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بِْسِم الّلِه الّرْحمـَِن الّرِحيِم

﴿َيَأّيَها النّاُس إِّنا َخَلْقنَاُكم ّمن َذَكٍر َوُأْنَثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوَقَبآِئَل 
لَِتَعاَرُفَوْا إِّن َأْكَرَمُكْم َعنَد الّلِه َأْتَقاُكْم إِّن الّلَه َعِليٌم َخبِيٌر﴾

] الحجرات: 13[



اإلهـداء

إلى اإلنسان الذي يهدف: 
أن يكون عربيًا يف تفكيره.  

عربّيًا يف ِقَيمه.  
عربّيًا يف ُسلوِكه.  

وعربّيًا يف تعاُمِله مع القرءان.  

أقّدم هذا البحث.  
تواُصاًل،  تفاُعاًل،  ومحبة.  

سامر





ده فيه،  فإنَّ  د فيه أفكارنا،  وملَّا كان َجَسُد الّشء عىل مثال ما ُنجسِّ )إنَّ الَكلمة صوت ُنجسِّ
دها فيها،  وإذا تبيَّ لنا أنَّ ُهناك  أفكارنا الّصوتيَّة إنَّام هي عىل مثال هذه األفكار،  التي ُنجسِّ
ضابطًا،  أو ضوابط،  حتكم أصواتنا التي هي أجساد أفكارنا،  فإنَّ هذا الّضابط،  أو هذه 

دت فيها أيضًا(.   الّضوابط،  حتكم األفكار التي ُجسِّ
د عنرب )الّشء يف ذاته(.  ُمَمَّ
  
ل ُخطوة عىل طريق الُوُصول إىل املعنى األصل،  أو الُوجهة األصل،  أْن نخرج ممَّا اعتدنا   )أوَّ

امها األُوىل(. عليه وألفناه،  من معاين األلفاظ إىل أبسط َحَرَكاهتا يف أيَّ
د عنرب )َجَدليَّة احلرف الَعَريب(.   ُمَمَّ

)اللِّسان العريب ذو جذر طبيعي فطري،  وساق اجتامعية،  حيمل يف طياته داللة ألفاظه(.  
 املؤلف

)قالوا:  إن املباين هي وعاء للمعاين،  وأقول:  املعنى قائم باملبنى،  واملبنى دليل عليه(.  
 املؤلف 

)درس فقهاُء التفسري واللغة التنزيَل احلكيَم وبيدهم قلٌم أمحر وباألخرى مقصٌّ !.  ( 
املؤلف





بِْسِم الّلِه الّرْحمـَِن الّرِحيِم

 ﴿َنَزَل بِِه الّروُح األِمُي * َعىَلَ َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن امْلُنِْذِريَن * بِلَِساٍن َعَريِبّ ّمبٍِي﴾  
]الشعراء: 193 - 195[ 

 ﴿َوَلَقْد َنْعَلُم َأّنُْم َيُقوُلوَن إِّناَم ُيَعّلُمُه َبَشٌ ّلَساُن اّلِذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِمّي 
َوَهـََذا لَِساٌن َعَريِبٌّ ّمبٌِي﴾ 

]النحل: 103[ 

 ﴿ُقْرآنًا َعَربِّيًا َغرْيَ ِذي ِعَوٍج ّلَعّلُهْم َيّتُقوَن﴾ 
]الزمر: 28[ 

﴿َوَكَذلَِك َأنَزْلنَاُه ُحْكاًم َعَربِّيًا ﴾ 
]الرعد: 37[ 

﴿إِّنآ َأْنَزْلنَاُه ُقْرآنًا َعَربِّيًا ّلَعّلُكْم َتْعِقُلوَن﴾ 
]يوسف:2[ 

﴿إِّنا َجَعْلنَاُه ُقْرآنًا َعَربِّيًا ّلَعّلُكْم َتْعِقُلوَن﴾ 
]الزخرف:3[ 
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العربية مفتاح   اللغات1

مقال كتبه األب )أنستاس ماري الكرملي( 

َمْن ير هذا العنوان،  يقْل:  هذه مبالغة رصحية،  هذا مديح يف غري موطنه،  هذا كالم غري 
عرصي.  لكني أرجو منك أال تصدر حكمك إال بعد الوقوف عىل هذه السطور،  وإال 

فاحلكم قبل سامع املحكوم عليه ُيَعدُّ محقًا،  أو ال أقل من أن يكون جهالة رصحية.  
اللغات أو )الفيلولوجية( علم حديث كشف خفايا مل ختطر عىل بال برش،   علم أرسار 
اللغات  بسائر  العربية  ملقابلة  تعرض  من  نجد  مل  األلسنة،   مجيع  يف  احلديث  مه  تقدُّ ومع 
األوروبية،  أو باللغات غري السامية.  نعم عنَّ هذا اخلاطر عىل بال اثنني من املسترشقني،  
لكن قيام بقية العلامء عليهام ثبَّط مهة الباحثني عن اإلمعان يف هذا املوضوع اجلليل.  وكان 
أول اللغويني )مس أرنلت( فقد وضع كتابًا وسمه بام معناه )املفردات السامية يف اإلغريقية 

والالتينية(: 
 Muss-  Arnolt. - On Semitic words in Greek und. (Transactions of ihe American

سامه  كتابًا  وضع  الذي  )َلِوي(  والثاين    ،philological Association. Vol. XXlil. 1892(
)األلفاظ السامية يف اللغة اإلغريقية( أي: 

Lewy Fremdw – Die semitischen Fremdworter inGriechischen. Berlin /1895.  

وكالمها مال يف أغلب األحايني إىل اختاذ العربية مثاالً لسائر األخوات الساميات،  وإليها 
.  أما العربية فُجعلت يف زاوية تكاد تكون  أعاد األصول التي ُظنت أهنا من معدن ساميٍّ

منسية.  
مقال كتبه األب )أنستاس ماري الكرملي( صاحب مجلة لغة العرب،  ُنشر في مجلة الهالل عام /1928م/. راجع )اللغة   1

العربية( القسم الرابع منشورات وزارة الثقافة في سورية، تحرير وتقديم:   األستاذ محمد كامل الخطيب.   
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 عىل أين مل أطلع عىل الكتابني املذكورين،  بل عثرت عىل كلامت نقلت عنهام،  فلم َأْلَف 
عامها.  وكنت قد ُأولعت منذ أكثر من أربعني عامًا بمقابلة لغات  الكاتَبنْي معيَبنْي دائاًم يف مدَّ

أوروبا باللغات السامية،  فوجدت العربية تقوم أحسن قيام ألداء ما نحن يف صدده.  
 أي:  مقابلة األلفاظ اهلندية األوروبية باأللفاظ السامية،  وال سيام باأللفاظ العربية،  بل 

وجدت العربية هي اللغة الوحيدة التي حتل لنا ما َتعّقد من أصول تلك اللغات....  
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تقديم

الدكتور مازن الوعر1 

 للكاتب رؤية فلسفية متميِّزة،  يف هذا الكتاب،  فقد أسس ملنطلقات البحث الذي يريد 
ص العوامل التي  ق ذلك،  نراه ُيشخِّ أن يعاجله بـ )العلمّية والعاملّية( للغة العربية.  ولكي حيقِّ
ُتبعد العربية عن ذينك الُبعدين.  لقد مّيز املؤلف هنا بي اإلسالم العريب بُبعديه،  القومي 

والشعبي،  واإلسالم اإلنساين بُبعديه،  العلمي والشمويل.  
 فالُبعد اإلنساين،  يتطلب لغة عربية علمية وعاملية،  فالعلمية هي اخلطوة األوىل نحو 
عىل  الثقافية  الوصاية  ممارسة  عن  يكّفوا  أن  العرب  يدعو  نراه  لذلك  والكونية،   العاملية 

القرءان الكريم،  ليأخذ حركته اإلنسانية املنفتحة.  
إنسانية القرءان الكريم   فهو يقرتح معادلة موضوعية هلذه اإلشكالية،  تتلخص يف أن 
ُتشكل علمية اللغة العربية،  ويتبع هذا،  أّن علمية اللغة العربية ُتشكل كونية الثقافة العاملية،  

وُتبعد اهليمنة العربية عىل الثقافة.  
 ويؤكد املؤلف أن سبب احلاجة إىل هذه املعادلة،  هو التحديات املعارصة التي تواجه 
اللغة العربية،  لذلك ال ُبدَّ من عهد جديد للتعامل مع اللغة العربية عىل أهنا نظام علمي،  
ق املؤلف هذا  وعىل أن القرءان -  حكاًم -   هو نظام إنساين،  وعاملي، وشمويل،  ولكي حيقِّ

عنوان رسالة الدكتوراه  لمازن الوعر:       1
نحو نظرية واقعية وحديثة للتراكيب األساسية في اللغة العربية الفصحى.  

Ph. D. Thesis Title

  .Toward Amodern And Realistic Sentential Theory Of Basic Structures In Standard Arabic

المشرف على الرسالة: بروفسور والتر كوك 
أعضاء اللجنة: بروفسور  فرانسيس داينين - بروفسور  أليكسا ماكراي.   

الَداعم الرئيسي: بروفسور نعوم تشومسكي،  قام مشكورًا بقراءة هذه األطروحة والتعليق عليها.  
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اهلدف،  نراه ُيبنيِّ اجلوانب الكثرية التي تكشف اللغة العربية.  
فقـد حتـدث عن نشـأة اللغـة العربيـة،  وعـرض آراء الباحثني يف هـذه التقنيـة -   قدياًم 

وحديثـًا -   وناقشـهم يف كل هـذه اآلراء،  لكـي يطـرح فرضيـة جديـدة ومثرية.  
وقد عرض لدالالت أصوات احلروف العربية،  وأعطى أمثلة مقنعة حوهلا،  متحدثًا عن 
معجم داللة أصوات الكلامت الثنائية الفطرية،  ذلك املعجم الذي حتتاجه اللغة العربية يف 

العرص احلديث.  
وقد حتدث املؤلف -   أيضًا -   عن نامذج تطبيقية لكلامت ثالثية،  منطلقًا من أن أي تغيري 
يف بنية الكلمة،  تقدياًم أو تأخريًا،  يؤثر يف داللتها وُيغرّي فيها،  مثلها يف ذلك كمثل العنارص 
الكيميائية،  إن إضافة حرف إىل الكلمة الثنائية،  دليل عىل بدء عملية التفكري والتقدم يف 

املجتمع اإلنساين.  
حيث  لكي  و)غ(  )قط(  كمنظومة  لغوية  ملنظومات  عملية  بنامذج  املؤلف  استشهد  وقد 
بعضها،   مع  املرتابطة  املنظومات  من  أساس  العربية،  عىل  اللغة  مع  التعامل  الباحثي عىل 

ذلك ألن الكون عامل واحد ال يتجزأ.  
تفكريًا،   وباللغة  واقعًا،   باللغة  يتعلَّق  حديث،   لساين  موضوع  إىل  املؤلف  انتبه  وقد 
اللغوي،   املتغريِّ  ببنية  وعالقتها  اللغوي،   الثابت  ُبنية  حلل  فقد  بينهام،   اجلدلية  والعالقة 

وطبق هذا عىل اللغة العربية التي تقوم يف بنيتها عىل: 
العالقة اجلدلية التناقضية الفكرية )عدل وظلم(.   •
والعالقة اجلدلية التناقضية الداخلية )موت الكلمة/حياة الكلمة(.   •
والعالقة اجلدلية الثنائية الضدية التعاقبية )الليل والنهار/ الساخن والبارد(.   •
جنس  • من  الزوجي  بي  والتعايشية  االنسجامية،   التالؤمية  الضدية  اجلدلية  والعالقة 

واحد )الذكر واألنثى / السالب واملوجب(.  
اها أنه ال ُبدَّ لكل فعل من فاعل،   وقد أفرزت هذه العالقة اجلدلية،  يف اللغة،  معادلة مؤدَّ
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وجوبًا إما ظاهرًا،  أو مسترتًا،  وال ُبدَّ لكل مبتدأ من خرب،  وجوبًا،  وال ُبدَّ لكل بداية من 
هناية.  وهذا يعني أن العربية مؤلفة من جمموعة منظومات عامة،  إذ إنه ال يمكن فصل اجلزء 
ودراسته عىل حدة،  فال يتم ظهور داللة الكلمة العربية،  إال بوضعها يف املنظومة العامة 

للجملة،  والنص وما بعد النص.  
الثابت فيه،    وهكذا،  فاللِّسان العريب نظام عام،  ألنه لسان علمي،  وهذا هو املحور 

ومن ثم،  فهو ثقافة،  وهذا هو املحور املتغريِّ فيه حسب املعطيات الزمانية واملكانية.  
 هذه املعادلة تعطينا نتيجة مهمة،  وهي أن النص القرءاين هو نص عريب اللِّسان،  ولكنه 
ليس عريبَّ الثقافة قوميًا،  فال يمكن حرص القرءان الكريم،  وتقييده بثقافة املجتمع األول،  

الذي زامن نزوله.  
 من هنا فإن املؤلف يطالب بوضع معجم لغوي،  يعتمد عىل نظام اللغة فقط،  واالبتعاد 
التعامل مع القرءان  الناس عىل اختالف ألسنتهم،  من  ن  الثقافة العربية،  حتى يتمكَّ عن 
غري  والعكس  العربية،   الثقافة  عىل  حجة  املؤلف،   يقول  كام  فالقرءان  إنسانية،   بحرية 

نت فيه.   صواب،  وما املعاجم اللغوية،  إال توثيق ثقايف تارخيي للمجتمع الذي ُدوِّ
 إن أهم ما يف الكتاب،  وهو ما يميِّزه عن الكتب األخرى - يف هذا املجال - أن املؤلف 
العريب  اللغوي  النظام  بي  وما  للكون،   اإلسالمية  النظرة  بي  ما   - شديدًا  ربطًا   - ربط 
التي حتكم الواقع الفيزيائي املتناهي،  والواقع  الذي ُيَعد نظامًا واحدًا من أنظمة الكون،  
امليتافيزيقي الالمتناهي،  وهو بذلك ينقل العربية من واقع االنحسار املحدود،  إىل واقع 

االنفتاح الالمدود.  
الكونية،   دائرة األنظمة  النهاية،  نظامان مرتابطان ضمن  العريب،  والقرءان يف  فاللِّسان 

املتَّسمة بالثبات والتغريُّ يف الوقت ذاته. 
 الدكتور مـازن الوعـر

 أستاذ علم اللغة احلديث )اللِّسانيات( يف جامعة دمشق
 دكتوراه دولة من جامعة جورج تاون 

 محص - سورية 2007م 
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تـنويه

يف  منه  مواضيَع  نرشت  وعامليته«  العريب  اللِّسان  »علمية  بحث  كتابة  من  انتهائي  بعد   
أنه  وإثبات  عنه،   الوضعية  أو  االعتباطية،   ونفي  اللِّسان،   بنشأة  املتعلِّقة  خاصة  النت،  
تفاعل إنساين فطري مع الظواهر الطبيعية،  ونفي تطابق الداللة بني األلفاظ املختلفة التي 
اشتهرت خطًأ باسم الرتادف،  وأن األصوات العربية )احلروف( هلا داللة فيزيائية،  وأنه 

يوجد عالقة بني الدال واملدلول،...  وغري ذلك.  
 فذكر يل أحد القراء املتابعني ملا أنرش يف النت:  أن هذه األبحاث قد سبقني إليها الباحث 
»ُسبيط النييل« يف جمموعة من كتاباته وقد نرشها منذ بضع سنوات وهي:  اللغة املوحدة،  
والنظام القرءاين،  واحلل القصدي للغة،  واطَّلعت عليها فوجدهتا عظيمة من حيث البحث 
عندما  ورسرت  علمي،   حسب  مسبوق  غري  ربام  إبداعًا  فيها  املؤلف  وأبدع  والدراسة،  
أن  لدرجة  الفروع،   من  وكثري  املنهج،   أصول  يف  وبحثه  بحثي  كبريًا بني  تطابقًا  وجدت 
القارئ هلام خُييل إليه أن الالحق )أنا( قطعًا أخذ من السابق )ُسبيط النييل(،  والواقع خالف 
بتوجيه  البحث  من  انتهائي  بعد  إال  النييل«  »سبيط  أبحاث  عىل  أطلع  مل  فأنا  متامًا،   ذلك 
من القارئ الذي ذكرته،  وهذا يعرفه كل أصدقائي؛  ألهنم عارصوا كتابة البحث خطوة 
بخطوة وسامهوا يف تزكية البحث من خالل احلوار،  واجلدال أحيانًا،  ناهيك عن وجود 

بذور البحث مستخدمًا يف دراسايت السابقة التي ُبِدَء بطبعها يف عام /1994/.  
 والقارئ احلصيف يدرك الفرق بني طريقة البحثني،  وأسلوب العالج لألفكار والوصول 
للنتائج،  فيصل إىل أن الباحث الثاين )أنا( مل يطَّلع أثناء كتابته للبحث عىل البحث السابق 
لـ »عامل ُسبيط النييل« قط،  وعندما اطلعت عليها الحقًا حاولت أن أستفيد من أبحاثه عىل 
قدر االستطاعة بام يسمح الوقت به عىل أن أعود لذلك فيام بعد،  رغم أين ال أوافقه يف تطرفه 
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وتصويبه  اللِّسانية  لنظريته  القرءاين  النص  إخضاع  يف  أوافقه  ال  أين  كام  وغلّوه،   الطائفي 
بعض األلفاظ القرءانية عىل ضوئها والقول بخطئها أو حتريفها من قبل الناس،  فهو يقول 
َوَماُروَت﴾  َهاُروَت  بَِبابَِل  اْلَمَلَكْيِن  َعَلى  ُأنِزَل  َوَما   ﴿ تعاىل:  قوله  يف  )َمَلكني(  كلمة  عن 
َجَرِة إاِلَّ َأن َتُكوَنا َمَلَكْيِن َأْو َتُكوَنا  ُكَما َعْن َهـِذِه الشَّ ]البقرة:  102[.  ﴿ َوَقاَل َما َنَهاُكَما َربُّ
ِمَن اْلَخالِِديَن﴾ ]األعراف:  20[:  الصواب هو كرس حرف الالم لتصري )َمِلكني( ويصح 
فهم،   ما  حسب  املالئكة  من  األرض،  وليس  ملوك  من  هم  وماروت  هاروت  بأن  املعنى 
وكذلك يف النص اآلخر! وذلك ألنه نفسه َيُعدُّ النص القرءاين برهانًا عىل صحة نظريته!،  

فكيف للربهان أن ينقلب ماًل للتقويم أو الشك!.  
 ومع ذلك مل أّدع األسبقية،  ومل أطالب برباءة اخرتاع! وال هيم من كان األول أو السابق 
أحد  يطلع  أن  دون  الواقع  وارد يف  باحثني  بني  التقارب  أو  التوافق  واحتامل  البحث،   يف 
اللِّسان  نشأة  عن  االعتباطية  نفي  هي  فالغاية  بقناعته،   حرٌّ  والقارئ  اآلخر،   عىل  منهام 
العريب،  وإثبات أن األصوات العربية هلا داللة فيزيائية،  ونفي ما اشُتهر بظاهرة الرتادف 
بني الكلامت،  ونفي املجاز،  وغري ذلك،  إلعادة دراسة التنزيل احلكيم َوْفَق هذه الرؤية 
العلمية العربية لتغيري ما باملسلمني من ذلٍّ وختلُّف وهبوط يف الفكر واملنهج،  وربط املسلمني 
بلساهنم العريب األصيل،  وبالتنزيل احلكيم العريب لسانًا وحكاًم،  لنصل إىل اإلنسان العريب 

تفكريًا وسلوكًا منسجاًم مع الكون واإلنسانية.  
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بِْسِم اهللِ وبه نستعي

مة المؤلف مقدِّ

 متر املجتمعات العربية واإلسالمية بأزمة ثقافية من الّدرجة األوىل،  نتج عنها استبداد 
سيايس،  واستعباد اجتامعي،  وانغالق فكري،  وتكفري ديني،  ورفض اآلخر إىل درجة 
القمع،  وظهرت عىل أثر ذلك أحزاب سياسية،  وثقافية،  واجتامعية،  تكمن فيها الّثقافة 
امللوثة يف قلوهبم،  وتم تلقيحها بأفكار غربية وافدة،  فظهرت أحزاب،  حتمل خليطًا ثقافيًا 
ة واملشاركة،  وهو يامرس يف حركته احلزبية  يَّ متناقضًا متنافرًا،  فتجد حزبًا ما،  يدعو إىل احلُرِّ
أشد القمع،  والقهر،  واالستبداد،  بل إن املؤسس له يبقى عىل رأس حزبه إىل أن يموت،  
ويرثه يف قيادة احلزب زوجته،  أو ولده،  أو صهره،  ومل يصل بعد إىل مستوى قيادة املجتمع،  
االستبدادية  وسياستها  فثقافتها،   املجتمع،   قيادة  إىل  وصلت  التي  األحزاب  عن  ناهيك 
الّسنني،   عرشات  منذ  واإلسالمية  العربية،   املجتمعات  وطأهتا  حتت  تئنُّ  واالستعبادية،  
ومازال األمر يتفاقم،  واألحزاب تتوالد وُتغريِّ جلدها،  انظر إىل حزب )بناظري بوتو( يف 

باكستان،  كيف خلفها يف قيادته ابنها الصغري !.  
البنَّاء،  ولو   وخلطورة األمر،  وجسامته،  ينبغي الّتوقف،  والقيام بعملية النّقد الّذايت 
اقتىض األمر إجراء عملية جراحية ثقافية،  الستئصال أي ورم خبيث يتموضع يف نسيج 
مصريية،   مسألة  ألهنا    ، تردد-   أو  خوف  دون     - العملية  هذه  إجراء  فينبغي  الّثقافة،  
وينبغي أن تتم هذه العملية بأرسع وقت،  ألن دول االستكبار واالستعباد تتكالب علينا،  

كالكالب عىل قصعة الّطعام.  
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ن األسايس لثقافة املجتمعات العربية،  واإلسالمية،  هو التنزيل احلكيم،  فينبغي  إن امُلَكوِّ
الّثقافة الّسائدة عىل أرض  االنطالق منه،  ودراسته،  ومعرفة صواب العالقة بينه،  وبني 
التنزيل  صفة  الّدراسة تقتيض -  أوالً-   معرفة  الواقع،  ودراستها بُصورة نقدية،  وهذه 

احلكيم،  وموضوعه،  وتوجهه.  

صفة التنزيل الحكيم

إن التنزيل احلكيم،  هو النّص الذي نزل من السامء،  ومتت صياغته بلسان عريب مبني،  
وأسند للمالئكة كثريًا من احلوار واخلطاب بإذنه،  وهذا ظاهر من داللة الضامئر التي تأيت 
بصيغة اجلمع أو الغائب أو املخاطب،  ونزل عىل قلب النبي ممد كملف صويت،  وليس 
ة،  وأخذ التنزيل احلكيم صفة اجلامع  ة،  والنّاس عامَّ خمطوطًا ليقوم بتالوته عىل قومه خاصَّ
ل للدين اإلسالمي،  وهو مفوظ من الّتحريف نصًا،  وهذا األمر ُمسلَّم به عند معظم  وامُلَكمِّ
وِمَلِلهم،   ومذاهبهم  توجهاهتم  خمتلف  عىل  ومغارهبا  األرض  مشارق  يف  كافة،   املسلمني 

وكذلك عند مجهرة من الباحثني الغربيني املخلصني للحقيقة مثل »موريس بوكاي«.  

موضوع التنزيل الحكيم

للنّاس(  ين  )الدِّ    - -  أرسًة وجمتمعًا  باإلنسان  يتعلَّق خطابه  احلكيم نص  التنزيل  إن 
فأتى خطابه متويًا اهلداية واإلرشاد،  والفالح،  والّصالح لإلنسان واملجتمع،  فاحتوى 
األسس الفكرية لعالقة اإلنسان بالكون واحلياة،  وما بعد احلياة،  وطريقة الّتفكري،  واملنهج 
العلمي والّتارخيي،  إىل جانب وضع رشع اجتامعي حدودي قائم عىل الّثابت،  وفيه خاصية 
الّتحرك ضمن ُمتغريات،  تركها حلركة اإلنسان بصفته االجتامعية،  لُيناور هبا َوْفَق مفهوم 
احلنيفية،  فضمن بذلك صفة الّتطور،  واحلركة للمجتمعات نحو األمام والّتقدم،  وبذلك 
يكون ُمافظًا عىل الصالحية كصفة له عىل أرض الواقع،  واستمرت صالحيته يف كل زمان 

ومكان،  من جراء ربط خطابه بمحلِّه من الواقع،  َوْفَق الّثابت واملتغري.  
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توجه التنزيل الحكيم وحركته

إن التنزيل احلكيم،  منذ بدء نزوله كان توجهه إنسانيًا عامليًا،  قال تعاىل آمرًا رسوله:  ﴿ُقْل 
َيَأّيَها النّاُس إِّني َرُسوُل الّلِه إَِلْيُكْم َجِميعًا اّلِذي َلُه ُمْلُك الّسَماَواِت َواألْرِض آل إَِلـََه إاِلّ ُهَو 
ُيْحِيـي َوُيِميُت َفآِمنُوْا بِالّلِه َوَرُسولِِه النّبِّي األُّمي اّلِذي ُيْؤِمُن بِالّلِه َوَكِلَماتِِه َواّتبُِعوُه َلَعّلُكْم 
فحمل العرب التنزيل احلكيم،  وتفاعلوا معه،  وحتركوا به    ]158 َتْهَتُدوَن﴾ ]األعراف: 

عىل أرض الواقع،  وصنعوا هنضة وحضارة.  
 ولكـن الـذي حصـل،  هـو أنَّ التنزيل احلكيـم،  قد ُألصـق بحركة العـرب وتفاعلهم،  
وانتـرش اإلسـالم املمـزوج بالّثقافـة القوميـة،  التـي هـي نتيجـة تفاعـل العرب،  حسـب 
املعطيـات الّزمانيـة واملكانية حينئذ،  واسـتمر هذا اإلسـالم القومي،  يف قيـادة املجتمعات 
إىل يومنـا املعـارص،  بـل تـم تصديـره إىل املجتمعـات األخـرى غـري العربيـة فصـار هـذا 
اإلسـالم القومـي -   املمـزوج بالّثقافـة -   هـو املسـؤول األول،  عـن ختلف املسـلمني يف 
العـامل - حاليـًا - عـن ركـب احلضارة والنّهضـة،  وظهر عـىل أرض الواقـع،  نتيجة تدافع 
الّسـنن والبقـاء لألصلـح واألنفـع،  رصاع بني اإلسـالم العريب اإلنسـاين،  الـذي هو دين 
اهلل ﴿إِّن الّديـَن ِعنـَد الّلـِه اإِلْسـاَلُم﴾  ]آل عمـران:19[،  واإلسـالم القومـي،  الـذي هو 
تفاعـل العـرب الّزمـكاين مع اإلسـالم،  بمعنى آخر،  رصاع بـي التنزيل احلكيـم،  وّثقافة 

القوميـة العربيـة املمزوجـة بثقافـة أهـل الكتاب وما دخـل إليها دّسـًا1 !.  
 وبام أنَّ التنزيل احلكيم وحي من اهلل إىل النّاس مجيعًا،  عىل خمتلف ثقافاهتم،  وهو عريب 
تقتيض  التي  واإلكامل،   قبله  ملا  اجلامع  الكتاب  صفة  أخذ  وقد  النظام،   وعريب  احلكم،  
صالحيته،  واستمراره،  يف كل زمان ومكان،  كان ال ُبدَّ من نزوله بلسان عريب مبي،  ليتم 
االنسجام والتوليف بي عربية التنزيل احلكيم ُحكاًم ونظامًا،  وعربية اللِّسان،  فاختري اللِّسان 

ال شك أن االستعمار السياسي واالقتصادي لألمة خطير،  وينبغي مقاومته مثل االحتالل الصهيوني اليهودي لفلسطين،    1
ولكن االختراق الثقافي واحتالل التراث كمصادر ومراجع تاريخية ولسانية ودراسات إسالمية،  وتحريفهم أكبر بكثير 
العربي و اإلسالمي  التاريخ  مثال على ذلك هو تحريف  له ومقاومته،  وأكبر  التنبه  السياسي،  وينبغي  من االستعمار 
القرءان، ومحاولة أعجمته  به  نزل  الذي  العربي  اللِّسان  اليهود،  وتحريف  بفلسطين ومصر واألنبياء من قبل  المتعلق 
من قبل األعاجم! والشعوبيين،  وأعرض سؤاالً بريئًا للتفكير فيه:    لماذا معظم مؤلفي قواعد اللِّسان العربي أعاجم ؟ 

وكذلك معظم جامعي الحديث النبوي أعاجم؟ هل العرب قاصرون وجاهلون؟
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العريب من دون سائر ألسنة العامل،  وذلك لوجود صفة املركزية به،  وصفة األم لسائر األلسنة 
األخرى،  وحتقق صفة العلمية به يف والدته،  ونشأته،  وتوسعه،  وبنائه،  وإذا أخذ الّشء 
ره من القومية والّثقافة املحلية،  ويصري مثل  صفة العلمية،  يصعد ُمبارشة إىل العاملية،  لتحرُّ
بالنّسبة  بالتنزيل احلكيم  املتعلِّقة  القوم العرب  ُملكًا لإلنسانية مجيعًا،  فمهمة  الُعُلوم  سائر 
األبعاد  التعبدي،  وترك  الثقايف  ُبعده  مع  النَّص،  وإيصاله  للنّاس مجيعًا،  هي تالوة هذا 
َأطِيُعوْا  ﴿ُقْل  سالة  الرِّ الذي يوصل  سول  الرَّ بمنزلة  َفُهم  الناس،   للعلم وتفاعل  األخرى 
الّلَه َوَأطِيُعوْا الّرُسوَل َفإِن َتَوّلْوْا َفإِّنَما َعَلْيِه َما ُحّمَل َوَعَلْيُكْم ّما ُحّمْلُتْم َوإِن ُتطِيُعوُه َتْهَتُدوْا 
54[،  وهم قد قاموا بحفظ التنزيل احلكيم  اْلَباَلُغ اْلُمبِيُن﴾ ]النور:  َوَما َعَلى الّرُسوِل إاِلّ 
كاماًل من خالل تتابعه تالوة يف صدور األمة،  وكتابته خّطًا ونسخه عىل مصاحف،  ومهمة 
هة  سالة،  فالقيمة موجَّ سول بالرِّ سالة،  وما ينبغي أن ُيلصق الرَّ الّرسول تنتهي بتوصيل الرِّ
سول،  ومن ثم،  فاإليامن متعلِّق بمضمون الّرسالة،   سالة ذاهتا،  وليس إىل شخص الرَّ إىل الرِّ

ال بشخص الّرسول1. 
وا عن مُمارسة الوصاية الّثقافية عىل التنزيل احلكيم،   لذا،  ينبغي عىل القوم العرب أن يُكفُّ
القومية  الّثقافة  هيمنة  دون  اإلنسانية،   حركته  ليتحرك  عنه،   وَلغِوهم  أيدهيم  يرفعوا  وأن 

بات !.   عليه،  التي خنقت داللته لدرجة أن أصابته بحالة السُّ
هه،  ألنه خطاٌب من رب النّاس  وُجِعل التنزيل احلكيم إنساينٌّ يف خطابه،  عامليٌّ يف توجُّ
للنّاس مجيعًا،  ومن ثم فال وصاية ألية قومية،  أو عرق،  أو طائفة،  أو مذهب،  عىل التنزيل 
احلكيم،  وال فضل ألحد عىل أحد،  واجلميع سواسية أمام خطاب التنزيل احلكيم،  وكلهم 

معنيون به.  
 ﴿َيَأّيَها النّاُس اّتُقوْا َرّبُكُم اّلِذي َخَلَقُكْم ّمن ّنْفٍس َواِحَدٍة ﴾ ]النساء:  1[.  

ينبغي العلم أن كلمة ) الرسول( في اللِّسان العربي تأتي بمعنى الرسالة،  وهذا يعني أن األمر بطاعة الرسول في كثير   1
ُسوَل َفَقْد َأَطاَع الّلَه َوَمن َتَولَّى َفَما  ْن ُيطِِع الرَّ من النصوص القرءانية  متعلقة بالرسالة،  ال بحاملها مثل قوله تعالى:   ﴿مَّ
له  القرءان ال عالقة  تتابع  أن  العلم  لحي،  وينبغي  الطاعة ال تكون إالّ  أن  َحِفيظًا ﴾]النساء:80[، كما  َعَلْيِهْم  َأْرَسْلنَاَك 
بإثبات مصدريته الربانية،  فهذا أمر آخر متعلق بتدبر المتلقي وتفكيره.   راجع كتابي » تحرير العقل من النقل« الطبعة 

الثالثة،  وكتابي  حوارات ثقافية » الجزء األول مبحث« التتابع أداة معرفية وليست علمية«.  
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 ﴿ُقْل َأُعوُذ بَِرّب النّاِس* َمِلِك النّاِس * إَِلـَِه النّاِس﴾ ]الناس:  1 -  3[.  
ن جوابًا عىل سؤال:    وهذا البحث يتضمَّ

 ملاذا نزل التنزيل احلكيم باللِّسان العريب دون غريه ؟ 
 وكيف يكون إنسانيًا،  وعامليًا،  وهو بلسان قوم معيَّني،  كام زعموا ! ؟ 

رًا   سؤال،  طاملا سمعته يرتدد عىل ألسنة الناس،  وبعضهم جيعله شبهًة وإشكاالً،  ومربِّ
لرفض عاملية القرءان وإنسانيته،  حتى أن معظم فقهاء املسلمني،  يعتقدون بوجود جمموعة 

كبرية من الكلامت األعجمية داخل التنزيل احلكيم،  رغم أن اهلل قد قال: 
ّمبِيٍن﴾  َعَربِّي  بِلَِساٍن  اْلُمنِْذِريَن*  ِمَن  لَِتُكوَن  َقْلبَِك  َعَلَى  األِميُن*  الّروُح  بِِه  ﴿َنَزَل 

]الشعراء: 193- 195[.  
وأطلقوا عىل كتب قواميس اللِّسان العريب،  اسم املعاجم،  وهي مجع )ُمعجم( وأصلها 

من )عجم(،  فكيف اجتمع يف ثقافة العرب صفة اللِّسان العريب املبني،  وصفة الُعجمة ؟
انظر إىل معنى العجمة يف كتب اللِّسان العريب: 

وباب األمري معجم،  أي:  ُمبهم مقفل.  أساس البالغة.   •
وباٌب ُمْعَجٌم،  أي:  ُمْقفٌل به.  واْسَتْعَجَم عليه الكالم:  استبهم.  الصحاح يف اللغة.   •
وباٌب ُمْعَجٌم،  كُمْكَرٍم:  ُمْقَفٌل.  والَعْجامء:  الَبِهيَمُة.  القاموس املحيط.   •
كالم أعجم وُمعجم ُيذهب به إىل كالم العجم.  املخصص.   •

وكلمة )ُمعجم( بضم امليم هي اسم ملا استغلق فهمه،  وهي غري داللة كلمة )َمعجم( 
بفتح امليم التي هي اسم مكان حيدث فيه اإلعجام عىل وزن معمل ومسلخ ومعبد ومصنع،  
وعىل افرتاض صواب استخدام كلمة العجمة عىل كتاب جامع للمفردات العربية،  كان 
ينبغي تسميته عىل وزن اسم املكان َمعبد َمصنع َمكتب فتصري َمعجاًم وليس ُمعجاًم،  ولكن 
التسمية من أصلها خطأ فاحش.  والصواب هو كلمة قاموس أو البيان أو املبني أو الفاتح...  
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وما شابه ذلك؛  مما يدل عىل وظيفة الكتاب من كونه مبينًا ملعاين املفردات واستخدامها،  وال 
يصح القول: إن كلمة معجم أتت من الفعل الرباعي )أعجم(،  واهلمزة يف الفعل هي مهزة 
اإلزالة التي تنفي حدوث داللة الفعل الثالثي عجم،  وبالتايل تصري كلمة أعجم،  بمعنى 
رفع العجمة عن الكلمة وتبيينها،  فهذا خطأ يف التدبر،  فداللة مهزة اإلزالة ال يشرتط هلا 
نفي حصول الفعل الثالثي فقط،  وإنام تدل أيضًا عىل تغريُّ يف اجتاه الفعل ونقله من الفعل 
الالزم لصاحبه إىل املتعدي للغري،  أو العكس نحو رضب وأرضب،  وقسط وأقسط وكلمة 
عجم وأعجم هي من هذا القبيل فاهلمزة يف الفعل الرباعي قامت بنقل الفعل من الالزم إىل 
املتعدي،  ومل تنف صفة العجمة قط، وذلك مثل كلمة رضب وأرضب،  ففعل الرضب مل 

ينتف،  وإنام تغري من املتعدي إىل الالزم لصاحبه.  
وزاد األمر غرابة استخدام مصطلح )اللغة( عىل اللِّسان العريب،  وكلمة )لغة( أصلها 
من )لغو( وهي تدل عىل األلفاظ التي ال ُيعَتّد هبا،  وال قيمة هلا،  وال مقصد،  وإنام هي هزل 

وسخرية،  قال تعاىل: ﴿َواّلِذيَن ُهْم َعِن الّلْغِو ّمْعِرُضوَن﴾ ]املؤمنون:  3[.  
 ومن خالل بحثي،  الحظت أن هناك فارقًا كبريًا،  بني عظمة اللِّسان العريب،  وختلف 
من ينطق به وانحطاطه،  من املجتمعات العربية املعارصة،  غري عملية االستالب،  واحلظر 
التي يامرسها املجتمع العريب،  وجعل داللة كلمة )عرب( تدل عىل القومية فقط،  ونتج عن 
تلك املفاهيم املذكورة آنفًا جعل التنزيل احلكيم من الناحية العملية نّصًا قوميًا،  ال إنسانيًا،  
وقيدوا فهمه بثقافة القوم الذين زامنوه،  وبذلك جعلوه من الناحية العملية مرتبطًا بزمان 
أبوا،   أم  شاؤوا  ومكان(  زمان  لكل  صالح  )اإلسالم  شعارهم:   ونقضوا  معني،   ومكان 

وصار تعاملهم مع اللِّسان العريب تعاماًل ثقافيًا قوميًا،  وظهر ذلك بصورتني:  
 األوىل:  أخذوا نسخة طبق األصل عن فهم املجتمع األول،  الذي زامن نزول التنزيل 
احلكيم،  وجعلوها معيارًا،  ومقياسًا،  وأساسًا لفهم التنزيل احلكيم،  فصار التفاعل الثقايف 
األول،  كأنه التنزيل احلكيم العميل للمسلمني،  والتنزيل احلكيم للتالوة والربكة فقط !،  
وصارت املجتمعات الالحقة،  جترت ثقافة املجتمع األول،  وتعيدها،  وتكررها،  وتعلكها 
حفظًا،  ورشحًا،  واختصارًا،  وحتسني شكلها دون املساس بمضموهنا،  أما التنزيل احلكيم،  

فهو ُمعلَّق عىل اجلُدر،  وُيتىل عىل األموات،  رغم أنه نزل من حيٍّ إىل األحياء.  
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 وترتب عىل ذلك العمل يف الواقع رشٌخ كبري بني املسلمني،  واإلسالم املمثل بالتنزيل 
احلكيم،  وزاد األمر سوءًا،  عندما قام هؤالء بتصدير تفاعلهم القومي اللغوي الزمكاين 
القوم  أن مفهوم  الناس  خُميِّلة  املجتمعات األخرى،  حتى صار يف  إىل  التنزيل احلكيم  مع 
األوائل،  جزء ال يتجزأ من اإلسالم،  ومن ثم،  فكل من يريد أن يتمسك باإلسالم دينًا من 
ب  غري العرب،  نراه أرخى حليته،  ولبس لباس أهل اجلزيرة،  وغطَّى رؤوس نسائه،  وَنقَّ

وجوههن،  وألبسهن لباسًا طوياًل إىل األرض !.  
 الصورة الثانية:  نجدها يف الكتب التي اعتمدها القوم لرشح دالالت مفردات اللِّسان 
العريب،  وأطلقوا عليها اسم القواميس أو املعاجم،  فمن يدرس هذه املراجع ال يمكن أن 
م،  وُرقي،  وذلك الختفاء  يتصور أن هذه األمة أنشأت حضارة،  وعاشت يف مدنية،  وتقدُّ
املفردات التي تدل عىل املَدنّية،  مثل املفردات الطبية،  والفلكية،  والرياضية،  وغريها مما 
يتعلَّق بنظام الدولة،  وأسامء األدوات واملخرتعات...  إلخ،  وانترش ملَّها مفردات كثرية 
الكالب...   تدل عىل اإلبل وأحواهلا،  والصحراء وتقلباهتا،  والسيف وصفاته،  وأسامء 
إلخ،  أمل تكن هذه األمة تعيش حضارة ومَدنّية؟ أليس اآلشوريون والبابليون والفينيقيون 

واألقباط....  إلخ،  من العرب وقادوا احلضارة يف العامل ؟!
التفكري،   يف  يستخدموهنا  كانوا  التي  مفرداهتم  أين  ؟!  والعلمية  املعرفية  أدواهتم  أين   
  ،! للمعاين  ووعاء  للتفكري،   حقل  بمنزلة  هي  املفردات،   أن  باب  من  ؟  املفاهيم  وحفظ 
العربية،   اجلزيرة  شبه  الساكن  األول  املجتمع  فهَم  جعلت  حينام  الالحقة  فاملجتمعات 
معه،   لتعاملهم  أساسًا،  ومعيارًا،  ونموذجًا  احلكيم،   التنزيل  نزول  زامن  الذي  وتفاعله 
له،   وتقعيد  مكاين،   الزَّ النموذج  هلذا  تأسيس  بعملية  وقاموا  احلكيم،   التنزيل  وهجروا 
األول،   الثقايف  التفاعل  هذا  وحتفظ  البدو،   ثقافة  لتؤسس  واملعاجم  القواميس  فُوضعت 
حتى صارت هذه املراجع اللغوية،  هي تاريخ لثقافة املجتمع األول،  وتفاعلهم مع التنزيل 
احلكيم،  واللِّسان العريب،  وبذلك اسُتبِدل اللِّسان العريب بثقافة القوم األوائل،  وظهرت 
قيمة البدوي،  واشتد الطلب عليه،  وصار مرجعًا -   ال ُيستغنى عنه أبدًا -  ،  وامتألت 

القواميس بصفة اإلبل والصحراء والليل القارس،  والنهار احلار،  واخليول...  إلخ.
  وبذلك العمل،  انضم اللِّسان العريب إىل التنزيل احلكيم،  يف عملية اهلجر،  واإلمهال 
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من قبل القوم،  لتصري هذه املعاجم،  بمنزلة التنزيل احلكيم اللِّساين،  بجانب فهم السلف،  
الشعر  جعلوا  حينام  سوءًا  األمر  وزاد  بل  هلم،   عميل  قرآن  بمنزلة  هو  الذي  وتطبيقهم،  
اجلاهيل حاكاًم عىل التنزيل احلكيم،  ويكفي لبطالن هذا الرأي وخطله َوْصُفهم للشعر أنه 
جاهيل!،  فكيف يكون اجلاهيل َحكاًم عىل كالم اهلل؟ ومن البدهيي أن ُيستبعد التفكري،  ليحل 
ه التقليد،  وُيستبعد العلم والواقع،  ليحل حملَّهام النقل )اآلبائية(،  وتصري حركة األمة  حملَّ
حركًة ماضـوية اجرتارية )سلفية( هتوي إىل القعر،  وحتفر فيه،  لتوغل يف أوحال التخلف،  

واالنحطاط،  وتغوص يف املستنقعات.  
 كل ذلك حيدث حتت ظالل التنزيل احلكيم،  واللِّسان العريب،  رغم استبعاد االثنني من 
الناحية العملية،  فاألمر عىل درجة من اخلطورة،  إنه أمر مصريي،  وجود حضاري،  أو ال 

وجود.  
التي  الشوائب  ُنزيل  أن  ونحاول  اخلطرية،   املسألة  هلذه  نتصدى  أن  ذلك  اقتىض  لذا،    
األلسنة  العريب دون غريه من  اللِّسان  وُنبّي علمية  )العرب(،   مفهوم كلمة  تراكمت عىل 
باسم  التي اشُتهرت  لفظًا،   املختلفة  الكلامت  املعنى عن  األعجمية،  وننفي ظاهرة تطابق 
الرتادف خطًأ،  وننفي عنه املجاز الذي ُيعّرفه أهل اللغة بأنه استخدام الكلمة يف غري معناها 
احلقيقي،  لتظهر لنا العالقة اجلدلية بي التنزيل احلكيم،  واللِّسان العريب املبي،  ونحررمها 
من هيمنة ثقافة القومية والشعوبية عليهام،  ورفع احلظر عنهام،  وجعلهام يتحركان حركة 

إنسانية،  وعلمية،  ليصريا عامليَّْي.  
 كام أين أهدف إىل تأسيس َمَلَكة عقلية يف اإلنسان بتعامله مع اللِّسان العريب من خالل 
أو  الداللة،   إىل  يصل  أن  يستطيع  حتى  فيزيائيًا،   العربية  األحرف  أصوات  داللة  معرفة 
املفهوم،  من خالل سامع ترتيب أصوات ُبنية الكلمة،  والقيام بتحليلها وتركيبها للوصول 
إىل مفهومها الفيزيائي،  وفهمها ثقافيًا من خالل استخدامها يف سياق اجلملة،  واملنظومة التي 
تنتمي إليها،  وإسقاطها عىل حملها من اخلطاب،  وهذا االستخدام العلمي ملفردات اللِّسان 
ُمقتىض احلال،   الذي يدل عىل  الوحيد  فقط،  ألنه  التنزيل احلكيم  إالّ عىل  ُيَطبَّق  العريب ال 
أما استخدام  الواقع،  حاالً،  أو وظيفة،   حيث أن كلامته هي صورة صوتية ملدلوالهتا يف 
القوم للِّسان العريب،  فهو استخدام حمدود وقارص عىل األصوات العربية )األبجدية(،  وال 
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خيلو من عجمة -  أبدًا-  ،  ومن ثم،  يظهر لنا هتافت ُحّجية الشعر العريب اجلاهيل،  أو غريه،  
من املوروث الثقايف،  واحُلجة بذلك هو التنزيل احلكيم فقط،  وإسقاط الكلمة عىل الواقع 
ى قواميس  حملِّ اخلطاب،  ومن ذلك الوجه كان التنزيل احلكيم ُحّجًة وقاضيًا عىل ما ُيسمَّ
التنزيل احلكيم عنها مجيعًا،  الرتباطه  نثرًا أو لغة،  مع استغناء  أو معاجم،  أو شعرًا،  أو 

بالواقع،  ليصري الواقع هو القاموس ملفاهيم ومعاين مفرداته.  
 فاللِّسان العريب املبني،  املتمثل بالتنزيل احلكيم،  هو الوحيد الذي يصلح لدراسته بصورة 
علمية،  وُتستخدم األدوات املعرفية،  واللِّسانية عليه،  أما سواه من األلسنة،  فهي كلها 
أعجمية بنسب متفاوتة،  حتى من يستخدم اللِّسان العريب )أصوات(،  يف ثقافته وحياته،  
فهو يستخدمه بصورة أعجمية -  غالبًا -  ،  وتظهر قوة الشاعر وبالغته،  إن استطاع أن 
إىل احلد األدنى،  مع استحالة رفعها عن كالمه  العجمة يف كالمه،  وُيقلصها  خُيفف من 
بصورة كلية،  ألن أساس الشعر يقوم عىل املجاز وما أسموه الرتادف خطًأ،  وهذا يمنعنا 
من التعامل مع أقوال الرجال،  تعاماًل حرفيًا ملبنى كالمهم،  أو جعل كالمهم برهانًا عىل 
خطأ مسألة معينة أو صواهبا،  من حيث قواعد النحو،  أو داللة لفظة ُمعينة واستخدامها،  

وذلك لوجود صفة القصور،  والعجمة،  والرتادف واملجاز فيهم بصورة الزمة َخلقًا.  
 لذا،  ينبغي التعامل مع املقاصد واملعاين،  ال مع األلفاظ واملباين بالنسبة ألقوال الرجال،  
بخالف التعامل مع التنزيل احلكيم،  فإننا ندخل إىل املعنى من املبنى،  وندخل إىل املبنى من 

خالل حمل اخلطاب من الواقع،  وداللة أصوات مبنى الكلمة،  وحملها يف سياق النص.  
أدَّعي أين  َلبِنَة،  وُخطوة أوىل يف طريق طويل،  وال  املتواضعة  الدراسة   وأعرض هذه 
أصبت يف كل ما ذكرت،  أو أين وصلت إىل سقف املعرفة،  وإنام أردت تسليط الضوء عىل 
موضوع مهم جدًا،  ليقوم املخلصون من األمة بمتابعة البحث،  والدراسة،  لتمكني األجيال 
الالحقة،  من التعامل مع اللِّسان العريب بصورة علمية مُتَّكنهم من دراسة التنزيل احلكيم،  
والتفاعل معه،  للوصول إىل الفاعلية،  والنهضة،  والتطور،  والرقي،  ويتم القضاء عىل 
بذور االستبداد،  واالستعباد الّثقايف الكامن يف املجتمعات العربية القومية،  واإلسالمية،  
ويتم الّتخلص من الّتابعية،  والشعوبية،  والقابلية لالستعامر الغريب،  ونبدأ بتدشني عهد 
جديد من الّتعامل مع اللِّسان العريب بنظام علمي،  والتعامل مع التنزيل احلكيم خطابًا إهليًا 
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متصفًا باإلنسانية والعاملية والكونية،  وبذلك يصري كل منهام إنسانيًا عامليَّ الوجهة.  
التنزيل  فاعلية عربية  العريب وعامليته،  وُنرجع  اللِّسان  إىل علمية  ُقُدمًا،   اآلن   ولنمض 

احلكيم ُحكاًم،  ونظامًا،  ولسانًا.  
 وأخريًا،  أتوجه بالشكر والتقدير لألستاذ الدكتور »مازن الوعر«،  لقيامه بقراءة البحث،  
وتقديمه للقارئ العريب،  ولألستاذ »ممد هيثم إسالمبويل« القرتاحه القيام بنفسه برشح 
دالالت رسوم األبجدية الفينيقية،  وضمه إىل البحث،  فوافقت عىل ذلك،  وتم األمر عىل 
ّبان«،  ملا قّدم يل من دعم يف متابعة  ضوء هذه الدراسة،  ولألخ الصديق »ُميي الّدين الصَّ

نرش هذا البحث وغريه.  
 املؤلف

 دمشق - سورية 2007 م
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الفرق بين مفهوم اللِّسان واللغة

 معنى اللِّسان في القواميس: 

-   مقاييس اللغة: 
بائن،   لطيٍف غري  يدلُّ عىل طول  واحد،   أصٌل صحيح  والنون  والسني  الالم  )لسن(   
يف عضٍو أو غريه.  من ذلك اللِّسان،  معروف،  وهو مذّكر واجلمع َأْلُسٌن،  فإذا كثر فهي 
سالة عن اللِّسان فيؤّنث  األلسنة.  ويقال:  َلَسنُْته،  إذا أَخْذَته بلسانك.....  وقد يعربَّ بالرِّ

حينئٍذ.  
-   القاموس املحيط: 

كًا:  الَفصاَحُة َلِسَن  َغُة واللِّسان ومرَّ وأْلَسنَُه َقْوَله:  أْبَلَغه.  واللَّْسُن بالكرس:  الكالُم واللُّ
كَفِرَح فهو َلِسٌن وأْلَسُن.  وَلَسنَُه:  َأَخَذُه بِِلسانِِه وَغَلَبُه يف امُلالَسنَِة......  واإلْلساُن:  اإلبالغ 

سالِة.  أْلِسنِّي ُفالنًا وأْلِسْن يل ُفالنًا كذا وكذا،  أي:  أْبِلْغ يل.   للرِّ
-   خمتار الصحاح: 

] لسن[ ل س ن:  اللِّسان جارحة الكالم،  وقد يكنى به عن الكلمة فيؤنث حينئذ،  فمن 
ره قال:  ثالثة أْلِسنة مثل محار وأمحرة،  ومن َأنث قال:  ثالث َأْلُسن مثل ذراع وأذرع،   ذكَّ
واللََّسن بفتحتني الفصاحة وقد َلِسَن من باب طرب فهو َلِسٌن وأْلَسُن،  وفالن لَِسان القوم 

إذا كان املتكلم عنهم واللَِّساُن لسان امليزان وَلَسنَه أخذ بلسانه وبابه نرص.  
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معنى اللغة في القواميس:  

-   املحيط يف اللغة: 
لغى ولغو

َغُة واللَُّغاُت واللُُّغون:  اْختاِلُف كالٍم يف معنًى واِحٍد،  َلَغْوُت أْلُغو،  وَلِغْيُت أْلغى.   اللُّ
ْغُو:  اْختاِلُط الكالم.  والباطُِل أيضًا.  وألَغْيُت هذه الكلمَة:  أي:  َرأْيُتها باطِاًل وَفْضاًل  واللَّ

يف الكالم،  وكذلك اللَّغا.  
:  أصواهُتا.   والِغَيٌة:  َكِلَمٌة َقبِيحٌة فاِحَشٌة،  َلِغيُت به أْلغى َلغًى:  إذا أولعت به.  وَلغى الطَّرْيِ

ْغُو يف الَيِمني:  ال واهللِ،  وَبىل واهللِ.   واللَّ
-   خمتار الصحاح: 

ل غ ا:  َلَغا،  قال باطاًل،  وبابُه عَدا وَصِدَي.  وَأْلَغى الشَء أْبَطَله.  وأْلَغاه من الَعَدد أْلَقاه 
منه.  والالَِّغية اللَّْغو.  قال اهللُ تعاىل:  )ال َتْسَمُع فيها الِغَيًة( أي:  َكلمًة ذاَت َلْغٍو وهو مْثل 
البِن وتاِمر.  واللَّْغو يف األَْيامن ما ال ُيْعَقد عليه الَقْلب كَقْول اإِلنسان يف كالمه:  ال واهلل وَبىَل 

واهلل.  واللُّغة أْصُلها ُلَغٌي أو ُلَغٌو ومَجُْعها ُلًغى مْثل ُبَرة وُبًرى وُلَغات أيضًا.  
-   هتذيب اللغة: 

لغا:  قال الليث:  اللغة واللغات واللغني:  اختالف الكالم يف معنى واحٍد.  
ويقال:  لغا يلغو لغوًا،  وهو اختالط الكالم ولغا يلغا لغة.  

