻟﻧﺎﺷر  :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ١٣٩٧ ،ھ ـ ١٩٧٧م .
• آﻻء اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن  ،ﺗﺄﻟﯾف  :اﻹﻣﺎم اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺟواد اﻟﺑﻼﻏﻲ ) ١٣٥٢ھ ( ،
ﺗﺣﻘﯾق  :ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﻌﺛﺔ  ،ﻗم  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٠ ،ھ .
• أﻟﻔﯾﺔ اﺑن ﻣﺎﻟك  ،ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺎﻟك اﻷﻧدﻟﺳﻲ ) ٦٧٢ھ (  ،ﺑﺧط  :ﯾﺣﯾﻰ ﺳﻠوم
اﻟﻌﺑﺎس ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﮭﺿﺔ  ،ﺑﻐداد ١٩٨٤ ،م .
• إﻣﻼء ﻣﺎ ﻣنﱠ ﺑﮫ اﻟرﺣﻣن ﻣن وﺟوه اﻹﻋراب واﻟﻘراءات ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘرآن  ،ﺗﺄﻟﯾف  :أﺑﻲ اﻟﺑﻘﺎء
ﻋﺑدﷲ ﺑن اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﺑدﷲ اﻟﻌﻛﺑري ) ٦١٦ھ (  ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺎدق ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،
طﮭران  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ١٤٢١ ،ھ ـ ٢٠٠٠م .
• أﻣﯾﺔ ﺑن أﺑﻲ اﻟﺻﻠت ـ ﺣﯾﺎﺗﮫ وﺷﻌره  ،دراﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾق  :ﺑﮭﺟﺔ ﻋﺑد اﻟﻐﻔور اﻟﺣدﯾﺛﻲ  ،ﻣطﺑﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻧﻲ  ،ﺑﻐداد ١٩٧٥ ،م .
• اﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻧﺣوﯾﯾن اﻟﺑﺻرﯾﯾن واﻟﻛوﻓﯾﯾن  ،ﺗﺄﻟﯾف  :اﻟﺷﯾﺦ اﻹﻣﺎم
ﻛﻣﺎل اﻟدﯾن أﺑﻲ اﻟﺑرﻛﺎت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺳﻌﯾد اﻷﻧﺑﺎري اﻟﻧﺣوي )٥٧٧ھ ( ،
وﻣﻌﮫ ﻛﺗﺎب  :اﻻﻧﺗﺻﺎف ﻣن اﻹﻧﺻﺎف  ،ﺗﺄﻟﯾف  :ﻣﺣﻣد ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد  ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى  ،دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ  ،ﻣﺻر  ) .د  .ت ( .
• أوزان اﻟﻔﻌل وﻣﻌﺎﻧﯾﮭﺎ  ،د .ھﺎﺷم طﮫ ﺷﻼش  ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻵداب  ،اﻟﻧﺟف اﻷﺷرف ١٩٧١ ،م.
• أوﺿﺢ اﻟﻣﺳﺎﻟك إﻟﻰ أﻟﻔﯾﺔ اﺑن ﻣﺎﻟك  ،ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﷲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﺑن ﯾوﺳف ﺑن
أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑدﷲ ﺑن ھﺷﺎم اﻷﻧﺻﺎري ) ٧٦١ھ (  ،وﻣﻌﮫ ﻛﺗﺎب  ) :ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟك إﻟﻰ أوﺿﺢ
اﻟﻣﺳﺎﻟك ( ﺗﺄﻟﯾف  :ﻋﺑد اﻟﻣﺗﻌﺎل اﻟﺻﻌﯾدي  ،دار اﻟﻌﻠوم اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن ١٤٠٢ ،ھ ـ
١٩٨٢م .
• اﻟﺑﺣث اﻟﻧﺣوي ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﯾﯾن  ،د .ﻣﺻطﻔﻰ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن  ،ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
واﻹﻋﻼم  ،اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ  ،دار اﻟرﺷﯾد ﻟﻠﻧﺷر ١٩٨٠ ،م .
• اﻟﺑداﯾﺔ واﻟﻧﮭﺎﯾﺔ  ،ﻻﺑن ﻛﺛﯾر ) ٧٧٤ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق وﺗﻌﻠﯾق وﺗدﻗﯾق  :ﻋﻠﻲ ﺷﯾري  ،دار إﺣﯾﺎء
اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ  ،ﺑﯾروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٩٨٨ ،م .
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• اﻟﺑﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣذﻛر واﻟﻣؤﻧث  ،ﻷﺑﻲ اﻟﺑرﻛﺎت ﺑن اﻷﻧﺑﺎري ) ٥٧٧ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق :
د.رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺻرﯾﺔ  ،ﻣﺻر ١٩٧٠ ،م .
• ﺗﺄﺻﯾل اﻟﺟذور اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ وأﺛره ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﻌﺟم ﻋرﺑﻲ ﺣدﯾث  ،ﺗﺄﻟﯾف  :د .ﺣﺳﺎم ﻗدوري ﻋﺑد ،
دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن ١٤٢٨ ،ھ ـ ٢٠٠٧م .
• ﺗﺄوﯾل ﻣﺷﻛل اﻟﻘرآن  ،ﺗﺄﻟﯾف  :أﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺳﻠم ﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ اﻟدﻧﯾوري ) ٢٧٦ھ ( ،
ﻋﻠق ﻋﻠﯾﮫ ووﺿﻊ ﺣواﺷﯾﮫ وﻓﮭﺎرﺳﮫ  :إﺑراھﯾم ﺷﻣس اﻟدﯾن  ،ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ
ﺑﯾﺿون  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٣ ،ھ ـ ٢٠٠٢م .
• ﺗﺎج اﻟﻌروس ﻣن ﺟواھر اﻟﻘﺎﻣوس  ،ﻣﺣﻣد ﻣرﺗﺿﻰ اﻟزﺑﯾدي ) ١٢٠٥ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق :ﻋﻠﻲ
ﺷﯾري ،دار اﻟﻔﻛر  ،ﺑﯾروت ١٩٩٤ ،م .
• اﻟﺗﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻣﻌروف ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗﺑﯾﺎن  ،أﺑو ﺟﻌﻔر ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن ﺑن ﻋﻠﻲ
اﻟطوﺳﻲ )٤٦٠ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :أﺣﻣد ﺣﺑﯾب ﻗﺻﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ  ،ﻣﻛﺗب اﻹﻋﻼم اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻗم ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٠٩ ،ھ .
• ﺗﺣﺻﯾل ﻋﯾن اﻟذھب  ،اﻷﻋﻠم اﻟﺷﻧﺗﻣري ﯾوﺳف ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن ) ٤٧٦ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د .زھﯾر
ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ﺳﻠطﺎن  ،وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم  ،ﺑﻐداد ١٩٩٢ ،م .
• اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ) ﺑﺣث ﻋن اﻷﺻل اﻟواﺣد ﻓﻲ ﻛل ﻛﻠﻣﺔ وﺗطوره وﺗطﺑﯾﻘﮫ
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣوارد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎﺗﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( ﺗﺄﻟﯾف  :اﻟﻣﺣﻘق اﻟﻣﻔﺳر اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﻣﺻطﻔوي  ،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻋﺗﻣﺎد  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ،طﮭران  ،إﯾران .
• ﺗﺻرﯾف اﻷﺳﻣﺎء واﻷﻓﻌﺎل  ،ﻓﺧر اﻟدﯾن ﻗﺑﺎوة  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف  ،ﺑﯾروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،
١٩٩٤م .
• اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺻرﻓﻲ  ،د .ﻋﺑدة اﻟراﺟﺣﻲ  ،ﻣﻧﺷورات دار اﻟزھراء ـ ﺷﺎرع اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ  ،دار
اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ١٤٢٠ ،ھ ـ ٢٠٠٠م .
• اﻟﺗطور اﻟﻧﺣوي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،ﺑرﺟﺳﺗراﺳر  ،اﻟﻧﺎﺷر  :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ  ،اﻟﻘﺎھرة  ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻟراﺑﻌﺔ ١٤٢٣ ،ھ ـ ٢٠٠٣م .
• ﺗﻔﺳﯾر أﺑﻲ اﻟﺳﻌود أو إرﺷﺎد اﻟﻌﻘل اﻟﺳﻠﯾم إﻟﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻛرﯾم  ،ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أﺑﻲ اﻟﺳﻌود
ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌﻣﺎدي اﻟﺣﻧﻔﻲ ) ٩٨٢ھ (  ،وﺿﻊ ﺣواﺷﯾﮫ  :ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن  ،ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن ،
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اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤١٩ ،ھ ـ ١٩٩٩م .
• ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط  ،ﻟﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف اﻟﺷﮭﯾر ﺑﺄﺑﻲ ﺣﯾّﺎن اﻷﻧدﻟﺳﻲ ) ٧٤٥ھ (  ،دراﺳﺔ
وﺗﺣﻘﯾق وﺗﻌﻠﯾق  :اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺎدل أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود واﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻌوّ ض  ،ﺷﺎرك ﻓﻲ
ﺗﺣﻘﯾﻘ ُﮫ  :د .زﻛرﯾﺎ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﻧوﺗﻲ  ،د .أﺣﻣد اﻟﻧﺟوﻟﻲ اﻟﺟﻣل  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،
ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ١٤٢٨ ،ھ ـ ٢٠٠٧م .
• ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺑﯾﺿﺎوي اﻟﻣﻌروف ﺑـ ) أﻧوار اﻟﺗﻧزﯾل وأﺳرار اﻟﺗﺄوﯾل (  ،ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن أﺑﻲ ﺳﻌﯾد
ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻣر ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺷﯾرازي اﻟﺑﯾﺿﺎوي ) ٦٩١ھ (  ،إﻋداد وﺗﻘدﯾم  :ﻣﺣﻣد
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﻟﻣرﻋﺷﻠﻲ  ،دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ) ،د.ت ( .
• ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺛﻌﻠﺑﻲ  ،ﻟﻠﺛﻌﻠﺑﻲ ) ٤٢٧ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :اﻹﻣﺎم أﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺎﺷور  ،ﻣراﺟﻌﺔ
وﺗدﻗﯾق  :اﻷﺳﺗﺎذ ﻧظﯾر اﻟﺳﺎﻋدي  ،دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ  ،ﺑﯾروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،
٢٠٠٢م .
• ﺗﻔﺳﯾر اﻟطﺑري ) ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ﻋن ﺗﺄوﯾل آي اﻟﻘرآن (  ،ﻟﻺﻣﺎم اﺑن ﺟرﯾر اﻟطﺑري )٣١٠ھ (،
ﻗ ّدم ﻟﮫ  :اﻟﺷﯾﺦ ﺧﻠﯾل اﻟﻣﯾس  ،وﺿﺑط وﺗوﺛﯾق وﺗﺧرﯾﺞ  :ﺻدﻗﻲ ﺟﻣﯾل اﻟﻌطﺎر  ،دار اﻟﻔﻛر
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ١٤٢٥ ،ـ ١٤٢٦ھ ـ ٢٠٠٥م .
• ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﺣﻛﯾم اﻟﻣﺷﮭور ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻧﺎر  ،ﺗﺄﻟﯾف  :اﻟﺳﯾد اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد رﺷﯾد رﺿﺎ ،
ﺧرج آﯾﺎﺗﮫ وأﺣﺎدﯾﺛﮫ وﺷرح ﻏرﯾﺑﮫ  :إﺑراھﯾم ﺷﻣس اﻟدﯾن  ،ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون،
دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٠ ،ھ ـ ١٩٩٩م .
• ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرطﺑﻲ  ،ﻷﺑﻲ ﻋﺑدﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻷﻧﺻﺎري اﻟﻘرطﺑﻲ ) ٦٧١ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق :
ﺳﺎﻟم ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑدري  ،ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ
ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٠ ،ھ ـ ٢٠٠٠م .
• ﺗﻔﺳﯾر ﻏرﯾب اﻟﻘرآن  ،ﺗﺄﻟﯾف  :أﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻣﺳﻠم ﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ اﻟﻛوﻓﻲ ) ٢٧٦ھ ( ،
ﺗﺣﻘﯾق  :أﺣﻣد ﺻﻘر  ،دار إﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ١٩٥٨ ،م .
• ﺗﮭذﯾب إﺻﻼح اﻟﻣﻧطق  ،ﻟﻠﺗﺑرﯾزي )٥٠٢ھ (  ،ﺗﺻﺣﯾﺢ  :ﻣﺣﻣد ﺑدر اﻟدﯾن اﻟﻧﻌﺳﺎﻧﻲ ،
ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺳﻌﺎدة  ،اﻟﻘﺎھرة ١٩٠٧ ،م .
• ﺗﮭذﯾب اﻟﻠﻐﺔ  ،ﻷﺑﻲ ﻣﻧﺻور ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻷزھري )٣٧٠ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق وﺗﻘدﯾم  :ﻋﺑد
اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ھﺎرون  ،راﺟﻌ ُﮫ  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺟﺎر ١٣٨٤ ،ھ ـ ١٩٦٤م .
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• ﺟﻣﮭرة اﻟﻠﻐﺔ  ،ﻻﺑن درﯾد ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن )٣٢١ھ (  ،ﻧﺷر ﻛرﻧﻛو  ،ﺣﯾدر آﺑﺎد ١٣٤٤ ،ھ .
• ﺟواھر اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺑﯾﺎن واﻟﺑدﯾﻊ  ،اﻟﺳﯾد أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ  ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺳﻌﺎدة  ،ﻣﺻر،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة ١٣٧٩ ،ھ ـ ١٩٧٣م .
ﺻﺑّﺎن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ) ١٢٠٦ھ (  ،ﻋﻠﻰ ﺷرح اﻷﺷﻣوﻧﻲ
ﺻﺑّﺎن  ،اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟ ّ
• ﺣﺎﺷﯾﺔ اﻟ ّ
اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﯾﺳﻰ اﻷﺷﻣوﻧﻲ ) ٩١٨ھ (  ،ﻋﻠﻰ أﻟﻔﯾﺔ اﺑن ﻣﺎﻟك  ،ﺿﺑطﮫ
وﺻﺣﺣﮫ وﺧرّ ج ﺷواھده  :إﺑراھﯾم ﺷﻣس اﻟدﯾن  ،ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،دار
اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤١٧ ،ھ ـ ١٩٩٧م .
• اﻟﺣﺟّ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ  ،ﺗﺄﻟﯾف  :أﺑﻲ ﻋﺑدﷲ اﻟﺣﺳﯾن ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﺧﺎﻟوﯾﮫ ) ٣٧٠ھ ( ،
ﺗﺣﻘﯾق  :أﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﻣذﯾدي  ،ﻗ ّدم ﻟﮫ  :د .ﻓﺗﺣﻲ ﺣﺟﺎزي ) ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھر (  ،ﻣﻧﺷورات :
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،ﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٠ ،ھ ـ
١٩٩٩م .
• ﺣﺟّ ﺔ اﻟﻘراءات  ،ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻲ زرﻋﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن زﻧﺟﻠﺔ ) ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘرن
اﻟراﺑﻊ اﻟﮭﺟري (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﺳﻌﯾد اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ  ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ  ،ﺑﯾروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،
١٤٠٤ھ ـ ١٩٨٤م .
• ﺧزاﻧﺔ اﻷدب وﻟب ﻟﺑﺎب ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ،ﺗﺄﻟﯾف  :ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑن ﻋﻣر اﻟﺑﻐدادي ) ١٠٩٣ھ ( ،
ﺗﺣﻘﯾق وﺷرح  :ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد ھﺎرون  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ  ،اﻟﻘﺎھرة  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،
١٤٠٩ھ ـ ١٩٨٩م .
• اﻟﺧﺻﺎﺋص  ،ﻷﺑﻲ اﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺟﻧﻲ )٣٩٢ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم ﺑن ﻣﺣﻣد ،
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ  ،ﻣﺻر  ) ،د.ت ( .
• ﺧطرات ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  ،د .ﻓﺎﺧر اﻟﯾﺎﺳريّ  ،دار اﻟﺷؤون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺑﻐداد ،
٢٠٠٨م .
• اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﮭﺟﯾﺔ واﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻋﻧد اﺑن ﺟﻧﻲ  ،د .ﺣﺳﺎم ﺳﻌﯾد اﻟﻧﻌﯾﻣ ّﻲ  ،دار اﻟرﺷﯾد ﻟﻠﻧﺷر ،
ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ـ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ١٩٨٠ ،م .
• دراﺳﺔ اﻟﺻوت اﻟﻠﻐوي  ،أﺣﻣد ﻣﺧﺗﺎر ﻋﻣر  ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب  ،اﻟﻘﺎھرة  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،
١٩٧٦م .
• اﻟدر اﻟﻣﻧﺛور ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺎﻟﻣﺄﺛور  ،ﻟﻺﻣﺎم ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺳﯾوطﻲ ٩١١ ) ،ھ ( ،
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طﺑﻌﺔ دار اﻟﻔﻛر  ،ﺑﯾروت ١٤٠٣ ،ھ ـ ١٩٨٣م .
• دﻗﺎﺋق اﻟﺗﺻرﯾف  ،ﻟﻠﻘﺎﺳم ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌﯾد اﻟﻣؤدب ) ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ اﻟﮭﺟري ( ،
ﺗﺣﻘﯾق  :د .أﺣﻣد ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻘﯾﺳﻲ ود .ﺣﺎﺗم ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿﺎﻣن ود .ﺣﺳﯾن ﺗورال  ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ
اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ  ،ﺑﻐداد ١٤٠٧ ،ھ ـ ١٩٨٧م .
• اﻟدﻻﻟﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،د .ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑر اﻟﻣﻧﺻوري  ،طﺑﻊ ﺑﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،
ﺑﻐداد  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٩٨٤ ،م .
• دﯾوان اﺑراھﯾم ﺑن ھرﻣﺔ  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د .ﻣﺣﻣد ﺟﺑﺎر اﻟﻣﻌﯾﺑد  ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻵداب  ،اﻟﻧﺟف
اﻷﺷرف١٣٨٦ ،ھ  ١٩٦٩ -م .
• دﯾوان أﺑﻲ اﻷﺳود اﻟدؤﻟﻲ  ،ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷﯾﺦ  :ﻣﺣﻣد ﺣﺳن آل ﯾﺎﺳﯾن  ،دار وﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﮭﻼل ،
ﺑﯾروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ١٩٩٨ ،م .
• دﯾوان أﺑﻲ اﻟطﯾب اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ  ،ﺑﺷرح اﻟﻌﻼﻣﺔ أﺑﻲ اﻟﺑﻘﺎء اﻟﻌﻛﺑري  ،ﺿﺑط ﻧﺻوﺻﮫ وأﻋ ّد
ﻓﮭﺎرﺳﮫ وﻗ ّدم ﻟﮫ  :د .ﻋﻣر ﻓﺎروق اﻟطﺑﺎع  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤١٨ ،ھ ـ
١٩٩٧م .
• دﯾوان أﺑﻲ ﻧواس  ،ﺣﻘﻘﮫ وﺷرﺣﮫ وﻓﮭرﺳﮫ  :ﺳﻠﯾم ﺧﻠﯾل ﻗﮭوﺟﻲ  ،دار اﻟﺟﯾل  ،ﺑﯾروت ،
١٤٢٢ھ ـ ٢٠٠٣م .
