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إلـى والــدي
الذي علمني كيف أَكون
وأنــار لـي الطريـق ...

ينقسم الفعل باعتبارات متعددة على أقسام متعددة فينقسم تارةً على ماض ومضارع وأمر وتارةً ثانيةً على
مبني ومعرب وثالثةً على تام وناقص ورابعةً على متصرف وجامد وخامسةً على ُمتَ َع ﱢد والزم وسادسةً على
صحيح و ُمعتَلﱟ وسابعةً على معلوم ومجھول.
ت متعددةً منھا على سبيل التمثيل ال
لقد درس الفعل بتقسيماته المتعددة في العربية وفي القرآن دراسا ٍ
الحصر:
 األفعال  :لمؤلفه أبي بكر محمد بن عمر المعروف بابن القوطية )ت367ھـ( األفعال  :ألبي القاسم علي بن جعفر المعروف بابن القطاع )ت515ھـ( الفعل زمانه وأبنيته  :إبراھيم السامرائي. أوزان الفعل ومعانيھا  :ھاشم طه شالش. دراسات في الفعل  :عبد الھادي الفضلي. إسناد الفعل دراسة في النحو العربي  :رسمية محمد الميّاح. نحو الفعل  :أحمد عبد الستار الجواري. الفعل والزمن  :عصام نور الدين. الفعل في كتاب سيبويه  :عبد الحق أحمد محمد. أبواب الفعل الثالثي دراسة صرفية  -صوتية  :حيدر كريم السويدي. أبنية األفعال المجردة في القرآن الكريم ومعانيھا  :أحالم ماھر محمد. داللة الفعل الثالثي المزيد بحرف واحد في القرآن الكريم  :محمد علي الحمداني. الجملة الفعلية وداللتھا في آيات اآلخرة  :محمد طارش عبد. داللة الفعل في القرآن الكريم  :ھاتف بريھي شياع الثويني. داللة الفعل المضارع في القرآن الكريم  :بتول قاسم. األفعال الجامدة في القرآن الكريم دراسة لغوية ونحوية  :لطيف حاتم الزاملي.ولكن ثمة تقسيمات أُخرى لم تطلھا أيدي الدارسين بعد منھا دراسة الفعل باعتبار الصحة واالعتالل في
القرآن الكريم فكان ھذا دافعاً لي لدراسة ھذا الموضوع فضالً عن دوافع وأسباب أُخرى منھا قراءاتي المتواصلة
في األفعال المعتلة وما يطرأ عليھا من تغييرات كثيرة ومنھا حرصي الشديد على أن تكون دراستي في القرآن
شفاء لما في الصدور عصم ٍة من الضالل منز ٍه عن المثال لعلي أقتبسُ من
كالم ﷲِ و َمأ ِدبَتِ ِه ُمغني العقول
ٍ
الكريم ِ
نوره وأستلھ ُم من معانيه وأنھ ُل من رحيقه المختوم الذي ] َ   َ َ ْ َ  َِ  ْ  َ [ المطففين... 26 /

وإذا كان الفعل بصفة عامة يدل على التغير والحدوث فإن الفعل المعتل بصفة خاصة يدل على كثرة التغير

والتحول من حالة إلى حالة كيف ال يكون كذلك وقد سمي بـ )المعتل( لعدم بقائه على حالة واحدة؟ فالعلة في اللغة
ھي المرض ولما كان المريض ال يوصف بالثبات واالستقرار لتمكن المرض منه وھذا يكون مدعاة لتغير حالة
الجسم فإن الفعل المعتل ال يبقى على حالة واحدة لتمكن حرف العلة من اصل البنية أو بتعبير آخر لتوفر بنيته في
أصل أو أكثر من أصولھا على أحد أحرف العلة وھذا يكون مدعاة لتغير بنية الفعل .وإن ھذه التغييرات الكثيرة
التي تطرأ على بنية المعتل ميّزته عن قسيمه الفعل الصحيح وإن ھناك استعماال خاصا ً للفعل المعتل في القرآن
الكريم ميزه عن الفعل ذاته في العربية وقد تظافر ھذان األمران ليجعال من موضوع البحث مادة صالحة للدراسة
وكانت الدراسة تقوم على ركنين ھما:
 .1ما يميّز الفعل المعتل عن قسيمه الفعل الصحيح.
 .2ما يميز الفعل المعتل في القرآن الكريم عن الفعل ذاته في العربية.
ويھدف البحث إلى ربط الصوت بالسياق مؤكداً أثر االنسجام الصرفي في جمال الشكل والمضمون فمن
حيث الشكل نجد أن المجانسة بين األصوات تمكننا من أن نقدم نطقا ً سھالً ونغما ً جميالً تميزت به العربية من

غيرھا من اللغات ومن حيث المضمون نجد أن التناسق بين البنية والفكرة والجرس وإيقاع العبارة والقيم
االنفعالية يؤدي إلى تحديد اتجاه الداللة ويحقق فھما ً أعمق لدالالت النص التي يھتف المتلقي الستيعابھا ومن ذلك
المناسبة بين سرعة األداء وطول أو قصر أصوات العلة فتجد أن سرعة األداء تتناسب تناسبا ً عكسياً مع كمية
الصوت المنطوق فيقل طول األصوات الطويلة )الحركات الطويلة( عندما تزيد سرعة األداء ويزيد طول
األصوات القصيرة )الحركات القصيرة( عندما تقل سرعة األداء من جھة ومن جھة أخرى فإنھا ترتبط بحالة من
الحاالت النفسية المعينة كالرضا أو الغضب أو الترحيب أو التوبيخ أو سوى ذلك من األمور التي تعتبر ذات قيمة
داللية لغوية).(1
وقد عرض لي في أثناء الدراسة مشكالت كثيرة أبرزھا:
 .1كون المستوى الصوتي من أعقد مستويات اللغة.
 .2عدم وجود قوانين صوتية ثابتة يتفق عليھا جميع علماء األصوات بل تقوم الدراسة الصوتية في
األغلب على االفتراض والتأويل.
 .3عدم تيسّر الكتب الصوتية الحديثة وعدم ترجمة الكثير من كتب المستشرقين المتخصصة في ھذا
المجال.
 .4عدم إحاطة الباحث بمستويات اللغة وأساليب العرب في كالمھا.
ويقوم منھج الدراسة على ما يأتي:
 .1دراسة التغييرات الصوتية التي طرأت على بنية األفعال المعتلة الواردة في القرآن الكريم بما يتفق مع
الفكر الصوتي الحديث.
 .2تحليل مقطعي لألفعال المعتلة التي يتم االستشھاد بھا.
 .3دراسة أبنية األفعال المعتلة الواردة في القرآن الكريم.
 .4دراسة تحليلية في النص القرآني لمعرفة دالالته والوقوف على أسراره ومقاصده ويتم ذلك باالستعانة
بخمسة محاور ھي:
أ -معرفة سبب نزول النص أو مناسبته.
ب -معرفة المعنى المعجمي لمفردات النص.
جـ -تجسيد كل طاقات ودالالت الكلمة في سياقھا الذي وردت فيه من أجل بلوغ الغاية القصوى في
الداللة.
د -التفسير األولي للنص بالرجوع إلى كتب التفسير ومعاني القرآن.
ھـ -مقارنة السياق الذي وردت فيه المفردة بسياقات أخرى وردت فيھا تلك المفردة.
ويتحقق ذلك باالستعانة بـ:
أوالً :قرائن السياق.
ثانيا ً :اآليات القرآنية التي تناسب النص.
ثالثا ً :الحقائق الكونية التي ال تحتاج إلى براھين.
) (1ينظر  :أصوات اللغة .148 :

وتتكون ھذه الرسالة من أربعة فصول وتمھيد وخاتمة .وقد تناولت في التمھيد مفھومي الصحة واالعتالل
مبيّناً حروف العلة وما قاله اللغويون فيھا ذاكراً أنماط الفعلين كليھما الصحيح والمعتل.
أما الفصل األول فخصصته بالدراسة الصوتية وتناولت فيه التغيّر المقطعي الذي يجري على الفعل المعتل
ذاكراً ما قيل في تعريف المقطع الصوتي وأنواعه وخصائصه ُمبيّنا ً أھم التغييرات التي طرأت على البنية
المقطعية لألفعال المعتلة في القرآن الكريم مستعينا ً باألمثلة القرآنية مع تحليل مقطعي لألفعال التي يتم االستشھاد
بھا.
وأما الفصالن الثاني والثالث فخصصتھما بالدراسة الصرفية فتناولت في الثاني أبنية الفعل المعتل
ومعانيھا مستشھداً بالنصوص القرآنية مع تحليل لتلك النصوص .أما الثالث فقد تناولت فيه ظاھرة اإلعالل
وأنواعه وما يطرأ على الفعل المعتل بأنماطه المختلفة من تغييرات مستشھداً بنماذج قرآنية لكل نوع منھا ذاكراً
آراء القدماء والمحدثين من اللغويين.
أما الفصل الرابع فخصصته بالدراسة الداللية وتناولت فيه داللة القصر في الفعل المعتل في القرآن الكريم
في دراسة تحليلية مقارنة مستعينا ً بكتب المعاني والتفاسير لبيان أسرار ودالالت حذف حرف العلة الواو أو الياء
من آخر الفعل المعتل في غير مواضع الحذف.
وأما الخاتمة فقد تضمنت النتائج التي توصلت إليھا في أثناء البحث وعلى المستويات الثالثة الصوتي والصرفي
والداللي.
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شكر وتقدير
أتق دم بالش كر الجزي ل إل ى األس تاذ الق دير ال دكتور ح اكم الزي ادي
ال ذي أحي ا ف ي نفس ي األم ل م ن جدي د ألن األم ل ق د يم وت  ...وإذا م ات
األمل مات اإلنسان وإن رأيته على األرض ماشيا ً...
أش كره غاي ة الش كر ألن ه ب ذل جھ داً خيالي ا ً ف ي زم ن قياس ي م ن أج ل
النھ وض بھ ذه الرس الة وإخراجھ ا أحس ن مخ رج واكس ائھا ثوبھ ا األجم ل
وتزيينھ ا ب أبھى ُحلﱠ ٍة لتأخ ذ طريقھ ا ب ين الرس ائل وتبص ر الن ور بع د أن
غشيھا الظالم...
أش كره غاي ة الش كر لمبالغت ه ف ي أداء م ا علي ه م ن واج ب وأمان ة
علمي ة وأُثن ي علي ه غاي ة الثن اء لحرص ه الش ديد ورأي ه الس ديد وبص ره
الناف ذ البعي د وكرم ه التلي د وتواض عه الالمح دود وص بره الجمي ل عل ى م ا
ي رى م ن تقص ير وجح ود وتقليب ه لألُم ور وقراءات ه لم ا وراء الس طور
ومنح ي ثقت ه وإس داله عطف ه فك ان بح ق أُس تاذاً عطوف ا ً ومش رفا ً معط ا ًء
وأب ا ً رحيم ا ً وموجھ ا ً حاذق ا ً ومرش داً حكيم ا ً وناق داً متمرس ا ً ض ليعا ً...
فج زاه ﷲ خي ر ج زاء المحس نين وأط ال ف ي بقائ ه عون ا ً للدارس ين ووفقن ا
ألداء ما علينا له من دين ...
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]

ينقسم الفعل باعتبارات متعددة على أقسام متعددة فينقسم تارةً على ماض ومضارع وأمر وتارةً ثانيةً على
مبني ومعرب وثالثةً على تام وناقص ورابعةً على متصرف وجامد وخامسةً على ُمتَ َع ﱢد والزم وسادسةً على
صحيح و ُمعتَلﱟ وسابعةً على معلوم ومجھول.
ت متعددةً منھا على سبيل التمثيل ال
لقد درس الفعل بتقسيماته المتعددة في العربية وفي القرآن دراسا ٍ
الحصر:
 األفعال  :لمؤلفه أبي بكر محمد بن عمر المعروف بابن القوطية )ت367ھـ( األفعال  :ألبي القاسم علي بن جعفر المعروف بابن القطاع )ت515ھـ( الفعل زمانه وأبنيته  :إبراھيم السامرائي. أوزان الفعل ومعانيھا  :ھاشم طه شالش. دراسات في الفعل  :عبد الھادي الفضلي. إسناد الفعل دراسة في النحو العربي  :رسمية محمد الميّاح. نحو الفعل  :أحمد عبد الستار الجواري. الفعل والزمن  :عصام نور الدين. الفعل في كتاب سيبويه  :عبد الحق أحمد محمد. أبواب الفعل الثالثي دراسة صرفية  -صوتية  :حيدر كريم السويدي. أبنية األفعال المجردة في القرآن الكريم ومعانيھا  :أحالم ماھر محمد. داللة الفعل الثالثي المزيد بحرف واحد في القرآن الكريم  :محمد علي الحمداني. الجملة الفعلية وداللتھا في آيات اآلخرة  :محمد طارش عبد. داللة الفعل في القرآن الكريم  :ھاتف بريھي شياع الثويني. داللة الفعل المضارع في القرآن الكريم  :بتول قاسم. األفعال الجامدة في القرآن الكريم دراسة لغوية ونحوية  :لطيف حاتم الزاملي.ولكن ثمة تقسيمات أُخرى لم تطلھا أيدي الدارسين بعد منھا دراسة الفعل باعتبار الصحة واالعتالل في
القرآن الكريم فكان ھذا دافعاً لي لدراسة ھذا الموضوع فضالً عن دوافع وأسباب أُخرى منھا قراءاتي المتواصلة
في األفعال المعتلة وما يطرأ عليھا من تغييرات كثيرة ومنھا حرصي الشديد على أن تكون دراستي في القرآن
شفاء لما في الصدور عصم ٍة من الضالل منز ٍه عن المثال لعلي أقتبسُ من
كالم ﷲِ و َمأ ِدبَتِ ِه ُمغني العقول
ٍ
الكريم ِ
نوره وأستلھ ُم من معانيه وأنھ ُل من رحيقه المختوم الذي ] َ   َ َ ْ َ  َِ  ْ  َ [ المطففين... 26 /

وإذا كان الفعل بصفة عامة يدل على التغير والحدوث فإن الفعل المعتل بصفة خاصة يدل على كثرة التغير

والتحول من حالة إلى حالة كيف ال يكون كذلك وقد سمي بـ )المعتل( لعدم بقائه على حالة واحدة؟ فالعلة في اللغة
ھي المرض ولما كان المريض ال يوصف بالثبات واالستقرار لتمكن المرض منه وھذا يكون مدعاة لتغير حالة
الجسم فإن الفعل المعتل ال يبقى على حالة واحدة لتمكن حرف العلة من اصل البنية أو بتعبير آخر لتوفر بنيته في
أصل أو أكثر من أصولھا على أحد أحرف العلة وھذا يكون مدعاة لتغير بنية الفعل .وإن ھذه التغييرات الكثيرة
التي تطرأ على بنية المعتل ميّزته عن قسيمه الفعل الصحيح وإن ھناك استعماال خاصا ً للفعل المعتل في القرآن
الكريم ميزه عن الفعل ذاته في العربية وقد تظافر ھذان األمران ليجعال من موضوع البحث مادة صالحة للدراسة
وكانت الدراسة تقوم على ركنين ھما:
 .1ما يميّز الفعل المعتل عن قسيمه الفعل الصحيح.

 .2ما يميز الفعل المعتل في القرآن الكريم عن الفعل ذاته في العربية.
ويھدف البحث إلى ربط الصوت بالسياق مؤكداً أثر االنسجام الصرفي في جمال الشكل والمضمون فمن
حيث الشكل نجد أن المجانسة بين األصوات تمكننا من أن نقدم نطقا ً سھالً ونغما ً جميالً تميزت به العربية من
غيرھا من اللغات ومن حيث المضمون نجد أن التناسق بين البنية والفكرة والجرس وإيقاع العبارة والقيم
االنفعالية يؤدي إلى تحديد اتجاه الداللة ويحقق فھما ً أعمق لدالالت النص التي يھتف المتلقي الستيعابھا ومن ذلك
المناسبة بين سرعة األداء وطول أو قصر أصوات العلة فتجد أن سرعة األداء تتناسب تناسبا ً عكسياً مع كمية
الصوت المنطوق فيقل طول األصوات الطويلة )الحركات الطويلة( عندما تزيد سرعة األداء ويزيد طول
األصوات القصيرة )الحركات القصيرة( عندما تقل سرعة األداء من جھة ومن جھة أخرى فإنھا ترتبط بحالة من
الحاالت النفسية المعينة كالرضا أو الغضب أو الترحيب أو التوبيخ أو سوى ذلك من األمور التي تعتبر ذات قيمة
داللية لغوية).(1
وقد عرض لي في أثناء الدراسة مشكالت كثيرة أبرزھا:
 .1كون المستوى الصوتي من أعقد مستويات اللغة.
 .2عدم وجود قوانين صوتية ثابتة يتفق عليھا جميع علماء األصوات بل تقوم الدراسة الصوتية في
األغلب على االفتراض والتأويل.
 .3عدم تيسّر الكتب الصوتية الحديثة وعدم ترجمة الكثير من كتب المستشرقين المتخصصة في ھذا
المجال.
 .4عدم إحاطة الباحث بمستويات اللغة وأساليب العرب في كالمھا.
ويقوم منھج الدراسة على ما يأتي:
 .1دراسة التغييرات الصوتية التي طرأت على بنية األفعال المعتلة الواردة في القرآن الكريم بما يتفق مع
الفكر الصوتي الحديث.
 .2تحليل مقطعي لألفعال المعتلة التي يتم االستشھاد بھا.
 .3دراسة أبنية األفعال المعتلة الواردة في القرآن الكريم.
 .4دراسة تحليلية في النص القرآني لمعرفة دالالته والوقوف على أسراره ومقاصده ويتم ذلك باالستعانة
بخمسة محاور ھي:
أ -معرفة سبب نزول النص أو مناسبته.
ب -معرفة المعنى المعجمي لمفردات النص.
جـ -تجسيد كل طاقات ودالالت الكلمة في سياقھا الذي وردت فيه من أجل بلوغ الغاية القصوى في
الداللة.
د -التفسير األولي للنص بالرجوع إلى كتب التفسير ومعاني القرآن.
ھـ -مقارنة السياق الذي وردت فيه المفردة بسياقات أخرى وردت فيھا تلك المفردة.
ويتحقق ذلك باالستعانة بـ:
) (1ينظر  :أصوات اللغة .148 :

أوالً :قرائن السياق.
ثانيا ً :اآليات القرآنية التي تناسب النص.
ثالثا ً :الحقائق الكونية التي ال تحتاج إلى براھين.
وتتكون ھذه الرسالة من أربعة فصول وتمھيد وخاتمة .وقد تناولت في التمھيد مفھومي الصحة واالعتالل
مبيّناً حروف العلة وما قاله اللغويون فيھا ذاكراً أنماط الفعلين كليھما الصحيح والمعتل.
أما الفصل األول فخصصته بالدراسة الصوتية وتناولت فيه التغيّر المقطعي الذي يجري على الفعل المعتل
ذاكراً ما قيل في تعريف المقطع الصوتي وأنواعه وخصائصه ُمبيّنا ً أھم التغييرات التي طرأت على البنية
المقطعية لألفعال المعتلة في القرآن الكريم مستعينا ً باألمثلة القرآنية مع تحليل مقطعي لألفعال التي يتم االستشھاد
بھا.
وأما الفصالن الثاني والثالث فخصصتھما بالدراسة الصرفية فتناولت في الثاني أبنية الفعل المعتل
ومعانيھا مستشھداً بالنصوص القرآنية مع تحليل لتلك النصوص .أما الثالث فقد تناولت فيه ظاھرة اإلعالل
وأنواعه وما يطرأ على الفعل المعتل بأنماطه المختلفة من تغييرات مستشھداً بنماذج قرآنية لكل نوع منھا ذاكراً
آراء القدماء والمحدثين من اللغويين.
أما الفصل الرابع فخصصته بالدراسة الداللية وتناولت فيه داللة القصر في الفعل المعتل في القرآن الكريم
في دراسة تحليلية مقارنة مستعينا ً بكتب المعاني والتفاسير لبيان أسرار ودالالت حذف حرف العلة الواو أو الياء
من آخر الفعل المعتل في غير مواضع الحذف.
وأما الخاتمة فقد تضمنت النتائج التي توصلت إليھا في أثناء البحث وعلى المستويات الثالثة الصوتي والصرفي
والداللي.

لم يختلف القدماء والمحدثون في أن الفعل مادة لغوية مھمة في بناء الجملة بل ھو من أھ ﱢم أجزاء الجملة في
العربية .وال شك في أن الفعل قد حظي باھتمام النحويين واللغويين العرب قديما ً وحديثاً ولم تكن العربية بدعا ً بين
اللغات في اھتمامھا بالفعل وإنما كان ھذا االھتمام "يشغل مكانا ً مھما ً في سائر اللغات"

)(1

فالفعل ھو ركن أساس من

أركان الجملة في معظم لغات البشر ألن "األفعال أُصول مباني أكثر الكالم ولذلك َس ﱠمتھا العلماء األبنية"

)(2

.

ولم يختلف النحويون في تعريفھم للفعل فقد َعرﱠفوهُ بأنه لفظ يدل على معنًى في نفسه ويقترن بأحد األزمنة
الثالثة

)(3

.

وينقسم الفعل باعتبار الصحة واالعتالل على صحيح ومعتل ،والصحة في اللغة مقابلة للمرض وتطلق أيضا
على الثبوت وعلى مطابقة الشيء للواقع) ،(4وقد جاء في لسان العرب "الصﱡ حﱡ والصﱢ حةُ
والصحاح خالف السﱡقم
َ
ﱠحهُ ﷲ فھو صحيح وصحاح ...وھو أيضا البراءة من كل
وصح َ
َص ﱠحَ ...
ص ﱠح فالن من ِعلﱠتِ ِه وا ْست َ
وذھاب المرض وقد َ
صحاح وصحائح"...
صحاح و ُ
عيب وريب ...ورجل َ
صحّا َء وصحاح ...وامرأة صحيحة من نسوة ِ
صحُح من قوم أَ ِ

)(5

وقيل إن الصحة مقابلة لإلعالل

)(7

وفي االصطالح ھي الملكة التي بواسطتھا تصدر األفعال عن موضعھا سليمة

)(6

والفعل الصحيح ھو الذي ليس في مقابلة أصوله الفاء والعين والالم َحرْ فُ ِعلﱠ ٍة

)(8

وينقسم على أنماط ثالثة سالم

ومھموز ومضاعف:
العلﱠةُ).(9
 -1السالم  :ھو ما سلمت أصوله من الھمز والتضعيف وحروف ِ
 -2المھموز  :ھو ما وقع في مقابلة أحد أصوله ھمز).(10
-3المضاعف :ھو ما كان عينه والمه من جنس واحد في حالة الثالثي وما كان فاؤه والمه األولى وعينه والمه الثانية
من جنس واحد في حالة الرباعي).(11

) (1الفعل زمانه وأبنيته15 :
) (2األفعال )ابن القطّاع(.8/1 :
) (3ينظر :كتاب سيبويه )بوالق( ،12/1 :اإليضاح في علل النحو ،52:شرح المفصّ ل ،2/7:المقرب في النحو ،45/1 :ھمع الھوامع
شرح جمع الجوامع.4/1:
) (4ينظر  :كشاف اصطالحات الفنون .813/3 :
5
ص َح َح( .238 :
) ( لسان العرب مادة ) َ
) (6ينظر  :التعريفات .115 :
) (7ينظر :كشاف اصطالحات الفنون ،815/3 :شرح المراح.27:
) (8ينظر :البداءة في علمي النحو والصرف ،156 :دروس التصريف  ،137:عمدة الصرف .56 :
) (9ينظر المھذب في علم التصريف.109:
) (10ينظر  :المفتاح في الصرف  ،40 :الصرف .81 :
) (11ينظر  :كتاب سيبويه  ،529/3 :البداءة في علمي النحو والصرف ،171 :عمدة الصرف.57:

ض فھو عليل وأَعَلﱠهُ ﷲ وال أَعَلﱠك
العلﱠةُ في اللغة فھي المرض فقد جاء في اللسان " َع ﱠل يَ َعلﱡ وا ْعتَ ﱠل أي َم ِر َ
أ ّما ِ
)(1
العلﱠ ِة للتخفيف"
ﷲ أي ال أصابك بِ ِعلﱠ ٍة "...وفي االصطالح االعتالل واإلعالل بمعنًى واحد ھو "تغيير حرف ِ

)(2

العلﱠة الثالثة األلف والواو والياء) ،(3وسميت حروف
والفعل المعتل ھو ما كان َ
أح ُد أصوله أو أكثر حرفاً من أحرف ِ
علة ألنھا "ال تسلم وال تصح أي ال تبقى على حالھا في كثير من المواضع بل تتغير بالقلب واإلسكان والحذف"

)(4

وواضح أن وجه الشبه بين العليل وتلك األحرف ھو التغير أو عدم البقاء على حالة واحدة .والواقع أن لھذه األصوات
أھمية ليست في العربية فحسب بل في جميع اللغات لما تتميز به من وضوح سمعي بل ھي أعلى األصوات
إسماعاً) (5وذلك ألن "مجرى الھواء ينفتح أثناء )كذا(* مرورھا دون )كذا(** أن يعوقھا ودون أن ينحبس النفس مما
يؤدي إلى سھولة في النطق بھا وسھولة في انتقالھا إلى السمع") .(6وقد درسھا بعض المحدثين على أساس ثنائية
االصطالح أي ھناك حروف صحيحة وأصوات صحيحة وحروف علة وأصوات علة) ،(7ويعرف الصوت الصحيح
بأنه الصوت الذي يحدث في أثناء النطق أن يعترض مجرى الھواء اعتراضا كامال أو جزئيا بحيث ينطلق الھواء من
)(8
العلﱠةُ فھو الصوت المجھور الذي يحدث في أثناء النطق به أن يمر الھواء
الفم محدثا ً احتكاكا ً مسموعا ً  ،أما صوت ِ

حراً طليقا ً خالل الحلق والفم من غير أن يقف في طريقه أي عائق أو حائل ومن غير أن يضيق مجرى الھواء ضيقا ً
من شأنه أي يحدث احتكاكاً مسموعا ً") (9وبھذا تكون خاصية الصوت الصحيح ھي إنشاء عقبة في طريق الھواء في
)(10
العلﱠ ِة تقتضي أن يكون الفم مفتوحا ً
حين تكون خاصية صوت ِ
العلﱠ ِة ھي انعدام أيّ ِة عقبة أو تعويق أي أن أصوات ِ

في أثناء النطق بھا وإن اختلف ھذا الفتح في الحجم فھو دائماً أكبر مما في حالة النطق باألصوات الصحيحة).(11
ويرى فندريس أنه ال فرق بين الصحاح والعلل من الناحيتين الفسيولوجية والسمعية ويفرّق بينھما على أساس
الوظيفة فقط إذ يقول "وإذا كان بين االثنين فرق في الوظيفة فليس بينھما في الواقع أي فرق في الطبيعة والحد الذي

) (1لسان العرب مادة )علل( .459:
) (2التعريفات  ،25 :ينظر :شذا العرف.135 :
) (3ينظر  :المھذب في علم التصريف  ،109 :دروس التصريف .136 :
) (4شرح شافية ابن الحاجب ،33/1 :ينظر :اإليضاح في شرح المفصل ،415/2 :التصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث
 38:التطور النحوي للغة العربية  ،46:في النحو العربي قواعد وتطبيق ،10 :أبنية األفعال المجردة في القرآن الكريم ومعانيھا.179 :
) (5ينظر :البحث اللغوي عند العرب  ،91 :المنھج الصوتي .172 :
* الصواب  :في أثناء.
** الصواب  :من دون.
) (6األلسنية العربية  ،37/1 :ينظر :أسباب حدوث الحروف ،14 - 13 :الرعاية لتجويد القراءة.101 :
) (7ينظر تفصيل ذلك في )مناھج البحث في اللغة .(117 - 116 :
) (8ينظر  :علم اللغة مقدمة للقارئ العربي .160 :
) (9ينظر  :علم اللغة العام )األصوات( .74:
) (10ينظر ) Principep . 97 - 80 :نقالً عن مناھج البحث في اللغة  ،(114 :المصوتات عند علماء العربية .20:
) (11ينظر  :علم اللغة مقدمة للقارئ العربي .201 :

)(1
العلﱠ ِة في العربية تشتمل على أصوات الم ّد )الحركات
يفرق بينھما ليس حداً فاصالً . "...والواقع أن أصوات ِ

الطويلة عند المحدثين( وعلى الواو والياء الساكنين المفتوح ما قبلھا )وھما صوتا لين عند القدماء وأنصاف مصوتات
عند المحدثين( وعلى الواو والياء المتحركتين )وھما صوتا علة يخلوان من المد واللين ويلحقان بالحروف الصحاح
عند القدماء وأنصاف مصوتات عند بعض المحدثين*() (2وال يخفى أن أصوات المد أو الحركات الطويلة لم يكن لھا
حظ في الكتابة العربية مع أنھا عنصر مھم بل رئيس في اللغة العربية وفي غيرھا من اللغات فلم ترمز لھا برموز
خاصة بھا مثلما رمزت للصوامت وإنما "كانت اإلشارة إليھا دائماً سطحية ال على أنھا من بنية الكلمات بل كعرض
يعرض لھا وال يكون منھا إال شطراً فرعياً"...

)(3

وأن ھذه الكتابة دفعت المتقدمين من علماء اللغة  -لما جرت عليه

من وضع الحركة القصيرة فوق الحرف أو تحته  -إلى االعتقاد بان الحركة ليست مستقلةً من الحرف بل ھي تابعة له
وال يمكن النطف بھا منفصلةً عنه) (4في حين يقرر المحدثون من علماء اللغة "استقالل كل من الصامت والحركة
بحيث يمكن أداء أحدھما مستقالً عن اآلخر على نحو من التجريد الكامل.(5)"...
العلﱠ ِة الواو والياء  -أعني المتحركتين أو الساكنتين المفتوح ما قبلھما
ويرى الدكتور إبراھيم أنيس أن صوتي ِ
 ھما من الصوامت وذلك ألسباب نطقية ووظيفية تتلخص في قلة وضوحھما السمعي وقصرھما  -إذا قيسابالحركات الطويلة واشتمالھا في أثناء النطق بھما على نوع ضعيف من الحفيف وإمكانية تبادلھما المواقع مع
الصوامت "فكل من الياء والواو صوت انتقالي ومن اجل ھذه الطبيعة االنتقالية ولقصرھما وقلة وضوحھما في
السمع إذا قيسا بأصوات اللين أمكن أن يعدا من األصوات الساكنة") ،(6في حين يرى األستاذ مالمبرج أنھما أنصاف
حركات )أنصاف مصوتات( وذلك ألنھما فضالً عن كون موضع اللسان معھما قريب الشبه بموضعه مع الحركات
"يتحمالن الحركة وھي جزء منھما وال يتصور أنھا تنفصل من بنيتھما"

)(7

ونالحظ أن بعض ھذه األسباب يقرب

ھذه األصوات من الحركات أكثر مما يبعدھا عنھا أليس الفرق بين الحركات الطويلة والقصيرة ال يعدو أن يكون

) (1اللغة .47 :
* ھناك من يرى أن ھذين الصوتين في حالة تحركھما يع ّدان من الصوامت )ينظر :التطور النحوي ،63 :األصوات اللغوية ،43:الفعل
زمانه وأبنيته.(110:
) (2ينظر  :علم األصوات  ،80 :التصريف العربي  ،49 :الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ،358 :أبحاث في أصوات العربية :
 46وما بعدھا.
)(3األصوات اللغوية ،37 :ينظر :األلسنية العربية ،66/1 /علم اللغة العام )األصوات(.147:
)(4ينظر  :سر صناعة اإلعراب  ،19/1 :التفسير الكبير 30/1 :
)(5المنھج الصوتي للبنية العربية  ،35 :ينظر :فصول في فقه العربية ،353 :المصوتات عند علماء العربية.58 :
) (6األصوات اللغوية .43 :
)(7علم األصوات .80 :

فرقا ً في ك ّمية الصوت أي في طول الزمن الذي يستغرقه النطق بھما أو قصره)(1؟ أما قلة وضوحھما السمعي فإنه
نسبي ألنھما  -وإن كانا أقل وضوحا ً في السمع من الحركات  -أعلى سمعا ً من الصوامت وأما تبادل المواقع بين
األصوات فإنه ال يقتصر على الصوامت في ما بينھا وإنما يمكن أن يتم أيضاً بين الصوائت والصوامت فإن اجتماع
صوتين صائتين قد يؤدي بأحدھما إلى أن يتحول إلى صوت صامت وقد يحدث ذلك نتيجة التطور الصوتي).(2
والواقع أن ھذين الصوتين يتكونان نتيجة االنتقال بين حركتين مختلفتين)" (3فالواو أو الياء ليستا سوى نقطة االنتقال
)(4
أوج َد( مثالً تتكون صوتيا ً من )فتحة+ضمة( ويتم النطق بھا في مرحلة االنتقال
بين حركتين"  -فالواو في الفعل ) َ

بينھما بان يضع الناطق لسانه موضع الفتحة أوالً ثم ينطقھا متصلةً بالضمة في عملية نطق واحدة وكذا الياء في الفعل
)أتَينَ ( مثالً تتكون من )فتحة+كسرة( ويتم النطق بھا في مرحلة االنتقال بينھما أما الواو في الفعل ) َو َج َد( والياء في
الفعل ) َيقَنَ ( فان العملية النطقية معكوسة تماما ً فالواو في ) َو َج َد( تتكون من )ضمة+فتحة( فيضع الناطق لسانه
موضع الضمة أوالً ثم ينطقھا متصلة بالفتحة في عملية نطق واحدة ففي مرحلة االنتقال بين الحركتين ينشأ صوت
الواو ،والياء في )يَقَنَ ( تتكون من كسرة+فتحة( وكذلك يتم النطق بھا في مرحلة االنتقال بين ھاتين الحركتين)-(5
وأنھما يقتربان من الصوامت في اشتمالھما في أثناء النطق بھا على نوع من الحفيف ويقتربان من الصوائت بالنظر
إلى موقع اللسان والذي يكون في أثناء النطق بھما في الموضع نفسه الذي يكون فيه في أثناء النطق بالصوائت "ففي
تكون "الياء" نلحظ أن اللسان يكون تقريباً في موضع النطق بصوت اللين ) - (iيعني الكسرة الطويلة  -غير أن
الفراغ بين اللسان ووسط الحنك األعلى حين النطق بالياء يكون أضيق منه في حالة النطق بصوت اللين ) (iمما
يترتب عليه أننا نسمع ذلك النوع الضعيف من الحفيف فالياء ألنھا تشتمل في النطق بھا على حفيف يمكن أن تعد
صوتا ً ساكنا ً أما إذا نظر إلى موضع اللسان معھا فھي أقرب بصوت اللين ) ...(iوكذلك الواو ال فرق بينھا وبين
الضمة ) (uإال في أن الفراغ بين أقصى اللسان وأقصى الحنك في حالة النطف بالواو أضيق منه في حالة النطق
بالضمة ) (uفيسمع للواو أيضا نوع من الحفيف جعلھا أشبه باألصوات الساكنة أما حين ينظر إلى موضع اللسان
معھا فيمكن أن نعدھا شبه صوت اللين ).(6)"(u
ولفيف:
مثال وأجوف ومنقوص
وينقسم المعتل على أنماط أربعة
ٍ
ٍ
) (1ينظر  :األصوات اللغوية  ،38 :التصريف العربي .48
) (2ينظر  :في األصوات اللغوية دراسة في أصوات المد في العربية .58 :
) (3ينظر  :علم اللغة مقدمة للقارئ العربي .198 - 197 :
) (4أصوات اللغة .174 :
) (5ينظر  :علم األصوات .81 :
) (6األصوات اللغوية  ،42 :ينظر  :المدخل إلى علم اللغة.92:

-1المثال :ھو ما كان أول أصوله حرف علة) ،(1وسمي مثاالً ألن ماضيه يماثل الصحيح في أنه ال يحذف وال يقلب
)(2
العلﱠ ِة من كليھما نحو ) ِع ْدِ ،ز ْن() ،(3ويبدو أن أول
وال يغير  ،وقيل ألن أمره يماثل أمر األجوف إذ يحذف حرف ِ

ھذين الرأيين أرجحھما فالفعل المثال قد ماثل الفعل الصحيح إذ لم
العلﱠ ِة فيه إلى تغيير أو حذف) ،(4وقيل سمي مثاالً لمماثلته الفعل
يتعرض حرف ِ
الصحيح في الحركات).(5
-2األجوف :ھو ما كان ثاني أصوله حرفة علة) .(6وسمي أجوف ألنه ليس في جوفه حرف صحيح) (7ويسمى أيضا
قال وبا َع( إذا أسندتھما إلى تاء الفاعل )قُ ْل ُ
ت
ذا الثالثة ألن ماضيه يبقى على ثالثة أحرف عند اإلخبار فتقول في ) َ
وبِع ُ
ْت().(8
-3المنقوص  :ھو ما كان ثالث أصوله حرف علة) .(9وسمي منقوصاً لنقصانه في بعض التصاريف

)(10

أو بعبارة العيني .لـ "نقصان الحرف حالة الجزم") ،(11ويقال له ذو األربعة ألنه عند إسناده إلى تاء الفاعل يصير
ضي ُ
معھا على أربعة أحرف تقولَ ) :س َموْ ُ
ْت().(12
ت وقَ َ
 -4اللفيف  :ھو ما كان فيه حرفا عل ٍة) .(13وسمي لفيفاً الجتماع حرفي علة فيه فكأنه لَفﱠھُما أي جمعھما) .(14وھو على
ضربين:
العلﱠ ِة قد افترقا فيه
أ -اللفيف المفروق :ھو ما كان أول أصوله وآخرھا حرفي علة .وسمي مفروقا ً الن حرفي ِ
)(15
العلﱠ ِة فيه بحرف صحيح
فصار أحدھما في أوله وثانيھما في آخره  ،ويسمى أيضا الملتوي وذلك اللتواء حرفي ِ

والمفكوك ألنه فُ ﱠ
ك بين الحرفين المتجانسين بحرف يخالفھما).(16
العلﱠ ِة فيه).(17
ب-اللفيف المقرون :وھو ما كان ثاني أصوله وآخرھا حرفي علة .وسمي مقرونا ً القتران حرفي ِ

1
الع ﱢزي ورقة .7 :
) ( ينظر  :التصريف ِ
)(2ينظر  :شرح شافية ابن الحاجب  ،34/1 :تسھيل الفوائد وتكميل المقاصد  ،202 :شرح المراح  ،197 :المنھج الصوتي.90:
)(3ينظر  :شرح المراح .197 :
)(4ينظر  :دراسات في علم الصرف .26 :
)(5ينظر  :شرح التفتزاني على التصريف العزي ،23 :البداءة في علمي النحو والصرف 165 :الصرف الوافي.229:
)(6ينظر المفتاح في الصرف  ،41 :عمدة الصرف .58 :
)(7ينظر  :دراسات في علم الصرف  ،27 :نزھة الطرف في علم الصرف.50:
) (8ينظر  :التصريف العزي ورقة  ،19:شذا العرف.28:
) (9ينظر  :كتاب سيبويه  ،230/2 :المفتاح في الصرف .42 :
) (10ينظر  :شرح شافية ابن الحاجب  ،34/1 :دقائق التصريف .204 :
) (11شرح المراح  ،231 :ينظر  :الصرف .99 :
) (12ينظر  :شرح التفتزاني على التصريف  ،30 :دراسات في علم الصرف .27 :
) (13ينظر  :كشاف اصطالحات الفنون .1302/5 :
) (14ينظر  :الصرف .101 :
) (15التصريف العزي ورقة .7 :
) (16ينظر  :دقائق التصريف 359 - 346 :
) (17ينظر  :نزھة الطرف في علم الصرف .59 :

الفصل االول
 -1تعريف المقطع الصوتي :
المقطع ھو أصغر وحدة صوتية قابلة للتجزئة ،يتكون من صوتين أو ثالثة أولھما صامت ويحت+وي عل+ى
ت واحد فقط.
ص ﱢو ٍ
ُم َ
لقد عرفه المحدثون تعريفات كثيرة منھا أنه وحدة صوتية تنشأ من عمليتي االنفتاح واالنغالق ف+ي جھ+از
)(1
التص++ويت وتت++ألف م++ن ص++وتين ف++ي األق++ل ص++وت ص++ائت يس++بقه ص++امت وق++د يليھم++ا ص++امت أيض +ا ً  .وھ++و
"تعبيرات من نسق منظم من الجزئيات التحليلية أو خنقات صدرية في أثناء الكالم أو وحدات تركيبية أو أش+كال
)(2
وكميات معينة"  .وھو عبارة عن "كمية من األصوات يمكن االبتداء بھا والوقوف عليھا من وجھة نظر اللغة
)(3
موضوع الدراسة" .
 -2أنواع المقطع الصوتي :
)(4
المشھور في العربية ثالثة مقاطع يتسع لھا الكالم العربي المتصل وھذه المقاطع ھي :
ص ﱢو ٌ
َ
َب(.
ت
ك
)
الفعل
في
ت قصير .ومن أمثلته المقطع )ك ( َ◌-
َ
أ -المقطع القصير ويتكون من صامت يليه ُم َ
ص ﱢ+و ٌ
ت طوي+ل .وم+ن أمثلت+ه المقط+ع )ق  ( ً◌-ف+ي
ب -المقطع الطويل المفتوح ويتكون م+ن ص+امت يلي+ه ُم َ
قال(.
الفعل ) َ
ٌ
ص ﱢوت قصير .ومن أمثلته المقطع )ي  َ◌-د( في
جـ-المقطع الطويل المغلق ويتكون من صامتين بينھما ُم َ
الفعل )يَ ْدعُو(.
)(5
وھناك مقطعان يردان في النطق في حال الوقف غالباً ھما :
ص ﱢو ٌ
ت طويل .ومن أمثلت+ه المقط+ع )ل  ٍ◌-ن( ف+ي قول+ه تع+الى ]َ
أ -المقطع المديد ويتكون من صامتين بينھما ُم َ
 [ الفاتحة 7/والمقطع )م  ٍ◌-ن( في قوله ]ُ [ النمل.42/
ت قص++ير قبل++ه ص++امت وبع++ده ص++امتان وم++ن أمثلت++ه المقط++ع
++و ٍ
ص ﱢ
ب -المقط++ع المدي++د المرك++ب ويتك++ون م++ن ُم َ
)ح  ◌ِ -ج ر( في قوله تعالى ]( ْ' َ# $%ـ" َ!ـ  ـ ـٍ[ الفج+ر 5/والمقط+ع )ق  َ◌-د ر( ف+ي قول+ه تع+الى ])ِ+ـ

 [ِ,-َ.ْ /َ0َ $% 1 ْ 2)َ3القدر1./
 -3خصائص المقطع العربي :
ومن خصائص المقطع العربي ما يلي :
أ -ال يبدأ المقطع العربي بحركة.
ب-ال يبدأ بصامتين وبتعبير آخر ال يتوالى صامتان في أول الكلمة ويستساغ ذلك في وسط الكلمة أو ف+ي
آخرھا.
جـ -ال يتكون المقطع من صوت واحد بل يتكون من صوتين في األقل.
)(6

) (1ينظر  :دروس في علم أصوات العربية .191 :
) (2مناھج البحث في اللغة.138 :
) (3لحن العامة والتطور اللغوي  .49 :ولمعرفة بقية التعريفات ينظر :علم األصوات ،164:المنھج الصوتي للبنية العربية ،38 :في
علم اللغ+ة الع+ام ،107 :التص+ريف العرب+ي م+ن خ+الل عل+م األص+وات الحديث+ة ،76:لھج+ة تم+يم وأثرھ+ا ف+ي العربي+ة الموح+دة ،200 :
أصوات اللغة.139 :
) (4ينظر  :العربية الفصحى  ،44 :المنھج الصوتي ،40 :التطور اللغوي مظاھره وعلله وقوانين+ه  ،63 :من+اھج البح+ث ف+ي اللغ+ة :
.141 - 139
) (5ينظر  :في علم اللغة العام .108 :
) (6ينظر  :علم األصوات  ،167 :المنھج الصوتي  ،42-41 :التصريف العربي .76 :

المقطعي :

 -4أنماط التغير
ت:
ص ﱢو ٍ
أ -حذف المزدوج واطالة ال ُم َ
*

بھذه السمة يمكن تفسير التغير المقطعي الذي يجري على الفعل المعتل في الحاالت االتية :

+ار ،ش++ا َء( ف++ي قول++ه تع++الى ] !َ ْ#ِ+ـ  78, َ9ـ"  َْ456ــ[/
+ال ،سَ +
 .1م++ا يج++ري عل++ى الماض++ي األج++وف نح++و األفع++ال )قَ +
البقرة 30/وقوله ] َ [:(َ;ِ8 , < 'َ =َ> ?<@ ?َ !َ َ %القص+ص 29/وقول+ه ]َـ @ Fـ  Eـَ :ـَ(ِ8 DـA8َ3  ِBCـ [ (ِ,

قال( أصله** ) َق َو َل( ح+ذف الم+زدوج الص+اعد )و ( َ◌-وھ+و المقط+ع الث+اني م+ن
البقرة 20/على التوالي فالفعل ) َ
ت القصير قبله )الفتحة القصيرة( الذي يمث+ل قم+ة المقط+ع األول
ص ﱢو ٍ
الفعل وھو مقطع قصير و ُم ﱠد الصوت بال ُم َ
)(1
وتحول المقطع من قصير إلى طويل مفتوح :
ّ
ق  / ً◌-ل َ◌-
ق  / َ◌-ل َ◌-
ق  / َ◌-و  / َ◌-ل َ◌-
َ
ﱠ
َ
ص ﱢ+وت القص+ير
سار ،وشا َء( أصلھما ) َس+يَ َر ،ش+يِأ( ح+ذف الم+زدوج الص+اعد و ُم+د الص+وت بال ُم َ
والفعالن ) َ
قبله:
س  / ً◌-ر َ◌-
س  / َ◌-ر َ◌-
س  / َ◌-ي  / َ◌-ر َ◌-
ش  / ً◌-ء َ◌-
ش  / َ◌-ء َ◌-
ش  / َ◌-ي  / ◌ِ -ء َ◌-
+ار
+
ف
،
185
/
+ران
+
عم
آل
+از
+
ف
،
162
/
+ران
+
عم
آل
ء
+ا
+
ب
،
275
/
+ر
+
البق
د
+ا
+
ع
+اب البق++رة،37/
َ
َ
وك++ذلك األفع++ال )تَ +
َ
أن+اب الرع+د ،27/س+ا َء النس+اء ،22/ج+ا َء
حال ھود 43/طافَ القلم ،19/قا َم الج+ن ،19/أراد البق+رة،26/
َ
ھودَ ،40/
*
ق األنع+ام،10/
خ+اب إب+راھيم ،15/أزاغ الص+ف ،5/خ+افَ البق+رة ،182/ك+ا َد التوب+ة (117/ج+ري
النساء ،43/حا َ
َ
عليھا مثل ھذا التغيير.
 .2ما يجري على الماضي المنقوص نحو األفعال )دَعاَ ،رمىَ ،سعى( في قوله تعالى ]( " 8, GََِH IJـ [:آل
عمران 38/وقوله ]ـ 0,ـ0, ْ#ِ+ Lـ4َ Lـ Kـ, :ـ?[ األنف+ال 17/وقول+ه ]<ـ% ?CـBِ8 M $ـ [ البق+رة 114/فالفع+ل

)دَعا( أصله المفترض ) َدع ََو( حذف المزدوج الصاعد )و ( َ◌-الذي يمثل المقط+ع الثال+ث م+ن الفع+ل و ُم +ﱠد الص+وت
بالفتحة القصيرة التي تمثل قمة المقطع الثاني محولة إياه من مقطع قصير إلى طويل مغلق:
د  / َ◌-ع ً◌-
د / َ◌-ع َ◌-
د  / َ◌-ع  / َ◌-و َ◌-
والفعالن ) َرمىَ ،سعى( أصلھما ) َر َم َيَ ،س َع َى( حذف منھم+ا الم+زدوج الص+اعد )ي  ( َ◌-وأطي+ل الص+وت
بالفتحة القصيرة تعويضا ً عن الحذف :
ر  َ◌-ر م ً◌-
ر  / َ◌-م َ◌-
ر  / َ◌-م  / َ◌-ي َ◌-
س  / َ◌-ع  / َ◌-ي َ◌-

س  / َ◌-ع َ◌-

س  / َ◌-ع ً◌-

وكذلك األفعال )خَ ال البقرة ،76/عَف+ا البق+رة ،187/بَ+دا األنع+ام ،28/نَج+ا يوس+ف 45/عَ+ال المؤمن+ون،91/
زَكا النور ،21/دَنا النجم ،8/تَالھا الشمس  ،2/قَضى البقرة  117/ھَدى البقرةَ 143/كفى النساء ،6/أَتى النحل،1/
عَصى طه َ ،121/سقى القصصَ 22/مضى الزخرفَ ،8/بناھا النازعات ،27/أَبى البقرةَ ،34/رأى األنع+ام،76/
نَأى اإلسراء ،83/نَھى النازعات (54/جرى عليھا مثل ھذا التغيير.
* المزدوج ھو عبارة عن حركتين مختلفتين من حي+ث القيم+ة ينطق+ان بحي+ث يكون+ان مقطع+ا ً واح+داً) .ينظ+ر :اللغ+ة "فن+دريس" (54:
وبتعبير أدق ھو الجمع بين مصوتين مختلفين أو بين مصوت ونصف المصوت في مقطع واحد .وھو عل+ى ن+وعين :م+زدوج ص+اعد
وفيه يك+ون نص+ف المص+وت متق+دما ً وم+زدوج ھ+ابط وفي+ه يك+ون المص+وت ھ+و المتق+دم .ويتض+من الم+زدوج انزالق+ا ً مقص+وداً إذ ي+تم
االنتقال من المصوت األول إلى المصوت الثاني بدفعة واحدة من النفس) .ينظر :علم اللغة مقدمة للقارئ العربي.(204 - 203 :
** المقص++ود األص++ل المفت++رض م++ن دون ان ينط++ق ب++ه الع++رب ھك++ذا وق++د أخ++ذنا بھ++ذا االفت++راض ألج++ل التحلي++ل المقطع++ي )ينظ++ر:
الخصائص.(256/1:
) (1ينظر  :المنھج الصوتي .84 :
* تم ترتيب األفعال بحسب نوع الفعل أوالً وبنائه ثانيا ً ثم تسلسل اآليات.

ونرجح أن تكون قاعدة المزدوج )الواو أو الياء( في األفعال الواردة في الفقرتين )1و (2ھي التي حذفت
لوقوعھا بين مصوتين قصيرين والتقى المصوتان القصيران مشكلين مصوتا ً طويالً).(1
 -3ما يجري على المضارع المنق+وص نح+و األفع+ال )ي+دعو ،يقض+ي ،يخش+ى( ف+ي قول+ه تع+الى ] ـG :ـَِ+ @I-ـ? ِ, J
 [ِN6يونس 20/وقوله ]  [OPQْ ِ8 $ ْ.G :غافر 21/وقوله ]RI K  : ?SْTG )ِ+ـ َ Cْ 1Jـ  [Eف+اطر 28/فالفع+ل )يَْ +دعُو(

من الفعل الماضي )دَع+ا( أص+له )يَْ +د ُع ُو( بزن+ة )يَ ْنصُُ +ر( وال+ذي يج+ري ھن+ا ھ+و ح+ذف الم+زدوج الص+اعد )و (◌ُ -
ت القص++ير )الض+مة القص++يرة( قبل+ه ال++ذي يمث++ل قم+ة المقط++ع الث+اني م++ن الفع++ل
ص +ﱢ+و ٍ
للتخفي+ف وإطال++ة الص+وت بال ُم َ
)(2
ص ﱢوتٍا ً طويالً )ضمة طويلة أو ما يسمى بواو الم ّد( فيتحول المقطع من قصير إلى طويل مفتوح :
ليصير ُم َ
ي  َ◌-د  /ع ُ◌ ُ◌-
ي  َ◌-د  /ع ُ◌-
ي  َ◌-د  /ع  / ُ◌-و ُ◌-
+++ربُ ( ح+++ذف من+++ه الم+++زدوج الص+++اعد
ض+++ي( م+++ن )قَض+++ى( أص+++له )يَ ْق ِ
والفع+++ل )يَ ْق ِ
ضُ +++ي( بزن+++ة )يَضْ ِ
)ي  (◌ُ -و ُم ﱠد الصوت بالكسرة القصيرة :
ي  َ◌-ق  /ض ◌ِ -
ي  َ◌-ق  /ض  / ◌ِ -ي ◌ُ -
ي  َ◌-ق  /ض ٍ◌-
ي( بزنة )يَ ْف َر ُح( حذف المزدوج الصاعد )ي  (◌ُ -و ُم ﱠد الص+وت
والفعل )يَ ْخشى( من )خَ ِش َي( أصله )يَخَ َش ُ
بالفتحة القصيرة :
ي  َ◌-خ  /ش ً◌-
ي  َ◌-خ  /ش  / َ◌-ي ◌ُ -
ي  َ◌-خ  /ش َ◌-
ثان نقول :إن ھذه األفعال جرى عليھا التصرف الصوتي اآلتي:
وفي توجيه ٍ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ى( لوقوعه بين حركتين قصيرتين.
ش
خ
ي
،
ي
ض
ق
ي
)
في
والياء
(
و
ع
د
ي
)
في
الواو
المصوت
أ -سقط نصف
َ ُ
َ ِ ُ َ
ُ
ب -اتحدت الحركتان القصيرتان المتماثلتان في الفعل )يدعو( فنتج عن ذلك ضمة طويلة.
ض ُي( لتؤدي إلى كسرة طويلة.
جـ -أُدغمت الضمة القصيرة في الكسرة القصيرة في الفعل )يَ ْق ِ
)(3
د -أُدغمت الضمة القصيرة في الفتحة القصيرة في الفعل )يَ ْخ َش ُي( لتؤدي إلى فتحة طويلة .
وك+++++ذلك األفع+++++ال )يَ ْتلُ+++++و البق+++++رة ،129/تَ ْبلُ+++++و ي+++++ونس ،30/أُ ْشُ +++++كو يوس+++++ف ،86/يَرْ ُج+++++و /الزم+++++ر9/
+++ري البق+++رة ،207/يَ+++أْتِي البق+++رة ،258/أَ ْد ِري األنبي+++اء  ،109نَسْ+++قِي القص+++ص ،23/تَب ِْغ+++ي ص ،24/تَرْ ِم+++ي
يَ ْش ِ
المرسالتَ ،32/ي ْخفى آل عمران ،5/يَرْ ضى النساء ،108/يَأْبى التوبة ،32/تَعْرى طه ،118/تَضْ +حى ط+ه،119/
يَبْقى الرحمن (27/جرى عليھا التصرف الصوتي نفسه.