وقال غريمها:  الالغية واللواغي بمعنى اللغو مثل راغية اإلبل ورواغها بمعنى رغائها،  
واللغو واللغا واللغوى:  ما كان من الكالم غري معقود عليه.  

وقال ابن شميل يف قوله:  »من تكلم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فقد لغا«،  أي:  خاَب.  
قال:  وألغيته،  أي:  خبته.  
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وقالت عائشة يف قول اهلل:  )الَ يؤاخُذكم اهلل بِاللْغِو يف أيامنُِكْم( هو قول الرجل:  الَ واهللِ،  
وَبىَل واهللِ.  

قال الفراء:  كأنَّ قول عائشة أنَّ اللغو ما جيري يف الكالم عىل غرِي َعْقٍد.  
-   املغرب يف ترتيب املعرب: 

 )اللَّغو(:  الباطُل من الكالم.  ومنه:  » اللَّغُو يف األْيامن« ملِا ال ُيعقد عليه القلب.  وقد 
)لَغا( يف الكالم )يْلغو( و)َيْلَغى( و)َلِغَي َيْلَغى(.  ومنه:  )فقد َلغْوَت( وُيروى:  » َلغْيَت«.  
الكالم والقول والرسالة،   القواميس هو من لسن،  وهو  اللِّسان يف   -   مفهوم كلمة 

واألداة اجلارحة التي تستخدم لعملية الكالم والقول.  
 -   مفهوم كلمة اللغة يف القواميس من لغا يلغو،  وهو ما يصدر من اإلنسان من لفظ أو 

قول باطل أو غري مقصود أو عبث.  
 والقرءان مل يستخدم كلمة )لغة( إال بمعناها اللِّساين من اللغو: 

َوالّلُه  ُقُلوُبُكْم  َكَسَبْت  بَِما  ُيَؤاِخُذُكم  َوَلِكن  َأْيَمانُِكْم  فَِي  ْغِو  بِاللَّ الّلُه  ُيَؤاِخُذُكُم  ﴿الَّ    -
َغُفوٌر َحِليٌم ﴾ ]البقرة: 225[

-   ﴿اَل َيْسَمُعوَن فِيَها َلْغوًا إاِلَّ َساَلمًا َوَلُهْم ِرْزُقُهْم فِيَها ُبْكَرًة َوَعِشّيًا ﴾ ]مريم: 62[. 
ْغِو ُمْعِرُضوَن ﴾ ]المؤمنون: 3[.  ِذيَن ُهْم َعِن اللَّ -   ﴿َوالَّ

ِذيـَن َكَفـُروا اَل َتْسـَمُعوا لَِهـَذا القـرءان َواْلَغـْوا فِيـِه َلَعلَُّكـْم َتْغِلُبـوَن ﴾  -   ﴿َوَقـاَل الَّ
 .]26 ]فصلـت: 

مفهوم كلمة )لسان(: 

كلمة )لسان( من لسن التي تدل عىل حركة الزمة متثاقلة حرة منتهية بسرت،  وظهر ذلك 
للتفكري؛  ألن  به،  وأساس  للتواصل  الذي حيمل معاين مددة  الصويت  النظام  املفهوم يف 
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اإلنسان ال يستطيع أن يفكر إال بنظام صويت حيتوي مقاطَع تنضم لبعضها لتحمل املعاين 
وحتفظها ومتيزها عن غريها،  وتكون هي حقاًل للتفكري مرتبطة بواقعها،  وُأطلق عىل هذا 

مة به.   النظام الصويت املنطقي اسم لسان لتحقق السِّ
ُسوٍل إاِلَّ بِِلَساِن َقْوِمِه لُِيَبيَِّن َلُهْم َفُيِضلُّ الّلُه َمن َيَشاُء َوَيْهِدي َمن َيَشاُء  ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمن رَّ

َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ﴾ ]إبراهيم4[. 
اسم  عليه  أطلق  الفم  يف  املوجود  بالعضو  والتصويت  الكالم  وظيفة  حتققت  وعندما 

لسان.  
ْك بِِه لَِساَنَك لَِتْعَجَل بِِه ﴾ ]القيامة:16[. ﴿اَل ُتَحرِّ

ُه َعْينَْيِن ﴾﴿َولَِسانًا َوَشَفَتْيِن ﴾ ]البلد:8-  9[. ﴿َأَلْم َنْجَعل لَّ
لدهيا عضو  فالبهائم  العضو،   وليس  الوظيفة  )لسان( هو  كلمة  استخدام  واألصل يف 

اللِّسان! 
َماَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكْم إِنَّ فِي َذلَِك آَلَياٍت  ﴿َوِمْن آَياتِِه َخْلُق السَّ

ْلَعالِِميَن ﴾ ]الروم:22[. لِّ
ِذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهـَذا لَِساٌن  َساُن الَّ ُمُه َبَشٌر لِّ َما ُيَعلِّ ُهْم َيُقوُلوَن إِنَّ ﴿َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَّ

بِيٌن ﴾ ]النحل:103[.  َعَربِيٌّ مُّ
ْحَمتِنَا َوَجَعْلنَا َلُهْم لَِساَن ِصْدٍق َعِلّيًا ﴾ ]مريم50:[.  ن رَّ ﴿َوَوَهْبنَا َلُهم مِّ

ّدًا ﴾ ]مريم:  97 [.  َر بِِه اْلُمتَِّقيَن َوُتنِذَر بِِه َقْومًا لُّ ْرَناُه بِِلَسانَِك لُِتَبشِّ َما َيسَّ ﴿َفإِنَّ
اللِّسان العضوي عند الناس واحد ال فرق بينهم كام هو مشاهد،  والفرق يكمن بِِسَمة 

استخدام اللِّسان للنظام الصويت والكلامت:  هل هو عريب مبني أم أعجمي.  
ق بني لسان الرسول حامل الرسالة،  واللِّسان الذي نزل به القرءان.   وينبغي أن نفرِّ

فلسان الرسول البرشي ينبغي أن يكون مثل لسان قومه حتى ُيبنيِّ هلم،  ومن وظائف 
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ُسوٍل إاِلَّ بِِلَساِن َقْوِمِه لُِيَبيَِّن َلُهْم  اللِّسان عند كل قوم التبيني فيام بينهم، ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمن رَّ
َفُيِضلُّ الّلُه َمن َيَشاُء َوَيْهِدي َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ﴾ ]إبراهيم: 4[،  فلسان الرسول 
البرشي هو مثل لسان قومه،  ومل يصفه اهلل بالعريب املبني،  وهذا بخالف اللِّسان الذي نزل 
به القرءان فهو عريب مبني وليس أعجميًا،  ومل ينزل بلسان القوم؛  ألنه كتاب عاملي إنساين،  
والقاسم املشرتك بني لسان القرءان،  ولسان القوم الذين نزل عليهم القرءان هو األصوات 
العربية،  وخيتلفان بطريقة تركيب اجلَُمل والكالم،  فالقرءان نزل بلسان عريب مبني مكم،  

بينام لسان القوم عريب اعتباطي ظهر فيه املجاز والرتادف1. 
كلمة  القرءاين غري مفهوم  االستخدام  العرب،  ويف  )اللِّسان( عند  كلمة  إذًا،  مفهوم   
إال  القول  أو  الكالم  أو  اللِّسان  اللِّسان عىل  )اللغة( عند أهل  اللغة،  وما استخدام كلمة 
تساهاًل،  وهو خطأ لساين،  وما ينبغي أن يستمر ذلك يف ثقافة العرب،  وينبغي الرجوع إىل 

الصواب واستخدام كلمة اللِّسان واأللسن واللِّسانية.  

سوف نتوسع في الفرق بين اللِّسان القرءاني،  ولسان الرسول البشري وقومه الحقًا.     1
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نشأة اللِّسان العربي

  ،- وحديثًا  قدياًم     - الباحثون  تناوهلا  التي  املواضيع  من  اللِّسان،   نشأة  موضوع  إن   
وأسهبوا فيها كثريًا،  وأسفر عملهم ذاك عن بضعة آراء،  من أمهها: 

 الّتواضع واالصطالح )االعتباط(،  يف تسمية األشياء،  دون أي عالقة منطقية بني 1. 
الّشء واسمه،  ويكون من خالل اجتامع حكامء القوم،  واتِّفاقهم عىل اسم معني 

يطلق عىل الّشء.  
اللِّسان وحي من اهلل،  وقد ُعلِّم اإلنسان األول أسامء كل يشء )توقيف(.  . 2

 نشأ اللِّسان نتيجة تفاعل اإلنسان مع األحداث والظواهر فطرة فقام بالتصويت،  3. 
اللِّسان  فُولَِد  املعلومات،   لتخزين  وحاجاته  جنسه،   بني  مع  تواصله  ورضورة 

بُصورة تراكمية،  خاضعة لعامل الّزمكان،  وحاجة اإلنسان.  
 لنناقش اآلراء الّثالثة: 

الّرأي األول:  

 إن عملية االجتامع الختيار اسم لشء معني بصورة اعتباطية،  تدل عىل ُوُجود كلامت 
معلومة بالنّسبة للقوم،  أي:   لدهيم لسان يستخدمونه،  وبحثنا هو عن نشأة اللِّسان،  وليس 
عن استخدامه يف تسمية األشياء،  غري أن أساس اللِّسان هو أفعال،  وليس أسامء،  فهو رأي 
أن  رغم    ،1 برأي،  حقيقًة  فليس هو  اللِّسان!  نشأة  باعتباطية  يقول  ضعيف جّدًا،  وألنه 
سألت الدكتور »مازن الوعر« عن الرأي الذي وصل إليه علماء اللِّسانيات حاليًا بمسألة نشأة اللِّسان؟ فقال:   لقد تم   1
اللِّسان،   ُبنية  بدراسة  واالكتفاء  المسألة،  هذه  في  البحث  توقيف  على  العالم  في  اللِّسانيات  علماء  معظم  بين  االتفاق 
وإمكانية تعلُّمه فقط. فأظهرت استغرابي من ذلك، وقلت: كيف للعلم أن يتوقف عن متابعة دراسة كيف بدأ الحدث؟= 
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اجلرجاين يقول به،  واتبعه دي سوسري أحد أكرب علامء اللِّسانيات يف العامل املعارص!.  

الّرأي الّثاني:  

 انطلق القائلون به من مسألتني:  
 املسألة األوىل: ُوُجود نص قرءاين يقول:  ﴿َوَعّلَم آَدَم األْسَمآَء ُكّلَها ُثّم َعَرَضُهْم َعَلى 

اْلَماَلِئَكِة َفَقاَل َأْنبُِئونِي بَِأْسَمآِء َهـَُؤآلِء إِن ُكنُْتْم َصاِدِقيَن﴾ ] البقرة :31[. 
وا هذا النّص دلياًل عىل أنَّ اللِّسان وحٌي من اهلل إىل اإلنسان األول1،    وهذا األمر  َفعدُّ
يف حقيقته يقتيض أن كلامت اللِّسان كلها قد علمها،  واستخدمها اإلنسان األول !،  أي أنَّ 
اإلنسان األول،  كان سابقًا يف مفرداته اللفظية عىل الواقع الذي يعيشه،  فهو يعرف أسامء 
كل ما كان وسيكون،  دون ُوُجود هذه األشياء يف الواقع،  ودون ُوُجود لداللتها يف ذهنه 
رضورة،  وإال قام بتنفيذها،  وإخراجها إىل أرض الواقع،  واستفاد منها،  ويقتيض أيضًا،  
قيام اإلنسان األول الذي ُأوحيت إليه األسامء،  بتلقينها ألفاظًا دون معاٍن ألوالده،  وهكذا 

َتْسَتِمرُّ عملية الّتلقني،  من جيل إىل آخر.  
ا داللة ﴿َوَعّلَم آَدَم األْسَمآَء ُكّلَها ﴾،  عىل أنَّ اللِّسان وحي من الّسامء،  فُهو استدالل   أمَّ
،  لتقوية الّرأي وإثباته،  وإن مل  باطل،  وواضح أنَّ الفكرة موجودة ُمسبقًا،  واسُتخدم النَّصُّ
حُتْسم املسألة بذلك،  ولكْن،  يكفي أنَّه نجح يف عمليَّة دسِّ هذا الّرأي يف الّثقافة،  وساهم 

يف تقوية االستبداد واالستعباد وَدْعمهام،  بُشُعور منه أو دون شعور.  

فعلمت  شيئًا،   يقل  ولم  فسكت  وصيرورة!  وسيرورة  كينونة  الشيء  يحكم  الذي  القانون  لمعرفة  مهم  شيء  وهذا   =
حينئذ عن حجم المؤامرة التي يقودها اليهود لتحريف الكلم عن مواضعه،  وإضاعة الحقيقة ليطمسوا علمية اللِّسان 
العربي الذي تمثل بنص التنزيل الحكيم،   وذلك من خالل نشر اللغة تحت اسم العربية مضاهاة للسان العربي،   ولكن 
لمعنى  األلفاظ  تعدد   ( قاعدة  وترسيخ  اللِّسان،   نشأة  واعتباطية  العربية،   األصوات  داللة  بنفي  تبدأ  اعتباطية  بقواعد 
اللغة حكمًا  واحد( وأطلقوا عليها اسمًا علميًا )الترادف( إضافة إلى ترويج مفهوم المجاز لتضيع الحقيقة!، وجعلوا 
زيادة،   النص  بنية  في  وتدخلوا  واألعجمية،   بالشذوذ  واتهموه  الحكيم(  )التنزيل  المبين  العربي  اللِّسان  على  وميزانًا 
الحكيم بشيء   التنزيل  إلى  إلى مفاهيم غير حقيقية ال تمّت  أثناء دراسته ليصلوا  ونقصانًا،  وتصويبًا وتقديمًا وتأخيرًا 
التحريف  وانطلى  مقص!،   وباألخرى  أحمر  قلم  وبيدهم  الحكيم  التنزيل  ودرسوا  ظالله!،  بين  موضوعة  أنها  سوى 
اللغوي االعتباطي على األمة إلى يومنا هذا، وتمسكوا بالقواعد األعجمية االعتباطية ظنًا منهم أنها قواعد اللِّسان العربي 

المبين الذي نزل التنزيل الحكيم بها!.   
راجع كتابي:   )دراسة إنسانية في الّروح والنّفس والتفكير( فصل )عملية التعقل والتفكير ونشأة اللِّسان(.     1
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ك وتقود امُلجتمع !،  وكْم   َفَكْم من أفكار باطلة -   ولكنَّها فاعلة نشطة يف امُلجتمع -   حُترِّ
ك ساكنًا.   من أفكار صائبة -   لكنَّها َكامنة نائمة ُمبَعَدة عن الّساحة االجتامعيَّة -   وال حُترِّ

 ففاعليَّة الفكرة،  ونشاطها يف امُلجتمع ليس ُبرهانًا عىل صواب الفكرة أو خطئها،  وينبغي 
البحث عن اجلهة التي تقوم بتفعيل الفكر االستبدادي،  واالستعبادي واالعتباطي،  التي 
والوعي  الفكري  الرّصاع  خالل  من  وذلك  تنويمه،   أو  الّصائب  احلُرِّ  الفكر  بقتل  تقوم 

الّثقايف.  
 والذي يبدو يل من َفْهم النَّصِّ ﴿َوَعّلَم آَدَم األْسَمآَء ُكّلَها ﴾،  َكَفْهم ُمنسجم مع التنزيل 

احلكيم والواقع،  ومقبول للعقل والعلم ُهو: 
 إنَّ َكلمة آدم يف النَّصِّ املذكور ال تعني إنسانًا بعينه،  وإنَّام هي داللة عىل اجلنس اآلدمي 
ُكلِّه،  ُمنُذ بداية ُظُهور اإلنسان الواعي إىل آخر الّزمن،  فهي ُمتناولة ُكّل امُلجتمعات اإلنسانيَّة 
سابقًا والحقًا،  والّتعليم مل يكن من اهللّ لإلنسان الفرد -  بشكل ُمبارش -   كُأستاذ وتلميذ،  
وإنَّام كان من خالل َمنْح هذا اإلنسان -  كجنس-   الكائن االجتامعي جمموعَة ُأُمور،  وهي:  
ة،  والّتمكي يف األرض بمقام اخلالفة )التسخري(،  وأداة  يَّ العقل،  والنظام الصويت،  واحُلرِّ
القلم التي تدل عىل هتذيب وجدولة األفكار واملعلومات وترتيبها وتصنيفها  التعليم هي 
َوْفَق نوعها وأدلتها وحفظها،  انظر إىل قوله تعاىل: ﴿اّلذي َعّلَم بِاْلَقَلِم* َعّلَم اإِلنَساَن َما مَلْ 
َيْعَلْم﴾ ]العلق:  4-  5[،  ومل يذكر النص كلمة )اللِّسان(،  وإنام َذكر كلمة )األسامء( وهي 
تعاىل:   قوله  والتمييز وما شابه ذلك،  ومنه  العالمة  تدل عىل  التي  َوسم  اسم،  من  مجع 
ِمنَي﴾ ]احلجر: 75[،  بمعنى الناظرين والباحثني والدارسني  ْلُمَتَوسِّ ﴿إِنَّ يِف َذلَِك آلَياٍت لِّ

واملستقرئني لآليات.  
فهذه األُُمور جُمتمعة،  هي األساس للتَّعلُّم،  وبفقداهنا تنتفي صفة التَّعلُّم عن اإلنسان،  
ومن هذا الوجه،  ورد النص خيرب:  ﴿َوَعّلَم آَدَم األْسَمآَء ُكّلَها ﴾.  ﴿اّلذي َعّلَم بِاْلَقَلِم﴾ 

وآدم ال شك أنه من اجلنس اإلنساين،  ويتضمنه اخلطاب رضورة.  
(،  واملقصد أنَّه هيَّأ هلم الظُُّروف،  وذلَّل العقبات،  ومل  كقولنا:  )علََّم األُب أوالَدُه الطِّبَّ

ُيبارش -   بنفسه -   وظيفَة الّتعليم هلم.  
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فالفاعل يف عمليَّة الّتعليم اثنان: 
ل:  الفاعل ُهو اهللّ،  وفْعُلُه كان يف َمنْح اإلنسان إمكانيَّة التَّعلُّم بالقلم.    األوَّ

التَّعلُّم  له يف  اهلل  منَْحة  باستخدام  قام  عندما  اإلنسان - كجنس -  ُهو  الفاعل  الّثاين:    
بالقلم.  

 ورحلة تعلُّم وظائف األشياء،  وخصائصها،  وتوظيفها،  وتسخريها،  مازالت قائمة 
ؤال للمالئكة عن هذه اخلصائص،  واألشياء التي وصل إليها اإلنسان،   يف بني آدم،  والسُّ
َما  إاِلّ  َلنَآ  ِعْلَم  الَ  ُسْبَحاَنَك  ﴿َقاُلوْا  ُمستمرٌّ  بالنّفي  املالئكة  قائاًم،  وجواب   - أيضًا  مازال 
َعّلْمَتنَآ إِّنَك َأْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم﴾ ]البقرة: 32[،  ونفي علم املالئكة بذلك العلم اإلنساين،  
ة،  واخلالفة يف األرض،  والتقليم  يَّ ُهو يشء طبيعي،  الفتقاد املالئكة ملنَْحة اهلل،  التي هي احُلرِّ
للمعلومات،  فكان عدم عْلمهم بخصائص األشياء أمرًا الزمًا هلم،  فاملالئكة ال تستطيع 
إليه يف حياهتم  َقْدرهم،  بل لعدم حاجتهم  إنقاصًا من  أْن خترتع ُعود ثقاب،  وليس هذا 
العمليَّة،  ولنفي صفة النمو والتطور عنهم،  واحلاجة ُأمُّ االخرتاع،  فصفة احلاجة والنمو 

ر.   عند اإلنسان،  هي األساس يف عمليَّة االبتكار واإلبداع والتَّطوُّ
ة من خالل الّدراسة   وعمليَّة اإلنباء من بني آدم خلصائص األشياء،  ووظائفها ُمستمرَّ
والَكْشف،  والّتسخري هلا عىل أرض الواقع امُلشاَهد للمالئكة،  واملالئكة تنظر بَعَجب من 
هذا اجلنس اآلدمي الّضعيف والّصغري جساًم،  والكبري عقاًل وعلاًم،  فقد استطاع أْن يغوص 
ة،  كام يتعامل مع الّشمس،   رَّ يف أعامق البحار،  وحُيلِّق يف السامء،  واستطاع أْن يتعامل مع الذَّ
ر مع الّزمن،  ويتعلَّم بالقلم خصائص األشياء التي ال  م،  ويتطوَّ يا له من خملوق عظيم يتقدَّ
تعرفها املالئكة نفسها،  َفَأَمَرَها اهللّ أْن تسجد هلذا اجلنس اآلدمي،  ُسُجود حتيَّة،  وتعظيم،  
ُجود  وإكبار،  وتأييد وتسخري ملا حتت ترصفهم،  وليس ُسُجوَد جبهة وعبادة،  وهذا السُّ
ُمستمرٌّ -  من ِقَبل املالئكة-   ما دام اإلنسان ُمستمرًا يف رحلة التَّعلُّم بالقلم،  واكتشاف 

قوانني الكون،  وإنباء املالئكة بأشياء ال تعرفها.  
 وهذا التدبر رضوري،  النسجام النَّصِّ مع الواقع امُلشاَهد،  كون الواقع أساسًا،  وسابقًا 
يف الُوُجود،  والنَّصُّ الحٌق،  وخرٌب عن الواقع،  وال ُبدَّ هلذا اخلرب من مصداقيَّة يف الواقع.  
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أنَّ  َكرُبهان عىل مسألة  املذكور،   بالنَّصِّ   وعىل أضعف احتامل،  ال يصلح االستدالل 
اللِّسان وحي من الّسامء،  ألنَّ داللته ظنِّيَّة،  وإذا طرأ االحتامل بُطل االستدالل.  

أنَّ صدور  متامًا،  حيث  للواقع  َوهم خمالف  اهلل،  هو  من  اللِّسان وحيًا  نشأة  ر   وتصوُّ
األصوات الواعية من اإلنسان،  كان نتيجة تفاعل اإلنسان مع الواقع -   عقليًا وشعوريًا-   
وحركته اجلامعية،  وانتامئه إىل املجتمع،  وتراَكَم ذلك،  وتناَمى ضمن زمن ليس بالقليل،  
فالنظام الصويت مل يوجد يف زمن واحد،  ومل يكن نتيجة تفاعل إنسان واحد،  وكذلك مل يكن 
نتيجة تفاعل جمتمع واحد،  بل تفاعل جمتمعات،  بُصورة تراُكمية متنامية حسب احتياج كل 
جمتمع،  وسعة تفكريه،  ناهيك عن أن داللة النّص القرءاين السابق ظني الّداللة،  الحتامله 

أكثر من مفهوم،  وذلك حسب منظومة الباحث التي يستخدمها يف البحث1.  
 املسألة الّثانية:  لقد نظر هؤالء إىل عظمة اللِّسان العريب،  وإحكامه،  فتصوروا استحالة 
أن تكون مفردات هذا اللِّسان من صنع اإلنسان،  وذلك النبهارهم هبا،  وعدم مشاركتهم 
يف عملية والدهتا وبنائها،  فلقد وصلت إليهم،  بناًء متكاماًل مكاًم،  ونزل التنزيل احلكيم 
عريبَّ اللِّسان،  وهو نصٌّ إهلي مكم،  فوصلوا إىل أنه ال ُبدَّ أن يكون اللِّسان الذي حيتوي 

التنزيل احلكيم من املصدر ذاته،  أي:  من اهلل تبارك وتعاىل.  
 أوالً:  إن اللِّسان العريب سابق يف ُوُجوده،  عن التنزيل احلكيم،  ومن ثم ال عالقة للتنزيل 

احلكيم باللِّسان العريب ابتداًء.  
بُصورة  ُوجد  وإنَّام  واحدة،   دفعة  احلالية،   ُصورته  عىل  ابتداًء  يوجد  مل  اللِّسان  ثانيًا:    
تراكمية خالل فرتات طويلة من الّزمن،  سامهت املجتمعات األوىل يف عملية والدته وبنائه،  
وظهر بصور،  منها أصيل منسجم مع الفطرة والواقع،  وأخرى ابتعدت قلياًل،  وانحرفت 
مع  العربية  بصورته  اللِّسان  لبناء  املتنامية  العملية  تلك  واستمرت  والواقع،   الفطرة  عن 
األحرف  بعض  حذف  أو  تبديل،   أو  تأخري،   أو  تقديم،   خالل  من  فيه  العجمة  تغلغل 
اللِّسان العريب بناء يف هذه املجتمعات ككل مع اختالطه بصفة  أثناء لفظها إىل أن اكتمل 
العجمة رضورة،  وذلك التصاف اإلنسان بصفة املحدودية يف اإلدراك واملعرفة والعلم،  

راجع كتابي القرءان بين اللغة والواقع.     1
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وهذا ينطبق عىل اجلامعة أيضًا كوهنا مؤلفة من مدود،  وجمموع املحدود،  مدود رضورًة،  
إىل أن نزل التنزيل احلكيم باللِّسان العريب املبني،  فجمع نظام اللِّسان،  وحفظه من خالل 
استخدامه يف صياغته،  بصورة علمية مرتبطة مع ملِّها من اخلطاب،  فصار التنزيل احلكيم،  
هو املرجع الوحيد للِّسان العريب املبني،  نظامًا ولفظًا،  واستخدم األلفاظ العربية املنترشة يف 
املجتمعات املتفاوتة مدنيًا،  وحضاريًا،  وتارخييًا )اآلشوريون،  واآلراميون،  والبابليون،  
والفينيقيون،  واألقباط...  (،  فظهرت كلامت تدل عىل تقدمٍ ،  وتطوٍر،  ومدنّيٍة يف التنزيل 
احلكيم غري مستخدمة يف جمتمع شبه اجلزيرة العربية حينئذ الذي نزل عليه التنزيل احلكيم،  

مثل إستربق،  وسندس،  وأباريق...  إلخ. 
 فاللِّسان العريب،  ليس من صنع إنسان بعينه،  بل يستحيل عليه أن ُينشئ هذا الرّصح 
تراكمية،  وهو  بُصورة  الواقع  مع  املجتمعات  وتفاعل عقول  نتيجة تالقح  فهو  العظيم،  

اكتشاف وليس اخرتاعًا.  
الواقع،  ومثل ذلك مثل سائر  تفاعل اإلنسان مع  فاللِّسان ظاهرة اجتامعية،  ونتيجة   
الَ  ُأّمَهاتُِكْم  ُبُطوِن  ّمن  َأْخَرَجُكم  ﴿َواهللُّ  الّصفر  نقطة  من  اإلنسان  بدأ  فقد  كلها،   الُعُلوم 
  ،]78 النحل:   َتْشُكُروَن﴾]  َلَعّلُكْم  َواألْفِئَدَة  َواألْبَصاَر  اْلّسْمَع  َلُكُم  َوَجَعَل  َشْيئًا  َتْعَلُموَن 
وبدأ اإلنسان -   كمجتمع -   يف رحلة الّتعلم منذ أن تم النّفخ فيه من روح اهلل،  فتفّعل 
عنده الّسمع والبرص والفؤاد،  وسار يف األرض ينظر كيف بدأ اخللق،  فلو جاء أحد اآلن،  
وهو ال يدري عن نشأة علم الّرياضيات شيئًا،  ونظر إىل عظمته،  ودقته،  وسعته احلالية،  ملا 
ق -   أبدًا-   أن ذلك من صنع اإلنسان واكتشافه؛   ألن من طبيعة اإلنسان عندما ينظر  صدَّ
إىل يشء يريد أن حيكم عليه ينطلق من صفة العجلة،  وهُيمل عامَل الّزمان،  وصفَة الرّتاكم 
املعريف للمجتمعات،  وحيسب أن ذلك الرّصح الّريايض العظيم،  هو من بناء إنسان واحد،  
ويف حلظة واحدة،  فيحكم ُمبارشة باستحالة أن يصدر ذلك من إنسان،  وال ُبدَّ أن يكون 
هذا العلم الّريايض من جهة عظيمة غري اإلنسان !،  وما ينطبق عىل الُعُلوم،  ينطبق عىل علم 

اللِّسان العريب متامًا.  
ة ﴿َوَلَقْد َكّرْمنَا  يَّ  فاإلنسان كائن عظيم،  بام وهبه اهلل من نعمة العقل،  والّتفكري،  واحُلرِّ
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َبنِي آَدَم َوَحَمْلنَاُهْم فِي اْلَبّر َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ّمَن الّطّيَباِت َوَفّضْلنَاُهْم َعَلَى َكثِيٍر ّمّمْن َخَلْقنَا 
َتْفِضياًل﴾ ]اإلرساء:  70[،  وجعله خليفة يف األرض،  ﴿َوإِْذ َقاَل َرّبَك لِْلَماَلِئَكِة إِّني َجاِعٌل 

فِي األْرِض َخِليَفًة﴾ ]البقرة:  30[،  وقدياًم قيل:  إذا ُعِرَف الّسبب َبُطل العجب.  
الواقع،   يف  وتفكريه  وتعقله،   وتصويته  اإلنسان،   تفاعل  نتيجة  هو  العريب،   فاللِّسان   
وتواصله مع بني جنسه،  وتراكم هذه املعلومات وتواصلها مع املجتمعات الالحقة،  فكل 
جمتمع،  يضيف تفاعله يف علم اللِّسان ملا سبق إىل أن تم بناء نظام وأساس اللِّسان،  واكتامل 
األساسية،   والعنارص  الّلبنات،   بمنزلة  هي  التي  الصوتية(،   )املقاطع  الّصوتية  األبجدية 

التي استخدمت يف بناء اللِّسان.  
 والتنزيل احلكيم نزل مستخدمًا اللِّسان العريب،  ليوصل إىل النّاس مضمونًا معينًا من 
التنزيل احلكيم مؤلفة من ذات األصوات  الكلامت يف صياغة  اهلل  الّدالالت،  واستخدم 
التي يستخدمها اإلنسان يف كالمه مع اآلخرين،  واإلحكام يف التنزيل احلكيم كان يف طريقة 
استخدام األصوات،  وتركيبها مع أخواهتا بُصورة مطابقة  ملحلِّ اخلطاب من الواقع-    متامًا 
-  ،  وُتغطي احلدث من بدايته إىل ُمنتهاه،  حيث ال يقبل النّص أي زيادة يف املبنى،  مع مرور 

الّزمن،  وتقدم الُعُلوم عند اإلنسان،  وهذا ال ينفي األوجه األخرى لإلحكام.
  ومن هذا الوجه نقول:  التنزيل احلكيم،  صالح لكل زمان ومكان،  وجتّلت تلك احلقيقة 
فيزيائيًا،  وحتركه معنًى ومقصدًا،  ضمن معطيات  مبنًى صوتيًا ومفهومًا  النّص  ثبات  يف 

دالالت املبنى واملفهوم،  ومعلومات الواقع،  وكل ذلك عىل مور الّثابت واملتغري.  
 لذا،  إّن القول بأن نشأة اللِّسان العريب وحي من اهلل،  هو رأي ضعيف جّدًا،  وبعيد عن 

الّصواب،  والبحث العلمي،  وسنثبت ذلك أثناء كالمنا عن الّرأي األخري.  

الّرأي الّثالث: 

 إّن اللِّسان العريب )أصوات(،  هو نتيجة تفاعل اإلنسان مع الواقع،  وتصويته،  وتواصله 
مع املجتمع،  وهذا هو الّرأي الّصائب،  من بني اآلراء املذكورة. 

 لنَر ذلك من خالل الرّشح: 
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وأخرى  نفسية  غرائز  له  حي  كائن  اإلنسان  بأن  العلم  هو  به،   العلم  ينبغي  أمر  أول   
جسمية،  وحاجات نفسية،  وحاجات جسمية1  ، ومن غرائزه النّفسية،  غريزة الّتعلم التي 
عىل  القدرة  عنده  تكون  ولكي  األمور،   حدوث  حقيقة  عن  والّتقيص  البحث  إىل  تدفعه 
الّتعلم،  ينبغي أن يمتلك أدوات الّتعلم،  ودافع الّتعلم،  وهذه األمور هي من الفطرة التي 
فطر اهلل النّاس عليها،  فُيوجد انسجام وتكامل بني فطرة اإلنسان،  والواقع الذي هو من 
خلق اهلل،  فقد جعل اهلل اإلنسان يتناغم،  وينسجم عقله،  وتفكريه وجهاز النّطق املتعدد 

النغامت عنده مع الواقع متامًا،  فهو كائن متعلِّم فطرًة.  
اليوم،   إنسان  من  أكثر  بالواقع  ملتصق  فطري،   إنسان  هو  القديم،   األول  فاإلنسان   
ويتفاعل مع بيئته بُصورة انسجامية،  وتناغمية،  ويتنبه إىل تغريات الّطبيعة وتقلباهتا،  فهو 
هذا  ومن  عليه،   وهيمنتها  الّطبيعة،   تأثري  حتت  واقعًا  فكان  الّطبيعة،   من  يتجزأ  ال  جزء 
الوجه،  كان القوم العرب يبعثون أوالدهم إىل البادية،  ليعيشوا يف أحضانا بصورة متصلة،  
حواسهم،   وتتفعل  ومظاهرها،   الطبيعة،   لتقلبات  واملعريف  الذوقي  احلس  عندهم  لينمو 
هم األوىل،  بعكس إنسان املدنية،  واملعارصة،  فهو يعيش  ويكتسبوا منها املعرفة،  كونا أمَّ
ًة بي أربع جدران،  تسد حواسه من أن تتفاعل مع الواقع،  بل وحيارب الّطبيعة،   يَّ حياًة مادِّ
آلية،  فيصري  بيئته،  وُيصنع بصورة  البيئة،  ويعيش خمالفًا لفطرته،  معاديًا  بتلويث  ويقوم 

أعجميَّ اللِّسان،  وأعجميَّ التفكري،  وُمعطل احلواس.  
وامللتصق  نظامها،   مع  املتكيِّف  البار  وابنها  الّطبيعة،   ربيب  فهو  األول،   اإلنسان  أما 
الوعي عند اإلنسان صار حياكي  بدأ  ه،  يأخذ كل يشء منها،  فلام  بأمِّ الولد  هبا كالتصاق 
الفيزيولوجي اإلجيايب،   الّطبيعة،  والكائنات األخرى،  وذلك من خالل تفاعله  أصوات 
بإصدار  فبدأ  ُشُعورًا وعقاًل،   النّفيس  النّطق عنده،  وتفاعله  استخدام جهاز  والّسلبي يف 
األصوات التي يسمعها فعاًل،  وردَّ فعٍل،  وذلك بالّتعلم من الّطبيعة ذاهتا،  فأخذ ُصورًا 
صوتية للّظواهر الّطبيعية،  والحظ داللتها،  سواء احلالية،  أم الوظيفية من خالل تشكلها يف 
الواقع،  مثل ظاهرة سقوط األشياء من األعىل إىل األسفل وارتطامها يف األرض،  وصدور 
صوت )طج( أو )دج(،  ومع تكرار ذلك وصل إىل أّن صوت )د( يدل عىل دفع شديد،  

راجع كتابي )دراسة إنسانية في الّروح والنّفس والتفكير( فصل ) الغرائز(.    وفصل )الفطرة(.    1
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وصوت )ط( يدل عىل دفع وسط،  وصوت )ج( يدل عىل جهد أو شدة أو قوة وطاقة،  
فقام بتجريد الداللة الصوتية من احلدث،  وجعله مفهومًا جُمردًا يستخدمه يف حاالت حتقق 
الثقايف هلا،  لتعرب عن الشعور واألفكار،  فكانت  فيها الدفع واجلهد،  وظهر االستخدام 
هي بداية والدة االستخدام الواعي ألصوات األحرف بحدها األدنى الثنائي عند اإلنسان 
األول،  وتراكم ذلك الّتفاعل يف املجتمع،  وأخذ ُبْعدًا اجتامعيًا،  لتواصل اخلربات،  ونقلها 
من جيل إىل آخر،  فكان اإلنسان األول يتواصل من خالل الّتصويت،  الذي هو يف حقيقته 

ُصور صوتية للّظواهر الّطبيعية.
لتكوين  الالحقة،   للمجتمعات  أساسًا  أوجد  الّصوتية،   الّصور  لرتاكم هذه  ونتيجًة    
اللِّسان،  وذلك من خالل استخدام هذه الّلبنات احلية،  والعنارص األوىل )الّصور الّصوتية 
الثنائية( بضم صوت إىل آخر،  نتيجة عالقة بينهام يف الواقع،  بُصورة متتابعة كظاهرتني،  
فصارت الّصورة الّصوتية املؤلفة من مقطعني من الّصوت،  بدايًة لنشأة اللِّسان،  وأساسًا 
إىل  احلاجة  اشتدت  وعندما  اإلنساين،   والّتفاعل  الّتعقل،   مرحلة  يف  ذلك  وكان  لبنائه،  

دت،  متت عملية والدة املجتمع. العالقات اجلامعية،  وكثرت،  وتعقَّ
  وبدأ اإلنسان يف الّتفكري،  مستخدمًا املفردات األوىل الفطرية،  كحقل وجمال له،  ألنَّ 
اإلنسان،  ال يفكر دون مفردات،  حتمل معاين ومقاصد أفكاره وتكون جساًم هلا،  فاعتمد 
مع  وتفاعله  التفكري،   عن  السابق  تعقله  نتيجة  إليه  وصل  الذي  الفطري،   األساس  عىل 
ُثنائيات بُصورة فطرية،  وعقلية،   َبه منها من  َركَّ الواقع،  الذي هو املقاطع الّصوتية،  وما 
عىل  يدل  آخر  صوتًا  إليها  وأضاف  وتفاعاًل،   فطرًة  الّثنائية  الكلامت  هذه  بتوسيع  فقام 

الظاهرة اجلديدة،  لتصري ُثالثية األصوات.
  وبذلك بدأ الّتفكري عند اإلنسان،  بُصورة ُمتنامية،  وصاعدة مع توسع اللِّسان طردًا،  
بحيث كلام زاد الّتفكري،  َنام نظام اللِّسان بناًء،  وَكثرت ُمفرداته،  لتحتوي عملية الّتفكري،  
)األحرف  اللِّسان  مقاطع أصوات  واكتملت  البناء،   من  إىل مستوى عظيم  أن وصل  إىل 

األبجدية( التي حيتاجها يف عملية سريورته وصريورته.  
أمر فطري،  وظهر ذلك من خالل  إنَّام هي  اللِّسان من حيث األساس،   إذًا،  والدة   
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استخدام  خالل  من  )األبجدية(  الّصوتية  املقاطع  إىل  فوصل  له،   وتعقُّ اإلنسان  تفاعل 
الكلامت الّثنائية،  وهذا العمل ال حيتاج إىل تفكري،  وعندما بدأ الّتفكري عند اإلنسان نتيجة 
الظاهرة االجتامعية،  ظهر توسع مفردات اللِّسان رضورًة،  فظهرت الكلامت الّثالثية تباعًا 
يف كل جمتمع،  حسب مستواه املعريف،  لتكون احلامل واحلقل،  لعملية الّتفكري،  والنهضة.  
 ودراسة هذه املراحل،  التي مر هبا اللِّسان العريب أمر ُمشاهد يف الواقع احلايل من خالل 
مع  اللِّسان،   نظام  استخدام  من  نهم  ومتكُّ األطفال،   عند  النطق  اكتساب  مراحل  دراسة 
مالحظة األصوات الفطرية،  وتأثري املحيط اخلارجي عليهم،  بيئة،  وغذاء،  وثقافة،  فتم 
ظهور أصوات قبل أخرى،  مثل صوت امليم،  والغني،  فهام قد ظهرا قبل صوت القاف أو 

الضاد قطعًا،  والقيام بقياس الغائب عىل الّشاهد الشرتاكهام باملواصفات ذاهتا.  
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وعي اإلنسان األول للِّسان قبل األبجدية

)الكلمة قبل الحرف( 

 خلق اهلل اإلنسان يملك جهازًا صوتيًا متعدد النغامت يستخدمه بصورة واعية،  بخالف 
البهائم املحدودة يف إصدار نغامت صوتية معينة،  حيث إن كل هبيمة هلا صوت خاص هبا.  
وذلك  به،   املحيطة  البيئة  مع  تفاعله  خالل  من  واملعرفة  التعلُّم  رحلة  اإلنسان  وبدأ   
بني جنسه،  ويعربِّ  له،  ويتبادل اخلربات مع  الغذاء،  ويؤمن احلامية  كي يسد حاجته من 
عن شعوره،  فلم يكن أمامه بداية إال استخدام اإلشارات اإليامئية بواسطة تغريُّ حركات 
وجهه،  وماكاة أصوات املعنيِّ بالكالم مع استخدام اإلشارة بيديه،  وماولة رسم املعنيِّ 
بالكالم عىل الرمال،  أو أي وسيلة أخرى حتقق املقصد،  مثاًل،  إن أراد أن حيذر مجاعته من 
ذاته )عوو- عوو( ويقلد حركاته،  فيستحرض  الذئب  بإصدار صوت  يقوم  الذئب  خطر 
اآلخر صورة الذئب يف ذهنه،  ويفهم املقصد من خالل ربط املعلومة مع ملِّها من الواقع 
املعروف مسبقًا،  ومع استمرار تلك العملية يف التواصل كانت احلركات اإليامئية بالوجه 
سابقًا،   تسجيلها  تم  قد  املعلومة  ألن  فقط،   األصوات  حلساب  تتقلَّص  والرسم  واليدين 
وبصورة فطرية استطاع اإلنسان ختزين األصوات يف ذاكرته،  وصار ينقلها إىل أوالده مع 
ربط الصوت بمحلِّه من الواقع لتكتمل املعلومة يف ذاكرة األوالد كصوت وصورة،  وتصري 

املعلومة مفهومًا ُيكّيف اإلنسان سلوكه بحسبه.  
م الزمن،  وتراكم املعرفة،  والتفاعل مع البيئة احلية،  وصل اإلنسان كجامعة إىل   ومع تقدُّ
امتالك خمزون من األصوات الثنائية املرتبطة بالبيئة؛   ألن الكائنات احلية ال تصدر مقطعًا 
النغامت،  وكذلك  أدنى مقطعني معًا،  وهي خمتلفة يف  صوتيًا واحدًا،  وإنام تصدر كحد 
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حصول األحداث ينتج عنه أصوات،  مثل )َعوو،  َهوو،  ناو،  ماء،  ننق،  ببق،  كيكي،  ماع،  
شن،  رن،  طن،  عن....  (،  التي احتوت يف رمحها مقاطع صوتية أحادية،  وهذا يدل عىل 
أن اإلنسان استخدم الكلامت الثنائية أوالً،  ومل ينطق األصوات بصورة أحادية ومقطَّعة،  
فهو بدأ من الكلِّ إىل اجلزء،  أي:  استخدم الكلامت الثنائية أوالً بصورة فطرية عقلية،  ومن 
خالل ذلك ضمنًا أتقن نطق املقاطع الصوتية منفردة دون قصد منه،  وامتلك يف ذاكرته 
الصوتية جمموعة كبرية من األصوات التي احتوت يف ُبنيتها املقاطع الصوتية األحادية التي 
ُعرفت فيام بعد باألبجدية،  واستفاد اإلنسان من ذلك يف وضع السلَّم املوسيقي )دو،  ري،  

مي،  فا،  صو،  ال،  يس،  دو(.  
 واستمر اإلنسان كجامعة يف التفاعل مع البيئة احلية بصورة واعية،  وأثناء تفاعله وانتشار 
حركته كانت تتسع معارفه ومداركه،  وتزداد األصوات التي يسمعها،  ما أدى إىل توسع 
تأمني  إىل  احلاجة  ظهرت  اجلامعة  عدد  ازدياد  ومع  الصويت(،   )املخزون  الثنائية  الكلامت 
انبثق منه رضورة  َفُولد املجتمع اإلنساين والدة الرضورة،  وبوالدته  الغذاء واألمن هلم،  
والدة عملية التفكري التي هي تدبر ودراسة وجتربة وحتصيل معلومات،  ورؤية مستقبلية 
التي  املجتمع  قيادة  تصدرت  التي  الفئة  يف  خاصة  وهذه  والعواقب،   املقاصد  عىل  قائمة 
محلت مسؤولية العناية1  بالفرد واألرسة واجلامعة،  وظهرت الدولة باحلد األدنى كرضورة 
وابنًا  اجتامعيًا،   كائنًا  املجتمع،  وصار  الثقايف من  الفرد يستمد وجوده  اجتامعية،  وصار 
الفرد واجلامعة واملجتمع عالقة الزمة  العالقة بني  إليه،  وصارت  ينتمي  الذي  للمجتمع 

جدلية معقدة تنظمها الدولة.
 وبـوالدة التفكـري عنـد النخبـة الزمتـه والدة الكلـامت الثالثية لتسـع التفكـري وتكون 
الوعـاء واحلقـل لـه،  ألنـه ال يمكـن التفكري إال بلسـان متطـور،  فنتج عن ميـالد املجتمع 
ظاهـرة التفكـري التي الزمها توسـع اللِّسـان وظهـور الكلـامت الثالثية،  ويف هـذه املرحلة 
ظهـر الفكـر كظاهـرة اجتامعيـة قائمـة عىل التفكـري واللِّسـان املتطـور القائمـني بداية عىل 

العناية هي الكلمة المناسبة  للقيام بشؤون اإلنسان،  أما الرعاية فهي مفهوم يهودي دخيل على ثقافتنا اإلسالمية،  وهي   1
خاصة بالبهائم فقط.   فالعناية لإلنسان،  والرعاية للبهائم،  ونحن ُنسمن العجل ونرعاه لنأكله!،  ومثلها مفهوم كلمة 
ُْولِي النَُّهى﴾  السياسة فهي لرعاية الخيل،  والشعوب ال ُترعى وال ُتساس! ﴿ُكُلوا َواْرَعْوا َأْنَعاَمُكْم إِنَّ فِي َذلَِك آَلَياٍت ألِّ

]طه: 54[.   
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التعقـل والواقع.   
األصوات  إخراج  إىل  احلاجة  برزت  املعارف  وتراكم  املجتمعات  تطور  استمرار  ومع   
للكلامت  السرب والتقسيم  فتم ذلك من خالل عملية  الكالم،   بنية  املستخدمة يف  األحادية 
الثنائية والثالثية،  فوصلوا إىل أن األصوات األحادية املستخدمة هي ثامنية وعشون مقطعًا 
يت أحرف اهلجاء أو األبجدية،  وهذه األبجدية هي بنت الطبيعة يف أساسها،   صوتيًا سمِّ
واإلنسان اكتشفها من خالل تفاعله مع البيئة،  ومل يضعها هو اعتباطًا ومل خيرتعها،  ومل تنزل 

وحيًا من السامء.  
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انتقال مفهوم الكلمة من المعنى الطبيعي

إلى التجريدي

 بعد أن حصل اإلنسان عىل خمزون صويت كبري من الكلامت الثنائية،  ونام شعوره النفيس،  
وتفتَّحت مداركه عىل العالقات اإلنسانية،  وأمهية التواصل مع بني جنسه،  وغري ذلك من 
بالظواهر  املرتبط  امللحة فرضت عىل اإلنسان أن يرتقي يف عملية تصويته  األمور احلياتية 
الطبيعية إىل االستخدام الثقايف للكلمة املجرد عن صورته املجسدة )االنتقال من التجسيد 
إىل التجريد(،  فقام بمالحظة الصوت الثنائي )ظاهرة فيزيائية( يف الواقع كيف حتصل ؟ 

وما هي العملية التي تنتج عن ذلك؟
 وسنرضب مثاًل لتقريب الفكرة معتمدين عىل التخيل اإلخراجي )سيناريو( ملا حصل 

رضورة واقعية،  وقياس الغائب عىل الشاهد.  
 نظـر اإلنسـان إىل حركـة املـاء الـذي يغـيل فسـمع صـوت )بقبقـة( التـي هـي عبـارة 
عة عـىل بعضهـا منقطعة  عـن حركـة املـاء السـاخن من األسـفل إىل األعـىل بصـورة متجمِّ
ومتوقفـة عنـد سـطح املـاء،  ومـع تكرار تلـك العمليـة ومراقبته هلـا وصـل إىل أن صوت 
)ب( ظاهرتـه الفيزيائيـة تـدل عىل مجع الشء بصورة مسـتقرة،  والحـظ أن لفظه لصوت 
)البـاء( سـاكنًا أيضـًا يتـم مـن خـالل مجـع الشـفتني مـع بعضهـام واسـتقرار الصـوت،  
والحـظ أن صـوت )ق( فيزيائيـًا يـدل عىل وقـف أو قطع حركـة الـشء،  وكذلك طريقة 
لفظـه مـن الفـم،  فتطابقـت الداللـة الفيزيائيـة مـع طريقـة اللفـظ للحـرف،  حيـث أن 
اجلهـاز الصـويت لإلنسـان يقوم بـكل أمانـة بأخذ صـورة صوتيـة للظاهـرة الفيزيائية التي 
حدثت،  وشـاهد اإلنسـان حتقـق ذلك املعنـى وتكراره يف أكثـر من ظاهـرة يف الطبيعة مع 



58

سامر إسالمبولي

عكـس ترتيـب األصـوات )قـب - بـق( 1 فاسـتطاع أن يصـل إىل مفهـوم جمـرد للصوت،  
واسـتخدمه للتعبـري عـن مفاهيـم أخرى حتققـت فيهـا داللة صـوت البـاء والقاف.  

