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ملخص البحث:

يعنى هذا البحث بدراسة اقتران الجانب الداللي في بحث األبواب الصرفية للفعل الثالثي المجرد بحركات عين

الفعل التي توجه داللة الفعل وتحددها بباب دون غيره ،فالضمة في عين الفعل ماضيا ومضارعا لها داللة على امتداد

الداللة زمانيا وشمولها مكانيا ،وكذا يمكن بها تحديد أفعال الباب الثالث .وكذا ضمة عين الماضي والمضارع معا تثبت
الداللة لألفعال مكانيا حول موضوع بخصوصه ،وبذا ينماز الباب الخامس بما دل على الطبائع والصفات الخلقية ،ويعد
اختصاص كل باب بداللة دون غيرها عامال مؤث ار في هذا التصنيف أيضا على نحو ما ذكروا من أن الباب الرابع يختص
بما دل على امتالء أو خلو إلخ ،أو بما دل على لون أو عيب أو حلية أو كبر أعضاء .وهكذا يبقى الموضوع في
خصائص األبواب مفتوحا للتحديد الداللي على أساس االستقراء القرآني وفصيح الكالم وما جاءت به المعجمات اللغوية.
الكلمات مفتاحية :أفعال ،ثالثي ،الداللة ،الصرف ،قياس.
Abstract:
This thesis study the coupling semantic side in search morphological doors did triple the
abstract movements of the eye act that directs sign the act and determined by the door without
the other, Valdmh in the eye of the verb's past, Mdharaa a sign along the significance
temporally and coverage spatially as well as can be determined, Title III actions. As well as
Vibrio past and present tense appointed together spatially demonstrate the significance of the
acts on the topic about it, thus Inmaz Part V as indicated by the natures and congenital
qualities.The competence of each other without the door in terms of a factor in this category
as well as stated that the Title IV shall have the indicated is full or empty, etc., or as indicated
by the color or defect or trinket or old members. So keep the subject in the characteristics of
the doors open to determine the semantic based on the extrapolation of use and the Quranic
eloquent speech and language brought him Almagamat.
Keywords: Actions, tri, Semantics, Morphology, Indicators
المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن صحبه
بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد:
فتعد األبواب الصرفية من الموضوعات الشائكة في الصرف العربي ،لتعدد أبواب الفعل من الجذر الواحد تارة وكثرة
األفعال الشاذة عن بابها تارة أخرى .فكل باب يذكره الصرفيون تخرج من ضوابطه أفعال تكاد تكون أكثر من الداخلة فيه.

وربما يعود ذلك إلى إقصاء الجانب الداللي عند وضع الضوابط الصرفية لألبواب ،إذ اعتمد الصرفيون الضابط اللفظي
لألفعال من حيث كون الفعل صحيحا أو معتال أو مضعفا أو مجي عينه أو المه حرفا حلقيا ،وغير هذه من الضوابط التي
تنبع من لفظ الفعل نفسه .ويبدو أن الصرفيين أدركوا أن التمسُّك بالضابط اللفظي وحده غير كاف في تصنيف األفعال

الثالثية على أبوابها ،ولذا جاوزوا لفظ الفعل إلى صيغته تارة والى التركيب تارة أخرى بغية الوصول إلى قواعد رصينة
ٍ
تصنيف أمثل لهذه األفعال على أبوابها الستة ،فلجؤوا إلى تلمس معنى شامل يجمع الفعال
يمكن االعتماد عليها في
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الثالثية المنتظمة في بناء صرفي معين على معنى واحد ،كجمعهم أفعال الباب الرابع على معنى االنفعاالت النفسية
العارضة وأفعال الباب الخامس على الطبائع الثابتة ،وكذا اعتمدوا على تعدي الفعل ولزومه معيا ار لتصنيفه في أحد
األبواب الستة ،ولكنهم فوجئوا بأن االحتكام إلى هذه الضوابط الثالثة (اللفظي والصيغي والتركيبي) ليس كافيا في الظفر
بهذا التصنيف الشامل ،إذ خرجت عن تصنيفهم هذا عدة أفعال ثالثية لم تحوها هذه الضوابط ،فلم يجدوا إال التشذيذ مجاال

رحبا في الخالص من تشعبات هذه المسألة  .وانه ألمر غريب جدا أن يطال هذا الشذوذ كثي ار من األفعال الثالثية المجردة

في القرآن الكريم ،ولكثرة أمثلة الفعل الثالثي المجرد في التعبير القرآني التي وجهت توجيها شاذا ،آثرت االكتفاء منها في
هذا البحث بدرس جملة من األمثلة المتنوعة من الصحيح والمهموز والمضعف والمعتل على سبيل االنتخاب ال
االستقصاء ،إذ المقام يطول بدرس األفعال الشاذة كلها سواء في التعبير القرآني أم القراءات القرآنية  .واختط البحث منهجه

بالوقوف على أقوال المعجميين والمفسرين التي أغرقت في االعتباط ،فأذعنت للشذوذ الصرفي في معظم األمثلة  ،وفرقت
مشتقات الجذر الواحد في أبواب صرفية متعددة دونما ضابط محكم .

ومن ثم جاءت فكرة هذا البحث الذي اصطبغ بصبغة تحليلية نقدية لتلك األقوال االعتباطية بغية نقضها
والتأسيس لضابط داللي رصين يوائم بين الصيغة الفعلية والنسق التركيبي الذي يشتمل عليها ،وهذا الضابط الداللي ينبع
من لفظ الفعل نفسه أوال ،ثم يراعي اتساقه مع األلفاظ في النص ثانيا وبقدر رقي ذلك النص يرتقي ذلك الضابط الداللي

بنفسه فيأتي رصينا محكما أو دون ذلك .

التمهيد

أبواب الفعل الثالثي بين التقعيد واالستعمال

أطبق الصرفيون على أن الفعل الثالثي الصحيح حين يأتي ماضيه مفتوح العين يكون مضارعه مضموما أو

مكسو ار ،إال إذا كنت عينه أو المه حرفا حلقيا حينئذ تفتح عين

()1

 .والفيصل بين كسر عين المضارع وضمها

المضارع

في األفعال التي تخلو من أحرف الحلق في عينها والمها هو العرف اللهجي المسموع القائم على الذوق واالستحسان في
كلم العربية .ومن ثم احتدمت أقوالهم في حركة عين المضارع الذي ماضيه مفتوح العين وليس المه وال عينه حرفا حلقيا ،أ
يضم ؟ ( )2فنقل عن الفراء قوله (( إذا أشكل عليك ( يف ِعل أو يفعل) فثب على ( ِ
يفعل) بالكسر ألنه الباب
يكسر أم
ُّ
عندهم))( ،)3وفسر قول الفراء هذا بأنه احتكم إلى كثرة استعمال الكسر في عين المضارع بإزاء ضمها وسماها (الباب

عندهم)( ،)4وعزي إلى أبي زيد األنصاري تجويزه األمرين الضم والكسر دون ترجيح بينهما ،إذ ال يوجد فضل مزية إلحدى

الحركتين على األخرى في عين المضارع غير المسموع( .)5فاالحتكام يكون للذوق الشخصي عند أبي زيد األنصاري في

معرفة حركة عين المضارع غير المسموع  ،أما المسموع فينبغي أال يجادل في حركة عينه ،وعلى الرغم من ذلك جودل فيه
أيضا ،فقيل :إن حركة عينه جائز فيها الضم والكسر معا،إذ عزي إلى الجرمي قوله  (( :سمعت أبا عبيدة معمر بن المثنى

يروي عن أبي عمر بن العالء قال :سمعت الضم والكسر في عامة هذا الباب لكن ربما اقتصروا فيه على أحد وجهين :أما

ِ
(يضرب ويغبِط))
على الضم كقولك( :يقتل ويخرج) ،وأما على الكسر فقط نحو

()6

 .وقال ابن عصفور يصف تعاقب

الضم والكسر على عين المضارع(( :هما جائزان سمعا للكلمة أو لم يسمع إال أحدهما)) ( ،)7وعلى هذه الشاكلة نظر
()8

بعضهم إلى الفعل الثالثي المضعف ،فجوز الضم والكسر في عين مضارعه
المجرد الصحيح المفتوح العين مما ليس عينه وال المه حرفا حلقيا.

٧٥٨

شأنه في هذا كشأن سائر أمثلة الثالثي
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وثمة فريق من علماء العربية لم ير ِ
تض االحتكام إلى االستحسان الشخصي والقياس على كثرة االستعمال في تعيين حركة
المضارع ،فجاوز ذلك إلى البناء الصيغي للفعل المجرد تارة فجمعوا األفعال الدالة على الطبائع الالزمة والسجايا الخلقية

الثابتة في باب واحد هو الخامس المضموم العين في الماضي والمضارع ( ،)9وجمعوا األفعال ذات االنفعاالت النفسية
(.)10

العارضة أو الدالة على خلو وامتالء على أفعال الباب الرابع الذي تكسر عينها في الماضي وتفتح في المضارع

وتارة

أخرى لجؤوا إلى سياق الكالم المشتمل على الفعل الثالثي تارة أخرى بغية تحديد حركة عينه .ولذا قسموا الفعل الماضي

المفتوح العين على متعد والزم ،و أروا أن القياس في مضارع المتعدي هو الكسر وفي مضارع الالزم هو الضم(.)11وعلل

بعضهم لزوم الكسر في المضاعف الالزم ولزوم الضم في المضاعف المتعدي بأن ضمائر النصب تتصل كثي ار باألفعال
()12

فآثروا ضم عين المتعدي

المتعدية وهي مبنية على الضم فلو كسرت عين المتعدي لزم الخروج من الكسر إلى الضم
طلبا للخفة فقالوا (:يم ُّده) بدال من ِ
(يم ُّده) ،وأعجب بعضهم بهذا القياس فأطلقه على أمثلة الثالثي المضعف ،فرأى أنها

تأتي على ثالثة أقسام :األول هو الثالثي المضعف المتعدي بنفسه وهذا مضارعه مضموم العين ،والثاني هو الثالثي
المضعف المتعدي بحرف الجر وهذا يجوز في مضارعه الضم والكسر معا ،والثالث هو الثالثي المضعف الالزم وهذا

مضارعه مكسور العين( ،)13لكنهم أدركوا أن هذه المسألة ال قياس محكم لها ،فرأى حذاقهم أن (يفعل) في المضاعف
المتعدي أكثر من ( ِ
يفعل) ( ،)14ولما وجد بعض مؤيدي هذا الفريق انكسار هذا القياس استدرك عليه بأن المتعدي والالزم
قد يتداخالن فيأتي أحدهما في موضع اآلخر ،وربما جاء الفعل الواحد على البابين معا(.)15

وهكذا سارت مسألة تصنيف أمثلة الفعل الثالثي على أبوابها عند القدماء بين القول بالقياس المكسور واالستحسان

المفضول ،وفي العصر الحديث أعاد إبراهيم أنيس بحث المسألة سريعا في كتابه (من أسرار العربية) رغبة في حسم الجدل
والخالف فيها ،فذكر أن األسس التي يرتكز عليها اشتقاق المضارع من الماضي تنحصر في ثالثة هي:

 -1المغايرة بين صيغتي الماضي والمضارع بالحركات ،فكلما اختلفت الحركات حسن الكالم واتسق ،وربما يكون هذا
األساس منقوضا بإقرارهم ثالثة أبواب من أصل ستة اتحدت فيها حركة العين في الماضي والمضارع هي الثالث والخامس

والسادس ،على الرغم من أنها ال تشكل الكثرة الغالبة كما في أمثلة البابين األول والثاني .

 -2أثر صفات الحروف ومخارجها في إيثار حركة دون أخرى في عين الفعل  ،وهذا األساس تنبه عليه القدماء ،بدءا من
سيبويه  ،لما اشترطوا في أفعال الباب الثالث أن يكون عينها أو المها حرفا حلقيا ولم نجد لدى إبراهيم أنيس أمثلة أخرى.
 -3وظيفة الفعل في الكالم ،إذ تلزم الفعل في كل لهجة حركة خاصة في الماضي والمضارع ،وسبقت اإلشارة إلى أن

القدماء لم يفتهم أن يفرقوا بين حركة عين الفعل المتعدي وحركة عين الالزم فاحتدم الجدل بينهم على نحو لم يجد له

الدكتور إبراهيم أنيس حال.
وما يلحظ في هذه األسس إغفالها الضابط الداللي في تصنيف السلوك الصرفي للفعل الثالثي المضعف،
فالمعروف أن التتابع الصوتي يقع في الكلم العربي اعتباطيا وتلقائيا وال يترتب عليه أثر داللي مقصود ،والمطلوب في
سلوك األفعال نحو أبوابها أن ال يكون عبثيا عشوائيا بل قصديا مدركا.
المطلب األول:أبواب الفعل السالم بين الشذوذ الصرفي والضابط الداللي :
 -1ركن يركن

()16

ِ
الشيء :جانبه األقوى،
 ،ومادته تدل على (( قوة  ،فركن

وردت مشتقاته في أربعة مواضع من التنزيل العزيز
ركن ٍ
وما يأوي إلى ٍ
شديد،أي ِ :عز ومنع ٍة  ،ومن الباب :ركنت إليه أركن ،وهي كلمة نادرة على فعلت أفعل من غير حرف
()17
حلق  ...ويقال :جبل ركين ،أي :له أركان عالية ،وركنت إليه،أي ِ :ملت ،وهو من الباب؛ألنه سكن إليه وثبت عنده)) .
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ِ
وفي قوله تعالى بشأن فرعون { :فتولَّى ِبرك ِن ِه وقال س ِ
بجمع ِه وجنوده
ون} [الذاريات  (( ]39:المراد بالركن أي
احٌر أو مجن ٌ
كالركن الذي يتقوى به البنيان))( ، )18وحكم الصرفيون واللغويون على الفعل (ركن يركن) بالشذوذ
الذين كان يتقوى بهمُّ ،

في بابه ،لمجيئه على الباب الثالث وليست عينه وال المه حرفا حلقيا ( .)19والباب الثالث مشروط بكون ثانيه أو ثالثه من

حروف الحلق ،و(( إنما ناسب حرف الحلق عينا كان أو الما أن يكون عين المضارع معها مفتوحا،ألن الحركة في الحقيقة
بعض حروف المد ،بعد حرف المتحرك بال فصل...ثم إن حروف الحلق سافلة في الحلق يتعسر النطق بها ،فأرادوا أن
يكون قبلها إن كانت الما الفتحة ،التي هي جزء األلف ،التي هي ُّ
أخف الحروف فتعدل خفتها ثقلها )).

