جملة

جممع اللغة العربية
على الشبكة العاملية
السنة السابعة
العدد العشرون ،ذو القعدة 1440هـ
يوليو (متوز) 2019م

مجلة علميّة ،محكمةُ ،تعنى بنشر البحوث والدّ راسات يف ال ّلغة العربية،
ونشر قرارات المجمع وآرائه وتنبيهاته ومقاالته وأخباره.

(تصدر مرة َّ
كل أربعة أشهر)

أهداف المجلة
هتدف اجمللة ميىل نش جر البحث العلمي يف علو اللغة العربية ااف ًة ،ونش جر قرارات اجملمع
o
ُ
ج
دف ميىل مجىىع ومتابعىىة ق ىرارات اجملىىامع الس ىىابقة،
وتنبيهاتىىه ومقاالت ىه اللغويىىة ،امىىا هت ى ُ
وتوصيا جت ملمتراهتا وندواهتا العلمية ..واملف ب للنشر لديها من البحوث هو:
وترغيبا ،وتصفي ًة.
تيس)ا ،وتقر ًيباً ،
• الدراسات اليت ختد ُ اللغة العربية ً
• البحوث واملقاالت املعنية بدراسة األلفاظ ،واألسالي  ،واللهجات ،واملصىللحات:
وشرحا.
أتصيال و
ً
تصحيحا ،وتعرًيبا ،وترمجةًً ،
ً
• النصوص الةاثية احملققة.

منهاج النشر في المجلة:
 -1أن يتسم البحث ابألصالة والجدة ،واملنهجية السليمة ،ويُراعى فيه قواع ُد السالمة اللغوية.
 -2أن يكون منس ًقا وفق ضوابط النشر املعتمدة يف جملة اجملمع.
 -3أن ال يكون مستًال من حبث سابق ،أو منشوًار يف جهة أخرى ،أو مقد ًما هلا.
 -4أن ي ارعىىى يف اتابىىة البحى ج
ىث قواع ى ُد ارتمىىالا والةقىىيم املتبعىىة ،ميال يف اُكت الكرْىىة ،فتُكت ى وفىىق الرس ىجم
ُ
ىدار ا اج ى جىة يف التش ى ج
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النصوص احملققة ،واألحا يث الشريفة ،واألبيات الشعرية ،وحنوها.
 -5أن يك ى ىىون البح ى ىىث مكتى ى ىواب بص ى ى ج
ىيغة وور  ،عل ى ىىى ور مق ى ىىا ج  ،)24 -17بى ى ىط «الع ى ىىرق التقلي ى ىىد »
ً
« »Traditional Arabicبى ىىنط  16للم ى ى  ،و 12للحاشى ىىية) للى ىىنر العى ىىرق ،وخى ىىط «

Times New

 »Romanللنر ارتجنليز بنط  14للم  ،و 12للحاشية).
ىث عش ىرة ج
آالف  )10000المىىة ،أ مخسىىص صىىفحةً ريعىىاي) اجمللىىة) وال جيىىاو
 -6أن ال جيىىاو البحى ُ
ملقال أربعة ج
آالف  )4000المة ،أ عشرين صفحةً ريعاي) اجمللة).
ا ُ
مشفوعا ريوجز للس)ة الذاتية للباحث ،مع ملخر ثنائي اللغة عرق وميجنليز ).
 -7أن يكون البحث
ً
العلمي ،وقبو ُهلا مرهو ٌن ابلنظر يف التعديالت املقةحة.
 -8خت ُع البحوث الوار ة للتحكيم
ج
 -9اىىب رأ مقىىرون ابلىىدليب أو النظىىر يسى ُىع اجمللىىة قبولُىه ،ومىىا اىىان ون لى فمسىىلوليته علىىى
قائله أو انقله.
تُرسلُالبحوثُابسمُرئيسُالتحريرُعلىُعنوانُاجملمعُ،أوُبريدهُالشبكيُ :
اململكة العربية السعو ية  -ص ب ،6559 :مكة.21955 :
هاتف وفااس – )+966 125402999 :جوال.)+966 554021999 :

E.M :m-a-arabia@hotmail.com WEB :www.m-a-arabia.com

رقم ارتيداع -1434/7222اتريخ1434/7/19هى-ر م .1658-6530

صاحب االمتياز ورئيس التحرير

أ.د .عبددلعزيز ز ددد عحددي عز

دددي

مدير التحرير

أ.د .سدددددديل الددددددلع عز ددددددل
هيئة التحرير

د .عبددددلعزيز ز دددد ل يد عز ح ددددي
لددددل عز دددد ي
د .سدددديل دددد
أمانة التحرير

أالدددددددددل سددددددددد ز عز ددددددددد
عبدددددلعج ددددد اددددد عزب ددددد ع

ي

ايل .ويف البلدان األخرى )6( :دولرات.
مثن اجمللة :يف اململكة العربية السعودية والبالد العربية ( )25ر ً
دولرا يف اخلررر .
االشرتاكات السنويةة لعدنداا الثة:نة :لألفرراد )150( :ر ً
ايل يف الرداخ ،أو (ً )50
للهيئرت واملؤسسرت والدوائر احلكومية )400( :رايل يف الداخ ،أو ( )100دولر يف اخلرر .
ترس ،الشرتاكرت بشيك بنكي ابسم :جملة جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية.
أو على رقم حسرب اجملمع ابلبنك األهلي.SA57 1000 0000 6678 2000 0103 :
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الهيئة االستشارية
• أبو عبد الرمحن ابن عقي ،الظرهري

السعودية

• أ.د .سليمرن بن إبراهيم العريد

السعودية

• أ.د .مسري حممود الدرويب

األردن

• أ.د .سيد جهرنغري

اهلند

• د .صرحل بن عبد هللا ابن محيد

السعودية

• أ.د .صردق بن عبد هللا أبو سليمرن

فلسطني

• أ.د .عبرس بن علي السوسوة

اليمن

• د .عبدهللا بن صرحل الومشي

السعودية

• أ.د .عبد هللا بن عويق ،السلمي

السعودية

• أ.د .عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس

السعودية

• أ.د .عرئض بن بنيه الردادي.

السعودية

• أ.د .عبد الرمحن بودرع

املغرب

• أ.د .عبد الرمحن السليمرن

بلجيكر

• أ.د .فرض ،بن صرحل السرمرائي

العراق

• أ.د .حممد بن عبد الرمحن اهلدلق

السعودية

• أ.د .حممد بن يعقوب تركسترين

السعودية

• أ.د .نوال بنت إبراهيم احللوة

السعودية

7

• فاتحة العدد.

القسم األول :البحوث
• التصويب اللغوي عند الجوهري يف كتابه الصحاح :دراسة
ونقدا ،د .خالد بن عبد الرحمن الحربي.
• استعماال الخطإ والغلط يف كتطاس سطيهويه ،د .مررم عابرد
الهذلي.
كططّ» ونوعهططا ،د .زكرمررا بررن اررالما ال الفرر
• اشططتقا « َ
التملمي.
• من بّغطة االلتاطايف يف ايطايف اام طا  ،د .عبرد الزيمري برن
ازود بن عبد اهلل البد ّمع.
• التماسك النصي يف قصيدة «سو القرية» ،د .هب مصطفى
جابر.

11
79
111
153
215

القسم الثاني :الملحقات
• طائاة من أخهار المجمع والمجمع ِّيين
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فاحتة العدد

رب العاملني .وصلى هللا وسلم على نبيِنا ٍ
احلمد هللِ ِ
حممد وعلى آلِه
ُ
ُ َ
وصحبِه أمجعني ..وبعد:
فهذا هو العدد العشرون من ِ
جملة اللغة العربية على الشبكة العاملية
ُ
مبكةَ املكرمة يضم بني دفتيه مخسةَ حبوث علمية ،اخرتانها من بني ٍ
حبوث
َ
عدد اجمللة ال يسعها كلها.
كثرية؛ ألن َ
موعد نش ِرها،
ابلغ احلرص أال ختطئ اجمللة َ
وهيئةُ حترير اجمللة حريصة َ
وتشكر يف الوقت ِ
نفسه األساتذ َة الباحثني الفضالءَ الذين نُشرت
ُ
ِ
حبوثهم والذين مل تنشر على ثقتهم مبجلتهم ..ومن هللا نستمد العو َن
ك أَنَب نَا
ك تَ َوَّكلنَا َوإِلَي َ
والتوفيق ،ال إله إال هو ،وال قوةَ إالبهَ ﴿ ،ربَّنَا َعلَي َ
ك الم ِ
ِ
صريُ﴾.
َوإلَي َ َ
القبول.
ُ
سن َ
ونسأل هللاَ لنا وهلم وللجمي ِع ُح َ

أ .د .عبد العزيز بن علي احلربي

السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ /يوليو (متوز) 2019م
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القسم األول:

البحوث

ّ

()1

التصويب اللغوي عند اجلوهري (املتوفى:

393هـ) يف كتابه (تاج اللغة وصحاح العربية)
ً
ً
دراسة ونقدا
د .خالد بن عبدالرمحن احلريب
• حاص ـ على دكتوراه ،مع مرتبة الشــر األوىل ،يف أصــو اللغة
من اجلامعة اإلسالمية عام 1435هـ.

• رئيس قس ـ ـ ـ ـ ـ إعداد وتدريب املعلمني مبعهد تعلي اللغة العربية
ابجلامعة اإلسالمية ،وعضو يف عدد من اجملالس واللجان العلمية
ابجلامعة.

السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م
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التّصويب اللغوي عند اجلوهري (املتوىف393 :ه) يف كتابه (اتج اللغة
وصحاح العربية) دراس ًة ونق ًدا.
املق ّدمة

ه
السالم على خامت املرسلني ،وأفصح
رب العاملني ،والصالة و َّ
احلمد ِّلل ِ
الناطقني ،سيهدان ٍ
حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
ِ
وبعد:
ُ

َّ
علم اللُّغة العربية من أشرف العلوم ،ومعرفتهُ من خري األمور ،وذلك
فإن َ
َّ
ألن هللا اختار العرب على العاملني ،وفضَّل لغتهم على سائر اللغات ،فأرسل
لغة يف أفصح ٍ
أفضل أنبيائه أبفصح ٍ
أنزل كتابه العزيز بتلك اللغة ،فقال
قوم ،و َ
عز هم ْن ٍ
قائل﴿ :ﲓ ﲔ ﲕ﴾(.)1
َّ
وملا دخل الناس يف دين هللا أفواجا ،وكانت اللغة العربية لغة هذا الدين
اضطر هؤالء الداخلون يف دين اإلسالم إىل تعلِم العربية كي يفهموا
احلنيف؛ ِ
دينهم ويعبدوا رهبم ،خفي عليهم بعض أساليب القرآن الكرمي وأعاريبه ،ومعاين
يدب إىل هذه اللغة ،وظهر اللحن واخلطأ،
ألفاظه ومقاصده ،فبدأ الفساد ِ
والتصحيف والتحريف يف القرآن واحلديث .فسارع العلماء إىل حماربة هذه
الظواهر خدمة للقرآن ولغته ،وسعوا إىل اختاذ كل الوسائل املمكنة يف سبيل
حتقيق هذا اهلدف ،وإيقاف هذا التيار اجلارف ،وجعل الناطقني ابلعربية من
عجم وعرب يتقنون أتدية اللغة دون تصحيف أو حتريف ،وقد جتلى هذا األمر
( )1الشعراء.195 :
12
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يف التصويب اللغوي لكل ما تسرب إليه اخلطأ يف األصوات أويف بنية الكلمة،
أو يف الرتاكيب واألساليب أو يف الداللة.
ومن أولئك العلماء الذين أسهموا يف حماربة هذه الظاهرة؛ خدمة هلذه اللغة
تعرض
الشريفة؛ أبو نصر اجلوهري يف كتابة (اتج اللغة وصحاح العربية)؛ إذ ِ
جلوانب التصويب اللغوي يف هذا الكتاب مبستوايهتا األربعة (الصويت ،والصريف،
والرتكييب ،والداليل).

السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م
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املستخلص
عنوان البحث :التصويب اللغوي عند اجلوهري املتوىف (393ه) يف
ونقدا.
كتاب (اتج اللغة وصحاح العربية)  -دراسة ً
أهدا البحث:

هدف البحث إىل اآليت:
السابقني يف جمال التصويب اللغوي ،وخباصة
 -1إخراج جهود العلماء ِ
اجلوهري يف كتابه (اتج اللغة وصحاح العربية).
 -2الوقوف على مدى عناية اجلوهري ابلتِصويبات اللغوية يف معجمه هذا،
مع أ ِن اهتمامه كان منصبًّا على شرح معاين املفردات.
 -3معرفة املستوايت اللغوية اليت تناوهلا اجلوهري ابلتصويب يف كتابه
(الصحاح) ،وطريقة عرضه لتلك األخطاء ،ومدى موافقته للصواب أو جمانبته
ِ
له.
 -4التوصل إىل مادة علميِة جديدة ميكن االستفادة منها يف جمال تعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها على املدى البعيد.
اآلتيت ْني( :االستقراء،
ولتحقيق هذه األهداف استخدم الباحث األداتني َ
والتحليل)؛ ملعاجلة قضااي البحث ومسائلها يف إطار مستوايت اللغة األربعة اليت
تناوهلا البحث.
الكلمات املفتاحية:
أورد اجلوهري -التِصويب اللغوي -كتابه الصحاح.
14
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خطة البحث:
اقتضت طبيعة البحث أن يكون يف مقدمة ،ومتهيد ،وفصلني ،وخامتة ،مث فهرس
للمصادر واملراجع.
املق ِدمة :وفيها بيان املوضوع املطروق وأمهيته.

التمهيد :اجلوهري وكتابه( :اتج اللغة وصحاح العربية) ،والتِصويب اللغوي.
املبحث األول :اجلوهري وكتابه( :اتج اللغة وصحاح العربية).

اصطالحا.
املبحث الثاين :التصويب اللغوي لغة و
ً

الفصل األول :التصويب اللغوي عند اجلوهري يف املستوى الصويت والصريف.
املبحث األول :التصويب يف املستوى الصويت.
املبحث الثاين :التصويب يف املستوى الصريف.
الفصل الثاين :التصويب اللغوي عند اجلوهري يف املستوى النحوي
والداليل.
املبحث األول :التصويب يف املستوى النحوي.
املبحث الثاين :التصويب يف املستوى الداليل.
اخلامتة :وفيها بيان أهم ما توصل إليه البحث من نتائج.
ثبت املصادر واملراجع.
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التمهيد :اجلوهري وكتابه (اتج اللغة وصحاح العربية) ،والتّصويب
اللغوي .وفيه مبحثان:
املبحث األو  :اجلوهري وكتابه (اتج اللغة وصحاح العربية) ،وفيه
مطلبان:

املطلب األو  :اجلوهري ،حياته إبجياز.
هو أبو نصر ،إمساعيل بن محاد النيسابوري الفارايب ،اجلوهري ،من الفاراب
إحدى بالد الرتك ،وراء هنر سيحون( .)1ولد فيها عام 332ه ،وتويف يف نيسابور
عام 393ه(.)2
رحل إىل بغداد حاضرة اخلالفة ،وتتلمذ على يد شيوخها األفذاذ ،وهم:
خاله أبو إبراهيم الفارايب (ت 350ه) ،وأبو علي الفارسي (ت 356ه)،
أستاذ ابن جين ،وأبو سعيد السريايف (ت 368ه)(.)3
سافر إىل بوادي احلجاز ،وجالس األعراب ،وطاف يف داير ربيعة ومضر ،ينهل
من معني الصحراء اللغوي ،ويستزيد مشافهة ،وحفظًا ألصول اللغة العربية(.)4
تص ِدر للتدريس والتأليف مث تعليم اخلط ،وكتابة املصاحف والدفاتر(.)5
()1
()2
()3
()4
()5

انظر :يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر أليب منصور الثعاليب  ،468/4وبغية الوعاة يف طبقات
اللغويني والنحاة ،جلالل الدين السيوطي.446/1
انظر :األعالم ،خلري الدين بن حممود ،الزركلي.313/1 ،
انظر :معجم األدابء لياقوت احلموي  ،656/2وسري أعالم النبالء ،لشمس الدين أيب عبد هللا
الذهيب ،دار احلديث -القاهرة1427 ،هـ2006-م.526/12 ،
انظر :يتيمة الدهر .468/4
انظر :معجم األدابء .656/2
16
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وكانت وفاته إثر وسوسة أملت به حيث مضى إىل جامع نيسابور القدمي،
فدقِت
وصعد إىل سطحه ً
حماوال الطريان ،مث سقط من أعلى مكان يف اجلامع ُ
عنقه ومات(.)1
وله ُمصنِفات عدة يف العروض والنحو إىل جانب معجمه الف ِذ (اتج اللغة
وصحاح العربية)(.)2
املطلب الثاين :اتج اللغة وصحاح العربية ،مكانته ،وأمهيته.
ألِف اجلوهري كتابه (اتج اللغة وصحاح العربية) لألستاذ أيب منصور عبد
الضاد املعجمة ،مث اعرتاه
الرحيم بن حممد البيشكي ،وأمسعه من أوله إىل ابب ِ
اختالط وسواس واختباط بعد ذلك؛ لذلك وجد تصحيفات وأغالط يف آخر
الكتاب(.)3
(الصحاح) فرتًة من الزمن غري من ِقح ،حىت قام بتنقيحه تلميذه
وقد بقي ِ
أبو إسحاق صاحل الوراق ،وكان الغلط يف النصف األخري أكثر(.)4
لقد كان العلماء يف القرن الرابع اهلجري يتطلعون إىل معجم حيقق هلم
الصحيح من األلفاظ ،وتيسري البحث عن املواد.
غرضني أساسيني ،مها :التزام ِ
وكانت هنالك حماوالت يف حتقيق هذا الغرض إىل أن قام اجلوهري يف أواخر
هذا القرن إبخراجه معجمه الذي حقق الغرضني إىل مدى بعيد.

()1
()2
()3
()4

انظر :مقدمة الصحاح ،ص .108
انظر :يتيمة الدهر  ،469/4ومعجم األدابء .657/2
انظر :يتيمة الدهر .658/2
انظر :املعجم العريب نشأته وتطوره ،د .حسني نصار.501/2 ،
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وعلى ذلك فاهلدف الذي رمى إليه اجلوهري من أتليفه هلذا املعجم يتلخص
يف اآليت(:)1
الصحة ،وقد
الرواية وال ِدراية و ِ
أوال :قصره اجلمع على صحيح اللغة ،بطريقة ِ
يسر له ذلك مبراجعة كتب اللغة اليت سبقته ،ومشافهة فصحاء العرب يف بالد
ت ِ
احلجاز ،وربيعة ومضر.
قبله.

اثنيًا :حماولة التِخلص من التِصحيف والتِحريف الذي وقع فيه العلماء من

ّأما اخلصائص وامليزات اليت متيز هبا صحاح اجلوهري عن غريه فهي أنه
فاق املعاجم اليت كانت قبله يف التأليف ،واليت سارت على نظام القافية يف
ترتيب املواد داخلها.
ومن أه تلك اخلصائص وامليزات ما يلي(:)2
كثريا من اللغويني مل يلتزم
ّأوال :اقتصاره على ِ
الصحيح من الِلغة يف حني أ ِن ً
ذلك.
الشديد بضبط األلفاظ؛ خمافة التصحيف والتحريف ،مع
اثنيًا :اهتمامه ِ
النِص على نوعه.
اثلثًا :عنايته ابملفاضلة بني اللغات ونقدها ،وتنبيهه على اللهجات العربية
يف شبه اجلزيرة العربية.

( )1انظر :املزهر يف علوم اللغة وأنواعها .74/1
( )2انظر :مقدمة الصحاح  ،23/1واملعاجم العربية ،مدارسها ومناهجها ،د .عبد احلميد أبو س ِكني
ص .96 -95
18
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ابعا :اعتناؤه ابلتصويب اللغوي يف اجلوانب األربعة ملستوايت اللغة ،ونصه
رً
أحياان.
على اخلطأ والغلط ،مث تصحيحه وتصويبه لذلك اخلطأ مع التعليل ً
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اصطالحا.
املبحث الثاين :التصويب اللغوي لغ ًة و
ً

أوال :التصويب لغ ًة:
صوب ِه
أصل
مصدرَّ :
يصوب تصويبًا ،يقول ابن فارسِ :
"الصاد والواو والباء ٌ
يدل على نزول شيء واستقراره قراره .من ذلك الصواب يف القول
صحيح ِ
والفعل ،كأنه أمر انزل مستقر قراره .وهو خالف اخلطأ .ومنه الصوب ،وهو
أيضا .والدليل على صحة هذا القياس تسميتهم
نزول املطر .والنازل صوب ً
صواب( .)1قال الشاعر:
للصواب ً
ذريـ ــم إ ّخـ ـ ـا خ ـ ـط ـ ـ ـ ــي وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـويب

ع ـ ـ ـلـ ـ ـ ّـي وإ ّخ ـ ـ ـا أن ـ ـ ـف ـ ـ ـق ـ ـ ـ

مـ ـ ــاي

أسهُ :إهذا خفضه( ،)2وعن
وص ِوب قولَه :إهذا نسبه إهىل الصوابَ .
َ
وص َّوب ر َ
عائشة رضي هللا عنها يف صفة صالة النيب عليه« :كان إهذا ركع مل يُشخص
ص ِهوبه ،ولكن بني ذلك»(.)3
رأسه ومل يُ َ
اصطالحا:
اثنيًا :التصويب
ً

ابلصواب على أمر ما.
يعرف
اصطالحا :أبنِه احلكم ِ
ً
ميكن أن ِ

اللغوي ابعتباره مرِكبًا ،فهو :الرقيب على االستعمال اللغوي،
أما التِصويب
ِ
اللغوي
فيما يتخلِله من االحنراف والفساد ،أو ما ينشأ يف بنية اللفظ أو الرتكيب
ِ
السليم من حلن وخطأ(.)4

()1
()2
()3
()4

انظر :مقاييس اللغة ،البن فارس .317/3
انظر :مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،نشوان احلمريي  ،3863/6ومعجم اللغة العربية
املعاصرة ،أمحد خمتار عبد احلميد عمر .1329/2
انظر :شعار أصحاب احلديث ،أليب أمحد احلاكم ص .51
انظر :النحاة العرب ومظاهر التصويب اللغوي ،مبدوعة كرمية ،جامعة الشلف ،ص .115
20
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الفص األو  :التصويب اللغوي عند اجلوهري يف املستوى الصويت
والصريف ،وفيه مبحثان:

مدخ :
ُعين اجلوهري يف معجمة (اتج اللغة وصحاح العربية) ابلتصويب والتصحيح
اللغويني للكلمة أو اللفظة؛ ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أنه قد على هنج واحد
أوال ،مث يشري
يف عرض األخطاء وتصويبها أو تصحيحها؛ إذ تراه يذكر الصواب ً
إىل اخلطأ بقوله( :وال تقل ،أو قوله :والعامة تقول ،أو قوله :وال يقال) ،ولنأخذ
أمثلةً على كل واحد منها:
فمثال األول اإلشارة إىل اخلطأ بلفظ (وال تقل) كقوله" :األلية اابلفت اح ألية
الش ااة وال تـق  :إاليةٌ اابلكس ار وال لايَّةٌ وتـثنايـتـها ألي ا
َّ
ان باغ اْي اتء"(.)1

العامة) كقوله" :آخذه باذنبا اه مؤاخذةً
ومثال الثاين اإلشارة إىل اخلطأ بـ) قول ِ
والع َّامة تـقو  :واخذه"(.)2

ومثال الثالث اإلشارة إىل اخلطأ بلفظ (وال يقال) كقوله" :أسهب :أكثـر
ب) بافت اح اْل ااء وال يـقا  :باكس ار اْل ااء"(.)3
الكالم فـهو (مسه ٌ

وغري ذلك من األمثلة واألساليب اليت يعرب هبا اجلوهري عن الغلط أو اخلطأ
يف الكالم.
( )1الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ( ،2271/6أال).
( )2املصدر السابق ( ،559/2أخذ).
( )3السابق ( ،150/1سهب).
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ومن اجلوانب اليت كانت حاضرة عند اجلوهري يف إيراد أنواع األخطاء أو
املتخصصني ابملستوى الصويتِ،
األغالط ،اجلانب الصويتِ الذي يطلق عليه لدى
ِ
الصريف الذي يُسمى عند املتخصصني ابملستوى البنيوي ،وكذلك
واجلانب
ِ
أخريا اجلانب
اجلانب النِ ِ
حوي املوسوم لدى املتخصصني ابملستوى الرتكييب ،و ً
الداليل ،ويُطلق عليه املستوى الداليل لدى املتخصصني.

وسيقوم البحث ابلوقوف على هذه املستوايت األربعة ،ومدى عناية
(الصحاح) ،وطريقة عرضه لتلك األخطاء
اجلوهري هبذه اجلوانب يف كتابه ِ
ومعاجلته إايها ،ومقارنة التصويبات اليت أوردها مبا ذكره أهل اللغة يف كتبهم
اليت وضعوها يف هذا اجملال.

22
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املبحث األو  :التصويب يف املستوى الصويت ،وفيه مطلبان:
املطلب األو  :يف اإلبدا  ،وفيه مسائ :
إ ِن النظام اللغوي مستقلٌّ إىل حد بعيد عن الوسيلة اليت تتح ِقق من خالهلا،

فإن العنصر األساسي أو الطبعي للغات اإلنسانية هي األصوات ،ومن هنا كانت
دراسة األصوات أكثر أمهيةً -يف علم اللغة -من دراسة الكتابة أو اإلمياءات ،أو أي
وسيلة أخرى سواء أكانت موجودة ابلفعل أم موجودة ابلقوة ،وال يهتم اللغوي

الكلي هلا ،إنه يهتم ابألصوات اليت تصدرها
ابألصوات يف ح ِد ذاهتا وال ابإلطار ِ
أعضاء النِطق اإلنسانية بقدر ما يكون هلذه األصوات دور يف اللغة(.)1

ومن هنا أشري إىل هذا اإلطار احملدود من األصوات ابلوسيلة الصوتية ،وأشري
أيضا إىل األصوات الفردية داخل هذا اإلطار أبصوات الكالم ،ومن هنا ميكن
ً
تعريف علم األصوات " "phoneticsاآلن :أبنِه دراسة الوسيلة الصوتية.
وقد ُعين اجلوهري ابلظواهر الصوتيِة املختلفة ،كاإلبدال ،واإلدغام،
والتِشديد ،وغريها .وفيما يلي بيان هلذه الظواهر من خالل كالم اللغويني

واملعجميني.

( )1انظر :اللغة وعلم اللغة ،جون ليونز ،دار النهضة العربية  .88/1بتصرف.
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املسألة األوىل :يف تعريفه ،وأقسامه.
أوال :تعريفه:
ً
وهو من سنن العرب يف كالمها ،وذلك أهنم يقيمون بعض احلروف مقام
ومشهور
كثري
ٌ
بعضها ،فيقولون( :مدحه ،ومدهه) ،و(فرس هرفل ،ورفن) ،وهو ٌ
يف كالمهم ،وقد ألِف فيه العلماء مؤلِفات.
عرف اإلبدال أبنِه :جعل حرف مكان غريه( .)1أو هو :جعل حرف
وقد ِ
موضع حرف آخر لدفع الثقل( .)2أو أنِه" :جعل حرف مكان آخر ،أو حركة
()3
أيضا .وهو
مكان أخرى"  ،وذلك لتشمل التغيري اليت تلحق حركات الكلمة ً
عند علماء العربية قسمان:
اثنيًا :أقسامه:

مضطرا إليه يف
إبداال قياسيًّا
أ -اإلبدا
الصريف :هو ما يبدل من غريه ً
ًّ
ّ
أحياان  -إىل اخلطأ(.)4
يؤدي تركهً -
التِصريف أو مستحبًّا؛ حبيث ِ
وهذا النوع من اإلبدال قياسي ُمطِرد عند العرب مجيعهم ،ويقع يف حروف
معيِنة ،وذلك مثل (اتء) افتعل إذا جاء بعدها حروف اإلطباق؛ فإهنا تبدل طاءً،

()1
()2
()3
()4

انظر :الشافية يف علم التصريف ،البن احلاجب ص .109
انظر :التعريفات ،للشريف اجلرجاين ص .7
انظر :يف اللهجات العربية ،إلبراهيم جنا ص .71
الرتاث ،ألمحد علم الدين اجلندي  ،347/1وتداخل األصول اللغوية
انظر :اللهجات العربيِة يف ِ
وأثره يف بناء املعجم ،د .عبد الرزاق الصاعدي .656/2
24
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كقوهلم :يف (اصترب) "اصطرب" ،وهذا النوع من اإلبدال ال غىن عنه؛ أل ِن تركه
يوقع يف اخلطأ ،أو يف خمالفة األكثر من كالمهم(.)1
ب -أما اإلبدا اللغوي :فهو إبدال حرف من حرف يف موضعه من غري
اضطرا ٍر إليه يف التِصريف؛ لعالقة صوتيٍِة بني احلرفني(.)2
مساعي غري ُمطرد يف كالم العرب ،وهو خيتلف
وهذا النوع من اإلبدال
ِ
(م َد َه)-
(م َد َح) -ابحلاء ،-وأخرى تقولَ :
ابختالف القبائل ،فقبيلة تقولَ :
ابهلاء ،-وال يعد خمالفه جمانبا للصواب اللغوي( ،)3ويقع هذا النوع من اإلبدال-
غالبا -يف مجيع حروف املعجم(.)4
ريف ،وعالقة أحدمها ابآلخر  -عند
أعم من اإلبدال ِ
واإلبدال اللِ ِ
غوي ِ
الص ِ
وخباص ٍة
كث ٍري من العلماء وال سيِما ِ
الكل ابجلزء ،وإطالقه ِ -
املتأخرين  -عالقة ِ
يف املعاجم  -يشمل النِوعني(.)5

()1
()2

()3
()4
()5

انظر :شرح الكافية الشافية ،البن مالك  ،2077/4وشرح األمشوين على األلفية ،280/4
ودراسات يف فقه اللغة ،لصبحي الصاحل ص .216
انظر :من ذخائر ابن مالك يف اللغة ،مسألة من كالم اإلمام ابن مالك يف االشتقاق ،حتقيق :د.
حممد عبد احلي عمار ،جملة اجلامعة اإلسالمية ،العدد ( ،)107ص  ،317وتداخل األصول
.658 -657/2
انظر :اللهجات العربية إلبراهيم جنا ص .72
انظر :شرح الكافية الشافية  ،2079/4ومهع اهلوامع جلالل الدين السيوطي .427/3
انظر :تداخل األصول اللغوية .658/2
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املسألة الثانية :يف اإلبدا بني الصوام .
ّأوال :بني اْلمزة والواو.

ويعرفها (دانيال
يُع ِد الواو من األصوات الشفويِة ،كما أنِه من حروف العلةِ ،
"صوت جمهور خيرج اهلواء عند النطق هبا ،على شكل مستمر من
جونز) :أب ِهنا
ٌ
تدخ ًال مينع خروجه،
يتعرض لتدخل األعضاء الصوتيِةِ ،
البلعوم والفم ،دون أن ِ
مسموعا"(.)1
أو يسبب فيه احتكا ًكا
ً

احتكاكي ،جمهور ،مرقِق،
شفوي،
صوت
ٌّ
ومن هنا ميكن القول أب ِن الواوٌ :
ٌّ
إذ ينطق عن طريق انضمام الشفتني مع مطهما إىل األمام ،وهتتز األواتر
الصوتية ،ويرتفع الطبق حنو التجويف اخللفي للحلق؛ ليس ِد التجويف األنفي،
وخيرج اهلواء عرب الفم(.)2
ابلشديدة(،)3
بينما تُع ِد اهلمزة من األصوات احللقيِة ،املوصوفة عند القدامى ِ
()4
تضم
وقد صنِفها الدكتور كمال بشر حتت مسمى (الوقفات االنفجارية) اليت ِ
ويعرف أبهنا" :صوت حنجري ،انفجاري ،مهموس ،مرقق .ويتم
حروفا عدةِ ،
اتما مينع مرور اهلواء ،مث ما يلبث
نطقها أبن يلتصق الوتران الصوتيان التصاقًا ًّ
السد أن يزول فجأة ،فيخرج اهلواء منفجرا ،وال تتذبذب األواتر الصوتية ،ويرتفع
ِ
()1
()2
()3
()4

انظر كتابه.D Jones An Outline 97 :
انظر :حماضرات يف علم األصوات ،أمحد طه رضوان ،اجلامعة اإلسالمية -املدينة املنورة1436 ،ه،
ص .89
انظر :املقتضب للمربد .195/1
انظر :علم األصوات ،د .كمال بشر ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة -مصر ،ص .122
26
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الطبق ليلتصق ابجلدار اخللفي للحلق ليسد اجملرى األنفي"(.)1
وتع ِد اهلمزة عند القدامى جمهورةً( ،)2ويرى الدكتور حسن جبل من احملدثني
أيضا خالفا لبعضهم ،ولكن غموض املصطلحات لديه (عصر-
أهنا قطعة جهر ً
زمري -قصر) ،واعتماده األساسي على الذوق الشخصي جيعالن التسليم هبذا
يسريا(.)3
أمرا ً
ً
العامة؛ حيث
واوا لدى ّ
وقد أورد اجلوهري يف هذا اجلانب إبدا اْلمزة ً

قا يف مادة:

االسم.
"[أخذ] أخذت الشيء آخذه أخذا :تناولته .واإلخ ُذ ابلكسر،
ُ
ه
اخ َذهُ"(.)4
اخ َذ ًة َوالْ َع َّامةُ تَـ ُق ُ
ول َو َ
وآخ َذهُ به َذنْبهه ُم َؤ َ
األمر منه ُخذ .إىل قولهَ ...
و ْ

الصحاح
واتبعه على التِخطئة الرازي يف خمتار ِ
العرب(.)6

()5

وابن منظور يف لسان

()7
وخرج
ِأما الفيومي يف املصباح املنري فقد أجاز اإلبدال يف لغة اليَمنِ ،
اّللُ}( )9ابلواو.
عليه قراءة( )8بعض السبعة {ال يُـ َو هاخ ُذ ُك ُم َّ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

حماضرات يف علم األصوات ،ص .112
انظر :سر صناعة اإلعراب .83/1
انظر :املختصر يف أصوات العربية ،ص .77-74
انظر :خمتار الصحاح ،زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر الرازي .14/1
انظر :ص  ،14مادة (أخذ).
انظر ،473/3 :مادة (أخذ).
انظر.6/1 :
انظر القراءة :حجة القراءات ،البن زجنلة ص .293
البقرة.225 :
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وقوله يف مادة:
[أثب] :وأثب :شجر ،الواحدة أاثبة .قال الكميت:
وغـ ـ ـ ـادرا املـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـاو يف مـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ّر

ب األأث ا
كخش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا
ب املتـغطر اس ـ ـ ـ ـ ـين ـا

والثِـ َؤَابء ممدود .وىف املثل" :أ َْع َدى من الثـ َُّؤابء"( .)1تقول منه( :تَثاءبت) على

ت)( .)2واتبعه يف ذلك صالح الدين الصفدي يف
ثاوبْ ُ
تقل( :تَ َ
تفاعلت ،وال ْ
تصحيح التصحيف( ،)3وابن منظور يف اللسان.
طبق فاه» .وقال الويل
ودل على التِصحيح قوله « :إذا تثاءب أحدكم فليُ ْ

السماع ابلواو ،ويف بعض الرواايت
العراقي يف (شرح الرتمذي) :تثاوب يف أصل ِ
ابهلمز وامل ِد ،وهي رواية الصرييف(.)4

يتضح مما سبق أ ِن اهلمزة والواو وإن كاان حرفا علة إال أهنما خيتلفان يف
الشفة؛ لذا رأى اجلوهري
املخرج ،إذ خيرج اهلمزة من احلنجرة ،وخيرج الواو من ِ

أنه ال ميكن يف حال من األحوال جعل الواو مكان اهلمزة فيما أورده من

تصويبات يف هذا اجلانب ،وبذلك اقتنع الباحث مبا قاله اجلوهري ،وبه أخذ.
()1

()2
()3
()4

من األمثال املضروبة يف املبالغة ،وهو أن هشظَاظًا كان على انقة يَـَتـَب ْع رجل وكان هشظَا ٌظ َرجل
غريا ،فتثاءب هشظاظ ،فتثاءبت انقته ،وتثاءبت انقة الرجل املطلوب ،فتثاءب الرجل من فوقها
ُم ً
فَـ َقال :أ َْع َديْتهين فَ َم ْن تُـَرى أ َْع َد هاك .انظر :جممع األمثال للميداين .45/2
انظر :اتج اللغة وصحاح العربية ( ،1057/3أثب).
انظر :ص .180
انظر :اتج العروس .80/2
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اثنيًا :بني اْلمزة والياء.

صوت غاري ،احتكاكي ،جمهور ،مرقِق( .)1واملقصود به الياء
يع ِد الياء أبنِه ٌ
متييزا عن الياء كحركة طويلة (ايء املد).
كصوت صامت ،كما يف (بيت ،ويوم)ً ،
يتم نطقه أبن يوضع مقدمة اللسان يف وسط املسافة بني وضع اللسان مع الصوامت
وِ
بوجه عام واحلركات ،عن طريق إحداث تضييق يتسبب يف احتكاك اهلواء اخلارجي،
ويرتفع الطبق ليلتصق ابجلدار اخللفي ليس ِد اجملرى األنفي ،وتتذبذب األواتر الصوتية.
ٍ
سمى ابحلركة املركبة أو
وإذا أتت الياء مسبوق ًة بفتح ،فإنِه ينتج حينئذ ما يُ ِ
املزدوجة ،ووجود هذا النوع من احلركات موضع خالف(.)2
ومما أورده اجلوهري يف هذا قوله يف مادة:
"[خطأ] اخلطأ :نقيض الصواب ،وقد ميَُدُّ .تقول منه :أخطأت ،وختطَّأت،
مبعىن واحد .وال تقل :أخطيت :وبعضهم يقوله"(.)3
وكذا يف مادة:
[بطأ] البُ ْطءُ :نقيض السرعة .تقول منه :بطَُؤ جميئك ،وأبطأت فأنت بطيء،
وال تقل :أبطيت(.)4

()1
()2
()3
()4

انظر :الكتاب .434/4
انظر :دراسة الصوت اللغوي ،ألمحد خمتار عمر ص .355-353
انظر :اتج اللغة .47/1
انظر :املصدر السابق .36/1
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الصاغاين(،)1
كل من ِ
وافق اجلوهري على التِخطئة يف حنو (أَخطأ) وما شاهبه ِ
()3
()2
الزبيدي يف اتج العروس( ،)4ونقل عن بعضهم
الرازي  ،وابن منظور  ،وكذلك ِ
وِ
احلكم على اإلبدال أبنِه لغة رديئة أو لثغة.

والعلة يف ذلك :أ ِن التخفيف القياسي للهمزة يف هذه احلالة يكون إببداهلا
أت) ،فلما عدل عن ذلك إىل الياء حكم على
أل ًفا وليس ايء ،فيقال( :أ ْ
َخطَ ُ
اإلبدال أبنه خطأ؛ ألنِه غري قياسي.
خرج هذا اإلبدال على التخفيف البديل دون التخفيف
ِأما ابن سيده فقد ِ
القياسي؛ ألهنما نوعا التخفيف عنده ،وقال يف تعليل ذلك ما نصه" :إهن قَول
ه
ه
مهزة
س بتَ ْخفيف قياسيَ ،وإهََّّنَا ُه َو َختْفيف بديل َْحمض ،ألَن َ
الْ َعَرب أخطيت لَْي َ
ه
مزة الَّهيت هذي نصبتها :أَن
أْ
ص َورة َختْفيف ا ْهل َ
قبلها فَـْتحةَ ،و ُ
مهزة َساكنة َ
َخطَأت َ
أخطاتَ ،ك َق ْوهلههم هيف َختْفيف كأس :كاس ،هألَن
ضة ،فَـيُـ َقالْ :
ختلص ألفا حمَْ َ
َخطَأت ،همبَْن هزلَة كأسَ ،ك َما أَن (طَله ْق) من (انْطَلهق) ،على وزن
"طأت" من أ ْ
(فَ هخذ) ،فَل َذلهك قيل( :انْطَلْ ْق) ،هيف (انْطَله ْق)َ ،ك َما قيل( :فَ ْخذ)؛ َوإهذا انْـ َقطع من
املرَّكب َش ْيء على شكل الْبَ هسيط ،فَـ َه َذا حكمه ،أعين أَن يُـ َعامل ُم َع َاملَته...
فَـلَ َّما مل أجد أخطيت مقتضية للت ه
ه
بديل"(.)5
ْ
َّخفيف القياسي ،قلت :إنَّه ِ

()1
()2
()3
()4
()5

انظر :العباب  ،14/1مادة (خطئ).
انظر :خمتار الصحاح ص .92
انظر :لسان العرب  ،65/1مادة (خطئ).
انظر.212/1 :
انظر :احملكم  ،40/1مادة (خطئ).
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وبناء على ما سبق ،فيذهب الباحث إىل جواز التخفيف يف هذه املسألة،
وأنه ختفيف بديل ال قياسي ،كما أن نوع هذا التخفيف كثري يف اللغة ،وجار
على األلسنة.
املسألة الثالثة :يف اإلبدا بني الصوائ .
ّأوال :بني الفتحة والكسرة :الفتح (صواب) والكسر(خطأ).
قوله يف مادة:

ا
وبئر َس ْهبَةٌ :بعيد ُة
اسع اجلَْريٌ .
الفرس الو ُ
"الس ْه ُ
ب :الفالةُ ،و ُ
[سهب] َ
الرجل ،إذا أكثر من الكالم فهو
ب
وم ْس َهبَةٌ ً
أيضا بفتح اهلاء .وأ ْ
ال َق ْع هرُ ،
َس َه َ
ُ
ب بفتح اهلاء ،وال يقال بكسرها ،وهو اندر"(.)1
ُم ْس َه ٌ

القاعدة يف هذه املسألة جميء اسم الفاعل من غري الثالثي اجملرد بلفظ
مضارعه بشرط اإلتيان مبيم مضمومة مكان حرف املضارعة ،وكسر ما قبل
اآلخر مطل ًقا؛ سواء كان مكسورا يف املضارع؛ ك ه
و(مستخرهج) أم
ـ(منطلق) ُ
ُ
ً
مفتوحا ك ه
و(متدحرهج)(.)2
ـ(متعلِم) ُ
ً ُ

سهب) -ابلفتح -أبهنا
(م َ
وبناءً على القاعدة املذكورة حكم على كلمة ُ
ب) ،والصواب أن يكون ابلكسر ،فيقال:
شاذٌّة أو خطأٌ؛ ألهنا من (أ ْ
َس َه َ
ب).
(مس ه ٌ
واتبع اجلوهري على التخطئة الرازي يف خمتار الصحاح(.)3

( )1اتج اللغة  ،150/1مادة (سهب).
( )2انظر :الكافية يف علم النحو ،البن احلاجب ص  ،41وشرح ابن الناظم على األلفية ص .315
( )3انظر :ص .156
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الزما؛ وبذا يكون الوصف منه بصيغة
وقد ورد الفعل «أسهب» يف املعاجم ً
اسم الفاعل ،وميكن تصويب املثال املرفوض ابعتباره اسم مفعول من الفعل
متعداي بنفسه يف بعض املعاجم القدمية ،ويتضح
املتعدي (أسهب) الذي ورد
ًّ
َس َهب) إىل مخسة
ذلك من خالل انقسام آراء اللغويني يف الوصف من الفعل (أ ْ
آراء:
األو  :عدم ورود غري الوصف « ُم ْس َهب» ،فقد جاء يف أدب الكاتب:
"كل أفعل فاالسم منه ُم ْفعهل بكسر العني ..وجاء حرف واحد اندر ال يعرف
َس َهب يف كالمه فهو ُم ْس َهب ،وال يقالُ :م ْس ه ب بكسر اهلاء"(.)1
غريه قالوا :أ ْ
و(م ْس َهب) مبعىن واحد ،فقد جاء يف
(م ْس ه ب)ُ ،
والثاين :ورود الوصفني ُ
اللسان" :وال ُـم ْسهب وال ُـم ْس َهب :الكثري الكالم"(.)2
و(م ْس َهب) مع الفرق يف معنييهما،
(م ْس ه ب)ُ ،
والثالث :ورود الوصفني ُ
أيضا" :رجل ُم ْس َهب ،ابلفتح إذا أكثر الكالم يف اخلطأ،
فقد جاء يف اللسان ً
فإن كان ذلك يف صواب فهو ُم ْسهب ابلكسر ال غري"(.)3

فعل) عن فاعل ،كما ذكر ذلك
ـ(م َ
والرابع :أن يكون من ابب االستغناء ب ُ
(مفعهل) بـ(فاعل) أو
ابن مالك؛ حيث قال" :مث قلت :ورمبا استغين عن ُ

( )1انظر.611/1 :
( ،475/1 )2مادة (سهب).
( )3انظر( ،475/1 :سهب).
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فعل) ،فأشرت إىل قوهلم أيفع الغالم إذا شب فهو ايفهع .وأشرت بقويل (أو
ـ(م َ
ب ُ
مسهب"(.)1
مبفعل) إىل قوهلم :أسهب الرجل يف الكالم إذا أكثر فهو َ
َ
ه
ب الِلديغ) مبنيًّا للمفعول،
واخلامس :أن يكون َ
(مسهب) من قوهلم (أُس َ
فيكون يف بنائه للفاعل قد استَغنَوا ابسم املفعول عن اسم الفاعل(.)2

والذي أختاره صواب الوجهني مبعىن واحد ،ال ُـم ْس ه ب على أنِه وصف من الفعل
قياسا ،لكنِه
الالزم (أسهب) مبعىن :أكثر الكالم ،وال ُـم ْس َهب على أنه وصف شاذٌّ ً
استعماال لوروده عن العرب الفصحاء(.)3
فصيح
ً
فعل،
ومن الكلمات اليت جاءت على هذا ً
أيضا ،أي على أَفعل فهو ُم َ
سه ٌم(.)4
أَلْ َف َج فهو ُمل َفج إذا أفلس ،وأ ْ
صن ،وأ ْ
َسهم فهو ُم َ
ص َن فهو ُحم َ
َح َ
املطلب الثاين :يف اإلدغام.

اإلدغام يف اللِغة :إدخال شيء يف شيء ،ومنه إدخال اللِجام يف أفواه
ال ِدواب(.)5

()1
()2
()3
()4
()5

انظر :شرح التسهيل .72 -71/3
انظر :التذييل والتكميل أليب حيان .302/10
انظر معجم الصواب اللغوي ص .697
انظر :ليس يف كالم العرب البن خالويه ص  ،50 -49وأبنية األمساء واألفعال واملصادر البن
القطاع املوصلي ص .344 -343
انظر :لسان العرب (دغم).203/12 ،
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األول منهما؛ وال
ويف االصطالح :إدخال حرف يف حرف بعد تسكني ِ
()1
و(سلَّ َم)
يكون ذلك إالِ يف مثلني ،أو متقاربني بعد قلب أحدمها ؛ حنو َ
(ش ِد) َ
و َّ
(الر ُج ُل).
(اد َكَر) و َّ

ويع ِد اإلدغام وسيلة من وسائل تيسري النِطق ،واالقتصاد يف اجلهد
العضلي(.)2
(الصحاح) تصويبات تتعلّق ابإلدغام ،ومن
وقد أورد اجلوهري يف كتابه ّ

تلك التّصويبات قوله يف مادة:

روس نعت ،يستوي فيه الرجل واملرأة ما داما يف إعر هاس ه ما.
"[عرس]َ :
الع ُ
َّ
س هأب َْهله هه بَ َىن ههبَاَ .وَك َذا إه َذا َغ هشيَـ َهاَ .وَال تَـ ُق ْل:
وْ
أعَرس فَُال ٌن أَ هي اختَ َذ ُع ْر ًساَ .وأ َْعَر َ

س َوالْ َع َّامةُ تَـ ُقولُهُ"(.)3
َعَّر َ

الصاغاين يف العباب( ،)4والرازي يف خمتار
واتبع اجلوهري على التخطئة ِ
الصحاح(.)5

()1
()2
()3
()4
()5

انظر :املمتع يف التصريف البن عصفور  ،631/2وشرح الشافية للرضي .235 -233/3
انظر :اللهجات يف الكتاب لسيبويه ص .223
انظر :اتج اللغة ( 947/3عرس).
انظر( ،144/1 :عرس).
انظر :ص .205
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ِأما اللغويون اآلخرون فتضاربت تقوالهتم بشأن صحة اللفظ املرفوض ،ففي
()2
()1
(عِرس) .ذكر اللسان( )3يف موضع
حني نقل اللسان والتِاج أنه ال يقالَ :
ه
عرس هبا وأعرس".
"عرس وأعرس :اختذ ع ْر ًسا وكذلك ِ
آخر ما نصهِ :

(عرس) يف بعض من الكالم املأثور عن النيب صلى هللا
وقد وردت كلمة ِ
(عرس) فصيح بل أفصح ،لورودها
عليه وسلم ،مما يدل على أن استخدام كلمة ِ
عن النيب صلى هللا عليه وسلم ،وعليه فقد جانب اجلوهري الصواب ومن وافقه
(عرس).
(عرس) ،أو العامة تقولِ :
يف قوهلم :ال يقالِ :

ومما يدل على صحة اللفظ املرفوض أحاديث اثبتة عن النيب عليه الصالة
والسالم ،وهو أفصح من نطق ابلضاد ،كما ورد يف مسند احلميدي من حديث
س هيب أهَيب هيف إه َم َارهة
عبد هللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن املطلب قالَ « :عَّر َ
ه
ه ٍ
ص ْف َوا ُن بْ ُن أ َُميَّةَ فَـ َق َال :انْـتَ ه ُشوا
َّاس هيف َول َيمة لَنَاَ ،وَكا َن ف َيم ْن أ ََات َان َ
ُعثْ َما َن فَ َد َعا الن َ
ول َّه
ه
ولُ « :ه َو أ َْهنَأُ َوأ َْمَرأُ
صلَّى هللاُ َعلَْي هه َو َسلَّ َم يَـ ُق ُ
ت َر ُس َ
اللَّ ْح َم َهنْ ًشا فَهإهِين َمس ْع ُ
اّلل َ
أ َْو أ َْهنَأُ َوأَبْـَرأُ»(.)4

()1
()2
()3
()4

انظر( ،135/6 :عرس).
انظر( ،250/16 :عرس).
انظر.136/6 :
انظر :مسند احلميدي .481/1
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املبحث الثاين :التصويب يف املستوى الصريف ،وفيه أربعة مطالب:
سيكون احلديث -مبشيئة هللا  -يف هذا املبحث عن اجلانب الصريف الذي
يشمل الكلمة اجملردة من حيث هي ،وما التغيري الذي حصل فيها من زايدة أو
نقص أو ختفيف أو تغيري يف الصيغة.
املطلب األو  :يف الزايدة.
ومما أورده اجلوهري يف هذا اجملا ما أييت ،قوله يف مادة:
معروف .وملَح ه
طرحت فيها من
"[ملح] املهلْ ُح
در ْأملَ ُحها َملْ ًحا ،إذا ْ
ٌ َ ْ ُ
ت الق َ
ه
ملح،
لوحةً ،فهو ماءٌ ٌ
لوحا ،وكذلك َملُ َح ابلضم ُم َ
وملَ َح املاءُ ميَْلُ ُح ُم ً
امللْح بقد ٍرَ .
وال يقال ماله ٌح إال يف لغة َرهديٍَّة"(.)1
قال كذلك ماءٌ ماحلٌ ،وإن وصفه بعضهم
قد ذكرت املعاجم( )2أنه يُ ُ
ابلقلِة( ،)3وبعضهم ابلرداءة( ،)4وبعضهم أبهنا لغة ال تُـْنكر(.)5
()6
لرتددها يف أشعار الفصحاء ،ومنه قول
والصواب أن يقال إهنا لغة قليلة ؛ ِ
عمر بن أيب ربيعة(:)7

ولو تفلـ ـ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

يف البحر والبحر م ــا ٌ

ألصـ ـ ـ ــبح ماء البحر من ر ايقها عذاب

انظر :اتج اللغة ( ،406/1ملح).
انظر :لسان العرب ( 599/2ملح) ،واملصباح املنري .578/2
انظر :شرح الفصيح البن هشام اللخمي ص .270
انظر :خمتار الصحاح ص .297
انظر :هتذيب اللغة .64/5
انظر :معجم الصواب اللغوي ،ص.652
البيت من البسيط ،لعمر ابن أيب ربيعة يف ديوانه ص .29
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وقول اآلخر:
بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريـ ـ ـةٌ ت ـ ــزو ـ ـ ـ

ـراي
بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ

ي ـ ـ ـط ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــا املـ ـ ــا وال ـ ـ ـطـ ـ ــرَّاي

ضا قوله يف مادة:
ومنه أي ً

ه
"[كسف] الكسفة :القطعة من الشيء .وَكس َف ه
ف
ت
الشمس تَكْس ُ
َ
ُ
ف الْ َق َمُر إهَّال أ َّ
َن
ُكسوفًا ،وَك َس َفها هللا َك ْس ًفا ،يتعدَّى وال يتعدى .وكذلكَ :ك َس َ
ه
ْاأل ه ه
س"(.)1
فَ .والْ َع َّامةُ تَـ ُق ُ
َج َوَد فيه أَ ْن يُـ َق َالَ :خ َس َ
ْ
ول :انْ َك َس َفت الش ْ
َّم ُ
ووافق اجلوهري على التِخطئة أبو عبد هللا اخلوارزمي يف كتابه مفاتيح
العلوم(.)2
فصل القول يف هذه املسألة القاضي
ومن أحسن من وقفت عليه ممن ِ
َّمس بهَفْتح ا ْخلَاء
عياض؛ عند كالمه عن" :حديث اخلسوف ،خسفت الش ْ
ه
ه
وه
ك ورد هيف كتاب هللا هيف الْ َق َمر،
السني َوَال خيسفان مل ْوت أحد َوَال حلَيَاتههه َوَك َذل َ
َ
ِ
َ
()3
وروي َال ينكسفان وروي كسفا وخسفا ،وروي (انكسفت
وروي َال يكسفانُ ،
ُ
()4
ضم ا ْخلَاء على َما مل يسم فَاعله وقيل :خسف
َّمس) َ ،وقَالَهُ بَعضهم ُخسفت به َ
الش ْ
()1
()2
()3

()4

انظر :اتج اللغة ( ،1422 -1421/4كسف).
انظر :ص .245
كما ورد يف سنن ابن ماجه ،ابب ما جاء يف صالة الكسوف  ،400/1من حديث أيب مسعودَ ،ق َال:
قَ َال رس ُ ه
ه هه ه
ه
َح ٍد هم َن الن ه
َّاس فَهإذَا َرأَْيـُت ُم ُوه
س َوالَْق َمَر َال يَـْن َكسَفان ل َمْوت أ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم« :إه َّن الش ْ
ول َّاّلل َ
َُ
َّم َ
صلُّوا».
ف
وموا َ َ
َفـ ُق ُ
كما ورد عن النيب  بعدة طرق أبلفاظ متقاربة« :انكسفت الشمس على عهد رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم» .انظر :البخاري يف صحيحه ،ابب الصالة يف كسوف القمر ،39/2 ،ومسلم
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َّمس َوقَ َال بَعضهمَ :ال يُـ َقال انكسف اْل َق َمر إهََّّنَا يُـ َقال خسف
الَْق َمر وانكسفت الش ْ
َّمس وكسفها هللا فَ ه َي مكسوفة وكاسفة.
الَْق َمر وكسفت الش ْ
َّمس إهَّال خسفت
وذهب بعض اللغويني واملتقدمني إهىل أَنه ال يُـ َقال هيف الش ْ
ه
ي َذلهك َعن ُع ْرَوة بن الزبري َوالْ ُق ْرآن يرد َه َذا َولَ َعلَّه وهم من
َويف الْ َق َمر كسف َوُرهو َ
ه
فيهماَ ،وقَ َال اللَّْيث بن سعد :اخلسوف هيف الْكل
انقله َعنهُ َوقيل مها مبَْعىن َ
ه
ه
السواد،
والكسوف يف الْبَـ ْعضَ ،وقيل الْ ُك ُسوف تغريمها واخلسوف مغيبهما يف َ
قدمنَاهُ ،وأصل اخلسوف املغيبَ ،وهمْنه خسف
َوبه ُكل َجاءَت ْاآل َاثر على َما ْ
األ َْرض َوُه َو سوخها همبَا َعلَْيـ َهاَ ،وقيل أصل اخلسوف التـَّغَ ُّري َوالَّ هذي تدل
َح هاديث َعلَْي هه أ ََّهنَُما َس َواء؛ َوأما ا ْخلَ ْسف هيف األ َْرض فباخلاء بهغَ ْري خالف؛
ْاأل َ
َوبه َذلهك َجاءَ الْ ُق ْرآن وا ْحلَ هديث َوُه َو السوخ فه َيها"(.)1
()2
القمر ُك ُسوفًا :احتجبا ..كانكسفا،
ف
وجاء يف التِاج َ :ك َس َ
الشمس و ُ
ُ
وعليه فكال االستعمالني صحيح فصيح(.)3