 وهكذا تم االنتقال من الداللة الفيزيائية لألصوات إىل املفهوم الثقايف املجرد عن احلدث،  
ومع تقادم الزمن،  ونمو اللِّسان الثقايف يف املجتمعات تم تنايس جذور األصوات الفيزيائية 
إىل درجة الغياب متامًا،  -    وال  نستبعد وجود مؤامرة التحريف والتضليل اليهودي-    أدَّى 
إىل القول باعتباطية نشأة اللِّسان،  ونفي الداللة عن أصوات األحرف،  ولوال نزول التنزيل 
احلكيم لضاعت احلقيقة،  وانقرض اللِّسان العريب،  وانتفت الصفة العلمية عنه،  وصار مثل 

غريه من األلسنة،  وأصابته العجمة.  

مع العلم أن تركيب الكلمة في اللِّسان العربي وترتيب أحرفها أدق نظامًا من عناصر الكيمياء،  والرياضيات،  فغالب   1
المعادالت الكيميائية ال تتأثر بتقديم عنصر على آخر أثناء تركيبها،  وكذلك العمليات الحسابية من جمع أو ضرب ال 
تتأثر من تقديم أو تأخير عناصرها،  مثل 5 + 4 = 4 + 5،  بخالف أحرف الكلمة، فإن أي تغيير في بنيتها تقديمًا أو تأخيرًا 

يؤثر على النتيجة،  انظر:   )كتب،  بتك(،  ) در،  رد(، )صر،  رص(،  ) ضر،  رض(، ) رش،  شر(،  )دك،  كد(...  
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عالقة نشأة اللِّسان بالتعقل والتفكير

 عندما تم النّفخ يف اإلنسان من الّروح1،    ودخلت النفس يف اجلسم،  قام بعملية الّتفاعل 
واإلدراك  الوعي  )جهاز  والفؤاد  والبرص  السمع  عنده  ل  وتفعَّ فعل(،   ورد  )فعل  فطرة 
الثالثي( وربط األحداث بُصورة واعية،  وترتب عىل ذلك،  فعل الفقه،  واإلدراك امُلبارش 
لألشياء،  وهذه هي املرحلة الّتعقلية،  الّسابقة عىل ُوُجود اللِّسان )اللغة(،  وتكون ألفعال 
ُعور باحلزن والرّسور،  والّضحك والبكاء،  واحلب والكره،  فهذه  الشُّ النّفس من حيث 
األمور ال حتتاج إىل لسان،  ومفردات،  حتَّى يعقلها اإلنسان يف نفسه،  فهو حيب ويكره دون 
وجود مفردات لفظية،  وكذلك ربط األحداث بمسبباهتا امُلبارشة الواضحة،  ال حتتاج إىل 
مفردات ولسان2- أيضًا- حتَّى يفهمها اإلنسان،  فاإلنسان يقوم بتعقل األحداث بُصورة 
ُبدَّ من ُوُجود طارق يقوم  الّطرق،  حيتاج إىل طارق،  أو ال  ُمبارشة،  نحو إدراكه أن فعل 
بالفعل،  وذلك ُمرتبط بصفة الّتمييز،  والّتحليل،  والرّتكيب،  والّربط،  التي هي من صفات 
الّتعقل َخلقًا،  نتيجة النّفخة من الّروح فيه،  وهذا اإلدراك العقيل،  ال حيتاج إىل تفكري )دراسة 

وجتربة وحتصيل معلومات(،  فهو جمرد فقه لألمور عىل ظاهرها من خالل احلواس.  
إذًا،  فعـل الّتعقـل الـذي ينتـج عنـه الفقـه واإلدراك،  هـو سـابق عـن ميـالد اللِّسـان،  
ووالدة اللِّسـان فعـل الحـق لعمليـة الّتعقـل،  وهـذه الـوالدة للِّسـان ظهـرت مـن خالل 
إصـدار أصـوات فطريـة بمنزلـة ُصـور حاليـة،  أو صوتية لألشـياء،  أو األحـداث،  التي 
جتـري مـن حول اإلنسـان،  أو معـه،  وبناء عـىل تفاعل اإلنسـان،  وتراكـم أفعاله،  وصل 
إىل تدشـني ما ُيسـمى أسـاس اللِّسـان،  من حيث األبجدية الّصوتية،  الكامنة يف الكلامت 
كلمة )الروح( تدل على النظام السنني والشرعي،  وليس على الحياة،  وليست هي محل التوفي وإنما النفس.   ﴿اللَُّه   1

َيَتَوفَّى اأْلَنُفَس ِحيَن َمْوتَِها...  ﴾ الزمر42،  راجع كتابي )دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير(.  
انظر إلى درجات السلم الموسيقي كيف مؤلف من مقطعين صوتيين )دو،  ري،  مي...  (.    2
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ذات املقاطـع الّثنائيـة بُصـورة فطرية.
الّتفكري غري  ألنَّ  بدأت عند اإلنسان،   قد  الّتفكري  املرحلة،  مل تكن عملية      ويف هذه 
عىل  وحصول  وفاعلية،   للمعلومات،   وتقليم  وجتربة  دراسة  عملية  الّتفكري  إذ  الّتعقل،  
املجتمع،   نتاج لوالدة  ُتستخدم يف تسخري األشياء لإلنسان،  والّتفكري وظيفة هو  أدوات 
الّتفكري  بداية ظهور  البرشي،  زامن ذلك عملية  املجتمع اإلنساين يف اجلنس  ُولَِد  فعندما 
عنده،  رضورًة اجتامعية،  وهذا الّتفكري،  ال يمكن أن يتم إال ضمن حقل،  وجمال يستخدمه 
اإلنسان يف عملية الّدراسة،  وجدولة املعلومات وحفظها مستخدمًا عملية التقليم،  فكان 
الذي  واحلقل  األساس  مها  الفطرية،   واألصوات  الّثنائية،   املقاطع  ذو  الفطري  اللِّسان 
استخدمه اإلنسان يف عملية الّتفكري،  فاستجاب له نتيجة تفاعله معه،  فتم توسعه وظهور 
مع  وارتبطت  اإلنسان،   أفكار  ُيمثل  بمنزلة جسم  ثالثية،  وصارت  مقاطع  ذات  كلامت 
الفكر والّتفكري بعالقة جدلية،  كلام توسع الّتفكري،  توسعت مفردات اللِّسان معه لتسعه،  
الّتفكري صفة  والّتطور،  ونتج عن  والّتقدم،   املجتمع،   وصارا كالمها مظهرًا من مظاهر 
الفاعلية والعلم،  لُيضافا إىل عملية الّتعقل،  التي نتج عنها الفقه والّتفاعل،  ليحصل بني 
الّتعقل،  والّتفكري عالقة جدلية،  الّتعقل يوصل إىل الّتفكري،  والّتفكري ُينَّزل املعلومات إىل 

الّتعقل1.  
فِي  َتْجِري  تِي  الَّ َواْلُفْلِك  َوالنََّهاِر  ْيِل  اللَّ َواْختاَِلِف  َواألَْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلِق  فِي  ﴿إِنَّ 
اء َفَأْحَيا بِِه األْرَض َبْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ  َماِء ِمن مَّ اْلَبْحِر بَِما َينَفُع النَّاَس َوَما َأنَزَل الّلُه ِمَن السَّ
َماء َواألَْرِض آلَياٍت لَِّقْوٍم  ِر َبْيَن السَّ َحاِب اْلُمَسخِّ َياِح َوالسَّ ٍة َوَتْصِريِف الرِّ فِيَها ِمن ُكلِّ َدآبَّ

َيْعِقُلوَن ﴾ ]البقرة:  164[. 
فِيَها  َجَعَل  الثََّمَراِت  ُكلِّ  َوِمن  َوَأْنَهارًا  َرَواِسَي  فِيَها  َوَجَعَل  األَْرَض  َمدَّ  ِذي  الَّ ﴿َوُهَو 

ُروَن ﴾ ]الرعد:3[.  ْيَل النََّهاَر إِنَّ فِي َذلَِك آَلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ َزْوَجْيِن اْثنَْيِن ُيْغِشي اللَّ
 

راجع كتابي )دراسة إنسانية في الّروح والنّفس والتفكير( فصل )يعقلون ويتفكرون(.    1
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داللة أصوات األحرف قائمٌة فيها

 لقد اعتمدنا عىل نقطتني يف إثبات أن لألصوات العربية داللًة واقعيًة،  وذلك خالف ما 
سون أبناءنا  هو شائع بني أهل اللغة من أن صوت احلرف العريب ليس له داللة وحده،  وُيَدرِّ

يف املدارس أصواتًا ال مفهوم هلا،  ويطالبوهنم بتأليف كلامت منها هلا معنى!.  

النقطة األولى:  المنطق: 

 الّذرة هي لبنة الكون التي تم اخللق منها،  واخللية لبنة الكائن احلي،  والّلبنة هي يشء 
متناه يف الّصغر،  وحتتفظ بكل صفات البناء الكبري،  فالبناء الكبري سواء الكون أم احلياة،  
كالمها حيتفظان بصفة الّلبنة األوىل،  ولوال ُوُجود هذه الّصفات يف الّلبنة األوىل،  ملا وجدت 
يف الكون واحلياة.  فالّشء يأخذ حكم أجزائه،  ألنه ُيوجد من خالل اجتامعها،  فلو كان 
اجلزء ميتًا،  وأضفناه إىل آخر مثله،  حلصلنا عىل بناء ميت ال حياة فيه،  ميت + ميت = ميت.  
 والّذرة:  كائن ثنائي البنية )متعدد( متحرك،  وهي لبنة الكون،  فالكون كائن متحرك.  

واخللية:  كائن حي زوجي البنية،  وهي لبنة احلياة،  فالكائن املخلوق من خلية،  هو   
كائن حي.  

لصوت  يكون  أن  يقتيض  وهذا  الواقع،   يف  دالالت  ذات  كلامت  من  مؤلف  واللِّسان 
احلرف داللٌة رضورَة كونه َلبنة الكلمة،  ولو انتفى عن صوت احلرف داللته،  النتفت عن 
الكلمة داللتها رضورًة،  وصارت كلمة ميتة ال حياة فيها اعتباطية االستخدام،  وأمكن أن 
حتل أي كلمة مكان كلمة أخرى،  وكذلك كل حرف حيل مكان اآلخر،  ولو حصل ذلك 
النتفى البيان،  وهلك اللِّسان وضاع التنزيل احلكيم!.  فكام أنَّ الّذرة ال تظهر يف الواقع 
ل  بفاعلية،  إال إذا أضيفت إىل غريها ضمن عالقة معينة،  كذلك صوت احلرف،  ال يتفعَّ
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إال إذا أضيف إىل غريه،  ضمن عالقة معينة،  فتظهر داللة الكلمة من خالل اجتامع لبناهتا،  
ويكون ذلك بُصورة ثنائية كحد أدنى،  مثلها كمثل العنارص الكيميائية.  

هذا وجه للفكرة الذي اعتمدنا عليه يف إثبات رضورة أن يكون للصوت العريب مفهومًا،  
ألنه يستحيل أن نؤلِّف كائنًا حيًا من أجزاء ميتة!،  كذلك يستحيل أن نجمع صوتًا ال معنى 

له مع صوت آخر ال معنى له،  ونحصل عىل كلمة هلا معنى.  

 النقطة الثانية:  صفات النص القرءاني

نعدُّ  املسلمني  أننا  له،  خاصة  اخلالق  التي ذكرها  التنزيل احلكيم وصفاته  انطلقت من 
التنزيل احلكيم مصدرًا رئيسيًا ملعلوماتنا وتارخينا،  وهو برهان بحد ذاته إلثبات الفكرة.  

لنقرأ قوله تعاىل: 
قِّ ﴾ ]املائدة: 48[.  1-    صفة احلق:  ﴿ َوَأنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاحْلَ

وكلمة )احلق( تدل عىل الوجود املوضوعي خارج الذهن والتصور،  فنقول:  اهلل حق،  
باحلق  يتصف  ملن  يمكن  وال  حق،   احلكيم  والتنزيل  حق،   واملوت  حق،   اآلخر  واليوم 
ومن احلق أن تكون صيغته اللِّسانية مؤلفة من أصوات اعتباطية ال مفهوم هلا !،  ما يؤكد 
أن أصوات التنزيل احلكيم حق،  وبالتايل أصوات اللِّسان العريب حق،  وهلا مفهوم خارج 

الذهن والتصور.  
2-    التنزيل احلكيم هو فعل من أفعال اهلل،  وأفعال اهلل حق ومنبثقة من العليم احلكيم 

اخلبري،  فكيف نصف أصوات التنزيل احلكيم أهنا وهم واعتباط ال مفهوم هلا؟ وكيف صار 
من هذه األوهام واالعتباط نصٌّ حكيم حيتوي عىل احلق؟

3-  اخلالق وصف نص كالمه ورسالته بصفة احلكيم بقوله:  ﴿الر تِْلَك آَياُت اْلكَِتاِب 

كِيِم ﴾ ]يونس:1[ فكيف يكون النص احلكيم ُمؤلفًا من وهم واعتباط يف أصواته!؟ احْلَ
بٍِي﴾ ] الشعراء: 195[،  فكيف لنصٍّ عريب مبني  4-   وصف اهلل كتابه ﴿بِلَِساٍن َعَريِبٍّ مُّ

أن يكون مؤلفًا من وهم واعتباط يف أصواته!؟
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ْن َأْمِرَنا َما ُكنَت َتْدِري َما  5-   وصف اهلل كتابه بالنور،  ﴿َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُروحًا مِّ

ْهِدي بِِه َمْن نََّشاء ِمْن ِعَباِدَنا َوإِنََّك َلَتْهِدي إَِلى ِصَراٍط  يَماُن َوَلكِن َجَعْلنَاُه ُنورًا نَّ اْلكَِتاُب َواَل اإْلِ
ْسَتِقيٍم ﴾ ]الشورى:52[ فكيف للنور أن يكون مؤلفًا من ظلامت ووهم واعتباط!؟ مُّ

ْلُمتَِّقيَن﴾ ]البقرة:  2[،   6-  وصف اهلل كتابه باهلدى ﴿َذلَِك اْلِكَتاُب الَ َرْيَب فِيِه ُهًدى لِّ

ِذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشَفاء﴾ ]فصلت:  44[،  فكيف يكون اهلدى والشفاء  والشفاُء ﴿ ُقْل ُهَو لِلَّ
مؤلفًا من وهم واعتباط!؟ 

 بناء عىل هذه الصفات للتنزيل احلكيم وغريها نقطع بوجود داللة للصوت العريب لزومًا،  
وينبغي أن نبحث عن داللته يف الواقع؛   ألنه حمل هلا،  ومنه صدرت وإليه تعود.  
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منهجية دراسة مفهوم الصوت

باعي للكون،  وعددها   األحرف العربية ثامنية وعرشون صوتًا منسجمة مع النظام السُّ
من مضاعفات الرقم سبعة،  لذا،  صوت اهلمزة هو جزء من صوت املد )آ( وليس مستقاًل 
وحده،  وهذه األحرف ُصور صوتية لظواهر وأحداث واقعية،  وإذا أردنا أن نحدد داللة 
هذه األصوات،  فينبغي أن ندرسها من حيث واقعها،  وكيفية نطقها،  ألن عملية النّطق عند 
اإلنسان هي عملية فطرية،  تفاعَل من خالهلا مع الواقع،  فكان الّصوت الذي أصدره هو 
ُصورة صوتية للحدث نقلها جهاز النّطق بأمانة دون زيادة أو نقصان،  انظر للصوت الذي 
يصدره اإلنسان حني األمل كيف خيتلف عن صوت الضحك،  وهذا نتيجة اختالف احلدث 
واحلرف  فيه،   قائمة  احلرف  فداللة  والتفاعل،   واالنفعال  الشعور  الختالف  أدَّى  الذي 
د ُصور صوتية  لبنة اجلملة،  وداللة أصوات األحرف هي جمرَّ الكلمة،  والكلمة  لبنة  هو 
باستخدامها من خالل إضافة صوت إىل  الواقعية،  يقوم اإلنسان  للّظواهر،  واألحداث 
آخر منسجم ومتالئم مع احلدث الذي يريد أن يتكلم عنه،  فيتم إضافة صوت إىل صوت 

آخر،  ليتم بناء كلمة تدل عىل املقصود متامًا يف الواقع.
  أما إذا مل يكن يف ذهن اإلنسان علم بالواقع،  وقام بجمع صوت إىل آخر بُصورة عشوائية 
اعتباطية،  فهذه العملية ال ُتعطي للكلمة داللة واقعية،  وإنَّام ُتعطيها داللة جتريدية،  كظاهرة 
الواقع،  ويمكن أن ال يصح مجع هذين احلرفني مع بعضهام،   فقط،  يمكن أن حتصل يف 
النتفاء ُوُجودمها متتابعني يف الواقع كظاهرة طبيعية،  أو حدث منتٍه يف الواقع ليس له تتمة،  
أو بقية،  نحو كلمة )عح( فحرف احلاء يف الكلمة،  ال ُوُجود لظاهرته يف الواقع بعد حرف 
العني،  ألن حرف العني أفاد العمق،  أو الُبعد يف الشء،  أو االمتداد فيه،  ويف الواقع ال 
النقاط منضبطة،  وكذلك  التي تدل عىل أرجحة متعددة  احلاء  بعده داللة  يأيت  أن  يمكن 
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حرف اخلاء واحلاء ال وجود لظاهرتيهام معًا يف الواقع؛   ألن اخلاء يدل عىل ارختاء وطراوة 
انظر إىل )طق( ال  املؤرجحة،   بعده صفة احلركة  يأيت  أن  ذاته،  وهذا ال يمكن  الشء يف 
يصح إهنائها بحرف احلاء )طقح(،  وكذلك كلمة )عب( ال يصح أن نضيف هلا حرف احلاء 
نحو )عبح( النتفاء ُوُجود داللة صوت حرف احلاء )التأرجح املنضبط( يف هناية داللة هذه 

الكلمة،  وذلك لوجود حرف العني فيها.
  وهذا معروف يف علوم اللِّسان حتت اسم تنافر احلروف من بعضها،  وانتفاء جميئها يف 
كلمة واحدة،  وَمَرّد التنافر هو النتفاء وجودها يف الواقع فيزيائيًا،  وانعكس ذلك يف اللِّسان 
العريب،  وليس لثقل لفظها،  أو النتفاء استخدامها من قبل العرب األوائل،  كام يظن أهل 

اللغة ويعتمدون عىل السامع والنقل.  
الواقع،  وتطبيقها يف عملية تركيب أحرف  الفيزيائية يف  النّاحية  فينبغي مالحظة هذه   
الكلامت مع بعضها بام يناسب ويدل عىل الواقع متامًا حتَّى يصري اللِّسان ُصورة صوتية،  أو 
وظيفية،  أو حالية للواقع متامًا،  تعكس احلدث بأمانة،  فإذا سمع اإلنسان الكلمة،  استطاع 
الواقع،  من خالل داللة أصوات األحرف،  فيصل  الّتُصور لداللتها يف  أن يقوم بعملية 
ُثّم يقوم بمالحظة سياقها يف اجلملة مع إسقاطها عىل ملِّها من  إىل مفهومها التجريدي،  

اخلطاب،  فيصل إىل صورة استخدامها الثقايف،  ومقصد املتكلم منها )املعنى(.  
وسنعرض اآلن داللة أصوات األحرف يف الواقع مجلة واحدة،  ثم،  نقوم بعملية الرّشح،  
وبيان كيفية ُوُصولنا إىل هذه الّدالالت،  من خالل مالحظة صوت احلرف كيف خيرج من 
واإلتيان  له،   التنزيل احلكيم  الواقع،  واستخدام  إسقاطه عىل  النّطق،  ومن خالل  جهاز 
باستخدام العرب للكلامت،  ومالحظة داللتها،  وانسجام ذلك مع داللة صوت احلرف يف 
الواقع،  فقمت بعرض نامذج لكل حرف،  واستفدت من قاعدة الّثنائية الّضدية،  للّتأكد 
الثنائية،  هو  الضدية  قانون  تتبي األشياء،  وألن  وبضدها  الكلمة،  من باب:   من داللة 
قانون يقوم الواقع عليه،  وألفاظ اإلنسان الفطري الواعية،  هي صورة صوتية للظواهر 
الفيزيائية،  التي حتدث يف الواقع،  َفقلبُت الناّمذج أثناء دراستها لضبط الّداللة واملعنى،  فإن 

حتقق املعنى يف أحد الّضدين،  فهذا دليل عىل صواب الّدراسة.
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الّثنائية هي كلامت فطرية،  ومن ثم،  فداللتها كامنة  الكلامت  أنَّ    وينبغي االنتباه إىل 
أنه  يدرك داللتها بسهولة،  ال سيام  أن  املعارص  اإلنسان  يف داللة أحرفها،  وَيصعب عىل 
بينام  جمتمع،   إىل  ينتمي  إنسان  ألنه  الّثالثية،   املقاطع  ذات  الكلامت  حديثه  يف  يستخدم 
مجاعات  ُصورة  يف  يعيش  كان  عندما  الفطري،   اإلنسان  مفردات  هي  الّثنائية،   الكلامت 
بينها وبني ظواهرها يف  الّرابط  والّتعمق يف داللتها،  وإدراك  الرّتيث  ينبغي  لذا،   وأرس،  
الّثنائية،  وإنَّام تضيف  ومالحظة كيف أنَّ الكلمة الّثالثية،  ال ُتلغي داللة الكلمة  الواقع،  
إما توقيف احلركة،  أو إرساعها،  أو دفعها،  أو تكرارها،  أو استمرارها،  أو  هلا داللة،  
إعطاؤها جهدًا،  أو ُبعدًا زمنيًا...  إلخ،  حسب االستخدام االجتامعي الوظيفي للكلمة.  

مثاًل:  كلمة )كت( تدل عىل قطع،  أو ضغط خفيف،  وتنتهي بدفع خفيف متوقف.  
ونستخدم ذلك يف حياتنا املعيشية بُصورة:  كت املاء يف إناء آخر،  الحظ عملية كت املاء،  
كيف تتم يف الواقع،  هذه الرؤية هي برهان عىل ما أقول،  وإذا أرسعت يف عملية الكت إىل 
درجة كبرية،  وبدفعة واحدة،  نالحظ أن وصف العملية قد تغري من كلمة )كت( إىل كلمة 
)صب(،  فإذا أضفنا حرف )ب( إىل كلمة )كت( تصري )كتب(،  ونكون قد انتقلنا من داللة 
فطرية،  إىل داللة اجتامعية،  ومن داللة صوتية إىل داللة وظيفية،  وهذه نقلة عظيمة وكبرية،  
لذلك يرى القارئ -   للوهلة األوىل -    ُصُعوبة الّرجوع من احلياة االجتامعية،  إىل احلياة 

الفطرية،  ومن ثم،  َتضيع الّروابط بني الكلامت،  وتضيع أصوهلا.  
فكلمة )كتب( تدل عىل مجع يشء إىل آخر.  )مقاييس اللُّغة(.    

وينبغي االنتباه إىل أن القواميس عند رشح معنى الكلمة غالبًا تأيت بمآهلا يف الواقع،  أو 
داللة احلرف األخري منها.  

لنر ذلك تفصياًل،  من خالل داللة األحرف.  
ك:  صوت يدل عىل قطع،  أو ضغط خفيف.  

ت:  صوت يدل عىل دفع خفيف،  متوقف.  
ب:  صوت يدل عىل مجع مستقر.  
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فعملية كت املاء،  قد أدركناها يف الواقع،  فامذا أضاف حرف )ب( هلذه العملية ؟
نقول:  كتب الّتلميذ الّدرس،  ونقول:  كتاب القراءة.  

ونقرأ قوله تعاىل:  ﴿ َكَتَب َرّبُكْم َعَلَى َنْفِسِه الّرْحَمَة َأّنُه َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوًءا بَِجَهاَلٍة ُثّم 
َتاَب ِمن َبْعِدِه َوَأْصَلَح َفَأّنُه َغُفوٌر ّرِحيٌم﴾ ]  األنعام: 54[.  

لقد ذكروا أن داللة كلمة )كت( هي اجلمع،  وذلك نتيجة رؤيتهم لنهاية عملية الكت.  
الّصورة ذاهتا،  جعلوها لداللة كلمة )كتب( رغم ُوُجود زيادة حرف )ب( عىل  فهذه 

كلمة )كت(،  والّزيادة يف املبنى،  هي زيادة يف املعنى،  كام هو معلوم.  
املستوى  إىل  الفطري  املستوى  من  الّثالثية  للكلامت  الّدراسة  يف  االنتقال  ينبغي  لذا،    
االجتامعي،  ومن املستوى الّداليل الّصويت،  إىل املستوى الّداليل الوظيفي،  أو احلايل،  مع 
استصحاب داللة أصوات األحرف فطرة،  وداللة الكلامت الّثنائية،  ألهنا تفاعل فطري 

لإلنسان األول.  
 كت:  كلمة تدل ظاهرهتا الواقعية،  عىل حركة ضغط خفيف،  ودفع هلذا الّشء املنضغط 
إىل جهة أخرى بُصورة خفيفة متوقفة،  فداللة كلمة )كت( ال عالقة هلا باجلمع أو غريها،  
لعملية كت  أي:  وصف  الواقع،   تتم يف  العملية،  كيف  لظاهرة  دقيق  وإنَّام هي وصف 
بالرّضورة  ليس  الكت،   عملية  أن  العلم  مع  اآلخر،   اإلناء  يف  املاء  ع  لتجمُّ وليس  املاء،  
به املطاف إىل  ينتهي  اليدين لغسلهام.  فاملاء  املاء عىل  تنتهي بصفة اجلمع،  نحو:  كت  أن 
الّتفريق والّذهاب،  وينبغي العلم أنَّ الكلمة،  ال يدل عليها إال ذاهتا،  ألهنا ظاهرة قائمة 
باب  إال من  الرّشح،   الكلامت األخرى يف  استخدام  اإلنسان،  وما  بذاهتا كبصمة أصبع 
الّتقريب للّداللة،  فإذا وصلت الّداللة احلقيقية،  ُتسَتبعد كل الكلامت املستخدمة يف الرشح 

والتقريب.  
فعندما أضفنا حرف )ب( إىل كلمة )كت( أعطى لظاهرة الكت هناية بُصورة مجع مستقر،  
ونقلها من االستخدام الفطري الّتفاعيل،  إىل االستخدام االجتامعي،  بحالة احلركة التي 
تبدأ بعملية الّضغط اخلفيف،  واالندفاع اخلفيف املتوقف عىل حالة اجلمع املستقر يف اجلهة 

األخرى.  
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وحتقق ذلك يف فعل )كتب( الذي هو ضغط،  ودفع خفيف،  منتٍه  بحالة مجع العملية 
هذه،  يف مكان واحد رضورًة بصورة مستقرة،  وبعد هذا الرّشح،  نستطيع أن نفهم قوله 
الّرمحة،   بفعل  نفسه  ألزم  أي:     ،]54 األنعام   [ الّرمْحََة﴾  َنْفِسِه  َعىَلَ  َرّبُكْم  ﴿َكَتَب  تعاىل:  
هلا  أضيف  عندما  )كت(  كلمة  لداللة  واملستقر،   املتوقف  اجلمع  داللة  من  أتى  واإللزام 

حرف )ب(. 
كتب الّتلميذ الّدرس،  إذا قام بعملية ضغط ودفع خفيف منته بجمع مستقر.  

العريب بوضع قواميسهم،  الحظوا هناية داللة كلمة )كتب(  اللِّسان  وعندما قام علامء 
ينتهي بجمع مستقر،  فقالوا أهنا تدل عىل مجع،  وذلك من باب تفسري الشء بمآله،  وهكذا 
هذه  مع  التعامل  وعدم  املالحظة،   هلذه  االنتباه  ينبغي  لذا،   الكلامت،   معظم  مع  فعلوا 
املراجع كأهنا حّق وأصل،  وإنام هي تقريب لداللة الكلمة،  وُمساعد لدراستها.  وبذات 
الّطريقة،  نقوم بتحليل كل الكلامت التي نريد معرفة داللتها يف الواقع متامًا،  لنستخدمها 
بُصورة صائبة يف مكاهنا املناسب،  وسوف أتطرق يف آخر الكتاب ملجموعة من الكلامت 

الّثالثية،  وأبنيِّ داللتها،  وعالقتها بالّثنائية،  وذلك كنموذج عميل للّتطبيق والّتدريب.
وينبغي مالحظة أمر عىل درجة من األمهية،  وهو أنَّ الكلمة،  هي وصف قائم يف ذاهتا،  
وليست هي تعبري عن ميول اإلنسان،  نحو كلمة )اجلنة( فقد قيل:  إهنا سُميت كذلك مليل 
ة  قلب اإلنسان إليها،  والّصواب أهنا ُسّميت كذلك لسرت وإخفاء ما فيها،  لذا،  هي خاصَّ
باملكان الذي فيه أشجار كبرية،  وعالية،  سواء مال اإلنسان إليها،  أم مل َيمل،  فهي جنٌّة،  

وال ُتطلق عىل األرض التي فيها زرع صغري فقط،  مثل األزهار والورود.  
طريقة  مراقبة  خالل  من  األحرف،   أصوات  داللة  إىل  الُوُصول  اآلن  نحاول  وسوف 
لفظ صوت احلرف من اجلهاز الصويت اإلنساين،  وإسقاط ذلك عىل الظاهرة الفيزيائية يف 
الواقع،  والقيام بعملية سرب وتقسيم للكلامت املختلفة،  التي تنتهي باحلرف ذاته،  ملعرفة 
ه حركة داللة الكلمة،  إىل أين ينتهي ؟ وهل تشرتك كل الكلامت هبذه النّهاية ؟ وذلك  توجُّ
من باب:  إنَّام األعامل بنهاياهتا،  واستخدام الكلامت عىل هذا الوجه،  هو برهان بحد ذاته 

عىل داللة صوت احلرف،  يف الواقع.  
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فإذا صح هذا املعنى،  يف مجيع الكلامت،  دلَّ عىل أن داللة صوت احلرف،  هو ما وصلنا 
إليه وأثبتناه،  ألن اإلنسان الفطري كان ُيصدر األصوات بصورة مرتبة،  حسب حصول 
الثاين  بداية احلدث،  وبالصوت  الذي يدل عىل  الواقع،  فبدأ بالصوت األول  احلدث يف 
الذي يدل عىل وسط احلدث،  والصوت الثالث عىل هناية احلدث،  وإذا احتاج احلدث إىل 

صوت رابع،  أو خامس،  قام بإضافته.  
طبق   - صوتية  صورة  بأخذ  الفطري  اإلنسان  قيام  هو  مسألتنا،   عىل  مثال  وأوضح   
عىل  ذلك  انعكس  احلركة،   عىل  قائم  الكون  أن  وبام  الواقع،   يف  األحداث  عن  األصل- 
وهذه  الصوتية،   األسامء  عىل  وقلياًل  )األفعال(  احلركة  أساس  عىل  فقام  العريب،   اللِّسان 
الطريقة ليست للحرص،  فيمكن لآلخرين أن جيدوا طرائق أخرى لدراسة داللة األحرف،  
واملهم أن يؤمن الباحث أن األحرف هلا داللة قطعًا،  ويبحث عن الوسيلة التي يمكن أن 

يصل من خالهلا إىل مفهوم صوت احلرف.  
 انظر إىل داللة هذه الكلامت: 

صورة صوتية للظاهرة الفيزيائية الصوتية يف الواقع:  خرير،  رصير،  عواء،  حفيف،  . 1
نباح،  مواء،  عويل،  رصاخ،  شخري،  صفري،  طرطقة،  خشخشة،  خرمشة،  أزيز،  

رنيم،  طنني،  طرير،  رنني،  قعقعة،  صهيل،  هنيق،  دقدقة.  
صورة صوتية للظاهرة الفيزيائية احلالية،  يف الواقع:  رش،  َدب،  حف،  حك،  بق،  . 2

طب،  هب،  برق،  فر،  كر،  در،  رس،  هر.  
دفش،  . 3 سحب،   شحط،   الواقع:  يف  الفعلية،   الفيزيائية  للظاهرة  صوتية  صورة 

دعس،  عفس،  دهس،  نشف،  نفش،  نكش،  حفر.  
 ومن هذه الصور الثالثة ظهر اسم األداة،  أو اسم الفاعل،  أو اسم املفعول،  أو اسم 

املكان.... ،  وذلك عىل وزن )ِمفعال،  وفاعل،  ومفعول،  وَمفعل( فنقول: 
 ِمشحاط،  وشاحط،  ومشحوط،  وَمشحط.  

وِمدفاش،  ودافش،  ومدفوش،  وَمدفش.  
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 وِمدعاس،  وداعس،  ومدعوس،  وَمدعس.  
وِمفار،  وحافر،  ومفور،  وَمفر.  

 ِمكتاب،  وكاتب،  ومكتوب،  وَمكتب.  
ِمفتاح،  وفاتح،  ومفتوح،  وَمفتح.  

ِمراب،  وُمارب،  وَمروب،  وَمرب.  
 خِمزان،  وخازن،  وخمزون،  وخَمزن....  
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داللة أصوات األحرف العربية فيزيائيًا
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سبر وتقسيم للِّسان العربي

للُوُصول إلى داللة أصوات األحرف العربية

 0 -   )ء( صوت يدل على ظهور منقطع أو متوقف خفيف.  وهو جزء 
من صوت )آ(.  

 انظر إىل مآل داللة هذه الكلامت،  يف الواقع: 
ع مستقر منته بظهور منقطع خفيف.  . 1 نبأ:  كلمة تدل عىل سرت،  وجتمُّ

ع بقلب من نزل عليه  وحتقق ذلك بنبأ السامء،  من كونه بدأ من حالة السرت )ن(،  وجتمُّ
النبأ،  واستقر ذلك )ب(،  لتبدأ عملية اإلظهار هلذا النبأ،  بصورة خفيفة متوقفة )أ(.  

 قرأ:  كلمة تدل عىل قطع،  أو وقف شديد مكرر،  منته بظهور منقطع خفيف،  ومن 2. 
ذلك كلمة )ُقرء( التي تدل عىل حالة املحيض بالنسبة للنساء وليس الطُّهر.  

نحو:  قرأ املعلم الّدرس،  إذا قام برشحه،  وتفسريه،  وإظهار معلوماته مع الرباهني،  
سواء رافق ذلك عملية الّتالوة من قرطاس،  أو مل يرافقها،  واملراقب لعملية القراءة 
شديدة )ق(،   بصورة  معينة،   نقطة  عند  والتوقف  الرتكيز  يالحظ عملية  تتم،   كيف 
وتكرار هذه العملية )ر(،  واالنتهاء بظهور الفهم،  واإلدراك بصورة منقطعة وخفيفة،  
ي القرءان كذلك لتحقق عملية الُقرء  و)الُقرء( اسم للعملية الواحدة التي متت،  وُسمِّ
به،   بصورة إثارة وامتداد منتهية بسرت واختباء،  سواء يف قلب اإلنسان،  أو يف الواقع 
من سنن وقوانني،  فهو من قرأ،  وليس من قرن،  مثل َرمض رمضان،  َحور ُحوران،  

َعور ُعوران... ،  َقرأ ُقرءان،  واأللف والنون هي لواحق معروفة يف اللِّسان العريب.  
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 فالقراءة:  دراسة،  وتدبر،  وتفكري،  وتوصل إىل العلم واملعرفة،  فهي غري داللة كلمة 
)التالوة( التي تدل عىل تتابع الشء فقط.  

ع مستقر،  ودفع شديد منته بظهور منقطع خفيف.  3.   بدأ:  كلمة تدل عىل جتمُّ
نحو:  بدأ الّسباق،  الحظ عملية البداية كيف جتري يف الواقع.  

ع مكرر منته بظهور منقطع خفيف.  نحو:  برأ اهلل النّاس.  . 4 برأ:  كلمة تدل عىل جتمُّ
ع منته بظهور منقطع خفيف.  . 5 جبأ:  كلمة تدل عىل جهد وجتمُّ

ى عنه.   نحو:  جبأ الّرجل عن األمر،  إذا ابتعد وتنحَّ
 خطأ:  كلمة تدل عىل رخاوة ودفع وسط منتهية بظهور منقطع خفيف.  6. 

نحو:  اخلطأ يف األقوال أو األعامل.  
جنأ:  كلمة تدل عىل جهد وسرت منته بظهور منقطع خفيف.  نحو:  جنأ الّرجل عىل . 7

ابنه،  إذا عطف عليه،  واعتنى به.  
منقطع . 8 بظهور  منته  مددة،   غري  بُصورة  متصل  متحرك  جهد  عىل  تدل  كلمة  جسأ:  

خفيف.  نحو:  جسأت األرض،  إذا انترشت الصالبة فيها.  
خفيف.   . 9 منقطع  بظهور  منته  بضم،   منفتح  ملتصق  خفيف  دفع  تدل عىل  كلمة  ثفأ:  

نحو:  ثفأ القدر،  إذا خفف من شدة غليان ما فيها.  
ع،  منته بظهور منقطع خفيف.  نحو:  حبأ . 10 حبأ:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد متجمِّ

امللك،  أي:  جليس امللك،  وخاصته.  انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  
أحد،  أبق،  أمر،  إرب،  أرق،  إبل،  أم،  أب،  أثر،  أثل،  أجن...  إلخ.   
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1 -   )ب( صوت يدل على جمع مستقر.  

انظر إىل داللة هذه الكلامت،  ومآهلا يف الواقع: 
 َحَطَب:  كلمة تدل عىل عملية بحث بقوة،  لتجميع يشء حتَّى يستخدم يف دعم يشء . 1

ي احلطب حطبًا،  لتحقق عملية الّتجميع فيه،  الستخدامه  آخر،  ومن ذلك الوجه،  ُسمِّ
كَوقود للنّار.  قال تعاىل:  ﴿َواْمَرَأُتُه َحّماَلَة اْلَحَطِب﴾ ] المسد:  4[. 

أي:  تقوم بجمع األخبار،  واألفكار،  واألشخاص،  الستخدامهم كوقود للحرب 
ضد احلق.  

كتب:  كلمة تدل عىل حال ضغط خفيف،  مع دفع خفيف،  منته بجمع مستقر،  وحتقق . 2
ونطلق عىل  الكتابة،   فنقول:   قرطاس،   بعضها يف  إىل  الكلامت  ذلك يف عملية مجع 
أن  كتب  لعملية  ُيشرتط  وال  املكتوب،   عىل  املفعول  واسم  الكاتب،   اسم  الفاعل:  
تكون مادية مثل الُكتب الورقية،  فيمكن أن تكون معنوية مثل َكتب كتاب النكاح بني 

الرجل واملرأة،  وهكذا.....  
 وضد كلمة )كتب( مبنى ومعنى كلمة )بتك( الحظ عكـس عملية حتقق داللة كتب 
)كتب(،   داللة  انتهت  حيث  من  )بتك(  داللة  بدأت  إذ  صارت،   كيف  الواقع،   يف 
والبتك هو مجع مستقر،  مندفع بخفة،  منته بقطع أو ضغط خفيف،  وهو غري داللة 

البرت أو القطع.  
قال تعاىل:  ﴿َوالُِضّلنُّهْم َوالَُمنَّينُّهْم َوألُمَرّنُهْم َفَلُيَبّتُكّن آَذاَن األْنَعاِم﴾ ] النّساء:  119[ 
ومن هذا الوجه تستخدم داللة كلمة )كتب(،  عىل كل حال يتحقق فيها عملية مجع 
البحار،   كتاب  واملعرفة،   العلم  كتاب  قولنا:   نحو  بعضه بصورة مستقرة،   يشء مع 
أن  لداللة كتب،   ُيشرتط  إلخ،  وال  الّصالة...  كتاب  الفقه،   كتاب  الفضاء،   كتاب 

تكون يف قرطاس،  فيمكن أن تكون يف الواقع ذاته كعالقات أو أحداث.  
حزب:  كلمة تدل عىل سعة،  أو تأرجح شديد،  منضبط بارز ومتصل،  منته بحال مجع . 3

ع جمموعة من النّاس،   مستقر،  وظهر ذلك يف استخدام داللة كلمة )حزب( عىل جتمُّ
َوْفَق فكر وهدف معني،  فنقول:  حزب الّرمحن،  وحزب الّشيطان.  
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حقب:  كلمة تدل عىل سعة،  أو تأرجح منضبط متوقف بشدة،  منته بجمع مستقر،  . 4
ومن هذا الوجه يظهر استخدام كلمة:  حقيبة،  لتحقق داللة الّسعة،  والّتوقف الّشديد 
املتعلقة  الّزمنية  املدة  عىل  نطلق  وكذلك  املحدود،   اجلمع  بعملية  ذلك  وانتهاء  هبا،  
بأحداث معيَّنة،  كلمة )حقب( فنقول:  احلقب اجليولوجي،  ومجعها:  أحقاب وهي 

مدودة زمنيًا رضورة.  
حلب:  كلمة تدل عىل سعة،  أو تأرجح بحركة متصلة الزمة،  منتهية بعملية اجلمع . 5

املستقر،  ويظهر ذلك يف استخدامنا لداللة كلمة )حلب( بقولنا:  حلب زيد البقرة.  
الحظ حتقق داللة كلمة )حلب( يف عملية احللب للبقرة.  

جعب:  كلمة تدل عىل جهد بعمق،  منتهية بجمع مستقر،  ومن ذلك الوجه سميت . 6
اجلعبة جعبة،  وهي الّشء القوي،  الذي حتفظ يف داخله األشياء جمتمعة.  

جلب:  كلمة تدل عىل جهد وشدة بحركة متصلة بطيئة الزمة،  منتهية بجمع مستقر،  . 7
ويظهر ذلك،  عندما يقوم اإلنسان بعملية َجْلب األشياء من الّسوق،  ويظهر ذلك يف 

قولنا:  اجلالبية،  وهي الّلباس الذي يسدله اإلنسان عىل جسمه،  ويرخيه.  
حرب:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد مكرر،  منته بعملية مجع مستقر،  ويظهر ذلك يف . 8

عملية احلرب،  من كوهنا تأرجح شديد،  وتكرار منتهية بجمع مستقر.  
قطب:  كلمة تدل عىل وقف،  أو قطع شديد مع دفع وسط،  منته بجمع مستقر.  ويظهر . 9

ويتوقفون عنده،  وجيتمعون عليه،   يكون مرجعًا لآلخرين،   الذي  اإلنسان  ذلك يف 
النّبي ممٌد قطٌب للنّاس،  ويظهر ذلك يف قطبي األرض،   ويأمترون بأمره،  فنقول:  
ونقول لكل ما يتحقق به ذلك املعنى:  قطب،  سواء يف النّاس،  أو األشياء مثل:  قطب 

الّسالب واملوجب.  
صب:  كلمة تدل عىل حركة متصلة مددة،  منتهية بجمع مستقر،  ويظهر ذلك يف . 10

عملية:  صب املاء،  صب اإلسمنت.  
انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت،  يف الواقع:  بقر،  بعر،  برق،  بعل،  بغل،  بحر،  باب،  

بظر...  إلخ.   
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2 -  )ت( صوت يدل على دفع خفيف متوقف.  