) (1ينظر  :دروس في علم أصوات العربية.130 :
) (2ينظر أبحاث في أصوات العربية .47 :
) (3ينظر  :التصريف العربي .52 :

ب -صوغ األمر* من المضارع المنقوص

:

ومن ذلك الفعالن )ا ْد ُ
ض( في قوله تعالى ] َ ["8, َ UJ %البقرة 61/وقوله ] َ ِW!ْ %ـ ْ)َ3ـَ! Lـ  [ٍVط+ه72/
ع ،ا ْق ِ
ضي( ويتم ذلك بإسقاط ح+رف المض+ارعة م+ع حركت+ه )المقط+ع القص+ير ال+ذي زي+د ف+ي أول
من الفعلين )يَ ْدعُو ،يَ ْق ِ
ت الطويل )الواو والياء الم ﱠديتان( ال+ذي ھ+و قم+ة المقط+ع األخي+ر وھ+و مقط+ع طوي+ل
ص ﱢو ٍ
المضارع( ثم تقصير ال ُم َ
ت قصير م+ن جنس+ه )ض+مة قص+يرة ف+ي األول وكس+رة قص+يرة ف+ي الث+اني( ث+م تع+ويض الح+ذف
ص ﱢو ٍ
مفتوح إلى ُم َ
بمقطع قصير )ھمزة الوصل( لئال يبقى الصامت الذي يشكل نھاية المقط+ع األول بمف+رده فيلتح+ق ب+المقطع الت+الي
)(1
فيتوالى صامتان في بداية المقطع وھذا غير جائز في المقطع العربي إذ ال يتوالى في أوله صامتان :
 ...د  /ع ُ◌-
ي  َ◌-د  /ع ُ◌ ُ◌-
ي  َ◌-ق  /ض ◌ِ ◌ِ -

 ...ق  /ض ◌ِ -

َ++غ اإلس++راء 110/اسْ++تَ ْفتِ ِھ ْم
وك++ذلك األفع++ال )ا ْع++فُ البق++رة ،286/ا ْتُ ++ل األنع++ام ،151/ا ْھِ ++دنا الفاتح++ة 6/ا ْبت ِ
الصافات (11/يجري عليھا التصرف الصوتي نفسه
جـ -اإلسناد إلى الضمائر :
)(2
اإلسناد ھو عبارة ع+ن ض+م إح+دى الكلمت+ين إل+ى األخ+رى عل+ى وج+ه اإلف+ادة التام+ة  .وھات+ان الكلمت+ان
)(3
تشكالن جزءي الجملة  -المسند والمسند إليه  -سواء أكانت اسميةً أم فعلية .
ويرى الكفوي في كلﱢياته أن "اإلسناد والبن+اء والتفري+غ والش+غل ألف+اظ مترادف+ة ي+دل عل+ى ذل+ك أن س+يبويه
)(4
قال :الفاعل ما اشتغل به الفِ ْع ُل وفي
آخَر بُنِ َي له وأُ ْسنِ َد له" .
آخَر فُ ِر َغ له وفي َ
موضع َ
ٍ

* لقد اختلف علماء العربية في أي األفعال أصل لغيره فذھب الزجاجي إلى أن أسبق األفعال في التقدم ھ+و المس+تقبل ألن "الش+يء ل+م
يكن ثم كان والعدم س+ابق للوج+ود فھ+و ف+ي التق+دم منتظ+ر ث+م يص+ير ف+ي الح+ال ث+م ماض+يا ً فيخب+ر عن+ه بالمض+ي" )اإليض+اح ف+ي عل+ل
النحو (85:وروى السيوطي عن العكبري قوله :إن اقدم األفعال ھو فعل الح+ال ث+م المس+تقبل ث+م الماض+ي ألن "األص+ل ف+ي الفع+ل أن
يكون خبراً واألصل في الخبر أن يكون صدقا ً ...وفعل الحال ممكن اإلشارة إليه فيتحقق وجوده فيصدق الخبر عنه وألن فعل الح+ال
مشار إلي+ه فل+ه ح+ظ م+ن الوج+ود والماض+ي والمس+تقبل مع+دومان) "...األش+باه والنظ+ائر ف+ي النح+و (9/2:وق+ال ق+وم  :إن األس+بق ھ+و
الماضي ألنه ال زيادة فيه وألنه كل وجوده فاستحق أن يكون أصالً )ينظر :االشتقاق لـ "فؤاد حنا" .(244 :وقد ذھ+ب األس+تاذ ف+ؤاد
حنا في كتابه )االشتقاق( إلى أن اإلنس+ان ك+ان يس+تعمل ألفاظ+ا ً معين+ة ف+ي ظ+روف ثابت+ة للدالل+ة عل+ى أح+داث وحس+ب وأن تك+رر ھ+ذه
الظروف وتكرر اقتران ھذه األلفاظ بھا أكسب ھذه األلف+اظ فك+رة )الدالل+ة عل+ى ح+دث( أو )فك+رة الفعلي+ة( وھ+ي أول+ى مراح+ل تك+ون
الفعل مجرداً عن فكرة الزمن )ينظر :االشتقاق .(243 :والذي نرجحه أن الفعل الماضي أو صيغة ) َف َع َل( مجردةً عن الزمان تستحق
أن تكون أصالً ألنھا أخف الصيغ وال زيادة فيھا -مؤيدين في ذلك ما توصل إليه األستاذ فؤاد حنا -فيكون أصل بناء الفعل ھ+و الت+اء
والعين والالم ثم اشتقت منھا صيغة يفعل )الفعل المضارع( ألنھا تشتمل عل+ى )فع+ل( وزي+ادة والزي+ادة إض+افة إل+ى الش+يء والش+يء
يسبق اإلضافة بمعنى أن الزيادة حادثة وطارئة على األص+ل .أم+ا م+ن حي+ث ال+زمن ف+إن الح+ال ھ+و األس+بق ألن+ه ال+زمن الفاص+ل ب+ين
الزمانين الماضي والمستقبل ولوال الحال لما أمكن أن نسمي الماضي ماضيا ً وال المستقبل مس+تقبالً فيك+ون ماض+يا ً بالنس+بة إل+ى ش+يء
موجود ھو الحال ويكون مستقبالً بالنسبة إلى شيء موجود ھو الحال .وعل+ى ھ+ذا يك+ون األم+ر مش+تقا ً م+ن المض+ارع ب+النظر إل+ى م+ا
يأتي:
 .1إن صيغة يفعل )الفعل المضارع( تدل على الحال وصيغة )ا ْف َعلْ ( تدل على المستقبل وإن المستقبل ھو ممكن الوقوع فھو اقرب
إلى الوجود على حين الحال ھو متحقق الوجود وعلى ھذا تكون ) َي ْف َع ُل( قد استحقت أن تكون أصالً لـ )ا ْف َعلْ (.
 .2إن )يفعل( أعم وأكمل من )افعل( ألنھا تدل على زمانين ھم+ا الح+ال -إذا ل+م تقت+رن بش+يء -والمس+تقبل -عن+د اقترانھ+ا بس+وف أو
بالسين -على حين )افعل( تدل على زمان واحد ھو المستقبل وإن الناقص يؤخذ من الكامل وليس الكامل يؤخذ من الناقص.
 .3إن )ا ْف َعلْ ( و )سوف يفعل( يدالن على المستقبل وإن )يفعل( اسبق م+ن )س+وف يفع+ل( ألن األخي+رة تش+تمل عل+ى ص+يغة )يفع+ل(
وزيادة والزيادة إضافة إلى الشيء والشيء يسبق اإلضافة وبحذف الح+د المش+ترك )س+وف يفع+ل( نس+تنتج أن )يفع+ل( أس+بق م+ن
)افعل( والسابق يستحق أن يكون أصالً.
) (1ينظر التطور النحوي  ،46 :في النحو العربي.19 :
) (2ينظر  :التعريفات .17 :
) (3ينظر  :نحو التيسير  ،75 :الفعل في كتاب سيبويه .37 :
) (4الكليات .36 :

بمخبر عنه س+واء أك+ان إس+ناداً معنوي+ا ً أم
خبر
ويكاد النحويون يتفقون في تعريفھم لإلسناد على أنه تعليق
ٍ
ٍ
)(1
لفظياً  .وقد اصطلحوا على أن المسند إليه ھو المبتدأ أو الفاعل وأن المسند ھو الخبر أو الفعل بمعن+ى أن إس+ناد
)(2
الفعل إلى الضمير يعني أن يكون الضمير فاعالً فقط .
)(3
أما علماء المع+اني فق+د اھتم+وا ب+ه وتوس+عوا في+ه وعق+دوا ل+ه باب+ا ً خاص+ا ً ودرس+وه دراس+ة وافي+ة  .وھ+و
)(4
عندھم إيقاع نسبة تا ّم ٍة بين جزئي الجملة الرئيسين المسند والمسند إليه .
والذي يھمنا من اإلسناد وھو ما يتعرض له الفعل المعتل من تغييرات في بنيته المقطعية عند إس+ناده إل+ى
ضمائر الرفع في حاالت كثيرة نذكر منھا ما يلي:
أ -الفعل األجوف :
أوال  :الفعل الماضي :
 إسناد الماضي األجوف إلى تاء الفاعل :ومن ذلك األفعال )قُ ْل ُ
 [:ِ8 $َXالمائدة ،117/وقوله ]!َـ ُ@
تِ ،ج ْئتَ ِ ،ش ْئتَ ( في قوله تعالى ] !ُ ْ َ3  ِ+  Bَ L
قال ،جا َء ،شا َء( إذ تحذف ق ّمة
[ [OPQْ ِ8 LYْ ِ= Zالبقرة 17/وقوله ] َ @  [ \=َ3 :0َ I ]َْT^ LYْ Fالكھف 77/من األفعال ) َ

المقطع الثالث )حركة الم الفع+ل( ع+ن إس+نادھا إل+ى ت+اء الفاع+ل للبن+اء عل+ى الس+كون فتت+وفر البني+ة المقطعي+ة لھ+ذه
ت الطوي++ل )الفتح++ة الطويل++ة( إل++ى
ص +ﱢ+و ٍ
األفع++ال عل++ى مقط++ع مدي++د وألج++ل ال++تخلص م++ن ذل++ك نعم++د إل++ى تقص++ير ال ُم َ
ت قصير) (5ثم تبدل الفتحة القصيرة إلى ضمة قصيرة في )قُ ْل ُ
ت( للداللة عل+ى األص+ل ال+واوي للفع+ل وال+ى
ص ﱢو ٍ
ُم َ
)(6
كسرة قصيرة في ) ِج ْئتَ ِ ،ش ْئتَ ( للداللة على األصل اليائي :
ق  ُ◌-ل  /ت ُ◌-
ق  َ◌-ل  /ت ُ◌-
ق  ً◌-ل  /ت ُ◌-
ق  / ً◌-ل  + َ◌-ت ُ◌-
ج  / ً◌-ء  + َ◌-ت َ◌-
ش  / ً◌-ء  + َ◌-ت َ◌-

ج  ً◌-ء  /ت َ◌-

ج  َ◌-ء  /ت َ◌-

ش  ً◌-ء  /ت َ◌-

ش  َ◌-ء  /ت َ◌-

ج  ◌ِ -ء  /ت َ◌-
ش  ◌ِ -ء  /ت َ◌-

ت المائدةِ ،116/م ﱡ
ت غ+افرِ 27/خ ْف ُ
+ت م+ريم ،66/ع ُْ+ذ ُ
ْت النساءُ ،18/ك ْن ُ
ومثل ذلك األفعال )تُب ُ
+ت م+ريم،5/
ت ھود ،34/أَ َح ْ
ط ُ
أَ َر ْد ُ
ت النمل (22/جرى عليھا التصرف الصوتي نفسه.
وكذلك عند إسناد الماضي األجوف إلى نون اإلناث نحو األفعال )قُ ْلنَ ِ ،ط ْبنَ  ،أَثَرْ نَ ( في قوله تعالى ]!ُْـK
 aE$ـ\ْ`)َ :ـ َُُ4%ـ@ [1النس+اء 30/وقول+ه%] :ـ;8 ZdـC.) :ـ [
 _  [ \S8 َ(  :يوسف  31/وقوله F K I  ُ4َ KRb Zِc%َ ] :
العاديات 4/أو إلى ضمير المتكلمين نحو الفعل )سقناه( في قوله تعالى ]^?  [1 ْ.< ً َ.d \8 Q< Lَ!َ3 َ#ِ+األعراف57/

يج+ري علي+ه التغي+ر الص++وتي نفس+ه إذ تح+ذف حرك+ة الم الفع++ل للبن+اء عل+ى الس+كون ث++م يقص+ر المص+وت الطوي++ل
للتخلص من المقطع المديد ثم تبدل الفتحة القصيرة إل+ى حرك+ة مجانس+ة ف+ي األفع+ال )قل+ن ،ط+بن  ،س+قناه( للدالل+ة
على األصل:
ق  ◌ُ -ل  /ن َ◌-
ق  َ◌-ل  /ن َ◌-
ق  ً◌-ل  /ن َ◌-
ق  / ً◌-ل  + َ◌-ن َ◌-
ط  / ً◌-ب  + َ◌-ن َ◌-

ط  ً◌-ب  /ن َ◌-

ط  َ◌-ب  /ن َ◌-

) (1ينظر  :الكافية في النحو  ،8/1 :ھمع الھوامع ،5/1 :حاشية الصبّان.38/1 :
) (2ينظر  :إسناد الفعل دراسة في النحو العربي.6 :
) (3ينظر  :التلخيص في علوم البالغة  ،40 :وما بعدھا ،البالغة العربية .101 :
) (4ينظر  :عقد الجمان في علم البيان .9 :
) (5ينظر  :القراءات القرآنية .57 :
) (6ينظر :التصريف العربي .136 :

ط  ◌ِ -ب  /ن َ◌-

س  ً◌-ق  /ن  ً◌-ھـ ُ◌-

س  / ً◌-ق  + َ◌-ن  ً◌-ھـ ُ◌-

س  َ◌-ق  /ن  / ً◌-ھـ ُ◌-

س  ُ◌-ق  /ن  / ً◌-ھـ ُ◌-

ثانيا ً  :الفعل المضارع :
 إسناد المضارع األجوف إلى نون اإلناث :ومن ذلك الفعالن )يَ ِحضْ نَ  ،تُ ِر ْدنَ ( في قوله تعالى ]  [Kْ QG  َ $56الطالق 4/وقوله ]ُX Kُ^ ُ Zِ+ـِ ZJـ:
 [:َ @<,األحزاب 29/والذي يجري ھنا أن الفعلين )يَ ِحيضُ  ،تُ ِري ُد( عند إسنادھما إلى نون اإلناث تسقط حركة الم

ت الطويل )الكس+رة
ص ﱢو ٍ
الفعل للبناء على السكون فيتكون لدينا مقطع مديد وألجل التخلص من ذلك يتم تقصير ال ُم َ
ت قصير ھو الكسرة القصيرة فيتحول المقطع إلى طويل مغلق:
ص ﱢو ٍ
الطويلة( إلى ُم َ
ي  / َ◌-ح  ◌ِ -ض  /ن َ◌-
ي  / َ◌-ح  ٍ◌-ض  /ن َ◌-
ي  / َ◌-ح  / ٍ◌-ض  + ◌ُ -ن َ◌-
ت  / ◌ُ -ر  / ٍ◌-د  + ◌ُ -ن َ◌-

ت  / ◌ُ -ر  ٍ◌-د  /ن َ◌-

ت  / ◌ُ -ر  ◌ِ -د  /ن َ◌-

ثالثا ً  :فعل األمر :
 إسناد األمر األجوف إلى ألف االثنين :ومن ذلك الفعل )قُوال( في قوله تعالى ] َ [ \O0َ ً@ !َ :َ َ@ُ.%طه 44/ولم يرد غيره في القرآن الكريم مسنداً إل+ى

ألف االثنين والذي يجري ھن+ا ان الفع+ل )قُ+لْ ( يتك+ون م+ن مقط+ع واح+د ھ+و الطوي+ل المغل+ق عن+د إس+ناده إل+ى أل+ف
االثنين ينفصل الصامت ال+ذي ف+ي نھاي+ة المقط+ع ليش+كل قاع+دة المقط+ع الجدي+د ال+ذي قمت+ه ض+مير التثني+ة فيتح+ول
ت القص+ير
ص ﱢ+و ٍ
المقطع األول من طوي+ل مغل+ق إل+ى قص+ير فيخت+ل إيق+اع الفع+ل ولتع+ويض ذل+ك يم +ﱡد الص+وت بال ُم َ
)الضمة القصيرة( لتحويل المقطع من قصير إلى طويل مفتوح أو بتعبير آخر لتحقيق نوع من االنسجام الص+وتي
)(1
في البنية المقطعية للفعل
ق  / ◌ُ ◌ُ -ل ً◌-
ق  / ◌ُ -ل ً◌-
ق  ◌ُ -ل ً◌- +
 إسناد األمر األجوف إلى واو الجماعة :ومن ذلك الفعالن )قُو ُمواِ ،سيرُوا( في قوله تعالى ]!ُ@@  [^) !َ :البقرة 238/وقوله ] [ِV,َ> $% fَ%آل

عمران 137/والذي يجري ھنا ان الفعلين )قُ ْمِ ،سرْ ( عند اسنادھما إلى واو الجماعة ينتقل الصامت الذي في نھاية
المقطع ليشكل مع ضمير الجماعة مقطعا ً جديداً فيختل إيقاع الفعل ولتعويض ذلك يم ﱡد الصوت بالحركة القص+يرة
ليتحول المقطع من قصير إلى طويل مفتوح :
ق  / ◌ُ ◌ُ -م ◌ُ ◌ُ -
ق  ◌ُ -م ◌ُ ◌ُ - +
س  / ٍ◌-ر ◌ُ ◌ُ -
س  ◌ِ -ر ◌ُ ◌ُ - +
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
وك++ذلك األفع++ال )تُوبُ++وا البق++رةُ ،54/كونُ++وا البق++رةُ ،65/موت++وا البق++رة 143/ذوق++وا آل عم++ران 106/قول++وا
المائدةِ ،58/سيحُوا التوبة (2/يجري عليھا مثل ھذا التغيير.
 إسناد األمر األجوف إلى ياء المخاطبة :ومن ذلك الفعالن )قُولِيُ ،كونِي( في قوله تعالى ] ََ) $)ِ+ $@ُ.%ـَ ],ـg ِKـ @\ [ م+ريم 26/وقول+ه ]!ُ ْـ َ) Gـ ,
 [ \6< \Jاألنبياء  69/وال+ذي يج+ري ھن+ا أن الفعل+ين )قُ+لْ ُ ،ك ْ+ن( يتك+ون ك+ل منھم+ا م+ن مقط+ع واح+د ھ+و
ُ@) 8 $

الطويل المغلق عند إسنادھما إلى ي+اء المخاطب+ة ينفص+ل القف+ل المقطع+ي لك+ل منھم+ا ليش+كل م+ع ض+مير المخاطب+ة
) (1ينظر  :أصوات العربية بين التحول والثبات.19:

مقطعا ً جديداً فيتحول المقطع األول من طويل مغلق إلى قصير مما ي+ؤدي إل+ى ض+عف ف+ي البني+ة المقطعي+ة للفع+ل
ولتعويض ذلك يُ َم ﱡد الصوت بالضمة القصيرة فيتحول المقطع من قصير إلى طويل مفتوح:
ق  / ُ◌ ُ◌-ل ٍ◌-
ق  / ُ◌-ل ٍ◌-
ق  ُ◌-ل ٍ◌- +
ك  ُ◌-ن ٍ◌- +

ك  / ُ◌-ن ٍ◌-

ك  / ُ◌ ُ◌-ن ٍ◌-

ب -الفعل المنقوص
أوالً  :الفعل الماضي :
:

 إسناد الماضي المنقوص إلى تاء الفاعل :ْت ،خَ ِشي ُ
ضي ُ
ومن ذلك األفعال ) َدعَوْ ُ
ْت( ف+ي قول+ه تع+الى ])ِ+ـIJ $ـ @] !َـ@ [$ن+وح 5/وقول+ه ]Gَ3ـ >َ=َـِK0
ت ،قَ َ
َ! َ [L0القصص  28/وقوله ])ِ+ـSM $ـُ.Xَ Zَ3 L0ـ@ [َ9ط+ه 94/فالفع+ل )دَع+ا( ينتھ+ي بفتح+ة طويل+ة عن+د إس+ناده إل+ى ت+اء
الفاعل تختزل إلى فتحة قصيرة ويُ َعوﱠضُ ذل+ك بض+مة قص+يرة اس+تناداً إل+ى األص+ل ال+واوي للفع+ل للمحافظ+ة عل+ى
تان في نھاية المقطع الثاني ھما الفتحة والضمة القصيرتان وال يمكن النطق بھما
كمية المقطع وعند ذلك تلتقي قِ ﱠم ِ
معا ً فيلجأ اللسان إلى إحداث انزالق بين الصوتين يؤدي إلى واو احتكاكية:
د  / َ◌-ع  َ◌-و  /ت ◌ُ -
د  / َ◌-ع  / ◌ُ - + َ◌-ت ◌ُ -
د  / َ◌-ع  + ً◌-ت ◌ُ -
والفعل )قَضى( عند إسناده إلى تاء الفاعل تختزل الفتحة الطويلة )الم الفعل( إلى فتح+ة قص+يرة ويُ َع+وﱠضُ
ذل+++ك بكس+++رة قص+++يرة اس+++تناداً إل+++ى األص+++ل الي+++ائي للفع+++ل فينش+++أ ص+++وت الي+++اء نتيج+++ة االن+++زالق ب+++ين الح+++ركتين
)(1
القصيرتين :
ق  / َ◌-ض  َ◌-ي  /ت ◌ُ -
ق  / َ◌-ض  / ◌ِ - + َ◌-ت ◌ُ -
ق  / َ◌-ض  + ً◌-ت ◌ُ -
+ي( فينتھ++ي ب++المزدوج الص++اعد )ي  ( َ◌-ال++ذي يتك++ون م++ن الم الفع++ل )الي++اء االحتكاكي++ة(
أم++ا الفع++ل )خَ ِشَ +
وحركتھا وعند إسناده إلى تاء الفاعل تحذف الفتح+ة القص+يرة )حرك+ة الم الفع+ل( للبن+اء عل+ى الس+كون ث+م يحص+ل
اتحاد في المزدوج الھابط ) ◌ِ -ي( ينتج عنه كسرة طويلة )ياء َم ﱢديﱠة( :
خ  / َ◌-ش  / ٍ◌-ت ُ◌-
خ  / َ◌-ش  ◌ِ -ي  /ت ُ◌-
خ  / َ◌-ش  / ◌ِ -ي  + َ◌-ت ◌ُ -
وك++ذلك األفع++ال ) َغ +دَوْ تَ آل عم++رانَ ،121/تلَ++وْ تَ ي++ونس ،16/ن ََج++وْ تَ القص++ص ،25/أَتَ ْي++تَ البق++رة،145/
ضي ُ
َصي ُ
ْت المائدة (3/تعرضت بنيتھا المقطعية لمثل ھذا
ع َ
ْت األنعامَ ،15/ر َميْتَ األنفالَ ،7/سقَيْتَ القصصَ 25/ر ِ
التغيير.
َ
َ
ْ
ْ
ومثل ذلك التغيير يجري على الماضي المنقوص عند إسناده إلى نون اإلناث نح+و األفع+ال )أتَ+ينَ َ ،رأي+نَ ،
 َ) [:يوسف 31/وقوله ] َ[ Bْ QG Zَ3 K08َ;%
أَبَ ْينَ ( في قوله تعالى ] َ [KِB0َ C%َ a/S َ`ِ8 K0Xَ َ3 Zِc%النساء 25/وقوله ] َ Rَْ3 :G َ3, َ %
0Xَ َ3 ٍ9Jـ Bِ8ـ [
األح++زاب 72/أو إل++ى ض++مير المتكلم++ين نح++و الفع++ل )أتين++ا( ف++ي قول++ه تع++الى ]َ Zِ+ـ َ.hْ  Zـ R َ9ـ a/ـ M Kـ 

ويعوض ذلك بكسرة قصيرة فتلتقي قمتان في نھاية المقطع
األنبياء 47/إذ تقصّر الفتحة الطويلة إلى فتحة قصيرة
ّ
ً
الثاني ھما الفتحة والكسرة القصيرتان وال يمكن النطق بھما معا فيلج+أ اللس+ان إل+ى إح+داث ان+زالق ب+ين الص+وتين
يؤدي إلى ياء احتكاكية:
ء  / َ◌-ت  َ◌-ي  /ن َ◌-
ء  / َ◌-ت  / ◌ِ - + َ◌-ن َ◌-
ء  / َ◌-ت  + ً◌-ن َ◌-
ر  / َ◌-ء  + ً◌-ن َ◌-

ر  / َ◌-ء  / ◌ِ - + َ◌-ن َ◌-

ر  / َ◌-ء  َ◌-ي  /ن َ◌-

ء  / َ◌-ب  + ً◌-ن َ◌-

ء  / َ◌-ب  / ◌ِ - + َ◌-ن َ◌-

ء  / َ◌-ب  َ◌-ي  /ن َ◌-

ء  / َ◌-ت  + ً◌-ن ً◌-
) (1ينظر  :المنھج الصوتي .189 :

ء  / َ◌-ت  / ◌ِ - + َ◌-ن ً◌-

ء  / َ◌-ت  َ◌-ي  /ن َ◌-

أما الفعل )لَقِ َي( في قوله تعالى ] َ [ \RA)َ َ( )َ َِ`< K  0.َ -َ.الكھف 62/فإنه ينتھي بفتحة قصيرة )حركة الم

الفعل( وعند إسناده إلى ضمير المتكلمين تحذف الفتحة القصيرة للبناء على السكون ثم يحصل اتحاد في المزدوج
الھابط ) ◌ِ -ي ( ينتج عنه ياء م ّدية فيتحول المقطع الثاني من قصير إلى طويل مفتوح:
ل  / َ◌-ق  / ◌ِ -ي  + َ◌-ن ً◌-

ل  / َ◌-ق  ◌ِ -ي  /ن ً◌-

ل  / َ◌-ق  / ٍ◌-ن َ◌-

 إسناد الماضي المنقوص إلى واو الجماعة :َ! aJـ  [KGِ,Jالقل+م 25/وقول+ه ]َ#ِ+
ضوَ ،س َعوا ،لَقُوا( في قوله تعالى ] ?َI  -َiـ 
ومن ذلك األفعال ) َغدَوا ،قَ َ
َ! َ ـ @  ـ  bَ  KBـ\ [ األح++زاب 37/وقول++ه ] ــ < KGـ% @ Cــ X Gj $ـ  Cـ =ِ [KGِ2الح++ج 51/وقول++ه ]ُ.َ َ#ِ+ــ@ ــj KGــ@ َ! ـ ُ@  jـ [

البقرة 14/والذي يجري ھنا أن األفعال )غَداَ ،قضىَ ،سعى( تنتھ+ي بفتح+ة طويل+ة عن+د إس+نادھا إل+ى واو الجماع+ة
)(1
ح ﱢُولَ ْ
ص ﱢ+وتٍان فت+وفرت البني+ة المقطعي+ة لھ+ذه
ص ﱢوتٍة أو َم ﱢديﱠة إلى واو احتكاكية لئالّ يتوالى ُم َ
ت األخيرة من واو ُم َ
ت قص+ير ھ+و
ص ﱢ+و ٍ
ص ﱢ+و ٍ
ت الطوي+ل إل+ى ُم َ
األفعال على مقطع مديد وألجل التخلص من ذلك المقطع ي+تم تقص+ير ال ُم َ
الفتحة القصيرة:
ُ
ُ
◌ً
◌ً
غ  / َ◌-د  َ◌-و
غ  / َ◌-د  -و
غ  / َ◌-د ◌◌- + -
ق  / َ◌-ض ◌ُ ◌ُ - + ً◌-

ق  / َ◌-ض  ً◌-و

ق  / َ◌-ض  َ◌-و

س  / َ◌-ع ◌ُ ◌ُ - + ً◌-

س  / َ◌-ع  ً◌-و

س  / َ◌-ع  َ◌-و
)(2

+ر ْ
ت الفتح++ة الطويل++ة دفع+ا ً لت++والي ح++ركتين مم++دودتين
أو نق++ول قُصﱢ َ +
)(3
الطويلة مباشرة فتكونت واو احتكاكية نتيجة االنزالق بين الصوتين :
غ  َ◌-د  َ◌-و
غ  َ◌-د ◌ُ ◌ُ - َ◌-
غ  / َ◌-د ◌ُ ◌ُ - + ً◌-

فاتص++لت الفتح++ة القص++يرة بالض++مة

ق  / َ◌-ض ◌ُ ◌ُ - + ً◌-

ق  / َ◌-ض ◌ُ ◌ُ - ً◌-

ق  / َ◌-ض  َ◌-و

س  / َ◌-ع ◌ُ ◌ُ - + ً◌-

س  / َ◌-ع ◌ُ ◌ُ - ً◌-

س  / َ◌-ع  َ◌-و

أما الفعل )لَقِ َي( فينتھي بالمزدوج الصاعد )ي  ( َ◌-عند إسناده إلى واو الجماعة اتصلت الفتح+ة القص+يرة
بالض++مة الطويل++ة مباش++رة فتكون++ت واو احتكاكي++ة نتيج++ة االن++زالق بينھم++ا فأص++بح ل++دينا حرك++ة ثالثي++ة )ي  َ◌-و(
وللتخلص من ذلك يحذف المزدوج الصاعد )ي  ( َ◌-ثم تبدل الكسرة القصيرة إلى ضمة قصيرة لمجانسة الواو ثم
يحصل اتحاد في المزدوج الھابط ) ◌ُ -و( ينتج عنه ضمة طويلة )واو َم ﱢديﱠة( .
ل  / َ◌-ق  / ◌ِ -ي  َ◌-و
ل  / َ◌-ق  / ◌ِ -ي ◌ُ ◌ُ - + َ◌-
ل  / َ◌-ق  ◌ِ -و

ل  / َ◌-ق  ◌ُ -و

ل  / َ◌-ق ◌ُ ◌ُ -

وك++ذلك األفع++ال ) َعتَ++وا األع++رافَ ،73/ع َف++وا األع++رافَ ،95/دعَ++وا ي++ونسَ 22/علَ++وا اإلس++راءَ 7/م َش++وا
َصوا البقرةَ ،61/ش َروا البقرة 102/أَتَ+وا آل عم+رانَ ،188/رأَوا ي+ونس ،35/نَھَ+وا الح+جَ ،41/ع ُم+وا
البقرة ،20/ع َ
ُ
المائدة 17/نَسُوا األعرافَ ،51/رضُوا يونسَ ،7/شقوا ھود (106/يجري عليھا التصرف الصوتي نفسه.

ثانيا ً  :الفعل المضارع :

 إسناد المضارع المنقوص إلى ألف االثنين :) (1ينظر  :أبحاث في أصوات العربية .53 :
) (2ينظر  :التطور النحوي .67 :
) (3ينظر  :التصريف العربي .49

0kRG َ ٌmَHـ  [ِZال+رحمن 20/فالفع+ل )يَب ِْغ+ي( ينتھ+ي بكس+رة
يان( في قوله تعالى ]8 B08ـ 
ومن ذلك الفعل )يَب ِْغ ِ

ت قص+ير م+ن جنس+ه
ص ﱢ+و ٍ
ص ﱢو ٍ
ت الطويل )الكس+رة الطويل+ة( إل+ى ُم َ
طويلة عند إسناده إلى ضمير التثنية ينشطر ال ُم َ
ت )ياء احتكاكية( يكون قاعدة للمقطع الجديد
و
ص
م
ونصف
الطويل
ص ﱢو ٍته
ُ َ ﱢ ٍ
يكون قمة للمقطع الثاني الذي انشطر ُم َ
)(1
الذي قمته ألف االثنين :
ي  َ◌-ب  /غ  ً◌- + ٍ◌-ن َ -
ي  َ◌-ب  /غ  / ◌ِ -ي  ً◌-ن َ◌-
يان الرحمن (19/يجري عليھا مثل ھذا التغير.
وكذلك األفعال )يَأْتِيانِھا النساء ،16/يُ ْغ ِنيا التحريم ،10/يَ ْلتَقِ ِ
 إسناد المضارع المنقوص إلى واو الجماعة :ومن ذلك األفعال )يَ ْد ُعونَ  ،يَ ْقضُونَ  ،يَ ْس َعوْ نَ ( في قوله تعالى ] [ِ,  ?َِ+ Z@I-G "Yَ ُ3البقرة 221/وقول+ه ]َ
 [aE$غافر 20/وقوله ][ \J %َ ِV,َ> $% Z@ CGالمائدة 33/فالفعل )يَ ْدعُو( ينتھ+ي بض+مة طويل+ة عن+د إس+ناده
 Sِ8 Z@ُ ْ.G
إلى واو الجماعة ح ﱢُولَ ْ
ص ﱢوتٍين ط+ويلين فت+وفرت البني+ة
ص ﱢو ٍ
ت إلى واو احتكاكية دفعاً لتوالي ُم َ
ت األخيرة من واو ُم َ
ص ﱢ+وت الطوي+ل )الم الفع+ل( إل+ى
المقطعية للفعل على مقطع مديد وألجل التخلص من ذلك المقط+ع ي+تم تقص+ير ال ُم َ
ت قصير ھو الضّمة القصيرة ثم يحصل اتحاد في المزدوج الھابط ) ◌ُ -و( ينتج عنه واو َم ﱢديﱠة:
ص ﱢو ٍ
ُم َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
/
و
◌
◌
ع
/
د
ي
ن
◌
◌
+
◌
◌
ع
/
د
ي
◌َ
◌َ
◌َ
◌َ
ي  َ◌-د  /ع  ◌ُ -و  /ن َ◌-

ي  َ◌-د  /ع  / ◌ُ ◌ُ -ن َ◌-

+ر ْ
ت الكس+رة الطويل+ة دفع+ا ً لت+والي
ضي( ينتھي بكسرة طويلة عند إسناده إلى واو الجماع+ة قُصﱢ َ
والفعل ) َي ْق ِ
مصوتين طويلين فاتصلت الكسرة القصيرة بالضمة الطويلة مباشرة فتكونت واو احتكاكية نتيجة االنزالق بينھم+ا
ثم أبدلت الكسرة القصيرة إلى ضمة قصيرة لمجانسة الواو ثم حصل اتحاد في المزدوج الھ+ابط ) ُ◌-و( ن+تج عن+ه
واو َم ﱢديﱠة :
ي  َ◌-ق  /ض  ◌ِ -و  /ن َ◌-
ي  َ◌-ق  /ض  ُ◌ ُ◌- ◌ِ -ن َ◌-
ي َ◌-ق  /ض  ُ◌ ُ◌- + ٍ◌-ن َ◌-
ي  َ◌-ق  /ض  / ُ◌ ُ◌-ن َ◌-
ي  َ◌-ق  /ض  ُ◌-و  /ن َ◌-
والفع++ل )يَ ْس++عى( ينتھ++ي بفتح++ة طويل++ة عن++دس إس++ناده إل++ى واو الجماع++ة ح ﱢُولَْ +
ص +ﱢ+وتٍة إل +ى واو
+ت ال++واو ال ُم َ
ت الطوي+ل
ص ﱢ+و ٍ
ص ﱢوتٍان فتكون لدينا مقطع مدي+د وألج+ل ال+تخلص من+ه عم+د إل+ى تقص+ير ال ُم َ
احتكاكية لئال يتوالى ُم َ
)الم الفعل( :
ُ
ُ
◌ً
◌ً
ي  َ◌-س  /ع  -و  -ن َ -
ي  َ◌-س  /ع  َ◌-و  /ن َ◌-
ي  َ◌-س  /ع  ◌◌- + -ن َ◌-
أو نقول قُصﱢ َر ْ
ت الفتح+ة الطويل+ة )الم الفع+ل( فاتص+لت الفتح+ة القص+يرة بالكس+رة الطويل+ة مباش+رةً فكان+ت
)(2
الواو االحتكاكية نتيجة االنتقال بين الصوتين :
ي  َ◌-س  /ع  َ◌-و  /ن َ◌-
ي  َ◌-س  /ع  ◌ُ ◌ُ - َ◌-ن َ◌-
ي  َ◌-س  /ع  ◌ُ ◌ُ - + ً◌-ن َ◌-
وك++ذلك األفع++ال )يَ ْتلُ++ونَ البق++رة ،113/يَ ْع ُ +دونَ األع++راف ،163/يَرْ ُج++ونَ البق++رة ،218/تَ ْعفُ++وا التغ++ابن،14/
يَ ْب ُغونَ آل عمرانَ ،83/ي ْشرُونَ النساء ،24/تَأْتُونَ األعراف 80/يَ ْھ ُدونَ األع+رافَ 159/ي ْم ُش+ونَ األع+راف،195/
يَرْ ُمونَ النور ،4/يَ ْسقُون القصص 23/تَ ْن َسونَ البقرة ،44/يَصْ لَونَ النساء 10/يَ ْنھَونَ األنعام ،26/يَ ْنأَون األنعام26/
يَ ْغنَوا /األعراف ،92/يَ ْلقَونَ التوبة ،77/يَ ْخ َشون األحزاب ،39/يَ ْخفَون فصلت ،40/يَ َروْ نَ األحقاف (35/تعرضت
بنيتھا المقطعية لمثل تلك التغييرات.
 -إسناد المضارع المنقوص إلى ياء المخاطبة :

) (1ينظر  :أبحاث في األصوات العربية .55 :
) (2ينظر  :المنھج الصوتي .62 :

ومن ذلك الفعل )ت ََريِ ﱠن( في قوله تعالى ] ََ3 ِSRْ K  KG Xَ ِc%ـُ.%َ \-ـ@ [$م+ريم 26/ول+م ي+رد غي+ره ف+ي الق+رآن
الكريم مسنداً إلى ياء المخاطبة وقد جرى عليه التصرف الصوتي اآلتي:
الفعل )تَرى(* ينتھي بفتحة طويلة عند إسناده إلى ياء المخاطبة ح ﱢُولَ ْ
ص ﱢ+وتٍة إل+ى ي+اء
ت األخيرة م+ن ي+اء ُم َ
ص ﱢوتٍين طويلين فتكون لدينا مقطع مديد )ر  ً◌-ي(وألج+ل ال+تخلص من+ه ُع ِمَ +د إل+ى تقص+ير
احتكاكية دفعا ً لتوالي ُم َ
ً
ض ذل++ك بكس++رة قص++يرة اس++تنادا إل++ى األص++ل الي++ائي فاتص++لت الفتح++ة
ص +ﱢ+و ٍ
ت الطوي++ل إل++ى فتح++ة قص++يرة و ُع +ﱢ+و َ
ال ُم َ
القصيرة بالكسرة القصيرة مباشرة مما أدى إل+ى ح+دوث ان+زالق ب+ين الص+وتين ن+تج عن+ه ي+اء احتكاكي+ة ث+م حص+ل
اتحاد في المزدوج الھابط ) ◌ِ -ي( نتج عنه ياء َم ﱢديﱠة فصار الفعل )ت ََريِينَ ( بزنة )تَفَلِ ْينَ (:
ت  / َ◌-ر  ◌ِ - + َ◌-ي ن َ◌-
ت  / َ◌-ر  ً◌-ي ن َ◌-
ت  / َ◌-ر  ٍ◌- + ً◌-ن َ◌-
ت  / َ◌-ر  / َ◌-ي  / ٍ◌-ن َ◌-
ت  َ◌-ر  / َ◌-ر  / َ◌-ي  ◌ِ -ي  /ن َ◌-
أو نقول عند إسناد الفعل إلى ضمير المخاطبة عمد إلى تقصير الفتحة الطويل+ة فاتص+لت الفتح+ة القص+يرة
بالكسرة الطويلة مباشرةً فتكونت ياء احتكاكية نتيجة االنزالق بين الصوتين فصار الفعل )ت ََريِينَ (:
ت  / َ◌-ر  / ◌ِ ◌ِ - َ◌-ن َ◌-
ت  / َ◌-ر  ٍ◌- + ً◌-ن َ◌-
ت  / َ◌-ر  / َ◌-ي  / ◌ِ ◌ِ -ن َ◌-
ثم اتصلت به نون التوكيد الثقيلة فتوالت ثالث نونات فسقطت نون الفعل فتكون مقطع مديد )ي  ٍ◌-ن( ت ﱠم
ت الطويل:
ص ﱢو ٍ
التخلص منه بتقصير ال ُم َ
ت  / َ◌-ر  / َ◌-ي  ٍ◌-ن ن ن َ◌-
ت  / َ◌-ر  / َ◌-ي  / ٍ◌-ن  + َ◌-ن ن َ◌-
ت  / َ◌-ر  / َ◌-ي  ٍ◌-ن  /ن َ◌-

ثالثا ً  :فعل األمر :

ت  / َ◌-ر  / َ◌-ي  ◌ِ -ن  /ن َ◌-

 إسناد األمر المنقوص إلى ألف االثنين :ُ.%َ Z@ Iـ@َ[ الش+عراء 16/وقول+ه ]0.َْ3ـ %ـB= $ـ  ُـ'
ومن ذلك الفعالن )ائتيا ،ألقيِا( في قوله تعالى ] َ % 0Xْ;%
+ق( ينتھي++ان بكس+رة قص++يرة عن+د إس++نادھما إل+ى أل++ف
َ`ـ 0I ٍ,ـ [a-ق 24/وال++ذي يج+ري ھن++ا ان الفعل+ين )ائ++تْ ،أل ِ

االثنين تتصل الكسرة القصيرة بالفتحة الطويلة )ضمير التثنية( مباشرةً فتنشأ لدينا حركة ثالثي+ة وألج+ل ال+تخلص
منھا يلجأ اللسان إلى إحداث انزالق بين الصوتين ينتج عنه ياء احتكاكية:
ء  /ت  / ◌ِ -ي َ◌ َ◌-
ء  /ت َ◌ َ◌- + -
ء  َ◌-ل  /ق َ◌ َ◌- + ◌ِ -

ء  َ◌-ل  /ق  / ◌ِ -ي َ◌ َ◌-

 إسناد األمر المنقوص إلى واو الجماعة :ومن ذلك األفعال )ا ْدعُو ،ا ْقضُوا ،ا ْس َعوا( في قوله تعالى ]  ِZJ K   ُE -BF @IJـ [:البق+رة 23/وقول+ه
] [ِZnُX َ $َ ِ+ @ُ !ْ  ُdيونس 71/وقوله ] َ [o0Rْ ,َ# : ِْ# ?َِ+ @ C< %الجمعة 9/فالفع+ل )ا ْدعُ+و( ينتھ+ي بض+مة

قصيرة عند إسناده إلى واو الجماعة ح ﱢُولَ ْ
ص ﱢ+وتٍان ث+م حص+ل
ص ﱢ+وتٍة إل+ى واو احتكاكي+ة ل+ئال يت+والى ُم َ
+ت م+ن واو ُم َ
اتحاد في المزدوج الھابط ) ◌ُ -و( نتج عنه واو َم ﱢديﱠة :
د  /ع ◌ُ ◌ُ -
د  /ع  ◌ُ -و
د  /ع ◌ُ ◌ُ - + ◌ُ -

ت األخيرة إلى واو احتكاكي+ة دفع+ا ً
ض( ينتھي بكسرة قصيرة عند إسناده إلى واو الجماعة ح ﱢُولَ ْ
والفعل )ا ْق ِ
ص ﱢوتٍين ثم أبدلت الكسرة القصيرة إلى ضمة قص+يرة لع+دم استس+اغة اللغ+ة لھ+ذا التركي+ب )كس+رة ف+ي اث+ر
لتوالي ُم َ
* أصله )ترأى( حذفت منه الھمزة وھي عين الفعل للتخفيف.

)(2

)(1

واو( أو بتعبير آخر لصعوبة النطق بالواو بعد الكسرة أو نقول شبھت الكسرة بالواو وھو ما يسمى بالتشابه
)(4
)(3
المدبر أو المماثلة الرجعية ثم حصل اتحاد في المزدوج الھابط ) ُ◌-و( نتج عنه واو َم ﱢديﱠة:
ق  /ض ◌ُ ◌ُ -
ق  /ض  ◌ُ -و
ق  /ض  ◌ِ -و
ق  /ض ◌ُ ◌ُ - + ◌ِ -
والفع+ل )اسَْ +ع( ينتھ+ي بفتح+ة قص+يرة عن+د إس++ناده إل+ى ض+مير الجماع+ة اتص+لت الفتح+ة القص+يرة بالض++مة
الطويلة مباشرةً فنشأت واو احتكاكية نتيجة االنزالق بين الصوتين :
س  /ع  َ◌-و
س  /ع ◌ُ ◌ُ - + َ◌-
س++وھُم النس++اء ،5/ارْ ج++وا العنكب++وتْ ،36/
اغ +دُوا القل++م ،22/ا ْئتُ++وا
وك++ذلك األفع++ال )ا ْعفُ++وا البق++رة ،109/ا ْك ُ
البقرة ،23/ا ْمضُوا الحج+ر 65/ا ْھ+دُوھُم الص+افات ،23/ا ْم ُش+وا صْ ،6/
اخ َش+وا آل عم+ران ،173/ارْ عَ+وا ط+ه،54/
ْالغَوا فصلت ،6/اصْ لَوْ ھا الطور (16/يجري عليھا التصرف الصوتي نفسه.
د  -األفعال المعتلة المبنية للمفعول :
يتعرض الفعل المعتل إلى تغييرات في بنيته المقطعية عند بنائه للمفعول ومن ذلك :

أوالً  :الفعل المثال :

ُور ُ
ث ،يُوقَ ُد ،يُولَ ُد( في قوله تعالى ] ['َ g@G Zَ3 :ِ8 : َ3  Z@Cpَ ْ.Gالبقرة 27/وقول+ه
ُوص ُل ،ي َ
 األفعال المضارعة )ي َ] [ً/َ 6َ q,@G ٌ'=, Z َ Zِ+النساء 12/وقوله ]َ, R arF K  -!َ @Gـ)@ُ^G َH a/ـ [a/الن+ور 35/وقول+ه ]َـ  Gـَ -ـ 
ص ُل ،يُ+أَوْ ِر ُ
+ل ،أَوْ َر َ
ث ،أَوْ قََ +د ،أَوْ لََ +د( ح+ذفت الھم+زة
ص َ
ث ،يُأَوْ قُُ +د ،يُأَوْ لُِ +د( م+ن )أَوْ َ
 [-َ @Gاإلخالص 3/أصلھا )يُأَوْ ِ
وحركتھا من المقطع الثاني للفعل إيثاراً للتخفيف ثم حصل اتح+اد ف+ي الم+زدوج الھ+ابط ) ◌ُ -و( ن+تج عن+ه واو
َم ﱢديﱠة ثم فتح ما قبل اآلخر للبناء للمفعول:
ي  / ◌ُ ◌ُ -ص  / َ◌-ل ◌ُ -
ي  ◌ُ -و  /ص  / ◌ِ -ل ◌ُ -
ي  / ◌ُ -ء  َ◌-و  /ص  / ◌ِ -ل ◌ُ -
ي  / ◌ُ -ء  َ◌-و  /ر  / ◌ِ -ث ◌ُ -

ي  ◌ُ -و  /ر  / ◌ِ -ث ◌ُ -

ي  / ◌ُ ◌ُ -ر  / َ◌-ث ◌ُ -

ي  / ◌ُ -ء  َ◌-و  /ق  / ◌ِ -د ◌ُ -

ي  ◌ُ -و  /ق  / ◌ِ -د ◌ُ -

ي  / ◌ُ ◌ُ -ق  / َ◌-د ◌ُ -

ي  / ◌ُ -ء  َ◌-و  /ل  / ◌ِ -د ◌ُ -

ي  ◌ُ -و  /ل  / ◌ِ -د ◌ُ -

ي  / ◌ُ ◌ُ -ل  / َ◌-د ◌ُ -

ثانيا ً  :الفعل األجوف :
ق( في قوله تعالى ] [ -ْ`ُX َ  Bَ 'َ 0! َ#ِ+البقرة 11/وقول+ه ]<ـِBِ8 E$ـ 
يلِ ،سي َ
يلِ ،س ْي َءِ ،ح َ
 األفعال الماضية )قِ َ [ \I,َ#  ِBِ8 sَ َtالعنكبوت 33/وقوله ] [Z@B^َ SG  K08  B08 'َ 0سبأ 54/وقوله ]<َِ+ َ`َ KG P0ـ? =Bـ [

ق( فقد ض ﱠم الحرف األول منھا وكسُر ما قب+ل اآلخ+ر عن+د بنائھ+ا للمفع+ول
حال ،سا َ
قال ،سا َءَ ،
الزمر 71/من ) َ
فھذه ھي عالمة البناء للمفعول من الفعل الماضي "فيجي ُء المجھول من الماضي على زنة )فُ ِع َل( بضم الف+اء
)(5
وكسر ما قبل اآلخر" وقد جرى عليھا التصرف الصوتي اآلتي:

) (1ينظر  :المنھج الصوتي .174 :
) (2ينظر  :البارع في اللغة  ،375/2 :المنصف .125/2 :
) (3ينظر  :التطور النحوي .65 :
) (4ينظر  :األصوات اللغوية 180 :
) (5شرح المراح  ، 113 :ينظر  :نحو الفعل  ،88 :الفعل في كتاب سيبويه .65 :

)(1
ض ﱠم األول وكسر ما قبل اآلخر فصار )قُ ِو َل( ث+م س+قطت
يل( أصله )قَ َو َل( عند بنائه للمفعول ُ
الفعل )قِ َ
)(2
ض مكانھ+ا كس+رة قص+يرة تص+بح باإلض+افة إل+ى م+ا بع+دھا كس+رة
ص ﱢوتٍين قص+يرين وع ﱢ
ُ+و َ
الواو لوقوعھا بين ُم َ
)(3
طويل++ة )ي++اء َم ﱢديﱠ++ة( فتت++وفر البني++ة المقطعي++ة للفع++ل عل++ى قمت++ين ف++ي المقط++ع األول للفع++ل ھم++ا الض++مة القص++يرة
والكسرة الطويلة وال يمكن النطق بھا معا ً وألجل التخلص من ذلك تحذف الضمة القصيرة :
ق  / ٍ◌-ل َ◌-
ق  / ٍ◌- ◌ُ -ل َ◌-
ق  / ◌ِ - ◌ِ - / ◌ُ -ل َ◌-
ق  / ◌ُ -و  / ◌ِ -ل َ◌-

وال++ذي نمي++ل إلي++ه أن الي++اء أب++دلت م++ن ال++واو لمجانس++ة الكس++رة ث++م حص++ل اتح++اد ف++ي الم++زدوج الص++اعد
ص ﱢوتٍان:
)ي  (◌ِ -نتج عنه ياء َم ﱢديﱠة ثم حذفت الضمة القصيرة لئال يتوالى ُم َ
ق  / ٍ◌-ل َ◌-
ق  / ٍ◌- ◌ُ -ل َ◌-
ق  / ◌ُ -ي  / ◌ِ -ل َ◌-
ق  / ◌ُ -و  / ◌ِ -ل َ◌-
+ي َء( ف++ي قول++ه تع++الى ]iــ ْ W0ـ  ُ! Eـ َ> $ـ[ ھ++ود 44/وقول++ه ]=ِــ ِ8 E$ـ  7S  O0ِRـ[E -B
+يضِ ،جْ +
 الفع++الن ) ِغَ +ضُ ،جيِ+أَ(
ضَ ،جيَأَ( عند بنائھما للمفعول ُ
ض ﱠم األول وكسر ما قبل اآلخر فص+ارا ) ُغ+يِ َ
الزمر 69/أصلھما ) َغيَ َ
ثم حصل اتحاد في المزدوج الصاعد )ي  (◌ِ -نتج عنه ياء َم ﱢديﱠ+ة )كس+رة طويل+ة( ث+م ح+ذفت الض+مة القص+يرة
ص ﱢوتٍان:
لئال يتوالى ُم َ
غ  / ◌ُ -ي  / ◌ِ -ض َ◌-

غ  / ٍ◌- ◌ُ -ض َ◌-
ج  / ٍ◌- ◌ُ -ء َ◌-

ج  / ◌ُ -ي  / ◌ِ -ء َ◌-

غ  / ٍ◌-ض َ◌-
ج  / ٍ◌-ء َ◌-

 الفعالن المضارعان )ي ُُغاث ،يُجا ُر( في قوله تعالى ] [u  q َkG :0%يوس+ف 49/وقول+ه ](ـ@ ِGـG َ fـ 0َ I ,ـ[:

المؤمنون 88/أصلھما )ي ُْغيِ ُ
ث ،يُجْ يِ ُر( عند بنائھما للمفعول فتح ما قبل اآلخر ثم حذفت الياء من المقطع الثاني
)(4
للتخلص من االزدواج أو بتعبير آخر قُصﱢ َر ْ
ت الحرك+ة المزدوج+ة وعُ+وض ذل+ك بفتح+ة قص+يرة للمحافظ+ة
)(5
على كمية المقطع فالتقت الحركتان القصيرتان لتصبحا فتحة طويلة وانتقل الصامت الذي في نھاية المقطع
المقطع األول ليشكل قاعدة المقطع الثاني الذي قﱠمتُه الفتحة الطويلة :
ي  ◌ُ -غ  /ي  / ◌ِ -ث ◌ُ -
ي  / ◌ُ -غ  / َ◌- + َ◌-ث ◌ُ -
ي  ◌ُ -ح  /ي  / ◌ِ -ر ◌ُ -
ي  / ◌ُ -ج  / َ◌- + َ◌-ر ◌ُ -

ي  ◌ُ -غ  /ي  / َ◌-ث ◌ُ -
ي  / ◌ُ -غ  / ً◌-ث ◌ُ -
ي  ◌ُ -ج  /ي  / َ◌-ر ◌ُ -
ي  / ◌ُ -ج  / ً◌-ر ◌ُ -

أما بالنظر إلى واقع الحال فالفعالن )ي ُِغ ُ
يث ،ي ُِجي ُر( عند بنائھما للمفعول فتح ما قبل اآلخر فاتصلت الفتحة
القصيرة بالكسرة الطويلة )عين الفعل( مباشرةً فتكون لدينا مزدوج ھابط ول+م يلب+ث أن س+قط العنص+ر الث+اني من+ه
وع ﱢُوض مكانه فتحة قصيرة لتصبح باإلضافة إلى سابقتھا فتحة طويلة:
ي  / ◌ُ -غ  / ٍ◌-ث ◌ُ -
ي  / ◌ُ -غ  َ◌-ي  /ث ◌ُ -

ي  / ◌ُ -غ  / ٍ◌- َ◌-ث ◌ُ -

ي  / ◌ُ -غ  / َ◌- + ◌ُ -ث ◌ُ -

ي  / ◌ُ -غ  / ً◌-ث ◌ُ -

) (1ينظر  :الحجة في القراءات السبع .45 :
) (2ينظر  :دروس في علم أصوات العربية  ،130 :القراءات القرآنية  ،58:التصريف العربي .52 - 51 :
) (3ينظر  :المنھج الصوتي  ،189 :دراسات في علم أصوات العربية .34:
) (4ينظر  :التطور النحوي .66 :
) (5ينظر  :المنھج الصوتي .183 :

ي  / ُ◌-ج  / ٍ◌-ر ُ◌-
ي  / ُ◌-ج  َ◌-ي  /ر ُ◌-

ي  / ُ◌-ج  / ٍ◌- َ◌-ر ُ◌-

ي  / ُ◌-ج  / َ◌- + َ◌-ر ُ◌-

ي  / ُ◌-ج  / ً◌-ر ُ◌-

والذي نميل إليه أن األلف أبدلت من الياء لمجانسة فتح+ة البن+اء للمفع+ول ث+م ح+ذفت الفتح+ة القص+يرة دفع+ا ً
ص ﱢوتٍين:
لتوالي ُم َ
ي  / ُ◌-غ  / ٍ◌- َ◌-ث ُ◌-
ي  / ُ◌-غ  / ٍ◌-ث ُ◌-
ي  / ◌ُ -غ  / ً◌- َ◌-ث ◌ُ -
ي  / ◌ُ -ج  / ٍ◌-ر ◌ُ -

ي  / ◌ُ -غ  / ً◌-ث ◌ُ -
ي  / ◌ُ -ج  / ٍ◌- َ◌-ر ◌ُ -
ي  / ◌ُ -ج  / ً◌-ر ◌ُ -

ي  / ◌ُ -ج  / ً◌- َ◌-ر ◌ُ -

ثالثا ً  :الفعل المنقوص :

 األفعال الماضية ) ُعفِ َي ،تُلِيَ ْ [vCْ ِ8 U RX %َ E$البقرة 178/وقوله
ت ،د ُِع َي( في قوله تعالى ] َ F :0Mَ3 K  :َ $`I K %
 [ ُXغ+افر 12/أص+لھا
]ًَ) wِ+  BXْ J َH :ُX Gj  ِB0َ I L0ُX َ#ِ+ـ [ األنف+ال 2/وقول+ه ]ُ4َ#ـ  )َ;ِ8ـIJ َ#ِ+ :ـ $ـ :ـَ`َ 1-ـ 

ص ﱢ+وتٍين
) َعفَ َو ،تَلَ َوَ ،دع ََو( عند بنائھا للمفعول ض ﱠم األول وكسر ما قبل اآلخر ثم حذفت ال+واو لوقوعھ+ا ب+ين ُم َ
)(1
قصيرين فاتصلت الكسرة القصيرة بالضمة القصيرة مباشرة فتكونت ياء احتكاكية نتيجة االنزالق بينھما :
ع  / ◌ُ -ف  / ◌ِ -ي َ◌-
ع  / ◌ُ -ف َ◌- -
ع  / ◌ُ -ف  / ◌ِ -و َ◌-
ت  / ◌ُ -ل  / ◌ِ -و  + َ◌-ت
د  / ◌ُ -ع  / ◌ِ -و َ◌-

ت  / ◌ِ - / ◌ُ -ي  َ◌-ت
ت  / ◌ُ -ل  + َ◌- ◌ِ -ت
د  / ◌ُ -ع - ◌ِ -
د  / ◌ُ -ع  / ◌ِ -ي َ◌-