املطلب الثاين :يف ختفيف اْلمزة.
عر القدامى ختفيف اْلمزة مبا أييت:
ّ
ترد إىل وجه من التخفيف ،ويشرتك فيه األضرب الثالثة االسم والفعل
وهو أن ِ
خمرجا فاستثقل إخراجها من أقصى
واحلرف ،وإَِّنا خ ِففت اهلمزة؛ أل ِهنا أبعد احلروف ً
يف صحيحه ،ابب ما عرض على النيب صلى هللا عليه وسلم ،626/2 ،وأيب داود يف سننه ،ابب
من قال أربع ركعات.307/1 ،
( )1انظر :مشارق األنوار .247 -246/1
( )2انظر( ،308/24 :كسف).
( )3انظر :معجم الصواب اللغوي ،ص .619
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السعلة أو التهوع .ويف ختفيفها ثالثة أوجه :اإلبدال واحلذف وأن
احللق إذ هو مثل ِ
جتعل بني بني ،أي بني خمرجها وبني خمرج احلرف الذي منه حركتها(.)1
وقي يف تعريفه عند بعض احملدثني:
تغيري يدخل على اهلمزة فيسهلها يف النطق ،ويتسامح املتكلم هبا من غري
حتقيق وال نرب(.)2
وختفيف اهلمز إحدى الظواهر الِلهجية عند قريش وأكثر احلجاز ،ولعل
السبب يف ختفيفها يعود إىل بعد خمرجها ،فهي خترج من أقصى احللق من احلنجرة
فخففت الستثقال إخراجها( ،)3والذي يبدو أن تسهيل اهلمز مالئم هلذه القبائل
احلضرية اليت كانت متأنية يف نطقها ،ولذلك مل تكن حباجة إىل التماس املزيد
من مظاهر األانة فأمهلت مهز كلماهتا ...واستعانت عن ذلك بوسائل عرب عنها
لكن
النحاة بعبارات خمتلفة كالتسهيل والتخفيف والتليني واإلبدال واإلسقاط ،و ِ
هذه القبائل ال متيل إىل اهلمز إال يف اللغة األدبية املوحدة(.)4
وقد أورد اجلوهري عدة تصويبات يف ختفيف اْلمزة ،كقوله يف مادة:
ت اجلرح
"[الم] اللئيم :الدينء األصل الشحيح النفس .ويقال ً
أيضا :أل ْْم ُ

الءم ًة ،إذا أصلحت ومجعت.
الص ْد َ
والءم ُ
ع ،إذا شددته ،فالتأمْ .
و َ
ت بني القوم ُم َ
()1
()2
()3
()4

انظر :الشافية يف علمي التصريف واخلط البن احلاجب ص  ،86واملقدمة اجلزولية أليب موسى
اجلزويل  ،248والكناش يف فين النحو والصرف أليب الفداء عماد الدين إمساعيل .169/2
انظر :معجم الصوتيات ،د .رشيد العبيدي ص .64
انظر :شرح املفصل ،البن يعيش  ،265/5وشرحان على مراح األرواح ،لدنقوز ص .99
انظر :يف اللهجات العربية ،إلبراهيم أنيس ص .77-76
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وإذا اتَّفق الشيئان فقد الْتَأَما .ومنه قوهلم :هذا طعام ال يالئمىن ،وال تقل ال
يالومىن ،فإَّنا هذا من اللوم"(.)1
وللغويني واملعجميني يف املسألة مذهبان:
املذهب األو  :املوافقون للجوهري على التخطئة كابن قتيبة(،)2
واألزهري( ،)3والرازي(.)4
املذهب الثاين :فريى أصحابه أن األصل يف الكلمة ابهلمزة (يالئمين) مبعىن
يوافقين ،مث خيفف فيصري ابلياء (يالميين) ،وأما رواية حديث ابن مكتوم( :إ ِن يل
قائدا ال يالومين)( ،)5بتخفيف اهلمزة وقلبها إىل الواو فغلط من الراوة؛ ألن قولك:
ً
(ال يالومين) من املالومة ،وهي من اللوم ،ومنه قوله تعاىل:

﴿ﭐﲎ ﲏ ﲐ

ﲑ ﲒ﴾(.)6
جل اللغويني واملعجميني كابن األثري( ،)7واخلطايب(،)8
وإىل هذا الوجه صار ِ
وابن منظور( ،)9والزبيدي( ،)10وغريهم.
( )1انظر :اتج اللغة ( ،2026 -2024/5الم).
( )2انظر :أدب الكاتب ص  ،370وغريب احلديث .658/3
( )3انظر :هتذيب اللغة ( ،287/15الم).
( )4انظر :خمتار الصحاح ص .277
( )5انظر :غريب احلديث للخطايب .225/3
( )6القلم.30 :
( )7انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر .278/4 ،221 -220/4
( )8انظر :غريب احلديث  ،255/3وإصالح غلط احملدثني ص .27 -26
( )9انظر :لسان العرب ( ،531/12الم).
( )10انظر :اتج العروس .445 ،393/33
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وبناء عليه؛ فيجوز ختفيف اهلمزة فتصري منقلبة ايء ،وهذا التخفيف جائز
يف الكالم ،واخلطأ إَّنا وقع يف رواية احلديث ال من ختفيف اهلمزة إىل الواو؛ ألن
ذلك يؤدي إىل فساد املعىن ،ومن مث فال وجه لرواية الواو ،ويعد اخلطأ من
التصحيف يف الرواية.
فكالم اجلوهري إذن حيتمل هذا ،وحيتمل أن يكون فيه جمانبة للصواب،
فتخرج املسألة حينئذ مما حنن فيه.
املطلب الثالث :يف التغيْي بني الصيغ الصرفية ،وفيه مسائ :
ومما ورد من تصويبات يف هذا اجلانب عند اجلوهري يف كتابه (الصحاح)
ما أييت:
 - 1بني فـع وأفـع :
أورد اجلوهري يف كتابه الصحاح وانب تتعلق مبجيء الثالثي اجملرد
على وزن الرابعي ،حيث قا يف مادة:
السيل .قال هللا تعاىل:
"[ فأ] اجلُفاءُ :ما نفاه
ُ
()1
ابطال .ج َفأَ الو هادي ج َفأً ،إذا رمى ابل َقذى والزبد ،وكذلك ه
الق ْدر
ِ
ََ
ﳁ﴾ أي ً َ َ َ
ان .وأج َفأَت لُغةٌ فيه .وج َفأْ ه
ه
أيضا ،إذا َكفأ ََهتا
ت بهَزبَدها هعنْ َد الغَلَيَ ه ْ ْ
ت الق ْد َر ً
إذا َرَم ْ
َ ُ
َج َفأْ ُهتا .قال الراجز (من مشطور الرجز):
ت ما فيها .وال تَـ ُق ْل :أ ْ
صبَـْب َ
أو أ ََملْتَـ َها فَ َ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ا
ـان
ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـؤ ذا قاـ ـ ـ ـد ار ل ـ ـ ــل اّ
ـان ايف اجلاـ ـ ـفـ ـ ـ ا
ـ ـ ـف ـ ـ ـأً ع ـ ـ ـل ـ ـ ـى الـ ـ ــرغ ـ ـ ـفـ ـ ـ ا
ـان
﴿ﲾ ﲿ ﳀ

ـس ابألل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ا
ْي ام ـ ـ ـ ـن ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ اك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ا
ـان
خـ ـ ـ ـ ٌ

( )1الرعد.17 :
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و ِأما الذي يف احلديث« :فأ فؤوا قدروه مبا فيها»( ،)1فهي لغة
جمهولة"(.)2
لكن الزبيدي نقل عن اللغويني أنه ثُالثي هيف الفصيح من الْ َك َالم ،وأ ه
ُمهل
ٌّ
ِ ِ
ابعي(.)3
الر ُّ
()4
ه
املعروف بهغَ ْري أَلف ،وعند ابن األثري :إهنا لغة قَليلة(.)5
وقَ َال ابْن سيده ُ :
ويف العباب :إهنا لغة ضعيفة(.)6
مطاوعا على انـفع أو افـتـع :
 -2جميء فع
ً

ضا تصويبات تتعلّق مبجيء الثالثي
الصحاح أي ً
أورد اجلوهري يف كتابه ّ

على وزن انـفع أو افـتـع ؛ حيث قا يف مادة:

[طرد] الطِْرد :اإلبعاد ،وكذلك الطَِرد ابلتِحريك .تقول :طََرْدتُه فَ َذهب ،وال
مطرود وطَريد(.)7
الرجل
ٌ
يُقال منه انْـ َف َعل وال افْـتَـ َعل ،إال يف لغة رديئة .و ِ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

انظر :الفائق يف غريب احلديث للزخمشري  ،219/1والنهاية يف غريب احلديث البن األثري
.277/1
انظر :اتج اللغة وصحاح العربية .41/1
انظر :اتج العروس ( ،178/1جفأ).
انظر :احملكم ( ،491/7جفأ).
انظر :النهاية .277/1
انظر :العباب .8/1
انظر :اتج اللغة ( ،502/2طرد).
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ذكر سيبويه( )1أن طردته فذهب ال مطاوع له من لفظه؛ الستغنائهم عن
مطاوعه كما استغنوا برتك عن ودع وهكذا .وكذا قال ابن سيده(.)2
()5

وقد اتبع كل من صالح الدين الصفدي( ،)3والفيومي( ،)4وابن اجلوزي
اجلوهري على التِخطئة ،وعلى احلكم أبن املطاوعة هنا لغة رديئة ،فقولك :طردته
فانطرد أو فاطرد رديء.
مطاوعا لـ (فَـ َع َل) املتع ِدي
أقر قياسية جميء (انفعل)
ً
ِ
لكن جممع اللغة املصري ِ
ال ِدال على معاجلة حسيِة؛ وأ ِن هذا الفعل قد ورد يف املعاجم على أنه لغة وردت
عن بعض العرب وإن كانت رديئة ،ولكن قرار جممع اللغة املصري بقياسية
قليال(.)6
(انفعل) فيما مل يُسمع ينطبق من ابب أوىل على ما ُمسع ً
 - 3جميء مفع على مفع :

ضا تصويبات تتعلق مبجيء مفع
وأورد اجلوهري يف كتابه الصحاح أي ً

على وزن مفع  ،حيث قا يف مادة:

وصياان وصيانة ،فهو َمصون ،وال تقل ُمصان.
صوان
ً
نت الشيء ً
]ص ُ
"[صون ُ
وثوب َمصون على النِقص ،ومصوون على التِمام"(.)7
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

انظر :الكتاب .66/4
انظر :املخصص .308 -307/4
انظر :تصحيح التصحيف ص .365
انظر :املصباح املنري.370/2
انظر :تقومي اللسان ص .133
انظر :معجم الصواب اللغوي ،ص .164
انظر :اتج اللغة وصحاح العربية ( ،2153/6صون).
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جل اللغويني( )1واملعجميني( )2إىل موافقة اجلوهري يف هذه التخطئة،
وذهب ِ
()3
الص َواب فه هيه مصون ،كما
"ويَـ ُقولُو َن ملا يصانُ :ه َو مصان ،و َّ
قال احلريري َ :
قال الشَّاعر:
بـ ــالء ل ـ ـي ـ ـس يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـه ـ ــه بـ ــالء

عـ ـداوة غْي اذي حس ـ ـ ـ ـ ـ ــب ودين

مل ـ ـ ـ ـ ـ ـا يص ـ ـ ـ ـ ـنــه
يبيحــك امن ـه عر ً

ويرتع امن ـ ـك ايف عرص مص ـ ـ ـ ـ ـون"

اجملرد ومشتقاته للسياق املذكور
لكن املعاجم العربيِة أوردت الفعل الثالثي َّ
ِ
املصري
اعتمادا على إجازة جممع اللغة
(صا َن) .وميكن تصحيح االستعمال املرفوض ً
ِ

ما شاع استعماله من األفعال الثالثية املزيدة ابهلمزة (أفعل) ،اليت جاءت مبعىن (فَـ َعل)
اجملرد ،على أن تكون اهلمزة لتقوية املعىن وإفادة التأكيد(.)4
الثالثي َّ
()5
علت
َ
لت وأَفْ ُ
اباب بعنوان :فَـ َع ُ
وع َقد ابن قتيبة يف كتابه :أدب الكاتب ً
ابتفاق املعىن .وذكر يف هذا الباب أكثر من مئيت فهعل مسموع عن العرب،

عما يف صيغة (أفعل) املزيدة ابهلمزة من اإلسراع إىل إفادة التِعدية.
فضال َّ
ً

()1
()2
()3
()4
()5

انظر :تثقيف اللسان البن مكي الصقلي ص  ،123وتقومي اللسان ص .171
انظر :هتذيب اللغة ( ،170/12صون) ،ومجهرة اللغة  ،900/2وخمتار الصحاح ص .181
انظر :درة الغواص ص .70
انظر :معجم الصواب اللغوي ،ص .704
انظر :ص .445 -444
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املطلب الرابع :يف التصغْي.
التصغري لغ ًة :التحقري.

ضم أول االسم ،وفتح اثنيه ،وزايدة ايء ساكنة بعد احلرف
و
ً
اصطالحا :هو ِ
سمى بـ(ايء التَّصغري)(.)1
الثاين ،تُ ِ
أورد اجلوهري يف صحاحه جمموعة من األلفاظ املتلعقة بباب التصغري ،خطِأ
فيها بعض العرب استخدامهم للكلمة ابلواو ،ومن تلك األلفاظ ما يلي:
(ش َفيـهةٌ) و َمجْعها ه
(الش َفةُ) أَصلُها َش َفهةٌ؛ هألَ َّن تَ ه
(ش َفاهٌ)
[شفه] َّ
ْ
صغ َريَها ُ ْ َ َ َ َ
َ َ
هاب ْهل هاء .وزعم بـعضهم أ َّ ه
ات)
من َّ
الش َف هة َو ٌاو؛ هألَنَّهُ يُـ َق ُ
ال :هيف ا ْجلَ ْم هع َ
(ش َف َو ٌ
َن النَّاق َ
َ ََ َ َ َ ْ ُ ُ ْ
ص َ
ه
يل َعلَى هص َّحته هه(.)2
َوَال َدل َ
هذه املسألة فيها ثالثة آراء للغويني واملعجميني:
األو  :ذهب أكثر اللغويني( )3واملعجميني( )4إىل أ ِن األصل يف (شفة)
(شفْيـ َهة) ومجعها
(شفهة) حبذف إحدى اهلاءين منها ،بدليل تصغريها على ُ
يردان األشياء إىل أصوهلا.
على (شفاه)؛ أل ِن التصغري واجلمع ِ

()1
()2
()3
()4

انظر :املفصل للزخمشري ص  ، 253وجامع الدروس العربية ،ملصطفى بن حممد سليم الغالييىن،
املكتبة العصرية ،صيدا – بريوت ،ط1414 ،8ه ،ج ،2ص .84
انظر :اتج اللغة ( ،2237/6شفه).
انظر :درة الغواص ص  ،192واملمتع الكبري يف التصريف ص  ،397وشرح التصريف للثمانيين
ص  ،423والتصريح لألزهري .72/1
انظر :هتذيب اللغة ( ،55/6شفه) ،واملصباح املنري .318/1
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الثاين :وذهب بعضهم( )1إىل أن القول أبن يف (شفة) لغتني( ،شفهة)
أعم؛ لشبهها بـ(سنة) و(سنوات).
ابهلاء ،و(شفوة) ابلواو ،وأن اهلاء أقيس والواو ِ
الثالث :وهو ما نقله اجلوهري عن بعضهم أبن أصلها ابلواو؛ ألن مجعها
على (شفوات) .وقال أبنه ال يوجد دليل على صحته.

"الشفة حذفت منها اهلاء
وقد أكد اخلليل قول اجلوهري؛ حيث قالِ :
وتصغريها شفيهة"(.)2

( )1انظر :خمتار الصحاح ص .167
( )2جممل اللغة ،ابن فارس 1406ه ،ص.507
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الفص الثاين :التصويب اللغوي عند اجلوهري يف املستوى النحوي
والدالي ،وفيه مبحثان:

املبحث األو  :التصويب يف املستوى النحوي ،وفيه سبعة مطالب:
املطلب األو  :يف قوْل ( :طوبيك) ابإلملافة:
ختص علم النحو ،وهذه التصويبات ال ختص
ذكر اجلوهري تصويبات لغويِة ِ
اجلانب األعرايب (الرفع ،والنصب ،واجلر) ،وإَّنا ختص اجلانب األسلويب ،ومن
أمثلة التصويبات الرتكيبية اليت ذكرها اجلوهري قوله يف مادة:
"[طيب] الطَيهِب :خالف اخلبيث .وطاب الشيء يطيب طيبة وتطيااب.
وطوىب :فُـ ْعلى من الطيب ،قلبوا الياء و ًاوا للضمة قبلها .وتقول :طوىب لك،
وطوابك ابإلضافة .قال يعقوب :وال تقل طوبيك ابلياء"(.)1
ذكر اجلوهري هنا أنه ال يقال( :طوبيك) ابلياء فقط ،وأ ِن اجلائز يف اإلضافة
إىل (طوىب) طوىب لك ،وطوابك.
لكن اللغويني واملعجميني خمتلفون يف الكلمة اليت تلحن فيه العوام ،هل هي
طوابك أم طوبيك ابلياء؟
فذهب بعضهم
(طوبيك).

()2

إىل موافقة اجلوهري يف ختطئته هذا األسلوب ،وهو

( )1انظر :اتج اللغة وصحاح العربية ( ،173/1طيب).
( )2انظر :لسان العرب ( ،564/1طيب) ،والقاموس احمليط ص .110
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وذهب آخرون( )1إىل أن اللحن هو (طوابك) ،والصواب أن يقال :طوىب
لك ،كما قال تعاىل﴿ :ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾( ،)2ونُقل هذا عن أكثر
النِحويني( )3إال األخفش( .)4فإنه أجاز إضافتها بغري الم على قلة.
والصحيح أن (طوابك) ورد يف الشعر ،فقد استعمله ابن املعتز؛ حيث قال:

ـحرا طْيٌ فقلـ ـ
مرت بن ــا سـ ـ ـ ـ ـ ً

ل ــه

ط ـ ــواب اي لـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــا إاي ط ـ ــواب

وبناء على ذلك فطوابك صحيح فصيح ،وطوىب لك أفصح يف الكالم،
ويبقى اخلطأ كما قال اجلوهري :طوبيك ابإلضافة إىل الياء.
املطلب الثاين :يف قوع خرب (عسى) امسًا صرحيًا.

ضا ما ذكره يف مادة:
ومما أورده اجلوهري يف هذا اجلانب أي ً

وعساءً ممدود ،أي يبس و َّ
اشتد
"[عسا] عسا الشيء يعسو ُع ُس ًّوا َ
وصلب ...وعسى من أفعال املقاربة ،وفيه طمع وإشفاق ،وال يتصرف ألنه وقع
بلفظ املاضي ملا جاء يف احلال تقول( :عسى زيد أن خيرج) ،و(عست فالنة أن
خترج) ،فزيد فاعل عسى وأن خيرج مفعوهلا ،وهو مبعىن اخلروج ،إال أن خربه ال
يكون امسًا .ال يقال :عسى زي ٌد منطل ًقا(.)5

()1
()2
()3
()4
()5

انظر :الزاهر يف معاين كلمات الناس  ،449/1واإلابنة يف اللغة العربية للعوتيب .439 -438/3
الرعد.29 :
انظر :هتذيب اللغة ( ،99/14طيب) ،وغريب احلديث البن اجلوزي .43/2
انظر :معاين القرآن .405/2
انظر :اتج اللغة وصحاح العربية ( ،2425/6عسا).
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اختلف اللغويون يف (عسى) ،هل هو فعل مطل ًقا أم حرف مطل ًقا ،أم هو
فعل يف مواضع ،وحرف يف مواضع أخرى.
وهو يدل على املقاربة ،وفيه ترج وطمع يف حصول اخلرب .وتستعمل اتمة
وانقصة(.)1
واختلفوا كذلك يف جميء مفعوهلا أو خربها امسًا صرحيًا إىل عدة مذاهب:

األول :ذهب بعض اللغويني( )2واملعجميني( )3إىل عدم وقوع خرب (عسى) امسًا
()4
أبؤسا"
صرحيًا ،وإذا ورد من ذلك شيء فهو شاذ أو اندر ،فقوهلم " :عسى الغوير ً
مثل ،واألمثال قد أتيت فيها ما ال أتيت يف غريها.
()5
رجوعا إىل األصل
الثاين :وذهب آخرون إىل جميء خربه امسًا صرحيًا ً
املرتوك ،وبدليل قول العرب" :عسى الغوير أبؤسا" ،وقول الشاعر:

أكثرت يف الع ـ ــذ ملحـ ـ ـا دائمـ ـ ـا

ال تعــذلن إين ع اس ـ ـ ـ ـ ـي ـ ص ـ ـ ـ ـ ــائم ـا

وجميء خربها امسًا صرحيًا يف املثل ويف بيت الشعر يدل على أن موضع هذا
اخلرب النصب ،ومنهم من أعربه على البدليِة( )6أو على أنه مفعول به(.)7
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

انظر :هتذيب اللغة ( ،54/15عسا) ،واتج اللغة .2425/6
انظر :املقتضب للمربد  ،70/3واتج العروس ( ،41/39عسا).
انظر :خمتار الصحاح ص  ،209ولسان العرب .55/15
انظر :جممع األمثال ،للميداين .17/2
انظر :تصحيح الفصيح وشرحه ص  ، 40والبديع يف علم العربية البن األثري  ،484/1وإيضاح
شواهد اإليضاح للقيسي  ،82/1وأسرار العربية ص .109
وهو مذهب الكوفيني .انظر :اللباب يف علل البناء واإلعراب  ،192/1وارتشاف الضرب
.1229/3
انظر :ارتشاف الضرب .1229/3
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وبناء يتضح صحة االستعمال املرفوض على قلة ،وأن االستعمال األكثر
واألفصح هو اقرتان خرب (عسى) بـ(أن والفعل) مؤوال ابملصدر ،وبذلك نزل
القرآن الكرمي.
املطلب الثالث :يف عطف (شركاءك ) على قوله تعاىل( :فأمجعوا أمرك

وشركاءك )

ضا قوله يف مادة:
ومن تصويبات اجلوهري اليت أوردها يف هذا اجلانب أي ً
الرجل ال ُـم ْجَت هم ُع :الذي بلغ
"[مجع] مجعت الشيء املتفرق فاجتمع .و ُ
األمر
أشدَّهُ .قال الكسائي :يقال أ ْ
ُ
األمر وعلى األم هر ،إذا َ
َمجَ ْع ُ
عزمت عليه ؛ و ُ
ت َ
أيضا :أ ْه
منتشرا .وقوله تعاىل﴿ :ﱕ ﱖ
ُْجم َم ٌع .ويقال ً
أمرَك وال تَ َد ْعهُ ً
َمج ْع َ

ﱗ﴾( ،)1أي :وادعوا شركاءكم؛ ألنه ال يقال أمجعت شركائي ،إَّنا يقال
مجعت(.)2
أله اللغة يف نصب (شركاءك ) يف اآلية عدة مذاهب:
األو  :أن املعىن على إضمار فعل ،والتقدير( :وادعوا شركاءكم)؛ ألن
(أمجع) يتعلق ابملعاين دون الذوات ،فال يقال :أمجعت شركائي ،وابعتبار قوله

( )1يونس.71 :
( )2انظر :اتج اللغة وصحاح العربية ( ،1199 -1197/3مجع).
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تعاىل﴿ :ﲩ ﲪ ﲫ﴾( .)1وبه قال الفراء( ،)2واتبعه عليه اجلوهري،
وغريه.
الثاين :أ ِن املعىن على املعية ،والتقدير( :فأمجعوا أمركم مع شركائكم) ،كما

يقال( :استوى املاء واخلشبة) ،وقوهلم( :لو تركت الناقة وفصيلها)( .)3وبه قال
()4
ورد على تقدير الفراء بكونه ال معىن له(.)5
الزجاج ِ ،
أبو إسحاق ِ

الثالث :أن املعىن على أنه قد قرئ ﴿ :م َ
فاْج ُعوا ﱖ ﱗ﴾( )6هبمزة

الوصل ،فيكون من (مجع) ،وهو مشرتك بني املعاين والذوات خبالف (أمجع)
فإنه خمتص ابملعاين ،والواو حينئذ عاطفة(.)7
الرابع :أن املعىن على أن (أمجع) أكثر ما يقال يف املعاين ومجع يف األعيان.
فيقال أمجعت أمري ومجعت قومي .وقد قيل ابلعكس فعلى هذا ال حتتاج اآلية
إىل تقدير( . )8وذكر ابن سيده يف حمكمه أنه يقال" :مجع الشيء عن تفرقة،

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

يونس.38 :
انظر :معاين القرآن .473/1
انظر :الصاحيب يف فقه اللغة البن فارس ص .79
انظر :معاين القرآن وإعرابه .27/3
انظر :معاين القرآن وإعرابه  ،28 -27/3وإعراب القرآن للنحاس .306 -305/3
انظر :احملتسب البن جين .314/1
انظر :معاين القرآن للنحاس  ،28/3وشرح درة الغواص للخفاجي ص .281
انظر :شرح درة الغواص ص .281
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جيمعه مجعا ،ومجعه ،وأمجعه ،فاجتمع .)1("...وإذا ثبت أ ِن (أمجع) مبعىن (مجع)
صح العطف ،وخرجت اآلية من اإلشكال.
ِ
(عْي) ابلباء.
املطلب الرابع :يف تعدية ّ

عار الرجل يف
األهلي ً
أيضا ...ويقالَ :
"[عْي] والعري :احلمار الوحشي و ِ
ه
وعريه كذا من التِعيري.
القوم يضرهبم ،مثل عاث .وتعار بكسر التاء :اسم جبلِ .
عريه بكذا .قال النِابغة:
والعامة تقولِ :
وع ـ ـْيتـ ــم ب ـ ـنـ ــو ذب ـ ـي ـ ــان ره ـ ـبـ ـ ـتـ ـ ـه

لي أبن أخشـ ــا من عا ار"
وه ع َّ

()2

ذهب بعض من اللغويني( )3واملعجميني( )4إىل موافقة اجلوهري يف عدم
العامة أو أنِه غري فصيح .قال احلريري:
فصاحة هذا األسلوب ،وأنِه قول ِ
الكذب حبذف الباء ،كما
عريته
عريته ابلكذب ،واألفصح أن يقالِ :
"ويقولونِ :
َ
قال أبو ذُؤيب:
وع ـ ّـْيين ال ــواش ـ ـ ـ ـ ـ ــون أين أحـ ـبّـ ـه ـ ــا

وتلك شـ ـ ـ ـ ــكاةٌ ااهر عنك عارها

فأما من روى
ومل يسمع يف كالم بليغ وال شعر فصيح تعدية ِ
عريته ابلباءِ ،
بيت املقنع الكندي:
يـ ـ ـع ـ ـ ّـْيين ابل ـ ـ َّـدي ـ ــن ق ـ ــوم ـ ــي وإ ّخـ ـ ـا
()1
()2
()3
()4

تديّن يف أش ـ ـ ـ ــياء تكس ـ ـ ـ ــبه محدا

( ،347/1مجع).
انظر :اتج اللغة وصحاح العربية ( ،764 ،762/2عري).
انظر :احملكم البن سيده ( ،237/2عري) ،وتصحيح التحريف للصفدي ص .389
انظر :خمتار الصحاح للرازي ص  ،222ولسان العرب البن منظور ( ،625/4عري).
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الراوي يف الرواية ،والرواية الصحيحة :يعاتبين يف الدين
فهو حتر ٌ
يف من ِ
قومي"(.)1
يف حني ذهب آخرون( )2إىل خمالفة اجلوهري ومن اتبعه يف عدم فصاحة
(عري) ابلباء يف كالم أفصح من نطق
هذا األسلوب؛ ُمستدلِني على جميء تعدية ِ
ابلضاد عليه الصالة والسالم ،ويف كالم غريه من شعراء العرب الفصحاء .قال
ِ
عريته
ِ
عريته ابلكذب ،واألفصح أن يقالِ :
الشهاب اخلفاجي(" :ويقولونِ :
()3
عريته ابلياء يف كالم
الكذب حبذف الباء) قال ابن بري  :قد جاء تعدية ِ
فصحاء من العرب كقول عدي بن زيد:
أيّهـ ــا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ

املعْي ابلشـ ـ ـ ـ ــيـ
ّ

ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا
ـب أأنـ ـ ـ

املـ ـربأ امل ــوف ــور!

مث إن قوله( :األفصح) ينايف قوله( :مل يسمع يف كالم بليغ وال شعر
فصيح)"(.)4
(عري) يتعدى إىل
وأن البيت الذي أورده احلريري ال شاهد فيه على أن ِ
املفعول الثاين بغري حرف اجلر؛ ألنِه جيوز أن يكون تقديره( :وعريها الواشون
ومساعا(.)5
قياسا ً
أبين أحبِها) ،مث أسقط الباء ،وإسقاطها مع أن وامسها جائز ً

()1
()2
()3
()4
()5

درة الغواص يف أوهام اخلواص ص .149 -148
انظر :شرح ديوان احلماسة للمرزوقي ص  ،83واتج العروس للزبيدي ( ،178/13عري).
انظر :احلواشي على درة الغواص البن بري وابن ظفر ص .795
شرح درة الغواص ص .460 -458
انظر :احلواشي على درة الغواص ص .794 -793
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و(ع ََّريه) جهلَه
(ع ََّريه) جبهله فصيحة؛ َ
وعليه أوردت املعاجم أ ِن قوهلمَ :
(ع ََّري) جاء متع ِد ًاي بنفسه إىل مفعوليه ،أو ابلباء إىل
فصيحة ،حيث إ ِن الفعل َ
أبمه؟» ،وقول أيب محزة اخلارجي:
املفعول الثاين ،ومن ذلك احلديث« :أ َ
َع َّْريتَهُ ِ
«تعريونين أبصحايب»(.)1

( )1انظر :معجم الصواب اللغوي ،ص .554
54
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املبحث الثاين :التصويب يف املستوي الدالي ،وفيه مخسة مطالب:
يع ِد معجم (الصحاح) من املعاجم العربية املهمة يف جمال البحث الداليل؛
أل ِن اجلوهري يذكر األلفاظ ومعانيها ،وما يعرتيها من تغيري يف أصوات الكلمات
وأبنيتها وأصوهلا .ومل تقتصر تصويباته على املستوايت الثالثة فقط ،وإَّنا وجهها

أيضا.
يف جمال الداللة ً

فرعا عن املعىن فإ ِن التصويبات الواردة يف اجملال الداليل
وملا كان اإلعراب ً
اضحا بني هذه املستوايت،
ال تنفك عن اجلانب النحوي؛ أل ِن هناك تداخال و ً
فيوجد تداخل كبري بني املستوى الصويت والصريف ،كما أنه يوجد تدخل كبري
أيضا بني املستوى النحوي والداليل.
ً

وجهها اجلوهري يف اجلانب الداليل يف
وفيما يلي جمموعة من التصويبات اليت ِ
كتابه وفق املطالب اآلتية:
املطلب األو  :يف قوْل ( :احلمد هلل الذي اء بك)
املرة الواحدة إالِ أنه
"[ يأ] اجمليء :اإلتيان .يقال جاء جيئ جيئة ،وهو من بناء َّ

وضع موضع املصدر مثل الرجفة والرمحة ...وأجأته ،أي جئت به ،وجاءاىن على
فاعلىن فجئته أجيئه ،أي غالبين بكثرة اجمليء فغلبته .وتقول :احلمد هلل الذي جاء
بك ،أي احلمد هلل إذ جئت ،وال تقل :احلمد هلل الذي جئت"(.)1
ذهب ُج ِل اللغويني( )2إىل موافقة اجلوهري يف هذا األسلوب ،وأنه ال يقال:
احلمد هللا الذي جئت.
( )1انظر :اتج اللغة وصحاح العربية ( ،42/1جيأ).
( )2انظر :العباب الزاخر ( ،9/1جيأ) ،وخمتار الصحاح ص  ،64ولسان العرب .52/1
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والعلة يف ختطئة هذا األسلوب ،وهو قولك( :احلمد هلل الذي جئت)؛ أل ِن
صلة املوصول غري مشتملة على الضمري الذي يربطها ابملوصول الواقع صفة
للفظ اجلاللة (الذي)(.)1
املطلب الثاين :يف قوْل ( :ر

أعجمي) نسبة إىل نفسه.

الع ْجم :أصل ال َذنَ ه
ب ،مثل العجب ،وهو العصعص .والعجم:
"[عجم] َ ُ
ه
خالف ه
الع ْر هب .ويف لسانه
الع ْج ُم ابلضم :خالف ُ
العَرب ،الواحد َع َجم ٌّي .و ُ
َ
كالمه ،وإن كا َن من العرب.
ُع ْج َمةٌ .واألعجم أيضا :الذي ال يُفصح وال يُبني َ
أيضا :الذى يف لسانه
واملرأة عجماء ،ومنه زايد األعجم الشاعر .واألعجم ً
عجمةٌ وإن أفصح ابلعج هميَّهة .ورجالن ْ ه
أعاجم .قال
وقوم ْ
أعجمان ٌ
ََ
ُ َْ
أع َجمو َن و ُ

هللا تعاىل﴿ :ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ﴾( ،)2مث ينسب إليه فيقال لسا ٌن
أعجمي فتنسبه إىل نفسه ،إال أن
أع َج هم ٌّي ،وكتاب أعجمي .وال تقل رجل
ْ
ِ
()3
أعجمي مبعىن مثل دوار ودواري" .
يكون أعجم و
ِ

اختلف اللغويون واملعجميون فيما أنكر استعماله اجلوهري ،وهو قوله:

أنه ال يقا ر

أعجمي ،مرادا به النّسبة إىل العج ؛ إىل عدة مذاهب:
ّ

( )1انظر :معجم الصواب اللغوي ،ص .143
( )2الشعراء.198 :
( )3انظر :اتج اللغة وصحاح العربية ( ،1981 -1980/5عجم).
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األو  :فريق( )1وافق اجلوهري يف إنكار هذا االستعمال ،موضحني قوله
أعجمي،
هذا ،قال يف اللسان" :والذي أراده اجلوهري بقوله :وال يقال رجل
ِ
إَّنا أراد به األعجم الذي يف لسانه حبسة وإن كان عربيًّا"(.)2
الثاين :فريق( )3خالف اجلوهري يف إنكار هذا االستعمال ،جموزين أن يقال:
وعجمي ،واختلفوا يف تفسري النسبتني:
أعجمي
رجل
ِ
ِ

أعجمي نسبه إهىل ْاأل َْع َجم ،ومن قال
 فذهب ابن دريد( )4إىل أ ِن من قالِ
عجمي نسبه إه َىل الْ َعجم.

()5
أعجمي ،إذا كان ال يفصح،
رجل
هذا
قوهلم:
أن
إىل
األزهري
 وذهبِ
ِ
فصيحا
عجمي ،إذا كان من األعاجم،
كان من العجم أو من العرب .ورجل
ً
ِ
كان أو غري فصيح.

أعجمي ،منسوب إىل العجم وإن
وذهب آخرون( )6إىل أن قولك :رجل
ِ
(أعجمي) ينسبه إىل أصله.
عجمي ،يريد
فصيحا ،ويقال:
كان
ً
ِ
ِ
مي فصيحة؛
وبناء على ما سبق أوردت بعض املعاجم أ ِن قولكٌ :
رجل َع َج ِ
الع َج ُم وإن أفصحِ ،أما
مي من جنسه َ
جمي صحيحة ،وقالوا إ ِن َ
ٌ
الع َج ِ
ورجل أ َْع ِ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

انظر :خمتار الصحاح ص  ،201واتج العروس ( ،59/33عجم).
انظر :لسان العرب ( ،386/12عجم).
انظر :الزاهر يف معاين كلمات الناس  ،55/2والدالئل يف غريب احلديث للسرقسطي .765/2
انظر :مجهرة اللغة ( ،484/1عجم).
انظر :هتذيب اللغة ( ،249/1عجم).
انظر :حتفة اجملد الصريح يف شرح كتاب الفصيح ألمحد بن يوسف اللبلي ص .473
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َع َجمي فهو من ال يُـ ْف هص ُح وال يُبني كالمه وإن كان من العرب ،ومنه قوله
األ ْ

تعاىل﴿ :ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾(.)1

استنادا إىل قول
(أعجمي) مبعناه املرفوض
وعليه ميكن تصحيح استخدام
ً
ِ
"األعجمي :واحد العجم"(.)2
الوسيط:
ِ
املطلب الثالث :يف قوْل ( :بىن فالن أبهله)
ومنها أيضا قوله يف مادة:
"[بنا] بَىن فالن بيتًا من البُنيان .وبَىن على أهله بهناءً فيهما ،أي زفِها.
والعامة تقول :بىن أبهله ،وهو خطأ .وكان األصل فيه أ ِن الداخل أبهله كان
يضرب عليها قب ًة ليلة دخوله هبا ،فقيل لكل داخل أبهله ابن(.)3

ما أورده اجلوهري هنا من ختطئة قوهلم (بىن أبهله) مبعىن (دخل هبا) ،وافقه
عليها األزهري يف التهذيب( ،)4واحلريري يف درة الغواص( ،)5والرازي يف خمتار
الصحاح(.)6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

النحل.103 :
انظر :معجم الصواب اللغوي ،ص .55
انظر :اتج اللغة وصحاح العربية ( ،2286/6بىن).
انظر( ،353/15 :بىن).
انظر :درة الغواض ص .205
انظر :خمتار الصحاح ص .40
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لكن غري واحد من اللغويني( )1أجاز هذا االستعمال ،وأنه فصيح وصحيح؛
اجلر
ألن املعىن (دخل أبهله) فيتع ِدى تعديته لتضمنه معناه ،وأن حروف ِ
تتعاقب ،فالباء وعلى قد تتعاقبان على معىن واحد ،حنو( :رميت ابلقوس ،وعن
القوس)(.)2
وأن هذا االستعمال قد ورد يف كالم أفصح من نطق ابلضاد  كما يف
حديث أنس « :كان ِأول ما أنزل احلجاب يف مبتىن رسول هللا صلى هللا
()3
أيضا ،قال أبو متام:
عليه وسلم بزينب»  .وقد تناوله الفصحاء يف أشعارهم ً
تطلع الش ـ ــمس فيه يوم ذا على

ابن أبهـ ـ ـ و تغرب على عزب

وقال جران العود:
بنيـ ـ ـ

ل ـ ــا قبـ ـ ـ احمل ـ ــا بليل ـ ــة

.....................

يتبني مصادمة قول اجلوهري لألحاديث الصحيحة الفصيحة
وبذلك ِ
الواردة ،ولكالم العرب الفصحاء ،وهو يف هذا جمانب للصواب.
السواء ،وكالمها فصيح صحيح.
فالصحيح استعمال األسلوبني على ِ

( )1انظر :اخلصائص  ،40/1واحلواشي على درة الغواص البن بري وابن ظفر ص  ،817واتج
العروس .220/37
( )2انظر :أدب الكاتب ص  ،509واإلابنة يف اللغة العربية .364/1
( )3انظر :النهاية البن األثري .158/1
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اخلامتة:
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وبعفوه وكرمه تغفر الزالت وتقال
العثرات ،والصالة والسالم على من بعث رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه
أمجعني .أما بعد:
فبعد مضي مدة من الزمن مع اجلوهري وكتابه (الصحاح) يف التصويبات
اللغوية اليت ذكرها يف ثنااي كالمه عن معاجلة املواد اللغوية؛ ظهر للباحث النتائج
اآلتية:
 -1أ ِن موضوع التصويب اللغوي نشأ منذ القرن األول اهلجري؛ نتيجة
لفشو اللحن يف كالم الناس عامتهم وخاصتهم.
 -2أ ِن اجلوهري مل يكن بدعا يف حماربة اخلطأ واللحن ،بل سبقه غريه من
وحجر.
العلماء الذين عنوا ابلتصويب اللغوي ،لكنه أضاف وتوسع ،وضيِق ِ

وحنواي يف آن واحد ،فقد شهد له بطول ابعه يف اللغة
لغواي ًّ
 -3أنِه كان ًّ
أدل على ذلك من إيراده التصويبات اللغوية يف مستوايت اللغة
وعلومها ،وال ِ
كلها.
 -4أ ِن كتابه (الصحاح) اشتمل على مستوايت التصويب اللغوي كلِها؛
وحنوا ،ودالل ًة.
ً
صوات ،وبنيةًً ،

 -5كانت عنايته ابلتصويب اللغوي متفاوتة من حيث مستوايت اللغة؛
فجاءت عنايته ابملستوى الصويت يف املرتبة األوىل بنسبة  ،%40يليه املستوى
الصريف بنسبة  ،%30فاملستوى النحوي بنسبة  ،%18مث املستوى الداليل
بنسبة .%12
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أحياان
 -6أنِه يف الغالب األعم ال يذكر سبب التصويب الذي أشار له ،و ً
يورد العلة اليت من أجلها صوب الكلمة أو السياق.
 -7أ ِن أساليبه يف عرض التصويبات اللغوية خمتلفة ومتفاوتة ،ففي أوقات
كثرية ينسب اخلطأ إىل العامة ،يليه قوله :وال تقل أو ال يقال ،أو هي لغة رديئة.
للصواب يف بعض التصويبات اللغوية اليت أوردها؛ نتيجة لعدم
 -8جمانبته ِ
صحة اللفظة.
اطِالعه على أقوال أخر يف املسألة ،أو عدم تي ِقنه من ِ
 -9أ ِن التصويب اللغوي الذي أاثره اجلوهري وغريه من اللغويني كان له
األثر الواضح يف تطبيق تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
ويوصي الباحث مبا أييت:
 -1دراسة التِصويب اللغوي دراسة شاملة وافية مقارنة يف املعاجم العربية
القدمية ،ومالحظة الفروق بينها يف معاجلة تلك األخطاء واألغالط.
النبوي من خالل كتب
 -2دراسة التصويب اللغوي يف احلديث
ِ
التِصحيفات والتصحيحات احلديثية ،وهلذه الدراسة أمهية عظيمة؛ ألن اخلطأ
يف احلديث يدخل يف الكذب على النيب  ،وحتريف الكالم عن وجهه يعد
من اللحن.
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ثب املصادر واملرا ع.

-1

-2

-3

-4

-5

-6

ه
الصحاري،
الع ْوتيب ُ
اإلابنة يف اللغة العربية ،املؤلفَ :سلَمة بن ُم ْسلم َ
احملقق :د .عبد الكرمي خليفة  -د .نصرت عبد الرمحن  -د .صالح
جرار  -د .حممد حسن عواد  -د .جاسر أبو صفية ،الناشر :وزارة
الرتاث القومي والثقافة  -مسقط  -سلطنة عمان ،الطبعة :األوىل،
1420ه 1999 -م ،عدد األجزاء.4 :
أبنية األمساء واألفعال واملصادر ،املؤلف :ابن ال َقطَّاع الصقلي (املتوىف
 515هـ) ،حتقيق ودراسة :أ .د .أمحد حممد عبد الدامي ،الناشر :دار
الكتب والواثئق القومية – القاهرة ،عام النشر1999 :م.
أدب الكاتب (أو) أدب الكتِاب ،املؤلف :أبو حممد عبد هللا بن
مسلم بن قتيبة الدينوري (املتوىف276 :ه) ،احملقق :حممد الدايل ،الناشر:
مؤسسة الرسالة ،عدد األجزاء.1 :
ارتشاف الضرب من لسان العرب ،املؤلف :أبو حيان حممد بن يوسف بن
علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي (املتوىف 745 :هـ) ،حتقيق
وشرح ودراسة :رجب عثمان حممد ،مراجعة :رمضان عبد التواب ،الناشر:
مكتبة اخلاجني ابلقاهرة ،الطبعة :األوىل1418 ،ه 1998 -م ،عدد األجزاء:
.5
أسرار العربية ،املؤلف :عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري ،أبو
الربكات ،كمال الدين األنباري (املتوىف577 :ه) ،الناشر :دار األرقم بن
أيب األرقم ،الطبعة :األوىل 1420هـ1999 -م ،عدد األجزاء.1 :
ديوان عمر بن أيب ربيعة ،الناشر :دار القلم ،بريوت -لبنان.
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 -7إصالح غلط احملدثني ،املؤلف :أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن
اخلطاب البسيت املعروف ابخلطايب (املتوىف388 :ه) ،احملقق :د .حامت
الضامن ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثانية1405 ،ه1985 -
م ،عدد األجزاء.1 :
 -8األعالم ،املؤلف :خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس،
الزركلي الدمشقي (املتوىف1396 :ه) ،الناشر :دار العلم للماليني،
الطبعة :اخلامسة عشر  -أاير /مايو 2002م.
 -9إيضاح شواهد اإليضاح ،املؤلف :أبو علي احلسن بن عبد هللا القيسي
(املتوىف :ق 6ه) ،دراسة وحتقيق :الدكتور حممد بن محود الدعجاين،
الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل،
1408ه 1987 -م ،عدد األجزاء.2 :
 -10البديع يف علم العربية ،املؤلف :جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن
حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري (املتوىف606 :
هـ) ،حتقيق ودراسة :د .فتحي أمحد علي الدين ،الناشر :جامعة أم القرى،
مكة املكرمة  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1420 ،ه.
 -11بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،املؤلف :عبد الرمحن بن أيب بكر،
جالل الدين السيوطي (املتوىف911 :ه) ،احملقق :حممد أبو الفضل
إبراهيم ،الناشر :املكتبة العصرية  -لبنان/صيدا ،عدد األجزاء.2 :
 -12اتج العروس من جواهر القاموس ،املؤلف :مرتضى الزبيدي ،جمموعة من
احملققني ،دار اهلداية.
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 -13اتج اللغة وصحاح العربية ،املؤلف :أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري،
دار العلم للماليني -بريوت1407 ،ه 1987 -م ،الطبعة :الرابعة
1407ه 1987 -م ،عدد األجزاء6 :
 -14تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان ،املؤلف :أبو حفص عمر بن خلف بن
مكي الصقلي النحوي اللغوي (ت  501هـ) ،ق ِدم له وقابل خمطوطاته
وضبطه :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة:
األوىل1410 ،ه1990 -م.
 -15حتفة اجملد الصريح يف شرح كتاب الفصيح (السفر األول) ،املؤلف:
وسف اللَّْبله ُّي أَبُو َج ْع َفر
شهاب الدين ْ
وسف بن على بن يُ ُ
أمحَد بن يُ ُ
الفهري املقري اللغوي املالكي (املتوىف691 :ه) ،احملقق :د .عبد
امللك بن عيضة الثبييت ،األستاذ املساعد يف كلية املعلمني مبكة املكرمة،
أصل الكتاب :رسالة دكتوراه لفرع اللغة العربية ،جامعة أم القرى  -مكة
املكرمة ،يف احملرم  1417هـ ،سنة النشر1418 :ه1997 -م ،عدد
األجزاء.1 :
 -16تداخل األصول اللغوية وأثره يف بناء املعجم ،املؤلف :عبد الرزاق بن فراج
الصاعدي ،الناشر :عمادة البحث العلمي ،اجلامعة اإلسالمية ابملدينة
املنورة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ2002/م،
عدد األجزاء.2 :
 -17التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ،املؤلف :أبو حيان األندلسي،
احملقق :د .حسن هنداوي ،الناشر :دار القلم  -دمشق (من  1إىل ،)5
وابقي األجزاء :دار كنوز إشبيليا ،الطبعة :األوىل ،عدد األجزاء.11 :
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 -18تصحيح الفصيح وشرحه ،املؤلف :أَبُو حممد ،عبد هللا بن جعفر بن
حممد بن ُد ُر ْستَـ َويْه ابن املرزابن (املتوىف347 :ه) ،احملقق :د .حممد بدوي
املختون ،الناشر :اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية [القاهرة] ،عام
النشر1419 :ه1998 -م ،عدد األجزاء.1 :
 -19التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو ،املؤلف:
اجلرجاوي األزهري ،زين الدين
خالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد
ِ
املصري ،وكان يعرف ابلوقاد (املتوىف905 :ه) ،الناشر :دار الكتب
العلمية -بريوت-لبنان ،الطبعة :األوىل 1421هـ2000 -م ،عدد
األجزاء.2 :
 -20التعريفات ،املؤلف :علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين
(املتوىف816 :ه) ،احملقق :ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف
الناشر ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت –لبنان ،الطبعة :األوىل
1403ه1983-م ،عدد األجزاء.1 :
 -21تقومي اللسان ،املؤلف :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن
حممد اجلوزي (املتوىف 597 :هـ) ،احملقق :د .عبد العزيز مطر (أستاذ علم
اللغة جبامعيت عني مشس وقطر) ،الطبعة :الثانية 2006 ،م ،الناشر :دار
املعارف ،عدد األجزاء.1 :
 -22هتذيب اللغة ،املؤلف :حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور
(املتوىف370 :ه) ،احملقق :حممد عوض مرعب ،الناشر :دار إحياء الرتاث
العريب  -بريوت ،الطبعة :األوىل2001 ،م ،عدد األجزاء.8 :
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 -23جامع الدروس العربية ،املؤلف :مصطفى بن حممد سليم الغالييين
(املتوىف1364 :ه) ،الناشر :املكتبة العصرية ،صيدا – بريوت ،الطبعة:
الثامنة والعشرون1414 ،ه1993 -م.
 -24اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وسننه وأايمه = صحيح البخاري ،املؤلف :حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا
البخاري اجلعفي ،احملقق :حممد زهري بن انصر الناصر ،الناشر :دار طوق
النجاة (مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي)،
الطبعة :األوىل1422 ،هـ ،عدد األجزاء.9 :
 -25مجهرة اللغة ،املؤلف :أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (املتوىف:
321ه) ،احملقق :رمزي منري بعلبكي ،الناشر :دار العلم للماليني –
بريوت ،الطبعة :األوىل1987 ،م ،عدد األجزاء.3 :
 -26حجة القراءات ،املؤلف :عبد الرمحن بن حممد ،أبو زرعة ابن زجنلة
(املتوىف :حوايل 403ه) ،حمقق الكتاب ومعلق حواشيه :سعيد األفغاين،
الناشر :دار الرسالة ،عدد األجزاء.1 :
 -27احلواشي على درة الغواص (مطبوع ضمن «درة الغواص وشرحها
وحواشيها وتكملتها») ،املؤلف :ابن بهِهري وابن ظفر ،احملقق :عبد احلفيظ
فرغلي علي قرين ،الناشر :دار اجليل ،بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل،
1417ه 1996 -م ،عدد األجزاء.1 :
 -28اخلصائص ،املؤلف :أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي (املتوىف:
392ه) ،الناشر :اهليئة املصرية العامة للكتاب ،الطبعة :الرابعة ،عدد
األجزاء.3 :
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 -29دراسات يف فقه اللغة ،املؤلف :د .صبحي إبراهيم الصاحل (املتوىف:
1407ه) ،الناشر :دار العلم للماليني ،الطبعة :الطبعة األوىل
1379ه1960 -م ،عدد األجزاء.1 :
 -30دراسة الصوت اللغوي ،املؤلف :د .أمحد خمتار عمر ،الناشر :عامل
الكتب ،الطبعة 1997م1418 -ه.
 -31درة الغواص يف أوهام اخلواص ،املؤلف :القاسم بن علي بن حممد بن
عثمان ،أبو حممد احلريري البصري (املتوىف516 :ه) ،احملقق :عرفات
مطرجي ،الناشر :مؤسسة الكتب الثقافية – بريوت ،الطبعة :األوىل،
1998/1418هـ ،عدد األجزاء.1 :
 -32الدالئل يف غريب احلديث ،املؤلف :قاسم بن اثبت بن حزم العويف
السرقسطي ،أبو حممد (املتوىف302 :ه) ،حتقيق :د .حممد بن عبد هللا
القناص ،الناشر :مكتبة العبيكان ،الرايض ،الطبعة :األوىل1422 ،ه-
 2001م ،عدد األجزاء.3 :
 -33الزاهر يف معاين كلمات الناس ،املؤلف :حممد بن القاسم بن حممد بن
بشار ،أبو بكر األنباري (املتوىف328 :ه) ،احملقق :د .حامت صاحل
الضامن ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :األوىل1412 ،ه-
1992م ،عدد األجزاء.2 :
 -34سر صناعة اإلعراب ،املؤلف :أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي (املتوىف:
392ه) ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت-لبنان ،الطبعة :األويل
1421هـ2000 -م ،عدد األجزاء.2 :
 -35سنن ابن ماجه ،املؤلف :ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين،
وماجة اسم أبيه يزيد (املتوىف273 :ه) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،
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الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب ،عدد
األجزاء.2 :
 -36سنن أيب داود ،املؤلف :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن
ه
الس هج ْستاين (املتوىف275 :ه) ،احملقق:
بشري بن شداد بن عمرو األزدي ِ
حممد حميي الدين عبد احلميد ،الناشر :املكتبة العصرية ،صيدا – بريوت،
عدد األجزاء.4 :
 -37سري أعالم النبالء ،املؤلف :مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن
عثمان بن قَ ْامياز الذهيب (املتوىف748 :ه) ،احملقق :جمموعة من احملققني
إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
الثالثة1405 ،ه 1985/م ،عدد األجزاء.25 :
 -38الشافية يف علم التصريف (ومعها الوافية نظم الشافية للنيساري  -املتوىف
يف القرن  ،)12املؤلف :عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس ،أبو عمرو
مجال الدين ابن احلاجب الكردي املالكي (املتوىف646 :ه) ،احملقق:
حسن أمحد العثمان ،الناشر :املكتبة املكية – مكة ،الطبعة :األوىل،
1415ه1995م ،عدد األجزاء.1 :
 -39شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،املؤلف :بدر الدين حممد ابن
اإلمام مجال الدين حممد بن مالك (ت  686هـ) ،احملقق :حممد ابسل
عيون السود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1420 ،ه-
 2000م ،عدد األجزاء.1 :
 -40شرح التصريف ،املؤلف :أبو القاسم عمر بن اثبت الثمانيين (املتوىف:
442ه) ،احملقق :د .إبراهيم بن سليمان البعيمي ،الناشر :مكتبة الرشد،
الطبعة :األوىل1419 ،هـ1999-م ،عدد األجزاء.1 :
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 -41شرح الفصيح ،املؤلف :ابن هشام اللخمي (املتوىف  577هـ) ،احملقق :د.
مهدي عبيد جاسم ،الطبعة :األوىل1409 ،ه 1988 -م ،عدد
األجزاء.1 :
 -42شرح الكافية الشافية ،املؤلف :حممد بن عبد هللا ،ابن مالك الطائي
اجلياين ،أبو عبد هللا ،مجال الدين (املتوىف672 :ه) ،احملقق :عبد املنعم
أمحد هريدي ،الناشر :جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء
الرتاث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة املكرمة،
الطبعة :األوىل ،عدد األجزاء.5 :
 -43شرح تسهيل الفوائد ،املؤلف :حممد بن عبد هللا ،ابن مالك الطائي
اجلياين ،أبو عبد هللا ،مجال الدين (املتوىف672 :ه) ،احملقق :د .عبد
الرمحن السيد ،د .حممد بدوي املختون ،الناشر :هجر للطباعة والنشر
والتوزيع واإلعالن ،الطبعة :األوىل (1410ه1990 -م) ،عدد األجزاء:
.4
 -44شرح درة الغواص يف أوهام اخلواص (مطبوع ضمن «درة الغواص وشرحها
وحواشيها وتكملتها») ،املؤلف :أمحد بن حممد اخلفاجي املصري،
احملقق :عبد احلفيظ فرغلي علي قرين ،الناشر :دار اجليل ،بريوت –
لبنان ،الطبعة :األوىل1417 ،ه 1996 -م عدد األجزاء.1 :
 -45شرح ديوان احلماسة ،املؤلف :أبو على أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي
األصفهاين (املتوىف 421 :هـ) ،احملقق :غريد الشيخ ،وضع فهارسه
العامة :إبراهيم مشس الدين ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان،
الطبعة :األوىل1424 ،ه 2003 -م ،عدد األجزاء.1 :
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 -46شرح شافية ابن احلاجب ،مع شرح شواهده للعامل اجلليل عبد القادر
البغدادي صاحب خزانة األدب املتويف عام  1093من اهلجرة ،املؤلف:
حممد بن احلسن الرضي اإلسرتاابذي ،جنم الدين (املتوىف686 :ه)،
حققهما ،وضبط غريبهما ،وشرح مبهمهما ،األساتذة :حممد نور احلسن
 املدرس يف ختصص كلية اللغة العربية ،حممد الزفزاف  -املدرس يف كليةاللغة العربية ،حممد حمىي الدين عبد احلميد  -املدرس يف ختصص كلية
اللغة العربية ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،عام النشر:
1395ه1975 -م.
 -47شرحان على مراح األرواح يف علم الصرف ،املؤلف :مشس الدين أمحد
املعروف بديكنقوز أو دنقوز (املتوىف855 :ه) ،الناشر :شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر ،الطبعة :الثالثة1379 ،ه-
 1959م ،عدد األجزاء.1 :
 -48شعار أصحاب احلديث ،املؤلف :أبو أمحد حممد بن حممد بن أمحد بن
إسحاق النيسابوري الكرابيسي املعروف ابحلاكم الكبري (املتوىف:
378ه) ،احملقق :صبحي السامرائي ،الناشر :دار اخللفاء – الكويت،
عدد األجزاء.1 :
 -49مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،املؤلف :نشوان بن سعيد
احلمريي اليمين (املتوىف573 :ه) ،احملقق :د حسني بن عبد هللا العمري
 مطهر بن علي اإلرايين  -د يوسف حممد عبد هللا ،الناشر :دار الفكراملعاصر (بريوت  -لبنان) ،دار الفكر (دمشق  -سورية) ،الطبعة :األوىل،
1420ه 1999 -م ،عدد األجزاء.11 :
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 -50الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،املؤلف:
أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني (املتوىف395 :ه)،
الناشر :حممد علي بيضون ،الطبعة :الطبعة األوىل 1418هـ1997-م،
عدد األجزاء.1 :
 -51تصحيح التصحيف وحترير التحريف ،املؤلف :صالح الدين خليل بن
أيبك الصفدي (املتوىف764 :ه) ،حققه وعلق عليه وصنع فهارسه:
السيد الشرقاوي ،راجعه :الدكتور رمضان عبد التواب ،الناشر :مكتبة
اخلاجني – القاهرة ،الطبعة :األوىل1407 ،ه 1987 -م ،عدد األجزاء:
.1
 -52العباب الزاخر واللباب الفاخر ،املؤلف :رضي الدين احلسن بن حممد بن
احلسن بن حيدر العدوي العمري القرشي الصغاين احلنفي (املتوىف:
650ه).
 -53علم األصوات ،املؤلف :د .كمال بشر ،الناشر :دار غريب للطباعة-
القاهرة.
 -54غريب احلديث ،املؤلف :أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن
اخلطاب البسيت املعروف ابخلطايب (املتوىف 388 :هـ) ،احملقق :عبد الكرمي
إبراهيم الغرابوي ،خرج أحاديثه :عبد القيوم عبد رب النيب ،الناشر :دار
الفكر – دمشق ،عام النشر1402 :ه 1982 -م ،عدد األجزاء.3 :
 -55غريب احلديث ،املؤلف :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن
حممد اجلوزي (املتوىف597 :ه) ،احملقق :الدكتور عبد املعطي أمني
القلعجي ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت – لبنان ،الطبعة :األوىل،
1985 – 1405م ،عدد األجزاء.2 :
السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م