انظر إىل مآل دالالت هذه الكلامت،  يف الواقع: 
خبت:  كلمة تدل عىل ارختاء،  وطراوة جمتمعة،  منتهية بدفع خفيف متوقف،  وحتقق . 1

ذلك يف قولنا:  خبت النّار،  وخبت املعركة.  
حت:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد،  منته بدفع خفيف متوقف،  وحتقق ذلك يف عملية . 2

حت الّصخور باملاء.  
كت:  كلمة تدل عىل ضغط خفيف،  منته بدفع خفيف متوقف،  وحتقق ذلك يف عملية . 3

اليدين،  وما شابه ذلك،  وهي غري داللة كلمة  املاء لغسل  املاء يف اإلناء،  كت  كت 
)صب(.  

خفيف . 4 بدفع  منتهية  بتواصل،   جمتمعة  مددة  متصلة  حركة  عىل  تدل  كلمة  صمت:  
متوقف،  ويظهر ذلك يف عملية الّصمت عن الكالم.  

كفت:  كلمة تدل عىل ضغط خفيف منفتح بضم،  منته بدفع خفيف متوقف،  نقول:  . 5
َكَفت النّاس إىل الّسوق،  ونقول:  كفت اخلري عىل النّاس.  

بدفع خفيف متوقف،  . 6 منته  ع،   بتجمُّ أو ضغط خفيف  تدل عىل قطع،   كبت:  كلمة 
وظهر ذلك يف عملية:  كبت النّفس.  

خفيف . 7 بدفع  منتهية  باستقرار،   جمتمعة  متصلة  حرة  حركة  عىل  تدل  كلمة  سبت:  
تتقلص حركتها إىل  التي  للحيوانات  الّشتوي،   الّسبات  متوقف،  ومن ذلك قولنا:  

احلد األدنى.  
ع مستقر منته بدفع متوقف،  ومن . 8 ثبت:  كلمة تدل عىل دفع خفيف،  ملتصق بتجمُّ

عًا قوته بدفع خفيف  ذلك قولنا:  ثبت اجلندي يف املعركة،  إذا التصق يف مكانه،  جممِّ
متوقف.  

متوقف،  . 9 خفيف  بدفع  منته  ومكانيًا،   زمانيًا  ممتد  متصل  مجع  عىل  تدل  كلمة  مات:  
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وظهر ذلك يف عملية موت الكائنات احلية وتوقف فاعليتها.  
بت:  كلمة تدل عىل مجع مستقر،  منته بدفع خفيف متوقف،  وظهر ذلك يف قولنا:  . 10

بتَّ يف األمر. 
انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت،  يف الواقع:  متر،  تعب،  ترح،  ترب،  توت،  تني،  ترب،  

ترع،  تفل،  تك...  إلخ. 
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3  -   )ث( صوت يدل على دفع خفيف ملتصق.  

انظر إىل مآل داللة هذه الكلامت،  يف الواقع: 
غاث:  كلمة تدل عىل حركة غامضة ممتدة بإثارة مكانيًا وزمانيًا،  منتهية بدفع خفيف . 1

ملتصق،  ويظهر ذلك يف قولنا:  نزل الغيث،  أي:  املطر،  وقولنا:  جاء الغيث بمعنى 
املساعدة املتصلة،  انظر لتحقق مآل الكلمة من دفع ملتصق باألشياء.  

بحث:  كلمة تدل عىل مجع مؤرجح،  منته بدفع خفيف ملتصق،  ويظهر ذلك يف عملية . 2
البحث عن الّشء.  

بعث:  كلمة تدل عىل مجع بعمق،  منته بدفع خفيف ملتصق،  ومن ذلك قولنا:  بعث . 3
اهلل األموات.  

األحداث،  . 4 ملتصق،  ومنه  بدفع  منته  بشدة،   مندفع  تأرجح  تدل عىل  حدث:  كلمة 
لألمور التي حصلت اآلن.  

حرث:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد مكرر،  منته بدفع ملتصق،  ومنه قولنا:  َحَرَث . 5
األرض.  

كث:  كلمة تدل عىل ضغط،  أو قطع خفيف منته بدفع ملتصق خفيف.  ومنه قولنا:  . 6
زيد كث الّلحية،  إذا اندفعت حليته وكثر شعرها وطال.  

طمث:  كلمة تدل عىل دفع وسط جمتمع بتواصل،  منته ملتصق خفيف ومنه قولنا:  . 7
طمث املرأة،  وهي أيام حالة سيالن دم احليض.  

رفث:  كلمة تدل عىل تكرار منفتح بضم منته بدفع ملتصق خفيف،  ومنه الّرفث يف . 8
الكالم،  بمعنى تكرار الكالم القبيح،  الفاحش امللتصق بام يكره اإلنسان أن يطلع عليه 
أحد،  قال تعاىل: ﴿ُأِحّل َلُكْم َلْيَلَة الّصَياِم الّرَفُث إىَِلَ نَِسآِئُكْم ﴾ ] البقرة:  187[،  أي:  
النساء جسميًا،  وضمهن،  وااللتصاق هبن شهوة،  وما سوى  االقرتاب من  عملية 

ذلك.  
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بدفع ملتصق خفيف،  ومنه قولنا:  جثا . 9 منتهية  جث:  كلمة تدل عىل جهد وشدة،  
الّرجل عىل ركبتيه.  

خبث:  كلمة تدل عىل رخاوة وطراوة جمتمعة،  منتهية بدفع ملتصق خفيف،  ونطلق . 10
ذلك عىل كل ما حتققت به داللة كلمة )خبث( فنقول:  اخلبائث،  ونقصد هبا القذارة 
واألوساخ واملخلفات من فضالت الكائنات احلية، وُتسحب للرّش والرّضر واألذى،  

فنقول:  مرض خبيث،  ورجل خبيث. 
انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت،  يف الواقع:  ثوم،  ثمن،  ثواب،  ثائر،  ثاب،  ثغر،  ثلج،  

ثر،  ثدي،  ثخن...  إلخ.   
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4 -   )ج( صوت يدل على جهد أو شدة أو قوة أو طاقة.  

انظر إىل مآل داللة هذه الكلامت،  يف الواقع: 
رج:  كلمة تدل عىل تكرار منته بجهد وشدة،  نحو:  رج زيد املاء يف القارورة.  . 1
يف . 2 اجلُنُود  القائد  زج  نحو:   وشدة،   بجهد  منته  متصل،   بروز  عىل  تدل  كلمة  زج:  

املعركة.  
دمج:  كلمة تدل عىل دفع شديد جمتمع بتواصل،  منته بجهد وشدة،  نحو:  َدَمَج زيد . 3

الّشعبني مع بعضهام.  
الّرسام . 4 مزج  نحو:   وشدة،   بجهد  منته  بارز،   متواصل  مجع  عىل  تدل  كلمة  مزج:  

األلوان.  
لزج:  كلمة تدل عىل حركة متصلة،  بطيئة الزمة بارزة،  منتهية بجهد وشدة،  نحو:  . 5

الّسائل لزج،  إذا كانت ذراته متصلة مع بعضها ومتامسكة بقوة.  
فج:  كلمة تدل عىل فتح منضم بجهد وشدة،  نحو:  فج الّرجل رأس أخيه،  إذا فتح . 6

يف رأسه شقًا.  
خرج:  كلمة تدل عىل رخاوة مكررة منتهية بجهد وشدة،  نحو:  خرج الّرجل،  إذا . 7

قىض حاجته،  وتطلق أيضًا عىل من كان يف داخل يشء وخرج منه،  نحو:  ﴿َوالّلُه 
َأْخَرَجُكم ّمن ُبُطوِن ُأّمَهاتُِكْم الَ َتْعَلُموَن َشْيئًا ﴾ ] النحل:  78[.  

رأس . 8 الولد  شج  نحو:   وشدة،   بجهد  منتهية  وتفشٍّ  انتشار  عىل  تطلق  كلمة  شج:  
رفيقه،  إذا قام برضب رأسه بُصورة عشوائية،  أدَّت إىل انتشار الكدمات يف رأسه.  

اهلل . 9 بيت  منته بجهد وقوة،  نحو:  حج  تأرجح شديد منضبط  تدل عىل  حج:  كلمة 
وقوة،   بجهد  ومنضبطة  مؤرجحة  وُسُلوكيات  بأعامل  اإلنسان  قيام  بمعنى  احلرام،  
ي احلج حجًا؛   الشعائر،  وُسمِّ بيت اهلل ألداء  أيضًا هبا قصد  )طقوس احلج( ويقصد 
ألن عملية القصد موجودة -   دائاًم -   ذهابًا وإيابًا ال يفرتون،  وهذا داللة حرف )ح(.  
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طج:  كلمة تدل عىل دفع وسط منته بجهد وشدة،  نحو:  طج الّرجل رأسه باجلدار،  . 10
الواقع:   الكلامت يف  هذه  بداية  داللة  إىل  انظر  باجلدار.   رأسه  برضب  قام  أنه  بمعنى 

جبل،  مجل،  جرب،  جرو،  جدار،  جامد،  جدع،  جلد،  جحش.  
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5  -   )ح( صوت يدل على سعة أو تأرجح شديد منضبط.  

واألرجحة للشء يف واقع احلال يلزم منها ضوابط تضبط حركته،  نحو اهتزاز املرجوحة 
بني نقطتني،  ومن هذا الوجه ُفهمت عملية املنع،  أو السد،  أو احلاجز،  أو احلد من داللة 

صوت احلاء يف مثل هذه الكلامت:  حد،  حرم،  حق،  حط،  حص...  إلخ. 
انظر إىل مآل داللة هذه الكلامت يف الواقع: 

مجح:  كلمة تدل عىل جهد جمتمع متصل منته بتأرجح شديد،  نحو:  مجح احلصان.  . 1
جنح:  كلمة تدل عىل جهد مستور منته بتأرجح شديد،  نحو:  جنح الّرجل يف عمله،  . 2

إذا قام بعمل خالف األصل،  وعاد إىل ما كان عليه،  ومن ذلك قولنا:  جنحة،  ونقول:  
جناح الّطري،  وذلك ألنه يتحرك ويعود إىل ما كان عليه،  قال تعاىل:  ﴿الّ ُجنَاَح َعَلْيُكْم 
إِن َطّلْقُتُم النَّسآَء َما َلْم َتَمّسوُهّن َأْو َتْفِرُضوْا َلُهّن﴾ ] البقرة:   236[،  بمعنى أن ذلك 

العمل ال يكون جنحة،  ومن ثم فال حرج من فعله.  
ع متصل مكرر،  منته بتأرجح شديد،  نحو:  حالة املرح التي . 3 مرح:  كلمة تدل عىل جتمُّ

تصيب اإلنسان،  وهي خفة وضحك وهزل مكرر،  ما إن ينتهي منها حتَّى يعود إليها،  
اْلِجَباَل  َتْبُلَغ  َوَلن  َتْخِرَق األْرَض  إِّنَك َلن  َمَرحًا  َتْمِش فِي األْرِض  قال تعاىل:  ﴿َوالَ 

ُطوالً﴾ ]  اإلسراء:  37[.  
بتأرجح شديد،  نحو:  فرح املؤمنون . 4 فرح:  كلمة تدل عىل فتح منضم مكرر،  منته 

بنرص اهلل،  بمعنى أن أنفسهم انفتحت ودخل الرّسور إليها، واستمرت تلك العملية 
ما بني النرّص والنّفس.  

رجح:  كلمة تدل عىل تكرار بجهد وشدة،  منتهية بتأرجح شديد،  نحو:  رجح امليزان،  . 5
إذا قام امليزان بعملية الّتأرجح ووقف يف جهة منهام.  

ي اجلرح . 6 جرح:  كلمة تدل عىل جهد وشدة،  مكررة،  منتهية بتأرجح شديد،  وُسمِّ
جرحًا؛  ألنه جهد مكرر مؤرجح عىل جسم اإلنسان أو نفسه يرتك به أثرًا.  قال تعاىل: 
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َأَجٌل  لُِيْقَضَى  فِيِه  َيْبَعُثُكْم  ُثّم  بِالنَّهاِر  َجَرْحُتم  َما  َوَيْعَلُم  بِالّلْيِل  َيَتَوّفاُكم  اّلِذي  ﴿َوُهَو 
ّمَسّمى ُثّم إَِلْيِه َمْرِجُعُكْم ُثّم ُينَّبُئُكم بَِما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن﴾ ]األنعام: 60[،  أي:  ما قمتم به 
من عمل ترك أثرًا يف الواقع عىل الّصعيد النّفيس،  أو اجلسمي عند اآلخرين،  وسميت 

اجلوارح جوارح؛  ألهنا أدوات تستخدم يف عملية اجلرح.  
زح:  كلمة تدل عىل بروز متصل منته بسعة أو تأرجح.  نحو:  الّزحزحة،  وهي الّسعة . 7

والّتأرجح يف املكان.  
طح:  كلمة تدل عىل دفع وسط منته بتأرجح شديد.  نحو:  طاح الّرجل.  إذا اندفع . 8

متأرجحًا.  
ع،  منته بتأرجح.  نحو:  ذبح الّشاة.  . 9 ذبح:  كلمة تدل عىل دفع وسط ملتصق،  متجمِّ

رح:  كلمة تدل عىل تكرار،  منته بتأرجح شديد وسعة.  نحو:  راح العامل يف وقت . 10
الّظهرية،  إذا توقف عن عمله ليأخذ نصيبًا من الّراحة.  

انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  حرب،  حرك،  حبس،  حف،  حس،  حق،  
حط،  حظ،  حرص،  حرض،  حرش،  حس،  حام،  حرى،  حز،  حث،  حاص،  حاور... 

إلخ.  
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6 -  )خ( صوت يدل على رخاوة أو طراوة في الّشيء.  

انظر إىل مآل هذه الكلامت يف الواقع: 
ع متصل منته برخاوة.  نحو:  مخ اإلنسان.  . 1 مخ:  كلمة تدل عىل جتمُّ
شخ:  كلمة تدل عىل انتشار،  وتفشٍّ منته برخاوة.  نحو شخ الّطفل.  . 2
فخ:  كلمة تدل عىل فتح منضم منته برخاوة.  نحو:  وقع الّطائر يف الفخ.  . 3
لطخ:  كلمة تدل عىل حركة متصلة،  بطيئة الزمة،  مندفعة منتهية برخاوة.  نحو:  لطخ . 4

الّرجل اجلدار بالّطني.  
صخ:  كلمة تدل عىل حركة مددة،  متصلة،  منتهية برخاوة.  نحو:  صخت اآلذان من . 5

صوت الّرعد.  
داخ:  كلمة تدل عىل دفع شديد بإثارة وامتداد منته برخاوة.  نحو:  داخ الّرجل من . 6

الّتعب.  
رضخ:  كلمة تدل عىل تكرار،  مندفع بشدة جّدًا،  منتهية برخاوة.  نحو:  رضخ امللك . 7

إلرادة الّشعب.  
ع،  منته برخاوة.  نحو:  طبخ الّطعام.  . 8 طبخ:  كلمة تدل عىل دفع وسط،  متجمِّ
زخ:  كلمة تدل عىل بروز متصل،  منته برخاوة.  نحو:  زخ املطر.  . 9

رصخ:  كلمة تدل عىل حركة متصلة مددة،  مكررة منتهية برخاوة.  نحو:  رصخ . 10
خزق،   خرق،   خنق،   الواقع:   يف  الكلامت  هذه  بداية  داللة  إىل  انظر  ألمه.   الولد 

خشب،  خرب،  مخر،  خل،  خبا،  خىل،  خنز.  
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 7 -   )د( صوت يدل على دفع شديد.  انظر إلى مآل هذه الكلمات في 
الواقع.  

سد:  كلمة تدل عىل حركة متصلة،  غري مددة منتهية بدفع شديد.  . 1
نحو:  سد املاء.  

صد:  كلمة تدل عىل حركة متصلة،  مددة منتهية بدفع شديد.  . 2
نحو:  صد احلارس الكرة.  

جهد:  كلمة تدل عىل جهد وشدة،  مؤرجحة بخفة،  منتهية بدفع شديد.  . 3
نحو بذل اإلنسان جهده.  

عضد:  كلمة تدل عىل عمق مندفع،  بُصورة مضاعفة شديدة جّدًا جدًا.  . 4
نحو:  ﴿َقاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بَِأِخيَك﴾ ]القصص:   35[.  

 صمد:  كلمة تدل عىل حركة متصلة مددة جمتمعة ومتواصلة منتهية بدفع شديد نحو:  5. 
اهلل الّصمد.  بمعنى القيام واالعتامد عىل النّفس بُصورة مستمرة ودائمة،  والّثبات عىل 

ذلك بقوة شديدة.  
 أحد:  كلمة تدل عىل ظهور منقطع خفيف مؤرجح مندفع بشدة.  نحو:  اهلل أحد.  أي:  6. 

له صفة الوجود بُصورة فردية نافية للجهة األخرى بقوة شديدة.  
 شد:  كلمة تدل عىل انتشار بدفع شديد.  نحو:  شد احلبل.  7. 

كد:  كلمة تدل عىل ضغط خفيف منته بدفع شديد.  نحو الكد يف العمل.  . 8
 هد:  كلمة تدل عىل تأرجح خفيف،  منته بدفع شديد.  نحو:  هد اجلدار.  9. 
حد:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد منضبط منته بدفع شديد.  نحو:  حد الّسكني.  . 10

ومنه احلدود.  التي هي فواصل بني شيئني يمنع جتاوزها.  
انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  دمر،  دقر،  دب،  دع،  دود،  درب،  درس،  

دش،  دف،  دك...  إلخ.  
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8 -   )ذ( صوت يدل على دفع وسط ملتصق.  

انظر إىل مآالت هذه الكلامت يف الواقع: 
ع متصل بحركة بطيئة الزمة،  منتهية بدفع وسط ملتصق.  . 1 ملذ:  كلمة تدل عىل جتمُّ

نحو:  امللك العادل مالذ املظلومني.  
ع،  منته بدفع وسط ملتصق.  نحو:  . 2 نبذ:  كلمة تدل عىل سرت متجمِّ

﴿َكاّل َلُينَبَذّن يِف احْلَُطَمِة﴾ ]  اهلمزة: 4[. 
نفذ:  كلمة تدل عىل سرت منفتح منضم،  منته بدفع وسط ملتصق.  نحو: . 3

منضم  وفتح  سرت  عىل  تدل  التي  )نفد(  كلمة  داللة  غري  وهي  اجلدار.   من  املاء  نفذ   
خفيف منتهية بدفع شديد،  وظهر هذا املعنى بانتهاء بيع البضاعة كلها مثاًل.  

أخذ:  كلمة تدل عىل ظهور منقطع خفيف برخاوة،  منته بدفع وسط ملتصق.  نحو:  . 4
أخذ زيد الّطعام.  

غذ:  كلمة تدل عىل غياب،  منته بدفع وسط ملتصق.  نحو:  . 5
غذ الولد،  إذا ظهر عليه آثار الّصحة والّسمنة.  

قذ:  كلمة تدل عىل قطع شديد،  منته بدفع وسط ملتصق.  نحو:  . 6
ة بالقذة،  نحو طريقة صف ريش جناح الّطائر.   القذاة يف العني،  وقولنا:  حذو الِقذَّ

جذ:  كلمة تدل عىل جهد شديد منته بدفع وسط ملتصق.  قال تعاىل:  . 7
﴿َوَأّما اّلِذيَن ُسِعُدوْا َفِفي اْلَجنِّة َخالِِديَن فِيَها َما َداَمِت الّسَماَواُت َواألْرُض إاِلّ َما َشآَء 

َرّبَك َعَطآًء َغْيَر َمْجُذوٍذ﴾ ]  هود:  108[،  بمعنى عطاء ملتصق بهم دائم غير منته.   
58[،  أي:   َيْرِجُعوَن﴾ ]  األنبياء:   إَِلْيِه  َلَعّلُهْم  ّلُهْم  َكبِيرًا  إاِلّ  ُجَذاذًا  وقال:  ﴿َفَجَعَلُهْم 

جعلهم مع األرض ملتصقين بها.  
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شحذ:  كلمة تدل عىل انتشار وتفشٍّ مؤرجح،  منته بدفع وسط ملتصق.  نحو:  شحذ . 8
اجلندي سيفه.  وهي غري داللة شحد.  

قوله . 9 نحو  ملتصق.   وسط  بدفع  منته  مستور،   شديد  تأرجح  عىل  تدل  كلمة  حنذ:  
تعاىل:  ﴿َجاَء بِِعْجٍل َحنِيٍذ﴾ ]هود: 69[،  وهو العجل املشوي عىل احلجارة،  بُصورة 

اإللصاق هبا أو طمره حتتها.  
شذ:  كلمة تدل عىل انتشار،  منته بدفع وسط ملتصق.  نحو:  شذ الّرجل عن قومه،  . 10

إذا ابتعد عنهم والّتصق بغريهم.  
انظر إىل بداية داللة هذه الكلامت يف الواقع: 

ذاب،  ذاق،  ذر،  ذيل،  ذهن،  ذهل،  ذوى،  ذاع،  ذرع،  ذبح،  ذبل،  ذخر،  ذنب...  إلخ.   
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9 -   )ر( صوت يدل على الّتكرار.  

انظر إىل مآالت هذه الكلامت يف الواقع: 
بتكرار ذلك.  نحو:  حفر . 1 حفر:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد،  منفتح بضم،  منته 

إبراهيم بئر القرية.  
جر:  كلمة تدل عىل جهد وشدة،  منتهية بتكرار ذلك.  نحو جر الفالح العربة.  . 2
نقر:  كلمة تدل عىل سرت،  منقطع بشدة،  منته بتكرار ذلك.  نحو:  نقر الغراب اجلبن.  . 3
رش:  كلمة تدل عىل انتشار،  منته بتكرار ذلك.  نحو:  رش املاء من اإلناء.  . 4
بذر:  كلمة تدل عىل مجع ودفع خفيف ملتصق،  منته بتكرار.  نحو:  بذر الفالح أرضه.  . 5
األعداء يف . 6 اجلُنُوُد عىل  كرَّ  بتكرار.  نحو:   منته  تدل عىل ضغط خفيف،   كر:  كلمة 

املعركة.  
در:  كلمة تدل عىل دفع شديد،  منته بتكرار.  نحو:  در احلليب.  . 7
فر:  كلمة تدل عىل فتح منضم،  منته بتكرار.  نحو:  فر األعداء من املعركة.  . 8
مر:  كلمة تدل عىل مجع متصل،  منته بتكرار.  نحو:  مرَّ القوم من أمامنا.  . 9

ع مندفع بخفة،  متوقف منته بتكرار نحو:  برت الفارس يد . 10 برت:  كلمة تدل عىل جتمُّ
عدوه.  

انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع: 
رف،  رج،  رض،  رص،  رق،  رع،  رن،  راح،  روح،  ريح... إلخ.  
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10 -   )ز( صوت يدل على بروز متصل.  

انظر إىل مآالت هذه الكلامت يف الواقع: 
ع مكرر،  منته بربوز متصل.  نحو:  برز عيل يف ساحة املعركة.  . 1 برز:  كلمة تدل عىل جتمُّ
كز:  كلمة تدل عىل ضغط خفيف،  منته بربوز متصاًل.  نحو:  كز زيد عىل أسنانه.  . 2
لز:  كلمة تدل عىل حركة بطيئة،  متصلة الزمة،  منتهية بربوز متصل.  نحو:  لز زيد . 3

عىل عمرو.  
هز:  كلمة تدل عىل تأرجح خفيف،  منته بربوز متصل.  نحو:  هزت األم رسير ابنها.  . 4
حجز:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد بجهد،  منته بربوز متصل.  نحو:  حجز الرّشطي . 5

الّلص.  
ِقْسَمٌة . 6 إِذًا  منته بربوز متصل.  نحو:  ﴿تِْلَك  تدل عىل دفع شديد جّدًا،   ضز:  كلمة 

ِضيَزى ﴾ ]النجم: 22[،  بمعنى أهنا قسمة بعيدة جّدًا عن احلق،  إىل درجة البطالن،  
وبارزة منه غري قابلة لعملية اإلصالح،  وهي داللة زائدة عىل القسمة اجلائرة أو الظاملة.  

ركز:  كلمة تدل عىل تكرار منضغط،  منته بربوز متصل.  نحو:  ركز اجلندي العلم . 7
فوق الّتل.  

عجز:  كلمة تدل عىل عمق بجهد بارز متصل.  نحو:  عجز اليهود عن إسكات أطفال . 8
احلجارة.  

درز:  كلمة تدل عىل دفع شديد مكرر،  منته بربوز متصل.  نحو:  درز اخلياط القامش.  . 9
اللحام رقبة . 10 حز:  كلمة تدل عىل تأرجح منضبط،  منته بربوز متصل.  نحو:  حز 

الشاة.  
انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  زيز،  زر،  زبد،  زبر،  زبق،  زجر،  زجل،  

زبن،  زنى،  زبل،  زوج،  زاغ،  زيت،  زاح... إلخ. 



95

علمية اللِّسان العربي وعالميته | الفصل األول

11 -   )س( صوت يدل على حركة متصلة حرة.  

انظر ملآالت هذه الكلامت يف الواقع: 
فعس:  كلمة تدل عل فتح منضم بعمق،  منته بحركة حرة متصلة.  نحو:  فعس الفالح . 1

املشمش.  
دعس:  كلمة تدل عىل دفع شديد بعمق،  منته بحركة حرة متصلة.  نحو:  دعس زيد . 2

عىل رأس األفعى.  
منته بحركة حرة متصلة.  نحو:  . 3 دهس:  كلمة تدل عىل دفع شديد مؤرجح بخفة،  

دهست الّسيارة الّطفل.  إذا صدمته أكثر من مرة ودفعته بعيدًا بشكل عشوائي،  ويف 
حال مرت فوقه بدواليبها حتول الفعل إىل دعست،  وإذا خرج من جسمه أحد أعضائه 

أو أجزائه بسبب الدعس حتول الفعل إىل فعست.  
ت املرأة . 4 حس:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد،  منتهية بحركة حرة متصلة.  نحو:  حسَّ

البالط بالفرشاة.  
حرس:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد مكرر،  منته بحركة حرة متصلة.  نحو:  حرس . 5

اجلندي قائده.  
 دس:  كلمة تدل عىل دفع شديد،  منته بحركة حرة متصلة.  نحو:  دس القائد عينًا يف 6. 

صفوف األعداء.  
مخس:  كلمة تدل عىل رخاوة جمتمعة باتصال،  منتهية بحركة حرة متصلة.  . 7
أخبار . 8 الّرجل  نحو:  جس  متصلة.   بحركة حرة  منته  تدل عىل جهد،   كلمة  جس:  

العدو.  
خس:  كلمة تدل عىل رخاوة،  منتهية بحركة حرة متصلة.  ومنه النّبات املعروف باسم . 9

ي كذلك لتحقق داللة كلمة )خس( به.   اخلس،  ُسمِّ
العملية . 10 نحو:   متصلة.   حرة  بحركة  منته  مستور،   جهد  عىل  تدل  كلمة  جنس:  

اجلنسية.  وتطلق عىل الكائنات احلية دون اجلامد.  
 انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  سبح،  سبق،  سجن،  سار،  سمر،  سقر،  

سفر،  سعر،  سفح،  سطر،  سفن... إلخ.   
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  . 12 -   )ش( صوت يدل على انتشار،  وتفشٍّ

انظر إىل مآالت داللة هذه الكلامت يف الواقع: 
برش:  كلمة تدل عىل مجع مكرر،  منته بانتشار.  نحو:  برش العامل الّصابون.  . 1
ي الكبش كبشًا؛ ألنه يقوم . 2 ع،  منته بانتشار،  وُسمِّ كبش:  كلمة تدل عىل ضغط متجمِّ

بضغط يف حركته عىل القطيع كله لقاحًا أو هيمنة.  
ع،  منته بانتشار.  نحو:  َحَبَش زيد احللوى،  . 3 حبش:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد متجمِّ

إذا قام بوضع املكرسات عليها بشكل عشوائي.  
قف.  . 4 .  نحو:  نش املاء من السَّ نش:  كلمة تدل عىل سرت،  منته بانتشار وتفشٍّ
جل خلقه.  . 5 فش:  كلمة تدل عىل فتح منضم،  منته بانتشار.  نحو:  فشَّ الرَّ
نعش:  كلمة تدل عىل سرت بعمق،  منته بانتشار.  نحو:  أنعش الّطبيب املريض.  . 6
نكش:  كلمة تدل عىل سرت بضغط،  منته بانتشار.  نحو:  نكش الفالح أرضه.  . 7
وحش:  كلمة تدل عىل ضم ممتد مؤرجح،  منته بانتشار.  نحو:  استوحش اإلنسان،  . 8

إذا أصابه حالة عدم الّتوازن واالستقرار وبدأ يتحرك بُصورة عشوائية منفرة.  
كرش:  كلمة تدل عل ضغط خفيف مكرر،  منته بانتشار.  نحو:  كرَش الّرجُل األوالَد . 9

عن باب بيته،  وذلك إذا قام بعملية زجرهم لتفريقهم.  ويقال:  كرش الّرجل،  لبطنه،  
إذا تدىل.  

ي َولد . 10 جحش:  كلمة تدل عىل جهد وشدة مؤرجحة،  منتهية بانتشار،  ولذلك ُسمِّ
احلامر جحشًا،  لتحقق صفة اجلهد والّتأرجح املنتهي بانتشار به،  أي:  دون فائدة من 

جهده املؤرجح واملنترش أخريًا.  
انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  رشب،  رشق،  شعر،  شقر،  شحذ،  شحط،  

شحب،  شج،  شق،  شرب،  رش،  شك... إلخ.    
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13 -   )ص( صوت يدل على حركة متصلة محددة.  

انظر إىل مآل داللة هذه الكلامت يف الواقع: 
اخلياط . 1 نحو:  قص  متصلة مددة.   بحركة  منته  تدل عىل قطع شديد،   كلمة  قص:  

القامش.  
ع مستقر،  منته بحركة متصلة مددة.  نحو:  بصَّ الّرجل إىل املاء.  . 2 بص: كلمة تدل عىل جتمُّ
خص: كلمة تدل عىل رخاوة، منتهية بحركة متصلة مددة.  نحو: خصَّ امللك العاملَ . 3

هبدية.  
ي . 4 لص:  كلمة تدل عىل حركة بطيئة متصلة الزمة،  منتهية بحركة متصلة مددة.  وُسمِّ

الّلص لَصًا،   لتحقق هذه الّداللة به يف حركته.  
غص:  كلمة تدل عىل غياب،  منته بحركة متصلة مددة.  نحو:  غص الّرجل بالّلقمة.  . 5
حص:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد،  منته بحركة متصلة مددة.  نحو:  حصحص . 6

احلق،  إذا ظهر بعد تأرجح شديد يف حركته.  
ت الّدجاجة . 7 دص:  كلمة تدل عىل دفع شديد،  منته بحركة متصلة مددة.  نحو:  َدصَّ

بيضها،  إذا خرج منها بقوة وبُصورة متصلة.  
ع متصل، منته بحركة متصلة مددة.  نحو: مصَّ الولد ثدي . 8 مص: كلمة تدل عىل جتمُّ

أمه.  
نص:  كلمة تدل عىل سرت،  منته بحركة مددة متصلة.  نحو:  نصَّ الّرجل عىل كالمه،  . 9

إذا قام بتحديده.  
فص:  كلمة تدل عىل فتح منضم،  منته بحركة متصلة مددة.  نحو:  فص اخلاتم،  . 10

وفصَّ الّرجل املحارة. 
 انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  صقر،  صرب،  صام،  صمد،  صعد،  صفن،  

صخر،  صحر،  صدق،  صدم... إلخ.   
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14 -   )ض( صوت يدل على دفع شديد جّدًا،  جدًا.  

انظر إىل مآل هذه الكلامت يف الواقع: 
دحض:  كلمة تدل عىل دفع شديد مؤرجح،  منته بدفع أشد منه. . 1

 نحو:   دحض العامل شبهات امللحد.  
رفض:  كلمة تدل عىل تكرار منفتح بضم،  منته بدفع شديد جّدًا.  نحو:  رفض املفكر . 2

أن خيضع للّظلم.  
ع،  منته بدفع شديد جّدًا نحو:  قبض العامل . 3 قبض:  كلمة تدل عىل قطع شديد متجمِّ

أجورهم،  وقبض الرّشطي عىل الّلص.  
ــّدًا.  . 4 ــديد ج ــع ش ــة بدف ــم،  منتهي ــة بض ــاوة منفتح ــىل رخ ــدل ع ــة ت ــض:  كلم خف

ــا  ــا َكَم ــل ّرّب اْرَحْمُهَم ــِة َوُق ــَن الّرْحَم ــّذّل ِم ــاَح ال ــا َجنَ ــْض َلُهَم ــو: ﴿َواْخِف نح
ــراء:  24[.  ــرًا﴾ ] اإلس ــي َصِغي َرّبَيانِ

ع ُمغيب،  منته بدفع شديد جّدًا.  نحو:  أبغَض الّشعُب 5.   بغض:  كلمة تدل عىل جتمُّ
االستبداد واالستعباد.  

حض:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد،  منته بدفع شديد جّدًا.  نحو:  حضَّ النبي عىل . 6
اجلهاد.  

ركض:  كلمة تدل عىل تكرار بضغط خفيف،  منته بدفع شديد جّدًا.  نحو:  ركض . 7
احلصان يف احلقل.  

ع،  منته بدفع شديد جّدًا.  نحو:  ربض الّثور يف . 8 ربض:  كلمة تدل عىل تكرار متجمِّ
احللبة.  

ع متواصل،  منته بدفع شديد جّدًا.  نحو:  رمض . 9 رمض:  كلمة تدل عىل تكرار متجمِّ
اجلو،  إذا اشتد حره.  



99

علمية اللِّسان العربي وعالميته | الفصل األول

عض:  كلمة تدل عىل عمق،  منته بدفع شديد جّدًا.  نحو:  عض الّسبع الغزال.  قال . 10
91[،  أي:  تعاملوا مع القرءان  تعاىل:  ﴿اّلِذيَن َجَعُلوْا القرءان ِعِضنَي﴾ ]احلجر:  
بُصورة َعْضَوَضة،  بمعنى تقسيمه وجتزئته واقتطاع النّص من سياقه،  وفهمه دون 

منظومته التي ينتمي إليها.  نحو عض مجلة: ﴿َفَوْيٌل ّلْلُمَصّلنَي﴾ ]املاعون:  4[.  
أو: ﴿ َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكْم ّمَن النساء﴾ ]  النساء 3[،  من سياقهام. 

 انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  ضمر،  ضد،  ضاف،  ضاق،  ضاع،  ضل،  
ضع،  رضع،  ضاء،  ضمد،  رضب،  ضيزى.... إلخ.   
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 15 -   )ط( صوت يدل على دفع وسط.  

انظر إىل مآل هذه الكلامت يف الواقع: 
ع بتوقف،  منته بدفع وسط.  نحو:  حبط . 1 حبط:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد متجمِّ

عمل الّرجل املرائي.  
خلط:  كلمة تدل عىل رخاوة متحركة بُصورة بطيئة الزمة،  منتهية بدفع وسط.  نحو:  . 2

خلط العامل مواد البناء.  
ع بتوقف،  منته بدفع وسط.  نحو:  رابط املجاهد . 3 ربط:  كلمة تدل عىل تكرار متجمِّ

يف ثغور األعداء.  
ع مستقر بحركة بطيئة الزمة،  منتهية بدفع وسط.  نحو:  بلَّط . 4 بلط:  كلمة تدل عىل جتمُّ

العامل أرض املدرسة.  
جلط:  كلمة تدل عىل جهد بحركة بطيئة الزمة،  منتهية بدفع وسط.  نحو:  أصابت . 5

املريض جلطة يف قلبه.  
ع متحرك بتواصل غري مدد منته بدفع وسط. نحو: ﴿الّلُه . 6 بسط:  كلمة تدل عىل جتمُّ

َيْبُسُط الّرْزَق لَِمن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلُه إِّن الّلَه بُِكّل َشْيٍء َعِليٍم﴾ ] العنكبوت:  62[.  
ع مستقر بحركة متصلة مددة،  منتهية بدفع وسط.  نحو:  . 7 بصط:  كلمة تدل عىل جتمُّ

بصط زيد رداءه عىل األرض،  ومنه قولنا:  البصاط.  
قط:  كلمة تدل عىل قطع أو وقف شديد منته بدفع وسط.  نحو قولنا:  مل يدخل أحد . 8

إىل املنزل قط.  
ع مستقر مؤرجح بخفة،  منته بدفع وسط.  نحو:  هذا الّلباس . 9 هبط:  كلمة تدل عىل جتمُّ

هبط عليك.  
قرط:  كلمة تدل عىل قطع شديد مكرر،  منته بدفع وسط.  نحو:  قرط الولد أظافره.  . 10

انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  طلع،  طلس،  طلخ،  طلح،  طفى،  طفح،  
طخ،  طاح،  طم،  طب... إلخ.    
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 16 -   )ظ( صوت يدل على دفع شديد ملتصق.  

 انظر إىل مآل هذه الكلامت يف الواقع: 
جحظ:  كلمة تدل عىل جهد وشدة مؤرجحة،  منتهية بدفع ملتصق. نحو: جحظت . 1

عيناه.  
لفظ:  كلمة تدل عىل حركة متصلة بطيئة الزمة،  منفتحة بضم،  منتهية بدفع ملتصق.  . 2

نحو:  لفظ املريض الّطعام.  
قرظ:  كلمة تدل عىل قطع شديد،  مكرر بدفع ملتصق.  نحو:  قرظ الّشاعر العامل ابن . 3

سينا،  وذلك إذا قام بذكر ماسنه وأظهر مناقبه.  
حفظ . 4 نحو:   ملتصق  بدفع  منته  بضم،   منفتح  شديد  تأرجح  تدل عىل  كلمة  حفظ:  

الّتلميذ الّدرس.  
ي . 5 عكظ:  كلمة تدل عىل عمق وقطع بضغط خفيف،  منتهية بدفع ملتصق.  ولذلك ُسمِّ

ع،  منته  سوق عكاظ،  ملجيء النّاس إليه من أعمق البلدان،  ليشكلوا ضغطًا من التجمُّ
بدفع ملتصق للناس.  

شظ:  كلمة تدل عىل انتشار،  منته بدفع ملتصق.  نحو:  أصابت اجلندي شظيَّة يف صدره.  . 6
عظ:  كلمة تدل عىل عمق،  منته بدفع ملتصق.  نحو:  القرءان ِعظة للعقالء.  . 7
حلظ:  كلمة تدل عىل حركة بطيئة متصلة الزمة،  مؤرجحة،  منتهية بدفع ملتصق نحو:  . 8

الحظ الّطبيب عالمات املرض،  ونقول للرُبهة من الّزمن حلظًة.  
يقظ:  كلمة تدل عىل جهد خفيف ممتد زمانيًا وقطع ووقف شديد،  منته بدفع ملتصق.  . 9

نحو:  زيد يقظ يف حركته.  
غلظ:  كلمة تدل عىل غياب بحركة متصلة بطيئة الزمة،  منتهية بدفع ملتصق.  نحو:  . 10

غلظ الّرجل يف أخالقه.  وَغُلظ القامش،  إذا فقد ليونته.  
 انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع: ظل،  ظن،  ظب،  ظفر،  ظر،  ظعن،  ظلف،  

ظلع،  ظلم،  ظمأ،  ظهر... إلخ.   
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17 -   )ع( صوت يدل على عمق أو ُبعد في الشيء.  

انظر إىل داللة مآل هذه الكلامت يف الواقع: 
قلع:  كلمة تدل عىل قطع أو توقيف شديد بحركة متصلة بطيئة الزمة،  منتهية بعمق.  . 1

نحو:  قلع النجار املسامر من اخلشب.  وهي غري خلع،  أو شلع،  أو قبع.  
ع مستقر بحركة متصلة بطيئة الزمة،  منتهية بعمق،  نحو:  بلع . 2 بلع:  كلمة تدل عىل جتمُّ

الولد حب الّدواء.  
ع بتوقف،  منته بعمق.  نحو:  نبع املاء من األرض.  . 3 نبع:  كلمة تدل عىل سرت متجمِّ
ع مستقر،  منته بعمق.  نحو:  قبع العامل لوح . 4 قبع:  كلمة تدل عىل قطع شديد بتجمُّ

اخلشب.  والفرق بينها وبني قلع هو طريقة حصوهلام يف الواقع من حيث وجود الزمن 
واحلركة الالزمة املتصلة لفعل قلع،  بينام يكون القبع بحركة واحدة رسيعة.  

خلع:  كلمة تدل عىل رخاوة بحركة متصلة بطيئة الزمة،  منتهية بعمق.  نحو:  خلع . 5
اجلندي لباسه.  أو خلع الطبيب رضس املريض،  وذلك إذا حركه مرات،   ثم أزاله.   

ع متصل،  منته بعمق.  نحو:  نزل دمع الوالد 6.   دمع:  كلمة تدل عىل دفع شديد بتجمُّ
حزنًا عىل ولده.  

ع بتواصل،  منته بعمق.  نحو:  قمع املستبد . 7 قمع:  كلمة تدل عىل قطع شديد متجمِّ
شعبه.  وسميت األداة التي تستخدم يف كت السوائل يف إناء صغري،  ُقمعًا،  ألهنا توقف 

عه متصاًل وحتركه يف ُبعد واحد يف اجتاه اإلناء اآلخر.   حركة السائل وجتمُّ
نقع:  كلمة تدل عىل سرت منقطع بشدة،  منته بعمق.  نحو:  نقع البائع القامش يف املاء.  . 8
سمع:  كلمة تدل عىل حركة حرة متصلة،  جمتمعة بتواصل،  منتهية بعمق.  نحو:  سمع . 9

الّرجل صوت الّرعد.  
شلع:  كلمة تدل عىل انتشار بحركة بطيئة متصلة الزمة،  منتهية بعمق.  نحو:  شلع . 10

الفالح النبات. 
 انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  عمق،  عني،  عصف،  عرف،  عقر،  عذر،  

عرق،  عقد،  عقب،  عكب،  عكن،  عكر،  علو... إلخ.    
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18 -   )غ( صوت يدل على غياب.  

انظر إىل داللة مآل هذه الكلامت يف الواقع: 
وقبل أن نعرض هذه الكلامت،  انظر إىل جمموعة الكلامت الّتالية التي تبدأ بحرف )غ( كيف 
تأيت بداية بعملية الغياب،  وتأيت األحرف التي بعدها لتحدد ُصورة الغياب كيف متت يف 
الواقع:  غاص،  غاب،  غرق،  غطس،  غمض،  غيم،  غرب،  غفل،  غط،  غبي... إلخ.   

املوظف . 1 بغياب.  نحو:  دمغ  منته  ع مستقر،   بتجمُّ تدل عىل دفع شديد  دمغ:  كلمة 
األوراق.  

ع مستقر،  منته بغياب.  نحو:  دبغ العامل جلد . 2 دبغ:  كلمة تدل عىل دفع شديد بتجمُّ
الّشاة.  

صبغ:  كلمة تدل عىل حركة مددة متصلة،  منتهية بغياب.  نحو:  صبغ العامل القامش . 3
بلون أسود.  

بغياب.  نحو:  . 4 منتهية  بتواصل،   صمغ:  كلمة تدل عىل حركة مددة متصلة جمتمعة 
ة الّصمغ الّلزجة التي نستخدمها يف لصق األشياء.   مادَّ

ع متصل بدفع شديد جّدًا،  منته بغياب.  نحو:  مضغ الّطعام.  . 5 مضغ:  كلمة تدل عىل جتمُّ
راغ:  كلمة تدل عىل تكرار ممتد باستقامة،  منته بغياب.  نحو:  راغ الّرجل عن احلق،  . 6

إذا حاد ودار عن احلق. 
زاغ:  كلمة تدل عىل بروز متصل ممتد باستقامة،  منته بغياب.  نحو:  زاغ زيد عن احلق،  . 7

إذا ابتعد عنه.  
ع مستقر بارز بتواصل،  منته بغياب.  نحو:  بزغت الّشمس،  . 8 بزغ:  كلمة تدل عىل جتمُّ

إذا ظهرت كلها يف طريقها إىل الغياب،  فال تستخدم كلمة )بزغ( للّشء الذي يظهر 
فقط،  وإنَّام للّشء الذي يظهر ويغيب.  
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ع مستقر بغياب.  نحو:  نبغ الّرجل يف علمه،  إذا قام . 9 نبغ:  كلمة تدل عىل سرت وجتمُّ
هذه  عىل  وترتب  الغياب،   إىل  ذلك  ومآل  بتوقف،   ومجعه  نفسه  يف  العلم  بتحصيل 
العملية يف الواقع ظهور يتجاوزه وُيّغيُبه،  ليفسح جماالً لغريه من النّبوغ،  وهكذا تستمر 

عملية النّبوغ يف الواقع.  
غت الّدابة جسمها . 10 ع متصل مكرر،  منته بغياب.  نحو:  مرَّ مرغ:  كلمة تدل عىل جتمُّ

يف الرّتاب.  
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19 -   )ف( صوت يدل على فتح منضم خفيف.  

انظر إىل داللة مآل هذه الكلامت يف الواقع: 
قطف:  كلمة تدل عىل قطع شديد بدفع وسط،  منته بفتح منضم خفيف.  نحو:  قطف . 1

الفالح ثامر الّتفاح.  
جرف:  كلمة تدل عىل جهد مكرر منته بفتح منضم خفيف.  نحو:  جرف النّهر الرّتبة.  . 2
بفتح منضم خفيف.  نحو:  جدف . 3 جدف:  كلمة تدل عىل جهد بدفع شديد،  منته 

الّصياد نحو الّشاطئ.  
جنف:  كلمة تدل عىل جهد مستور،  منته بفتح منضم خفيف.  نحو: ﴿َفَمْن َخاَف ِمن . 4

ِحيٌم ﴾ ]البقرة:  182[ أي:   وٍص َجنَفًا َأْو إِْثاًم َفَأْصَلَح َبْينَُهْم َفاَل إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ اهلّلَ َغُفوٌر رَّ مُّ
قيامه بعمل يف الّسرت ينتهي به إىل االبتعاد عن األمر الّصائب،  أو احلق.  

نحو:  حنف . 5 منضم خفيف  بفتح  منته  بسرت،   تأرجح شديد  تدل عىل  كلمة  حنف:  
الّرجل يف مشيته.  إذا صار يميل يمنة ويرسة ويتابع الّسري عىل هذه الّصفة.  

جحف:  كلمة تدل عىل جهد مؤرجح منته بفتح منضم خفيف.  نحو:  جحف الّسيل . 6
القرية،  إذا ذهب هبا،  ونقول:  أجحف الّرجل بحق أخيه.  

جوف:  كلمة تدل عىل جهد منضم بامتداد مكاين،  منته بفتح منضم خفيف.  نحو:  . 7
جوف األرض،  وجوف اإلنسان.  

جلف:  كلمة تدل عىل جهد وشدة بحركة متصلة بطيئة الزمة،  منتهية بفتح خفيف.  . 8
نحو:  األعرايب جلف يف طباعه، بمعنى ذهاب العقل والوعي عنه واألخالق.

منضم . 9 خفيف  بفتح  منته  بشدة،  مقطوع  ملتصق،  وسط  دفع  عىل  تدل  كلمة  ثقف: 
اْلِفْتنِِة  إَِلى  ُرّدَوْا  َما  ُكّل  َقْوَمُهْم  َوَيْأَمنُوْا  َيْأَمنُوُكْم  َأن  ُيِريُدوَن  آَخِريَن  نحو:﴿َسَتِجُدوَن 
ُأْرِكُسوْا فِِيَها َفإِن ّلْم َيْعَتِزُلوُكْم َوُيْلُقَوْا إَِلْيُكُم الّسَلَم َوَيُكّفَوْا َأْيِدَيُهْم َفُخُذوُهْم َواْقُتُلوُهْم 
بمعنى   ] ]النساء:91  ّمبِينًا﴾  ُسْلَطانًا  َعَلْيِهْم  َلُكْم  َجَعْلنَا  َوُأْوَلـَِئُكْم  ثِِقْفُتُموُهْم  َحْيُث 
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وغريهم،   اجلواسيس  مثل  اآلمن  املجتمع  داخل  يف  املتغلغلني  األعداء  هؤالء  اقتلوا 
فقوموا بتثقيف املجتمع منهم يف املكان الذي وجدوا فيه.  

ونقول:  ثقفت النّبات،  إذا قمت بتهذيب وقطع ما يظهر منه بُصورة عشوائية،  ومن 
م ُسُلوك اإلنسان وهتذبه.   ذلك الّثقافة:  وهي األفكار واملفاهيم التي ُتَقوِّ

قحف:  كلمة تدل عىل قطع شديد مؤرجح،  منته بفتح منضم خفيف.  نحو:  قحف . 10
الّرأس،  وهي العظم السفيل للجمجمة.  