والذي نميل إليه أن الياء أبدلت من الواو وذلك لصعوبة النطق بالواو بعد الكسرة:
د  / ُ◌-ع  / ◌ِ -ي َ◌-
د  / ُ◌-ع  / ◌ِ -و َ◌-
أما بالنظر إلى واقع الحال فاألفعال)عَفا ،تَال ،دَع+ا( تنتھ+ي بفتح+ة طويل+ة عن+د بنائھ+ا للمفع+ول ض +ﱠم األول
وكسر ما قبل اآلخر فاتصلت الكسرة القصيرة بالفتحة الطويلة مباشرة فكانت الياء االحتكاكية نتيجة االنتق+ال ب+ين
حركتين مختلفتين:
ع  / ُ◌-ف ً◌- ◌ِ -
ع  / َ◌-ف ً◌-
ع  / ُ◌-ف  / ◌ِ -ي َ◌-
ت  / َ◌-ل ً◌-
د  / َ◌-ع ً◌-

ت  / ُ◌-ل ً◌- ◌ِ -
د  / ◌ُ -ع ً◌- ◌ِ -

ت  / ُ◌-ل  / ◌ِ -ي َ◌-
د  / ◌ُ -ع  / ◌ِ -ي َ◌-

ض َي ،ب ُِغ َي( في قوله تعالى ]( [ٍ 0.َ^ ax g ?َِ+ -آل عمران 101/وقوله ] ََ> $ ُ.ـ 08ـ$
 األفعال )ھُ ِد َي ،قُ ِ
َ+ي( عن+د بنائھ+ا للمفع+ول ض+م
َي ،قَ َ
 [ ُ408األنعام 58/وقوله ]ُdـ  k8ـ0َ I $ـ [:الح+ج 60/أص+لھا )ھَ+د َ
+ي بَغ َ
ض َ

األول وكسر ما قبل اآلخر من غير تغيير في بنيتھا المقطعية
◌ُ
ي
/
◌
د
/
ھـ -
◌َ
ھـ  / َ◌-د  / َ◌ -ي َ◌-
ِ
ق  / َ◌-ض  / َ◌-ي َ◌-

ق  / ُ◌-ض  / ◌ِ -ي َ◌-

) (1ينظر  :دروس في علم أصوات العربية  ،139 :المنھج الصوتي .189 :

ب  / ُ◌-غ  / ◌ِ -ي َ◌-

ب  / َ◌-غ  / َ◌-ي َ◌-

أما بالنظر إلى واقع الحال فاألفع+ال )ھَ+دى ،قَض+ى ،بَغ+ى( تنتھ+ي بفتح+ة طويل+ة عن+د بنائھ+ا للمفع+ول ضُ +ﱠم
األول وكسر ما قبل اآلخر فاتصلت الكس+رة القص+يرة بالفتح+ة الطويل+ة مباش+رةً فكان+ت الي+اء نتيج+ة االن+زالق ب+ين
)(1
الصوتين :
ھـ  / ◌ُ -د ً◌- ◌ِ -
ھـ  / َ◌-د ً◌-
ھـ  / ◌ُ -د  / ◌ِ -ي َ◌-
ق  / ◌ُ -ض ً◌- ◌ِ -

ق  / َ◌-ض ً◌-
ب  / َ◌-غ ً◌-

ب  / ◌ُ -غ ً◌- ◌ِ -

ق  / ◌ُ -ض  / ◌ِ -ي َ◌-
ب  / ◌ُ -غ  / ◌ِ -ي َ◌-

ت الطوي+ل
ص ﱢ+و ٍ
والذي نمي+ل إلي+ه أن األل+ف أب+دلت إل+ى ي+اء لمجانس+ة كس+رة البن+اء للمفع+ول ث+م انش+طر ال ُم َ
ت )ياء احتكاكية( ثم أبدلت الكسرة القصيرة إلى فتحة قصيرة
ص ﱢو ٍ
ص ﱢو ٍ
ت قصير من جنسه ونصف ُم َ
)الياء( إلى ُم َ
للداللة على األلف المبدلة إلى ياء:
ھـ  / ◌ُ -د ٍ◌- ◌ِ -

ھـ  / ◌ُ -د  / ◌ِ -ي َ◌-

ھـ  / ◌ُ -د ً◌- ◌ِ -
ھـ  / َ◌-د ً◌-
 األفعال المضارعة )تُ ْتلى ،تُ ْدعى ،تُبْلى( في قوله تعالى ] [ ُX Gj  ِB0َ I ?َ^ْ ُX َ#ِ+األنفال 31/وقوله تع+الى ]ُـ'ُ3 yـa/ [ Bِ8 ^َ  ?َِ+ ?I-ُXالجاثية 28/وقول+ه ]Gـ @َRُX Nـ? ـ  [5الط+ارق 9/أص+لھا )تَ ْتلُُ +و ،تَْ +د ُع ُو ،تَ ْبلُُ +و( بزن+ة )يَ ْنصُُ +ر( عن+د

ص ﱢ+وتٍين قص+يرين فاتص+لت الفتح+ة
بنائھا للمفعول ضم األول وفتح ما قبل اآلخر ثم س+قطت ال+واو لوقوعھ+ا ب+ين ُم َ
)(2
القصيرة بالضمة القصيرة مباشرةً وھنا تميل اللغ+ة إل+ى تغلي+ب عنص+ر الفتح+ة أو بتعبي+ر آخ+ر ش+بھت الض+مة
)(4
)(3
بالفتحة ثم التقت الفتحتان القصيرتان لتصبحا فتحةً طويلة :
ت  ُ◌-ت  /ل ُ◌- َ◌-
ت  ُ◌-ت  /ل  / َ◌-و ُ◌-
ت  َ◌-ت  /ل  / ُ◌-و ُ◌-
ت  ُ◌-ت  /ل -
◌ً
ت  َ◌-د  /ع  / ُ◌-و ُ◌-
ت  َ◌-ب  /ل  / ُ◌-و ُ◌-

ت  ُ◌-د  /ع  / َ◌-و ُ◌-
ت  ُ◌-ب  /ل  / َ◌-و ُ◌-
◌ً

ت  ُ◌-د  /ع ُ◌- َ◌-

ت  ُ◌-د  /ع ً◌-

ت  ُ◌-ب  /ل ُ◌- َ◌-

ت  ُ◌-ب  /ل -

وف++ي توجي++ه آخ++ر ح++ذف الم++زدوج الص++اعد ال++ذي يمث++ل المقط++ع الثال++ث م++ن الفع++ل و ُم  +ﱠد الص++وت بالفتح++ة
القصيرة تعويضا ً عن الحذف:
ت  ◌ُ -ت  /ل ً◌-
ت  ◌ُ -ت  /ل  / َ◌-و ◌ُ -
ت  ◌ُ -د  /ع  / َ◌-و ◌ُ -

ت  ◌ُ -د  /ع ً◌-

ت  ◌ُ -ب  /ل  / َ◌-و ◌ُ -

ت  ◌ُ -ب  /ل ً◌-

وبالنظر إلى واقع الحال فاألفعال )تَ ْتلُو ،تَ ْدعُو ،تَ ْبلُو( تنتھي بضمة طويلة عند بنائھ+ا للمفع+ول ض+م األول
وفتح ما قبل اآلخر فاتصلت الفتحة القصيرة بالضمة الطويلة مباشرةً فتكونت واو احتكاكية نتيجة االن+زالق بينھ+ا

) (1ينظر  :التطور النحوي للغة العربية  ،47 :المنھج الصوتي .42 :
) (2ينظر  :التصريف العربي .52 :
) (3ينظر  :التطور النحوي للغة العربية .62 :
) (4ينظر  :دراسة الصوت اللغوي .46 :

ض مكانھ+ا فتح+ة قص+يرة للمحافظ+ة عل+ى كمي+ة
ثم ح+ذفت األخي+رة لل+تخلص م+ن الحرك+ة المزدوج+ة ) ُ◌-و( وع ﱢ
ُ+و َ
)(1
المقطع فاتصلت الفتحتان القصيرتان مشكلتين فتحة طويلة :
ت  ◌ُ -ت  /ل  َ◌-و
ت  ◌ُ -ت  /ل ◌ُ ◌ُ - َ◌-
ت  َ◌-ت  /ل ◌ُ ◌ُ -
ت  ◌ُ -ت  /ل ً◌-

ت  ◌ُ -ت  /ل َ◌- + َ◌-

ت  ◌ُ -د  /ع  َ◌-و
ت  ◌ُ -د  /ع ◌ُ ◌ُ - َ◌-
ت  َ◌-د  /ع ◌ُ ◌ُ -
ت  ◌ُ -د  /ع ً◌-
ت  ◌ُ -د  /ع َ◌- + َ◌-
ت  َ◌-ب  /ل ◌ُ ◌ُ -

ت  ◌ُ -ب  /ل ◌ُ ◌ُ - َ◌-

ت  ◌ُ -ب /ل َ◌- + َ◌-

ت  ◌ُ -ب  /ل  َ◌-و

ت  ◌ُ -ب  /ل ً◌-

ص ﱢوتٍين:
أو نقول أبدلت األلف من الواو ثم حذفت الفتحة القصيرة دفعا ً لتوالي ُم َ
ت  ◌ُ -ت  /ل ً◌-
ت  ◌ُ -ت  /ل ◌ُ ◌ُ - َ◌-
ت  َ◌-ت  /ل ◌ُ ◌ُ -
ت  َ◌-د  /ع ◌ُ ◌ُ -

ت  ◌ُ -د  /ع ◌ُ ◌ُ - َ◌-

ت  ◌ُ -د  /ع ً◌-

ت  َ◌-ب  /ل ◌ُ ◌ُ -

ت  ◌ُ -ب  /ل ◌ُ ◌ُ - َ◌-

ت  ◌ُ -ب  /ل ً◌-

األفعال )يُھْدى ،يُحْ مى ،تُسْقى( في قوله تعالى ] [z-BG Zَ3 ِ+ O-ِBG َ K َ3ي+ونس 35/وقول+ه ]Gـ @QG Nـ? B0َ Iـ %ـ$
ي( بزن+ة
َ)  [ B= ِ,التوبة 35/وقوله ]0)j ٍK0I K  ?َ.ُXـ [a/الغاش+ية 5/أص+لھا ف+ي البن+اء للمعل+وم )يَھِْ +د ُ
يَ ،تسْ+قِ ُ
ي ،يَحْ ِمُ +

ص ﱢ+وتٍين قص+يرين
)يَضْ ِربُ ( عند بنائھا للمفعول ضُ +ﱠم األول وف+تح م+ا قب+ل اآلخ+ر ث+م س+قطت الي+اء لوقوعھ+ا ب+ين ُم َ
فاتصلت الفتحة القصيرة بالضمة القصيرة مباشرةً وھنا تميل اللغة إلى تغليب عنصر الفتحة:
ي  ◌ُ -ھـ  /د ً◌-
ي  ◌ُ -ھـ  /د ◌ُ - َ◌-
ي  َ◌-ھـ  /د  / َ◌-ي ◌ُ -
ي  َ◌-ھـ  /د  / ◌ِ -ي ◌ُ -
ي  َ -ح  /م  / ◌ِ -ي ◌ُ -
ت َ◌-س  /ق  / ◌ِ -ي ◌ُ -

ي  ◌ُ -ح  /م ◌ُ - َ◌-

ي  ُ -ح  /م  / َ◌-ي ◌ُ -
ت  ◌ُ -س  /ق  / َ◌-ي ◌ُ -

ي  ◌ُ -ح  /م ً◌-
ت  ◌ُ -س/ق ً◌-

ت  ◌ُ -س/ق ◌ُ - َ◌-

أما بالنظر إلى واقع الحال فاألفعال )يَ ْھ ِدي ،يَحْ ِميَ ،ت ْسقِي( تنتھي بكسرة طويلة عن+د بنائھ+ا للمفع+ول ض+م
األول وفتح ما قبل اآلخر فاتصلت الفتحة القصيرة بالكسرة الطويلة مباشرةً فتكونت ياء احتكاكية نتيجة االنزالق
ت تخلصت منه العربية بإس+قاط
ص ﱢو ٍ
بين الصوتين فأصبح لدينا مزدوج ھابط ) َ◌-ي( مكون من حركة ونصف ُم َ
ضت مكانه حركة قصيرة مماثلة لما قبلھا فالتقت الحركتان القصيرتان المتماثلتان مشكلتين
ص ﱢو ٍ
ت وع ﱢُو َ
نصف ال ُم َ
حركةً طويلةً:
ي  ُ◌-ھـ  /د  َ◌-ي
ي  ُ◌-ھـ  /د ٍ◌- َ◌-
ي  َ◌-ھـ  /د ٍ◌-
ي  ُ◌-ھـ  /د َ◌- + َ◌-
ي  َ◌-ح  /م ٍ◌-

ي  ُ◌-ح  /م ٍ◌- َ◌-
م َ◌- + َ◌-

ت  َ◌-س  /ق ٍ◌-

) (1ينظر  :المنھج الصوتي .182 :

ي  ُ◌-ھـ  /د ً◌-
ي  ُ◌-ح  /م  َ◌-ي

ي  ُ◌-ح /

ي  ُ◌-ح  /م ً◌-

ت  ُ◌-س  /ق ٍ◌- َ◌-

ت  ُ◌-س  /ق  َ◌-ي

ت  ُ◌-س  /ق ً◌-

ت  ُ◌-س  /ق َ◌- + َ◌-

رابعا ً  :اللفيف المفروق :

 األفعال الماضية ) ُوفﱢيَ ْي( في قوله تعالى ] ٍ{ْ`)َ y'ُ L0%ـ َـ [LRآل عم+ران 25/وقول+ه
ت ،أُوْ ِح َي ،و ُو ِر َ
] [:ِ8  ُ,)ُ; Zjُ.ْ َ( $َ ِ+ $ُ3األنعام 19/وقوله ] B I ِ,  Bَ -R0ـ < Kـ@ [ ِBXjاألع+راف 20/أص+لھا
ي( عن+د بنائھم+ا للمفع+ول ض+م األول وكس+ر م+ا قب+ل اآلخ+ر ث+م حص+ل اتح+اد ف+ي الم+زدوج
وار َ
) َوفﱠ َي ،أَوْ َح َيَ ،
الھابط ) ُ◌-و( في المقطع األول من الفعل )أُوْ ِح َي(:
و  ◌ُ -ف  /ف  / ◌ِ -ي َ◌-
و  َ◌-ف  /ف  َ◌-ي َ◌-
ء  ◌ُ -و  /ح  / ◌ِ -ي َ◌-

ء  َ◌-و  /ح  / َ◌-ي َ◌-

ء  / ◌ُ ◌ُ -ح  / ◌ِ -ي َ◌-
و  / ً◌-ر  / َ◌-ي َ◌-

و  / ◌ُ ◌ُ -ر  / ◌ِ -ي َ◌-

أما بالنظر إلى واقع الحال فاألفعال ) َوفّى ،أَوْ حى ،وارى( تنتھ+ي بفتح+ة طويل+ة عن+د بنائھ+ا للمفع+ول ض+م
األول وكسر ما قبل اآلخر فاتصلت الكسرة القص+يرة بالفتح+ة الطويل+ة فتكون+ت ي+اء احتكاكي+ة نتيج+ة االنتق+ال ب+ين
حركتين مختلفتين:
و  ◌ُ -ف  /ف ً◌- ◌ِ -
و  َ◌-ف  /ف ً◌-
و  ◌ُ -ف  /ف  / ◌ِ -ي َ◌-
ء  / َ◌-ح ً◌-
و  / ً◌-ر ً◌-

ء  ◌ُ -و  /ح ً◌- ◌ِ -
و  / ◌ُ ◌ُ -ر ً◌- ◌ِ -

ء  / ◌ُ ◌ُ -ح  / ◌ِ -ي َ◌-
و  / ◌ُ ◌ُ -ر  / ◌ِ -ي َ◌-

 األفعال المضارعة )تُ َوفّى ،يُوصى ،يَت ََوفّى( في قوله تعالى ] [LRَ  ٍ{ْ`)َ y'ُ ?%@ُX  ُdالبقرة 281/وقول+هي
]ـ C8 Kــg -ـg@G a/0ــ? Bِ8ـ G J  َ3ـ [ٍKالنس++اء 12/وقول++ه ]ـ   ُ4ـ ^َ G Kـ@ ?%ـ   ُ4ـ G Kـ [7Jالح++ج 5/أص++لھا )تُ+َ +وفﱢ ُ
ُوص+ي( ثَ+م
يي ِ
ي ِ
ي ،يَت ََوفﱠ ُي( عند بنائھا للمفع+ول ض+م أول الفع+ل )يَت ََ+وفﱠ ُي( وف+تح م+ا قب+ل آخ+ر الفعل+ين )تُ َ+وفﱢ ُ
ُوص ُ
ص +ﱢ+وتٍين قص++يرين ث++م أدغم++ت الض++مة
م
+ين
+
ب
+ا
+
لوقوعھ
+ة
+
الثالث
+ال
+
األفع
+ي
+
ف
+ر
+
األخي
+ع
+
المقط
+ن
+
م
+اء
+
الي
+قطت
س+
ُ َ
القصيرة بالفتحة القصيرة فأ ّدى ذلك إلى فتحة طويلة :
ت  / ◌ُ -و  َ◌-ف  /ف  / ◌ِ -ي ◌ُ -
ت  / ◌ُ -و  َ◌-ف  /ف ◌ُ - َ◌-
ي  ◌ُ -و  /ص  / ◌ِ -ي ◌ُ -
ي  ◌ُ -و  /ص ◌ُ - َ◌-
ي  / َ◌-ت  / َ◌-و  َ◌-ف  /ف  / َ◌-ي ◌ُ -
ي  / ُ◌-ت  / َ◌-و  َ◌-ف  /ف ُ◌- َ◌-

ت  / ◌ُ -و  َ◌-ف  /ف  / َ◌-ي ◌ُ -
ت  / ◌ُ -و  َ◌-ف  /ف ً◌-
ي  ◌ُ -و  /ص  / َ◌-ي ◌ُ -
ي  / ◌ُ ◌ُ -ص ً◌-
ي  / ◌ُ -ت  / َ◌-و  َ◌-ف  /ف  / َ◌-ي ◌ُ -
 / ُ◌- ُ◌-ت  / َ◌-و  َ◌-ف  /ف ً◌-

أما بالنظر إلى واقع الحال فالفع+ل )يَت ََ+وفّى( ينتھ+ي بفتح+ة طويل+ة عن+د بنائ+ه للمفع+ول ض+م األول م+ن دون
تغيير في بنيته المقطعية :
ي  / َ◌-ت  / َ◌-و  َ◌-ف  /ف ً◌-

ي  / ُ◌-ت  / َ◌-و  َ◌-ف  /ف ً◌-

ُوصي( فينتھيان بكسرة طويلة عند بنائھما للمفعول فتح ما قبل اآلخر فاتصلت الفتحة
أما الفعالن )تُ َوفﱢي ،ي ِ
القصيرة بالكسرة الطويلة مباشرةً وھنا يلجأ اللسان إلى إحداث انزالق بينھما يؤدي إلى ياء احتكاكية فيتكون لدينا
)(1
مزدوج ھابط ) َ◌-ي( وھو تركيب يؤول في آخر الكلمة إلى فتحة طويلة أو بتعبير آخر فإن العربية ت+تخلص
من ھذا المزدوج بإسقاط العنص+ر الث+اني من+ه ويع+وض ذل+ك بحرك+ة قص+يرة مماثل+ة لم+ا قبلھ+ا ث+م ت+دغم الحركت+ان
)(2
القصيرتان المتماثلتان ليصبحا حركةً طويلة :
ت  / ◌ُ -و  َ◌-ف  /ف  َ◌-ي
ت  / ◌ُ -و  َ◌-ف  /ف ٍ◌- َ◌-
ت  / ◌ُ -و  َ◌-ف  /ف ٍ◌-
ت  / ◌ُ -و  َ◌-ف  /ف َ◌- + َ◌-
ي  ◌ُ -و  /ص ٍ◌-

ت  / ◌ُ -و  َ◌-ف  /ف ً◌-

ي  ◌ُ -و  /ص ٍ◌- َ◌-

ي  / ◌ُ ◌ُ -ص َ◌- + َ◌-

ي  / ◌ُ ◌ُ -ص  َ◌-ي

ي  / ◌ُ ◌ُ -ص ً◌-

ص ﱢوتٍان :
والذي نميل إليه أن األلف أبدلت من الياء ثم حذفت الفتحة القصيرة لئال يتوالى ُم َ
ت  / ◌ُ -و  َ◌-ف  /ف ٍ◌- َ◌-
ت  / ◌ُ -و  َ◌-ف  /ف ٍ◌-
ت  / ◌ُ -و  َ◌-ف  /ف ً◌- َ◌-
ي  ُ◌-و  /ص ٍ◌-
ي  / ُ◌ ُ◌-ص ً◌- َ◌-

خامسا ً  :اللفيف المفروق :

ت  / ◌ُ -و  َ◌-ف  /ف ً◌-
ي  / ُ◌ ُ◌-ص ٍ◌- َ◌-
ي  / ُ◌ ُ◌-ص ً◌-

 الفعل ) ُحيﱢيتُم( في قوله تعالى ] [ @0Q% /0Q^8 ^0O0 Z+النساء86/أصله ) َحي َﱠي( ضم األول وكسر ما قب+ل اآلخ+ر للبن+اء للمفع+ول ث+م س+قطت ثم+ة المقط+ع الثال+ث )حرك+ة الم
الفعل عند إسناده إلى الضمير )تُ ْم( للبناء عل+ى الس+كون ث+م حص+ل اتح+اد ف+ي الم+زدوج الھ+ابط ) ◌ِ -ي( نس+ج عن+ه
كسرة طويلة )ياء مدية(:
◌ُ
◌ً
ح  َ◌-ي  /ي  / -ي  + َ◌-ت  -م
ح  ُ◌-ي  /ي  / ◌ِ -ي  + ً◌-ت  ُ◌-م
ح  ُ◌-ي  /ي  ◌ِ -ي  /ت  ُ◌-م
ح  ُ◌-ي  /ي  / ٍ◌-ت  ُ◌-م
أما بالنظر إلى واقع الحال فالفعل ) َحيّا( ينتھي بفتحة طويلة عند بنائه للمفعول ض+م األول وكس+ر م+ا قب+ل
اآلخر فاتصلت الكسرة القصيرة بالفتحة الطويل+ة مباش+رةً وألج+ل ال+تخلص م+ن الحرك+ة الثالثي+ة يلج+أ اللس+ان إل+ى
إحداث انزالق بين الصوتين ينتج عن+ه ي+اء احتكاكي+ة ث+م يحص+ل اتح+اد ف+ي الم+زدوج الھ+ابط )  ◌ِ -ي( بع+د ح+ذف
حركة الم الفعل للبناء على السكون ينتج عنه ياء م ﱢديّة:
ح  ◌ُ -ي  /ي  + ً◌- ◌ِ -ت  ◌ُ -م
ح  َ◌-ي  /ي  + ً◌-ت  ◌ُ -م
ح  ◌ُ -ي  /ي  / ◌ِ -ي  + َ◌-ت  ◌ُ -م

ح  ◌ُ -ي  /ي  ◌ِ -ي  /ت  ◌ُ -م

ح  ◌ُ -ي  /ي  / ٍ◌-ت  ◌ُ -م

) (1ينظر  :التصريف العربي .49 :
) (2ينظر  :المنھج الصوتي .182 :

الفصل الثاني
 .1الثالثي المجرد :
يجيء الثالثي المجرد المعتل من األبواب الستة المعروفة  .ويستحوذ الباب األول منھا على معظم
ْ
)(2
األفعال المعتلة وال سيما األجوف والناقص الواوي .
َ
ل( "فما كان على
ولكل بناء من أبنية األفعال
معان متعددة وھذه المعاني ال تكاد تحصر في صيغة )ف َع َ
ٍ
)(3
معان ال تضبط كثرة وسعة "...وذلك لخفة بنائه ولفظه وإن اللفظ "إذا خف كثر استعماله
)فَ َع َل( فھو على
ٍ
)(4
واتسع التصرف فيه" ومن معاني ھذه الصيغة "الجمع والتفريق واإلعطاء والمنع واالمتناع والستر والتجريد
والرقي واإلصالح والتصويت. (5)"...
وج ِذ َل
أما )فَ ِع َل( فالغالب فيه )
ر َح َ
ض َ
ر َ
زنَ وفَ ِ
وح ِ
األعراض من العلل واألحزان وأضدادھا َك َسقِ َم و َم ِ
)(6
ب و َس ِو َد. (...
وأَ ِش َر واأللوان كأَ ِد َم و َش ِھ َ
ْح ونحوھما فمن ذلك
أما )فَع َُل( فإنه "موضوع للغرائز والخصال التي يكون عليھا اإلنسان من ُحس ٍ
ْن وقُب ٍ
وج ُم َل يَجْ ُم ُل َوقَب َُح يَ ْقبُ ُح. (7)"...
وو ُس َم يَوْ ُ
َحسُنَ
س ُم َ
ْ
الشيء يَحْ ُسنُ و َملُ َح يَ ْملُ ُح َ
واليِك ما جاء في القرآن الكريم من ھذه األبواب :
)(1

أ -الفعل

المثال :

جاء الفعل المثال في القرآن الكريم من أربعة أبواب ھي :
ب الحجَ ،36/وكَزَ
ج
و
4
/
مريم
ھ
و
،
95
/
النساء
) .1فَ َع َل يَ ْف ِع ُل(  :ومن ذلك األفعال ) َو َج َد آل عمرانَ ،37/و َع َد
َ َنَ
َ َ َ
ق
القصصَ ،15/و َر َد القصصَ ،23/وقَفَ الصافاتَ 24/ولَ َد الصافاتَ ،152/وزَن المطففينَ ،3/و َس َ
االنشقاقَ ،67/و َس َ
َص ُل ھود ،70/يَتِ ُر
ط العادياتَ ،5/وقَ َ
ز ُر األنعام ،164/يَ ِل ُج األعراف ،40/ت ِ
ب الفلقَ ،3/ي ِ
محمد ،35/يَلِ ُ
ت/الحجرات ،14/ن َِس ُم القلم.(16/
ض َع الرحمن.(7/
َب إبراھيمَ ،39/و َ
) .2فَ َع َل يَ ْف َع ُل(  :ومن ذلك األفعال ) َو ﱠد البقرةَ ،109/وقَ َع النساءَ ،100/وھ َ
طأ ُ
س المائدةَ ،3/و ِج َل األنفال ،2/تَ َذ ُر األعراف ،127/تَ َ
) .3فَ ِع َل يَ ْف َع ُل( ومن ذلك األفعال ) َو ِس َع البقرة ،255/يَئِ َ
األحزاب.(27/
) .4فَ ِع َل يَ ْف ِع ُل(  :ومن ذلك الفعل ) َو ِر َ
ث النمل.(16
ب -الفعل األجوف :
جاء الفعل األجوف في القرآن الكريم من ثالث أبواب ھي :
تاب البقرة ،37/ھا َد البقرة ،62/عا َد البقرة
قال البقرة ،30/كانَ البقرةَ ،34
) .1فَ َع َل يَ ْف ُع ُل(  :ومن ذلك األفعال ) َ
 ،275/ماتَ آل عمران ،144/فاتَ آل عمران ،153/با َء آل عمران 162/فازَ آل عمران ،185/سا َء
ار ھود،40/
حال ھود ،43/دا َم
ق األعراف ،22/سا َ
النساء ،22/ذا َ
َ
اض التوبة ،69/ف َ
ق األعراف 57/خ َ
َ
َ
زال فاطر ،41/عاذ غافر ،27/قا َم الجن ،19/خانَ
اس اإلسراء 5/راغ الصافاتَ ،91/
ھود ،107/ج َ
صو ُم البقرة ،184/تَ ُعو ُل النساء 3/تَ ُسو ُم
،
9
/
ر

الفج
اب

ج
،
19
/
م

القل
زار التكاثر ،2/تَ ُ
التحريم ،10/طافَ
َ
َ
األعراف 167/يَ ُمو ُج الكھف ،99/تَجُو ُ
ع طه ،118/يَ ُغوصُ األنبياء 82/تَ ُذو ُد القصص ،23/تَنُو ُء
القصص ،76/تَدُو ُر األحزاب ،19/تَ ُمو ُر الطور ،9/يَحُو ُر االنشقاق.(14/
ساح
ق األنعام10/
) .2فَ َع َل يَ ْف ِع ُل(  :ومن ذلك األفعال )
مال النساء ،27/جا َء النساء ،43/حا َ
َ
طاب النساءَ ،3/
َ
ال المطففين،3/رانَ
ار القصص ،29/ك َ
اب إبراھيم ،15/س َ
ال الرعد ،17/خ َ
التوبة ،/زا َد التوبة ،124/س َ
) (1ينظر  :التصريف العزي ورقه .1 :
) (2ينظر  :الصرف الوافي .213 :
) (3المفصل في علم العربية .278 :
) (4شرح المفصل  ،157/7 :ينظر  :شرح شافية ابن الحاجب  ،70/1 :التصريف العربي.087:
) (5تسھيل الفوائد وتكميل المقاصد .197 - 196 :
) (6المفصل في علم العربية  ،278 :ينظر  :المفتاح في الصرف  ،48 :المدخل إلى علم اللغة .231 :
) (7شرح المفصل  ،158 - 157 /7 :ينظر  :الصرف الوافي .214 :

]

المطففين ،14/يَ ِمي ُز آل عمران ،179/تَفِيضُ المائدة 83/يَ ِطي ُر األنعام ،38/يَ ِغيظُ التوبة ،120/ت َِغيضُ
الرعد ،8/تُ ِمي ُد النحل 15/تَشي ُع النور ،19/يَ ِحيفُ النور ،50/يَ ِھي ُم الشعراء ،225/يَ ِھي ُج الزمر ،21/ت َِحي ُد
ق ،19/أَ ِكي ُد الطارق.(16/
) .3فَ ِع َل يَ ْف َع ُل(  :ومن ذلك األفعال )شا َء البقرة ،20/خافَ البقرة  ،182/كا َد التوبة ،117/يَنا ُل األحزاب(25/
جـ -الفعل المنقوص :
جاء الفعل المنقوص في القرآن الكريم من أربعة أبواب ھي :
) .1فَ َع َل يَ ْف ُع ُل(  :ومن ذلك األفعال )عَفا البقرة ،187/دَعا آل عمران ،38/نَجا يوسف ،45/بَدا طه َ ،121/ربا
الحجَ 5/كسا المؤمنون 14/عَال المؤمنون ،91/زَ كا النور ،21/دَنا النجم 8/عَتا الطالق ،8/بَال القلم ،17/عَدا
القلم ،25/دَحا النازعات ،30/تَال الشمسَ 2/سجا الضحى ،2/تَ ْغل ُو النساء ،171/ت َْذر ُو الكھف ،45/تَرْ ج ُو
القصص ،86/يَعْش ُو الزخرف.(36/
َ
) .2فَ َعل يَ ْف ِع ُل(  :ومن ذلك األفعال ) َمشى البقرة ،20/قضى البقرة ،117/ھَدى البقرةَ ،143/كفى النساء،71/
َرمى األنفالَ 17/شرى يوسف،20/أَتى النحل  ،1/عَصى طهَ ،121/سقى القصص ،24/فَدى الصافات107/
صغى التحريم ،4/بَنى النازعات ،27/قَلى
َمضى الزخرف ،8/بَكى الدخان ،29/بَغى الحجراتَ ،9/
ْري الفجر.(4/
الضحى ،3/يَس ِ
َ
َ
) .3فَ َع َل يَ ْف َع ُل( :ومن ذلك األفعال )أبى البقرةَ ،34/سعى البقرةَ ،114/رأى األنعام ،76/نَأى اإلسراء  ،83/طغى
طهَ ،24/رعى الحديد 27/نَھى النازعات.(40/
ي المائدة،119/
ض
ر
،
25
/
النساء
ي
خَش
،
278
/
البقرة
ي
ق
ب
،
14
) .4فَ ِع َل يَ ْف َع ُل(  :ومن ذلك األفعال )لَقِ َي البقرة /
َ ِ َ
ِ َ
َِ َ
َع ِم َي األنعامَ ،104/شقِ َي ھود ،106/غ َِش َي طه ،78/ن َِس َي طه ،88/تَ ْغنى يونس ،24/تَعْرى طه ،110/يَصْ لى
اإلنشقاق ،12/يَ ْخفى األعلى.(7/
د -اللفيف المفروق :
ْ
َ
ل يَف ِع ُل(  :ومن ذلك األفعال ) َوقى
جاء اللفيف المفروق في القرآن الكريم منه باب واحد فقط ھو ) :ف َع َ
الطور ،27/تَنِي طه ،42/ت َِعي الحاقة.(12/
ھـ -اللفيف المقرون :
جاء اللفيف المقرون في القرآن الكريم من بابين ھما:
ْ
وي آل عمران ،78/
) .1فَ َع َ
ل يَ ْف ِع ُل( :ومن ذلك األفعال )أَوى الكھف ،10/ھَوى طه ،81/غَوى طه ،121/يَل ِ
ْ
َي ْش ِوي الكھف  ،29/نَط ِوي األنبياء .(104/
ي األنفال ،42/يَعْيى األحقاف.(33/
) .2فَ ِع َل يَ ْف َع ُل(  :ومن ذلك الفعالن ) َح ﱠ
 .2الثالثي المزيد :
تنقسم أبنية الثالثي المزيد على ثالثة أقسام ھي:
أ-ما كان مزيداً بحرف :
ت وأَ ْف َع ْل ُ
) -1صيغة أَ ْف َع َل( :وأكثر شي ٍء فيھا التعدية يقول سيبويه "ھذا باب افتراق فَ َع ْل ُ
ت في الفعل للمعنى تقول:
)(1
َيء من ھذا قُ ْل ُ
ت أَ ْخ َر َجهُ وأَدْخَ لَهُ وأَجْ لَ َسهُ "...وجاء
صي َّرهُ إلى ش ْ
س فإذا أخبرتَ أن غيره َ
وجلَ َ
َدخَ َل وخَ َر َج َ
)(2
في المفصل "وأَ ْف َع ُل للتعدية في األكثر نحو أَجْ لَ ْستُهُ وأَ ْم َك ْنتُهُ "...ويؤكد الرضي ھذا المعنى بقوله "فاعلم أن
المعنى الغالب في أ ْف َع َل تعدية ما كان ثالثيا ً") ،(3ومن معانيھا أيضا ً التكثير والصيرورة والسلب واإلعانة

واالستحقاق والدعاء ومطاوعة )فَ َع َل() (4ومما جاء في القرآن الكريم على ھذه الصيغة قوله تعالى ] ُـُ 

) (1كتاب سيبويه )بوالق( .233/2 :
) (2المفصل في علم العربية .280 :
) (3شرح شافية ابن الحاجب  ،86/1 :ينظر  :أوزان الفعل ومعانيھا .56 :
) (4ينظر  :الصاحبي في فقه اللغة  ،396 :التبيان في تفسير القرآن  458/1 :شرح المفصل  ،159/7 :تسھيل الفوائد وتكميل
المقاصد .198 :

]

[ البقرة 28/أي أوجد فيكم الحياة) (1وقد أَفاد معنى التعدية ،وقوله ] َ #ــ  ْ" ـ َ  َــ  ـ[
ًَ ـ ََ  ـ ُ 
البقرة 177/أفاد معنى التعدية ،وقوله ] ََ َـ "-ـ  َ,ـ َ +ـ *ٍ (ُـ' &َ$%ـ[ البقرة 259/أفاد معنى التعدية ،وقوله ] َ.ِ0
 [ِ& َ.َ 1 َ2"ْ   َ ِ3َ4 3 6النساء 83/بمعنى أفشوه أو نشروه) (2وقد أفاد معنى التعدية ،وقوله ] َ َ 'ـ
 َ 5
 78 9
 @ ?َ ـ [ً+ھود 70/بمعنى أضمر
 <;ُــ [:يونس 23/أفاد معنى التعدية ،وقوله ] َ 9ــ  Bـ  A
  7 َ.ِ0ـ 
َ>ْ= ـ  7
إبراھيم Βالخوف في نفسه من المالئكة الذين جاءوا إليه بأمر عظيم) (3وقد أفاد معنى التعدية ،وقوله ] "َ ِ0 C #ـ
ض ﱠمهُ إليه) (4وقد أفاد معنى التعدية ،وقوله ] َََ2 "ْ  78 9ـ َ"ِ0 Gـ ِ9ـَْ2'" ِEْFـ [+مريم ،23/أي
َ@  [Dيوسف 69/أي َ
ألجأھا إلى ذلك المكان) (5وقد أفاد معنى التعدية

)(6

[ األحزاب 27/أفاد
 <Iـ  7H
 ََJHـ A
وقوله ] َ ُK(َ Hـ 

 َ َ [LM'N"  Oالشورى 38/بمعنى أداموھا) (7وقد أفاد معنى التعدية،
معنى التعدية ،وقوله ]" ِA&6" & =َP 3<F-
[ محمد 23/أفاد معنى التعدية ،وقوله ] َ>-ـ 7ـ َْRـ َْOـ[ النجم 48/أي قَ ﱠد َر
 َ  َ& 7H N
وقوله ] ََ A' Q
أرزاق الخالئق توسيعاً وتقتيراً) (8وقد أفاد معنى التعدية

)(9

[ الصف71/
 ،وقوله ] َ َ 'ـ ُRَTــ َ-" Sَ َTـ ُُOــ& A

  [: 6N< َUيس9/
 َ A
بمعنى مالوا عن الحق فزادھم ﷲ ضالالً) (10وقد أفاد معنى التعدية ،وقوله ] ََ 7  VْR
اإلبصار
أي حجبنا عنھم ِ

)(11

وقد أفاد معنى السلب ،وقوله ] ََAَOَ.ـ "-ـ "ـ ="ْ  Wـَ2"ْ  ِEـ  [1النحل 112/بمعنى

أنزل بھم البالء وقد أفاد معنى االستحقاق وقوله ] [ ً "َ DX%ِ& C6Pَ YF-" : ZPاإلسراء1/لمطاوعة )فَ َع َل(

)(12

أي

ساربه ليالً.
)(13
ﱠ
ْ
َ
ُ
 -2صيغة )فَع َﱠل(  :تكون للتكثير والمبالغة في األغلب "فإذا أ َردْتَ كثرة العمل قلتَ َ :كسﱠرْ تُهُ وقَطعْ تُهُ"...
ومن معانيھا األُخر التعدية والسلب والصيرورة واالتخاذ والتسبب ومطاوعة )فَ َع َل وتَفَع َﱠل() (15ومن أمثلتھا في
)(14

)(1ينظر  :مجمع البيان .137/1 :
)(2ينظر  :معاني القرآن وإعرابه .88/2 :
) (3ينظر  :التبيان في تفسير القرآن  ،29/6 :مجمع البيان  179/5 :داللة الفعل الثالثي المزيد بحرف واحد في القرآن الكريم :
.129
) (4ينظر  :الوجيز في تفسير القرآن العزيز )العاملي( ،451/1 :تفسير سورة يوسف ،187 :أنوار التنزيل وأسرار التأويل:
 ،603/1مدارك التنزيل وحقائق التأويل .31/3
) (5ينظر  :تفسير زيد بن علي  ،200 :تفسير غريب القرآن  ،273 :المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ،39/2 :التفسير
الكبير.202/21 :
) (6ينظر  :التبيان في إعراب القرآن  870/2 :البرھان في علوم القرآن .81/4 :
) (7ينظر  :الجامع ألحكام القرآن .143/1 :
) (8ينظر  :تفسير القرآن العظيم .34/6 :
) (9ينظر  :معترك األقران .545/1 :
) (10ينظر  :التفسير القيّم  ،492 :أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،517/2 :تفسير النووي.374/2 :
) (11ينظر  :أنوار التنزيل وأسرار التأويل .307/2 :
)(12ينظر  :معاني القرآن )األخفش(  ،609/2:البحر المحيط.4/6/
)(13ينظر  :التبيان في تفسير القرآن  ،27/5 :داللة الفعل الثالثي المزيد بحرف واحد في القرآن الكريم .236 :
)(14كتاب سيبويه .237/2 :
)(15ينظر  :المفتاح في الصرف  ،49 :شرح المفصل  ،159/7 :تسھيل الفوائد ،189 :العربية الفصحى .145 - 144 :

]

القرآن الكريم قوله تعالى ]  [ &  76&ِ0 Aِ& 'Qالبقرة 132/وقد أفاد معنى التكثير) (1وكأنه عھد إليھم عھداً
بعد عھد ووصية بعد أخرى) ،(2وقوله ]  [-Nَ &H P 6ََ.األعلى 15/أفاد معنى التكثير ،وقوله ]& ْ\ ["َ 'P
 َ []6يوسف 18/أفاد معنى المبالغة* أي بالغت في تزيينه لكم) ،(3وقوله ] َ>=' ـ  Dـ 3
 َ>?ُ^ ُK
 ُK"َ ["َ 'P
 ْ";َـ[ األنبياء 88/أي بالغنا في تخليصه مما اعتراه من الھم والحزن لما تعرض له من ظلمات ثالث وقد أفاد
 <`a%ـ_[ النمل 9/أفاد المبالغة في
"المبالغة ليقابل ما يعرض له من بالء وكرب") (4وقوله ] "-ــ ـ"َ ]6ِ&Xـ 
الفزع) ،(5وقوله ]  [- YF-"  76&ِ0النجم 37/أي بالغ في أداء ما عليه) ،(6وقوله ] َ;َ ['VَR  7 'Vالنجم 5/أي
ُa"ْ  >َ 6ـ" :#6ـ [ِ6ْ`Fالقمر 17/أي بالغنا في تيسيره بمعنى
أي بالغ في تفخيم شأن العذاب) ،(7وقوله ] َ"َaـ'^< Xـ 
تسھيله  -بما ليس فيه كثير مشقة على النفس  -للحفظ والقراءة) (8حتى يُ ْق َرأ ُك ﱡلهُ ظاھراً "وليس من كتب ﷲ
 < Nـ [: bXالمنافقون 5/أي مالوا
  < َHـ َ A
المنزلة كتاب يقرأ كله ظاھراً إال القرآن") (9وقوله ] َ" ـ'   P 8Hـ A
بوجوھھم عن رسول ﷲ إعراضا ً وتكبﱡراً) (10وفد أفاد معنى المبالغة ،وقوله ]@ ََaـ^َ cـ' َ%َ dـ [cَ"Xاالنفطار7/

أي بالغ في ذلك) (11وقوله ]َOـَْ َ Xـ eـ 7 -َT 3ـ [ الشمس 9/أي بالغ في تطھيرھا) ،(12وقوله ]7ـ Pـ ' ُ 
 َ>ْgـP ]L6ـ []H 6اإلنسان 11/أفاد معنى التعدية
 ْ" ^  [ُ\Oَ 3  fالحج 78/أفاد معنى التعدية ،وقوله ] َ"-aـ  7

)(13

َت و َسھﱠلَ ْ
وقوله ] َ َ^ْ?>َ "َ ['hـ َْOـ َ\ َ@ ـ[ المائدة 30/أفاد معنى التحول أو الصيرورة أي زَ يﱠن ْ
ت له ذلك حتى
صارت َ
طيﱢ َعةً) ،(14وقوله ] O  c&H cIـ[ الضحى 3/أفاد معنى السلب أي ما سلب منك النبوة وال قطع

عنك الوحي).(15
ب") (16وكذلك تأتي للمبالغة
ار َ
ل يكون من اثنين نحو :ض َ
ل(  :من معانيھا المشاركة "وفا َع َ
 -3صيغة )فا َع َ
والتكثير والتدرج ومطاوعة )فَ َع َل وفَع َﱠل وأَ ْف َع َل وا ْستَ ْف َع َل() (1ومن أمثلتھا في القرآن الكريم قوله تعالى ] َ َ 'ـ
)(1ينظر  :المحرر الوجيز .425/1 :
)(2ينظر  :جامع البيان .561/1 :
* المقصود بالمبالغة ھنا الوصول بالفعل إلى أقصى غاياته )ينظر :نقد النثر .(61:
) (3ينظر  :مجاز القرآن  ،303/1 :نزھة القلوب .130 :
) (4معالم التنزيل .30/3
) (5ينظر  :مجمع البيان .212/7 :
) (6ينظر  :الكشاف  ،239/4 :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  ،95/27 :البرھان في تفسير القرآن.254/4 :
) (7ينظر  :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم .17/27 :
) (8ينظر  :الكشاف .346/4 :
) (9مجمع البيان  ،189/9 :ينظر  :لطائف اإلشارات .65/6
) (10ينظر  :الوجيز في تفسير القرآن العزيز )الواحدي(  ،378/2 :أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،522/2 :تبصير الرحمن وتيسير
المنّان ،343/2 :البيان في شرح غريب القرآن.73 :
) (11ينظر  :التبيان في تفسير القرآن .291/10 :
)(12ينظر  :جامع البيان .211/30 :
) (13ينظر  :التبيان في تفسير القرآن .456/6 :
) (14ينظر  :مجاز القرآن  ،162/1 :التفسير الفريد .704/10 :
) (15ينظر  :التبيان في تفسير القرآن  ،435/10 :مجمع البيان.505/10 :
) (16الصاحبي في فقه اللغة .369 :

]


 ـ  A
 &  3<F-" 3ـ  ُ< I
 [ >َ 8XَR # D َ َ?" َ Oَ َT 9الكھف 62/أفاد معنى المشاركة ،وقوله ]^ " ُK & \َ %=< :َ -
 &ِ[ المائدة 7/لمطاوعة )فَ َع َل( أي وثِ َق ُك ْم به
 []L'Iالممتحنة 7/أفاد معنى المشاركة ،وقوله ]  َ ُKَa(َ  YF-" Oَ $
ى ما أخذه عليكم من عھد عند إسالمكم أو في حجة الوداع) ،(2وقوله ]< َ< Abـ " -ـ# 3<Fــ ُ"ُaَ َUــ  Hـ [
بمعن َ
البقرة 104/لمطاوعة )أَ ْف َع َل( على معنى أرعنا سمعك).(3

ب -ما كان مزيداً بحرفين :
ل للمطاوعة غالبا ً نحو َغ ْم َمتهُ فا ْغتَ ﱠم "...وكذلك من
ل( كثيراً "وا ْفتَ َع َ
 -1صيغة )ا ْفتَ َع َل( :تأتي لمطاوعة )فَ َع َ
)(5
َل( ومن أمثلتھا في القرآن الكريم
معانيھا االجتھاد في طلب الشيء واالتخاذ واإلظھار ومطاوعة )تفاع َ
ل( بمعنى باله أي اختبره) (6وقوله ] ََـ ْa< 3ـ َ\ ـ 3
قوله تعالى ] ََ & ْ.ِ0ـ &ِ0ـb&H  76ـ[ البقرة 24/لمطاوعة )فَ َع َ
)(4

ل( أي فدى به نفسه من العذاب) ،(7وقوله
َ  7X
  ْ\ [ِ& CXَْ   "َ ]7َ. ِGHَ4 8آل عمران 91/لمطاوعة )فَ َع َ
](ُ'  %ْ" َ CَP

ر) (8وقوله ] َ ـ َ;َ & 3ـ "َ. 8Hـj"َ  َُ cـ7 cـ 
 [ِi6األعراف 54/لمطاوعة )فَ َع َل( أي عَال وقَھَ َ
"ْ [: I %المؤمنون 7/أفاد معنى الطلب) (9أي َ
ب البِغاء) ،(10وقوله ] [َa- 3 ِ& َ َ 7النجم 32/أفاد االجتھاد
طل َ َ
في الطلب أي َج ﱠد واجتھد في طلب التقوى ،وقوله ]"'" َ ُ" َ ْ َ.ِ0 3<F-ـ ^< ِWـ َ ُ [:المطففين 2/أفاد معنى
)(12
)(11
اإلظھار أي َ
ظھَ َر َش ﱡكھا) ،(13وقوله
االتخاذ أي أخذوا منھم وقوله ] [kO [& Hالتوبة 45/أفاد معنى ِ

] َ [C6َْ  3  l @ XOطه 92/أي َ
 <*  ْ" ََaـ
ظھَ َر َك ِذبُهُ وا ْفتِرا ُؤهُ وقد أفاد المعنى نفسه ،وقوله ] ُK  -"َ 3<F-" ':ِ0
"ْ=  [ِ: %آل عمران 155/لمطاوعة )تَفاع ََل( بمعنى تالقوا للقتال.

 -2صيغة )تَفَع َﱠل(  :المعنى الغالب فيھا الصيرورة) ،(14ومن معانيھا أيضا التَ َك ﱡلفُ ) (15ونعني به " َح ْم ُل النفس على
)(16
ل واسْتَ ْف َع َل() (17ومن أمثلتھا في القرآن
أمر فيه مشقة ومعاناة" واالتخاذ والتدرج والسلب ومطاوعة )فَ َع َ
الكريم قوله تعالى ] َ َ َ-aـ  *I#ـ &H 3ـ َ ـ  [mnالبقرة ،37/أفاد معنى االتخاذ أي أخذھا وتناولھا على سبيل
) (1ينظر  :شرح المفصل  ،159/7 :شرح شافية ابن الحاجب  ،96/1 :شرح المراح.42:
) (2ينظر  :مجمع البيان  ،167/3 :مواھب الرحمن .34/11 :
) (3ينظر  :معاني القرآن )الفراء(  ،69/1 :جامع البيان ،469/2 :معاني القرآن وإعرابه  ،61/2المحرر الوجيز .374/1 :
) (4كتاب سيبويه  ،241/2 :ينظر  :المفصل في علم العربية  ،281 :شرح شافية ابن الحاجب.108/1 :
) (5ينظر  :الممتع في التصريف .194 - 193/1 :
) (6ينظر  :المحرر الوجيز .410/1 :
) (7ينظر  :البحر المحيط .522/2 :
) (8ينظر  :مجاز القرآن  ،273/1 :نزھة األعين النواظر ،123 :معجم غريب القرآن.98 :
) (9ينظر  :بصائر ذوي التمييز .263/2 :
) (10ينظر  :التبيان في تفسير القرآن  ،350/7 :الكشاف .139/3 :
)(11ينظر  :المھذب في علم التصريف .95 :
)(12ينظر  :مجالس ثعلب  ،8/1 :البحر المحيط .439/8 :
)(13ينظر التبيان في تفسير القرآن  ،266/5 :معالم التنزيل .86/2
) (14ينظر شرح شافية ابن الحاجب .110/1 :
) (15ينظر  :أوزان الفعل ومعانيھا .94 :
) (16شرح شافية ابن الحاجب .86/1 :
) (17ينظر  :الصاحبي في فقه اللغة  ،370 :دقائق التصريف  ،162 :تسھيل الفوائد 199 - 198 :
العربية الفصحى.145:

]

الطاعة) (1وقوله ] َ" 6 @ ':ِpَ  I' oـْa-" I'oـ [Cالبقرة 197/أفاد معنى االتخاذ) (2أي اتخذوا زاداً) ،(3وقوله ]ْ.ِ0
[ النور 15/أي يأخذ بعض عن بعض) (4وقد أفاد معنى االتخاذ ،وقوله ] َ" 'ـ َ'9ـ  َْaـ  8ـ[3<X
َ َ ُK^"ْ َِ& >َ  -a
القصص 22/بمعنى اتخذھا وجھه) (5وقد أفاد معنى االتخاذ ،وقوله ] َ َ.ِ0ــ"P -ــ %ــ^ْ? " ِGHَ4 qــ A  Xـ [
البقرة 205/أفاد معنى الصيرورة على معنى صار ذا والية أي تقلدھا) ،(6وقوله ] َ َ ' @َ" :َ 3b ِ="ْ  [' َ '6ـ  َـ >ُ
< [ُ$ِ"َ  _ َ;"ْ  : َ %سبأ 14/بمعنى صاروا ذوي بَ ﱢينَ ٍة وقد أفاد معنى الصيرورة ،وقوله ]  <;ْ qـ  "ُـ َ َ.ِ0ـ[C'I6
الليل 11/بمعنى صار إلى الھالك) (7وقد أفاد معنى الصيرورة ،وقوله ] َ َ 'ـ َ;َ'Vـ 7

َـ[[ األعراف 189/أي

 "ْ [brZالبقرة 109/لمطاوعة )اسْتَ ْف َع َل( بمعنى
عالھا بالنكاح) (8وقد أفاد معنى السلب ،وقوله ]  A"َ 3' َ  X%& 3
ض َح فَ َ
ظھَ َر ،وقوله ] َ 5  @ Aَ ]6 @ E'hَ َ 3
ف ) ،(9وقوله ] 3  8o9 c"َ.
استبان أي اتﱠ َ
 [6البقرة 184/أفاد معنى التَ َك ﱡل ِ
  [-oَ 3طه 76/لمطاوعة )فَع َﱠل( بمعنى زَ ﱠكى نفسه وبالغ في تزكيتھا).(10
ل(  :يغلب فيھا معنى المشاركة)" (11وأما تَفاع َْل ُ
ت فال يكون إال وأنت تريد فِ ْع ُل أثنَي ِْن
 .3صيغة )تَفا َع َ
)(12
َ
ْ
فصاعداً"...
ل() (13ومن
ع
ف
وأ
َل
ع
فا
)
ومطاوعة
والتظاھر
والتخييل
والتدرج
الشيء
لتكلف
تأتي
وكذلك
َ َ
َ
[ البقرة282/أفاد معنى المشاركة ،وقوله ] َ %ـ >ُ  َــ  ْ"ِ ـْa-" 6ــ[C
أمثلتھا قوله تعالى ] َ sـ َ َ.ِ0  XِAـ < ُ%
ﱠ
وكأن ھذه
 ََ [6َa%َ َt %القمر29/أفاد معنى المشاركة "
المائدة 2/أفاد معنى المشاركة ،وقوله ]َ  A Q  I
الفِ ْعلَةَ تدافعھا الناس وعاطاھا بَعْ ضُھ ُْم بَعْضا ً") ،(14وقوله "فتطاول عليھم العمر" القصص 45/لمطاوعة
)(16
) َف َع َل( بمعنى طال عليھم) (15و"كأنه يستمر في التطاول ولم يعھدوا ذلك"
 .4صيغة )ا ْنفَ َع َل( :تجيء في كالم العرب للمطاوعة) .(17وتختص بمطاوعة )فَ َع َل( في األغلب بشرط أن يكون
وح َ
ط ْمتُهُ
ر َ
الفعل عالجياً أي يدل على حركة حسية "وانفعل ال يكون إال لمطاوع فعل كقولك َك َسرْ تُهُ فا ْن َك َس َ
ط َم (18)"..وقد تأتي لمطاوعة )أَ ْف َع َل( نحو أَ ْز َعجْ تُهُ فا ْنزَ ع ََج وأَ ْ
طلَ ْقتُهُ فا ْن َ
فا ْن َح َ
ق وھو قليل) .(19وقد جاء على
طل َ َ
) (1ينظر  :جامع البيان  ،242/1 :روح المعاني .237/1 :
) (2أوزان الفعل ومعانيھا .95 :
) (3ينظر  :الكشاف  ،184/1 :البحر المحيط .93/2 :
) (4ينظر  :معالم التنزيل .73/3 :
) (5ينظر  :التبيان في تفسير القرآن .141/8 :
) (6ينظر  :مجمع البيان .300/2 :
) (7ينظر  :الكشاف  ،608/4 :تفسير القرآن العظيم  ،405/6 :تفسير القُ ﱢمي .426/2 :
) (8ينظر  :معالم التنزيل  40/2 :معترك األقران .9/2 :
) (9ينظر  :التبيان في تفسير القرآن  ،119/2 :الكشاف .171/1 :
) (10ينظر  :التفسير الكبير  ،91/22 :معترك األقران .39/2 :
) (11ينظر  :المفتاح في الصرف .50 :
) (12كتاب سيبويه .239/2 :
) (13ينظر  :المفصل في علم العربية  ،279 :دقائق التصريف  ،171 :تسھيل الفوائد  199 :العربية الفصحى .145 :
) (14البحر المحيط .181/8 :
) (15ينظر  :معالم التنزيل  ،133/3 :لباب التأويل في معاني التنزيل .30/3
) (16الكشاف .329/3 :
) (17ينظر :كتاب سيبويه ،238/2 :دقائق التصريف.170 :
) (18المفصل في علم العربية.281 :
) (19ينظر  :شرح شافية ابن الحاجب .108/1 :

]