()20

وذكر المعجميون آراء مختلفة لمجيء الفعل (ركن) أصالة من الباب األول  ،أو أصالة من الباب الرابع ،ثم
صار على الباب الثالث بالتداخل .ومعنى ذلك أن لهذا الفعل لغتين مشهورتين إحداهما من وزن واألخرى من وزن آخر.
ولشيوع هاتين اللغتين قد يأخذ العربي الفعل الماضي من لغة المضارع من لغة أخرى فيتم التداخل ويحصل من ذلك لغة

ثالثة ،والفعل ركن ورد على لغتين األولى بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع (ركن يركن) والثانية بكسر العين
في الماضي وفتحها في المضارع ِ
(ركن يركن) وبعد شيوع اللغتين تكونت لغة ثالثة من ماضي األولى ومضارع الثانية هي
(ركن يركن) (.)21

ونقل المفسرون( )22أن قراءة الجمهور للفعل المضارع بفتح العين كما في قوله تعالى {:وال تركنوا إِلى الَِّذين
سكم َّ
النار وما لكم ِمن د ِ
ون اللَّ ِه ِمن أولِياء ث َّم ال تنصرون} [هود  ،]113:والماضي من هذا (رِكن) بكسر
ظلموا فتم َّ
العين كـ(عِلم) ،وهذه اللغة الفصحى وقيل :هي لغة قريش( .)23وق أر جماعة (تركنوا) بضم العين وهو مضارع (ركن) بفتحها

كـ:قتل يقتل ،وقال الراغب )) والصحيح أن يقال :رِكن يركن وركن يركن بالكسر في الماضي مع الفتح في المضارع
()24

ولذا يكون قولهم  :ركن يركن بالفتح فيهما من التداخل ،فتحصل من

وبالفتح في الماضي مع الضم في المضارع ))
هذا أنه يقال  :رِكن (بكسر العين وهي اللغة العالية) و(ركن) بفتحها وهي لغة قيس وتميم  ،ونجد وفي المضارع

الضم(.)25
ثالث:الفتح ،والكسر  ،و ُّ

ولتحديد داللة الفعل ال بد من تمييزه عن (الميل) الذي فسروه به  ،فهل الركون إلى الشيء يعني الميل إليه بال

فارق؟ فتتبع االستعماالت اللغوية لمشتقات الجذر (مال) يكشف عن أنه يستعمل في المحسوسات دون المعنويات بمعنى
تدل على ان ِحر ٍ
العدول إليها(،)26فهذه الكلمة(( ُّ
اف ِفي الشي ِء إِلى جانِ ٍب ِمنه .مال ي ِميل ميال .فِإن كان ِخلقة ِفي الشي ِء

فميل)) (،) 27أي إن هذا الفعل على الباب الثاني لما هو مادي من االنحرافات  ،وعلى الباب الرابع للعيوب الخلقية
المحسوسة أيضا ،واستعماالته اللغوية في الماديات كثيرة ،قال تعالى {:وَّد الَِّذين كفروا لو تغفلون عن أسلِح ِتكم وأم ِتع ِتكم
في ِميلون عليكم ميل ًة و ِ
احدةً} [النساء  ،]102:ومنها الميل في لبس العمامة وفي البناء  ،وميل الراكب على السرج( ،)28أما

في المعنويات فهي تكون بالصيغة ال بالمادة المجردة ،فيقال:استماله،أي :أمال قلبه إليه(، )29وما ورد في المعنويات فال
النس ِ
ينفك عن تصور مادي له  ،وعلى هذا يدل االستعمال القرآني  {:ولن تست ِطيعوا أن تع ِدلوا بين ِّ
اء ولو حرصتم فال
ت ِميلوا ك َّل المي ِل فتذروها كالمعلَّق ِة وِان تصلِحوا وتتَّقوا فِإ َّن اللَّه كان غف ا ِ
يما} [النساء ، ]129:إذ فسرت اآلية نفسها
ً
ور رح ً
هذا الميل بالترك الدائم للزوجة وتفضيل األخرى عليها وكذا ورد الفعل في موضع آخر من السورة نفسها  {:واللَّه ي ِريد أن
ِ
ِ
يتوب عليكم وي ِريد الَِّذين يتَِّبعون َّ ِ
يما}[النساء  ،]27:إذ ورد هذا الميل بعد األمر باتباع سنن
الشهوات أن تميلوا مي ًال عظ ً
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األولين  ،ولذا فسر الميل بمخالفة الشرائع من ارتكاب الزنى على ما بينته اآلية قبلها  ،وهو تفسير محسوس الستعمال هذا
الفعل.

ولتحديد معنى الفعل (ركن) ال بد من تمييزه عن فعل آخر فسر بالميل وهو الفعل (صغا) الذي ذكرت له المعجمات

أكثر من باب ،اذ أجازوا فيه أن يرد من الباب الرابع والثالث واألول  ،بمعنى الميل فيها كلها

()30

.

ومن تتبع االستعماالت اللغوية لهذا الفعل نجده ال يأتي إال في المعنويات وعليه التعبير القرآني كقوله تعالى {:
ولِتصغى إِلي ِه أف ِئدة الَِّذين ال يؤ ِمنون ِباْل ِخرِة ولِيرضوه ولِيقت ِرفوا ما هم مقت ِرفون} [األنعام  ]113:وقوله تعالى  {:إِن تتوبا
ِ
ِ
ِِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ َّ
ِ
ِ
ير}
إلى الله فقد صغت قلوبكما وِان تظاه ار عليه فإ َّن الله هو مواله وجب ِريل وصالح المؤمنين والمال ئكة بعد ذلَ ظ ِه ٌ
[التحريم  ،]4:ولم نقف على استعمال مادي لهذا الفعل إال فيما ذكرته المعجمات من صغو الشمس  ،وهو ميلها
للغروب( ،)31وهو استعمال ورد عندهم بالفعل ( مال) ،إذ يقال (( :ومال ِت الشمس ميوال :ضيفت للغ ِ
روب ،أو زالت عن كبِِد
()32

السماء))

.ولذا يمكننا أن نقرر استعمال الصغو في المعنويات مع االلتفات إلى أنه ميل قلبي نحو حق أو باطل ،

وينماز نوع الصغو بالمذكور بعد حرف الجر (إلى) أو (الالم) على حين يختص الفعل زاغ بالميل عن الحق إلى الباطل،

إذ (( الزيغ الميل عن االستقامة)) ،)33(.ولذا ال يستعمل إال مع حرف الجر (عن) ألن (( الزيغ مطلقا ال يكون إال الميل

عن الحق ،يقال :فالن من أهل الزيغ  ،ويقال أيضا :زاغ عن الحق)).)34(.

وقد ورد الصغو في التعبير القرآني بمعنى الميل نحو الباطل ،ففي قوله تعالى {:إِن تتوبا إِلى اللَّ ِه فقد صغت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ير} [التحريم  ]4:لم يذكر
قلوبكما وِان تظاه ار عليه فِإ َّن الله هو مواله وجب ِريل وصالح المؤ ِمنين والمال ئكة بعد ذلَ ظ ِه ٌ
حرف الجر ومجروره لوضوحهما في الكالم لمجيء (قد) بعد (إن) الشرطية ،فلو كان الشرط بال (قد) لصار الصغو إلى
الحق،أي  :إن تتوبا إلى اهلل صغت قلوبكما إلى الحق  ،وهو جواب الشرط ،لكن وجود حرف التحقيق (قد) وجه مدلول
(صغا) نحو الباطل ،ألن (قد) تفيد تقرير حالهما وجواب الشرط مفهوم ،وهذا كقولنا :إن تدرس فقد طال صبري عليك
وسأكافئك ،وان تلعب فعندي عقابك.

ومن أمثلة استعمال الصغو بمعنى الميل إلى الحق قول علي بن أبي طالب (عليه السالم) لمالك األشتر يوصيه

بالطبقة الفقيرة من الرعية ((:فليكن صغوك لهم وميلك معهم)) ( ،)35فكأنه أمر الوالي بالميل العاطفي نحو هذه الطبقة
المحتاجة  ،ثم الميل المادي وهو االلتفات بالعطايا والخير لهم .
أما الركون فداللته على القوة توجه معناه نحو الميل العقلي المعنوي ،فكأن المركون إليه اتصف بالقوة واإلقناع

فساغ للراكن الميل إليه ،ولذا نجد المعجمات تذكر أن الركون يعني السكون للمركون إليه فضال عن الميل الثبات(،)36

ويتضح ذلك في قولهم ((:ركنت إلى زيد :اعتمدت عليه))( ،)37وميز أبو هالل بين الركون والسكون بأن الركون هو ((

السكون إلى الشيء بالحب له واإلنصات إليه ،ونقيضه النفور عنه أو السكون :خالف الحركة))( ،)38ولما كان المعنى في
الركون هو االطمئنان إلى المركون وامتالء النفس بالطمأنينة نحوه ،نرى مجيء هذا الفعل من الباب الرابع ال من الباب

الثالث الختصاصه بهذه الداللة  ،أما االستعمال القرآني فال دليل منه عندهم على أن الفعل من الباب الثالث ؛ألن القرآن
الكريم لم ِ
سكم َّ
النار وما لكم ِمن
يأت بماضي الفعل (ركن)  ،وانما أورد المضارع منه  {:وال تركنوا إِلى الَِّذين ظلموا فتم َّ
د ِ
يال} [اإلسراء
ون اللَّ ِه ِمن أولِياء ث َّم ال تنصرون} [هود  ، ]113:وكذا { ولوال أن ثبَّتناَ لقد ِكدت تركن إِلي ِهم شي ًئا قلِ ً
 ،]74:وقد صدر الفيومي القول بمجيئه من الباب الرابع جاعال األبواب األخرى لغات فيه أو من باب التداخل على الباب
()39

الثالث

.
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أبواب الفعل الثالثي في التعبير القرآنيّ بين الشذوذ الصرفيّ والضابط الدالليّ

أ.م.د .هاشم جعفر حسين

أ.م .د .جنان ناظم حميد

وللفائدة نقول :إن الفعل (صغا) هو على الباب الرابع دون ما ذكروا له من أبواب ،ألنه دال على االمتالء القلبي
أو على العيب الخلقي ،وهما معنيان خاصان بأفعال هذا الباب ،فيقال(( :صغا يصغو ويصغى صغوا ،وص ِغي يصغى
صغا وص ِغيا :مال ،أو مال حنكه ،أو أحد ِشقي ِه ،وهو أصغى ))(.)40
 -2ق ِنط يقنط

()41

وذكر الجوهري أنه يأتي على األبواب كلها إال الخامس ،

وردت مشتقاته في ستة مواضع من التعبير القرآني،
فيقال من الباب الثاني :قنط يقنِط قنوطا ،مثل :جلس يجلِس جلوسا  ،ومن الباب األول :قنط يقنط ،مثل قعد يقعد ،فهو
قانط ،ومن الباب الرابع :قنِط يقنط قنطا ،مثل ِ
تعب يتعب تعبا  .فهذه ثالثة أبواب مسموعة في كالم العرب ،ثم يحصل
التداخل بينها ،فينشأ بابان آخران ،فيقال من الباب الثالث :قنط يقنط بالفتح فيهما ،ومن الباب السادس :قنِط يقنِط بالكسر

فيهما( ،)42وهنا يوس ع الجوهري من أبواب هذا الفعل ،على حين رأى أغلب اللغويين أن الفعل يأتي من البابين الرابع والثاني
أصالة ومن الباب الثالث تركيبا

()43

.

()44

وجعل المعجميون معنى القنوط مرادفا لمعنى اليأس

 ،وفسروا اليأس بأنه (( قطع الرجاء))
()46

عد مرادفا للقنوط ،فقيل (( :اليأس واليآسة  :القنوط  ،ضد الرجاء أو قطع األمل ))
()47

بينهما سوى المبالغة  ،فذكر (( أن القنوط أشد مبالغة من اليأس))

()45

 ،وهو معنى

 ،ولم يقدم أبو هالل فرقا واضحا

.