انظر لداللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  فتح،  فرت،  فرع،  فكر،  فرس،  فخت،  فرك،  
فقر... إلخ.   
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20 -  )ق( صوت يدل على وقف أو قطع شديد.  

انظر إىل مآل داللة هذه الكلامت يف الواقع: 
سبق:  كلمة تدل عىل حركة حرة متصلة،  جمتمعة،  منتهية بوقف شديد.  نحو:  سبق . 1

زيد عمرًا،  ومنه الّسباق.  
طرق:  كلمة تدل عىل دفع وسط مكرر،  منته بوقف شديد.  نحو:  طرق حامد باب . 2

الّرزق.  
 دق:  كلمة تدل عىل دفع شديد،  منته بوقف شديد.  نحو:  دق زيد املسامر يف اجلدار.  3. 

املعلم . 4 صق  نحو:   شديد.   بقطع  منتهية  مددة  متصلة  حركة  عىل  تدل  كلمة  صق:  
الّتالميذ.  إذا أسكتهم بشدة.  

ع مستقر،  منته بقطع شديد.  نحو:  أبق . 5 أبق:  كلمة تدل عىل ظهور منقطع خفيف بتجمُّ
العبد من سيده،  إذا هرب وقطع عالقته بشدة مع سيده. 

ذق:  كلمة تدل عىل دفع وسط ملتصق،  منته بوقف شديد.  نحو:  ذق الّطعام.  . 6
حق:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد،  منضبط،  منته بقطع شديد.  نحو:  ﴿َحقَّ اْلَقْوُل . 7

13[،  إذا استقر عىل أمر واحد دون غريه بشدة وقوة.  ومن ذلك  ِمنِّي﴾ ]السجدة: 
سميت احلُُقوق.  

شق:  كلمة تدل عىل انتشار،  منته بقطع شديد.  نحو:  شق يف اجلدار،  شق القامش.  . 8
ع مستقر بحركة متصلة مددة،  منتهية بقطع شديد.  نحو:  . 9 بصق:  كلمة تدل عىل جتمُّ

بصق املريض الّدم.  
ع،  منته بوقف شديد.  نحو:  عبق اجلو بالّدخان. . 10 عبق:  كلمة تدل عىل عمق وجتمُّ

انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  قطع،  قطم،  قطف،  قطر،  قطن،  قرط... 
إلخ.   
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21 -   )ك( صوت يدل على قطع،  أو ضغط خفيف.  

انظر إىل داللة مآل هذه الكلامت يف الواقع: 
زك:  كلمة تدل عىل بروز متصل،  منته بضغط أو وقف خفيف.  نحو:  زكى املال،  إذا . 1

نام وزاد عىل أثر فعل اخلري والّصدقات.  
رك:  كلمة تدل عىل تكرار،  منته بضغط خفيف.  نحو:  رك زيد يف أمره،  إذا ألح يف . 2

طلب األمر بضغط خفيف.  
حرك:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد مكرر،  منته بقطع خفيف.  نحو:  حرك الّرجل . 3

الّصخرة.  
فك:  كلمة تدل عىل فتح منضم،  منته بقطع أو ضغط خفيف.  نحو:  فك خالد اآللة،  . 4

فك رقبة.  
دك:  كلمة تدل عىل دفع شديد،  منته بقطع أو ضغط خفيف.  نحو دك الّرجل أمتعته . 5

يف الّسيارة.  
ضحك:  كلمة تدل عىل دفع شديد جّدًا مؤرجح،  منته بقطع خفيف.  نحو:  الّضحك.  . 6
دعك:  كلمة تدل عىل دفع شديد بعمق،  منته بضغط خفيف.  نحو:  دعك العامل . 7

العجني.  
ع مستقر،  منته بضغط خفيف.  نحو:  دبك أهل . 8 دبك:  كلمة تدل عىل دفع شديد بتجمُّ

القرية يف حفلة املختار.  
ي الّديك ديكًا 9.   ديك:  كلمة تدل عىل دفع شديد بجهد ممتد،  منته بقطع خفيف.  وُسمِّ

لتحقق داللة كلمة )ديك( فيه من خالل العملية الفيزيائية لتصويته.  
سمك:  كلمة تدل عىل حركة حرة متصلة جمتمعة متصلة،  منتهية بضغط أو وقف . 10

به،  وظهر  فيزيائيًا  كلمة )سمك(  لتحقق داللة  مك سمكًا،   السَّ ي  وُسمِّ خفيف.  
ذلك بحركته يف املاء. 

 انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  كر،  كح،  كف،  كع،  كت،  كثف،  كبت،  
كبح،  كبد،  كرب،  كيد،  كون... إلخ.   
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22 -   )ل( صوت يدل على حركة بطيئة متصلة الزمة.  

انظر إىل مآل داللة هذه الكلامت يف الواقع: 
دحل:  كلمة تدل عىل دفع شديد مؤرجح،  منته بحركة بطيئة متصلة الزمة.  نحو:  . 1

دحل الّرجل الّشارع.  
ع بتوقف،  منته بحركة متصلة بطيئة الزمة.  . 2 حبل:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد متجمِّ

ي احلبل حباًل،  لتحقق داللة كلمة )حبل( به.   نحو:  حبلت املرأة،  وُسمِّ
نحو:  . 3 الزمة.   متصلة  بطيئة  بحركة  منته  بجهد،   شديد  دفع  عىل  تدل  كلمة  دجل:  

األعور الّدجال،  وذلك ألنه يقوم بجهد وشدة لتغطية احلق.  
ي هنر دجلة بذلك،  لتحقق املعنى به.   وُسمِّ

نحو:  . 4 الزمة.   متصلة  بطيئة  بحركة  منته  بشدة،   مندفع  جهد  عىل  تدل  كلمة  جدل:  
ي النّهر الّصغري جدوالً،  لتحقق املعنى به.   اجلدال.  وُسمِّ

تفل:  كلمة تدل عىل دفع خفيف منفتح بضم،  منته بحركة بطيئة متصلة الزمة.  نحو:  . 5
عملية الّتفل املعروفة،  وهي قيام اإلنسان بالنّفخ اخلفيف مع إخراج رذاذ من الّلعاب،  
بُصورة خفيفة وبحركة الزمة متصلة،  ومنه أيضًا تفل األشياء،  نحو بقايا الّشاي بعد 

استخدامه وما شابه ذلك.  
ع ورخاوة،  منتهية بحركة بطيئة متصلة الزمة.  نحو:  البخل،  . 6 بخل:  كلمة تدل عىل جتمُّ

وهو إمساك اليد عن اإلنفاق حتى يف األشياء الرّضورية.  
ع بتواصل،  منته بحركة متصلة بطيئة الزمة.  نحو:  . 7 مجل:  كلمة تدل عىل جهد متجمِّ

حركة اجلمل،  احليوان املعروف.  
ع بحركة متصلة مددة،  منتهية بحركة بطيئة متصلة الزمة.  . 8 بصل:  كلمة تدل عىل جتمُّ

نحو:  نشأة البصل وصفة بنيته،  النّبات املعروف.  
أفل:  كلمة تدل عىل ظهور منقطع خفيف،  منفتح بضم،  منته بحركة متصلة بطيئة . 9
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الزمة.  نحو:  أفول الّشمس،  وكلمة )أفل( ال ُتستخدم إال عىل الّشء املتحرك الذي 
يسري يف طريقه إىل الغياب،  ومن هذا الوجه فرست داللة كلمة )أفل( بغاب،   وذلك 

من باب تفسري الّشء بمآله.  
ع بتواصل،  منته بحركة متصلة بطيئة الزمة.  نحو:  . 10 نمل:  كلمة تدل عىل سرت متجمِّ

حركة النّمل وحاله،  احلرشات املعروفة. 
 انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  ملز،  ملع،  ملح،  هلب،  هلج،  هلف،  هلث،  هلع،  

لوث،  لوط،  لوذ،  لوح... إلخ.   
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23 -   )م( صوت يدل على جمع متصل.  

انظر إىل مآل داللة هذه الكلامت يف الواقع: 
أم:  كلمة تدل عىل ظهور منقطع خفيف،  منته بجمع متصل.  نحو:  األم،  واإلمام،  . 1

واألمة.  واألمّي.  
دم:  كلمة تدل عىل دفع شديد،  منته بجمع متصل.  نحو:  الّدم.  . 2

﴿َفَكّذُبوُه َفَعَقُروَها َفَدْمدَم َعَلْيِهْم َرهّبُْم بَِذنبِِهْم َفَسّواَها﴾ ]  الشمس:  14[.  
ضم:  كلمة تدل عىل دفع شديد جّدًا،  منته بجمع متصل.  نحو:  ضم القايض الولد . 3

إىل أمه.  
زم:  كلمة تدل عىل بروز متصل،  منته بجمع متصل.  نحو:  زم اخلياط القامش.  ومنه . 4

بئر زمزم.  
جـم:  كلمـة تـدل عىل جهـد،  منته بجمـع متصل.  نحـو:  ﴿َوحُتِّبـوَن امْلَاَل ُحّبـًا مَجًّا﴾ . 5

] الفجر:  20[.  
6 .  ، صم:  كلمة تدل عىل حركة متصلة مددة،  منتهية بجمع متصل.  نحو:  حجٌر صمٌّ

ع فيه.  ومنه الصوم والصيام إذا قام  إذا كان متصاًل ببعضه دون ُوُجود شقوق أو تصدُّ
بنفسه وامتنع عن ممارسة يشء ما.  

تم:  كلمة تدل عىل دفع خفيف متوقف،  منته بجمع متصل.  نحو:  تم األمر.  . 7
غم:  كلمة تدل عىل غياب وتغطية،  منته بجمع متصل.  نحو:  غم اجلو عىل املسافرين.  . 8
رم:  كلمة تدل عىل تكرار،  منته بجمع متصل.  نحو:  رمت الّشء،  إذا قمت بجمعه . 9

وإصالحه.  ومنه الرّتميم.  
حرم:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد مكرر،  منته بجمع متصل.  نحو:  حرم بيت اهلل.  . 10

انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  مع،  مج،  مص،  مت،  مد،  مطر،  مضغ،  
مطل،  مض،  مرص،  مصد،  مصل،  مرش،  ملح... إلخ.    
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24 -   )ن( صوت يدل على ستر أو اختباء.  

انظر إىل مآل داللة هذه الكلامت يف الواقع: 
حصن:  كلمة تدل عىل تأرجح شديد منضبط بحركة متصلة مددة،  منته بسرت واختباء.  . 1

ي  البلد،  وُسمِّ أنفسهم ومحاية  الذي يستخدمه اجليش حلامية  املكان  نحو:  احلصن،  
احلصان حصانًا لتحقق احلامية واملنعة لراكبه به.  

ه إىل الّسرت واالختباء . 2 خن:  تدل عىل رخاوة،  منتهية بسرت.  نحو:  خن الّصوت،  إذا اجتَّ
أثناء صدوره.  

شحن:  كلمة تدل عىل انتشار مؤرجح بشدة،  منتٍه بسرت.  نحو:  شحن البضاعة.  . 3
الذي . 4 احلزن  نحو:   بسرت،   منته  متصل،   بارز  شديد  تأرجح  عىل  تدل  كلمة  حزن:  

يصيب اإلنسان لفقدان يشء عزيز عليه.  
شطن:  كلمة تدل عىل انتشار ودفع وسط،  منته بسرت وابتعاد.  نحو:  شطن املاء يف . 5

البئر.  وكلمة شيطان من شطن ال من شيط التي تدل عىل انتشار بجهد ممتد زمانيًا ودفع 
وسط،  وهي من شاط يشط شوطًا.  

سجن:  كلمة تدل عىل حركة حرة متصلة بجهد،  منتهية بسرت.  نحو:  الّسجن املعروف.  . 6
بطن:  كلمة تدل عىل مجع متوقف مندفع وسطًا،  منته بسرت.  نحو:  بطن اإلنسان،  . 7

باطن األمور. 
جفن:  كلمة تدل عىل جهد منفتح بضم،  منته بسرت.  نحو:  جفن العني،  جفن الّسيف.  . 8
دهن:  كلمة تدل عىل دفع شديد مؤرجح بخفة منته بسرت.  نحو:  دهن اجلدار بالّطالء.  . 9

ظن:  كلمة تدل عىل دفع ملتصق،  منته بسرت.  نحو:  ظن الّرجل بأخيه خريًا،  والظن . 10
هو شعور حيصل يف نفس اإلنسان بدرجات يبدأ من الشك إىل التغليب حتى اليقني،  

وسياق الكالم حيدد نوعية درجة الظن يف اإلنسان.  
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 انظر إىل باقي األمثلة،  فجميعها تنتهي بسرت واختباء،  يف الواقع:  دفن،  حن،  دكن،  لعن،  
كن،  قن،  زن،  أمن،  جحن،  جبن،  جرن،  سفن،  سكن،  سخن،... إلخ.   

انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  نمس،  نج،  نق،  هند،  نض،  نعل،  نز،  ند،  
نب،  ندم،  نقع،  نفخ،  نام،  نبع،  هنل.... إلخ.   

بند،  حنث،   الواقع: قنط،  ضنك،  جنح،  سند،   الكلامت يف  انظر إىل داللة وسط هذه 
حنك،  صنم،  جنب،  جنى،  جنث،  جنف... إلخ.   
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25  -   )هـ( صوت يدل على تأرجح خفيف،  منضبط.  

 انظر إىل داللة مآل هذه الكلامت يف الواقع: 
سفه:  كلمة تدل عىل حركة حرة متصلة منفتحة بضم،  منتهية بأرجحة خفيفة.  نحو:  . 1

اإلنسان الّسفيه.  
فقه:  كلمة تدل عىل فتح منضم منقطع بشدة،  منته بتأرجح خفيف.  نحو:  فقه الّتلميذ . 2

الّدرس،  إذا فهمه بسهولة ويرس.  
الذي . 3 العته  نحو:   خفيف.   بتأرجح  منته  بخفة،   مندفع  عمق  عىل  تدل  كلمة  عته:  

ُيصاب اإلنسان به،  وهو ضعف القدرة عىل اإلدراك والفهم.  
َشَدَه:  كلمة تدل عىل انتشار ودفع شديد،  منته بتأرجح خفيف.  نحو:  ُشِدَه زيد عندما . 4

سمع خرب نجاحه.  
ع مستقر،  منته بتأرجح خفيف،  نحو:  الولد شبه . 5 شبه:  كلمة تدل عىل انتشار متجمِّ

أبيه.  
صه:  كلمة تدل عىل حركة متصلة مددة،  منتهية بتأرجح خفيف.  نحو:  قولنا:  صه،  . 6

جلعل النّاس يقلصون حركتهم وأصواهتم إىل احلد األدنى.  
ع بتوقف،  منته بتأرجح خفيف.  نحو:  النّباهة واالنتباه.  . 7 نبه:  كلمة تدل عىل سرت متجمِّ
فره:  كلمة تدل فتح منضم مكرر،  منته بتأرجح خفيف.  نحو:  زيد يعيش حياة فرهة.  . 8
بتأرجح خفيف.  نحو:  اإلمام احلسني . 9 منته  بارز متصل،   نزه:  كلمة تدل عىل سرت 

إنسان نزيه.  
كنه:  كلمة تدل عىل قطع خفيف بسرت،  منته بتأرجح،  نحو:  كنه األمر،  أي:  ذاته.  . 10

انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  هب،  هز،  هم،  هس،  هش،  هطل،  هلع،  
هرع،  هوى،  هج،  هد،  هر... إلخ.   
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26  -   )آ -   ى( صوت يدل على إثارة وامتداد زمكاني.  

انظر إىل مآل داللة هذه الكلامت يف الواقع: 
سقى:  كلمة تدل عىل حركة حرة متصلة منقطعة بشدة،  منتهية بإثارة وامتداد.  نحو:  . 1

سقى زيد املاشية.  
ع متكرر،  منته بإثارة وامتداد.  نحو:  برى الّتلميذ القلم.  . 2 برى:  كلمة تدل عىل جتمُّ
سام:  كلمة تدل عىل حركة متصلة حرة،  جمتمعة بتواصل،  منتهية بإثارة وامتداد،  نحو:  . 3

يت السامُء سامًء،   سام اإلنسان بأخالقه،  وهي ال عالقة هلا بداللة العلو واالرتفاع،  وسمِّ
لتحقق داللة احلركة احلرة املجتمعة مع بعضها بصورة متصلة منتهية بإثارة وامتداٍد هبا.  

قولنا:  . 4 بإثارة وامتداد،  نحو  منته  مدى:  كلمة تدل عىل مجع متصل،  مندفع بشدة،  
مدى النّظر.  

رأى:  كلمة تدل عىل تكرار،  وظهور منقطع بخفة،  منته بإثارة وامتداد.  نحو:  رأى . 5
عمرو زيدًا.  

دعا:  كلمة تدل عىل دفع شديد بعمق،  منته بإثارة وامتداد.  نحو: الّدعوة إىل اهلل.  . 6
جرى:  كلمة تدل عىل جهد مكرر،  منته بإثارة وامتداد،  نحو:  جرى الولد يف امللعب.  . 7
سها:  كلمة تدل عىل حركة حرة متصلة مؤرجحة،  منتهية بإثارة وامتداد نحو:  سها . 8

القوم عن واجبهم.  
ي الغزال . 9 ع متصل مؤرجح بخفة،  منته بإثارة وامتداد،  وُسمِّ مها:  كلمة تدل عىل جتمُّ

مها،  لتحقق داللة الكلمة به.  
ع بتواصل،  منته بإثارة وامتداد.  نحو:  نام الّزرع.  . 10 نام:  كلمة تدل عىل سرت متجمِّ

انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  آب،  آدم،  آه،  آص،  آش،  آع.... إلخ.    



116

سامر إسالمبولي

27 -   )و( صوت يدل على ضم ممتد مكانيًا.  

انظر إىل مآل داللة هذه الكلامت يف الواقع: 
هبو:  كلمة تدل عىل مجع مؤرجح بخفة،  منته بضم ممتد،  وهو املكان أمام البيت.  . 1
رخو:  كلمة تدل عىل تكرار ورخاوة،  منتهية بضم ممتد،  وذلك إذا ارختى الّشء عىل . 2

نفسه.  
جرو:  كلمة تدل عىل جهد مكرر،  منته بضم ممتد،  وتطلق عىل صغار الكالب وغريها . 3

من احليوانات.  
األشياء . 4 حشو  ومنه  ممتد،   بضم  منته  منترش،   شديد  تأرجح  عىل  تدل  كلمة  حشو:  

املجوفة،  واحلشو من الكالم،  هو الّزائد الذي ال يضيف أي داللة أو معنى يف الواقع.  
الزمة  البياض  صفة  ألن  الكالم،   يف  حشو  أبيض  فكلمة  أبيض،   الّثلج  قولنا:  نحو 

للثلج،  ويدركها السامع وحده بداهة.  
حقو:  كلمة تدل عىل تأرجح منضبط ومنقطع بشدة،  منته بضم ممتد.  واحلقو:  هو . 5

مكان عقد اإلزار من اإلنسان.  
ي الوعاء . 6 دلو:  تدل عىل دفع شديد بحركة متصلة بطيئة الزمة،  منتهية بضم ممتد.  وُسمِّ

الذي يتدىلَّ يف البئر دلوًا.  
هَلو:  كلمة تدل عىل حركة بطيئة متصلة الزمة،  مؤرجحة بخفة،  منتهية بضم ممتد.  . 7

نحو:  هلو احلديث.  وهو احلديث الذي ال قيمة له وال يغريِّ واقعًا،  وال يتجاوز مكانه.  
شجر . 8 ومنه  ممتد.   بضم  منتهية  مكررة،   متصلة،   حرة  حركة  عىل  تدل  كلمة  رسو:  

الرّسو.  
رهو:  كلمة تدل عىل تكرار مؤرجح،  منته بضم ممتد.  . 9

فأو:  كلمة تدل عىل فتح خفيف وظهور منقطع بخفة،  منته بضم ممتد.  . 10
 انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  وقع،  وسط،  ورع،  ورق،  وعر،  وضع،  

وكس،  وكر،  وبر،  وتر... إلخ.   
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28 -   )ي( صوت يدل على جهد خفيف ممتد زمانيًا.  

انظر إىل مآل داللة هذه الكلامت يف الواقع: 
لوي:  كلمة تدل عىل حركة متصلة الزمة،  منضمة بامتداد،  منتهية بجهد خفيف ممتد.  . 1

نحو:  لوي احلديد.  
ثني:  كلمة تدل عىل دفع ملتصق خفيف بسرت،  منته بجهد ممتد خفيف.  نحو:  ثني . 2

القامش عىل بعضه.  
ع بحركة متصلة الزمة بطيئة،  منتهية بجهد ممتد خفيف.  نحو:  . 3 بيل:  كلمة تدل عىل جتمُّ

بيل الّثوب.  
طوي:  كلمة تدل عىل دفع وسط منضم ممتد،  منته بجهد خفيف ممتد.  ومنه:  طوي . 4

املالبس.  
كوي:  كلمة تدل عىل ضغط خفيف منضم بامتداد،  منته بجهد ممتد خفيف.  ومنه:  . 5

كوي الّثياب.  
جني:  كلمة تدل عىل جهد وسرت،  منته بجهد ممتد بخفة.  نحو:  جني املحصول. 6
ويل:  كلمة تدل عىل ضم ممتد بحركة متصلة الزمة،  منتهية بجهد ممتد.  نحو:  اهلل ويل . 7

الذين آمنوا،  ومنه الوالء.  
ويص:  كلمة تدل عىل ضم ممتد بحركة متصلة مددة،  منتهية بجهد ممتد خفيف.  نحو:  . 8

الوصاية عىل اليتامى.  
وعي:  كلمة تدل عىل ضم ممتد بعمق منته بجهد خفيف ممتد.  نحو:  وعي اإلنسان،   . 9

وهو االنتباه واليقظة واملعرفة.  
ي . 10 ع باستقرار،  منته بجهد ممتد خفيف.  وُسمِّ ظبي:  كلمة تدل عىل دفع ملتصق متجمِّ

الّظبي كذلك،  لتحقق هذه الّداللة به،  وهي الدفع امللتصق للقطيع ببعضه،  وحتركه 
بُصورة مجاعية بجهد ممتد خفيف. 

 انظر إىل داللة بداية هذه الكلامت يف الواقع:  يأس،  يم،  يبس،  يزن،  يرس،  يوم،  هيم،  
يمن،  يفن،  يتم... إلخ.    
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مجموعة األصوات المشتركة بأصل الداللة

أو وسط،   الشدة،  من ضعف،   الواقع حتصل بصورة خمتلفة  الفيزيائية يف  الظاهرة  إن 
أو قوة،  وظهر ذلك يف اللِّسان العريب بوجود األصوات املشرتكة يف الداللة األصلية مع 
اختالف يف صفة حصوهلا يف الواقع،  ومعرفة داللة صوت من املجموعة يضبط الداللة 
األصلية للمجموعة كلها،  ويتم البحث عن درجة قوة حصوهلا يف الواقع دون اخلروج عن 

املفهوم األصيل.  
انظر إىل هذه املجموعات: 

مفهوم الدفع احلر: ظهر هذا املفهوم يف أصوات األحرف التالية: . 1
ت-   دفع خفيف،  ط-   دفع وسط،  د-   دفع شديد،  ض-   دفع شديد جدًا.  

مفهوم الدفع امللتصق: . 2
ث-   دفع ملتصق خفيف،  ذ-   دفع ملتصق وسط،  ظ-   دفع ملتصق شديد.  

مفهوم احلركة بصورة عامة: . 3
س-   حركة متصلة حرة،  ش-   حركة منترشة ومتفشية،  ص-   حركة متصلة مددة

ل-   حركة متصلة ثقيلة الزمة.  
 مفهوم التأرجح: 4. 

 هـ-   أرجحة منضبطة خفيفة،  ح-   أرجحة منضبطة شديدة.  
مفهوم االمتداد:   . 5

 آ-   إثارة وامتداد زمكاين،  و-   ضم ممتد مكاين،  ي-   جهد ممتد زماين.  
 مفهوم اجلمع: 6. 

 ب-   مجع مستقر،  م-   مجع متصل.  
مفهوم وقف أو قطع احلركة: . 7

ك-   يدل عىل ضغط أو وقف خفيف،  ق-   يدل عىل قطع أو وقف شديد.  
مفهوم الغياب أو االختباء والسرت: . 8

غ-  يدل عىل غياب الشء،  ن -  يدل عىل سرت الشء وخفائه.  
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مدخل إلى فلسفة مفهوم جذر العربيـة الشاميـة

العضوية،  من ذلك  بدافع فطري،  إلشباع غرائزه وحاجاته  احلياة  ينطلق اإلنسان يف 
انطباعات  من  نفسه،   يف  عام  للتعبري  جنسه،   وبني  بينه  فيام  التواصل  إىل  اإلنسان  حاجة 
ومطالب جسدية ونفسية،  هذا السلوك دفعه إىل تنمية قدراته الفطرية،  وملكاته املكتسبة،  
للتفاهم والتخاطب،   باجلسد  والتعبري  مبتدعًا أسلوب اإلشارة  الواقع،   تفاعل مع  حيث 
اجتامعية،   كظاهرة  األولية  األبجدية  انطالق  منّصة  ذلك  فكان  والرمز،   بالرسم  مستعينًا 
التي  واجلغرافية،   واالجتامعية  البيولوجية  التطورات  من  املساعدة  العوامل  إىل  إضافة 
القدمني،  وهي خطوة مهمة بدأ معها حترر األيدي  انتصاب اإلنسان ومشيه عىل  زامنت 
ِمن  فِيِه  َوَنَفْخُت  َسّوْيُتُه  ﴿َفإَِذا  تعاىل:   قوله  ذلك  دلَّ عىل  بأعباء جديدة  للقيام  والسواعد 
البرش وعلم  72[،  وهي مرحلة فاصلة،  بني جاهلية  ]ص:  َساِجِديَن﴾  َلُه  َفَقُعوْا  ّروِحي 
بعد،   عن  والتخاطب  بحّرية،   باإلشارة  التعبري  تطوير  إتاحة  إىل  بعدها  أّدت  األنسنة،  
بأسلوب الطرق عىل الطبول واألشياء،  والعمل يف الصناعة،  والرمي واحلمل والقيام بعدة 
مهارات دقيقة،  وذلك من قبل )6000( سنة قبل امليالد،  فاجلاهلية األوىل متيزت باإلفساد 
)البيئي واالجتامعي( وسفك الدماء )باحلروب األهلية والتصفية اجلسدية(؛  لذا هنى اهلل 
فِي  ﴿َوَقْرَن  تعاىل:  قوله  بمظاهرها يف  الظهور  اجلاهلية وعدم  باألخالق  التشبه  تعاىل عن 

ُبُيوتُِكّن َوالَ َتَبّرْجَن َتَبّرَج اْلَجاِهلِّيِة االُوَلَى﴾ ]األحزاب:  33[. 
وما النفخ من الروح إاّل طاقة نفسية،  متولدة من تفاعل بعض خاليا القلب والدماغ،  
تبدأ يف وقت مدد من حياة اجلنني -   ولذلك مها أرشف األعضاء اإلنسانية-   وما بينها 
هي عالقة جدلية،  قال تعاىل: ﴿َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم ّمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا ّلَتْسُكنَُوْا إَِلْيَها 

َوَجَعَل َبْينَُكم ّمَوّدًة َوَرْحَمًة إِّن فِي َذلَِك الََياٍت ّلَقْوٍم َيَتَفّكُروَن﴾ ]الروم:  21[. 



122

سامر إسالمبولي

فالنفس ليس هلا جنس،  وهي كيان تتألف من أدنى وأعىل،  فاألدنى يف القلب،  واألعىل 
يف الدماغ،  لذلك تطرب النفس األعىل لألشياء الروحية،  وتطرب النفس األدنى لألشياء 
الغريزية،  ومعظم أحالم الناس منها،  قال تعاىل: ﴿الّلُه َيَتَوّفى األنُفَس ِحيَن ِمْوتِـَها َواّلتِي 
َلْم َتُمْت فِي َمنَاِمـَها َفُيْمِسُك اّلتِي َقَضَى َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِسُل االُْخَرَى إَِلَى َأَجٍل ّمَسّمى إِّن 

فِي َذلَِك الََياٍت ّلَقْوٍم َيَتَفّكُروَن﴾ ]الزمر:  42[.  
أما البهائم فهي ذات نفس أدنى )غريزية( فقط.  وقد ساهم عىل النطق األويل البدائي 
النطق الصويت،  هبة اخلالق لإلنسان،  وفيه قدرة إصدار نغامت خمتلفة،  يف  وجود جهاز 
لَِم  لُِجُلوِدِهْم  ﴿َوَقاُلوْا  تعاىل:  قال  احليوانية،   والظواهر  الطبيعة  حوادث  أصوات  ماكاة 
َشِهدّتْم َعَلْينَا َقاُلَوْا َأنَطَقنَا الّلُه اّلِذي َأنَطَق ُكّل َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم َأّوَل َمّرٍة َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾ 

]فصلت:  21[. 
املحيطة  الظواهر  رمز  اآلية  يف  واجللد  بيئته،   ابن  فهو  جلده،   من  اإلنسان  خيرج  وال 
يعيها  بائنة  بأصوات  تنطق  احليوانية،   الكونية والظواهر  أن األحداث  يف اإلنسان،  أي:  
واقعه  فيسقطها عىل  بوعي،  ويوظِّفها يف حياته،   يقلِّدها  فهو  بشفافية كونية،   اإلنسان،  
بحسب استشعار معناها الفطري،  كونه إنسان الفطرة،  فاإلنسان حييا متفاعاًل مع الطبيعة 
هبيجانه،  باعتبار اإلنسان كتلة من األحاسيس العضوية والنفسية،  تّم سجنه مع الزمن،  يف 
مخس حواس،  بفعل النظرة املادية املهيمنة عىل العامل،  ممَّا أدى إىل تقلُّص قدراته،  قال تعاىل: 
﴿َكاُنَوْا َأَشّد ِمنُْهْم ُقّوًة َوَأَثاُروْا األْرَض َوَعَمُروَهآ﴾ ]الروم: 9[،  ويذكر بعض الباحثني،  أن 
حضارة ما قبل الفرعونية،  هي لقوم عاد وكانوا عاملقة،  وهم بناة األهرام، والديناصورات 

حيواناهتم وقد تصاغرت أحجامهم عىل مدى سبعني ألف عام. 
مجيعًا،   البرشية  األبجديات  وأّم  العريب،   اللِّسان  أساس  األوىل  البدائية  األبجدية  إذًا،  
وهكذا ولدت األبجدية البدائية األوىل من رحم الكون،  وهذا ما قّرره علم التاريخ واآلثار 
األبجدية  ولدت  حيث  امليالد،   قبل  عرش  والثامن  عرش  اخلامس  القرن  مكتشفات  من 
اهلجائية األوىل يف أرض آسيا من بالد اليمن إىل بالد الشام،  وهي منطقة ضمن مناخ متنوع،  
موسمي حاّر ومعتدل فيه فصول أربعة،  يف هذه البيئة كانت الوالدة والبداية،  فلو ظهرت 
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األبجدية األولية يف غري هذه البالد جلاءت قارصة يف تعبريها،  قليلة يف مفرداهتا،  عاجزة 
عن استيعاب املحدثات،  غري قابلة للتطور والتقدم،  فكان االختالف البيئي،  وكثرة التنوع 
الذاكرة  ثراًء وغنًى طبيعيًا وتارخييًا يف  املناخ،  وتداول احلضارات،   يف األحياء،  وتقلُّب 

االجتامعية،  ما أدى إىل رفع سوية املقدرة اإلنسانية عىل اإلبداع والتجديد.  
 وأكثر ما يكون ذلك واضحًا،  لو أن األبجدية األولية ظهرت يف مناطق صحراوية،  أو 
يف أحد القطبني،  أو يف بالد ليس فيها تباين مناخي،  أو تاريخ حضاري،  إذًا النعكست 
مالمح البيئة عىل الذاكرة االجتامعية،  ما يؤثر عىل نتاج األبجدية اهلجائية بسبب خصائص 
القاحلة،  إضافًة إىل  الرملية  أو  الثلجية،   الواحدة  البيئة،  يف فقرها وركودها،  وصبغتها 

انعدام التجربة التارخيية،  املرتاكمة عرب الزمن.  
 ولكن شاء اهلل تعاىل أن تكون البيئة اآلسيوية،  رحم أصول األبجدية اإلنسانية،  حيث 
ولدت عرشات األبجديات،  وكانت أمهها أبجدية السومرية،  وأوغاريت،  يف رأس شمرا 
واألكادية والكنعانية والبابلية،  واآلشورية،  وأبجدية جبيل،  وأبجدية سيناء يف صحراء 
بالد الشام،  والتي ضمها رمسيس الثالث إىل مرص،  واألبجدية الرسيانية واآلرامية التي 
أبجدية  واستخدامهم  العددية،   كثافتهم  بسبب  اخلصيب،   اهلالل  أنحاء  كل  يف  سادت 
اآلرامية  ِذت  اختُّ الفاريس،   الساساين  العهد  ففي  احلد،   هذا  عند  األمر  يقف  ومل  سهلة،  
لتكون اللِّسان الرسمي املتداول يف مجيع املناطق اخلاضعة ململكتهم الواسعة،  يف بقعة متتد 
ما بني اهلند واحلبشة،  من هنا كان يطلق عىل اآلرامية )اإلمرباطورية الثقافية( من دون أن 

تكون هلم سلطة سياسية،  وهي حالة فريدة يف التاريخ.  
 وهكذا ظلت اآلرامية مخسة عرش قرنًا يف كل أنحاء اهلالل اخلصيب إىل القرن السابع 
امليالدي،  أي:  إىل وقت انتشار العربية احلديثة،  ومل تزل حتى اآلن،  لسانًا وآدابًا وطقوسًا 
الناس يف سورية،  وعىل نطاق ضيق  الشامية،  ويتكلم هبا  الكنائس  العديد من  قديمة يف 
يف بلدة صيدنايا ومعلوال،  ويف شامل رشق سورية،  وقد كانت لسان السيد املسيح )عليه 
السالم(،  إىل أن تولَّت فينيقيا )لبنان( هذه األبجديات املسامرية الكنعانية،  واهلريوغليفية 
صياغتها،   أعادت  أن  بعد  شاملة،   جامعة  أبجدية  استخالص  عىل  وعملت  املرصية،  
واستدركت الصور التعبريية بأسامء،  لتوضح وحتدد املعنى أكثر،  وبعد ذلك تم طرحها 
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من جديد،  وقد نبغ الفينيقيون بعملية التجديد لألبجدية العربية القديمة،  منسجمني مع 
الفطرة والطبيعة،  كام برعوا يف صناعة السفن،  وعلم املالحة والفلك واحلساب إضافًة إىل 
منتجاهتم  لتسويق  بالفينيقيني  يستعينون  كانوا  القبط  ملوك  أن  التجارة وغري ذلك،  حتى 
الفينيقيون عددًا  الواسعة،  وقد أسس  وصناعة سفنهم،  ويستأجرون ماّلحيهم خلربهتم 
من املوانئ حول شواطئ البحر األعىل )األبيض املتوسط( ابتداًء من ميناء صور وصيدا،  
وجزر كريت وصقلية،  وقرطاجة،  ومرسيلية،  وبرشلونة،  وتّم نقل منتجات وسلع مادية 
ى بـ )البحر األعىل( ثم  ومعنوية إىل الساكنني حول حوض البحر األبيض،  أو ما كان يسمَّ
الصالح،  عن طريق  الرجاء  إفريقيا رأس  الظلامت،  وحول  الربيطانية،  وبحر  اجلزر  إىل 

العقبة، ومضيق باب املندب.  
كام اجته الفينيقيون إىل اخلليج العريب حيث أرض املنشأ،  قبل استقرارهم يف بالد الشام،  
وقد قام تعاوٌن وثيٌق بني مرص القديمة وفينيقيا،  فكانت آثار مرص حيث ذهب الفينيقيون،  
لذا يظل الفضل األكرب للفينيقيني يف حتديد هذه احلروف اهلجائية،  مراعني يف ذلك عنارص 
التعليم األمثل،  ومن ثم انترشت هذه األبجدية من  البساطة يف اللفظ والرسم من أجل 
وا هذه احلروف  قبل املرصيني والسوريني لليونان،  وقد أمجع الباحثون عىل أن اإلغريق تلقَّ
عن الكنعانيني،  وقد أطلقوا عليهم لقب )فينكوس( فينيقي وتعني أصحاب التجارة،  من 

خشب األرز والسنديان،  والصبغة األرجوانية.  
وعنهام أخذت بقية شعوب حوض البحر األبيض،  وال غرابة يف ذلك؛  إذ يذكر التاريخ 
القديم أن طاليس كان عىل رأس احلكامء السبعة عند اإلغريق،  وهو من أبوين فينيقيني،  
الرياضية  العلوم  أدخل  من  وأول  األدنى،   والرشق  مرص  يف  تعاليمه  معظم  تلقى  وقد 

والفلكية إىل بالد اليونان،  كام عّلمها اآلراميون لسّكان آسيا الوسطى والرشقية.  
رة،    وعليه فإّن األبجديات األجنبية واألبجديات األوروبية يف أصلها هلجات عربية موَّ
ألن العربية لسان اجلامعة اإلنسانية األوىل،  حينام كانت البرشية أمة واحدة عىل األرض،  
حيث نشأت احلضارة اإلنسانية األوىل، يف آسيا موطن اإلنسان األول،  وامتدت من رشق 
إفريقيا إىل أواسط آسيا،  ومن البحر األسود إىل اليمن،  وذلك منذ حقبة العرص احلجري 
القديم،  طوال فرتة تؤلف نوعًا واحدًا متميزًا من الكائنات يف مواجهة األنواع األخرى،  
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أمم  إىل  الناس  فانقسم  تسلُّطًا واستغالالً،   بينهم،   بغيًا  والعلم  البينات  قبل جميء  وذلك 
إىل  الكريم  القرءان  إفناء اآلخر،  وقد أشار  إىل حّد  تعادي بعضها  متفرقة وخمتلفة  ودول 
ذلك يف قوله تعاىل: ﴿َوَما َكاَن النّاُس إاِلّ ُأّمًة َواِحَدًة﴾ ]يونس: 19[،  هذه األمة األوىل هي 
أّم البرشية مجعاء،  وهي منشأ األمم كافة،  لذا كان لساهنا منشأ األلسن قاطبة،  وكام اختار 

اهلل تعاىل آدم واصطفاه عىل البرش،  وجعل األنبياء نجومًا اجتامعية هلداية الناس.  
َيْهَتُدوَن﴾ ]النحل:   16[ اختار األرض املقدسة  قال تعاىل:  ﴿َوَعالَماٍت َوبِالنّْجِم ُهْم 
وما حوهلا،  لتكون مركز األرض )أم القرى(،  ومهد اإلنسانية األوىل،  لتكون قبلة العاملني،  
يشع منها نور احلضارة،  وجعل األبجدية العربية األوىل أنموذجًا،  لتكون حواء أبجديات 
العامل،  وأصل األرس األبجدية العليا للناس مجيعًا،  وقد تم تصدير اهلجائية العربية باختالفها 
خارج أرضها،  ومع الزمن سارت مهاجرة تدرجييًا ومتشعبة بأنحاء األرض،  وهناك تّم 
حتويرها،  بفعل االبتعاد عن املركز متأثرة بأبجديات مهجية،  فكانت غالبًا ما تعود األبجدية 
العربية إىل أرض املنشأ،  مكتسبًة خصائص أخرى إضافة إىل املخزون الوراثي،  ومندجمة 
من جديد من خالل السريورة والصريورة،  إىل أن وصل األمر يف النهاية،  إىل أن ال يفهم 
املتكلم بإحداها،  األبجديات األخريات،  ملا أصاب األبجدية من حتوير يف اللفظ واملعنى 

والرسم.  
رات  واملصوَّ لألبجديات  واستخالص  سرب  من  خاصة  الفينيقيون  به  قام  ما  ولكن   
وأسامء  يات  مسمَّ اختيار  ثم  ومن  القديم،   العريب  املوروث  من  ركام  خالل  من  التعبريية 
بعني  آخذين  مجيعًا،   البرشية  األبجديات  وجذر  أساس  لتكون  التعامل  وسهلة  معربة 
الشعوب األخرى،  هذا ال  النطق عند  التجارية،  وخصوصية  املراسالت  االعتبار صيغ 
يقل أمهية عن أهم نتاج حضاري ظهر يف تاريخ البرش ؛ مما أدَّى إىل حفظ األبجدية األولية 
من خالل أرس عليا عرب التاريخ،  فالكلدانية والسنسكريتية،  كلتامها من أرس أبجدية عربية 
أولية وبدائية آرامية،  وهي من األرس العليا للشجرة األبجدية،  التي أمّدت البرشية بالثقافة 
والتجربة اإلنسانية املرتاكمة،  منذ نشأة اإلنسان القديم،  والتي انحدرت منها أبجديات 
اهلندوأوروبية والالتينية،  وهي أصول األبجدية الغربية القديمة املشرتكة مع األبجديات 

املنطوقة كلها.  
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 لذا،  كثريًا ما نرى كلامت عربية ما زالت منطوقة باللفظ العريب القديم،  ونجد كثريًا من 
الكلامت،  وقد تم تعديل بعض ألفاظ حروفها لثقلها عىل لساهنم وصعوبة نطقها عندهم،  
من  ذلك  غري  إىل  متامًا  اللفظ  عكس  أو  األجنبي  لّلفظ  األحرف  أواخر  قلب  جرى  فقد 
التحوير،  بحسب وضعهم للقواعد دون مراعاة املنهجية العلمية إال التميز عن اآلخرين،  
ابتداء من اإلغريق الذين دّونوا األبجدية من اليسار إىل اليمني،  وأطلقوا أسامء بدل األسامء 

الفينيقية ] ألفا،  بيتا،  غاما،  ديلتا[ كام أفاد ذلك أهل االختصاص هبذا الفن.  
 لذا ننبه إىل يشء من طابع اخلصائص واملزايا للِّسان العريب،  وأوىل مزايا اللِّسان العريب 
طبيعية،   حوادث  أصوات  إىل  ونشأهتا  جذورها  يف  ترجع  العربية  األبجدية  أن  األويل،  
يتبني  أخرى  أجنبية  كلامت  مع  العربية،   الكلامت  قورنت  ما  وإذا  حيوانية،   وظواهر 
االختالف بني أبجديتنا وأبجدية الغري،  فالكلامت األجنبية ليس هلا جذور؛  ألهنا حصلت 
من حتوير كلامت أبجدية سابقة،  كاألبجدية الفرنسية واإلنكليزية واألملانية وغريها،  هي 
يف  أصبحت  التي  اليونانية  عن  األوروبية  األبجدية  اعتمدهتا  والتي  الالتينية،   عن  حتوير 

وقت الحق أساس ومصدر للكتابة القديمة.  
الطبيعة كام هي  التاريخ ليس هلا جذور يف  تبقى األبجديات احلديثة طافية يف   وهكذا 

األبجدية واللِّسان العريب.  
 إذًا،  العربية القرءانية جاءت مصدقة يف الوثيقة التارخيية اإلهلية واخلالدة،  وفيها أصل 
ِمَن  لَِتُكوَن  َقْلبَِك  َعَلَى  األِميُن  الّروُح  بِِه  ﴿َنَزَل  البرشية مجيعًا،  يف قوله تعاىل:  األبجديات 
196[.  لقد نزل    -193 ]الشعراء:   ُزُبِر األّولِيَن﴾  َلِفي  َوإِّنُه  ّمبِيٍن  َعَربِّي  بِلَِساٍن  اْلُمنِْذِريَن 
القرءان الكريم بلسان عريب مبني، وهذا اللِّسان موجود بكتب من قبلنا من زبر األولني،  
القرءانية،   العربية  األبجدية  العقل إلدراك جذر  إعامَل  العزيز،   كتابه  تعاىل يف  وقد طلب 

فقال: ﴿إِّنآ َأْنَزْلنَاُه ُقْرآنًا َعَربِّيًا ّلَعّلُكْم َتْعِقُلوَن﴾ ]يوسف: 2[.  
،  وليس اصطالحيًا،  أو وحيًا توقيفيًا،  وتدل  وهنا إشارة إىل أن أصل األبجدية عقيلٌّ
اآلية ضمنًا عىل طلب إعامل العقل؛  ألنه ال ُيتوقع الوصول إىل احلقيقة املذكورة إال به،  ويف 

آية قال تعاىل: ﴿إِّنا َجَعْلنَاُه ُقْرآنًا َعَربِّيًا ّلَعّلُكْم َتْعِقُلوَن﴾ ]الزخرف:   3[.  
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)َجَعْلنَاُه( يف اآليتني السابقتني؛  ألن  )َأْنَزْلنَاُه(،  ولفظ  وجيب أن نعي التفريق بني لفظ 
القرءان الكريم له وجود مسبق قبل أن يكون عربيًا،  وذلك يف كتاب مكنون،  قال تعاىل:  
اْلَعاَلِميَن﴾  ّرّب  ّمن  َتنِزيٌل  اْلُمَطّهُروَن  إاِلّ  َيَمّسُه  الّ  ّمْكنُوٍن  كَِتاٍب  فِي  َكِريٌم  َلُقْرآٌن  ﴿إِّنُه 
]الواقعة:  77-  80[،  ومن ثم أنزله اهلل تعاىل وجعله عربيًا،  فاجلعل تغريُّ يف الصريورة،  
فالصورة  لإلدراك،   قابلة  صورة  إىل  مدرك،   غري  شكل  من  الكريم  الكتاب  انتقل  أي:  
األوىل ال يمسها إال املطهرون،  ثم جاءت إلينا الصورة عن طريق الوحي،  عىل قلب سيدنا 
ممد ملسو هيلع هللا ىلص،  مرتمجة بالعربية،  منطوقة يف نفسه الزكية،  ومل يرد يف القرءان لفظ )لغة عربية(،  
بل لسان عريب،  وفرق بينهام فالقرءان نزل بالعربية،  أي:  بنظام صويت،  وما اللِّسان إال 
]الشعراء:   اْلُمنِْذِريَن بِلَِساٍن َعَربِّي ّمبِيٍن﴾  َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن  ﴿َعَلَى  أداة نطق،  قال تعاىل:  
194-  195[،  وذلك كي يستوعب كافة الناطقني بالعربية القديمة واحلديثة،  خاصة أن 

لفظ العريب يف القرءان مل تأت دون حرف الياء )عرب + ي( وهي ياء النسب،  وليس املراد 
النسب إىل أرض أو شعب أو لسان،  وإنام النسب إىل األصالة احلقيقية من الطبيعة،  ومن 
37[ أي:   َأْتَرابًا﴾ ]الواقعة:   ﴿ُعُربًا  الفطرة واخلليقة،  قال تعاىل واصفًا حور أهل اجلنة: 
﴿َوَبّشِر  تعاىل:   قال  الدنيا،   متشاهبات  ليست من  احلقيقة،   حور حقيقية أصيلة من عامل 
اّلِذين آَمنُوْا َوَعِمُلوْا الّصالَِحاِت َأّن َلُهْم َجنّاٍت َتْجِري ِمن َتْحتَِها األْنَهاُر ُكّلَما ُرِزُقوْا ِمنَْها 
ِمن َثَمَرٍة ّرْزقًا َقاُلوْا َهـََذا اّلِذي ُرِزْقنَا ِمن َقْبُل َوُأُتوْا بِِه ُمَتَشابِهًا َوَلُهْم فِيَهآ َأْزَواٌج ّمَطّهَرٌة َوُهْم 

فِيَها َخالُِدوَن ﴾ ]البقرة:  25[. 
القرءاين يعني:  أس األسس وأصل األصول وجذر اجلذور،  وكل ما   فلفظ )عريب( 
هو فطري وحقيقي وطبيعي،  فإذا كان القرءان املجيد ال يقّر بحدود جغرافية؛  ألنه ديٌن 
الدين اإلسالمي خطابه  أن  فهذا مال،  فكام  ،  فكيف يكون لسانه قوميًا مدودًا ؟  كوينٌّ
عاملي إنساين،  فإن لسانه أيضًا كوين إنساين،  فاإلنسان األول الذي َعرّب وأفصح عن ذاته،  
بتفاعله وانفعاله أثناء ظهوره عىل مرسح التاريخ،  بدأ مع األنسنة،  والتي هي نقطة التحول 

عن احليوانية.  
غرائز  عىل  حياته  فتقوم  طبيعته،   يعيش  احليوان  بينام  عامله،   يبني  بأنه  يتميز  فاإلنسان 
فهو  ملشيئته،   ختضع  ذهنية  صورًا  األشياء  يتمثل  اإلنسان  بينام  ومعينة،   مددة  أغراضها 



128

سامر إسالمبولي

اهلل يف عمران  لذا،  هو خليفة  ذاته.   نفسه،  ويعي  فهو سيد  يشتِّتها،   أو  نفسه  ُينشئها يف 
ب عن نفسه وبيئته.   اٌب،  عرَّ األرض،  ومن ذلك ُأطلق عىل اإلنسان األول عريّب؛  ألنه عرَّ
نقطة  فهي  باهليجان،   الطبيعية  الظواهر  عن  للتعبري  امتداٌد  إال  البرشي،   اللِّسان  وما   
هذه  أصبحت  عهد  إىل  الطبيعي،   اهليجان  عن  معربة  األصوات  كانت  عهد  من  التحول 
األصوات كلامت تفصح عام جييش من معاين يف النفس،  تعريبًا عن شخصية الفرد والقوم 
بت  ومن حوله،  فمن هنا كان اإلنسان األول عربيًا بالوعي،  وكانت الناس أمًة واحدًة عرَّ
عن نفسها باللِّسان العريب املبني؛  ألن األمة العربية هي األم األوىل للبرشية مجعاء،  فالناس 
إنسانية عاملية، كلكم آلدم وآدم  عرب يف أصلهم،  وبجذور لساهنم عرب،  فهي أصيلة 
من تراب،  فالعروبة ليست قومية،  بل أصالة إنسانية عاملية،  ألن القومية شعوبية دخيلة،  
وهبوط عن مستوى اإلنسانية،  وعصبية مقيتة وعنرصية بغيضة،  فال يتميز اإلنسان بعرقه 

أو طائفته.  
 قال تعاىل:  ﴿َيَأّيَها النّاُس إِّنا َخَلْقنَاُكم ّمن َذَكٍر َوُأْنَثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوَقَبآئَِل لَِتَعاَرُفَوْا 

إِّن َأْكَرَمُكْم َعنَد الّلِه َأْتَقاُكْم إِّن الّلَه َعلِيٌم َخبِيٌر ﴾ ]احلجرات:  13[.  
وهكذا انحدرت األبجدية جياًل بعد جيل،  وخضعت لتغيريات الصريورة مع الزمن،  
الصوتية  والسمة  الشء،   بني  الربط  إىل  التقليد  من  النشأة  بمراحل  البرشي  الكالم  فمّر 
والربهان  والتفكري  التعلم  بدأ  وبعدها  املجّرد،   إىل  املشّخص  من  انتقل  ثم  ومن  للشء 

املجرد.  
 فاألبجدية العربية إذًا،  ليست اصطالحية من وضع الناس،  بل عمل البرش عىل إنتاجها 
حتت عناية اهلل عز وجل،  بشكل فطرّي اجتامعّي تراكمّي،  خالل سنني طويلة،  لذا،  نرى 
املقاطع الصوتية اهلجائية،  ماكاة لظواهر طبيعية وحيوانية،  قّلدها اإلنسان بدافع فطري يف 
بناء عالقات اجتامعية،  آخذًا بعني االعتبار مفهوم املقطع الصويت من خالل شفافية حّسه 
الفطري،  حيث تّم ربط األصوات ببعضها ماكاة للطبيعة يف مجعها لصوتني معًا بحسب 
الظروف واألحداث،  من أصوات بركانية ورعود وشالالت مائية وأصوات هبيمية أمثال:  
)بم،  طم،  خر،  غر،  صص،  هو،  مو،  قب،  فقفق،  قاق،  غاق،  قيق،  نق،  بق،  باء،  ماع(. 
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فكانت أبجدية بدائية ذات مقاطع أحادية وثنائية أولية،  ومل تكن موصولة يف األساس 
إال جزئيًا،  وقد تم وصلها كليًا بعد أن نزل القرءان الكريم،  ومجع اخلليفة عثامن بن عفان 
)ريض اهلل عنه( املصحف املجيد،  وعىل ذلك تّم حفظه ونرشه،  مع علمنا بقصور قواعد 
النحو عن تغطية اخلطاب القرءاين،  فهو ذو بنية داخلية خاصة،  وِصيَغ صياغة حتدٍّ بياين 

وإحكامي.  
 إذًا،  تطورت األبجدية متأّثرًة باخللفية املعرفية وامُلعطى االجتامعي،  واحلاجة إىل التعبري 
عاّم يطابق الواقع واحلال،  فالعربية ليست من اصطالح قومية،  أو من قبل قوٍم من العقالء 
أّن هذه  تسمية  إطالق  مثل  معينة،   معاٍن  للداللة عىل  معينة  ألفاظًا  اجتمعوا واصطلحوا 
سامء وهذه أرض وهذا ماء،  وهذا جبل...  للداللة عىل معاٍن معينة،  وإنام عملية فيزيائية 
الذاكرة االجتامعية،   بعد جيل عرب  انحدرت جياًل  اجتامعي،   تراكمية،  وانفعال وتفاعل 
فكام مّر نظام الكون،  بأطوار مضطربة وعنيفة بظواهره الطبيعية،  واستمر يستقر تدرجييًا 
من خالل السريورة والصريورة التارخيية،  فالعالقة جدلية بني األبجدية واستقرار ونضج 
العقل االجتامعي ونمو الفكر اإلنساين،  ثم نزول الوحي القرءاين رمحة للعاملني،  فاألبجدية 
العربية قابلة لإلدراك العقيل؛  ألن لكل مقطع صويت داللة مستمدة من اجلذر الكوين له،  
وليست هي أسامء اصطالحية ال صلة هلا بالواقع،  كام هو شائع بأهنا وحٌي من السامء أو 

اصطالٌح من قبل عقالء البرش.  
قال تعاىل: ﴿َوَعّلَم آَدَم األْسَمآَء ُكّلَها﴾ ]البقرة: 31[.  