'Pَ 3  *َ 6ـB
ھذه الصيغة مثال واحد في القرآن الكريم ھو قوله تعالى ]َ َ 5  @ ٍ:ْJِH -" 3  Cْaَ َ >َ  & B'Pَ 3
&  َ> َ  ['A9 ِH >َ q ِ& H Aْ> َ ٍH 7 m169 َ?sالتوبة 109/لمطاوعة )فَ َع َل( بمعنى سقط بصاحبه في النار).(1
وجرف الوادي جانبه الذي ينحفر أصله في الماء فيبقى واھيا ً) (2وھار الجرف يھور ھوراً فھو ھائر وتھوّر
وانھار ويقال ھار يھار أصله ھائر كما قالوا شاكي السالح أي شائك) (3وقيل أصله ھاري حذفت الياء
لسكونھا وسكون التنوين فإذا نصبته ثبتت الياء لتحركھا فتقول رأيت جرفاً ھاريا ً) ،(4وھار البناء يھور
وتھور إذا سقط وتھور الليل إذا ذھب أكثره وانكسر ظالمه وقيل تھ ّور انصدع من خلفه وھو ثابت بعد في
مكانه فإذا سقط فقد انھار) .(5وفي اآلية صورة استعارية مركبة تتكون من جرف منھدم أو آيل للسقوط أقيم
عليه بناء) .(6والمعروف أن البناء يستمد قوته من األساس الذي يقوم عليه ولما كان األساس منھدماً فإنه ال
يبقى شيء من ذلك البناء سالما ً بل سيكون ھدم البناء بسبب ذلك األساس الواھي والمقصود ليس البناء
بطبيعة الحال بل صاحب البناء الذي أقام بناءه على النفاق فانھدم به في نار جھنم بمعنى أن البناء لم يتو ّل
فعل االنھيار بنفسه ألن الفعل ال يصح منه ألنه ال قدرة له عليه بل بما أحدثه فيه األساس أو صاحب األساس
الذي بناه على الرخوة والضعف ليؤكد لنا أن من أسس للظلم أو للنفاق فإنه سيقع في ظلمه أو نفاقه بقرينة
ل
ﱢس على الجرف المنھدم فانھدم به .وقد وضع )شفا الجرف( في مقابلة )التقوى( ألنه ج ُِع َ
البناء الذي أُس َ
مجازاً منافياً لھا والمعنى أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية محكمة وھي الحق الذي ھو تقوى ﷲ
ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على قاعدة الباطل والنفاق وھي أضعف القواعد وأرخاھا) .(7وجيء بلفظ
االنھيار الذي ھو للجرف ليصور أن المبطل كأنه أسس بنيانا ً على حافة وا ٍد من أودية جھنم فانھار به فھو
في قعرھا).(8
 .5صيغة )ا ْف َع ﱠل( :وھي مقصورة من )ا ْفعا ﱠل( لطول الكلمة) (9وتختص بمعنًى واحد ھو لزوم الصفة بالموصوف
بمعنى تمكنھا من صاحبھا وثبوتھا واستقرارھا فيه) (10ويكون ذلك في األلوان والعاھات الحسية نحو احْ َم ﱠر
واصْ فَ ﱠر وا ْع َو ﱠر "وأما ا ْف َع ﱠل فاألغلب كونه للون أو العيب الحسي الالزم") .(11وجاء على ھذه الصيغة قوله
 َُ?ْKـ: 6
 َ%ْ" ُO ُFـ ِ& lَFـ ُـُ 
 & ُK> vِ0 X%
 ُ6
 ََ?َ 
 A79 n
 'IP 3<F-" 'ََ 5D9 bI^َ 5D9 u
تعالى ] َ b
   Aـ @ " ـ [: Xآل عمران ) (107-106وقد أفاد الفعالن
 َ?ــ  H qـ -" +ـ  7ـ 
) 'َ ( 106ـ " -ـ -g & 3<Fـ[ 9ــ A7

)ابيضت  -واسودت( لزوم ھاتين الصفتين للموصوف بھما .ومن تحليل ھاتين اآليتين يتبين لنا ما يأتي:
أ-يحرص القرآن الكريم على تأكيد حقيقة افتراق الخالئق على قسمين أو فرقتين في يوم الحساب في أكثر
من آية أو مناسبة وال بد لكل فرقة أو فريق من صفات تميزه من غيره ويعبر القرآن الكريم عن ھذين
القسمين أو الفريقين بـ:
[ آل عمران .106/
 A79 n
[ آل عمران 107/و ] ََ' " 'IP 3<F-
 A79 [-g & 3<F-" 'َ ] .1
 [L5 6?^ mFj< 5D9 ] .2عبس38/

و]  [L5 6َR A َ  mFj< 5D9عبس.40/

 [+'=ْ" q 5r<ِ6َ ] .3الشورى7/

و] َ [y%'^" q 5r<ِ6الشورى.7/

) (1ينظر :مجمع البيان .73/5
) (2ينظر :الكشاف.244/2 :
) (3ينظر :مجمع البيان.71/5 :
) (4ينظر :الصحاح .856/2 :
) (5ينظر :لسان العرب مادة ) َھ َو َر(.
) (6ينظر :دراسات فنية في صور القرآن.224 :
) (7ينظر :جامع البيان ،32/11 :دراسات فنية في صور القرآن.225 :
) (8ينظر :الكشاف.244/2 :
) (9ينظر :الممتع في التصريف.195/1 :
) (10ينظر :درة الغواص في أوھام الخواص.51 :
) (11شرح شافية ابن الحاجب .112/1:

]

 [+  "ْ  l ZQََ ] .4الواقعة8/

و]َ [+َV "ْ  l ZQالواقعة.9/

 [f "ْ  l ZQَ] .5الواقعة27/

و]َ [ِ V" l ZQالواقعة.41/

 [-" loالمجادلة22/
  cj"َ  ُ] .6

 [ِ: hَ  'V" loالمجادلة.19/
و]ُ  َ"  cj

 [ X%P 3<F-" 'َ ] .7ھود108/

و] ََ' " [ُas 3<F-ھود.106/

 @  [+'<ِ6ْ" 6البينة7/
 7 cj"َ  ُ] .8

 [+'<ِ6ْ" 6البينة.6/
b s
و ]ُ  َ" 7 cj

 [<ِT [َ ُa(َ 3  'ََ ] .9القارعة6/

و ]َ'   [<ِT [-?@ 3القارعة.8/

 [m+ JH m+V  q Aَ ] .10القارعة7/
  ْ" ?ْ [:Zاألعراف8/
 7 cj"َ  َُ ] .11

و ] َُ [ٌ+<ِ 7 bالقارعة.9/
[ األعراف9./
و ] َُ  َ" A^ُ?>َ  6^@ 3<F-" cj

[ السجدة12./
  ِA&H X
 [ٍ\ْgَ -" 3  m+ %ِ& : 6Vَ ^<] .12آل عمران 171/و ] َ> ^  ِAP 8H
 [: X% A cj"َ  ُ] .13األنبياء101/

 "'  [Hالمؤمنون104./
و ] َ ْ?َ A79 e

 [3<X" @ 7ُ@I َ ] .14الزمر73/

و ] [ A  3<X" @ 'A9 l&َ ُ@Iالزمر72./

[ الزمر73/
  ُt
 ُK َ  5*MP] .15

و]@^ [ِ: `َKُ َU A  ُjالمؤمنون108./

 [ٍ*ُْ2 ٍr  H 3  :َa^<] .16المطففين25/
 [ٍWXP 3  ]6ْg@ ]& ( :^ْ<] .17الكھف31/

و] [ ]  ]8  ُaPمحمد15./
   [ٍ:6hOَ 3إبراھيم.50/
و] Aُ ِ&6P

ب -قابل بين ابيياض الوجه واسوداده وأراد المقابلة بين أھل اإليمان وأھل الكفر والنفاق فالبياض صفة
الزمة ألھل التقوى واإليمان ثواباً لھم على اإليمان والطاعة والسواد صفة الزمة ألھل الكفر والنفاق
عقوبة لھم على الكفر والسيئات) (1بقرينة قوله تعالى ]أكفرتم بعد إيمانكم [ وھذان اللوانان ھما أصول
األلوان وأريد بھما المثل فقد عبّر بالسواد عن الحزن بطريق المجاز بقرينة قوله تعالى ]ظل وجھه
مسوداً وھو كظيم[ النحل 58/وقول العرب لمن جاء خائباً :جاء مسو ﱠد الوجه) (2وعبر بالبياض عن

السرور بقرينة قول العرب لمن نال بغيته :ابيضﱠ وجھه) (3ومن ذلك قول أبي طالب في رسول ﷲ2

) :(4
لألرامل
ربيع اليتامى عصمة
وأبيض يستسقى الغمام بوجھه
ِ
بل إن سواد الوجه يدل على الخيبة والخسران اللذين يحيقان بالكافرين والمنافقين يوم القيامة بقرينة قوله
تعالى ] فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون [ وإن بياض الوجه يدل على الظفر والفوز بالنعيم الدائم الذي
يرفل به المؤمنون عند رجحان حسناتھم في الميزان بقرينة قوله تعالى ] ففي رحمة ﷲ ھم فيھا خالدون
[ .وقيل إن البياض من النور والسواد من الظلمة فمن كان من أھل نور الحق ُو ِس  َم ببياض اللون
وابيضت صحيفته وسعى النور بين يديه ومن كان من أھل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون واسودت
صحيفته).(5
) (1ينظر :مجمع البيان.484/2 :
) (2ينظر :البحر المحيط .22/3
) (3ينظر :التفسير الكبير.18/8 :
) (4ديوان أبي طالب.6 :
) (5ينظر :الكشاف.306/1:

]

 [5D9 uلشرفه وكونه الحالة المثلى وأسنده إلى الوجه ألنه أول ما
جـ -ابتدأ بالبياض في قوله تعالى ]<* َ b
يلقاك من الشخص وھو أشرف األعضاء ثم ق ّدم الفعل )اسودت( على الفعل )ابيضت( في قوله ] ََ'ـ
[وعلة ذلك ما يأتي:
 A79 n
" 'IP 3<F-

أوالً :االھتمام بالتحذير للكفار والمنافقين من حالھم التي ھم عليھا.
ثانياً :المبالغة في التوبيخ على ارتدادھم بقرينة ھمزة االستفھام التي أفادت التوبيخ واإلنكار .
ثالثا ً :مجاورة قوله )تسود( لتكثيف الداللة.
) (1

رابعا ً :االبتداء بالمؤمنين واالختتام بحكمھم تكريما ً لھم وتشريفا ً لمنزلتھم عند ﷲ .Q
خامسا ً :توكيد أن ﷲ خلق الخلق ليرحمھم ال ليعذبھم وأنه سبحانه ينظر إلى خواتيم األعمال وعواقب
األمور لذا عليھم أن يتداركوا أنفسھم ويتوبوا ع ّما ھم عليه من الكفر والنفاق.
سادساً :توكيد أن من سلك طريق الفطرة كان من الناجين يوم القيامة ومن حاد عنه كان من الھالكين وإن
اإليمان ھو الحالة الثابتة والمستقرة وھو السلوك الفطري األمثل وإن بياض الوجه داللة على
النقاء وطھارة القلب فھؤالء لم يلوثوا الفطرة ولم يبدلوا السنة وھاتان الصفتان يرمزان إلى ُسنﱠ ِة
ﷲ في خلقه وفطرته التي فطر الناس عليھا و] [-" ِrْ َ2" \َ <Xَ َUالروم 30/و] َ" َ -" +'^" Xِ=َ 3ـ[]M<X

فاطر 43/أما الكفر فھو حالة طارئة وسلوك شاذ منحرف وطريق معوج مطموس المعالم ال
يستبان أوله كما ال يستبان آخره.
جـ -ما كان مزيداً بثالثة :
صيَ ِغ ِه )ا ْستَ ْف َع َل(  :وھي الصيغة التي تختصﱡ من بين الصيغ األُخرى في معنى الطلب) (2فھي به
أَ ْشھَ ُر ِ
أجْ َد ُر وھو لھا أَ ْليَ ُ
ق فالھمس في السين والتاء اللذين يشكالن -مع صوت الھمزة -حروف الزيادة في ھذه الصيغة
إنما يوحي بالتأدب الذي يتوافق مع السؤال أو الطلب من الغير "وا ْستَ ْف َع َل للسؤال غالباً إما صريحا ً نحو اسْتَ ْكتَ ْبتُهُ
أو تقديراً نحو ا ْست َْخ َرجْ تُهُ") (3ويجعل ابن سيده الطلب أصالً لھذه الصيغة بقوله "واعلم أن أصل اسْتَ ْف َع ْل ُ
الشي َء
ت
ْ
في معنى َ
لمعان أُخر منھا االعتقاد والصيرورة واالتخاذ
طلِ ْبتُهُ وا ْستَ ْد َع ْيتُهُ وھو األكثر (4)"...وتأتي ھذه الصيغة
ٍ
)(5
َ
ْ
ْ
ل( ومن أمثلتھا في
ل وتَفَع َ
ل وأف َع َ
والوجود واإلصابة والمصادفة والحمل على الشيء ومطاوعة )فَ َع َ
ﱠل وافتَ َع َ
القرآن الكريم قوله تعالى ]  [ َa" P َa^َ P ْ.ِ0البقرة 60/أفاد معنى الطلب أي َ
ب الماء) ،(6وقوله ] 3  5X َ :ِ0
طلَ َ
 ـ  V "ْ  3ـ P fِ6ـَ=  [dَ Hالتوبة 6/بمعنى طلب اإلجارة) ،(7وقوله ] َ  Pـ َ;َ َ( " -ـ  YFـ  s 3ـ َ  %ــ " -ـ  YFـ   3ـ[D X
القصص 15/بمعنى َ
 "'Vـ  َ [: hالمجادلة 19/بمعنى استولى عليھم) (9أي
ب النصرة) ،(8وقوله ]Pـ ََ َ.Zـ  ِA
طلَ َ
َ
ب الغلبة ،وقوله ]  [LM'N" ِ6'N" ِ&  %َ Pالبقرة ،45/أفاد معنى االتخاذ بمعنى اتخذوھما عونا ً ،وقوله ] َOـَْ َ Xـe
طلَ َ

) (1ينظر :التفسير الكبير.184/8 :
) (2ينظر  :الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية .90 :
) (3شرح شافية ابن الحاجب .110/1 :
) (4المخصص .180/14 :
) (5ينظر  :كتاب سيبويه  ،239/2 :شرح المفصل  ،161/7 :البحر المحيط  23/1 :شرح المراح ،42 :العربية
الفصحى.146 :
) (6ينظر  :جامع البيان  ،306/1 :المحرر الوجيز .288/1 :
) (7ينظر  :الكشاف  ،194/2 :البحر المحيط .11/5 :
) (8ينظر  :مجمع البيان  ،244/7 :معالم التنزيل .128/3 :
) (9ينظر  :التفسير الكبير .169/8 :

]

 [ُ\P6يوسف 110/لمطاوعة )فَ َع َل(
 ْ" *   [َ%َ P 3طه 64/لمطاوعة )فَ َع َل( بمعنى عَال) (1وقوله ] b " Bَj َ P َ.ِ0 -
 َ َ$ـ\ِ "-ـP YFـ َ َ> XَOـ  []Hالبقرة 17/لمطاوعة )أَ ْف َع َل(
س) (2وقد أفاد المعنى نفسه ،وقوله ]ـ َ Aُ$
)فَ َع َل( بمعنى يَئِ َ
بمعنى أَوْ قَ َد).(3

) (1ينظر  :التبيان في تفسير القرآن .186/7 :
) (2ينظر  :مجمع البيان  ،271/5 :الكشاف .397/2 :
) (3ينظر  :تأويل مشكل القرآن  ،282 :الحجة في علل القراءات السبع  ،265/1 :جامع البيان .14/1 :

]

الفصل الثالث
 .1تعريف

اإلعالل :

عرفه ابن الحاجب بأنه "تغيير حرف العلة للتخفيف ويجمعه القلب والحذف واإلسكان
)(1

وحروفه األلف والواو والياء" .
وعرفه بعض المحدثين بأنه ما تتعرض له أصوات العلة من تغييرات بحلول بعضھا محل
بعض وھو ما يسمونه اإلعالل بالقلب أو بسقوط أصوات العلة بكاملھا ويسمونه اإلعالل بالحذف
)(2

أو بسقوط بعض عناصر صوت العلة وھو ما يسمونه اإلعالل بالنقل أو التسكين .

 .2أنواعه
أ -اإلعالل بالنقل:
:

يجري ھذا النوع في مسائل أربع) (3تختص كلھا "بالفعل األجوف سواء أكان واويا ً أم يائيا ً
وسواء أكان في الماضي أم في المضارع أم في األمر أم من مشتقات الفعل (4)"...نذكر منھا ما
يتصل بالفعل المعتل من دون مشتقاته وھي حالة صوغ المضارع من الفعل األجوف نحو األفعال
)يَقُو ُل ،يَ ِزي ُغ أَ ُ
خاف( في قوله تعالى ]    ِ   ُُ[ البقرة 8/وقوله ] ـ  ـ ـ َـ  ِـُ ُُـِ!"َ #$ـ ٍ
 [%التوبة 117/وقوله ]12ِ3ــ .َ/ 0ـ  , #-ـ ْ  $* +ـ َ('[ المائدة 28/فالفعل )يَقُو ُل( أصله المفترض
 ـ & #

)يَ ْق ُو ُل( بزنة )يَ ْنصُ ُر( نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلھا فصار )يَقُو ُل() .(5وقد أُ ِع ﱠل المضارع
بسبب إعالل الماضي) .(6وكان حق الواو أالّ يدخلھا إعالل لسكون ما قبلھا فتعامل معاملة
الصحيح) (7ألن "الواو والياء إذا سكن ما قبلھما جرتا مجرى الصحيح") .(8والفعل )يَ ِزي ُغ( أصله

) (1الشافية .21 :
) (2ينظر  :المنھج الصوتي للبنية العربية  ،167 :الصرف وعلم األصوات .139 :
) (3ينظر  :البارع في اللغة  ،395 - 393/2 :ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع.224 - 223/2 :
) (4الصرف وعلم األصوات .167 :
) (5ينظر البارع في اللغة  ،393/2 :الممتع في التصريف  ،449/2 :المفتاح في الصرف،72 :شرح األشموني
على ألفية ابن مالك 861/3 :
) (6ينظر  :كتاب سيبويه  ،362/2 :المنصف  ،247/1 :شرح المفصل .66-65/10 :
) (7ينظر  :شرح شافية ابن الحاجب .144/3 :
) (8المنصف .247 :

)يَ ْزيِ ُغ( بزنة )يَضْ ِربُ ( نقلت حركة الياء إلى الساكن قبلھا فصار )يَ ِزي ُغ( .أما الفعل )أَ
ُ
خاف( فإن
ف( بزنة )يَ ْف  َر ُح( نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلھا ثم قلبت الواو ألف ا ً
أصله المفترض )أَ ْخ  َو ُ
لتحركھا في األصل وانفتاح ما قبلھا بعد النقل) .(1وھو تفسير خاطئ َو ِھ َم فيه ابن جني ألن الواو
بعد نقل حركتھا تصبح ساكنة وال يمكن أن ننظر إلى تحركھا في األصل وسكونھا بعد النقل في
الزمن نفسه والذي يجري ھنا ھو حذف الواو من المزدوج الھابط ) َ◌-و( وإطالة الفتحة المنقولة
على فاء الفعل فيصبح )أَ ُ
خاف( .وفي ضوء الدرس الصوتي الحديث تحذف قاعدة المقطع الثاني
وھي الواو في )يَ ْق ُو ُل ،أَ ْخ َو ُ
ف( والياء في )يَ ْزيِ ُغ( للتخلص من الحركة المزدوجة فتنكسر البنية
المقطعية لھذه األفعال إذ تبقى قمة المقطع الثاني وحدھا فيختل إيقاع الفعل فيزحف الصامت الذي
في نھاية المقطع األول ليحل محلھا ويعوّض المحذوف بطول الحركة بعده
ي  َ◌-ق  /و  ◌ُ -ا ل ◌ُ -

ي  / َ◌-ق  / ◌ُ -ل ◌ُ -

ي  / َ◌-ق  / ◌ُ ◌ُ -ل ◌ُ -

ي  َ◌-ز  /ي  / ◌ِ -غ ◌ُ -

ي  / َ◌-ز  / ◌ِ -غ ◌ُ -

ي  / َ◌-ز  / ◌ِ ◌ِ -غ ◌ُ -

ء  َ◌-خ  /و  / َ◌-ف ◌ُ -

ء  / َ◌-خ  / َ◌-ف ◌ُ -

ء  / َ◌-خ  / َ◌ َ◌-ف ◌ُ -

ق طه ،118/تَنُو ُء /القصص ،76/تَ ُدو ُر
وكذلك األفعال )يَتُوبُ آل عمران ،128/يَ ُذو َ
األحزاب ،19/ت ُمو ُر الطور ،9/يَفِيضُ المائدة ،83/يَ ِطي  ُر األنعام ،38/تَ ِغيظُ /التوبة 120/ت ِمي  ُد
النحل ،15/يَ ِزي ُد اإلسراء ،82/تَ ِشي َع النور ،19/ي ِح ُ
تحي ُد ق،19/
يف النور ،50/يَ ِھي ُج الزمرِ ،21/
يَكا ُد البقرة ،20/يَشا ُء البقرة 142/يَنا َل الحج.(37/

ب -اإلعالل

بالحذف :

 .1في الفعل الماضي  :ذكرنا في موضوع اإلسناد أن األفعال )قُ ْل ُ
ت المائدةِ ،117/ج ْئتَ  ،البقرة71/
ِش ْئتَ الكھف (77/توفرت بنيتھا المقطعية على مقطع مديد تم التخلص منه بتقصير المصوت
تَ ،شيِأْ ُ
تَ ،جيَأْ ُ
الطويل) .(2والذي يراه الصرفيون أن أصل ھذه األفعال ھو )قَ َو ْل ُ
ت( تحركت
الواو في األول والياء في الثاني بحركة مجانسة ثم جرى عليھا إعالالن إعالل بالنقل وإعالل
) (1ينظر  :المصدر نفسه .248/1
) (2ينظر  :ص 16من الرسالة.

بالحذف إذ نقلت حركة عين الفعل إلى فائه ثم سقطت العين بسبب تجاور ساكنين) .(1وأيسر من
ذلك أن تقول :سكنت عين الفعل استثقاالً لحركتھا فتجاور ساكنان )عين والم الفعل( فسقطت
عين الفعل وتحركت الفاء بحركة مجانسة للداللة على أصل العين .وفي ضوء الدرس الصوتي
الحديث حذف المزدوج الصاعد من المقطع الثاني لھذه األفعال إيثاراً للتخفيف فالتحق الصامت
الذي في نھاية المقطع إلى المقطع األول محوالً إياه من قصير إلى طويل مغلق ثم أبدلت الفتحة
القصيرة إلى ضمة قصيرة في )قُ ْل ُ
ت( للداللة علة الواو المحذوفة والى كسرة قصيرة في ) ِج ْئتَ ،
ِش ْئتَ ( للداللة على الياء المحذوفة:

)(2

ق  / َ◌-و  َ◌-ل  /ت ◌ُ -

ق  َ◌-ل  /ت ◌ُ -

ق  ◌ُ -ل  /ت ◌ُ -

ج  / َ◌-ي  َ◌-ء  /ت َ◌-

ج  َ◌-ء  /ت َ◌-

ج  ◌ِ -ء  /ت َ◌-

ش  / َ◌-ي  َ◌-ء  /ت َ◌-

ش  َ◌-ء  /ت َ◌-

ش  ◌ِ -ء  /ت َ◌-

ت النساءِ ،18/م ﱡ
ت مريم ،5/أَ َر ْد ُ
ت غافرِ ،27/خ ْف ُ
ت مريم ُ ،16/ع ْذ ُ
وكذلك األفعال )تُ ْب ُ
ت
ھود ،34/أَ َح ْ
ط ُ
ت النمل (22/جرى عليھا التصرف الصوتي نفسه.
ز ْد ،تَخَ  ْ
12ِ3 %ــ َ ِ3 0ـ[4+
ف( في قوله تعالى ]  ـ  ُ ـ ْ  5ـ & #
 .2في المضارع  :ومن ذلك األفعال )يَقُلْ َ ،ت ِ

األنبياء 29/وقوله ] [ً78َ9 ,7ِ3 '( ,: ِ;َ َ7نوح 24/وقوله ]َـ ُ َ=;َ َ7ـ<[ ھود 7/أصلھا )يَقُو ُل،

ُ
تخاف( سكنت الم الفعل للجزم فالتقى ساكنان )عين والم الفعل( فحذفت العين وھي الواو
ت َِزي ُد،
في األول والياء في الثاني والثالث .وفي ضوء الدرس الصوتي الحديث فإن عين الفعل ھي
مصوت طويل )حركة طويلة( والذي يجري ھنا ھو حذف حركة الالم للجزم فيتكون لدينا مقطع
مديد يتم التخلص منه بتقصير المصوت الطويل إلى حركة قصيرة فيتحول المقطع من مديد إلى
طويل مغلق):(3

) (1ينظر  :المنصف  ،235/1 :الحجة في علل القراءات السبع 262/1
) (2ينظر  :دراسات في علم أصوات العربية .141 :
) (3ينظر  :القراءات القرآنية  ،57 :فقه العربية المقارن .87 :

ي  / َ◌-ق  / ◌ُ ◌ُ -ل ◌ُ -
ت  / َ◌ -ز  / ◌ِ ◌ِ -د ◌ُ -
ت  / َ◌-خ  / َ◌ َ◌-ف ◌ُ -

ي  / َ◌-ق  ◌ُ ◌ُ -ل

ي  / َ◌-ق  ◌ُ -ل

ت  / َ◌-ز  ◌ِ -د

ت  / َ◌-ز  ◌ِ -د

ت  / َ◌-خ  َ◌ َ◌-ف

ت  / َ◌-خ  َ◌-ف

وكذلك األفعال )يَ ُكن النساء ،85/نَ ُعد األنفال ،19/تَقُم التوبة ،108/ت ُمت الزمر 42/يَتُب
ص ْبھُ ْم األعراف ،131/يُ ِھ ْن
الحجرات ،11/أَ ُخ ْنهُ يوسف ،52/يَ ِز ْغ سبأ 12/ي ُِر ْد آل عمران ،145/تُ ِ
الحج ،18/نُ ِذ ْقهُ الحج ،20/يَ ْستَ ِط ْع النساءَ ،25/ي َشأْ النساء ،133/نَ ْكتَلْ يوسف ،63/يَ ْغتَبْ
الحجرات (12/جرى عليھا التصرف الصوتي نفسه.
 [*>2َ?"َ %المزمل 2/وقوله ]@َ A ِB  َ/ـ[+
 .3في األمر  :ومن ذلك الفعالن )قُ ْمِ ،ز ْد(،في قوله تعالى ]ُ 
المزمل 4/من الفعلين المضارعين )يقوم ،يزيد( أصلھما* )قُو ْمِ ،زي ْد( تجاور فيھما ساكنان )عين
والم الفعل( فحذف أول الساكنين ألن القياس "حذف األولى إذا اجتمع ساكنان واألولى م ّدة").(1
وفي ضوء الدرس الصوتي الحديث فإنه ال يوجد ساكنان ألن عين الفعل ھي مصوت طويل
)حركة طويلة( والذي يجري ھنا للتخلص من المقطع المديد ليس حذفا ً للمصوت وإنما ھو تقصير
فيتحول المقطع من مديد إلى طويل مغلق

)(2

ق  ◌ُ ◌ُ -ل

ق  َ◌-ل

ز  ◌ِ ◌ِ -د

ز  ◌ِ -د

ويمكن القول في توجيه آخر إن ھذين الفعلين ھما في األصل )ا ْق ُو ْمْ ،
ازيِ ْد( ولكن ال نقول
نقلت حركة عين الفعل إلى الساكن قبلھا ثم حذفت الواو في األول والياء في الثاني اللتقاء
الساكنين

)(3

بل إن الذي يجري ھنا ھو سقوط الواو االحتكاكية في )ا ْق ُو ْم( والياء االحتكاكية في

* ذھب بعض المتقدمين إلى أن األصل المفترض لھذين الفعلين )ا ْق ُو ْم ْ
ازيِ ْد( من )يَ ْق ُو ُم ،يَ ْزيِ ُد( نقلت حركة العين
إلى الساكن قبلھا استثقاالً للضمة على الواو في األول وللكسرة على الياء في الثاني ثم سقطت عين الفعل للتخلص
من التقاء الساكنين )ينظر  :الممتع في التصريف.(449/2 :
) (1شرح شافية ابن الحاجب .147/3 :
) (2ينظر  :دروس في علم أصوات العربية  ،152 :التصريف العربي  ،136 :فقه العربية المقارن.87 :
) (3ينظر  :المفتاح في الصرف .73 :

) ْ
ازيِ ْد( إيثارا للتخفيف وذلك لكراھة العرب النطق بالواو مع الضمة وبالياء مع الكسرة) (1وإعادة
تشكيل مقاطع الفعل في ضوء ذلك:
ق  /و  ◌ُ -م

ق  ◌ُ -م

ز  /ي  ◌ِ -د

ز  ◌ِ -د

صرْ
وكذلك األفعال )قُلْ البقرةُ ،80/ك ْن البقرة ،117/تُبْ البقرةُ ،128/ذ ْق الدخانِ ،49/

*

البقرة(260/

جـ -اإلعالل بالقلب
 .1قلب الياء واواً والواو يا ًء :
:

أ -قلب الياء  :ومن ذلك الفعل )يُوقِ ُن( في قوله تعالى ]َـ @ـ Fـ َ Eـ ## ٍDـ [Cالبقرة 118/أصله
)يُ ْيقِ ُن( من )أَ ْيقَنَ ( قلبت فيه الياء واواً لسكونھا وانضمام ما قبلھا) .(2ويبدو أن سبب ھذا النوع من

اإلعالل ھو ما يعتري اللسان من الثقل في نطق الياء الساكنة بعد الضمة .ويرى سيبويه أن قلب
الياء واواً بعد الضمة يمكن حمله على قلب الواو يا ًء بعد الكسرة" فأِن أسكنتھا  -يعني الياء -
وقبلھا ضمة قلبتھا واواً كما قلبت الواو يا ًء في ميزان**") .(3والواقع أن العرب كرھوا الضمة
بعد الكسرة حتى أنه ليس من كالمھم أن يكسروا أول حرف ويضموا الثاني) .(4ولما كانت
الضمة بعض الواو ألن الحركات "أبعاض حروف المد واللين ...فالفتحة بعض األلف والكسرة

) (1ينظر  :العربية الفصحى  ،46 :القراءات القرآنية .56:
* على قراءة من قرأ بكسر الصاد )ينظر :غرائب القرآن ورغائب الفرقان  ،25/2:سراج القارئ المبتدئ(214:
من )صار يصير( بزنة )باع يبيع( من الباب الثاني بمعنى القطع أو الفصل )ينظر  :تاج العروس .(346/3:
) (2ينظر  :كتاب سيبويه  ،371/2 :البارع في اللغة  ،383/2 :شرح التصريح على التوضيح ،383/2 :ھمع
الھوامع222/2 :
** ورد في قوله تعالى ] [GHْ ِ C@(ْ  5َ @َIْ  ُ" َ/األنعام 152/وھو مصدر الفعل ) َوزَ نَ ( أصله ) ِموْ زان( قلبت

فيه الواو يا ًء لسكونھا وكسر ما قبلھا على رأي المتقدمين )ينظر  :البارع في اللغة  ،380/2 :الحجة في القراءات
السبع (45:والواقع ان اللغة العربية "لما كانت تكره تتابع الكسرة والضمة فقد أسقطت عنصر الضمة وعوضت
مكانه كسرة قصيرة تصبح باإلضافة إلى سابقتھا كسرة طويلة بعد الميم ھي التي كتبت في صورة الياء"...
المنھج الصوتي.(189/
) (3كتاب سيبويه .358/2 :
) (4ينظر  :المصدر نفسه .357/2 :

بعض الياء والضمة بعض الواو (1)"...فكان أولى لھم أن يكرھوا الواو بعد الكسرة لذا قلبوا
الواو يا ًء في ميزان ونحوه) .(2أما ابن جني فيرى أن الياء لما سكنت ضعفت فقويت الضمة على
قلب نقيضتھا الساكنة الضعيفة إلى مجانسة لھا) .(3وفي ضوء الدرس الصوتي الحديث فإن ھناك
حركة ثالثية )ي  ◌ُ -ي( اختصرت إلى حركة مزدوجة بحذف العنصر الثالث منھا وھو الياء
االحتكاكية ثم ُم ﱠد الصوت بالمصوت القصير )الضمة القصيرة( تعويضا ً عن الحذف فتحول
المقطع من طويل مغلق إلى طويل مفتوح:
ي  ◌ُ -ي  /ق  / ◌ِ -ن ◌ُ -

ي  / ◌ُ -ق  / ◌ِ -ن ◌ُ -

ي  / ◌ُ ◌ُ -ق  / ◌ِ -ن ◌ُ -

أو نقول ُشبﱢھَ ْ
ت الياء بالضمة أو أبدلت الكسرة إلى ضمة تخلصا ً من تتابع الحركة فتصير
الضمة القصيرة مع مثيلتھا ضمة طويلة ويسقط التتابع):(4
ي  ◌ُ -ي  /ق  / ◌ِ -ن ◌ُ -

ي  / ◌ُ - + ◌ُ -ق  / ◌ِ -ن ◌ُ -

ي  / ◌ُ ◌ُ -ق  / ◌ِ -ن ◌ُ -

ض َي( في قوله تعالى ] ََـ *9ـ, 0ـA #+ـ   ْ(#ـ  [' Jالفتح 18/أصله
ب -قلب الواو  :ومن ذلك الفعل ) َر ِ
ض َو(  -من الرضوان) - (5قلبت الواو يا ًء  -على رأي المتقدمين  -لتطرفھا بعد كسرة).(6
) َر ِ
ض َو( تتابعت فيه ثالث حركات ھي الكسرة
وفي ضوء الدرس الصوتي الحديث فإن الفعل ) َر ِ
القصيرة مع نصف المصوت )الواو االحتكاكية( والفتحة القصيرة فأسقط الناطق الواو
االحتكاكية لصعوبتھا بعد الكسرة فاتصلت الكسرة بالفتحة مباشرة فكانت الياء نتيجة االنزالق
بين الصوتين):(7
ر  / َ◌-ض  / ◌ِ -و َ◌-

ر  / َ◌-ض  / ◌ِ -ي َ◌-

) (1سر صناعة اإلعراب  ،19/1 :األصول في النحو  ،423/2في النحو العربي.10 :
) (2ينظر  :الدراسات اللھجية والصوتية عند ابن جني .368 :
) (3ينظر  :المنصف .221/1 :
) (4ينظر  :الصرف وعلم األصوات .163 :
) (5ينظر  :اإلبدال والمعاقبة والنظائر .27 :
) (6ينظر  :البارع في اللغة  ،357/2 :الخصائص  ،181/1 :ھمع الھوامع  ،222/2 :شرح ابن عقيل،638/2 :
ابن خالويه وجھوده في اللغة .180 :
) (7ينظر  :المنھج الصوتي  ،189 :الصرف وعلم األصوات  ،161 :اإلعالل في كتاب سيبويه .555 :

والواقع أن الواو إذا اجتمعت مع الكسرة فإن ذلك يؤدي إلى تكلف النطق وثقله "فلكي ننطق
بالواو تستدير الشفتان ولكي ننطق بالكسرة يحدث العكس فتنفرجان") (1لذا أبدلت الياء من الواو
لمجانسة الكسرة) (2أو نقول ُشبﱢھَ ْ
ت الواو بالكسرة وھو من التشابه المقبل أو المماثلة التقدمية:
ر / َ◌-ض  / ◌ِ -و َ◌-

 .2قلب الواو أو الياء

ر  / َ◌-ض  / ◌ِ -ي َ◌-

الفا ً :

يجري ذلك في كل فعل ماض عينه أو المه واو أو ياء في األصل نحو األفعال )قا َم ،جا َء،
(ْ  %ـ [#E
دَعا ھَدى( في قوله تعالى ],2َ/ـ(َ #+ـ َـ KA Dـ, #ـ [+الجن 19/وقوله ],QLـN َOِ3 Pـ Lَ/ Mـُ 

األنعام 61/وقوله ] [#+* ِ!ََB A R #Sآل عمران 38/وقوله ] َ"& [# T  >, #+, Uالبقرة213/
ي(
ي( تحركت الواو في )قَ َو َمَ ،دعَ َو( والياء في ) َجيَأ َ ،ھَ َد َ
أصلھا المفترض )قَ َو َم َج َيأََ ،دعَ َو ،ھَ َد َ

وانفتح ما قبلھما فانقلبتا ألفين) . (3وفي ضوء الدرس الصوتي الحديث فإن البنية المقطعية لھذه
األفعال توفرت على حركة مزدوجة وللتخلص من ذلك يتم إلغاء أحد عنصري المزدوج

)(4

َي( فتتصل الحركتان القصيرتان
بإسقاط نصف المصوّت الواو في )قَ َو َمَ ،د َع َو( والياء في ) َجيَأ َ ھَد َ
لتصبحا حركة طويلة):(5
ق  / َ◌-و  / َ◌-م َ◌-

ق  / َ◌ َ◌-م َ◌-

ج  / َ◌-ي  / َ◌-ء َ◌-

ج  / َ◌ َ◌-ء َ◌-

د  / َ◌-ع  / َ◌-و َ◌-

د  / َ◌-ع َ◌ َ◌-

ھـ  / َ◌-د  َ◌-ي َ◌-

ھـ  / َ◌-د َ◌ َ◌-

ال ھو43/
اب البقرة ،37/عا َد البقرة  ،275/ح َ
وكذلك األفعال الجوف )قا َل البقرة ،30/ت َ
خاب
ق ھود،77/
ق األنعام ،10/ضا َ
طا َل طه ،86/طافَ القلم ،19/زا َدهُ البقرة 247/حا َ
َ
) (1العربية الفصحى .204 :
) (2ينظر  :دراسات في علم أصوات العربية .19 :
) (3ينظر  :المقتضب  ،96/1 :الحجة في القراءات السبع ،83:التبيان في تفسير القرآن  ،514/6 :الممتع في
التصريف ،438/2:شرح التصريح على التوضيح .386/2 :
) (4ينظر  :القراءات القرآنية 57 :
) (5ينظر  :التطور النحوي  ،48 :دروس في علم أصوات العربية  ،137 :أبحاث في أصوات العربية .48:

إبراھيم ،15/شا َء البقرة (20/واألفعال المنقوصة ) َخال البقرة ،76/عَفا البقر ،187/نَجا يوسف45/
عَال المؤمنون ،91/زَكا النور 21/دَنا النجمَ ،8/قضى البقرةَ ،117/كفى النساءَ ،6/رمى األنفال17/
أَتى النحلَ 1/سقى القصصَ ،24/مضى الزخرف (8/جرى عليھا التصرف الصوتي نفسه .وھناك
من يرى أن ھذه األفعال الجوف والمنقوصة كانت في األصل أفعاالً ثنائية تطورت عن طريق
ض فيھا المصوت الطويل عن العنصر الثالث فالفعل
إشباع المصوت القصير إلى أفعال ثالثية َع ﱠو َ
)قَ َل( على سبيل المثال صار بعد اإلشباع )قا َل( ثم تفرعت منه الصيغ األخرى من نحو )يَقُو ُل،
قُول ،قائِل() (1بمعنى أن "الفعل في ھذه الحالة مؤلف من أصلين من األصوات الساكنة ثم يأتي
حرف الم ّد فيثلث الثنائي الصحيح فيصبح ثالثيا ً"

)(2

ويبدو أن الدرس الصوتي الحديث ال يؤيد القول باألصل الثنائي بالنسبة إلى ھذه األفعال

)(3

وذلك ألن التحليل الداخلي للكلمة العربية أو الجزرية لتمييز األصول الثنائية وطرق تثليثھا
بمقارنتھا باللغات األخرى لم ينته بعد إلى نتيجة مرضية).(4
وقد ذھبت طائفة من الباحثين إلى القول باألصل التضعيفي لھذه األفعال وإنھا نشأت عن
طريق اإلبدال والتعويض في الفعل المضعف فالفعل ) َك ﱠ
ن( على سبيل المثال أصل في )كانَ (
جاب( وھكذا) .(5والواقع أن إبدال بعض األصوات الصامتة بصوت مد أو
والفعل ) َجبﱠ أصل في ) َ
بنصف مصوت أمر وارد ال سبيل إلى إنكاره ويؤكد ذلك ما أورده سيبويه من أن من العرب من
يقول قصيت في قصصت وسريت في سررت وأمليت في أمللت كراھية التضعيف) .(6في حين
ذھبت طائفة أخرى إلى القول بأن األفعال الجوف والمنقوصة مرت بمراحل ثالث حتى استوت في
صورتھا التي ھي عليھا اآلن وھذه المراحل ھي :
 .1وقوع الواو أو الياء بين مصوتين قصيرين.

) (1ينظر  :في األصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربية .93 :
) (2الفعل زمانه وأبنيته  ،109 :ينظر :الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية 99 :وما بعدھا.
) (3ينظر  :داللة األلفاظ .33 :
) (4ينظر  :العربية الفصحى .202 :
) (5ينظر  :دراسات في اللغة  ،166 :النحو العربي نقد وبناء  ،211 - 210 :في األصوات اللغوية .195 :
) (6ينظر  :كتاب سيبويه  ،401/2 :الكامل في اللغة واألدب ،760/2 :إعراب القرآن )الزجّاج( ،801/3 :الحجة
الحجة في علل القراءات السبع ،157/1 :جامع البيان ،77/20 :النحو العربي نقد وبناء.208:

 .2التفخيم أو اإلمالة أو ما يسمى بانكماش األصوات المركبة.
 .3االنتقال إلى األلف أو الفتحة الطويلة.
أي أن ھذه األفعال مرّت بمرحلة ما يسمى باإلمالة أو التفخيم أو مرحلة االنتقال من األصل
الواوي أو اليائي إلى األلف وأن كالً من التفخيم واإلمالة كانا مرحلة االنتقال إلى األلف وأن األلف
في ھذه األفعال كان في األصل أحد صوتين إما مرقق يقرب من الياء وقد جاءت عنه بعد تطوره
األفعال التي عينھا أو المھا ياء أو مفخم يقرب من الواو جاءت عنه بعد تطوره األفعال التي عينھا
أو المھا واو).(1

) (1ينظر  :في اللھجات العربية  ،66 :المدخل إلى علم اللغة  291 :وما بعدھا ،الدراسات اللھجية والصوتية عند
ابن جني .204 :

الفصل الرابع
 .1القصر في اللغة

:

 
القصر في اللغة ھو الحبس .قال تعالى ] ْ 

ِْ[ الرحمن 72 /أي محبوسات ) (1و َقصَرَ

ص ُر َقصْ راً و َقصَّرَ ُي َقصِّرُ َت ْقصِ يراً إذا حذف من الشيء ولم يستأصله و َقصَّرَ من شعره إذا َكفَّ منه).(2
َي ْق ُ
 .2القصر في االصطالح :
ً
وفي االصطالح ھو تخصيص شيء بشيء وحصره فيه بحيث ال يتجاوزه ويسمى األول مقصورا والثاني
مقصوراً عليه) .(3وفي علم العروض يعني إسقاط الحرف اآلخر الساكن من السبب الخفيف واسكان ما قبله كما في
عروض المديد والرمل).(4
*
والذي نعنيه ھنا من القصر ھو حذف حرف العلة الواو أو الياء من آخر الفعل المعتل وان لم ي َُع ْل أو
بتعبير آخر "ما نقص عن اللفظ كحذف الواو اكتفا ًء بالضمة وحذف الياء اكتفا ًء بالكسرة") (5ألجل التخفيف بل
للداللة على سرعة األداء القرآني في المواقف التي تتطلب مثل تلك السرعة كما سيتضح لنا من تحليل األمثلة
القرآنية .وھو ما يعبر عنه القدماء بحذف حرف المد األلف أو الواو أو الياء واالكتفاء بحركة ما قبله) (6فإن "األلف
اللينة والياء بعد الكسرة والواو بعد الضمة إذا لقيھن حرف ساكن بعدھن سقطن") (7يقول سيبويه "فأما حال الجر
والرفع فانھم يحذفون الياء والواو ألن الياء والواو أثقل عليھم من األلف فإذا كان قبل الياء كسرة وقبل الواو ضمة
كان اثقل (8)"Zوفي ذلك يقول ال ُم َبرِّ ُد "وتحذف – أي حروف المد – اللتقاء الساكنين في المواضع التي تحرك
فيھا غيرھا") .(9وھو عند المحدثين ما تتعرض له الحركات الطويلة في التركيب من تقصير حتى تصير حركة
َ )(11
قصيرة) .(10وھذا الحذف شائع في كالم العرب .ومن ذلك حذف الياء من آخر الفعل )أَ ْد ِري( في قولھم :ال أ ْد ِر
ومثل ذلك قول الشاعر:
)( 12
ُ
ً
ً
ُ
َ
ُ
ف ال ِّدما
دِرْ ھَما
تلي ُِّق
ما
َكفٌّ
جُ ودا وأخرى تعْ طِ بالسَّي ِ
َك َّفاكَ
فقد سقطت الياء من الفعل )تعطي( وھو في موضع رفع.
 .3أسباب القصر :
ولو استقصينا آراء علماء النحو والتفسير لوجدناھم يرجعون ذلك الحذف إلى عدة أسباب ھي المشاكلة
بين رؤوس اآلي أو ما يسمى بالفاصلة القرآنية والوقف والتخفيف والتقاء الساكنين:
أ -الفاصلة القرآنية :
الفاصلة في اللغة :جاء في لسان العرب "الفصل في اللغة بون ما بين الشيئين والفصل الحاجز بين الشيئين
فصل بينھما يفصل فصالً فانفصل وفصلت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع Zواواخر اآليات في كتاب f
ص َر( ،تاج العروس.494/3 :
) (1ينظر  :أساس البالغة ،144/1 :لسان العرب مادة ) َق َ
) (2ينظر  :المفردات في غريب القرآن /611/2 :القاموس المحيط .118/2 :
) (3ينظر  :التعريفات .117 :
) (4ينظر  :اإلقناع في العروض وتخريج القوافي ،11 :كشاف اصطالحات الفنون .1184/5 :
* أما األلف فال يفعل معھا ذلك ألنھا "أخفى لبعدھا فكانت إلى البيان أحوج" شرح المفصل .86/9
) (5البرھان في علوم القرآن.388/1 :
) (6ينظر  :المقتضب ،266/1معاني القرآن ،27/2 :الخصائص 134/3 :مجمع البيان ،192/5 :الكشاف ،335/2 :شرح التصريح
على التوضيح.87/1 :
) (7تھذيب اللغة .52/1 :
) (8كتاب سيبويه .167/4 :
) (9المقتضب .210/1 :
) (10ينظر  :دروس في علم أصوات العربية ،152 :التصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث ،136 :الدراسات الصوتية
عند علماء التجديد ،521 :الصرف وعلم األصوات.171:
) (11ينظر  :كتاب سيبويه ،184/4 ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ،37/1 :شرح جمل الزجاجي.432/2 :
) (12رواه الفرّ اء في )معاني القرآن  (260/3 :وھو مما لم يعرف قائله.

فواصل بمنزلة قوافي الشعر Zواحدتھا فاصلة وقوله َّ
عز وج ّل :كتاب فصلناه له معنيان أحدھما تفصيل آياته
بالفواصل والمعنى الثاني في فصلناه بيناه وقوله عز وجل آيات مفصالت بين كل آيتين فصل تمضي ھذه وتأتي
ھذه بين كل ايتين مھلة وقيل مفصالت مبينات (13)"Zوفي القاموس المحيط"الفاصلة الخرزة بين الخرزتين في
النظام Zوأواخر آيات التنزيل فواصل بمنزلة قوافي الشعر الواحدة فاصلة").(14
وفي االصطالح عرفھا أبو الحسن الرماني في كتابه )النكت في إعجاز القرآن( بأنھا "حروف متشاكلة في
)(16
المقاطع توجب حسن إفھام المعاني") (15وابن يعيش في )شرح المفصل( بأنھا "رؤوس اآلي ومقاطع الكالم"
والزركشي في )البرھان( والسيوطي في )اإلتقان( و)معترك األقران( بأنھا "كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة
السجع").(17
والذي نراه أن الفاصلة ال تقتصر على رؤوس اآلي لذا يمكن القول إنھا الكلمة التي يتم بھا معنى العبارة
القرآنية وإن لم تكن في آخر اآلية .والواقع أن القرآن الكريم يراعي الفاصلة عمداً ليحقق بھا جمال النظم ويتخير
األلفاظ التي تنسجم مع بعضھا انسجاما ً وتتسق موسيقاھا مع جو اآلية بل اآليات التي قبلھا وبعدھا اتساقا ً فيقدم
ويؤخر لفظا ً على آخر مرادف له أو يعدل عن صيغة للكلمة إلى أخرى رعاية للفواصل) .(18والفاصلة تقع "عند
االستراحة في الخطاب لتحسين الكالم بھا وھي الطريقة التي يباين القرآن بھا سائر الكالم.(19)"Z
وقد فرق أبو عمرو الداني بين رؤوس اآلي والفواصل بأن الفاصلة ھي الكالم المنفصل عَ مّا بعده والكالم
المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس آية وكذلك الفواصل قد تكون رؤوس أي وقد تكون نھاية جملة) .(20وقد
ذھب الرماني في )النكت(إلى القول بالتفريق بين السجع والفاصلة بأن السجع ھو ما يقصد في نفسه ثم يجعل
المعنى عليه وأن الفواصل ھي التي تتبع المعاني) .(21ورّد عليه ابن سنان الخفاجي في )سر الفصاحة( بأنه إذا أريد
ً
تابعة له –
بالسجع ما يتبع المعنى – وھو غير مقصود – فذلك بالغة والفواصل مثله وإذا أريد به ما تقع المعاني
وھو مقصود متكلف – فذلك عيب والفواصل مثله) .(22وفواصل القرآن منحصرة في أربعة أشياء ھي التمكين
والتوشيح واإليغال والتصدير) .(23وقد أدَّعى بعضھم أن ما ورد من الحروف المتماثلة في مقاطع الفصول ال
ي َُسمّى سجعا ً أو بتعبيراً أخر فانھم عابوا السجع في القرآن واستحسنوا الفاصلة ) .(24لرغبتھم في تنزيه القرآن عن
الوصف الالحق بغيره من الكالم المروي عن الكھنة وغيرھم) (25والواقع أن ھذا القول يحمل معه دليل إدانته ألن
السجع القرآني َت َن َّز َه عن أن يجاريه سجع الكھان أو غيره مما ورد في كالم العرب وخطبھم لذا عجزوا عن اإلتيان
بمثله! أما قولھم إن القرآن ُ
والح َّق
ف أن يستعار لشيء فيه لفظ ھو أص ٌل في صوت الطائر فإن الوھن فيه بائن َ
شرِّ َ

ُض َّي ٌع ألن السجع ورد في كالم النبي 2
فيه م َ

غير َمرَّ ة* وإذا كان ذلك مما يعاب عليه فلم لم ُي َن َّزه كالمه من أن

يستعار لشيء فيه لفظ ھو أص ٌل في صوت الطائر؟ وھل يعني ھذا أن في كالمه 2

نقصا ً حال دون تشريفه أو

تنزيھه عما ذكر؟ إن ھذا رأس كل خطيئة وعنا ٌد في كل حقيقة وإذا كان القرآن ]َ ًَ  َ  !ِ"ْ#$ %&َ' ِ%()َ %*$ َ+

) (13لسان العرب مادة ) َفصَ َل( ،ينظر  :مقاييس اللغة.505/4 :
) (14القاموس المحيط .126/3 :
) (15النكت في إِعجاز القرآن .89 :
) (16شرح المفصل .78/9 :
) (17البرھان في علوم القرآن  ،53/1 :اإلتقان في علوم القرآن ،163/2 :معترك األقران.29/1 :
) (18ينظر :التصوير الفني في القرآن ،75-74 :اإلعجاز البياني ،235:التعبير القرآني.195:
) (19البرھان في علوم القرآن.54/1 :
) (20ينظر  :اإلتقان في علوم القرآن.163/2 :
) (21ينظر  :النكت في إعجاز القرآن .89 :
) (22ينظر  :سر الفصاحة .166 :
) (23ينظر  :البرھان في علوم القرآن .79/1 :
) (24ينظر  :بديع القرآن .89 :
) (25ينظر  :معترك األقران .32 - 31/1 :
وصلُّوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم"
* من ذلك قوله" :يا أيھا الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام
َ
ينظر :المثل السائر ،116 - 115 :وقوله لسبطيه الحسن والحسين" :Ηأعيذكما بكلمات  fالتامة من كل شيطان وھامّة ومن كل عين
المّة" وإنما أراد ) ُم ِلمَّة( ،وقوله" :ارجعن مأزورات غير مأجورات" وإنما أراد )موزورات( ،ينظر تحرير التحبير.367/3 :

َ [,-َ %

البقرة26/

مع

أن

البعوضة

أحقر من الطير ال محالة فھل في تضمنه لنمط من الكالم اعتادت عليه العرب بل ال يكاد كالم بليغ من خطبة أو
غيرھا يخلو منه) (26ما يقلل من شرفه أو منزلته؟! كال فليس "يعيب القرآن ان نحكم على أن في ألفاظه موسيقا
كموسيقا الشعر وقوافي كقوافي الشعر أو السجع بل تلك ناحية من نواحي الجمال فيه.(27)"Z
بل إن أكثر القرآن مسجوع حتى أن السورة لتأتي جميعھا مسجوعة كسورة الرحمن والقمر وغيرھما
بالجملة فلم تخل منه سورة من السور) .(28وما ذلك إال لون من ألوان "التناسق اللفظي الذي يؤدي إلى حسن الكالم
في السمع وسھولته في اللفظ وتقبل النفس لمعناه لما يرد عليه من حسن الصورة وطريف الداللة") (29وما منع أن
يأتي القرآن كله مسجوعا ً إال ليؤكد لھم "أنه نزل بلسانھم وعلى نھج كالمھم ومع ھذا فقد أعجزھم وحاروا في أمره
ال يرون في آدابھم له نظير وال يرون أنفسھم قادرين على تقليده.(30)"Z
ب -الوقف :
َ
ْ
ً
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ووقفت الكلمة َوقفا Zوإذا أ ْوقف َ
ت
الوقف في اللغة :جاء في لسان العرب "الوقف مصدر قولك َوقفت الدّابة َ
َ
َ
َ
ك عنه تقول :أَ ْو َق ْف ُ
الرَّ جُ َل على كلمة ُق ْل َ
ف أي
تَ :و َّق ْف ُت ُه َت ْو ّقيفا ً Zو ُك ُّل شيء ُتمْسِ ُ
ت ويقال :كان على أمر فأ ْوق َ
ص َر.(31)"...
أَ ْق َ
وفي االصطالح ھو قطع النطق عند إخراج آخر الكلمة) .(32وھو "فن جليل وبه يعرف كيف أداء القرآن
ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة وبه تتبين معاني اآليات ويؤمن االحتراز عن وقوع
المشكالت") .(33وللوقف أساليب متعددة منھا حذف الحركة أو أو رومھا أو اشمامھا أو بزيادة ھاء السكت أو
التضعيف أو بحذف حرف العلة – وھو موضوع دراساتنا – أو بالقلب أو باإلبدال)" "(34واعلم أن للوقف في كالم
العرب أوجھا ً متعددة والمستعمل منھا عند أئمة القراءة تسعة وھي السكون والروم واإلشمام واإلبدال والنقل
واإلدغام والحذف واإلثبات واإللحاق (35)"Zوغالبه تلزمه تغييرات "إما في الحركة بحذف وھو السكون أو بروم
أو إشمام وإما في الكلمة بزيادة عليھا إما بتضعيف وإما بھاء السكت أو بنقص بحذف حرف العلة أو بقلب آخر
الكلمة إلى حرف علة وبإبدال حرف صحيح منه").(36
وقد اختلف النحويون في إثبات أو حذف حرف العلة من آخر المنقوص من األسماء في حالتي الرفع
والجر أو األفعال في حالة الرفع عند الوقف) .(37وقد ورد عن العرب قولھم :ال أَ ْد ِر بحذف ياء الفعل في الوقف
وقرأ أبو عمرو قوله تعالى ][ِ."ْ/َ' 0الفجر 15/و][ِ.1َ 2َ' 0الفجر 16/بحذف الياء من آخر فعلي اإلكرام
)(38

واإلھانة عند الوقف

في حين وقف ابن كثير بالياء على )المتعال والتالق( في قوله تعالى ] ْ[ِ3)َ ْ 4ِ5َ6

الرعد (39)[78) % $ 9:%  ] 9/غافر 15/وعلة الحذف في حال الوقف ھي ما يعتري اللسان من الثقل في أثناء النطق
ً
سعة في المخرج بل ال
بھما لكونھما من الحروف التي ال يوقف على مخارجھا بحال فھما من أكثر الحروف
) (26ينظر  :الطراز .20 – 19/3 :
) (27موسيقى الشعر .308 :
) (28ينظر  :المثل السائر .115 – 114 :
) (29المعاني الثانية في األسلوب القرآني .456 :
) (30موسيقى الشعر .302 :
) (31لسان العرب مادة )وقف(.
) (32ينظر  :سراج القارئ المبتدئ ،155 :الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ،518 :الصرف.363 :
) (33البرھان في علوم القرآن .342/1 :
) (34ينظر  :المفصل في علم العربية  338 :وما بعدھا
) (35النشر في القراءات العشر .120/2 :
) (36الدراسات الصوتية عند علماء التجويد .518 :
) (37ينظر  :كتاب سيبويه  ،167/4 :شرح المفصل  ،80/9 :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  288/3 :شرح قطر الندى:
.150/2
) (38ينظر  :التيسير في القراءات السبع 70 :
) (39ينظر  :اإلقناع في القراءات السبع.547/1 :