أما المفسرون ومعربو القرآن فلم يرد لديهم ما يقطع بداللة الفعل وبابه ،فعزي إلى أبي علي الفارسي قوله (( :فتح

النون في الماضي ،وكسرها في المستقبل من أعلى اللغات))( .)48وفي هذا القول تعريض بالقرآن الكريم ،فكأنه جنح نحو
لغة ليست عالية فجاء بالفعل المضارع مفتوح { قال ومن يقنط ِمن رحم ِة رِّب ِه إَِّال الضَّالُّون} [الحجر  ]56:مع أن اللغة

العالية جاءت به مكسو ار بحسب قول الفارسي  .وأدرك السمين الحلبي أن هذا القول مرجوح ورجح فتح عين الفعل قائال((:
ويرجح قراءة (يقنط) بالفتح قراءة أبي عمرو في بعض الروايات (فال تكن من الق ِنطين) كف ِرح يفرح ،فهو ف ِرح)) (.)49

ولمعرفة باب الفعل (قنط) ال بد من التمييز بين معاني األفعال  ( :قنِط ،ويئِس ،وج ِزع) فداللة كل منها توضح

علة مجيء اليأس والجزع من الباب الرابع ،والقنوط من الباب الثالث أصالة ال تركيبا ،بدليل االستعمال القرآني ،ومن
البحث نجد أن اليأس على نحو ما ذكروا هو انقطاع األمل من حصول الخير لليائس ،وهذا المعنى موجود في كل من
القنوط والجزع ،غير أن الفروق تأتي من المالمح الداللية الخاصة بهما ،فالقنوط على ما عرفوه  :يأس،أي انقطاع لألمل
والرجاء ،ولكنه انقطاع مستمر ودائم لهذا الرجاء ،فالقنوط يأس مستمر طويل ال ينتهي ،وما يعزز هذا هو االستعمال
ِ
ِ ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يعا إَِّنه
القرآني لهذا اللفظ  {:قل يا عبادي الَّذين أسرفوا على أنفس ِهم ال تقنطوا من رحمة اللَّه إِ َّن اللَّه يغفر الذنوب جم ً
الر ِحيم} [الزمر  ، ]53:إذ استعمل القنوط مع اإلسراف وهو مجاوزة الحد في ارتكاب الذنوب ،وهذا بعد زمني
هو الغفور َّ

لما أسرف من الذنوب يالئمه (القنوط) ال اليأس ؛ألن القنوط يقابل طول مدة ارتكاب الذنب وفي قول إبراهيم (عليه السالم)
لما بشر بالغالم  {:قالوا ب َّ
ق فال تكن ِمن الق ِان ِطين} [الحجر  ،]5:إذ الءم استعمال القنوط مع امتداد العمر
شرناَ ِبالح ِّ
الناس رحم ًة ف ِرحوا ِبها وِان ت ِ
حتى مسه الكبر  ،وكذا  {:وِاذا أذقنا َّ
صبهم س ِّيئ ٌة ِبما قدَّمت أي ِدي ِهم إِذا هم يقنطون} [الروم

 ،]36:فاستعمل القنوط مع السيئة المتعمدة والتي هي بكسب اإلنسان  ،فهو يأس مقابل لفعل مضى من صنع النفس
السيئة ولذا يفهم من قوله تعالى  {:وهو الَِّذي ينِّزل الغيث ِمن بع ِد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولِ ُّي الح ِميد} [الشورى
ٍ
مساو للقنوط واال لما أخبر
 ،]28:أن الغيث جاء بعد طول جدب ،ولم يك طارئا عليهم ،ومن هنا ثبت أن اليأس غير
اْل نسان ِمن دع ِ
بهذين المادتين عن حال اإلنسان{ ،ال يسأم ِ
سه َّ
وس قنوطٌ} [فصلت  ،]49:فهذه
اء الخي ِر وِان م َّ
الشُّر فيئ ٌ
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ِ
تكتف بهذا الوصف بل أضافت له
اآلية الكريمة أخبرت بأن اإلنسان يقطع الرجاء عندما يمسه الشر بلفظ اليأس ،ولم
القنوط ليناسب طول يأسه مع عدم سأمه وهو طول ملله من دعاء الخير ،على حين لم يوصف اإلنسان بالقنوط في
موضع آخر ولم يذكر فيه السأم واكتفي بوصفه باليأس  {:وِاذا أنعمنا على ِ
سه َّ
اْل نس ِ
الشُّر
ان أعرض ونأى ِبج ِان ِب ِه وِاذا م َّ

وسا} [اإلسراء . ]83:
كان يئ ً
واالستماع إلى التعاقب الصوتي لمادة (قنط) عند تعاقب الطاء والتاء يعضد هذه الداللة في قنط؛ ألن القنوت
()50

يدل على الطاعة

لكنهم خصوا هذه الطاعة بالطول إذ يقال ((:أقنت :دعا على عدوه ،وأطال القيام في صالته  ،وأدام

الحج ،وأطال الغزو))( .)51أما الجزع فقد ذكروا أنه يدل على(( االنقطاع  ...ومنه جزع الوادي ،وهو الموضع الذي يقطعه

من أحد جانبيه إلى الجانب ،ويقال هو منعطفه ،فإن كان كذا فألنه انقطع عن االستواء فانفرج ،والجزع  :نقيض
()52

الصبر))

 ،ومنهم من خصصه بالسعة (( فال يسمى جزعا حتى تكون له سعة تنبت الشجر))( ،)53والتدبر في معنى

جزع بالنظر إلى مقابله الصوتي (جزع) يفضي إلى أن الجزع هو يأس ُّ
يمتد إلى عمق النفس وكأنه يقطع األمل عند
اء علينا أج ِزعنا أم صبرنا ما لنا ِمن م ِحيص}
صاحبه من جذوره ،وبذا ناقض الجزع الصبر كما في قوله تعالى{ :سو ٌ

[إبراهيم ]21 :لما في الصبر من سكون وهدوء ،وال يوجد في الجزع الدال على االضطراب ،ومن هنا قوبل الجزع بالصبر
ِ
في حق الهلوع دون غيره قال تعالى { :إِ َّن ِ
سه َّ
وعا} [المعارج  ، ]20-19:فالهلوع هو
وعا إِذا م َّ
الشُّر جز ً
اْل نسان خلق هل ً
المسرع إلى اليأس وان لم يقع عليه الشر ،وليس هو أفحش الجزع على ما ذكر أصحاب المعجمات ( ،) 54ذلك ألن

االستعمال القرآني جعل الجزع مشروطا بمس الشر ،أي إن الهلع هو يأس بال مس للشر ،فضال عن أن المعجمات تذكر
لنا األصل الحسي للهلع وهو السرعة فيقال ((:ناقة هلوع ،وهي التي تضجر فتسرع بالسير))( ،)55و(( و ِ
الهالع النعام السريع

في م ِ
ضي ِه))

()56

.

ومما تقدم نستطيع القول :إن المواد الثالث(:يئِسِ ،
وجزع ،وقنِط) تشترك في انقطاع الرجاء من الشيء المرجو،

غير أن الجزع يختص بعمق اليأس  ،والقنوط يختص بطول اليأس وهذه الثالثة ال تصح بحق الرحمة اإللهية ،إذ ورد الذم
سسوا ِمن
لهذه الثالث بحق الخالق  {:قال ومن يقنط ِمن رحم ِة رِّب ِه إَِّال الضَّالُّون}[الحجر  { ،]56:يا ب ِن َّي اذهبوا فتح َّ
يه وال تيأسوا ِمن رو ِح اللَّ ِه إَِّنه ال ييأس ِمن رو ِح اللَّ ِه إَِّال القوم الك ِ
يوسف وأ ِخ ِ
افرون}[يوسف ،]8 :أما في الموضوعات

اإلنسانية األخرى فاليأس والجزع يصحان؛ألنه انقطاع رجاء من أمر دنيوي انقطاعا ظاه ار يسي ار على ما في اليأس ،أو
انقطاعا شديدا بالغا في النفس ،على ما في مادة (جزع) ،ولذا يطلق اليأس على انقطاع الرجاء من الحيض {:و َّ
الال ِئي

الال ِئي لم ي ِحضن وأوالت األحم ِ
يض ِمن ِنس ِائكم إِ ِن ارتبتم ف ِعدَّته َّن ثال ثة أشهر و َّ
ي ِئسن ِمن الم ِح ِ
ال أجله َّن أن يضعن
حمله َّن ومن يتَّ ِ
الرسل وظ ُّنوا أ َّنهم
ق اللَّه يجعل له ِمن أم ِرِه يسًار} [الطالق ،]4:وكذا في حق الرسل {:حتَّى إِذا استيأس ُّ
قد ك ِذبوا جاءهم نصرنا فن ِّجي من نشاء وال يرُّد بأسنا ع ِن القوِم المج ِرِمين}[يوسف،]110:فضال عن وروده في حق

الكفار كما في سورتي(الممتحنة:اآلية ،13والمائدة:اآلية .)3أما القنوط فال يجوز في الماديات ،لداللته على دوام اليأس
ٍ
ٍ
منتف بانتفائها وبنعمة نسيانها.
منتف بحق اإلنسان لحدوث الموضوع أي تغيرها وعدم دوامها ،فالقنط عليها
وهو

-3هلَ يهلَ
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بلغت أمثلة االشتقاق منه أربعة وستين في التعبير القرآني
والرابع ،إذ جاء في القاموس المحيط((:هلك ،كضرب ،ومنع ،وعلِم ،هلكا بالضم ،وهالكا ،وتهلوكا ،وهلوكا بضمهما،
ومهلكة ،وتهلكة ،مثلثتي ِ
الالم  :مات)) )58(.وأعالها لغة التنزيل العزيز (هلك يهلِك) على الباب الثاني ،كما في قوله
الركب أسفل ِمنكم ولو تواعدتم الختلفتم ِفي ال ِميع ِاد ول ِكن ِليق ِ
ضي
تعالى { :إِذ أنتم ِبالعدوِة الدُّنيا وهم ِبالعدوِة القصوى و َّ
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ِ
ِ
ِ ِ
َّ
َّ
يم} [األنفال . ]42 :ورأى
الله أمًار كان مفعوًال ليهلَ من هلَ عن ب ِّينة ويحيى من ح َّي عن ب ِّينة وِا َّن الله لسميعٌ عل ٌ
الصرفيون أن مجيأه على الباب الثالث في التعبير القرآني إنما هو من تداخل اللغات وليس الفعل هلك مقيسا في هذا
الباب ،لخلوه من حروف الحلق في عينه والمه ،إذ عدوه من الباب الثالث من تداخل اللغات ال قياسا وأصالة فيه(،)59
فأفعال الباب الثالث على قياس الصرفيين ال تكون إال مما عينه أو المه حرف حلق(،)60على حين لم يجد فريق من

المفسرين حرجا في تشذيذ فتح الالم في عين المضارع على الرغم من كونها قراءة شائعة ،فلما وقفوا على قوله تعالى{ :
ض لِيف ِسد ِفيها ويهلَِ الحرث و َّ
واذا تولَّى سعى ِفي األر ِ
النسل واللَّه ال ي ِح ُّب الفساد} [البقرة  ،]205:ذكروا أن الفعل قرئ((

ماض ِ
اف (،الحرث) رفعا على الفاعلية  ،وفتح عين المضارع هنا شاذ لفت ٍح عين ِ
ورفع الك ِ
ويهلك ،بفتح ِ
يه ،وليس
الياء والالم ِ
عينه وال المه حرف حلق  ،فهو مثل ركن يركن بالفتح فيهما)).)61(.

ويمكن توجيه خروج الفعل (هلك) عن بابه المقيس لما جاء على الباب الثالث بأن هذا الباب ال وجود له في

كالم العرب ولم يرد في شعر وال نثر أنهم استعملوا الماضي والمضارع مفتوحي الالم ،وما ذكر من تنظير للفعل هلك
بباب(منع) إنما هو من تداخل البابين الثاني والرابع المسموعين في الفعل ،ذلك أن مصادر الفعل (هلك) تشهد باستعمال
هذين البابين ،فقد ورد في كالم الرب عدة مصادر للفعل كلها بمعنى الموت ،ذكرها الفيروزآبادي بقوله(( :هلكا ،بالضم،
وهالكا وتهلوكا وهلوكا ،بضمهما ،ومهلكة وتهلكة ،مثلثتي ِ
الالم))( ،)62فالفعل هلك يكون من الباب الثاني إذا كان بمعنى
الموت الحقيقي  ،أما إذا كان بمعنى الموت المجازي فيأتي على الباب الرابع لما تحمله أفعال هذا الباب من داللة على

االنفعاالت النفسية العارضة ،فكأنه أشرف على الهالك  ،لكنه لم يمت ،وما يعضد هذا االستعمال المجازي للفعل هلك أن
المعجميين صرحوا بأن طائفة من مشتقاته وردت بمعنى مجازي يحاكي ما استظهرناه هنا من قبيل قولهم (( :فالن ِهلكة،
كعن ٍبِ :
بالكسر ،من ال ِهل ِكِ ،
ِ
ساقطة ِمن السو ِاق ِط))( ،)63وقد سمع (هلك هلكا) بفتح العين والالم مصدر للفعل من الباب

الرابع ،فهذا بمنزلة الفرح والحزن والوجع واأللم ،فصيغة (فعل) المصدرية تطرد في أفعال الباب الرابع ،ولذا يكون فتح العين
في مضارع الفعل إنما هو من الباب الرابع ال الثالث .وما قيل :إن للفعل بابا آخر هو الثالث فال دليل عليه ،وال يكفي
الركون إلى تداخل األبواب في إقرار الباب الثالث ،بأن يؤخذ الماضي من الباب الثاني والمضارع من الباب الرابع لتلفيق
الباب الثالث.