71

 -56الفائق يف غريب احلديث واألثر ،املؤلف :أبو القاسم حممود بن عمرو بن
أمحد ،الزخمشري جار هللا (املتوىف538 :ه) ،احملقق :علي حممد البجاوي
حممد أبو الفضل إبراهيم ،الناشر :دار املعرفة – لبنان ،عدد األجزاء:.2
 -57القاموس احمليط ،املؤلف :جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدي
(املتوىف817 :ه) ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،إبشراف:
قسوسي ،الناشر :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت
حممد نعيم العر ُ
– لبنان ،الطبعة :الثامنة1426 ،ه 2005 -م ،عدد األجزاء.1 :
 -58الكافية يف علم النحو ،املؤلف :ابن احلاجب مجال الدين بن عثمان بن
عمر بن أيب بكر املصري اإلسنوي املالكي (تويف 646 :هـ) ،احملقق:
الدكتور صاحل عبد العظيم الشاعر ،الناشر :مكتبة اآلداب – القاهرة،
الطبعة :األوىل 2010 ،م ،عدد األجزاء.1 :
 -59كتاب األفعال ،املؤلف :علي بن جعفر بن علي السعدي ،أبو القاسم،
املعروف اببن ال َقطَّاع الصقلي (املتوىف515 :ه) ،الناشر :عامل الكتب،
الطبعة :األوىل 1403ه1983-م ،عدد األجزاء.3 :
 -60الكتاب ،املؤلف :عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء ،أبو بشر،
امللقب سيبويه (املتوىف180 :ه) ،احملقق :عبد السالم حممد هارون،
الناشر :مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،الطبعة :الثالثة1408 ،ه 1988 -م،
عدد األجزاء.4 :
 -61الكناش يف فين النحو والصرف ،املؤلف :أبو الفداء عماد الدين
إمساعيل بن علي بن حممود بن حممد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب،
امللك املؤيد ،صاحب محاة (املتوىف 732 :هـ) ،دراسة وحتقيق :الدكتور
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رايض بن حسن اخلوام ،الناشر :املكتبة العصرية للطباعة والنشر ،بريوت
– لبنان ،عام النشر 2000 :م ،عدد األجزاء.2 :
 -62اللباب يف علل البناء واإلعراب ،املؤلف :أبو البقاء عبد هللا بن احلسني بن
عبد هللا العكربي البغدادي حمب الدين (املتوىف616 :ه) ،احملقق :د.
عبد اإلله النبهان ،الناشر :دار الفكر -دمشق ،الطبعة :األوىل،
1416ه1995م ،عدد األجزاء.2 :
 -63لسان العرب ،املؤلف :حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين
ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي (املتوىف711 :ه) ،الناشر :دار
صادر  -بريوت ،الطبعة :الثالثة  1414 -هـ ،عدد األجزاء.15 :
 -64اللغة وعلم اللغة ،املؤلف :جون ليونز ،الناشر :دار النهضة العربية ،الطبعة:
األوىل.
 -65اللهجات العربية يف الرتاث ،املؤلف :د .أمحد علم الدين اجلندي ،الناشر:
الدار العربية للكتاب.
 -66اللهجات العربية ،املؤلف :إبراهيم جنا ،الناشر :دار احلديث -القاهرة،
الطبعة 2008م.
 -67اللهجات يف الكتاب لسيبويه ،أصوات وبنية ،املؤلف :صاحلة راشد غنيم،
(ر .م) يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة.
 -68ليس يف كالم العرب ،املؤلف :احلسني بن أمحد بن خالويه ،أبو عبد هللا
(املتوىف370 :ه) ،احملقق :أمحد عبد الغفور عطار ،الطبعة :الثانية ،مكة
املكرمة1399 ،ه1979 -م ،عدد األجزاء.1 :
 -69جممل اللغة ،املؤلف :أمحد بن فارس ،مؤسسة الرسالة -بريوت،
1406ه.
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 -70حماضرات يف علم األصوات ،املؤلف :د .أمحد طه رضوان.
 -71احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،املؤلف :أبو
الفتح عثمان بن جين املوصلي (املتوىف392 :ه) ،الناشر :وزارة
األوقاف-اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية ،الطبعة1420 :هـ-
1999م ،عدد األجزاء.2 :
 -72احملكم واحمليط األعظم ،املؤلف :أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده
املرسي [ت458 :هـ] ،احملقق :عبد احلميد هنداوي ،الناشر :دار الكتب
العلمية  -بريوت ،الطبعة :األوىل1421 ،ه 2000 -م ،عدد األجزاء:
.11
 -73خمتار الصحاح ،املؤلف :زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن
عبد القادر احلنفي الرازي ،املكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بريوت-
صيدا ط1420 ،5ه1999/م.
 -74املختصر يف أصوات اللغة العربية ،دراسة نظرية وتطبيقية ،املؤلف :د.
حممد حسن حسن جبل ،الناشر :مكتبة اآلداب -القاهرة ،الطبعة الرابعة
1427ه2006 -م.
 -75املخصص ،املؤلف :أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي
(املتوىف458 :ه) ،احملقق :خليل إبراهم جفال ،الناشر :دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت ،الطبعة :األوىل1417 ،ه1996-م ،عدد األجزاء:
.5
 -76املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،املؤلف :عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل
الدين السيوطي (املتوىف911 :ه) ،احملقق :فؤاد علي منصور ،الناشر:
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دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة :األوىل1418 ،ه1998-م،
عدد األجزاء.2 :
 -77املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ،املؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري
(املتوىف261 :ه) ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت ،عدد األجزاء.5 :
 -78مشارق األنوار على صحاح اآلاثر ،املؤلف :عياض بن موسى بن
عياض بن عمرون اليحصيب السبيت ،أبو الفضل (املتوىف544 :ه) ،دار
النشر :املكتبة العتيقة ودار الرتاث ،عدد األجزاء.2 :
 -79املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،املؤلف :أمحد بن حممد بن علي
الفيومي مث احلموي ،أبو العباس (املتوىف :حنو 770ه) ،الناشر :املكتبة
العلمية – بريوت ،عدد األجزاء.2 :
 -80املعاجم العربية ،مدارسها ومناهجها ،املؤلف :د .عبد احلميد حممد أبو
سكني ،الطبعة الثانية 1402ه1981 -م ،الناشر :الفاروق احلديثة.
 -81معاين القرآن وإعرابه ،املؤلف :إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق
الزجاج (املتوىف311 :ه) ،احملقق :عبد اجلليل عبده شليب ،الناشر :عامل
الكتب  -بريوت ،الطبعة :األوىل 1408ه 1988 -م ،عدد األجزاء:
.5
 -82معاين القرآن ،املؤلف :أبو جعفر النحاس أمحد بن حممد (املتوىف:
338ه) ،احملقق :حممد علي الصابوين ،الناشر :جامعة أم القرى -مكة
املكرمة ،الطبعة األوىل 1409ه.
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 -83معاين القرآن ،املؤلف :أبو زكراي حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور
الديلمي الفراء (املتوىف207 :ه) ،احملقق :أمحد يوسف النجايت /حممد
علي النجار /عبد الفتاح إمساعيل الشليب ،الناشر :دار املصرية للتأليف
والرتمجة  -مصر ،الطبعة :األوىل.
 -84معجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،املؤلف :شهاب الدين
أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي (املتوىف626 :ه) ،احملقق:
إحسان عباس ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة :األوىل،
1414ه 1993 -م ،عدد األجزاء.7 :
 -85معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب ،املؤلف :الدكتور أمحد خمتار
عمر مبساعدة فريق عمل ،الناشر :عامل الكتب ،القاهرة ،الطبعة :األوىل،
1429ه 2008 -م ،عدد األجزاء.2 :
 -86معجم الصوتيات ،املؤلف :د .رشيد عبد الرمحن العبيدي ،الناشر :مركز
البحوث والدراسات اإلسالمية -مجهورية العراق ،الطبعة األوىل
2007م،
 -87املعجم العريب ،نشأته وتطوره ،املؤلف:د .حسني نصار ،الناشر :دار مصر
للطباعة ،عدد األجزاء.2 :
 -88معجم اللغة العربية املعاصرة ،املؤلف :د أمحد خمتار عبد احلميد عمر (املتوىف:
1424ه) مبساعدة فريق عمل ،الناشر :عامل الكتب ،الطبعة :األوىل،
1429ه 2008 -م ،عدد األجزاء.4 :
 -89معجم ديوان األدب ،املؤلف :أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن احلسني
الفارايب( ،املتوىف350 :ه) ،حتقيق :دكتور أمحد خمتار عمر ،مراجعة:
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دكتور إبراهيم أنيس ،طبعة :مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة
والنشر ،القاهرة ،عام النشر1424 :ه 2003 -م ،عدد األجزاء.4 :
 -90املفصل يف صنعة اإلعراب ،املؤلف :أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،
الزخمشري جار هللا (املتوىف538 :ه) ،احملقق :د .علي بو ملحم ،الناشر:
مكتبة اهلالل – بريوت ،الطبعة :األوىل1993 ،م ،عدد األجزاء.1 :
 -91مقاييس اللغة ،املؤلف :أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،أبو احلسني
(املتوىف395 :ه) ،احملقق :عبد السالم حممد هارون ،الناشر :دار الفكر ،عام
النشر1399 :ه1979 -م ،عدد األجزاء.6 :
 -92املقتضب ،املؤلف :حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدي ،أبو العباس،
املعروف ابملربد (املتوىف285 :ه) ،احملقق :حممد عبد اخلالق عظيمة ،الناشر:
عامل الكتب – .بريوت ،عدد األجزاء.4 :
 -93املقدمة اجلزولية يف النحو ،املؤلف :عيسى بن عبد العزيز بن يَـلَلْبَ ْخت اجلزويل
الرببري املراكشي ،أبو موسى (املتوىف607 :ه) ،احملقق :د .شعبان عبد
الوهاب حممد ،راجعه :د حامد أمحد نيل  -د فتحي حممد أمحد مجعة،
طبع ونشر :مطبعة أم القرى ،مجع تصويري :دار الغد العريب ،عدد األجزاء:
.1
ضَرمي
 -94املمتع الكبري يف التصريف ،املؤلف :علي بن مؤمن بن حممد ،احلَ ْ
اإلشبيلي ،أبو احلسن املعروف اببن عصفور (املتوىف669 :ه) ،الناشر :مكتبة
لبنان ،الطبعة :األوىل 1996م ،عدد األجزاء.1 :
 -95من ذخائر ابن مالك يف اللغة مسألة من كالم اإلمام ابن مالك يف
االشتقاق ،املؤلف :حممد بن عبد هللا ،ابن مالك الطائي اجلياين ،أبو عبد
هللا ،مجال الدين (املتوىف672 :ه) ،احملقق :حممد املهدي عبد احلي
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عمار ،الناشر :اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ،الطبعة :السنة التاسعة
والعشرون .العدد السابع بعد املائة1419 - 1418( .ه) 1998(/
 1999م). -96النحاة ومظاهر التصويب اللغوي ،املؤلف :مبدوعة كرمية -جامعة
الشلف.
 -97النهاية يف غريب احلديث واألثر ،املؤلف :جمد الدين أبو السعادات
املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن
األثري (املتوىف606 :ه) ،الناشر :املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،ه-
1979م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى -حممود حممد الطناحي ،عدد األجزاء:
.5
 -98مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،املؤلف :عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل
الدين السيوطي (املتوىف911 :ه) ،احملقق :عبد احلميد هنداوي ،الناشر:
املكتبة التوفيقية  -مصر ،عدد األجزاء.3 :
 -99يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر ،املؤلف :عبد امللك بن حممد بن
إمساعيل أبو منصور الثعاليب (املتوىف429 :ه) ،احملقق :د .مفيد حممد
قمحية ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت/لبنان ،الطبعة :األوىل،
1403هـ1983م ،عدد األجزاء.4 :
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()2
استعماال اخلطأ والغلط يف كتاب سيبويه
د .مرمي عابد اْلذي
• أس ـ ـ ــتاذة مس ـ ـ ــاعدة يف امعة ش ـ ـ ــقراء -كلية العلوم
والدراسات اإلنسانية ابلقويعية.

• حاصــلة على دكتوراه يف اللغة والنحو والصــر  ،من
امعة أم القرى.
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استعماال اخلطأ والغلط يف كتاب سيبويه.
امللخص العريب:
يتناول البحث استعمايل اخلطأ والغلط يف كتاب سيبويه ،للوقوف على
مقصود سيبويه من هذين االستعمالني ،ومعرفة مدى تفريق سيبويه بينهما ،من
خالل نصوصه يف الكتاب .وتتوزع مواضع استعمال سيبويه للغط على منحيني،
األول :املعىن املعجمي وهذا ال تقصده الدراسة ،لكنه مستعمل يف الكتاب،
الثاين :وصف العرب به ،وهو غرض الدراسة .أما استعمال اخلطأ فله ثالثة
جوانب يف الكتاب :األول :وصف التخريج ابخلطأ ،الثاين :وصف القياس
ابخلطأ ،الثالث :وصف الكالم ابخلطأ .ومن خالل دراسة هذه النصوص تبني
تفريق سيبويه بني استعمال اخلطأ والغلط ،وأن لكل استعمال منهما معىن اثبتا
يف الكتاب ال يتغري ،فاخلطأ مبعىن ضد الصواب ،والغلط مبعىن بناء اللفظ على
ما يف النفس ومل يُنطق به ،وهو ما عرب عنه سيبويه يف بعض املواضع ابلتوهم.
وترجع أمهية هذا البحث إىل حل اخلالف املستمر بني العلماء يف بعض املسائل؛
نتيجة عدم تفريقهم بني هذين املصطلحني عند سيبويه ،ففسر مصطلح الغلط
يف استعمال سيبويه ابخلطأ ،ونتج عنه اهتام سيبويه بعدم التوفيق يف هذه املسألة
املتضمنة هذا احلكم ،مع أن سيبويه يفرق يف االستعمال بني الغلط واخلطأ ،وال
يستعمل واحدا منهما مكان اآلخر.
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:امللخص اإلجنليزي
The research deals with the use of error and error in
the book Seboyeh, to find out the purpose of Sebwayeh
of these two uses, and find out the extent of sepoye
between them, through the texts in the book. The first
is the lexical meaning. This is not meant by the study,
but it is used in the book. The second is the description
of the Arabs, which is the purpose of the study. The use
of the error has three aspects in the book: First:
description of the error, the second: the description of
measurement error, the third: the description of speech
by mistake.
The study of these texts shows the difference
between the use of Seboye error and error, and that each
of them use a fixed meaning in the book does not
change, the mistake in the sense against the right, and
wrong in the sense of building the word on what the
soul did not utter it, which expressed Siboyh in some
places Faloh.
The reason for this research is to resolve the
ongoing disagreement between the scholars on some
issues. As a result of not distinguishing between these
two terms at Siboyeh, he interpreted the mistake in the
use of Sibweh by mistake, and resulted in Sibouieh
being accused of not conciliation in this matter,
Between error and error, and does not use one of them
place of the other.
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املقدمة:
يلحظ القارئ يف كتاب سيبويه استعماله ملصطلحني متقاربني يف
االستعمال اللغوي ،ولكن املتتبع هلذين االستعمالني يف الكتاب يلحظ أن
سيبويه يفرق بينهما تفريقا جيعلهما يف االصطالح خمتلفني متباعدين ،وهذان
االستعماالن مها (الغلط) ،و(اخلطأ) ،فقد استعملهما سيبويه يف مواضع ليست
ابلقليلة ،ولكنه كان يفرق بينهما تفريقا يكاد يكون سرا تكشفه الدراسة.
وترجع أمهية هذا البحث إىل حل اخلالف املستمر بني العلماء قدميا وحديثا
يف بعض املسائل؛ نتيجة عدم تفريقهم بني هذين املصطلحني عند سيبويه،
ففسر مصطلح الغلط يف استعمال سيبويه ابخلطأ ،ونتج عنه اهتام سيبويه بعدم
التوفيق يف هذه املسألة املتضمنة هذا احلكم ،مع أن سيبويه يفرق يف االستعمال
بني الغلط واخلطأ ،وال يستعمل واحدا منهما مكان اآلخر.
وهناك دراسة تناولت هذا املوضوع يف كتاب سيبويه وهي (أغالط العرب
وأخطاؤها يف كتاب سيبويه) للدكتور صاحل نوري عبد هللا ،إال أهنا ختتلف عن
هذا البحث فيما وصلت إليه من نتائج ،حيث فسر البحث املشار إليه املصطلح
تفسريات متعددة يف كل سياق من سياقات وروده يف الكتاب ،دون أن يكون
للمصطلح معىن اثبت ،التزمه املؤلف ،وهذا هو وجه الفرق بني دراسيت هذه
وبني البحث املذكور ،وهناك دراسة أشارت إىل هذا املوضوع عند سيبويه وهي
(من مظاهر احلكم ابلغلط عند املربد يف كتابه املقتضب) لسيف الدين طه
الفقراء  ،إال أهنا مل تتناول كتاب سيبويه ،وانصبت يف كتاب املقتضب ،وهناك
دراسات أخرى تضمنت هذين املصطلحني منها :التوهم أو القياس اخلاطئ يف
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الدرس اللغوي عند العرب قدميا وحديثا ،حملمد عبدو فلفل ،والتوهم دراسة يف
كتاب سيبويه ،لراشد أمحد جراري ،وظاهرة احلمل على التوهم يف النحو ،لقاسم
حممد صاحل.
ويتناول البحث هذا املوضوع يف املباحث التالية:
املبحث األو  :استعما الغلط.
وفيه مطلبان:
األول :استعمال الغلط منسواب إىل املتحدث.
الثاين :استعمال الغلط منسواب إىل العرب.
املبحث الثاين :استعما اخلطأ.
وفيه ثالثة مطالب:
األول :استعمال اخلطأ يف وصف التوجيهات النحوية.
الثاين :استعمال اخلطأ يف وصف األقيسة النحوية.
الثالث :استعمال اخلطأ يف وصف الكالم.
وقد قادين إىل هذا املوضوع قراءيت للكتاب ،ومالحظيت الستعمال سيبويه
هذين املصطلحني ،يف عدة مواضع من الكتاب ،فرغبت يف الكتابة عنها من
الوجهة اليت يراها البحث.
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املبحث األو  :استعما الغلط.
أطلق سيبويه هذا االستعمال يف وصف الشخص املتحدث ،يف أثناء
مناقشته للمسائل النحوية ،ويف وصف العرب الذين رضي لغتهم لتأسيس
القواعد عليها ،يف تعليله ،وحتليله لبعض الصيغ ،والرتاكيب .وسنستعرض فيما
يلي مجيع النصوص اليت ذكر فيها هذا االستعمال ،لكي يربز هذا االستعمال
بعبارة سيبويه نفسه.
األو  :وصف املتحدث ابلغلط.
هناك عدد من النصوص وصف سيبويه فيها املتكلم ابلغلط ،دون أن يكون
أيت
هلذا الوصف أثر يف صحة الرتكيب ،وسالمته ،يقول" :وال جيوز أن تقول :ر ُ
األب غ ُري زيد؛ ألنِك ال تبينه بغريه وال بشيء ليس منه .وكذلك ال
زيدا أابه ،و ُ
كيدا وليس ابألول وال شيء منه ،فإَّنا تثنيه وتؤكده مثىن مبا هو
تثين االسم تو ً
عمرا ،أَن يكون أراد أن يقول:
منه أو هو هو .وإَِّنا جيوز ر ُ
أيت ز ًيدا أابه ورأيت ً
رأيت عمرا أو رأيت أاب زيد ،فَـغَله َ ه
وإما أن
كالمه ُ
ُ
ُ
بعد؛ ِ
ط أو نَسي ،مث استَدرك َ
عمرا مكانَه"(" ،)1ومنه :مررتٍ :
برجل
يكون أ ْ
َضَر َ
ب عن ذلك فنَ َّحاه وجعل ً
()2
أيضا :مررت
نسى فذكر" " ،ومنه ً
راكع بل ساجد ،إما غلط فاستدرك ،وإما َ
رمي بل لئيٍم ،أَبدلت الصف َة ه
برجل َك ٍ
مررت ٍ
اآلخَرَة من
برجل صاحل بل طاحل ،وما ُ
َ
ه
مررت
الصفة األوىل وأَشركت بينهما بَ ْل يف ا هإلجراء على املنعوت .وكذلكُ :
برجل صاحل بل طاحل ،ولكنه جييء على النسيان أو الغَ ه
كالمه؛ ألنه
لط ،فيَ ُ
تدارك َ
( )1الكتاب.152 -151/1:
( )2الكتاب.430/1:
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ابتدأ بواجب"(" ،)1هذا ابب ال ُـمْب َدل من ال ُـم َبدل منه واملبدل يشرك املبدل منه
وجه حمال ،وعلى ٍ
برجل همحا ٍر .فهو على ٍ
مررت ٍ
وجه
يف اجلر وذلك قولكُ :
عين َّ
الرجل همح ٌار .وأَما الذى َحي ُسن فهو أن تقول:
احمل ُ
َح َسن .فأ ََّما ُ
ال فأَن تَ َ
أن َ
ه
ه
ه ه
مررت ٍ
طت
ُ
مار َم َكا َن الرجل فتقول :محا ٍرَّ ،إما أن تكو َن غل َ
برجل ،مث تُـْبد َل احل َ
ه
عل
ضرب عن مرورك ابلرجل َ
يت فاستَدر َ
أو نَس َ
كتِ ،
وإما أن يَـْب ُد َو لك أَن تُ َ
وجت َ
غري ذلك"(" ،)2وأما املعرفة اليت تكون
كنت َ
مرورك ابحلمار بعد ما َ
مكانه َ
أردت َْ
كت ،وإما
مررت بعبد هللا زيد ،إما
بدال من املعرفة ،فهو كقولكُ :
غلطت فتدار َ
َ
بدا لك أن تُض هرب عن مرورك ابألول وجتعله لآلخر"(" ،)3ولو قلت :ما أاتين
إال زي ٌد إال أبو عبد هللا كان جيدا ،إذا كان أبو عبد هللا زيدا ومل يكن غريه؛ ألن
غري زيد على
هذا َّ
يكرر توكيدا ،كقولك :رأيت زيدا زيدا .وقد جيوز أن يكون َ
عمرا؛ ألنه إَّنا أراد عمرا فنسي
الغلط والنسيان ،كما جيوز أن تقول :ر ُ
أيت ز ًيدا ً
فتدارك"(" ،)4وسألته :هل يكون إن أتتنا تسألنا نعطك؟ فقال :هذا جيوز على
غري أن يكون مثل األول؛ َّ
السؤال
تفسري له ،وهو هو ،و ُّ
ألن األول الفعل اآلخر ٌ
ال يكون اإلتيان ،ولكنَّه جيوز على الغلط والنسيان مث يتدارك كالمه"(" ،)5ولو
ه
ه
ه
وحق،
وحق زيد على وجه النِسيان والغلط جاز .ولو قال :وح ِقك هِ
قال :وح ِقك هِ
على التوكيد جاز ،وكانت الواو واو اجلر"(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

الكتاب.434/1:
الكتاب.439/1:
الكتاب.16/2:
الكتاب.341/2:
الكتاب.87/3:
الكتاب.502/3:
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فهذه النصوص مجيعها الغلط فيها مبعىن سبق اللسان ،والنطق بلفظ ال
يريده املتكلم ،ومجيعها الغلط فيها منسوب إىل املتكلم( ،قال ...على وجه
النهِسيان والغلط)( ،على الغلط والنَّسيان مث يتدارك كالمه)( ،على الغلط
ه
ه
يت
والنسيان ..أراد عمرا فنسى فتدارك)،
طت أو نَس َ
كت)( ،غل َ
(غلطت فتدار َ
َ
فاستَدركت)( ،على النَّسيان أو الغَ ه
كالمه)( ،إما غلط فاستدرك،
لط ،فيَ ُ
َ
تدارك َ
وإما نسى فذكر)( ،فَـغَله َ ه
بعد).
كالمه ُ
ط أو نَس َى ،مث استَدرك َ
َ
وهذا االستعمال لغوي ،وليس هو هبذا االستعمال من املصطلحات
النحوية ،إَّنا هو استعمال لغوي معجمي ،وهو أحد استعماالت (الغلط) يف
الكتاب.
الثاين :وصف العرب ابلغلط.
هذا االستعمال هو األهم ،وهو املقصود يف الدراسات النحوية ،وعلى قلة
املواضع اليت استعمل فيها الغلط هبذا الوصف إال أن هلا شأان ،وخطرا يهدف
إليه هذا البحث.
املوملع األو  :قوله" :وممِا جرى نعتًا على غري وجه الكالم( :ذا ُج ْحُر
ب َخ هر ٍب) ،فالوجهُ الرفع ،وهو كالم أكث هر ه
ٍَ
القياس؛
العرب وأفصح ه م .وهو
ُ
ُ
ضِ
ُ
أل ِن اخلَهرب نعت اجلح هر واجلحر رفع ،ولكن بعض العرب جيُّره .وليس ٍ
بنعت
َ ُ ُْ
ُ
ُ ٌ
ِ
كالضب،
نعت للذي أُضيف إىل
فجروه ألنه نكرةٌ
لضب ،ولكنِه ٌ
ِ
ِ
ل ِ
الضبِ ،
وألنَّه يف موض ٍع يقع فيه نعت الضب ،وألنه صار هو والضب مبنزلة اسم و ٍ
احد.
ُ
ِ
ب رم ٍ
ب ُرِماين،
ان .فهإذا كان لك قلت :هذا َح ُّ
أال ترى أنِك تقول :هذا َح ُّ ُ ِ
الرما ُن إََّّنا لك احلَ ُّ
ومثل ذلك :هذه ثالثةُ
فأ َ
الرما َن إليك ،وليس لك ِ
َضفت ِ
بُ .
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أَثوابهك .فكذلك يقع على جح هر ضب ما يقع على حب رم ٍ
ان ،تقول :هذا
ُْ
َ ُِ
ِ
ُّ ه
ضب ،فلم َمينعك ذلك من أَ ْن
ض ِيب ،وليس لك
ُج ْحُر َ
الضب إََّّنا لك ُج ْحُر ِ
الضب
ب على
اجلحر و ُّ
مفرٍدَّ ،
َ
فاجنر اخلَهر ُ
ِ
جحر ِ
الضب مبنزلة اسم َ
ضيب ،و ُ
قلت ُ
ه
اجلر كما أَتبعوا
كما
الضب .ومع هذا أ ِهنم أَتبعوا َّ
َ
اجلحر إليك مع إضافة ِ
أضفت َ
حنو قوهلم :هبم وبدا هرههم ،وما أشبه هذا .وقال اخلليل رمحه هللا:
ال َك ْسَر
الكسرَ ،
َ
ضب خ هر ه
ه
الضب واح ٌد واجلحر
ابن ،من قهبَل أ ِن
ال يقولون إهَّال هذان ُج ْحَرا َ ِ َ
ِ
ه
األول وكان َّ
مذكًرا مثلَه أو مؤنـَّثًا،
جحران ،وإَّنا يغلطون إذا كان اآلخُر بع ِدة ِ
وقالوا :هذه هجحرةُ هض ٍ
باب خربة؛ ألن الضباب مؤنثة وألن اجلحرة مؤنثة ،والع ِدة
َ
()1
واحدة ،فغَلهطوا" .

واملهم يف هذا النص قول سيبويه( :فالوجهُ الرفع ،وهو كالم أكث هر ه
العرب
ُ
ُ
ه
لكن بعض
وأفصح ه م .وهو
ب ُ
اجلحر ٌ
القياس؛ أل ِن اخلَهر َ
رفع ،و ِ
نعت اجلُ ْحر و ُ
ُ
العرب جيُُّره).
فقد ذكر أنه كالم بعض العرب ،وإذا ثبت أنه كالم العرب فهو كالم عريب
مقبول ،هذه عادة سيبويه يف الكتاب ،واللغة تثبت عنده بشخص واحد.
واألمر اآلخر هو أنه ذكر الغلط تفسريا لرتكيب ،وصيغة عربية مقبولة.
وأمر اثلث :وهو أنه قنِن الغلط ،فذكر أهنم ال يغلطون إال يف حال اإلفراد،
وهذا يدل على أنه ليس خطأ لغواي ،مل يعرف العريب فيه وجه الصواب ،وإَّنا
هو استعمال يف وجه خاص ،وحال خاصة يلمحون فيها أمرا ،وهو اللفظ الذي
قبله .ومبا أن هذا الغل ط له طريق واحد ال خيرج عنه ،فهو طريقة من طرائق
( )1الكتاب.437 -436/1:
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العرب اليت استخلصها ،وسجلها النحاة وليس خبطأ لغوي ،ال يعرف املتكلم
وجه الكالم فيه.
املوملع الثاين :قوله" :واعلم أن انسا من العرب يغلطون فيقولون :إهنم
أمجعون ذاهبون ،وإنك وزيد ذاهبان؛ وذاك أن معناه معىن االبتداءُ ،فريى أنه
قال :هم ،كما قال:
وال سابق شيًا إذا كان ائيا

ذكرت لك"(.)1
على ما ُ

وإذا رجعنا إىل النص الذي أحال عليه سيبويه وجدانه يقول هناك" :وهذا
مشبِه بقول صرمة األنصاري:
بدا ي أين لس ـ ـ ـ مدر ما مضـ ـ ــى

وال سـ ـ ــابق شـ ـ ــيًا إذا كـ ـ ــان ائيـ ـ ــا

فجعلوا الكالم على شيء يقع هنا كثريا.
َخوص:
ومثله "قول األ ْ

مش ـ ــائي ليس ـ ــوا مص ـ ــلحني عش ـ ــْيةً

وال اع ـ ـ ـ ـ ـ ــب إال بب ـ ـ ـ ـ ـ ــني غرال ـ ـ ـ ـ ـ ــا

صلحني ،ولست ٍ
فحملوه على ليسوا مبُ ه
مبدرك.
ُ

ومثلُه لعام هر بن ُج َويْ ٍن الطائي:

فل أر امثلهـ ــا خب ـ ـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واحـ ــد

وننـه ـ ـ نفسـ ــي بعـ ــد مـ ــا كاـ ــدت أفـعلـ ــه

َّ
كثريا"(.)2
فحملوه على أَ ْن؛ أل ِن الشعراءَ قد يَستعملون أَ ْن ههنا مضطرين ً
( )1الكتاب.155/2:
( )2الكتاب.307 -306/1:
88

السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م

وقال سيبويه يف موضع اتل:
"ومثله قول زهري:
بدا ي أين لس ـ ـ ـ مدر ما مضـ ـ ــى

وال سـ ـ ــابق شـ ـ ــيًا إذا كـ ـ ــان ائيـ ـ ــا

ملا كان األول تستعمل فيه الباء وال تغري املعىن ،وكانت مما يلزم األول نووها
يف احلرف اآلخر ،حىت كأهنم قد تكلموا هبا يف األول"(.)1
َّق وأَ ُكن همن َّ هه
ني} فقال:
"وسألت اخلليل عن قوله عز وجل{ :فَأ َّ
الصاحل َ
َصد َ َ ْ َ
هذا كقول زهري:
بدا ي أين لس ـ ـ ـ مدر ما مضـ ـ ــى

وال سـ ـ ــابق شـ ـ ــيًا إذا كـ ـ ــان ائيـ ـ ــا

ألن األول قد يدخله الباء ،فجاءوا ابلثاين و َّ
َّ
فإَّنا جروا هذا؛ َّ
كأهنم قد أثبتوا
جزما وال فاء
يف األول الباء ،فكذلك هذا ملا كان الفعل الذي قبله قد يكون ً
فيه تكلموا ابلثاين ،وكأهنم قد جزموا قبله ،فعلى هذا تومهوا هذا"(.)2
فسر فيه سيبويه جمرى الرتكيب ،وسبب كونه هبذه
فهذا املوضع الثاين ِ
الصيغة ،ومل خيطئه بل نسبه إىل العرب ،ومثِله ببيت من الشعر ،وخرج البيت
خترجيات صحيحة يف املواضع اليت نقلناها من الكتاب.
ٍ
أنيب .فإن حقَّرت
نييب كما تقول :أنياب و ٌ
املوملع الثالث :قوله" :وانب ٌ
أنياب ...وإن جاء اسم حنو الناب ال تدري
انب اإلبل فكذلك؛ ألنَّك تقولٌ :
حىت يتبني لك أهنا من الياء؛ ألهنا
أمن الياء هو أم من الواو فامحله على الواو َّ

( )1الكتاب.29/3:
( )2الكتاب.101-100/3:
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حىت يتبني لك .ومن العرب من يقول
مبدلةٌ من الواو أكثر ،فامحله على األكثر َّ
ٍ
نويب ،فيجيء ابلواو؛ َّ
ألن هذه األلف مبدلة من الواو أكثر ،وهو
يف انبٌ :
ط منهم"(.)1
غل ٌ
انسا من العرب يقولون :ادعه
املوملع الرابع :قوله" :وزعم أبو اخلطاب أن ً

من دعوت ،فيكسرون العني ،كأهنا ملا كانت يف موضع اجلزم تومهوا أهنا ساكنة
إذ كانت آخر شيء يف الكلمة يف موضع اجلزم ،فكسروا حيث كانت الدال
ساكنة؛ ألنه ال يلتقي ساكنان ،كما قالوا :رد اي فىت.
ط ،كما قال زهري:
وهذه لغةٌ رديئة ،وإَّنا هو غل ٌ
بدا ي أين لس ـ ـ ـ مدر ما مضـ ـ ــى

وال سـ ـ ــابق شـ ـ ــيًا إذا كـ ـ ــان ائيـ ـ ــا

وكال هذين املوضعني نسب الغلط فيهما إىل العرب ،ووصف الثاين أبنه
لغة عن العرب ،نقلها أبو اخلطاب ،وشبهها ببيت زهري ،والبيت نص فيه سيبويه
على أنه توهم ،وخمالفة لظاهر الكالم ،ولكن املتكلم تذهب نفسه يف معىن مل
يلفظ به ،فيستأنف الكالم تبعا ملا يف نفسه الذي مل يلفظ به ،فيخرج الكالم
الثاين غري متفق مع الكالم األول ،وهو قول سيبويه( :فريى أنه قال هم)،
َّ
كثريا)( ،نووها
(فحملوه على أَ ْن؛ أل ِن الشعر َاء قد يَستعملون أَ ْن ههنا مضطرين ً
يف احلرف اآلخر ،حىت كأهنم قد تكلموا هبا يف األول)َّ ،
(فإَّنا جروا هذا؛ َّ
ألن
األول قد يدخله الباء ،فجاءوا ابلثاين و َّ
كأهنم قد أثبتوا يف األول الباء).
مفتح ومفتاح،
املوملع اخلامس :قوله" :وقد يعتوران الشيء الواحد حنو ٍ
ومنساجٍ ،
ومقول ومقو ٍال .فإَّنا أمتمت فيما زعم اخلليل أهنا مقصورة من
نسج
ٍ
وم ٍ
( )1الكتاب.462/3:
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ٍ
ط منهم،
مقول
أبدا ،فمن مث قالوا ٌ
ومكيل .فأما قوهلم مصائب فإنه غل ٌ
مفعال ً
ٌ
وذلك أهنم تومهوا أن مصيبة فعيلةٌ وإَّنا هي مفعلةٌ .وقد قالوا :مصاوب"(.)1
صرح سيبويه يف هذا املوضع أبن هذا الغلط سببه تومههم أمرا آخر بنوا عليه
الصيغة ،وصرح أيضا أبن العرب تلفظ هبذا اللفظ الذي وصفه ابلغلط .وتعليل
سيبويه جلميع هذه املواضع مع وصفها ابلغلط مما يدل على صحتها ،وأن سيبويه
ال حيكم خبطأ هذه الصيغ ،وإال مل يكن لتعليله فائدة ،إضافة إىل تشبيهها مبا
هو صحيح لغة ،وخترجيها أبهنا على نية لفظ مل يلفظ به.
املوملع السادس :قوله" :وأما الدكر فإهنم كانوا يقلبوهنا يف مدك ٍر وشبهه،
فقلبوها هنا ،وقلبها شاذٌّ شبيهٌ ابلغلط"(.)2

هذا النص من أقوى النصوص على أن املراد ابلغلط عند سيبويه مفهوم
خاص له اصطالح حنوي ،حيث ذكره امسا معرفا أبل ،وشبه القلب به ،وهذا
املوضع هو آخر املواضع يف الكتاب اليت ذكر فيها الغلط.
وبيان الغلط يف النصني السابقني يشرحه قول ابن جين" :ومن ذلك قلبهم
الذال داال يف "ادكر" وما تصرف منه حنو يدكر ومدكر وادكار وغري ذلك:

داال يف غري بناء افتعل فقال ابن مقبل:
تدرجوا من هذا إىل غريه أبن قلبوها ً
من ا
بعض ما يعرتي قليب من الدك ار"(.)3

( )1الكتاب.356/4:
( )2الكتاب.477/4:
( )3اخلصائص.352/1:
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فوجه الغلط هنا أن الشاعر توهم أن بناء الدكر هو افتعل فقلبها داال،
والقلب ال يكون إال يف افتعل.
ويقول :ه
"ومن ذلك مهزهم مصائب .وهو غلط منهم .وذلك أ ِهنم شبهوا

مصيبة بصحيفة فكما مهزوا صحائف مهزوا أيضا مصائب وليست ايء مصيبة
ص هوبة
زائدة كياء صحيفة ألهنا عني ومنقلبة عن واو هي العني األصلية .وأصلها ُم ْ
ألهنا اسم الفاعل من أصاب كما أن أصل ه
مقيمة مق هومة وأصل مريدة ُم ْرهودة
ه
فنق ه
لت الكسرة من العني إىل الفاء فانقلبت الواو ايء على ما ترى .ومجعها

القياسي مصاوب .وقد جاء ذلك قال:
ِ
يص ـ ــاحب الش ـ ــيطان من يص ـ ــاحبه

فهـ ـ ـ ـ ـ ــو اأذي مجّـ ـ ـ ـ ـ ــة مصـ ـ ـ ـ ـ ــا اوبه"

()1

فالياء يف مصيبة أصلية تبقى يف اجلمع وال تقلب مهزة ،ولكنهم شبهوها
مبثل لفظ صحيفة اليت تقلب ايؤها الزائدة مهزة.
ومما سبق من الوقوف عند نصوص سيبويه يف الغلط يتضح أن الغلط مفهوم
حنوي ،وجه عليه سيبويه بعض الصيغ ،والرتاكيب اليت ثبتت عن العرب ،وال
حميد عن قبوهلا ،فالغلط الذي نسبه سيبويه إىل العرب هو وجه من وجوه ختريج
اللغة ،وتفسريها ،ومل يستعمله سيبويه مبعىن ضد الصواب إال مبعناه املعجمي
فيما هو منسوب إىل املتحدث ،وليس العرب.

( )1اخلصائص.277/3:
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املبحث الثاين :استعما اخلطأ.
من املالحظ يف استعمال سيبويه للخطأ أنه مل ينسبه إىل العرب بتاات يف
الكتاب ،بل نفاه عن العرب على وجه اإلطالق ،ووصف ابخلطأ توجيهات
للنحاة ،وأقيسة ،وخترجيات ،وهذا من الفروق اجلوهرية بني استعمايل اخلطأ
والغلط عند سيبويه ،وإيراد نصوص سيبويه يف هذا االستعمال يوضح املقصود
من استعماله.
األو  :استعما اخلطأ يف وصف التخريج والقياس.
وصف سيبويه خترجيات مفرتضة غري منسوبة إىل شخص حمدد ابخلطأ،
ووصف ابخلطأ أيضا خترجيات منسوبة إىل أشخاص حمددين ،مع تعدد من صدر
منهم هذا الوصف ،كيونس ،واخلليل ،وسيبويه نفسه.
املوملع األو  :قوله" :وذا مبنزلة قول العرب :هاءَ وهاءَك وهأْ وهأْك ،ومبنزلة

علما
قولكَ :حيَّـ َه َل وحيهلك ،وكقوهلم :النجاءك .فهذه الكاف مل جتئ ً
ين لكانت خطأ؛ أل ِن
ين ،ولو كانت َعلَ ًما
َ
للمأمورين واملنبهني َ
للمضمر َ
املضمر َ
ه
الفاعلني الو ُاو كقولك :افْـ َعلُواَّ .
وإَّنا
ين
َ
ين ها هنا فاعلون ،وعالمة املضمر َ
املضمر َ
كيدا وختصيصا ،ولو كانت امسًا لكان النَّجاءَك ُحماال؛
جاءت هذه
ُ
الكاف تو ً
االسم الذي فيه األلف والالم"(.)1
ألنَّه ال يُضاف ُ
فهذا التخريج مفرتض ،وصفه سيبويه ابخلطأ؛ ألنه خيالف قانون لغة العرب.

املوملع الثاين :قوله" :وزعم اخلليل أنه يقول :مررت به املسكني ،على
البدل ،وفيه معىن الرتحم ،وبدله كبدل مررت به أخيك ...وكان اخلليل يقول:
( )1الكتاب.245 -244/1:
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إن شئت رفعته من وجهني فقلت :مررت به البائس ،كأنه ملا قال مررت به قال
املسكني هو ،كما يقول مبتدائ :املسكني هو ،والبائس أنت .وإن شاء قال:
مررت به املسكني هو ،والبائس أنت .وإن شاء قال :مررت به املسكني ،كما
قال:
ضباب*
متيما يكشف ال ّ
*بنا ً

رتحم
وفيه معىن الرتحم ،كما كان يف قوله رمحةُ هللا عليه معىن رمحه هللا .فما يُ ِ
به جيوز فيه هذان الوجهان ،وهو قول اخلليل رمحه هللا .وقال أيضا :يكون مررت
به املسكني على :املسكني مررت به ،وهذا مبنزلة لقيته عبد هللا ،إذا أراد عبد
املسكني على قوله:
هللا لقيتُه .وهذا يف الشعر كثري .وأما يونس فيقول :مررت به
َ
مررت به مسكينا ...وأما يونس فزعم أنه ليس يرفع شيئا من الرتحم على إضمار
شيء يرفع ،ولكنه إن قال ضربته مل يقل أبدا إال املسكني ،حيمله على الفعل.
وإن قال ضرابين قال املسكينان ،محله أيضا على الفعل .وكذلك مررت به
اجلر على اجلر ،والنصب على النصب .ويزعم
الرفع على الرفع ،و َّ
املسكني ،حيمل َ
أن الرفع الذي فسران خطأ .وهو قول اخلليل رمحه هللا وابن أيب إسحاق"(.)1
فيونس يرى أن رفع اخلليل ،وابن أيب إسحق خاطئ.
أفعل معرفة ألنه ال ينصرف.
املوملع الثالث :قوله" :وقال ٌ
كل ابن َ
انسُ :

أمحر قُ ُم ٌذ
وهذا خطأ؛ ألن أفعل ال ينصرف وهو نكرة ،أال ترى أنك تقول هذا ُ
فرتفعه إذا جعلته صفة لألمحر ،ولو كان معرفة كان نصبا ،فاملضاف إليه مبنزلته.
قال ذو الرمة:
( )1الكتاب.77-75/2:
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ـأا على ا
ك ـ ـ َّ
أوالد أحقـ ـ ـب الحه ـ ــا
نوب ذوت عنها التناهي وأنزل
ٌ

ورم ـ ـ ــي السـ ـ ـ ــفا أنفاسـ ـ ـ ــها باسـ ـ ـ ـ ا
ـهام
ّ
ـبيب ص ـ ـ ـ ا
ذاب ا
الس ـ ـ ـ ا
ـيام
ب َّ
ل ـ ـ ــا ي ـ ـ ــوم ّ

كأنه قال :على أوالد أحقب ٍ
صيام"(.)1
َ

فهذه ختطئة من سيبويه ملقولة أحد النحاة ،ولكن سيبويه مل يذكر امسه.

الثاين :استعما اخلطأ يف وصف األقيسة النحوية.
وصف سيبويه ،ونقل يف هذه النصوص ختطئة القياس النحوي ،والفرق
بينها وبني مواضع التخريج السابقة هو أن اللفظ يف التخريج منطوق به ،وإَّنا
يوجه ،وخيرج على الوجوه النحوية ،أما هنا فاللفظ مل ينطق ،والعلماء تقيس
الوجه الصحيح للنطق ،وخيطئ بعضهم بعضا يف هذه األقيسة ،أو يفرتض
سيبويه ،أو غريه قياسا وخيطئه؛ ليبني الصواب.
مررت ٍ
اغب
برجل مسلٍم
َ
املوملع األو  :قوله" :وتقول :ما ُ
رجل ر ٌ
فكيف ٌ
اجلر خطأ؛ أل ِن أَيْ َن
يف ِ
َين ر ٌ
يونس أن ِ
الص َدقة ،مبنزلة :فأ َ
اغب يف الصدقة .وزعم ُ
فهال دينارا ،إالِ َّأهنما مما
وحن َوها يبتدأ هبن وال يضمر بعدهن شيء ،كقولكَّ :
َْ
بشرا
يكون بعدمها الفعل أال ترى أنِك لو قلتَ :رأ ُ
عمرا ،أو َ
فه ْل ً
يت ز ًيدا فأَيْ َن ً
مل جيز"(.)2
املوملع الثاين :قوله" :و ِأما :ما ُ ٍ
يونس أ ِن
مررت برجل فكيف امرأةٌ ،فزعم ُ
مررت
َّ
وم ْن َجَّر هذا فهو يَنبغي له أن يقول :ما َ
اجلر خطأ ،وقال :هو مبنزلة أَيْ َنَ .
( )1الكتاب.100-99/2:
( )2الكتاب.436-435/1:
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ه
ه
مررت أبخيه؟
مرة ف َك ْم أاب عمرو؟ تريد :فل َم َ
بعبد هللا فل َم أخيه ،وما لَقيه َ
ت ز ًيدا ِ
لقيت أاب عمرو؟"(.)1
وفَ َك ْم َ

ففي هذين املوضعني يرى يونس أن اجلر بعد كيف خطأ؛ ألهنا ال يضمر
بعدها.
املوملع الثالث :قوله" :ويدلك على ذلك أن ألف الندبة إَّنا تقع على
املضاف إليه كما تقع على آخر االسم املفرد ،وال تقع على املضاف ،واملوصوف
ألف الندبة عليه ال على الوصف .وأما يونس فيلحق الصفة األلف،
إَّنا تقع ُ
الشاميِ ْتيناه .وزعم اخلليل رمحه هللا أن هذا
يد الظريفاه ،و ُ
جميت ِ
فيقول :واز ُ
امج ِ
خطأ"(.)2
فاخلليل يرى أن قياس يونس خاطئ.
املوملع الرابع :قوله" :وأما يونس فكان ينظر إىل كل شيء من هذا إذا
كان معرفة كيف حال نظريه من غري املعتل معرف ًة ،فإذا كان ال ينصرف مل
ينصرف ،يقول :هذا جواري قد جاء ،ومررت جبواري قبل .وقال اخلليل :هذا
اجلر لكانوا خلقاء أن يلزموا
خطأٌ لو كان من شأهنم أن يقولوا هذا يف موضع ِ
الرفع واجلر ،إذ صار عندهم مبنزلة غري املعتل يف موضع اجلر ،ولكانوا خلقاء أن
ينصبوها يف النكرة إذا كانت يف موضع اجلر ،فيقولوا :مررت جبواري قبل؛ َّ
ألن
ترك التنوين يف ذا االسم يف املعرفة والنكرة على ٍ
حال واحدة"(.)3
( )1الكتاب.441/1:
( )2الكتاب.226/2:
( )3الكتاب.312/3:
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خيطئ اخلليل هنا قياس يونس ،ويعلل هذه التخطئة ابلنظر إىل كالم العرب.
املوملع اخلامس :قوله" :واعلم أنَّك ال تقول يف حبلى وعيسى وموسى َّإال
حبلون وعيسون وموسون ،وعيسون وموسون خطأٌ .ولو كنت ال حتذف ذا لئال
َّ
وموس حلذفتها يف
حبل ٌ
يلتقي ساكنان ،وكنت إَّنا حتذفها وأنت كأنك جتمع ٌ
التاء ،فقلت :حبارات وحبالت وشكاعات ،وهو نبت"(.)1
يتناول النص مجع بعض األلفاظ جراي على طريقة العرب يف اجلمع ،ويبني
أن اجلمع هبذه الصيغة خطأ ،خيالف القياس على كالم العرب.
املوملع السادس :قوله" :واعلم أنَّه إذا كان بعد ايء التصغري ايءان حذفت
اليت هي آخر احلروف ،ويصري احلرف على مثال ٍ
فعيل ،وجيري على وجوه العربية.
ٍ
ٍ
وسقاية سقيةٌٍ ،
ٍ
وإداوة أديِةٌ ،ويف
قضى،
عطى ،وقضاءٌّ :
وذلك قولك يف عطاءٌّ :
ِ
ٍ
غوىَّ .إال أن تقول :شويويةٌ وغوي ٍو ،يف من قال :أسيود؛
شاوية شويةٌ ،ويف غا ٍوٌّ :
وذلك ألن هذه الالم إذا كانت بعد كسرة اعتلت ،واستثقلت إذا كانت بعد
فلما كانت بعد كسرة يف ايء قبل تلك الياء ايء التحقري
كسرة يف غري املعتلَّ ،
استثقاال فحذفوها .وكذلك أحوى َّإال يف قول من قال :أسيود .وال
ازدادوا هلا
ً
تصرفه َّ
ألن الزايدة اثبتة يف ِأوله ،وال يلتفت إىل قلَّته كما ال يلتفت إىل قلة يضع.
أصم
أحي ويصرف وهو خطأ .لو جاز ذا لصرفت َّ
وأما عيسى فكان يقولٌّ :
ألنَّه أخف من أمحر ،وصرفت أرأس إذا مسيت به ومل هتمز فقلت :أرس .وأما
أبو عم ٍر فكان يقول :أح ٍي .ولو جاز لقلت يف ٍ
عطاء :ط ٍي َّ
ألهنا ايء كهذه
ِ
( )1الكتاب.394/3:
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ٍ
سقاية :سقيهِية وشا ٍو :ش ٍوى .وأما
الياء ،وهي بعد ايء مكسورة ،ولقلت يف
أحي كما ترى ،وهو القياس والصواب"(.)1
يونس فقوله :هذا ُّ
يذكر سيبويه آراء النحاة يف هذه املسألة ،وخيطئ قياس عيسى.

الثالث :استعما اخلطأ يف وصف الكالم.
وصف سيبويه يف بعض املواضع النطق على صفة حمددة ابخلطأ ،ليبني ما
ال يصح يف كالم العرب.
املوملع األو  :قوله" :ولو أضفت إىل الياء الكاف اليت جتر هبا لقلت :ما
أنت كهي ،والفتح خطأ وهي متحركة كما أن أواخر األمساء متحركة ،وهي جتر
كما أن األمساء جتر ،ولكن العرب قلما تكلموا بذا"(.)2

املوملع الثاين :قوله" :ولو اضطر شاعر فأضاف الكاف إىل نفسه قال:
حرف يُفتح قبل ايء
ما أنت كهي .وَكي خطأ؛ من قبل أنه ليس يف العربية ٌ
اإلضافة"(.)3
فالفتح خطأ ليس يف كالم العرب.
املوملع الثالث :قوله" :وسألته عن إذا ،ما منعهم أن جيازوا هبا؟ فقال:
الفعل يف إذا مبنزلته يف إذ ،إذا قلت :أتذكر إذ تقول ،فإذا فيما تستقبل مبنزلة إذ
فيما مضى ...وقد جازوا هبا يف الشعر مضطرين ،شبهوها إبن ،حيث رأوها ملا
يستقبل ،وأهنا ال ب ِدهلا من جواب.
( )1الكتاب.472 -471/3:
( )2الكتاب.373-372/2:
( )3الكتاب.385/2:
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وقال قيس بن اخلطيم األنصاري:
إذا قصـ ـ ـرت أسـ ـ ـيافنا كان وصـ ـ ـلها

وقال الفرزدق:

تـ ـرف ـع ي اخ ـنـ ـ ـ اد ٌ و

يــرف ـع ي

وقال بعض السلوليني:
إذا

تـز يف كـ ـ ـ اّ دار عــرفـتـه ـ ــا

خطـ ـ ـ ـ ــاا إىل أعـ ـ ـ ـ ــدائنا فنضـ ـ ـ ـ ــا ار ا
ب
ارا إذا مخ ـ ـ ـ ـ ــدت ناـ ـ ـ ـ ـ ـْيان ت اقـ ـ ـ ـ ـ ـ اـد
ً
ـف امـ ــن دم ـ ـ اع عيناـ ــك يسـ ــج ا
ْلـ ــا واكـ ـ ٌ

فهذا اضطرار ،وهو يف الكالم خطأ ،ولكن اجليد قول كعب بن زهري:
وإذا م ـ ــا تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت بع ـ ــث منه ـ ــا

مغ ـ ـ ارب الشـ ـ ا ا
عورا"
ـمس اش ـ ـطًا مـ ــذ ً

( )1

فاجلزم إبذا خطأ يف سعة الكالم جائز يف الشعر لالضطرار.
لص ،فقال :اجلزاء
املوملع الرابع :قوله" :وسألته عن آيت األمري ال يقطع الِه َّ

أبدا حىت يكون الكالم األول غري واجب ،إال أن
ها هنا خطأ ،ال يكون اجلزاء ً
شاعر .وال نعلم هذا جاء يف شعر البتَّة"(.)2
َّ
يضطر ٌ
فاجلزم بعد الكالم غري املنفي خطأ إال يف االضطرار ومل يرد يف االضطرار.

املوملع اخلامس :قوله" :وسألته عن قوله يف األزمنة كان ذاك زمن زي ٌد
أمري؟ فقال :ملا كانت يف معىن إذ أضافوها إىل ما قد عمل بعضه يف ٍ
بعض،
َّ
كما يدخلون إذ على ما قد عمل بعضه يف بعض وال يغريونه ،فشبَّهوا هذا
( )1الكتاب.62-60/3:
( )2الكتاب.101/3:
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حىت تكون مبنزلة إذ .فإن قلت :يكون هذا يوم
بذلك .وال جيوز هذا يف األزمنة َّ
أمري ،كان خطأ حدثنا بذلك يونس عن العرب؛ ألنَّك ال تقول :يكون هذا
زي ٌد ٌ
أمري .مجلة هذا الباب َّ
أن الزمان إذا كان ماضيًا أضيف إىل الفعل ،وإىل
إذا زي ٌد ٌ
االبتداء واخلرب؛ ألنَّه يف معىن إذ ،فأضيف إىل ما يضاف إليه إذ .وإذا كان ملا مل
يقع مل يضف َّإال إىل األفعال؛ ألنه يف معىن إذا ،وإذا هذه ال تضاف إال إىل
األفعال"(.)1
فإضافة الزمن املستقبل ال يصح إال يف الفعل ،أما املاضي فهو يضاف إىل
الفعل واجلملة االمسية؛ ألن العرب ال تقول إال هذا وما خالف طريقة العرب
خطأ ليس من كالم العرب.
املوملع السادس :قوله" :وسألت اخلليل فقلت :أرأيت من قال :قباء اي
رجال؟ قال :يصرفه ،وغري الصرف
هذا ،كيف ينبغي له أن يقول إذا مسَّى به ً
خطأٌ؛ ألنَّه ليس مبؤنَّث معروف يف الكالم ،ولكنَّه مشتق كجالس ،وليس شيئًا
مشتق حيتمله َّ
املذكر وال
قد غلب عليه عندهم التأنيث كسعاد وزينب .ولكنه ٌّ
ينصرف يف املؤنث ،كهجر وواسط .أال ترى َّ
أن العرب قد كفتك ذلك ملا جعلوا
واسطا َّ
للمؤنث كعناق مل يصرفوه ،أو كان
للمذكر صرفوه ،فلو علموا أنَّه شيء َّ
امسًا غلب التأنيث مل يصرفوه ،ولكنَّه اسم كغر ٍ
اب ينصرف يف َّ
املذكر وال يف
ٌ
()2
املؤنث؛ فإذا مسيت به الرجل فهو مبنزلة املكان" .