يضمھما في الوقف شفة وال لسان وال حلق)" (40فإنما يستثقل الضم والكسر ألن لمخرجيھما مؤونة على اللسان
والشفتين تنضم الرقعة بھما فيثقل الضمة ويمال أحد الشدقين إلى الكسرة فترى ذلك ثقيالً") (41والذي عليه أكثرھم
ھو أن اإلثبات أقيس وأفصح وأجود "فاألفصح الوقف عليه رفعا ً وجراً باإلثبات كقولك ھذا القاضي ومررت
بالقاضي") (42وفي ذلك يقول سيبويه "وترك الحذف أقيس") (43وعن َّ
الزجّاج قوله إن األجود في النحو إثبات
الياء) ،(44وابن عصفور في شرح الجمل "فإن كان اسما ً جاز لك في الوقف عليه في الرفع والخفض وجھان:
أفصحھما إثبات الياء Zوإن كان فعالً مرفوعا ً تثبت الياء (45)"Zوالسيوطي في الھمع "فاألفصح إن كان منونا ً
حذف يائه Zوإن كان غير منون إثبات يائه").(46
جـ -التخفيف :
َ
ْش
إن العرب يميلون إلى االختصار وتقليل الكالم إذا عرف معناه "ومما كثر في كالم العرب Zقولھم أي ٍ
عندك فحذفوا إعراب "أي" وإحدى يائيه وحذفت الھمزة من "شيْ ء" وكسرت الشين وكانت مفتوحة في كثير من
ً
نائبة عنه ودليالً عليه) .(48ومن أسباب ذلك الحذف
الكالم ال أُحصيه") (47وقد يحذفون الحرف ويقرون الحركة
"التخفيف لكثر دورانه في كالمھم") (49وھي "لغة للعرب مشھورة Zيقولون :مررت بالقاضي وجاءني القاضي
فيحذفون الياء لداللة الكسرة عليھا ولسكونھا (50)"Zقال سيبويه "وأما حذف الواو التي قبلھا حرف مضموم فقولك
يغزو القوم ويدعو الناس Zفأُجريت ھذه السواكن التي حركوا ما قبلھا منھا مجرىً واحداً (51)"Zوفي ذلك يقول
نن( في
من .أھا َ ِ
ابن يعيش "وليست العرب تھاب حذف الياء من أخر الكالم إذا كان ما قبلھا مكسوراً من ذلك )أ َك َر ِ
سورة الفجر وقوله ]'=<; [3ِ .1ومن غير المنون )المناد .الداع( وھو كثير يكتفى من الياء بالكسرة التي قبلھا ومن
الواو بضمة ما قبلھا مثل قوله ] سندع الزبانية [ و] يدع اإلنسان [ وما أشبھه وقد تسقط العرب الواو وھي واو
جمع اكتفا ًء بالضمة قبلھا").(52
د -التقاء الساكنين :
)(53
إن من خصائص العربية عدم التقاء الساكنين "واعلم أن التقاء الساكنين ال يجوز بل ھو غير
ممكن") (54وفي ذلك يقول ابن جني "فيجفو عليھم أن يلتقي الساكنان حشواً في كالمھم") .(55فإذا التقيا وجب
التخلص من أحدھما بالحذف أو التحريك) (56فإذا كان أحدھما حرفا ً من حروف المد األلف والواو والياء وجب
حذفه)" (57فان األلف اللينة والياء بعد الكسرة والواو بعد الضمة إذا لقيھن حرف ساكن بعدھن سقطن") (58ألن
واألولى
ساكنان
اجتمع
إذا
األولى
حذف
"القياس

) (40ينظر  :كتاب سيبويه .176/4 :
) (41معاني القرآن .13/2 :
) (42شرح قطر الندى .150/2 :
) (43كتاب سيبويه .186/4 :
) (44ينظر  :الجامع ألحكام القرآن .97/9 :
) (45شرح جمل الزجاجي .432/2 :
) (46ھمع الھوامع .205/2 :
) (47معاني القرآن .2/1 :
) (48ينظر  :الخصائص .134/3 :
) (49البرھان في علوم القرآن .106/3 :
) (50الكشف عن وجوه القراءات.331/1 :
) (51كتاب سيبويه .157/4 :
) (52شرح المفصل .80/9:
) (53ينظر في النحو العربي قواعد وتطبيق.18 :
) (54شرح المفصل .120/9 :
) (55الخصائص .120/3 :
) (56ينظر  :ھمع الھوامع .198/2 :
) (57ينظر  :الكافية في النحو،410/2:شذا العُرف .159 :
) (58تھذيب اللغة .52/1 :

ك حُ ِذ َف ْ
ت") (60وفي ذلك يقول المبرد في
َمدَّة") (59وذلك ألن ھذه األحرف ال تحرك" فلما كانت ھذه السواكن ال ُت َحرَّ ُ
)المقتضب( "وتحذف – أي حروف المد – اللتقاء الساكن في المواضع التي تحرك فيھا غيرھا نحو قولك :ھذا
الغالم وأنت تغزو القوم وترمي العالم (61)"Zويقول مكي بن أبي طالب في )الكشف( "تحذف الساكن األول من
كلمتين إذا كان حرف َم ِّد ولين فتحذفه اللتقاء الساكنين ويبقى ما قبله من الحركة يدل عليه (62)"Zوابن يعيش في
)شرح المفصل( "وإما حذف الياء فنحو قولك لم ِيبع ولم يصِ ر واألصْ ُل َي ِبيْعْ ويَصِ يْرْ فحذفوا الياء لسكون الالم
للجزم وكذلك تحذفھا في الوقف نحو قولك بِع وصِ ر وقالوا في المنفصل ھو يرمي الرجل ويقضي الدين بحذف
الياء أيضا ً لسكونھا وسكون الم المعرفة بعدھا Zفأما حذف الواو المضموم ما قبلھا فنحو لم يقم ولم يقل واألصل
َي ُق ْو ْم و َيقُ ْو ْل فلمّا ُس ِّكنت أواخرھما للجزم التقى في آخرھما ساكنان Zفحذفت الواو اللتقاء الساكنين على ما ذكروا
في الياء وتقول في المنفصل يغزو الجيش ويدعو  fفحذفت الواو للساكنين ولم يحركوھا استثقلوا الكسرة فيھا كما
استثقلوھا في الياء المكسور ما قبلھا.(63)"Z
ولو استقصينا ما جاء به المفسرون واللغويون من تعليالت لتوجيه مثل ھذا الحذف في األمثلة القرآنية
لوجدناه* يقتصر على تلك األسباب أو العوامل وال يتعداھا إلى غيرھا ،فإذا كان الحذف متعلقا ً بالتقاء الساكنين في
غن
قوله "يد ُع اإلنسان" و"يم ُح  fالباطل" و"يَدعُ
الداع" و"سندعُ الزبانية" و"يؤ ِ
ننج المؤمنين" و"فما ُت ِ
ٍ
ت  "fو" ِ
النذر" فلمإذا حذفت الواو أو الياء في ھذه اآليات ولم تحذف في آيات أخرى التقى فيھا ساكنان أيضا ً نحو قوله
] [>?$  @8A (%$الرعد 39/وقوله ] [>?$ .%  َ ْ6(ْ BC% $البقرة 269/وقوله ] [ٍ% َِ @8A BْD$المائدة 54/وقوله ]; :ْFُB
 [$Hيونس 101/وقوله ] [ُAIJ Kِ)َ %*Bَ Lْ 2الرعد 17/وقوله ];ِN:% ُ1 O َ9َ/

ْ  [M:C%األنبياء 88/وقوله ]F)َ %51َ َ+

ْ [MA2Nالقصص 55/وغير ذلك من اآليات؟ومن جھة أخرى فان ھذا التفسير ال يحظى بتأييد منا ما دمنا نؤيد

المحدثين في ما رأوه من أن حروف ال َم ِّد األلف والواو والياء ما ھي إال حركات طويلة) (64وإن الذي يجري ھنا
ھو تقصير للحركة الطويلة أو ما يسمى بحرف المد إلى حركة قصيرة وذلك للتخلص من المقطع المديد في حال
الوصل وتحويله إلى طويل مغلق كما يتضح ذلك من خالل التحليل المقطعي لھذه المثل.
ففي قوله تعالى تعالى ] [&*1ِP Q%<$يتحول المقطع المديد )ع ــــُ◌ُ ل( إلى طويل مغلق )ع ُ◌-ل( تقصير

المصوت الطويل إلى مصوت قصير.
ع –◌ُ ل
ع ــــُ◌ُ ل
ُ◌-

وفي قوله ] [@8A R%$يتحول المقطع المديد )ح ـــــُ◌ُ ل( إلى طويل مغلق
ح –◌ُ ل
ح ـــــُ◌ُ ل
◌ُننج
ومث ُل ذلك يجري على المقطع المديد في قوله " َيدعُ
الداع" و"سند ُع الزبانية" و"يؤ ِ
ت  "fو" ِ
ِ
غن النذر".
المؤمنين" و"ما ُت ِ
ع –◌ُ د
ع ـــــُ◌ُ د
◌ُ) (59شرح شافية ابن الحاجب .147/3 :
) (60كتاب سيبويه .158/4 :
) (61المقتضب .210/1 :
) (62الكشف عن وجوه القراءات .277/1 :
) (63شرح المفصل .123/9 :
* سنذكر تلك اآلراء والتعليالت في مواضعھا عند تحليل األمثلة القرآنية.
) (64ينظر  :التطور النحوي للغة العربية  ،53 :علم األصوات  ،80:التصريف العربي ،50:فصول في فقه العربية ،399 – 397:
المصوتات عند علماء العربية .38 :

ع ــــــُ◌ُ ز

ع –◌ُ ز

◌ُت ــٍــ ل
 ِ◌ج ــــٍ ل
 ِ◌ن ـــــٍ ن

ت – ِ◌ ل
ج – ِ◌ ل
ن – ِ◌ ن

 ِ◌فأي ساكنين يلتقيان في ھذه المثل؟ وأي حرك ٍة تسبق ما يسمى بحرف المد؟! إن ھذه الحركة موجودة في
ً
باطلة وال تنھض لتوجيه الحذف في ھذه
عالم الخيال ال الواقع بطبيعة الحال!! لذا إن حجة التقاء الساكنين تصبح
ت" فلماذا نميل إلى التخفيف في مواضع وال نميل إليه في
اآليات وإذا كان الحذف متعلقا ً بالتخفيف في قوله "يوم يأ ِ
مواضع أُخرى نحو قوله تعالى ] [O0 $S T% BْD$ % $األنعام 158/وقوله ] [@ُA$ِ;ْDBَ BْD$ % $األعراف 53/وقوله ].%  BْD$
 [K<%الصف 6/وغير ذلك من اآليات التي ورد فيھا الفصل على أصله؟ وإذا كان الحذف متعلقا ً بالفواصل في قوله
ت"؟ ولمإذا لم تحذف الياء
نبغ" فما علَّة الحذف في غير الفاصلة كما في قوله "يوم يأ ِ
"والليل إذا ِ
يسر" و"ذلك ما كنا ِ
في قوله ] [ F%51َ  َ1َ'$يوسف 65/على التشبيه بالفواصل أيضا؟ "ويكفي للرد على من ذھبوا إلى حذف الياءين في
آيات الفجر – يعني قوله ] [ِ."ْ/َ' 0و ] – [ِ.1َ 2َ' 0لرعاية الفاصلة أن نلفت إلى أن القرآن الكريم لم يقتصر

على حذفھما ھنا في مقاطع اآليات ليسلم لھم القول بأن الحذف قصد إلى رعاية الفواصل وتماثل رؤوس اآلي وإنما
حذفت ياء المضارع المرفوع المعتل اآلخر وواوه أيضا ً وياء المنقوص مضافا ومعرفا بأل في أواسط الجمل
ودرج الكالم Zوال مجال لقول في ھذه اآليات ونظائرھا بحذف ياء المنقوص المضاف أو المعرف بأل وآخر
المضارع المرفوع المعتل بالواو أو الياء لرعاية الفواصل ومشاكلة رؤوس اآليات (65)"Zوإذا كان الحذف متعلقا ً
نبغ" فأقول إن الوقف مسألة نطقية تتعلق بالنطق ال بالخط أو الكتابة فإذا ما أردت أن
بالوقف في قوله "ذلك ما كنا ِ
تقف على كلمة باإلسكان أو األلف أو اإلشمام أو الروم أو الحذف أو غيرھا من أساليب الوقف فانك تفعل ذلك نطقا ً
ً
ت بألف الوقف في قوله ]; [>*1; 4 َ/ ً+Uِ ,:%  VWالنساء1/
ال
كتابة وإذا كان األمر يتعلق بالكتابة فلماذا لم يأ ِ
وقوله [>َXU Y2ْ9َ <VZ VَDَ ] :الرعد 17/باعتبار أن القياس في الوقف "حذف التنوين من المضموم والمكسور

وإبداله ألفا من المفتوح")(66؟ ولماذا لم يحذف الياء من آخر الفعل المعتل في قوله ] [ F%51َ  َ1َ'$يوسف 65:عند

الوقف؟ ويسير عليك أن تتلمس ذلك في مواضع كثيرة مما يوقف عليه في القرآن الكريم ولمإذا لم يحذف التنوين
كبير
خبير ھود،1/
من أواخر الكلمات )كبيراً النساء ،2/معروفا ً النساء 5/حسيبا ً النساء ،6/سعيراً النساء،10/
ٍ
ٍ
وكيل ھود 12/عمالً الكھف ،7/عجبا ً الكھف ،9/رشداً الكھف (Z10/وكلھا من رؤوس اآلي التي يجدر
ھود،3/
ٍ
ً
ً
بنا الوقوف عليھا؟ ثم إننا نجد من القراء من يحذف في الحالين كليھما أي وصال ووقفا فإذا كان األمر متعلقا
بالوقف فما سبب الحذف في الوصل أيضاً؟ ومن القراء من يقرأ باإلثبات في الحالين أيضا ً وھذا يعني جواز الوقف
على آخر الفعل المنقوص بالحذف واإلثبات وبالتالي فان علة الحذف ال يمكن أن نقصرھا على الوقف ما دام
الوقف باإلثبات ممكنا ً! وما دمنا نؤمن بأن القرآن نمط من األسلوب يخالف نظمه كالم العرب وقد عجزت األلسن
وطأطأت الرقاب عن محاكاته فال مناص من رفض ما جاءوا به من تعليالت ال يغتفر صدورھا ممن ال طاقة له
) (65اإلعجاز البياني .252 - 251 :
) (66ھمع الھوامع .205/2 :

على فھم القرآن أو تذوق ألفاظه فكيف تصدر ممن تصدى لبيان معاني القرآن والكشف عن أسراره؟! فما سر ذلك
الحذف إذن؟
إن في ھذا اللون من الحذف يتحقق التفخيم واالعظام لما فيه من اإلبھام لذھاب الذھن فيه كل مذھب
وتشوقه إلى معرفة أسراره ومبتغاه ولكن ھيھات له ذلك فيرجع الذھن قاصراً عن إدراكه وينقلب البصر خاسئا ً
وھو حسير فعند ذلك يعظم شأنه ويعلو في النفس مكانه) (67ولكن ال بد لنا من الوقوف على بعض أسراره فإن
أصبنا فذلك رجاؤنا وإن أخطأنا استغفرنا  .إذن فما سر الحذف في ما ذكرناه من اآليات؟

 .4أنماط القصر :
أ -قصر الواو :
.1

]; [0"V? ِ &*1ِP Q%<$اإلسراء:11/

لم يؤثر عن أئمة القراءة ما يخالف رسم المصحف في ھذه اآلية) ( 68إالّ ما ورد عن يعقوب أنه قرأ بإثبات
الواو في حال الوقف) . (69وقد حذفت الواو في رسم المصحف حمالً على اللفظ) (70كما نص على ذلك علماء اللغة
والتفسير وقد حذفت من لفظ الفعل في مقابلتھا الالم الساكنة والى ذلك ذھب الفرّ اء في قوله "حذفت الواو منھا في
اللفظ ولم تحذف في المعنى ألنھا في موضع رفع فكان حذفھا باستقبالھا الالم الساكنة (71)"Zوالنحّ اس في قوله
"حذفت الواو في اإلدراج اللتقاء الساكنين وال ينبغي أن يوقف عليه ألنه في السواد بغير واو ولو وقف عليه واقف
في غير القرآن لم يجز أن يقف إال بالواو ألنھا الم الفعل ال تحذف إال في الجزم أو في اإلدراج (72)"Zوالطبرسي
في قوله "حذفت الواو في اللفظ وھي ثابتة في المعنى") (73وأبو حيان في قوله "كتب بغير واو على حسب
السمع") (74والرازي في قوله "القياس إثبات الواو في قوله )ويدع( إال أنه حذف من الكتابة ألنه ال يظھر في
اللفظ (75)"Zوالقرطبي في قوله "حذفت الواو من )ويدعُ اإلنسان( في اللفظ والخط ولم تحذف في المعنى ألن
موضعھا رفع فحذفت الستقبالھا الالم الساكنة.(76)"Z
ً
داللة على أن الشر أو المكروه يأتي إلى اإلنسان من جھة نفسه أكثر
ويرى الزركشي أن في ھذا الحذف
مما يأتي إليه الخير من تلك الجھة أو بتعبير آخر فإن ما يصيب اإلنسان من شر ھو من عند نفسه وما يأتيه من
الخير فھو من عند  fألنه مصدر الخير والعطاء وھو مصداق قوله تعالى ] 'َ[.%  O[َ' ; @8A .% َ \:* .%  O
^ [O*ْX1َ .% َ \]َ 0النساء 79/إذ يقول "إتيان الشر إليه من جھة ذاته أقرب إليه من الخير").(77

لقد ورد ھذا المقطع ضمن قوله تعالى "ويدع اإلنسان بالشر دعاءه بالخير وكان اإلنسان عجوالً" وقد جاء
ھذا الفعل في القرآن مجرداً في آيتين فقط ھما اآلية التي نحن بصددھا وقوله تعالى ] [ِQ V< Q%<$القمر 6/وقد حذفت

الواو في كليھما.
وفي ما يتصل باآلية التي نحن بصددھا فان في الحذف داللة على سرعة توجه اإلنسان في حالة الغضب
إلى الدعاء على نفسه أو على من غضب عليه بالشر من دون روية أو تفكير ) (78وھو دعاء يؤول إلى الندم دون
أدنى شك ألنه وليد الغضب والتسرع ففي "طباع اإلنسان إذا ضجر وغضب دعا على نفسه وأھله بالشر كما يدعو

) (67ينظر  :البرھان في علوم القرآن .105 – 104/3 :
) (68ينظر :سراج القارئ المبتدئ .162 :
) (69ينظر  :معجم القراءات القرآنية .31/3 :
) (70ينظر  :إعراب ثالثين سورة .141 :
) (71معاني القرآن .170/2 :
) (72إعراب القرآن :النحّ اس( .234/2 :
) (73مجمع البيان .401/6 :
) (74البحر المحيط .13/6 :
) (75التفسير الكبير .163/20 :
) (76الجامع ألحكام القرآن .226/10 :
) (77البرھان في علوم القران .398/1 :
) (78ينظر  :جامع البيان .35/15 :

بالخير وإن ذلك من عدم تثبته وقلة صبره وكونه خلقا ً كثير التسرع لما يرد على قلبه") .(79وھذا التسرع في القيام
خ ّف ٌة في أداء اللفظ لذا سقطت الواو لتحقيق ذلك التقابل بين اللفظ والمعنى .وثمة أمر آخر ھو الداللة
بالدعاء تقابله ِ
على أن الدعاء اللساني إن صح التعبير شائع أو كثير الدوران بين الناس أو بتعبير آخر فإن اإلنسان كثير التوجه
إلى دعاء القول ال العمل وذلك قوله ]; [ِ"%َْ ِ _>`a 0"V? ِ &*1ِP Q%<$أي إن اإلنسان كثيراً ما يدعو في حال الشر أو
" َ [ٍT$ِ"` \>`a ;ُ9فصلت 51/ومثل ذلك الدعاء ليس له
المكروه دعا ًء لسانيا ً كما يدعو في حال الخير و]b V? @V* cd

شأن عند  fوال يرقى إلى الدعاء العملي بأي حال من األحوال وربما ال يحظى بأيِّ استجابة منه بل ال يقيم له وزنا ً
فإنه سبحانه يريد عمل اإلنسان ال لقلقلة اللسان بطبيعة الحال واقتضت حكمته أن يحكم ھذا العالم قانون األسباب
الطبيعية ال المعجزات.
.2

]; [Lَ e5ْ @8A R%$الشورى :24/

قرأ ابن كثير بإثبات الواو في حال الوقف) . (80وقد حذفت الواو من آخر الفعل )يمحو( في رسم المصحف
وھو في موضع رفع حمالً على اللفظ) (81وقد "سقطت الواو في اللفظ في مقابلتھا الالم الساكنة") (82كما "سقطت من
يدع اإلنسان بالشر وسندع الزبانية") (83وقد جاء في البحر المحيط أنه حذفت الواو من آخر الفعل "اعتباراً بعدم
ظھورھا ألنه ال يوقف عليھا وقف اختيار ولما سقطت من اللفظ سقطت من الخط").(84
Lَ e5ْ @8A R%$; Oِ5Aْ -َ fَA` g
لقد ورد ھذا المقطع ضمن قوله تعالى ]'َ% )ْ$ @8A ْD?$ %&ِhَ 9َ/ @8A fَA` i")َ ْ &ُ ُ$ %
 [ِ;<b  َ9ِ gوقد جاء الفعل )يمحو( في آيتين فقط ھما اآلية التي نحن بصددھا وقوله
; A` @81ِd @BAَ6ِ Vj(ْ bj($
] [kِ5ْ $; >?$  @8A (%$الرعد 39/وقد حذفت الواو من آخر الفعل في اآلية األولى في حين جاء الفعل على أصله في

الثانية ومن تحليل ھذه اآلية تتبين لنا ثمة أمور تقف وراء بقاء واو الفعل في ھذه اآلية نوجزھا بما يلي:
أوالً:إن المحو يخص السيئات واإلثبات يخص الحسنات بقرينة قوله تعالى ];[@BAَ6ِ Vj(ْ bj($; Lَ e5ْ @8A R%$
الشورى 24/وقوله ] َ(  [l"%5 ِ,V: َ $S :Aْ U; ِL%8A َ $S َ1%اإلسراء 12/فقد َش َّب َه المؤمنين بالنھار المضيء ألن
 [gالحديد 12/وإن الصالة لسراج المؤمن في قبره.
% ِ,$<$% َ' .% g
المؤمنين ]% 2ُ1 f%*$

ثانيا ً :توكيد ثقل السيئات على اإلنسان وأنه ينوء بسيئاته بل إنھا توشك أن تقصم ظھره ومصداق ذلك قوله تعالى
 [gاألنعام.31/
% 2ِ,ُm fَA` g
]% 2 َn;% َ' &ُA%($

ثالثا ً :قابل بين المحو واإلثبات مع أن أصل المقابلة بين الحذف واإلثبات وذلك ليجمع بين الترغيب والترھيب في
لفظ واحد أعني ترغيب المسيئين من خالل محو السيئات ألن المحو قرين االستئصال أو بتعبير آخر فأن
استئصال الذنوب مقرون بالمحو ال بالحذف ألن الحذف ليس فيه استئصال ليتوبوا ويكفروا عن سيئاتھم
ونظير ذلك قوله تعالى ]; [َ]0V* .% ` ُX%$الشورى 25/وقوله ] [!ُ1I9 "XْF$ @8A V&ِd @8A % .%  ُo:ْBَ َ+الزمر53/

وترھيب المحسنين لئال يغترُّ وا بعملھم ويأمنوا عقابه ألن المحسن إنما يدخل الجنة بلطف  fوتفضله ال بعمله

) (79البحر المحيط  ، 13/6 :ينظر  :تفسير القران الكريم )سفيان الثوري( .127 :
) (80ينظر  :اإلقناع في القراءات السبع .522/1
) (81ينظر  :التبيان في إعراب القران .1132/2 :
) (82الكشاف .174/4 :
) (83مدارك التنزيل وحقائق التأويل .106/3 :
)(84البحر المحيط .517/7 :

وإحسانه ومصداق ذلك قوله تعالى ]; َ [ ُ :%  >52 _:Aْ Nَ ٍL` .%  ُA`  fَ ِd :%<-الفرقان 23/وقوله ]V Aَ ` b:Bَ َ+ Lْ ُ-
 [M-a[ gالحجرات.17/
% ُ):ُ/ %&ِd ِ&pِq g
% ُ/ <2 %&َ' g
% ُ6%Aَ ` .b $ @8A Lْ  g
% ُ6%^ِd
واآلن لماذا حذفت واو الفعل في اآلية األولى ؟

إن في حذف الواو داللة على سرعة األداء القرآني ألن الباطل ليس له جذور فمثله ]%k8 ُ)%U \َ ِ5r \l"N?َ/
  [ٍ "-َ .%  ,َ  ِs%َt 7% َ .%إبراھيم 26/فقد حقق ھذا الحذف توافقا ً بين خفة اللفظ وبين سرعة اجتثاث الباطل بل

محو ذلك الباطل من الوجود وكأنه لم يكن أصالً انطالقا ً من القدرة اإللھية والھيمنة على جميع األشياء
والموجودات فھي حاضرة عنده منقادة إليه يتصرف فيھا كيف يشاء وبحسب اإلرادة اإللھية تلك اإلرادة التي
تخضع له الموجودات بطريقة الخطاب اإللھي المباشرة )كن فيكون( المتمثل في قوله تعالى ]_َ1%aَ' cd \>% ? :ُ % -َ 81ِd
'َ& [&ُ6َ .% ُ/ @َ َ3ُ1َ %يس82/فإن  fھو وحده الذي يملك سر التكوين أو سر ھذه الـ)كن( الخالقة

)(85

وقال

سبحانه ] [ju jvولم يقل )يثبت الحق( مع أن المحو يقابله اإلثبات في اآلية الشريفة ]; [Vj(ْ bj($; Lَ e5ْ @8A R%$وذلك
"` ,
ألن الحق ثابت ومستقر وال يحتاج إلى حجة إلثباته وإنما مثله ]% َ ; kَِw ,ُA%[َ' \50eَ \l"N?َ/

*[>V

ُحق( للداللة على غلبة الحق أو انتصار الحق على الباطل فإن إحقاقه الحق سبحانه إنما ھو
إبراھيم 24/وإنما قال )ي ِ

انتصار للحق على الباطل ومصداق ذلك قوله تعالى ] ْ [j2 َn 2 chَ @ُF%<َ ِLe5ْ fَA` 0j(ْ ِ x9ْ1َ Lاألنبياء 18/وقوله
]; [ً-2َn &َ/ Lَ e5ْ V&ِd ُLe5ْ j2َn; bj(ْ >U Lْ ُ-اإلسراء81./
 [ِQ V< Q%<$ % $] .3القمر: 6/

قرأ ابن كثير ويعقوب بإثبات الواو في حال الوقف) (86وقد حذفت الواو ومن آخر الفعل في رسم
المصحف .وجاء في كتب التفسير أن الواو سقطت من لفظ الفعل اللتقاء الساكنين وھي ثابتة في المعنى ألنه في
ُّ
موضع رفع وقد أتبع
الخط اللفظ) (87ففي مجمع البيان ان الواو حذفت من )يدعو( ألنھا "تحذف في اللفظ اللتقاء
)(88
الساكنين فأجريت في الكتاب على ما يلفظ بھا" وفي البحر المحيط "حذفت الواو من يدعو في الرسم اتباعا ً
للنطق") (89وفي مدارك التنزيل"حذف الواو من يدعو في الكتابة لمتابعة اللفظ") .(90وقد ذھب الزركشي في توجيه
الحذف إلى أنه حذفت الواو للداللة على سرعة الدعاء وسرعة اإلجابة) (91لكونھما مما يتصل باالعتبار الملكوتي
"وكل شيء يتصل باالعتبار الملكوتي يحذف منه الحرف وما كان متصالً بعالم الملك ال الملكوت يثبت فيه
الحرف").(92
.%  &U"ْ$ g
% 2%َ' V?r( 6) ٍ"ُ6ُ1 \>% y fَ ِd ِQ V< Q%<$ % $ g
لقد ورد ھذا المقطع ضمن قوله تعالى ] َ َ)% ,:% ` 83
"[ القمر ) (8 – 6وإذا ما تأملنا ھذه
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المقاطع تبين لنا ما يلي:

) (85ينظر  :الظاھرة القرآنية .191 :
) (86ينظر  :اإلقناع في القراءات السبع  ،515/1 :معجم القراءات القرآنية .30/27 :
) (87ينظر  :مشكل إعراب القران6972 :
) (88مجمع البيان .185/9 :
) (89البحر المحيط .175/8 :
) (90مدارك التنزيل وحقائق التأويل .201/4 :
)(91ينظر  :البرھان في علوم القران .398/1 :
) (92المصدر نفسه .406/1 :

ً
حالة من
أوالً :في ھذا الحذف إنذار باقتراب ذلك اليوم مما يجعل المكذبين مھزوزين من الداخل وكأنھم يعيشون
االنھيار النفسي ألنھم كلما نزلت آية فيھا إنذار أو وعيد لجأوا إلى تكذيبھا واالستھزاء بھا وأظھروا عدم
االكتراث بذلك الوعيد واستمروا في كفرھم وعنادھم وتحديھم األنبياء أن يأتوا بالعذاب إن كانوا صادقين في
 [M-a[ gفي )يونس 48/واألنبياء(38/
ما يدعونه وذلك قوله تعالى على لسان ھؤالء ])َ% ُ):ُ/ %&ِd <%`ْ َ92 f
وقوله ] ْ}) [M-aV .%  k:ُ/ %&ِd @8A ِ! َ9ِ :العنكبوت 29/وقوله ] َ [M-aV .%  k:% ُ/ %&ِd َ1<Bَ ِ :BْDفي

)األعراف 70/واألنبياء (32/فكيف إذا كان المدعو إليه وھو الحشر مما تنكره النفوس لفظاعته وال تطيق له
حمالً لعدم عھدھا بمثله) (93فان ھؤالء المكذبين – وال شك – سينكرون مثل ذلك اليوم ويكذبون الدعوة إليه
لذا ال بد من تأكيد حقيقة اقتراب ذلك اليوم لما في ذلك من "تھديد ووعيد للذين أعرضوا عن الحق وأن لھم
)(94
يوما ً أسود ال مفرَّ من عذابه وھو اليوم الذي يخرجون من القبور إلى لقائه وحسابه أذالّء خاضعين…"
فما أن ينفخ في الصور أو يدعو الداعي إال وستخرجون من أجداثكم مھطعين إلى ذلك الداعي مقنعي
رؤوسكم خاشعين من الذل والھوان تنظرون من طرف خفي وستحشرون بين يدي  fوتنشر صحائفكم
وأعمالكم).(95
ثانيا ً :لما كانت الدعوة إلى شيء فظيع لم يروا مثله بل ھم له منكرون جاء اللفظ على غير األصل للتنبيه على أن
تلك الدعوة خارجة عن المألوف وال عھد لھم بھا بل ھي خارجة عن قدراتھم وال طاقة لھم على ردھا وليس
لھم إال أن ينقادوا إليھا صاغرين وفي ذلك رادع لكل معاند سالك غير سبيل الحق أفال َّيذ َّكرون؟!.
 [َ 1VZ Q%<:^] .4العلق .18/

لم يرد عن القراء ما يخالف رسم المصحف في ھذه اآلية إال ما ورد عن يعقوب في رواية انه قرأ بإثبات
الواو وقفا ً وفي رواية أخرى بحذفھا) (96وقد حذفت الواو من آخر الفعل في رسم المصحف واألصل )سندعو(
"بالواو في آخر الكلمة ولكنھا حذفت في كتابة المصاحف") (97حمالً على اللفظ ألن "الواو ساكنة واستقبلتھا الالم
)(99
الساكنة فسقطت الواو") (98وفي ذلك يقول أبو حيّان "كتبت بغير واو ألنھا تسقط في الوصل اللتقاء الساكنين"
وقد اقتصر أبو حيان في توجيه الحذف على حال الوصل ألنه مما ال يوقف عليه اختياراً أما إذا وقف عليه في غير
حال االختيار فإنه يوقف عليه بغير الواو أيضا ألن "الوقف موضع حذف أال ترى أنك تحذف اإلعراب في
الوقف") (100وقد جاء في الخصائص أن سقوط الواو من آخر الفعل كان "دليالً في الخط على الوقوف عليه بغير
واو في اللفظ (101)"...وفي ذلك يقول ابن الجزري "وإما حذف الواوات رسما ً للساكن وھو أربعة مواضع )ويدع
اإلنسان في سبحان( و)يمح  fالباطل في الشورى( و)يوم يد ُع الداع في القمر( و)وسندع الزبانية في العلق( فإن
الوقف عليھا للجميع على الرسم.(102)"...
لقد جاء الفعل )ندعو( على أصله في خمس آيات المعنى الغالب فيھا ھو توكيد ضاللة الدعوة من دون f
ً
سرعة في األداء لذا جاء الفعل على أصله ولم تحذف واوه في حين
وبيان فضل الدعوة إليه وھذا المعنى ال يقتضي
سرعة االستجابة إلى الدعوة اإللھية في قوله "سندع الزبانية" تتطلب مثل تلك السرعة في األداء لذا أسقطت الواو
من آخر الفعل )سندعو( وھذه اآليات ھي:
 [@8A ِ&;a .%  `%<1َ '] .1األنعام.18/

) (93ينظر :أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،478/2 :الميزان في تفسير القران .064/19 :
) (94التفسير الكاشف  ،191/7 :ينظر :النظم الفني في القرآن.300 :
)(95ينظر  :مجمع البيان  ،187/9 :البرھان في تفسير القرآن ،260//4 :التعابير القرآنية والبيئة العربية في مشاھد القيامة.28:
) (96ينظر  :اإلقناع في القراءات السبع .522/1:
) (97التفسير الكاشف .589/7 :
) (98إعراب ثالثين سورة .141 :
) (99البحر المحيط .495/8 :
) (100إعراب القرآن )النحاس( .465/1 :
) (101الخصائص .134/3 :
) (102النشر في القراءات العشر ،141/2 :ينظر  :التيسير في القراءات السبع.123 :

"@Bْ %,)َ %^ K98 َ/ @8A َ1 <2 ْcِd <% :َِ%`َ' fَA` ba"ُ1; َ1
ورد ھذا لمقطع ضمن قوله ]b ُ#$ َ+; :َX:$ َ+  @8A ِ&;a .%  `%<1َ َ' Lْ ُ-
" [Mَ ْ 0!" gA%*: َ1ومن تحليل ھذا
! % ُ'; i<,ْ 2 @8A i<2 V&ِd Lْ ُ- :)}ْ i<,ْ fَ ِd @1َ `%<$
? (%[َ' @َ & "% ِs%َt  MeV

المقطع يتبين لنا ما يلي:
أوالً :توكيد أن الدعوة من دون  fھي ذنب عظيم ومن أعظم الكبائر وأنھا توجب العذاب يوم القيامة .
ثانيا ً :تحقيق نوع من الموازنة بين قبح ھذا الفعل وھو الدعوة من دون  fوفداحة ما يؤدي إليه من العذاب
األليم وبين شدة اإلنكار على من يقوم به.
)(103

 .2قوله ]  [`%<1َ V:ُ/ .$98النحل: 86/
.%  `%<1َ V:ُ/ .$98 َ1~َ/"y >َ+C2 :V ُ َ- g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ];% 2>َ/"y ُ/"%yَ' .$98 iَ' cd
 [&cَ6َ gولو تأملت أدركت ان شدة ما ھم فيه من العذاب تجعلھم يتبرأون من
% ُ681ِd َ3% َْ g
% ِ,%َ ِd % َْ َDَ O1;a

شركائھم الذين اتبعوھم في الحياة الدنيا او بتعبير آخر تجعلھم يأكدون حقيقة قيامھم بھذا الفعل او ارتكابھم لھذا
الذنب العظيم – وھو الدعوة من دون  – fھم والشركاء على حد سواء بقرينة )كنا( لكي يلقى الشركاء ما َلقُوا ھُم
.%  ًX%  َ9` g
من العذاب األليم بل إنھم يطلبون من  fأن يضاعف عليھم العذاب وذلك قوله ]% ِ,Bَ َ1IAََ' >َ+C2 :V
 [ِV:األعراف38./
 .3قوله ] َ [ٍَ1ُ' 8Lُ/ `%<1اإلسراء : 71/
&Aَ Jْ $ َ+; g
% ,َ)/ &;>"ْ$ O]َ ;% ُDَ @:ِ @َ)/  B;ُ' .% َ g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]% ِ,ِhِ ٍَ1ُ' 8Lُ/ `%<1َ % $
َ)[ وفيه التأكيد على ان ھذه الدعوة واقعة ال محالة والقرآن الكريم يحرص على تأكيد كل ما يتصل باليوم اآلخر

لترسيخ ھذه الحقائق في األذھان لتكون رادعا ً للمكذبين والمعاندين وتحذيراً لھم أي احذروا ذلك اليوم الذي تدعى
فيه كل أمة بإمامھا الذي اتبعته).(104
 [ً]%y ُL%5-َ .%  `%<1َ .% ُ61َ gغافر : 174/
 .4قوله ] ْ% َ L

.%  `%<1َ .% ُ61َ g
% َ Lْ  V:` IAَ ُ َ- @8A ِ&;a .%  ، &ُ/ِ"%?ُB g
% ُ):% ُ/  .$% َ' g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]% ,َ Lَ - Vgُw
َ [.$ِ" َ6ْ @8A IL#$ O َ9َ/ ً]%y ُL%5-غافر ) (174 – 173وفيه التأكيد على شدة ما ھم عليه من الضالل الن اتباعھم

الشركاء من دون  fحقيقة ثابتة ولكن لشدة ما ھم فيه من العذاب ضلوا فال يھتدون سبيالً وقرينة ھذا الضالل أنھم
>َ+C2 :V ُ َ- g
يقرون ھذه الدعوة من دون  fفي ذلك اليوم تار ًة وذلك قوله ];% 2>َ/"y ُ/"%yَ' .$98 iَ' cd
 [O1;a .%  `%<1َ V:ُ/ .$98 َ1~َ/"yالنحل 86/وقوله ] [V:` IAَ ُ َ-وتارة أخرى ينكرونھا بقولھم "لم نكن ندعو من
قبل شيئا ً" وتأكد ھذا الضالل أيضا ً بقرينة قوله ].[.$ِ" َ6ْ @8A IL#$ O َ9َ/
 .5قوله ] [_`%<1َ ُL%5-َ .%  V:ُ/ 81ِdالطور: 28/
" " [gVوفيه:
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]b 5ْ 2 @81ِd _`%<1َ ُL%5-َ .%  V:ُ/ 81ِd

) (103ينظر  :مجمع البيان .379/6 :
) (104ينظر  :الجامع ألحكام القران .191/9 :

.%  g
أوالً :ترسيخ حقيقة دعاء المؤمنين إلى  fوھو دعاء بلسان العمل ال القول بقرينة قوله ]; ' َ ْ)% 2:
" " [gVأي الذي َي ِبرُّ بوعده
 [\>% y .%  gالطور 21/وقوله ]b 5ْ 2 @81ِd
`% ِ,A

)(105

وقد وعد الذين آمنوا

%YِN)َ %^َ' 1`%a g
وعملوا الصالحات باألجر العظيم وأنه وعد أيضا باستجابة الدعاء بقوله ];% ُ6b َ3َ-
 [gغافر 60/وقوله ]'ُ [ِ&`a cd ِQ V< l%`a YِUالبقرة 186/لذا ان دعاء ھؤالء دعاء عملي ولم يكن
َ% ُ6

لقلقلة لسان إنه دعاء الجوارح جميعھا).(106
ثانيا ً :توكيد ما لھذا الدعاء من ثقل كبير لذا استحق االستجابة بل استحقوا به الفوز بالجنان.
واآلن لماذا حذفت الواو في قوله "سندع الزبانية"؟

لقد وردت ھذه اآلية بعد قوله ] َ ْ [@$aَ1 Q%<Aالعلق 17/والنادي ھو المجلس الذي ينتدي فيه القوم أي يجتمعون

فيه والمراد أھل النادي فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه) (107قال زھير :
وأندية ينتابھا القول والفع ُل
وجوھھم
حسان
مقامات
وفيھم
)(110
)(109
إنا سندعو من "ال طاقة لناديه وقومه بھم"
ومعنى اآلية :فليدع أنصاره من أھل مجلسه أو قومه
)(111
وسرعة استجابة ھؤالء
وھم مالئكة العذاب أو خزنة جھنم المخصوصون بسرعة االستجابة وقوة البطش
الزبانية للدعوة اإللھية اقتضت سرعة في أداء اللفظ لذا حذفت الواو من آخر الفعل للداللة على "سرعة الفعل
وإجابة الزبانية وقوة البطش").(112
وفي الحذف أيضا داللة على تحقيق نوع من المشاكلة بين اللفظين المثلين ثم اإلشارة إلى سرعة الدعوة
بقرينة دخول )السين( على الفعل وھي حرفٌ أق ُّل تنفيسا ً في الزمان) (113لتأكيد "وقوع االمر بما ال يحتمل
ً
سرعة في األداء المتمثلة في تقصير الضمة
الشك") (114بل للداللة على سرعة تحقق الفعل وھذه السرعة تتطلب
الطويلة وھو ما يعبر عنه المتقدمون بحذف حرف العلة واالكتفاء بحركة من جنسه .والحذف يشعرنا أيضا بضعف
)

108

(

الدعوة األولى التي احتاجت إلى الم األمر وذلك مصداق قوله ]َ  [!ُAoْ ْ ; Y 8oالحج 73/لجھله و"اتكاله على

ِّ
الحق وسخطه بتسليط الملكوت السماوية واألرضية الفعّالة في عالم الطبيعة عليه التي ال
قومه وغفلته عن قھر
)(115
يمكن أحداً )كذا(* مقاومتھا" في حين تقابلھا قوة الدعوة الثانية المتمثلة في شدة المدعو وھم الزبانية وقوة الداعي
وتسلطه وھيمنته على المدعو بل قھره له واالستجابة المقھورة التي ال سبيل للمدعو أن يمتنع عنھا أو قل يتوانى
أو يتأخر فيھا بل إنه ليستجيب لتلك الدعوة من دون تردد أو تفكير.
ب -قصر الياء :
 [J` "%Uَ' M:C% ْ @8A C% $ x% ^;] -1النساء .146/

قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة بن حبيب الزيّات والكسائي وخلف بغير ياء كما في رسم
المصحف) .(116وقرأ يعقوب بإثبات الياء في حال الوقف ) (117وقد حذفت الياء من آخر الفعل )يؤتي( ألنھا في

) (105ينظر  :الميزان في تفسير القران .13/19 :
) (106ينظر  :مجمع البيان .166/9 :
) (107ينظر  :البيان في غريب إعراب القرآن ،523/2 :الجامع ألحكام القرآن .127/20 :
)(108شرح ديوان زھير 38 :
)(109ينظر  :جامع البيان  ،141/30 :تبصير الرحمن وتيسير المنآن.408/2 :
)(110التفسير الكبير .25/ 32 :
) (111ينظر  :الجامع ألحكام القران .126/20 :
) (112البرھان في علوم القران .397/1 :
) (113ينظر  :األشباه والنظائر في النحو .219/2 :
) (114التفسير الكبير ،25/32 :ينظر  :مغني اللبيب عن كتب األعاريب :
* الصواب :ال يمكن ألحد.
) (115تفسير القران الكريم )ابن عربي( .829/2 :
) (116ينظر  :النشر في القراءات العشر .138/2 :

موضع تحذف فيه نطقا ً لمقابلتھا الالم الساكنة قال أبو جعفر النحاس "حذفت الياء في المصحف من "يؤتي" ألنھا
ت( في الخط كما
محذوفة في اللفظ اللتقاء الساكنين (118)"...والى ذلك ذھب القرطبي في قوله "حذفت الياء من )يؤ ِ
حذفت في اللفظ لسكونھا وسكون الالم بعدھا (119)"...والنسفي في قوله "حذفت الياء في الخط اتباعا ً لِلَّ ْفظِ ").(120
لقد جاء الفعل )يؤتي( على أصله في اثنتي عشرة آية المعنى الغالب فيھا ھو التأكيد على ما ينتظر
المؤمنين من اآلجر العظيم وھذا المعنى ال يحتاج إلى سرعة في األداء لذا أثبت الياء في ھذه اآليات في حين حذفھا
ت  "fألنھا تتعلق بقبول التوبة وھذا المعنى يتطلب سرعة في األداء .وھذه اآليات ھي:
في "يؤ ِ
 [>?$ .%  @َ6Aْ  BC% $ @8A ;] .1البقرة : 247/
.%(1َ ; :%Aَ ` OAْ ْ @َ &ُ6$ f81َ' ُ َ- ً6A ُ َe g
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% ,bِ51َ g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ];% ,َ َ3َ-
@8A ; >?$ .%  @َ6Aْ  BC% $ @8A ; ِg%*ِNْ ; ِgAْ ْ  ًoَ %* _a َn; g
% ُ6%Aَ ` _َXoَ %[ @8A V&ِd َ3َ- ِ3ْ .%  ً^ C% $ g
'َ% َ ; @:%  OAْ ْ ِ bj
 [gوفيه ترسيخ حقيقة ان الملك  yوحده يتصرف فيه كيف يشاء).(121
; ^  ` A
 [>?$ .%  َ ْ6(ْ BC% $] .2البقرة .269/
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]ُ ;% ُ' 8+ِd "8/89$ ; 4 َ/ "%r  B;ُ' %<ََ َ ْ6(ْ %C$ .% ; >?$ .%  َ ْ6(ْ BC% $
 [ِ!5ْ َtوفيه التأكيد على أن الحكمة من األمور العظيمة وال يعي حقيقتھا إال الحكماء وأصحاب العقول.
 [>?$ .%  @BC% $ @8A <ِ Lَ ْ#َXْ V&ِd] .3آل عمران : 73/
;% َ' g
% ُ)B;ُ'  Lَ ْ  <َ' fَBC% $ %&َ' @8A i<2 i<,ْ V&ِd Lْ ُ- g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ];% ُ6:$a ِ5Bَ .%  8+ِd :C% ُB َ+
 [gوفيه:
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 [gأي واسع
أوالً :توكيد أن الفضل اإللھي واقع ويظفر به من يستحقه وتأكد ذلك بقوله ];  A`  ^ ; @8A
)(122

الفضل عليم بمن يستحقه
.
ثانيا ً :الداللة على عظمة شأن من يختصه  fبھذا التوفيق اإللھي.
 [J` "%Uَ' @BC% ُ1 x% *َ ] .4النساء: 74/
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ] َ ْ%YAْF$ ;% َ' Lْ )َ َْ @8A ِLِ5^  Lْ Bَ$ .% ; l"rHِ 1ْ b< l(ْ &;"%?$ .$98 @8A ِLِ5^  Lْ BَA
َ*  [J` "%Uَ' @BC% ُ1 x%وفيه بيان أن ذلك األجر يتناسب مع تضحية ھؤالء في سبيل .f
 [gالنساء : 152/
% 2Uُ' g
% ِ,BC% $ x% ^ O]َ ;% ُ'] .5
&َ/; g
% 2Uُ' g
% ِ,BC% $ x% ^ O]َ ;% ُ' g
% ,:%  \<َ' .% ُ-0"َX$ g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]; % َ ; @A^; @8A ِ :S .$98
 [ ُXَ @8Aوفيه التأكد على أن إيتاءھم كائن ال محالة.
) (117ينظر  :معجم القراءات القرآنية .175/2 :
) (118إعراب القرآن )النحّ اس( .465/1 :
) (119الجامع ألحكام القران .426/5 :
) (120مدارس التنزيل وحقائق التأويل.259/1 :
) (121ينظر  :الكشاف .222/1 :
) (122ينظر  :المصدر نفسه .286/1 :

 [J` "%Uَ' gالنساء : 162/
% ِ,BC% :^ O]َ ;% ُ'] .6
Mْ ; OA%5-َ .%  َ3ِZ1ُ' ; O%َ ِd َ3ِZ1ُ' ِ &:C% $ &:C% ْ ; g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ] َ% ,:%  ِgAْ ْ  &ُ^ V" .% 6
 [J` "%Uَ' gوفيه داللة على مناسبة األجر لمنزلة ھؤالء.
% ِ,BC% :^ O]َ ;% ُ' ِ"rH ِ% ْ ; @8A ِ &:C% ْ ; lَ/VZ &ُBC% ْ ; lV
 [>?$ .%  @BC% $ @8A ُLْ#َ O َc] .7المائدة : 54/
fAَ ` \8 cَ' @1َ b5($; g
% ,b5($ ٍ% َِ @8A BْD$ x% *َ @:$a .% ` g
" َ% ُ6%: V<B
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]% $ .%  :S .$98 ,$b َ'$
 [gوفيه توكيد أن
ْ  A`  ^ ; @8A ; >?$ .%  @BC% $ @8A ُLْ#َ O َc ٍg}َ+ َ % َ &ُ َ$ َ+; @8A ِLِ5^  &;<2N$ .$ِ" َ6ْ fَA` \lVZ`َ' M:C%

ھؤالء المؤمنين الذين نصت عليھم اآلية الشريفة استحقوا ھذا اللطف اإللھي وھذا الفضل المتمثل بقوله "يحبھم
ويحبونه" لھذه الصفات المذكورة في مستھل اآلية او بتعبير آخر فإن ھذا اللطف اإللھي إنما يظفر به من يستحقه
أي يؤتيه  fلمن يشاء أن يظفر من به المؤمنين بأن يتحلى بالخصال التي تؤدي به إلى الفوز باللطف اإللھي أي
أن الضمير المستتر في قوله "يشاء" يعود على المؤمنين ال على لفظ الجاللة ومن جھة أُخرى فإن الذي وقع عليه
اختيار المشيئة اإللھية – على فرض أن الضمير يعود على لفظ الجاللة – ھو بالضرورة مستحق لذلك اللطف أو
الفضل الذي أنعم  fبه عليه ألن الحكمة وضع الشيء في موضعه و [g6(ْ Z$ِZْ 2] fالنحل .60/
وباألسلوب نفسه نفسر قوله تعالى ];'َ& [ِgJْ ِLْ#َXْ ;ُc @8A ; >?$ .%  @BC% $ @8A <ِ Lَ ْ#َXْ Vالحديد29./

[J` "%Uَ' @BC% *َ ] .8الفتح: 10/

.% ; @*ْX1َ fَA` Wُ6:% $ 81ِhَ Wَ61َ .% َ g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]% ِ,$<$% َ' 7َ % َ @8A <$ @8A &ِ$5$ 81ِd O1َ ِ$5$ .$98 V&ِd
'َ  [J` "%Uَ' @BC% *َ @8A @%Aَ ` <2` ِ fَ ;%وفيه:
أوالً :التأكيد على أن اإلثابة واقعة وكأن األمر قد حصل وفرغ منه.
ثانيا ً :تحقيق نوع من المقابلة بين وفاء اإلنسان بعھده مع  fوبين الوفاء اإللھي بالوعد فإذا كان اإلنسان
قد وفى بعھده مع  fوالتزم بما عاھد عليه  fفمن باب أولى أن يفي  fبما وعد به المؤمنين من األجر
العظيم.
ثالثا ً :المناسبة بين الثبات على العھد مع  fوبين األجر العظيم الذي سيحصل عليه من يتحلى بھذه الصفة.
 [>?$ .%  @BC% $ @8A ُLْ#َ O َc] .9الحديد : 21/
 :S .$98A
"% V<`ُ' ِs%َt ; >V* ِs
"ُ% َ/ ,
% ` \V:U; g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]^ُِ % ُ60 .%  \l"XْF fَ ِd

ِ  [ِgJْ ِLْ#َXْ ;ُc @8A ; >?$ .%  @BC% $ @8A ُLْ#َ O َc @A^; @8Aوفيه:

أوالً :ترسيخ حقيقة ما ينتظر المؤمنين من النعيم الدائم والجنان الواسعة لتحفيزھم على ترسيخ اإليمان باy
وزيادة التقوى.
!  [& ِْ; @8A .%  l "XْF; <$<yالحديد 20/أي أن
ثانيا ً :لقد جمع بين الترغيب والترھيب بقوله ];   َ9` l"rH
العذاب الشديد يؤول إليه من اختار متاع الغرور او بتعبير آخر من َغرَّ ْت ُه الدنيا فلم يعمل آلخرته والمغفرة
)(123
والرضوان سيظفر بھما من اختار اآلخرة وعمل ألجلھا
فھالّ اخترتم المغفرة والرضوان وسارعتم
إليھما؟.