ض يع ُّ
 -1ع َّ
ض

المطلب الثاني :أبواب الفعل المضعف بين الشذوذ الصرفي والضابط الداللي:

وردت مشتقاته في موضعين من التعبير القرآني ( ،)64وحكم عليه بالشذوذ ،ألنه ٍ
متعد والقياس يستدعي أن يأتي

من الباب األول ال الرابع  ،إذ نقل المعجميون استعماله من الباب الرابع( ،)65ومن اللغويين من أبطل مجيأه من غير الباب
الرابع ،فرأى أن الشائع أن يقال (( :ع ِ
ضضت أعض وهو معروف...والعامة تفتح الماضي وهو خطأ))( ،)66والذين نقلوا

مجيأه مفتوحا في الماضي منهم من صرح بأنه على الباب الثالث ،إذ قال صاحب القاموس((عضضته ،وعليه ،كسمع،
ومنع))( ،)67ومن اللغويين من ذكر ورود هذا الفعل مفتوح العين في الماضي دون أن ينص على مجيئه من الباب الثالث،

بعد أن صرح بأن االستعمال الغالب فيه هو أن يأتي على الباب الرابع(.)68

وعلى منهجنا في تحري المعنى نجد أن لهذا الفعل اتجاهين في االستعمال اللغوي ،أحدهما :االتجاه المادي وهو
عض الشيء حقيقة بجعله بين األسنان ،والفعل هنا يكون متعديا ،لذا نرى مجيأه من الباب األول ال غير ،ثم تنتقل الداللة
من المتعدي المادي إلى المعنوي فيصير العض على الشيء داال على التمسك به ،وعليه الحديث...((:فعليكم بِسنتِي وسن ِة
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اء الر ِ
الخلف ِ
ضوا عليها بِالنو ِ
اش ِدين المه ِديين وع ُّ
اج ِذ))( ،)69أي ألزموها واستمسكوا بها( ،)70ونالحظ فعل األمر بفتح الفاء داال

ُّ
عض
على مجيئه من الباب الرابع ،وعض اإلنسان لغيره من الناس غيبة له كالذي يأكل لحم أخيه ميتا ،وكذا يكون
الشخص على إصبعه إما حسرة أو حسدا بحسب التركيب  ،وعلى هذين المعنيين جاء االستعمال القرآني {:ها أنتم أوال ِء
ضوا عليكم األ ن ِ
ت ِحبُّونهم وال ي ِحبُّونكم وتؤ ِمنون ِبال ِكت ِ
امل ِمن الغي ِظ قل موتوا
اب كلِّ ِه وِاذا لقوكم قالوا آم َّنا وِاذا خلوا ع ُّ

ِبغي ِظكم إِ َّن اللَّه علِيم ِبذ ِ
الصد ِ
ور} [آل عمران ،]119 :وهنا عدي الفعل بنفسه للداللة على أن العض جاء من الغيظ
ات ُّ
ٌ
والحسد ،على حين استعمل معه (على) للداللة على الحسرة {:ويوم يع ُّ
ض الظَّالِم على يدي ِه يقول يا ليت ِني اتَّخذت مع

الرس ِ
يال}[الفرقان ،]27:وهنا نتبين أن العض على اليد بفعل الغضب أو الحسرة أو اغتياب الشخص أو التمسك
َّ
ول س ِب ً
ٍ
معان اعتبارية ال مادية تأتي من تشبع النفس اإلنسانية بشعور معين يجعلها تعبر عنه (بالعض) ،ولذا
بالمعضوض كلها
ال يكون لهذا الفعل إال المعنى الخاص على الباب الرابع وهو امتالء النفس بالمشاعر ،ولما كان المعنى المحسوس هذا هو
األكثر في االستعمال دون المادي الملموس ،جاء الفعل في اللغة من الباب الرابع على ما أطبق عليه( ،)71وكان األحرى

بأصحاب المعجمات التمييز بين المستويين وجعل المادي منها على الباب األول ،وعدم القول بمجيء (عض) على الباب
الثالث ،إذ ال مسوغ داللي له على هذا الباب ،فضال عن أن وروده بالفتح ماضيا ال يدل على وروده بالفتح مضارعا ،وانما

ما أتى بالفتح مضارعا فهو من الباب الرابع للمعاني المعقولة ال المادية ،وقد جعله ابن القطاع من الباب األول ،وأشار الى

ذلك بعض اللغويين( ،)72وأورد الفيروزآبادي استعماله من الباب األول دون التصريح( ،)73ومما يؤيد استعماله في الماديات

من الباب األول ورود مصدره على فعل من هذا المعنى ،دون (فعل) متحركا ،وهو خاص بمصادر الباب الرابع .

 -2وَّد يوُّد

وردت مشتقاته في ثمانية وعشرين موضعا من التنزيل العزيز( ،)74ويقال (( :يوُّد مضارع وِددت بكسر الع ِ
ين في
ٍ
الماضي ،فلذلك لم تحذف الواو في المضارِع ،ألنها لم تقع بين ٍ
بخالف (ي ِعد) وبابه ،وحكى الكسائي فيه(وددت)
ياء وكسرٍة
بالفتح)) )75(.و أروا أنه من األفعال الشاذة لما جاء من الباب الرابع ،إذ (( الود مصدر وِددت ،وهو يوُّد من األمنِية ومن
ِ

المودة ،ود يوُّد مودة ،ومنهم من يجعله على فعل يفعل))( ،)76فكأن المحصل من هذا أن قياس الفعل على النظائر ينبغي
أن يكون من الباب الثاني ،ألنه مضعف الزم ،ولذا (( قال بعضهم :فعلى هذا يقال :ي ِوُّد بكسر الواو)).

()77

وبغية الهروب من القول بشذوذ ( ود يوُّد) لم يقولوا :إنه من الباب الثالث لخلوه من حروف الحلق ،بل قالوا((:
وِددت الشيء أوُّد وهو من األمنِية ،قال الفراء هذا أفضل الكالم وقال بعضهم :وددت ويفعل منه يوُّد ال غير ذكر هذا في
قوله تعالى } :يوُّد أحدهم لو يعمر{ أي يتمنى))( ،)78ونقل عن الكسائي أنه قال((:سمعت ( وددت) بالفتح ،وهي قليلة،
قال :وسواء قلت وِددت أو وددت ،المستقبل منهما :أوُّد ويوُّد وتوُّد ال غير))( .)79وقال األزهري ((:أنكر البصريون وددت،
قال :وهو لحن عندهم،وقال الزجاج :قد علمنا أن الكسائي لم ِ
يحك ( وددت) إِال وقد سمعه ،ولكنه سمعه ممن ال يكون

ِ
المعنيين
حجة ))( )80وظاهر كالم الزبيدي تصحيح استعمال اللغتين ( أي :فتح عين الماضي وكسرها) ،إذ قال (( :وأورد
يدي في نوادره  :وليس في شي ٍء من العربية
في
الفصيح على أنهما أصال ِن حِقيقة ،وأقره على ذلك شراحه .وقال اليز ُّ
ِ
الكسائي وحده  :وِددت الرجل إِذا أحببته ووددته ،ولم يرِو الفتح غيره  ،قلت  :ونقل
ي :قال
(وددت) مفتوحة ،وقال الزمخشر ُّ
ُّ
الفتح أيضا أبو جعفر اللبلي في شرح الفصيح والقزاز في الجامع والصاغاني في التكملة ،كلهم عن الفر ِ
اء))

()81

.

ويبدو أن داللة الصيغة الخاصة وجهته نحو أفعال الباب الرابع قياسا على النظائر ال شذوذا ،فأفعال الباب الرابع
المضعفة نحو ( ود ،مس،عض ،قر ،بر ،مل) ،ذات دالالت خاصة ،فاستعملت قرآنيا على هذا الباب الرابع ،وال شذوذ

فيها ،ألنها تجتمع في الداللة على االمتالء بالوصف ،فالفعل (ود) مثال مضعف يدل على امتالء النفس بالحب ،وهذا هو
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الفرق بينه وبين الفعل حب ،فالود يشتمل على الحب وأكثر منه وهو الطاعة ،وهذا مرجعه المتالء النفس وتشبعها بحب
المودود ،ولذلك أوصى الرسول األكرم أمته بود أهل بيته ال بحبهم فقط جزاء لتبليغه الرسالة وصبره { قل ال أسألكم علي ِه
ِ
ِ
َّ
َّ
ور} [الشورى  ]23:فاألمر ليس بالحب
ور شك ٌ
أجًار إِال المودَّة في القربى ومن يقت ِرف حسن ًة ن ِزد له فيها حس ًنا إِ َّن الله غف ٌ
وحده وانما بالطاعة لهم ،وعلى هذا المعنى الخاص بالباب الرابع ،يمكننا التفريق بين الحب والود ،فكالهما داالن على

شعور داخلي بالميل نحو المحبوب ،غير أن الود يزيد على ذلك بتحويل هذا الشعور إلى عطاء منظور ملموس نحو

المودود ،وهذا حاصل قول أبي هالل العسكري (( :إن الحب يكون فيما يوجبه مثال الطباع والحكمة جميعا  ،و ُّ
الود من
ب فالنا و ُّ
أوده  ،وتقول :أ ُّ
جهة ميل الطباع فقط ،أال ترى أنك تقول :أ ِح ُّ
حب الصالة ،وال تقول :أود الصالة))(. )82أي إن
الحب تعلق بالمحبوب وهو ال يتعدى الشعور بذلك التعلق  ،أما الود فشعور يتبعه أثر  ،لذلك ال يطلق على الصالة ،إذ

إنك ال تقدم شيئا للصالة وانما تأخذ منها أشياء ،وعلى هذا المعنى ورد االستعمال القرآني  {:لت ِجد َّن أش َّد َّ
الن ِ
اس عداوةً
س ِ
يسين
لِلَِّذين آمنوا اليهود والَّ ِذين أشركوا ولت ِجد َّن أقربهم موَّدةً لِلَّ ِذين آمنوا الَِّذين قالوا إَِّنا نصارى ذلَِ ِبأ َّن ِمنهم ِق ِّ
ورهبا ًنا وأ َّنهم ال يستك ِبرون} [المائدة  ،]82:وذكر التعبير القرآني أن ود النصارى للذين آمنوا ظاهر للعيان بكاء أو دعاء،
الرس ِ
ق يقولون ربَّنا آم َّنا
ول ترى أعينهم ت ِفيض ِمن الدَّم ِع ِم َّما عرفوا ِمن الح ِّ
فقال تعالى { :وِاذا س ِمعوا ما أن ِزل إِلى َّ

الش ِ
فاكتبنا مع َّ
اه ِدين} [المائدة ، ]83 :فلو كانوا محبين للمؤمنين لما اقترن حبهم بالفعل من فيضان الدمع والدخول في
اإليمان ،وكذا فسر الود في سورة المجادلة بمعنى عملي هو تولي الكافرين {:ال ت ِجد قو ًما يؤ ِمنون ِباللَّ ِه واليوِم اْل ِخ ِر
اد اللَّه ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إِخوانهم أو ع ِشيرتهم أول ِئَ كتب ِفي قلوِب ِهم ِ
يوادُّون من ح َّ
اْليمان
وأيَّدهم ِبروح ِمنه ويد ِخلهم ج َّنات تج ِري ِمن تح ِتها األ نهار خالِ ِدين ِفيها ر ِ
ضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أول ِئَ ِحزب اللَّ ِه أال

إِ َّن ِحزب اللَّ ِه هم المفلِحون} [المجادلة  ]22:إذ فسرت المودة في اآليات قبلها بالتولي  {:ألم تر إِلى الَِّذين تولَّوا قو ًما
غِ
ضب اللَّه علي ِهم ما هم ِمنكم وال ِمنهم ويحلِفون على الك ِذ ِب وهم يعلمون} [المجادلة ،]14 :وكذا فسرت في سورة

الممتحنة { :يا أيُّها الَِّذين آمنوا ال تتَّ ِخذوا عد ِّوي وعد َّوكم أولِياء تلقون إِلي ِهم ِبالمود ِ
َّة } [الممتحنة  ،]1:فال مودة بتولي
ِّين وأخرجوكم ِمن ِدي ِ
هؤالء {:إَِّنما ينهاكم اللَّه ع ِن الَِّذين قاتلوكم ِفي الد ِ
اركم وظاهروا على إِخ ار ِجكم أن تولَّوهم ومن يتولَّهم
فأول ِئَ هم الظَّالِمون} [الممتحنة ،]9 :فالمودة لهؤالء ليست الشعور بالعاطفة تجاههم وانما مساندتهم وتوليهم ،فهذا التولي
ناتج من المبالغة في حبهم على حساب العقيدة ،وكأن الحب لهم طغى ومأل الوجدان فترجم إلى تول ،وهذا عين اختصاص