لصفات  واكتساب  هداية  فالتعليم  البرش،   جنس  اسم  وآدم  وسم،   من  فاالسم   
قبل  الثالث  األلف  بداية  يف     - معلوماته  اإلنسان  دّون  أن  فمنذ  وخصائصها،   األشياء 
والصور  القديمة،   املسامرية  فالكتابة  األلسن،   نشوء  عن  األدلة  لنا  توافرت     - امليالد 
الدليل  بينونتها  يف  تتضمن  املكتشفة  النصوص  أول  هي  الفرعونية  )اهلريوغليفية(  املعرّبة 
بالداللة  احلسية،   الصور  الرتباط  وذلك  البيئية،   باألصوات  األلسن  نشوء  ارتباط  عىل 
عىل املقاطع اللفظية للكلمة،  فكل صورة متثل حرفًا،  وَقْرُن الصوت بالصورة،  هو أحد 
وسائل التعليم املتنامية،  مع وعي اإلنسان يف مراحل الطفولة األوىل،  عىل مستوى الفرد 
واملجتمع اإلنساين البدائي واألويل وإىل اليوم،  ثم تواىل اللِّسان األويل،  من خالل فصل 
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يات،  حلاجة التعبري بأسلوب أسهل،  فالرتميز  الصورة عن الرمز،  أي:  إفراد أسامء املسمَّ
لألبجدية البدائية تطور من التعبري بالرسوم،  إىل املقطع الصويت األحادي،  وهي األبجدية 
التي تعلمها اإلنسان عن طريق علم اهلداية واالكتساب،  ولكي يتجنب الفينيقي أيَّ قصور 
والنسب  والفرح  واحلزن  كاخلوف  له،   صورة  ال  ما  عىل  للداللة  التعليمية،   الطريقة  يف 

اإلضافية والتوصيفية والنسب الكالمية وغريها.  
عمد إىل إضافة أسامء ال تدل عىل ذات الصورة أحيانًا،  إنام عىل خاصية ترتبط هبا،  كحالة 
أو وظيفة عضوية تتعلَّق بمكانة أو كثرة،  أو ما اشُتهر به الشء عرب التاريخ،  فالرتاكم املعريف 
به  البحرّي الذي اشتهرت  التجاري  النشاط  أدى إىل نقلة نوعية عندهم،  بسبب حصيلة 
فينيقيا،  فعملوا عىل وضع أبجدية سهلة االستعامل يف املراسالت التجارية والتواصل مع 
الشعوب األخرى،  وذلك من خالل مجع وسرب ودراسة األبجديات املوروثة عرب التاريخ،  
ومن ثم استخالص أبجدية جامعة شاملة بسيطة بعيدة عن التعقيد للتداول الدويل،  هذه 
السابع عرش  القرن  منذ  الفينيقية،   الكنعانية  إىل  نسبة  الشامية  بالعربية  اشتهرت  األبجدية 
واخلامس عرش قبل امليالد،  وقد أسقط الفينيقيون،  بعض احلروف الصامتة غري املنطوق 
هبا يف العربية القديمة إال نادرًا،  كحرف )َكى،  َبى،  َف( بالتفخيم،  كام تنطق يف وادي النيل،  
وحرص احلروف يف )28( حرفًا،  كام أسقط الفينيقيون ستة أحرف خارج أرضهم،  وهي 
الشعوب  لتداول  اللفظ،  غري مالئمة  اجلرس،  عسرية  ثقيلة  أهنا  والسبب  )ثخذ ضظغ( 
أسامع  عىل  ثقيلة  النطق،   يف  األداء  مستصعبة  وهي  أبجديتهم،   علموها  التي  البحرية،  
زالت هذه  وما  الصحراء،   تألف خشونة  ومل  البحرية،   احلياة  لينة  اكتسبت  التي  األمم،  
األبجدية منذ نزول القرءان الكريم،  تنتظر الذهنية العربية األصيلة،  لتتفتق عن إبداعات 

اللِّسان العريب القرءاين،  ثقافيًا وعلميًا وعامليًا.  
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نظام رسم األبجدية العربية الشامية )الفينيقية( والحالية: 

نظام أسماء وصور األبجدية العروبية الفينيقية: 

ي ط  ح  ز  و  هـ  د  ج  ب  ا 

ت ش  ر  ق  ص  ف  ع  س  ن  م  ل  ك 
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رات الفينيقية االسم والمصوَّ

الصورةاالسماحلرف
ثورأوالفآ
بيتبتب
جملجوملج
بابدوالتد
تلويح باليدهاهـ
مسمار بزاويةواوو
حربة او سالحزينز
حائط او سياجحطح
حيةططاط
يديودي
كتفكافك
ليثالبدل
ماءميمم
سمكةنونن
دعامةسامكس
حاسة البصرعنيع
فمفاف
فخ او منجلصاديص
أذنقوفق
رأسريشر

سشنيش
عالمةتاءت
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داللة األحرف عند الفينيقيين

)آ(  - مفهوم كتاب األلف  - )أوالف،  ثور( 

ألف األبجدية،  هو الكتاب األول يف كل األبجديات البرشية،  واألكثر ورودًا يف القرءان 
الكريم،  والنطق احلايل )آ( أما يف الفينيقية فاسمه )ُأالف( وأصل مسمى هذا احلرف صورة 
يف  يكمن  والتي  )ُأالف(  )آ(  األلف  صوت  لشجرة  األبجدية  البذرة  إىل  رمز  وهو  )ثور( 
داخلها مكونات النبات الرمحاين،  ومن خالل الذاكرة يتم استجالء املعنى من َقْرِن املعقول 
باملحسوس،  فتتفتق عن املعاين التي أوحت به،  حتى كتاب األلف يف اليونانية،  والالتينية،  

.)ox( )ينحدر من ساللة األصل الفينيقي )ثور
وهذا  غريه،   عن  خيتلف  به  خاص  معنى  الفينيقية،   العربية  األبجدية  يف  كتاب  ولكل 
َيَر  ﴿َأَوَلْم  تعاىل:  قال  الفينيقية  العربية  عن  واملنبثقة  احلالية،   العربية  األبجدية  عىل  جيري 
اّلِذيَن َكَفُرَوْا َأّن الّسَماَواِت َواألْرَض َكاَنَتا َرْتقًا َفَفَتْقنَاُهَما َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَمآِء ُكّل َشْيٍء َحّي 
َأَفاَل ُيْؤِمنُوَن﴾ ]األنبياء: 30[، فاآلية تدل عىل نمط انكشاف الوجدان،  بتجاوبه بني قطبيه 

احلس واملحسوس،  فاملأل األعىل )السموات( والطبيعة )األرض(.
يات أصلية،   ولقد اختذ الفينيقيون،  بعبقرية إنسان الفطرة صورًا تعبريية،  لتكون مسمَّ
فتجتمع  األبجدية،   األصوات  منظومة  تشكل  وحكمة،   بعنايٍة  خمتارة  أسامٌء  عنها  تنبثق 
الناس عليها،  وقد سّلموا هبا،  من خالل عملية انتخاب إبداعي،  من بني ركام من الرسوم 
إجياد  الفينيقيني،   عمل  فكان  ختاطب،   كأداة  الناس  بني  سائدة  كانت  والتي  التعبريية،  
معياٍر  عىل  الناس  جلمع  اليسار،   إىل  اليمني  من  ابتداًء  تكتب  األصوات،   ملعاين  قاموٍس 
واحٍد،  لتسهيل وتبسيط عملية التواصل بني الناس،  ومع الزمن أصبحت بمنزلة جينات 
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األبجدية احلالية،  من ذلك صورة الثور،  والتي اخترصت فيام بعد فأصبحت صورة رأس 
[ والذي أطلقوا عليه اسم )أوالف( واملراد منه  التايل ]  الرمز  ذ بدالً عنها  ثور،  ثم اختُّ

اإلرشاد إىل أحد أبرز صفاته،  واملقصودة باالسم )ُأالف( الذي يؤلف املد.
ر ثور،  مع األخذ بعني االعتبار،  أطوار  وبذلك استطاعوا حتديد املعنى املراد من مصوَّ
تعكس  الصورة،   إىل  نظرهتم  فكانت  التجريد،   إىل  البدائية  املرحلة  اإلنسان،  من  انتقال 
ركام من موروث التجربة اإلنسانية،  إذ توحي بحزمة من اإلحساس واالنطباع الشعوري،  
وهذا مفتاح الولوج لكتاب األلف،  وهبذه النظرة العبقرية إىل الثور،  استطاع الذهن العريب 
من  به  تتميز  ما  أبرز  وبني  الوثني،   املادي  البهيمة  كيان  بني  يفصل  أن  وبفطرته،   األول 
دها من جسدها،   صفات عملية،  ومل يقف عند هذا احلد،  بل وّظف الداللة،  بعد أن جرَّ
مستخدمًا روحها،  وجعلها أداة ُتعرب عن نفسه،  وتواصله مع غريه،  فرأى يف الثور كتلة 
من اهليجان واالنفعال،  يعرب هبا عام بنفسه من انطباعات شعورية،  متتد باجتاه الطرف اآلخر 

من بني جنسه.
هنا تكمن عبقرية الفينيقي -   عرب بالد الشام الذين هاجروا من البحر األدنى )اخلليج 
الثور،   هيجان  من  املعنى  هذا  باستعارهتم   - املتوسط(  )البحر  األعىل  البحر  إىل  العريب( 
الوجه  من  اليونان،   إىل  الفينيقيني  قدوم  وحني  جنسهم،   بني  بني  التواصل  عن  للتعبري 
البحري )لسورية ولبنان وفلسطني( قدموا هلم هذه األبجدية التي مل يعرفها اإلغريق من 
قبل،  وقد عرفت باحلروف الفينيقية عندهم،  فعمدوا إىل خمالفتهم للتميز،  فكتبوا األحرف 
من اليسار إىل اليمني،  وجعلوا رمز الثور بشكل قائم من ]  إىل A[ وما زال إىل اليوم يف 
األبجدية الغربية.  انظر اجلدول التايل،  الذي يبني تطور ألف الثور الفينيقي،  عريب غريب: 
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وهكذا أدرك اإلنسان األول والبدائي،  بام فطر عليه من علم اهلداية،  التميز والتشابه بني 
العالقتني اإلنسانية والبهيمية،  فربط بني هيجان الثور املمتد اندفاعًا نحو املنظور،  وطريقة 
آَدَم  َوَعّلَم   ﴿ الكون:  قراءة  استطاع  القراءة،   عىل  القدرة  هبذه  البيئة،   مع  البرش  تواصل 
األْسَمآَء ُكّلَها﴾ ]البقرة: 31[،  فاهلل تعاىل علم آدم بنفس الطريقة،  من خالل إثارة انتباهه 

يات،  والتي تفيض منها أسامؤها،  من خالل تباين سامهتا،  يف كتاب الكون. إىل املسمَّ
  قال تعاىل: ﴿ُقْل ِسيُروْا فِي األْرِض َفانُظُروْا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق﴾ ]العنكبوت: 20[ وقوله: 
َم  ْحَمُن َعلَّ َماَواِت َواألَْرِض﴾ ]يونس: 101[ وقوله تعاىل: ﴿ الرَّ ﴿ُقِل انُظُروْا َماَذا فِي السَّ
َربَِّك  بِاْسِم  ﴿اْقَرْأ  تعاىل:  وقوله   ]4   -1 ]الرمحن:  اْلَبَياَن﴾  َمُه  َعلَّ نَساَن  اإْلِ َخَلَق  القرءان 
والكواكب،   النجوم  والقمر،  وسائر  الشمس  1[ من ذلك ظاهرة  ]العلق:  َخَلَق﴾  الَِّذي 
وحوادث الرباكني،  والزالزل،  والرعد،  والربق،  واألصوات احلية،  واحلركات الطبيعية،  
واألضواء،  واأللوان،  وكل هذه األنواع واالختالفات،  شّكلت عنده خلفّية من املعاين،  

تنسجم وتنطبق مع مسامها،  وتناَقلتها األجيال عرب الذاكرة االجتامعية.

احلرف القدمي ألف
بدأ من صورة ثور

الفينيقية البدائية 
والعبرية

اآلرامية البدائية

العربية احلديثة

العبرية احلديثة

االجنليزية 
احلديثة

اوروبية

التينية
اليونانية 
القدمية

رسم كنعاني

نقش بابلي

ا،أ،آ

א

A

ومع مرور الوقت أصبح احلرف ألف

صبح كذلك احلرف A يف االجنليزية
وأ
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ى،  قابلـة لـإلدراك البـرشي يف اللِّسـان العريب    لـذا نـرى العالقـة بـني االسـم واملسـمَّ
املبـني،  فصـوت األلـف )آ( اشـُتق منـه معنـى صلـة األلفـة،  بـني النـاس والبيئـة،  وهـو 
باألصـل رصخـة شـعورية،  تـدل عـىل طلـب النجـدة واملـَدد مـن الغـري،  وهـو صـوت 
مـّدّي،  وهـو أحد أزواج الثالثـي )آ - و- ي( ويعمـل عىل النطق مّدًا مـع بقية األصوات 
املتصلـة بـه،  قـال تعـاىل: ﴿َوَأّلـَف َبْيـَن ُقُلوبِِهـْم﴾ ]األنفـال: 63[،  وقـال عّز مـن قائل: 
﴿َواْعَتِصُمـوْا بَِحْبـِل الّلـِه َجِميعـًا َوالَ َتَفّرُقـوْا َواْذُكـُروْا نِْعَمـَة الّلِه َعَلْيُكـْم إِْذ ُكنُْتـْم َأْعَدآًء 

َفَأّلـَف َبْيـَن ُقُلوبُِكـْم َفَأْصَبْحُتـْم بِنِْعَمتِـِه إِْخَوانًا ﴾ ]آل عمـران: 103[ .
ـَتاء  الشِّ ِرْحَلـَة  إِياَلفِِهـْم  ُقَرْيـٍش  يـاَلِف  تعـاىل: ﴿إِلِ قـال  وُيؤلـف،   َيألـف  فاإلنسـان 
ْيـِف﴾ ]قريـش: 1-  2[ فهـو يتكيـف مـع املتغـريات الطبيعيـة واالجتامعيـة ؛ ممـا  َوالصَّ
أفـاد كتـاب األلـف،  معنى الثـورة والتثويـر،  وإثـارة املعـاين يف الواقع ومعـاين الكلامت،  
قـال تعـاىل: ﴿َوَأنَزْلنَـا ِمـَن الّسـَمآِء َمـآًء بَِقـَدٍر َفَأْسـَكنّاُه فِـي األْرِض َوإِّنـا َعَلَى َذَهـاٍب بِِه 
َلَقـاِدُروَن﴾ ]املؤمنـون: 18[ وقولـه تعـاىل:  ﴿َوَجَعْلنَـا ِمـَن اْلَمـآِء ُكّل َشـْيٍء َحـّي َأَفـاَل 
ُيْؤِمنُـوَن﴾ ]األنبيـاء:  30[ وقولـه: ﴿ ُقـْل َمـن َيْرُزُقُكـم ّمـَن الّسـَمآِء َواألْرِض﴾ ]يونس: 

31[ وقولـه:  ﴿َوفِـي الّسـَمآِء ِرْزُقُكـْم َوَمـا ُتوَعُدوَن﴾]الذاريـات: 22[ .

فنالحظ موضع األلف )آ( في الكلمات،  يدل أن السماء تتصل باألرض،  عن طريق 
من  الرزق  وأن  بالسماء،   اإلنسان  صلة  معاني  تثير  الثور،   فألف  وتبخرًا،   نزوالً  الماء 
السماء،  ليس بيد أحٍد من البشر،  وأن خزائن رحمته تسبح في السماء،  وال سلطة ألحد 
عليها،  وأن وراء هذه األسباب رب العالمين،  في قوله: ﴿ ُقْل ِسيُروْا فِي األْرِض َفانُظُروْا 
َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق﴾]العنكبوت: 20[،  والمقصد ليس المشي،  ألن األلف تدل على إثارة 
األرض،  في قلبها واستخراج ما في بطنها،  من طاقات وعلوم،  وقوله: ﴿ كاُنوا َأَشدَّ ِمنُْهْم 

ا َعَمُروَها﴾]الروم: 9[ وهي تبين ما قبلها من آية. ًة َوَأَثاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَها َأْكَثَر ِممَّ ُقوَّ
رون-   َأَفال َتعقلون-   َأَفال َينُظرون( وكلها جاءت إلثارة    وكثريًا ما ورد قوله: )َأَفال َتَتَفكَّ
الفكر والعقل،  والنظر باملنظور،  بل القرءان يف معظم خطاباته موّجٌه للعقل،  وبذلك تم 
الفينيقية،  فكانت تلك أداة الصلة،  مع الطرف  الربط بني اسم )ُأالف( وصورة )الثور( 
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بدل  التواصل،   أجل  من  بينهم،   فيام  بالنفس  عاّم  والتعبري  الذات،   للَعْرب عن  اآلخر،  
الرصاخ واإلشارة باأليدي،  أو الرسم عىل الرتاب واجلدر الصخرية،  والتي كانت متارس 

منذ غابر التاريخ.  
إذًا،  احلرف،  أو الصوت،  أو الكتاب،  كلها معاين لشء واحد،  يف حاالت خمتلفة،  
فاحلرف يدل عىل اخلط،  والصوت عىل النطق،  والكتاب عىل القراءة،  وله معنى جتريدّي،  
هو اإلمام لكل املعاين،  أينام وقع يف الكلمة،  حتى يف معنى املثنى،  فألف االثنني تفيد األلفة،  
والصلة والربط بني اثنني،  صلة ثنائية أو زوجية،  لذا ال ُبدَّ من املحافظة عىل نظام خمارج 
التالوة  اإلنسان،  وذلك عن طريق ضوابط علم  النطق عند  الصوت،  من خالل جهاز 
ومعناه،   الصوت  بني  فالربط   ]121 تاَِلَوتِِه﴾]البقرة:  َحّق  َيْتُلوَنُه  اْلكَِتاَب  آَتْينَاُهُم  ﴿اّلِذيَن 
والذي هو هنا صدى حركة اللِّسان عند حدوث الصوت،  وإضافة إىل هذا النظام،  جيب 
مراعاة نظام احلرف يف الكلمة،  يف أوهلا أو أوسطها أو آخرها،  فكل صوٍت يضيف شيئًا من 
خصائصه،  مندجمًا مع غريه إىل هناية الكلمة،  حتى تصبح كيانًا واحدًا،  وألن لكل حرٍف 
موجٌة وتردٌد خاٌص فيه،  تشكل شخصيته املستقلة،  والتي متيزه عن غريه من األحرف،  لذا 
حينام تنطلق موجة احلرف من إنسان روحاين،  فإن هلا أثرًا طيبًا يف معاجلة أمراض النفس 

البرشية،  فاملوجة الصوتية تتأثر بأحوال النفس اإلنسانية سلبًا وإجيابًا.  
 إذًا،  معنى إثارة الصلة املمتدة،  املستوحاة من كتاب األلف،  يقوم عليها نظام الكون،  
حيث إن ذرة اهليدروجني -   وهي أحد عنارص بنية الكون األساسية -   تتصل بسائر أطراف 
الت والصالة،   الكون،  وكذلك السامء ترسل،  واألرض تستقبل،  واإلسالم يدعو إىل الصِّ
لتتم الصلة بني الوجود وواجب الوجود ﴿ُهَو اّلِذي ُيَصّلي َعَلْيُكْم َوَماَلئَِكُتُه﴾ ]األحزاب: 
43[ فالصالت يف عامل الفيزياء،  من خالل نظام اجلذب والنبذ،  ويف عامل البيولوجيا،  من 

خالل عالقة عضوية،  أو فكرية،  أو روحية ﴿َأَلْم َتَر َأّن الّلَه ُيْزِجي َسَحابًا ُثّم ُيَؤّلُف َبْينَُه﴾ 
]النور: 43[، ﴿َخَلَق اإِلنَساَن ِمْن َعَلٍق﴾ ]العلق: 2[ أي:  من مجموعة عالقات كيميائية.  
وهكذا استمر تطور األبجدية،  إىل زمن نزول القرءان الكريم،  حيث كمل وتّم بناء   
إىل  مجيعًا،   األبجديات  أّم  لتكون  األبجدية،   معاين  أصل  استقرت  وبذلك  املبي،   البيان 
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يوم الدين،  ثم أضيفت خدمات توضيحية تسهيلية،  بام اكتسب اإلنسان من علوم،  من 
)الفتح والكرس والضم  الصوت،  من حركات  الفعل،  وأثره عىل معنى  نظام قوى  ذلك 

والسكون( وتنوع االستعامل )ا،  أ،  آ( وغري ذلك...  
إذًا،  القرءان الكريم صيغ هبذه األبجدية العربية يف قوله: ﴿إِّنا َجَعْلنَاُه ُقْرآنًا َعَربِّيًا ّلَعّلُكْم 
يف  صريورة  فاجلعل    ،]195 ّمبِيٍن﴾]الشعراء:  َعَربِّي  بِلَِساٍن   ﴿ ]الزخرف:3[  َتْعِقُلوَن﴾ 

كتاب اهلل تعاىل.  
 اخلالصة:  إن مفهوم كتاب األلفة،  ألف )آ( يدل عىل معنى إثارة صلة وامتداد،  أو إثارة 

كونية،  باألبعاد كلها ضمن نظام وعالقة خاصة،  وذلك يف األبجدية العربية القرءانية.  

مقارنة بين دراسة 1 »عالِم ُسبيط النيلي« رحمه الله،  والفينيقية باختصار: 
 إذا ما جتاوزنا أدبياته التطبيقية،  التي ظهر فيها تأثُّره املذهبي،  فقد أبدع يف كتبه النظرية،  
فمام جاء فيها أن مادة اإلنسان بام فيها آلة النطق هي من نفس مادة الكون،  لذا؛  فإن مجيع 
احلركات التي حصلت يف الكون قد ظهرت كامنة يف أصوات آلة النطق عند اإلنسان،  وإن 
األصوات هذه هي صدى احلركات،  التي ُخلق هبا العامل وُوجدت هبا األشياء،  فهي مثل 
اجلنني الذي خيترص يف تسعة أشهر يف بطن أمه،  تاريخ تطور اإلنسان،  أما األصوات الـ 
)28( فهي من مضاعفات حساب النظام الكوين )7×4( فهي جمموع املمكنات الصوتية يف 
الكون،  منذ النشوء وإىل يوم القيامة،  فإهنا ختترص تاريخ تكوين العامل من مادته األولية،  
لذلك كل يشء وكل حركة يف الوجود يمثلها تسلسل معني لألصوات،  وكل حركة مستقلة 

شاملة حيملها صوت معني.
  فحرف النطق )آ( يطلق عليه اسمه ألف،  ويدل االسم بعد تفكيكه )أ/ ل/ ف( عىل 
حركة  يف  تنصهر  حركات  من  يصاحبها  ما  مع  ومتالمحة  مالزمة  مفاجئه،   ظهور  حركة 
واحدة،  لتفرتق منفتحة عىل منظومة األحرف الصوتية؛  كمثل الشمس أو بؤرة من النور 
تشع بحزم ضوئية متفرقة،  فاأللف موجة مد زمنية،  ليس له صورة،  وهو مادة خام أولية،  
يف مركز احلركة،  بل هو املكون األول يف إنشاء وتشكيل كافة األصوات املختلفة ومادهتا 

دة -   دار المحجة البيضاء-   ط 1 – 2008 بيروت.    اللغة المَوحَّ  1
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بفاعلية مثرية.
متالشية،   شبحيه  صورة  عن  عبارة  هي  اهلواء  يف  احلادثة  اللحظية  احلركة  هذه  وإن    
ترافقها صورة صوتية خاصة هبا،  فالصوت حركة فيزيائية حتدث للهواء يف آلة النطق عند 
ي(  و،  )ا،  العلة  أحرف  تسمى  خمتلفة  أصلية  زمنية  صوتية  مّد  بمظاهر  وتظهر  اإلنسان، 
ى حركات الفعل،  وهي ]الفتح والضم والكرس  وفرعية تربط األحرف ببعضها،  وتسمَّ
تدل  و)الكرسة(  املكانية  عىل  تدل  و)الضمة(  الزمكانية  عىل  تدل  )فالفتحة(  والسكون[ 
عىل الزمانية و)السكون( تدل عىل الفراغ والتوقف واالنتقال من حركة إىل حركة أخرى؛  
وأما اهلمزة املطلقة،  فهي عبارة عن نقطة بدء انفجار سريورة املوجة الصوتية،  وهي أوىل 
املارد الشبحي،  ولكن ال تتكون إال به،   خطوات حركة مد األلف،  وجزء مكون ملظهر 
اسمه  الشبحي،   املارد  قزم ضمن  اهلمزة شبح  الزمكاين، فصورة  املفاجئ  ك  التحرُّ وتفيد 

ألف املد )آ( وهو ال يتأثر هبا،  وال يتوقف وجوده عليها،  والفتحة يف أصل تكوينها.   

التعليق )ا،  أ،  آ(: 
لقد أصاب قدماء العرب بتسمية العجل من هبائم البقر ثور،  لصفته املتميزة بالثوران 
الثور  ر  مصوَّ اختيارهم  يف  الفينيقيون  ُوفِّق   وقد  اآلخر،  الطرف  عىل  واملنصّب  املوّجه 
يف  فالثور  واملكانة،   املنزلة  علة  يف  الشرتاكهام  األلف،  حرف  عىل  للداللة  التعبريي، 
اتََّخُذوا  التنزيل يف عرش آيات منها ﴿ُثمَّ  س معبود،  وقد ذكر يف  احلضارات القديمة مقدَّ
اْلِعْجَل ِمن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبيِّنَاُت﴾ ]النساء:  153[  واأللف له مكانة كبرية يف األبجدية 
البرشية،  وهو األكثر ورودًا يف الكتاب املجيد من بني مجيع األحرف،  وقد ُبدء اسم اإلله به.  
من  يتميز هبا عن غريه  والتي  املنظور،   املقابل  إىل  املمتدة  الثور  عند  اهليجان  إن ظاهرة 
آ(  باعتبار صوت )أ/  البدائية،   بالعاطفة  الكائنات؛  تشرتك بام عند اإلنسان من شعور،  

تعني:  رصخة شعورية ممتدة إىل الطرف اآلخر لطلب النجدة من املخلوق أو اإلله. 
فمنهام استوحيت الداللة عىل صوت املد املوجي لأللف،  لذا أطلق الفينيقي اسم أوالف 
تأليف األصوات  املعنى،  وال سيام دخول األلف يف  للتوجيه إىل هذا  الثور،   ر  عىل مصوَّ
كلها مدًا،  كام فصلنا يف املبحث؛  فال عجب يف فشل علامء األلسن الغربيني وقصورهم،  
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ور التعبريية الفينيقية،  من ذلك عدم ربطهم  ممن اطَّلعت عىل بعض كتاباهتم يف قراءة الصُّ
ر ثور،  اسمه  الصورة باسمها االصطالحي الذي وضعه الفينيقي،  كاملثال السابق ) مصوَّ
ر واسمه،  لتحديد املعنى املراد من  أوالف ( فال بد من فهم هذه العالقة اجلدلية بني املصوَّ
وكلام  الفينيقي،   اسمه  منفصاًل عن  ر  للمصوَّ املوضوعية  القراءة  أمهية  تقل  ر؛  وال  املصوَّ
أفضل،    النتيجة  كانت  واألنفس،   اآلفاق  من  واسعة  وخلفية  أرضية  عىل  القراءة  كانت 

وذلك يف توظيف املعرفة والعلوم واخلربة يف فك الشيفرة. 
 ويبدو أن املفكر »عامل ُسبيط النييل« تنبه للخطأ،  فلم يتابع علامء الغرب يف ذلك،  ولكن 
مل حيل اإلشكال؛  ألن التوثيق التارخيي رضورة يف كل حضارة،  من أجل تأصيل الشء،  
فإذا كان َبدء تاريخ اخللق قد طلب اهلل تعاىل معرفته:  ﴿قل سريوا يف األرض فانظروا كيف 
بدأ اخللق﴾ أليس الصوت واإلنسان ولسانه جزء من اخللق،  ولكن »ُسبيط« اكتفى بالرد،  
ضاربًا مثاًل لبطالن االستدالل بالصور التعبريية بقوله:  ) إن األشياء جامدة أو متحركة،  
فاألشياء اجلامدة ال تصلح لذلك كام رسمنا حجر،  ثم رسمنا احلجر برسم جماور فيه تغريُّ 

ما... (.
املقصود أن األشياء ال حتدد الداللة الصوتية،  بسبب تعدد االحتامالت أو اشرتاك أكثر 
دوا املعنى بإطالق  رات الفينيقية؛  ألهنم حدَّ من معنى يف الشء،  وهذا ال ينطبق عىل املصوَّ
الصورة  حقيقية  معرفة  رشط  صورة،   كل  من  املراد  املعنى  عىل  القارئ  يدل  خاص  اسم 

وظيفتها تارخييًا واجتامعيًا عىل أضعف تقدير. 
سبق  مما  فيكون  الواقع،   خالل  من  وتأصيله  الصوت،   بفيزيائية  »ُسبيط«  اكتفى  وقد 
مربر يف عدم تناوله اإلرث الفينيقي كجذر تارخيي للنظرية القصدية يف اللغة؛  لذا مل هيتم يف 

أدبياته بمصدر معاين الصوت وسريورته يف التاريخ القديم.  
ر احلقيقي  ثم إضافة إىل ما سبق يف معنى الصوت،  ال ُبدَّ من القراءة الصوتية السم املصوَّ
ثور،  املتضمن ملعنى الفاعلية؛  ألن حرف )الثاء( يف اللفظ  يفيد الدفع امللتصق،  أو احلركة 
ألجل الثبات بتعبري »ُسبيط«،  وهنا اإلثارة يف حركة ألف املد امللتصق بجميع األحرف،  

من أجل ثباهتا،  يف األبعاد النفسية والكونية.
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وقد أبدع »سبيط« يف مؤلفاته،  بإطالق صفة الفاعلية عىل ألف املد ]آ[ لوجوده يف كافة 
الوحدات الصوتية،  وبتحليله للموجة املدية،  املتضمنة اإلثارة يف داللته الفكرية الزمكانية،  
وفرعية  العلة[  ]أحرف  أصلية  بمظاهر  ويظهر  صورة،   له  ليس  األلف  أن  إىل  فوصل 
]عالمات التشكيل[،  وهو امتداد يف الزمن واملادة املكونة لألصوات،  واهلمزة جزء منه،  
والفتحة يف أصل تكوينها؛  لذا فهي تفيد الظهور املفاجئ الزمكاين.  وبعد املقارنة نالحظ 

ر ثور التعبريي الفينيقي.  شدة التطابق بني قراءة »سبيط النييل« لصوت األلف ومصوَّ
هل يستحق تاريخ الرتاث العرويب الفينيقي القديم الذي نقل لنا معاين األصوات،  إغفال 
»سبيط« له ؟ وعدم إجراء أيِّ دراسة عليه،  رغم توافر املعلومات عىل الشبكة العنكبوتية،  
ويف املكتبات الدولية،  ووجود جمموعة كبرية من آثارهم يف متاحف الرشق والغرب،  ويف 

كثري من البالد. 
 وكان األحرى به كام يقتيض املنهج العلمي يف طرح النظرية القصدية الشاملة ملعرفة نظم 
اللِّسان البرشي،  ومعنى أحرف األبجدية،  قراءة الرقم الطينية واآلثار يف مواقعها إلجراء 
رات التعبريية وكيفية استعامل الفينيقي هلا من خالل نصوصهم،   عملية التطابق بني املصوَّ
أال يكفي مربرًا أهنم أصحاب أسس تاريخ أم األبجديات البرشية،  وعلمهم أحد اجلذور 
انطلق من جذر ذي  إذا  العربية،  وأي بحث يف األبجدية ال يكتمل إال  الثالثة لألبجدية 

ثالث شعب،  خاصة أن القرءان املجيد نزل مصدقًا هلا. 
الشعبة األوىل:  اجلذر الكوين وهو خمزن األصوات الذي حيوي مجيع املمكنات الصوتية 
 )14( وفيها  أساسيًا،   صوتًا   )28(  =  )4×7( السباعي  البناء  نظام  خالل  من  الكون،   يف 
صوتًا مشرتكًا يف لغات العامل،  وربام هي السبع املثاين )املقاطع الصوتية يف أوائل بعض سور 
القرءان املجيد مع حذف املكرر منها ( فمن خالل التأمل والبحث يف ظواهر الروح واملادة 
التقنية  االستشعار  وبأجهزة  وفيزيائيته؛   الصوت(   ( احلرف  جدل  عىل  نتعرف  الكونية،  
املعارصة نحدد بدقة ماهيته ووظيفته ألول مرة يف التاريخ...  فتصري اللغة علمية وعاملية. 

الشعبة الثانية:  اجلذر التارخيي وهو سريورة وصريورة األبجدية البرشية،  وأم اللغات 
وهي  واكتسابًا،   هداية  الفينيقية  واحلضارة  األول،   الفطرة  إنسان  اهبا  َعرَّ كان  وقد  مجيعًا 
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وثيقة ملن بعدهم من علامء األلسن والتاريخ واآلثار وإىل يومنا هذا..  وهم بمنزلة الوسيط 
بني النطق الكوين واإلنسان احلايل وإىل يوم الدين. 

القرءاين وهو مصدق ملا صحَّ من اجلذور واملعاين،  من خالل  الثالثة:  اجلذر  الشعبة    
حفظ عدد األصوات وسالمة النطق الصويت،  ومعنى الصوت يف سياق استعامل اآليات،  
ق املعاين املصدرية لتكون إمامًا إىل يوم القيامة،  لكل ما يتولد أو يشتق منها من معاين،   وصدَّ

فهو معيار ضبط املعنى اإلمام لكل صوت أبجدي يف العامل. 
َعب األخرى، ﴿ قل سريوا يف األرض فانظروا     إذًا،  اجلذر التارخيي ال ينفصل عن الشُّ
كيف بدأ اخللق ﴾،  كيف بدأت األبجدية واأللسن،  وال حيصل ذلك إال بقراءة احلضارة 
ايب اللِّسان العريب القديم وأم اللغات مجيعًا؛  وإن شاء اهلل يف املستقبل  الفينيقية باعتبارهم َعرَّ
التأسيس  مراحل  يف  علاًم  أن  الطبيعي  ومن  »ُسبيط«،   عند  الصوتية  املعاين  كل  عىل  نعلِّق 

بحاجة إىل كل اجلهود من أجل نامئه،  وبلورة معانيه الصوتية. 
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)ب( - مفهـوم كتـاب البـاء - ) بت،  بيت (

يف  أما  )ب(  احلايل  والنطق  األبجدي،   الرتتيب  يف  الثاين  الكتاب  هو  األبجدية،   بـاء 
جذر  عىل  الدليل  هي  الصورة  وهذه  )َبْيت(  الصوت  هذا  ى  ومسمَّ )بِْت(  اسمه  الفينيقية 
بل عاّم تعرب عنه فهي صدى  لذاهتا،   العربية،  وليست مقصودة  الباء يف األبجدية  حرف 
اإلحساس واالنطباع،  ومصدر اإلهلام حيث يشرتك احلّس واإلدراك معًا،  يف صوغ املعرفة 
فتحّولت أصوات الطبيعة،  إىل رموٍز إنسانية اجلذور،  فالبيت مفهوم وأداة مجٍع واستقراٍر 
للفرد واملجتمع؛  والبيت من نظم الشعر،  وكل من بّيت أمرًا يف خفاء ﴿َأَفَأِمَن َأْهُل اْلُقَرَى 

َأن َيْأتَِيُهْم َبْأُسنَا َبَياتًا َوُهْم َنآئُِموَن﴾ ]األعراف: 97[.
ر البيت )مجع واستقرار( فاألوطان بيوت الشعوب،  والبيت احلرام،    إذًا مفهوم مصوَّ
بيت الناس مجيعًا،  والبيت العتيق املركز الروحي يف األرض ﴿إِّن َأّوَل َبْيٍت ُوِضَع لِلنّاِس 

َلّلِذي بَِبّكَة ُمَباَركًا َوُهًدى ّلْلَعاَلِميَن ﴾]آل عمران: 96[. 
 وقال تعاىل: ﴿ّرّب اْغِفْر لِي َولَِوالَِدّي َولَِمن َدَخَل َبْيتَِي ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوالَ 

َتِزِد الّظالِِميَن إاِلّ َتَبارًا﴾ ]نوح: 28[. 
 واملقصود بالدخول يف البيت الدخول يف اهلدي النبوي مع أتباعه من قومه،  وقد وضع 
ى دليل عىل أن املفهوم واحٌد  ر) بيت( فتطابق االسم مع املسمَّ الفينيقيون اسم )بت( للمصوَّ

بال أية زيادة. 
 فالبيت ما جيتمع الناس فيه مستقرين بياتًا قيامًا أو ركوعًا وسجودًا،  وكل ما ينتهي إليه 
من قرار واستقرار يف النفس،  وكل من يأيت عىل فكرة مستقرًا،  أو مجع ألفاظ استقّرت يف 

بيت شعر. 
 فصورة البيت عند عرب فينيقيا،  ال يقصد هبا الشكل املادي،  وإنام يقصدون مفهوم 
البيت،  الذي خيتلف عن مفهوم املنزل،  وهذا مهّم يف فهم أصل األبجدية العربية،  فهي 
ليست أسامًء جمردًة،  أو وثنية،  بل هي مصدر وظيفة،  تدرك بالعقل وحتمل قصة نشأهتا يف 

ع كامل مستقر لينطلق يف صريورته.  بينونتها،  فيدل صوت الباء يف سريورته عىل جتمُّ
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ع مستقر،  يف  الباء )ب( يدل عىل معنى جتمُّ َكن واملودة؛   السَّ اخلالصة:  مفهوم كتاب 
األبجدية العربية القرءانية. 

مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
فعند »سبيط« يف علوم اللغة )صوت الباء( انبثاق احلركة الكامنة بعد غياب. 

التعليق:
ر بيت الفينيقي،   باملقارنة بني صيغة الداللة الصوتية عند »سبيط« واملعنى التعبريي ملصوَّ
ع املستقر،  عملية كمون،  تبدأ يف سريورهتا من غياب  نجد أنه ال خالف بينهام،  حيث التجمُّ
مكاين داخل البيت،  أو بت معنوي يتم داخل اإلنسان،  والذي يؤول رضورة إىل انبثاق،  

من مبيت الزمكاين،  وهو انبثاق احلركة الكامنة.  
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)ج( - مفهـوم كتـاب الجيم - ) جومل،  جمل (

أما عند  الرتتيب األبجدي والنطق احلايل )ج(  الثالث يف  الكتاب  األبجدية،  هو  جيم 
حضارة فينيقيا فاسمه )جومل( وليس املراد معنى وجود،  بل مفهوم املصدر،  وهو جذر 
ر الفينيقي )مجل( وأول ما يرد يف الذاكرة،  وظيفته  كتاب )اجليم( يف األبجدية العربية.  فاملصوَّ
األساسية يف خدمة اإلنسان األول يف مواجهة البيئة الصحراوية،  ومقاومة الصعوبات،  من 
الرملية وَلَظاها،  وتغري معامل الصحراء اجلغرافية  العواصف  املياه،  والكأل،  وكثرة  ندرة 

املستمر،  من خالل تشكل الكثبان الضخمة،  واملتحركة.  
   فقد ُصّمم اجلمل لتحّمل كافة هذه الظروف القاسية،  خدمة لإلنسان،  وهي أعامٌل 
بحاجٍة إىل جهٍد وشدٍة؛   لذا قيل:  إن اجلمل سفينة الصحراء،  لقدرته عىل شّق عباهبا بكل 
بِِل  اإْلِ َينُظُروَن إَِلى  َأَفاَل   ﴿ األحوال،   وقد ُأمرنا أن نتفّكر يف خلقه من ذلك قوله تعاىل:  

  . َكْيَف ُخلَِقْت ﴾ ]الغاشية:  17[ وهي وظائف مَجَالية بديعة بحقٍّ
فَجاَمل وُحْسن اهليئة،  ليس املقصود،  ألن اجلَاَمل وظيفة وليس ماّدة،  فالبرص إذا ما افتقد 
وظيفته بالقدرة عىل الرؤية َفَقَد مَجَاله،  وكذا اللباس لو حتّول إىل قيوٍد وعقبة وإعاقة فقـد 
احلكمة ومَجَاله،  ومن ذلك ذكر اإلبل )اجلََمل( إذا ما فقد وظيفته فقد مَجَاله؛  بل اسمه أيضًا. 
 فالّصرب اجلميل الذي ال ترّبم معه،  والّصفح اجلميل الذي ال عتب فيه،  والرساح اجلميل 
ما كان مصحوبًا بإحسان،  واهلجر اجلميل الذي ال أذى معه جاء يف القرءان الكريم﴿ َوَلُكْم 
فِيَها َجَماٌل ِحيَن ُتِريُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن﴾ ]النحل: 6[،  وقوله:  ﴿َوَجآُءوا َعَلَى َقِميِصِه 
بَِدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل َسّوَلْت َلُكْم َأنُفُسُكْم َأْمرًا َفَصْبٌر َجِميٌل َوالّلُه اْلُمْسَتَعاُن َعَلَى َما َتِصُفوَن ﴾ 
]يوسف:  18[.  ﴿ َوَما َخَلْقنَا الّسَماَواِت َواألْرَض َوَما َبْينَُهَمآ إاِلّ بِاْلَحّق َوإِّن الّساَعَة الَتَِيٌة 
َفاْصَفِح الّصْفَح اْلَجِميَل﴾ ]احلجر:  85[ من ذلك ندرك اإلبداع الشامّي يف إطالقه اسم 
ر )مجل( فهو لفظ تصغري؛  ألن كل صغري من الكائنات مّبب للنفس  )جومل(  عىل مصوَّ
اإلنسانية بالفطرة،  وهذا يشٌء مهمٌّ جيب التنبه له؛  ألنه يدل عىل قيمة مجالية،  وألن الفينيقي 
ر أو يطابقه،  فإنه يقوم هبذا العمل ليس من باب العبث،  أو  حينام يضع اساًم خيالف املصوَّ

ى،  ولفت انتباه القّراء ملعنى خاٍف  أو ضمني.  بعفوية،  وإنام إضافة معنى عىل املسمَّ
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ر اجلمل عند عرب الشام )فينيقيا(،  يدل عىل أن األصل يف اجلَاَمل؛  الوظيفة  إذًا؛  مصوَّ
واملضمون،  ال الصورة واملظهر،  واهلل تعاىل ال ينظر إىل صورنا،  بل إىل قلوبنا وأعاملنا. 

ومن جذر اجليم هذا؛  نعرّب عن كل ما هو عظيم شديد؛  من جبال وجنّة وجهنم. 
ْكَراِم﴾ ]الرحمن: 27[   واهلل تعاىل جّبار جّل جالله﴿ َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجاَلِل َواإْلِ
أي:     ،]3 ]اجلن:  َوَلدًا ﴾  َوالَ  َصاِحَبًة  اّتَخَذ  َما  َرّبنَا  َجّد  َتَعاَلَى  َوَأّنُه   ﴿ أي:  عظم جالله 

تسامت عظمته،  جّل جالله..   
اخلالصة:  مفهوم الكتاب اجَلاَميل؛  جيم )َج( يدل عىل طاقة من جهد أو ّشّدة،  يف األبجدية 

العربية القرءانية. 

مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
فاملعنى عند »عامل سبيط« )اجليم( مجاد احلركة النامية عىل حاهلا واستقالهلا بذاهتا.  