( )1الكتاب.119/3:
( )2الكتاب.246-245/3:
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سيبويه يتكلم عن قياس مفرتض ويذكر أنه حكمه الصرف ،وأن غري
الصرف خطأ ابلقياس إىل كالم العرب.
يسمى يغزو ،فقال :رأيت يغزى
املوملع السابع :قوله" :وسألته عن رجل ِ
قبل ،وهذا يغ ٍز ،وهذا يغزي ز ٍ
يد ،وقال :ال ينبغي له أن يكون يف قول يونس إال
يغزي ،وثبات الواو خطأ؛ ألنه ليس يف األمساء واو قبلها حرف مضموم ،وإَّنا
اختص به األفعال ،أال ترى أنَّك تقول :سرو الرجل وال ترى يف األمساء
َّ
هذا بناءٌ
فعال ،مث قالٍ :
أدل
فعل على هذا البناء .أال ترى أنَّه قال :أان أدلو حني كان ً
حني جعلها امسًا .فال يستقيم أن يكون االسم إال هكذا"(.)1
جييب اخلليل عن سؤال سيبويه ابلقياس على كالم العرب ،ويذكر أن ثبات
الياء يف هذه الكلمة خطأ.
املوملع الثامن :قولهَّ :
"وإَّنا امتنعوا أن يثنوا عشرين حني مل جييزوا عشروانن،
واستغنوا عنها أبربعني .ولو قلت ذا لقلت ماائانن ،وألفاانن ،واثناانن ،وهذا ال
يكون وهو خطأ ال تقوله العرب"(.)2
هذا النص من أوضح النصوص يف حتديد املقصود ابخلطأ عند سيبويه،
ويبني أن هذا اللفظ خطأ ال تقوله العرب.
ومؤخير ،وإن
مقيدم،
املقدم واملؤخَّر:
املوملع التاسع :قوله" :وتقول يف َّ
ٌ
ٌ
شئت عوضت الياء كما قالوا :مقادمي ومآخري واملقادم واملآخر عربية جيدة.
ومقيدم خطأ؛ ألنه ال يكون يف الكالم مقادمي ومآخري ،واملقادم واملآخر عربية
( )1الكتاب.316/3:
( )2الكتاب.393/3:
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ومقيدم خطأ؛ ألنِه ال يكون يف الكالم مقادم .فإذا مل يكن ذا فيما هو
جيدة.
ٌ
أن اثلثه حرف ل ٍ
مبنزلة التصغري يف َّ
ني كما أن اثلث التصغري حرف لني ،وما قبل
حرف لينه مفتوح كما َّ
أن ما قبل حرف لني التصغري مفتوح ،وما بعد حرف
مكسورا  -فكذلك ال يكون
لينه مكسور كما كان ما بعد حرف لني التصغري
ً
يف التصغري فعلى هذا فقس .وهذا قول اخلليل"(.)1
يذكر سيبويه التصغري الصحيح ،واخلاطئ للكلمة ،وفقا لكالم العرب.
املوملع العاشر :قوله" :وقال اخلليل :إذا أردت اخلفيفة يف فعل االثنني
كان مبنزلته إذا مل ترد اخلفيفة يف فعل االثنني ،يف الوصل والوقف؛ ألنه ال يكون
ساكن ليس مبدغم .وال حتذف األلف ،فيلتبس فعل الواحد
بعد األلف حرف ٌ
واالثنني .وذلك قولك :اضراب وأنت تريد النون ،وكذلك لو قلت :اضرابين
فأردها؛ َّ
ألهنا قد تثبت
تردن اخلفيفة .وال تقل ذا موضع إدغام َّ
واضراب نعمان ال َّ
الرد خطأ ههنا إذا كان حمذوفا يف الوصل والوقف إذا مل تتبعه كالما.
مدغمة .و ُّ
وكيف ترده وأنت لو مجعت هذه النون إىل نون اثنية العتلَّت وأدغمت ،وخذفت
يف قول بعض العرب ،فإذا كفوا مؤنثها مل يكونوا لريدوها إىل ما يستثقلون"(.)2
خيطئ سيبويه هنا صيغة مفرتضة يف التوكيد؛ قياسا على طريقة العرب يف
كالمها يف مثل هذه الصيغة.
املوملع احلادي عشر :قوله" :وأما أهل املدينة فينزلون هو ها هنا مبنزلته
بني املعرفتني ،وجيعلوهنا فصال يف هذا املوضع .فزعم يونس أن أاب عمرو رآه حلنا،
( )1الكتاب.426/3:
( )2الكتاب.525/3:
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ه
حلن ،وهو رجل من أهل املدينة،
ابن مروان يف ذه يف اللحن .يقولَ :
وقال :احتىب ُ
أطهر لكم"،
كما تقول :اشتمل ابخلطأ ،وذلك أنه قرأ" :هؤالء بنايت هن َ
فنصب"(.)1
واخلطأ هنا مبعىن ضد الصواب ،الذي هو اللحن ،وهذا النص من النصوص
الواضحة يف حتديد داللة اخلطأ يف الكتاب.
داللة االستعمالني:
التفريق بني هذين االستعمالني ،وكشف املقصود بكل استعمال منهما يف
كتاب سيبويه أمر ابلغ األمهية ،وينبين عليه صحة الرتكيب عند سيبويه ،أو عدم
صحته ،ويرتتب على عدم التفريق بينهما عدم الوقوف عند مقصد سيبويه ،ومن
مث ختطئة سيبويه ،أو جترحيه ،وهذا حدث قدميا ،وحديثا ،مع أن سيبويه يفرق
يف استعماله بني هذين املصطلحني.
فتخطئة ابن مالك لسيبويه مشهورة ،ردها ابن هشام وبني مقصود سيبويه
يف النص ،وهو النص الذي سبق ذكره يف املوضع الثاين من مواضع الغلط
املنسوبة إىل العرب ،يقول ابن مالك" :ونسب سيبويه قائل" :إهنم أمجعون
ذاهبون" إىل الغلط مع أنه من العرب املوثوق بعربيتهم .وليس ذلك من سيبويه
رمحه هللا -مبرضي ،بل األوىل أن خيرج على أن قائل ذاك أراد :أهنم هم أمجعونذاهبون"(" ،)2و َغلَّط سيبويه من قال :إهنم أمجعون ذاهبون ،وإنك وزيد ذاهبان،
فقال :واعلم أن انسا من العرب يغلطون فيقولون :إهنم أمجعون ذاهبون ،وإنك
( )1الكتاب.397-396/2:
( )2شرح الكافية الشافية.515/1:
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وزيد ذاهبان ،وذلك أن معناه معىن االبتداء ،فريى أنه قال "هم" ،كما قال:
مدرك ما مضى وال ٍ
سابق شيئا.
لست َ
ُ

وهذا غري مرضي منه رمحه هللا ،فإن املطبوع على العربية كزهري قائل البيت
لو جاز غلطه يف هذا مل يوثق بشيء من كالمه ،بل جيب أن يعتقد الصواب يف
كل ما نطقت به العرب املأمون حدوث حلنهم بتغري الطباع ،وسيبويه موافق
ضب ٍ
ٍ
خرب"(.)1
على هذا ،ولوال ذلك ما قبل اندرا ُ
حجر ِ
كلدن غدوًة ،وهذا ُ

فعرب ابن مالك ابخلطأ يف املوضع الذي عرب فيه سيبويه ابلغلط؛ ولذلك
اختلف احلكم عند ابن مالك عن حكم سيبويه ،واستنكر ابن مالك ختطئة
سيبويه للعرب ،مع أن عادة سيبويه أن يقبل أي قول ثبت لديه عن فصحاء
العرب.
وبني ابن هشام أن الغلط عند سيبويه ليس كما فهمه ابن مالك ،وإَّنا
املقصود به التوهم ،يقول" :وأما املرفوع فقال سيبويه واعلم أن انسا من العرب
يغلطون فيقولون إهنم أمجعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان وذلك على أن معناه
معىن االبتداء فريى أنه قال هم كما قال:
بدا ي أين لس مدر ما مضى ...البيت .اهـ.
ومراده ابلغلط ما عرب عنه غريه ابلتوهم ،وذلك ظاهر من كالمه ،ويوضحه
إنشاده البيت ،وتوهم ابن مالك أنه أراد ابلغلط اخلطأ ،فاعرتض عليه أبان مىت

( )1شرح التسهيل.52-51/2:
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جوزان ذلك عليهم زالت الثقة بكالمهم ،وامتنع أن نثبت شيئا اندرا إلمكان أن
يقال يف كل اندر إن قائله غلط"(.)1
وال تزال ختطئة سيبويه مستمرة بسبب عدم التفريق بني هذين االستعمالني،
يقول الدكتور السيد رزق يف الرد على ابن هشام" :وهنا نناقش العالمة ابن
هشام يف عدة أمور:
أوهلما :أن التعبري ابلتوهم مل يكن لغري سيبويه وإَّنا حتدث عنه سيبويه،
واستخدم لفظ التوهم نفسه يف حنو ثالثة مواضع من كتابه ،فهو إذن يذكر
اللفظ ،ويعين مفهومه.
اثنيهما :ال بد من احرتام مفاهيم األلفاظ ،فاخلطأ يف لسان العرب له معىن
خيتلف عن معىن التوهم ،فاخلطأ جمانبة الصواب ،والبعد عنه ،والتوهم حالة
نفسية ،يتصور اإلنسان معها تصورات قد تكون صحيحة ،وقد تكون فاسدة،
فإذا قلنا :إن فالان يقصد ابخلطأ التوهم نكون قد جنينا على اللغة جناية ابلغة،
وفقدت األلفاظ خصائصها يف الداللة احملددة .وهكذا من أجل الدفاع عن
قضية حنوية قال هبا سيبويه ،وليس هلا جذور عميقة يف الدراسة النحوية يُتورط
يف أمر فيه إفساد اللغة أبسرها"(.)2
فعرب الدكتور الطويل ابخلطأ يف املوضع الذي استعمل فيه سيبويه الغلط،
واستمر يف النقد مع أن االستعمال الذي ذكره خيتلف عن االستعمال الذي
ذكره سيبويه.
( )1مغين اللبيب عن كتب األعاريب :ص.622-621
( )2ظاهرة التوهم يف الدراسات النحوية والتصريفية :ص.96-95
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فاخلالف بني العلماء يف هذه القضية راجع إىل اخللط بني مفهومي الغلط
واخلطأ( ،)1والذي رأيته من خالل نصوص سيبويه ومل ختتل لدي هذه الرؤية هو
أن النصوص اليت ذكر فيها الغلط تسري على وترية واحدة مبفهوم واحد ،وكذلك
النصوص اليت ذكر فيها اخلطأ تسري على وترية واحدة مبفهوم واحد ال ختتل،
خالفا ملا ذكره الدكتور صاحل نوري ،من حتديد مفهوم خمتلف لكل موضع من
مواضع استعمال الغلط ،واخلطأ يف الكتاب(.)2
أما االستعمال األول وهو الغلط ُفريى من خالل النصوص السابقة أن
سيبويه ال حيكم بفساد هذا الرتكيب ،بل هو صحيح حيث صدر من العرب
املقبولة لغتهم ،وهذا يظهر يف إسناد سيبويه الغلط إىل العرب ،فالغلط وجه من
وجوه ختريج الكالم ،وبيان وجهه على هذه الصيغة ،ويرادفه يف استعمال
سيبويه( ،)3وغريه( )4استعمال التوهم ،وهذا صرح به سيبويه يف النصوص
السابقة ،وهو النص الثاين ،والرابع ،واخلامس ،من املواضع اليت نسب الغلط
فيها إىل العرب ،وتبيني وجه كون الغلط خترجيا ،وتوجيها للصيغة عند سيبويه
هو أن الرتكيب ابلصورة اليت لفظ هبا العريب ال تتناسب مع ظاهر الكالم،
ولكنها حتمل يف مضموهنا ،ويف نفس املتكلم صيغة أخرى مل يلفظ هبا ،فيخرج

()1
()2
()3
()4

احلمل على التوهم عند القدماء واحملدثني :ص.516-5115
ينظر حبث أغالط العرب وأخطاؤها يف ضوء كتاب سيبويه دراسة حتقيقية نقدية.
التوهم أو القياس اخلاطئ يف الدرس اللغوي قدميا وحديثا :ص.148
احلمل على التوهم بني القدماء واحملدثني وتقارض املصطلحات :ص ،517العطف على التوهم:
ص.130
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سيبويه هذا الرتكيب غري املتناسب مع املنطوق على ما يف نفس املتكلم ،وما
خيتزن الرتكيب من احتمال ظاهر.
أما استعمال اخلطأ فداللته عند سيبويه هو ما يضاد الصواب؛ ولذلك ذكر
يف أحد النصوص وهو النص الثامن من مواضع استعمال اخلطأ يف وصف
الكالم واللغة أنه ال جيوز على العرب ،وال يقع يف كالمهم.
فالغلط عند سيبويه مبعىن توهم النطق ابللفظ؛ لقوة حضوره يف النفس،
فيبين الكالم على ما يف نفسه ،وعلى ما مل يلفظ به ،ويقع من العرب ،وهو
وجه من وجوه التخريج ،أما اخلطأ فاملقصود به جمانبة الصواب وفق قانون لغة
العرب ،وال يقع من العرب املقبولة لغتها.
وهذا التفريق بني االستعمالني يف الكتاب يتفق مع الفرق اللغوي بينهما،
فقد فرق العسكري بينهما تفريقا يتفق مع استعمال سيبويه هلما ،يقول" :الفرق
بني اخلطأ والغلط :أن الغلط هو وضع الشيء يف غري موضعه وجيوز أن يكون
صوااب يف نفسه ،واخلطأ ال يكون صوااب على وجه ...ألن اخلطأ ما كان الصواب
خالفه ،وليس الغلط ما يكون الصواب خالفه بل هو وضع الشيء يف غري
موضعه"(.)1

( )1الفروق اللغوية :ص.55
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اخلامتة:
هذه رحلة مع نصوص سيبويه اليت تناولت استعمال الغلط واستعمال
اخلطأ ،تبني من خالهلا:
أن سيبويه يسند الغلط إىل العرب ،ومتتنع عنده نسبة اخلطأ إىل العرب.
أن للغلط واخلطأ مفهومني اثبتني يف الكتاب ،ال يتغريان وإن تغري املسند
إليه هذان االستعماالن يف الكتاب.
أن سبب ختطئة سيبويه قدميا وحديثا يف بعض املسائل كان سببها عدم
الوقوف عند مقصود سيبويه من مصطلحاته.
أن الغلط ختريج من التخرجيات النحوية ،وليس مرادفا الستعمال اخلطأ.
دقة سيبويه يف استعماله املصطلحات وعدم اخللط بينها ،حيث يظهر
للقارئ استيعاب سيبويه واستحضاره وهو يدون الكتاب مع طوله.
أن املقصود ابلغلط هو بناء الكالم على ما يف النفس ال على ما لفظ به
قبال ،واخلطأ املقصود به ضد الصواب ،هذه داللة هذين االستعمالني يف
الكتاب ،وهللا أعلم.
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املرا ع:
.1

.2

.3

.4
.5

.6

.7

أغالط العرب وأخطاؤها يف ضوء كتاب سيبويه دراسة حتقيقية نقدية،
عبد هللا صاحل نوري ،جملة كلية الرتبية األساسية ،اجلامعة املستنصرية،
العدد (2014 ،)85م( ،ص..)76-21
التوهم أو القياس اخلاطئ يف الدرس اللغوي عند العرب قدميا وحديثا،
حممد عبدو فلفل ،جملة جممع اللغة العربية األردين ،العدد ( ،)59اجمللد
(2000 ،)24م( ،ص.)189-139
احلمل على التوهم بني القدماء واحملدثني وتقارض املصطلحات فيه ،ماهر
حممود عمرية ،جملة كلية اآلداب ،جامعة بور سعيد ،العدد (،)9
2017م( ،ص.)560-509
اخلصائص ،أليب الفتح عثمان بن جين ،حتقيق :حممد علي النجار ،عامل
الكتب ،بريوت.
شرح التسهيل ،جلمال الدين أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا ،ابن مالك
الطائي ،حتقيق :د .عبد الرمحن السيد ،د .حممد بدوي املختون ،هجر
للطباعة ،الطبعة :األوىل1410،ه1990 -م.
شرح الكافية الشافية ،جلمال الدين أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا ،ابن
مالك الطائي ،حتقيق :عبد املنعم أمحد هريدي ،جامعة أم القرى مركز
البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ،الطبعة :األوىل.
ظاهرة التوهم يف الدراسات النحوية والتصريفية ،السيد رزق الطويل ،جملة
معهد اللغة العربية ،جامعة أم القرى ،العدد األول1982 ،م( ،ص-67
.)103
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 .8العطف على التوهم والتأويل النحوي ،فالح إبراهيم نصيف الفهداوي،
جملة كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة ،العدد (2016 ،)97م،
(ص.)165-125
 .1الفروق اللغوية ،أليب هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل العسكري ،حققه
وعلق عليه :حممد إبراهيم سليم ،دار العلم والثقافة ،القاهرة.
 .9الكتاب ،أليب بشر ،عمرو بن عثمان بن قنرب امللقب سيبويه ،حتقيق:
عبد السالم حممد هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،الطبعة الثالثة،
1408ه1988 -م.
 .10مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،جلمال الدين أيب حممد عبد هللا بن
يوسف ابن هشام ،حتقيق :د .مازن املبارك /حممد علي محد هللا ،دار
الفكر – دمشق ،الطبعة :السادسة1985 ،م.
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()3
اشتقاق "كال» ونوعها
د .زكراي بن سليمان اخلليفة التميمي
• أستاذ مشار يف قس اللغة العربية وآدالا ،يف

كليــة اللغــة العربيــة والــدراس ـ ـ ـ ـ ــات اال تمــاعيــة

جبامعة القصي .
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اشتاقا ك َّال ونـوعها.
مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
فقد كنت أرجو أن أوفِق إىل موضوع أخدم فيه كتاب هللا عز وجل ،أنفق
علي أبن
فيه جهدي ووقيت ،فاستشرت بعض الزمالء الكرام الفضالء فأشار ِ
أكتب عن َك ِال يف القرآن حنوا وداللة ،فاستعنت ابهلل وبدأت يف هذا املوضوع،
لكنين وجدت أن موضوع داللة َك ِال قد كتب فيه كثري من العلماء قدميا وحديثا،
خيص النحو فإن َك ِال غري خمتصة فال تعمل ،وتليها
فصرفت النظر ،وأما ما ِ
اجلملة االمسية والفعلية ،فلم أجد مادة علمية كافية ،فصرفت النظر أيضا.
ومن قراءيت وجدت أن اشتقاق َك ِال مل يكتب فيه غري نتف متفرقة يف كتب
ومقاالت متنوعة ،وكذا نوعها ،فإن الكالم على ذلك نزر يسري ،فتوكلت على
هللا ،وعقدت العزم على الكتابة يف اشتقاق َك ِال ونوعها ،سائال هللا التوفيق
واإلعانة.
وأما الدراسات السابقة فكثرية عن َك ِال ،منها ما هو ضمن كتاب ،ومنها
كال يف هذه
ما هو مستقل بذاته ،وكما ذكرت من قبل فإن الكالم على ِ
()2
الدراسات كان يف معناها ،فقد يذكر املؤلف معىن واحدا( ،)1وقد يذكر معنيني
( )1ينظر :الكتاب ،235/4 :وإعراب القرآن للنحاس ،139/5 :وإعراب القرآن لألصبهاين.480 :
( )2ينظر :إعراب ثالثني سورة ،137 :والتبيان يف إعراب القرآن.881/2 :
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وقد يذكر ستة معان( ،)1ومنهم من أوصلها إىل سبعة معان( ،)2ومنهم بني
ذلك(.)3
كال إذا ُوقف عليها ،ومعناها إذا ابتُدئ
وانصب كثري من كالمهم على معىن ِ
هبا ،وعلى أيهما أصوب :آلوقف عليها أم االبتداء هبا(.)4
وأما احلديث عن اشتقاقها فكان أييت عرضا عند بعض من تكلم عليها،
()6
()5
مكي
أما
و
لني،
و
ق
ا
ر
ذك
فقد
مستقال
ال
ك
يف
ألفاه
فيما
فارس
ابن
و
كالطربي
ِ
َ
ِ
فقد ذكر اباب يف رسالته مساه :ابب معىن َك ِال وتفسري وجوهها ،وأصلها وموضعها
من اإلعراب( ،)7ابتدأ فيه بقول ثعلب يف أن َك ِال مركبة ،مث ع ِقب أبن ما خيتاره
العلماء وخيتاره أن َك ِال جيري على ثالثة معان ،مث سردها ،مث ذكر مواضعها يف
القرآن ،وفسرها على القول الذي اختاره يف معىن َك ِال ،ومل يتكلم على أصلها،
وال عن موضعها من اإلعراب.

( )1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ينظر :الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،637/7 :واللباب يف علوم الكتاب،135/13 :
وإعراب القرآن وبيانه ،151/6 :واجلدول يف إعراب القرآن.336/16 :
ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن.1149/3 :
ينظر :البحر احمليط .273/7 :فقد ذكر أربعة معان.
ينظر :إيضاح الوقف واالبتداء 421 :وما بعدها ،وشرح كال وبلى ونعم ملكي 30 :وما بعدها.
ينظر :رسالة كال يف الكالم والقرآن.18 :
ينظر :مقالة كال.36 :
ينظر :شرح كال وبلى ونعم ،25 :وما بعدها.
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كال ،منها دراسة د .مجال بن
وقد وجدت ثالث دراسات حديثة عن ِ
()1
تعرض ملعىن كال( ،)2وابقي الكتاب ملواضع الوقف واالبتداء
إبراهيم القرش ِ ،
هبا ،ويف غالب كتابه ال خيرج عن قول مكي رمحه هللا.
والدراسة الثانية دراسة د .عبد الكايف توفيق املرعب( ،)3وقد اكتفى فيها
بقول املالقي واملرادي يف اشتقاق كال ،مث أتبع ذلك بكالم ابن فارس ،وختم
كالمه بقوله(( :ومن خالل ما تقدم من قول ابن فارس واملالقي واملرادي نرى
كال بسيطة غري مركبة))(.)4
أن ِ
والدراسة الثالثة دراسة د .زهري حممد العرود( ،)5وسأطيل الكالم على هذه
الدراسة ألبني الفرق بني دراسته ودراسيت ،فقد ذكر أن دراسته هتدف إىل ثالثة
أمور :أوهلا :معرفة آراء العلماء وموقفهم من طبيعة هذه الكلمة ،واثنيها :إحصاء
الشواهد القرآنية ،ودراستها ملعرفة استعماالت ودالالت هذه الكلمة ،وآخرها:
معرفة موقف العلماء من قضااي الوقف عليها ،واالبتداء هبا( .)6لكنه مل يزد على
ما ذكره د .عبد الكايف يف اشتقاق َك ِال ،فقد اكتفى بقول املالقي واملرادي يف
اشتقاق كال ،مث أتبع ذلك بكالم ابن فارس ،وختم كالمه بقوله(( :ومما جتدر
اإلشارة إليه أنين سوف أحناز إىل ما ذهب إليه ابن فارس واملالقي واملرادي ،وهو
()1
()2
()3
()4
()5
()6

عنواهنا :الوقف على كال وبلى يف القرآن الكرمي ،دراسة منهجية متدرجة ،وتدريبات ،واختبارات.
ينظر :ص.22 :
عنواهنا :كال نفيا وحتقيقا يف القرآن الكرمي ،دالالهتا واستعماالهتا  -وحتقيق مقالتني فيها.
ينظر :ص.131 :
عنواهنا :كال يف القرآن دراسة حنوية داللية إحصائية ،وتقع يف  18صفحة.
ينظر :ص.153 :
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أن "كالِ" وحدة لغوية واحدة ،أي أهنا بسيطة غري مركبة ،وهي مثل إ ِن ،ولعل،
عما جاء حوهلا من نقاشات
وكيف ،تدل على معىن النفي .وهبذا نريح الدارس ِ
وجدل ،قد جتهد فكره ،وجتعل من الدرس النحوي درسا يشوبه الغموض
والتعقيد))(.)1
مث حتدث عن نوع َك ِال فقال(( :أما من حيث االمسية واحلرفية ،فقد أمجعت
كتب الرتاث النحوي على قول سيبويه إهنا حرف ،واستنتج ابن هشام من قول
مكي اتباعا لرأي الكسائي أهنا وقعت موقع مصدر مبعىن حقا أهنا اسم ،وعارض
ذلك قائال :وأما قول.)2())...
مث قال(( :وال شك أن الذين اندوا ابمسية هذه الكلمة قد أبعدوا كثريا يف
هذا الذي ادعوه؛ ألن حرفية هذه الكلمة هاهنا ظاهرة وإبمجاع العلماء ،وال
سبيل إىل إنكارها ،وممن اندى ابمسيتها قليلون جدا ،بل يكاد ينحصر يف رأي
الكسائي .وعليه فالصحيح أهنا حرف كما تقول الغالبية العظمى من
النحويني))(.)3
مث حتدث عن دالالت كال.
وال أدري له َـم ادعى اإلمجاع مع أنه ذكر رأي الكسائي ،وسرتى إبذن هللا
أن دعوى اإلمجاع ال دليل عليها.

( )1ينظر :ص.156 :
( )2ينظر :ص .156
( )3ينظر :ص .156
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ه
عرب أبنه ال سبيل إىل إنكار أهنا حرف! فهل زعم أحد
وال أدري أيضا ل َـم ِ
من النحويني ذلك؟
وقد قسمت البحث قسمني ،ذكرت يف أحدمها اشتقاق َك ِال عند النحويني،
ويف القسم اآلخر ذكرت نوع كال أحرف أم غري ذلك.
فما كان يف هذا البحث من صواب فمن هللا وحده ،فله احلمد وله الشكر،
وهو ما أردته ،وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان ،وأستغفر هللا منه،
و﴿ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾(.)1

( )1هود ،88:ومتامها ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ﴾.
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املبحث األو  :اشتقا ك َّال.
اختلف النحاة يف َك َّال أبسيطة( )1هي أم مركبة( )2على رأيني:
الرأي األو :
أهنا مركبة ،مث اختلف من يرى أهنا كذلك على أقوال:
القو األو :
إهنا مركبة من كاف التشبيه وال النافية ،وشددت الالم ،وإَِّنا ش ِددت المها
توهم بقاء معىن الكلمتني( ،)3ولتخرج الكاف عن معناها
لتقوية املعىن ولدفع ِ
التشبيهي(.)4
وهو قول ثعلب( ،)5وعزاه السخاوي للفراء(.)6

()1
()2

()3
()4
()5

()6

البسيط هو ما ال جزء له ،ينظر :جامع العلوم يف اصطالحات الفنون.168/3 :
املركب :هو ما أتلف من جزأين أو أجزاء ،ضد البسيط الذي مبعىن ما ال جزء له ،أو هو ضم
مفرد إىل مفرد ،ينظر :األصول يف النحو ،111/2 :واإلنصاف يف مسائل اخلالف،65/1 :
وجامع العلوم يف اصطالحات الفنون ،168/3 :واألشباه والنظائر يف النحو للسيوطي.206/1 :
ينظر :الكليات ،753 :واتج العروس.449/40 :
ينظر :ارتشاف الضرب.2370/5 :
ينظر :اإلابنة يف اللغة العربية ،93/4 :وارتشاف الضرب ،2370/5 :واجلىن الداين، 578 :
ومغين اللبيب ،160/1 :واإلتقان يف علوم القرآن ،1148/3 :ومهع اهلوامع،601/2 :
والكليات ،753 :واتج العروس ،449/40 :ودراسات ألسلوب القرآن الكرمي.380/2 :
ينظر :املفضل يف شرح املفصل ابب احلروف.361 :
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لكن ذكر الصحاري أن الكاف عند ثعلب ليست للتشبيه ،قال(( :قال
كال :ال ،قيل له :فما الكاف؟ قال :املعىن كقوله ال ،فإذا رأيت
ثعلب :معىن ِ
كال فهي موصولة))(.)1
ِ
ومل أجد قول ثعلب يف كتبه ،وإَّنا وجدت كالما له يف جمالسه على معىن كال،
قال أبو العباس(( :يف قوله عز وجل﴿ :ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ﴾( ،)2قال :ال َفاقهرة:
الد ه
كال يف القرآن كله أي :ليس األمر كما
َّاهية ،من ف َقرت أنفه ،أي َحَززت أنفه .و ِ
يقولون ،األمر كما أقوله أان))(.)3
والقول أبهنا مركبة من الكاف وال ،قول الفراء ،لكنه مل يذكر أن الكاف
للتشبيه ،ومل يعلل لتشديد الالم ،قال وهو يتحدث عن توايل أداتني متماثلتني
معىن أو لفظا(( :وأما قول الشاعر:
ك ـمـ ـ ـا مـ ـ ـا ام ـرٌْي يف م ـعش ـ ـ ـ ـ ـ ـر غ ـ اْي ره ـ اطـ ـ ـ اه
الم ش ـ ـ ـ ـ ـخص ـ ـ ـ ـ ـه متض ـ ـ ـ ـ ـائا
مل ـ ـ ـ ـ ـ اعيف الك ا

()4

فإَّنا استجازوا اجلمع بني ما وبني ما؛ ألن األوىل وصلت ابلكاف  -كأهنا
كانت هي والكاف امسا واحدا  -ومل توصل الثانية ،واستحسن اجلمع بينهما.
( )1اإلابنة يف اللغة العربية.93/4 :
( )2القيامة ،26 ،25 :ومتامها﴿ :ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ﴾.
( )3جمالس ثعلب.368 :
( )4البيت من الطويل بال نسبة يف معاين القرآن للفراء ،176/1 :ويف اإلابنة يف اللغة العربية،181/4 :
ومهع اهلوامع ،346/5 :وخزانة األدب ،331/11:وهو يف ديوان عبيد هللا بن قيس الرقيات:
 ،51ويف ملحقات ديوان ابن هرمة ،274 :وليس فيهما الشاهد.
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اّلل﴿ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾( ،)1كانت (ال) موصولة ،وجاءت األخرى
وهو يف قول َّ
مفردة فحسن اقرتاهنما))(.)2
القو الثاين:
إهنا مركبة من األلف والالم وال النافية ،فأصلها ال النافية ،وأدخلت عليها
أل ،فكانت ِاال ،مث أدخلت الكاف الزائدة عليها ،فسقطت ألف الوصل
فأصبحت َك ِال.
وعزا هذا القول الطربي إىل قوم من أصحابه(.)3
وعلِل إدخال العرب األلف والالم على ال أبهنم أرادوا نفي مقول(.)4
قلت :ال أدري له َـم دخلت أل على حرف ،وهي من خصائص األمساء!
القو الثالث:
إن أصلها َأال اليت لالفتتاح ،وال النافية ،فدخلت عليهما الكاف الزائدة،
فصارت كالعوض عن اهلمزة ،وحذفت األلف من ال األوىل ،فالتقى حرفان
كال(.)5
متحركان من جنس واحد ،فأسكنت األوىل ،وأدغمت يف الثانية ،فقيلِ :
وعزا هذا القول الطربي إىل أصحاب اخلليل(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

القيامة.11 :
معاين القرآن.176/1 :
ينظر :رسالة كال يف الكالم والقرآن.19 ،18 :
ينظر :املصدر السابق.19 :
ينظر :رسالة كال يف الكالم والقرآن ،18 ،17 :وشرح الكافية البن مجعة املوصلي.703/2 :
ينظر :رسالة كال يف الكالم والقرآن.18 ،17 :
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كال تؤدي إىل معنيني :االفتتاح والنفي( ،)1قال نقال عنهم:
وعلِل ذلك أبن ِ
كال إىل معنيني علمنا أهنا مركبة من أال ال))(.)2
((فلما ِأدى ِ
قلت :هذه دعوى ال دليل عليها أيضا.

القو الرابع:
كال وال ،فكانت
إهنا مركبة من كاف التشبيه وال النافية مكررة ،وأن أصلها َ
كال َوال ،بتخفيف الالم األوىل ،مث حذفت إحدامها وشددوا البقية
العرب تقولَ :
طلبا للتخفيف ،ومنه قول الشاعر:
ا
قبيـ ـ ـ ٌ وأهـ ـ ـ ٌ

أال ا مش ـ ـ ـ ـ ـوقـه

لاوش ـ ـ ـ ا
ك النـَّوى إاالَّ فـواقا كال وال

()3

كال على خفتها ومل تثقل ،وعلى ذلك قول ذي الرمة:
ورمبا تركت َ

أصـ ـ ـ ـ ـاب خصـ ـ ـ ـ ـاصـ ـ ـ ـ ـةً فـبدا كلا ًيال

ومنه قول جرير:
ي ـ ـك ـ ـون وق ـ ـو

()1
()2
()3
()4
()5

كـال وان ـغـ ـ ـ َّ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائاـره انـ اغـالًال

()4

الـ ـ َّـركـ ـ ـ ا
ب فا ـ ـي ـ ـهـ ـ ـا ك ـ ـال وال
ا ()5
اغشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ًشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وال يـ ـدنون رح ًال إاىل رحـ ـ

ينظر :املصدر السابق.18 - 15 :
رسالة كال يف الكالم والقرآن.18 :
البيت من الطويل أليب متام يف ديوانه ،254 :وال حيتج بقوله.
البيت من الوافر يف ديوان ذي الرمة ،175 :وديونه بشرح الباهلي.1518/3 :
البيت من الطويل يف ديوانه ،493 :ويف شرح نقائض جرير والفرزدق.333/1 :
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كال رد
وعزاه ابن فارس لبعض املتأخرين ،قال(( :زعم بعض املتأخرين أن ِ
وإبطال ملا قبله من اخلرب ،كما أن كذلك حتقيق وإثبات ملا قبله من اخلرب،
كال التخفيف ،إال أهنم كانوا
كال كاف تشبيه ،وزعم أن أصل ِ
والكاف يف ِ
يكررون "ال" فيقولون :هذا الشيء كال وال .مث حذفوا إحدامها وشددوا الباقي
طلبا للتخفيف))(.)1
القو اخلامس:
إهنا مركبة من َك ْل( )2وال.

()3

القرطيب املعروف اببن العريف
وعزاه املالقي إىل احلسن بن الوليد
ِ
النحوي.
ِ
قال املالقي(( :وهي بسيطة عند النحويني ،إال أن ابن العريف جعلها مركبة
من كل وال))(.)4
وقد ضبط حمقق رصف املباين (كال) بضم الكاف وتشديد الالم هكذا
رد هذا القول بقوله(( :وهذا كالم خلف؛
( ُك ِل) ،وهذا غري صحيح؛ ألن املالقي ِ
ألن ( َك ْل) مل أيت هلا معىن يف احلروف ،فال سبيل إىل ادعاء الرتكيب من أجل
()1
()2
()3

()4

مقالة كال.38 :
هذا الضبط هو ما أراه صوااب ،وهللا أعلم.
حوي ،كان حنواي مقدما
هو احلسن بن الوليد بن نصر أبو بكر
القرطيب املعروف اببن العريف ِ
الن ِ
ِ
فقيها يف املسائل ،خرج إىل مصر ورأس فيها .ومات سنة  367ه .ينظر :الوايف ابلوفيات:
 ،184/12وبغية الوعاة.527/1 :
رصف املباين.212 :
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(ال) ،إذ ال يُدعى الرتكيب إال فيما يصح له معىن يف حال اإلفراد ،فهذا كالم
مل يوافق فيه أحدا ممن ادعى الرتكيب يف غريه))(.)1
وأرى أن الصواب أن تضبط بفتح الكاف وسكون الالم كـ( َـه ْل) ،وهو ما
رد املالقي أبهنا مل أيت هلا معىن يف احلروف ،وأما ُك ٌّل فاسم ،وهلا معىن،
يوافق ِ
وهللا أعلم.
ومن النحويني من اختار أهنا مركبة بعدما ذكر رأيني يف تركيبها دون أن
خيتار شيئا منهما ،وهو ابن رستم الطربي ،فقد قال(( :وال يُنكر ِن الرتكيب ،فإن
اخلليل بن أمحد قال :لن أصلها ال أن(.)3())...)2

( )1املصدر السابق.212 :
( )2ينظر رأي اخلليل يف :الكتاب ،5/3:واملقتضب ،8/2:واألصول ،147/2:ومعاين القرآن للزجاج:
 ،161/1واحللبيات ،45 :ومعاين احلروف.100 :
( )3رسالة كال يف الكالم والقرآن.21 :
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الرأي اآلخر :أنا بسيطة غْي مركبة.
وهو رأي الزجاجي( ،)1وابن فارس( ،)2وابن يعيش( ،)3وابن مالك( ،)4وابن
فالح( ،)5وابن مجعه( ،)6وعزي للجمهور( ،)7ولألكثر( ،)8وللنحويني(.)9
كال فهي أيضا حرف واحد ،والالم فيها مكررة
قال الزجاجي(( :وأما ِ
مشددة))(.)10
وحىت))(.)11
وقال ابن يعيشَ (( :ك َّالٌ :
ـأما ِ
حرف على أربعة أحرف ،ك ِ

وجعل كثري من النحويني رأي ثعلب السابق مقابل هذا الرأي ،وذكروا أن
هذا القول قول غري ثعلب(.)12
رد مجع من النحويني على بعض من يرى أهنا مركبة بردود أراها صاحلة
وقد ِ
للرد على كل من يرى هذا الرأي.
( )1ينظر :الالمات.40 :
( )2ينظر :مقالة كال .40
( )3ينظر :شرح املفصل.132/5 :
( )4ينظر :التسهيل.245 :
( )5ينظر :املغين.187/1 :
( )6ينظر :شرح كافية ابن احلاجب ،703/2 :وشرح ألفية ابن معط.1134/2 :
( )7ينظر :اجلىن الداين ،578 :وارتشاف الضرب ،2370/5 :ومتهيد القواعد.4503/9 :
( )8ينظر :مهع اهلوامع.601/2 :
( )9ينظر :رصف املباين.212 :
( )10الالمات.40 :
( )11شرح املفصل.132/5 :
( )12ينظر :مغين اللبيب ،193/1 :وشرح الدماميين على مغين اللبيب ،111/2 :واإلتقان يف علوم
القرآن ،1148/3 :والكليات ،753 :واتج العروس.449/40 :
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فقد رد أبو حيان على قول ثعلب ،وذكر أن هذه دعوى ال يقوم عليها
دليل(.)1
وقال ابن مجعة املوصلي ردا على رأي ثعلب(( :وهذا مع كونه على خالف
األصل ال دليل عليه))(.)2
كال فحرف مفرد على األصح؛ ألن دعوى الرتكيب مع كونه
وقال(( :وأما ِ
على خالف األصل ال دليل عليه))(.)3
ورد أمحد بن فارس على من رأى أهنا مركبة من كال وال بقوله(( :هذا كالم
مدخول من جهتني :إحدامها أنه غري حمفوظ عن القدماء من أهل العلم ابلعربية.
كال خمففة متباين جدًّا،
والثانية أنه مما ال يتأيد بدليل .واألمر بني ِ
كال مشددة و َ
كال ،إَّنا هو تشبيه الشيء يف حقارته وقلِته
وذلك أن قول القائل :هذا شيء َ
كال فكلمة مشددة بعيدة
وأنه ال حمصول له بال ،وذلك أن ال كلمة نفي .وأما ِ
التشبيه بال ،واعتبار ما قلناه أنك لو محلت قوله تعاىل﴿ :ﯫﯬﯭ﴾( )4على

كال وال ليس
كال وال القمر كنت عند أهل العربية كلهم خمطئا؛ ألن َ
معىن أنه َ

مبوافق لقوله﴿ :ﯬ﴾))(.)5

()1
()2
()3
()4
()5

ينظر :متهيد القواعد ،4503/9 :ومهع اهلوامع.601/2 :
شرح الكافية.703/2 :
شرح ألفية ابن معط.1134/2 :
املدَّثر.32 :
مقالة كال.40 ،39 :
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املبحث اآلخر :نوع ك َّال.
اختلف النحاة يف نوع كال أحرف أم اسم أم غري ذلك على أقوال:
القو األو :
إهنا حرف.
وهو رأي اخلليل( ،)1وسيبويه( ،)2والكسائي( ،)3والفراء( )4وابن سعدان(،)5
والنضر ابن مشيل( ،)6وأيب احلسن األخفش( ،)7وأيب حامت السجستاين( ،)8وأيب
العباس املربد( ،)9والزجاج( ،)10وابن األنباري( ،)11والزجاجي( ،)12وعبد هللا بن
( )1ينظر :ارتشاف الضرب ،2370/5 :والبحر احمليط ،273/7 :واجلىن الداين ،577 :وإعراب القرآن
وبيانه.151/6 :
( )2ينظر :ارتشاف الضرب ،2370/5 :والبحر احمليط ،273/7 :واجلىن الداين ،577 :وإعراب القرآن
وبيانه.151/6 :
( )3ينظر :البحر احمليط ،273/7 :وارتشاف الضرب ،2370/5 :واجلىن الداين ،577 :وموصل
الطالب إىل قواعد اإلعراب.110 :
( )4ينظر :إيضاح الوقف واالبتداء ،422 ،421/1 :واإلتقان يف علوم القرآن.1148/3 :
( )5ينظر :إيضاح الوقف واالبتداء ،422 ،421/1 :واإلتقان يف علوم القرآن.1148/3 :
( )6ينظر :البحر احمليط ،273/7 :واجلىن الداين ،577 :وموصل الطالب إىل قواعد اإلعراب.110 :
( )7ينظر :البحر احمليط ،273/7 :واجلىن الداين ،577 :وإعراب القرآن وبيانه.151/6 :
( )8ينظر :الدر املصون ،637/7 :وموصل الطالب إىل قواعد اإلعراب.110 :
( )9ينظر :البحر احمليط/273/7 :واجلىن الداين ،577 :وإعراب القرآن وبيانه.151/6 :
( )10ينظر :معاين القرآن وإعرابه ،85/4 :وشرح املفصل البن يعيش ،16/9 :وموصل الطالب إىل قواعد
اإلعراب.110 :
( )11ينظر :البحر احمليط ،273/7 :واجلىن الداين ،577 :وموصل الطالب إىل قواعد اإلعراب:
.110
( )12ينظر :الالمات.40 :
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حممد الباهلي( ،)1والرماين( ،)2والزخمشري( ،)3واملرادي( ،)4والعكربي( ،)5وأيب
حيان( ،)6ويعزى جلمهور البصريني( ،)7ولألكثرين(.)8
قال العكربي(( :قوله تعاىل﴿ :ﯫ﴾( )9يقرأ بفتح الكاف من غري تنوين،
وهي حرف معناه الزجر عن قول منكر يتقدمها))(.)10
القو الثاين:
إهنا اسم.
وقال به الصفَّار( ،)11وابن أيب القاسم( ،)12والكردي( ،)13وعزاه ابن هشام
والسيوطي إىل مكي بن أيب طالب( ،)14ومل أجد ذلك يف كالم مكي ،غري أنه
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

ينظر :البحر احمليط ،273/7 :واجلىن الداين.577 :
ينظر :معاين احلروف.122 :
ينظر :املفصل.447 :
ينظر :اجلىن الداين.577 :
ينظر :التبيان يف إعراب القرآن.881/2 :
ينظر :البحر احمليط.160/8 :
ينظر :البحر احمليط ،273/7 :والدر املصون ،637/7 :واللباب يف علوم الكتاب،134/13 :
وموصل الطالب إىل قواعد اإلعراب ،110 ،109 :وإعراب القرآن وبيانه.151/6 :
ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن.1148/3 :

( )9مرمي ،82 :وهي قوله تعاىل﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾.
( )10التبيان يف إعراب القرآن.881/2 :
( )11ينظر :الربهان يف علوم القرآن.313/4 :
( )12ينظر :النجم الثاقب يف شرح كافية ابن احلاجب.1226/2 :
( )13ينظر :كفاية املعاين يف حروف املعاين.206 :
( )14اإلتقان يف علوم القرآن.1150/3 :
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كال قدَّرها يف قول الكسائي يف موضع املفعول املطلق ،قال:
ملا ذكر معاين ِ
كال مبعىن حقًّا ،وهو مذهب الكسائي ،فيبتدأ هبا لتأكيد ما بعدها،
((وتكون ِ
فتكون يف موضع مصدر ،ويكون موضعها نصبا على املصدر ،والعامل حمذوف،
َح ُّق ذلك حقًّا))(.)1
والتقدير أ ُ
وإَّنا تكون امسا إذا كانت مبعىن حقا عند غري الصفار ،وأما الصفار فإن
من نقل قوله مل يذكر ذلك.
وقال السيوطي(( :قال مكي :وإذا كان مبعىن حقا فهي اسم))(.)2
وعزاه السخاوي إىل الكسائي ،قال(( :وذهب الكسائي إىل أهنا مبعىن حقا،
وتكون مبعىن املصدر ،وموضعها النصب على املصدر ،والعامل حمذوف،
أحق ذلك حقًّا))(.)3
والتقدير ُّ
وأجاز ابن احلاجب أن تكون امسا ،قال(( :قوله :وقد جاء مبعىن حقا ،فيجوز
أن تكون امسا بين ملوافقته للحرف يف لفظه وأصل معناه كعلى االمسية ،إال أن
النحويني حكموا فيها ابحلرفية ملا فهموا من أن املقصود حتقيق اجلملة ،كاملقصود
بـ(ـإن) ،فلم خيرجها ذلك عن احلرفية))(.)4
وكذلك أجاز الرضي أن تكون امسا ،قال(( :وإذا كانت مبعىن (حقا) جاز
أن يقال إهنا اسم ،بنيت لكون لفظها كلفظ احلرفية ،ومناسبة معناها ملعناها؛
()1
()2
()3
()4

مغين اللبيب.194/1 :
اإلتقان يف علوم القرآن.1150/3 :
املفضل يف شرح املفصل ابب احلروف.361 :
شرح املقدمة الكافية يف علم اإلعراب.1008/3 :
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ألنك تردع املخاطب عما يقوله حتقيقا لضده ،لكن النحاة حكموا حبرفيتها إذا
كانت مبعىن (حقا) أيضا ،ملا فهموا من أن املقصود حتقيق اجلملة ،كاملقصود
بـ(ـإن) ،فلم خيرجها ذلك عن احلرفية))(.)1
واجلامي كذلك ،قال(( :وإذا كان معىن (حقا) جاز أن يقال :إنه اسم بين
لكون لفظه كلفظ (كال) الذي هو حرف وملناسبة معناه ملعناه؛ ألنك تردع
املخاطب عما يقوله حتقيقا لض ِده))(.)2
كال على رأي الكسائي اسم إذا كانت
قال ابن هشام(( :وأما قول مكي إن ِ
مبعىن حقا( )3فبعيد))(.)4
قال الشيخ خالد عن قول ابن هشام إن كال تكون مبعىن حقا(( :هذا
مذهب الكسائي ،إَّنا قال مبعىن حقا ،ومل يقل حرف مبعىن حقا ،إشارة إىل
جواز كوهنا امسا إذا كانت مبعىن حقا كما ذكره يف بعض شروح الكافية ،وعلى
تقدير امسيتها يكون مبنيا ملشاهبتها ابحلروف لفظا ومعىن))(.)5
وقال ابن أيب القاسم(( :املعىن الثاين مبعىن حقا ،وتكون امسا ،وبُنيت محال
على اليت للردع))(.)6

()1
()2
()3
()4
()5
()6

شرح الرضي على الكافية البن احلاجب.479/4 :
الفوائد الضيائية شرح كافية ابن احلاجب.330/2 :
ينظر :شرح كال وبلى ونعم.27 :
مغين اللبيب.250/1 :
شرح قواعد اإلعراب.107/1 :
ينظر :النجم الثاقب يف شرح كافية ابن احلاجب.1226/2 :
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وقال ص ـ ـ ـ ــاحب اهلداية يف النحو(( :وقد جاءت مبعىن حقا ،كقوله تعاىل:
﴿ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾( ،)1وحينئذ تكون امسا مبنيا لكوهنا مشاهبة لـ ـ ( ــكال)
اليت هي حرف الردع))(.)2
وقال أيضاَ ((( :كال) :حرف ردع وزجر ،ويفيد مع ذلك النفي والتنبيه على
اخلطأ .وقد أييت مبعىن (ح ِقا) فيكون امسا مبنيا))(.)3
وقد ذكر السيوطي بعد هذا القول أ ِن َك َّال قرئت ابلتنوين ،وال أدري أيريد
حجة لقول من قال إهنا اسم أم أن هذه القراءة جاءت بعد كالمه اتفاقا،
أن يذكر ِ

قال(( :قال مكي :وإذا كان مبعىن حقا فهي اسم ،وقرئ(:)4

ًَ
لَك ﭾ
﴿ ا

ﭿ﴾( )5ابلتنوين ،ووجه أبنه مصدر َك َّل إذا أ َْعيَا أي َكلُّوا يف دعواهم
وانقطعوا ،أو من ال َك هِل وهو الثقل أي محلوا َك ًّال))(.)6

صرح هبذه احلجة يف اهلمع ،قال(( :فالكسائي قال :تكون مبعىن حقا
وقد ِ
ًَ
أيضا وزعمها مكي امسا حينئذ كمرادفها ،وألهنا تنون يف قراءة بعضهم ﴿ :ا
لَك

ﭾ ﭿ﴾))(.)7

()1
()2
()3
()4

التكاثر.3:
اهلداية يف النحو.178 :
اهلداية يف النحو.179 :
ينظر :الكشاف ،41/3 :واحملرر الوجيز.31/4 :

( )5مرمي ،82:ومتامها﴿ :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁ ﮂﮃ﴾.
( )6اإلتقان يف علوم القرآن.1150/3 :
( )7مهع اهلوامع.601/2 :
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وكذلك صرح الصبان حبجة مكي ،فقال(( :قال مكي :وهي ٍ
حينئذ اسم
ِ
ِ
ًَ

لَك ﭾ ﭿ﴾))(.)1
كمرادفها ،ولتنوينها يف قراءة بعضهم ﴿ :ا
وهي قراءة ابن َهنهيك( ،)2وقد وجهت أبوجه:

ـض َّل) :أي أ َْعيَا ،أي َكلُّوا يف دعواهم وانقطعوا،
أحدها :أهنا مصدر كـ( َ
فيكون منصواب على املصدر بفعل مقدر من لفظه والتقديرَ :كلِوا َكالًّ ،أي:
أعيوا عن احلق إعياء(.)3
والثاين :أهنا مبعىن الثهِقل ،فيكون مفعوال به بفعل مقدر من معىن الكالم،

والتقديرَ :محَلُوا َك ًّال(.)4

الردع ،فيكون
والثالث :أ ِن التنوين بدل من ألف َك َّال وهي اليت يراد هبا ِ
صرفا(.)5

()1
()2

()3
()4
()5

حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك.404/1 :
وهو عثمان بن هنيك اتبعي صاحب القراءات روى عن أيب زيد عمرو بن أخطب وابن عباس
ولشهرته ابلكنية جيعله بعض احلفاظ ممن ال يعرف إال بكنيته وال يعرف امسه ،وذكره أبو أمحد
احلاكم وابن حبان يف الثقات تويف 110 - 101 :ه ،تنظر ترمجته يف :هتذيب الكمال يف أمساء
الرجال ،502 ،501/19 :والكاشف ،14/2 :واتريخ اإلسالم ،198/3 :وإكمال هتذيب
الكمال ،190/9 :وهتذيب التهذيب ،157/7 :واجلرح والتعديل.171/6 :
ينظر :احملتسب ،45/2 :والتبيان يف إعراب القرآن ،881/2:وتفسري القرطيب ،149/11 :والبحر
احمليط ،295/7 :والدر املصون ،638/7 :وتفسري اللباب البن عادل.136/13 :
ينظر :التبيان يف إعراب القرآن ،881/2 :والدر املصون ،638/7 :وتفسري اللباب.136/13 :
ينظر :الدر املصون ،638/7 :وتفسري اللباب ،136/13 :واملنصف من الكالم على مغين ابن هشام:
.56/2
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قال الزخمشري(( :ولقائل أن يقول :إن صحت هذه الرواية فهي كال اليت
هي للردع ،قلب الواقف عليها ألفها نوان كما يف﴿ :ﮥ﴾(.)2()))1
قال أبو حيان(( :وأما قول الزخمشري :ولقائل أن يقول إىل آخره ،فليس
جبيد؛ ألنه قال إهنا اليت للردع ،واليت للردع حرف ،وال وجه لقلب ألفها نوان،
وتشبيهه بـ﴿ﮥ﴾ ليس جبيد؛ ألن ﴿ﮥ﴾ اسم رجع به إىل أصله ،فالتنوين ليس
بدال من ألف بل هو تنوين الصرف))(.)3
ًَ

لَك ﭾ ﭿ﴾ ابلتنوين ،إما على
وقال الفريوزآابدي(( :وقرئ ﴿ :ا
كل ...وجوز الزخمشري كونه حرف الردع نُـ ِون ...ويصحح أتويل
أنه مصدر ِ

م
س ﭜ﴾( )4ابلتنوين ،إذ الفعل ليس أصله
الزخمشري قراءة من قرأ﴿ :ﭙ ﭚي َ را
التنوين))(.)5

()1

()2
()3
()4

()5

من قوله تعاىل﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ﴾ (اإلنسان ،)15:وهي قراءة انفع وأيب
بكر عن عاصم والكسائي وابن كثري وخلف ،ينظر :السبعة يف القراءات ،663 :ومعاين القراءات
لألزهري ،108/3 :واحلجة للقراء السبعة ،349/6 :واملبسوط يف القراءات العشر ،454 :وحجة
القراءات ،738 :والبحر احمليط.363/10 :
الكشاف.41/3 :
البحر احمليط.296/7 :
الفجر ، 4 :وهي قراءة أيب الدينار األعرايب ،ينظر :الكشاف ،746/4 :وتفسري اللباب:
 ،307/20وبصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،383/4 :وإرشاد العقل السليم إىل
مزااي الكتاب الكرمي ،153/9 :وروح املعاين.121/30 :
البحر احمليط.296/7 :
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الزبيدي(( :ويُصحح أتويل الزخمشري قراءة من قرأ:
وقال َّ
ﭜ﴾ ،ابلتنوين ،إذ الفعل ليس أصله التنوين))(.)1

َم
سا
﴿ﭙ ﭚ ي ر

والرابع :أنه نعت آلهلة(.)2
قال ابن عادل(( :وفيه نظر؛ إذ ليس املعىن على ذلك ،وقد يظهر له وجه،
أن يكون وصف اآلهلة َّ
ابلك هِل الذي هو املصدر مبعىن اإلعياء والعجز ،كأنه
قيل :آهلةٌ كالِهني ،أي :عاجزين منقطعني .ول َّـما وصفهم وصفهم ابملصدر
وحده))(.)3
كال على
وقد َّ
رد هشام قول مكي أبنه بعيد ،قال(( :وأما قول مكي :إن ِ
رأي الكسائي اسم إذا كانت مبعىن حقا( )4فبعيد؛ ألن اشرتاك اللفظ بني االمسية
واحلرفية قليل ،وخمالف لألصل ،وحموج لتكلف دعوى علة لبنائها ،وإال فلم ال
نونت))(.)5
رد هذا القول أبن اشرتاك اللفظ بني االمسية واحلرفية قليل فليس
قلت :أما ُّ
كافيا لرفض هذا القول؛ ألن القلِة ال تستلزم اخلطأ ،وألن إضافة كال إىل األلفاظ
املشرتكة بني االمسية واحلرفية لن جيعلها تنتقل من القلِة إىل الكثرة.