الداللة بالباب الرابع وليس المراد أن الود هو الحب نفسه على ما ذهب إليه المعجميون ،كقول ابن فارس مثال (( :الواو
والدال ،كلمة تد ُّل على محب ٍة .وِددته :أحببته .ووِددت أن ذاك كان ،إِذا تمنيته ،أوُّد ِفي ِهما جميعا ،وفي المحب ِة الوُّد ،وفي
التمني الودادة .وهو وِديد ف ٍ
الن ،أي ي ِحبُّه))( .)83وانما يأتي الود بمعنى التمني عندما يكون المتمنى مما تلح النفس في
طلبه ،وليس على سبيل المرتجى حصوله وان امتد الزمن ،وانما هو تمن على نحو السرعة والشدة في الطلب ،لذا نجد
ِ
ير ِمن أه ِل ال ِكت ِ
اب لو يردُّونكم ِمن بع ِد إِيم ِانكم
المتمنى في االستعمال القرآني مترجم إلى ما يقود إليه ،قال تعالى { :وَّد كث ٌ
ار حس ًدا ِمن ِعن ِد أنف ِس ِهم ِمن بع ِد ما تبيَّن لهم الح ُّ
ق فاعفوا واصفحوا حتَّى يأ ِتي اللَّه ِبأم ِرِه إِ َّن اللَّه على ك ِّل شيء
كفَّ ًا
ِ
ير} [البقرة  ]109:وذلك بإثارة الشبهات على المسلمين ومجادلة الرسول الكريم ،وكذا {:وَّد الَِّذين كفروا لو تغفلون عن
قد ٌ
أسلِح ِتكم وأم ِتع ِتكم في ِميلون عليكم ميل ًة و ِ
احدةً وال جناح عليكم إِن كان ِبكم أ ًذى ِمن مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا

أسلِحتكم وخذوا ِحذركم إِ َّن اللَّه أع َّد لِلك ِ
اف ِرين عذ ًابا م ِهي ًنا} [النساء  ،]102:فهذا الود مصحوب بالتربص بكم وليس هو
تمن على سبيل الرغبة في ذلك فقط ،ومنه  {:وُّدوا لو تد ِهن فيد ِهنون} [القلم  ،]9:فهذا الود هو أمنية يسعون لتحقيقها
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بالتأثير على رسول اهلل ،لذلك تحذر اآلية الكريمة من طاعتهم {فال ت ِط ِع المك ِّذ ِبين} [القلم  ]8:وفي قوله تعالى{ :
اب يو ِم ِئذ ِبب ِن ِ
صرونهم يوُّد المج ِرم لو يفت ِدي ِمن عذ ِ
يه} [المعارج  ، ]11:وهذا الود متحقق بوصفهم في السورة نفسها
يب َّ
ِ
ِ
يما} [المعارج  ،]10:وكذا مظاهر ترجمة هذا الود االقتداء باألحباء في
يم حم ً
بأنهم ال يسألون عن أقاربهم { :وال يسأل حم ٌ
ِ ِ
ِ
اعا كأ َّنهم إِلى نصب يوِفضون} [المعارج  ، ]43:فال اهتمام
ذلك اليوم ،أنهم في هذا اليوم { :يوم يخرجون من األجداث سر ً
بعزيز أو حميم ،وهذا تحقق للود بمعنى التمني الشديد ،ومن ذلك قوله تعالى {:يحسبون األحزاب لم يذهبوا وِان يأ ِت
األحزاب يوُّدوا لو أ َّنهم بادون ِفي األعر ِ
يال} [األحزاب  ،]20:ففسر
اب يسألون عن أنب ِائكم ولو كانوا ِفيكم ما قاتلوا إَِّال قلِ ً
الود هنا بعدم القتال مع المؤمنين ،وفي اآلية قبله باإلعاقة عن المشاركة في القتال والخوف من الموت(

األحزاب18:و ،)19فهذا الود هو التمني المصحوب بالعمل ال بانتظار المتمنى  ،ومنه تمني أهل الكتاب والمشركين طول
العمر ،اذ ترجم هذا التمني بالحرص على الحياة { :ولت ِجد َّنهم أحرص َّ
الن ِ
اس على حياة و ِمن الَِّذين أشركوا يوُّد أحدهم لو

َّ ِ
ِِ ِ
ِ
ير ِبما يعملون} [البقرة  ،]96:وهذا الحرص يالحظ لدى
يع َّمر ألف سنة وما هو ِبمزح ِزحه من العذاب أن يع َّمر والله بص ٌ
اليهود ببناء الحصون العالية والتعامل الربوي واالقتصاد المالي .

لذا فالود باستعماليه من المحبة أو التمني يلحظ فيه اإلفاضة في هذين األمرين ،فكان من الباب الرابع ،وال

يتصور مجيؤه من الباب الثالث على ما نقله بعض المعجميين( ،)84ذلك أن المضعف بسبب اإلدغام ال يلحظ ماضيه،
وانما يحكم على بابه من مالحظة مضارعه ،وهو بالفتح ،وكذا المثال يعرف مجيء مضارعه بالفتح من ثبوت فائه وعدم

حذفها ،والفتح مما يشترك بين البابين الثالث والرابع  ،غير أن المعنى الخاص هنا يوضح لنا اختصاص الود بأفعال الباب
الرابع دون الباب الثالث ،ولذا أنكر ناقلي هذا القول مجيأه على الباب الثالث  ،حتى استبعد الفيومي أن يكون لغة( ،)85فلذا

ال شذوذ في مجيء المضعف (ود) على الباب الرابع وان كان متعديا ،ألن الداللة هي الموجهة والمعينة للباب .
 -1وجد ي ِجد

المطلب الثالث :أبواب الفعل المثال بين الشذوذ الصرفي والضابط الداللي
()86

وردت مشتقاته في تسع وتسعين آية في التعبير القرآني،

وتعددت معانيه بين الحزن والعشق والعثور على

الشيء الضائع .وفي حال كونه داال على الحزن حكموا عليه بالشذوذ لمجيئه على الباب السادس لمخالفته قياس المثال

غير حلقي الالم( ،)87وعلل بعضهم سبب الشذوذ بالمخالفة بين النظائر ،إذ يأتي هذا الفعل من الباب الثاني قياسا بمعنى
العثور على الشيء الضائع ،وهو ما عبروا عنه بـ(( الشيء يلفيه))(.)88

والمالحظ من االستعمال اللغوي لهذا الفعل أنه من األفعال ذوات المعنى الخاص ،فضال عن معناه العام،

فاألصل فيه أن يدل على إيجاد الشيء وهو على الباب الثاني قياسا ،على حين أوردت له المعجمات معاني خاصة
بحسب متعلقه ،فإذا كان معدى بـ(على) دل على الغضب وهو معنى خاص في الداللة على االمتالء ،وعلى هذا المعنى
جعلوا الفعل من الباب الثاني ،واذا تعدى بـ(الباء) دل على الحزن أو الحب ،وهنا نجد التباين في إسناده إلى بابه لدى
()90

المعجميين فمنهم من يجعله في الحزن على الباب الثاني( ،)89ومنهم من يجعله في الحزن من الباب الرابع،

يجعله في الحزن من الباب السادس(.)91

ومنهم من

وعلى وفق الضابط الداللي نستطيع القول :إن هذا الفعل ( وجد) بمعناه الخاص يدل على االمتالء بالغضب أو
الحزن أو الحب ،لذا فهو من الباب الرابع ال غير  ،وعلى معنى لقيان الشيء فهو من الباب الثاني على الضابط النوعي .
ومما يجب االلتفات إليه الصلة الواضحة بين أفعال الباب الثالث والباب السادس من حيث داللتهما على االمتداد

الزمني على ما الحظنا مع الفعل ( وهب)،غير أن ما يمكن تمييزه بين البابين أن الباب الثالث يلحظ فيه امتداد الزمن

٧٦٧

أبواب الفعل الثالثي في التعبير القرآنيّ بين الشذوذ الصرفيّ والضابط الدالليّ

أ.م.د .هاشم جعفر حسين

أ.م .د .جنان ناظم حميد

مقترنا بمفعوله ،والهبة دائمة مدة دوام الموهوب له  ،على حين أن الباب السادس يالحظ فيه امتداد الزمن دون النظر إلى
مفعوله،أي إن الزمن أكثر امتدادا مما هو عليه في أفعال الباب الثالث ،ولعل هذا يتضح من األفعال المثال المستعملة

قرآنيا المحصورة بالباب السادس دون قاعدة أو ضابط تسير عليه ،وهي( ِ
ورث ،ولِي ،وثِق ) إذ حصروها بالباب السادس
دون تشذيذها أو بيان ما يضبطها ،ونحن نرى أنها دالة على االتساع الزمني ،فالفعل (ورث) يالحظ فيه االمتداد الزمني

في االستعمال القرآني فهو ال يقتصر على الوراثة الدنيوية بأن(( يكون الشيء لقوم ،ثم يصير إلى آخرين بنسب أو
ور ِمن بع ِد ِّ
بسبب)) ،)92(.وانما وراثة ممتدة إلى ما بعد الممات  {:ولقد كتبنا ِفي َّ
الزب ِ
الذك ِر أ َّن األرض ي ِرثها ِعب ِادي
الص ِالحون} [األنبياء  ]105:و{الَِّذين ي ِرثون ال ِفردوس هم ِفيها خالِدون} [المؤمنون  ،]11:وكذا الفعل (ولي) فهو دال
َّ
على القرب ( ،) 93وهو بالمفهوم اللغوي قرب النسب أو قرب المكان أو قرب السلطة ،على حين أن داللته تتسع في
االستعمال القرآني فتشمل الوالية على البشرية منذ آدم (عليه السالم) {:إَِّنما ولِيُّكم اللَّه ورسوله والَِّذين آمنوا الَِّذين ي ِقيمون
الزكاة وهم ر ِ
الصالة ويؤتون َّ
اكعون} [المائدة  ، ]55:والوالية مصدر لولِي داال على القرب المستمر الذي ال يفارق المخلوق
َّ

لذلك يتسع معنى المولى  ،فال يقتصر على ما ذكر ،وانما يدل على القرب بتمامه ،وعلى اتساع واليته زمانا ومكانا .ومن
()94

المعجميين من عد هذا الفعل ناد ار من الباب السادس

،ومنهم من عده لغة ضعيفة على الباب الثاني(.)95

وكذا الفعل (وثق) فهو من الباب السادس ،دال على (( عقد واحكام))

() 96

 ،ولذا يستعمل لغويا في اإلنسان

المؤتمن ،أي :الثقة( ،)97وفي االستعمال القرآني ال تفارق هذه المادة االتصال الزمني البعيد ،كما في قوله تعالى { :وِاذ
الن ِب ِّيين ِميثاقهم و ِمنَ و ِمن نوح وِابر ِ
أخذنا ِمن َّ
ظا} [األحزاب ،]7:
اهيم وموسى و ِعيسى اب ِن مريم وأخذنا ِمنهم ِميثاقًا غلِي ً
ولهذا فالفعل (وثق) يناسب الباب الرابع الدال على الزمن ،على حين أننا ال نالحظ هذه الداللة في بقية األلفاظ ،ولعل

مجيأها من الباب السادس ،إنما كان ألسباب صوتية تتعلق بحذف واو المثال ،أو اللتباسات لغوية ،تنشأ من مراعاة لغة
من دون النظر إلى أخرى  ،أو ورودها عند لغوي دون غيره  ،فضال عن أنها كلها مما لم يرد في استعمال فصيح مسموع،
أو أنها مما ال يستعمل مجرده ،أو أنها مما يجعله المعجميون مساويا لمزيده من األبنية  ،فالفعل (وِرم) دال على المرض

وحقه أن يأتي على الباب الرابع ،بدليل أن مصدره يرد محركا( ،)98وربما حذفوا واوه تخفيفا ،أي إن األصل  :وِرم يورم .

وكذا الفعل (وِري) فهو مما يستعمل على معنيين  ،وفي المعنى األول نجد اختالفا بين اللغويين في تحديد الباب  ،فمنهم
من جعله من الباب السادس( ،)99وبعضهم جعله على هذا المعنى من الباب الثاني( .)100وأما المعنى الثاني فقد ذكروا له

اتفاقا بابين :الثاني والسادس ،مع تضعيف للباب السادس(.)101

والضابط الداللي يعضد مجيء (وِري) بمعنى قدح ،على الباب الثاني ،إذ ال معنى خاص له ،على حين يكون من الباب
()102

الرابع في المعنى الخاص ،وهو الداء الذي يفسد الجسم وكذا الفعل (وِرك) الذي عده الصرفيون من الباب السادس
ونجده عند المعجميين على الباب الثاني ،بمعنى :اعتمد على وِرِكه(. )103
ومن الغريب أيضا أن نجد اضطراب الحكم على الفعل (و ِكم) ،إذ جعله الصرفيون من الباب السادس  ،وعده

،

بعض اللغويين من الباب الثاني بمعنى ح ِزن( ،)104وفصل آخرون تفصيال غير مفهوم ،إذ جعلوا (( وكمه ،كوعده :حزنه،

والشيء :قمعه .وكوِرث :اغتم))( ،)105ولم نعثر لهذا الفعل على استعمال فصيح  ،فإن ثبتت له هذه المعاني فال بد أن يعد
من الباب الرابع وكذا الفعلين (و ِمق) بمعنى أحب

()106

 ،و( وِقه) بمعنى أطاع( ،)107فالمعنى يشير إلى كونهما من الباب

الرابع ال السادس على ما ذكروا ،وانما حذفت الواو تخفيفا وحمال على المثال في أغلب أمره أما الفعل (وِفق) بمعنى:

صادف األمر موافقا( ،)108فنجدهم يساوونه بـ ( وافق) المزيد باأللف في إشارة إلى ندرة استعماله مجردا .