• دﯾوان اﻷﺧطل  ،ﺷرﺣﮫ وﺻﻧف ﻗواﻓﯾﮫ وﻗ ّدم ﻟﮫ  :ﻣﮭدي ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن  ،دار اﻟﻛﺗب
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ١٤١٤ ،ھ ـ ١٩٩٤م .
• دﯾوان اﻷﻋﺷﻰ اﻟﻛﺑﯾر  ،ﺷرح وﺗﻌﻠﯾق  :د .ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻵداب  ،ﻣطﺑﻌﺔ
اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ  ،اﻟﻘﺎھرة  ) ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ١٩٥٠م ( .
• دﯾوان أﻣرئ اﻟﻘﯾس  ،دار ﺻﺎدر ودار ﺑﯾروت  ،ﺑﯾروت  ) ،د.ت ( .
• دﯾوان ﺑﺷر ﺑن اﺑﻲ ﺧﺎزم اﻻﺳدي  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د.ﻋزة ﺣﺳن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ،وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،
دﻣﺷق ١٣٩٢ ،ھ ١٩٧٢ -م .
• دﯾوان ﺗﻣﯾم ﺑن أُﺑﻲﱡ ﺑن ﻣﻘﺑل  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د .ﻋزة ﺣﺳن  ،طﺑﻊ دﻣﺷق .
• دﯾوان ﺟرﯾر ﺑن ﻋطﯾﺔ  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم  ،دار اﻟراﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ،ﻟﺑﻧﺎن ،
٢٠٠٨م .
• دﯾوان ﺣﺳّﺎن ﺑن ﺛﺎﺑت  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د .وﻟﯾد ﻋرﻓﺎت  ،دار ﺻﺎدر  ،ﺑﯾروت ٢٠٠٦ ،م .
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• دﯾوان اﻟﺣطﯾﺋﺔ  ،اﻋﺗﻧﻰ ﺑﮫ وﺷرﺣﮫ  :ﺣﻣدو طﻣّﺎس  ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،
ﺑﯾروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ١٤٢٦ ،ھ .
• دﯾوان ذي اﻟرّ ﻣّﺔ  ،ﻗ ﱠدم ﻟﮫ وﺷرﺣﮫ  :أﺣﻣد ﺣﺳن ﺑﺑﺢ  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤١٥ ،ھ ـ ١٩٩٥م .
• دﯾوان زھﯾر ﺑن أﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ ) ﺻﻧﻌﺔ اﻷﻋﻠم اﻟﺷﻧﺗﻣري (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د .ﻓﺧر اﻟدﯾن ﻗﺑﺎوة  ،دار
اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ١٩٩٢ ،م .
• دﯾوان ﻋﺑﯾد ﺑن اﻻﺑرص  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د.ﺣﺳﯾن ﻧﺻﺎر ،اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ  ١٩٥٧ ،م .
• دﯾوان ﻋﺑﯾد ﺑن اﻻﺑرص  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د.ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ دﻗﺔ  ،دار ﺻﺎدر – ﺑﯾروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻻوﻟﻰ  ٢٠٠٣ ،م .
• دﯾوان ﻋﻣر ﺑن أﺑﻲ رﺑﯾﻌﺔ  ،ﺗﻘدﯾم  :أﺣﻣد ﻛرم اﻟطﺑﺎع  ،دار اﻟﻘﻠم  ،ﺑﯾروت  ) ،د.ت ( .
• دﯾوان ﻋﻧﺗرة  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻣوﻟوي  ،اﻟﻣﻛﺗب اﻻﺳﻼﻣﻲ  ،دﻣﺷق ١٩٧٠ ،م .
• دﯾوان ﻛﺛﯾر ّ
ﻋزة  ،ﺷرح ﻗدري ﻣﺎﯾو  ،دار اﻟﺟﯾل  ،ﺑﯾروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤١٦ ،ھ ـ
١٩٩٥م .
• دﯾوان اﻟﻛﻣﯾت ﺑن زﯾد اﻷﺳدي  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﻣﺣﻣد ﻧﺑﯾل طرﯾﻔﻲ  ،دار ﺻﺎدر  ،ﺑﯾروت ،
٢٠٠٠م .
• دﯾوان ﻟﺑﯾد ﺑن رﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣري  ،دار ﺻﺎدر  ،ﺑﯾروت  ) ،د.ت ( .
• دﯾوان اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ  ،ﻟﻠﻌﺳﻛري  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧدﻟﺳﻲ  ،ﺑﻐداد  ) .د.ت ( .
• دﯾوان اﻟﻧﺎﺑﻐﺔ اﻟذﺑﯾﺎﻧﻲ  ،ﻗ ّدم ﻟﮫ وﺑوﺑﮫ وﺷرﺣﮫ  :د .ﻋﻠﻲ ﺑو ﻣﻠﺣم  ،دار وﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﮭﻼل ،
ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷﺧﯾرة ١٤٢٢ ،ھ ـ ٢٠٠١م .
• دﯾوان اﻟﮭذﻟﯾﯾن  ،ﻣرﻛز ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗراث  ،ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﻛﺗب واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻘوﻣﯾﺔ  ،اﻟﻘﺎھرة ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ٢٠٠٣ ،م .
• رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﻔران  ،أﺑو اﻟﻌﻼء اﻟﻣﻌري أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑدﷲ ) ٤٤٩ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق وﺷرح  :ﻋﺎﺋﺷﺔ
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ) ﺑﻧﻲ اﻟﺷﺎطﺊ ( اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ  ،دار اﻟﻣﻌﺎرف  ،اﻟﻘﺎھرة ١٩٧٧ ،م.
• رﺳﺎﻟﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  ،ﻷﺑﻲ اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ اﻟرﻣﺎﻧﻲ ) ٣٨٤ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق وﺗﻌﻠﯾق :
إﺑراھﯾم اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ  ،اﻟﻧﺎﺷر  :دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ،ﻋﻣﺎن  ) ،د.ت ( .
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• روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن اﻟﻌظﯾم واﻟﺳﺑﻊ اﻟﻣﺛﺎﻧﻲ  ،ﺗﺄﻟﯾف  :اﻟﻌﻼﻣﺔ أﺑﻲ اﻟﻔﺿل ﺷﮭﺎب
اﻟدﯾن اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣود اﻵﻟوﺳﻲ اﻟﺑﻐدادي ) ١٢٧٠ھ (  ،ﺿﺑطﮫ وﺻﺣﺣﮫ  :ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﺑﺎري
ﻋطﯾﺔ  ،ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ١٤٢٢ ،ھ ـ ٢٠٠١م .
• زاد اﻟﻣﺳﯾر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺗﻔﺳﯾر  ،ﻷﺑﻲ اﻟﻔرج ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن اﻟﺟوزي ) ٥٩٦ھ (  ،اﻟﻣﻛﺗب
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٩٦٤ ،م .
• اﻟزاھر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻧﺎس  ،أﺑو ﺑﻛر ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻘﺎﺳم اﺑن اﻷﻧﺑﺎري ) ٣٢٨ھ ( ،
ﺗﺣﻘﯾق :د .ﺣﺎﺗم ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿﺎﻣن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ،دار اﻟرﺷﯾد ﻟﻠﻧﺷر  ،ﺑﻐداد ١٩٧٩ ،م .
• اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم دراﺳﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟواردة ﻓﯾﮫ  ،د .ﺑﻛري ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم  ،دار
اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ،اﻟﻘﺎھرة  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ١٩٩٩ ،م .
• اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲ  ،د .ﻛﻣﺎل إﺑراھﯾم ﺑدري  ،دار أﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ،اﻟرﯾﺎض ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٠٤ ،ھ .
• ﺳر ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﻋراب  ،ﺗﺄﻟﯾف  :أﺑﻲ اﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺟﻧﻲ ) ٧٩٢ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﻣﺣﻣد ﺣﺳن
ﻣﺣﻣد ﺣﺳن إﺳﻣﺎﻋﯾل  ،وﺷﺎرﻛ ُﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق  :أﺣﻣد رﺷدي ﺷﺣﺎﺗﮫ ﻋﺎﻣر  ،ﻣﻧﺷورات :
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢١ ،ھ ـ
٢٠٠٠م .
• ﺳﻘط اﻟزﻧد  ،ﻷﺑﻲ اﻟﻌﻼء اﻟﻣﻌري  ،ﺷرﺣﮫ وﺿﺑط ﻧﺻوﺻﮫ وﻗ ّدم ﻟﮫ  :د .ﻋﻣر ﻓﺎروق
اﻟطﺑﺎع  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤١٨ ،ھ ـ ١٩٩٨م .
• ﺷرح اﺑن ﻋﻘﯾل  ،ﺑﮭﺎء اﻟدﯾن ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﻘﯾل ) ٦٧٢ھ (  ،وﻣﻌﮫ ﻛﺗﺎب ) ﻣﻧﺗﺧب ﻣﺎ ﻗﯾل ﻓﻲ
ﺷرح اﺑن ﻋﻘﯾل  ،ﺗﺄﻟﯾف  :ﯾوﺳف اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻘﺎﻋﻲ  ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺎدق  ،طﮭران ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤١٤ ،ھ ـ ١٩٩٤م .
• ﺷرح أدب اﻟﻛﺎﺗب  ،ﻣوھوب ﺑن أﺣﻣد اﻟﺟواﻟﯾﻘﻲ ) ٥٤٠ھ (  ،اﻟﻘﺎھرة ١٣٥٠ھ .
• ﺷرح أﺷﻌﺎر اﻟﮭذﻟﯾﯾن  ،ﻟﻠﺣﺳن ﺑن اﻟﺣﺳﯾن اﻟﺳﻛري ) ٢٧٥ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر أﺣﻣد
ﻓراج  ،دار اﻟﻌروﺑﺔ  ،ﻣﺻر ١٣٨٤ ،ھ .