()1
()2
()3
()4
()5

اتج العروس.448/40 :
ينظر :احملرر الوجيز ،31/4 :وتفسري اللباب.137/13 :
اللباب يف علوم الكتاب.137/13 :
ينظر :شرح كال وبلى ونعم.27 :
مغين اللبيب.249/1 :
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وأما خمالفة األصل فليس مربرا كذلك؛ ألنه قد جاءت ألفاظ كثرية خمالفة
كذلك ،وألن دليل األصل أضعف األدلة(.)1
وأما أنه حموج لتكلف دعوى علِة لبنائها فقد ذكر مجع من النحويني علِة
لبنائها ،منهم الرضي ،فقد قال(( :بنيت لكون لفظها كلفظ احلرفية ،ومناسبة
معناها ملعناها))(.)2
قال ابن أيب القاسم(( :وبُنيت محال على اليت للردع))(.)3

وقال صاحب الربود الضافية(( :وإَّنا بنيت إذا كانت امسا مبعىن ح ِقا ملشاهبتها
للحرفية))(.)4
وإمتاما هلذا الكالم رأيت أن أقول:
كال مبعىن حقا( )5غري من سبق ،منهم:
من النحويني من يرى أن تكون ِ
ابن خالويه( ،)6واألزهري( ،)7وابن احلاجب( ،)8والزركشي(.)9
قال الزركشي(( :وتكون كال مبعىن حقا عند الكسائي فيبتدأ هبا لتأكيد ما
بعدها ،فتكون يف موضع املصدر ،ويكون موضعها نصبا على املصدر ،والعامل
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

ينظر :ملع األدلة ،142 :واالقرتاح يف أصول النحو.356 :
شرح الرضي على الكافية البن احلاجب.479/4 :
ينظر :النجم الثاقب يف شرح كافية ابن احلاجب.1226/2 :
الربود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية ابملعاين الثمانية وافية.1932 :
ينظر :التبيان يف إعراب القرآن ،881/2 :والبحر احمليط.273/7 :
ينظر :إعراب ثالثني سورة.137 :
ينظر :هتذيب اللغة.198/10 :
ينظر :اإليضاح.267/2 :
ينظر :الربهان يف علوم القرآن.314/4 :
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حمذوف أي أحق ذلك حقا ،وال تستعمل هبذا املعىن عند حذاق النحويني إال
إذا ابتدئ هبا لتأكيد ما بعدها))(.)1
كال مبعىن حقا ،منهم ابن هشام ،قال:
وقد منع بعض النحويني أن تكون ِ

((وقول الكسائي ال يتأتى يف حنو﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾(﴿ ،)2ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾(﴿ ،)3ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾()4؛ ألن إن
تكسر بعد أال االستفتاحية وال تكسر بعد حقا ،وال بعد ما كان مبعناها))(.)5
وقال بعدها(( :لو كانت مبعىن حقا ملا كسرت مهزة إ ِن))(.)6
وتبعه على ذلك مجاعة من النحويني(.)7
وقال الصبان(( :وقال الكسائي تكون مبعىن حقا ،وضعِف أبنه مل يسمع
فتح أن بعدها ،وهو واجب بعد حقا وما مبعناه))(.)8
كال مبعىن حقا هو أن مهزة إن مكسورة بعدها،
فاعرتاضهم على أن تكون ِ
ولو كانت مبعىن حقا ملا كسرت.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

الربهان يف علوم القرآن.316 ،315/4 :
املط ِهففني.18 :
املط ِهففني.7:
املط ِهففني.15 :
مغين اللبيب.250/1 :
املصدر السابق.252/1 :
ينظر :مهع اهلوامع ،602/2 :واتج العروس ،447/40 :وحاشية اخلضري على ابن عقيل:
.299/1
حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك.404/1 :
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وعلِق الشمين على هذا بقوله(( :إَّنا ميتنع كسرها بعد حقا إذا كانت حقا
واقعة يف ابتداء الكالم ،فيكون ما بعدها فاعال ...أو مبتدأ ...على أن تكون
منصوبة على إسقاط اخلافض ،أي :أيف حق ،وأما إذا جعلت حقا متعلقة
ابلكالم السابق ال مبا بعدها فال مانع من كسر إن حينئذ ،بل هو الواجب على
هذا التقدير؛ ألهنا واقعة يف حمل اجلملة.)1())...
كال حرف
وقد أجاب الشيخ خالد عن هذا االعرتاض أبمرين :أحدمها :أن ِ
ال يصلح للخربية ،قال(( :ويُدفع أبنه إَّنا مل تفتح مهزة إن بعد كال إذا كانت
مبعىن حقا ألهنا حرف ال يصلح للخربية صالحية حقا هلا))(.)2
كال حيسن الوقوف عليه ،قال(( :حاصله :لو كان مبعىن حقا
واآلخر :أن ِ
ملا كسرت إن ،وهذا االستدالل يف غاية الضعف .يرشدك إليه قول صاحب
"التخمري" انقال عن ابن الدهان وهو "الذي عليه أكثر العلماء :أن كال حيسن
الوقف عليها إذا كان رد األول مبعىن ليس األمر كذلك ،ويكون ما بعدها
مستأنفا ،وحيسن االبتداء هبا إذا كانت مبعىن أال وحقا ،كقوله عز وجل:

﴿ﮄ

ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾(.)5()))4(")3

()1
()2
()3
()4
()5

املنصف من الكالم ،54/2 :وينظر :حاشية الدسوقي.514/1 :
موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب.111 :
املط ِهففني.15 :
التخمري ،164/2 :بتصرف يسري.
شرح قواعد اإلعراب.108 ،107 :
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كال قد جتاب مبا جياب به القسم ،قال(( :وقد يكون كال
وزاد الرضي أبن ِ

مبعىن حقا ،كقوله تعاىل﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ﴾( ،)1و﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾(،)2
فيجوز أن جياب جبواب القسم ،كما يف اآلية ،وأن ال جياب ،كقوله تعاىل﴿ :ﭑ

ﭒﭓ ﭔ ﭕ﴾( ،)3و﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾( ،)4وليست للردع ،إذ ال معىن
له إال ابلنظر إىل ما قبلها))(.)5
القو الثالث:
إنه جيوز أن تكون اسم فعل.
أجاز هذا صاحب الربود الضافية(.)6
قال(( :ولو قيل يف (كال) :إهنا اسم فعل مسماها الزجر والردع ابملعىن
تنون؛ ألهنا التزم فيها التعريف مل يكن بعيدا))(.)7
األول ،وأحلق ابملعىن الثاين ،ومل ِ
وأجازه الدسوقي( )8أيضا.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

املدَّثر.32 :
العلق.6 :
القيامة.20 :
القيامة.26 :
شرح الرضي على الكافية ،478/4 :وينظر :الربود الضافية.1931 :
هو مجال الدين على بن حممد بن أىب القاسم الصنعاين ،ينظر :الربود الضافية والعقود الصافية
الكافلة للكافية ابملعاين الثمانية وافية.1932 :
الربود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية ابملعاين الثمانية وافية.1932 :
ينظر :حاشية الدسوقي على مغين اللبيب.511/1:
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قال(( :كان ميكن أن يكون اسم فعل معناه :ارتدع وانزجر ،إال أن أتدية
املعاين ابحلرف أوىل؛ ألكثريته))(.)1
رد قوله
رد هذا القول السخاوي بقوله(( :وليس معىن الردع والزجر إال ِ
وقد ِ
وإبطاله ،ولو كانت مبعىن ارتدع عن هذا ،وتنبيه على اخلطأ لكانت من أمساء
كال
األفعال ،وإَّنا معناها :ما األمر كما زعمت ،وقد ذهب أبو علي إىل أن ِ
معناها ارتدع وانزجر ،قال :وهو حرف ،وليس ابسم فعل))(.)2
ويفهم من قول الزجاج :إن معىن كال :ارتدع أهنا اسم فعل.
قال الزجاج يف قوله تعاىل:

﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ﴾((( :)3كال :ردع وزجر عن اإلقامة على هذا الظن ،كأنه قال :ارتدع عن
هذا الظن وثق ابهلل))(.)4
قال ركن الدين احلديثي(( :وقول الزجاج :إهنا مبعىن ارتدع وهم؛ ألنه يصري
حينئذ اسم فعل))(.)5
كال
وجتدر اإلشارة هنا إىل ما قاله اخلضري رمحه هللا عن الفراء :إنه يرى أن ِ
ليست امسا وال فعال وال حرفا ،قال(( :وقول الفراء يف َك َّال :ليست امسا وال فعال

()1
()2
()3
()4
()5

حاشية الدسوقي على مغين اللبيب.511/1:
املفضل يف شرح املفصل ابب احلروف.361 :
الشعراء.15 :
معاين القرآن وإعرابه ،85/4 :وينظر.254/5 ،254 ،92/4 :
الكتاب الركين يف تقوية كالم النحوي.1057 :
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وال حرفا ،إَّنا هو تردد من أيها هي لتعارض األدلة عنده ال أهنا خارجة عنها.
واألصح أهنا حرف ،وترد للزجر إذا تقدمها ما يزجر عنه.)1())...
وقد وهم رمحه هللا فيما نقله عنه ،فإن كالم الفراء رمحه هللا كان على كهال(.)2

( )1حاشية اخلضري على ابن عقيل.40/1 :
( )2ينظر :طبقات النحويني واللغويني ،133 :واملقاصد الشافية ،40/1 :وشرح التصريح على
التوضيح ،17/1 :وحاشية يس .25/1 :ويف طبقات النحويني يف ترمجة الفراء" :قال أبو العباس:
ه
أحكم عليها ابالسم وال ابلفعل،
قال اخلليل :ك َال اسم .وقال الفراء :هي بني األمساء واألفعال ،فال ُ
لتغريها
فال أقول :إهنا اسم؛ ألهنا حشو يف الكالم ،وال تنف هرد كما ينفرد االسم ،وأشبهت الفعل ِ
ه
املكين والظاهر؛ ألين أقول يف الظاهر :رأيت كال الزيدين ،ومررت بكال الزيدين ،وكلَّمين كال
يف ِ
الزيدين؛ فال تتغري".
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اخلامتة
يسر يل إمتام البحث ،وسأسجل هنا أبرز ما توصل إليه
احلمد هلل الذي ِ
البحث مستعينا ابهلل:
كال ستة أقوال.
• يف اشتقاق ِ
كال مركبة مل يدلل على ما قال.
كل من ذكر أن ِ
• ِ
كال بسيطة.
• الصواب أن ِ

جوز أن تكون اسم
• من النحويني من يرى أن ِ
كال اسم ،ومنهم من ِ
فعل.
كال حرف.
• قول أكثر النحويني أن ِ
• يضبط بعض احملققني كلمات ،ويكون ضبطه خمال.
كال اسم فعل مل يكن بعيدا.
• لو قيل أبن ِ
• أرى أن بعض تعليالت النحويني فيها تضييق واسع.
جعل كال من األلفاظ املشرتكة بني االمسية واحلرفية ال جيعل هذه
• ْ
األلفاظ تنتقل من القلِة إىل الكثرة.
• تعزى لبعض النحاة أقوال ال جتدها يف كتبهم!
• أجاز بعض النحاة إدخال (أل) على حرف ،والتنوين على فعل ،ومها
من خصائص األمساء!
• بعض من يدعي اإلمجاع ال دليل عنده على ذلك.
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املصادر واملرا ع
الرسائ العلمية:
 الربود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية ابملعاين الثمانية وافيةجلمال الدين علي ابن حممد بن أيب القاسم الصنعاين ،دراسة وحتقيق :حممد عبد
الستار علي أبو زيد ،إشراف :أ.د :أمحد الزين علي العزازي ،وأ.د :الطنطاوي
الطنطاوي جربيل ،جامعة األزهر  -كلية اللغة العربية ابلزقازيق  -الدراسات
العليا  -قسم اللغوايت1428 .ه2007 -م.
اجملالت العلمية:
 جملة الرتاث العريب ،العدد ،115 :رمضان 1430 :ه ،السنة ،29احتاد الكتاب العرب ،دمشق.
 جملة جامعة ابن رشد يف هولندا ،العدد ،14 :بتاريخ 2014/12م.الكتب:

ه
صـحاري ،حتقيق :د.
الع ْوتيب ال ُ
 -1اإلابنة يف اللغة العربية ،ل َسـلَمة بن ُم ْسـلم َ
عبد الكرمي خليفة  -د .نصـ ــرت عبد الرمحن  -د .ص ــالح جرار  -د.
حممد حسن عواد  -د .جاسر أبو صفية ،وزارة الرتاث القومي والثقافة،
مسقط ،سلطنة عمان ،ط1420 ،1 :ه1999 -م.
 -2اإلتقان يف علوم القرآن ،أليب الفضـ ـ ـ ــل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب
بكر الس ـ ـ ـ ـ ــيوطي ،حتقيق :مركز الدراس ـ ـ ـ ـ ــات القرآنية ،جممع امللك فهد،
السعودية ،ط.1 :
 -3ارتش ـ ـ ــاف الض ـ ـ ــرب أليب حيان ،حتقيق :د .رجب عثمان حممد ،مكتبة
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اخلاجني ،مصر ،ط1418 ،1 :ه.
 -4إرشــاد العقل الســليم إىل مزااي الكتاب الكرمي (تفســري أيب الســعود) أليب
السـعود العمادي حممد بن حممد بن مصـطفى ،دار إحياء الرتاث العريب
 بريوت. -5األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــاه والنظــائر يف النحو ،لعبــد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الــدين
السـ ـ ـ ــيوطي ،حتقيق :عبد اإلله نبهان  -غازي خمتار طليمات  -إبراهيم
حممد عبد هللا  -أمحد خمتار الش ـ ـ ـ ـ ـ ـريف ،جممع اللغة العربية بدمشـ ـ ـ ـ ـ ــق،
1407ه1987 -م.
 -6األصـ ـ ـ ـ ــول يف النحو البن الس ـ ـ ـ ـ ـراج ،حتقيق :د .عبد احلس ـ ـ ـ ـ ــني الفتلي،
مؤسسة الرسالة ط1408 ،3 :ه.
 -7إعراب القرآن لألص ـ ـ ـ ـ ـ ــبهاين ،إلمساعيل بن حممد بن الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــل بن علي
القرشـ ــي ،قدمت له ووثقت نصـ ــوصـ ــه :الدكتورة فائزة بنت عمر املؤيد،
فهرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة  -الرايض ،ط1415 ،1 :ه-
1995م.
 -8إعراب القرآن للنح ــاس حتقيق د زهري غ ــازي زاه ــد ،ع ــامل الكت ــب -
بريوت  -ط 1409 ،3 :ه1988 ،م.
 -9إعراب القرآن وبيــانــه ،حمليي الــدين بن أمحــد مص ـ ـ ـ ـ ـ ــطفى درويش ،دار
اإلرشاد للشئون اجلامعية  -محص  -سورية( ،دار اليمامة  -دمشق -
بريوت)( ،دار ابن كثري  -دمشق  -بريوت) ،ط1415 ،4 :ه.
 -10إعراب ثالثني س ـ ـ ـ ـ ـ ــورة من القرآن الكرمي .أليب عبــد هللا احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــني بن
أمحد بن خالويه .حتقيق :أمحد السيد أمحد .املكتبة التوفيقية.
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 -11اإلغراب يف جدل اإلعراب وملع األدلة يف أصول النحو ،البن األنباري،
حتقيق :سعيد األفغاين ،دار الفكر ،ط1391 ،2 :ه1971 -م.
 -12االقرتاح يف علم أصــول النحو ،جلالل الدين الس ــيوطي ،قرأه وعلق عليه
د .حممود سليمان ايقوت ،دار املعرفة اجلامعية1426 ،ه2006 -م.
 -13إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،ملغلطاي بن قليج بن عبد هللا
البكجري املص ـ ـ ـ ــري احلكري احلنفي ،أبو عبد هللا ،عالء الدين ،حتقيق:
أبو عبد الرمحن عادل بن حممد  -أبو حممد أســامة بن إبراهيم ،الفاروق
احلديثة للطباعة والنشر ،ط1422 ،1 :ه2001 -م.
 -14إيضاح الوقف واالبتداء ،حملمد بن القاسم بن حممد بن بشار ،أبو بكر
األنباري ،حتقيق :حميي الدين عبد الرمحن رمضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،مطبوعات جممع
اللغة العربية بدمشق1390 ،ه1971 -م.
 -15اإليض ــاح البن احلاجب ،حتقيق د .موس ــى بناي العليلي ،مطبعة العاين
بغداد.
 -16البحر احمليط يف التفسـ ـ ـ ـ ـ ــري ،أليب حيان حممد بن يوسـ ـ ـ ـ ـ ــف بن علي بن
يوس ـ ــف بن حيان أثري الدين األندلس ـ ــي ،حتقيق :ص ـ ــدقي حممد مجيل،
دار الفكر ،بريوت ،ط1420 :ه.
 -17الربهان يف علوم القرآن ،حملمد بن هبادر بن عبد هللا الزركش ـ ـ ـ ــي أبو عبد
هللا ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعرفة  -بريوت1391 ،ه.
 -18بص ـ ـ ـ ـ ـ ــائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،جملد الدين أبو طاهر
حمم ـ ــد بن يعقوب الفريوزآابدي ،حتقيق :حمم ـ ــد علي النج ـ ــار ،اجمللس
األعلى للش ـ ــئون اإلس ـ ــالمية  -جلنة إحياء الرتاث اإلس ـ ــالمي ،القاهرة،
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1412ه1992 -م.
 -19بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،جلالل الدين السيوطي ،املكتبة
العصرية ،لبنان ،صيدا ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم.
 -20اتج العروس من جواهر القاموس ،حملمد مرتضــى احلســيين الزبيدي ،دار
اهلداية ،حتقيق :جمموعة من احملققني.
 -21اتريخ اإلس ــالم َووفيات املش ــاهري واألعالم ،لش ــمس الدين أبو عبد هللا
عواد
حممد بن أمحد ابن عثمان بن قَ ْامياز الذهيب ،حتقيق :الدكتور بشار ِ
معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،ط2003 ،1 :م.
 -22التبيان يف إعراب القرآن أليب البقاء العكربي ،حتقيق س ـ ـ ـ ــعد كرمي الفقي
دار اليقني املنصورة ،ط1422 ،1 :ه.
 -23التخمري لصــدر األفاضــل القاســم بن احلســني اخلوارزمي ،حتقيق د .عبد
الرمحن بن س ـ ـ ـ ـ ـ ــليمـ ــان العثيمني ،مكتبـ ــة العبيكـ ــان ،الرايض ،ط.1 :
1421ه.
 -24تس ـ ـ ـ ـ ـ ــهيل الفوائد وتكميل املقاص ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،البن مالك حتقيق :حممد كامل
بركات ،دار الكاتب العريب1387 ،ه1967 -م.
 -25التص ـريح مبضــمون التوضــيح :خالد األزهري ،حتقيق :عبد الفتاح حبريي
إبراهيم ،ط1413 ،1 :ه.
 -26متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد حملب الدين حممد بن يوسف (انظر
اجليش) حتقيق :أ.د :علي حممد فاخر وجمموعة .دار الس ـ ـ ــالم .ط،1 :
 1428ه2007 -م.
 -27هتذيب التهذيب ،ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضـ ـ ـ ـ ـ ــل العس ـ ـ ـ ـ ــقالين
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الشافعي ،دار الفكر  -بريوت  -ط1404 ،1 :ه1984 -م.
 -28هتــذيــب الكمــال ،ليوس ـ ـ ـ ـ ـ ــف بن الزكي عبــد الرمحن أبو احلجــاج املزي،
مؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــة الرس ـ ـ ــالة .بريوت .حتقيق :د .بش ـ ـ ــار عواد معروف ،ط،1 :
1400ه1980 -م.
 -29اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب،
دار الشعب – القاهرة.
 -30جامع العلوم يف اص ـ ـ ـ ـ ـ ــطالحات الفنون ،للقاض ـ ـ ـ ـ ـ ــي عبد النيب بن عبد
الرسول األمحد نكري ،املسمى :دستور العلماء ،عرب عباراته الفارسية:
حس ـ ـ ـ ـ ـ ــن هـاين فحص ،دار الكتــب العلميــة  -لبنــان /بريوت ،ط،1 :
1421ه2000 -م.
 -31حجة القراءات البن زجنلة حتقيق :سـ ــعيد األفغاين .مؤس ـ ـس ـ ــة الرس ـ ــالة،
ط1422 ،5 :ه2001-م.
 -32اجلــدول يف إعراب القرآن الكرمي ،حملمود بن عبــد الرحيم صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايف ،دار
الرشيد ،دمشق  -مؤسسة اإلميان ،بريوت ،ط1418 ،4 :ه.
 -33اجلرح والتعـديـل ،أليب حممـد عبـد الرمحن بن حممـد بن إدريس بن املنـذر
التميمي ،الرازي ابن أيب حــامت ،طبعــة جملس دائرة املعــارف العثمــانيــة -
حبيدر آابد الدكن  -اهلند ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت ،ط،1 :
1371ه1952 -م.
 -34اجلىن الداين يف حروف املعاين للحســن بن قاســم املرادي حتقيق د .فخر
الدين قباوة وزميله مكتبة الفيصلية مكة املكرمة ط1403 ،2 :ه.
 -35حاشـ ـ ــية اخلضـ ـ ــري على شـ ـ ــرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .تعليق:
144

السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م

تركي فرحان املص ـ ـ ـ ــطفى .دار الكتب العلمية .بريوت .ط1426 ،2 :
ه2005 -م.
 -36حاش ـ ــية الدس ـ ــوقي على مغين اللبيب البن هش ـ ــام ،للش ـ ــيخ حممد عرفة
الدســوقي ،ضــبطه وصــححه ووضــع حواشــيه :عبد الســالم حممد أمني،
منشـ ـ ـ ـ ـ ــورات حممد علي بيض ـ ـ ـ ـ ـ ـون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
ط1421 ،1:ه2000 -م.
 -37حاشية الصبان على شرح األمشوين ،ط1419 .1 :ه.
الفارسي األصل،
 -38احلجة للقراء السبعة .للحسن بن أمحد بن عبد الغفار
ِ
أيب علي .حتقيق :بدر الدين قهوجي  -بش ـ ـ ــري جوجيايب .راجعه ودققه:
عبد العزيز رابح  -أمحد يوســف الدقاق ،دار املأمون للرتاث  -دمشــق
/بريوت .ط1413 ،2 :ه1993 -م.
 -39خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،لعبد القادر بن عمر البغدادي،
دار الكتـب العلميـة  -بريوت  -حتقيق :حممـد نبيـل طريفي/إميـل بـديع
يعقوب ،ط1998 ،1 :م.
 -40الدر املصـ ـ ــون يف علوم الكتاب املكنون ،أليب العباس ،شـ ـ ــهاب الدين،
أمحد بن يوسـ ـ ــف ابن عبد الدائم املعروف ابلسـ ـ ــمني احلليب ،حتقيق :د.
أمحد حممد اخلراط ،دار القلم ،دمشق.
 -41دراسـ ـ ـ ـ ــات ألسـ ـ ـ ـ ــلوب القرآن الكرمي ،حملمد عبد اخلالق عضـ ـ ـ ـ ــيمة ،دار
احلديث ،القاهرة.
 -42ديوان إبراهيم بن هرمــة ،حتقيق :حممــد جبــار املعيبــد ،مكتبــة األنــدلس،
بغداد1386 ،ه1969 -م.
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 -43ديوان أيب متام الطائي ،فس ـ ـ ـ ـ ـ ــر ألفاظه اللغوية ووقف على طبعه :حميي
الدين اخلياط ،طبع مبناظرة والتزام :حممد مجال ،طبع مرخصــا من نظارة
املعارف العمومية اجلليلة.
 -44ديوان جرير بن عطية .حتقيق :نعمان أمني طه .دار املعارف .مص ـ ـ ـ ـ ـ ــر.
ط.3 :
 -45ديوان ذي الرمة ،ش ـ ـ ـ ـ ــرح أيب نص ـ ـ ـ ـ ــر الباهلي رواية ثعلب ،أليب نص ـ ـ ـ ـ ــر
أمحد بن حامت الباهلي ،حتقيق :عبد القدوس أبو صاحل ،مؤسسة اإلميان
جدة ،ط 1982 ،1 :م 1402 -ه.
 -46ديوان عبيد هللا بن قيس الرقيات ،حتقيق وشــرح :د .حممد يوســف جنم،
دار صادر ،بريوت.
 -47رس ـ ـ ـ ـ ــالة كال يف الكالم والقرآن ،أليب جعفر أمحد بن حممد بن رس ـ ـ ـ ـ ـ ـتم
الطربي ،املكتبة الدولية ،الرايض ،ط1402 ،1 :ه1982م.
 -48رص ـ ـ ـ ـ ـ ــف املباين يف ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح حروف املعاين .ل مام أمحد بن عبد النور
امل ــالقي .حتقيق :أمح ــد حمم ــد اخلراط .مطبوع ــات جممع اللغ ــة العربي ــة
بدمشق.
 -49روح املعاين يف تفسـ ـ ـ ــري القرآن العظيم والسـ ـ ـ ــبع املثاين ،لشـ ـ ـ ــهاب الدين
حممود بن عبد هللا احلس ـ ــيين األلوس ـ ــي ،حتقيق :علي عبد الباري عطية،
دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط1415 ،1 :ه.
 -50الس ـ ـ ــبعة يف القراءات ،أليب بكر أمحد بن موس ـ ـ ــى بن العباس بن جماهد
البغدادي ،حتقيق :ش ـ ـ ـ ـ ـ ــوقي ض ـ ـ ـ ـ ـ ــيف ،دار املعارف .مص ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ط.2 :
1400ه.
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 -51ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح التص ـ ـ ـ ـ ـ ـريح على التوض ـ ـ ـ ـ ـ ــيح أللفية ابن مالك يف النحو ،خالد
األزهري؛ حباش ـ ـ ـ ـ ــية العليمي ،ايسـ ـ ـ ـ ـ ــني بن زين الدين ،املطبعة األزهرية،
1326ه.
 -52ش ــرح الدماميين على مغين اللبيب ،ل مام حممد بن أيب بكر الدماميين،
صــححه وعلق عليه :أمحد عزو عناية ،مؤسـســة التاريخ العريب ،بريوت،
لبنان ،ط1428 ،1 :ه2007 -م.
 -53ش ـ ـ ـ ــرح الرض ـ ـ ـ ــي للكافية ،حتقيق :د .حس ـ ـ ـ ــن احلفظي ود .حيىي بش ـ ـ ـ ــري
مص ــري ،جامعة اإلمام حممد بن س ــعود اإلس ــالمية ط1411 .1 :ه-
1417ه.
 -54شــرح ألفية ابن معط لعبد العزيز بن مجعة بن زيد املوصــلي ابن القواس،
حتقيق :د .علي موســى الشــوملي ،مكتبة اخلرجيي ،ط1405 ،1 :ه-
1985م.
 -55شرح املفصل ،ليعيش بن علي بن يعيش ابن أيب السرااي حممد بن علي،
أبو البقاء ،موفق الدين األس ـ ــدي املوص ـ ــلي ،املعروف اببن يعيش واببن
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانع ،قدم له :الدكتور إميـل بديع يعقوب ،دار الكتـب العلميـة،
بريوت ،لبنان ،ط1422 ،1 :ه2001 -م.
 -56ش ـ ــرح املقدمة الكافية يف علم اإلعراب ملص ـ ــنفها مجال الدين عثمان بن
احلاجب حتقيق :مجال عبد العاطي خميمر أمحد .مكتبة نزار مصـ ـ ـ ـ ــطفى
الباز .مكة املكرمة .ط 1418 ،1 :هـ1997/م.
وجوي ،شــيخ
 -57شــرح قواعد اإلعراب البن هشــام ،حملمد بن مصــطفى ال ُق َ
زاده ،دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة وحتقيق :إمساعيل إمساعيل مروة ،دار الفكر املعاص ـ ـ ـ ـ ـ ــر،
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بريوت  -لبنان ،دار الفكر ،دمشـ ـ ـ ـ ــق  -سـ ـ ـ ـ ــوراي ،ط1416 ،1 :ه-
1995م.
 -58ش ــرح كافية ابن احلاجب للش ــيخ عبد العزيز بن مجعة املوص ــلي ،دراس ــة
وحتقيق وتعليق :د .علي الش ـ ـ ـ ــوملي ،دار األمل ،دار الكندي ،ط،1 :
1421ه2000 -م.
 -59ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح كال وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن يف كتاب هللا عز
وجل ،ملكي بن أيب طالب القيس ـ ـ ـ ـ ــي ،حققه وقدم له وعلق عليه :أ.د.
أمحد حسن فرحات ،دار عمار ،ط 1423 ،1 :ه2003 -م.
 -60ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح نقـ ــائض جرير والفرزدق ،أليب عبيـ ــدة معمر بن املثىن (برواي ــة
اليزيدي عن الس ـ ــكري عن ابن حبيب عنه) ،حتقيق :حممد إبراهيم حور
 ولي ــد حممود خ ــالص ،اجملمع الثق ــايف ،أبو ظيب ،اإلم ــارات ،ط،2 :1998م.
 -61طبقات النحويني واللغويني ،حملمد بن احلسـ ـ ـ ـ ــن بن عبيد هللا بن مذحج
الزبيدي األندلسـ ـ ـ ـ ــي اإلشـ ـ ـ ـ ــبيلي ،أبو بكر ،حتقيق :حممد أبو الفضـ ـ ـ ـ ــل
إبراهيم ،ط ،2 :دار املعارف.
 -62الفوائد الض ـ ـ ـ ـ ـ ــيائية ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح كافية ابن احلاجب ،لنور الدين عبد الرمحن
اجلامي ،دراسة وحتقيق :د .أسامة طه الرفاعي.
 -63الكاش ـ ـ ــف يف معرفة من له رواية يف الكتب الس ـ ـ ــتة ،حلمد بن أمحد أيب
عبد هللا الذهيب الدمش ــقي ،دار القبلة للثقافة اإلس ــالمية ،حتقيق :حممد
عوامة .مؤسسة علو ،جدة ،ط1413 ،1 :ه1992 -م.
 -64الكتاب الركين يف تقوية كالم النحوي (ش ـ ـ ــرح كافية ابن احلاجب) لركن
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الــدين علي بن أيب بكر احلــديثي ،من ابب الفعــل إىل آخر الكتــاب،
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف النحو ،إعداد :حممد بن مرعي بن
حممد احلازمي ،إش ـ ـ ـ ـ ـراف :أ.د :عياد بن عيد الثبييت ،كلية اللغة العربية،
جامعة أم القرى ،مكة1434 .ه.
 -65الكتاب ،لســيبويه أليب البشــر عمرو بن عثمان بن قنرب ســيبويه .حتقيق:
عبـ ــد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم حممـ ــد هـ ــارون دار الكت ــب العلميـ ــة بريوت ،ط،3 :
1408ه.
 -66الكش ـ ـ ـ ـ ـ ــاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،أليب
القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي ،دار إحياء الرتاث العريب -
بريوت ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي.
 -67كفاية املعاين يف حروف املعاين ،لعبد هللا الكردي البيتوشـ ـ ـ ـ ــي ،ش ـ ـ ـ ــرحه
وحققه :شفيع برهاين ،دار اقرأ ،سوراي ،ط1426 ،1 :ه2005 -م.
 -68الكليات أليب البقاء أيوب بن موس ـ ــى الكفوي .حتقيق :عدانن درويش
وحممد املصري .بريوت دار الرسالة .ط1413 .2:ه1993 -م.
 -69الالمات أليب القاس ـ ــم عبد الرمحن بن إس ـ ــحاق الزجاجي ،دار ص ـ ــادر،
بريوت ،ط ،2 :حتقيق:د .مازن املبارك1412 ،ه1992م.
 -70اللباب يف علوم الكتاب ،أليب حفص سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراج الدين عمر بن علي بن
عادل احلنبلي الدمش ـ ـ ـ ـ ـ ــقي النعماين ،حتقيق :الش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ عادل أمحد عبد
املوجود والش ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ علي حمم ــد معوض ،دار الكتــب العلمي ــة ،بريوت،
لبنان ،ط1419 ،1 :ه1998 -م.
ه
ـابورى،
 -71املبســوط يف القراءات العشــر ،ألمحد بن احلســني بن م ْهران النيسـ ِ
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أيب بكر ،حتقيق :سـ ـ ـ ـ ــبيع محزة حاكيمي ،جممع اللغة العربية ،دمشـ ـ ـ ـ ــق،
1981م.
 -72جمالس ثعلب أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب .حتقيق :عبد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
حممد هارون .ط.2 :
 -73احملتسـ ـ ـ ــب يف تبيني وجوه القراءات البن جين ،حتقيق :أ /علي النجدي
انص ـ ـ ــف ود .عبد الفتاح ش ـ ـ ــليب ،اجمللس األعلى للش ـ ـ ــئون اإلسـ ـ ــالمية،
القاهرة1389 ،ه1969 -م.
 -74احملرر الوجيز يف تفس ـ ـ ـ ـ ـ ــري الكتــاب العزيز البن عطيــة .حتقيق :أ /عبــد
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم عبد الش ـ ـ ـ ـ ـ ــايف حممد دار الكتب العلمية – بريوت :ط،1 :
1413ه– 1993م.
 -75املس ــائل احللبيات أليب علي الفارس ــي ،حتقيق أ.د حس ــن هنداوي ،دار
القلم ،دمشق ،ط1407 ،1 :ه.
 -76معاين احلروف ،أليب احلسـ ـ ـ ــن علي بن عيسـ ـ ـ ــى الرماين النحوي ،حتقيق
وتقدمي :د .عبد الفتاح إمساعيل شـ ـ ـ ــليب ،دار الشـ ـ ـ ــروق ،جدة ،ط،2 :
1401ه1981م.
 -77معاين القراءات ،حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منص ـ ــور ،مركز
البحوث يف كليــة اآلداب  -جــامعــة امللــك س ـ ـ ـ ـ ـ ــعود ،اململكــة العربيــة
السعودية ،ط1412 ،1 :ه1991 -م.
 -78معاين القرآن ليحىي بن زايد الفراء عامل الكتب .بريوت .الطبعة الثالثة:
1403ه1983 -م.
 -79معاين القرآن وإعرابه للزجاج ،شرح وحتقيق :د .عبد اجلليل عبده شليب.
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عامل الكتب .ط1408 ،1 :ه1988 -م.
 -80مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،لعبد هللا بن يوسـ ـ ـ ـ ــف بن أمحد مجال
الدين ،ابن هشـ ـ ـ ـ ـ ــام ،حتقيق :د .مازن املبارك /حممد علي محد هللا ،دار
الفكر ،دمشق ،ط1985 ،6 :م.
 -81املغين يف النحو لتقي الدين أيب اخلري منصـ ـ ـ ــور بن فالح اليمين ،حتقيق:
د .عبد الرزاق عبد الرمحن أسعد السعدي ،ط1999 ،1 :م.
 -82املفصل يف علم العربية للزخمشري .حتقيق د .حممد عز الدين السعيدي.
دار إحياء العلوم – بريوت .ط1410 ،1 :ه– 1990م.
 -83املفض ـ ـ ـ ــل يف ش ـ ـ ـ ــرح املفص ـ ـ ـ ــل ابب احلروف ،لعلم الدين علي بن حممد
السـ ــخاوي ،حققه وعلق حواشـ ــيه د .يوسـ ــف احلشـ ــكي ،عمان ،وزارة
الثقافة2002 ،م.
 -84املقاص ـ ــد الش ـ ــافية يف ش ـ ــرح اخلالص ـ ــة الكافية ،أليب إس ـ ــحق إبراهيم بن
موس ـ ـ ـ ـ ـ ــى الش ـ ـ ـ ـ ـ ــاطيب ،حتقيق :جمموعة حمققني ،معهد البحوث العلمية
وإحيــاء الرتاث اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي جبــامعــة أم القرى ،مكــة املكرمــة ،ط،1 :
1428ه2007 -م.
 -85مقالة كال ،ألمحد بن فارس ،حققه وقدم له :د .أمحد حس ـ ــن فرحات،
املكتبة الدولية ،الرايض ،ط1402 ،1 :ه1982م.
 -86املقتضب ،أليب العباس حممد بن يزيد املربد ،عامل الكتب ،بريوت ،حتقيق:
حممد عبد اخلالق عضيمة ،القاهرة1399 ،ه.
 -87املنصف من الكالم على مغين ابن هشام ،لتقي الدين أمحد بن حممد
الشمين ،مكتبة األعيان ،ط1427 ،1 :ه2006 -م.
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 -88موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب ،خلالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن
اجلرجاوي األزهري ،حتقيق :عبد الكرمي جماهد ،الرسالة  -بريوت،
حممد
ِ
ط 1415 ،1 :ه1996 ،م.
 -89النجم الثاقب شرح كافية ابن احلاجب ل مام املهدي صالح بن علي.
حتقيق :د .حممد مجعة حسن نبعة .مؤسسة اإلمام زيد بن علي الثقافية.
اجلمهورية اليمنية .ط1424 ،1 :ه2003 -م.
 -90اهلداية يف النحو ،إعداد :اجملمع العلمي اإلسالمي  -جلنة إعداد الكتب
الدراسية -لطالب العلوم اإلسالمية  -شعبان  1401ه ،ح ِققه وعلِق
َّحود.
عليه :علي بن انيف الش ُّ
 -91مهع اهلوامع يف ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح مجع اجلوامع ،لعبــد الرمحن بن أيب بكر ،جالل
الدين الس ـ ــيوطي ،حتقيق :عبد العال س ـ ــامل مكرم ،مؤسـ ـ ـس ـ ــة الرس ـ ــالة،
1413ه1993م.
 -92الوايف ابلوفيات ،لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ،دار إحياء
الرتاث ،حتقيق :أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى ،بريوت1420 ،ه-
2000م.
 -93الوقف على كال وبلى يف القرآن الكرمي ،دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة منهجيــة متــدرجــة،
وتدريبات ،واختبارات .خادم القرآن :أبو عبد الرمحن مجال بن إبراهيم
القرش ،ط1426 ،1425 ،1 :ه .دار ابن اجلوزي للنشـ ـ ـ ـ ــر والتوزيع.
الدمام.
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()4
من بالغة االلتفات يف آيات األحكام
د .عبدالعزيز بن سعود بن عبد البديّع
• أستاذ مساعد ،قس البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي -
كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
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امن بالغة االلتفات يف آايت األحكام.
ملخص البحث

العنوان :امن بالغة االلتفات يف آايت األحكام.

البحث يف جممله إىل كش ـ ـ ــف وإبراز أس ـ ـ ـ ـرار النِظم القرآينِ همن
يهدف هذا
ُ
فن االلتفات الوارد يف آايت األحكام؛ َّ
ألن القرآن الكرمي
خالل دراس ــة وحتليل ِ
حمور ال ِدراس ـ ـ ـ ــات البالغيِة ،ويف س ـ ـ ـ ــبيل حتقيق هذا اهلدف َّ
فإن الباحث قد
هو ُ
التطبيقي ،واإلكثار همن الش ـ ـ ـواهد القرآنيِة
اعتمد يف دراس ـ ـ ــته هذه على اجلانب
ِ
حتليال بالغيًّا فنِـيًّا مجاليًّا ،يُ ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهم يف إظهار
املتعلِقة آبايت األحكام ،وحتليلها ً
قيمة االلتفات الفنِية ،وخصائصه التعبريية ،ولطائفه البالغيِة.

لت هذه الدراس ـ ـ ــة تعريف االلتفات ،وش ـ ـ ــروطه ومبناه؛ ألنه يقوم
وقد تناو ْ
على ِاحتاد معىن الطرفني ،خبالف التجريد؛ لقيام مبناه على املغايرة بني املعنيني،
ُمثَّ دراسة صور االلتفات املشهورة عند البالغيني ،وأهنا ست صور حاصلة همن
ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ثالث ــة يف اثنني ،هي :االنتق ــال همن أح ــد الطرق الثالث ــة :التكلِم أو
اخلطاب أو الغيبة إىل طريق آخر ،إض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ًة إىل الوقوف عند بالغة االلتفات؛
ألنه يُـ َع ُّد همن ص ـ ـ ــور خروج الكالم عن مقتض ـ ـ ــى الظِاهر اليت تُ ْكس ـ ـ ــب الكالم
ُح ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنًـا وهبـاءً؛ إذ االلتفـات يُـ َعـ ُّد ظـاهرًة أس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوبيـة ابرزة يف آايت األحكـام،
البحث َّ
أن آايت األحكام
تسرتعي االنتباه ،وتستدعي ال ِدراسة ،كذلك وضَّح
ُ
َّ
ـرعي ،وأ َّن هدفها :رس ـ ــالةُ القرآن العمليِة اليت تنري
هي :اليت يتعلق هبا ُحكْم ش ـ ـ ِ
السبيل ل نسان يف حياته.
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الباحث َّناذج همن بالغة ص ـ ـ ـ ــور االلتفات يف آايت األحكام؛
أخريا أورد
ُ
و ً
كاش ًفا عن أسراره البالغيِة.
لعل همن أبرز نتائج هذه الدراسـ ـ ــةَّ :
ختتص به اللغة
أن أسـ ـ ــلوب االلتفات ُّ
و َّ
العربيِـة دون غريها همن اللغـات ،و َّ
أن َم ْن ميعن النظر يف شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواهد االلتفـات يف
القرآن الكرمي ،يتِضح له أهنا تشتمل على كث ٍري همن األسرار البالغيِة ،واللطائف
وحتِرك األحاسيس واملشاعر.
هتز العواطفُ ،
األدبية اليت ِ
رب
وهللا املوفِق واهلادي إىل س ـ ـ ـ ـ ـ ـواء الس ـ ـ ـ ـ ــبيل ،وآخر دعواان أ ْن احلمد هلل ِ
العاملني.
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Summary
Title: Switching Linguistic in Quran Verses
This research is generally aiming to point out the main
characteristic of Quran writings through studying and
analyzing the switching linguistic art used in writing the
holy Quran that clearly noticed at conditions verses, as the
Holy Quran is the main source of linguistic rhetoric studies,
therefore, the scholar based his study on this side using the
Holy Quran as proofs as he can, specially the verses related
to conditions, and analyze them in rhetoric, artistic and
analytical thinking, the way that frame the switching
linguistic arts and its characteristics and its rhetoric
linguistic.
This study is pointing out the switching linguistic and
its conditions as it is based on the unity of the two parties,
in contrary to abstract as it is based on the differences
between two meanings. And studying the main forms of
switching linguistic types as per rhetoric scholars, as they
are 6 forms reached out from multiplying three by two
(speech, addressing, passive or other forms. Then
concentrating on switching linguistics as this form is
transforming the speech from its normal form to up
normality with all the sweetness, clarities and strength of
the speech. The switching linguistic a well talented
approach that can draw the attention and requires the
studies, and the study has made it clear that the condition
verses of Holy Quran requires the most attentions due to its
educational approach for mankind life.
Lastly, the scholar provided the rhetoric models of the
switching linguistic forms in condition verse pointing out
its mysteries.
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The main outcome of this study is: the switching
linguistic style only found in the Arabic Language, and
whoever observes the switching linguistic in Holy Quran,
can clarify its linguistic mysteries and secrets, and the
sweetness of the language art that touches the human
emotions and move the senses and feelings.
And God Leads to the right path and Pries to Allah.
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املق ّدم ـ ـ ـ ــة

السالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
رب العاملني ،والصالةُ و ُ
احلمد هلل ِ
احلق؛ رمحةً للعاملني،
سيِد البلغاء ،وإمام الفصحاء ،أرسله هللا تعاىل ابهلدى ودين ِ
وحسن البيان ،صلِى هللا عليه وعلى آله وصحبه،
وآاته الفصاحة وجوامع ال َكلهم،
َ
كثرياَّ ،أما بعد:
َ
وسلَّم ً
تسليما ً
َّ
حرك همهَم الدارسني والباحثني
كتاب هللا اخلالد ،الذي َّ
فإن القرآن الكرمي هو ُ
منذ نزوله إىل أ ْن تقوم الساعة ،فأقبل العلماءُ على دراسته آانء الليل وأطراف
النهار ،وذهبوا يبحثون عن بالغته وفصاحته ،ويكشفون عن ِه
سر إعجازه ،ومجال
نظمه.
موضوع يتعلَّق ببالغة كتابه
ولعلَّه همن تيسري هللا تعاىل يل أ ْن وفَّقين الختيار
ٍ
العزم على
املبني بعنوان « :امن بالغة االلتفات يف آايت األحكام»
ُ
فعقدت َ
دراسته ألسباب منها:
1ـ ـ ـ ارتباط هذا املوضوع ٍ
بغاية شريفة ،أال وهي :خدمة كتاب هللا تعاىل،
الذي ال أيتيه الباطل همن بني يديه وال همن خلفه ،تنزيل همن ٍ
حكيم محيد.
ٌ
2ـ ـ ـ َّ
أحد طرق العرب يف التفنِن والتلوين يف كالمهم،
أن االلتفات يُـ َع ُّد َ
ومظهرا همن مظاهر شجاعة العربيِة.
ً

3ـ ـ ـ َّ
أن االلتفات يثري انتباه السامع ،ويعمل على إيقاظ النفس وتطريتها،
وجتديد النشاط فيهاَ ،وَدفْع السأم وامللل عنها.
ه
 4ـ ـ إضاف ًة إىل َّ
اهتم هبا علماء اللغة يف
أن االلتفات من املوضوعات اليت ِ
ه
عموما ،والبالغة القرآنية
كتبهم؛ وذلك ملا له من أمهية كربى يف البالغة العربية ً
خصوصا.
ً
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ولع َّ امن أبرز أهدا دراسة هذا املوملوع ما يلي:
 1ـ ـ إدراك ِه
سر إعجاز كتاب هللا تعاىل ،وبيان ما فيه همن بالغة وفصاحة،
وقد أشار إىل ذلك اهلدف أبو ٍ
هالل العسكري (ت395ه) بقولهَّ :
أحق
(إن َّ

علم البالغة،
العلوم ابلتعلُّم ،وأوالها ابلتح ِفظ ـ ـ ـ بعد املعرفة ابهلل َّ
جل ثناؤه ـ ـ ـ ُ
إعجاز كتاب هللا تعاىل.)1()...
ومعرفة الفصاحة الذي به يُـ ْعرف
ُ
التطبيقي أبرقى الشواهد القرآنية؛
البالغي يف جانبه
 2ـ ـ حماولة إثراء البحث
ِ
ِ
َّ
حمور الدراسات البالغيِة.
ألن كتاب هللا تعاىل هو ُ
 3ـ ـ َّ
أن دراسة هذا املوضوع  -أعين :همن بالغة االلتفات يف آايت األحكام

ـ ـ وإبرازه لطلبة العلم ،سوف يُ ْسهم ـ ـ مبشيئة هللا تعاىل ـ ـ يف إثراء وتزويد املكتبة
العربية ٍ
بعدد همن البحوث يف َح ْقل الدراسات القرآنية ،اليت تكشف عن ِه
سر
ِ
إعجاز القرآن الكرمي ،وبلوغه الدرجة العالية الرفيعة يف البالغة والفصاحة.
َّأما منهج البحثَّ ،
التطبيقي
فإن هذا البحث يعتمد املنهج التحليلي
ِ
وش ْرحه وتوضيح معناه،
النص القرآينَ ،
املتكامل ،الذي يتطلَّب مين معايشة ِ
حتليال بالغيًّا؛ الستنتاج واستخراج
واستنباط احلكم
الشرعي املستفاد منه ،وحتليله ً
ِ
مواضع االلتفات يف هذه اآلايت ،وبيان صوره وأسراره البالغيِة ،مستعينًا يف ذلك
البالغي.
ـ ـ بعد هللا تعاىل ـ ـ على كتب التفسري ذات االهتمام ابجلانب
ِ
وقد انتظم هذا البحث يف :مق ِدمة ،ومتهيد ،وثالثة مباحث ،وخامتة.

يف املق ّدمة ذكرت :أمهية املوضوع وأسباب اختياره ،وأهدافه ،ومنهجه،
وخطة البحث.
(( )1كتاب الصناعتني) أليب هالل العسكري ،ص.1
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وعنوان التمهيد :االلتفات :تعريفه ،وشروطه ،ومبناه.
َّأما املباحث الثالثة فهي:

املبحث األو  :صور االلتفات عند البالغيني ،وموقعه همن علوم البالغة،
ه
البالغي.
وسِره
ِ

واملبحث الثاين :آايت األحكام :ضابطها ،عدد آايهتا ،موضوعها،
ضلها ،أقسامها.
فَ ْ
َّأما املبحث الثالث فهوَّ :ناذج همن بالغة صور االلتفات يف آايت

األحكام.

لت
ختمت البحث خبامتة
بعد ذلك
ُ
توص ُ
ُ
أهم النتائج اليت ِ
أوجزت فيها ِ
إليهاُ ،مثَّ أتبعتها بذكر فهرس املصادر واملراجع.
العلي القدير أ ْن جيعل عملي املتواضع
ويف ختام هذه املق ِدمة :أسأل هللا ِ
خالصا لوجهه الكرمي ،وأ ْن يرزقنا السداد يف القول ،واإلخالص يف العمل،
هذا ً
مسيع قريب
وينفع به َّ
كل َم ْن قرأه ،أو اطَّلع عليه ،وأ ْن جيعله ُم َسد ً
َّدا مبارًكا ،إنه ٌ
جميب الدعاء.
حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
وصلِى هللا وسلِم وابرك على نبيِنا ِ
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التمهيد:
االلتفات :تعريفه ،وشروطه ،ومبناه.
أوال :تعريف االلتفات.
ً
ت» يف املعاجم اللغوية ،تدور حول املعاين التالية:
أ -يف اللغة :مادة «لََف َ
اللي ،والصرف.
ِ

(لفت الشيءَ لَ ْفتًا ،أي :لواه على غري
يقول أمحد بن فارس (ت 395ه)َ :
جهدا وقوًة؛ إذ يصرفه إىل ذات اليمني
جهته ،وهذا التوجيه يستلزم همن القائم به ً
ُّ
تلوي الشيء على شيء)(.)1
أصل صحيح ،يدل على ِ
والشمال ،والالم والفاء ٌ
التفاات،
التفت ً
ت وجهه عن القوم :صرفه ،و َ
وجاء يف "لسان العرب"( :لََف َ
ف وجهه إليه...
صَر َ
َّت إىل الشيء ،و َ
ت :أكثر منه ،وتلف َ
والتِل ُف ُ
التفت إليهَ :
فالان عن رأيه ،أي :صرفته عنه،
ت ً
ولفته يلفته لفتًا :لواه على غري جهتهَ ...ولََف ُ
ومنه :االلتفات)(.)2

ويقول الفريوزآابدي (ت817ه)( :لفته يلفته :لواه ،وصرفه عن رأيه ،ومنه:

االلتفات والتلفُّت)(.)3

وحقيقة االلتفات ـ ـ كما أشار إىل ذلك ابن األثري (ت637ه) ـ ـ مأخوذةٌ
همن التفات اإلنسان عن ميينه ومشاله ،فهو يُـ ْقبل بوجهه اترة كذا ،واترة كذا(.)4
()1
()2
()3
()4

(معجم مقاييس اللغة) ألمحد بن فارس ،ص ،198حتقيق :عبدالسالم هارون.
(لسان العرب) البن منظور ،379/3 ،مادة «لفت».
ت».
(القاموس احمليط) للفريوز آابدي ،157/1 ،مادة «لََف َ
(املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر) البن األثري.181/2 ،
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لعل األصمعي (ت216ه) هو َّأول َم ْن ذكر االلتفات دون أ ْن يذكر له
و َّ
تعري ًفا؛ ودليل ذلك ما أورده أبو هالل العسكري (ت395ه) يف كتابه
«الصناعتني» إذ يقول( :عن حممد بن حيىي الصويل ،قال :قال األصمعي:
أتعرف التفااتت جرير؟ قلت :ال ،فما هي؟ قال(:)1
ودعـن ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـلـيـمـى
أتـنس ـ ـ ـ ـ ــى إذ تـ اّ

بعود بشـ ـ ـ ـامة ،سـ ـ ـ ـ اقي البشـ ـ ـ ـام(!)2

أال تراه ُم ْق ًبال على هش ْعرهُ ،مثَّ التفت إىل البَ َشام فدعا له)(.)3
التحول همن معىن إىل معىن؛ َّ
ألن الشاعر انتقل همن
فاألصمعي هنا نظر إىل ِ
توديع سلمى له ،إىل الدعاء للبشام.
بَّ -أما االلتفات يف اصطالح البالغيني فله تعريفان مشهوران؛ أحدمها
للجمهور ،واآلخر للسكاكي.
(التعبري عن معىن بطريق همن الطرق
عرفوا االلتفات أبنه:
فاجلمهور َّ
ُ
الثالثة( ،)4بعد التعبري عنه بطريق آخر منها)(.)5
وتعريف اجلمهور لاللتفات هو التعريف املشهور والشائع يف كتب البالغة،
وقد سار عليه أكثر البالغيني.
()1

()2
()3
()4
()5

(ديوان جرير) بشرح حممد بن حبيب.379/1 ،
للمربد ،478/2 ،و(العمدة) البن رشيق القريواين،
والبيت من شواهد( :الكامل يف اللغة واألدب) ِ
 ،48/2و(روضة الفصاحة) لزين الدين الرازي ،ص.255
َالب َشام هو :شجر ذو ساق وأفنان وورق وال مثر له.
(الصناعتني) للعسكري ،ص.392
يراد ابلطرق الثالثة :التكلُّم ،واخلطاب ،والغيبة.
(اإليضاح يف علوم البالغة) للخطيب القزويين.74/1 ،
162

السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م

َّأما السكاكي (ت626ه) فريىَّ :
التعبري عن املعىن بطر ٍيق
أن االلتفات هو ُ
ـ ـ ـ همن الطرق الثالثة «التكلم واخلطاب والغيبة» ـ ـ ـ خمالف ملقتضى الظاهر سواء
سبقه تعبري آخر إبحدى هذه الطرق ،أو مل يسبقه؛ حيث يقول يف تعريفه:
(واعلمَّ :
خيتص
أن هذا النوع ـ ـ ـ أعين :نقل الكالم عن احلكاية إىل الغيبة ـ ـ ـ ال ُّ
كل
ابملسند إليه ،وال هذا القدر ،بل احلكاية واخلطاب والغيبة ثالثتهما ،ينقل ِ
التفاات عند علماء املعاين)(.)1
النقل ً
واحد منها إىل اآلخر ،ويُ َس َّمى هذا ُ
ه
يتبني لنا َّ
أن العالقة بني الرأيني
ومن خالل التعريفني السابقني لاللتفاتَّ ،
عرب عنه اخلطيب القزويين (ت739ه)
هي :عالقة عموم وخصوص ،وهذا ما َّ
التفات عنده ـ ـ أي :عند الس ِكاكي ـ ـ همن غري
(فكل التفات عندهم
بقوله:
ٌ
ِ

عكس)(.)2

أخص همن تعريف أيب يعقوب الس ِكاكي؛
إذًا :تعريف اجلمهور لاللتفات ُّ
أخص منه
إذ يقول السعد التفتازاين (ت792ه)( :االلتفات بتفسري اجلمهور ُّ
بتفسري السكاكي؛ َّ
أعم همن أ ْن يكون قد ُع ِرب عن معىن بطريق
ألن النقل عنده ُّ
همن الطرق الثالثةُ ،مثَّ ُعهِرب عنه بطريق آخر ،أو يكون مقتضى الظاهر :التعبري
فكل التفات
عنه بطر ٍيق منها فعدل إىل اآلخر ،وعند اجلمهور ٌّ
خمتص ابألولُّ ،
التفات عنده همن غري عكس)(.)3
عندهم
ٌ
أيضا «شجاعة العربية» وقد مسَّاه بذلك ابن جين
وااللتفات يُ َس َّمى ً

(( )1مفتاح العلوم) للسكاكي ،ص.199
(( )2اإليضاح يف علوم البالغة) للقزويين.75/1 ،
(( )3املطول) للسعد التفتازاين ،ص ،132 -131ولالستزادة انظر( :عروس األفراح يف شرح تلخيص
املفتاح) للبهاء السبكي 465/1 ،ـ ـ ـ .466
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(ت392ه) يف «اخلصائص»( ،)1وابن األثري (ت637ه) يف «املثل
السائر»( ،)2وأمحد بن إمساعيل احلليب (ت737ه) يف «جوهر الكنز»

()3

والعلوي (ت749ه) يف «الطراز»(.)4
قائال( :وإَّنا ُمسِي
ابن األثري هسِر تسمية االلتفات بشجاعة العربية ً
وقد َّ
علل ُ
ألن الشجاعة هي :اإلقدام ،وذاك َّ
بذلك؛ َّ
الرجل الشجاع يركب ما ال
أن َّ
يتورده سواه ،وكذلك هذا االلتفات يف الكالمَّ ،
فإن
يستطيعه غريهَّ ،
ويتورد ما ال ِ
ص به دون غريها همن اللغات)(.)5
اللغة العربية ختت ُّ
إضاف ًة إىل َّ
(دليل على ح ِدة ذهن البليغ ،ومت ِكنه همن
أن االلتفات هوٌ :
ابلكر
يتصرف الشجاع يف جمال الوغى ِ
تصريف أساليب كالمه كيف شاء ،كما ِ
الفر)(.)6
و ِ
اثنيًا :شروط االلتفات.

هناك شرو ٌط اشرتطها مجهور البالغيني البُ َّد همن حت ِققها يف أسلوب
االلتفات ،ميكن إمجاهلا يف اآليت:
-1أ ْن يكون التعبري الثاين على خالف ما يقتضيه ظاهر السياق ،ويرتقِبه
السامع.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

انظر( :اخلصائص) .360/2
انظر( :املثل السائر) .181/2
انظر( :جوهر الكنز) ص.118
انظر( :الطراز) .131/2
(املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر) .181/2
(تفسري التحرير والتنوير) البن عاشور.171/1 ،
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إ ًذا :االلتفات عند اجلمهور يتحقَّق بتعبريين اثنني ،اثنيهما يكون على
خالف مقتضى الظاهر.
وخرج هبذا الشرط (قول القائل« :أان زيد ،وأنت عمرو»؛ ألنه وإ ْن كان
كل منهما أنه قد ُعهِرب فيه عن معىن ،وهو :الذات بطريق الغيبة،
يصدق على ِ
بعد التعبري عنه بطريق آخر ،وهو :التكلُّم يف األول ،واخلطاب يف الثاينَّ ،إال َّ
أن

التعبري الثاين يقتضيه ظاهر الكالم ،ويرتقِبه السامع)(.)1

َّأما الس ِكاكي فلم يشرتط يف االلتفات كونه يف تعبريين ،بل يكتفي أب ْن
يكون التعبري على خالف مقتضى ظاهر حال املخاطب ،حىت ولو كان يف
تعب ٍري واحد.
أن االلتفات ال يكون َّإال يف مجلتني ،مبعىن :أنه ال يكون يف ٍ
َّ -2
مجلة
واحدة(.)2

والظاهر َّ
أن البالغيني يريدون ابجلملتني :الكالمني املستقلني؛ حىت ميتنع
االلتفات بني الشرط وجوابه.
عائدا يف نفس األمر إىل املنتقل عنه،
-3أ ْن يكون الضمري يف املنتقل إليه ً
أحسن إليه» ليس همن قبيل
أي :إىل امللتفت عنه ،فقوهلم ً
مثالْ « :
أكرم ز ًيدا ،و ْ
االلتفات؛ َّ
ألن ضمري «أنت» الذي هو فاعل «أكرم» غري الضمري يف «إليه»

(( )1حاشية حممد الدسوقي على خمتصر السعد ،ضمن شروح التلخيص) .465/1
( )2انظر( :عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح ،ضمن شروح التلخيص) للبهاء السبكي،
.471-470/1
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ٍ
فاألول للمخاطب ،والثاين لزيد(.)1
فالضمريين ليسا
لشخص واحدِ ،
اثلثًا :مبىن االلتفات.

مما تقدَّم يتِضح لناَّ :
أن مبىن االلتفات يقوم على ِاحتاد معىن الطريقني ،وهو
بذلك خيتلف عن التجريد()2؛ َّ
ألن مبىن التجريد يقوم على املغايرة بني املعنيني؛
شخصا آخر.
ألنه ُجيِهرد همن الشخص
ً

يقول الدسوقي( :مبىن التجريد على املغايرة ،وااللتفات على احتِاد املعىن،

هذا هو التحقيق خالفًا مل ْن قال :ال منافاة بينهما)(.)3
َ

( )1انظر( :فصول من علم املعاين) للدكتور :هالل عطا هللا عثمان ،ص.137
أمر آخر مثله يف تلك الصفة؛
(َّ )2
عرف البالغيون التجريد بقوهلم (هو :أ ْن يـُْنتزع من أم ٍر ذي صفة ٌ
مبالغةً يف كماهلا فيه)( .اإليضاح يف علوم البالغة) للقزويين .374/2
(( )3حاشية الدسوقي على خمتصر السعد ،ضمن شروح التلخيص) .464/1
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املبحث األو :
صور االلتفات عند البالغيني ،وموقعه همن علوم البالغة ،ه
البالغي.
وسِره
ِ
أوال :صور االلتفات عند البالغيني.
ً
املشهور عند البالغيني َّ
أن لاللتفات ست صوٍر حاصلة همن ضرب ثالثة
يف اثنني ،هي :االنتقال همن أحد الطرق الثالثة :التكلُّم ،أو اخلطاب ،أو الغيبة
إىل طريق آخر ،وهذه الصور هي:
أ-االلتفات امن التكلَّ إىل اخلطاب.