) (123ينظر  :مجمع البيان .240/9 :

 [>?$ .%  @BC% $ @8A ُLْ#َ O َc] .10الجمعة : 4/
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ] [ِgJْ ِLْ#َXْ ;ُc @8A ; >?$ .%  @BC% $ @8A ُLْ#َ O َcوفيه ترسيخ حقيقة اللطيف أو

التفضل اإللھي على من يشاء من عباده وإن العبد ال يستحق بعمله جزا ًء من  fوإنما يثيبه يوم القيامة تفضالً من
%&َ' g
% ُ6%Aَ ` .b $ @8A Lْ  g
عنده سبحانه وھو صاحب الفضل العظيم ومصداق ذلك قوله تعالى ]% ُ6%^ِd V Aَ ` b:Bَ َ+ Lْ ُ-
 [M-a[ gالحجرات 17./
% ُ):ُ/ %&ِd ِ&pِq g
% ُ/ <2
 [f8/Z)َ $ @َ  BC% $ K98 ] .11الليل: 18/
جاءت ھذه اآلية بعد قوله ];^ [fَBْ َt ,5V:Nالليل 17/وفيھا التأكيد على أن ھذه الصفة ثابتة وراسخة

ومستمرة وھي صفة إعطاء الزكاة عند ھؤالء المتقين أو بتعبير آخر فان من شروط التقوى ثبوت ھذه الصفة عند
من يوصف بالتقوى بقصد التقرب إلى  fلذلك نفى ان يكون المال المبذول مقابل خدمة أو جزاء نعمة قدمت إليه.
واآلن ما سر حذف الياء في قوله ];^ [M:C% ْ @8A C% $ x%؟

لقد ورد ھذا المقطع ضمن آيات* تتحدث عن المنافقين وما سيؤول إليه أمرھم ثم نستثني منھم من تداركوا
أنفسھم و "رجعوا إلى  fببقية نور االستعداد وفتول مداد التوفيق وأصلحوا ما أفسدوا من استعدادھم بقمع الھوى
وكسر صفات النفس ورفع حجب التقوى بالزھد والرياضة واعتصموا با yبالتمسك بحبل اإلرادة وقوة العزيمة في
)(124
التوجه إليه وأخلصوا دينھم بإفناء موانع السلوك من صفات النفس وإزالة خفاء الشرك"
 .ثم تنتقل إلى الوعد
اإللھي للمؤمنين باألجر العظيم .وقد حذفت الياء من آخر فعل اإليتاء للداللة على سرعة قبول التوبة وأن f
سبحانه سريع الرضا على عباده فما أن يتوب اإلنسان إال قبلت توبته** وألحقه  fبالمؤمنين المطيعين وشمله
العطف اإللھي والرحمة الالمتناھية والعطاء األخروي الالمحدود ومصداق ذلك قوله تعالى ];.% ` َ % 8) ُL5ْ$ K98 2
` [َ]0V* .% ` ُX%$; _a5الشورى 25/فما أسرع أن يقبل التوبة عن عباده ليعفو عنھم وكأنه قال "وھو الذي يقبل سبب
)(125

العفو عن عباده"
وكأنھا دعوة إلى ھؤالء المنافقين لاللتحاق بالركب اإللھي فما أن يتوبوا إلى  fويخلصوا
في دينھم إال وانخرطوا في ركب المؤمنين وصاروا منھم وسيظفرون بما يظفر به ھؤالء المؤمنون من األجر
العظيم .وجيْ ء بـ )سوف( ھنا إيذانا ً بأن ھناك مھلة زمنية بين الحصول على ذلك اآلجر وبين ھؤالء التائبين وھي
مھلة أو مرحلة االنتقال والنقاء ثم الحصول على ذلك األجر العظيم "ثم أوقع أجر المؤمنين في التسويف النضمام
)(126
 .وفي الحذف أيضا تنبيه للمؤمنين الذين قد تصيبھم الغفلة أحيانا ً ويمسھم طائف من
المنافقين إليھم و fأعلم"
الشيطان وإذا بھم يرتكبون المعاصي لذا عليھم أن يعودوا إلى  fويستغفروا لذنوبھم وذلك قوله ]cd % َ8B .$98 V&ِd

.% Mَِ9%َ9( 142) A-َ 8+ِd @8A &;"ُ/ْ9$ َ+; V: &;> "$ fَ *ُ/ َ- lV fَ ِd َ- cd; g
* وذلك قوله تعالى ]% ,`ar 2; @8A &`aَ$ M :ْ V&ِd
@8A ُA%NBَ %&َ' &;<$ِ"ُBَ' M:C% ْ ِ&;a .%  > ;% َ' .$ِ" َ6ْ ;ُ98)Bَ َ+ :S .$98 ,$b َ'$( 143) ِ5^ @َ <ِNBَ .% Aَ َ @8A Lْ Aْ#$ .% ; >َ+C2 fَ ِd َ+; >َ+C2 fَ ِd َ+ O َc
@8A g
% ,:$a Aَ %rَ'; @8A ِ )َ %` ; (Aَ %[َ'; َB .$98 8+ِd ( 145) 41َ g
% ,َ <ِNBَ .% َ ; ِV: .%  ِLَX%^َt %V<  M :ْ V&ِd( 144) :ِ5 ً1oَ Aْ ^ g
` َ% ُ6%A
َ [J` "%Uَ' M:C% ْ @8A C% $ x% ^; M:C% ْ  O]َ ;% ُDالنساء .(146 – 142) /

)(124تفسير القرآن الكريم )ابن عربي( .294 – 293/1 :
** المقصود ھنا التوبة النصوح وال مجال ھنا لتوبة جلب المنافع أو دفع المضار بل يترك ما كان يفعله من القبيح ويخلص  yطلبا ً
لمرضاته بطبيعة الحال.
) (125المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات .364/1 :
) (126الجامع ألحكام القرآن .426/5 :

@8A ;"َ/َc g
 [&;"%5 gاألعراف 201/و] % ,*ُX1ْ َ' Aَ mَ ;% َ' ً?َ ُAَ cd .$98
% 2 chَ ;"8/َ9Bَ ِ&َo%V? .%  }eَ g
*% ,V
[gآل عمران 135/وكأن سرعة أداء اللفظ تحثھم على التذكر السريع والرجوع إلى  fومصداق
َ^% ِ,ُِ1ُ9 ;"َXْF)َ %
 [gالنساء 147/بمعنى أَيُّ َشيْ ٍء يفعل  fبعذابكم
% ُ):% S; g
"% ُB
% َ6y %&ِd g
ذلك قوله تعالى ] % ُ6ِ َ9ِ @8A ُLْX$
أيعذبكم تشفيا ً أم طلبا ً للمنافع ودفعا ً للمضار؟ كل ذلك "محال بحقه ألنه تعالى غني لذاته عن الحاجات ُم َن َّزهٌ عن
)(128
جلب المنافع ودفع المضار"
وھل يمكن في ظل العدالة اإللھية أن نتصور أنه خلق الخالئق ليعذبھم؟ إنه ظلم
وعبث وحاشا  yأن ينسب إليه ذلك وإنما خلقكم ليرحمكم تلك الرحمة اإللھية التي يستظل تحت ظلھا المؤمن
والكافر ومن رحمته أنه فتح باب التوبة للخارجين عن سواء السبيل ليعودوا إليه الم ترَ كيف استثنى سبحانه من
تاب من ھؤالء المنافقين من المصير المروِّ ع الذي ينتظر من لم يعد إلى الطريق الحق أال وھو الدرك األسفل من
النار بل إنه ألحقھم في ركب المؤمنين ووعدھم بما وعد به المؤمنين من األجر العظيم.

)(127

 [M:C% ْ ِ :% ُ1 :%Aَ `  O َ9َ/] .2يونس: 103/

)(129

قرأ الكسائي وحفص ويعقوب بإثبات الياء مخففا )ننجي المؤمنين( وقرأ غيرھم بالتشديد
 .وھما لغتان
)(130
جي( و ) َنجّ ى ُي َنجِّ ي( جاء القران بھما إجماعا ً
 .وما جاءوا به من تعليالت لتوجيه
فصيحتان من )أَ ْنجى ُي ْن ِ
الحذف في ھذه اآلية ال يعدو ما ذكرناه في توجيه حذف الواو أو الياء في األمثلة السابقة.
لقد جاء الفعل )ننجي( على أصله سِ َّ
ت مرات في خمس آيات كلھا بتشديد الجيم إال في واحدة بالتخفيف
ً
سرعة في األداء أما قوله
والمعنى الغالب في ھذه اآليات ھو التأكيد على تحقق فعل اإلنجاء وھذا المعنى ال يتطلب
] [M:C :1ففيه إشارة إلى سرعة اإلنجاء وليس مجرد وقوعه وھذا المعنى يتطلب مثل تلك السرعة في األداء.
وھذه اآليات ھي :

 [O1<5ِ O0N:ُ1] .1يونس : 92/
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ] َ ْ  [&ُA َFَ :B$S .% ` ِV: .%  4 َ/ V&ِd; ً$S OَXAْ r .%  &ُ6)َ  O1<5ِ O0N:ُ1 %ومن

تحليل ھذه اآلية يتبين لنا ما يلي :
أوالً :توكيد وقوع ھذا اإلنجاء ألنه إنجاء غير متعارف عليه لذا من شأنه أن يكون مدعا ًة للعظة والعبرة فإن
)(131
"ھذا اإلنجاء ال يفيدك في شيء وإنما ھو عالمة لمن وراءك من الناس"
.
ثانيا ً :الداللة على أن ھالك فرعون واقع ال محالة ألن التأكيد على إنجائه بدنا ً ال روح فيه يعني إثبات حقيقة
ھالكه ألن قومه كانوا يعتقدون أن فرعون ال يھلك أبداً.
ثالثا ً :عِ لّة إنجاء البدن ھي أن يكون لمن خلفه من قومه دليالً واضحا ً بيِّنا ً على ھالكه ولكي يكون الدليل بيِّنا ً
ال بد من أن يكون اإلنجاء كامالً أي بكامل بدنه من دون نقص في أي عضو من أعضائه لذا أثبت الياء
لترسيخ حقيقة إنجاء بدنه كامالً في األذھان.
رابعا ً :لتحقيق نوع من المقابلة بين لفظ اإلنجاء وبين ھيأة ذلك اإلنجاء فكما أن اإلنجاء وقع على البدن بكامله
ولم ينقص من أعضائه شيء فإن فعل اإلنجاء جاء بكامل حروفه من دون أن يعتريه نقص فيھا.
 [ % َ8B .$98 0N:ُ1 Vgُw] .2مريم : 72/

)(127ينظر  :التبيان في إعراب القرآن .401/1 :
) (128التفسير الكبير .88/11 :
) (129ينظر  :التبيان في تفسير القرآن  ،503/5 :الجامع ألحكام القرآن .387/8 :
) (130ينظر  :الكشف عن وجوه القراءات العشر .523/1 :
) (131الكشاف .289/2 :

َ91َ ; % َ8B .$98 0N:ُ1 Vgُw( 71) #ْ )ْ  O0 fَA` &َ/ 2aِ ; 8+ِd g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ];% ُ6:%  %&ِd
 [ ِU , M 8Jوإذا تأملنا ھذه المقاطع تبين لنا ما يلي:

أوالً :توكيد أن فعل اإلنجاء يقي المؤمنين من الدخول في نار جھنم لكن ال يقيھم من الورود عليھا أو بتعبير
آخر فإنه لمّا كان اإلنجاء من الوقوع في النار ال يغني عن الورود أو المرور عليھا جاء اإلنجاء مقصراً
ت سريعا ً على غير عادته إيذانا ً بأن ھناك مرحلة تسبق اإلنجاء من الوقوع
خطواته إن صح التعبير ولم يأ ِ
في النار أال وھي مرحلة الورود عليھا وذلك قوله "وإن منكم إال واردھا" وتأكد ذلك بالعطف بالحرف )ثم(
ً )(132
ً
ً
تنقية لنفوسھم من ك َّل شائب ٍة او دنس
تكفي لتحقق مرحلة الورود وكأن في الورود
مھلة زمنية
الذي يفيد
.%  Kِ"%NBَ L .%  g
ثم يساقون إلى الجنان راضين مرضيين ومصداق ذلك قوله تعالى ]; َ% 2ِ;<[   :%`Z1
َ [,1ْ َt gِ,)%(Bاألعراف.43/

ثانيا ً :اإلشارة إلى ثقل التقوى التي تكون درعا ً لصاحبھا لتحصنه من النار بل إنھا َل َتسْ َتلُّ ُه من فم جھ ّنم وتلفظه
بعيداً عن النيران لتودعه في مستقر الجنان.
"24)  "y َ+; a
ثالثا ً :وبعد إنجاء المتقين يذر الظالمين في جھنم يمكثون ]%  , &ُ-;ُ9$ َ+( 23) َ%َ' , M َِ+
( [ً-َ ِ; > ZU( 25) ً-V*َ;  8+ِdالنبأ ).(26 – 23
 [M:C% ْ ِN:% ُ1 O َ9َ/;] .3األنبياء : 88/

ورد ھذا المقطع ضمن قوله ];O1َ (%5^ k1ْ َ' 8+ِd @َ ِd َ+ %&َ' ُAIJ  ia:َ @%Aَ ` <ْ1َ .% َ %&َ' V.Jَ َ 5َF Y2َc ْcِd ِ&b: َc

 [M:C% ْ ِN:% ُ1 O َ9َ/; 0gَFْ .%  _:%VN1َ ; @َ :%5N)َ %^َ ( 87) M 8J .%  k:ُ/ 1ِdاألنبياء  (88-87) /وفيه :
أوالً :توكيد أن إنجاء المؤمنين واقع ال محالة ونظير ذلك قوله تعالى ];  [U"ْ @َ Lْ %N$ @8A ِj8)$ .%الطالق.2/

ثانيا ً :إشارة إلى ثقل الغ ّم على نفس اإلنسان وتأكد ھذا المعنى بقرينة ]; َ [0gَFْ .%  _:%VN1وھو غم الظلمات

الثالث المشار إليھا في قوله ] َ [ُAIJ  ia:وھي ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت

)(133

وقد عبّر بصيغة

) َف َّع َل( لما في ذلك من داللة على التكثير والمبالغة.

 [@Aَ %2َ'; @V:0N::َ ] .4العنكبوت : 32/

"M َm ُ1َ/ ,Aَ %2َ' V&ِd $
 ^% َْ _92 ِL%2َ' ُ6A%, 81ِd ُ َ- i"%?5ْ ِ g2 "%ِd :ُA
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]; َ% >U V
g
 ^% ِ,ِ > ^ ًeُ :ُA
)% >U %&َ' Vَ ; ( 32).$ِ"َِFْ . %k1َ َ/ @Bَ َ'"% 8+ِd @Aَ %2َ'; @V:0N::َ , .% ِ gAَ %`َ' .%(1َ ُ َ- ًeُ , V&ِd َ3َ-( 31
 [.$ِ"َِFْ . %k1َ َ/ OBَ َ'"% 8+ِd OAَ %2َ'; َ bN: 81ِd %&Z%(Bَ َ+; %َBَ َ+ ُ َ-; `%َc gالعنكبوت ) .(33 – 31وإذا تأملنا
;َ َ% ِ,ِ 7

ھذه المقاطع تبَّين لنا ما يلي :
ً
ً
قضية منطقية َح ُدھا األول ھو توكيد إھالك أھل القرية التي ينتمي إليھا لوط Β
معادلة أو
أوالً :إن ھناك
بقرينة صيغة اسم المفعول وحدھا الثاني ھو توكيد صفة الظلم عند ھؤالء القوم بقرينة الحرف المشبه بالفعل
وبحذف الحد المشترك وھو )أھل القرية( نستنتج أن إھالك الظالمين ثابت ومستقر بل ھو حقيقة كبرى :

) (132ينظر  :معاني الحروف  ،105 :ارتشاف الضرب من لسان العرب.638/2 :
) (133ينظر  :الكشاف .132/3 :

إھالك
أھل القرية

أھل القرية
ظالمون

إھالك الظالمين
ألن من سنن  fفي األرض إھالك الظالمين ]; َ  [$  :* < . ; ،$<%5Bَ @8A V:* <ِNBَ .%فاطر43/وقد كتب
)(134

على نفسه أنه ال يفوته ظلم ظالم وفي الرواية أن الظالم جند  yينتقم به ثم ينتقم منه
 .ومن سنن  fفي األرض
أيضا ً إنجاء األنبياء إذا وقع العذاب على المكذبين والظالمين من أقوامھم .ولكي يستقيم طرفا المعادلة أعني )إھالك
الظالمين( في الطرف األول وفي الطرف الثاني )إنجاء األنبياء والمرسلين( ال بد من الحرص الشديد على إنجاء
نبي  fلوط Βلذا جاء توكيد أن اإلنجاء حاصل يقينا ً بقرينة المؤكدات التي أحاطت بفعل اإلنجاء ابتدا ًء من الم
التوكيد إلى صيغة ) َف َّع َل( إلى إثبات الياء في آخر الفعل وانتھا ًء بنون التوكيد الثقيلة.
ثانيا ً :إن في إثبات الياء إشارة إلى ثقل النبوة الذي يتطلب الحرص الشديد والمبالغة في التأكيد على إنجاء
األنبياء والمرسلين لذا أعقب ما جاء به من مؤكدات أحاطت بفعل اإلنجاء أعقب ذلك بصيغة اسم الفاعل
)إ ّنا ُم َنجُّ َوك( لتزيل وجه كل غموض وتقطع دابر كل شك.
ثالثا ً :إن التعبير عن إھالك قوم لوط بصيغة اسم الفاعل كان للتأكيد على صدور أمر اھالكم إلى حيث ال
رجعة وليس لتأكيد وقوع العذاب ولكن األمر قد التبس على إبراھيم  Βوظن أن العذاب قد وقع عليھم
فكان اعتراضه منطقيا ً ولم يكن عن شك في وقوع اإلنجاء فلم يقل )إن لوطا ً فيھا( بل قال )إن فيھا لوطا ً(
أي انه ال يزال موجوداً في تلك القرية ألن إبراھيم كان يعلم أن لوطا ً ما يزال موجوداً في تلك القرية ولم
يغادرھا وإلزالة ھذا االلتباس عبر عن اإلنجاء بصيغة الفعل المضارع ولم يعبر بصيغة اسم الفاعل
ليوحي أن العذاب لم يقع وإنما حكم عليھم بالھالك ولكن الحكم لم ُي َن َّف ْذ بعد من خالل توكيد أن اإلنجاء ثابت
ومتحقق ولكنه لم يقع بعد.
رابعا ً :لمّا كان إنجاء النبي يسبق نزول العذاب على قومه تكريما ً للنبي وتشريفا ً لمنزلته بقرينة ]; &َ/
 [gاألنفال 33/فإنه لم يعبر عن اإلنجاء بصيغة )اسم الفاعل( كما عبر عن اإلھالل بتلك
% ِ, k1ْ َ'; g
% ,9 @8A
الصيغة لئال يوحي أن اإلھالك سابق واإلنجاء الحق .ولكن لما دخل الخوف إلى نفس لوط  Βوضاق
بمالئكة  fذرعا ً بعد أن دخلوا عليه فإنھم أخبروه بصيغة اسم الفاعل )إنا منجوك( بأنھم من يتولى مھمة
إنجائه ليزيلوا ما علق في نفسه من خوف ويكشفوا عنه ما أصابه من َغ ٍّم وحزن  .وقد عبر بالصيغة
االسمية مع أن األمر لم يحدث بعد وذلك "للداللة على أن األمر بمنزلة الحاصل المستقر الثابت")..(135
واآلن ما سر حذف الياء في قوله "ننج المؤمنين"؟
.$ِ"J)َ :% ْ .%  g
% ُ6 1ِd ;"J)َ 1ْ َ Lْ ُ- g
لقد ورد ھذا المقطع ضمن قوله ] َ% ِ,A%5-َ .%  % Aَ r .$98 ِV$َ' Lَ ْ  8+ِd &;"J)َ :% $ Lْ ,
) [M:C% ْ ِ :% ُ1 :%Aَ `  O َ9َ/ :S .$98 ; :Aَ ^ 0N:ُ1 Vgُw( 102يونس (103-102)/وفيه عدة أمور نوجزھا بما يلي:
أوالً :قال سبحانه ] [ :S .$98 ; :Aَ ^ 0N:ُ1 Vgُwفاخبر عن حكاية حال ماضية

)(136

على ان "تجعل ثم

لإلخبار") (137وھو إخبار عمّا جرت به عادة  fفي إھالك من تقدم من األمم) .(138أي يكون المعنى أھلكنا

) (134لمعرفة تفصيل ذلك ينظر  :صحيح مسلم باب )تحريم الظلم( 133/16 :وما بعدھا.
) (135التعبير القرآني .24 :
) (136ينظر  :الكشاف .293/2 :
) (137القطع واالئتناف  ،383 :ينظر  :دراسات السلوب القرآن الكريم .121/2

الماضين لمّا َك َّذبُوا الرسل ثم نجينا الرسل ومن آمن بھم فإنه سبحانه إذا أراد "إھالك قوم استحقوا الھالك
نجّ ى رسله من بينھم وخلّصھم من العقاب وي َُخلِّصُ مع الرسل المؤمنين الذين أقروا له بالوحدانية وللرسل
بالتصديق") (139وقد اثبت الياء للداللة على أن ھذا األمر واقع وثابت وكأنه سبحانه أراد أن يرسخ ھذه
الحقيقة في أذھان المؤمنين من أُمة محمد  2بعدما أشعرھم بما حل بالمكذبين من األمم الماضية وما سيحل
.[g
بالمكذبين من ھذه األمة وذلك قوله ] َ% ِ,A%5-َ .%  % Aَ r .$98 ِV$َ' Lَ ْ  8+ِd &;"J)َ :% $ Lْ ,

ثانيا ً :يفھم من قوله تعالى ] [:%Aَ `  O َ9َ/أن  fال يجب عليه شيء لعزته وإنما يجب منه لصدقه ووفائه
)(140

أو بتعبير آخر فإن إنجاء المؤمنين من ھذه األمة مثل إنجاء الرسل والمؤمنين من األمم السابقة
بالعھد
ھو واجب من  fسبحانه بحسب الوعد والحكم ال بحسب االستحقاق ألن العبد ال يستحق على خالقه
)(141
شيئا ً
وقد حذفت الياء للداللة على عدم رسوخ أو ثبات ھذه الحقيقة في أذھان المؤمنين من ھذه األمة
ت بـ )الرسل( ھنا الن ھذه الحقيقة ثابتة
لذا جيْ َء بـ)حقا ً( لتأكد ھذه الحقيقة وترسخھا في أذھانھم .ولم يأ ِ
وراسخة عندھم ال تحتاج إلى توكيد.
ثالثا ً :إن في حذف الياء في آخر الفعل )ننجي( داللة على سرعة إنجاء المؤمنين المتمثلة في قوله ];Lَ -
 ` [0KaNْ fَAھود 44/في مقابلة سرعة إھالك
% )َ %^ ; "%َt  #ُ-; >ْ T; A-ْ َ' >^$; > Aَ % s%َ'$

المكذبين والمصرين على كفرھم وعنادھم أو سرعة نزول العذاب فلما كان سبحانه يتوعد المكذبين
 [ٍY$ِ"َِ R%5b %َ ' R%5b gھود81/
بالھالك السريع وقرب نزول العذاب المتمثل في قوله تعالى ]% 2<`%  V&ِd
وقوله ]; َ [M(ِ5% Q ُoْ >َ+C2 "ِ a V&َ' "%َt O َc @%َ ِd :%َ#-الحجر 66/وقوله ] َ َ[,Aَ  ^ , ` :Aْ U َ1"%َ' >U VA
[M(5 ُ(%V gالحجر 83/فإنه وعد
 [M-ِ"%? ُ(%V gالحجر% ,Bْ َ9rَDَ ] 73/
ھود 82/وقوله ] َ% ,Bْ َ9rَD

المؤمنين بسرعة اإلنجاء ليبعث الطمأنينة والسكون في نفوسھم.
رابعا ً :تحقيق نوع من الموازنة بين طرفي المعادلة وھما )ننجي( في الطرف األول و"رسلنا والذين آمنوا"
في الطرف الثاني فلما سقط لفظ )الرسل( من الطرف الثاني للمعادلة سقطت الياء من آخر الفعل )ننجي(
)(142
.
في الطرف األول ليبقى طرفا المعادلة متساويين
خامسا ً :لما كان السياق في قوله "ننجي رسلنا والذين آمنوا" في معرض االبتالء واالختبار أثبت الياء في
حين حذفھا في قوله "ننج المؤمنين" ألن السياق في معرض العقوبة أو بتعبير آخر فأن االبتالء يقابله
الصبر في حين العقوبة تقابلھا سرعة اإلنجاء وھو لون من ألوان التأديب والحث على عدم التقصير.
سادسا ً :لما سقط لفظ )الرسل( من سياق النص -أعني من قوله تعالى ] -[M:C% ْ ِ :% ُ1 :%Aَ `  O َ9َ/جاء

حذف الياء من آخر الفعل )ننجي( استشعاراً بانتفاء ما يحمله لفظ )الرسل( من داللة على ثقل النبوة وعظمة
األنبياء والمرسلين وما لھم من شأن عظيم ومنزلة كبيرة عند  fھؤالء الذين تصدوا للنبوة وحملوا الرسالة َّ
وأدوا
ً
ّ
رحمة
بحق
األمانة وب َّلغوا الشرائع وأنقذوا الثقلين من الضاللة وأخرجوا األمم من الظلمات إلى النور فكانوا
للعالمين .بل كانوا أُمما ً ال أفراداً وذلك قوله ] [@8A ً)1-َ ًVُ' &َ/ g2 "%ِd V&ِdالنحل 120/ألن صالح األمم بصالحھم
وفسادھا بفسادھم – أجلھم  fعن ذلك ونزھھم عن كل عيب وريب – ومصداق ذلك قوله تعالى ] ِ"%َFِ *ْX1َ Lَ )َ -َ .%
) (138ينظر  :البحر المحيط  ،194/5 :تفسير المنار487/11 :
) (139التبيان في تفسير القران .504/5 :
) (140ينظر  :لطائف االشارات .118/3 :
) (141ينظر  :البحر المحيط .195/5 :
) (142ينظر  :التبيان في تفسير القران .503/5 :

َ [U V: %َ' 81َDَ6َ 2%َ' .% ; U V: Lَ )َ -َ 81َDَ6َ ِs%َt  \a*َ ;% َ' ٍْX1المائدة 32/فأيُّ موت أشد من
الضاللة؟ وأيُّ حياة أكرم من الھداية؟ وقد أشار سبحانه إلى تلك األمانة التي تصدى لھا األنبياء بقوله ]:ْ"` 81ِd
 [ً+,U ُAmَ &َ/ @81ِd &*1ْ ِP ,Aَ ; ,:%  .َْX%yَ'; ,:Aْ %($ %&َ' .%َDَ ِ35ِNْ ; ِs%َt ;  ;V* fَA` َ 1َ َtاألحزاب 72/فإذا كانت

األمانة تعني الشرائع أو الكتب السماوية فأن الجبال والسماوات واألرضين أبين أن يحملنھا وحملھا اإلنسان ولوال

التسديد اإللھي لكانوا ظالمين ألنفسھم بحمل ھذه األمانة العظيمة ومصداق ذلك قوله ];`iَFَ @V aS f
[ A-َ ً]%y g
"% ِ,%َ ِd .َ/
[)طه (121/و ];)[<ْ1َ .% َ %&َ' V.Jَ َ 5َF Y2َc ْcِd ِ&b: َcاألنبياء  (87/و ]; َ % Bَ %</ %<ََ َ :)ْ V5wَ %&َ' َ+%
)اإلسراء (74/ومن أين لھم العلم بالشرائع واألحكام وھم ])[ >y ِ 8+ِd @Aْ ` .%  \>% ?ِ &ُo($ َ+البقرة (255/وھو
) [gالعلق (5/و];`) [,8Aُ/ >%^َt aS g8Aالبقرة (31/و ]ِY%َFْ g ` 2
% Aَ %$ g
الذي ]`% َ  &*1ِP g8A
)[ gيوسف (76/ذلك ھو )[g6(ْ gAْ ] fالتحريم.(2/
; ?)[la,Vالحشر (22/و] َ % A` ٍgA` Kc Lُ/ 7َ %
 3ـ ])[ @1ْcِhِ 8+ِd ْX1َ g8Aَ6Bَ َ+ ْD$ % $ھود. (105/

قرأ نافع وأبو عمر والكسائي بإثبات الياء في الوصل وحذفھا في الوقف) .(143وقرأ ابن كثير ويعقوب
بإثباتھا في الوصل والوقف) .(144والباقون بحذفھا في الحالين كليھما) .(145لقد ورد الفعل في رسم المصحف بغير
ياء وھو في موضع رفع) (146وقد "حذفت الياء اجتزاء بالكسرة وھي بمنزلة ما استعمل محذوفا ً مما لم يكن ينبغي
في القياس حذفه على شاكلة قول العرب على ما حكاه سيبويه والخليل
بال  (148)"..وفي ذلك يقول مكي
أدر( بحذف الياء من الفعل") (147وعلة ذلك "التخفيف كما قالوا  ،ال
أدر وال أ ُ ِ
ِ
)ال ِ
بن أبي طالب "االختيار حذفھا استخفافا واتباعا للمصحف وألن عليه أكثر ال ُقرّ اء") (149وقد جمع أبو حيان في
توجيه الحذف بين التخفيف والتشبيه بالفواصل وذلك قوله "ووجه حذفھا في الوقف والتشبيه بالفواصل وقفا
ووصال
أبال  (150)"...ويرى ان الوجه ھو اثبات الياء في حالتي الوصل
أدر وال ِ
التخفيف كما قالوا  :ال ِ
)(151
وفي ذلك يقول العكبري "الجيد إثبات الياء اذ ال علة توجب حذفھا وقد حذفھا بعضھم اكتفاء بالكسرة
والوقف
عنھا وشبه ذلك بالفواصل  (152)"...وعن الكسائي قوله في توجيه الحذف :عِ لَّ ُة الوقف بغير ياء ھي أن الفعل السالم
يوقف عليه كالمجزوم فحذف الياء كما يحذف الضمة) (153وقد احتج أبو عبيد لحذف الياء في الوصل والوقف بأنھا
لغة ھذيل) (154وقد رد النحاس على ذلك بان ھذا الحذف قد حكاه النحويون وذكروا علته وأنه ال يقاس عليه وھو
يرى أن الوجه "أن ال يوقف عليه وأن يوصل بالياء ألن جماعة من النحويين قالوا ال وجه لحذف الياء وال يجزم

) ( 143ينظر  :إعراب القرآن )النحاس(  ، 111 - 110/2 :التيسير في القراءات السبع . 127:
) ( 144ينظر  :التبيان في تفسير القرآن  ، 63/6 :تقريب النشر . 126 :
) ( 145ينظر  :البحر المحيط  ، 161/5 :السبعة في القراءات . 339 :
) ( 146ينظر  :معاني القرآن . 27/2 :
) ( 147مجمع البيان . 192/5 :
) ( 148النشر في القراءات العشر . 292/2 :
)( 149الكشف عن وجوه القراءات السبع . 333/1 :
) ( 150البحر المحيط . 262/5 :
) ( 151ينظر  :المصدر نفسه والصفحة نفسھا .
) ( 152التبيان في إعراب القرآن . 714/2 :
) ( 153ينظر :الجامع ألحكام القرآن . 96/9 :
) ( 154ينظر  :الكشاف . 335/2 :

الشيء بغير جازم") (155وفي ذلك يقول الزجّ اج :إن األجود في النحو إثبات الياء والذي أراه اتباع المصحف
واجماع القراء ألن القرّ اء ُس ّنة ). (156
والمالحظ أن علماء اللغة والتفسير يحرصون على ايجاد العلة النحوية التي تسوِّ غ ذلك الحذف غير
ملتفتين إلى العلل المعنوية لذا نراھم يلتزمون الصمت تجاه مثل ھذا الحذف إذا لم يو ّفقوا في إيجاد مثل تلك العلل
التي تتصل بالجانب اللفظي ال المعنوي في حين اتجه الزركشي اتجاھا آخر راعى فيه الجانب المعنوي ملتفتا إلى
ما يكمن وراء ذلك الحذف من أسرار معنوية معلالً الحذف بأنه "إتيان ملكوتي آخره متصل بما وراءه من
الغيب"). (157
لقد جاء الفعل )يأتي( على أصله في ثمان آيات خاليا ً من عنصري المفاجأة واإلبھات إال في اآلية التي نحن
في صددھا لذا أثبت الياء في كل ھذه اآليات في حين حذفھا في ھذه اآلية المقرونة بھذين العنصرين .وھذه اآليات
ھي :
 ) [ ِ%? ِ BD$البقرة: (258/
 1ـ ] ََ V&h
fَ ِd "Bَ g
ورد ھذا المقطع ضمن آية المحاججة بين إبراھيم  Βوطاغية عصره النمرود وذلك قوله تعالى ]' َ %

ِ%V? ِ BْD$ @8A V&ِhَ g2 "%ِd َ3َ- kُ'; ِ%ُ' َ1َ' َ3َ- k$; ِ%($ K98 0 g2 "%ِd َ3َ- ْcِd OAْ ْ @8A _َBS %&َ' @0  g2 "%ِd V K98
 [M 8J % َْ K<%,$ َ+ @8A ; "َXَ/ K98 kِ,5َ ِ!ِ"ْFْ . ,ِ ْDَ 7ِ"%?ْ .وفيه اتى إبراھيم ـ بعد ان جادله النمرود في أمر
اإلحياء واإلماتة وذلك قوله تعالى] [ kُ'; ِ%ُ' َ1َ' َ3َ- k$; ِ%($ K98 0 g2 "%ِd َ3َ-ـ بحقيقة ال يماري فيھا أحد
وھي حقيقة اإلتيان بالشمس من جھة المشرق
يؤمن بھا المؤمن والكافر على ح ٍّد سواء .

)( 158

وقد أثبت الياء في آخر الفعل للداللة على أنھا حقيقة راسخة

 َِ )[ٍ ٍ%المائدة. (54/
 2ـ ] َ*َ BD$ x
fَA` \8 cَ' @1َ b5($; g
% ,b5($ ٍ% َِ @8A BْD$ x% *َ @:$a .% ` g
" َ% ُ6:%  V<B
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]% $ .%  :S .$98 ,$b َ'$
 [ gوفيه :
ْ  A`  ^ ; @8A ; >?$ .%  @BC% $ @8A ُLْ#َ O َc ٍg}َ+ َ % َ &ُ َ$ َ+; @8A ِLِ5^  &;<2N$ .$ِ" َ6ْ fَA` \lVZ`َ' M:C%

أوالً :توكيد حقيقة وجود مثل ھؤالء المؤمنين الذين يتمتعون بصفات تزيد من شرفھم وعلو شأنھم وفضلھم
ً)(159
على سائر المؤمنين فھؤالء أشداء في دينھم يجاھدون في سبيل  fخافضين للمؤمنين أجنحتھم تواضعا
.
ثانيا ً :إشارة إلى علو منزلة ھؤالء لما اختصّوا به من ھذه الصفات أو الفضائل وإن ھذه الصفات ھي مقياس
 [ @1َ b5($; gأي أنھم وصلوا إلى ھذه الدرجة من االتصال با yلما
التفاضل بين المؤمنين عند  fبقرينة ]% ,b5($

اتصفوا به من اإليمان با yوالغضب في  fواإلخالص له سبحانه والتواضع للمؤمنين والشدة على أعداء f
) [gالحجرات (13/وقد أرجأ ھذا األمر
% ُ/َBْ ' ِ <:% ` g
"% ُ6
والجھاد في سبيل  fونظير ذلك قوله ] ْ/' V&d

باستعمال حرف التسويف وھو )لفظ ترجئة وعدة وإطماع(
بمثل تلك الصفات .

)(160

 3ـ ]) [ O0 $S T% BD$ $األنعام. (158/
) ( 155إعراب القرآن )النحاس( . 111/2 :
) ( 156ينظر  :الجامع ألحكام القرآن . 97/9 :
) ( 157البرھان في علوم القرآن . 402/1 :
) ( 158ينظر  :البحر المحيط  ،288/2 :في ضالل القرآن.16/3 :
) ( 159ينظر  :الكشاف . 504/1 :
) ( 160مجمع البيان  ، 130/3 :ينظر  :الجنى الداني في حروف المعاني . 431 :

لتحفيزھم على الثبات في دينھم والتحلي

$S T% BْD$ % $ O0 $S T%  BْD$ ;% َ' Ob  BْD$ ;% َ' َُ6}ْ g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]% ,BْDBَ %&َ' 8+ِd &;"ُJ:$ Lْ 2
 [ &;"J)َ : 81ِd ;"J)َ 1 ِLُ- "%r ,1pِd  %k5*َ/ ;% َ' ُL%5-َ .%  %k:S %.ُ6Bَ gوفيه توكيد حقيقة طالما
% َ ,ُ1pِd *ْX1َ َX:$ َ+ O0

)(161

حرص القرآن على إثباتھا وترسيخھا في العقول وھي حقيقة قيام الساعة لذا أكد مجيْ ء ھذه اآليات والدالئل
.
 4ـ ])[ @Aَ $ِ;DَB BD$ % $األعراف. (53/

 ^:َ Lْ ,َ 0j(ْ ِ :0 ُL
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]% >U %<-َ ُL%5-َ .%  _*1َ .$98 ُ3ُ$ @ُA$ِ;ْDBَ BْD$ % $ @Aَ $ِ;ْDBَ 8+ِd &;"ُJ:$ Lْ 2
[ &;")َ ْX$ ُ1َ/  gوفيه :
% ,:% ` 8Lَ; g
 % ,*ُX1َ' ;"*r %<-َ ُL%1َ V:ُ/ K98 "%َ Lَ %:َ ba"ُ1 ;% َ' :َ َX%?َ >َXy .%
أوالً :ترسيخ حقيقة ظھور ذلك التأويل وقد تأكد ذلك بقرينة ] [_*1َ .$98 ُ3ُ$أي أن ھذا التأويل يبھتھم ويجعلھم

صاغرين مذعنين إلى صوت الحق فيعترفوا بما أنكروه في الدنيا من صدق األنبياء وصحة دعواھم وذلك
قولھم ،فھل لنا من شفيع أو رجعة إلى دار الدنيا لنؤمن بما جحدنا به من آيات  f؟ ولكن ھيھات لھم ذلك ],81d
.[g
) [gاألعراف (51/و] َ% ,*ُX1ْ ' ;"*r %<-
)[,ُA}َ- 2 ٌAَ/المؤمنون (100/بقرينة ] َ  َ% 2*:% 1

ثانيا ً :توكيد مجيء ذلك اليوم الذي يظھر في تأويل القرآن و )ويتبين لكم فيه صحة ما نطق به من الوعد

والوعيد(

)( 162

) [ َ92 gاألعراف (51/أي نسوا اليوم الذي يجمعون فيه أو قل يحشرون فيه
ألنھم ] َ% ,$ >َ *1

للحساب .
 5ـ ]) [ %O c <% .%  BD$ Vgُwيوسف(48/
]) [ %O c <% .%  BD$ Vgُwيوسف:(49/
Vgُw &ُAُ/ْDBَ V A-َ 8+ِd @A5:% ^  _;َ9َ g
% ُB%< َ َ'a M:^ %5^ &`Z
ورد ھذان المقطعان ضمن قوله ]% Bَ َ3َ-
@ ; V: |َF$ @ ` O َc <% .%  BْD$ Vgُw &:%(ُB V A-َ 8+ِd V.,َ g
% ُ)%V<-َ  .Aْ ُ/ْD$ a <y  %5^ O َc <% .%  BْD$
)[&;"%$يوسف. (49 - 47/
وفيھما ترسيخ حقيقة وقوع ھذا األمر المستقبلي وكأنه قد حصل فعال وتأكد ذلك بقرينة ] َ [@A5:% ^  _;َ9فقد

انتقل من اإلخبار إلى صيغة األمر .

 6ـ ]) [  % $ ً:S ِBD$فصلت. (40/
" 'َْ % $ :S BْD$ .%  %
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ] %r ِV:  fَAْ $ .% َ َ' :%Aَ ` &%َXْ$ َ+ :B$S  &;<(Aْ $ .$98 V&ِd
 [ 4وفيه :
  &ُA%Bَ ِ @81ِd g
`% ُ)]ْ y  ُA%

أوالً :توكيد حقيقة إنجاء المؤمنين من العذاب يوم القيامة .

) ( 161ينظر  :الكشاف . 64/2 :
) ( ( 162الكشاف . 86/2 :

ثانيا ً :الموازنة بين حال المؤمن وحال الكافر يوم القيامة او بين اإللقاء في النار المتمثل في قوله ] fَAْ $
[gأي إذا "علمتم
 [ِV:وبين اإلبعاد عنھا المتمثل في قوله ] [ً:S Bَ D$والغرض التحذير بقرينة ]% ُ)]ْ y  ُA%`d

انھما ال يستويان فليختر كل واحد منكم لنفسه ما شاء من األمرين"). (163
 7ـ ])[K<% .% \ BD$الصف. (6/

. VK<$ .%  ً-0< g
"% ُ6%َ ِd @8A ُ3^ 1ِd Lَ } "%^ِd :$ g$
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ];%  .% f*` َ3َ- ْcِd
"  [ Mِ5وفيه جاء الفعل )يأتي( بمعنى
 %(^ َ92 ُ َ- :05ْ ِ g
)% 2>U VAَ َ <%َ' @%^ K<% .%  BْD$ ٍ3^"ِ "0?5; l % 8
الظھور والخروج

)(164

وقد أثبت الياء لترسيخ حقيقة مجيء أو ظھور ذلك النبي وھو محمد 2وتأكد ذلك بقرينة ] .%

 [K<%ألن الكتب السابقة لإلنجيل َب َّش َر ْ
ت أيضا ً بھذا النبي الموعود.
واآلن ما الذي يقف وراء حذف الياء في قوله ] [ BD$ % $؟ .

لقد ورد ھذا المقطع ضمن آيات تتحدث عن اليوم اآلخر وذلك قوله ]; 2; i"ُْ َ9rَ' cd O0 ُ9%rَ' O َ9َ/
_"0rCُ1 ;( 103) a,%? % $ O َc; V: @َ Q %N % $ O َc l"rH ! َ9` xr .%  ً$H O َc  V&ِd( 102) <$<y g
  َ' _َ9%rَ' V&ِd ٌ َm
) [( 105) <^;  y gھود . (105 - 102/بعد ان ذكرت
% ,:% َ @1ْcِhِ 8+ِd ْX1َ g8Aَ6Bَ َ+ ْD$ % $( 104) \a;<% ٍLUَD 8+ِd

اآليات السابقات* خبر إھالك األمم أو القرى التي كذبت بآيات  fوظلمت نفسھا وأن  fأبادھم بظلمھم ولم يبق
منھم أثر ولم تغن عنھم آلھتھم التي عبدوھا من دون  fوفي ھذا عبرة لمن يخشى عذاب اآلخرة) (165ليؤكد على
ان اليوم الذي سيھلك فيه المكذبون آ ٍ
ت ال محالة كمجيء اليوم الذي أُھلك فيه المكذبون من تلك القرى أو األمم
السالفة  .وقد ذكر ھذا المقطع بعض صفات ذلك اليوم التي اختص بھا وھذه الصفات ھي )مجموع له الناس( و
)مشھود( و )ال تكلم نفس إال باذنه( فھو يوم يحشر فيه الناس) (166وھو يوم مشھود** فيه مشاھدة أو معاينة ويشھد
&ُ6$; ِV: fَA` > <,y ُ1ُ6)َ  ًo^; ًVُ' g
فيه الناس بعضھم على بعض وذلك قوله تعالى % ُ/:Aْ U O َ9َ/;] :
 )[%<ِ,y; j]^ , ٍْX1َ ILُ/ق (21/بل إن أعضاء اإلنسان لتشھد عليه
)[ <ِ,y gالبقرة% >U;] (143/
"% ُ6%Aَ ` ُ3^V

وذلك قوله ]) [ l4 @*Xَ1 fA` &*1ْ P Lالقيامة (14/أي "شاھد على نفسه  :عينه ويداه ورجاله"

)(167

وقوله ]<,%?Bَ $

) ( 163مجمع البيان .15/9 :
) (164ينظر  :بصائر ذوي التمييز .45/2 :
.%  @8A ِ&;a .%  &`%<$ )8 g,ُ), S g
% ,:% ` %k:َْ' َ %g,*ُX1َ' Aَ mَ .% 6َ ; g
% 2:%Aَ mَ ; . <; g
* وذلك قوله ] }-َ ,:%  O%Aَ ` @bُ1َ i"ُْ >51ْ َ' .%  O َc
)[ ٍYِ5)ْ Bَ "%َ gھود 100/ـ .(101
% 2;a َn ; O0 "%َ' >U Vَ \>% y

) ( 165ينظر  :التفسير الحديث . 85/4 :
) ( 166ينظر  :الجامع ألحكام القرآن  ، 96/9 :التبيان في تفسير القرآن . 63/6 :
** يقول المفسرون أن معنى )مشھود( ھو أنه يشھده الخالئق كلھم من الجن واألنس وأھل السماء وأھل األرض) .ينظر :التبيان في
تفسير القرآن  ، 63/6 :مجمع البيان  ، 190/5 :تفسير شبر  (237 :والذي نراه أن ھذا المعنى متحقق في قوله ];[ِ%َ $ 9:ُB
) [ً <' gالكھف (47/وقوله ]; ) [%MA َ ِjAْ َ ِ.` :ُ/المؤمنون (17/لذا ارتأينا مع ًنى
% ,:%  %aَFُ1 .% Aَ َ g
"% 2َ1
)الشورى (7/وقوله ];? %

آخر أكثر مناسبة لسياق النص ھو ما ذكرناه في المتن .
) ( 167إعراب القرآن )الزجاج( . 691/2 :

)[ &ُA$ 1َ/ ِ g,ُAU'; g,$<$' gالنور (24/وقوله ];)[&A$ 1/  g,AU' <,%?B; g,$<$' :A6Bيس(65/
` َ% ِ,%A
وقوله ] ))[&AX$ 1/  g2aAU; g2'; g, g,A` <,y 2;>U cd fفصلت (20/و]g\ g2aA  -
)[:A` gُB<,yفصلت (21/وھو يوم ممنوع فيه الكالم إال لمن يؤذن لھم و َل َع َّل ُه "مختص في تكلم شفاعة أو إقامة
)(168

حجة لما ورد في القرآن من ذكر كالم أھل الموقف في التساؤل والتجادل"

ومصداق ذلك قوله تعالى ]+

)[ً [ 3-; ." @َ &c' . ّ+d &A6)$النبأ ، (18/ومن صفاته أيضا انه ال يؤخر وال يقدم أو بتعبير آخر فانه مرتبط

)( 169
باألجل المحتوم أو المتناھي
ص ُل فيه بين
الذي ال يؤخر وال يقدم  ،ومن صفاته أيضا انه يوم فصل أي ُي ْف َ
الخالئق وھي المرحلة األخيرة التي تلي مرحلتي الحشر والمشاھدة أي بعد ان يحشر الناس وتعرض الشھادات

يحكم بين الناس بالحق فيثاب المؤمن ويعاقب الكافر وذلك قوله ]  [<^; y g,:وقوله ] َ"ِ j$" ; :  j$
*) [ 4الشورى.(7/

وإذا تأملنا ھذه المقاطع تبين لنا ما يأتي:
أوالً :حذفت الياء من آخر الفعل لبيان حالة عدم ثبات أو رسوخ حقيقة قيام الساعة أو مجيء ذلك اليوم في
أذھان المكذبين والمعاندين أولئك الذين في قلوبھم زيغ ومرض لذا وصفه سبحانه بأنه يوم مشھود أي
مقطوع به

)( 170

وأنه ال سبيل إلى الشك في قدومه بأيِّ حال من األحوال بقرينة قوله ];Y$ + َِ $ 9:B

@[ )الشورى (7/وقرينة إسناد المجيء إلى اليوم مجازاً "للداللة على الفاعلية المحققة التي يستغنى بھا

عن ذكر الفاعل األصلي") (171وقد جاءت صفتان بصيغة )اسم المفعول( لما في االسم من داللة على
الثبات واالستقرار) (172وكأن األمر قد وقع فعالً وحُ شِ رَ الناس و ُف َ
رغ من الحكم بينھم فقد حققت ھذه
الصيغة "ثبات معنى الجمع لليوم وانه ال بد أن يكون ميعادا مضروبا لجمع الناس له وأنه ھو الموصوف
بذلك صفة الزمة وھو أثبت أيضا إلسناد الجمع إلى الناس وأنھم ال ينفكون منه وفيه من تمكن الوصف
وثباته ما ليس في الفعل. (173)"...

) ( 168البحر المحيط . 262/5 :
) ( 169ينظر  :تفسير شبر . 237 :
) ( 170ينظر  :مختار الصحاح . 372 :
) ( 171اإلعجاز البياني للقرآن . 225 :
) ( 172ينظر  :معاني األبنية في العربية .9 :
) ( 173البحر المحيط . 261/5 :

ثانيا ً :إن ذلك اليوم ال يقدم وال يؤخر فھو مرتبط باألجل المعدود أي المحسوب
قضاؤنا") (175ولعل في قوله ];  [l"rC1إنذاراً بأن الفرصة أمامھم سانحة ولكنھا قصيرة فعليھم أن ال
)(174

الذي "سبق به

يضيعوھا().(176
)[5$"- _ "1; < @1;"$ gالمعارج (7-6/بل ھو ]2 ;% َ' ِ"5ْ ِR%Aَ َ/
ثالثا ً :توكيد حقيقة اقتراب ذلك اليوم و ];% ,81d

'َ ْ)[!"-النحل (77/و])[,Xrُ' a/' BS `* V&dطه (15/و ]  [a;< LUt ّ+d _"rC1وقد تأكد ذلك باسمي
)(177

المفعول واألجل المعدود ألن )ما يدخل تحت العد فكأن قد نفذ(
الفعل المعتل لتأكيد ھذه الحقيقة وترسيخھا في العقول.

ثم جاء حذف حرف العلة من آخر

 4ـ ])[ِ5َ1 :ُ/  O cالكھف. (64/

قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر بإثبات الياء في الوصل) . (178وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثباتھا
في الحالين) . (179والباقون بالحذف فيھا). (180
لقد حذفت ياء الفعل في رسم المصحف وقد جاء في )معاني القرآن( أن "الوجه فيھا أن تثبت الياء إذا
وصلت وتحذفھا إذا وقفت والوجه اآلخر أن تحذفھا في القطع والوصل (181)"...وقد حذفوا في الوقف تشبيھا
بالفواصل وذلك لتمام الكالم به وھو ما يسمى بالقطع التام) (182وفي ذلك يقول النحاس "حذفت الياء ألنه تمام الكالم
فأشبه رؤوس اآليات  (183)"...والى ذلك ذھب العكبري إذ يقول "الجيد إثبات الياء وقد قرئ بحذفھا على التشبيه
بالفواصل  . (184)"...أما في حال الوصل فقد أجروا الوصل مجرى الوقف وھذا شائع في كالم العرب*  .ويرى
الرازي أن القياس إثبات الياء وإنما حذفوا إيثاراً للتخفيف إذ يقول )حذفت الياء طلبا للتخفيف لداللة الكسرة عليھا
وكان القياس أن ال يحذف ألنھم إنما يحذفون الياء في األسماء وھذا فعل  (185)(...وفي ذلك يقول الزجّ اج "حذفت
الياء تشبيھا ً بالحركة استخفافا . (186)"...
لقد استعمل ھذا الفعل في القرآن الكريم بمعنيين ھما التعدي أو االعتداء والطلب وقد جاء على أصله في
سبع آيات المعنى الغالب فيھا ھو الداللة على قبح ابتغاء الباطل أو األمر غير المرغوب فيه وقد أثبت الياء في
جميعھا لتأكيد ھذا المعنى في حين حذفھا في قوله ] [ِ5َ1 :ُ/  O cلبيان فضل األنبياء على سائر الخالئق  .ھذه

اآليات ھي :

)[ً6 F)َ 5'  4َFَ '] (1األنعام(114/
]) [ً F%'  4َ' Lْ ُ-األنعام:(164/
) (174ينظر  :الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم .146 :
) ( 175الجامع ألحكام القرآن . 96/9 :
) ( 176التفسير الحديث . 86/4 :
) ( 177مجمع البيان . 193/5 :
) ( 178ينظر  :التيسير في القراءات السبع  ، 147 :البحر المحيط . 147/6 :
) ( 179ينظر  :النشر في القراءات العشر . 136/2 :
) ( 180ينظر  :غيث النفع في القراءات السبع.204 :
) ( 181معاني القرآن . 27/2 :
) ( 182ينظر  :القطع واالئتناف . 449 :
) ( 183إعراب القرآن . 284/2 :
) ( 184التبيان في إعراب القرآن . 714/2 :
* فقد ذكر سيبويه أن من العرب من يسبق األلف في الوصل في قوله )أنا فعلت( كما يبقيھا في الوقف ) .ينظر  :كتاب سيبويه:
 (164/4ومنه قراءة نافع لقوله تعالى ]') [kُ'; ٍُ' َ1البقرة (258/بإثبات األلف في الوصل ) .ينظر  :البحر المحيط  ،288/2 :غيث

النفس في القراءات السبع(72 :
)( 185التفسير الكبير. 147/21 :
) ( 186إعراب القرآن )الزجاج( . 838/3 :
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التوالي وقد أثبت الياء في كليھما للتأكيد على قبح ھذا الفعل لذا نفاه بأسلوب االستفھام االنكاري ففي األولى أنكر
اللجوء إلى حاكم غير  fليحكم بينھم) (187وفي الثانية أنكر عليھم دعوتھم إياه إلى عبادة آلھتھم). (188
 2ـ ])[ \F%51َ  َ1' $يوسف. (65/
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ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]; َ% ,`َ) ()َ َ V
 [4والمعنى ما افترينا فكذبنا على ھذا الملك) . (189بل ما افترينا
 *$ ٌL%َ/ O َc \4 Lَ %َ/ a aZ
; َ% 1َ ; َ1rَ' َُX%(1َ ; :Aَ %2َ' 41
عليك فھم يحاولون نفي شيء تلبسوا به ألن الظلم قد وقع منھم وصار بحكم الثابت والمتيقن عند أبيھم أو بتعبير

آخر كأنھم أرادوا تأكيد صدقھم وصحة دعواھم لعلمھم أن أباھم متيقن من كذب دعواھم بحق يوسف Β

وأنه لم

) [ . ًw \1ُBCB f) gيوسف (66/فقد استعمل
تنطل عليه قصة الذئب وأكله ليوسف بقرينة ] َ % ُ6 @Aَ ^' .%

حرف التأبيد )لن( ليقينه بما فعلوا ولو كان مجرد شك أو اتھام الكتفى بحرف النفي )ال( .وقد فعلوا ذلك ألنھم

أرادوا أن يرسل معھم أخاھم بقرينة ] َ)[Lْ )َ ْ61َ َ1rَ' : Lْ ^%َDيوسف. (63/
 3ـ ])[MA2Nْ F)َ %51َ َ+القصص. (55/

^ g
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ورد ھذا المقطع ضمن قوله تعالى ];% ُ6َ ; :ُ %`َ' :َ ُ َ-; @:% ` ُ"%`َ' ْF8A ^ cd
[MA2Nْ F)َ %51َ َ+ gوفيه التأكيد على أنه ليس من صفاتھم اإلصغاء إلى الجاھلين وقد تأكد ھذا المعنى بقرينتين
` َ% ُ6%A

أخريين باإلضافة إلى إثبات الياء وھاتان القرينتان ھما اعراضھم عن سماع اللغو وقولھم إذا كلمھم الجاھلون :
)[^ ُ َ- &ُA2Nْ gالفرقان.(63/
)سالم عليكم( وذلك قوله ]% ,5eَ r َcِd
 4ـ ];)[ F%5َ >َoAَ ُْ . 4 َ/ V&ِdص(24/
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 [!َ1َ'; /  V"r; @V "َXْF)َ %^َ _V:)َ َ 81َ' a;; aوفيه توكيد أن الظلم من جھة الخلطاء واقع في زمانه تسلية للمظلوم
على "ما جرى عليه من خليطه وأن له في أكثر الخلطاء أُسوة"). (190
 5ـ ] ََ)[ F%5Bَ )8 ُABالحجرات. (9/
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ];F%5Bَ )8 ُABََ i"%rُDْ fَA` 2 <%ِd %kَF %&ِhَ ,:% (A%[َDَ ُA)َ )َ -ْ M:C% ْ .%  ِ&َ)َX}َe %&ِd
 َ [Mo*ْْ bY($ @8A V&ِd ُo*-ْ َ'; ِ3%<ْ ِ ,:% (A%[َDوالمعنى قاتلوا التي ُتصِ رُّ على البغي وال
)% >َ %&ِhَ @8A ِ"%َ' fَ ِd > XBَ f8
) ( 187ينظر  :الكشاف . 47/2 :
)( 188ينظر  :المصدر نفسه . 66/2 :
) ( 189ينظر  :البحر المحيط . 324/5 :
) ( 190البحر المحيط . 393/7 :

)(191

لذلك قال فإن فاءت فأصلحوا بينھما "فالواجب السعي بينھما
ترتدع ،والبغي ھو طلب العلو بغير الحق
)(192
ُ
بالصلح فأن لم تصطلحا وأقامتا على البغي قوتلتا"
وكأنه يوجب القتال إذا لم تجْ ِد كل محاوالت الوعظ
واإلرشاد.
"َ)[OِU ;ْnَ' lالتحريم.(1/
 6ـ ] َ%  F)َ %5B
[gوفيه:
"َ  ُXَ @8A ; OِU ;ْnَ' l
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]%  F)َ %5Bَ Oَ @8A 8Lَ'  0"(ُB g b ِ5V: ,$b َ'$
أوالً :توكيد أن النبي  2يراعي مشاعر زوجاته ويحرص على عدم اغضابھن ولو كان ذلك على حساب نفسه
لذا امتنع عما أحله  fله مراعاة لذلك .
ثانيا ً :تحقيق نوع من المناسبة بين شدة اإلنكار والعتاب للنبي وبين ما صدر منه من امتناع عما أحله  fله.
أما قوله ] [ِ%51َ V:ُ/  O َcفقد ورد ضمن آيات تتحدث عن رحلة موسى  Βللقاء الخضر وذلك قوله تعالى
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ومن تحليل ھذه المقاطع يتبين ما يلي :
أوالً :عدم مؤاخذة موسى لصاحبه أو تثريبه على نسيانه .
ثانيا ً :إن النسيان واقع من كليھما "والظاھر نسبة النسيان إلى موسى وفتاه") (193ألن موسى  Βنسي أن
يأمر فتاه أو صاحبه بشيْ ء يتعلق بذلك الحوت كما أن صاحبه نسي أن يذكره بما رآه من أمر ذلك
الحوت) .(194وكأنه يريد أن يقول لصاحبه  ،إنما أنا مشترك معك في ھذا النسيان وليس لي أن ألومك في
أمر اشتركت معك فيه  .وال يخفى ما في ذلك من داللة على ما يتحلى به موسى من حسن الصحبة وعلو
الخلق فلم يؤاخذ صاحبه على نسيان ما كلفھما المشقة والنصب في سفرھما) . (195وإذا به يقول له بكل رقة
وتلطف بل بكل تواضع  :ال تثريب عليك فھذا ما طلبناه ـ أي لقاء الخضر  Βـ قد تحقق  .وكانا قد جاوزا
الصخرة التي فقدا الحوت عندھا فعادا يقصان األثر من حيث جاءا) (196وما أن وصال إلى تلك الصخرة
حتى لقيا الخضر في ذلك المكان .
ثالثا ً :إن سرعة تحقق ما كان يطلبه موسى  Βوھو لقاء الخضر تقابلھا سرعة أداء اللفظ المتمثلة في حذف
حرف العلة من آخر الفعل .
رابعا ً :إن دعاء األنبياء أو ما يطلبونه من  fيؤول إلى اإلجابة من دون أن يمسھم طائف من الشقاء أو
O}`<ِ .% ُ/َ' g
التكلف ألنھم في موضع عناية  fورحمته ومصداق ذلك قوله على لسان زكريا % َ ;] Β
!)[y 0مريم. (4/
) [gيس. (78/
 5ـ ]%   2; َJ %($ .%  َ3َ-