• ﺷرح أﻟﻔﯾﺔ اﺑن ﻣﺎﻟك ﻻﺑن اﻟﻧﺎظم  ،أﺑﻲ ﻋﺑدﷲ ﺑدر اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﺑن اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺟﻣﺎل
اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺎﻟك ﺻﺎﺣب اﻷﻟﻔﯾﺔ ) ٦٨٦ھ (  ،ﺗﺻﺣﯾﺢ وﺗﻧﻘﯾﺢ  :ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻠﯾم اﻟﻠﺑﺎﺑﯾدي،
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دار اﻟﺳرور  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ) ،د.ت ( .
• ﺷرح ﺟﻣل اﻟزﺟﺎﺟﻲ  ،ﻻﺑن ﻋﺻﻔور اﻹﺷﺑﯾﻠﻲ ) ٦٦٩ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د .ﺻﺎﺣب أﺑو ﺟﻧﺎح ،
اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ  ،وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ ) إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻹﺳﻼﻣﻲ ( ،
١٤٠٠ھ ـ ١٩٨٠م .
• ﺷرح اﻟﺣدود اﻟﻧﺣوﯾﺔ  ،ﻟﻌﺑدﷲ ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎﻛﮭﻲ ) ٩٧٢ھ (  ،دراﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾق :
د.زﻛﻲ ﻓﮭﻣﻲ اﻵﻟوﺳﻲ  ،ﺑﯾت اﻟﺣﻛﻣﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد  ) ،د.ت ( .
• ﺷرح دﯾوان ﺣﺳّﺎن ﺑن ﺛﺎﺑت اﻷﻧﺻﺎري  ،ﺿﺑط اﻟدﯾوان وﺻﺣﺣﮫ  :ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺑرﻗوﻗﻲ ،
دار اﻷﻧدﻟس ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ،ﺑﯾروت ١٩٧٨ ،م .
• ﺷرح دﯾوان ﻋﻧﺗرة ﺑن ﺷداد  ،ﺗﺣﻘﯾق وﺷرح  :ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻋﺑد اﻟرؤوف ﺷﻠﺑﻲ  ،وﻗ ّدم ﻟﮫ :
إﺑراھﯾم اﻷﺑﯾﺎري  ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى  ،اﻟﻘﺎھرة  ) ،د.ت ( .
• ﺷرح ﺷﺎﻓﯾﺔ اﺑن اﻟﺣﺎﺟب  ،ﺗﺄﻟﯾف  :اﻟﺷﯾﺦ رﺿﻲ اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن اﻻﺳﺗراﺑﺎذي
اﻟﻧﺣوي ) ٦٨٦ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق وﺿﺑط وﺷرح  :ﻣﺣﻣد ﻧور اﻟﺣﺳن وﻣﺣﻣد اﻟزﻓزاف وﻣﺣﻣد
ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد  ،دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،
١٤٢٦ھ ـ ٢٠٠٥م .
• ﺷرح اﻟﺷﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف  ،ﻟﻠﻧﻘرة ﮔﺎر ) ٧٧٦ھ (  ،دار اﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣرة  ) ،د.ت ( .
• ﺷرح ﺷذور اﻟذھب ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻛﻼم اﻟﻌرب  ،ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﷲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﺑن ﯾوﺳف
ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑدﷲ ﺑن ھﺷﺎم اﻷﻧﺻﺎري اﻟﻣﺻري )٧٦١ھ ( وﻣﻌﮫ ﻛﺗﺎب ) ﻣﻧﺗﮭﻰ اﻷرب
ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺷرح ﺷذور اﻟذھب (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﻣﺣﻣد ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد  ،دار اﻟﻔﻛر ،
)د.ت(.
• ﺷرح اﻟﻣراح ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف  ،ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺑدر اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻟﻌﯾﻧﻲ ) ٨٥٥ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق
وﺗﻌﻠﯾق  :د .ﻋﺑداﻟﺳﺗﺎر ﺟواد  ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺷﯾد  ،ﺑﻐداد ١٩٩٠ ،م .
• ﺷرح اﻟﻣﻔﺻل  ،ﻟﻣوﻓق اﻟدﯾن ﯾﻌﯾش ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﯾﻌﯾش اﻟﻧﺣوي ) ٦٤٣ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق وﺿﺑط
وإﺧراج  :أﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﯾد أﺣﻣد  ،راﺟﻌﮫ ووﺿﻊ ﻓﮭﺎرﺳﮫ  :إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑد اﻟﺟواد ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ،
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ  ،اﻟﻘﺎھرة ـ ﻣﺻر  ) ،د.ت ( .
• ﺷرح اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو  ،طﺎھر ﺑن ﺑﺎﺑﺷﺎذ ) ٤٦٩ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم،
اﻟﻛوﯾت ١٩٧٧ :م .
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• ﺷﻌر اﺑراھﯾم ﺑن ھرﻣﺔ اﻟﻘرﺷﻲ )١٧٦-٩٠ھ ٧٩٢-٧٠٨ /م (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﻣﺣﻣد ﻧﻔﺎع و
ﺣﺳﯾن ﻋطوان  ،ﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،دﻣﺷق ١٣٨٩ ،ھ ١٩٦٩ -م .
• ﺷﻌر اﻟﺷﻧﻔرى اﻷزدي  ،ﻷﺑﻲ ﻓﯾد ﻣؤرج ﺑن ﻋﻣرو اﻟﺳدوﺳﻲ ) ١٩٥ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د .ﻋﻠﻲ
ﻧﺎﺻر ﻏﺎﻟب  ،دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر  ،اﻷردن ٢٠١١ ،م .
• اﻟﺻﺣﺎح اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺣﺎح اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،ﻷﺑﻲ ﻧﺻر إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑن ﺣﻣﺎد اﻟﺟوھري
) ٤٠٠ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق وﺿﺑط  :ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن أﺑو ﻋﻣرو  ،ﺑﺈﺷراف  :ﻣﻛﺗب اﻟﺑﺣوث
واﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤١٨ ،ھ ـ
١٩٩٨م .
• ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم  ،أﺑو اﻟﺣﺳن ﻣﺳﻠم ﺑن اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻘﺷﯾري اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوري ) ٢٦١ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق :
ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ  ،دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ  ،ﺑﯾروت  ) ،د.ت ( .
• ﺻراع اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻠﻐوﯾﺔ  :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،راﻧﯾﺎ ﺳﺎﻟم ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺻراﯾرة  ،دار
اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ،ﻋﻣﺎن ـ اﻷردن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ٢٠٠٢ ،م .
• اﻟﺻرف اﻟﻛﺎﻓﻲ  ،ﺗﺄﻟﯾف  :أﯾﻣن أﻣﯾن ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ  ،ﻣراﺟﻌﺔ  :د .ﻋﺑده اﻟراﺟﺣﻲ و د .رﺷدي
طﻌﯾﻣﺔ ود .ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺳﺣﻠول ود .إﺑراھﯾم إﺑراھﯾم ﺑرﻛﺎت  ،ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ
ﺑﯾﺿون  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢١ ،ھ ـ ٢٠٠٠م .
• اﻟﺻرف اﻟواﺿﺢ  ،ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ﻋﻠوان اﻟﻧﺎﯾﻠﺔ  ،وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻐداد ١٩٨٨ ،م .
• اﻟﺻرف اﻟواﻓﻲ  ،د .ھﺎدي ﻧﮭر  ،دار اﻷﻣل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ،اﻷردن ١٩٩٨ ،م .
• ظﺎھرة اﻟﺗﺣوﯾل ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ  ،د .ﻣﺣﻣود ﺳﻠﯾﻣﺎن ﯾﺎﻗوت  ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،
١٩٨٥م .
• اﻟظواھر اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻗراءة أھل اﻟﺣﺟﺎز  ،د .ﺻﺎﺣب أﺑو ﺟﻧﺎح  ،ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟﺧﻠﯾﺞ
اﻟﻌرﺑﻲ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة ـ ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ ﻟﻠﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ١٤٠٨ ،ھ ـ
١٩٨٨م .
• ﻋﺑث اﻟوﻟﯾد  ،أﺑو اﻟﻌﻼء اﻟﻣﻌري  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﻧﺎدﯾﺎ ﻋﻠﻲ اﻟدوﻟﺔ  ،اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗوزﯾﻊ
واﻟﻧﺷر  ،دﻣﺷق ١٩٧٨ ،م .
• اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﻧﺣو ﺑﻧﺎء ﻟﻐوي ﺟدﯾد  ،ﺗﺄﻟﯾف  :اﻷب ھﻧري ﻓﻠﯾش اﻟﯾﺳوﻋﻲ  ،ﺗﻌرﯾب
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وﺗﺣﻘﯾق  :د .ﻋﺑد اﻟﺻﺑور ﺷﺎھﯾن  ،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ  ،ﺑﯾروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،
١٩٦٦م.
• اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻟﮭﺟﺎﺗﮭﺎ  ،د .ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﯾوب  ،ﻣطﺎﺑﻊ ﺳﺟل اﻟﻌرب  ،اﻟﻘﺎھرة  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،
١٩٦٨م .
• ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎم  ،د .ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﺷﺎھﯾن  ،دار اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  ،اﻟﻘﺎھرة  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
١٤٠٠ھ ـ ١٩٨٠م .
• ﻋﻣدة اﻟﺻرف  ،اﻷﺳﺗﺎذ ﻛﻣﺎل إﺑراھﯾم  ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟزھراء  ،ﺑﻐداد  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ١٣٧٦ ،ھـ
١٩٥٧م .
• اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﻌﺷر  ،ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺣﺎﻓظ أﺑﻲ ﺑﻛر أﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﮭران ) ٣٨١ھ (
ﺗﻌﻠﯾق  :أﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﻣزﯾدي  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٨ ،ھ ـ ٢٠٠٧م .
• اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻷﺣرف اﻟﺧﻣﺳﺔ  ،ﻻﺑن اﻟﺳﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن ) رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر (  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة ١٩٧٦ ،م .
• اﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ  ،ﻷﺑﻲ ھﻼل اﻟﺣﺳن ﺑن ﻋﺑدﷲ ﺑن ﺳﮭل اﻟﻌﺳﻛري ) ٤٠٠ھ (  ،ﻋﻠّق ﻋﻠﯾﮫ
وﺿﺑط ﺣواﺷﯾﮫ  :ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺳل ﻋﯾون اﻟﺳود  ،ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،دار اﻟﻛﺗب
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ١٤٢٤ ،ھ ـ ٢٠٠٣م .
• اﻟﻔﻌل زﻣﺎﻧﮫ وأﺑﻧﯾﺗﮫ  ،د .إﺑراھﯾم اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ  ،ﺳﺎﻋدت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ﻋﻠﻰ ﻧﺷره  ،ﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟرﺳﺎﻟﺔ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،ﺑﻐداد ﺷﺎرع اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ١٤٠٠ ،ھ ـ ١٩٨٠م .
• ﻓﻘﮫ اﻟﻠﻐﺔ وﺳر اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،ﺗﺄﻟﯾف  :اﻹﻣﺎم اﻟﻠﻐوي أﺑﻲ ﻣﻧﺻور ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ
) ٤٢٩ھ (  ،ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد  ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى  ،ﻣﺻر ١٣٥٤،ھ ـ
١٩٣٦م.
• ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺣوث ﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول واﻷﻟﻔﺎظ واﻷﺳﺎﻟﯾب  ،د .ﻣﺣﻣد ﺣﺳن
ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻵداب  ،اﻟﻘﺎھرة  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٨ ،ھ ـ ٢٠٠٧م .
• ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘرآﻧﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ ) اﻹﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات واﻟﻠﮭﺟﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ (  ،د .ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح
إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺷﻠﺑﻲ  ،دار وﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﮭﻼل  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن ١٤٢٩ ،ھ ـ ٢٠٠٨م .
• ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،أ.د .ﻣﺣﻣد ﻓرﯾد ﻋﺑدﷲ  ،دار اﻟﺑﺣﺎر  ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ،
٢٠٠٩م .
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• ﻓﻲ اﻟﻠﮭﺟﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،د .إﺑراھﯾم أﻧﯾس  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ١٩٦٥ ،م .
• ﻓﻲ اﻟﻧﺣو اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﻘد وﺗوﺟﯾﮫ  ،د .ﻣﮭدي اﻟﻣﺧزوﻣﻲ  ،ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ  ،ﺻﯾدا ـ
ﺑﯾروت  ١٩٦٤ ،م .
• اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط  ،ﺗﺄﻟﯾف  :اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐوي ﻣﺟد اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾﻌﻘوب اﻟﻔﯾروزآﺑﺎدي
)٨١٧ھ (  ،إﻋداد وﺗﻘدﯾم  :ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻣرﻋﺷﻠﻲ  ،دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ،
ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٢ ،ھ ـ ٢٠٠١م .
• اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﻘﺎرن ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ،د .ﺧﺎﻟد إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠﻲ  ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑدﯾل ﻟﻠدراﺳﺎت
واﻟﻧﺷر  ،دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ  ،ودار اﻟﻣﺗﻘﯾن  ،ﺑﯾروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٣٠ ،ھ ـ
٢٠٠٩م.
• اﻟﻘراءات اﻟﻘرآﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺣدﯾث  ،د .ﻋﺑد اﻟﺻﺑور ﺷﺎھﯾن  ،اﻟﻧﺎﺷر  :ﻣﻛﺗﺑﺔ
اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ  ،اﻟﻘﺎھرة  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ١٤٢٧ ،ھ ـ ٢٠٠٧م .
• اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠﺻواﺋت دراﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ  ،ﻣﻣدوح ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن  ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،
اﻟﻘﺎھرة١٩٩٨ ،م .
• اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب  ،ﺗﺄﻟﯾف  :أﺑﻲ اﻟﻌﺑﺎس ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾزﯾد اﻟﻣﺑرّد ) ٢٨٥ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق :
د .ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ھﻧداوي  ،ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،دار ﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ
ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٤ ،ھ ـ ٢٠٠٣م .
• ﻛﺗﺎب اﻷﻓﻌﺎل ،ﺗﺄﻟﯾف:أﺑﻲ ﻋﺛﻣﺎن ﺳﻌﯾد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻌﺎﻓري اﻟﺳرﻗﺳطﻲ) ،ﺑﻌد اﻷرﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ھ(،
ﺗﺣﻘﯾق  :د .ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺷرف  ،وﻣراﺟﻌﺔ  :د .ﻣﺣﻣد ﻣﮭدي ﻋﻼم  ،طﺑﻊ ﺑﻣطﺎﺑﻊ
ﻣؤﺳﺳﺔ دار اﻟﺷﻌب ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر )ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ( ،اﻟﻘﺎھرة ١٤٢٢ ،ھ -
٢٠٠٢م .
• ﻛﺗﺎب اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت  ،ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد اﻟﺷرﯾف اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ ) ٤٧١ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق :
ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم اﻟﺣﻧﻔﻲ  ،دار اﻟرﺷﺎد  ،اﻟﻘﺎھرة ١٩٩١ ،م .
• ﻛﺗﺎب اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات  ،ﻻﺑن ﻣﺟﺎھد ) ٣٢٤ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د .ﺷوﻗﻲ ﺿﯾف  ،دار
اﻟﻣﻌﺎرف  ،اﻟﻘﺎھرة  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ١٩٨٨ ،م .
• ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ  ،ﻷﺑﻲ ﺑﺷر ﻋﻣرو ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻗﻧﺑر  ،ﺗﺣﻘﯾق وﺷرح  :ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد
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ھﺎرون  ،دار اﻟﺟﯾل  ،ﺑﯾروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ) ،د.ت ( .
• ﻛﺗﺎب اﻟﻌﯾن  ،ﻷﺑﻲ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﻟﺧﻠﯾل ﺑن أﺣﻣد اﻟﻔراھﯾدي ) ١٧٥ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د .ﻣﮭدي
اﻟﻣﺧزوﻣﻲ ود .إﺑراھﯾم اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ  ،دار اﻟرﺷﯾد ﻟﻠﻧﺷر  ،اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ـ وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
واﻹﻋﻼم ١٩٨١ ،م .
• ﻛﺗﺎب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘراءات  ،ﻷﺑﻲ ﻣﻧﺻور ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻷزھري )٣٧٠ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق وﺗﻌﻠﯾق:
اﻟﺷﯾﺦ أﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﻣزﯾدي  ،ﺗﻘدﯾم  :د .ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﺟﺎزي  ،ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ
ﺑﯾﺿون  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٠ ،ھ ـ ١٩٩٩م .
• اﻟﻛﺷﺎف ﻋن ﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻧزﯾل وﻋﯾون اﻷﻗﺎوﯾل ﻓﻲ وﺟوه اﻟﺗﺄوﯾل  ،ﺗﺄﻟﯾف  :أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳم ﺟﺎر ﷲ
ﻣﺣﻣود ﺑن ﻋﻣر اﻟزﻣﺧﺷري اﻟﺧوارزﻣﻲ ) ٥٣٨ھ (  ،ﺷرح وﺿﺑط وﻣراﺟﻌﺔ  :ﯾوﺳف
اﻟﺣﻣﺎدي  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣﺻر  ،دار ﻣﺻر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  ) ،د.ت ( .
• اﻟﻛﺷف ﻋن وﺟوه اﻟﻘراءات اﻟﺳﺑﻊ وﻋﻠﻠﮭﺎ وﺣﺟﺟﮭﺎ  ،ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻛﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب
اﻟﻘﯾﺳﻲ )٤٣٧ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟطرھوﻧﻲ  ،دار اﻟﺣدﯾث  ،اﻟﻘﺎھرة ،
١٤٢٨ھ ـ ٢٠٠٧م .
• اﻟﻛﻠﯾﺎت ﻣﻌﺟم ﻓﻲ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﻟﻔروق اﻟﻠﻐوﯾﺔ  ،أﺑو اﻟﺑﻘﺎء أﯾوب ﺑن ﻣوﺳﻰ اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ
اﻟﻛﻔوي ) ١٠٩٤ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د .ﻋدﻧﺎن دروﯾش وﻣﺣﻣود اﻟﻣﺻري  ،ﻣﻧﺷورات :وزارة
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﻘوﻣﻲ  ،دﻣﺷق ١٩٧٥ ،م .
• ﻛﻧز اﻟﺣﻔّﺎظ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺗﮭذﯾب اﻷﻟﻔﺎظ  ،ﻟﻠﺗﺑرﯾزي  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﺷﯾﺧو  ،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ ،
ﺑﯾروت ١٨٩٥ ،م .
• اﻟﻠﺑﺎب ﻓﻲ ﻋﻠل اﻟﺑﻧﺎء واﻹﻋراب  ،أﺑو اﻟﺑﻘﺎء ﻣﺣب اﻟدﯾن ﻋﺑدﷲ اﺑن اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻌﻛﺑري
)٦١٦ھ(  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د .ﻣﺧﺗﺎر ﻏﺎزي طﻠﯾﻣﺎت  ،دار اﻟﻔﻛر  ،دﻣﺷق  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،
١٩٩٥م .
• ﻟﺣن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣطر  ،دار اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ
واﻟﻧﺷر  ،اﻟﻘﺎھرة ١٩٦٦ ،م .
• ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب  ،ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ أﺑﻲ اﻟﻔﺿل ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم اﺑن ﻣﻧظور اﻷﻓرﯾﻘﻲ
اﻟﻣﺻري )٧١١ھ (  ،دار ﺻﺎدر  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٩٩٧ ،م .
• اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ  ،ﻧﯾو دور ﻧوﻟدﻛﮫ  ،ﺗرﺟﻣﺔ  :رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،
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اﻟﻘﺎھرة .
• اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻌﻧﺎھﺎ وﻣﺑﻧﺎھﺎ  ،د .ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن  ،اﻟﮭﯾﺄة اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ١٩٧٣ ،م .
• ﻟﮭﺟﺎت اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ) دراﺳﺔ اﺳﺗﻘراﺋﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ (  ،ﺗﺄﻟﯾف  :ﻋﺑدﷲ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر
ﺟﺑري  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،ﻟطﺑﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ١٤٢٨ ،ھ ـ ٢٠٠٧م .
• اﻟﻠﮭﺟﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث  ،د .أﺣﻣد ﻋﻠم اﻟدﯾن اﻟﺟﻧدي  ،اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب  ،ﻟﯾﺑﯾﺎ ،
ﺗوﻧس ١٣٩٨ ،ھ ـ ١٩٧٨م .
• اﻟﻠﮭﺟﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘراءات اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  ،د .ﻋﺑده اﻟراﺟﺣﻲ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟرﯾﺎض  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٠ ،ھ ـ ١٩٩٩م .
ً
• اﻟﻠﮭﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب ﻟﺳﯾﺑوﯾﮫ أﺻواﺗﺎ ً
وﺑﻧﯾﺔ  ،ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻏﻧﯾم  ،دار اﻟﻣدﻧﻲ  ،ﺟدة  ،اﻟطﺑﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ١٩٨٥ ،م .
• ﻟﮭﺟﺔ ﻗﺑﯾﻠﺔ أﺳد  ،د .ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻر ﻏﺎﻟب  ،وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم دار اﻟﺷؤون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،
ﺑﻐداد  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٩٨٩ ،م .
• ﻟﯾس ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌرب  ،ﺗﺄﻟﯾف  :اﻟﺣﺳﯾن ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﺧﺎﻟوﯾﮫ ) ٣٧٠ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :أﺣﻣد ﻋﺑد
اﻟﻐﻔور ﻋطﺎر  ،ﻣ ّﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ١٣٩٩ ،ھ ـ ١٩٧٩م .
• اﻟﻣﺛﻠث  ،ﻻﺑن اﻟﺳﯾد اﻟﺑطﻠﯾوﺳﻲ )٥٢١ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق ودراﺳﺔ  :ﺻﻼح ﻣﮭدي ﻋﻠﻲ
اﻟﻔرطوﺳﻲ ،اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم  ،دار اﻟرﺷﯾد ﻟﻠﻧﺷر ١٩٨١ ،م .
• ﻣﺟﺎز اﻟﻘرآن  ،ﻷﺑﻲ ﻋﺑﯾدة ﻣﻌﻣر ﺑن اﻟﻣﺛﻧﻰ اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ )٢١٠ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﻣﺣﻣد ﻓؤاد
ﺳزﻛﯾن ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ  ،ﺑﯾروت ١٤٠١ ،ھ ـ ١٩٨١م .
• ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن  ،ﻟﻠﺷﯾﺦ أﺑو ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺿل ﺑن اﻟﺣﺳن اﻟطﺑرﺳﻲ ) ٥٤٨ھ ( ،
ﺗﺣﻘﯾق وﺗﺻﺣﯾﺢ  :اﻟﺣﺎج اﻟﺳﯾد ھﺎﺷم اﻟرﺳوﻟﻲ اﻟﻣﺣﻠﻼﺗﻲ  ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ ـ دار
إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤١٢ ،ھ ـ ١٩٩٢م .
• ﻣﺟﻣوع أﺷﻌﺎر اﻟﻌرب وھو ﻣﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ دﯾوان رؤﺑﺔ ﺑن اﻟﻌﺟﺎج وﻋﻠﻰ أﺑﯾﺎت ﻣﻔردات
ﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﮫ  ،اﻋﺗﻧﻰ ﺑﺗﺻﺣﯾﺣﮫ وﺗرﺗﯾﺑﮫ  :وﻟﯾم ﺑن اﻟورد اﻟﺑروﺳﻲ  ،دار اﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ
واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ،اﻟﻛوﯾت ٢٠٠٨ ،م .
• اﻟﻣﺣﺗﺳب ﻓﻲ ﺗﺑﯾﯾن وﺟوه ﺷواذ اﻟﻘراءات واﻹﯾﺿﺎح ﻋﻧﮭﺎ  ،ﺗﺄﻟﯾف  :أﺑﻲ اﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن
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ﺟﻧﻲ )٣٩٢ھ( ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﻋﻠﻲ اﻟﻧﺟدي ﻧﺎﺻف ود .ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم اﻟﻧﺟﺎر ود .ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح إﺳﻣﺎﻋﯾل
ﺷﻠﺑﻲ  ،ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ـ وزارة اﻷوﻗﺎف  ،اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،
اﻟﻘﺎھرة ١٤١٥ ،ھ ـ ١٩٩٤م .
• ﻣﺧﺗﺻر ﺗﮭذﯾب اﻷﻟﻔﺎظ  ،ﺗﺣﻘﯾق  :اﻷب ﻟوﯾس ﺷﯾﺧو اﻟﯾﺳوﻋﻲ  ،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ ،
ﺑﯾروت ١٨٩٧ ،م .
• اﻟﻣﺧﺻص  ،ﺗﺄﻟﯾف  :ﻷﺑﻲ اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺑن ﺳﯾدة اﻷﻧدﻟس )٤٥٨ھ(،
دار اﻟﻔﻛر  ،ﺑﯾروت ١٣٩٨ ،ھ ـ ١٩٧٨م .
• ﻣدﺧل إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺻرف اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة  ،د .ﻣﺻطﻔﻰ
اﻟﻧﺣﺎس  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻔﻼح  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٠١ ،ھ ـ
١٩٨١م.
• اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﺻرف  ،د .ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﻋﺗﯾق  ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،
ﺑﯾروت ١٩٧١ ،م .
• ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ  ،د .ﻣﺣﻣود ﻓﮭﻣﻲ ﺣﺟﺎزي  ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر  ،اﻟﻘﺎھرة ،
١٩٧٨م .
• اﻟﻣذﻛر واﻟﻣؤﻧث  ،اﺑو ﺑﻛر ﺑن اﻻﻧﺑﺎري )٣٢٧ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د.طﺎرق ﻋﺑد ﻋون اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ ،
ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ  ،ﺑﻐداد  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ١٩٧٨ ،م .
• اﻟﻣذﻛر واﻟﻣؤﻧث  ،أﺑو زﻛرﯾﺎ ﯾﺣﯾﻰ ﺑن زﯾﺎد اﻟﻔرّاء ) ٢٠٧ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د .رﻣﺿﺎن ﻋﺑد
اﻟﺗواب  ،اﻟﻘﺎھرة ١٩٧٥ ،م .
• اﻟﻣذﻛر واﻟﻣؤﻧث  ،أﺑو اﻟﻌﺑﺎس اﻟﻣﺑرّ د ) ٢٨٥ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د .رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﺗواب وﺻﻼح
اﻟدﯾن اﻟﮭﺎدي  ،ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﻛﺗب  ،اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ١٩٧٠ ،م .
• ﻣرآة اﻟظرف ﻓﻲ ﻓن اﻟﺻرف  ،وھﺑﻲ ﺑﯾك  ،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺑﺎھرة ﺑﺑوﻻق  ،ﻣﺻر ـ اﻟﻘﺎھرة ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٣٠٧ ،ھ .
• اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺣوھﺎ وﺻرﻓﮭﺎ  ،ﺗﺄﻟﯾف  :ﻋﻠﻲ رﺿﺎ  ،دار اﻟﻔﻛر  ) ،د.ت ( .
• اﻟﻣزھر ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻠﻐﺔ وأﻧواﻋﮭﺎ  ،ﺗﺄﻟﯾف  :اﻹﻣﺎم ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر
اﻟﺳﯾوطﻲ ) ٩١١ھ (  ،ﺿﺑطﮫ وﺻﺣﺣﮫ ووﺿﻊ ﺣواﺷﯾﮫ  :ﻓؤاد ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺻور  ،ﻣﻧﺷورات :
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤١٨ ،ھ ـ
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١٩٩٨م .
• اﻟﻣﺷﺗق ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﯾﯾن  ،ﺗﺄﻟﯾف  :اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد اﻟﯾﻌﻘوﺑﻲ  ،ﺗﻘرﯾر اﻟﺑﺣث  :ﺳﻣﺎﺣﺔ آﯾﺔ ﷲ
اﻟﻌظﻣﻰ اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺻدر ) د.ط ( ١٤١٨ ،ھ .
• ﻣﺷﻛل إﻋراب اﻟﻘرآن  ،ﻷﺑﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻛﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب اﻟﻘﯾﺳﻲ ) ٤٣٧ھ (  ،دراﺳﺔ وﺗﺣﻘﯾق:
ﺣﺎﺗم ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿﺎﻣن  ،ﻣﻧﺷورات وزارة اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻛﺗب اﻟﺗراث
. ١٩٧٥ ، ٣٨
• ﻣﺷﻛل اﻟﺣدﯾث وﺑﯾﺎﻧﮫ  ،ﻻﺑن ﻗورك أﺑو ﺑﻛر ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن ) ٤٠٦ھ (  ،ﺣﯾدر آﺑﺎد اﻟدﻛن ،
داﺋرة اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ١٣٦٢ ،ھ .
• ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،د .ﻓﺎﺿل ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ  ،ﺳﺎﻋدت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ﻋﻠﻰ ﻧﺷره ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ،ﺑﻐداد . ١٩٨١ ،
• ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻷﺑﻲ اﻟﺣﺳﯾن ﺳﻌﯾد ﺑن ﻣﺳﻌدة اﻷﺧﻔش اﻷوﺳط ) ٢١٥ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د.ھدى
ﻣﺣﻣود ﻗراﻋﺔ  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤١١ ،ھ ـ ١٩٩٠م .
• ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻷﺑﻲ زﻛرﯾﺎ ﯾﺣﯾﻰ ﺑن زﯾﺎد ﺑن ﻋﺑدﷲ اﻟﻔرّ اء ) ٢٠٧ھ (  ،ﻗ ّدم ﻟﮫ وﻋﻠّق ﻋﻠﯾﮫ
ووﺿﻊ ﺣواﺷﯾﮫ وﻓﮭﺎرﺳﮫ  :إﺑراھﯾم ﺷﻣس اﻟدﯾن  ،ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،دار
اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٣ ،ھ ـ ٢٠٠٢م .
• ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،ﻟﻌﻠﻲ ﺑن ﺣﻣزة اﻟﻛﺳﺎﺋﻲ )١٨٩ھ (  ،ﺗﻘدﯾم  :د .ﻋﯾﺳﻰ ﺷﺣﺎﺗﮫ ﻋﯾﺳﻰ  ،دار
ﻗﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ،اﻟﻘﺎھرة ١٩٩٨ ،م .
• ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن وإﻋراﺑﮫ  ،ﻷﺑﻲ إﺳﺣﺎق إﺑراھﯾم ﺑن اﻟﺳري اﻟزﺟﺎج )٣١١ھ (  ،ﺷرح وﺗﺣﻘﯾق:
د .ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل ﻋﺑدة ﺷﻠﺑﻲ  ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب  ،ﺑﯾروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٠٨ ،ھ ـ ١٩٨٨م .
• ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻧﺣو  ،د .ﻓﺎﺿل ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ  ،دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ  ،ﻋﻣﺎن ـ
اﻷردن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٠ ،ھ ـ ٢٠٠٠م .
• ﻣﻌﺟم اﻷوھﺎم واﻷﺧطﺎء ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻻﺳﻣﺎء  ،د .ﻧﻌﻣﺔ رﺣﯾم اﻟﻌزاوي  ،ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻣﻊ
اﻟﻌﻠﻣﻲ  ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ  ،ﺑﻐداد ١٤٢٥ ،ھ ـ ٢٠٠٤م .
• ﻣﻌﺟم اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ  ،اﻟدﻻﻟﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ،ﺗﺄﻟﯾف  :طﺎﻟب ﻣﺣﻣد
إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟزوﺑﻌﻲ  ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ  ،ﺑﻐداد ١٩٨٨ ،م .
• اﻟﻣﻌﺟم ﻓﻲ ﻓﻘﮫ اﻟﻘرآن وﺳر ﺑﻼﻏﺗﮫ  ،ﺗﺄﻟﯾف وﺗﺣﻘﯾق  :ﻗﺳم اﻟﻘرآن ﺑﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،
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ﺑﺈرﺷﺎد وإﺷراف  :اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣﻣد واﻋظ زاده اﻟﺧرﺳﺎﻧﻲ  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ،ﻣﺷﮭد ـ إﯾران .
• ﻣﻌﺟم ﻗﺑﺎﺋل اﻟﻌرب اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ  ،ﻋﻣر رﺿﺎ ﻛﺣﺎﻟﺔ  ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﺔ  ،دﻣﺷق ،
١٣٦٨ھ ـ ١٩٤٩م .
• ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب  ،ﻣﺟدي وھﺑﺔ وﻛﺎﻣل اﻟﻣﮭﻧدس  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن ،
ﺑﯾروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ١٩٨٤ ،م .
• اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﺗﺻرﯾف اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،إﻋداد  :ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺳل ﻋﯾون اﻟﺳود  ،دار
اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،
١٤٢٠ھ ـ ٢٠٠٠م .
• اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﺻل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف  ،إﻋداد  :اﻷﺳﺗﺎذ راﺟﻲ اﻷﺳﻣر  ،ﻣراﺟﻌﺔ  :د .أﻣﯾل ﺑدﯾﻊ
ﯾﻌﻘوب  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن ١٤١٨ ،ھ ـ ١٩٩٧م .
• اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻣﻔﮭرس ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ،ﺿﺑطﮭﺎ ورﺗﺑﮭﺎ  :ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﻟﻠﺣّ ﺎم  ،روﺟﻌت
ﻋﻠﻰ طﺑﻌﮫ  :ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ  ،دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ،
١٤٢٩ھ ـ ٢٠٠٨م .
• ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ  ،ﻷﺑﻲ اﻟﺣﺳﯾن أﺣﻣد ﺑن ﻓﺎرس ن زﻛرﯾﺎ ) ٣٩٥ھ (  ،دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث
اﻟﻌرﺑﻲ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٢ ،ھ ـ ٢٠٠١م .
• اﻟﻣﻌرب ﻣن اﻟﻛﻼم اﻷﻋﺟﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣروف اﻟﻣﻌﺟم  ،أﺑو ﻣﻧﺻور اﻟﺟواﻟﯾﻘﻲ ﻣوھوب ﺑن أﺣﻣد
) ٥٤٠ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺻرﯾﺔ ١٣٦١ ،ھ .
• اﻟﻣﻐﻧﻲ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف  ،ﻣﺣﻣد ﺧﯾر اﻟﺣﻠواﻧﻲ  ،دار اﻟﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ  ،ﺑﯾروت ،
) د.ت ( .
• اﻟﻣﻐﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو  ،ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺷﯾﺦ ﺗﻘﻲ اﻟدﯾن أﺑﻲ اﻟﺧﯾر ﻣﻧﺻور ﺑن ﻓﻼح اﻟﯾﻣﻧﻲ اﻟﻧﺣوي
) ٦٨٠ھ (  ،ﺗﻘدﯾم وﺗﺣﻘﯾق وﺗﻌﻠﯾق  :د .ﻋﺑد اﻟرزاق ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن أﺳﻌد اﻟﺳﻌدي  ،دار
اﻟﺷؤون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﺑﻐداد  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٩٩٩ ،م .
• ﻣﻔردات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن  ،ﺗﺄﻟﯾف  :اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟراﻏب اﻷﺻﻔﮭﺎﻧﻲ ) ٤٢٥ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :ﺻﻔوان
ﻋدﻧﺎن داوودي  ،دار اﻟﻘﻠم دﻣﺷق  ،اﻟدار اﻟﺷﺎﻣﯾﺔ ﺑﯾروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤١٦ ،ھ ـ
١٩٩٦م .
• اﻟﻣﻘﺗﺿب  ،ﻷﺑﻲ اﻟﻌﺑﺎس ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾزﯾد اﻟﻣﺑرّد )٢٨٥ھ(  ،ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق
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ﻋﺿﯾﻣﺔ  ،ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ وزارة اﻷوﻗﺎف ) اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ( ،
اﻟﻘﺎھرة ١٤١٥ ،ھ ـ ١٩٩٤م .
• اﻟﻣﻘرّ ب  ،ﺗﺄﻟﯾف  :ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣؤﻣن اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺑن ﻋﺻﻔور ) ٦٦٩ھ ( ﺗﺣﻘﯾق  ،أﺣﻣد ﻋﺑد
اﻟﺳﺗﺎر اﻟﺟواري وﻋﺑدﷲ اﻟﺟﺑوري  ،وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث
اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ  ،ﺑﻐداد ١٩٨٦ ،م .
• اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾف  ،ﻻﺑن ﻋﺻﻔور اﻹﺷﺑﯾﻠﻲ ) ٦٦٩ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د .ﻓﺧر اﻟدﯾن ﻗﺑﺎوة ،
اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب  ،ﺣﻠب ١٣٨٨ ،ھ ـ ١٩٦٨م .
• ﻣن أﺳرار اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻘرآﻧﻲ  ،د .ﻓﺎﺿل ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ  ،دار اﻟﻔﻛر  ،ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون ،
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﺔ ـ ﻋﻣّﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ١٤٣٠ ،ـ ٢٠٠٩م .
• ﻣن أﺳرار اﻟﻠﻐﺔ  ،د .إﺑراھﯾم أﻧﯾس  ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ  ،اﻟﻘﺎھرة  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ،
١٩٨٥م .
• ﻣن أﺳرار اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻘرآﻧﻲ  ،د .ﻋﺎﺋﺷﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ) ﺑﻧت اﻟﺷﺎطﺊ (  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﯾروت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ١٩٧٢ ،م .
• ﻣن ﺳﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،د .إﺑراھﯾم اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ  ،ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﺟﯾل  ،ﺑﯾروت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،
١٩٩٤م.
• ﻣ ّﻧﺔ اﻟﻣ ّﻧﺎن ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻘرآن  ،آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌظﻣﻰ اﻟﺷﮭﯾد اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺻدر  ،اﻟﻧﺎﺷر :
طﻠﯾﻌﺔ اﻟﻧور  ،اﻟﻌراق ـ اﻟﻧﺟف اﻷﺷرف  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ١٤٢٥ ،ھ .