قال تعاىل﴿ :ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾(.)1
فالتفت همن التكلُّم يف قوله
األصل ومقتضى الظاهر أ ْن يقال :وإليه أرجع،
َ
ُ
ه
يل َال أ َْعبُ ُد} إىل اخلطاب يف قوله تعاىل{ :تُـ ْر َج ُعون} وذلك مبالغةً
تعاىلَ { :وَما َ
النجار يف موعظة قومه أهل
يف التهديد ،وهذه اآلية الكرمية حكاية عن حبيب َّ
القرية يف اإلميان ،واتِباع املرسلني ،وحتذيرهم همن عاقبة خمالفة أمر هللا تعاىل.
فكأنه قال :كيف ال ختافون َم ْن ترجعون إليه فيحاسبكم على ما ق ِدمتم؟

احتجاج منه عليهم ،وأضاف الفطرة
يقول القرطيب (ت671ه)( :وهذا
ٌ
ألن ذلك نعمة عليه تُوجب الشكر ،والبعث إليهم؛ َّ
إىل نفسه؛ َّ
ألن ذلك وعي ٌد
شكرا ،وإضافة البعث إىل
يقتضي الزجر ،فكان إضافة النعمة إىل نفسه أظهر ً
أثرا)(.)2
الكافر أبلغ ً
( )1سورة يس ،اآلية .22
(( )2اجلامع ألحكام القرآن) للقرطيب.21/15 ،
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وقد أشار بدر الدين الزركشي (ت794ه) إىل الصلة النفسية بني االلتفات
وفائدته وقيمته البالغيِة يف هذه اآلية الكرمية؛ إذ يقول( :وفائدته أنه أخرج
وإعالما أبنه
الكالم يف معرض مناصحته لنفسه ،وهو يريد نُصح قومه؛ تلط ًفا
ً
التفت إليهم لكونه يف مقام ختويفهم ودعوهتم إىل هللا)(.)1
يريده لنفسه ،مثِ َ
ب-االلتفات امن التكل إىل الغيبة.
قال تعاىل:

﴿ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

ﱽ﴾(.)2

االلتفات يف قوله تعاىل{ :فَ ه
ك} حيث انتقل همن التكلِم يف قوله
ص هِل لَربهِ َ
َ
ه
ك} َّ
ألن االسم الظاهر يُـ َع ِد همن
تعاىل{ :إه َّان أ َْعطَْيـنَ َ
اك} إىل االسم الظاهر{ :لَربهِ َ
فصل لنا».
قبيل الغيبة ،فكان مقتضى الظاهر أ ْن يقال « :هِ
وفائدة االلتفات يف اآلية الكرمية ـ ـ كما يقول الدسوقي (ت1230ه)-
هيَّ :
يستحق
الرب حثًّا على فعل املأمور به؛ ألن َم ْن يريبك
ِ
(أن يف لفظ ِ

العبادة)(.)3

ج -االلتفات امن اخلطاب إىل التكل .
قال تعاىل﴿ :ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

ﱣ﴾(.)4
()1
()2
()3
()4

(الربهان يف علوم القرآن) للزركشي.198/3 ،
سورة الكوثر ،اآليتان .2-1
(حاشية الدسوقي على خمتصر السعد) .468/1
سورة هود ،اآلية .90
168

السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م

ٌ ه
استَـ ْغ هفُروا َربَّ ُك ْم}
ففي اآلية الكرمية
التفات من اخلطاب يف قوله تعاىلَ { :و ْ
إىل التكلُّم يف قوله{:إه َّن َرهِيب} ومقتضى الظاهر أ ْن يقالَّ « :
إن ربكم» وهذا
االلتفات يفيد َّ
رب املخاطبني يف اآلية
أن هللا تعاىل واح ٌد ال شريك له ،وهو ُّ
ورب نبيهِهم شعيب عليه السالم.
الكرميةِ ،
د -االلتفات امن اخلطاب إىل الغيبة.
قال تعاىل:

﴿ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ
ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾(.)1
التفت همن اخلطاب يف قوله تعاىلُ { :كنتُ ْم} إىل الغيبة يف قوله:
حيث َ
{هبههم} وكان مقتضى الظاهر أ ْن يقال« :وجرين بكم».
يقول ابن يعقوب املغريب (ت1110ه)( :فقد ُعهِرب بطريق اخلطاب يف قوله

«كنتم» ُمثَّ بطريق الغيبة يف قوله «هبم» ففيه االلتفات)(.)2
السر البالغي هلذا العدول وااللتفات همن اخلطاب إىل الغيبة يف هذه اآلية
و ُّ
التعجب همن فعل الك ِفار.
الكرمية هو :التعظيم ،و ُّ

يقول بدر الدين الزركشي (ت794ه)( :كان اخلطاب مع الناس :مؤمنهم
وكافرهم؛ بدليل قوله تعاىلُ { :ه َو الَّ هذي يُ َسهِريُُك ْم هيف الَْهِرب َوالْبَ ْح هر} فلو قال:

( )1سورة يونس ،اآلية .22
(( )2مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح ،ضمن شروح التلخيص) البن يعقوب املغريب.471/1 ،
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الذم للجميع ...وقيل :ألهنم وقت الركوب حضروا؛ ألهنم
«وجرين بكم» للزم ِ
جرت هبم الرايح
خافوا اهلالك ،وتقلُّب الرايح ،فناداهم نداء احلاضرين ،وملا ْ
ِ
ذ ِكرهم هللا بصيغة الغيبة)(.)1
هـ ـ ـ االلتفات امن الغيبة إىل التكلّ .
قال تعاىل:

﴿ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ﴾(.)2
حيث انتقل همن االسم الظاهر ـ ـ وهو لفظ اجلاللة «هللا» ـ ـ الذي يُـ َع ُّد همن
قبيل الغيبة إىل التكلُّم يف قوله تعاىل{ :فَ ُس ْقنَاهُ} ،وكان مقتضى الظاهر أ ْن يقال
"فساقه".
موض ًحا وحملِ ًال االلتفات يف اآلية الكرمية ـ ــ:
ويقول ابن يعقوب املغريب ـ ـ ـ ِ
أوال ابسم اجلاللة موصوفًا ابملوصول وعاد عليه ضمري الغيبة ،فكان
(فقد ُعهِرب ً
األصل أ ْن يُساق الكالم على طريق الغيبة؛ فيقال «فساقه» أي :فساق هللا
ذلك السحاب إىل بلد ميهِت فأحياه بهُ ،مثَّ عدل عنها إىل التكلُّم فقال:
التفاات)(.)3
{فَ ُس ْقنَاهُ}فكان ً

االلتفات يف هذه الكرمية يفيد َّ
أن َسوق السحاب بواسطة الرايح إىل بلد
ه
قسم األرزاق وهو هللا سبحانه وتعاىل.
ميِت فيحياٌ ،
أمر ال يقدر عليه غري ُم ِ
أحد البالغيني املعاصرينَّ :
(ألن َسوق السحاب إىل األرض امليتة
يقول ُ

(( )1الربهان يف علوم القرآن) للزركشي.199/3 ،
( )2سورة فاطر ،اآلية .9
(( )3مواهب الفتاح ضمن شرح التلخيص) للمغريب.471/1 ،
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ضرب همن قسمة األرزاق ،فناسب أ ْن ينقل اإلسناد إىل ضمري ذي
فتحياٌ ،
اجلاللة سبحانه ...االلتفات هنا يشري إىل َّ
أن هللا سبحانه يسوق السحاب بذاته
العلية ،ويقسمه رمح ًة ورزقًا بيديه ،وال يدع ذلك ٍ
ألحد همن خلقه)(.)1
إ ًذا :االلتفات همن الغيبة إىل التكلُّم يف هذه اآلية الكرمية فائدته :التنبيه على
اختصاص هللا تعاىل وحده ابلقدرة على هذا األمر ،و َّ
أن غريه ال يقدر.
تعبري عن املاضي بلفظ املضارع؛ لغرض
ويف هذه اآلية الكرمية ـ ـ ً
أيضا ـ ـ ٌ
استحضار الصورة العجيبة البديعة.
يقول الزخمشري (ت538ه) :ه(ملَ جاء «فتثري» على املضارعة دون ما قبله،
وما بعده؟ قلت :ليحكي احلال اليت تقع فيها إاثرة الرايح للسحاب ،وتستحضر
تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الرَّابنية)(.)2
و -االلتفات امن الغيبة إىل اخلطاب.
قال تعاىل:
ﱖ﴾(.)3

﴿ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

فقد التفت همن الغيبة يف قوله تعاىل{ :ماله ه
ك يَـ ْوهم ال ِهدي هن}؛ أل َّن االسم
َ
َ
الظاهر يُـ َع ِد همن قبيل الغيبة ،إىل اخلطاب يف قوله تعاىل{ :إه َّاي َك نَـ ْعبُ ُد} ،ومقتضى
الظاهر أ ْن يقالَّ « :إايه نعبد».
وااللتفات همن الغيبة إىل اخلطاب يبعث على ش ِدة االنتباه ،وليكون أوقع
يف النفس.

(( )1خصائص الرتاكيب) لألستاذ الدكتور :حممد أبو موسى ،ص.199
(( )2الكشاف) للزخمشري.601/3 ،
( )3سورة الفاحتة ،اآليتان .5-4
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اثنيًا :موقع االلتفات من علوم البالغة.
جعل الزخمشري (ت538ه) االلتفات همن علم البيان()1؛ وذلك َّ
ألن كلمة
«البيان» يف العصور األوىل كان يراد هبا :علوم البالغة الثالثة «املعاين ،والبيان،
ت البالغة يف القرن السابع اهلجري.
والبديع» حىت َّ
استقر ْ
بينما أورد السكاكي (ت626ه) االلتفات اترةً يف علم املعاين ،واترةً أخرى

يف علم البديع(.)2

َّأما اخلطيب القزويين (ت739ه) فقد حبثه يف علم املعاين()3؛ ألنه همن
صور خروج الكالم على خالف مقتضى الظاهر.

يقول السيهِد الشريف اجلرجاين (ت816ه) يف «حاشيته على املطول»:.
أن االلتفات همن حيث إنه يشتمل على ٍ
(ذهب بعضهم إىل َّ
نكتة هي خاصية
طرق ٍ
ومن حيث إنه إيراد املعىن الواحد يف ٍ
الرتكيب همن علم املعاين ،ه
خمتلفة يف
الوضوح واخلفاء همن علم البيان ،ه
الكالم وحيُ ِسنه همن علم
ومن حيث إنه يُزيِ ُن
َ
البديع ،والسكاكي أورده يف املعاين والبديع)(.)4

()1
()2
()3
()4

انظر (الكشاف) للزخمشري.13/1 ،
انظر (مفتاح العلوم) للسكاكي ،ص.429 ،199
انظر (اإليضاح) للقزويين.74/1 ،
(حاشية ه
السيِد الشريف اجلرجاين على املطول) ص.130
ولالستزادة انظر( :حاشية عبداحلكيم السيالكويت على املطول) ص ،208و(مواهب الفتِاح يف
شرح تلخيص املفتاح) البن يعقوب املغريب 463/1 ،ـ ـ .464
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البالغي ألسلوب االلتفات.
السر
اثلثًا :بالغة االلتفات ،أو ّ
ّ
أخاذ همن فنون البالغة ،له ُح ْسنه
فن َّ
االلتفات همن حماسن النِظْم ،وهو ٌّ
وحيدث يف النفس َّلذ ًة ومتعة ،وهو لو ٌن همن
ومجاله؛ ألنه يكسو
الكالم حالوًةُْ ،
َ
ألوان الصياغة.
وقد أشار الزخمشري (ت538ه) إىل بالغة االلتفات وقيمته بقولهَّ :
(إن
ٍ
أحسن تطري ًة لنشاط السامع،
أسلوب إىل أسلوب كان ذلك
الكالم إذا نُقل همن
َ
ٍ
أسلوب واحد)(.)1
وإيقاظًا ل صغاء إليه همن إجرائه على
حازم القرطاجين (ت684ه) ألثر االلتفات العام؛ فقال( :وهم
وقد تنبِه ُ
يسأمون االستمرار على ضمري متكلِم ،أو ضمري خماطب ،فينتقلون همن اخلطاب
أيضا يتالعب املتكلِ ُم ،فتارًة جيعله «ايءً» على جهة اإلخبار
إىل الغيبة ،وكذلك ً
عن نفسه ،واترة جيعله «كافًا أو اتءً» فيجعل نفسه خماطبًا ،واترة جيعله «هاءً»
مقام الغائب ،فلذلك كان الكالم املتوايل فيه ضمري متكلِم أو
فيقيم نفسه َ
خماطب ال يستطاب ،وإَّنا حيسن االنتقال همن بعضها إىل بعض)(.)2
وقد حتدَّث َّ
السكاكي (ت626ه) عن قيمة االلتفات يف البالغة العربيِة
قائال(( :)3والعرب يستكثرون منه ـ ـ أي :همن االلتفات ـ ـ ويرون الكالم إذا انتقل
ً
ٍ
أسلوب إىل أسلوب كان أدخل يف القبول عند السامع ،وأحسن تطري ًة
همن
لنشاطه ،وأمأل ابستدرار إصغائه ،وهم أحرايء بذلك ،أليس قهَرى األضياف
(( )1الكشاف) للزخمشري.14/1 ،
(( )2منهاج البلغاء وسراج األدابء) حلازم القرطاجين ،ص.348
(( )3مفتاح العلوم) للسكاكي ،ص.199
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ه
وهجرياهم)(.)1
سجيِتهم ،وحنر العشار للضيف دأهبم ِ
وعن بيان منزلة االلتفات يف البالغة ،وأنِه همن خصائص اللغة العربيِة يقول
ه
العلوي (ت749ه)( :اعلم َّ
أمري
أجل علوم البالغة ،وهو ُ
أن االلتفات من هِ
خمصوص
شك أ ِن االلتفات
جنودها ،والواسطة يف قالئدها وعقودها ...وال ِ
ٌ
هبذه اللغة العربيِة دون غريها)(.)2
إ ًذا :الغرض األساس لاللتفات هوَ :رفْ ُع السآمة وامللل عن النفس،
وتطريتها ،وجتديد النشاط فيها.

اض وأسرار بالغية أخرى لاللتفات يف كتاب هللا تعاىل؛ منها ما
وهناك أغر ٌ
أشار إليه ابن جين (ت392ه) يف كتابه« :احملتسب» عند تعليقه على قراءة
احلسن لقوله تعاىل{ :واتَّـ ُقوا يـوما تُـرجعو َن فه هيه إه َىل َّه
اّلل}( )3بياء مضمومة
ًَْ ْ َ ُ
َ
«يُـ ْرجعون» حيث يقول ابن جين( :إنه ترك اخلطاب إىل الغيبة ،كقوله تعاىل:
{ح َّىت إه َذا ُكنتُم هيف الْ ُفلْ ه
يح طَيهِبَة}( )4وكأنه ـ ـ وهللا أعلم ـ ـ إَّنا
ك َو َجَريْ َن هبههم به هر ٍ
َ
ْ
عدل فيه عن اخلطاب إىل الغيبة ،فقال «يُرجعون» ابلياء؛ رف ًقا همن هللا سبحانه
يوما
بصاحلي عباده املطيعني ألمره ...فصار كأنه قال" :اتقوا أنتم اي مطيعون ً
َّ
البالغي يف هذا االلتفات همن اخلطاب إىل الغيبة:
فالسر
يُـ َعذب فيه العاصون" ِ
ِ
بدال همن صريح خماطبتهم يف جمال الوعيد واإلنذار)(.)5
ترفُّق هللا ابملؤمننيً ،
()1
()2
()3
()4
()5

ه
هجرياهم :ديدهنم وعادهتم.
ِ
(الطراز) للعلوي.131/2 ،
سورة البقرة ،اآلية .281
سورة يونس ،اآلية .22
(احملتسب) البن جين.145/1 ،
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كل ٍ
عدول عن األسلوب
وفوائد "االلتفات" تكون حبسب مواقعه؛ فليس ُّ
يكون فيه بالغة ،بل جيب أ ْن يكون هذا العدول على ٍ
وجه يلطف؛ كما أشار
األول،
إىل ذلك القاضي الباقالين (ت403ه) بقوله( :فمىت خرج عن الكالم ِ
التفاات)(.)1
ُمثِ رجع إليه على وجه يلطف كان ذلك ً
ه
ابن األثري (ت637ه) همن أ ِن
ومن أغراض االلتفات البالغيِة ما أشار إليه ُ
هناك صلة وثيقة بني االلتفات والذوق السليم؛ أل ِن العدول واالنتقال همن ٍ
صيغة

متشعبة ال هناية هلا؛ ألهنا اتبعة للمقاصد
إىل صيغة مرتب ٌ
ط ابملعىن ،واملعاين ِ
واألغراض النفسية؛ إذ يقول( :والذي عندي يف ذلك أ ِن االنتقال همن اخلطاب
مقصور على العناية ابملعىن املقصود،
إىل الغيبة ،أو همن الغيبة إىل اخلطاب إَّنا هو
ٌ
يتشعب ُشعبًا كثرية ال تنحصر ،وإَّنا يؤتى هبا على حسب املوضع
وذلك املعىن ِ
الذي تَ هرُد فيه(.)2
يتبني لنا :أ ِن االلتفات إَِّنا يُستعمل همن أجل التفنِن يف الكالم،
ممِا تق ِدم ِ
وأنه عادةٌ للبلغاء؛ إذ يقول الصفدي (ت764ه)( :االلتفات عادة البلغاء؛
فيلتفتون همن فن إىل فن ،ه
ٍ
أسلوب إىل أسلوب على عادة العرب يف
ومن
ِ
ِ
كالمهم)(.)3

(( )1إعجاز القرآن) للقاضي الباقالين ،ص .149
(( )2املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر) البن األثري.183/2 ،
( )3انظر (الغيث املنسجم) لصالح الدين الصفدي.256/1 ،
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املبحث الثاين:
آايت األحكام :ملابطها ،عدد آايهتا ،موملوعها ،فضلها ،أقسامها.
أوال :ملابط آايت األحكام.
ً
عرف فضيلة الشيخ :حممد بن صاحل العثيمني (ت1421ه) ـ ـ رمحه هللا ـ ـ
َّ
تتضمنه اآلايت الكرمية همن الفوائد الدينية
آايت األحكام بقوله( :هي :ما ِ
والدنيوية ،والفردية واالجتماعية)(.)1
شرعي ،وهي اليت تشتمل
كم
ُ
فآايت األحكام إ ًذا هي :اليت يتعلَّق هبا ُح ٌ
ِ
على األحكام العمليِة ،أي :املتعلِقة بكيفيِة العمل ،وهذه اآلايت هي اليت أقام
عليها الفقهاء بناء هعلم الفقه اإلسالمي.
اثنيًا :عدد آايهتا.

اختلف العلماءُ يف كون آايت القرآن الكرمي الدالة على األحكام الفقهيِة
حمدودة ،حمصورة أم ال؟ على قولني؛ مها:
ٍ
معني(.)2
األول :أ ِن آايت األحكام ُحم ِددة بعدد ِ
القول ِ
لعل الراجح َّ
يب همن مائيت آية ،كما أشار إىل
و َّ
أن عدد آايت األحكام قر ٌ
صح ذلك،
ذلك صاحب «نيل املرام» بقوله( :وقد قيل :إهنا مخسمائة آية ،وما َّ
وإَّنا هي مائتا آية ،أو قريب من ذلك)(.)3
(( )1أحكام همن القرآن الكرمي) للشيخ :حممد بن صاحل العثيمني ،ص.5
( )2يُنسب هذا الرأي للغزايل يف (املستصفى من علم األصول)  ،6/4وللرازي يف (احملصول يف علم
األصول) .33/2
(( )3نيل املرام همن تفسري آايت األحكام) حملمد ص ِديق حسن خان ،ص.19
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لعل
وقيل :عددها مخس ـ ـ ـ ـ ـ ــمائة آية؛ إذ يقول الزركش ـ ـ ـ ـ ـ ــي (ت794ه)( :و ِ
املصر ُح به؛ فإ ِن آايت القصص ،واألمثال وغريها
مرادهم ـ ـ ـ ـ أي :هبذا العدد ـ ـ ـ ـ ِ
كثري همن األحكام)(.)1
يُستنبط منها ٌ
ولعـ ِـل ابعــث االختالف والتفــاوت بني العلمــاء يف عــدد آايت األحكــام
املكرر ،ومنهم َم ْن جيعــل تعـ ِدد األحكــام يف اآليــة مبنزلــة
هو(:أ ِن منهم َم ْن يعـ ِد ِ
تع ِدد اآلي ،ومنهم َم ْن يع ِد غري الصريح منها)(.)2

وكأ ِن س ـ ـ ــبب اختالف العلماء يف عدد آايت األحكام يعود إىل موض ـ ـ ــوع
اآلية القرآنيِة نفســها؛ فبعضــهم يرى أ ِن اآلية اليت تُـ َع ُّد همن آايت األحكام هي:
ـرعي ،وإ ْن كان موضــوعها غري األحكام ،فهؤالء هم
اليت اســتنبط منها حكم شـ ِ
كثرت عندهم آايت األحكام ،وبعضــهم ال يع ِد اآلية همن آايت األحكام
الذين ْ
ت عندهم آايت
ـرعي ،وهؤالء قلِ ْ
ِإال إذا كان موض ـ ـ ـ ـ ــوعها يف بيان احلكم الش ـ ـ ـ ـ ـ ِ
األحكام.
القول الثــاين :أ ِن آايت األحكــام غري حمــدودة العــدد ،فكـ ِـل آيــة يف القرآن
معني ،وهو قول أكثر العلماء()3؛ أل ِن معظم
كم ِ
الكرمي قد يُس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنبط منها ُح ٌ
ـرعي حبســب ما يتِصــف به العامل
آايت القرآن الكرمي قد يســتنبط منها ٌ
حكم شـ ِ
همن صفاء روح ،ودقِة يف االستنباط.
(( )1الربهان يف علوم القرآن) للزركشي.5/2 ،
(( )2املص ِفى يف فقه الشريعة) للدكتور :عبدالعزيز بن علي احلريب ،ص.8
( )3انظر( :الربهان يف علوم القرآن) للزركشي 5/2 ،ـ ـ  ،6و(اإلتقان يف علوم القرآن) للسيوطي،
احلق من علم األصول) للشوكاين ،ص .820
 ،185/2و(إرشاد الفحول إىل حتقيق ِ
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اثلثًا :موملوعها وهدفها.
ه
ومن الناحية املوضوعية َّ
(فإن األحكام الشرعية هي :رسالة القرآن العملية،

السبيل ل نسان يف حياته اليقظة ،وأتخذ بيده إىل اخلري يف الورطات
اليت تنري
َ
اليت تعرضه يف يومه وليلته)(.)1
طالب العهلم ابلقرآن الكرمي ،وتزويدهم
وهتدف آايت األحكام إىل ربط ِ
ٍ
ٍ
نمي عندهم
بذخرية فقهيِة واستنباطية واسعة ،وكيفية تعاملهم مع النصوص؛ ممِا يُ ِ
ؤهلهم للنظر االجتهادي يف املسائل.
امللكة الفقهية ،ويُ ِ
ابعا :فضلها.
رً
ه
ومن انحية الفضل املرتتِب على تعلُّمها ،فقد قال اإلمام الشافعي
(ت204ه) رمحه هللاَّ :
استدالال،
نصا و
ً
(فإن َم ْن أدرك هعلْ َم أحكام هللا يف كتابه ًّ
انتفت عنه
ووفَّقه هللا للقول والعمل ملا علم منه ،فاز ابلفضيلة يف دينه ودنياه ،و ْ
(.)2
ت يف قلبه احلكمة ،واستوجب يف الدين موضع اإلمامة)
يبَّ ،
ونور ْ
الر ُ
ِ
ومل يشرتط العلماءُ حفظ آايت األحكام عن ظهر قلب ،بل أ ْن يكون
اجملتهد عاملا مبواضعها؛ حىت يتم ِكن عند احلاجة همن العودة إليها؛ أل ِن العلم هبا
ً
يق ملعرفة ما شرعه هللا سبحانه وتعاىل ،إضاف ًة إىل أ ِن إدامة النظر يف
هو الطر ُ
ه
يق القومي
السنِة؛ الستخالص األحكام منها هو الطر ُ
نصوص األدلِة من الكتاب و ُ
كل عصر(.)3
لبناء العقليِة الفقهية اليت نواجه هبا املستج ِدات يف ِ
(( )1أحكام القرآن) لظفر أمحد العثماين ،ص .6
حملمد بن إدريس الشافعي 31/1 ،ـ ـ .32
(( )2أحكام القرآن) ِ
( )3انظر (املدخل إىل الشريعة والفقه اإلسالمي) للدكتور :عمر بن سليمان األشقر ،ص .266
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خامسا :أقسامها.
ً

آايت األحكام اليت يتعلَّق هبا ُحكْم شرعي أتيت على ع ِدة أقسام؛ هي:
ُ

-1أحكام اعتقادية ،وهي :ما جيب على املكلَّف اعتقاده يف هللا سبحانه
تعاىل.
وهذه األحكام تتعلِق بوجوب اعتقاد املكلَّف؛ كاعتقاده ابهلل تعاىل وصفاته
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر؛ وذلك أل ِن العقيدة هي املنطلق األول،
وردت يف القرآن الكرمي(.)1
واألساس القوي لبقيِة األحكام اليت ْ
-2أحكام خلقية ،وهي :ما جيب على املكلَّف أ ْن يتحلى به همن األخالق

الفاضلة.

كبريا؛ أل ِن آايت الكتاب
ُ
اهتم ابألخالق اهتماما ً
جند أ ِن القرآن الكرمي قد ِ
الشر والغضب ،والظلم والقسوة(.)2
العزيز تدعو اإلنسان للخري ،وتنهاه عن ِ

فاألخالق هي املعاقد الثابتة اليت تُـ ْع َق ُد هبا الصالت االجتماعية ،والروابط
ومتمزقة؛ أل ِن هللا سبحانه
متفرقة ِ
اإلنسانيِة ،فتكون البشريِة متماسكة مرتابطة ،ال ِ
ٍ
أب واحد ،و ِأم واحدة؛ ليعيشوا
وتعاىل خلق البشر ألجل وظيفة واحدة ،وهلم ٌ
قدت هذه األخالق عاشوا متباعدين متنافرين.
متحابِني مرتامحني ،ولكن مىت فُ ْ
-3أحكام عمليّة ،وهي( :ما يصدر عن املكلَّف همن أقوال وأفعال ،وعقود
وتصرفات)(.)3
ِ

( )1انظر (العقيدة اإلسالمية ومذاهبها) للدوري ،ص .14
( )2انظر (األخالق اإلسالميِة وأسسها) لعبدالرمحن حسن امليداين ،ص .35
(( )3أحكام القرآن) أليب بكر املالكي.20/1 ،
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ٍ
أبحكام متع ِددة
األول؛ أل ِن القرآن جاء
يُـ َع ُّد القرآن الكرمي أصل الشريعة ِ
ومتنوعة ،وهي أحكام ضرورية للبشريِة؛ همن أجل تنظيم عالقة اإلنسان خبالقه،
ِ
أي تفريط يف هذه العالقات فإنِه
وعالقته بغريه ،وعالقته بكافة جماالت احلياة ،و ِ
ينعكس سلبًا على األفراد واجلماعات(.)1
ؤدى ابجلوارح،
واملراد ابألحكام الشرعية العمليِة :التكاليف الظاهرة اليت تُ َّ
فروضا عينيِة
أكانت ً
ْ
وتتمثِل يف العبادات اليت كلِف هبا هللا تعاىل العباد ،سواءً
فروضا كفائية(.)2
أم ً
4ـ ـ أحكام كونية.

ٍ
ٍ
حجة
تضمن القرآن الكرمي آايت كونيِة كثرية ذات معان علميِة؛ لتكون ِ
ِ
ه
قرر نظرايت علميِة يف خلق السموات
للنِاس ،وليس من مقاصد القرآن أ ْن يُ ِ
وخ ْلق اإلنسان ،ولكن جاء هبا القرآن؛ لتقوية اإلميان ابهلل تعاىل،
واألرضَ ،
وتثبيت العقيدة يف النفوس ،إضاف ًة إىل أ ِن القرآن الكرمي يعرضها يف معرض
فيتوجه اإلنسان إىل التفكري؛ ليعلم بعد ذلك أ ِن هللا تعاىل خلق الكون؛
اهلدايةِ ،
إمياان جبالل قدرته سبحانه وتعاىل(.)3
لالنتفاع به ،فيمتلئ اإلنسان ً

( )1انظر ه
(ح َكم أحكام القرآن) للدكتور :مصطفى الزملي ،ص .3
( )2انظر (خصائص الشريعة اإلسالميِة) للدكتور :عمر األشقر ،ص .13
حملمد عبدالعظيم الزرقاين ،ص .257
( )3انظر (مناهل العرفان يف علوم القرآن) ِ
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املبحث الثالث:

خاذج مـان بالغة صور االلتفـات يف آايت األحكام.
خاذج امن بالغة صور االلتفات يف آايت األحكام:
سأذكر يف هذا املبحث ـ ـ إبذن هللا تعاىل ـ ـ َّناذج همن صور االلتفات يف
آايت األحكام؛ مقرونة أبسرارها البالغيِة ،ومنها ما يلي:
قال تعاىل:

﴿ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ﴾(.)1
التفات همن الغيبة إىل اخلطاب؛ حيث التفت همن االسم
ففي هذا الشاهد
ٌ
ه
ه
هه ه
ني...
ب الْ َعالَم َ
الظاهر الذي يُـ َع ُّد من قبيل الغيبة يف قوله تعاىل{ :ا ْحلَ ْم ُد َّّلل َر ِ
ماله ه
ك يَـ ْوهم ال ِهدي هن} إىل اخلطاب يف قوله تعاىل{ :إه َّاي َك نَـ ْعبُ ُد} ،ولو جرى الكالم
َ
على األصل لقيل « َّإايه نعبد».
يقول ابن يعقوب املغريب (ت 1110ه)( :فقوله{ :ماله ه
ك يَـ ْوهم ال ِهدي هن}
َ
وصف بظاهر ،وهو همن قبيل الغيبة ،فاقتضى الظاهر َسوق الكالم على طريق
ٌ
الغيبةُ ،مثَّ عدل إىل اخلطاب يف قوله{ :إه َّاي َك نَـ ْعبُ ُد} ،ومقتضى الظاهر أ ْن يقال
« َّإايه نعبد»)(.)2
وما أحسن كالم الفخر الرازي (ت606ه) وهو يُع ِدد فوائد االلتفات يف
ه
هه ه
ني.
ب الْ َعالَم َ
آايت سورة الفاحتة بقوله( :لقائل أ ْن يقول :قوله{ :ا ْحلَ ْم ُد َّّلل َر ِ
( )1سورة الفاحتة ،اآلايت .5 ،4 ،3 ،2
(( )2مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح) البن يعقوب املغريب.471/1 ،
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الرهحيهم .ماله ه
ك يَـ ْوهم ال ِهدي هن}( ،)1كلِه مذكور على لفظ الغيبة ،وقوله{ :إه َّاي َك
َّ
الر ْمحَ هن َّ َ
ه
ني}( )2انتقال همن لفظ الغيبة إىل لفظ اخلطاب ،فما الفائدة
نَـ ْعبُ ُد َوإه َّاي َك نَ ْستَع ُ
فيه؟
قلنا :فيه وجوه؛ األو َّ :
أن املصلهِي كان أجنبيًّا عند الشروع يف الصالة ،فال
جرم أثىن على هللا أبلفاظ املغايبة إىل قوله{ :ماله ه
ك يَـ ْوهم ال ِهدي هن} ُمثَّ إنه تعاىل
َ
رحيما مال ًكا ليوم الدين،
أقررت بكوين إهلًا رًّاب ً
كأنه يقول له :محدتَين و َ
رمحاان ً
العبد أنت ،قد رفعنا احلجاب ،وأبدلنا البعد ابلقرب ،فتكلَّ ْم ابملخاطبة وقُ ْل
فَنه ْع َم ُ
« َّإايك نعبد».
أن أحسن السؤال ما وقع على سبيل املشافهة ،أال ترى َّ
الو ه الثاينَّ :
أن
{ربـَّنَا ظَلَ ْمنَا
األنبياء عليهم السالم ملَّا سألوا رَّهبم شافهوه ابلسؤال فقالواَ :
أَن ُف َسنَا}(.)3
الو ه الثالثَّ :
أن همن أول السورة إىل قوله{ :إه َّاي َك نَـ ْعبُ ُد} ثناء ،والثناء يف
ه
ه
ني} إىل آخر السورة دعاء،
الغيبة أوىل ،ومن قوله{ :إه َّاي َك نَـ ْعبُ ُد َوإه َّاي َك نَ ْستَع ُ
والدعاء يف احلضور أوىل.
تقرًاب إىل
الو ه الرابع :العبد ملَّا شرع يف الصالة وقالُ :
نويت أ ْن أصلِي ِ
هللا؛ فينوي حصول القربةُ ،مثَّ إنه ذكر بعد هذه النيِة أنو ًاعا همن الثناء على هللا،

( )1سورة الفاحتة ،اآلايت .4 ،3 ،2
( )2سورة الفاحتة ،اآلية .5
( )3سورة األعراف ،اآلية .23
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فاقتضى كرم هللا إجابته يف حتصيل تلك ال ُق ْربة ،فنقله همن مقام الغيبة إىل مقام
ه
ني}(.)1
احلضور ،فقال{ :إه َّاي َك نَـ ْعبُ ُد َوإه َّاي َك نَ ْستَع ُ
ه
اختصاص العبادة واالستعانة به
ومن أسرار االلتفات يف هذه اآلايت:
ُ
تعاىل ،والرتقِي ،وهذا ما أشار إليه البيضاوي (ت685ه) يف تفسريه؛ إذ يقول:
أدل على
خنصك ابلعبادة واالستعانة؛ ليكون ِ
(...أي :اي َم ْن هذا شأنه ُّ
االختصاص ،وللرتقِي همن الربهان إىل العيان ،واالنتقال همن الغيبة إىل الشهود،
َّ
حضورا)(.)2
مشاهدا ،والغيبة
عياان ،واملعقول
ً
فكأن املعلوم صار ً
ً
ه
ومن بديع االلتفات وأسراره البالغيِة ،وخصائصه التعبريية يف هذه اآلايت:
ودفعا للسأم؛
التفنِن يف الكالم ،وجتديد األسلوب وتنويعه؛ تنشيطًا للسامعً ،
يقول ابن عاشور (ت1393ه)َّ :
(إن فيه جتديد أسلوب التعبري عن املعىن بعينه؛
تكرر األسلوب الواحد ع ِدة مرار ،فيحصل بتجديد األسلوب جتدي ُد
حتاشيًا همن ُّ
ٍ
أسلوب بعينه)(.)3
ميل همن إعادة
نشاط السامع؛ كي ال ِ
البالغي للعدول واالنتقال همن الغيبة إىل اخلطاب يف قوله تعاىل:
السر
وعن ِ
ِ
ه
ني}( )4يقول اإلمام النسفي (ت701ه)( :والعرب
{إه َّاي َك نَـ ْعبُ ُد َوإه َّاي َك نَ ْستَع ُ
يستكثرون منه ،ويرون الكالم إذا انتقل همن أسلوب إىل أسلوب ،يكون أدخل
يف القبول عند السامع ،وأحسن تطري ًة لنشاطه ،وأمأل الستلذاذ إصغائه ،وقد

()1
()2
()3
()4

(التفسري الكبري) للفخر الرازي.216-215/1 ،
(تفسري البيضاوي) .32-31/1
(تفسري التحرير والتنوير) البن عاشور.179/1 ،
سورة الفاحتة ،اآلية .5
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ختتص مواقعه بفوائد ولطائف قلَّما تتِضح إال للح ِذاق املهرة ،والعلماء النحارير،
ُّ

وقليل ما هم)(.)1
ويف هسِر كون اخلطاب أقوى يف الداللة على معىن االختصاص همن ضمري
الغائب ،يقول ابن التمجيد (ت880ه)( :قوله تعاىل{ :إه َّاي َك نَـ ْعبُ ُد َوإه َّاي َك
ه
أدل على
ني}( )2النكتة اخلاصة لاللتفات الواقع هنا :وجه كون اخلطاب ِ
نَ ْستَع ُ
معىن االختصاصَّ ،
أن ضمري اخلطاب أعرف همن ضمري الغائب ،وأكمل متيِـًزا
منه ،خبالف الغائبَّ ،
احتماال ما لغري املعىن املراد.
فإن فيه
ً
واحلاصلَّ :
حاصال يف « َّإايه نعبد»
أن أصل الداللة على االختصاص كان
ً
فأُريد الزايدة يف تلك الداللة ،فانتقل همن طريق الغيبة إىل اخلطاب؛ ليعلم همن
غري احتمالَّ :
أن املخصوص ابلعبادة هو ذلك املعلوم املتميِز بتلك الصفات

العظام)(.)3

أحاديث كثرية،
سورة الفاحتة تُـ َع ُّد همن آايت األحكام ،وقد ورد يف فضلها
ُ
منها ما رواه اإلمام البخاري رمحه هللا عن أيب سعيد بن ال ُـمعلَّى رضي هللا عنه،
كنت أُصلِي يف املسجد ،فدعاين رسول هللا عليه الصالة والسالم فلم
أنه قالُ :
فقلت اي رسول هللا :إين
أجب حىت صلَّيتُ ،مثَّ أتيته فقال :ما منعك أ ْن أتيت؟ ُ
كنت أُصلِي ،فقال :أمل يقل هللا{ :اي أَيـُّها الَّ هذين آمنوا ه ه ه
ّلل وله َّلرس ه
ول إهذَا
ُ
َ َُ ْ
َ َ
استَجيبُوا َّ َ ُ
()4
َد َعا ُكم له َما ُْحييهي ُك ْم} ؟ ُمثَّ قال :ألعلمنَّك سورة هي أعظم السور يف القرآن
()1
()2
()3
()4

(تفسري النسفي) .7/1
سورة الفاحتة ،اآلية .5
(حاشية ابن التمجيد على تفسري البيضاوي) .221 ،220/1
سورة األنفال ،اآلية .24
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قلت له اي رسول
قبل أ ْن خترج همن املسجدُ ،مثَّ أخذ بيديَّ ،
فلما أراد أ ْن خيرجُ ،
هه ه
ب
هللا :أمل تقل :ألعلمنِك سورة هي أعظم سورة يف القرآن؟ قال{( :ا ْحلَ ْم ُد َّّلل َر ِ
ه
ني} هي السبع املثاين ،والقرآن العظيم الذي أوتيته)(.)1
الْ َعالَم َ
ه
صرها وإجيازها ،تتناول أصول الدين وفروعه؛ ألهنا
إ ًذا :فسورة الفاحتة على ق َ
تتناول العقيدة ،وإفراد هللا وحده ابلعبادة ،وإثبات اجلزاء على األعمال ،واإلميان
التوجه
بصفات هللا احلسىن ،وإخالص الدين له تعاىل عباد ًة واستعانة ،والدعاء و ِ
احلق ،والطريق املستقيم.
إليه سبحانه بطلب اهلداية إىل الدين ِ

يقول َّ
يت الفاحتة ابسم «القرآن العظيم»
العالمة القرطيب (ت671ه)ُ :
(مسِ ْ
عز وجل
لتضمنها مجيع علوم الدين؛ وذلك ألهنا تشتمل على الثناء على هللا َّ
ِ
أبوصاف كماله وجالله ،وعلى األمر ابلعبادات واإلخالص فيها ،واالعرتاف
ابلعجز عن القيام ٍ
بشيء منها َّإال إبعانته تعاىل ،وعلى االبتهال إليه يف اهلداية
إىل الصراط املستقيم ،وكفاية أحوال الناكثني وعلى بيان عاقبة اجلاحدين)(،)2
وهذه مجلة املقاصد اليت جاء هبا القرآن العظيم.
قال تعاىل﴿ :ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾(.)3
آية أخرى همن آايت األحكام ،فيها وعي ٌد شديد ملن كتم شيئًا ممَّا جاء به
( )1صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،ابب :ما جاء يف فاحتة الكتاب ،894/3 ،رقم احلديث
«.»4474
(( )2اجلامع ألحكام القرآن) للقرطيب.151/1 ،
( )3سورة البقرة ،اآلية .159
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الرسل همن البيِنات واهلدى همن بعد ما بيِنه هللا تعاىل لعباده عن طريق كتبه اليت
أنزهلا على رسله عليهم الصالة والسالم.
ليست خاص ًة أبهل الكتاب همن اليهود والنصارى ،بل حكمها
وهذه اآلية ْ
لكل َم ْن اتِصف بكتمان ما أنزل هللا همن البيِنات واهلدى؛ َّ
ألن العربة بعموم
ٌّ
عام ِ
اللفظ ال خبصوص السبب.
ويف ذلك يقول أبو حيِان (ت745ه)( :واألظهر عموم اآلية يف الكامتني،
لت على ٍ
كل َم ْن
سبب خاص ،فهي تتناول َّ
ويف الناس ،ويف الكتاب ،وإ ْن نز ْ
علما همن دين هللاُ ،حيتاج إىل بثِه ونشره)(.)1
كتم ً
اّللُ} التفات همن ضمري املتكلِم إىل الغيبة؛ َّ
ألن
ويف قوله تعاىل{ :يَـلْ َعنُـ ُه ُم َّ
األصل «أولئك نلعنهم» ،ه
البالغي يف اآلية هو كما أشار إليه أبو
وسُّر االلتفات
ِ
حيَّان بقوله( :األصل «أولئك نلعنهم» ،ولكن يف إظهار االسم اجلليل {يَـ ْل َعنُـ ُه ُم

اّلل} إلقاء الروعة ،واملهابة يف القلب)(.)2
َّ

قائال( :وااللتفات إىل الغيبة؛ إبظهار اسم الذات؛ لرتبية
وما أضافه األلوسي ً
املهابة ،واإلشعار َّ
أبن مبدأ صدور اللعن صفة اجلالل املغايرة ملا هو مبدأ اإلنزال
والتبيني همن صفة اجلمال)(.)3

(( )1تفسري البحر احمليط) أليب حيِان.454/1 ،
(( )2تفسري البحر احمليط) .459/1
(( )3روح املعاين) .27/2
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قال تعاىل:

﴿ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾(.)1
هذه اآلية الكرمية إحدى آايت األحكام يف كتاب هللا تعاىل ،وهي تتحدَّث
عن إابحة األكل همن الطيِبات للمؤمنني بشرط أ ْن يكون همن الكسب احلالل.

يقول َّ
آمرا عباده
العالمة ابن كثري الدمشقي (ت774ه)( :يقول تعاىل ً
املؤمنني ابألكل همن طيبِات ما رزقهم تعاىل ،وأ ْن يشكروه تعاىل على ذلك إ ْن
ه
سبب لتقبُّل الدعاء والعبادة ،كما َّ
أن األكل
كانوا عبيده ،واألكل من احلالل ٌ
همن احلرام مينع قبول الدعاء والعبادة)(.)2
ففي قوله تعاىل{ :وا ْش ُكروا هَّه
التفات همن ضمري املتكلِم إىل الغيبة؛ ألنه
ّلل}
ٌ
َ ُ
لو جرى على َسنَن الكالم األول لقال« :واشكروان».

وفائدة هذا االلتفات :تربيةُ املهابة والروعة يف القلوب ،وللتنبيه على َّ
أن هللا
أيضا لذاته.
تعاىل
يستحق الشكر ً
ِ
يقول صاحب «روح املعاين»( :وااللتفات لرتبية املهابة)(.)3
ويقول القونوي (ت1195ه)ُ ...( :مثَّ االلتفات همن التكلُّم إىل الغائب؛

أيضا
لرتبية املهابة ،وللتنبيه على أنه كما يستحق الشكر إلنعامه ،يستحق ً

لذاته)(.)4
()1
()2
()3
()4

سورة البقرة ،اآلية .172
(تفسري ابن كثري) .219/1
(روح املعاين) لأللوسي.42/2 ،
(حاشية القونوي على تفسري البيضاوي) .440/4
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ه
ومن لطائف االلتفات يف هذه اآلية الكرمية :اإلشارةُ إىل تعظيم اإلله،
مستحق للشكر وحده.
اف بفضله وأنه
واالعرت ُ
ٌ

يقول ابن عاشور (ت1393ه)( :والعدول عن الضمري إىل االسم الظاهر؛
َّ
إشعارا ابإلهلية ،فكأنه يومئ إىل َّأال تُ ْشكر األصنام؛ ألهنا
ألن يف االسم الظاهر ً

شكرا)(.)1
مل ختلق شيئًا ممَّا على األرض ابعرتاف املشركني أنفسهم ،فال تستحق ً
قال تعاىل﴿ :ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾(.)2
هذه اآلية الكرمية تتحدَّث عن جواز إفطار املريض واملسافر يف هنار رمضان؛
وتيسريا عليهم ،وهي همن آايت األحكام.
رمح ًة هبم،
ً

وهناك خالف بني الفقهاء أيهما أفضل يف حق املرضي واملسافر :الصيام
أم اإلفطار؟
لقوة أدلتهم( )3همن َّ
أن الصيام
و َّ
لعل الراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور؛ ِ
َّ
يقو
{وأَن تَ ُ
صُ
أفضل ملن قوي عليه؛ لقوله تعاىلَ :
وموا َخ ٌْري ل ُك ْم}َّ .أما َم ْن مل َ
ُ
(( )1تفسري التحرير والتنوير) البن عاشور.114/2 ،
( )2سورة البقرة ،اآليتان .184 ،183
( )3انظر( :روائع البيان يف تفسري آايت األحكام) حملمد بن علي الصابوين.207/1 ،
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على الصيام َّ
اّللُ به ُك ُم الْيُ ْسَر َوَال
يد َّ
فإن الفطر يف ح ِقه أفضل؛ لقوله تعاىل{ :يُهر ُ
يد به ُك ُم الْ ُع ْسر}(.)1
يُهر ُ
التفات همن الغيبة إىل اخلطاب؛
وموا َخ ٌْري لَّ ُك ْم}
ٌ
{وأَن تَ ُ
صُ
يف قوله تعاىلَ :
حيث مل يقل« :وأ ْن يصوموا خري هلم».
البالغي لاللتفات يف هذه اآلية هو :التخفيف همن تعب ومش ـ ـ ـ ِقة
والس ـ ـ ـ ُّـر
ِ
الص ـ ــوم؛ لقول األلوس ـ ــي (ت1270ه)«( :وأ ْن تص ـ ــوموا» أي :أيُّها املطيقون
ه
املرخص ـ ـ ـ ـ ــون يف
املطوقون من الش ـ ـ ـ ـ ــيوخ والعجائز ،أو ِ
املقيمون األص ـ ـ ـ ـ ــحاء ،أو ِ
التفات همن الغيبة إىل اخلطاب؛
اإلفطار همن الطائفتني واملرضى واملسافرين ،وفيه
ٌ

جربا لكلفة الصوم بل ِذة املخاطبة)(.)2
ً
قال تعاىل:

﴿ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ

ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ
ﳟﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ

ﳯ ﳰ ﳱ﴾(.)3
أحكاما شرعية؛ منها:
تتضمن
هذه اآلية الكرمية ِ
ً
( )1سورة البقرة ،اآلية .185
(( )2روح املعاين) لأللوسي.59/2 ،
( )3سورة البقرة ،اآلية .196
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أ-ه العمرة وا بة كاحلج؟
هناك خالف بني الفقهاء حول هذه املسألة ،فذهب الشافعية واحلنابلة إىل
َّ
كاحلج ،وهو مروي عن الصحابة :علي بن أيب طالب ،وابن
أن العمرة واجبة
ِ
عمر ،وابن عباس رضي هللا عنهم.
َّأما املالكية واحلنفية فقد ذهبوا إىل أهنا سنِة ،وهو مروي عن ابن مسعود،

وجابر بن عبدهللا رضي هللا عنهم(.)1
ب -ه
ومن األحكام الشرعية يف هذه اآلية :و وب دم اْلدي على املتمتّع
َّ
َّع
ـ ـ الذي ُْحي هرم ابلعمرة يف أشهر احلج ـ ـ كما دل على ذلك قوله تعاىل{ :فَ َمن َمتَت َ
استَـْي َسَر هم َن ا ْهلَ ْد هي}َّ .أما إذا مل جيد املتمتِع دم اهلدي؛ َّإما
هابلْ ُع ْمَرهة إه َىل ا ْحلَ هِج فَ َما ْ
لعدم وجود املال ،أو لعدم توفِر احليوان ،فإنه يصوم ثالثة أايم يف احلج ،وسبعة
أايم إذا رجع إىل أهله.
وما أمجل كالم َّ
العالمة ابن سعدي (ت1376ه) وهو يشرح هذه اآلية
ُّ
احلج والعمرة،
فسرها ً
قائال( :يستدل هبذه اآلية على أمور؛ أحدها :وجوب ِ
ويُ ِ
وفرضيتهما.
الثاين :وجوب إمتامهما أبركاهنما ،وواجباهتما اليت قد َّ
دل عليها فعل النيب
عليه الصالة والسالم ،وقوله «خذوا عين مناسككم».
الثالثَّ :
أن فيه حجةً ملن قال بوجوب العمرة.

الرابعَّ :
نفال.
احلج والعمرة جيب إمتامهما ابلشروع فيهما ،ولو كاان ً
أن ِ
( )1انظر (روائع البيان يف تفسري آايت األحكام) للصابوين.246/1 ،
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اخلامس :األمر إبتقاهنما وإحساهنما.
السادس :وفيه األمر إبخالصهما هلل تعاىل.
السابع :أنه ال خيرج احملرم هبما بشيء همن األشياء حىت يكملهما ،إال مبا

استثناه هللا وهو احلصر)(.)1

التفات همن
{و َسْبـ َع ٍة إهذَا َر َج ْعتُم} ،ففيه
والشاهد
ٌ
البالغي يف قوله تعاىلَ :
ِ
الغائب إىل املخاطب؛ َّ
ألن األصل والتقدير «وسبعة إذا رجع إىل وطنه».
ويؤيِد هذا املعىن ما ذكره وأورده َّ
العالمة ابن كثري يف «تفسريه» حيث قال:
مسعت ابن عمر
(قال
ِ
عبدالرزاق :أخربان الثوري عن حيىي بن سعيد عن ساملُ ،
قال{( :فَ َمن َّمل َهجي ْد فَ هصيَ ُام ثَالثَهة أ ََّايٍم هيف ا ْحلَ هِج َو َسْبـ َع ٍة إه َذا َر َج ْعتُم} ،قال :إذا
رجع إىل أهله)(.)2
قال تعاىل:

﴿ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ

ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ

ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ﴾(.)3
(( )1تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنَّان) .154/1
(( )2تفسري ابن كثري) .251/1
( )3سورة البقرة ،اآلية .233
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حث وإرشاد همن هللا
هذه اآلية الكرمية تتحدَّث عن أحكام الرضاع ،ففيها ٌّ
أوالدهن كمال الرضاعة ،وهي:
سبحانه وتعاىل للوالدات واألمهات أ ْن يرضعن
َّ
عامان كامالن؛ َّ
ألن هذه املدة يستغين هبا الطفل عن ثدي أمه.
التفات همن الغيبة إىل اخلطاب؛ حيث التفت همن
ففي هذه اآلية الكرمية
ٌ
الغيبة يف قوله« :فإ ْن أرادا فصاال» إىل املخاطب يف قوله «وإ ْن أردمت».
هز مشاعر اآلابء إىل امتثال أمر هللا تعاىل يف
وفائدة هذا االلتفات هيُّ :
األبناء.
ويف توضيح هذا االلتفات وتفصيله ،يقول السمني احلليب (ت756ه):
خروج همن ضمري الغيبة يف
(ويف هذا الكالم
ٌ
التفات وتلوينَّ ،أما االلتفات فإنه ٌ
قوله «فإ ْن أرادا» إىل اخلطاب يف قوله« :وإ ْن أردمت»؛ إذ املخاطب :اآلابء
واألمهات.
و َّأما التلوين يف الضمائر َّ
فإن األول ضمري تثنية ،وهذا ضمري مجع ،واملراد
أيضا ،وكأنه رجع هبذا الضمري اجملموع إىل الوالدات
هبما :اآلابء واألمهات ً
مفردا لفظًا)(.)1
واملولود له ،ولكن غلَّب املذ ِكر وهو «املولود له» وإ ْن كان ً
قال تعاىل:

﴿ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ

ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ

ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ﴾(.)2
الشرعي املستفاد همن هذه اآلية الكرمية هو :النهي عن مواالة
احلكم
ِ
الكافرين.
(الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون) للسمني احلليب.574/1 ،
()1
ِ
( )2سورة آل عمران ،اآلية .28
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إ ًذا :فهذه اآلية الكرمية ُّ
التودد
تدل على حترمي مواالة الكافرين ،وحمبتهم و ِ
َّ
شرهم وضررهم ،أو اخلوف منهم،
إليهم ،إال يف حال الضرورة ،وهو حال اتِقاء ِ
لت ـ ـ كما
ظاهرا ال ابطنًا .وهذه اآلية الكرمية نز ْ
ففي هذه احلالة جتوز مواالهتم ً
يقول الطربي رمحه هللا (ت310ه) ـ ــ( :يف شأن ٍ
قوم همن املؤمنني كان هلم
أصحاب همن اليهود كانوا يوالوهنم فقال هلم بعض الصحابة :اجتنبوا هؤالء
ٌ
اليهود ،واحذروا مصاحبتهم؛ لئال يفتنوكم عن دينكم ،ويضلِوكم بعد إميانكم،
لت اآلية
فأىب أولئك النصيحة ،وبقوا على صداقتهم ومصاحبتهم هلم ،فنز ْ
ه
َّ ه ه ه
ين أ َْولهيَاءَ }...اآلية)(.)1
الكرمية{ :ال يَـتَّخذ الْ ُم ْؤمنُو َن الْ َكاف هر َ
التفات همن الغيبة إىل
إ ًذا :ففي قوله تعاىل{ :إهَّال أَن تَـتَّـ ُقوا همْنـ ُه ْم تُـ َقا ًة}
ٌ
الكالم على األصل لقيل
اخلطاب ،على سبيل التفنِن يف الكالم؛ ألنه لو جاء
ُ
«إال أ ْن يتِقوا» ابلغيبة.
البالغي
مشريا إىل هسِره
يقول أبو حيِان يف توضيح االلتفات يف اآلية الكرمية؛ ً
ِ
هنا( :ويف قوله{ :إهَّال أَن تَـتَّـ ُقوا} التفات؛ ألنه خرج همن الغيبة إىل اخلطاب ،ولو
جاء على نظم األول لكان « َّإال أ ْن يتقوا» ابلياء املعجمة همن أسفل ،وهذا النوع
يف غاية الفصاحة؛ ألنه ملا كان املؤمنون ُهنوا عن فعل ما ال جيوزُ ،جعل ذلك
ِ
وقعت املساحمة واإلذن يف بعض ذلك
ا
مل
و
ابلنهي،
ا
و
يف اسم غائب ،فلم يواجه
ْ
َّ
إيذاان بلطف هللا هبم ،وتشري ًفا خبطابه َّإايهم)(.)2
ووجهوا بذلك؛ ً
ِ

(( )1جامع البيان) للطربي.316/5 ،
(( )2تفسري البحر احمليط) أليب حيان.442/2 ،
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كما َّ
أن االلتفات هنا يفيد :التهديد مل ْن خيالف أوامر هللا تعاىل فيوايل
َ
أعداءه ،يقول أبو السعود (ت951ه)( :ويزيد همن لطف هللا ابملؤمنني ورمحته
هبم أنه ملا استثىن تلك احلالة همن عموم النهي عن مواالة ال ُكفَّار ،أعقبها يف
َّ
ه
ه
اّللُ نَـ ْف َسهُ} الذي فيه من التهديد ما ال خيفى
سياق االلتفات بقولهَ { :وُحيَ ِذ ُرُك ُم َّ
هعظَمه)(.)1
قال تعاىل:

﴿ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ﴾(.)2
صر هللا رسوله عليه الصالة والسالم
هذه اآلية الكرمية تتحدَّث عن نَ ْ
واملؤمنني حني فَتح مكة ،عند ذلك أصبح للمؤمنني احلكم والغلبة ،وللمشركني
الذل واملهانة.
ِ
التفات همن الغيبة يف قوله تعاىل{ :أ َّ
اّللَ بَهريءٌ هِم َن
ففي هذه اآلية الكرمية
َن َّ
ٌ
الْ ُم ْش هركهني}؛ َّ
ألن االسم الظاهر يُـ َع ِد همن قبيل الغيبة ،إىل اخلطاب يف قوله تعاىل:
{فَهإن تُـْبـتُ ْم فَـ ُه َو َخ ٌْري لَّ ُك ْم}.
وفائدة االلتفات ه
البالغي يف هذه اآلية هو :املبالغة يف التهديد.
وسِره
ِ
التفات همن الغيبة إىل
يقول أبو السعود{( :فَهإن تُـْبـتُم} همن الشرك والغدر،
ٌ
اخلطاب؛ لزايدة التهديد والتشديد ،والفاء لرتتيب مق ِدم الشرطية على األذان
(( )1تفسري أيب السعود) .23/2
( )2سورة التوبة ،اآلية .3
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املؤذن بلني عريكتهم ،وانكسار ش ِدة
ابلرباءة املذيِلة ابلوعيد الشديدُ ،
شكيمتهم)(.)1
قال تعاىل:

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ﴾(.)2

هذه اآلية الكرمية همن آايت األحكام ،وهي تتح ِدث عن معجزة اإلسراء
مظهرا همن مظاهر التكرمي اإلهلي خلامت األنبياء واملرسلني،
واملعراج ،اليت ْ
كانت ً
وتنزهه سبحانه وتعاىل عن
وآي ًة عظيمة ابهرة ِ
عز وجلِ ،
تدل على قدرة هللا ِ
صفات املخلوقني.
واختلف أهل العلم :هل كان اإلسراء ابجلسد ،واملعراج ابلروح دون اجلسد؟
والراجح ـ ـ ـ وهللا أعلم ـ ـ ـ َّ
أن اإلسراء واملعراج كليهما ابجلسد والروح.
العالمة الشنقيطي( :ظاهر القرآن ُّ
ويف ذلك يقول َّ
يدل على أنه بروحه
مناما؛ ألنه قال «بعبده» والعبد عبارة
وجسده عليه الصالة والسالم يقظةً ال ً
عن جمموع الروح واجلسد ،وألنه قال «سبحا َن» والتسبيح إَِّنا يكون عند األمور

العظام)(.)3

(( )1تفسري أيب السعود) .42/4
( )2سورة اإلسراء ،اآلية .1
(( )3أضواء البيان) للشنقيطي) .356/3
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ه
ٌ ه
َسَرى
وهذه اآلية الكرمية فيها
التفات من الغيبة يف قولهُ { :سْب َحا َن الَّذي أ ْ
بهعب ه
ده}؛ َّ
ألن االسم الظاهر يُـ َع ُّد همن قبيل الغيبة ،إىل التكلُّم يف قولهَ { :اب َرْكنَا
َْ
حولَه} ُمثَّ همن التكلُّم يف قوله{ :لهنُ هريه} إىل الغيبة يف قوله{ :إهنَّه هو َّ ه
يع
َُ
َْ ُ
السم ُ
ُ َُ
الْبَ هص ُري}.