جاء الفعل )يحيي( بغير ياء في القرآن الكريم في عشر آيات سبع منھا تتحدث عن إحياء الموتى وھي:

)(191ينظر :أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،679/1 :التفسير الواضح .60/27 :
) ( 192البحر المحيط  ،112/8 :ينظر :تبصير الرحمن وتيسير المنآن279/2 :
) ( 193البحر المحيط .145/6 :
) ( 194ينظر  :مجمع البيان . 480/6 :
) ( 195ينظر  :لطائف اإلشارات . 78/40 :
) ( 196ينظر  :جامع البيان  ، 165/15 :الجامع ألحكام القرآن . 15/11 :
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وثالث تتحدث عن إحياء األرض بعد موتھا وھي :
 1ـ ];[&U"ُْB O َ9َ/; ,B%  <% s%َt ِ %($

)الروم. (19/
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 2ـ ] َ% ُJ1

)الروم. (50/

 3ـ ] `[,B%  <% s%َt ِ %($ @8A V&َ' Aَ %

)الحديد. (17/

ولم ترد قراءة مخالفة لما ھي عليه قراءة المصحف في ھذه اآليات  .وما جاءوا به من تعليالت الحذف في
ھذه اآليات العشر ال يعدو ما ذكرناه في توجيه الحذف في أمثلة التقاء الساكنين  .والمالحظ أن ھذه اآليات العشر
تدور حول فكرة واحدة ھي فكرة اإلحياء بعد الموت ولما كان الموضوع واحداً في ھذه اآليات فإننا سوف نقتصر
على تحليل واحدة منھا ألن ما نورده من تحليل أليٍّ منھا ھو بطبيعة الحال ينطبق على بقية اآليات ما دام
الموضوع واحداً .في حين جاء الفعل )يحيي( على أصله في عشرين آية المعنى الغالب فيھا ترسيخ حقيقة اإلحياء
بعد الموت ولتأكيد ھذا المعنى فإنه أثبت الياء في جميعھا  .وھذه اآليات ھي:
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)الروم. (40/
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نالحظ في ھذه اآليات أن فعل اإلحياء اتصل بضمائر المخاطب والغائب والمتكلم لذا أثبت الياء في آخر
الفعل للداللة على أن )حياة الباطن أظھر في العلم من حياة الظاھر وأقوى في اإلدراك() (197ولما كان المقام في
البرزخ أمراً مھوالً وطويالً فقد نبه عليه وعلى طوله بإستعمال أداة التراخي). (198
* حذفت ياء المتكلم من آخر الفعل لمشاكلتھا رؤوس اآلي .
** المقصود إحياء ما بعد الموت أي يميتكم ثم يحييكم بقرينة اتصال الفعل في صيغة المضارع بضمير المخاطب فما معنى أن
 [g؟ ولو كان المعنى متصالً بالنشأة األولى لكان األولى أن يأتي فعل اإلحياء بصيغة الماضي كما في
يخاطب أحيا ًء بقوله ]% ُ6ِ%($
) [gالحج. (66/
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ولو تأملت أدركت أن الفعل )يحيي( ال يشير إلى النشأة األولى أو خلق اإلنسان بعد أن كان عدما وإنما
يشير إلى النشأة الثانية أو حياة ما بعد الموت أي أن أصل العبارة )يميت ويحي( ولكن قدم اإلحياء للتوكيد أن f
سبحانه إنما خلق اإلنسان للحياة ال للموت وللبقاء ال للفناء وأنه خلق الموت لينتقل باإلنسان إلى دار اآلخرة أو إلى
الحياة التي ال موت فيھا إلى دار الخلود ال الفناء والنعيم ال الشقاء والسعادة ال البالء وقد أثبت الياء في آخر فعل
اإلحياء للتأكد على أھمية حياة النشأة األُخرى وان اإلنسان خلق ألجلھا وأنه ال وجه للمقارنة بينھا وبين الحياة
األولى أو الدنيا وذلك قوله تعالى ]) [& (ْ  ِ,َ l"rH  V< V&ِdالعنكبوت (64/تلك الحياة التي ال فنا َء فيھا وال َنصَبَ
[MAَِ)َ  ٍ"^ fَA` ً1 %rِd L .%  g
وال شِ قا َء وال ِغ َّل وال َح َسدَ وال َب ْغضا َء وذلك قوله ];% 2ِ;<[   :%`Zَ1

)الحجر .(47/ثم أن ھذه اآليات في صدد بيان المقابلة بين اإلحياء والموت لذا البد من أن يأتي لفظ اإلحياء بكامل
حروفه لترسيخ حقيقة اإلحياء بعد الموت إلى الدرجة التي يوازي أو يساوي بھا حقيقة الموت باعتبار أن الموت ال
ينكره أحد وإنما اإلنكار واقع على حقيقة اإلحياء بعد الموت.
 3ـ ]) [,َB <% ُ _92 v fّ1' َ3َ-البقرة. (259/

"Vgُw ٍ` َ }َ  @8A @Bَ َDَ ,B%  <% @8A _92 ِ%($ f81َ' َ3َ- ,y;"` fَA` ٌ$ِ;r  2; \$
ورد ھذا في قوله ]'َ % -َ fَA` V" K98 َ/ ;%
" ً$S OAَ %N: ; َ ِ fَ ِd
% ُJ1 ; %@V:*)َ $ g
" % َ Oِ "y; Oeَ fَ ِd
% ُJ1َ ٍ` َ }َ  kْ ِ5َ Lْ  َ3َ- ٍ% $ T% ;% َ' % $ kْ ِ5َ َ3َ- kْ ِ5َ g
 َ@ % َ/ َ3َ-
"[ وفيھا داللة على أن
"  $<-َ \>% y Lُ/ fَA` @8A V&َ' gAَ %`َ' َ3َ- @َ .V5Bَ VAَ َ %(َ 2*ْ61َ Vgُw 2Z?:ُ1 %َ/ َِJْ fَ ِd
% ُJ1 ; ِV:A

عزيراً لم ي ّكنً شاكا في قدرة  fعلى إعادة الحياة بعد الموت ألن حقيقة اإلحياء بعد الموت ثابتة وراسخة في
ذھنه) (199وإنما كان يتساءل عن الكيفية أو الطريقة التي يحيي بھا  fھذه القرية بعد أن انعدمت فيھا الحياة ولم يبق
من آثارھا شيء ومرت عليھا األيام والسنون وھي ] [,y;"` fA` $;rبقرينة ]'[ً%(َ 2*61 / َJ d "ُJ1

فبين له كيفية اإلحياء بشكل عملي ليزيل عنه وجه الحيرة ويدفع أسباب العجب لكي يعي أبعاد القدرة اإللھية
) ( 197البرھان في علوم القرآن . 403/1 :
) (198ينظر  :دراسات ألسلوب القرآن الكريم .129/2 :
) ( 199ينظر  :البحر المحيط  ، 291/2 :غرائب القرآن ورغائب الفرقان .29/2:

الالمتناھية والمھيمنة على جميع الموجودات "فالمشاعر والشكوك والھواجس تكون أحيانا ً من العنف والعمق
بحيث ال يجدي فيھا البرھان العقلي وال المنطق الوجداني وال الواقع العام الذي يراه العيان إنما ھي التجربة
)(200

وذلك قوله ]  ["$<- > y L/ fA`  & gA`' 3- @ M5B Aوقد أماته

الشخصية الذاتية التي ال ممال فيھا وال جدال"
 fمائة عام ليضرب له مثاالً حَ ّيا ً في اإلحياء ويبين له أن الذي أعاد إليه الحياة بعد ھذه الفترة الطويلة قادر على
إعادة الحياة إلى تلك القرية مھما طال بھا الزمن أو سفھتھا الرياح أو غيرت معالمھا الدھور...
) [gاألنفال. (24/
% ُ6ِ%($  g
 4ـ ] ^% ُ/`a cd ِ3^V"A ; @8A 5ِN)َ %

.% ُ3($ @8A V&َ' Aَ %` ; g
% ُ6ِ%($  g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]% ُ/`a cd ِ3^V"A ; @8A 5ِN)َ %^ :S .$98 ,$b َ'$
"> ; َ [&;"?%(ُB @%َ ِd @81َ'; @ِ5Aْ -وفيه :
ْ %
أوالً :توكيد أھمية الحياة التي يدعو إليھا رسول  2 fتلك الحياة األُخروية الكريمة الطيبة التي أشار إليھا

القرآن الكريم في قوله تعالى ] ) [ً50e l @V:(:Aالنحل (97/بقرينة ];'.[&;"?(ُB @ d @1

ثانيا ً :إن الرسول 2

fَ ِd :1َ `%<Bَ ; lNV: fَ ِd g
يدعوكم لما فيه صالح آخرتكم بقرينة ];% ُ/`%aَ'   ِ% -َ $

)[ِV:غافر (41/وھي دعوة إلھية صادرة من الجھة العليا وھي الذات المقدسة بقرينة ]ِ ;  [3^"Aوإن

االستجابة لھذه الدعوة اإللھية ھي قيد الحياة الكريمة أو بتعبير آخر فإن الظفر بتلك الحياة األخروية
الكريمة إنما يتحقق من خالل تلك االستجابة ولمّا جاءت االستجابة بصيغة فعل األمر فإنه أثبت الياء في
آخر فعل اإلحياء لتحقيق نوع من المناسبة بين االستجابة للدعوة اإللھية وبين الحياة األخروية الكريمة
التي تؤول إليھا تلك االستجابة .
 5ـ ] َ َ)[ً50eَ l @V:ِ%(:Aالنحل. (97/
 ِ.*%َDِ g
% 2"%Uَ' g
ورد ھذا النص في قوله ] % ,V:$ِZ%N:َ ; ً50eَ l @V:ِ%(:Aَ َ . C%  2; fَ 1ُ' ;% َ' ٍ"َ/َc .%  ( [ Lَ ` .%
[&ُA%$ ُ1َ/ولمّا كانت ھذه اآلية بصدد الحديث عن الحياة األخروية ال الدنيوية بقرينة ];  [g,:$ZN:وإنما الجزاء
في اآلخرة فإنه ال بد من التأكيد على أھمية ھذه الحياة وأنه ال ترقى إليھا الحياة الدنيا وكأن القرآن يَحُ ُّ
ث المؤمنين
أو يدفعھم إلى مواصلة السعي والمسابقة للظفر بتلك الحياة لذا وصفھا بأنھا طيبة وھي صفة اختصت بھا ھذه
الحياة األخروية ولم تطلق على الحياة الدنيا وقد أحاطت المؤكدات بفعل اإلحياء لبيان أھمية ھذه الحياة ابتداء من
الم التوكيد إلى إثبات الياء إلى نون التوكيد الثقيلة .
 6ـ ] َ() [,B%  <% s%َt @ِ ِ %الروم. (24/
" َ V&ِd ,B%  <% s%َt @ِ ِ %(َ > >V* . ُ30Z:$; eَ ; ً % r 7
% 5ْ g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]; % ُ6$ِ"$ @B$S .%
 [&ُA%$ ٍ% َ \$H O َcوفيھا إشارة إلى أھمية الماء وكونه العامل الحياتي األول الذي توجد به الحياة) (201بقرينة قوله
];) [  \>% y 8Lُ/ >ْ . :Aْ Uاألنبياء (30/وقوله ];) [ "? >ْ .%  jAَ r K98 2الفرقان (54/وقوله ]; 8Lُ/ jAَ r @8A
) [\> .%  \V aالنور (45/وقوله ] ) [,B%  <% .%  s%َt @ِ %َDَ > >V* .%  َ3VZ1َ .%العنكبوت (63/وقوله ];'َ>V* .%  َ3Z1
) [gإبراھيم (32/وقوله ];'َ) [f8)y \51َ .%  U ;ْnَ' @ِ :%U"%rَDَ > >V* .%  َ3Z1طه(52/
> َ% ُ6َ ً-ْnِ  "8 .%  @ِ "%rَD
) (200في ظالل القرآن .17/3 :
) (201ينظر :الظاھرة القرآنية .190 :

ولمّا كانت ھذه الحقيقة ثابتة وراسخة في األذھان بحيث ال يستطيع أحد إنكارھا جاء الفعل على أصله ليؤكد أن
أصل اإلحياء متحقق بوجود العنصر المائي وأن ھذه الحقيقة راسخة لدى الجميع وواضحة وضوح الشمس بقرينة
قوله ]; [ًeفي إشارة إلى أن حدوث البرق في السماء وإن كان يبعث في نفوسكم الخوف إال أنه مُب ِّشر لكم بنزول

" َ ?:% $; eَ ; ً % r 7
% 5ْ g
المطر الذي به يتفجر النبات وتستمر الحياة) . (202ونظير ذلك قوله تعالى ]% ُ6$ِ"$ K98 2
*) [َ3َ !(Vالرعد.(12/

فإذا كان قد أثبت الياء في ھذه اآليات لترسيخ فكرة اإلحياء بعد الموت فإنه حذفھا في اآليات العشر
المذكورة آنفا ً للداللة على سرعة اإلحياء إما لجعله منطلقا ً لقيام الساعة وحشر الناس للحساب* وذلك في قوله
];) [,B%  <% s%َt ِ %($الروم (19/وقوله ]¡ .%(1َ ّ1d

) [fَBيس (12/بقرينة ]; [&U"ُْB O 9َ/في األولى

و] َ [ V<-َ  Yُ)ْ61في الثانية أو لبيان صفة من صفات  fأو معلم من معالم قدرته سبحانه وھي أن األشياء حاضرة
عنده ومستجيبة إليه تكوينيا ً بطريقة )كن فيكون( وذلك في قوله ]) [fB ُ v O 9/البقرة (73/وقوله ]/
 ) [fBالبقرة (260/وقوله ];' ) [ &ch fBآل عمران (49/وقوله ]) [¢ < st v /الروم(50/
وقوله ];') [fB v @1الحج (6/وقوله ]) [¢ < st vالحديد (17/بقرينة ]  [,#5 _" :Aفي األولى
و] [ً^ O:BD$في الثانية و] [g6 . $ g6)]Uو] &   [$H O cولكي تكون اآلية أو الحجة دامغة ومؤثرة

ومقنعة ال بد من أن يتحقق فيھا عنصرا المفاجئة واإلبھات أي ال بد من أن تكون خاطفة وغير متوقعة مما لم يرد
أو يعھدوا مثله و ]ِ [@8A ِ&ْcِhوھذا اإلذن اإللھي متمثل بقوله في اآلية السابقة ]) [&ُ6َ .% ُ/ @َ ُ3ُ$ 81ِhَ "%َ' fَ#-َ َcِdآل
عمران (47/في الثالثة و] ["$<- > y L/ fA` 2في الرابعة و]' ["$<- > y L/ fA` @1في الخامسة و]L/ fA` 2
 ["$<- > yفي السادسة و] [$H g6 : <-في السابعة.
لقد ذكرنا أننا سنكتفي من اآليات العشر التي حذفت فيھا الياء بواحدة وقد ارتأينا تحليل قوله تعالى ] َ.%  َ3-
) [\lV" َ3V;َ' 2َD?1َ' K98 ,ِ%($ Lْ ُ-( 78) gيس (79-78/ألن ھاتين اآليتين المتتاليتين من سورة )يس(
   2; َJْ ِ %($

قد اشتملتا على الفعل )يُحيي( بالحالين كليھما أي بالحذف واإلثبات معا ً لذا سيغنياننا عن بقية اآليات  .وإذا تأملنا
ھذه المقاطع تبين لنا ما يأتي :
أوالً :لقد حذف الياء في اآلية األولى إشارة إلى إنكار السائل لفكرة اإلحياء بعد الموت واستھزائه بآيات f
g
ومصداق ذلك قوله تعالى ]'َ})[ <$<U ًAْ r &ُw%5َ V:}َ' ًBَ ; َJ` V:ُ/ َ9اإلسراء (49/وقوله ]'َ% ُ/<$
)[&U"ْ gالمؤمنون (35/وقوله ]%(1َ ; 1َ 1ْ b< :ُB 8+ِd  2 %&ِd
% ُ681َ' َJ`;  "ُB g
% ُ):ُ/; g
% I) َcِd g
'َ% ُ681
; َ)[Mw%5ِ .%(1المؤمنون (37/وقوله ]'َ})[&ُw%5َ V:}َ' َJ`;  "ُB V:ُ/; :)ْ  َ9المؤمنون (82/وقوله ]8+ِd  2 %&ِd
) (202ينظر  :مجمع البيان  ،59/8أنوار التنزيل وأسرار التأويل.244/2 :
*

فإن اعترض معترض بأنه سبحانه انتقل من اإلحياء إلى الحشر في آيتين أثبت فيھا الياء ھما في قوله تعالى ]@ ; kp; v 2

)[&U"Bيونس (56/وقوله ] )[4 : ; k£; ¡ 1ق (43/نقول :إن ھاتين اآليتين الكريمتين بصدد تأكيد مجيْ ء اليوم الذي يحشر

فيه الناس للحساب بين يدي  fعز وجل لذا ال بد من تأكيد حقيقة اإلحياء بعد الموت لينتقل إلى تأكيد مرحلة ما بعد اإلحياء وھي حقيقة
مآل العباد إلى  fسبحانه .

 )[.$ِ"?:ِ .%(1َ ; fَ ;ُDْ :ُ)Bَ %الدخان (35/وقوله ];8+ِd :ُ6A%,$ ; %(1َ ; 1َ 1ْ b< :ُB 8+ِd  2  ُ َ-
<)["%2Vالجاثية. (24/

ثانيا ً :في حين أثبت الياء في اآلية الثانية لترسيخ ھذه الحقيقة في األذھان بل إن اإلحياء واقع وملموس ويمكن أن
)[ً]%y .% ُ6$ gمريم (67/فكيف
تروه رأي العين لو تدبرتم النشأة األولى ]'َ;% َ ; ُL%5-َ .%  _:ْAَ r 81َ' &*1ِP "ُ/ْ9$ َ+
)[gالبقرة (28/؟ إن الذي
% ُ6ِ%($ Vgُw g
% ُ6ُ)$ Vgُw g
تعجبون من إحيائكم بعد الموت وكنتم ]'َ% ُ/%َDَ ًB %
أوجدكم من العدم وأنشأكم من التراب ونفخ فيكم من روحه فأودع فيكم الحياة قادر على إعادتكم مرّة أخرى

بقرينة قوله تعالى ])[_<$ Vgُw jAْ َْ ُ'<%5$ @8A Lْ ُ-يونس (32/وقوله ])[_<ُ1 ٍjAْ r َ3V;َ' َ1ْ'< َ/األنبياء (104/وقوله
ٍjAْ r .%  ٍ%5َ  g
];)[@%Aَ ` &%2َ' 2; _<$ Vgُw jAْ َْ ُ'<%5$ K98 2الروم (27/وقوله ]'َ َِ% 2 Lْ  ِ3V;َt ِjAْ َْ ِ :
)[\<$<Uق (15/ألن "من قدر فعل الحياة في وقت َقدَ َر على فعلھا في كل وقت") (203ولكن أ ّنى لكم ذلك وقد
ت نواظركم وأ ُ ْغلِ َق ْ
َّت آذانكم و ُع ِم َي ْ
صم ْ
ت أفئدتكم؟ وذلك قوله تعالى ]'َ َ ٍ!ُAُ- fَA` %َ' &S%"ُْ &;"V<)َ $
ُ
َ+ g
% ,َ  %` g
 ْ6 g
)[&,َْX$ َ+ gالمنافقون (3/وقوله ][ 
% ,َ g
'َ ْ)[,ُ َX-محمد (24/وقوله ] َ% ِ,ُِAُ- fَA` ِ5ُo
)[&ُA%$البقرة. (171/

ثالثا ً :لقد أثبت الياء لبيان قدرة  fالمتمثلة في إحياء الموتى والنشأة األولى وخلق السماوات واألرض وفيھا إشارة
َ
ْن وإنه سبحانه لمّا أراد أن
إلى تفاضل ھذه األمور فإن الثاني أعظم من األول وإن الثالث ألعظم من األوَّ لَي ِ
ينتقل من األمر العظيم إلى ما ھو أعظم منه أ ّكد ذلك األمر وھو إحياء الموتى ثم انتقل إلى النشأة األولى ألن
اإلبداع أعظم من اإلعادة ثم انتقل إلى خلق السماوات واألرض وھو أعظم من خلق اإلنسان بطبيعة الحال
وذلك قوله ] ََ)[ : ِjAr . ¤/' ِst ;  ;* ِjAغافر (57/وقوله ]''>* ' ًAr <y' g)1

)[2:النازعات (27/فتأكد اإلحياء بقرينة النشأة األولى وخلق السماوات واألرض فضال عن إثبات الياء في

آخر الفعل فإنه سبحانه ذكر النشأة األولى وخلق السماوات واألرض مع أن المحاججة تقتصر على اإلحياء
ليؤكد أن من يستطيع أن يأتي بأمر أعظم من أمر اإلحياء قادر على اإلحياء وإن من يخلق ما ھو أعظم من
خلق اإلنسان قادر على خلق اإلنسان بطبيعة الحال) (204ألن من "خلق ھذه األجرام الضخمة على غير نظير
سابق وال مثيل محتذى وأوجدھا من العدم ولم يعجزه إنشاؤھا لقادر على أن يبعث اإلنسان الذي بينه وبين
ھذا الخلق العظيم بون شاسع وفرق بعيد") (205وھو اسلوب رفيع في المحاججة من شأنه إفحام الخصم
باالنتقال من تأكيد األمر الذي تدور حوله المحاججة إلى تأكيد ما ھو أعظم منه ومصداق ذلك قوله تعالى
g2 "%ِd َ3َ- kُ'; ِ%ُ' َ1َ' َ3َ- k$; ِ%($ K98 0 g2 "%ِd َ3َ- ْcِd OAْ ْ @8A _َBS %&َ' @0  g2 "%ِd V K98 fَ ِd "Bَ g
]' َ %
َ)["َXَ/ K98 kِ,5َ ِ!ِ"ْFْ .%  ,ِ ْDَ 7ِ"%?ْ .%  ِ%V? ِ BْD$ @8A V&ِhالبقرة. (258/

رابعا ً :لمّا عبّر عن العظام بضمير الغيبة وكان أسلوب الحضور أشد تأثيراً في السامع من أسلوب الغيبة أثبت الياء
مع الغيبة للموازنة بين طرفي المعادلة .

) ( 203مجمع البيان  ،141/9 :ينظر تفسير القرآن العظيم  ،34/6تفسير النووي.289/2 :
) (204ينظر  :النظم الفني في القرآن .259 :
)( 205الطبيعة في القرآن الكريم ،342 :ينظر  :مجمع البيان ،320/8 :البرھان في تفسير القرآن.14/4 :

خامسا ً :يفھم من قوله ]  [َJ ِ($ .%نفي فكرة اإلحياء من جھة ھؤالء المكذبين وليس فقط الشك في قدرة  fعلى
القيام بذلك) (206ولتأكيد نفي ھذا األمر وعدم توقع حصوله حذف الياء من فعل اإلحياء في حين أثبته في
الطرف اآلخر من المعادلة النه أراد ترسيخ حقيقة اإلحياء أوال ثم تأكيد قدرة  fعلى القيام بذلك اإلحياء
بقرينة النشأة األولى وخلق السماوات واألرض.
َ
لقد وعدنا أن نقتصر في تحليلنا على آية واحدة من ھذه اآليات المتتابعة ولكن أ ّنى لنا ذلك وأمامنا سيل من
المعاني المتالطمة والدالالت المتالزمة التي َتجُرُّ نا للحديث َجرّ ا وال ترى باالختصار ِبرّ اً لذا ال مناص من الحديث
"[)الحج (6/فقد ورد ھذا المقطع ضمن
عن أُخرى ثم أُخرى فلنأخذ قوله تعالى ];'َ $<-َ \>% y Lُ/ fَA` @81َ'; fَB% ْ ِ %($ @81
 g
آيات تتحدث عن خلق اإلنسان ثم بعثه من قبره من بعد موته ومجيء القيامة وذلك قوله ]% ُ):% ُ/ %&ِd V: ,$b َ'$
"   ِ%َt
b ُ1; g
% ُ6َ .05: \َ8Aَ ِ"%َ; \َ8Aَ \َFْ# .%  Vgُw \َAَ ` .%  Vgُw \َXoْ ُ1 .%  Vgُw ٍ! "ُB .%  g
 % ُ/:ْAَ r 81ِhَ W%5ْ .%  ٍY$%
%َ6 ِ"ْ ِ3َc%َ' fَ ِd ba"$ .%  g
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% ُ6:% ; g
% ُ/V<yَ' ُFُA%5)َ  Vgُw ْXe g
َ% ُ6Uِ"ُْ1 Vgُw f* ٍLUَ' fَ ِd >?1
 ;bj(ْ 2 @8A V&َDِ O َc ( 5) ٍ ِ, ٍ;% َn Lُ/ .%  %k)َ 51ْ َ'; %k
% VZ)َ %2 >ْ ,%Aَ ` :ْ Z1َ' chَ l<2 s%َt i"Bَ ; ً]%y ٍgAْ ` <% .%  gAَ %$
" )) [ِ5ُْ  .%  W%5$ @8A V&َ'; , Y$%  َ+ ٌBS َ `V* V&َ';( 6الحج (7-5/ولو تأملت ھذه
;'َ $<-َ \>% y Lُ/ fَA` @81َ'; fَB% ْ ِ %($ @81

المقاطع أدركت ما يأتي :
أوالً :إن اإلحياء ليس كاإليجاد أو إن اإلعادة ليس كاالبتداء لذلك أخذ يفصل مراحل عملية الخلق ابتدا ًء من المرحلة
األولى وھي التراب وانتھاء باكتمال تكون الجنين بعد ولوج الروح فيه وتكون العظام واكسائھا باللحم وھو
قوله ][Xe g6U"¥ gwوقوله ])["rS ًAr _1D?1' gwالمؤمنون (14/ومن ھنا جاء العطف بحرف التراخي

استبعاداً لمراتب ھذه األطوار أو المراحل) (207ثم أشار إشارة خاطفة إلى عملية إعادة الحياة بعد الموت وھو
قوله ] [J vألنھا أصبحت ال تشكل شيئا ً في مقابل ھذه المراحل المعقدة التي تمر بھا عملية خلق

اإلنسان بعد أن كان ترابا ً.
ثانيا ً :ولمّا أراد أن يؤكد حقيقة البعث أو حقيقة القيامة وإزالة ريب المرتابين َمھَّدَ لذلك بذكر ما من شأنه أن يزيل
الشك عن ھذه الحقيقة ويجلوھا للناظرين فابتدأ بخلق اإلنسان ثم موت ذلك اإلنسان ثم إحيائه مرة أخرى ثم
تأكيد قيام الساعة أو مجيء يوم القيامة وھو اليوم الذي يتم فيه البعث والنشور .
ثالثا ً :ثم إنه ال يوجد موت بال حياة إذن ھناك حياة قبل الموت وھو ما ي َُسمّى بالنشأة األولى ولمّا كانت ھذه النشأة
أعظم من عملية إعادة الحياة بعد الموت بقرينة المراحل المتعددة والمعقدة التي تتم بھا النشأة األولى إن صح
التعبير لذلك حذف الياء للداللة على أن عملية اإلعادة ليست بمستوى النشأة األولى بطبيعة الحال .
رابعا ً :ثم بيان قدرة  fوھي القدرة الكاملة المطلقة التي ال َيحُ دُّھا حد وال تضاھيھا قدرة) (208وذلك قوله ];'َfَA` @81
"[ فال أحد غيره يتصف بھذه الصفة وال قدرة غير قدرته سبحانه مھيمنة على كل شيء ومنقاد
 $<-َ \>% y Lُ/
إليھا كل شيء وھذه الكلية ھي الكمال المطلق الذي ال يليق إال بالكامل األحد الذي ]  @A /
)[> yالشورى (11/وما إحياء الموتى إال شيء يسير أو معلم بسيط من معالم ھذه القدرة اإللھية الكلية

الالمحدودة وكأنه يتضاءل شيئا فشيئا في مقابل ھذه القدرة حتى يكاد يتالشى أو ينعدم تماما .

) (206ينظر  :تفسير القرآن العظيم  .84/5 :الدر المنثور.76/7/ :
) (207ينظر  :دراسات ألسلوب القرآن الكريم .108/2 :
) (208ينظر  :الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم .134 :

خامسا ً :ولمّا كانت نقطة االنطالق لبيان معالم ھذه القدرة متمثلة بعملية اإلحياء ھذه ثم االنتقال إلى تأكيد ما ھو
"[ فال بد من أن يكون
أعظم من اإلحياء وھو ال محدودية ھذه القدرة المتمثلة بقوله ];'َ $<-َ \>% y Lُ/ fَA` @81

اإلحياء سريعا بل خاطفا وھذا يتطلب سرعة في أداء اللفظ تمثلت في حذف الياء من آخر الفعل .ولنأخذ قوله

تعالى ];)[&U"ُْB O َ9َ/; ,B%  <% s%َt ِ %($الروم (19/فقد ورد ھذا المقطع ضمن قوله ].%  V (ْ ِ"ْ$
ْ [&U"ُْB O َ9َ/; ,B%  <% s%َt ِ %($; 0 (ْ .%  k0ْ ِ"ْ$; k0وفيه :
أوالً :لمّا كان القرآن الكريم في صدد تأكيد فكرة البعث والنشور بقرينة ]) [&U"B @ dالروم (11/و ][`* Bو
] [&U"¦ O 9/في ذيل اآلية التي نحن في صددھا فال بد من اإلشارة إلى فكرة اإلحياء بعد الموت

باعتبارھا الزمة من لوازم الحشر لذلك حرص القرآن على أن يكون اإلحياء عملية خاطفة وسريعة تبھت
المكذبين بآيات  fوالمنكرين ليوم الحساب وتذكرھم بما ينتظرھم من العذاب المھين ولكي يكون كذلك
جعله ُم َشبَّھا ً لِ ُم َش َّب ٍه به ھو حقيقة ثابتة وراسخة وال تحتاج إلى تأكيد بل حقيقة ظاھرة ومرئية يرونھا رأي
العين وال يمكن إنكارھا وھي تفجر األرض بالنبات بعد أن يباشرھا الماء

)(209

وذلك قوله ]; َs%َt i"B

 ;)[ٍ ِ, ٍ;% َn Lُ/ .%  %k)َ 51ْ َ'; %kالحج (5/وقوله ];'. @ "rDَ > >* . َ3Z1
% VZ)َ %2 >ْ ,%Aَ ` :ْ Z1َ' chَ l<2
َ"  ِ)[gُ6َ ً-َ ْnإبراھيم (32/لذا سقطت الياء من آخر الفعل )يحيي( ألن اإلحياء الظاھري أو الذي

يجري في عالم الملك أكثر تصديقا ً وأشد إقناعا ً من اإلحياء الباطني الذي يجري في العالم الملكوتي .
ثانيا ً :ولما أراد أن يؤكد فكرة اإلحياء بعد الموت فإنه جاء بدليل عملي أو بمثال موجود على أرض الواقع وھو
إعادة الحياة إلى األرض بعد أن عصف بھا الموت أو اخضرار األرض بعد ذھاب خضرتھا) (210و"مثل
)(211
ھذا الصنع المحكم من إحياء األرض بعد موتھا يكون الخروج إلى البعث والحساب"
ثالثا ً :إن موت الجسد ال يعني انعدام الحياة فأن الروح تبقى وال تفنى وھذا يعني أن موت اإلنسان ليس نھاية
المطاف وأنه صار عدما وليس ھناك رجعة أخرى فإن بقاء الروح دليل على قابلية اإلنسان على الحياة بعد
الموت ولتأكيد ذلك جاء بمثالين ھما التربة التي يتكون منھا النبات والنطفة التي يتكون منھا الجنين فكالھما
أعني التربة والنطفة فيھما قابلية على الحياة على الرغم من إطالق صفة الموت عليھما وذلك قوله ]"¥
[k . uو ];. [¢ < st v

رابعا ً :لمّا كان االنطالق من إحياء األرض مرورا بإحياء اإلنسان بعد موته إلى ترسيخ حقيقة قيام الساعة وحشر
الناس للحساب فإنه حذف الياء من آخر الفعل )يحيي( وجمع بين مرحلتي اإلحياء بعد الموت والحشر بقوله
]; [&U"¦ O 9/لكي يكون االنطالق سريعا للوصول إلى الھدف الحقيقي وھو مجيء اليوم الذي يحشر

فيه الناس للحساب وفي ذلك انذار شديد للمكذبين لما ينتظرھم من العذاب .

" َِwS fَ ِd
ولنأخذ قوله تعالى ]) [¢ < st ِ ($ /الروم (50/فقد ورد ھذا المقطع ضمن قوله ] َ% ُJ1
"[ ولما كانت اآلية بصدد الحديث عن
 $<-َ \>% y Lُ/ fَA` 2; fَB% ْ ِ %(َ O َc V&ِd ,B% <% s%َt ِ %($ %َ/ @8A %

قدرة  fوان األشياء حاضرة عنده فإنه أشار إشارة خاطفة إلى إحياء األرض ثم انتقل إلى إحياء الموتى وقد جمع
في ھذه المرحلة بين التأكيد على حقيقة اإلحياء ما بعد الموت أو ما يسمى بالنشأة األخرى بقرينة )الحرف المشبه

) (209ينظر  :تحرير التحبير  ،120/1الطبيعة في القرآن الكريم .348 :
) (210ينظر  :تفسير النووي .164/2 :
) (211الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم .177 :

بالفعل واقتران خبره بالم التوكيد وصيغة اسم الفاعل( وسرعة ذلك اإلحياء بقرينة )حذف الياء( وذلك قوله ]O َc V&ِd
َ( [fَB% ْ ِ %ألنه بصدد إثبات قدرة  fالالمحدودة وكأن ھذا اإلحياء يتالشى أمام تلك القدرة التي تدل على عظمة
 ;%k
الخالق وھيمنته على كل شيء ونظير ذلك قوله تعالى ]; % VZ)َ %2 >ْ ,%Aَ ` :ْ Z1َ' chَ ًyr s%َt i"Bَ O81َ' @B$S .%
"[)فصلت. (39/
 $<-َ \>% y Lُ/ fَA` @81ِd fَB% ْ ِ %(َ 2%َ' K98 V&ِd
 6ـ ])[ُ9:b ِ.ْFُB َ ٌَF  ٌْ6القمر. (5/

لم ترد قراءة تخالف رسم المصحف في ھذه اآلية إال ما ورد عن يعقوب أنه قرأ بإثبات الياء في حال
الوقف).(212
وما جاءوا به من تعليالت لتوجيه الحذف في ھذه اآلية ال يعدو ما ذكرناه في أمثلة التقاء الساكنين). (213
لقد جاء الفعل ُتغنِي( على أصله في خمس عشرة آية المعنى الغالب فيھا ھو ترسيخ حقيقة عدم اإلغناء من
دون  fوقد أثبت الياء في جميعھا لتأكيد ھذه الحقيقة في حين حذفھا في قوله ]   [9: ِ.FُBلما فيه من إشارة إلى
تعطل دور النذر بمجرد قيام الساعة أو دعوة الداعي إلى الحشر .وھذه اآليات التي ورد فيھا الفعل ) ُي ْغ ِني( على
األصل ھي:
)[@8A gالتوبة.(28/
 1ـ ] َ* % ُ6:ْF$ x%
%&ِd; َ92 g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]% ِ,` <%  "(ْ <ِN%*ْ "ْ$ َ N1َ &ُ/ِ"%?ْ 81ِd :S .$98 ,$b َ'$
[gوفيه التأكيد على أن اإلغناء واقع ولو بعد حين
 6 g
 A` @8A V&ِd >y %&ِd @Aْ#َ .%  @8A g
% ُ6:ْF$ x% *َ ًAَ %` g
% ُ)ْXr
وتأكد ھذا اإلغناء أيضا بإسناده إلى  fتعالى و]  )[<u §F 2فاطر (15/وبقرينة ] [@A# .أي أن مصدر ھذا
اإلغناء ھو فضل  fو ] ) [ِgJْ ِLْ#َXْ ;ُc @8Aالبقرة (105/ثم أوكل ھذا اإلغناء إلى األسباب الطبيعية  -لذلك أرجأه
بالتسويف  -بأن رسم لھم الطريق الذي يؤدي بھم إلى الغنى فأمرھم بقتال من ال يدين بدين الحق من أھل الكتاب

وإرغامھم على دفع الجزية وذلك قوله ].$a &:$<$ َ+; @ُ ^; @8A V"  &0"($ َ+; ِ"rH ِ%ْ ِ َ+; @8A ِ &:C% $ َ+ .$98 ُABَ-
)[&;"[ gالتوبة. (29/
% 2; \<$ .% ` َ $Z
ْ(% ِNْ ُo%$ f8) !َ)6ْ ُB;ُ' .$98 .%  0j
 2ـ ]) [ً]%y 0j(ْ . :ْF$ َ+ V.8J V&ِdيونس. (36/
];) [ً]%y 0j(ْ . :ْF$ َ+ V.8J V&ِdالنجم. (28/
[&ُAْX$ ِ gوقوله
 A` @8A V&ِd ً]%y 0j(ْ . :ْF$ َ+ V.8J V&ِd :mَ 8+ِd g
وورد ھذان المقطعان في قوله ]; % 2"َ ْ/َ' ِ58)$
 [ً]%y 0j(ْ .%  :ْF$ َ+ V.8J V&ِd; V.8J 8+ِd &ِ58)$ %&ِd ٍgْA` .%  @ِ gعلى التوالي وفيھما توكيد ُد ُنوِّ منزلة الظن و ُعلُوِّ منزلة
]; َ% ,
الحق بل ُد ُنوّ منزلة ّ
الظان و ُعلُوِّ منزلة العالم المتيقن وإن الظن ضعيف حقير ال يرقى إلى الحق بأي حال من
األحوال) (214وإن صفة الظن الضاللة وصفة الحق الھداية والرشاد أو بتعبير آخر فإن الحق يھدي إلى الرشاد وإن

) ( 212ينظر  :معجم القراءات القرآنية .30/7 :
) ( 213ينظر  :معاني القرآن  ، 118/2 :مشكل إعراب القرآن . 698/2 :
) ( 214ينظر  :مجمع البيان  ،177/9 :تبصير الرحمن وتيسير الم ّنان.304/2 :

)[gالحجرات(12/
الظن يؤول إلى الھالك ومصداق ذلك قوله تعالى ] wْ ِd 0.8J T% V&ِd 0.8J .%  4 َ/ 5:)َ %U :S .$98 ,$b َ'$
وقوله ]'َ َ )[i<%,$ %&َ' 8+ِd K0<ِ,$ َ+ .% Vَ' 58)$ %&َ' bjَ' 0j(ْ fَ ِd K<%,$ .%يونس. (35/
 3ـ ]; )[ُ9:b ; $H :ْFُBيونس. (101/
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ] [&:C% $ َ+ ٍ% -َ .% ` ُ9:b ; $H :ْFُB ; ِs%َt ;  ;V*  َc ;"ُJ1ْ Lْ ُ-وفيه :

أوالً :ترسيخ حقيقة عدم إغناء الدالالت والرسل عن قوم ال يتوقع إيمانھم ألنھم لم يستثمروا نعمة العقل
فمنعوا من األلطاف اإللھية واستحقوا العذاب ) ( 215فإن "اآليات الكونية على ظھور داللتھا والنذر
التشريعية على بالغة حجتھا ال فائدة فيھما وال غ ًنى لقوم ال يؤمنون با.(216)"...y
ثانيا ً :لمّا كانت اآلية تحث على النظر والتفكير والتدبر بما خلق  fفي السماء واألرض وكان التفكر في
مخلوقات  fمن أعظم العبادات فإنه أثبت الياء في قوله ];  [$H §FBللداللة على عظمة ھذه اآليات

وعلو شأنھا بقرينة أنه ال يتدبرھا وال يعرف قدرھا إال من يؤمن بھا فال َشيْ َء أعظم قدراً وأعلى شأنا ً من
اإليمان با yوتصديق آياته أو بتعبير أدق للداللة على عظمة المخلوقات السماوية واألرضية التي َح َّث ْ
ت
اآلية على التفكير فيھا كاإلنسان والجبال والدواب والشجر والشمس والقمر والليل والنھار والبرق والمطر
"  [&;"?)َ :َBالروم 20/و]; ["َْ ; %V? ; ,V: ; ُL%8A @B$S .%
 ? g
% ُ)1ْ َ' cd Vgُw ٍ! "ُB .%  g
]; % ُ6َAَ r %&َ' @B$S .%
" َ [,B%  <% s%َt @ِ ِ %(َ > >V* . ُ30Z:$; eَ ; ً % r 7الروم 24/و];.
% 5ْ g
فصلت 37/و]; % ُ6$ِ"$ @B$S .%
" ْ َ)) [O َ9َ/ @ُ1 ْ َ' A)َ ْ ِ1ْ َt ; 0! ;V< ; ِV: .;( 27) a^ Yِ "َ; ,ُ1 ْ َ' Aفاطر
 %; T
ْ ِ a<U ِ35ِN

 (28-27وأھمية التفكر في تلك المخلوقات ولكن ھذا التفكر على الرغم من عظمته وأھميته فإنه ال ينفع
من كتب عليھم الشقاء لتكذيبھم األنبياء واستھزائھم بآيات  fفھؤالء ال سبيل إلى ھدايتھم و] َ i<,َ @8A >?$ %
) [U V:الرعد.(31/
) [@8A .%  gيوسف: (67/
% ُ6:` :ُْ' ;]-4
.%  @8A .%  g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]; َ% ُ6:` :ُْ' ; \-َ 0"َX)َ  ٍ! %َ' .%  ُAr%a ; \< ; ٍ! .%  ُAr%<Bَ َ+ V :$ َ3-
 [&ُA/)َ ْ Lْ 8/)َ Aْ َ @%Aَ `; kAْ 8/Bَ @%Aَ ` @8A 8+ِd gْ6(ْ ِ&ِd \>% yوفيه ترسيخ حقيقة عدم اإلغناء من دون  fفي

أذھانھم فإن اإلنسان ال يقوى أن يجلب لنفسه خيراً وال يدفع عنھا شراً ومن ال يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا ً ال
يدفع عن اآلخرين بطبيعة الحال وإن ھذه الحقيقة راسخة في ذھن يعقوب  Βبقرينة ]) [ٍgAْ ` ;ُ9َ @81ِdيوسف (68/

وقرينة التوكل على  fوإثبات الحكم له وحده ونفيه وعن غيره وذلك قوله تعالى ]kAْ 8/Bَ @%Aَ ` @8A 8+ِd gْ6(ْ ِ&ِd
;` َ[&ُA/)َ ْ ِL8/)َ Aْ َ @%Aوفي ذلك داللة على شدة إيمانه وتوكله المطلق على  fوثقته با yعز وجل.
) [@8A .%  gيوسف : (68 /
% ,:% ` :ْF$ &َ/ ] -5

)( 215ينظر  :الجامع ألحكام القرآن . 386/8 :
) (216تفسير المنار .486/1 :

 ًU 8+ِd \>% y .%  @8A . g
% ,:% ` :ْF$ &َ/  g
% 2َ' g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]; َ% 2"َ' W% .%  ُAra V
[&Aَ %$ َ+ ِV: "َ ْ/َ' V.6َ ; _:%8A`  ٍgAْ ` ;ُ9َ @81ِd; 2َ#-َ !ُ%$ ِْXَ1وإذا تأملته أدركت أن ھذا األمر بالدخول من أبواب

متفرقة لم يكن مخططا ً له اإلغناء من دون  fأي أن يعقوب مدرك تماما أنه ال يغني عنھم من أمر  fولذلك
وصفه سبحانه بأنه من العلماء وإن "العالم ال يصدر منه ما يوحي بعدم ثقته با yوعدم تسليمه بقضاء f
)(218
)(217
وإنما الغرض منه قضاء حاجة تتعلق بالطبع البشري أال وھي خوف األب على أوالده من الحسد
وقدره"
.
) [ً]%y O:% ` :ْF$ َ+;] -6مريم : (42/
"  ْ <5%Bَ g kَ'$ @َِD َ3َ- ْcِd ( 41) ِ51َ ً$0<[ &َ/ @81ِd g2 "%ِd ِ!َ)6
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]; % ُ/ْc

 [ً]%y O:% ` :ْF$ َ+; "%5$ َ+; %*$ َ+وفيه:

أوالً :أراد إبراھيم أن يرسخ في ذھن أبيه حقيقة عدم استطاعة ھذا اإلله -وھو الصنم -الذي يعبده أن يدفع عنه ضُرّ اً
إذا أصابه وإلثبات ذلك عمليا ً ذكر السمع واإلبصار ومن فقد ھاتين الحاستين ال يدفع عنه نفسه ضررا فكيف
يدفع عن اآلخرين؟!.
ثانيا ً :لقد جمعت اآلية بين المبالغة في التأدب بالخطاب وبين الغضب  yھذا التأدب تجسد في زيادة تاء المبالغة
وھذا الغضب تجسد في شدة إنكار إبراھيم  Βعلى أبيه لعبادته األصنام وھذا اإلنكار ال بد من تسويغه أو
بتعبير آخر ال بد من اإلتيان بصفات تجرد ذلك اإلله من اإللوھية ومن كانت ھذه صفاته فھو فقير إلى الناس
ومن كان فقيراً ال يكون إلھا ً ألن اإلله ھو الغني المطلق.
 [fً %  .% ` fً %  :ْF$ َ+ % $] -7الدخان : 41/
يأتي:

 [&;":$ gومن تحليل ھذا المقطع يتبين لنا ما
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]% 2 َ+; ً]%y fً %  .% ` fً %  :ْF$ َ+ % $
أوالً :توكيد عدم قدرة اإلنسان على أن يدفع عن غيره شيئا ً وكيف يغني عن غيره وھو مشغول بنفسه ال
[@:ْF$ &ْDy \9]% $ g
يغني عنھا شيئا ً مذھول عن أَ َش ِّد الناس صِ َل ًة به ومصداق ذلك قوله تعالى ] % ,:%  ٍ¨ِ"% Lُ6
عبس 37/بل إن جوارحه لتشھد عليه بما اقترفه في حياته دون أن يقوى على َك ِّفھا عن ذلك فمن كان ھذا
شأنه كيف يغني عن غيره؟!!
ً
ثانيا ً :ذكر الصاحب ألنه أشد حرصا على تقديم المعونة لصاحبه لما بينھما من الصحبة فإذا كان الصاحب
وھو أجدر أن يتولى معونة صاحبه ال يدفع عن صاحبه شيئا ً كان غيره أولى إن ال يقدرَ أن يدفع عنه شيئا ً
من دون .f
ثالثا ً :توكيد أن الشفاعة حاصلة ولكن ليس شفاعة صحبة أو غيرھا مما لم يأذن به  fبل ھي شفاعة لمن
أذن  fله بالشفاعة لعلو درجته عنده

)(219

طه109./

بقرينة قوله ][ً+% -َ @َ  ; .%V" @َ &cَ' .%  8+ِd ُ`َXV? َX:َB َ+ \9]% $

 [ 5*َ/  gالجاثية : 10/
% ,:% ` :ْF$ َ+;] -8

) (217الكشاف 380/2 :
) (218ينظر  :تفسير سورة يوسف ،183 :أنوار التنزيل وأسرار التأويل .603/1 :
) (219ينظر  :مجمع البيان .67/9 :

g
% ,َ ; > ;% َ' @8A ِ&;a .%  ;ُ9َ8B  َ+; ً]%y 5*َ/  %g,:% ` :ْF$ َ+; gV:,U g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ] % ِ,} ; .%
 [gوالمعنى أَيُّ كس ٍ
ب أو تجار ٍة أو وليٍّ يدفع عنھم من دون  fشيئا ً)(220؟ وإن عدم اإلغناء ھذا يجعلھم
! ` J
` َ9

في موقف الضعيف الذي ال يجد من ينصره من دون  fوفيه إنذار شديد بھالكھم وما ينتظرھم من العذاب المھين
ليرتدعوا عمّا ھم عليه من العناد واإلصرار على الباطل واالستكبار عن قبول الحق).(221
 [gالطور : 46/
% 2<%َ/ g
% ,:% ` :ْF$ َ+] -9

 [&;":$ gوفيه توكيد دناءة أھل الكفر
% 2 َ+; ً]%y g
% 2<%َ/ g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ]% ,:% ` :ْF$ َ+ % $

والعناد المكذبين بدعوة محمد  2ودناءة حيلھم أو وھنھا وھي ال تجلب لھم نفعا ً وال تدفع عنھم ضُرّ اً) (222وإن
"انتفاء إغناء الكيد والنصر من خواص يوم القيامة الذي يسقط فيه عامة األسباب .(223)"...وقد أضاف اليوم إليھم
ال للداللة على أنھم سيھلكون فيه بوقوع الصاعقة عليھم فحسب بل تھ ّكما ً لشدة ما ھم عليه من إنكار لذلك اليوم
)(224
عناداً واستكبارا
 [ً]%y gالنجم : 26/
% ,ُ)`َXy :ْFُB َ+] -10
>?$ .%  @8A &َcْD$ %&َ' <% .%  8+ِd ً]%y g
% ,ُ)`َXy :ْFُB َ+  ;V*  \OAَ  .%  g
ورد ھذا المقطع ضمن قوله ];% َ/
"َ [fوفيه توكيد أن الشفاعة حاصلة من بعض األولياء والمالئكة ممن يأذن  fعز وجل لھم بالشفاعة وتحقق
;% $
ھذا من خالل أسلوبي النفي واالستثناء.

 [ِY,8A . :ْF$ َ+; ٍLAmَ َ+] -11المرسالت : 31/

جاءت ھذه اآلية بعد سلسلة من اآليات من سورة )المرسالت( تتحدث عن الظل الوھمي الذي َيسْ يَظِ ُّل به

29) &9َ6ُB @ِ g
المكذبون بيوم القيامة الذين ھم له منكرون وذلك قوله ]; % ُ):ُ/  fَ ِd ُAoَ 1 ( 28) Mِ9َ6Aْ  \9]% $ ٌL$%
(  [ِY,8A . :ْF$ َ+; ٍLAmَ َ+( 30) ٍYy |wَ Kc Lm fَ ِd ُAoَ 1وفيھا التوكيد عدم إغناء الظل عن ھؤالء المكذبين من
اللھب أي أن ھذا الظل ليس واقعيا ً وال يملك صفات ما يُسْ َت َظ ُّل به فھو ظل وھمي وال يخفى ما في ذلك من التھكم
والسخرية من ھؤالء المكذبين بيوم القيامة .وقد ك ّنى عن النار أو الدخان بالظل بقرينة ] ال ظليل [ أي ال يمنع من
األذى وال يغني من حرِّ النار وال مما يعلوھا من اللھب).(225
 [@:F$ &Dy gعبس : 37/
% ,:%  ٍ¨ِ"% Lُ6 ] -12

جاءت ھذه اآلية بعد سلسلة من اآليات القصار من سورة )عبس( تصور حال اإلنسان حينما يتعرض ألھوال يوم

g
">  % ,:%  ٍ¨ِ"% Lُ6 ( 36) @:; @)5[;( 35) @َِ'; @0ُ';( 34) @rَ' .%
" ْ %
القيامة وذلك قوله ] َb X$ % $( 33) ُVrV >U ch
 [@:ْF$ &ْDy \9]% $عبس ) (37-33وفيھا التأكيد على شدة ھول ذلك اليوم الذي يحشر فيه الناس للحساب من خالل

التأكيد على ما يصيب اإلنسان في ذلك اليوم من ذھول أي أن اإلنسان في ذلك اليوم يكون منشغالً بحاله إلى درجة
يذھل معھا عن أقرب الناس إليه وھم )أ ُ ُّم ُه وأَبُوهُ وزوجته وبنوه( فھو في ذلك اليوم يكون في شأن أو حال صفته
اإلغناء ومن تلبس في حال يغنيه عن غيره ال يحتاج إلى اآلخرين بطبيعة الحال أو بتعبير آخر فإن صفة اإلغناء
) (220ينظر  :تفسير القرآن العظيم 292/5 :
) (221ينظر :مجمع البيان .73/9 :
)(222ينظر  :التبيان في تفسير القرآن .416/9 :
) (223الميزان في تفسير القرآن .13/19 :
) (224ينظر  :التفسير الواضح .22/27
) (225ينظر  :مجمع البيان  ،418/10 :الطبيعة في القرآن الكريم .432 :

في ذلك اليوم أو ّشدة ذھول اإلنسان أو قل ّشدة ھول ذلك اليوم إنما تأكدت بقرينة فرار اإلنسان من أقرب الناس إليه
فإنه "ال يوجد أخصر من ھذا وال أدق في تصوير انشغال القلب والفكر بالھم الحاضر القاھر حتى ال موضع لسواه
تلفت
وال
"\ `V
وال انتباه") (226ونظير ذلك قوله تعالى ] [ٍ"ُ6ُ1 \>% y fَ ِd ِQ V< Q%<$ % $القمر 6/وقوله ]%  ILُ/ ُL2ْ9Bَ ,1َ ;% "Bَ % $
 [iَ6*ِ gالحج 2/والغرض من ذلك الترھيب
'َ% 2 ; iَ6^ V: i"Bَ ; ,Aَ % ٍL%  َc ILُ/ َ#Bَ ; %kَ%
ليكون رادعا ً للكافرين ودافعا ً للمؤمنين على زيادة التقوى والخشية من َّ f
عز وج ّل.