٧٦٨
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 -2وهب يهب.

()109

و أروا أنه شاذ في مجيئه على الباب الثالث،
وردت أمثلته في خمسة وعشرين موضعا من التعبير القرآني،
ألن القياس في الفعل المثال ،إذا كان غير حلقي الالم ،أن يكون على الباب الثاني ،نحو ( وقف يِقف) ،وفي ما كانت

المه حرفا حلقيا ،هو الباب الثالث ،نحو( :وقع يقع) ،ولما لم تكن الم ( وهب) من حروف الحلق ،كان مجيؤه على الباب
الثالث شاذا على رأي اللغويين(.)110

وحاول فريق من المفسرين تحرير هذا الفعل من مزاعم الشذوذ ،بحجة أنه لو كان كما قالوا (( لم تحذ ِ
ف الواو
اء وكسرٍة ثم فتِح بعد حذ ِفهاِ ،ألن ِف ِ
وعها بين ي ٍ
كما لم تحذف ِفي يوجل ،وِانما ح ِذف ِت الواو لِوق ِ
يه حرفا من حروف

الحلق)) ( ،)111وذكروا طائفة من أمثلة الفعل المثال الواوي التي حذفت واوها في المضارع ،مع أن العين مفتوحة في

الظاهر ،فلم تقع الواو بين فتح وكسر ،ولكنهم عللوا الحذف بأن عين الفعل في األصل كانت مكسورة فروعيت الكسرة

المقدرة في الحذف ،فضال عن كون الم الفعل حرفا حلقيا يوجب العدول من الكسر إلى الفتح ،ومن تلك األفعال (وضع
يضع) و(و ِسع يسع) ،وقد حملوا المصادر على هذه األفعال فحذفوا الواو منها أيضا ،ففي قوله تعالى { :وقال لهم ن ِبيُّهم

ق ِبالمل َِ ِمنه ولم يؤت سع ًة ِمن الم ِ
إِ َّن اللَّه قد بعث لكم طالوت ملِ ًكا قالوا أ َّنى يكون له الملَ علينا ونحن أح ُّ
ال } [البقرة
 ]247:قيل :إن (( (سعة) وزنها (علة) بحذف الفاء  ،وأصلها (وسعة)  ،وانما حذفت الفاء في المصدر حمال له على
المضارع  ،وانما حذفت في المضارع لوقوعها بين ياء  -وهي حرف المضارعة  -وكسرة مقدرة  ،وذلك أن ( و ِسع ) مثل (

فحق مضارعه أن يجيء على ( ِ
يفعل) بكسر العين  ،وانما منع ذلك في ( يسع ) كون المه حرف حل ٍ
وثِق ) ُّ
ق  ،ففتح عين

مضارعه لذلك ،وان كان أصلها الكسر ،فمن ثم قلنا :بين ياء وكسرة مقدرٍة  ،والدليل على ذلك أنهم قالوا ( :و ِجل يوجل) فلم
يحذفوها لما كانت الفتحة أصلية غير عارضة ،بخالف فتحة( يسع ) و(يهب) وبابهما))(.)112

ويبرز التوجيه الداللي للفعل (وجل يوجل) وجوب كونه من الباب الرابع لداللته على الخوف والفزع أو استشعار
الخوف( ،)113وهو مكسور العين في الماضي كقوله تعالى { :إَِّنما المؤمنون الذين إِذا ذ ِكر اهلل و ِجلت قلوبهم } ويقال((:

و ِجل الماضي بالكسر (يوجل) بالفتح ،وفيه لغة أخرى ،قرئ بها في الشاذ (وجلت) بفتح الجيم في الماضي وكسرها في
المضارع  ،فتحذف الواو ،كـ(وعد ي ِعد) ،ويقال في المشهورة (:و ِجل يوجل))( ،)114وهو من المعاني الخاصة بالباب الرابع
في الداللة على االمتالء .
ويبدو أن الفعل ( وهب) إنما ورد على الباب الثالث ،مع أن المه غير حلقية بلحاظ معناه ،فهو دال على

االمتداد الزمني للمعطى  ،غير أن متابعة الفرق الداللي بين الهبة والعطية تكشف لنا عن اختصاص الهبة بالباب الثالث
دون غيره ،إذ يالحظ في الهبة االمتداد الزماني لما يوهب دنيويا ،لذلك نجد أغلب االستعمال للهبة يكون في الذرية  ،أي:
وهب األبناء لآلباء لما في عالقة النسب من امتداد زمني ال ينقطع ماديا ،أي باالنتماء الجسدي ،قال تعالى  {:لِلَّ ِه ملَ

ض يخلق ما يشاء يهب لِمن يشاء إِناثًا ويهب ِلمن يشاء ُّ
السماو ِ
ات واألر ِ
الذكور} [الشورى  ]49:و { :قال إَِّنما أنا رسول
َّ
رِّب َِ ِألهب ل َِ غال ًما زِكيًّا} [مريم  ،]11:و {:فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إَِّنهم كانوا يس ِ
ارعون ِفي
اش ِعين}[األنبياء  ،]90:و { :وِا ِّني ِخفت الموالِي ِمن ورِائي وكان ِت ام أرِتي ع ِ
ات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خ ِ
الخير ِ
اقًار
ً
ً
فهب لِي ِمن لدنَ ولِيًّا} [مريم  ،]5:و{ :هنالَِ دعا زك ِريَّا ربَّه قال ر ِّب هب لِي ِمن لدنَ ذِّرَّي ًة ط ِّيب ًة إَِّنَ س ِميع الدُّع ِ
اء}
[آل عمران  ،]38:وكذا في موارد الوهب األخرى ،فملحظ االستمرار الزمني للهبة واضح من ذلك ،ومن أمثلته قوله (عز
وجل)  {:ففررت ِمنكم ل َّما ِخفتكم فوهب لِي رِّبي حك ًما وجعل ِني ِمن المرسلِين} [الشعراء  ،]21:فالحكم والرسالة لن يسلما
منه حتى تنتهي حياته فهي دائمة له ،و  { :وام أرةً مؤ ِمن ًة إِن وهبت نفسها لِ َّلن ِب ِّي إِن أراد َّ
الن ِب ُّي أن يستن ِكحها خالِص ًة لَ
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ِمن د ِ
ون المؤ ِم ِنين } [األحزاب  ]50:فالمرأة المؤمنة لن تكون لزوج آخر حتى تنقضي حياتها وتموت فهي تبقى موقفة
نفسها للنبي  ،و {:ووهبنا لهم ِمن رحم ِتنا وجعلنا لهم لِسان ِ
صدق علِيًّا} [مريم  ،]50:ففضال عن األبناء الصالحين الذين
وهبوا إلسحاق ويعقوب( عليهما السالم)  ،جعل اهلل لهم ذك ار دائما  ،أي ما يتكلم عنهم ويخبر عن صبرهم وعلو شأنهم في
اآلخرين  .ومما يبين الزمن المستمر في الفعل ( وهب) كذلك  ،مناسبة الوهب للذرية {:هنالَِ دعا زك ِريَّا ربَّه قال ر ِّب هب

لِي ِمن لدنَ ذِّرَّي ًة ط ِّيب ًة إَِّنَ س ِميع الدُّع ِ
اء} [آل عمران  ،]38:فالذرية من ذ أر ،أي  :خلق ،إال أن العرب تركت

همزها( ،)115ولما كان الذرء داال على البذر والزرع( )116لوحظ فيها االمتداد الزمني كالجذور في األرض ،وهذا واضح في
وحا هدينا ِمن قبل و ِمن ذِّري َِّت ِه داوود وسليمان وأيُّوب
االستعمال القرآني  {:ووهبنا له إِسحاق ويعقوب كًّال هدينا ون ً
ويوسف وموسى وهارون وكذِلَ نج ِزي المح ِس ِنين} [األنعام  ،]84:اذ امتد النسل الموهوب إلبراهيم (عليه السالم) أزمانا
بعيدة شملت كل األنبياء المذكورين ،وكذلك  {:قال أ أريتَ هذا الَِّذي كَّرمت عل َّي ل ِئن أ َّخرت ِن إِلى يوِم ال ِقيام ِة ألحت ِنك َّن ذِّريَّته

يال} [اإلسراء  ،]62:فهذا االمتداد الزمني للذرية يناسبه الفعل (وهب) الدال على استمرار الوهب ال انقطاعه .
إَِّال قلِ ً
ونالحظ في دعاء سليمان (عليه السالم) أنه طلب من اهلل تعالى الهبة { قال ر ِّب اغ ِفر لِي وهب لِي مل ًكا ال ينب ِغي ِألحد
ِمن بع ِدي إَِّنَ أنت الوهَّاب} [ ص  ،]35:فكان جواب الخالق تعالى له أنه سبحانه استجاب دعاءه بالعطاء ال بالهبة {

الشي ِ
اء حيث أصاب و َّ
اطين ك َّل ب َّناء وغ َّواص} [ ص  ،]37-36:فيبرز الفرق بين الهبة
فس َّخرنا له ِّ
الريح تج ِري ِبأم ِرِه رخ ً
والعطاء ،بأن الهبة تكون محددة بالموهوب له دون غيره ،على حين أن العطاء يكون للمعطى له ولغيره  ،قال تعالى {:
اء غير مجذوذ} [هود ،]108:
وأ َّما الَِّذين س ِعدوا ف ِفي الج َّن ِة خالِ ِدين ِفيها ما دام ِت َّ
السماوات واألرض إَِّال ما شاء ربَُّ عط ً
أي :غير منقطع .وقال سبحانه { :كًّال ن ِم ُّد هؤال ِء وهؤال ِء ِمن عط ِ
ور} [اإلسراء  ]20:أي
اء رِّبَ وما كان عطاء رِّبَ محظ ًا
:ممنوعا.

يال وأكدى} [النجم ،]3 :و:
ثم إن الهبة محددة ال تتغير ،على حين أن العطاء يقل أو يكثر ويتغير ،قال تعالى {:وأعطى قلِ ً
{جز ِ
اء ِحس ًابا} [النبأ ]36 :أي :محسوبا على قدر األفعال ،وهذا يؤكد عنصر االمتداد الزمني للفعل
اء من رِّبَ عط ً
ً
()117
 ،وانما ساغ اقتران (وهب) بالالزم ،ألن
(وهب) ،ويعضده أيضا أن الفعل (وهب) ال يتعدى إال بحرف الجر(الالم)
الالم مآلية يلحظ فيها مسار الفعل من أول زمنه إلى آخره نحو نهايته فيستمر الزمن فيه ويطول ،ولذا يأتي الفعل (وهب)
على الباب الثالث المتداده الزمني .

ومن شواذ ما ذكروه في المثال حلقي الالم األفعال ( :و ِسع ،وِرع ،و ِجع) إذ جعلوها من الباب الرابع شذوذا،

ونالحظ فيها جميعها أن الداللة الخاصة لهذه األفعال هي المعينة لمجيئها من هذا الباب ،فمنها ما يدل على االمتالء
نحوِ :
وسع( ،)118ومنها ما يدل على المرض نحو( :و ِجع)(.)119
ومما يؤيد كونها من أفعال الباب السادس ،اختالف طائفة من اللغويين في تحديد باب الفعل (ورِع)  ،فمنهم من خصصه

بالباب السادس(،)120على حين ترك بعضهم اآلخر االحتمال مفتوحا في أبواب هذا الفعل

()121

.

والفعل واضح الداللة في االمتالء ،ذلك أن الورع هو امتالء النفس بالتقوى والزهد والعفة لذا هو يكف عما ال

ينبغي.

()122

ولكي يأتي بهذا المعنى األصلي وهو الكف في غير اإلنسان ال بد من استعماله مزيدا ،فيقال  :ورعته، :

وأورعته ،بمعنى :كففته(.)123
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المطلب الرابع :أبواب الفعل الناقص بين الشذوذ الصرفي والضابط الداللي

-1أبى يأبى

ثمة أفعال ثالثية مجردة معتلة الالم حكم عليها بالشذوذ عن بابها الصرفي في القرآن الكريم والقراءات القرآنية،

على أنه يمكن دفع هذا الحكم ،استنادا إلى أن هذه األفعال تخضع للضابط الداللي ،فالقاعدة عندهم أن الناقص اليائي إذا
كان حلقي العين فال يكون إال على الباب الثالث  ،وأن الناقص غير حلقي العين يكون على الباب األول إذا كان واويا
وعلى الباب الثاني إذا كان يائيا

()124

.

فالفعل (أبى) وردت مشتقاته أربع عشرة مرة في التعبير القرآني ( ) 125على الباب الثالث ،فعينه مفتوحة في
الماضي ،كما في قوله تعالى { :وِاذ قلنا لِلمال ِئك ِة اسجدوا ِْلدم فسجدوا إَِّال إِبلِيس أبى واستكبر وكان ِمن الك ِ
اف ِرين} [البقرة
 ]34:ومفتوحة أيضا في المضارع ،كما في قوله تعالى { :ي ِريدون أن يط ِفئوا نور اللَّ ِه ِبأفو ِ
اه ِهم ويأبى اللَّه إَِّال أن ي ِت َّم

نوره ولو ك ِره الك ِ
افرون} [التوبة  . ]32:والقاعدة عندهم أال يأتي الفعل على هذا الباب ،ألن عينه ليست حرفا حلقيا.