وفائدة االلتفات يف هذه اآلية هي :تعظيم تلك الربكات واآلايت.
البالغي وخصائصه األسلوبيِة
وعن حتليل االلتفات وتوضيحه ،وبيان هسِره
ِ
(وص ْرف الكالم همن الغيبة
يف اآلية ،يقول الشهاب اخلفاجي (ت1069ه)َ :
ه
َسَرى به َعْب هد هه} إىل صيغة املتكلِم املعظِم يف
اليت يف قولهُ { :سْب َحا َن الَّذي أ ْ
تدل على تعظيم
{اب َرْكنَا} وما بعده لتعظيم تلك الربكات واآلايت؛ ألهنا كما ِ
َ
تدل على هعظَم ما أُضيف إليه ،وصدر عنه ،كما قيل:
مدلول الضمريِ ،

*إخّا يفع العظي العظيما*
َّ ه
َسرى به َعْب هد هه} ُّ
فهو التفات ،ونكتته َّ
يدل على
أن قولهُ { :سْب َحا َن الذي أ ْ َ
مسريه همن عامل الشهادة إىل عامل الغيب فهو ابلغيب أنسب ،وقولهَ { :اب َرْكنَا
أيضا
املنزل والتعبري بضمري العظمة ،و ً
َح ْولَهُ} إلنزال الربكات؛ فيناسب تعظيم ِ
ه
وعز احلضور؛ فيناسب التكلُّم
هو من عامل الشهادة ،وقوله «لنُريه» يفيد االتِصال ِ
معه ،و َّأما الغيبة فلكونه ليس همن عامل الشهادة ،ولذا قيلَّ :
إن الغيبة أليق،
و«آايتنا» يناسب التعظيم ،وقوله{ :إهنَّه هو َّ ه
يع الْبَ هصري} ابلغيبة؛ ألنه مقام
السم ُ
ُ َُ
حمو الوجود يف غيبة الشهود)(.)1

إضاف ًة إىل ما سبقَّ ،
فإن االلتفات يف هذه اآلية قد امتاز بلطائف بالغيِة
(( )1حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي) .12/6
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(منها :أنه ملا استُحضرت الذات العلية جبملة التسبيح ،ومجلة املوصولية ،صار
َّ
يغري اإلضمار إىل ضمائر املشاهدة ،وهو
مقام الغيبة مقام مشاهدة ،فناسب أ ْن ِ
مقام التكلُّم.
ومنها :اإلمياء إىل َّ
أن النيب عليه الصالة والسالم عند حلوله ابملسجد
األقصى قد انتقل همن مقام االستدالل على عامل الغيب إىل مقام مصريه يف عامل

املشاهدة)(.)1

وأضاف أبو السعود( :وااللتفات إىل الغيبة؛ لرتبية املهابة)(.)2
قال تعاىل﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ﴾(.)3
ه
لت يف قصة اإلفك املشهورة،
آيتان من كتاب هللا تعاىل ضمن عشر آايت نز ْ
الثابتة يف ه
الصحاح والسنن واملسانيد.
لت يف شأن ِأم املؤمنني العفيفة الطاهرة الربيئة الص ِديقة
وهذه اآلايت نز ْ
بنت الص ِديق عائشة رضي هللا تعاىل عنها وعن أبيها ،حني ا ِهتمها ورماها أهل
اإلفك والبهتان همن املنافقني مبا قالوه همن الكذب العظيم ،فأنزل هللا براءهتا همن
فوق سبع مساوات؛ صيان ًة لعرض رسول هللا عليه الصالة والسالم ،ووعظ هللا
(( )1تفسري التحرير والتنوير) البن عاشور.21/15 ،
(( )2تفسري أيب السعود) .155/5
( )3سورة النور ،اآليتان .11،12
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ووصاهم ابلوصااي النافعة.
املؤمننيَّ ،
التفات همن اخلطاب يف
ففي قوله تعاىل{ :لَ ْوال إه ْذ َهمس ْعتُ ُموهُ ظَ َّن الْ ُم ْؤهمنُو َن}
ٌ
قولهَ { :همس ْعتُ ُموهُ} إىل الغيبة يف قوله{ :ظَ َّن الْ ُم ْؤهمنُو َن}؛ َّ
ألن االسم الظاهر يُـ َع ِد
همن قبيل الغيبة ،ومقتضى الظاهر أ ْن يقال« :ظننتم».
وفائدة االلتفات ه
البالغي يف هذه اآلية هو :املبالغة يف التوبيخ،
وسِره
ِ
واإلشعار َّ
ظن اخلري ابملؤمنني.
أبن اإلميان يقتضي ِ

(وحق الكالم أ ْن يقال« :ظننتم وقلتم»
يقول شيخ زاده (ت951ه)ِ :
تنبيها على َّ
أن الالئق ابملؤمن
وعدل عنه إىل الغيبة ،مع التصريح بصفة اإلميان؛ ً
يظن مبؤم ٍن مثله َّإال اخلري ،وأ ْن يربئه همن السوء ،ومبالغةً يف التوبيخ.
َّأال ِ

َّ
خريا ،لكنه
فإن أصل التوبيخ وإ ْن حصل أب ْن قيل :لوال ظننتم أبنفسكم ً
يزداد اباللتفات إىل الغيبة؛ إذ فيه إشارة إىل َّ
أن شأن اإلميان يقتضي أ ْن يظن

ويذب عنه الطاعنني فيه)(.)1
خرياِ ،
املؤمن أبخيه ً

وأضاف الطاهر ابن عاشور( :والعدول عن ضمري اخلطاب يف إسناد فعل
خريا،
ِ
الظن إىل املؤمنني التفات ،فمقتضى الظاهر أ ْن يقال :ظننتم أبنفسكم ً
ه
فعدل عن اخلطاب؛ لالهتمام ابلتوبيخَّ ،
ضرب من االهتمام
فإن االلتفات ٌ
ابخلرب)(.)2

قال تعاىل﴿ :ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ
ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
(( )1حاشية شيخ زاده على تفسري البيضاوي) .203-202/6
(( )2تفسري التحرير والتنوير) البن عاشور.174/18 ،
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ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ
ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ﴾(.)1
غض البصر ،وحترمي النظر إىل
هااتن اآليتان الكرميتان تتح ِداثن عن وجوب ِ
األجنبيِات همن غري احملارم ،وحترمي نظر املرأة إىل الرجال األجانب.

وقد أشار السيوطي (ت911ه) إىل سبب نزول اآلية بقوله( :أخرج ابن
أيب حامت عن مقاتل قال :بلغنا ـ ـ وهللا أعلم ـ ـ َّ
أن جابر بن عبدهللا األنصاري
أن أمساء بنت مرثد كانت يف ٍ
حدَّثَّ :
خنل هلا يف بين حارثة ،فجعل النساء
أرجلهن يعين :اخلالخل ،وتبدو
يدخلن عليها غري مؤتزرات ،فيبدو ما يف
َّ
{وقُل
صدورهن وذو َّ
َّ
ائبهن ،فقالت أمساء :ما أقبح هذا! فأنزل هللا يف ذلك َ
ه ه ه
ات يـ ْغض ْ ه
صا هرهه َّن} اآلية)(.)2
لِْل ُم ْؤمنَ َ ُ
ض َن م ْن أَبْ َ
ففي قوله تعاىل{ :وتُوبوا إه َىل َّه
اّلل َه
التفات وتلوين للخطاب؛ فقد
مج ًيعا}
ٌ
َ ُ
صرف عنه
كان
الكالم يف صدر اآلية َّ
موج ًها للرسول عليه الصالة والسالمُ ،مثَّ ُ
ُ
إىل اجلميع بطريق االلتفات.

( )1سورة النور ،اآليتان .31 ،30
(( )2ال ِدر املنثور يف التفسري املأثور) جلالل الدين السيوطي.179/6 ،
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وفائدة هذا االلتفات هي :التذكري بواجب التوبة ،وإبراز كمال العناية هبا.
التفات همن خطاب الرسول عليه الصالة
يقول ابن عاشورَ ...( :وَوقَع
ٌ
األمة؛ َّ
املقررة همن قبل ،وليس
والسالم إىل خطاب ِ
ألن هذا تذكري بواجب التوبة ِ
استئناف تشريع)(.)1
قال تعاىل:

﴿ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ
ﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻﲼ ﲽﲾ ﲿ

ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ﴾(.)2
هذه اآلية الكرمية تتحدَّث عن أحكام زواج النيب عليه الصالة والسالم.
(أحل هللا تعاىل
وموض ًحا هذه اآليةَّ :
شارحا ِ
يقول صاحب "روائع البيان" ً
لنبيِه عليه الصالة والسالم صنوفًا همن النساء؛ صن ًفا يدفع له املهر «املمهورات»،
وصن ًفا يُـتَمتَّع به مبلك اليمني «اململوكات» ،وصن ًفا همن أقاربه همن نساء قريش
ابعا ينكحه بدون مهر «الواهبات»
ونساء بين زهرة «املهاجرات» ،وصن ًفا ر ً
التقرب لك،
أنفسهن ...اللوايت وهنب
َّ
َّ
أنفسن؛ ُحبًّا يف هللا ويف رسوله ،ورغب ًة يف ُّ
(( )1تفسري التحرير والتنوير) البن عاشور ، 214/18 ،ولالستزادة انظر( :روح املعاين) لأللوسي،
 146/18ـ ـ.147
( )2سورة األحزاب ،اآلية .50
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منهن بدون مهر خالصةً لك همن دون املؤمنني)(.)1
أردت أ ْن َّ
تتزوج َم ْن شئت َّ
إ ْن َ
التفات وعدول همن خطاب النيب عليه الصالة والسالم يف
ففي هذه اآلية
ٌ

َّيب}ُ ،مثَّ الرجوع مرة
َحلَلْنَا لَ َ
ك} إىل الغيبة يف قوله تعاىل{ :إه ْن أ ََر َاد النه ُّ
قوله{ :أ ْ
ه
ك}.
ص ًة لَّ َ
أخرى إىل اخلطاب يف قولهَ { :خال َ

وفائدة االلتفات هنا :التكرميُ والتفخيم لشأن النيب عليه الصالة والسالم.
يقول الزخمشري (ت538ه) ...( :فإ ْن قلت :هملَ عدل عن اخلطاب إىل
هه
َّيب} ُمثَّ رجع إىل اخلطاب؟ قلت:
َّيب إه ْن أ ََر َاد الن ُّ
الغيبة يف قوله تعاىل{ :نَـ ْف َس َها للن هِ
َّيب} للداللة على َّ
أن
ل يذان أبنه مما ُخ َّ
ص به وأُوثر ،وجميئه على لفظ {النه ُّ
()2
تفخيم له ،وتقرير الستحقاقه
االختصاص تكرمة له؛ ألجل النبوة ،وتكريره
ٌ

الكرامة لنبوته)(.)3

أن االلتفات هنا يُـ ْؤذن َّ
إضافةً إىل َّ
أبن النبوة منا ٌط لثبوت احلكم واختصاصه
ابلنيب عليه الصالة والسالم دون غريه همن املؤمنني ،وهذا ما أشار إليه ابن
التمجيد (ت880ه) بقوله( :أي :العدول عن اخلطاب إىل الغيبة بلفظ النيب
َّيب} ،ويف قوله{ :إه ْن
ت نَـ ْف َس َها لهلنه ِه
مكرًرا فـي املوضعني ،أي :يف قوله{ :إه ْن َوَهبَ ْ
ِ
نكحها}ُ ،مثَّ الرجوع إىل اخلطاب يف قوله :ه
ه
ك همن
ص ًة لَّ َ
أ ََر َاد النه ُّ
َ
{خال َ
َّيب أَن يَ ْستَ َ َ
ه هه
ني} إيذان َّ
أبن إحالل الواهبة له مبجَّرد إرادة استنكاحه َّإايها بدون
ُدون الْ ُم ْؤمن َ
ص
وتزوجت» وغريمها ،مما ُخ َّ
صريح لفظ القبول املعترب يف الشرع مثل «قبلتَّ ،
(( )1روائع البيان يف تفسري آايت األحكام) حملمد بن علي الصابوين.303-302/2 ،
( )2أي :تكرير لفظ «النيب» يف اآلية.
(( )3الكشاف) للزخمشري.550/3 ،
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نبوته)(.)1
به رسول هللا عليه الصالة والسالم به؛ لشرف ِ

كما َّ
أن اختيار لفظ «النيب» وتعريفه وتكريره ،دون لفظ «الرسول» فيه
إشعار ابلرفعة؛ يقول القونوي (ت1195ه)( :االلتفات همن اخلطاب يف قوله:
ٌ
مكرًرا ،أي لفظ
اج َ
َحلَلْنَا لَ َ
{إه َّان أ ْ
ك أ َْزَو َ
ك} إىل الغيبة ،ال سيِما بلفظ النيب ِ
مدخل فيما ذكر ،واختياره على التعبري
«النيب» ،والتعريف بالم العهد له
ٌ
ابلرسول؛ ألنه معاملةٌ مع اخللق ،أو النيب يُ ْشعر ابلرفعة لغةً على تقدير كونه همن
النبوة اليت هي :الرفعة)(.)2
ِ
قال تعاىل:

﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ

ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾(.)3
هذه اآلية الكرمية همن آايت األحكام يف كتاب هللا تعاىل ،وهي تتحدَّث
السين ،وهو :الطالق الذي يكون يف طُ ْهر مل جتامع فيه
عن جواز وقوع الطالق ِ
املرأة.
وسبب نزول هذه اآلية ـ ـ كما ذكره السيوطي ـ ـ َّ
أن( :أنس بن مالك قال:
{اي أَيُّـ َها
طلَّق رسول هللا عليه الصالة والسالم حفصةْ ،
فأتت أهلها ،فأنزل هللا َ
ه
ه
وه َّن لهعهدَّهتهه َّن} فقيل له :راجعها َّ
صوامة َّقوامة،
فإهنا َّ
النه ُّ
َّيب إهذَا طَلَّ ْقتُ ُم النِ َساء فَطَلِ ُق ُ
وإهنا همن أزواجك يف اجلنِة...
(( )1حاشية ابن التمجيد على تفسري البيضاوي) .394/15
(( )2حاشية القونوي على تفسري البيضاوي) .395/15
( )3سورة الطالق ،اآلية .1
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وقيلَّ :
إن ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض ،فذكر ذلك لرسول هللا صلِى
هللا عليه وسلِم فتغيَّظ فيه رسول هللاُ ،مثَّ قال :لرياجعها ُمثَّ ميسكها حىت تطهر،
ميسها ،فتلك
طاهرا قبل أ ْن ِ
ُمثَّ حتيض فتطهر ،فإ ْن بدا له أ ْن يطلِقها فليطلِقها ً
الع ِدة اليت أمر هللا تعاىل أ ْن يُطلَّق هلا النساء)(.)1
االلتفات يف اآلية الكرمية هنا همن الغيبة إىل اخلطاب يف قوله «ال تدري»؛
إذ األصل أ ْن يكون بطريق الغائب «ال يدري».
ه
البالغي هنا هو :ملزيد االهتمام ابلزجر عن التع ِدي على
وسُّر االلتفات
ِ
حدود هللا تعاىل اليت شرعها لعباده ،وأمرهم بلزومها.
{ال تَ ْد هري}
يقول أبو السعود حملِ ًال االلتفات يف اآلية( :وقوله تعاىلَ :

خطاب للمتع ِدي بطريق االلتفات؛ ملزيد االهتمام ابلزجر عن التع ِدي ،ال للنيب
ٌ
أضر بنفسه،
وم ْن يتع ِد حدود هللا فقد َّ
عليه الصالة والسالم كما تُ ِ
وهم ،فاملعىنَ :
لعل هللا ُْحيدث يف قلبك بعد ذلك
فإنك ال تدري أيُّها املتع ِدي عاقبة األمرَّ ،
ه
أمرا يقتضي خالف ما فعلته ،فيبدل ببعضها حمب ًة،
الذي َ
فعلت من التع ِدي ً
إقباال)(.)2
وابإلعراض عنها ً
ٍ
حكمة عظيمة همن هح َكم الطالق وهي أنه:
أشارت إىل
فهذه اآلية الكرمية
ْ
املودة ،فرياجع َم ْن طلَّقها ،ويستأنف
َّ
(لعل هللا ُحيدث يف قلب املطلِق الرمحة و ِ
عشرهتا)(.)3
(الدر املنثور يف التفسري املأثور) للسيوطي .190-189/8
()1
ِ
(( )2تفسري أيب السعود) .261/8
ولالستزادة انظر (روح املعاين) لأللوسي.134/28 ،
(( )3تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان) َّ
للعالمة ابن سعدي.260/5 ،
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قال تعاىل:

﴿ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ﴾(.)1
االلتفات هنا همن الغيبة إىل اخلطاب؛ زايدةً يف اللوم والعتاب.

موض ًحا االلتفات يف اآلية الكرمية( :التفت همن الغيبة
يقول ابن التمجيد ِ
إىل اخلطاب ،فإنه سبحانه وتعاىل ذكر حفصة رضي هللا عنها ِأوًال يف قوله:
ه ه ()2
{إه َىل بَـ ْع ه
ت} بلفظ الغيبةُ ،مثَّ ذكرها اثنيًا بلفظ
ض أ َْزَواجه} ويف قوله{ :قَالَ ْ
ه
واب} ويف التعبري الثاين تغليب املخاطب على
اخلطاب؛ حيث قال{ :إن تَـتُ َ
كانت عائشة رضي هللا
كانت املخاطبة حفصة وحدها ،وإ ْن ْ
أيضا ،إ ْن ْ
الغائب ً
عنها حاضرًة عند حفصة ،ووجه اخلطاب إليهما ال يكون َمثَّة تغليب)(.)3
البالغي هنا هو :املبالغةُ يف العتاب؛ لقول الشهاب
وغرض االلتفات
ُ
ِ
اخلفاجي (ت1069ه)( :على االلتفات همن الغيبة إىل اخلطاب للمبالغةَّ ،
فإن
بعيدا عن ساحة احلضورُ ،مثَّ إذا اشت ِد
صري املعاتب
مطرودا ً
ً
املبالغ يف العتاب يُ ِ
توجه إليه وعاتبه مبا يريد)(.)4
غضبه َّ

()1
()2
()3
()4

سورة التحرمي ،اآلية .4
سورة التحرمي ،اآلية .3
(حاشية ابن التمجيد على تفسري البيضاوي) .155/19
(حاشية الشهاب اخلفاجي على تفسري البيضاوي) .205/9
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اخلامتـ ـ ـ ـ ــة
تتم الصاحلات ،واحلمد هلل الذي
ويف اخلتام أمحد هللا تعاىل الذي بنعمته ِ
البحث إىل عدة نتائج؛
توصل
أعانين على إمتام هذا البحث ،وملِ شتاته ،وقد َّ
ُ
همن أمهِها ما يلي:
َّ -1
أن االلتفات يُـ َع ُّد همن أساليب خروج الكالم على مقتضى الظاهر ،اليت
ت ُك ْسب الكالم ُح ْسنًا وهباءً.
َّ -2
بنصها ،أو
أن آايت األحكام هي :اليت يتعلَّق هبا حكم شرعي ِ
بداللتها.
َّ -3
ختتص به اللغة العربية دون غريها همن اللغات.
أن أسلوب االلتفات ُّ
َّ -4
أن َم ْن ميعن النظر يف شواهد االلتفات يف القرآن الكرمي ،يتِضح له أهنا
ه
هتز العواطف،
تشتمل على كث ٍري من األسرار البالغيِة ،واللطائف األدبية اليت ِ
وحتِرك األحاسيس واملشاعر.
ُ

أن مبىن االلتفات يقوم على ِاحتاد معىن الطريقني ،خبالف التجريد؛ َّ
َّ -5
ألن
قائم على املغايرة بني املعنيني.
مبناه ٌ

َّ -6
أن أغلب صور االلتفات الواردة يف آايت األحكام ،يكون العدول فيها
همن الغيبة إىل اخلطاب.
وقبل أ ْن أضع القلم أوصي زمالئي الباحثني بدراسة الفنون البالغيِة الواردة
يف آايت األحكام؛ وذلك حبثًا عن أسرار نظمها ،وخصائصها التعبريية.
ه
رب
السبيل ،وآخر دعواان أ ْن احلمد هلل ِ
وهللا املوفِق واهلادي إىل سواء ِ
العاملني.
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ثب املصادر واملرا ع.
-1القرآن الكرمي.
(-2اإلتقان يف علوم القرآن) جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي الشافعي،
نشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ـ ـ لبنان.
(-3أحكام القرآن) أليب بكر :حممد اإلشبيلي املالكي ،حتقيق :علي
العريب ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل
البجاوي ،مطبعة :دار إحياء الرتاث
ِ
1421هـ.
(-4أحكام القرآن) لظفر بن أمحد العثماين التهانوي ،نشر :إدارة القرآن
والعلوم اإلسالمية ،كراتشي ،الطبعة األوىل 1413هـ.
(-5أحكام القرآن) حملمد بن إدريس الشافعي ،تعليق :قاسم الرفاعي،
مطبعة :دار القلم ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل.
(-6أحكام امن القرآن الكرمي) لفضيلة الشيخ :حممد بن صاحل العثيمني،
مجع :عبدالكرمي بن صاحل املقرن ،نشر :دار طويق للنشر والتوزيع ،الرايض،
الطبعة األوىل 1415هـ.
(-7األخال اإلسالميّة وأسسها) لعبدالرمحن حسن حبنكة امليداين،
نشر :دار القلم ،دمشق ،الطبعة الرابعة 1417هـ ـ ـ ـ 1996م.
حملمد بن علي
(-8إرشاد الفحو إىل حتقيق احل ّق من عل األصو ) ِ
الشوكاين ،حتقيق :سامي بن العريب األثري ،نشر :دار الفضيلة للنشر والتوزيع،
الرايض ،الطبعة األوىل1421 ،هـ ـ ـ ـ 2000م.
206

السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م

9ـ ـ (إعجاز القرآن) للقاضي الباقالين ،ق ِدم له وشرحه وعلِق عليه الشيخ:

حممد شريف ُس ِكر ،نشر :دار إحياء العلوم ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة الثانية
ِ
1411هـ ـ ـ 1990م.
 10ـ ـ (اإليضاح يف علوم البالغة :املعاين والبيان والبديع) للخطيب
القزويين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1405هـ ـ ـ
1985م.
حممد بن عبدهللا الزركشي،
(-11الربهان يف علوم القرآن) لبدر الدين ِ
حممد أبو الفضل إبراهيم ،نشر :املكتبة العصرية ،صيدا ـ ـ بريوت،
حتقيقِ :
1435هـ ـ ـ 2014م.
املسمى :إرشاد العق السلي إىل مزااي
(-12تفسْي أيب السعود ـ ـ
َّ
العريب ،بريوت
القرآن الكرمي ـ ـ) أليب السعود :حممد العمادي ،دار إحياء الرتاث ِ
ـ ـ لبنان.
(-13تفسْي البحر احمليط) أليب حيِان األندلسي ،دراسة وحتقيق الشيخ:

عادل عبد املوجود ،والشيخ :علي معوض ،والدكتور :زكراي النويت ،والدكتور:
أمحد اجلمل ،نشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل
1413ه1993 -م.
املسمى :أنوار التنزي وأسرار التأوي ـ ـ) لعبد
(-14تفسْي البيضاوي ـ ـ َّ
هللا بن عمر البيضاوي ،مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع ،بريوت ـ ـ لبنان.
(-15تفسْي التحرير والتنوير) للشيخ :حممد الطاهر بن عاشور ،نشر:
دار سحنون للنشر والتوزيع ،تونس.
السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م

207

(-16تفسْي القرآن العظي ) ل مام اجلليل :إمساعيل بن كثري الدمشقي،
قدَّم له :عبدالقادر األرانؤوط ،نشر :مكتبة دار السالم ،الرايض ،ومكتبة :دار
الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق ،الطبعة األوىل 1413ه1992 -م.
العريب،
(-17التفسْي الكبْي) لفخر الدين الرازي ،نشر :دار إحياء الرتاث ِ
بريوت ـ ـ ـ لبنان ،الطبعة الثانية 1417هـ ـ ـ 1997م.
املسمى :مدار التنزي وحقائق التأوي ـ ـ) أليب
(-18تفسْي النسفي ـ ـ َّ

الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي ،حتقيق :زكراي عمريات ،نشر :دار الكتب
العلمية ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل 2001م.
(-19تيسْي الكرمي الرمحن يف تفسْي كالم املنّان) َّ
للعالمة الشيخ:
النجار.
عبدالرمحن بن انصر السعدي ،تقدمي :حممد زهري َّ
 (-20امع البيان عن أتوي آي القرآن) البن جرير الطربي ،حتقيق
الدكتور :عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي ،ابلتعاون مع مركز البحوث والدراسات
العربيِة واإلسالميِة بدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،القاهرة ،الطبعة
األوىل 1422هـ ـ ـ 2001م.
(-21اجلامع ألحكام القرآن) أليب عبدهللا :حممد بن أمحد القرطيب،
العريب ،بريوت ـ ـ لبنان،
حتقيق :عبدالرزاق املهدي ،نشر :دار الكتاب
ِ
1427ه2006 -م.
 (-22وهر الكنز) لنجم الدين :أمحد بن إمساعيل احلليب ،حتقيق
الدكتور :حممد زغلول َّ
سالم ،نشر :منشأة املعارف ابإلسكندرية.
(-23حاشية ابن التمجيد على تفسْي البيضاوي) ضبط وتصحيح
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وختريج آايته :عبدهللا حممود عمر ،منشورات :حممد علي بيضون ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1422هـ ـ ـ 2001م.
املطو ) َّ
للعالمة :عبداحلكيم
(-24حاشية السيالكويت على كتاب ّ
السيالكويت ،منشورات الرضى ،قم ـ ـ إيران.
املطو ) منشورات :مكتبة
(-25حاشية السيّد الشريف اجلر اين على ّ
الداوري ،قم ـ ـ ـ إيران ،الطبعة األوىل 1309هـ.
ِ

املسماة :عناية القاملي وكفاية
(-26حاشية الشهاب اخلفا ي ـ ـ
َّ
الراملي ـ ـ على تفسْي البيضاوي) ضبط وختريج آايته وأحاديثه الشيخ:

عبدالرزاق املهدي ،منشورات :حممد علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت
ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1417ه1997 -م.
(-27حاشية القونوي على تفسْي البيضاوي) ضبط وتصحيح وختريج
آايته :عبدهللا حممود عمر ،منشورات :حممد علي بيضون ،دار الكتب العلمية،
بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1422هـ ـ ـ 2001م.
(-28حاشية حميي الدين شيخ زاده على تفسْي البيضاوي) ضبطه
وخرج آايته :حممد عبدالقادر شاهني ،منشورات :حممد علي بيضون،
وصححه َّ
ِ
دار الكتب العلمية ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1419ه1999 -م.
 (-29احك أحكام القرآن يف العبادات وأحكام األسرة واملعامالت
املالية) للدكتور :مصطفى إبراهيم الزملي ،الناشر :إحسان للنشر والتوزيع ،طهران
ـ ـ إيران ،الطبعة األوىل 1435هـ ـ ـ 2014م.

(-30اخلصائص) أليب الفتح :عثمان بن جين ،حتقيق :حممد بن علي
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النجار ،مطبعة :دار الكتب املصرية ،القاهرة ،الطبعة الثانية 1374هـ ـ ـ
ِ
1955م.
(-31خصائص الرتاكيب :دراسة حتليلية ملسائ عل املعاين) لألستاذ
الدكتور :حممد أبو موسى ،نشر :مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة الثالثة 1400هـ
ـ ـ ـ 1980م.
(-32خصائص الشريعة اإلسالميّة) للدكتور :عمر سليمان األشقر،
عمان ـ ـ األردن ،ومكتبة الفالح ابلكويت،
نشر :دار النفائس للنشر والتوزيعِ ،
الطبعة الثالثة 1412ه ـ ـ ـ 1991م.
(-33الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون) للسمني احلليب ،حتقيق
وتعليق الشيخ :علي حممد معوض ،والشيخ :عادل عبداملوجود ،والدكتور :جاد
خملوف جاد ،والدكتور :زكراي النويت ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ ـ لبنان.
(-34الدر املنثور يف التفسْي املأثور) جلالل الدين السيوطي ،نشر :دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت ـ ـ لبنان1414 ،هـ ـ ـ 1993م.
(-35ديوان رير) شرح :حممد بن حبيب ،حتقيق الدكتور :نعمان حممد
أمني طه ،دار املعارف ،القاهرة.
(-36روائع البيان يف تفسْي آايت األحكام امن القرآن) حملمد بن علي

الصابوين ،منشورات :مكتبة الغزايل ،دمشق ـ ـ سورية ،الطبعة الثانية 1397هـ ـ ـ
1977م.

(-37روح املعاين يف تفسْي القرآن العظي والسبع املثاين) حملمود شكري
األلوسي ،دار الفكر ،بريوت ـ ـ لبنان1408 ،ه1987-م.
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(-38روملة الفصاحة) لزين الدين :حممد بن أيب بكر الرازي ،دراسة
وحتقيق وتعليق الدكتور :أمحد النادي شعلة ،دار الطباعة احملمدية ابألزهر،
الطبعة األوىل 1402هـ ـ ـ 1982م.
(-39شروح التلخيص) ـ ـ خمتصر السعد ،ومواهب الفتَّاح البن يعقوب
املغريب ،وعروس األفراح للبهاء السبكي ،وحاشية الدسوقي على خمتصر السعد
ـ ـ ـ نشر :دار السرور ،بريوت ـ ـ لبنان.
(-40صحيح البخاري) ل مام :حممد بن إمساعيل البخاري ،اعتىن به
وراجعه الشيخ :حسن عبدالعال ،وهيثم الطعيمي ،نشر :املكتبة العصرية ،صيدا،
بريوت ،الطبعة األوىل 1425هـ ـ ـ 2004م.
املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز) ليحىي بن
(-41الطراز
ّ
محزة العلوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ ـ لبنان1400 ،هـ ـ ـ 1980م.
(-42العقيدة اإلسالميّة ومذاهبها) للدكتور :قحطان عبدالرمحن الدُّوري،
طبعة مزيدة من ِقحة ،لبنان ،الطبعة الثانية 1433هـ ـ ـ2012م.

(-43العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده) أليب علي :احلسن بن

رشيق القريواين ،حتقيق وتعليق :حممد حميي الدين عبداحلميد ،دار اجليل للنشر
والتوزيع ،بريوت.
(-44الغيث املسج يف شرح المية العج ) لصالح الدين الصفدي،
حممد علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة
منشوراتِ :
األوىل 1423ه ـ ـ 2002م.
(-45فصو امن عل املعاين) للدكتور :هالل عطا هللا عثمان ،نشر:
السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م

211

مكتبة الرشد ،الرايض ،الطبعة األوىل 1425هـ ـ ـ 2004م.
(-46القاموس احمليط) جملد الدين :حممد بن يعقوب الفريوزآابدي ،نشر:
العريب.
دار الكتاب ِ
املربد ،عارضه أبصوله
(-47الكام يف اللغة واألدب) حملمد بن يزيد ِ
وعلَّق عليه :حممد أبو الفضل إبراهيم ،منشورات :املكتبة العصرية ،صيدا،
بريوت1427 ،هـ ـ ـ 2006م.

(-48كتاب الصناعتني :الكتابة والشعر) أليب هالل العسكري ،حتقيق:
علي بن حممد البجاوي ،وحممد أبو الفضل إبراهيم ،منشورات :املكتبة العصرية،
صيدا ،بريوت1406 ،هـ ـ ـ 1986م.
َّ (-49
الكشا عن حقائق غوامض التنزي وعيون األقاوي يف و وه

التأوي ) للزخمشري ،ترتيب وضبط وتصحيح :مصطفى حسني أمحد ،نشر :دار
العريب ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة الثالثة
الرَّاين للرتاث ابلقاهرة ،ودار الكتاب
ِ
1407هـ ـ ـ 1987م.
(-50لسان العرب) البن منظور ،دار صادر ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة
الثالثة 1414هـ ـ ـ 1994م.
(-51املث السائر يف أدب الكاتب والشاعر) لضياء الدين ابن األثري،
حتقيق الدكتورين :أمحد احلويف ،وبدوي طبانة ،منشورات :دار الرفاعي للنشر
والطباعة والتوزيع ابلرايض ،الطبعة الثانية 1403هـ ـ ـ 1983م.
(-52احملتسب يف تبيني و وه شواذ القراءات واإليضاح عنها) البن
النجار ،والدكتور:
جين ،حتقيق :علي النجدي انصف ،والدكتور :عبداحلليم ِ
212

السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م

عبدالفتاح شليب ،نشر :اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،جلنة إحياء كتب
السنة ،القاهرة1420 ،ه1999 -م.
حممد
حملمد بن عمر الرازي ،علِق عليهِ :
(-53احملصو يف عل األصو ) ِ

عطاء ،نشر :دار الكتب العلميِة ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1420هـ ـ ـ
2000م.
(-54املدخ إىل الشريعة والفقه اإلسالمي) للدكتور :عمر سليمان
عمان ـ ـ األردن ،الطبعة األوىل 1425هـ
األشقر ،دار النفائس للنشر والتوزيعِ ،
ـ ـ ـ 2005م.
ا
حممد الغزايل،
حممد ِ
(-55املستصفى من عل األصو ) أليب حامدِ :
نشر :دار الكتب العلميِة ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1413هـ ـ ـ 1993م.
 56ـ ـ (املص ّفى يف فقه الشريعة :آايهتا وأحاديثها وإمجاعاهتا) لألستاذ
الدكتور :عبدالعزيز بن علي احلريب ،مكة املكرمة ،الطبعة الثانية 1436هـ.
الداوري ،قم ـ ـ
املطو ) لسعد الدين التفتازاين ،منشورات :مكتبة
ّ (-57
ِ
إيران ،الطبعة األوىل 1309هـ.
(-58معج مقاييس اللغة) ألمحد بن فارس ،حتقيق وضبط :عبدالسالم
هارون ،دار اجليل ،بريوت ـ ـ لبنان.
(-59مفتاح العلوم) أليب يعقوب :يوسف َّ
السكاكي ،ضبطه وكتب
هوامشه وعلَّق عليه :نعيم زرزور ،نشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ـ ـ لبنان،
الطبعة الثانية 1407هـ ـ ـ 1987م.
حملمد عبدالعظيم الزرقاين ،دار
(-60مناه العرفان يف علوم القرآن) ِ
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الفكر للطباعة والنشر ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1416ه ـ ـ ـ 1996م.
جين ،تقدمي
(-61منهاج البلغاء وسراج األدابء) أليب احلسن :حازم القرطا ِ
وحتقيق :حممد احلبيب ابن اخلوجة ،نشر :دار الكتب الشرقية ،تونس1966 ،م.
(-62نظ الدرر يف تناسب اآلايت والسور) ل مام برهان الدين
خرج آايته وأحاديثه ووضع حواشيه :عبدالرزاق غالب املهدي ،نشر:
البقاعيَّ ،
دار الكتب العلمية ،بريوت ـ ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1415هـ ـ ـ 1995م.
 63ــ(ني املرام امن تفسْي آايت األحكام) حملمد ص ِديق حسن خان،

العريب ،بريوت ـ ـ لبنان.
دار الرائد ِ
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()5
التماسك النصي يف قصيدة "سوق القرية" لعبد
الوهاب البياتي

د .هبة مصطفى ابر
• أس ــتاذ مس ــاعد ،يف امعة احلدود الش ــمالية  -كلية
اللغة العربية وآدالا (عرعر).

• دكتوراه من اجلــامعــة األردنيــة يف األدب القــدمي،
عام 2011م.
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التماسك النصي يف قصيدة "سو القرية" لعبد الوهاب البيايت(.)1
امللخص
تسعى هذه الدراسة إىل توضيح األدوات التماسكية وإظهارها وتسليط الضوء
عليها ،مبا يتعلق بنص عبد الوهاب البيايت الشعري "سوق القرية" ويتناسب معه،
نصا
وهي األدوات اليت حتققت هبا نصية النص ،أي أصبحت القصيدة بوجودها ًّ
متماس ًكا من الناحيتني اللغوية الشكلية والداللية ،على مستوى النص كله.
والدراسة ،ابالرتكاز على تلك األدوات ،فإهنا هتدف إىل نقض املقوالت
اخلاصة بتفكك القصيدة وتشظي أسطرها الشعرية ،وكذلك ،تسعى الدراسة إىل
إبراز اخلصائص النصية لشعر البيايت على مستوى اخلطاب ًّ
كال ،ومن وجهة نظر
اللسانيات النصية مبدارسها وتياراهتا املختلفة ،وما فيها من خصائص تعىن
ابلنص الشعري بوجود األدوات اليت حتدد مدى التماسك فيه.
وبذلك ،فإن الدراسة تسعى إىل اختبار الكفايتني الوصفية والتفسريية لعدد
من النظرايت النحوية النصية ،وتركز على إبراز طبيعة التباين بني النصوص
الشعرية اجلمالية ،والنصوص العامة الوظيفية من جهة التماسك على مستوى
اخلطاب ًّ
كال ال على مستوى اجلملة الواحدة فيه.
الكلمات املفتاحية:
التماسك ،البيايت ،النص ،القصيدة ،علم اللغة.

( )1هذا البحث مدعوم من جامعة احلدود الشمالية – عرعر  -السعودية.
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Cohesion in "the Village Market" Poem for
Abdul Wahab al-Bayyati
D.Heba Mustafa Jaber.
Assistant Professor.
Email: haboushja2003@yahoo.com
Adress: Northern Boarder University -ArarSoudia Arabia.
Abstract
The researcher seeks to prove that the poem is
coherent regardless the claims of lacking cohesion of
the text. The study also seeks to identify the textual
traits in al-Bayyati poetry according to textual
linguistics and its varied schools.
This study aims at clarifying elements of cohesion
in this poem "the Village Market"; those elements
which achieved textuallity and created a coherent poem
on the semantic and linguistic levels.
The study investigates the descriptive and
interpretive Adequacy of some textual and syntactic
theories. It also differentiates between the poetic text
and the general text as for cohesion of the entire
discourse rather than the lone sentence.
Key words: Cohesion, Bayyati, Text, Poem,
Liguistics.
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املقدمة:
يُعىن التماسك النصي بوظيفة أساسية ترتكز على وجود مجل متالحقة يف

النص ،حبيث تعمل الواحدة منها على إجياد التالحم بني أجزاء النص إذا ما
هي ضمت إىل بعضها البعض ضمن منظومة متواترة مرتابطة قوامها النص ذاته،
فيظهر النص متعال ًقا متماس ًكا ضمن بناء س هوي يدعمه ذلك التعالق ،ويؤكده.
وعليه ،فقد جاءت هذه الدراسة لتتبىن فكرة التماسك النصي وتعاجله يف
قصيدة سوق القرية للشاعر العراقي عبد الوهاب البيايت ،هبدف تتبع أدوات
التماسك النصي الواردة فيها للربهنة على أن هذه القصيدة غري مفككة كما
هو الظاهر من قراءهتا للوهلة األوىل ،بل إهنا تشتمل على العديد من أدوات
التماسك اخلاصة ابلنص ،حبيث ميكن إخضاعها للدرس اللساين اللغوي اخلاص
أبدوات التماسك والتالحم القائمة يف النصوص على حد سواء ،مما يعين إثبات
الرتابط فيها.
ولذا ،تسعى الدراسة يف جمملها إىل إبراز هذه األدوات اليت استند إليها
عبد الوهاب البيايت ليحقق مبدأ التماسك النصي يف قصيدته املوسومة بـ "سوق
القرية" ،وهذا يعين أن هذه األدوات تعد مبثابة مسات أسلوبية متيز نص البيايت
عن غريه من النصوص الشعرية ،مما يعين وجود ترابط بني ما يسمى ابلنحوي
(التماسك) ،وما هو بالغي (األسلوب) ،جيتمعان ليكمال أساس الدراسة
القائمة عليهما.
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التماسك النصي :حدود املصطلح واملفهوم.
جييء مصطلح التماسك النصي كغريه من املصطلحات اليت تُعىن بدراسة
النص ومتاسكه ،وأحد املصطلحات العربية الذي يقابله ابإلجنليزية املصطلح
( ،)1()Cohesionوقد تعدد الرتمجات اليت ُحصدت يف سبيل تعريب هذا
املصطلح من مثل :االنسجام ،واالتساق ،والربط ،والسبك ،لكن الدراسة تبنت
مصطلح التماسك النصي ونسجت يف ظله جل العالقة القائمة بني مفردات
البيايت يف قصيدته ،للربهنة من خالهلا على وجود ترابط متكامل فيها ،ونفي
فكرة التفكك اليت اهتمت هبا تلك القصيدة.
وأما أسباب اختيار مصطلح "التماسك النصي" فمرده ألسباب عدة لعل
وتداوال ،حيث يدل التماسك على جانب
أمهها أنه املصطلح األكثر
استعماال ً
ً
مادي غري معنوي ،ويتحقق هذا األمر يف املفهوم الذي تبتغيه الدراسة وتسعى
له ،إذ هي تبحث يف التماسك املادي (الشكلي أو اللفظي)،
( ،)Cohesionوهو بذلك خيتلف عن التماسك السياقي وهو كذلك
خيتلف عن النحوي الرتكييب ،ووفق ما هو مفهوم وموضح من املصطلح األجنيب
(.)Coherence
وأما الزمة الصفة (النصي) ،فإن الدراسة ترى ضرورة ورودها للفظة
التماسك؛ ألن التماسك الشكلي اللغوي قد يكون على مستوى اجلملة
الواحدة ،وهو متاسك ال تتبناه الدراسة وال تسعى إلثباته أو معاجلته ،وإَّنا هي

( )1اخلويل ،حممد علي ،معج عل اللغة النظري ،ط ،1بريوت ،مكتبة لبنان1986 ،م ،ص.45
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تسعى إىل تناول التماسك حيث يكون على مستوى النص ،ومن مث جاء
متييزا له عن غري النصي.
االصطالح "التماسك النصي"؛ ً

وأما التماسك النصي يف املفهوم ،فإنه حبسب الدراسات اللغوية العربية
يشري إىل تلك األدوات النحوية واملعجمية اليت تعمل على جعل اجلمل داخل
نص ما مرتابطة متعالقة( ،)1مما يعين أن يكون النص أو اخلطاب وحدة واحدة
لغواي أو شكليًّا ،تؤدي املعىن اخلاص ابلنص ضمن تلك
متماسكة سطحيًّا أو ًّ
األدوات جمتمعة.
وعلى ضوء ذلك ،فإن التماسك النصي غري االنسجام ،فإذا كان التماسك
يؤشر على تلك الروابط اللغوية الشكلية يف خطاب ما ،فإن االنسجام يذهب
حنو الروابط الداللية( ،)2ويقصد هبذه الروابط هو كل ما يتصل مبوضوع السياق
غري اللغوي من إحاالت مقامية ،ومستقبلني ونسق اترخيي أو اجتماعي(.)3
طويال
وقد أاثر كل من مفهومي التماسك واالنسجام ً
كبريا وحو ًارا ً
جدال ً
بني الباحثني الغربيني ،من حيث دورمها يف صناعة النص وإبراز نصيته ،ومبعىن
آخر كان احلوار يتجه حنو حتديد األدوات اليت هبا يتميز النص عن غري النص(،)4
فالباحثون يف بداايت نشأة الدرس اللساين النصي (حنو النص) ،اجتهت آراؤهم
()1
()2
()3
()4

اخلطايب ،حممد ،لسانيات النص ،مدخ إىل انسجام النص ،ط ،1لبنان ،املركز الثقايف العريب،
1991م ،ص.5
املرجع السابق ،ص.6
أبو عيد ،حممد ،تطور أدوات االتسا النحوي واملعجمي يف اخلطاب الشعري العريب ،عبد
الوهاب البيايت خوذ ً ا ،رسالة دكتوراه ،األردن ،جامعة الريموك2002 ،م ،ص.9
اخلطايب ،لسانيات النص ،ص.12
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حنو التماسك بوصفه العامل الرئيس يف متييز النصوص عن غريها( ،)1لكنهم
راحوا يف مراحل متقدمة من دراستهم حول املصطلح إىل عدم التعويل على
التماسك وحده يف حتقيق النصية ،بل ذكروا عوامل أخرى منها االنسجام(،)2
ومنها التناص وسياق احلال(.)3
كبريا بني الباحثني أنفسـ ــهم حول طبيعة الدور
وهذا يعين ،أن هناك خالفًا ً
املنوط ابلتماس ـ ـ ــك ،فهل هو األداة الرئيس ـ ـ ــية يف بناء النص أم أنه يش ـ ـ ــرتك مع
عوامل أخرى يف اإلسـ ـ ــهام هبذا البناء .بل التسـ ـ ــاؤل ميتد للنقاش حول إمكانية
بناء نص ما والتعامل معه على أنه وحدة متكاملة (خطاب) ،دون أن يش ــتمل
أي من أدوات التماسك النصي ،ومثالنا على ذلك ما طرحه براون
النص على ٍِ
ويول من خط ــاب مث ــل وح ــدة متك ــامل ــة دون أن تظهر في ــه أي من أدوات
التماس ـ ــك النص ـ ــي(( .)4متاظرة أبسـ ــتيمية "الثالاثء" 3 ،يونيو ،س ـ ــتيف هارلوا،
شعبة اللسانيات ،جامعة يورك)
عددا من الوحدات اجلملية املرتابطة ،ليغدو معها
حيمل النص السابق ً
اضحا يف هدفه الذي ينحصر يف إيصال رسالة إىل املتلقي ،لكن هذا النص ال
و ً
أي من أدوات التماسك النصي.
ينطوي على ٍِ
()1
()2
()3
()4

خليل ،إبراهيم ،األسلوبية ونظرية النص ،ط ،1بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر،
1997م ،ص.136
انظر ،حبريي ،سعيد ،عل لغة النص ،املفاهي واالجتاهات ،ط ،1القاهرة ،مؤسسة املختار للنشر
والتوزيع2004 ،م ،ص.222
الزاند ،األزهر ،نسيج النص ،حبث فيما يكون به امللفوظ نصا ،ط ،1بريوت ،املركز الثقايف
العريب1997 ،م ،ص.129
اخلطايب ،لسانيات النص ،ص.51
السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م

221

من جهة أخرى ،فإن التماسك النصي مبفهومه احلديث خيتلف عن
التماسك النحوي ابملفهوم التقليدي ،حيث إن احلذف واإلحالة والوصل جرى
التحدث عنها يف الدرس النحوي القدمي ،لكنها وصفت على أهنا أدوات تنشئ
التعالق والرتابط بني عناصر اجلملة الواحدة( ،)1يف حني أن هذه األدوات يف
لسانيات النص يتم التعامل معها فقط حني تكون روابط بني اجلمل ال داخل
اجلملة الواحدة .وبذلك ،فإنه خالفًا لعمل النحويني العرب لن جيري التتبع هلذه
األدوات النحوية يف النص املدروس إال إذا كانت ستحقق التعالق بني اجلمل،
أما إن كانت قد ظهرت داخل اجلملة الواحدة فلن يلتفت إليها؛ ألهنا بذلك
لن تكون أدوات متاسك نصي بل جمرد أداة متاسك تركييب.
وأما التكرار والتالزم بني الكلمات الثنائية ،فبوصفهما ضمن أدوات
أيضا تلك احلالة اليت كاان
التماسك املعجمي ،فهذا يعين أهنما يف حالة ختالف ً
عليها يف الرتاث اللغوي العريب ،فالتكرار ه
محِل عند اللغويني العرب والبالغيني
معان كثرية منها أتكيد املعىن( ،)2ومنها الداللة املوسيقية(.)3
أما ما يتم التحدث عنه هنا من تكرار فإن وظيفته تتأتى من قدرته على
إحداث التماسك النصي ،إذ الكلمة أو اجلملة املكررة حتيل إىل ما قبلها من

( )1محاسة ،حممد ،بناء اجلملة العربية ،ط ،1القاهرة ،دار الشروق1996 ،م ،ص.82
( )2الكبيسي ،عمران ،لغة الشعر العراقي املعاصر ،ط ،1الكويت ،وكالة املطبوعات1982 ،م،
ص.180
( )3شيخون ،حممد السيد ،أسرار التكرار يف لغة القرآن ،ط ،1القاهرة ،مكتبة الكليات األزهرية،
1983م ،ص.31-21
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كلمات ومجل ،وعليه يصبح التكرار ضرًاب من اإلحالة( ،)1لكنها هنا إحالة
معجمية.
مظهرا
وأما ثنائية التالزم بني الكلمات ،فكان النظر إليها ً
أيضا بوصفها ً
معجميًّا ودالليًّا يُبحث يف فقه اللغة ال يف حنو النص ،أما يف الدراسة احلالية
أيضا كالتكرار ينطوي على إحالة معجمية( ،)2فلفظ
فاالهتمام هبا أييت بوصفه ً
السيف إذا ما ورد يف نص ما ،فإنه قد حييل إىل لفظ احلسام ،إذا ما ورد احلسام
يف النص ذاته.
وأما الوصل ،فإنه مبفهومه اللساين النصي خيتلف عما حبث عنه البالغيون
العرب يف مبحثهم املعروف" :الفصل والوصل" ،فالوصل عندهم يرد يف اجلمل
اليت ال حمل هلا من اإلعراب( ،)3يف حني أن الوصل يف هذه الدراسة كما يف كل
الدراسات النحوية النصية إَّنا يقوم على مبدأ اجلمع بني مجيع اجلمل يف النص
الواحد بغض النظر عن احملل اإلعرايب.
ختلص الدراسة من العرض النظري السابق ،إىل أن التماسك النصي مغاير
ملا ورد احلديث عنه من متاسك يف الرتاث النحوي والبالغي العريب ،ولألدوات
التماسكية يف حنو النص مفهوم مغاير لذلك املفهوم الذي جييء عليه يف الرتاث
لغواي شكليًّا
مظهرا ًّ
اللغوي ،وختلص الدراسة كذلك األمر إىل أن التماسك يبقى ً
( )1حسان ،متام ،البيان يف روائع القرآن ،دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآين ،ط ،1القاهرة ،عامل
الكتب1992،م ،ص.109

)2(Brown And Yule, Discourse Analysis, Cambridge University
Press, 1983, P194.

( )3عالم ،عبد الواحد ،القاعدة والنص ،دراسة يف الفص والوص  ،ط ،1القاهرة ،دار الثقافة
العربية1987 ،م ،ص.35
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مهما يسهم يف جعل النص أكثر متاس ًكا ويبعده عن حالة التشظي املفرتضة،
ًّ
نصا عن آخر ،بل متيز
وهو بذلك ميكن أن ينظر إليه بوصفه مسة أسلوبية متيز ًّ
أداب عن غريه ،ولعل هذه السمة األسلوبية تكون من الثمار اليت
شاعرا أو ً
ً
نقطفها عند معاينة النصوص من وجهة نظر حنوية نصية (لسانيات النص).
وتركز الدراسة على أتكيد فكر الدمج بني ما هو حنوي نصي ،وما هو
اعتمادا كليًّا على "حنو النص
أسلويب بالغي؛ ليكون العمل فيها يعتمد
ً
وبالغته" ،على أن االلتفات املركزي يف اجلانب البالغي أييت يف سياق احلديث
عن األدوات التماسكية النصية بوصفها وحدات أسلوبية بالغية ،مما يعين
تشكيل تعاضد مع الوحدات النحوية اليت ستشغل هيكلة القصيدة كاملة.
وعليه ،فإن الدراسة ستعمل على إبراز أدوات التماسك النصي ودراستها
علما أبن البدء سيكون ابلتماسك النحوي،
كما جاءت يف سوق القرية للبيايتً ،
مث التماسك املعجمي ،مث االستخالص النهائي.
وأما القصيدة كاملة ،فهي على النحو اآليت:
الشمس ،واحلمر اهلزيلة ،والذابب
جندي قدمي
وحذاء
ٍِ

يتداول األيدي ،وفالح حي ِهد ُق يف الفراغ:
"يف مطلع العام اجلديد

يداي متتلئان حتما ابلنقود
وسأشرتي هذا احلذاء"
ٍ
صغري:
وصياح ديك ِفر من قفص ،وقديس ْ
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"ما حك جلدك مثل ظفرك"
اجلحيم
و "الطريق إىل
ْ
من جنة الفردوس "أقرب" والذابب
واحلاصدون املتعبون:
أنكل
"زرعوا ،ومل ْ
ونزرع ،صاغرين ،فيأكلون"
والعائدون من املدينة :اي هلا وحشا ضرير
أجساد النساء
صرعاه مواتان ،و ُ
و"احلاملون الطيبون"

وخوار أبقار ،وابئعة األساور والعطور
كاخلنفساء تدب" :قربيت العزيزة" اي سدوم!
لن يصلح العطار ما قد أفسد الدهر الغشوم
وبنادق سود وحمراث ،وانر
ختبو ،وحداد يراود جفنه الدامي النعاس:
أبدا ،على أشكاهلا تقع الطيور
" ً

والبحر ال يقوى على غسيل اخلطااي ،والدموع"

والشمس يف كبد السماء
وابئعات الكرم جيمعن السالل:
"عينا حبييب كوكبان
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وصدره ورد الربيع"
يقفز ،واحلوانيت الصغرية والذابب
والسوق ُ

يصطاده األطفال ،واألفق البعيد

وتثاؤب األكواخ يف غاب النخيل
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التماسك النحوي يف سو القرية:
أييت التماسك النحوي يف قصيدة سوق القرية متضمنًا عناصر ثالثة ،يسهم
وجودها يف أتكيد التماسك النصي على مستوى القصيدة كلها ،حيث متثلت
هذه العناصر بوجود :احلذف ،واإلحاالت النصية ،والوصل ،إذ يتبني عند قراءة
القصيدة ،كيف أهنا تؤدي ابجتماعها إىل حتقيق التماسك النحوي ،الذي يسهم
يف جعل القصيدة ذات نسق شعوري مييزها عن غريها من القصائد ،بل ويثبت
متاسكها ،مما ينتفي معه أن تكون هذه القصيدة مفككة ،فكانت هذه العناصر
على النحو اآليت:
 .1احلذ :

حمصورا بني جزأين اثنني مها :العتبة النصية (العنوان) من
جييء احلذف
ً
جهة ،وجمموعة أسطر شعرية يف القصيدة تكاد متثل ذلك التماسك النحوي من
جهة أخرى ،ولعل تركيز الشاعر يف ذلك التماسك أاتح للنص الشعري أن يفرز
حذفًا من شأنه متكني القارئ من مشاركة الشاعر يف نصه ،وتتبع اإلحياءات
املتناثرة على مستوى القصيدة ًّ
كال ،ليكون احلذف معها قد أدى وظيفة
التماسك النصي يف اجلمل اليت يؤدي اجتماعها إىل التماسك كله.
ويرهتن وجود التماسك النحوي يف قصيدة البيايت بوجود خاصية احلذف،
بوصفها "احنرافًا عن املستوى التعبريي العادي"( ،)1فتعمل على إجياد بعد حتفيزي
أوال لذلك
ملهما ً
يزيد من مجالية الكلمات الشعرية يف نصه ،وأييت العنوان ً
( )1بوقرة ،نعمان ،املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتلي اخلطاب دراسة معجمية،
ط ،1األردن ،جدارا للكتاب العاملي2009 ،م ،ص.106
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التحفيز ،وذلك من خالل مقدرة القارئ على إجياد أتويل يتناسب مع احلذف
املوجود ،سواء يف العتبة النصية املمثلة بعنوان القصيدة (سوق القرية) ،أو يف أي
بيت شعري منها.
ويُعىن احلذف بتكثيف املعىن من خالل انفتاحه على أتويالت متعددة،
قادرا على إخفاء أسراره عن متلقيه ،فإن ذلك يزيد
وكلما كان النصي الشعري ً
من حتفيز املتلقي ذاته على تتبع التأويالت يف النص ،واحلذف بـ "خمالفته األصل،
يوجب نكته ابعثة عليه ،معتدًّا هبا؛ أعرف وأقوى يف اقتضاء املعاين الزائدة ،على
املعىن األصلي ،اليت هي مقصودة يف علم املعاين"( ،)1أي أن احلذف تزداد أمهيته
مبقدار ما حيمله من أتويالت يف النص ،وما خيبئه من تكهنات تفضي إىل عالقة
تشاركية بني الشاعر والقارئ لذلك النص.
بدال من التفسريية اليت
ومتنح العتبة النصية بوجود احلذف فسحة أتويلية ً
ترتبط ابملعىن فحسب ،فعنوان القصيدة "سوق القرية" ،يتضمن عدة أتويالت
بوجود طرفني مها (سوق/القرية) ،واللفظتان تندرجان ضمن األمساء ال األفعال
متعددا كأن
وأتويال
خاصا هبا
واحلروف ،وهذا يعين أن احلذف يقتضي شيئًا ًّ
ً
ً
نقول :هذا سو القرية ،فيكون احملذوف هو اسم اإلشارة (هذا) الذي أييت
موقعه اإلعرايب مبتدأً ،وعلى ذلك تكون لفظة "سوق" خرب ملبتدأ حمذوف ،وهذا
هو التأويل األول.