 [ٍQU .%  :ْF$ َ+; .%*$ َ+] -13الغاشية: 7/
جاءت ھذه اآلية ضمن آيات من سورة )الغاشية( تتحدث عن طعام وشراب أھل النار وذلك قوله ].%  fَ%*ُB
 [ٍQU .%  :ْF$ َ+; .%*$ َ+( 6) ٍ$ِ"َ .%  8+ِd eَ gالغاشية) (7-5وفيھا التوكيد شدة أھوال يوم القيامة
`% ,َ %َ ( 5) \1S ٍ.%

ومن ھذه األھوال ما يعتري اإلنسان من الجوع والعطش الشديدين وتأكد ذلك بقرينة "تسقى" و"ليس لھم طعام"
فإن ھؤالء -أعني أھل النار -على الرغم من الحال التي ھم عليھا إذ يصطرخون في تلك النار الحامية يطلبون
الماء والطعام لشدة ما ھم فيه من الجوع والعطش) ( 227ولو أنھم تركوا بال تعذيب لھلكوا من الجوع والعطش َفأَيُّ
حال ھم عليھا؟ نستعيذ با yمن حال أھل النار .وصفة الطعام الذي يقدم إليھم أنه ليس له قيمة غذائية وال يدفع عنھم
ٍ

الجوع وقد أثبت الياء في آخر الفعل لتأكيد ھذا المعنى وصفة الماء أنه يغلي كغلي الحميم وذلك قوله ];^ُ >

f81َ' @8A g
) [gمحمد (15/وال يخفى ما في ذلك من الترھيب ليكون رادعا ً ألھل الكفر والعناد ]% ,Aَ Bَ َ-
 ََ% 2>%َ' 8o
 [&ُ6َ C% $المنافقون4./

 [iVa"Bَ cd @ُ  @:% ` :ْF$ ;] -14الليل: 11/

َترَ دّى يعني :مات من قول العرب :رَ دِيَ الرجل يردى ً
ردى :إذا ھلك) .(228وھو استفاھم إنكاري الغرض

َ3V;َ' g
منه التوبيخ والمعنى أي شيء يغني عنه إذا ھلك ) (229ومصداق ذلك قوله ]; ََ<% ُ/:ْAَ r َ/ ia "ُ َ1ُ)]ْ ِU %
") [ aمريم (95/وقد أثبت
% َ ْ % $ @BS g
") [ aمريم (80/وقوله ];% ,IAُ/
" [\lVاألنعام 94/وقوله ]; َ% َ :BْD$; ُ3ُ$  @ُwِ"1

الياء للداللة على شدة تعلق اإلنسان بماله حتى لحظاته األخيرة التي ينازع فيھا الموت فأي شيء يغني عنه ذلك
المال إذا ذاق كأس الردى؟!.
أما قوله ] َ  [ُ9:b ِ.ْFُBفالمعنى أي شيء تنفع النذر مع تكذيب ھؤالء -أي كفار قريش -وإعراضھم فإنھم
إذا ما رأوا ً
آية أو معجز ًة أعرضوا عنھا عناداً وحسداً من عند أنفسھم) (230فأيَّ َشيْ ٍء يغني عنھم وقد سبق التقدير
)(231
لھم بالشقاء ؟ وفي ذلك إشارة إلى أنه إذا وقع العذاب على أمة من األمم تعطلت النذر أو بتعبير آخر انتھى دور
النبي المبعوث إلى ھذه األمة أي أنه في وقت نزول العذاب ال يجدي إنذار المنذِرين وال تنفع شفاعة الشافعين
 .% ُ6Bَ َ+; : %Yَ/% V :$ ٍ3ِZ%  &َ/; @:%  ُ1 iaَ1; ِ35ِNْ َ/ ٍ%   g
ومصداق ذلك قوله ];% ِ,ِ Kِ"%NBَ  2

) (226التصوير الفني في القرآن .54 :
) (227ينظر  :الطبيعة في القرآن الكريم .430 :
) (228ينظر  :مختار الصحاح .261 :
) (229ينظر :الجامع ألحكام القرآن .86/20 :
) (230ينظر  :التفسير الكبير .32/29 :
) (231ينظر  :لطائف اإلشارات  ،62/6 :تفسير القرآن .40/6 :

ْ. &َ6َ % ْ ,:% َ3; g .%  8+ِd @8A ِ"%َ' %. % ْ g[` َ+ َ3َ- >ْ .%  :%$ ٍL5U fَ ِd Kِ;^ َ3َ-( 42) .$ِ" َ6
ْ [M-"ْFھود (43-42)/فسقطت الياء للداللة على عدم جدوى أَيِّ إنذار أو شفاعة في ذلك الوقت فكأن الخطاب

موجه إلى األنبياء أنه لو صدر منكم إنذار بدافع الشفقة والرحمة على من استحق العذاب فإن إنذاركم ھذا مسلوب
النفع أو عديم الفائدة وإنه ال يسمن وال يغني من جوع.
 [ِ"%*$ َcِd ِL%8A ;] -7الفجر: 4/

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بن حبيب الزيّات والكسائي بحذف الياء في الوصل والوقف) .(232وقرأ أھل
المدينة وأبو عمرو وقتيبة بإثبات الياء في الوصل وحذفھا في الوقف) .(233وقرأ ابن كثير ويعقوب بإثباتھا في
الحالين) . (234ولو تأملت ما جاء به علماء اللغة والنحو والتفسير من تعليالت لتوجيه حذف الياء من آخر الفعل
)يسري( لتبين لك أن ثمة أمرين وراء ذلك الحذف ھما إرادة التخفيف والمشاكلة بين رؤوس اآلي أو ما يسمى
بالفاصلة القرآنية:
 -1إرادة التخفيف :
فقد حذفت الياء اكتفا ًء عنھا بالكسرة) (235ألن "العرب قد تحذف الياء وتكتفي بكسر ما قبلھا") (236و" ربما
)(237
أسقطت الياء في موضع الرفع مثل ھذا اكتفا ًء بكسر ما قبلھا منھا"
 -2الفاصلة :
نبغ" و"يوم ال َّتناد" و"الكبير
يقول سيبويه "فالفواصل قول  fعز وجل ";  "ِ"%*$ َcِd ِL%8Aو"ما كنا ِ

المتعال")" (238وإنما حذفوا الياء تشبيھا ً لفواصل اآلي بقوافي الشعر أو بتعبير آخر فأن الياء حذفت من الفعل
)يسري( على شاكلة حذف الحرف الزائد الطالق القافية في الشعر إذا كان ما قبلھا رويا ً) (239كقول زھير:
ْ ) ( 240
َت ْف ِري ما خلقتَ
وألَنتَ
ضُ القوم َي ْخلُ ُق ثم ال َيف ِر
وبعـ
وفي ذلك يقول الفراء "وحذفھا أَحَ بُّ إليَّ لمشاكلتھا رؤوس اآليات (241)"...والطبري "حذفت الياء للتوقيف
بين رؤوس اآلي ( 242 )"...وابن خالويه "وكان األصل يسري فخزلوا الياء ألن تشبه رؤوس اآلي التي
قبلھا (243)"...والسيوطي "ومما روعيت فيه المناسبة حذف ياء الفعل في غير المجزوم نحو "والليل إذا
يسر" (244)"...وعن األخفش قوله في توجيه ذلك الحذف :إن الليل ال يسري وإنما يُسْ رى فيه فھو مصروف وكل
ما صرفته عن جھته بخسته من إعرابه أال ترى قوله تعالى ];  [F Obُ' %k1َ َ/ولم يقل َب ِغي ًَّة ألنه صرفھا عن

باغية).(245
وقد جاء في البرھان في توجيه ھذا الحذف أنھا حذفت للداللة على السرى الملكوتي الذي يستدل عليه
بانقضاء آخره أو بمسير النجوم).(246

) (232ينظر  :السبعة في القراءات  ،683 :غيث النفع في القراءات السبع.365:
) (233ينظر  :مجمع البيان .482/10 :
) (234ينظر  :الجامع ألحكام القرآن  ،42/20 :النشر في القراءات العشر ،400/2 :تفسير النووي.443/2 :
) (235ينظر  :الكشاف  ،596/4 :تفسير ُ
شبَّر .557 :
) (236معاني القرآن .260/3 :
) (237جامع البيان .141/30 :
) (238كتاب سيبويه .184/4 :
) (239ينظر  :شرح المفصل .79/9 :
) (240شرح ديوان زھير .94 :
) (241معاني القرآن .260/3 :
) (242جامع البيان .141/30 :
) (243إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم .74 :
) (244معترك األقران .34/1 :
) (245ينظر  :الجامع ألحكام القرآن .34/1 :
) (246ينظر  :البرھان في علوم القرآن .403/1 :

إن الفعل )يسري( لم يرد في القرآن الكريم إال في اآلية التي نحن في صددھا .وقد جاءت ھذه اآلية بعد
ثالث آيات من سورة الفجر أقسم  fبھا لمنزلتھا وعلوِّ شأنھا وذلك قوله ]; ْ3) ِ"Bْ ْ ; ِْXV? ;( 2) ٍ"%?` ٍ3َ ;( 1) ِ"%NَX
(;  [ِ"%*$ cd ِL%8Aالفجر ) .(4-1والمراد بـ)سرى الليل( مُضِ ُّي ُه وذِھا ُب ُه) .(247وھو ذھاب ال شعوري أو سير مصحوب
بالسكون والھدوء يقول تعالى ];  [fN^ cd LAالضحى 2/وتقول العرب :ليلة ساجية بمعنى ساكنة) (248وسجا الليل

يسجو سُجُ وّ اً إذا سكن) (249قال األعشى الكبير):(250
َّ
الدعامِصا
ساج ال يواري
وبحرُ
ابن عمّكم
أتوعدني أن جاش بحر
ِ
ٍ
وقال جرير): (251
ينظرن من خلل الستور سواجي
بأعين
ولقد رمينك يوم رُحن
ٍ
ً
ت مادة
و"أما سجا الليل فالسكون أو الفتور ھو ما يالئم الموقف بيانيا وليس اإلقبال وال اإلدبار ...ولم تأ ِ
"سجا" في القرآن كله في غير ھذا الموضع إال أن مقابلتھا للضحى تجعلنا نطمئن إلى أن سجو الليل ھو فترة ھدوئه
وسكونه (252)"...والمراد "سكون أھله وانقطاعھم عن الحركة (253)"...وال شك في أن اإلنسان مفطور على
السكون في الليل والحركة في النھار

)(254

وكأن اإلنسان يلبس الليل وتسكن فيه نفسه وتھدأ وذلك قوله ];Lَ %8A :Aْ U

 [y ,V: :Aْ U;( 10) ^5النبأ ) (11-10وقوله ];[ً:/^ LA :AUاألنعام  96/وقوله ] َ( َ $S :Aْ U; ِL%8A َ $S َ1%
 [l"%5 ِ,V:اإلسراء 12/أي "جعلنا الليل ممحو الضوء مطموسه مظلما ً ال يستبان منه شيء كما ال يستبان ما في

اللوح الممحو") (255معنى ذلك أن اإلنسان ال يشعر بمرور الليل أو قل بسرى الليل وانقضاء آخره ألنه في حالة
سكون ودعة وأن الزمن الذي يستغرقه ھذا السرى ھو كالزمن الذي تستغرقه حينما ُت ْد ِبرُ عن صدرك أو تدير
بوجھك وذلك قوله ];  ["a cd ِL%8Aالمدثر 33/من دَ بَرَ الرَّ جُ ُل إذا َولّى) (256بل أنه ليلفظ أنفاسه األخيرة كمن يصلي

دَ ِبر ّيا ً) (257في حين يمر عليه النھار مصحوبا ً بالحركة والضوضاء .أما إذا نزع اإلنسان ثوب الفطرة وصار أسير
ھمومه فسوف يشعر بثقل ھذا الليل وكأنه الجبل قد جثم على صدره وذلك قول امرئ القيس):(258
وليل كموج البحر أرخى سدوله
ليبتلي
الھموم
بأنواع
عليّ
ٍ
ّ
ً
بكلكل
وناء
أعجازا
وأردف
بصلبه
تمطى
لما
له
فقلت

بأمثل
بصبح وما اإلصبـــــــــــــــــاح منك
أال أيُھا الليل الطويل أال انجـــــــــــــــلي
ِ
ً
وإن خ ّفة ليل الفطرة وسرعة سراه اقتضيا ً
وسرعة في أدائه لذا حذفت الياء للداللة على ذلك.
خفة في اللفظ
وقيل إن )يسري( ھنا بمعنى يُسْ رى فيه) .(259والسير في الليل عند العرب ھو من األمور الشديدة التي ال
يقوى عليھا ك ُّل إنسان يقول أبو تمام):(260
) (247ينظر  :التفسير الكاشف  ،560/7 :الميزان في تفسير القرآن .306/20 :
) (248ينظر  :الجامع ألحكام القرآن .91/20 :
) (249ينظر  :مختار الصحاح .309 :
) (250ديوان األعشى .151 :
) (251ديوان جرير .137/1 :
) (252التفسير البياني للقران الكريم 21 :
) (253التفسير الكاشف .578/7 :
) (254ينظر  :التبيان في أقسام القرآن .169-168 :
) (255البحر المحيط .14/6 :
) (256ينظر  :لسان العرب مادة ) :دَ َب َر(
) (257ينظر  :أساس البالغة ،238/1 :مختار الصحاح  .217 :أي يصلي في آخر وقت الصالة.
) (258شرح ديوان امرئ القيس.49-48 :
) (259ينظر  :تفسير غريب القرآن  ،26 :الكشاف .596/4 :
) (260ديوان أبي تمام .44 :

أعاذلتي ما أخشن الليل مركبا ً
وأخشنُ منه في الملمّات راكبُه
فھو سير مصحوب باألھوال والمخاطر ويحتاج إلى شدة وشجاعة وثبات لمواجھة تلك المخاطر واألھوال
وقد اعتاد القرآن الكريم على القسم بما ھو عظيم وله من الشأن ما يسوغ القسم به أو قل "تنبيھا ً على عظم شأنه
وكثرة االنتفاع به (261)"...وكأن اإلنسان في غفلة عن ھذه الحقيقة وال يعي عظمة ھذا القسم إال من له عقل سليم
 [ٍ"%N K9 gالفجر 5/فمن "كان ذا لب علم أن ما أقسم  fتعالى به من ھذه األشياء فيه
وذلك قوله ] *-َ O َc  Lْ 2

عجائب ودالئل على التوحيد الربوبية فھو حقيق بأن يقسم به لداللته على خالقه .(262)"...وكذلك ذكر  fفي ھذا
الوقت شديد الوقع عظيم الشأن كبير األجر يحتاج إلى درب ٍة ومراس وترويض نفس وكبير ھ َّم ٍة وشديد خوف من

 fودوام اتصال به سبحانه ومصداق ذلك قوله تعالى ] *[- -ْ َ'; ً]eْ ; b<yَ'  2 ِL%8A َ ]َ yَ1 V&ِdالمزمل 6/و] 8+ِd 28Aَ $
[;"5

.$98

[ٍ"%N K9 g؟! وھذا
;  [ٍgJ`  ;ُc 8+ِd 28Aَ $فصلت 35/و]  [& ْ 8+ِd ,ُA%$العنكبوت 43/و] *-َ O َc  Lْ 2

اإلنسان يمر عليه الليل وھو في غفلة عن ھذا!!.
ً
مخيفة عن الليل ألنه مصدر المخاطر واألھوال وأنه يغطي كل شيء
ولعل في ذھن اإلنسان صور ًة
بظالمه

)(263

بقرينة قوله ];  [f?F$ cd LAالليل 1/ويبعث على الخوف ويوحي بالغموض وكأن اإلنسان في حالة

ھروب من واقعه وإذا بالليل يغشى كل شيء بظالمه ليبعث معه القلق والخوف من المصير المجھول وقتل األمل
في نفسه وتمكن اليأس منھا ومصداق ذلك قوله تعالى ];  [8X:Bَ cd ِR%5b ;( 17) %*` cd ِL%8Aالتكوير (18-17)/فقد

" َش َّب َه الليل المظلم بالمكروب المحزون الذي جلس بحيث ال يتحرك واجتمع الحزن في قلبه فإذا تنفس وجد
ً
راحة") (264لذا ال بد من صحو ٍة أو يقظ ٍة تنتزع ھذه األفكار والمخاوف من نفس اإلنسان وذھنه بل ال بد من بزوغ
الفجر وتجلي النھار وظھور ضحى الشمس ولكي يتحقق ھذا ال بد لِلَّيل من أن يمضي سريعا ً ويُعَ جِّ َل بانقضاء آخره
ليعود إلى نقطة البدء حيث انفجار الضوء والنور في قوله ["NX ;] :ومن ھنا جاء حذف آخر الفعل للداللة على ذلك

المرور واالنقضاء السريع.

أقول وكأن ھذه اآليات الثالث ]; ْ [ِ"Bْ ْ ; ِْXV? ;( 2) ٍ"%?` ٍ3َ ;( 1) ِ"%NَXتنضوي تحت ھذه اآلية التي بين

أيدينا أو قل تحت ھذا السرى اإللھي الملكوتي وكأن ھذا السرى يبدأ بإحياء الليل أو بتعبير آخر فإن إحياء ھذه
الليالي العشر التي لھا مالھا من الشأن والعظمة ما ھو إال عنوان إلحياء الليل في كل مكان وزمان وھذا اإلحياء ھو
المحطة األولى في ھذا السرى الملكوتي ثم تأتي المحطة الثانية وھي صالة الشفع والوتر أو الركعات الثالث
األخيرات من صالة الليل تلك الركعات التي تمثل الخط الفاصل بين آخر الليل وطلوع الفجر ثم المحطة الثالثة
وھي إحياء الفجر وھو وقت افتتاح النھار وسمي فجراً "النفجار الضوء في أُفق السماء مبشراً بإدبار الليل المظلم
ُّ
ومحط رحمة  . (266)fبقرينة قوله تعالى ];V&ِd ِ"%NَXْ &S%"ُ-
وإقبال النھار المضيء (265)"...وھو وقت عبادة األولياء
ُ" [ a,%? &َ/ ِ"%NَXْ &S%اإلسراءَ .78/وث َّم ُة أُمور أُخرى تقف وراء حذف الياء من آخر الفعل )يسري( نوجزھا بما
يلي:

)(261التبيان في تفسير القرآن .356/10 :
)(262التفسير الكبير .165/31 :
* ناشئة الليل ھي النفس التي تنشأ من مضجعھا للعبادة وھي أَ َش ُّد مواطأ ًة ألن القلب يواطئ فيھا اللسان) .ينظر :البحر المحيط ،363/8
تفسير القرآن اللغوي(68:
) (263ينظر  :الوجيز في تفسير القرآن العزيز )الواحدي( ،448/2 :الدر المنثور ،533/8 :تفسير القرآن اللغوي.119:
) (264التفسير الكبير .72/31 :
) (265التبيان في تفسير القرآن .341/10 :
) (266ينظر  :لطائف اإلشارات .292/6 :

أوالً :في الحذف إشارة إلى سرعة دوران عجلة الزمن ومن كان ذا لبً سخره في طاعة  .fوقد َش َّب َه سكون الليل
بغفلة اإلنسان عن ذلك السرى الزمني.
ثانيا ً :فيه إشارة إلى فناء اإلنسان وعدم بقائه في ھذه الدنيا والحث على التزود منھا إلى الدار اآلخرة التي ال فناء
فيھا .وما سرعة سريان الليل إال كسرعة سريان عمر اإلنسان "وإذا كان الليل يعني ظلمة البدن فإنھا سرعان
ما تزول وتذھب بتجرد الروح عن ذلك البدن").(267
ثالثا ً :لقد شبّه سرى الليل بسفر اإلنسان ورحيله إلى اآلخرة ومن كان متلبسا ً بالسفر ال يمكن أن يوصف بالثبات
واالستقرار) (268وما حذف الياء إال داللة على عدم الثبات ھذا.
رابعا ً :لمّا كان  fسبحانه خصَّ بعض األمكنة بالشرف الرفيع والفضل العظيم والمنزلة الكبيرة فإنه فضل بعض
ً
ً
وعظيمة ولمّا كان الزمان مقسما ً بين الليل والنھار أو قل بين الليالي واأليام وكما أن
مباركة
األزمنة وجعلھا
ھناك أياما ً مباركة وتفضل سائر األيام أقسم بھا سبحانه بقوله ]; ْ [ِ"%NَXكفجر عرف ٍة أو فجر يوم التروية أو فجر

العاشر من محرم الحرام أو فجر يوم الجمعة فإن ھناك ليالي عظيمة الشأن مباركة ميزھا  fعلى بقية الليالي
بالفضل والبركة بقرينة و]; َ [ٍ"%?` ٍ3كليالي الحج أو الليالي األخيرة من رمضان أو الليالي العشر األولى من

المحرم فعلى اإلنسان أن يستغلھا ويتزود فيھا من تقوى  fوكم ليلة مباركة تسري أو تمر على اإلنسان وھو
في غفل ٍة عنھا فھل من ُم َّدكِر؟ وھل في ذلك قسم لذي حجر؟ و fأعلم.

) (267تفسير القرآن الكريم )ابن عربي( .803/2 :
) (268ينظر  :التفسير الكبير .164/31 :

الخاتمه
لقد توصلت في أثناء البحث إلى النتائج اآلتية :
 .1إن الدرس الصوتي الحديث يقوم على أسس لغوية صحيحة وقد استطاع أن يقف عل$ى م$ا َغلَِ $
ط في$ه أو تغاف$ل
عن$$ه المتق$$دمون ويكش$$ف عم$$ا يكتن$$ف بع$$ض اآلراء أو النص$$وص اللغوي$$ة م$$ن غم$$وض َويُح  $ﱠل كثي$$راً م$$ن
المفارقات أو المش$كالت اللغوي$ة الت$ي تعﱠ$رض لھ$ا ال$درس ﱡ
اللغَ$وي الق$ديم ومم$ا توص$لوا إلي$ه وأخ$ذت ب$ه ف$ي
دراستي:
أ -إن أصوات المد ھي حركات طويلة وليست من جنس الصوامت.
ب -عدم وجود حركة تسبق ما يسمى بحرف المد.
جـ -إن الواو االحتكاكية والياء االحتكاكية تتكونان نتيجة االنتقال ب$ين ح$ركتين مختلفت$ين .وق$د أف$دت م$ن ھ$ذا
القانون الصوتي كثيراً في إيجاد التفسير الص$وتي األيس$ر واألكث$ر ش$يوعا ً ف$ي ال$درس الص$وتي الح$ديث
ُ
عرضت لھا في ھذه الدراسة.
لكثير من مسائل اإلعالل واإلسناد التي
د -إرجاع كثير من مسائل اإلعالل إلى وجود مقطع مديد وميل العربي$ة إل$ى ال$تخلص من$ه بتقص$ير المص$وت
الطوي$$ل وبالت$$الي انتف$$اء قاع$$دة ح$$ذف ح$$رف العل$$ة اللتق$$اء س$$اكنين الت$$ي أ ّس$$س لھ$$ا المتق$$دمون م$$ن علم$$اء
العربية وبنوا عليھا كثيراً من آرائھم وتفسيراتھم.
وب$$ذلك يك$$ون ال$$درس الص$$وتي الح$$ديث ق$$د ف$$تح الب$$اب أم$$ام الدارس$$ين للنق$$د والتحلي$$ل والمزاوج$$ة ب$$ين اآلراء
للوصول إلى نتائج أقرب للواقع وأكثر إقناعا ً للقارئ.
 .2إن دراسة المقطع الصوتي في العربية عموما ً وف$ي الق$رآن الك$ريم خصوص$ا ً ينبغ$ي أن تحظ$ى باھتم$ام أكب$ر
ونصيب أوفر من الدارسين وتحديداً دراسة النسيج المقطعي لألفعال في القرآن الكريم ومعرفة ما يطرأُ عليھا
من تغييرات في بنيتھا المقطعية في حالتي الوصل والوقف أو نتيجة القراءات القرآنية المختلفة.
ُ
توصلت في موض$وع األبني$ة إل$ى أن الق$رآن الك$ريم َوظﱠ$فَ الص$يغ الفعلي$ة باس$تعمال أس$لوب المطاوع$ة ب$ين
.3
األفعال لمراعاة الجوانب الفنية المتمثلة في المشاكلة واالنسجام الصوتي واإليح$اء والت$أثير والموس$يقا فض$الً
عن المعنى الذي يؤديه النص لذا يمكن القول إن أسلوب المطاوعة أو ما يُس ّمى بالمغالبة أو النيابة في األفعال
متحق ٌ
ق في األفعال المعُتلﱠة في القرآن الكريم.
 .4في موضوع الداللة توصلت إلى أمور أوجزھا بما يأتي:
ت لعلٍ $ة نحوي$ة
أ -إن حذف حرف العلة من الفعل المعتل في غير مواضع الحذف في النص القرآني لم ي$أ ِ
وإن علماء اللغة والنحو لم يراعوا الجانب المعنوي أو المعطيات الداللية التي تقف وراء ذلك الحذف.

ق الح$$ذف توافق$اً ب$ين اللف$$ظ والمعن$ى ف$$ي جمي$ع النص$وص القرآني$$ة الت$ي وق$ع عليھ$$ا مثُ $ل ھ$$ذا
ب-لق$د َحقﱠَ $
الحذف.
ق أسلوب الحذف سرعةً في أداء اللفظ في المواطن التي تس$توجب مث$ل تل$ك الس$رعة انس$جاما ً م$ع
جـ-حقﱠ َ
سياق النص القرآني.

القرآن الكريم
المخطوطات :
.1

الع ﱢ
زي  :إبراھيم بن عبد الوھاب الزنجاني ،مكتبة اإلمام الحكيم -النجف األشرف برقم
التصريف ِ
.1/1922

المطبوعات :
 .2أبحاث في أصوات العربية  :حسام سعيد النعيمي ،دار الشؤون الثقافية العامة  -بغداد ط.1998 ،1
 .3اإلبدال والمعاقبة والنظائر :أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ،تحقيق عز الدين التنوخي،
مطبعة الترقي -دمشق .1962-1381
 .4ابن خالويه وجھوده في اللغة مع تحقيق كتاب شرح مقصورة ابن دريد :محمود جاسم محمد الدرويش،
دار الشؤون الثقافية العامة -بغداد.
 .5اإلتقان في علوم القرآن جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده-
مصر ،ط1370 ،3ھـ1951-م.
 .6ارتشاف الضرب من لسان العرب :أثير الدين أبو عبد ﷲ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان
األندلسي المعروف بأبي حيان ،تحقيق :مصطفى أحمد النحاس ،مطبعة المدني -مصر ،ط1408 ،1ھـ-
1987م.
 .7أساس البالغة :جار ﷲ محمود بن عمر الزمخشري ،القاھرة1960 ،م.
 .8أسباب حدوث الحروف )ملحق في كتاب رواية الوزير أبي الوليد بن زيدون مع والدة بنت المستكفي( :
الرئيس أبو علي الحسين بن سينا ،نسخ وتصحيح محب الدين الخطيب ،مطبعة المؤيد-القاھرة1332 ،ھـ.
 .9إسناد الفعل دراسة في النحو العربي :رسمية محمد المياح ،المجمع العلمي العراقي -بغداد ،ط،1
1387ھـ1967-م.
 .10األشباه والنظائر في النحو :جالل الدين السيوطي ،مطبعة دائرة المعارف العثمانية -حيدر آباد الدكن،
ط1360 ،2ھـ.
 .11االشتقاق  :فؤاد حنا تزري ،دار الكتب – بيروت1968 ،م.
 .12أصوات العربية بين التحول والثبات :حسام سعيد النعيمي ،بيت الحكمة ،بغداد.

 .13األصوات اللغوية :إبراھيم أنيس ،مكتبة نھضة مصر ،ط.5
 .14أصوات اللغة :عبد الرحمن أيوب ،مطبعة دار التأليف -مصر ،ط1963 ،1م.
 .15األصول في النحو :أبو بكر بن السراج البغدادي ،تحقيق :عبد الحسين الفتلي ،مطبعة سلمان األعظمي-
بغداد1393 ،ھـ1973 -م.
 .16اإلعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن األزرق :عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ
دار المعارف -مصر.
 .17إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم :أبو عبد ﷲ الحسين بن أحمد بن خالويه  ،مطبعة دار الكتب
المصرية -القاھرة1360 ،ھـ.
 .18إعراب القرآن )المنسوب إلى الزجاج( :أبو إسحاق إبراھيم بن السري ،تحقيق :إبراھيم األبياري مطبعة
األميرية -القاھرة1963 ،م.
 .19إعراب القرآن :أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ،تحقيق :زھير غازي زاھد ،مطبعة
العاني ،بغداد.
 .20األفعال :أبو القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع ،عالم الكتب -بيروت ،ط1403 1ھـ-
1983م.
 .21اإلقناع في العروض وتخريج القوافي :الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد ،تحقيق :محمد حسين آل
ياسين ،مطبعة المعارف -بغداد1379 ،ھـ1960-م.
 .22اإلقناع في القراءات السبع :أبو جعفر أحمد بن علي بن خلف األنصاري ،تحقيق :عبد المجيد قطامش،
جامعة أم القرى -السعودية ،ط.1403 ،1
 .23األلسنية العربية :ريمون طحان ،دار الكتاب اللبناني-بيروت ،ط1972 ،1م
 .24أنوار التنزيل وأسرار التأويل :القاضي ناصر الدين أبو الخير عبد ﷲ بن عمر بن محمد الشيرازي
البيضاوي ،مطبعة در سعادت العثمانية1314 ،ھـ.
 .25أوزان الفعل ومعانيھا ھاشم طه شالش ،مطبعة اآلداب -النجف األشرف1971 ،م.
 .26أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :اإلمام أبو محمد جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد ﷲ بن ھشام
األنصاري ،دار إحياء التراث العربي -بيروت ،ط1966 ،5م.

 .27اإليضاح في شرح المفصل :أبو عمرو عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب النحوي ،تحقيق وتقديم:
موسى بناي العليلي ،مطبعة العاني -بغداد.
 .28اإليضاح في علل النحو :أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاج ،تحقيق :مازن المبارك
دار النفائس -بيروت ،ط1393 ،2ھـ1973-م.
 .29البارع في اللغة :أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ،تحقيق :ھاشم الطعان ،دار الحضارة
العربية -بيروت ،ط1975 ،1م.
 .30البحث اللغوي عند العرب :أحمد مختار عمر ،دار المعارف  -مصر 1971م.
 .31البحر المحيط  :أبو حيان األندلسي ،مطبعة السعادة -مصر ،ط1328 ،1ھـ.
 .32بديع القرآن  :أبو اإلصبع المصري ،نھضة مصر -الفجالة ،ط1957 ،1م.
 .33البرھان في تفسير القرآن  :ھاشم بن السيد سليمان البحراني ،طھران ،ط.2
 .34البرھان في علوم القرآن :بدر الدين محمد بن عبد ﷲ الزركشي ،تحقيق :محمد أبي الفضل إبراھيم،
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه ،ط1376 ،1ھـ 1957-م.
 .35بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،تحقيق :محمد
علي النجار ،القاھرة1383 ،ھـ.
 .36البالغة العربية المعاني والبيان والبديع :أحمد مطلوب ،ط1980 ،1م.
 .37البيان في شرح غريب القرآن :القاسم بن الحسن ،المطبعة العلمية -النجف1374 ،ھـ1955-م.
 .38البيان في غريب إعراب القرآن :اإلمام كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن أبي سعيد األنباري،
تحقيق :طه عبد الحميد طه ،الھيئة العامة للتأليف والنشر1390 ،ھـ1970-م.
 .39تأويل مشكل القرآن  :أبو محمد عبد ﷲ بن قتيبة ،تحقيق ،أحمد صقر ،مطبعة عيسى البابي الحلبي
وشركائه -مصر1378 ،ھـ1958-م.
 .40تاج العروس :السيد محمد مرتضى الزبيدي ،دار ليبيا للنشر والتوزيع -بنغاري.
 .41تبصير الرحمن وتيسير المنان  :العالمة علي بن أحمد بن إبراھيم المھايمي ،عالم الكتب ،ط1403 ،2ھـ-
1983م.

 .42التبيان في إعراب القرآن :أبو البقاء عبد ﷲ بن الحسين العكبري ،تحقيق علي محمد البجاوي ،مطبعة
عيسى البابي الحلبي وشركائه1396 ،ھـ1976-م.
 .43التبيان في أقسام القرآن  :العالمة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيﱢم الجوزية تصحيح
وتعليق :محمد حامد الفقي ،مطبعة حجازي -القاھرة ،ط1352 ،1ھـ1933-م.
 .44التبيان في تفسير القرآن :أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ،المطبعة العلمية -النجف
1376ھـ.1957-
 .45تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن :أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد
الواحد المعروف بابن أبي اإلصبع المصري ،تحقيق وتقديم :حفني محمد شرف ،مطابع شركة
اإلعالنات الشرقية -مصر1383 ،ھـ.
 .46تسھيل الفوائد وتكميل المقاصد :أبو عبد ﷲ جمال الدين محمد بن مالك الطائي األندلسي الدمشقي ،تحقيق:
محمد كامل بركات ،دار الكاتب العربي للطباعة والنشر -القاھرة
1387ھـ1967-م.
 .47التصريف العربي من خالل علم األصوات الحديث :الطﱠيﱢب البكوش ،تونس1973 ،م.
 .48التصوير الفني في القرآن سيد قطب ،دار المعارف -مصر ،ط.3
 .49التطور اللغوي مظاھره وعلله وقوانينه :رمضان عبد التواب ،مطبعة المدني -مصر ،ط1983 ،1م.
 .50التطور النحوي للغة العربية :براجشتراسر ،تعريب رمضان عبد التواب ،دار الرفاعي-الرياض.
 .51التعابير القرآنية والبيئة العربية في مشاھد القيامة :ابتسام مرھون ال ﱠ
ص فّار ،مطبعة اآلداب -النجف
األشرف ،ط1386 ،1ھـ1966-م.
 .52التعبير القرآني  :فاضل صالح السامرائي بيت الحكمة -بغداد1987 ،م.
 .53التعريفات :الشريف علي بن محمد الجرجاني الحنفي ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده -مصر،
1357ھـ1938-م.
 .54التفسير البياني للقرآن الكريم :عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ ،دار المعارف ،مصر1962 ،م.
 .55التفسير الحديث :محمد عزة دروزة ،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه1381 ،ھـ1962-م.
 .56تفسير سورة يوسف :محمد بن محمد بن أحمد الغزالي1312 ،ھـ

 .57تفسير الشھيد زيد بن علي -المس ّمى تفسير غريب القرآن :زيد بن علي ∆ تحقيق حسن محمد تقي
الحكيم ،الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت.
 .58التفسير الفريد للقرآن المجيد :محمد عبد المنعم الج ّمال ،مطبعة األھرام -مصر.
 .59تفسير القرآن العظيم :عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ،دار مكتبة الھالل
بيروت ،ط1986 ،1م.
 .60تفسير القرآن الكريم :سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ،مطبعة ھندوستان ،الھند1965 ،م.
 .61تفسير القرآن الكريم -المسمى تفسير ُشبﱠر :عبد ﷲ ُشبﱠر ،مراجعة حامد حنفي داود
مطبعة منير ،بغداد.
 .62تفسير القرآن الكريم :محيي الدين بن عربي ،دار اليقظة العربية -بيروت ،ط1387 ،1ھـ1968 -م.
 .63تفسير القرآن اللغوي :مصطفى النقاش ،دار الجمھورية للطبع والنشر ،ط1968 ،1م.
 .64تفسير القُ ﱢمي :أبو الحسن علي بن إبراھيم القُ ﱢمي ،تصحيح السيد طيب الموسوي الجزائري ،مطبعة
النجف1368 ،ھـ.
 .65التفسير القيﱢم  :ابن القيﱢم الجوزية ،تحقيق :محمد حامد الفقي لجنة التراث العربي -بيروت1948 ،م.
 .66التفسير الكاشف :محمد جواد مغنية ،دار العلم للماليين ،ط1968 ،1م.
 .67التفسير الكبير -المسمى مفاتيح الغيب :أبو عبد ﷲ محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني
المعروف بالفخر الرازي ،المطبعة البھية -مصر ،ط1303 ،1ھـ1934-م.
 .68تفسير النووي :المسمى مراح لبيد :الشيخ محمد بن عمر النووي الجاوي
وبھامشه  :الوجيز في تفسير القرآن العزيز ألبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ،مطبعة عيسى البابي
الحلبي وشركائه.
 .69التفسير الواضح :محمد محمود حجازي ،دار الكتاب العربي ،مصر ،ط.4
 .70تقريب النشر في القراءات العشر :الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشھير بابن الجزري تحقيق
إبراھيم عوض ،مطبعة مصطفى البابي وأوالده -مصر ،ط.1
 .71التكملة :أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي النحوي تحقيق
ودراسة كاظم بحر المرجان ،دار الكتب للطباعة والنشر -جامعة الموصل1401 ،ھـ1981-م.

 .72التلخيص في علوم البالغة :اإلمام جالل الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني ،شرح عبد الرحمن
البرقوقي ،المكتبة التجارية الكبرى ،ط1904 ،1م.
 .73تھذيب اللغة :أبو منصور محمد بن أحمد األزھري ،تحقيق :يعقوب عبد النبي ،مراجعة محمد علي
النجار ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،مطابع سجل العرب.
 .74التيسير في القراءات السبع :أبو عمرو الداني ،مطبعة استقالل الھور1384 ،ھـ.
 .75جامع البيان عن تأويل آي القرآن :أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي
وأوالده -مصر ،ط1373 ،2ھـ1954-م.
 .76الجامع ألحكام القرآن :أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ،دار الكتاب العربي للطباعة
والنشر ،ط1387 ،3ھـ1967-م.
 .77الجنى الداني في حروف المعاني :حسن قاسم المرادي ،تحقيق :طه محسن ،دار الكتاب للطباعة والنشر-
الموصل1976 ،م.
 .78حاشية ال ﱠ
صبّان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك :العالمة محمد بن علي الصبان ،مطبعة عيسى
البابي الحلبي وشركائه -مصر.
 .79الحجة في علل القراءات السبع :أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي ،تحقيق :عبد الحليم النجار وآخرين.
 .80الحجة في القراءات السبع :اإلمام ابن خالويه ،تحقيق وشرح :عبد العال سالم مكرم ،دار الشروق بيروت،
1971م.
 .81الخصائص :أبو الفتح عثمان بن جني ،تحقيق محمد علي النجار ،مطبعة دار الكتب المصرية القاھرة،
ط1376 ،1ھـ1956-م.
 .82الدراسات الصوتية عند علماء التجويد :غانم قدوري الحمد ،مطبعة الخلود – بغداد1406 ،ھـ1968-م.
 .83دراسات فنية في صور القرآن :محمود البستاني ،مطبعة االستانة الرضوية – طھران ،ط1421 ،1ھـ.
 .84دراسات في علم أصوات العربية داود عبدة ،مؤسسة الصباح 1979م.
 .85دراسات في علم الصرف :عبد ﷲ درويش ،القاھرة ،ط1384 ،2ھـ.
 .86دراسات في اللغة :إبراھيم السامرائي ،مطبعة العاني -بغداد1961 ،م.

 .87دراسات ألسلوب القرآن الكريم :محمد عبد الخالق عضيمة ،مطبعة السعادة -مصر ،ط1392 ،1ھـ-
1972م.
 .88الدراسات اللھجية والصوتية عند ابن جني :حسام سعيد النعيمي ،دار الرشيد للنشر -الجمھورية العراقية،
1980م.
 .89دراسة الصوت اللغوي :أحمد مختار عمر ،دار المعارف -مصر ،ط1396 ،1ھـ1976-م.
 .90درة الغواص في أوھام الخواص :أبو محمد القاسم بن علي الحريري ،مطبعة الجوائب – القسطنطينية،
1299ھـ.
 .91الدر المنثور في التفسير بالمأثور :جالل الدين السيوطي ،المطبعة اإلسالمية -طھران1377 ،ھـ.
 .92دروس التصريف :محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة -مصر ،ط1958 ،3م.
 .93دروس في علم أصوات العربية :جان كانتينو ،تعريب صالح القرمادي ،الجامعة التونسية1966 ،م.
 .94دقائق التصريف :القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب ،تحقيق :أحمد ناجي القيسي وآخرين ،مطبعة المجمع
العلمي العراقي -بغداد1407 ،ھـ1987-م.
 .95داللة األلفاظ :إبراھيم أنيس ،مكتبة األنجلو المصرية ،ط1963 ،2م.
 .96ديوان األعشى  :ميمون بن قيس ،تحقيق فوزي عطوي ،الشركة اللبنانية للكتاب
للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت.
 .97ديوان أبي تمام :حبيب بن أوس الطائي ،شرح وتعليق :شاھين عطية ،المطبعة األدبية1989 ،م.
 .98ديوان شيخ األباطح أبي طالب :أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب ،تصحيح محمد صادق بحر العلوم،
المطبعة الحيدرية -النجف1356 ،ھـ.
 .99الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة :مكي بن أبي طالب القيسي ،تحقيق :أحمد حسن فرحات،
مطبعة دمشق1973 ،م.
 .100روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :أبو الفضل شھاب الدين محمود اآللوسي البغدادي،
المطبعة المنيرية.
 .101السبعة في القراءات :أبو بكر أحمد بن موسى البغدادي المعروف بابن مجاھد ،تحقيق :شوقي ضيف دار
المعارف -مصر1972 ،م.

 .102سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتھي :اإلمام أبو القاسم علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن
الحسن القاصح العذري ،ط1352 ،1ھـ1934 -م.
 .103سر صناعة اإلعراب :أبو الفتح عثمان بن جني النحوي ،تحقيق مصطفى السقا وآخرين ،مطبعة مصطفى
البابي الحلبي وأوالده -مصر ،ط1374 ،1ھـ1954-م.
 .104سر الفصاحة :أبو محمد عبد ﷲ بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي ،شرح وتصحيح :عبد المتعال
الصعيدي ،مطبعة محمد علي صبيح وأوالده1389 ،ھـ1969 -م.
 .105الشافية )ملحق في كتاب رواية الوزير أبي الوليد بن زيدون مع والّدة بنت المستكفي( :ابن الحاجب
النحوي ،مطبعة محمد أسعد -مصر1317 ،ھـ.
 .106شذا العرف في فن الصرف :الشيخ أحمد الحمالوي ط.2
 .107شرح ابن عقيل :بھاء الدين عبد ﷲ بن عقيل الھمداني ،المكتبة التجارية الكبرى ،القاھرة ،ط،14
1385ھـ1965-م.
 .108شرح األشموني على ألفية ابن مالك :أبو الحسن علي نور الدين بن محمد األشموني ،تحقيق :محمد محيي
الدين عبد الحميد ،دار الكتاب العربي -بيروت ،ط1375 ،1ھـ1955-م.
 .109شرح التصريح على التوضيح :خالد بن عبد ﷲ األزھري ،مطبعة االستقامة -القاھرة ،ط1374 1ھـ-
1954م.
الع ﱢ
زي :سعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني
 .110شرح التفتزاني على التصريف ِ
المطبعة الميمنية -مصر 1324ھـ.
 .111شرح جمل ال ﱠزجّاجي :علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور األشبيلي ،تحقيق صاحب أبي جناح دار
الكتب للطباعة والنشر -الموصل1402 ،ھـ1982-م.
 .112شرح ديوان امرئ القيس :حسن السندوبي ،مطبعة االستقامة -القاھرة ،ط1373 ،3ھـ1953-م.
 .113شرح ديوان جرير :محمد بن حبيب ،تحقيق :نعمان محمد أمين طه ،دار المعارف -مصر1969 ،م.
 .114شرح ديوان زھير بن أبي سلمى :أحمد طلعت ،دار الفكر -بيروت ،ط1968 ،1م.

 .115شرح شافية ابن الحاجب :الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي ،تحقيق :محمد محيي الدين
عبد الحميد وآخرين ،مطبعة حجازي -القاھرة ،ط1358 ،1ھـ1939 -م ،دار الكتب العلمية بيروت-
لبنان1395 ،ھـ1975-م.
 .116شرح قطر الندى :ابن ھشام األنصاري ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة
ط1961 ،1م.
 .117شرح المراح في التصريف :العالمة بدر الدين محمود بن أحمد العيني ،تحقيق :عبد الستار جواد مطبعة
الرشيد-بغداد.
 .118شرح المفصل :العالمة موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ،المطبعة المنيرية -مصر.
 .119الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمھا :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ،تحقيق :أحمد
صقر ،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه -مصر.
 .120الصحاح :إسماعيل بن ح ّماد الجوھري ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار ،دار العلم للماليين -بيروت ،ط،2
1399ھـ1979-م.
 .121صحيح مسلم :اإلمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،تحقيق وتصحيح :محمد فؤاد عبد
الباقي ،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه -مصر ،ط1374 ،1ھـ1955 -م.
 .122الصرف :حاتم صالح الضامن :دار الحكمة للطباعة والنشر -الموصل1991 ،م.
 .123الصرف الوافي دراسة وصفية تطبيقية في الصرف وبعض المسائل الصوتية :ھادي نھر ،مطبعة التعليم
العالي -الموصل1989 ،م.
 .124الصرف وعلم األصوات  :ديزيره سقال ،دار الصداقة العربية -بيروت ،ط1996 ،1م.
 .125الطبيعة في القرآن الكريم :كاصد ياسر الزيدي ،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،دار الرشيد للنشر،
1980م.
 .126الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز  :يحيى بن حمزة بن علي بن إبراھيم العلوي،
دار الكتب العلمية  -بيروت1400 ،ھـ 1980 -م.
 .127الظاھرة القرآنية نظرية جديدة في دراسات القرآن :مالك بن نسبي ،ترجمة عبد الصبور شاھين
مطبعة دار الجھاد  -القاھرة ،ط1958 ،1م.

 .128العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد :ھنري فليش اليسوعي ،تعريب وتحقيق عبد الصبور شاھين
المطبعة الكاثوليكية  -بيروت ،ط.1966 ،1
 .129عقد الجمان في علم البيان :الشيخ ناصيف اليازجي اللبناني ،المطبعة األميركانية  -بيروت1948 ،م.
 .130علم األصوات  :برتيل مالمبرج ،تعريب ودراسة عبد الصبور شاھين ،مكتبة الشباب  -مصر 1985م.
 .131علم اللغة العام القسم الثاني األصوات  :كمال محمد بشر ،دار المعارف  -مصر1975 ،م.
 .132علم اللغة مقدمة للقارئ العربي :محمود السعران ،دار المعارف -مصر1962 ،م.
 .133عمدة الصرف  :كمال إبراھيم ،مطبعة النجاح -بغداد.
 .134غرائب القرآن ورغائب الفرقان :الحسن بن محمد بن الحسين القُ ﱢمي النيسابوري ،تحقيق :إبراھيم عطوة
عوض ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده -مصر ،ط1381 ،1ھـ1962 -م.
 .135فصول في فقه العربية  :رمضان عبد التواب ،مطبعة المدني -القاھرة ،ط1987 ،1408 ،3م.
 .136الفعل زمانه وأبنيته :إبراھيم السامرائي ،مؤسسة الرسالة -بيروت ،ط1400 ،2ھـ1980-م.
 .137فقه العربية المقارن  :دراسة في أصوات العربية وصرفھا ونحوھا على ضوء اللغات الساميّة :رمزي
منير بعلبكي ،دار العلم للماليين.
 .138الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية :جرجي زيدان ،مراجعة وتعليق :مراد كامل ،دار الھالل
مصر ،ط1886 ،1م ،ط1904 ،2م.
 .139في األصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربية :غالب فاضل المطلبي ،منشورات وزارة الثقافة
واإلعالم1984 ،م.
 .140في ظالل القرآن :سيد قطب ،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه -مصر ،ط1372 ،1ھـ1953 -م.
 .141في علم اللغة العام :عبد الصبور شاھين ،مؤسسة الرسالة  -بيروت ،ط1400 ،3ھـ1980-م.
 .142في اللھجات العربية :إبراھيم أنيس ،المطبعة الفنية الحديثة -القاھرة ،ط1965 ،3م.
 .143في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنھج العلمي الحديث :مھدي المخزومي ،مطبعة مصطفى البابي
الحلبي وأوالده -مصر ،ط1386 ،1ھـ1966-م.
 .144القاموس المحيط  :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،مطبعة السعادة -مصر ،ط1354 ،4ھـ-
1935م.

 .145القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث :عبد الصبور شاھين ،دار القلم -القاھرة1966 ،م.
 .146القطع واالئتناف :أبو جعفر النحّاس ،تحقيق أحمد خطاب العمر ،مطبعة العاني -بغداد ،ط1978 ،1م.
 .147الكافية في النحو :جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي المالكي ،شرح:
الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي النحوي ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط1399 ،2ھـ-
1979م.
 .148الكامل في اللغة واألدب والنحو والتصريف :أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد ،تحقيق زكي مبارك،
مطبعة عيسى البابي الحلبي وأوالده ،ط1937 ،1م.
 .149كتاب سيبويه :أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه ،تحقيق وشرح :عبد السالم محمد
ھارون ،المطبعة األميرية بوالق -مصر ،ط1317 1ھـ ،عالم الكتب -بيروت.
 .150كشاف اصطالحات الفنون :محمد علي الفاروقي التھانوي ،تحقيق لطفي عبد البديع ،الھيئة المصرية
العامة للكتاب1972 ،م.
 .151الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل أبو القاسم جار ﷲ محمود بن
عمر الزمخشري ،تصحيح مصطفى حسين أحمد ،مطبعة االستقامة  -القاھرة ،ط2
1373ھـ1953-م.
 .152الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا :أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي ،تحقيق :محيي
الدين رمضان ،مطبعة خالد بن الوليد -دمشق1394 ،ھـ1974 -م.
 .153لباب التأويل في معاني التنزيل :العالمة عالء الدين علي بن محمد بن إبراھيم البغدادي المعروف بابن
الخازن ،وبھامشه :مدارك التنزيل وحقائق التأويل للعالمة أبي البركات عبد ﷲ بن أحمد بن محمود
النسفي ،مطبعة االستقامة -القاھرة ،ط1955 ،1م.
 .154لسان العرب :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ،دار صادر -بيروت1968 ،م.
 .155لطائف اإلشارات :اإلمام القشيري ،تحقيق :إبراھيم بسيوني ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاھرة .
 .156اللغة :فندريس ،تعريب عبد الحميد الداخلي ومحمد القصّاص ،مكتبة األنجلو المصرية -القاھرة .1950
 .157لھجة تميم وأثرھا في العربية الموحدة :غالب فاضل المطلبي ،دار الحرية للطباعة -بغداد1398 ،ھـ
1978م.

 .158المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :أبو الفتح ضياء الدين نصر ﷲ محمد بن محمد بن عبد الكريم
المعروف بابن األثير الموصلي ،تحقيق :أحمد الموني وبدوي طبانة ،مطبعة نھضة مصر القاھرة ،ط،1
1379ھـ1959 -م.
 .159مجاز القرآن :أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ،تعليق محمد فؤاد ،مصر ،ط1954 -1374 ،1م.
 .160مجالس ثعلب :أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب ،تحقيق وشرح عبد السالم محمد ھارون ،دار المعارف-
مصر.
 .161مجمع البيان في تفسير القرآن :أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ،تحقيق السيد ھاشم الرسولي
المحالتي ،دار إحياء التراث العربي -بيروت1379 ،ھـ1959-م.
 .162المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنھا :أبو الفتح عثمان بن جني ،تحقيق :علي النجدي
وعبد الفتاح شلبي ،دار التحرير للطبع والنشر ،القاھرة1389 ،ھـ1969 -م.
 .163المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :أبو محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي ،تحقيق :أحمد صادق
المالح ،مطبعة األھرام التجارية -القاھرة1394 ،م1974 -م.
 .164مختار الصحاح :محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ،دار الكتاب العربي -بيروت.
 .165المخصص :أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي المعروف بابن سيده ،المطبعة األميرية بوالق-
مصر ،ط1318 ،1ھـ.
 .166المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي :رمضان عبد التواب ،دار الرفاعي -الرياض ،ط،1
1982م.
 .167مشكل إعراب القرآن  :مكي بن أبي طالب القيسي ،تحقيق حاتم صالح الضامن ،بغداد.
ص ﱢوتات عند علماء العربية :غانم قدوري الحمد ،مطبعة بابل -بغداد1399 ،ھـ1979 -م.
 .168ال ُم َ
 .169معالم التنزيل :الحسين بن مسعود البغوي ،مطبعة فتح الكريم -بمبي1309 ،ھـ.
 .170معاني األبنية في العربية :فاضل صالح السامرائي ،جامعة الكويت ،ط1401 ،1ھـ1981 -م.
 .171المعاني الثانية في االسلوب القرآني :فتحي أحمد عامر ،مطبعة أطلس -القاھرة.
 .172معاني الحروف :أبو الحسين علي بن عيسى الرماني ،تحقيق عبد الفتاح شلبي ،مطبعة دار الشروق جدة،
ط1404 ،3ھـ1984-م.

 .173معاني القرآن  :أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي المعروف باألخفش األوسط تحقيق :عبد األمير محمد
أمين ،مكتبة النھضة العربية -بيروت ،ط1405 ،1ھـ1985 -م.
 .174معاني القرآن :أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء ،عالم الكتب -بيروت ،ط1403 ،3ھـ1983-م.
 .175معاني القرآن وإعرابه :ال ﱠزجّ اج أبو إسحاق إبراھيم بن السﱡري ،شرح وتحقيق عبد الجليل عبد شلبي
المطبعة األميرية -القاھرة1394 ،ھـ1974 -م.
 .176معترك األقران في إعجاز القرآن :جالل الدين السيوطي ،دار الكتب العلمية -بيروت ،ط1408 ،1ھـ-
1988م.
 .177معجم ألفاظ القرآن  :مجمع اللغة العربية ،المطبعة األميرية -القاھرة1953 ،م.
 .178معجم غريب القرآن  :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار المعرفة للطباعة والنشر -بيروت ،ط.2
 .179معجم القراءات القرآنية :أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم ،جامعة الكويت ،ط1408 ،2ھـ-
1988م.
 .180معجم مقاييس اللغة :أبو الحسن أحمد بن فارس ،تحقيق :عبد السالم محمد ھارون ،دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع1399 ،ھـ1979-م.
 .181مغني اللبيب عن كتب األعاريب :اإلمام أبو محمد عبد ﷲ جمال الدين ين يوسف بن أحمد بن عبد ﷲ بن
ھشام األنصاري المصري ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة المدني -القاھرة.
 .182المفتاح في الصرف :عبد القاھر الجرجاني ،تحقيق :علي توفيق ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
والتوزيع -بيروت ،ط.1407 ،1
 .183المفردات في غريب القرآن  :أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفھاني ،تحقيق :محمد
سيد كيالني ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده -مصر1381 ،ھـ1961 -م.
 .184المفصل في علم العربية :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ،دار الجليل -بيروت.
 .185المقتضب :محمد بن يزيد المبرد ،تحقيق :محمد عبد الخالق عضيمة ،نخبة إحياء التراث اإلسالمي
القاھرة1386 ،ھـ.
 .186المقرب في النحو  :ابن عصفور اإلشبيلي ،تحقيق :أحمد عبد الستار الجواري وعبد ﷲ الجبوري مطبعة
العاني -بغداد1391 ،ھـ.

 .187الممتع في التصريف :ابن عصفور اإلشبيلي ،تحقيق :فخر الدين قباوة ،المطبعة العربي -حلب ،ط1
1390ھـ.
 .188مناھج البحث في اللغة  :تمام حسان ،مطبعة الرسالة -القاھرة.
 .189المنصف :أبو الفتح عثمان بن جني النحوي ،تحقيق :إبراھيم مصطفى وعبد ﷲ أمين ،مطبعة مصطفى
البابي الحلبي وأوالده  -مصر ،ط1373 ،1ھـ1954-م.
 .190المنھج الصوتي للبنية العربية :عبد الصبور شاھين ،مؤسسة الرسالة -بيروت1400 ،ھـ1980-م.
 .191المھذب في علم التصريف :ھاشم طه شالش وصالح مھدي الفرطوسي وعبد الجليل عبيد حسين ،مطبعة
التعليم العالي -الموصل.
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Abstract
Unsound Verbs in The Holy Koran

-

The verb is classified into several kinds according to many
considerations. Therefore, it is classified sometimes into past, present and
imperative tenses. Other time, it is classified into declinable (inflective)
and indeclinable. Third time, it is classified into perfect and imperfect.
Fourth time, it is classified into perfect and imperfect. Fourth time, it is
classified into defective and inflective. Fifth time, it is classified into
transitive and intransitive. Fifth time, it is classified in to transitive and in
transitive , six time , in to defective and sound , and , seven time , in to
active and passive .
Verb in arabic and holy koran, has been studied in all its
classifications many times, among which as examples :
verbs for its author : abi-bakr muhammad bin umar, who
is known as (ibn-al-qutiya) .
verbs ; by abi-al kasim bin ja`far, who is known as (ibn-lqitta`a).
the verb, its tenses and compositions; by ibraheem alsamarra`i.
Measures of verb and its tenses; by hashim taha shlash.
Studies in verb; by abdul-hadi al-fahdi.
Predication of verb, study in the arabic grammar; by
rasmiya muhammad al-mayyah.
Verb grammar; by ahmed abdul-sattar al-juwari.
The verb and tense; by isam nur-al-deen.
The verb in seabawaih book; by abdul-haq ahmed
muhammad.
Tri-literal verb subjects, grammar-sound study; by haider
kareem al suweedi.
Compositions of un-augmented verbs in holy koran and
its senses; by ahmed maher muhammad.
Guidance of tri-literal verb increased by one letter in holy
koran; by muhammad ali al-hamdani.
Verbal setence and its guidance in verses of after world;
by majeed tarish abed.
Guidance of verb in holy koran; by hataf braihi shya`a althuwaini.
Guidance of present tense in holy koran; by batool qasim.

-

Defective verb in holy koran, language and grammar
study; by lateef hatam alzamili.
But, there are other classifications , which have not yet baan dealt
investigators, such as firm and un sound verbs in holy koran.this state was
amotive for me to study this subject, in addition to other reasons such as
my continuous reading in defective verbs and the many changes that come
upon, my great wish to study about the holy koran (the words and banquet
of allah, the feeder of minds, recovery for what in hearts and preservation
from deception, far above of match, the supreme from whom we take out
from his brightness, ask for inspiration from his senses, drink from his
sealed nectar).
This thesis consists of four chapters, introduction and conclusions.
Introduction deals with sound and defection concepts indicating vowel
letters and what linguists said about it, also indicating modes of the both
verbs, the sound and unsound.
Chapter 1 is devoted to phonetic study, in which I deal with syllable
change that happen to the unsound verb indicating what was said in the
definition of the of phonetic syllable and its kinds and characteristics, also,
indicating the important changes that happened to syllable structure of
unsound verb in the holy koran, making use of koran examples with
syllable analysis of the examples verbs.
Chapter 2 and 3 deal with grammar study . whrer chaoter 2 is devoted to
unsound verb compositions and its meanings invoking koran versions with
analysis for these versions. Chapter 3 deals with defection phenomena and
its kinds and what changes happen to unsound verb in its different modes
invoking koran samples for every kind indicating ideas of old and modern
linguists .
Chapter 4 is devoted to guidance study. In it, I deal with reduction
guidance in unsound verb in the holy koran in an analytic comparative
study making use of meanings and explanations books to indicate secrets
and guidance of vowel letter deletion (al-waw or al-ya`a) from the terminal
of the unsound verb in other than deletion positions .
Conclusions include results that I found through the study within the three
levels, grammar and guidance .