• اﻟﻣﻧﺻف  ،ﺷرح اﻹﻣﺎم أﺑﻲ اﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺟﻧﻲ ) ٣٩٢ھ ( ﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﺻرﯾف ﻟﻺﻣﺎم أﺑﻲ
ﻋﺛﻣﺎن اﻟﻣﺎزﻧﻲ اﻟﺑﺻري ) ٢٤٧ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق وﺗﻌﻠﯾق  :ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر أﺣﻣد ﻋطﺎ ،
ﻣﻧﺷورات  :ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون  ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ،ﺑﯾروت ـ ﻟﺑﻧﺎن  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،
١٤١٩ھ ـ ١٩٩٩م .
• اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺻوﺗﻲ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،د .ﻋﺑد اﻟﺻﺑور ﺷﺎھﯾن  ،اﻟﻘﺎھرة ١٣٩٧ ،ھ ـ ١٩٧٧م .
• ﻣواھب اﻟرﺣﻣن ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘرآن  ،ﺗﺄﻟﯾف  :آﯾﺔ ﷲ اﻟﻌظﻣﻰ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺳوي
اﻟﺳﺑزواري  ،اﻟﻧﺎﺷر  :دار اﻟﺗﻔﺳﯾر  ،إﯾران ـ ﻗم  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ١٤٢٨ ،ھ ـ ٢٠٠٧م .
• ﻧﺣو اﻟﻘرآن  ،أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﺟواري  ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌراﻗﻲ  ،ﺑﻐداد ،
١٣٩٤ھ ـ ١٩٧٤م .
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• ﻧﺳب ﻋدﻧﺎن وﻗﺣطﺎن  ،ﻟﻠﻣﺑرّ د  ،ﺗﺻﺣﯾﺢ  :اﻟﻌزﯾز اﻟﻣﯾﻣﻧﻲ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﯾﻛدة اﻟﮭﻧد ،
١٩٣٦م.
• اﻟﻧﻛت ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻛﺗﺎب ﺳﯾﺑوﯾﮫ  ،ﻷﺑﻲ اﻟﺣﺟﺎج ﯾوﺳف ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑن ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻣﻌروف
ﺑﺎﻷﻋﻠم اﻟﺷﻧﺗﻣري ) ٤٧٦ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :زھﯾر ﻋد اﻟﻣﺣﺳن ﺳﻠطﺎن  ،ﻣﻧﺷورات  :ﻣﻌﮭد
اﻟﻣﺧطوطﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ـ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠوم  ،اﻟﻛوﯾت  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،
١٤٠٧ھ ـ ١٩٨٧م .
• ھﻣﻊ اﻟﮭواﻣﻊ ﻓﻲ ﺷرح ﺟﻣﻊ اﻟﺟواﻣﻊ  ،ﺗﺄﻟﯾف  :اﻹﻣﺎم ﺟﻼل اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺳﯾوطﻲ
)٩١١ھ (  ،ﺗﺣﻘﯾق  :د .ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ھﻧداوي  ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔ  ،اﻟﻘﺎھرة ـ ﻣﺻر  ) ،د.ت (.

ﺍﻼﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
• اﺳم اﻵﻟﺔ  ،اﻷﺳﺗﺎذ إﺑراھﯾم ﻣﺻطﻔﻰ  ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،اﻟﻘﺎھرة  ،اﻟﻌدد  ، ١٠ /ﻟﺳﻧﺔ
١٩٥٨م .
• ﺟواﻧب اﻟدرس اﻟﺗﺻرﯾﻔﻲ ﻟﻠﻔظ )آﯾﺔ(  ،أﺑو أوس إﺑراھﯾم اﻟﺷﻣﺳﺎن  ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ  ،ﻣﺟﻠد  ، ٤٥ /ﻟﻠﻌﺎم  ١٩٩٦ـ ١٩٩٧م .
• اﻟﺣروف اﻟﺷدﯾدة واﻹﺑدال اﻟﺻوﺗﻲ ﻟﻠﮭﺟﺔ أﺳد ﻓﻲ أھوار ذي ﻗﺎر  ،ﺟﻼل اﻟدﯾن ﯾوﺳف
ﻓﯾﺻل  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ذي ﻗﺎر  ،ﻣﺟﻠد  ، ٢ /اﻟﻌدد  ، ٣ /ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٦م .
• ﻣﺻطﻔﻰ ﺟواد وآراؤه ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺻرف  ،د .ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب اﻟﺑﻛﺎء  ،ﻣﺟﻠﺔ آداب
اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ  ،ﻋدد  ، ٨ /ﻟﺳﻧﺔ ١٩٨٦م .
• ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﻣﺿﺎرع ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ،اﻷﺳﺗﺎذ ﺣﺎﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  ،ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،اﻟﻘﺎھرة  ،ﻋدد  ، ١٠ /ﻟﺳﻧﺔ ١٩٥٨م .
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ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
• اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ دﯾوان اﻣرئ اﻟﻘﯾس  ،د .ﺻﺑﺎح ﻋﺑﺎس اﻟﺳﺎﻟم  ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ،
ﺑﺈﺷراف أ.د .ﻣﺣﻣود ﻓﮭﻣﻲ ﺣﺟﺎزي  ،ﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة ١٣٩٨ ،ھ ـ
١٩٧٨م .
• أﺛر اﻟﻠﮭﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ﻛﺗب ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘرآن  ،أُطروﺣﺔ دﻛﺗوراه  ،راﻓد ﻣطﺷر
ﺳﻌﯾدان  ،ﺑﺈﺷراف  :أ.د .ﺻﺑﺎح اﻟﺳﺎﻟم  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل ١٤٣٠ ،ھ ـ ٢٠٠٩م .
• اﻟﺧﻼف اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم  ،ﻟﮕﺎطﻊ ﺟﺎر ﷲ ﺳطﺎم  ،أُطروﺣﺔ دﻛﺗوراه  ،ﻛﻠﯾﺔ
اﺑن رﺷد ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد  ،ﻟﺳﻧﺔ ٢٠٠٠م.
• اﻟﻌدول اﻟﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم دراﺳﺔ دﻻﻟﯾﺔ  ،أُطروﺣﺔ دﻛﺗوراه  ،ﺗﻘدم ﺑﮭﺎ  :ھﻼل ﻋﻠﻲ
ﻣﺣﻣود اﻟﺟﺣﯾﺷﻲ  ،ﺑﺈﺷراف  :أ.د .ﻣﺣﯾﻲ اﻟدﯾن ﺗوﻓﯾق إﺑراھﯾم  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻣوﺻل ١٤٢٦ ،ھ ـ ٢٠٠٥م .
• ﻗراءة اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ ) ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳّﻼم ( دراﺳﺔ ﻓﻲ ظواھرھﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  ،ھدى
ﻛﺎظم ﻋﯾﺳﻰ  ،ﺑﺈﺷراف  :أ.د .ﻣﺣﻣد ﺟﺑﺎر اﻟﻣﻌﯾﺑد  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة ١٤١٨ ،ھ ـ
١٩٩٧م .
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Abstract
This study investigates the morphological probability in The
Precious Qur'an. It aims at serving The Precious Qur'an seeking the
contentment of The Almighty Allah and serving Arabic which has
been honored by The Precious Qur'an where semantic meanings
overlap because of the morphological probabilities in terms of
structure and meaning. The main reason behind this phenomenon
is the Qur'anic recitations where there are many probable forms .
The other reasons are the variety of Arabic accents and derivational
and lexical roots. The effects of these in the morphological
probability in The Precious Qur'an are considered through
comparative study.
The morphological probability has expanded meaning on one
hand, and has given flexibility in using the morphological forms
within the Arabic accents and Qura'anic recitations employing
phonemes and morphemes.
In all cases, the morphological probability presented is
reasonable and convincing in terms of structure and meaning within
the Qur'anic context which governs the semantic meanings of the
morphological forms and guide them. The morphological probability
has different shapes based on the origins of Qur'anic utterances
and accepted logically and philosophically.
The probable forms related to the morphological probability have
been taken from the books of the meaning of Qur'anic words, the
books of problematic aspects of Qur'anic expressions, the books of
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recitations and some books of Qur'anic explanations. In all these
books, there have been an anonymous opinion indicating a
morphological probability in certain utterances. The study has
adopted a selective method in choosing the Qur'anic morphological
forms and discussing their changes in structure and meaning.
This study has been conducted in an introduction and five
chapters. The introduction reviewed three issues; probability as a
linguistic and idiomatic concept, the reasons of morphological
probability such as Qur'anic recitations which are the most important
and variety of languages and accents and the derivational origins
and lexical roots where comparative studies are involved, the last
issue is the difference between probability and discord.
Chapter One investigated the morphological probability under
the infinitive structure, it included four sections; the probability in the
origin of the infinitive, the probability between the infinitive and the
noun, the probability between the infinitive and the derived, and the
probability between the infinitive and the plural.
Chapter Two has been devoted to investigate the morphological
probability in terms of derived linguistic derivations. It is composed
of seven sections. Chapter Three discussed morphological
probability in the forms of plural, it is composed of three sections.
Chapter Four studied the morphological probability in terms of
verbs, it included four sections. Chapter Five was devoted to
morphological probability in other field, it is composed of four
sections allocated to probability in the origins and roots of
utterances, probability between the foreign utterance and its Arabic
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derivation, probability in masculine and feminine words, and
probability in singular and plural words. The results of this study
have been presented at the end of the study.
The most important problems faced by this study is the difficulty
of morphological behavior which is characterized with complexity
and stability. A unique feature of the study which is related the way
of identifying the probable form and distinguish it from the other
forms, this led to searching and following the references of the
meaning and syntax of Qur'anic words icluding exceptional or
strange aspects in addition to references of recitations and
explanations. With all the exactness and carefulness needed in
dealing with The Qur'an; the miraculous speech of The Almighty
Allah,

this caused additional difficulties to the ordinary ones

expected in scientific research.
I pray may the Almighty Allah , praise and gratefulness are due
to him, accept this work being intended purely to worship him, guide
me, and endow me patience, wisdom and success.
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