فحكموا على الفعل بالندرة تارة كما في قول الفراء ((:لم يجئ عن العرب حرف على (فعل يفعل) مفتوح العين في الماضي

والغابر إال وثانيه أو ثالثه أحد حروف الحلق غير( أبى) ،فإنه جاء ناد ار))( ،)126لكن أبا حيان ذكر مجيء(( يفعل في
أربعة عشر فعال وماضيها فعل ،وليست عينه وال المه حرف حلق .وفي بعضها سمع أيضا ( ف ِعل) بكسر العين  ،وفي
بعض مضارعها سمع أيضا (يف ِعل ويفعل) بكسر العين وضمها ،ذكرها التصريفيون))(.)127وتارة أخرى قيل :إن األلف
()128

مضارعة لحروف الحلق

.

لكن أكثرهم يصرح بأنه شاذ ،إذ جاء في الصحاح (( أبى فالن يأبى بالفتح فيهما – مع خلو من حروف الحلق -وهو

شاذ ،أي :امتنع ،فهو ٍ
آب ،وأبِي ،وأبيان بالتحريك))

()129

.

وحمل فريق من المفسرين المتأخرين الفعل على تداخل اللغات ،و أروا أن (( المشهور (أبِي يأبى) بكسرها في

الماضي ،وفتحها في المضارع ،وهذا قياس ،فيحتمل أن يكون من

قال( أبِي) بالكسر ،ويكون من التداخل

قال (:أبى يأبى) بالفتح فيهما استغنى بمضارع من

نحو (:ركن يركن) وبابه))(.)130

وال ندري أين هذا المشهور الذي ذكروه من كسر العين في الماضي ،مع تصريح التعبير القرآني أن عين الفعل مفتوحة،
فال حجة لهم إال االحتكام إلى القياس.

وبينت المعجمات أن معنى اإلباء هو االمتناع ،واالستعماالت اللغوية التي أوردوها تفصح عن داللة الفعل (أبى)
على االمتناع الدائم والشديد ال الزائل العابر  ،فقوله تعالى { كيف وِان يظهروا عليكم ال يرقبوا ِفيكم إًِّال وال ِذ َّم ًة يرضونكم
اسقون} [التوبة  ]8:معنى إباء القلوب هو االمتناع الشديد ،وكل ٍ
ِبأفو ِ
اه ِهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم ف ِ
إباء امتناع من غير
()131

عكس

.

وذكروا في تحية الملوك في الجاهلية :أبيت اللعن ((،قال ابن السكيت :أي :أبيت أن تأتي من األمور ما تلعن

عليه))( ،)132وهذه صفة دائمة للملوك يحيون بها ،أي  :رفض وامتناع عن القبائح  ،وكذا يقال  ((:بحر ال يؤبى ،أي :ال

يجعلك تأباه ،أي :ال ينقطع))( )133و(( كأل ال يؤبى ،أي :ال ينقطع من كثرته))( ،)134فاإلباء هنا دال على دوام العطاء
وعدم االمتناع والمعنى الحسي في اإلبل (( قال أبو عمرو :األوابِي ِمن ِ
اإلبِ ِل ال ِحقاق وال ِجذاع والثناء :إِذا ضربها الفحل فلم
تلقح ،ف ِهي تسمى األوابِي حتى تلقح مرة ،وال تسمى بعد ذلك أوابِي ))

()135

 ،أي إن إطالق هذه الصفة عليها مادامت

مالزمة لالمتناع عن اللقاح ،فإن وقع لم توصف بهذه الصفة  ،وانفرد صاحب القاموس بذكر معنى الكراهة للفعل (أبى)
دون االمتناع ،قال (( :أبى الشيء يأباه ويأبِ ِ
يه إباء واباءة ،بكسرهما :ك ِرهه ...وماءة مأباة :تأباها ِ
اإلبل .وأخذه أباء من
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ِ
الطعام ،بالضم :كراهة)) ،)136(.والظاهر أن الكراهة هنا هي أول اإلباء ،ألنها الدافع إلى االمتناع عن الشيء المتالء

النفس بكرهه ،فصار هذا الكره امتناعا دائما عن الشيء المأبي عنه ،وهذا الدوام في االمتناع واضح في االستعماالت

القرآنية  ،لذا نجد مجيأه على الباب الثالث موافقا لمعناه في امتداد زمن الرفض واالمتناع  ،ففي قوله تعالى { :ي ِريدون أن
اه ِهم ويأبى اللَّه إَِّال أن ي ِت َّم نوره ولو ك ِره الك ِ
يط ِفئوا نور اللَّ ِه ِبأفو ِ
افرون} [التوبة  ]32:إنما أسند اإلباء إلى الخالق تعالى

في إتمام النور ليدل به على استمرار القضية إلى تحقق الوعد اإللهي  .وأول الممتنعين الذين تستمر معهم هذه الصفة
ويمتد زمنها هو إبليس لعنه اهلل ،قال تعالى {:وِاذ قلنا لِلمال ِئك ِة اسجدوا ِْلدم فسجدوا إَِّال إِبلِيس أبى واستكبر وكان ِمن
الك ِ
اف ِرين} [البقرة  ، ]34:فمن كان كاف ار هو الذي يمتنع عن التسليم للحق  ،أما الجاهل بالحق فيتوقع منه ذلك ،ومصداق

ات واألرض ق ِادر على أن يخلق ِمثلهم وجعل لهم أج ًال ال ريب ِف ِ
السماو ِ
يه
ذلك قوله تعالى {:أولم يروا أ َّن اللَّه الَِّذي خلق َّ
ٌ
ور} [اإلسراء  ،]99:وهذه صفة فرعون في قوله تعالى { :ولقد أريناه آي ِاتنا كلَّها فك َّذب وأبى} [طه
فأبى الظَّالِمون إَِّال كف ًا
 ،]56:وهي صفة المنافقين في قوله تعالى { :كيف وِان يظهروا عليكم ال يرقبوا ِفيكم إًِّال وال ِذ َّم ًة يرضونكم ِبأفو ِ
اه ِهم وتأبى
قلوبهم وأكثرهم ف ِ
اسقون} [التوبة  ،]8:إذ أسند الرفض إلى القلوب ،ألنها موضع الكره للحق  ،ومجيء الفعل ( أبى) هنا
السماو ِ
ات واألر ِ
ض
دال على الطبع على هذه القلوب  ،وكذا مدلول الفعل في قوله تعالى  {:إ َّنا عرضنا األمانة على َّ
وال ِجب ِ
َِّ
ال فأبين أن يح ِملنها وأشفقن ِمنها وحملها ِ
وما جهوًال} [األحزاب ، ]72 :وهذا يدل على دوام
اْل نسان إنه كان ظل ً
األمانة وهي الخالفة اإللهية  .أما قوله تعالى  {:يا أيُّها الَِّذين آمنوا إِذا تداينتم ِبدين إِلى أجل مس ًّمى فاكتبوه وليكتب
ِ
ِ
ب أن يكتب كما علَّمه اللَّه } [البقرة  ،]282:فهي خير دليل على االستمرار الزمني
ب ِبالعد ِل وال يأب كات ٌ
بينكم كات ٌ
لالمتناع ،إذ لو كان المراد قيام الكاتب بكتابة الدين وعدم امتناعه عن الكتابة لما جيء بالفعل (أبى) ،والكتفي بـ (امتنع أو
رفض) ،إال أن ( أبى) هنا يفيد نهي عن تضييع الحق ال عن تدوين الكتابة .
ومن المالحظات التي يمكن تحديد القاعدة الصرفية بها فيما يخص أفعال الباب الثالث هي أن الفعل الناقص مما المه
ياء وعينه حرف حلقي ينبغي أن ال يحكم عليه بالشذوذ إن خرج عن الباب الثالث ،فالفعل (لغا) يرد على غير الباب
الثالث فحكموا عليه بالشذوذ .

ويمكن نقض الشذوذ فيه عند خروجه عن االستعمال في الباب الثالث،ألنه إنما يرد على الباب األول إذا كان
بمعنى الباطل من القول المتكلم فيه ،وبمعنى األيمان غير المعقودة في القلب واألصل فيه ما ال يعقد من اإلبل
لصغره( ،)137ويرد على البالب الرابع إذا كان بمعنى اللهج بالكالم ،وكأن المتكلم يمتلئ قناعة به فينطقه ،ولذا جعلوا اللغة
مشتقة من هذا الباب لما فيه من القصد إلى ما يتكلم به( .)138ففي قوله تعالى { :وقال الَِّذين كفروا ال تسمعوا لِهذا القر ِ
آن
والغوا ِف ِ
يه لعلَّكم تغلِبون}[فصلت ]26:ورد الفعل من الباب الرابع ،ألن المراد منهم أن يتكلموا متعمدين وقاصدين إلى

الكالم الذي يشغل عن القرآن ،فالفعل في هذه اآلية جاء من الباب الرابع مع أن المراد به التكلم باألباطيل ،حتى قيل :إن

المراد رفع األصوات بالهذيان ،ولكن المنظور هنا هو القصد والنية فيما يتكلم به ،لذا جاء على الباب الرابع ،على حين أن
اللغو في اإليمان يأتي من الباب األول ،ألنه ال نية متعمدة للنطق باليمين ،كما في قوله تعالى{:ال يؤ ِ
اخذكم اللَّه ِباللَّغ ِو ِفي

ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يم} [البقرة .]225:
أيمانكم ولكن يؤاخذكم ِبما كسبت قلوبكم والله غف ٌ
ور حل ٌ
والمالحظة الثانية أن قاعدة الفعل الناقص اليائي مما عينه حرف حلقي يجب أن تكون متابعة لقاعدة الصحيح

حلقي العين أو الالم ،أي :إنه ليس كل ما كان حلقي العين من الناقص اليائي هو من الباب الثالث ،وبذا ال يشذ هذا النوع

من األفعال ،على ما في الفعل (بغى) الذي جاء على الباب الثاني ،مع أنه ناقص يائي حلقي العين ،وهذا الفعل لم يشذذوه
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في الباب فقط ،وانما عدوه شاذا في االشتقاق ،كمجيئه من باب االنفعال الدال على المطاوعة ،ولذا عدوا (ينبغي) من
األفعال التي ال تتصرف ،فال يقال في ماضيه (انبغى) ،أو هو شاذ في المطاوعة ،ألنه دال على الطلب المادي والمعنوي
ومعنى المطاوعة خاص بما هو عالج فقيل ((:إن انبغى مطاوع بغى ،وال يستعمل انفعل في المطاوعة إال إذا كان فيه

عالج وانفعال ،مثل :كسرته فانكسر ،وكما ال يقال :طلبته فانطلب ،وقصدته فانقصد ،ال يقال :بغيته فانبغى ،ألنه ال عالج
()139

فيه ،وأجازه بعضهم وحكي عن الكسائي أنه سمعه من العرب .وما ينبغي أن يكون كذا ،أي :ما يستقيم وما يحسن))

والظاهر أن معنى الطلب لهذا الفعل فيه خصوصية تميزه من مادة (طلب) ،ذلك أن بغى يكون طلبا لألمور الممكنة ال
المستعصية على ما هو عموم مادة (طلب) ،وهكذا استعماله قرآنيا في طلب الرزق وفضل اهلل واآلخرة والوسيلة  ،لذلك

جازت المطاوعة من هذا الفعل خالفا لمرادفه في الطلب ،وقد أثبتوا مطاوعته دون توضيح السبب،كقول بعضهم  (( :وما
()140

ينبغي لك ،من أفعال المطاوعة))

وعليه االستعمال القرآني  ،وهذه كلها مما هو ممكن وغير متعذر ،لكن ال يجوز في

شرع اهلل تعالى ،وثمة فرق آخر بين الطلب والبغي نلحظه من االستعماالت اللغوية للبغي ،وهو أن البغي يعني االشتداد
في الطلب  ،إذ جعلوا للفعل (بغا) أصلين  ((،أحدهما طلب الشي ِء ،والثانِي ِجنس ِمن الفس ِاد  .ف ِمن األو ِل بغيت الشيء
أب ِغ ِ
يه :إِذا طلبته .ويقال :بغيتك الشيء :إِذا طلبته لك ،وأبغيتك الشيء :إِذا أعنتك على طلبِ ِه  ...واألصل الثانِي :قولهم

ق ِمن هذا ما بعده .فالب ِغ ُّي الف ِ
بغى الجرح :إِذا ترامى إِلى فس ٍاد ،ثم يشت ُّ
اجرة ،تقول بغت تب ِغي بِغاء ،وِهي ب ِغي .و ِمنه أن
يب ِغي ِ
اإلنسان على آخر .و ِمنه بغي المط ِر ،وهو ِشدته ومعظمه)) ( ،) 141فيرد األصل األول إلى الثاني ،ألن الطلب
في(بغى) هو مجاوزة للحد (( وبغى عليه يب ِغي بغيا :عال ،وظلم ،وعدل عن الحق ،واستطال ،وكذب ،وـ في ِمشيتِ ِه:
اختال،

وأسرع)) ( ،)142ولذا تكون اآلية في طلب الوسيلة دالة على االشتداد في طلبها بالجذر اللغوي لمادة ( بغى)،

وبالصيغة (افتعل) ،فضال عن إمكانية تحقق هذا الطلب المهم .
خالصة:

وضع الصرفيون ضوابط لتصنيف األفعال الثالثية على ستة أبواب ،وخلصوا إلى أن لكل فعل بابا يجيء عليه

دون غيره لتواف ر أحد هذه الضوابط في الفعل ،وأن ما ورد من أمثلة الفعل الثالثي في متن اللغة على بابين أو ثالثة ما هو
إال لهجات عربية ذات معنى واحد ،وما خرج عن قياس هذه الضوابط اللفظية فشاذ يحفظ وال ينقاس ،وفي هذا البحث ما
يثبت خالف ذلك ،فالفعل الواحد ال تتعدد أبوابه عبثا بل قصدا ،فضال عن أن ما حكموا بشذوذه عن نظائره في الباب
الواحد لم يراع فيه الضابط الداللي لما حكم بشذوذه  ،فالمعول عليه في نقض الشذوذ هو الضابط الداللي إلى جنب

الضابط النوعي ،مع تسلط األول على الثاني ،ألن للداللة الحكم الفصل في تصنيف األفعال .والمراد بالضابط الداللي في
هذا البحث أن يختص الباب بداللة معينة ال يحملها سواه ،إذ تختص أفعال الباب الثالث بما هو حلقي العين أو الالم،
فتفيد أفعاله الداللة على االمتداد الزماني والمكاني للحدث بملحظ الفتحتين في ماضيه ومضارعه .والباب الرابع تختص

أفعاله بالداللة على األلوان والعيوب والحلى وعلى االمتالء والخلو ،على حين يختص الباب الخامس بالداللة على الصفات
الالزمة التي يمكننا تقسيمها على قسمين :األول :األفعال المتعلقة بما يصدر عن اإلنسان ،وهذه األفعال ،إما سجايا خلقية

في صاحبها نحو :الطول والقصر ،والشرف والشجاعة والجبن ،أو صفات مكتسبة ،إال أنها بعد اكتسابها ثبتت في صاحبها
ولم يعدل عنها ،وهي أفعال محولة إلى الباب الخامس من األبواب األخر .،والقسم اآلخر:األفعال الصادرة عن الجمادات،

وهذه األفعال مالزمة لما اتُّصف بها نحو :الملوحة والحموضة والعذوبة والطهارة والنجاسة للماديات.

ويقترن الجانب الداللي في بحث األبواب بحركات عين الفعل التي توجه داللة الفعل وتحددها بباب دون غيره،

فالضمة في عين الفعل ماضيا ومضارعا لها داللة على امتداد الداللة زمانيا وشمولها مكانيا ،وكذا يمكن بها تحديد أفعال
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الباب الثالث إلى جانب التحديد النوعي الذي أقره الصرفيون .وكذا ضمة عين الماضي والمضارع معا تثبت الداللة لألفعال
مكانيا حول موضوع بخصوصه ،وبذا ينماز الباب الخامس بما دل على الطبائع والصفات الخلقية.

وا لى جنب الحركات المتعاقبة على عين الفعل وأثرها الداللي في تصنيف األفعال على األبوابُّ ،
يعد اختصاص

كل باب بداللة دون غيرها عامال مؤث ار في هذا التصنيف أيضا ،على نحو ما ذكروا :من أن الباب الرابع يختص بما دل
على امتالء أو خلو من فرح وحزن وعطش ِ
وري ،أو بما دل على لون أو عيب أو حلية أو كبر أعضاء.

وهكذا يبقى الموضوع في خصائص األبواب مفتوحا للتحديد الداللي على أساس استقراء االستعمال القرآني
وفصيح الكالم وما جاءت به المعجمات اللغوية.
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 108ينظر :الصحاح  1152والمصباح المنير .343
 - 105ينظر :المعجم المفهرس .579
 110ينظر :المخصص  366/3وشرح الشافية  117/1و130/1

 -111الجامع ألحكام القرآن .22/4
-112تفسير اللباب 207/3
 113ينظر :الصحاح .1840
 114تفسير اللباب. 207/3
 115ينظر :الصحاح 370

 116ينظر :مقاييس اللغة 386
 -117ينظر:المصباح المنير .347
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 -118ينظر  :مقاييس اللغة  1091والقاموس المحيط  711والفعل (ورع) في مقاييس اللغة .1088
 -119ينظر  :الصحاح .1125
 120ينظر :الصحاح  1134والمصباح المنير .338

 121ينظر :القاموس المحيط .711
 122ينظر:مقاييس اللغة .1088
 123ينظر :المصدر نفسه.1088

 124ينظر :شرح الشافية . 125-124/1
 - 149ينظر :المعجم المفهرس .6
 126مقاييس اللغة .54
 127البحر المحيط .188/1

 128ينظر:الجامع ألحكام القرآن .32/1
 129الصحاح  21وينظر :المصباح المنير .8
 130تفسير اللباب 232/1
 131ينظر :المصدر نفسه 229/8
 132الصحاح .216

 133القاموس المحيط .1157
 134الصحاح .21
 135مقاييس اللغة .54

 136القاموس المحيط .1157
 137ينظر :مقاييس اللغة  957والمصباح المنير .286
 138ينظر :مقاييس اللغة .957
 139المصباح المنير .35
 140مقاييس اللغة .142
 141المصدر نفسه 142
 142القاموس المحيط .1162
مصادر البحث ومراجعه

* األفعال :علي بن جعفر بن علي السعدي ،المعروف بابن القطاع الصقلي( ت 515ه)  ،تحقيق ابراهيم شمس الدين،
دار الكتب العلمية ،بيروت 1424 ،ه.
*األفعال  :أبو عثمان سعيد بن محمد المغافري السرقسطي( ت بعد 400ه) ،اعداد الدكتور حسين محمد محمد شرف،

مراجعة الدكتور محمد مهدي عالم ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة 1975 ،م.
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*االقتضاب في شرح ادب الكتاب ،عبد اهلل بن محمد بن السيد البطليوسي( ت521ه) ،تح :مصطفى السقا و حامد عبد

المجيد ،دار الكتاب المصرية  ،القاهرة1996 ،م.

* أوزان الفعل ومعانيها  :د .هاشم طه شالش – مطبعة اآلداب – النجف االشرف  1971م .
* البحر المحيط في التفسير :أبو حيان االندلسي ،عناية  :الشيخ زهير جعيد ،دار الفكر ،بيروت 2005 ،م.
* بغية اآلمال في معرفة مستقبالت األفعال :أبو جعفر أحمد بن يوسف بن يعقوب اللبلي( 691ه)  ،تح :جعفر ماجد،
الدار التونسية للنشر ،تونس 1972م.

* تاج العروس من جواهر القاموس  :محب الدين محمد مرتضى الحسيني الزبيدي( ت  1205هـ) تحقيق لجنة من
األساتذة  ،طبعة الكويت2004 ،م.
*التحرير والتنوير ،الطاهر ابن عاشور ،ط ، 1الدار التونسية للنشر  ،تونس 1984،هـ.
*تصحيح الفصيح  :عبد اهلل بن جعفر بن درستويه(ت347هـ) تح :د .عبد اهلل الجبوري ،ط ، 1مطبعة االرشاد

بغداد1975م .

* التفسير الكبير او مفاتيح الغيب  :فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت604هـ)  ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت،
1421هـ .
*تفسير اللباب في علوم الكتاب ،أبو حفص عمر بن عادل الدمشقي (880هـ) ،تحقيق  :الشيخ عادل عبد الموجود

والشيخ علي معوض ،ط ، 2دار الكتب العلمية  ،بيروت . 2011 ،

* تهذيب اللغة  :أبو منصور محمد بن احمد االزهري (ت370هـ) تحـ  :يعقوب بن عبد النبي – مراجعة  :محمد علي
النجار – الدار المصرية للتأليف والترجمة – القاهرة (د.ت) .
*جامع البيان عن تاويل القرآن  :محمد بن جرير الطبري (ت310هـ) – دار الفكر  ،بيروت  1988م .
*الخصائص  :ابو الفتح عثمان بن جني (ت 392هـ) تحـ  :محمد علي النجار – ط – 4مطابع الهيئة المصرية العامة –

مصر  1406هـ 1986/م .

*الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  :أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (ت756هـ) ،تحقيق
أحمد محمد الخراط  ،دار القلم ،دمشق.
* ديوان األدب  :أبو ابراهيم اسحاق بن ابراهيم الفارابي( ت 350هـ) ،تحقيق د .أحمد مختار عمر ود .ابراهيم أنيس ،

مصر 1976 ،م.

*شرح شافية ابن الحاجب :رضي الدين محمد بن الحسن االستربادي( ت  686هـ)  ،تحقيق محمد نور الحسن و محمد
الزفزاف ومحمد محي الدين عبد الحميد  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  1975م .
* شرح المراح في التصريف :بدر الدين محمود بن احمد العيني( ت  855هـ) تحقيق عبد الستار جواد ،بغداد  1990م .
*شرح المفصل  :موفق الدين بن علي بن يعيش النحوي (ت643هـ) – تحقيق وشرح  :احمد السيد احمد – مراجعة :

اسماعيل عبد الجواد عبد الغني – المكتبة التوفيقية – مصر (د.ت)
* الصحاح ،معجم الصحاح قاموس عربي عربي مرتب ترتيبا ألفبائيا وفق أوائل الحروف  :اسماعيل بن حماد الجوهري
(ت398هـ) ،اعتنى به خليل مأمون شيحا ،دار المعرفة  ،بيروت 2008،م.
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* العين  /ترتيب كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت175هـ)  :تحـ  :د .مهدي المخزومي  ،و د .ابراهيم
السامرائي  ،طهران 1425 ،هـ .
* الفروق اللغوية :أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن يحيى العسكري(ت395هـ)  ،تحقيق :محمد إبراهيم
سليم ،دار العلم للنشر ،القاهرة .

* القاموس المحيط  :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي (ت817هـ) ،إعداد وتقديم محمد عبد الحمن المرعشلي،
دار إحياء التراث العربي  ،بيروت 2003 ،م .
* الكتاب  :ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) (ت180هـ) – تحـ  :عبد السالم هارون  ،ط ،3مكتبة الخانجي ،
القاهرة  1408هـ1988/م .

* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التأويل  :جار اهلل محمود بن عمر الزمخشري (ت 538هـ) ،

ط ،1دار الفكر ،بيروت1977 ،م
* لسان العرب  :ابن منظور (711هـ)  ،دار صادر  ،بيروت 1956م .
* المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات وااليضاح عنها  :ابن جني  ،تحقيق علي النجدي ناصف ود .عبد الحليم

النجار و د .عبد الفتاح شلبي ،مطابع التجارية  ،القاهرة 1424هـ 2004 -م .

* المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  :عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية( 541ه)ـ تحقيق
احمد صادق المالح  ،المجلس االعلى للشؤون االسالمية القاهرة 1974 ،م .
* المحكم والمحيط األعظم  :علي بن إسماعيل بن سيده المرسي(ت 458هـ)  ،تح:عبد الحميد هنداوي
ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت  2000 ،م.

* المحيط في اللغة  :إسماعيل بن عباد بن العباس ،المعروف بالصاحب بن عباد (ت 385هـ) ،تح :محمد حسن آل

ياسين ،ط  ،1عالم الكتب ،بيروت. 1994 ،
* المخصص  :ابو الحسن علي بن اسماعيل (ابن سيده)  ،دار الفكر ،بيروت .
*المزهر في علوم اللغة وانواعها  :جالل الدين السيوطي – تحـ  :محمد أحمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل ابراهيم وعلي

محمد البجاوي – دار الجيل ودار الفكر للطباعة والنشر – بيروت (د.ت) .

* مسند اإلمام احمد  :احمد بن حنبل الشيباني (ت242هـ)  ،مؤسسة قرطبة  ،مصر (د.ت) .
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  :احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (770هـ) ،ط ،3المطبعة
االميرية – مصر  1902م .

* المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الكتب المصرية ،القاهرة1364 ،ه.

* المفردات في غريب القرآن  :أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب االصفهاني (ت502هـ)  ،تح :محمد سيد
كيالني  ،دار المعرفة  ،بيروت (د.ت) .
* المقاييس في اللغة  :أبو الحسين أحمد بن فارس (ت 395هـ)  ،تحـ  :شهاب الدين أبو عمرو  ،ط ، 2دار الفكر،
بيروت 1418هـ  1998/م .

* المقتضب :محمد بن يزيد المبرد (285هـ)  ،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة  ،عالم الكتب ،بيروت  .دت
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*الممتع في التصريف  :علي بن مؤمن ،المعروف بابن عصفور( ت699ه) ،تحقيق د .فخر الدين قباوة  ،ط، 3

منشورات دار االفاق الجديدة  ،بيروت 1398هـ 1978 /م .

* من أسرار العربية  :د .إبراهيم أنيس  ،ط  ،6مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة1978 ،م.
*النهاية في غريب الحديث واالثر  :ابن االثير مجد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد (ت606هـ) ،تح :ظاهر احمد
الزاوي ومحمود محمد الطناحي  ،ط ،1المكتبة العلمية ،بيروت1997،م .
* نهج البالغة  :تحقيق صبحي الصالح 1429 ،هـ ،مطبعة وفا  ،ايران  ،قم .

*همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  :السيوطي – تحـ  :احمد شمس الدين ،ط ،1دار الكتب العلمية – منشورات :محمد

علي بيضون – بيروت  1418هـ  1998/م .
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