( )1الشريف اجلرجاين ،احلاشية على املطو  ،شرح تلخيص مفتاح العلوم (غي علوم البالغة)،
ط ،1لبنان ،دار الكتب العلمية2007 ،م ،ص.88
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وأما التأويل الثاين فهو كأن تقول :مثة سو القرية ،فيكون احملذوف هنا
مقدما ،أي أنه سد مسد اخلرب ،وتكون
خربا ً
هو لفظة مثة وموقعها اإلعرايب ً
مؤخرا ،على النحو اآليت:
لفظة سوق مبتدأً ً
هذا  سوق القرية
مثة سوق القرية
يعمل احلذف يف العنوان السابق على إبراز التعالق النصي ،أي إبراز
التماسك على املستوى النحوي ،ليمتد ذلك التماسك إل القصيدة ذاهتا حيث
يقول البيايت:
"والبحر ال يقوى على غسل اخلطااي والدموع(.)1
اضحا ،ميكن اعتماد التأويل اآليت
يتضمن البيت الشعري السابق حذفًا و ً
له كأن نقول :والبحر ال يقوى على غسل اخلطااي ،/وكذلك القول :والدموع ال
تقوى على غسل اخلطااي ،أي أن البنية العميقة للجملة الشعرية تلك تتولد عنها
بنيتان عميقتان؛ ليكون احملذوف هو املسند واملسند إليه( :البحر= املسند إليه)،
(ال يقوى= املسند) ،وكذلك األمر( :الدموع= املسند إليه)( ،ال تقوى=
املسند) ،مما يعين أن ينفتح السطر الشعري على أتويل آخر يسهم احلذف يف
إظهاره للقارئ.
وهكذا ،فإن الشاعر قد اعتمد على خاصية احلذف يف البيت السابق
ابعتبار أن احلذف "ال يورد املنتظر من األلفاظ ،ومن مث يفجر يف ذهن املتلقي
( )1البيايت ،عبد الوهاب ،األعما الشعرية الكاملة ،ط ،2بغداد ،دار احلرية للطباعة والنشر،
2001م ،ص.102
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شحنة توقظ ذهنه ،وجتعله يفكر فيما هو مقصود"( ،)1أي أنه يسهم يف جعل
القارئ طرفًا آخر يف أتويل احملذوف من النص الشعري ذاته ،وجيذبه لفكرة
تعمد الشاعر إخفاء األساسي من أجزائه ،فيكون
التأويل لذلك احملذوف الذي ِ
املؤولَ ْتني.
ذلك اجلذب ً
أتكيدا لفكرة التماسك بني اجلملتني ِ

ومل تكن تلك هي احلالة الوحيدة اليت يظهر فيها احلذف النحوي يف النص
إىل جانب العتبة النصية اليت تشارك يف إمتام التماسك النحوي ،ابالتكاء على
معين بوصفه حمد ًاث للتماسك النصي ورابطًا
احلذف ذاته ،ذلك أن احلذف هنا ٌّ
ال على مستوى الرتكيب ،بل على مستوى التماسك بني اجلمل.
وميكن إيراد مواضع أخرى يف القصيدة ظهر فيها احلذف مع إمكانية أتويله
من املتلقي ،يف مثل قول الشاعر:
"والطريق إىل اجلحيم
من جنة الفردوس أقرب والذابب"(.)2
يف السطر الشعري السابق ،ميكن أتويل احملذوف يف لفظة الذابب ،بتكثيف
املعىن من خالل اسرتجاع احملذوف وهو املسند لتكون اجلملة هي( :الذابب
أقرب) ،وكأن الشاعر هنا قد ترك للقارئ حرية التأويل لذلك احملذوف ،حيث
يبقي على املسند إليه وحيذف املسند ،فكما أن طريق الفقر والبؤس أقرب من
أيضا.
طريق اخلري واألمل ،فإن الذابب أقرب لذلك املشهد التعبريي التأويلي ً

( )1بوقرة ،معج املصطلحات ،ص.106
( )2البيايت ،األعمال الشعرية الكاملة ،ص.101
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ويستمر الرتابط النصي بتكرار حرف الواو الذي يتجاور نصيًّا مع اخلرب
احملذوف يف مجلة( :واحلاصدون املتعبون :زرعوا ،فتأويل اخلرب احملذوف هنا هو
(يقولون) ،بداللة النقطتني الرأسيتني اليت تعد إشارة نصية إىل احملذوف ،وتستمر
هذه الداللة على اخلرب احملذوف يف قول الشاعر( :والعائدون من املدينة :اي هلا
وحشا) ،فتأيت اإلشارة إىل اخلرب احملذوف الذي ميكن أتويله بلفظة (يصرخون
ً
أو يندهشون أو يتعجبون أو يتأوهون)؛ ليدل على مشهد حواري يُكسب النص
الشعري فاعليِة ديناميكيِة ،ال ميكن وصل أجزائها إال بداللة الواو العاطفة واخلرب
احملذوف نصيًّا.
وتستمر آلية احلذف تنحت يف جسد القصيدة ،ومتأل فراغات النص
الشعري بتأويالت متنوعة ،تعتمد يف جمملها على القارئ احلذق الذي يشارك
الشاعر يف تذوق النص الشعري ،ومن ذلك قول البيايت:
"زرعوا ،ومل أنكل
ونزرع ،صاغرين ،فيأكلون"(.)1
حنواي
يعتمد السـ ــطران الشـ ــعراين السـ ــابقان على احلذف ليحدث متاس ـ ـ ًكا ًّ
فيها ،فيكون التأويل على النحو اآليت:
احلب
احلب ،ومل أنكل احملصول ِ /
زرعوا احملصولِ /
احلب،
احلب ،ص ـ ـ ـ ـ ـ ــاغرين ،فيأكلون احملصـ ـ ـ ـ ـ ــولِ /
ونزرع احملصـ ـ ـ ـ ـ ــول ِ /
فيأكلون متكربين

( )1املرجع السابق ،ص.101
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تتكئ األسطر الشعرية السابقة على خاصية احلذف؛ لتنبئ عن وجود آفاق
أتويلية قد تسمح إبيراد تفسريات ترتبط ابملعىن اخلاص هبا ،وهي هنا تظهر من
خالل احلذف على مستوى اجلملة الفعلية اليت تؤكد بوجود احلذف فيها أهنا
تكمل التماسك النحوي يف القصيدة ،فاحملذوفات يف األسطر الشعرية السابقة
تعتمد على املفعول به الذي مت حذفه ،وبقيت لوازمه وهي الفعل والفاعل،
فيكون القارئ هنا قد استمد التأويل من خالل القراءة الفاعلة للسطر الشعري،
ذلك أن احلذف ال يتأتى وجوده ِإال بدليل عليه ،فقد "حذفت العرب اجلملة،
واملفرد ،واحلرف ،واحلركة .وليس شيء من ذلك ِإال عن دليل عليه"()1؛ إذ إن
وجود دليل على ذلك احلذف قد يسد مكان اللفظة احملذوفة ،وهو ما ورد يف
األسطر الشعرية السابقة فاملفعول به احملذوف ،دل عليه كل من الفعل والفاعل،
وكذلك األمر يف احلال (نزرع صاغرين/أيكلون متكربين) فكان سبب
احلذف هو تعزيز فكرة احلرمان ،وأتكيد احلالة الشعورية البائسة متضمنة مشاهد
الظلم وحتكم القوي ابلضعيف.
ويواصل الشاعر تسليط الضوء على مواطن التشاؤم اليت تناثرت يف األسطر
الشعرية ،ابعتماده على احلذف متخ ًذا منه أداة تعزز املشهد الشعري ،حيث
يقول:
"السوق يقفر ،واحلوانيت الصغرية والذابب

( )1ابن جين ،أيب الفتح عثمان بن جين (املتوىف392هـ) ،اخلصائص ،ج ،2ط ،1حتقيق :حممد علي
النجار ،مصر ،دار الكتب املصرية1957 ،م ،ص.360
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يصطاده األطفال ،واألفق البعيد"(.)1
مشهدا ابهتًا
يلحظ القارئ للسطرين الشعريني السابقني ،أهنما ميثالن
ً
حزينًا ،جتيء خاصية احلذف لتتزيد من البعد الداليل فيها من خالل التماسك

النحوي الذي حتدثه ،ذلك إذا ما افرتضنا األلفاظ احملذوفة يف مكاهنا املناسب

هلا كأن نقول:
احلوانيت الصغرية تقفل /تغلق
واألفق البعيد يغيب/خيتفي.
ميكن التكهن أبلفاظ حمذوفة ،بغية التعمق يف النص الشعري ،ولزايدة
الفسحة التأويلية اليت تعمق الفكرة وتقويها ،فاملشهد السابق ساكن ال حركة
فيه ،يومئ ابلنهاية ،سواء هناية احلدث أو هناية اليوم ،ويرمز إىل بعض خصائص
املكان؛ فالسوق مقفر واحلوانيت صغرية داللة على ضيق العيش وبساطته،
والذابب حشرة يلهو هبا األطفال وحياولون اصطيادها ويف ذلك داللة على براءة
بديال تعويضيًّا عن اللهو
الطفولة اليت مل جتد إال الذابب لتلهو به وجتد معه ً
اخل اص ابألطفال ذاهتم ،مبا يناسبهم ويناسب طفولتهم ،واألفق البعيد يغيب،
داللة على أن األحالم بعيدة رغم جتددها اليومي ،وهي غري متكافئة مع تلك
املساحة الصغرية اليت جتمع احلوانيت والذابب واألطفال ،فيكون احلذف قد
غ ِذى املعىن ابالرتكاز على األفعال املضارعة الدالة على احلركة والتجدد ،رغم
ضنك العيش وبؤسه.

( )1البيايت ،الديوان ،ص.102
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 .2اإلحاالت النصية:
تسهم اإلحاالت النصية يف خلق التماسك النحوي على مستوى األسطر
الشعرية يف سوق القرية ،ذلك أن اإلحالة تتحدد يف أهنا تعين "استخدام الضمري
بدال من تكرار االسم نفسه"( ،)1وقد ظهرت
ليعود على اسم سابق أو الحق له ً
يف مواضع حمددة كقول البيايت:
"وفالح حيدق يف الفراغ
يف مطلع العام اجلديد
حتما ابلنقود
يداي متتلئان ً

وسأشرتي هذا احلذاء"(.)2

تتضمن األبيات السابقة إحاالت نصية تندرج ضمن مسمى (أداة
التماسك النحوي) ،وهي تظهر على النحو اآليت:
الياء يف( يداي)
أان يف ( سأشرتي)
حتيل الضمائر السابقة إىل الفالح ذاته وأتكيد ذلك السطر الشعري (فالح
حيدق يف الفراغ)؛ فيكون الربط بني اجلمل الثالث متماس ًكا كأن نقول:
فالح حيدق يف الفراغ  +يداي متتلئان ابلنقود  +سأشرتي هذا احلذاء.

( )1بوقرة ،نعمان ،املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتلي اخلطاب دراسة معجمية،
ص.81
( )2البيايت ،األعما الشعرية الكاملة ،ص.101
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أسطرا شعرية متماسكة حتيل إىل بعضها البعض،
فيكون الشاعر قد أجنز ً
ويرتبط بعض منها ابآلخر ،مؤدية املعىن التام لوجودها يف النص الشعري ذاته،
بوجود اإلحالة اليت ترتد ابلقارئ للفكرة األساسية يف القصيدة يف كل مرة
رمزا إحاليًّا ،لريسم تلك النظرة التأملية اليت تومئ ابستشراف
يصادف فيها ً
أمل
املستقبل ،فرغم حتديق الفالح يف الفراغ الالشيء والال معىن ،إال أنه لديه ٌ
مستقبال ،وأن ما كان
أبن متتلئ يداه ابلنقود ،وأن تتبدل حاله أبفضل منها
ً
مرغواب سيصبح يف متناول يديه.
ً
ممنوعا ً
وكذلك األمر ،يف موضع آخر من القصيدة حيث يقول البيايت:

"واحلاصدون املتعبون
زرعوا ،ومل أنكل
ونزرع ،صاغرين ،فيأكلون"(.)1
يلحظ القارئ لألسطر الشعرية السابقة ،كيف تتوزع اإلحالة حبيث تشحن
النص الشعري بشيء من التواؤم واالنسجام؛ إذ إهنا تعمل على "إنشاء التماسك
الداليل للنص؛ إذ إن شيوع صيغ اإلحالة املمكن حتديدها يف كل نص تربر أن
ابرزا"( ،)2وينعكس
اإلحالة تشغل ضمن العناصر املؤثرة يف متاسك النص ً
مكاان ً
مثال
ذلك على القصيدة بتتبع العناصر اإلحالية فيها ،كتتبع الضمائر املسترتة ً
يف (أنكل= حنن) ،وكذلك (نزرع= حنن) ،ويف (صاغرين= حنن) ،فتكون هذه
( )1البيايت ،األعما الشعرية الكاملة ،ص.101
( )2حبريي ،سعيد حسن ،دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة ،ط ،1القاهرة،
مكتبة اآلداب2005،م ،ص.107
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الضمائر الثالثة حميلة إىل (احلاصدون املتعبون) ،مما يعين وجود متاسك يف نسيج
حتديدا،
النص ذاته ،حققته وأكدته الضمائر اليت وجدت على تلك الصورة ً
نوعا من التماسك على مستوى
فيكون الربط من خالل الضمائر قد أفرز ً
األسطر الشعرية اليت وجدت فيها ،وكأهنا ترتسم بشكل ه
يوجد اجلزء من الكل،
ُ
مث حييل عليه ،كأن تكون:
(احلاصدون املتعبون "أنكل +نزرع +صاغرين") ،حبيث تتجمع كل تلك
اإلحاال ت اخلاصة ابلضمائر املسترتة ،وترتد مبجموعها للسطر الشعري الذي
توالدت منه (احلاصدون املتعبون) ،فيكون النص الشعري بوجودها قد حتققت
فيه مظاهر االتساق والتماسك؛ حيث يوظف البيايت اإلحاالت الضمريية
ليستنطق نصه للقارئ ،ويشركه يف لوحته الشعرية اليت تتضمن مظاهر البؤس
والقلق اليومي يف ذلك السوق.
وكذلك يف قوله:
وحشا ضرير
"والعائدون من املدينة :اي هلا ً
صرعاه مواتان ،وأجساد النساء"(.)1

يكشف السطران الشعراين السابقان عن قدرة القصيدة على حتقيق مبدأ
مهما يف حتقيق
دورا ً
الرتابط النصي من خالل اإلحاالت الضمريية اليت تلعب ً
ذلك الرتابط واالنسجام .فالضمري اهلاء يف (هلا) إَّنا حييل إىل املدينة ويعود
عليها ،وكذلك الضمري اهلاء يف (صرعاه) حييل إىل الوحش ،ويربط هذه اجلملة
ابليت سبقتها ،ليجيء الضمري ان يف (مواتان) ،فيعمل على ربط النص من هنايته
( )1البيايت ،األعما الشعرية الكاملة ،ص.101
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إىل بدايته ،فيحيل على (العائدون من املدينة) ،وتكون اإلحالة ابلضمائر قد
حتققت من خالل (هلا املدينة +صرعاه الوحش +مواتان العائدون من
املدينة).
 .3الوص :
يعمل الوصل كاحلذف واإلحالة على حتقيق التماسك النحوي يف النص
بوصفه أداة اتساقية ،حيث يربط بني اجلمل بشكل منتظم منسجم ،فيظهر
النص الشعري على ضوء ذلك وكأنه مكون من "مجل أو متتاليات متعاقبة
خطيًّا ،ولكي تدرك كوحدة متماسكة حتتاج إىل عناصر رابطة"( ،)1من خالل
أدوات الربط اليت تندرج ضمنه ،لعل من أمهها وأبرزها واو العطف اليت تؤدي
إىل الربط بني اجلمل داخل النص ،وتسهم يف إنشاء عالقات تعالقية بينها؛ إذ
إهنا جتعل من تلك اجلمل املتالحقة متماسكة مرتابطة ،تشد القارئ وتعيده إىل
الفكرة األساسية فيصبح جزءًا من كينونة النص ،من خالل تلك اجلمل املعطوفة
ونوعا.
ًّ
كما ً
وجيد القارئ لقصيدة البيايت "سوق القرية" ،توزع أداة الربط الواو على حنو
متكامال ،حيث يعتمد البيايت
حيقق التماسك النحوي ،وجيعل من القصيدة بناء
ً
على الواو العطفية ليحقق من خالهلا رؤيته ،وليجعل قارئه يف حالة انسجام
وتواؤم مع نصه الشعري ،الذي يبث من خالله فكرته القائمة على رصد مالمح
احلياة يف ذلك السوق ،ومن أمثلة الوصل قوله:
"الشمس ،واحلمر اهلزيلة ،والذابب
( )1خطايب ،لسانيات النص ،ص.23
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وحذاء جندي قدمي
وفالح حيدق يف السماء
وصياح ديك فر من قفص"(.)1
يلحظ القارئ لقصيدة سوق القرية كيف يعتمد البيايت على واو العطف
حنواي يغين عن افتقار القصيدة لباقي
اضحا؛ لينسج بواسطتها متاس ًكا ًّ
ً
اعتمادا و ً
عناصر التماسك األخرى ،فإذا كان احلذف اإلحالة قد تناثرا بشكل قليل يف
القصيدة ،فإن العطف هنا بوجود الواو أدى إىل إحداث ترابط ملحوظ ،ذلك
أن الواو متكنت من امتالك مساحة واضحة يف النص البيايت ،يسد مسد النقص
يف ابقي العناصر األخرى؛ لتنجح تلك األداة يف رصد مالمح التماسك
النحوي ،لبديل تعويضي عن ابقي العناصر التماسكية األخرى ،فتكون األداة
الوصلية املركزية (الواو) ،هي األداة الناجحة يف خلق البناء النصي املتماسك يف
القصيدة كلها.
وال يقتصر األمر على األسطر الشعرية السابقة ،فقد تناثرت الواو الوصلية
يف جل القصيدة من مثل قوله( :وخوار أبقار ،وابئعة األساور ،والعطور،
وبنادق ،وحمراث ،وانر ،وحداد يراود ،وابئعات الكرم ،وصدره ورد ،واألفق
البعيد ،وتثاؤب األكواخ)( ،)2وكلها تشري إىل الرابط اللفظي (الواو) الذي
يوصف على أنه أداة تعمل على الربط بني األحداث داخل النص( ،)3وكأنه
( )1البيايت ،األعما الشعرية الكاملة ،ص.101
( )2املرجع السابق ،ص.102-101
( )3انظر ،شبل ،عزة ،عل لغة النص ،ط ،9القاهرة ،مكتبة اآلداب2002 ،م ص.165
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نسق عام يف القصيدة ،ال يصح متاسكها إال بوجوده هو ،خاصة أن الشاعر
قد راوح يف استخدام الواو بني عطف كلمة على كلمة اترة ،وعطف مجلة على
مجلة اترة أخرى.
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التماسك املعجمي يف سو القرية:
متثل عناصر التماسك املعجمي عالمات دالة على وجود التماسك النصي
يف قصيدة سوق القرية إىل جانب عناصر التماسك النحوي ،فيتحقق معها
التماسك بوجود العناصر اليت متثلها ،مع اختالف اعتماد كل جزء منها على
خصائص ختتلف عن اجلزء اآلخر؛ "فعماد األوىل النظام النحوي وعماد
االتساق املعجمي املعجم وما يقوم بني وحداته من العالقات( ،)1كذلك األمر،
فإن "االشتغال ابلقضااي الداللية انعكس يف دقة بناء املكون النحوي يف املقام
األول ،وترجع ميزة ذلك التطور إىل أن التشكيل أو اإلعداد النهائي للمكون
كامال للمكن النحوي"( ،)2وقد تضمنت قصيدة سوق
الداليل يشرتط
تشكيال ً
ً
القرية عناصر ثالثة جاءت على النحو اآليت:
 .1األملداد:
يقصد ابألضداد تلك التقابالت املعجمية العكسية بني املفردات ،اليت
يؤدي وجودها إىل إكساب النص الشعري مسة التماسك بني أجزائه إذا ما مت
تتبع الغرض الذي جاءت الكلمة وضدها من أجله يف النص ذاته ،فتكون عاملة
وفاعلة يف عملها يف النص من خالل ذلك االكتساب العكسي بني مفردة
وأخرى فيؤدي إىل ترابط معجمي على مستوى القصيدة كلها ،وكلما زاد ذلك
التضاد بني الكلمات كان أكثر فعالية يف النص الذي ُوضعت فيه ،مبعىن أن
( )1شاوش ،حممد ،أصول حتلي اخلطاب يف النظرية النحوية العربية ،أتسيس حنو النص ،ط،1
تونس ،املؤسسة العربية للتوزيع2001 ،م ،ص.138
( )2حبريي ،سعيد حسن ،عل اللغة النصي ،املفاهي واالجتاهات ،ط ،1القاهرة ،مؤسسة املختار
للنشر والتوزيع2004 ،م ،ص.231
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حادا (غري متدرج) كان أكثر قدرة على الربط النصي"(،)1
"التضاد كلما كان ًّ
أي أن التضاد يكتسب قيمته يف النص الشعري كلما زادت حدة الفرق بني
الكلمة وعكسها يف النص ذاته.
تظهر األضداد يف سوق القرية على النحو اآليت:
-

ثنائية (قدمي/جديد)

"وحذاء جندي قدمي
يتداول األيدي ،وفالح حيدق يف الفراغ:
يف مطلع العام اجلديد"(.)2
يلحظ القارئ لألسطر الشعرية السابقة كيف تؤدي األضداد فكرة الربط
يف النص الشعري؛ فاجلديد يذكر ابلقدمي وحييل إليه ،بل إن اللوحة الشعرية
تكتمل صرهتا الكلية خالل اجلزئيات اليت تتوزع فيها ،حيث إن اجلديد يقابله
حتما القدمي ،ويعمد الشاعر هنا الستخدامه ليحقق الفكرة اليت يلح عليها يف
ً
قصيدته ،وهي السعي إىل التغيري وتبديل احلل أبفضل منه ،فالقدمي لن يبقى
متاما يف املعىن لكنه يكمل
كذلك ،بل سيختفي وحيل حمله اجلديد املخالف له ً
أوال ،والقارئ اثنيًا.
الصورة يف ذهن الشاعر ً
 ثنائية (مل أنكل/أيكلون)"زرعوا ،مل أنكل

( )1عفيفي ،أمحد ،حنو النص ،اجتاه ديد يف الدرس النحوي ،ط ،1القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق،
2001م ،ص.113
( )2البيايت ،األعمال الشعرية الكاملة ،ص.101
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ونزرع ،صاغرين ،فيأكلون"(.)1
يتضمن املشهد الشعري السابق صورة الظلم والقهر الذي يشهده سوق
القرية من خالل االرتداد للماضي والعودة للحاضر ،حيث إن الفعل أيكلون
يعود ابلقارئ إىل الفعل أنكل ،فيضعه أمام تضاد معجمي من جهة ،وتضاد يف
املعىن من جهة أخرى؛ فاألجداد الذين زرعوا احملاصيل ،مل يتمكن أبناؤهم من
التمتع أبكلها ،يف حني أيكل الغرابء ذلك الزرع ،أي أن الشاعر يريد تسليط
بدال من أهله احلقيقيني،
الضوء على فكرة سلب احلق من أهله ،ومتتع الغرابء به ً
فهم يزرعونه مذلولني وأييت املستغلون وأيخذون ذلك الزرع دون أي حق
مشروع.
 ثنائية (الفردوس/اجلحيم)"والطريق إىل اجلحيم
من جنة الفردوس أقرب والذابب"(.)2
ينبئ املشهد الشعري السابق عن وجود نربة تشاؤمية ،من خالل املفارقة
اليت ظهرت بوجود التضاد بني كلميت (فردوس/جحيم) ،فالطريق إىل اجلحيم يف
نظر القديس الصغري أقرب من طريق الفردوس ،وكأنه هنا يرمز إىل تفوق طريق
الشر على طريق اخلري ،فتكشف كل من لفظيت الفردوس واجلحيم عن حجم
احلزن واإلحباط الذي يلف سوق القرية ،إىل جانب التناقض املعجمي بني
الفردوس واجلحيم ،فإذا كانت الفردوس متثل طريق األمل واخلالص من كل حزن
( )1املرجع السابق ،ص.101
( )2السابق نفسه ،ص.101
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وقهر وظلم ،فإن اجلحيم الذي يدل على عكس داللة الفردوس هو الذي يسيطر
على سوق القرية يف هنايته احملسومة ،فتكون املسافة اليت تصل بطريق اجلحيم
واهلالك هي األقرب لواقع القرية من طريق الفردوس واخلالص والراحة ،وهو رمز
إىل أسلوب رجال الدين الذين يعتمدون يف دعواهم على الرتهيب ،فيزداد القهر
قهرا ،وال يتمكن الضعفاء من التفلت من تلك السيطرة الدينية يف اجملتمع.
ً
 -ثنائية (فالح/مدينة)

وحشا ضرير
"والعائدون من املدينة :اي هلا ً
صرعاه مواتان ،وأجساد النساء"

تعيد لفظة املدينة يف السطر الشعري السابق القارئ إىل قول الشاعر:
"وفالح حيدق يف الفراغ"(.)1
وهو بذلك ،يضع القارئ أمام تضاد لفظي آخر يعمل على ربط النص
الشعري من خالل رصد احلالة اليت يعيشها الفالح ،ويقابلها مشهد املدينة
والعائدون منه ،فتكتمل الصورة الشعرية بوجود تلك الثنائية اليت يتكئ البيايت
عليها يف إقامة نصه ،فالقرويون حيلمون ابخلروج من واقعهم ،ومن قريتهم الضيقة
اليت حتد من طموحاهتم ،وتتجه أحالمهم للمدينة اليت يشبهها الشاعر ابلوحش
الضرير الذي أيكل الكل وال يفرق بني أحد ،كما يستعني البيايت ابلرمز األنثوي
ليصور من خالله حال املدينة اليت ال تعلي من شأن املرأة وال تصوهنا من وجهة
نظره فهي مستغلة ومهانة ،مما يعين وجود تناقض على مستوى اللفظ واملعىن
أيضا ،فكما أن الفالح يف القرية ،فهناك املدينة املوسومة ابلوحش ،فيكون
ً
( )1السابق نفسه ،ص.101
السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م

243

املشهد الشعري الذي عناه البيايت غنيًّا ابلرموز اليت تصف الواقع وص ًفا حقيقيًّا،
وهو بذلك حيقق الرتابط على مستوى النص من خالل االرتداد الدائم للكلمات
املتعالقة فيه.
 .2ثنائية الكلمات املتالزمة:
يعتمد نص البيايت على ثنائيات أمكن تقسيمها يف ابب ثنائية التالزم،
ذلك أن التالزم يركز على إيراد ألفاظ تشرتك يف سياق واحد ،وعليه تكون
االثنائيات مبثابة "ألفاظ متعددة املعىن وقابلة للتبادل فيما بينها يف أي سياق"(،)1
أي أن وجودها يف النص يشحنه مبدلوالت لفظية تتحد وتعطي املعىن التام له.
ومن الثنائيات املتالزمة اليت ظهرت يف القصيدة:
 ثنائية (الفالح/القرية)حتيل لفظة الفالح يف السطر الشعري" :وفالح حيدق يف الفراغ" ،إىل العتبة
النصية حيث ترتبط يف سياقها مع لفظة القرية يف" :سوق القرية" ،فتكون مبثابة
بؤرة مركزية تتمحور حوهلا اجلمل الشعرية يف النص ،وترتد هلا يف كل مرة لتربهن
على مسة التماسك فيه؛ فلفظة الفالح تستدعي وجود القرية كالزمة لفظة تشرتك
معها يف املعىن؛ ألن القرية معنية بوجود الفالح فيها ،بل إنه أيخذ صفات
البساطة من صفات العيش يف تلك القرية ،وهذا يعين أن الثنائية هنا تنجح يف
إكمال املشهد الشعري الذي جاءت من أجله ،فالقرية اليت بسوقها املزدحم
ابلكائنات ،مل تكف لتمكن الفالح ابالستغناء والتوقف عن النظرة املستقبلية
( )1أوملان ،ستيفن ،دور الكلمة يف اللغة ،ترمجة :كمال حممد بشر ،ط ،1القاهرة ،مكتبة الشباب،
ص.97
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اليت تنتهي هنا يف الفراغ ،أي حماولة اهلروب من ذلك االزدحام إىل الفراغ الذي
يدل على الال شيء عله به ينجح يف اهلروب من واقعه.
-

ثنائية (النعاس/التثاؤب)

ويظهر التالزم هنا يف قول البيايت:
"وحداد يراود جفنه الدامي النعاس
وتثاؤب األكواخ يف غاب النخيل"(.)1
تعمل كل من لفظيت النعاس يف السطر الشعري األول ولفظة التثاؤب يف
السطر الشعري الثاين القارئ أمام تناقض يف املشهد ،لكنه هنا يكسب النص
متاس ًكا من خالل الربط القائم بني الكلمات؛ فاللوحة األوىل تصور احلالة
البائسة اليت تعيشها القرية يوميًّا ،مبا حتمله من تعب وجهد وعمل وقسوة يف
ظروف احلياة ،وكأهنا هنا تومئ ابستحالة التغيري ،واستحالة تبديل الواقع أبفضل
منه.
مث تظهر اللفظة األخرى يف السطر الشعري اآلخر لتؤكد هناية األشياء ،أي
أن اليوم قد انتهى بكل ما حيمله من متاعب وقسوة وظلم وأمل ،وبكل ما فيه
حتما
من آالم وآمال ،وكأن الشاعر هنا يلوح لقارئه ببارقة أمل أخرى فالنهاية ً
تعين وجود بداية جديدة ،فالفالح هنا يواسي نفسه ابنتهاء اليوم بكل ما فيه،
وكأن الشاعر يريد جتديد نظرة األمل ويلح على نثرها يف ألفاظه الشعرية ،فهو
هنا يقاوم األمل فينهي املشهد الشعري بنوع من التطهري لذلك اليوم اآلمث الذي

( )1البيايت ،األعمال الشعرية الكاملة ،ص.102
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أكدته لفظة النعاس ألهنا اقرتنت جبفن احلداد الدامي؛ للداللة على صعوبة
أيضا.
العيش وقسوته ً
 .3التكرار

يعد عنصر التكرار من العناصر البارزة يف حتقيق التماسك املعجمي؛ وذلك
ملقدرته على الكشف عن أمهية الرتابط واالنسجام يف مستوى النص الشعري،
وقد اتكأ عليه البيايت يف قصيدته حماوًال من خالله إبراز مسات التماسك
املعجمية ،حىت أنه حيتل مساحة تعويضية الفتة عن تلك احملصورة اليت يقتصر
عليها كل من ثنائية الكلمات املتالزمة والتضاد ،لتكون أداة مركزية فاعلة ومثرية
يف معىن النص.
ويُعىن التكرار برتديد اللفظة مرات عدة بغية أتكيد احلالة اليت يبثها الشاعر
يف أسطر قصيدته ،فهو من "الوسائل اللغوية اليت ميكن أن تؤدي يف القصيدة
اضحا ،فتكرار لفظة ما ،أو عبارة ما ،يوحي بشكل أويل بسيطرة
دورا ًّ
تعبرياي و ً
ً
هذا العنصر املكرر وإحلاحه على فكر الشاعر"( ،)1فيكون ذلك التكرار مبثابة
عالمة دالة على حتقيق مبدأ التماسك النصي من خالل تلك العالقات املتبادلة
اليت تعطي للنص مسة التماسك واالنسجام ،حيث إن قاعدته اخلطابية "تتطلب
االستمرارية يف الكالم ،حبيث يتواصل احلديث عن الشيء نفسه ابحملافظة على
الوصف األول أو بتغيري ذلك الوصف"( ،)2وكل ذلك هبدف تسليط الضوء
( )1زايد ،علي عشرى ،عن بناء القصيدة العربية ،ط ، 4القاهرة ،مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع،
ص.58
( )2بوقرة ،نعمان ،معج املصطلحات ،ص.100
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على الفكرة املقصودة ،وتقوية معناها ولفت انتباه متذوق النص هلا وألمهيتها.
ويظهر التكرار يف القصيدة من خالل مفردات معجمية حمددة جتيء حمصورة
بني (الشمس ،الذابب ،ابئعة ،السوق ،يداي ،حذاء ،زرع ،أكل) ،فقد تكررت
لفظة ذابب يف آخر القصيدة بغية ربطها أبول السطر الشعري الذي تبتدئ به
حيث إن اللفظة األوىل يف قول:
واحلمر اهلزيلة والذابب
والسوق يقفر واحلوانيت الصغرية والذابب
يصطاده األطفال(.)1
تتكرر لفظة الذابب يف السطرين الشعريني السابقني ،بغية الربط بني أجزاء
القصيدة ،من خالل سطر شعري آبخره ،أي لربط أول النص آبخره ،مما يؤدي
إىل إبراز مسة التماسك فيه ،فاللوحة األوىل تبني حال القرية اليت يشارك فيها
الذابب اإلنسان يف احلياة اليومية ،إىل جانب احلمر اهلزيلة ،حيث خيتلف يف
مدلوله عن ذلك املدلول الذي جاء يف آخر القصيدة ،إذ يصطاده األطفال
وكأنه أداة للِهو اليومي ،وللرتويح عن قسوة احلياة القروية اليومية ،وهذا من شأنه
تكثيف املعىن املخبوء بني أجزاء القصيدة ،وإظهار للغرض الذي يسعى الشاعر
إىل إيصاله لقارئه الذي يشاركه هذه القصيدة.
كذلك األمر ،يف تكرار لفظة نزرع/زرعوا/أنكل/أيكلون يف قول البيايت:
واحلاصدون املتعبون
( )1البيايت ،األعما الشعرية الكاملة ،ص.102-101
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زرعوا ومل أنكل
ونزرع صاغرين فيأكلون(.)1
تتكرر األلفاظ املعجمية السابقة؛ لتشارك هي األخرى يف حتقيق التماسك
النصي يف القصيدة من خالل املفردات املعجمية (زرع/أكل) ،فالنص هنا يزداد
متاس ًكا كلما تعمق القارئ يف دالالته املعجمية ،اليت متهد لتثبيت التماسك
احلاصل فيه ،وميكن استكناه الداللة املتوارية خلف معجمية هذه األلفاظ من
خالل داللة اخلري العميم لكنه يعود على الفئة املستغلة ،وتبقى فئة الزارعني هي
الفئة املقهورة اليت حرمت من حق التمتع هبذا اخلري.
أيضا( ،ابئعة)؛ حيث إن ابئعات الكرم إَّنا حتيل إىل
ومن األلفاظ املكررة ً
ابئعات األساور مما يعين اجلمع بني صورتني متناقضتني من خالل ذلك التكرار
الذي يسهم وجوده يف تكثيف املعىن حيث يقول البيايت:
واحلاملون الطيبون
وخوار أبقار ،وابئعة األساور والعطور
وابئعات الكرم جيمعن السالسل(.)2
تتكرر لفظة ابئعة يف األسطر الشعرية السابقة بني بداية القصيدة وهنايتها
لرتصد لوحتني خمتلفتني لبائعة يف سوق القرية ،حيث األوىل متثل احلال البسيطة
اليت يعيشها أبناء القرية فالبيع هنا لكسب الرزق ودرء الفقر عن حياهتن ،فتمثل
اللوحة ذلك القلق النفسي املضطرب الذي يلفهن ،ويف السطر اآلخر من
( )1البيايت ،األعما الشعرية الكاملة ،ص.101
( )2املرجع السابق ،ص.101
248

السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م

القصيدة يبني الشاعر حالة األمل اليت تعيشها تلك البائعات ،فرغم بؤس العيش
مستقبال أفضل من اليت عليها يف
وصعوبة احلياة إال أهنن حاملات ،يتأملن
ً
حاضرهن ،فيكون التكرار بذلك قد أسهم يف جتويد النص ابللفظة املكررة،
لتكون فاعلة تؤدي وظيفة التماسك النصي يف جسد القصيدة كاملة ،بوجود
أيضا.
لوحة شعرية جتمع املتناقضات ،وتومئ ابلتماسك يف الوقت ذاته ً
وكذلك األمر ،يف تكرار لفظة يد ،ولفظة حذاء يف قوله:

وحذاء جندي قدمي
يتداول األيدي ،وفالح حيدق يف الفراغ
يف مطلع العام اجلديد
حتما ابلنقود
يداي متتلئان ً
وسأشرتي هذا احلذاء(.)1

تتضمن األسطر الشعرية متاس ًكا نصيًّا يكمن يف تكرار لفظيت (يد/حذاء)،
وترصد خالل ذلك التكرار التحول يف النص الشعري فاليد األوىل ابئسة متتلئ
ابليأس ،تعتاد الفراغ والالشيء ،ال تستطيع سوى تداول ذلك احلذاء ،لكنها
يف اللوحة الثانية متمكنة ،تومئ ابلتحول حيث ال تتداوله بل متتلكه ،فاليد
الثانية تنفي صفة اليد األول ،مما يعين حدوث متاسك نصي قائم على تكرار
معا.
اللفظتني ً
أيضا ،تكرار لفظة السوق يف قوله:
ومن التكرار ً

( )1املرجع السابق ،ص.101
السنة السابعة -العدد ( ،)20ذو القعدة 1440هـ/يوليو (متوز) 2019م

249

والسوق يقفر(.)1
تتكرر لفظة السوق يف السطر الشعري السابق لتتعاضد مع العتبة النصية،
ممثلة بعنوان القصيدة (سوق القرية) ،وكأهنا هنا تذكر ابهلدف الذي جاء به
البيايت يف القصيدة وهو حال السوق ،والذي تقوم عليه بنية النص كاملة ،ومتنحه
منسجما مع الغرض الذي قيلت من أجله ،فالبيايت يبث من
متاس ًكا نصيًّا
ً
خالل تكرار تلك اللفظة اخلتامية احلال اليت يؤول إليها السوق ،فهو يقفر يف
هناية كل يوم ،وكأن هذا األمر اعتيادي فيه ،يتكرر مشهد اإلقفار فيه يوميًّا،
أيضا ،فيكون قد طبع النص الشعري بطابع تكرار املشاهد
لكنه مع ذلك يتجدد ً
يف ذلك السوق ،فيكون التكرار قد أسهم كغريه من عناصر التماسك املعجمي
يف تثبيت التماسك النصي على مستوى القصيدة كلها.

( )1السابق نفسه ،ص.102
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اخلامتة
بعد التطواف يف قصيدة سوق القرية للشاعر عبد الوهاب البيايت ،أمكن
التوصل إىل النتائج اآلتية:
•
•

•

•
•

•

متيزت القصيدة بوجود التماسك النصي فيها ،وذلك من خالل عرض
معا.
عناصر التماسك النحوي ،واملعجمي ً
أكدت الدراسة أن عنوان القصيدة ،كان له دور ابرز يف التماسك النصي
فيها ،فسوق القرية يف العنوان هو ذاته الفاعل يف أحداثها ،الذي أدى
إىل الرتابط النصي من خالل األحداث اليت ارتبطت به.
خلصت الدراسة إىل أمهية عناصر التماسك النحوي ،ولعل أبرز تلك
العناصر هو الوصل ابلواو الذي غلب على هيكل القصيدة ،وتثبتت
معه فكرة التماسك النصي فيها.
بينت الدراسة أمهية عناصر التماسك املعجمي ،وتب ِني معها أن التكرار
قد مشل أغلب القصيدة ،وأثر يف التماسك النصي وثبته فيها.
إن سيطرة كل من التكرار والوصل على قصيدة البيايت بوصفهما أداتني
للتماسك النصي على املستويني املعجمي والنحوي ،أدى إىل التأثري على
القصيدة ،يف حني مل تظهر العناصر األخرى بذلك القدر من التأثري
كامال.
فيها ،ورغم ذلك فقد ظهر التماسك على مستواها ً
اعتمد البيايت على الوصف يف القصيدة كلها ،إىل جانب احلركة والتغري،
مما يربر وجود اجلمل االمسية وسيطرهتا ابلدرجة األوىل على هيكل
القصيدة ،لتتبعها اجلمل الفعلية ،فتثبت فكرة التماسك النصي فيها.
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املرا ع
املرا ع العربية:
 .1ابن جين ،أبو الفتح عثمان بن جين (املتوىف392ه) ،اخلصائص ،ج،2
ط ،1حتقيق :حممد علي النجار ،مصر ،دار الكتب املصرية1957 ،م.
 .2أوملان ،ستيفن ،دور الكلمة يف اللغة ،ترمجة :كمال حممد بشر ،ط،1
القاهرة ،مكتبة الشباب.
 .3حبريي ،د .سعيد حسن ،دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية
والداللة ،ط ،1القاهرة ،مكتبة اآلداب2005 ،م.

 .4ـ ـ ـ ــ ،عل اللغة النصي ،املفاهي واالجتاهات ،ط ،1القاهرة ،مؤسسة
املختار للنشر والتوزيع2004 ،م.
 .5بوقرة ،نعمان ،املصطلحات األساسية يف لسانيات النص وحتلي

اخلطاب دراسة معجمية ،ط ،1األردن ،جدارا للكتاب العاملي،
2009م.

 .6البيايت ،عبد الوهاب ،األعما الشعرية الكاملة ،ط ،2بغداد ،دار احلرية
للطباعة والنشر2001 ،م.
 .7حسان ،متام ،البيان يف روائع القرآن ،دراسة لغوية وأسلوبية للنص
القرآين ،ط ،1القاهرة ،عامل الكتب1992،م.

 .8محاسة ،حممد ،بناء اجلملة العربية ،ط ،1القاهرة ،دار الشروق1996 ،م
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 .9خطايب ،حممد ،لسانيات النص ،مدخ إىل انسجام النص ،ط ،1لبنان،
املركز الثقايف العريب1991 ،م.
 .10خليل ،إبراهيم ،األسلوبية ونظرية النص ،ط ،1بريوت ،املؤسسة العربية
للدراسات والنشر1997 ،م.
 .11اخلويل ،حممد علي ،معج عل اللغة النظري ،ط ،1بريوت ،مكتبة لبنان،
1986م.
 .12زايد ،علي عشري ،عن بناء القصيدة العربية ،ط ،4القاهرة ،مكتبة ابن
سينا للنشر والتوزيع.
 .13الزاند ،األزهر ،نسيج النص ،حبث فيما يكون به امللفوظ نصا ،ط،1
بريوت ،املركز الثقايف العريب1997 ،م
 .14شاوش ،حممد ،أصو حتلي اخلطاب يف النظرية النحوية العربية ،أتسيس
حنو النص ،ط ،1تونس ،املؤسسة العربية للتوزيع2001 ،م.

 .15شبل ،عزة ،عل لغة النص ،ط ،9القاهرة ،مكتبة اآلداب2002 ،م.
 .16الشريف اجلرجاين ،احلاشية على املطو  ،شرح تلخيص مفتاح العلوم
(غي علوم البالغة) ،ط ،1لبنان ،دار الكتب العلمية2007 ،م.

 .17شيخون ،حممد السيد ،أسرار التكرار يف لغة القرآن ،ط ،1القاهرة،
مكتبة الكليات األزهرية1983 ،م.
 .18عفيفي ،أمحد ،حنو النص ،اجتاه ديد يف الدرس النحوي ،ط ،1القاهرة،
مكتبة زهراء الشرق2001 ،م.
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 .19عالم ،عبد الواحد ،القاعدة والنص ،دراسة يف الفص والوص  ،ط،1
القاهرة ،دار الثقافة العربية1987 ،م.
 .20أبو عيد ،حممد ،تطور أدوات االتسا النحوي واملعجمي يف اخلطاب
الشعري العريب ،عبد الوهاب البيايت خوذ ً ا ،رسالة دكتوراه ،األردن،
جامعة الريموك2002 ،م.

 .21الكبيسي ،عمران ،لغة الشعر العراقي املعاصر ،ط ،1الكويت ،وكالة
املطبوعات1982 ،م.
املرا ع األ نبية:
Brown And Yule, Discourse Analysis, Cambridge
University Press, 1983,P194
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القسم الثاني:

امللحقات

طائفة من أخبار اجملمع واجملمعيني

اخلرب األول:
جملـ ـ

1440هـ:

أمن ــا جممـ ـ اللغ ــة العربي ــة مبك ــة يعق ــد جلسـ ـ الثاني ــة للع ــام

ع َق د جمل د أمن د جمم د اللغ د العربي د مبك د َ املكرم د جلس د الث ني د لع د
1440ه د يف ق عد القد بفند الشددا ا يف مكد املكرمد مسد َ السد
عشر من م يو لع . 2019
الس د من شار رمض ن املوافق احل َ
دي َ
اش مل اجللس اليت ترأَّ َسا مع يل ال ك ور ص ل ابن ُحي علد عدر
مرئ د عددن اجملم د وق درا لل قريددر امل د يل وموازن د اجملم د  .أعق د ذل د تفعي د
الش د دراك املوقع د د س د د بق ب ددن اجملم د د وبع د د اجلاد د احلكومي د د يف مك د د
وتكري بع الشخصي اليت ك ن هل جاود يف خ م اجملم .
ويف هن يد د اجللسد د أع ددر َ احل ض ددرون ع ددن س ددع د مبد د رأوه م ددن أعمد د
ئيس اجملل واجملم ولفريق العم .
وإجن زا وق َّموا َ
شكره لر َ
اخلرب الثاني:
«أمهية تعزيز العربية والرتمجـة يف اجملـا الطـي» حماضـرة للـدت و نصـر

خبّا  ،مبقر اجملم :
نظ د جمم د اللغ د العربي د يف مق ددره مس د َ الس د الث د ي م ددن رج د لع د
1440ه د د أمس ددي علمي د د اس ض د د َ فيا د د الد د ك ور نصد ددر مصد د ف خ د د ز
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ال ي د د د االس ش د د د ري يف جراح د د د األطف د د د واخل د د ددر يف الرتمج د د د وت د د د ري
املص د لت ال ي د للمت ضددر عددن «أمهي د تعزيددز العربي د والرتمج د يف اجمل د
ال يب».
واف ح رئي اجملم األس ذ الد ك ور ع د العزيدز بدن علد احلدري األمسدي
اتت د َخلآددق
بكلم د ترحي ي د ب د أه ابلك د عددن قددو املددوى س د ت ن َ { :ومد آدن َ
اخ َ أَلآسنَ ك آ َوأَلآ َوانك آ } ونوه من خ ذل بقدرار
َّ
الس َم َوا َو آاأل آَر َو آ
إدراج اللغ د الصدديني يف املن د ه ال عليمي د يف اململك د مل د ل د مددن فوائ د ثق في د
واق ص دي تعود ابلنف عليا وحت ث كذل عن برانم «كيف نكون قد و
بلغد القددران» الددذي ترعد ه إمد ر مكد املكرمد ومد ميثلد مددن تعزيددز هلويد هددذا
ال ل د وان م ئ د الثق د يف وال د يي ..ورحد د يف خ د كلم د ابلض دديف احمل ض ددر
منوه ب ومبوضوع حم ضرت .
مث شرع احمل ضر يف تق ي ورق العلمي ف ر يف ب اي ا إى أمهيد اللغد
العربي د د يف اجمل د د ال د دديب وح ج د د املم د د ر الص د ددت يف ال د د و العربي د د إى
تعلما واس خ اما يف عمل وتواصل م املرض .
وبدن احمل ضدر أن اجلاد بلغد املدري يرتتد عليد صدعوب ال واصد معد
ومددن مث ضددعف ال ثقيددف وال وعي د الصددتي  ..واقددرت احمل ض در الي د معين د ل ن د
القد را اللغوي د للمم رسددن الصددتين حددى لددو ك د نوا درس دوا ال د بلغ د
أجن ي د  .وتقددو هددذه اآللي د عل د اس د ت اث م د د اللغ د العربي د ال ي د (اللغ د
امل خصص د ) ومد د د الرتمج د ال يد د وزتد الس د ع املخصصد د مل د د علد د
املص لت ال ي األجن يد وإعد اد م رسدن مدههلن لغدوت وط يد ل د ري
هددذه امل دواد املس د ت ث ونشددر املعج د ال دديب املوح د بددن طل د كلي د العلددو
الصتي .
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وتند و الشدروط الد ز توفرهد يف م رسد هددذه املدواد املسد ت ث وميكددن
تلخيصا يف املا ر يف اللغ ن العربي واألجن ي ويف م د ال خصص مقرتح
إع اد برام ت ري ي خمصص هلذا الغر ..
مث حت ث احمل ضر عن أمهيد ال عريد يف اجملد ال ديب ومد يسدا فيد مدن
تعزي ددز الق د ر عل د ال واص د وتفعي د املش د رك يف ال وعي د الص ددتي للمرض د
وس ئر أفراد اجمل م .
واتب د احمل ض ددر ح يث د ع ددن ال عري د وط ددر تنشددي
الربام أ وض املن ه والك وغر ذل .

س دوا م ددن حي د

وق د د حضد د َدر األمسد ددي َ مج د د مد ددن أه د د اللغ د د واألد والثق ف د د واإلع د د
وال د د وش د رك بع د احل ض درين مد دن األس د تذ يف امل اخل د وال علي ددق علد د
موضوع احمل ضر مش رك ف عل تشا ألمهي احمل ضر وأثره ..
بع د د ذل د د ق د د رئد ددي اجملم د د للمت ضد ددر شد ددا د شد ددكر وط ئف د د مد ددن
م وع اجملم .
اخلرب الثالث:
اجملمـ اللغـو املكـ يقـدم -ابل عــاو مـ معهــد املخطوطـا جبامعــة
أم القــر  -أمســية للــدت و الــد وي ع ـ « :دو العــر يف إنقــاذ ال ـرتا

اإلنسانّ ووصف وص ًفا علميًّا»:
نظَّد د جمم د د اللغ د د العربي د د مبك د د َ املكرمد د أمس ددي علمي د د مس د د َ الس د د
الث ثن من رج لع 1440ه د املوافدق السد د مدن إبريد لعد 2019
وذلد يف مقددره حبد الزايد ي مبكد  .وحضدر األمسدي ط ئفد مددن رجد األد
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العل .

والثق ف وط

اجملم د هل ددذه األمس ددي األس د ذ ال د ك ور مس ددر ال د روي عض ددو

واس ض د

اجملمد د عض ددو هيئد د ال د د ري جب معد د أ الق ددر إللقد د حم ض ددر ع ددن «دور
العر يف إنق ذ الرتاث اإلنس ي ووصف وصف علميًّ دقيق ».
اف د ح األس د ذ ال د ك ور ع د العزيز بددن عل د احلددري رئددي اجملم د الكلم د َ
م ت ث عن بعد الل د ئف اللغويد وال فسدري الديت هلد صدل بعندوان احمل ضدر
َثر يف اللغ والقران مركزا عل الرأي الق ئ ب فسره ابخلد،
ومنا معىن األ َ
وح ي عن تصتيف لفظ احلظ إى اخل ،يف كد املفسدرين عدن معدىن قولد
تع ى{ :يَزي يف اخلَلآق َمد يَ َشد } ..وحتد ث عدن الناضد اللغويد يف اململكد
مشدي ا ابإلعد ن األخدر عددن إنشد جممد امللد سددلم ن العد مل للغد العربيد
ونددوه ابلش دراك م د ج مع د أ القددر الدديت كد ن مددن مث ره د عق د هددذه األمسددي
ابل ع ون م معا املخ وط

جب مع أ القر .

مث تن د د و الكلم د د َ ال د د ك ور س د ددعي الق د ددري عض د ددو اجملم د د وكي د د معا د د

املخ وط

منوه ب ور اجملم ورئيس يف خ م العربي ذاكرا بعد

معا املخ وط

جادود

يف تق ي ال ورا واحمل ضدرا وإق مد املعد ر إحيد لفدن

املخ وط علم وصن ع ..
مث أفسدح اجملد للضدديف احمل ضدر الد ك ور الد روي إللقد ورق د العلميد
اليت اش مل عل احمل ور ال لي :
– موقف األم الس بق عل العر وال حق من املخ وط .
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– دور العر يف إنق ذ الرتاث اإلنس ي.
– الوصف العلم ال قيق الذي ق م العر للمخ وط
– األس

الك من ورا جن العر يف إنق ذ الرتاث اإلنس ي.

– بي ن شا دا بع
وأعق د ذل د م د اخ
تنويا

وتعليق

اإلنس ني .

املس شرقن ل ور العر يف هذا ال
لد ع

.

األس د تذ احل ض درين اش د مل عل د

ثري أغن موضوع األمسي .

ويف اخل أعلن اجملم عن ت شن نظ م اجل ي للعضوي معرف مبزاته.
اخلرب الرابع:
جممع اللغة العربية مبكة يعلن عن إطالق عضوياته اجلديدة
أعلددن جمم د اللغ د العربي د مبك د َ املكرم د إط د َ نظ د ج ي د للعضددوت
يش م عل تصدنيف م رجد يف العضدوي ومدزات م عد د يف كد تصدنيف.
وتش م ال صنيف

عل س درج

لك درج ب ق خ ص هبد  .وهد :

ب ق د (ف ع د ) الشددرفي وب ق د (ف ع د ) الع مل د وب ق د (ف ع د ) املش د رك
وب ق (ف ع ) املهازر وب ق (ف عد ) الشد بي وب قد (ف عد ) اإلع ميد
وب ق د (ف ع د ) الواع د  .ولك د درج د شددروطا وام ي زا د وق د أات َ املوق د

الرمس ُّ للمجم صفت خمصص ل ل العضوي م االط ع عل م ي علدق
ب رج وشروطا وام ي زا .
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اخلرب اخلامس:
جمم ـ اللغــة العربي ــة يس ـ قب وف ـ ًدا علميًّــا مـ ـ أس ــات ة اجلامع ــا يف
مجهو ية مايل:
اسد ق جممد اللغد العربيد مبكد املكرمد أمد يف مقددره وفد ا مددن أسد تذ
اجل مع يف مجاوري م يل ضمن برانم ت رييب يف معا تعلدي اللغد العربيد
للند طقن بغرهد جب معد أ القدر  .واسد م إى ملددف تعريفد عند وإى شددر
ق م الق ئمون علي عن منجزات وم ن ه وطريق عمل .
وق ال ق الوف رئي اجملم األس ذ ال ك ور ع العزيز بدن علد احلدري
الدذي ألقد كلمد أوصد فياد ابلد ف ع عددن العربيد وندوه مبد ت ذلد اململكد مددن
جاود يف ذل .
وك ن اللق فرص ملن قش الس املشرتك يف خ م اللغ العربي .
اخلرب السادس:
ئي
أم القر :

اجملمـ يشـا يف و شـة ل ـ(إعداد منـوذ عمـ ) ألوقـا جامعـة

شد د رك س ددع د الد د ك ور ع د د العزيز ب ددن علد د احل ددري رئ ددي جممد د اللغد د
العربي د مبك د َ املكرم د يف ورش د «إع د اد منددوذج عم د » ألوق د اجل مع د الدديت
عشر من شع َن اجل ري وك ن
أق مآا ج مع أ القر يوَ األربع ال س َ َ
مش د رك رئددي اجملم د اس د ج ب ل د عو خ ي د مددن سددع د ال د ك ور مشددع بددن
ع دوا الس ددلم مس ش د ر مع د يل م د ير ج مع د أ الق ددر لش ددهون األوق د
دمن رغ د
ورئددي اللجن د ال أسيسددي للوقددف ابجل معد وتن د رج هددذه الورش د ضد َ
اجل مع يف إنش أوق خ ص هب .
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اخلرب السابع:
جمم اللغة العربية مبكة املكرمة يقـدم دو ة تد يبيـة يف قواعـد اإلمـء
ومها ات :
نظ َ جمم اللغ العربي مبكد َ املكرمد – ابل عد ون مد معاد سدي وي لعلدو
العربيد  -دور ت ري ي د عددن بع د حت د َ عن دوان (قواع د اإلم د مددن األلددف إى
الي د ) ألق ه د األس د ذ أُح د س د ل الش ددنقي  .وه د فَ ال د ور إى ال عري ددف
بقواع د د الك ب د د العربي د د وما را د د وفق د د لقواع د د اإلم د د  .وك د د ن ق د د ق د د َّ َ
ل ل تد ابلد ور أكثددر مددن سد عن م د راب سددج مددنا رمسيًّد حنددو عشدرين
م راب.
دمن خ د اجملم د الرامي د إى تق د ي مزي د مددن
وأييت تق د ي هددذه ال د ور ضد َ
ال ورا ال ري ي يف املا را اللغوي وال ي ني يف املس ق القري .
اخلرب الثامن:
جمم اللغة العربية مبكة املكرمـة ومعهـد سـيبوي لعلـوم العربيـة يقـدما
دو تني يف اخلط العري:
شد َدرع جمم د اللغ د العربي د يف مك د املكرم د  -ابل ع د ون م د معا د سددي وي
لعلددو العربي د  -يف تق د ي دورت ددن يف اخل دد ،العددري ع ددن بع د إح د امه بعن دوان
«حتسن اخل ،ال ارج» واألخر مكمل لألوى وه بعندوان« :تعلدي اخلد،
الفددي» .وال د وراتن كل مه د م ددن تق د ي اخل د ط األس د ذ مس ددعود ب ددن ح د فظ
اب ا مدن الثد ي والعشدرين مدن شدوا اجلد ري املوافدق للخد م والعشدرين مدن
مر ال د وراتن م د َ مخس د أت بددزمن ي درتاو بددن الس د ع
يونيددو اجل د ري .وتس د ُّ
والس ع ن يف اليو .
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اخلرب التاسع:
طائف ــة مـ ـ أعض ــا جممـ ـ مك ــة يش ــا تو يف مـ ـ متر جامع ــة القص ــي
الدويل الثالث( :الرتا اللغو واألدي يف ضو املناهج احلديثة):
رك ط ئف د مددن أعض د اجملم د اللغددوي مبك د يف املدده ر ال د ويل الث ل د
شد َ
الذي نظمآد ج معد القصدي يدوَ اخلمدي السد ب مدن رجد لعد 1440ه د.
رك بورقد
وهد  :عضدو اجملمد الع مد أ.د إبدراهي بدن منصدور الرتكد الدذي شد َ
عنواهن « :مق يي الفص ح يف ال غ العربي قدرا مع صدر » وعضدو اجملمد
رك بورق د عنواهن د « :حضددور
الع مد أ.د أبددو أو إب دراهي الشمسد ن الددذي ش د َ
ال درتاث يف أعم د داود ع د ه» وعضددو اجملم د املش د رك أ.د سددع ع د العزيددز
رك بورق عنواهن « :جتربيت م ال غ العربي ».
مصلو الذي ش َ
اخلرب العاشر:
جمم اللغـة العربيـة يف مكـة يشـر يف تنفيـ مشـرو تسـلي الك ـا
اجلامع الناطق:
شد ددرع جمم د د اللغ د د العربي د د يف مك د د املكرم د د يف تنفيد ددذ مشد ددروع اجل ي د د
ل سجي الك العلمي أبدا م ميز ومن ق سلي حت إشرا جلن علميد
م الرتكيز عل ك املقررا اجل مع يف حقو اللغ واألد .
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