التعليق:  
ر التعبريي مجل،   املقارنة الصوتية بني صياغة »ُسبيط« الداللية عىل حرف )ج( واملصوَّ
واسمه يف االصطالح الفينيقي جومل،  يدل عىل حركة طاقة من جهد أو شدة،  وطبيعي أن 
ر الفينيقي عىل املبدأ  الطاقة التي تفقد وظيفتها تفقد استقالهلا بذاهتا،  لذا؛  دل اسم املصوَّ
يف اجلامل املكنون ال الصورة،  فالطاقة قوة إنتاجية  تنميها املوارد البرشية،  فال خالف بني 
ر،  ألنه  الصياغتني يف الداللة الصوتية؛  وال يكفي التعريف إذ ال ُبدَّ من قراءة رشح املصوَّ
أحيانًا املعنى املقرر ال يستوعب التفصيل،  واملعنى الصويت الدقيق لكل حرف بحاجة إىل 
برص حديد وعمر مديد،  ولو انتظرنا حتى نصل إىل ما نطمح إليه ملا استطعنا كتابة املبحث،  
الصوتية،   املعاين  علم  تأسيس  يف  املسامهة  فيكفي  جله،   يرتك  ال  كله  ُيدرك  ال  والذي 

والتفاعل مع قضايا األمة املصريية.  
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)د( - مفهوم كتاب الدال - ) ُدالت،  باب (

دال األبجدية،  هو الكتاب الرابع يف الرتتيب األبجدي والنطق احلايل )د( أما يف األبجدية 
ر )باب(،  وكام هو احلال يف الكتب الصوتية  ى الكتاب مصوَّ الفينيقية فهو )ُدالت( ومسمَّ

السابقة،  فاملراد داللة مفهوم،  وليست داللة وجود. 
هذه  وفّك  احلالية،   العربية  األبجدية  )شيفرة(  تعترب  الفينيقية  األبجدية  يات  فاملسمَّ  
ى )باب( ملعرفة املعنى  )الشيفرة(؛  يتم من خالل فّك العالقة بني االسم )دالت( واملسمَّ

املراد لصوت )دال( يف اللِّسان العريب احلايل. 
الفتح  أداة  إال  التارخيي،   السياق  الفينيقية،  وضمن  الذهنية  )باب( يف  ر  كان مصوَّ فام 
إىل  وحتتاج  لياًل،   الوحوش  من  وقاية  الصخر،   من  الوزن  ثقيلة  كانت  فقد  واإلغالق؛  
ث فطرهتم،  وكانت عالقتهم مع  دفٍع شديد،  ليست كأبوابنا اليوم،  فهؤالء الذين مل ُتَلوَّ
البيئة شفافة،  وهم أكثر حساسية،  وشعورًا بظواهر الطبيعة؛  بحكم اعتامدهم عليها يف كل 

شؤون حياهتم؛  ممَّا زاد من سعة أفقهم ومداركهم،  فال غرابة من إبداعهم األبجدي! 
الفهم  وباب  العلم  باب  فنقول:   املداخل،   كل  يف  يوجد  معروف  )باب(  ر  مصوَّ إن 
وباب الفتنة وباب السامء واألرض وباب اجلنة وباب النار،  وباب الرزق،  وأبواب أخرى 
)بيولوجية( يف اخللية احلية وغريها ، واألبواب خمتلفة عمومًا يف طريقة فتحها،  وبعضها 
بحاجة لكدح وكد للدخول واخلروج منها،  وقد حيتاج بعضها لطاقة يف دفعه،  كالصاروخ 
ِه  اللَّ َدْفُع  ﴿َوَلْواَل  تعاىل:   قال  لألرض،   اجلوي  الغالف  باب  من  للخروج  الفضائي،  
َما  َنُسوْا  ﴿َفَلّما  تعالى:   وقال   ]251 ]البقرة:   اأْلَْرُض﴾  َلَفَسَدِت  بَِبْعٍض  َبْعَضُهْم  النَّاَس 
ُهْم  َفإَِذا  َبْغَتًة  َأَخْذَناُهْم  ُأوُتَوْا  بَِمآ  َفِرُحوْا  إَِذا  َحّتَى  َشْيٍء  ُكّل  َأْبَواَب  َعَلْيِهْم  َفَتْحنَا  بِِه  ُذّكُروْا 

ّمْبلُِسوَن﴾]األنعام:  44[.  
ر ال يفي الغرض يف الداللة،  يضعون اساًم  وكالعادة عند الفينيقيني حينام يروَن أن املصوَّ
ى؛  لريشد إىل معنًى مضاف،  ويكون هو املراد،  وما اسم )ُدالت( عىل  ال يتطابق مع املسمَّ
حتليليٍة  بنظرٍة  )ُدالت(  لفظ  تأملنا  ولو  باب؛   ى  مسمَّ من  املقصد  لبيان  إال  باب،   ر  مصوَّ
لرأيناه يتكون من مقطعني،  ُأدغم األول بالثاين:  فكان املقطع األول )د ل و(  يدل عىل مجع  
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)دوالت(،  واملعنى:  التداول مرة هنا ومرة هنا،  ذهابًا وإيابًا؛  ومعنى )دّل( أرشد،  ومنها 
َفَلّما َقَضْينَا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َدّلُهْم َعَلَى   ﴿ الصفة املشبهة باسم الفاعل )دليل( قال تعاىل:  
َمْوتِِه إاِلّ َداّبُة األْرِض َتْأُكُل ِمنَسَأَتُه َفَلّما َخّر َتَبّينَِت اْلِجّن َأن ّلْو َكاُنوْا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلبُِثوْا 

فِي اْلَعَذاِب اْلُمِهين ﴾]سبأ: 14[ ﴿ُثّم َجَعْلنَا الّشْمَس َعَلْيِه َدلِياًل﴾ ]الفرقان: 45[.  
َتْأُكُلَوْا َأْمَواَلُكْم َبْينَُكْم بِاْلَباطِِل َوُتْدُلوْا بَِها إَِلى اْلُحّكاِم لَِتْأُكُلوْا َفِريقًا ّمْن  وقوله:  ﴿ َوالَ 
َأْمَواِل النّاِس بِاإِلْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن﴾ ]البقرة:   188 [ أي:  ال تدفعوا أموالكم إىل احلكام 
عىل سبيل الرشوة حتى ولو كان لوقف الظلم؛  ألن الفقري ال يمتلك االستطاعة من طاقة 

وجهد ومال لدفع باب الظلم. 
وأما املقطع الثاين لفظ )آت( فهو يدل عىل املجيء،  فهو آٍت ﴿ إِّن َما ُتوَعُدوَن الٍَت ﴾ 

]األنعام:  134[. 
ر باب يف الفينيقية الشامية،  هو أداة دفع؛  وكأن لسان حال الباب يرشد ويدل  إذًا مصوَّ

إىل دفعه رواحًا وجميئًا.
ى فيكون املعنى،  الدفع  مرة هنا ذهابًا،  ومرة  ومما سبق نأيت إىل الربط بني االسم واملسمَّ
هنا إيابًا،  وهذا ما عربَّ عنه باسم  )دوالت( للباب،  والذي يرمز إىل كتاب الدال احلايل؛  

ويف األلفاظ القرءانية،  دأب،  دواب،  دابر،  دحر،  داخرين،  درأ،  دفق... إلخ.    
اخلالصة:  مفهوم كتاب التداول؛  الدال )د( يدل مفهومه عىل دفٍع شديٍد متوقف أو إىل 

النهايات يف العربية القرءانية. 
مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية، مع صور التعبير الفينيقية: 

فعند »سبيط« )الدال( اندفاع مقصود إىل احلد األبعد. 
التعليق: 

ر  إن الصيغة الداللية،  اندفاع عند »سبيط« لصوت )د( موافق ملا جاء من معنى عن املصوَّ
التعبريي الفينيقي،  ملفهوم الدفع،  وما جاء يف القرءان املجيد من استعامل صوت الدال،  
يف املوافقة ملا سبق،  هو من باب ختم التصديق،  فهو احلكم والفيصل يف اللغة وكل يشء. 



149

علمية اللِّسان العربي وعالميته | الفصل األول

)هـ( - مفهوم كتاب الهاء - ) ها،  تلويح باليد (

أما يف  الرتتيب األبجدي والنطق احلايل )هـ(  الكتاب اخلامس يف  هـاء األبجدية،  هو 
ر )تلويح باليدين( ويف العربية القديمة  ى الكتاب مصوَّ األبجدية الفينيقية،  فهو )ها( ومسمَّ
صورة )شبكة(  واملراد من ذلك املفهوم،  ال الصورة،  وهي بمنزلة أيقونات عىل شاشة 
احلاسوب )الكومبيوتر( فكل أيقونة تدل عىل مضمون معلوماٍت خاصٍة هبا،  وال بّد من 
الفينيقيني)ها(  ى األصيل هلا عند  فهم هذه العالقة بني االسم احلايل لصوت )هـ( واملسمَّ
أو)شبكة(  باليدين(  الفينيقي )حركة  ر  ، واملصوَّ الضال  الغائب،  وهتدي  تدل عىل  والتي 

بالعربية.
  قال تعاىل:  

﴿َهَأْنُتْم َهُؤآلِء َحاَجْجُتْم فِيَما َلُكم بِِه ِعلٌم َفلَِم ُتَحآّجوَن فِيَما َلْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َوالّلُه َيْعَلُم 
َوَأْنُتْم الَ َتْعَلُموَن﴾ ]آل عمران:   66[ وقال تعالى:  ( ّمَذْبَذبِيَن َبْيَن َذلَِك الَ إَِلَى َهـَُؤآلِء َوالَ 
دين،  أي:  غير مستقرين،  ومتأرجحين في  إَِلى َهـَُؤآلِء)] النساء:  143[ أي:  بين ذلك متردِّ
ريٍب وغموض،  قال تعالى:  (ُأْوَلـَئَِك اّلِذيَن اْشَتُروْا الّضاَلَلَة بِاْلُهَدَى َفَما َربَِحْت ّتَجاَرُتُهْم 
َتْفَشاَل  َأن  ِمنُكْم  ّطآئَِفَتاِن  َهّمْت  إِْذ   ) 16[،  وجاء في اآلية  ]البقرة:    ُمْهَتِديَن )  َكاُنوْا  َوَما 
الذي لم يصاحبه  فالهّم   ]122 )]آل عمران:  اْلُمْؤِمنُوَن  َفْلَيَتَوّكِل  الّلِه  َوَعَلى  َولِّيُهَما  َوالّلُه 
عزم،  واهلل تعاىل اهلادي من الضالل والريب والغموض،  وعدم االستقرار،  وهو مصدر 
اهلدى واملهيمن الرقيب احلافظ،   وأصل )مهن( املهيمن،  ودخلت اهلاء عىل )أمن( فدلت 
عىل معنى املهيمن من أّمن غريه؛  فالشبكة يف العربية للداللة عىل أداة صيد األشياء الضاّلة،  
واملتحركة وغري املستقرة..  معاين معجمية:  هبط،  هباء،  هجر،  هدم،  هرع،  هلك،  هوى. 
ى األصل لكتاب اهلاء  إذًا؛  ما أراده الفينيقي يف بالد الشام عرب التاريخ الغابر من مسمَّ
)التلويح باليدين( للفت نظر الضائع،  أو للداللة عىل النفس ومكان الوجود،  أو لإلرشاد.  
اخلالصة:  مفهوم كتاب التنبيه واالهتزاز؛  هاء )هـ( يدل مفهومه عىل اهتزاز خفيف يف 

العربية القرءانية.  
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مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
يف أدبيات »سبيط« معنى ) صوت اهلاء( تنهي احلركة،  وتربط وتنظم أخرى.  

التعليق: 
تفيد  اهلاء  حركة  ألن  أخرى،   وتبدأ   حركة  تنهي  االهتزاز،   حركة  أن  الطبيعي  من 
اهلداية واالنتهاء من حالة الضياع،  أو االضطراب أو الغموض،  فال خالف يف املعنى بني 

الصياغتني،  عند الفينيقي و»سبيط«. 
 



151

علمية اللِّسان العربي وعالميته | الفصل األول

)و( - مفهوم كتاب الواو - ) واو،  مسمار بزاوية (

يف  أما  )و(  احلايل  والنطق  األبجدي  الرتتيب  يف  السادس  الكتاب  هو  األبجدية،   واو 
ى الكتاب هذا صورة  األبجدية الفينيقية فهو )واو( وما زال إىل اليوم بنفس االسم،  ومسمَّ
الداللة؛   املهم  السابقة  الصور  ر )وتد( وكسائر  القديمة مصوَّ العربية  بزاوية( ويف  )مسامر 
ى )الواو( بالـ )مسامر بزاوية( أو)وتد(  وملعرفة املراد من املعنى،  ال ُبدَّ من ربط االسم باملسمَّ
َواْلِجَباَل  ِمَهادًا   األْرَض  َنْجَعِل  َأَلْم   ﴿ تعاىل:  قال  والرّص،   والضّم  الشّد  كليهام  وعمُل 
َأْوَتادًا﴾ ]النبأ: 6 -  7[ فاجلبال حتفظ األرض من االضطراب،  وذلك بشّد الغالف اجلوي،  
وتثبيته كغطاء اخليمة عىل األرض؛  فصوت الواو هو أحد أزواج الثالثي )ا -   و-   ي( 
يعمل عىل مزاوجة الكتب األبجدية،  وينطق مّدًا ﴿ َفَمْن َيْكُفْر بِالّطاُغوِت َوْيْؤِمن بِالّلِه َفَقِد 
اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى ﴾ ]البقرة:   256[ أوثقه:  شّده بشء،  والوثقى:  املتمسك بحبٍل 
فَأْنَجْيناُه وَأْصَحاَب   ﴿ تعاىل:  الشّد والضم،  كام يف قوله  يدل عىل  الواو،   متنٍي؛  فكتاب 
الكلمة  أول  الواو يف  ترد  الطرفني،  وقد  الواو ضّمت  15[ وهنا  ]العنكبوت:  الّسِفينَِة ﴾ 

ووسطها ويف آخرها،  مثال:  ﴿َفاْمَسُحوْا بُِوُجوِهُكْم ﴾ ]النساء:  43[. 
فنالحظ وظيفة الواو الضم،  حتى الكلمة التي تعني اإلفراد والوحدة،  يدل الواو فيها 
عىل الضم املمتد،  أي:  واحد تلو الواحد ﴿ َوإِْذ ُقْلُتْم َياُموَسَى َلن ّنْصبَِر َعَلَى َطَعاٍم َواِحٍد﴾ 
نوعه،   بوحدة  واحٌد  تكّرر،  ألنه  وإِْن  يتبدل،   الواحد ال  لفظ  أن  ذلك  61[ من  ]البقرة: 
فنقول:  اهلل واحٌد أحد،  فاألحدية لنفي تكرار الذات،  لذا؛  مل يأت يف سورة اإلخالص،  
لفظ واحد،  بل لفظ أحد يف أوهلا،  ولفظ أحد يف آخرها ﴿ ُقْل ُهَو الّلُه َأَحٌد  الّلُه الّصَمُد 
]سورة اإلخالص[ وكذا لفظ )نور( فتجمع  َأَحٌد﴾   ُكُفوًا  ّلُه  َيُكْن  َوَلْم  ُيوَلْد  َوَلْم  َيلِْد  َلْم 
عىل أنوار،  ونريان،  والضوء هو عبارة عن موجاٍت،  وحزٍم ضوئيٍة ممتدة،  ومضمومٍة إىل 

بعضها. 
معاين معجمية:  وثق،  وجد،  ودت،  ودق،  وصف،  وطء،  وفد... إلخ. 

ر مسامر بزاوية يف حضارة فينيقيا الشام،  هو أداة ضّم،  أو شّد،  أو رّص ممتد،   إذًا مصوَّ
وأطلق عليه اسم ) واو( واستمر هذا االسم إىل العرص الراهن. 
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اخلالصة:  مفهوم كتاب التثبيت؛  الواو )و( يدل عىل ضّم،  ورّص،  وشّد ممتد يف العربية 
القرءانية. 

مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
عند »سبيط« )الواو( متوضع احلركة يف املكان. 

التعليق: 
إن الضم والرص والشد ما هي إال حركات متوضع ذاتية عىل امتداد املكان،  خاصة أن 
ر التعبريي يف الفينيقية )واو( جاء األلف بني واوين،  وهذا يفيد املتموضع عىل  اسم املصوَّ

امتداد املكان،  وهي صيغة أدق من مقالة »سبيط« التموضع يف املكان. 
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)ز( - مفهوم كتاب الزاي - ) زين،  حربة أو سالح (

زاي األبجدية،  هو الكتاب السابع يف الرتتيب األبجدي،  والنطق احلايل )ز( وأما يف 
ر )حربة أو  الكتاب هذا مصوَّ ى  الفينيقية،  فقد أطلقوا عليه اسم )َزْين( ومسمَّ األبجدية 
سالح( وليس هو مقصد بذاته،  وإنام ما يوحي من معنى،  هو جذر كتاب زاي،  وأول ما 
ر الفينيقي بالزينة،  حيث كان اإلنسان القديم  يعترب زينة الرجل سالُحه،   يوحي به املصوَّ
وهو يدل عىل القوة والرجولة،  فال يفارقه من عىل كتفه أو وسطه،  أينام حّل أو ارحتل،  فهو 
أداة مهنة وحرب وزينة،  ومازالت قبائل اليمن واألفغان وغريها حتافظ عىل ذلك إىل اليوم.
  وما ورد باألبجدية العربية اسم )ريش( فإنه رمز الزينة،  قال تعاىل: ﴿ َياَبنَِي آَدَم َقْد َأنَزْلنَا 
َعَلْيُكْم لَِباسًا ُيَواِري َسْوَءاتُِكْم َوِريشًا َولَِباُس الّتْقَوَى َذلَِك َخْيٌر َذلَِك ِمْن آَياِت الّلِه َلَعّلُهْم 
َيّذّكُروَن ﴾ ]األعراف: 26[ فاآلية رصحية أن اللباس نوعان؛  مواراة وزينة،  ومعروف أن 
الزينة ما زاد عىل حد الرضورة  ﴿ َيا َبنَِي آَدَم ُخُذوْا ِزينََتُكْم ِعنَد ُكّل َمْسِجٍد ﴾  ]األعراف: 
31[ ﴿ َمن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الّدْنَيا َوِزينََتَها ﴾ ]هود:   15[ فالزينة يشء زائد عن لباس السرت،  

واآلية الثانية توضح ذلك،  حيث وردت الزينة زيادة،  عىل حياة الدنيا،  وبعد ذلك ال ُبدَّ 
ر )حربة وسالح(  ى مصوَّ ى،  فاالسم )زين( يدل عىل زيادة،  واملسمَّ من ربط االسم باملسمَّ
ر )الريش ( يدل عىل زيادة بارزة،  ألن ريش الطري،  زينة بارزة  يعربِّ عن زيادة تابعة،  ومصوَّ
عن أطرافه،  وكذا َوَبر وَشْعر وصوف الكائنات،  زينة بارزة،  واملالحظ أن اإلنسان يتزين 

بشعره،   ذكرًا أو أنثى،  وهي  بروز متصل. 
ر )حربة وسالح( يف حضارة فينيقيا،  هو أداة زينة،  وهي زيادة تابعة،   إذًا مفهوم مصوَّ
ر هذا )زين( أي:  زينة أساسية،  وهي زيادة بارزة بامدهتا أو صفاهتا،  سواء  واسم املصوَّ

أكانت أصلية أم تابعة. 
معاين معجمية:  زدين،  زوج،  زمرا،  زكا،  زحزح،  زحف... إلخ. 

العربية  بارزة،  يف  زيادة  مفهومه عىل  يدل  )ز(  الزاي  الزينة؛   كتاب  مفهوم  اخلالصة:  
القرءانية. 
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مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
يف أدب »سبيط« )صوت الزاي( إزاحة احلركة أو تزحيفها باجتاه معني،  فتنقطع آثارها 

يف املركز. 

التعليق: 
إن صياغة )اإلزاحة أو التزحيف ( ما هي إال بروز عن املركز،  أو زيادة بارزة،  فاملعاين 
متقاربة،  ولعل الدراسات املستقبلية تأيت بمعاين صوتية أكثر وضوحًا،  باستخدام أجهزة 

وتقنية إلكرتونية عالية الدقة. 
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)ح( - مفهوم كتاب الحاء - ) حط،  حائط أو سياج (

  حـاء األبجدية هو الكتاب الثامن يف الرتتيب األبجدي،  والنطق احلايل )ح( أما النطق 
ر )حائط أو سياج(  ى األصل للكتاب،  هو مصوَّ يف األبجدية الفينيقية فهو )حط( ومسمَّ
وليس هو مقصد بذاته،  وإنام كبقية الكتب اهلجائية،  ما يوحي به من معنى؛  هم أرادوه 
بعد أن قاموا بعمليٍة طويلٍة يف استخالص هذه األبجدية،  والتي صارت أصل األبجديات،  
ر يدل عىل  وانحدرت منها ساللة من عدة أرٍس أولية كانت أّم األبجديات مجيعًا،  فاملصوَّ
اإلحاطة بالشء،  واإلحاطة مادية أو معنوية،  قال تعاىل:  ﴿َبْل َكّذُبوْا بَِما َلْم ُيِحيُطوْا بِِعْلِمِه 
َوَلّما َيْأتِِهْم َتْأِويُلُه ﴾ ]يونس: 39[، وأحاط به علاًم،  قال تعاىل: ﴿ َأْو َتُحّل َقِريبًا ّمن َداِرِهْم﴾ 
]الرعد: 31[،  وقوله:  ﴿َحّتَى َيْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحّلُه﴾ ]البقرة:   196[،  وكل من أحاط بشٍء 

فهو ميط،  وهذه املعاين تتضمن احلدود واملنع والّسّد. 
ر )حط( فيدل عىل هبوط وإنزال،  قال تعاىل:﴿ َوُقوُلوْا ِحّطٌة ّنْغِفْر َلُكْم   أما اسم املصوَّ
َما  َتْصبُِر َعَلَى  ﴿ َوَكْيَف  58[ أي:  حط عنا أوزارنا،  وقوله تعاىل:  ]البقرة:   َخَطاَياُكْم ﴾ 
َلْم ُتِحْط بِِه ُخْبرًا ﴾ ] الكهف :68[، وقوله:  ﴿َأَحطُت بَِما َلْم ُتِحْط بِِه َوِجْئُتَك ِمن َسَبإٍ بِنََبإٍ 
َيِقيٍن﴾ ] النمل :22[ فاحلّط نزول،  مثل حّطت الطائرة يف مطار دمشق،  فاحلط حركة يف 
فراغ،  أو من علّو فضائي  أو حّط معنوي،   فنقول:  انحّط السعر،  وانحطاط أخالقي،  أو 
ى،  فاحلّط االسم الفينيقي،  يفيد النزول من  حضاري،  ونأيت إىل ماولة ربط االسم باملسمَّ
ر الفينيقي،  يدل عىل سعة مددة،  ماطة بحدود طيفية أو  حركة موجية أو شيئية،  واملصوَّ

ثقالية أو مغناطيسية،  أو مادية،  من أنواع السياج املعروفة.
ر )حط( تدل عىل أن السعة املتأرجحة مدودة   فعالقة صوت احلاء بالطاء يف اسم املصوَّ
مدفوعة بصوت الطاء،  فتتأثر السعة كربًا وصغرًا بمركز احلد املادي أو املعنوي،  مثال ذلك 

سعة املجال املغناطييس تكرب أو تصغر بحسب تأثرها بمركز حدوده املجالية. 
معاين معجمية لبعض الكلامت:   حفيظ،  حديقة،  حوذ،  محيم،  حرم،  حقف.  

اخلالصة:  مفهوم كتاب احلرم واحلدود؛ حاء )ح( يدل مفهومه عىل سعة متأرجحة حمددة 
يف العربية القرءانية. 
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مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
فعند »سبيط « معنى )احلاء(  تعاظم احلركة يف ذاهتا إىل حدها األقىص. 

التعليق: 
إن صياغة )سعة متأرجحة مددة (،  أدق من صياغة »سبيط« )تعاظم احلركة يف ذاهتا إىل 
حدها األقىص( ألن التأرجح يشمل التعاظم،  فالسعة احلرارية حول املوقد،  أبعادها تتسع 
وتضيق،  صعودًا وهبوطًا كحد أدنى وأعىل،  بحسب شدة الطاقة احلرارية يف املركز،  ونأمل 
يف املستقبل،  تعميق احلفريات الثقافية،  لكشف املزيد من كنوز املعاين الصوتية،  يف أبجدية 

أم اللغات ولغة البرشية مجيعًا. 
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)ط( - مفهوم كتاب الطاء - ) ططا،  حية (

طـاء األبجدية،  هو الكتاب التاسع يف الرتتيب األبجدي املعروف،  والنطق احلايل )ط(،  
ر  أما النطق يف األبجدية الفينيقية للكتاب طاء فهو)ططا(،  وجاءت هذه التسمية من املصوَّ
أخرى  أبجديات  ويف  )حنش(  القديمة  العربية  ويف  )حّية(  هو  العربية  لألبجدية  األصل 
ر)عجلة دائرية( تعرب عن حرف الطاء،  واملقصد كالعادة يف منهجنا،  املفهوم  قديمة مصوَّ

ال الذات،  املعنى ال املادة. 
العامل،   يف  األبجديات  وسائر  العربية،   األبجدية  أصل  هو  )حية(  الفينيقي  ر  فاملصوَّ  
ر حية.. ؟ ﴿ َفَأْلَقاَها َفإَِذا ِهَي َحّيٌة َتْسَعى﴾ ]طه :20[ فاحلية معروفة من  فامذا يوحي مصوَّ
الزواحف،  متش عىل بطنها،  فهي تسعى يف رزقها،  فتندفع قابضة باسطة،  إذ تبسط مقدمتها 
من قبض نحو األمام،  وتكرر هذه العملية،  جزءًا بعد جزء من جسمها عىل التوايل،  وذلك 
بحسب طوهلا،  وأحيانًا تستعني بحركة التقّوس يمنًة ويرسًة كبديل،  أو مساعد لعضالت 

بطنها،  أثناء مشيها عىل بطنها،  قال تعاىل: ﴿ َفِمنُْهْم ّمن َيْمِشي َعَلَى َبْطنِِه﴾ ]النور: 45[. 
ر معنى الدفع،  وهذا ما عرّب عنه اإلنسان العريب  من ذلك يتبني لنا أن املقصود من املصوَّ
ر؛  واالسم )ططا( للداللة عىل الدفع بصورَتيه  األول،  ونقله إلينا الفينيقي من خالل املصوَّ

املتوقف،  وعىل التوايل.
ر العـربي أيضـًا )حنـش( واالسـم )طيـت( واليـاء مـن    وهـذا املعنـى جـاء يف املصـوَّ
أحـرف املـّد؛   وكـذا )العجلـة الدائريـة( واملعنـى ال خيتلـف عـن الفينيقيـة،  بـل يتطابق،  

قـال تعـاىل:  ﴿َوَأطِيُعـوْا الّلـَه َوَأطِيُعـوْا الّرُسـوَل ﴾ ]التغابـن : 12[. 
والطاعة صدق يف االتِّباع عىل التوايل،  وهذا اندفاع -   قلبًا وقالبا ً-   قال تعاىل:  ﴿ َوَما 
ِمن َدآّبٍة فِي األْرِض َوالَ َطائٍِر َيطِيُر ﴾ ]األنعام :38[ الطريان نوع من االندفاع يف السامء،  
ي األكل طعامًا؛ ألنه يندفع من الفم إىل اجلوف،  والذي يطعن بالسكني، أي: يدفع آلة  وُسمِّ
حادة يف اجلسم،  وقال تعاىل: ﴿ َيْوَم َنْطِوي الّسَمآَء َكَطّي الّسِجّل لِْلُكُتِب ﴾ ] األنبياء :104[.
َوالّرّكِع  َواْلَقآئِِميَن  لِلّطآئِِفيَن  َبْيتَِي  ﴿َوَطّهْر  فالطّي دفع يشء عىل يشء،   وقال تعاىل:  
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الّسُجوِد ﴾ ] احلج :26[  الطهارة دفٌع للخبث،  والطواف اندفاٌع حول يشء،  وهبذا وصلنا 
وأصل  جذر  وهو  الفينيقي  )حية(  ر  بمصوَّ الطاء  كتاب  أي:  ى،   باملسمَّ االسم  ربط  إىل 

األبجدية العربية. 
 بعض كلامت املعجم:  طبق،  طرد،  طرق،  طلع،  طود... إلخ.  

اخلالصة:  مفهوم كتاب الطي؛  طاء )ط( يدل مفهومه عىل دفع وسط متوقف يف العربية 
القرءانية.  

مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
فاملعنى عند »سبيط« )الطاء( طي احلركة بعيدًا عن املركز. 

التعليق: 
إن حركة الطي ال تتم إال بقوة دفع تبعدها عن املركز،  واالسم االصطالحي الفينيقي 
ر حية التعبريي )ططا( يدل عىل أكثر من حركة، بل تتابع حركات  متدافعة  أو مستمرة،   ملصوَّ

وهنا تكامل املعنى،  عند الفينيقي وسبيط. 
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)ي( - مفهوم كتاب الياء - ) َيود،  يد (

يـاء األبجدية،  هو الكتاب العارش يف الرتتيب األبجدي،  وهو معروٌف عند أكثر األمم 
القديمة،  وال سيام اآلراميني والرسيانيني والعربانيني والفينيقيني،  والنطق احلايل )ياء( أما 
العربية  لألبجدية  األصل  ر  مصوَّ اسم  وهذا  )َيود(،   فهو  ياء  للكتاب  الفينيقية  يف  النطق 
ر ؟..  فاليد اجلارحة من جسم اإلنسان  )يد(،  وهذا جذر األلسن مجيعًا؛  فامذا يوحي املصوَّ
واحليوان،  وهي من أطراف األصابع إىل الكتف،  قال تعاىل:  ﴿ َوَأْيِدَيُكْم إَِلى اْلَمَرافِِق﴾ 
]املائدة :6[ ،  فاليد أداة االتصال مع الغري،  ولكل يشٍء  يٌد هي يف وضع اإلمساك؛  وكتاب 

الياء أحد حروف املّد من األزواج الثالثية )ا-  و-  ي( وينطق مدًا.  
 فما مفهوم اليد.. ؟ قال تعالى: ﴿ إِْذ َأّيدّتَك بُِروِح اْلُقُدِس ﴾ ] المائدة :110[ أي:  بقوى 
َعْبَدَنا  َواْذُكْر  195[ وقوله:  ﴿  َيْبطُِشوَن بَِهآ ﴾ ] األعراف :  َأْيٍد  َلُهْم  َأْم   ﴿ روحية وقوله: 
َداُووَد َذا األْيِد إِّنُه َأّواٌب﴾  ]ص )17([ أي:  صاحب القوة وقوله:  ﴿ َلئِن َبَسطَت إَِلّي َيَدَك 
َأَنْا بَِباِسٍط َيِدَي إَِلْيَك ألْقُتَلَك إِّنَي َأَخاُف الّلَه َرّب اْلَعاَلِميَن﴾ ] المائدة :28[ ؛   لَِتْقُتَلنِي َمآ 
فاحلرف ياء،  يدل عىل قوى ثالثية،  قيادة وربط،  ونسب،  فإذا جاءت يف أول اللفظ،  مثال:  

يسجد،  فالياء هنا يد الفاعل تقود الفعل.
  أما إذا جاءت الياء يف وسط اللفظ مثال:  فيض،  غيظ،  ريب،  فهنا الياء يف وسط اللفظ 
تربط بني انفتاح الفاء،  مع دفع شديد للضاد؛   وربط غاء الغموض مع ظاء الظهور؛  وتربط 
راء التكرار،  مع باء مجع املستقر؛  وتأيت الياء يف آخر الكلمة،  فتفيد النسب ﴿ ُقرءانًا َعربّيًا﴾ 
ى )يد(،  وهنا ورد كتاب الياء،  يف أول اللفظ،   بعد هذا البيان،  نربط االسم )َيود( باملسمَّ
ياء قيادة فعل ود )يـ+ود( قال تعاىل ﴿ َيْوَمئٍِذ َيَوّد اّلِذيَن َكَفُروْا َوَعَصُوْا الّرُسوَل﴾ ] النساء 
:42[ وقوله:﴿   ُيَبّصُروَنُهْم َيَوّد اْلُمْجِرُم َلْو َيْفَتِدي ِمْن َعَذاِب َيْوِمئٍِذ بَِبنِيِه ﴾ ]املعارج:  11[ 
يود،  أي:  يتمنى وحيب وهنا الياء يد الفاعل،  وهي القوة القائدة للميل واحلب والتمني. 

ر الفينيقي )َيود+ يد( نحصل عىل مفهوم أن  وبذلك الربط بني كتاب الياء واسم مصوَّ
الياء األبجدية تدل عىل قوة أو طاقة تسوق،  وتربط،  وتنسب عىل امتداد. 



160

سامر إسالمبولي

اخلالصة:  مفهوم كتاب النداء والتأييد؛  ياء )ي( يدل مفهومه عىل قوة ربط ممتدة زمانيًا 
يف األبجدية العربية القرءانية.  

مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
فعند »سبيط« )الياء(  مظهر زماين،  يدل عىل ديمومة توالد احلركات من بعضها عىل مر 

الزمان. 

التعليق: 
التوالد دومًا نتيجة اقرتان أو انقسام،  واحلالتني تدل عىل صورة من صور الربط  عىل مر 
الزمكان،  فاملعنى متقارب بني املعنى الفينيقي و»سبيط«،  وعملية املقارنة ملعاين األصوات 

تزيد املعنى بلورة ووضوحًا مع الزمن. 
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)ك( - مفهوم كتاب الكاف - ) كاف،  كتف (

الرتتيب األبجدي،  وهو معروف عند  الكتاب احلادي عرش يف  كـاف األبجدية،  هو 
أكثر األمم القديمة،  وال سيام اآلرامية والعربية وغريمها؛  والنطق احلايل )ك(،  أما النطق 
ر  يف الفينيقية لكتاب كاف فهو اسم )كاف( كام هو عليه احلال إىل اآلن،  وهذا االسم ملصوَّ
ر،  إال املفهوم،  من وظيفة أو  األصل لألبجدية العربية )كتف( وليس املقصود من املصوَّ

ر كتف.. ؟ صفة بارزة،  فام املراد من مصوَّ
 إن الكتف من اإلنسان،  موضع ربط األيدي بجذعه،  والكتف لفٌظ يستعمل للتعبري 
ر كتف  عن الضغط بأنواعه،  أو تكتل،  من منٍع وشدة،  وإطالق اسم )كاف( عىل مصوَّ
له داللته،  إلعطاء مزيد من املعاين املرادة قال تعاىل:  ﴿ َأَلْيَس الّلُه بَِكاٍف َعْبَدُه ﴾ ] الزمر: 
،  أو ضغط املشقة  36[. وهنا الكاف من الكفاية،  أي:  كفاين ومنعني من كل رشٍّ وعدوٍّ

تكتل  لتشكل  املتشاهبة من حلظة سريورهتا  واحلاجة،  فهي موجة صوتية جتمع احلركات 
ضاغط ومانع مدد يف صريورهتا. 

ر )كف اليد( وهو عضو من يد اإلنسان،  وتتضمن مخسة  أما يف العربية،  فقد كان املصوَّ
قال  قوة ضاغطة،   إىل  أصابع متشاهبة متالئمة،  ومتآلفة يف حركتها،  وترمز بمجموعها 
تعاىل:  ﴿إِْذ َهّم َقْوٌم َأن َيْبُسُطوْا إَِلْيُكْم َأْيِدَيُهْم َفَكّف َأْيِدَيُهْم َعنُكْم ﴾ ]املائدة :11[ فيقال:  
يكّف  أن  فيها،   األصل  ألن  بذلك  يت  سمِّ وقد  إيذائه،   عن  امتنع  أي:   عنه،   يده  كّف 

اإلنسان هبا األذى عن نفسه وغريه. 
ر )كف( يدل عىل  ر العربي )كف اليد( يدل عىل الشدة،  وكذلك اسم املصوَّ إذًا املصوَّ
معاين املنع،  فاملعنى العام،  املنع من أي ضغط أو شدة أو أذى،  وقد تقاطع املعنى يف كال 
ر )كتف( الفينيقي،  باعتباره األصل الذي  رين،  بعد الربط بني االسم )كاف( واملصوَّ املصوَّ

انحدر منه كتاب كاف اهلجائي... بعض الكلامت،  كثب،  كعب، كفر. 
اخلالصة:  مفهوم كتاب الكفاية؛  كاف )ك( يدل مفهومه عىل منع أو ضغط حمدد،  يف 

العربية القرءانية. 
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مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
مع  والتآلف  التالؤم  من  تكتل  يف  احلركات  وتصنيف  تفكيك  )الكاف(  سبيط  وعند 

متشاهبات من أمثاهلا. 

التعليق: 
إن املناعة والضغط،  هو ما عربَّ عنه »سبيط« تفصياًل،  ) تكتل من التالؤم والتآلف مع 
ولشدة  والتأمل،   الذهني  الصفاء  من  يشء  يتطلب  ذلك  وإدراك   ) أمثاهلا  من  متشاهبات 

تداخل املعاين نحتاج إىل دقة نظر،  وكل من املعنيني السابقني يتضمن اآلخر. 
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)ل( - مفهوم كتاب الالم - ) المد،  ليث(

   الم األبجدية اهلجائية،  هو الكتاب الثاين عرش يف الرتتيب األبجدي،  وهو معروٌف 
فهو )المد( وكالعادة  الفينيقية  النطق يف  أما  احلايل هو )ل(  والنطق  القديمة،   األلسن  يف 
ر اسم  إذ إن مصوَّ الفينيقية أو خيتلف،  كام هو احلال هنا،   ر يف  يتفق االسم مع املصوَّ قد 
المد هو )الليث( ذكر )اللبوة( وله أسامٌء كثريٌة،  وكل اسٍم يدل عىل حالة،  فهو )الليث 
والسبع واهلزبر واخلطار والرضغام والغضنفر( قال تعاىل:  ﴿ َكَأّنُهْم ُحُمٌر ّمْسَتنِفَرٌة َفّرْت 
الغابة،   فالسبع ملك  فّرت من األسد وغري ذلك،   51[ أي:    -50: ]املدثر  َقْسَوَرٍة﴾  ِمن 
فام  اختياره،   يف  واحلّر  جماله،   موقع  يف  واالستقالل،   السيادة  صاحب  فهو  احلرية  ورمز 

ر )ليث(.  عالقة اسم )المد( بمصوَّ
فاملتأمل يف االسم يرجع إىل بدء اللفظ )مد( قال تعاىل:  ﴿ الَ َتُمّدّن َعْينَْيَك إَِلَى َما َمّتْعنَا بِِه 
َأْزَواجًا ّمنُْهْم ﴾ ]احلجر : 88[ أي:  ال متّد نظرك معجبًا وشاغاًل نفسك بالشهوات،  وقوله: 
﴿ َأَلْم َتَر إَِلَى َرّبَك َكْيَف َمّد الّظّل ﴾ ] الفرقان :45[ دعوة إىل رؤية كيفية مّد الظل،  وعىل 
وضوء ذلك نقول:  إن السبع يف حالة مّد برص السيادة والسلطة،  ملعرفة يشٍء ما،  فجاءت 
التارخيية واإلفساد يف  العواقب  لتجنب  املعرفة،   بتحصيل  النظر  تربط  اآليات،   عرشات 
األرض،  فالنظر الَزَم العلم؛  وال علم بال حرية، سيادة واستقالالً،  فالعلم واحلرية وجهان 
لعملة واحدة،  وكلها لوازم بعضها،  ﴿عربة ألويل األلباب﴾ ]يوسف: 111[،  مجع لب:  
وتعني العقل،  وألب باملكان أقام به ولزمه،  كأمثال اللؤلؤ املكنون؛  وليعلموا أنام هو إله 

واحد وليذكر أولو األلباب. 
﴿ ُقِل انُظُروْا َماَذا فِي الّسَماَواِت َواألْرِض ﴾]يونس:  101[ .

﴿ َوَلَقْد َجَعْلنَا فِي الّسَماِء ُبُروجًا َوَزّينّاَها لِلنّاظِِريَن ﴾ ]الحجر:  16[ .
﴿ اْنُظْر َكْيَف ُنَصّرُف االََياِت َلَعّلُهْم َيْفَقُهوَن ﴾ ]األنعام:  65[ .

﴿ َأَوَلْم َينُْظُروْا فِي َمَلُكوِت الّسَماَواِت َواألْرِض ﴾ ]األعراف:  185[. 
فالناظر يتدرج بنظرته،  بحسب مقصوده يف ملس األشياء ابتداًء من نظرٍة سطحية،  إىل 
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عميقة،  ومن ثم النظرة املستنرية،  فمّد البرص يتدرج أطوارًا ابتداًء من )مد( فطري للنظر 
البرص  مّد  وهو  )ملد(  الثاين  الطور  ثم  واألشخاص،   األشياء  عامل  رؤية  لرضورة  الكيفي 
النظر  مّد  الثالث )المد(،  وهو  الطور  ثم  املتغريات،    االنتباه من  يثري  ما  وتركيزه ملعرفة 
مع  األول،   طوره  يف  )مد(  معنى  نفس  فهي  بينهام؛   والعالقة  املتغريات،   أسباب  ملعرفة 
أي  ما جيري،  وتأهب من  اليقظة واالنتباه،  ورسعة حتليل  لوازم من  النظر عدة  مالزمة 

مفاجأة.
ولنا يف القرين اللفظي املشرتك مثال قرءاين )مس،  ملس،  المس( فمن تعّدد استعامل 
اللفظ املشرتك،  نستدّل عىل معنى المد وهو البطء واملبالغة يف تفّحص الشء،  وقراءته 
وتفهمه -   خاصة حينام يتهدد الليث أو اللبوة  ممَّن حوله-  ؛  فالالم موجة صوتية تتالحم 
من حلظة سريورهتا مع كل املمكنات الالزمة لتشكل حركة واحدة، وبعض العرب تلفظها 
) المذ ( ومنها اشُتق ) ملذ،  وتلمذ،  وتالميذ( كام اشُتق لفظ تلمود من المد،  أي:  كتاب 
سائر  منه  انحدرت  والذي  الفينيقي  )ليث(  ر  باملصوَّ )المد(  االسم  ربط  وبعد  تعاليم؛  

األبجديات نصل إىل نتيجة يف كتاب الم  حركة لولبية بطيئة مالزمة للشء. 
البقر( يف  ر )عصا راعي  رات عربية قديمة أخرى مثل )شوكة( ومصوَّ كام يوجد مصوَّ
العربية القديمة،  قال تعاىل:  ﴿ َوَتَوّدوَن َأّن َغْيَر َذاِت الّشْوَكِة َتُكوُن َلُكْم ﴾ ] األنفال :7[ 
فالشوكة هي ما يدق ويصلب رأسه من النبات،  ويعربَّ بالشوكة عن السالح والقوة،  فهي 

أداة  هلا صلة بتحصيل الصيد،  ومالزمة لعملية القنص. 
ر،  العصا فهو واضح يف اآلية ﴿ َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوّكُأ َعَلْيَها َوَأُهّش  وأما مفهوم مصوَّ

بَِها َعَلَى َغنَِمي َولَِي فِيَها َمآِرُب ُأْخَرَى ﴾ ] طه :18[ أداة صلة الزمة. 
العربية  الراعي( أي:  )المد( ويف  ر )شوكة -   وعصا  أما تأويل االسم املشرتك ملصوَّ

)الماد( فهذا اللفظ مركب من مقطعني ُدجما ببعضهام )إال+ ملد(. 
األول لفظ )إاّل( قال تعاىل:  ﴿ الَ َيْرُقُبوَن فِي ُمْؤِمٍن إاِلّ َوالَ ِذّمًة َوُأْوَلـَئَِك ُهُم اْلُمْعَتُدوَن ﴾ 
]التوبة:  10[،  وأما معنى اللفظ فهو كام ذكر الراغب األصفهاين )اإلل( كل حالة ظاهرة،  
وهنا معنى )إال( نعمة عكس )ذمة( أي:  نقمة من باب ما يذم عىل إطاعته،  فالنعمة عامة 
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مسّخرة،  والنقمة حالة طارئة. 
وأما املقطع الثاين من االسم )ملد( وكام ذكرنا سابقًا،  النظرة املتفحصة،  أو الرتكيز يف 
مّد البرص ملعرفة املتغريات،  وهذه من َأَجّل النعم،  وهي القدرة عىل التعّلم والتعليم من 
خالل مالزمة النظر يف كتاب ملكوت السموات واألرض،  حتى حيقق اإلنسان اخلالفة يف 

األرض سيادًة واستقالالً. 
ر )الليث،  شوكة،  عصا الراعي(،  نأيت عىل   إذًا؛  من خالل ربط االسم )المد( باملصوَّ
ٍص لولبية،  من خالل احلواس،  فهي الم الِعْلم وتتضمن  نتيجة داللة )ل( وهي حركة تفحُّ

مفهوم احلرية،  لزوم الزم. 
اخلالصة:  مفهوم كتاب العلم والتعلم؛  الم )ل( يدل مفهومه عىل حركة الزمة متالزمة 

يف العربية القرءانية.  

مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
والصياغة الصوتية عند »سبيط« )صوت الالم( تالحم ما يمكن أن يكون حركة واحدة. 

التعليق:  
هنا املعاين متقاربة،  بني الفينيقي و»سبيط«؛  ألن احلركة الزمة متالزمة،  تعني التالحم 
لكل ما يلزم من حركات لتحقيق الغاية،  مع شعوري بالتقصري واحلاجة إىل دراسة أكثر،  
ر التعبريي الفينيقي )المد(،  عسى أن تنال لغتنا اجلميلة اهتاممًا عىل يد أجيال  السم املصوَّ

املستقبل،  ونستفيد من أرسارها العظيمة.  
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)م( - مفهوم كتاب الميم - ) ميم،  ماء (

ميم األبجدية اهلجائية،  هو الكتاب الثالث عرش يف الرتتيب األبجدي،  والنطق احلايل 
ر،  أو خيتلف  هو )م( أما النطق يف الفينيقية فهو )ميم( وكالعادة قد يتفق االسم مع املصوَّ
ر هو )ماء( واملاء كائن شفاف ال لون له،  وال طعم،   كام هو احلال يف هذا الكتاب،  فاملصوَّ
وال رائحة،  وال يمسك باليد،  فهو مجع متصل باحلياة بصور خمتلفة،  وهو أصل احلياة،  
]األنبياء:   ُيْؤِمنُوَن﴾  َأَفاَل  ُكّل َشْيٍء َحّي  اْلَمآِء  ِمَن  َوَجَعْلنَا  ومبعثها ومصدر كل يشء،  ﴿ 
30[  فامليم موجة صوتية تدل من حلظة سريورهتا عىل املصدرية،  ويف صريورهتا عىل إمتام 

وإكامل احلركة يف صورة مجع متصل، فاملاء مصدر احلياة، وخمزن األرزاق،  قال تعاىل: ﴿َأَلْم 
َتَر َأّن الّلَه َأنَزَل ِمَن الّسَمآِء َمآًء َفَسَلَكُه َينَابِيَع فِي األْرِض﴾ ]الزمر: 21[ وقوله  ﴿َوَنّزْلنَا ِمَن 

الّسَمآِء َمآًء ّمَباَركًا َفَأنَبْتنَا بِِه َجنّاٍت َوَحّب اْلَحِصيِد﴾ ]ق: 9[.
 هذه من املشاهد الكونية التي  أثارت نظر اإلنسان األول،  فمشهد صغار األنعام وهي 
تركض خلف أمها صارخة ) ما،  ماء،  ماع ( وهي تريد رضاعة احلليب،  جعلت اإلنسان 
ينفعل ويتفاعل؛  وهكذا اكتسب املعلومة ووظَّفها يف حياته،  بعد أن جردها من واقعها،  
واستخدمها يف حياته وعلَّم صغاره،  اسم  األنثى التي هي مصدر رزقهم ) أم،  ماما( ومن 
خالل القياس أدرك أن رزق احليوان والنبات ينزل من األعىل،  فأطلق عليه اسم ) ماء(  
وأضاف مع الزمن حرف )السني( لكل ما يسند األشياء حفظًا ورفعًا وجريًا،  من ذلك ما 
متسكه السامء من ماء بصورته الغازية؛  فصوت امليم )م( يدل عىل مجع متصل مصدري؛  
ومنزلة  تعربِّ عن كل مصدر من مكان  اإلناث،  وصارت  السامء،  وثدي  الرزق يف  وهو 

ومركز وموضع وغري ذلك.
  لذا عرب عرب الشام ) الفينيقي( عن صوت امليم بصورة املاء،  وصارت وثيقة تارخيية 
قًا هذا املعنى،  وكل ما يتولد من معنى  لإلنسانية مجيعًا،  ونزل القرءان الكريم مؤكدًا ومصدِّ

ق من القرءان الكريم.  احلرف إىل يوم الدين ال خيرج عن املعنى املصدَّ
إذًا؛  كتاب امليم حيمل أهم خصائص املاء،  يف تداخله يف بنية الكون امتالًء،  فهو كيان من 
مجع متصل مصدري،  يدل عىل املكان واملكانة،  وبذلك تم ربط العالقة بني االسم )ميم( 
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ر ) ماء( مصدر ومبعث احلياة.  ومصوَّ
اخلالصة: مفهوم كتاب املصدر أو املنبع؛  ميم )م( يدل مفهومه،  عىل مجع متصل مصدري 

يف العربية القرءانية. 

مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
والصياغة عند »سبيط« )صوت امليم( تكامل احلركة بإمتام ما ينقصها!. 
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)ن( - مفهوم كتاب النون - ) نون،  سمكة (

نون األبجدية اهلجائية،  هو الكتاب الرابع عرش يف الرتتيب األبجدي،  والنطق احلايل هو 
ى،  وهنا  )ن( أما النطق يف الفينيقية فهو )نون( وكالعادة قد خيتلف أو يتفق االسم مع املسمَّ
ر...؟  ر )سمكة( ويف العربية القديمة )حوت( وكالمها واحد،  فام املقصود من املصوَّ مصوَّ
﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ ُنوٍح ﴾ ] يونس :71[  ﴿ َذلَِك ِمْن َأنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيِه إَِليَك ﴾ ]آل عمران:  
44[،  نالحظ أن حرف النون يدل على مفهوم أو صوت أو حركة في خفاء، ﴿ن َواْلَقَلِم 

َوَما َيْسُطُروَن ﴾ ]القلم:  1[،  فالنون وعاء القلم والقلم أداة التعريف والتمييز. 
لقد أدرك الفينيقي - عرب بالد الشام -  أن السمك ال يعيش إال ضمن حوض مائي،  
خيتفي فيه،  فال خيرج منه إال قهرًا؛  فأطلق اسم نون رمزًا،  عىل كل ما خُيفي مكنونًا بأي 

ر سمك إال للداللة عىل معنى احلركة يف اخلفاء.  حوض أو وعاء؛  وما ربطه بمصوَّ
ر،  قراءة حتليلية تفكيكية،  تدل عىل دليل كتاب )نون( قال تعاىل: ﴿ َوَذا  إذًا قراءة املصوَّ
النّوِن إِذ ّذَهَب ُمَغاِضبًا َفَظّن َأن ّلن ّنْقِدَر َعَلْيِه﴾ ] األنبياء :87[ تدل اآلية القرءانية  عىل إبداع 
إنسان عرب الشام،  يف اختياراته املوفقة،  ودالالته املحكمة،  حني أطلق اسم )نون( عىل 
النّوِن﴾ أي:  النبي  ﴿َوَذا  ى )سمكة( فجاء القرءان وحُي السامء بعدها مصدقًا هلم:  مسمَّ

ي بذلك؛  ألن احلوت أخفاه يف جوفه.  يونس )عليه السالم(،  وُسمِّ
ر )سمكة(،  يف حضارة فينيقيا الشامية،  كان نصًا ودلياًل عىل اسم )نون(   نزل  إذًا مصوَّ

هبا القرءان املجيد،  بلساٍن عريبٍّ مبني،  يرشدنا إىل هذا األصل لألبجدية العربية. 
أو سرت يف  يدل مفهومه عىل خباء  نون )ن(  اخلالصة:  مفهوم كتاب احلضن واخلباء؛  

العربية القرءانية. 

مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
والصياغة عند »سبيط« )صوت النون( إنشاء وتوالد مستمر حلركات خافية. 
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)س( - مفهوم كتاب السين - ) سامك،  دعامة (

سي األبجدية اهلجائية،  هو الكتاب اخلامس عرش يف الرتتيب األبجدي،  والنطق احلايل 
ر  اسم ملصوَّ فهو)سامك(  فينيقيا  الشام،  يف حضارة  بالد  عند عرب  النطق  أما  هو )س( 
ر،  وربطه فيام بعد  )دعامة( ويف العربية القديمة  )مسند( وال بد من تفكيك معنى املصوَّ
باسمه ملعرفة دليل الصوت اهلجائي قال تعاىل:  ﴿ َرَفَع َسْمَكَها َفَسّواَها﴾ النازعات )28( 

أي:  جعلها كائنة متباعدة األطراف،  مشدودًة إىل بعضها،  بدعم الثقالة الكونية.
ر )دعامة( وعامد الشء،  ما يسند عليه،  فيقال له دعامة،  أو مسند،  فاخليمة تقوم   فاملصوَّ
عىل دعامة،  أو عمود،  أو أي مسند يف وسطها،  والّدين يقوم عىل دعامة اإليامن،  والسامء 
تقوم عىل الثقالة الكونية،  كام الّذّرة تقوم عىل دعامة اجلاذبية ملداراهتا؛  قال تعاىل﴿ُكّل يِف 
)سمك،  فاعل  اسم  فالسامك  نظام،   ضمن  جَيرون  أي:    ]40: يس   [  ﴾ َيْسَبُحوَن  َفَلٍك 
سامك(  وهي حركة دعم فاعلة،  رفعًا وجريًا وحفظًا،  أو الذي يشّد األطراف إىل بعضها 

سندًا ودعاًم،  قال تعاىل: ﴿ الّلُه اّلِذي َرَفَع الّسَماَواِت بَِغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها ﴾ ] الرعد:2[.  
أكثر،  من  املعنى  يّتضح  اللفظية لكتاب سني  ومن خالل استقراء بعض االستعامالت 
ذلك جاءت معاين السني يف ألفاظ،  مثل )سكن( منع احلركة بكتاب الكاف إىل حد اخلفاء 
بات،  وهنا حركة السني استقرت،  بفعل كتاب الباء  بكتاب النون؛  ولفظ )سبت( من السُّ
)بيت(،  والذي يدل عىل مجع مستقر مدفوع بكتاب التاء؛  ولفظ )رس( هنا حركة السني 
مستمرة،  بفعل اتصاهلا بكتاب الراء ريش والذي يفيد التكرار؛  ولفظ )سامء( هنا السني،  
النظر إىل املنظور،  للداللة عىل  إثارة  الثور يف  باتصاهلا بكتاب ميم مجع متصل،  مع ألف 
ت منضمة عىل  سقف األرض ومصدر املطر؛  ولفظ )سواد( هنا حركة السني احلرة،  تراصَّ

بعضها بشدة بفعل كتاب واو الوتد.
يبتلع الضوء بفعل قوة اجلاذبية؛  فالذي  الذي  الكوين األسود،   الثقب  لذا أطلق اسم 
 ) )دعامة  سني  لكتاب  األصل  ى  مسمَّ من  التاريخ،   عرب  فينيقيا  عرب  طريق  عن  وصلنا 

للداللة عىل معناها باسم )سامك( أي:  حركة سند ودفع،  ورفع حرة.  
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اخلالصـة:  مفهوم كتاب السـباحة؛  سـي )س( يـدل مفهومه،  عىل حركـة متصلة حرة 
القرءانية.  العربية  يف 

مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
واملعنى عند »سبيط« )صوت السني( حركة انسالل بخفاء،  واستمرار يف الزمان،  من 

دون إثارة انتباه باجتاه واحد. 

التعليق: 
إن تعبري »سبيط« معنى للحرف الواحد بجملة،  لشعوره بأن األمر بحاجة إىل جهد أكرب 

للوصول إىل معنى أدق وأشمل،  خاصة أن العلم مازال يف مرحلة التأسيس. 
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)ع( - مفهوم كتاب العين - ) عين،  حاسة البصر (

عيـن األبجدية اهلجائية،  هو الكتاب السادس عرش يف الرتتيب األبجدي،  النطق احلايل 
ر  ى،  وهنا مصوَّ )ع( أما يف الفينيقية فهو )َعنْي( وكالعادة قد خيتلف أو يتفق االسم مع املسمَّ
)البرص(،  وهو عضو التعبري،  عام يف أعامق النفس البرشية،  من مشاعر إنسانية وشاعرية،  
وهي البارصة،  أي:  رؤى العني،  والتي تعكس الصور املنظورة يف العمق،  ويقال:  عني 
جارية،  وعني اليقني؛  وتطلق العني عىل مركز احلدث قال تعاىل:  ﴿ َفَأْوَحْينَآ إَِلْيِه َأِن اْصنَِع 
اْلُفْلَك بَِأْعُينِنَا َوَوْحيِنَا﴾  ] املؤمنون :27[ أي:  بأمرنا لك ومعونتنا وأنت يف عمق ومركز 

حفظنا وكالءتنا بحيث نراك ونسمعك..  
إذًا؛  العني عمق،  وتدل عىل مركز احلدث والتأثري،  ويقال للزوبعة التي تأيت عىل يشء:  
وقع يف عني الزوبعة،  وكذلك:  جلس حتت عني الشمس،  تعبريًا عن أشد حرارة زمكانية،  
ر،  ليدل  فالعني غري البرص كام مرَّ معنا،  وإنام قصد عرب الشام الفينيقي،  ربط االسم باملصوَّ
عىل عالقة داللة العني بحاسة البرص،  وهي داللة التعبري عن عمق مادي ومعنوي وهي 

موجة صوتية تعرب من حلظة سريورهتا عن عمق يف ذات الشء. 
اخلالصة:  مفهوم كتاب العناية؛  عي )ع( يدل مفهومه،  عىل العمق يف العربية القرءانية. 

مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
والصياغة عند »سبيط« )صوت العني( اتضاح حركة املعامل أو عمق يف املجهول. 
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)ف( - مفهوم كتاب الفاء - ) فا،  فم (

فـاء األبجدية اهلجائية،  هو الكتاب السابع عرش يف الرتتيب األبجدي،  والنطق احلايل 
ر،  الدليل األصل لألبجدية العربية فهو )َفم( فامذا   )ف( أما يف الفينيقية فهو )فا( وأما املصوَّ
قال  والتقبيل؛   والتحدث والضحك  والتذوق،   الطعام  فتحة  فم ؟..  هو  ر  يوحي مصوَّ
تعاىل:  ﴿ اْلَيْوَم َنْختُِم َعَلَى َأْفَواِهِهْم ﴾ ] يس :65[. أي:  ال يستطيعون النطق رغم وجود 
الرخاوة  إىل  أدى  مرئي  غري  كيان  انضامم  بسبب  النطق  عىل  اجلهاز  قدرة  لضعف  الفتحة 
وضعف النطق، وبيت القصيد أن الفم فوهة -  ولو كان يف حالة انضامم الشفتني-   يقوم 
بعملية ضم األشياء للداخل،  أو تفريغها للخارج،  مثل الزفري،  وهو يضم مواقع النطق،  
وحليامت التذوق،  وغدد الريق،  وجهاز املضغ،  ومنه يعرُب الطعام متفرقًا باجلسم،  وهو 

أحد وسائل تفريغ األفكار نطقًا. 
ر )فم( للداللة عىل صوت الفاء أوالً،  وإلضافة معنى   وأما إطالق اسم )فا( عىل املصوَّ
ر،  ألن لفظ )فا( يدل عىل انفراج ممتد يف الزمكان،  فالفم يشء قابل للفتح  آخر عىل املصوَّ
تعاىل  اهلل  وهب  فقد  والقاف(  الفاء   ( حرف  ملعرفة  آدم  توصل  كيف  ولنتعرف  فيزيائيًا؛  
اإلنسان،  دماغًا وجهاَز ُنْطٍق،  استطاع هبام التعلُّم،  من خالل االنطباعات الذهنية ملشاهد 
اللوحة الكونية،  العديدة واملتكررة ألصوات وأشكال وألوان خمتلفة ومتباينة؛  خاصة أن 
اإلنسان عاش هناية الثورة الربكانية يف األرض،  فأدرك الكثري ورأى ما مل نر،  وهو إنسان 
الفطرة،  من هذه املشاهد واستمرار االنبثاق يف النبات واحليوان منذ احلقبة البدائية،  وانفتاح 
الزهور والثامر،  وتوالد احليوان وكذلك انفجارات األرض،  وما تلفظه من صخور كلسيه 
لينة عجينية مل تتصلَّب بعد،  وبراكني ومحم صخرية جتري كاألهنار،  يتصاعد منها الدخان،  
ويصدر منها الفقاعات الغازية املتفجرة،  مدثة بلسان احلال صوت )الفقفقة(  وقف يتأمل 
هذه املشاهد،  التي طبعت يف ذهنه عرب الزمكان،  رابطًا بني صور )الفطر والفجر والفوران 

والفتح( واألصوات الكونية،  وانتقلت من خالله إىل الذاكرة االجتامعية. 
هذا اإلنسان بطبيعته الشفافة،  أخذ حياكي تلك األصوات الطبيعية بجهاز النطق،  ومع 
الزمن بدأ يدرك تدرجييًا،  املعنى املراد من إعراب احلدث عن ذاته،  وقد فهم املعنى يف قرارة 
نفسه،  أن صوت الفاء يفيد الفتح واالنفراج،  وصوت القاف الوقف والقطع،  فأدرك أنه 
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قادر عىل التجريد،  فاستعار النطق الكوين يف حياته االجتامعية،  لكل ما يريد التعبري عنه 
أو عكس  النطق،  من خالل وصل  اكتسب قواعد يف نظام  الزمن  بالفتح والقطع،  ومع 
األصوات مثل ) فق(،  فصار ) قف(،  وهو يريد عكس املعنى أيضًا؛  واستمر األمر يف 
إبداع أصوات خمتلفة  وتركيبها؛  ليصل إىل معاين متباينة،  ألن كل صوت له تردد موجي 
مستقل عن غريه أثناء النطق به؛  فأصبح مع الزمن يمتلك خلفية معرفية تراكمية،  فمن 
صوت ) ف( اشتق معنى الفهم والفقه والفكر والفسق والفرج والفم،  وفجرنا األرض 
عيونًا؛  وما زال إىل اليوم االشتقاق مستمرًا،  ومن صوت ) ق( اشتق معنى القطع والوقف 

وغري ذلك. 
اإلنسان  وعاها  مناسبة  بأصوات  ونطقت  ذاهتا،   عن  بت  عرَّ الكونية  األحداث  إذًا؛  
وحتديدها  ومجعها  سربها  مشعل  ومحل  االجتامعية،   الذاكرة  عرب  ونقلها  والبدائي  األول 
الفينيقي بفكره  ونرشها،  العرب األوائل،  وبذلك أصبح فضلهم عىل العاملني؛  فالعريب 
ر فتحة الفم  املنفتح وعبقريته اإلبداعية،  استطاع أن يعربِّ عن كتاب )فاء( األبجدي،  بمصوَّ
لينطلق من املحسوس إىل التجريد يف استدالله،  ومن الوجود إىل املفهوم،  فكانت تلك 

رات هي األصل التي انحدرت منه مجيع األلسن عرب التاريخ.  املصوَّ
انفتاح،  أو فتح  الفكر واالنفتاح؛  فاء )ف( يدل مفهومه عىل  اخلالصة: مفهوم كتاب 

منضم يف العربية القرءانية.  

مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
واصطلح »سبيط« ملعنى )صوت الفاء( تفرق احلركة يف كافة االجتاهات. 
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)ص( - مفهوم كتاب الصاد - ) صادى،  فخ أو منجل (

هو  احلايل  والنطق  األبجدي،   الرتتيب  يف  عرش  الثامن  الكتاب  هو  األبجدية،   صاد 
األصل  ر  مصوَّ اسم  وهذا  )صادى(،  فهو  الفينيقية  يف  صاد  لكتاب  النطق  وأما  )ص(،  
ر الوظيفة الفيزيائية،  ال املادة؛  وال ُبدَّ من  لألبجدية  )فخ أو منجل( والغرض من املصوَّ
ر مع مرور الزمن،  وال  مزيد من احلفريات املعرفية،  للوصول إىل أدق مآل من كل مصوَّ

يمنع ماولتنا املتواضعة يف فقه أصل األبجدية العربية يف بالد الشام،  من حضارة فينيقيا.
ر،  فهو يدل عىل مصيدة،  وهي أداة صد ومنع،  وتظهر يف عملية   فنحن كام نرى املصوَّ
ر )منجل( أداة صد وتعرض للشء،  وتظهر يف عملية  حبس أو تثبيت الصيد،  كام أن مصوَّ
ر  حصاد العشب والنبات،  وكالمها حركة صلة مددة يف مواجهة واقع ما،  وبعد بيان املصوَّ
نأيت عىل اسمه )صادى( مللني؛  قال تعاىل:  ﴿ َفَأنَت َلُه َتَصّدى﴾ ] عبس :6[. وقوله: 

﴿َوَما َكاَن َصاَلُتُهْم ِعنَد اْلَبْيِت إاِلّ ُمَكآًء َوَتْصِدَيًة﴾ ] األنفال :  35[. 
الدفع  أو  يتصدد؛   استقبلك  ما  كل  أي:   )صدى(  مصدر  وتصدية(  )تصدى  وهنا   
ر  املصوَّ جاء  القديمة  العربية  ويف  مددة؛   صلة  وهي  باأليدي،   التصفيق  وهنا  املتقابل،  
)صديق( هو دفع متقابل من الطرفني،  صدق بالعمل مع مودة،  وهي صلة مددة،  ومن 
بصلة  األطراف  بني  مدفوع  تواصل  وهذا  والصداق،   الصدقات،   لفظ  جاء  املعنى  هذا 

مددة،  متقابلة أو متنافرة. 
املقطع  عن  وا  يعربِّ أن  استطاعوا  املبدعة  بعبقريتهم  فينيقيا،  يف  الشام  بالد  عرب  إذًا؛ 
خمتلفة  معاين  عىل  دلَّ  وقد  منجل(  أو  )فخ  اسم  عليه  أطلق  ر  مصوَّ خالل  من  الصويت 

للصالت املحددة،  جاذبة أو نابذة. 
حمددة،   صلة  حركة  عىل  مفهومه  يدل  )ص(  صاد  الصيد؛   كتاب  مفهوم  اخلالصة: 

ومتواجهة يف العربية القرءانية. 

مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
واصطالح املعنى عند »سبيط« )الصاد( حركة تطوير وهتيئة وتفعيل،  ملواجهة حركة ما. 
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)ق( - مفهوم كتاب القاف - ) قوف،  أذن (

قــاف األبجديـة،  هـو الكتاب التاسـع عرش يف الرتتيـب األبجدي،  والنطـق احلايل هو 
ر األصل لألبجدية  )ق(،  وأمـا النطـق لكتاب قاف الفينيقية فهو )قوف( وهو اسـم مصـوَّ
رات،  قال  العربيـة )ُأُذن( واملـراد منـه الوظيفـة،  ال املـادة،  كـام هـو احلال يف سـائر املصـوَّ
تعـاىل: ﴿ َوَلَقـْد َذَرْأَنـا لَِجَهنّـَم َكثِيرًا ّمَن اْلِجـّن َواإِلْنـِس َلُهْم ُقُلـوٌب الّ َيْفَقُهوَن بَِهـا َوَلُهْم 
َأْعُيـٌن الّ ُيْبِصـُروَن بَِهـا َوَلُهْم آَذاٌن الّ َيْسـَمُعوَن بَِهآ ُأْوَلـَـئَِك َكاألْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضّل ُأْوَلـَـئَِك 
ُهـُم اْلَغافُِلـوَن ﴾ ]األعـراف: 179[ ،  فـاألذن أداة السـمع،  ولكـن ال يسـمعون؛  ألهنـم 
وقفـوا خلـف ضياعهـم،  وقطعوا االسـتامع الواعـي،  قال تعـاىل:﴿ َوفِـَي آَذانِِهـْم َوْقرًا﴾ 
] األنعـام : 25 [. أي:  كان يف آذاهنـم َصَمـٌم،  فيقـف املعنـى متثاقـاًل،  فـال يصـل القلـب 

الواعـي﴿ َفَضَرْبنَـا َعَلـَى آَذانِِهْم فِـي اْلَكْهِف ِسـنِيَن َعـَددًا﴾ ] الكهف :11 [. 
فال  عنها،   الوعي  يقطع  أو  باالستامع،   لنفسه  يأذن  اإلنسان  ألن  أذن،   سّميت  وقد 
يدري ما يسمع..  فاألذن اخلارجية أداة مجع وحتديد مسار واجتاه املوجة الصوتية إىل األذن 

مت هلذه الوظيفة.  الداخلية،  وقد ُصمِّ
ر أذن؛  ولفظ )قوف(  ر فهو لتحديد املعنى من مصوَّ أما إطالق اسم )قوف( عىل املصوَّ
هو عمل القائف الذي يتتبع اآلثار،  فيقف عند كل أثر متفحصًا،  قال تعاىل:  ﴿ َوالَ َتْقُف 
ر يف العربية القديمة فهو )سم اخلياط(  َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ﴾ ] اإلرساء :36 [ ؛  أما املصوَّ
واملعنى تعلُّق الشء باملحال،  أي:  كام أنه مال دخول اجلمل سم اخلياط،  فكذلك املكذبون 
بآيات اهلل،  مال دخوهلم اجلنة،  قال تعاىل: ﴿ َوالَ َيْدُخُلوَن اْلَجنَّة َحّتَى َيلَِج اْلَجَمُل فِي َسّم 

اْلِخَياط ﴾ ] األعراف : 40 [ أي:  مقطوعة عنهم الجنة.  
رْين هو االنقطاع عن الشء،  أو القطع والفصل بني جزأين،   إذًا؛  بيت القصيد من املصوَّ
أو املنع بحاجز بينهام،  قال تعاىل:  ﴿َوَقَطْعنَا َدابَِر اّلِذيَن َكّذُبوْا بِآَياتِنَا َوَما َكاُنوْا ُمْؤِمنِيَن﴾ 

]األعراف :72 [. وقوله: ﴿  َفاُلَقّطَعّن َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ّمْن ِخاَلٍف ﴾ ]طه:  71 [. 
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اخلالصة:  مفهوم كتاب القطع قاف )ق( يدل مفهومه عىل وقوف حتديد،  أو قطع شديد 
يف العربية القرءانية. 

مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
من  احلركة،   توجيه  القاف(  )صوت  ملعنى  »سبيط«   عامل  عند  االصطالحية  والصيغة 

خالل حتديد مسارها واجتاهها إىل جهة معينة. 
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)ر( - مفهوم كتاب الراء - ) ريش،  رأس (

    راء األبجدية،  هو الكتاب العرشون يف الرتتيب األبجدي،  والنطق احلايل هو )ر( 
ر )الرأس(، ولقد منح اهلل تعاىل  أما اسم الصورة التعبريية يف الفينيقية فهو )ريش( للمصوَّ
العقل  )التمييز( لإلنسان، وبه قرأ الكون واألحداث واكتسب منه قوانني العقل األوىل،  
فمن التامثل والتشابه، عرف القياس،  من ذلك التامثل املكرر باخللق،  بوجود الرأس يف 
مقدمة اجلذع،  وبوجود الشعر مكرر عىل الرأس،  ومل ير صعوبة يف التعبري عن هذه املشاهد،  
من خالل نطق حرف الراء،  حيث تكرار انخفاض وارتفاع اللِّسان إىل سقف احللق؛  ألن 
بعض األصوات كانت خترج بعفوية من خمارجها بسبب هيجانه وانفعاله،  خاصة أن من 

خاصية حرف الراء سهولة تكراره ) ررررر(.
 ومن ذلك أطلق اسم رأس اجلبل ورأس الرمح ورأس الشجرة،  ورأس القبيلة ورأس 
األمر،  ومن ثم جعلوا لكل شيئًا رأسًا،  من ذلك اسم )رب( حيث جاء حرف الراء يف 
أول اللفظ،  ألن له استعامالت عديدة،  مثل رب البيت ورب العمل ورب األرسة ورب 

الدولة،  وقول النبي يوسف عليه السالم:  اذكرين عند ربك،  قاصدًا عند امللك. 
 ﴾ َولَِباُس  َوِريشًا  َسْوَءاتُِكْم  ُيَواِري  لَِباسًا  َعَلْيُكْم  َأنَزْلنَا  َقْد  آَدَم  َياَبنَِي   ﴿ تعاىل:   قال   
]األعراف :26 [ فالريش ما يكسو جسم الطري،  واسُتعري للثياب،  فالعربة من اسم الصورة 
تعاىل:  قال  )رأس(  الفينيقي  ر  املصوَّ وأما  الريش،  من  املتكررة  الكثرة  هي  األبجدية، 
﴿َوالَ َتْحلُِقوْا ُرُؤوَسُكْم َحّتَى َيْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحّلُه ﴾ ] البقرة :196 [ إشارة إىل شعر الرأس،  
ر)ريش(،  وال  والشعر مكرر عىل رأس اإلنسان،  ويف العربية أطلق اسم )ريش(  عىل مصوَّ
ر،  تفيد التكرار والتجديد ﴿َوَقاَل  ر الرأس،  إذًا داللة االسم واملصوَّ خيتلف املعنى عن مصوَّ

اّلِذيَن اّتَبُعوْا َلْو َأّن َلنَا َكّرًة َفنََتَبّرَأ ِمنُْهْم َكَما َتَبّرُءوْا ِمنّا ﴾ ] البقرة :167 [. 
اخلالصة:  مفهوم كتاب الكّر؛  راء )ر( يدل مفهومه،  عىل التكرار يف األبجدية العربية 

القرءانية.  
مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
ومعنى )الراء( عند »سبيط« حركة إعادة أو تكرار أو نسخ. 
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)ش( - مفهوم كتاب الشين - ) شين،  سن (

النطق  وأما  األبجدي،  الرتتيب  يف  والعرشون  الواحد  الكتاب  هو  األبجدية،  شيـن 
ر )سن( والسن واحدة  احلايل فهو )ش( واسم الصورة التعبريية يف الفينيقية ) شني( ملصوَّ
األسنان من فم اإلنسان،  وسميت أسنان النتشارها يف الفم،  من هنا أطلق الفينيقي اسم 
ر )سن( قال تعاىل: ﴿ َوَيْهِدَيُكْم ُسنََن اّلِذيَن ِمن َقْبلُِكْم ﴾ ] النساء : 26[.  )شني( عىل مصوَّ
فالسنن تنترش يف الطبيعية ويف الكون،  وتفشو السنن يف املجتمعات،  قال تعاىل: ﴿ َقْد َخَلْت 
القوانني،   فالّسنة أطلقت عىل  ] آل عمران :137[  َفِسيُروْا فِي األْرِض ﴾  ُسنٌَن  َقْبلُِكْم  ِمن 
والعادات،  واألعراف،  وكل ما جيري منترشًا يف الكون واملجتمع واألشياء،  ومن ذلك 

املسن،  وسّن السكني؛  والّسنة أي:  الطريقة. 
ْت﴾  ُنِشَ الّصُحُف  َوإَِذا   ﴿ تعاىل:  قال  وأفقي،   عمودي  كوين  ُبعد  االنتشار  إذًا؛  
النَّهاَر  َوَجَعَل   ﴿  ]53   : األحزاب   [  ﴾ وْا  َفاْنَتِشُ َطِعْمُتْم  َفإَِذا   ﴿ وقوله:   ]10 التكوير:   [
ر التعبريي الفينيقي  ُنُشورًا﴾ ]الفرقان: 47[. وهذه املعاين من خالل ربط اسم ) شني( ملصوَّ

)سن(  عند عرب الشام الفينيقي. 
اخلالصة:  مفهوم كتاب النش  شي )ش( يدل مفهومه عىل االنتشار يف العربية القرءانية. 

مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية:  
املعنى عند »سبيط«  )الشني( تشعُّب. 
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)ت( - مفهوم كتاب التاء - ) تاء،  عالمة (

تـاء األبجدية،  هو الكتاب الثاين والعرشون يف الرتتيب األبجدي،  وأما النطق احلايل 
ر  فهو )ت( واسم الصورة املعربة عن الصوت أو املقطع هي )تاء( يف الفينيقية،  وأما مصوَّ
الدليل األصل لألبجدية العربية فهو )عالمة( واملقصد من الصورة التعبريية،  حيث كانت 
حني  ضياعها  خشيت  واملقصد  الفخذ  أعىل  يف  اجلمل  أطراف  عىل  خفيف  بدفع  تثبت،  
أي يشء  تطلق عىل  ومعنوية،   مادية  ثابتة،   نقاط عالم  فالعالمة هي  بغريها،   اختالطها 
منصوب أو ظاهر هيدي ويسرتشد به،  وهنا تفيد يف متابعة اإلبل يف مركز التبادل التجاري؛  

ومتيزها يف املراعي.
  ويف العرص الراهن نرى فعل التاء يف حلظة سريورهتا تثبت األشياء بدفع خفيف،  وتظهر 
التجاري  املجال  يف  املسجلة  املاركة  أو  الفارقة  بالعالمة  الواقع  يف  صريورهتا  خالل  من 
َأِو   ﴿  ]85 َفَأْتَبَع َسَببًا﴾ ] الكهف:   ﴿ واالقتصادي عمومًا فتتبعها احلركات،  قال تعاىل: 

الّتابِِعَي َغرْيِ ُأْويِل اإِلْرَبِة ﴾ ] النور: 31[ ﴿ َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي﴾ ] املائدة: 3 [. 
ويف العربية احلديثة تكتب التاء مفتوحة ومغلقة )صالة،  صالت( و) امرأة،  وامرأت( 
الروحية،  واملفتوحة عالمة عىل  الطاقة  الصالة،  عالمة عىل شحن  لفظ  املغلقة يف  فالتاء 
والتاء  زوجها،   مع  املرأة  صالح  عىل  عالمة  املربوطة،   التاء  امرأة،   لفظ  ويف  التفريغ؛  

املفتوحة عالمة عىل فساد املرأة مع زوجها يف كتاب اهلل تعاىل بالرسم العثامين. 
 اخلالصة:  مفهوم كتاب التابعة  تاء )ت( يدل مفهومه عىل دفع خفيف ثابت يف العربية 

القرءانية. 

مقارنة قراءة »سبيط« الصوتية،  مع صور التعبير الفينيقية: 
ومعنى )التاء( عند »سبيط« اجتذاب واجتامع احلركات. 
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األصوات الرديفة الزوجية

التعامل مع  الفينيقيون ستة كتٍب صوتيٍة يف  ملاذا أسقط  املبحث،   لقد ذكرنا يف مدخل 
الشعوب األخرى ؟ وهي: ) ثخذ - ضظغ( من ذلك عرسة النطق باللفظ، وعدم مالءمته 
الرسعة  يقتيض  التجاري،   املجال  يف  التعامل  أن  خاصة  البحرية،   الشعوب  لتداول 
والسهولة،  لذا؛  فقد قّل استعامهلا وراء البحار،  إضافًة إىل أّن بعض احلروف ثقيلة النطق 
حتى عند أصحاهبا،  فشعراء العرب يقّلصون من استخدامها خاصة الضاد إال للرضورة،   
وهي أحرف رديفة أو زوجية )ح خ( )ط ظ( )د ذ( )ع غ( )ص ض( )ت ث( باستثناء 

)س ش(. 
)ث(

تاء،  وال  • لكتاب زوج  مرادف  ملتصق،  وهو  دفع خفيف  يدل عىل  ثاء )ث(  كتاب 
عالقة له باألنوثة،  ألن األصوات حيادية كونية،  ومفاهيم إنسانية؛  من معاين املعجم:  

ثبت،  لبث،  بث،  أثاروا األرض،  ثار الغبار،  تثري احلرث،  ثأر. 
واملعنى عند »سبيط« لصوت )ث( إبطاء وتسكني ألجل الثبات. 

)خ(
اليد،  للداللة عىل  • كتاب خاء )خ( زوج حاء والصورة املعربة )كف يد( أي:  راحة 

ر)خّف( فيدل عىل  الطراوة واللني،  مادة أو حركة،  وهو معنى سلبي،  وأما اسم املصوَّ
ر؛  لذا صوت )خاء( يدل يف عمومه  اخلفة واخلفاء،  فيزيد املعنى وضوحًا عىل املصوَّ

عىل ضعف قوة يف الشء،  أو طراوته أو رخاوته.  ويظهر بصورتني:  
هبا  ُعرّب  فقد  والروحية،   اخلري  من  املفرغة  واملعاين  )اخلمول(  والعطالة  العدم  األوىل:  
عن الفساد والفشل؛  وكثري من األمراض؛  مثل ألفاظ خبث،  وخان،  وخزي،  وخرب،  

وخرس،  وخبل،  وختل،  وخرف،  وخجل....  
والثانية:  الكمون واالستطاعة )اخلمود( واملعاين املعبئة بمفاهيم اخلري والروحية؛  وقد 
ُعرّب هبا عن اخلري،  واخللق،  واخلاتم،  واخلالص،  واخلشوع،  واخلضار؛  فالواقع والقرينة 
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حتدد نوع اللني سلبية استطاعة أم عطالة.  
واملعنى عند »سبيط« لصوت )اخلاء( إمخاد احلركات يف مكاهنا وكبت مجاحها،  فيحدث 

سكون أو توقُّف عند هذا احلد. 
)ذ(
من  • الشديد،  للتقارب  ملتصق،   وسط  دفع  عىل  يدل  دال،   زوج  )ذ(  ذال  كتاب  أما 

ذلك لفظ قذذ مجع قذ؛  أي:  القطع املتقاربة جدًا من بعضها،  واملعنى كبقية األصوات 
األبجدية،  ليس له أي عالقة بمعنى الذكورة،  بل معاين جمردة كونية عاملية إنسانية. 

املعنى عند »سبيط« لصوت )ذ( تقاوم وتقيد احلركات يف اجتاه معني. 
)ض(

رضب  • املعجم:   من  مثال  مدد،   غري  شديد  دفع  عىل  يدل  فهو  )ض(  ضاد  كتاب 
وضغط؛  وهو زوج )ص( وعند بعض قبائل العرب الضاد والظاء،  لفظ واحد،  كام 

 . ذكر ابن جنِّيٍّ
واملعنى عند »سبيط« لصوت )ض ( إحاطة وضبط للحركة وتوجيهها باجتاه تثبت عليه. 

)ظ(
كتاب ظاء )ظ( وهو زوج )ط( ويدل عىل دفع شديد ملتصق،  كظهور اجلبل،  وجبهة  •

اإلنسان. 
)غ(
الكتاب األخري من األبجدية غني )غ( زوج )ع( وقيل:  إنه زوج )ج( ويدل عىل عدم  •

العربية  يف  والغرور  الغالم  املعاين:   ومن  وغباشة،   غياب  من  واالكتامل،   الوضوح 
القرءانية.  

واملعنى عند »سبيط« لـ)صوت الغني( غياب وإخفاء احلركة ومعاملها. 
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معاني أصل أصوات األبجدية العربية الفينيقية
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مفهوم كلمة العرب بين الفطرة والقومية

لقد تم إطالق كلمة ) عرب(1 عىل أمة معينة،  والتصقت هبا اصطالحًا قوميًا،  واستمر 
انتشار هذا املصطلح القومي عىل حساب تقلص داللة كلمة )عرب ( إىل أن تم زحزحة 
أخذ  ذلك  جراء  ومن  القومي،   املصطلح  صالح  إىل  وإزالته  الفطري  العريب  املفهوم  هذا 
املصطلح العريب،  صفة األمة التي احتكرته لنفسها،  فإن هنضت هذه األمة صار مصطلح 
التخلف،  واالنحطاط،  وهذا  يدل عىل  النهضة،  وإن هبطت صار  يدل عىل   ) )العرب 
العمل االحتكاري ملفهوم ) العرب( من قبل األمة،  أساء إىل داللة املفهوم العريب الفطري،   

وصار صفة ذم وقدح،  نتيجة انحطاط األمة  وختلفها؛  إذ إهنا احتكرته لنفسها. 
بالقومية،    ) العرب   ( َداللة  مفهوم  حرص  سوا  وكرَّ نرشوا،   الذين  هم  العرب  والقوم 

وغّيبوا املفهوم الفطري لكلمة ) عرب (،  وقدياًم قيل:  أهل مكة أدرى بشعاهبا. 
فأخذت األمم األخرى -  خاصة الغرب منهم-   هذا املفهوم القومي،  وتم التعامل 
مع مفهوم كلمة ) عرب ( حسب الواقع الذي جتسده األمة التي احتكرت هذا املصطلح،  
وسّمت نفسها به ) األمة العربية ( التي تعيش عىل جغرافية معينة،  رغم أهنم عىل الغالب 
ال يملكون من الصفة العربية إال لساهنا،  ويستخدمونه بصورة أعجمية،  وترتب عىل هذا 
والقدح،   بالذم،   مقرتنًا  مفهومًا  ( وصار  العرب   ( ملفهوم  واحلقد  العداء  القبيح؛   العمل 
والتخلف واالنحطاط،  لدرجة أنه صار يف الغرب كلمة ) عريب ( شتيمة؛  ألهنا تدل عىل 
اإلرهاب واإلجرام،  والتخلف،  والتعصب،  واالنغالق،  ورفض اآلخر،  إىل غري ذلك،  
فصارت يف ثقافة الغرب،  مثلها كمثل داللة كلمة ) هيودي ( التي تدل عىل االنغالق عىل 
النفس،  وتقليد اآلباء،  ورفض اآلخر،  والغدر،  واخليانة،  واألنانية،  واجلشع،  والبخل،  

يرجع فضل إضافة هذا المبحث لألستاذ الباحث خالد حمد.    1
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والكره،  واحلقد،  ومص دماء الناس !.  
فعىل ماذا تدل كلمة ) العرب ( ؟

لنقوم بتحليل أصوات كلمة ) عرب (: 
ع:  صوت يدل عىل عمق أو ُبعد يف الشء. 

ر:  صوت يدل عىل تكرار. 
ع مستقر.  ب:  صوت يدل عىل جتمُّ

مكرر،   ُبعد  أو  عمق  عىل  تدل   ) عرب   ( كلمة  برتتيب  األصوات  هذه  اجتمعت  وإذا 
منته بجمع مستقر،  وهذه الداللة الفيزيائية ألصوات أحرف كلمة ) عرب ( تدل اجتامعيًا 
عىل أصالة الشء،  وقيامه بذاته عىل ما هو عليه،  وقدمه،  ووجوده الفطري دون تدخل 
يد اإلنسان به صنعة،  فهو عىل طبيعته التي نشأ عليها مع مافظته عىل عالقته مع أصله،  

بصورة منسجمة متامًا. 
العروبة  صفة  ظهرت  واالنحراف  الفساد  عن  بعيدًا  األصيلة  والفطرة  الطبيعة  ومن 

لألشياء. 
مثل:  

احلكم العريب:  ﴿َوَكَذلَِك َأنَزْلنَاُه ُحْكمًا َعَربِّيًا َوَلِئِن اّتَبْعَت َأْهَواَءُهم َبْعَد َما َجآَءَك ِمَن . 1
اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن الّلِه ِمن َولِّي َوالَ َواٍق﴾  ] الرعد : 37 [. 

القرءان العريب:  ﴿إِّنا َجَعْلنَاُه ُقْرآنًا َعَربِّيًا ّلَعّلُكْم َتْعِقُلوَن﴾ ] الزخرف :3 [ أي:  صريناه . 2
لعلكم  والطبيعة؛   الفطرة  سنن  مع  وصفائه  بأصالته  ومنسجاًم  الكون  لكتاب  قرينًا 

تعقلون. 
األرض العربية:  وهي األرض الصاحلة بيئيًا للحياة. . 3
الناس،  نحو . 4 الزمكان بني  القيم األصيلة والصاحلة عىل مر  العربية:  وهي  األخالق 

إغاثة امللهوف،  وإكرام الضيف،  ونرصة املظلوم،  والوفاء بالعهود واملواثيق... إلخ. 
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العريب،  . 5 العربية، واخلبز  والقهوة  العربية،   والقعدة  العريب،  العريب،  والسمن  احلصان 
والطبيعي  والصايف  األصيل  العريب....  واخلليج  العريب،  والنهار  العريب،   واللباس 

والصالح والصحي1. 
كل ذلك ال عالقة له بالقومية العربية،  وإنام عالقته باألصالة،  والِقدم،  والفطرة،  وعدم 

تدخل الصنعة به زيادة،  أو نقصانًا.    
داللته؛   إىل  وإرجاعه  القومية،   القيود  من   ) العرب   ( كلمة  مفهوم  حترير  ينبغي  لذا؛  
مفهومًا إنسانيًا،  يدل عىل املدح والصفاء والنقاء،  ويكون أساسًا اللتقاء األمم عليه،  وعدم 
تسييسه،  أو حرصه بقومية معينة؛  لريجع إىل ممارسة دوره الفاعل اإلنساين،  ويصري مفهوم 
) العريب ( يدل عىل املدح،  والنهضة،  ال عالقة له بصفة اإلنسان القومي الذي احتكر مفهوم 

العربية ألفكاره؛  ونمط حياته،  أبدًا.  
وعدم  العريب،   انتامئهم   من  بالدونية  الشعور  الشباب،   نفوس  من  يزول  أن  وينبغي 
،  أو امتالك ورقة تدل  ماولة إخفاء ذلك االنتامء من خالل االختباء وراء لساٍن أعجميٍّ
عىل أعجمية اإلنسان؛  ونفي عربيته؛  ألن مثله كمثل اإلنسان  السليم - عقاًل -،   وحياول 
أن يتشبه باملرىض يف طريقة سلوكهم،  بل ويشعر باخلجل من سالمته العقلية واجلسمية بني 

املرىض !.     
إنسانية،   وقيم   ذو أخالق   إنسان أصيل فطري،   أنا  تعني:   إنسان عريب،   أنا  فقويل:  
منسجم مع الكون،  ونفي صفة العريب عن اإلنسان،  تدل عىل أنه إنسان أصابته العجمة 
واملأكل،   املسكن  للبيئة،  ومفسد هلا،  من حيث  تفكريًا وسلوكًا،  ويعيش بصورة خمالفة 

ونمط حياته بصورة عامة،  ويصري أعرابيًا. 

                      

الطازجة أفضل من  َلطة  فالسَّ بنية طعامه ما استطاع،  ُيقلِّص اإلنسان من تدخله في  أن  العالم  التغذية في  ينصح خبراء   1
السلق،  والسلق أفضل من المشوي،  والمشوي أفضل من القلي،  أي: أن ُيترك الطعام على عربيته ما أمكن ذلك.  
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اللِّسان العربي،  واللِّسان األعجمي

   اللِّسان العريب،  هو النظام الصويت الذي أفصح اإلنسان األول )جنس( عن انطباعه 
البيئي من خالل انفعاله وتفاعله بصورة فطرية دون تكلف أو صنعة،  فانسابت األصوات 
فعل،   ورد  فعل  بصورة  األحداث  مع  وتفاعله  النفعاالته  استجابة  النطقي،   جهازه  من 
وتصوير صويت لظواهر الطبيعة،  فاإلنسان األول هو عريب يف نمط حياته ونطقه،  وتعامل 
مع البيئة بصورة عربية،  فنتج عن ذلك ظهور األصوات ذات الداللة املنسجمة مع البيئة 
بداية  منها  وانبثق  نمت،   التي  البذور  هي  العربية  األصوات  هذه  لتصري  ؛     - متامًا     -
األلفاظ الثنائية الفطرية املتعلقة من حيث الداللة بأحداث الواقع،  وبدأ تدشني وتأسيس 

والدة اللِّسان )اللغة(. 
 وصفة العربية للِّسان أتت من نشأته بصورة فطرية منسجمة مع الطبيعة،  ال عالقة هلا 
بالقومية أبدًا،  فتالزم نشأة اللِّسان العريب مع نشأة الوعي عند اإلنسان األول؛  الذي هو 
ع اإلنساين عىل األرض  عريب يف نمط حياته وتفكريه،  ونام اللِّسان العريب،  وتطور يف التجمُّ
العربية )األرض األوىل الصاحلة للحياة (،  وبسبب هجرة اإلنسان،  وابتعاده عن األرض 
العربية،  وعن أصحاب اللِّسان العريب،  وتأثري البيئة،  والغذاء اجلديد عليه،  بدأ يصيب 
صوت  غياب  أو  لألحرف،   نطقه  يف  وتأخري  تقديم،   من  وحتريف  حتوير  )لغته(  لسانه 
بصورة  األلفاظ،   وضع  يف  والصنعة  الثقايف،   والتأثري  الزمن،   عامل  ومع  كله،   احلرف 
اعتباطية بدأ نشوء ألسنة خمتلفة فقدت صفة العربية )األصالة والفطرة (،  وعالقة اللفظ 

)الدال( باملدلول عليه،  وظهرت صفة األعجمية باأللسنة. 
فعالَم تدل كلمة )عجم ( ؟
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ع:  صوت يدل عىل عمق. 
ج:  صوت يدل عىل جهد،  وشدة. 

م:  صوت يدل عىل مجع متصل. 
منته بجمع  الرتتيب تدل عىل عمق وجهد،   ومجع داللة أصوات كلمة ) عجم ( هبذا 
متصل.  الحظ داللة صوت حرف ) ج ( كيف دل عىل تدخل اإلنسان بجهده،  يف التأثري 
والتشويه؛   التحريف  ( وأصابه  عربيته   ( فأخرجه عن مساره  الشء وحركته،   عىل صفة 
الذي ترتب عليه اختالفه مع عربية الوجود،  ما أدى إىل اضطرابه وتناقضه،  وظهور الفساد 
يف اللِّسان )اللغة( حيث صار اللِّسان األعجمي اعتباطيًا يف نموه،  وفقد صفة االنسجام 

والعالقة املنطقية بني ألفاظه )الدال ( مع املدلول عليه )األشياء(.   
واستمر اللِّسان العريب يف نموه،  وتطوره بصورة عربية عىل األرض العربية؛  منسجاًم مع 
نمو وتطور وثبات النظام الكوين،  ووصل إىل مرحلة الكامل؛  من حيث النظام البنيوي،  
وقام عىل ذات القواعد الكونية،  وهي:  الثابت،  واملتغري،  والزوجية،  والثنائية،  واحلركة،  

واهلوية. 
 فيستطيع اإلنسان العريب أن يقوم بعملية توليد،  واشتقاق،  وإجياد ألفاظ المتناهية من 
بنية األصوات ) األحرف ( العربية،  واأللفاظ الثنائية،  والثالثية لكل أمر مستجد،  مع 

مافظته عىل عربية اللفظ اجلديد،  وانسجامه مع املدلول عليه،  منطقيًا. 
وعندما أراد اخلالق أن ينزل كتابه األخري) التنزيل احلكيم( املوصوف باإلنسانية والعاملية،  
ُبدَّ له من لسان ) لغة ( يتصف بذات املواصفات؛  ليحمل  والكونية،  والعربية،  كان ال 
متوى التنزيل احلكيم،  وال يوجد لسان بني الناس حيمل هذه الصفة إال اللِّسان العريب،  
فنزل نص التنزيل احلكيم به خياطب كل الناس عىل خمتلف ألسنتهم،  وألواهنم دون ماباة،  

وال تفريق بينهم،  ﴿ُقْل َيَأّيَها النّاُس إِّني َرُسوُل الّلِه إَِلْيُكْم َجِميعًا﴾ ]األعراف: 158[. 
 ونزل التنزيل احلكيم،  وثبَّت لنصه صفة العربية؛  فقال تعاىل:﴿َنَزَل بِِه الّروُح األِميُن 
* َعَلَى َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِْذِريَن * بِِلَساٍن َعَربِّي ّمبِيٍن﴾ ] الشعراء193-  195[،  ونفى 
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صفة األعجمية عنه،  بقوله:  ﴿َوَلْو َجَعْلنَاُه ُقْرآنًا أْعَجِمّيًا ّلَقاُلوْا َلْوالَ ُفّصَلْت آَياُتُه َءاْعَجِمّي 
َوَعَربِّي ُقْل ُهَو لِّلِذيَن آَمنُوْا ُهًدى َوِشَفآٌء َواّلِذيَن الَ ُيْؤِمنُوَن فَِي آَذانِِهْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى 

ُأْوَلـَِئَك ُينَاَدْوَن ِمن ّمَكاٍن َبِعيٍد﴾ ]فصلت:  44[. 
•   وكلمة أعجمي يف النص تعود إىل القرءان،  وكلمة عريب ال تعود إىل النبي ممد، كام 
قال معظم املفرسين،  وال تعود إىل القرءان؛  ألن كلمة أعجمي هي التي تعود إليه،  وكلمة 
إىل االرتباك يف  أدى  ما  التنزيل احلكيم،   لتدل عىل جزء من  النص  أتت نكرة يف  القرءان 
املعروف،  والصواب أن كلمة عريب تعود  ثقافة معظم املسلمني وختبطهم،  فقالوا قوهلم 
وكالم  التكليفية(،   األحكام   ( اهلل  رسالة  دفتيه  بني  حيتوي  الذي  ذاته  احلكيم  التنزيل  إىل 
اهلل )القرءان(،  فإذا صار القرءان أعجميًا،  وبقيت رسالة اهلل بلسان عريب مبني،  لصار يف 
التنزيل احلكيم لسانني أعجمي وعريب وتداخلت آياته،  وهذا ُيعطي سبب للكافرين ألن 

يقولوا:  ﴿َلْوالَ ُفّصَلْت آَياُتُه َءاْعَجِمّي َوَعَربِّي﴾. 
•   والوجه اآلخر الذي حيتمله النص هو أن ترجع كلمة أعجمي أللفاظ النص القرءاين 
املبنى األعجمي  كمبنى،  وكلمة عريب ملضمون النص كمعنى،  وهذا يقتيض تداخل بني 
القارص،  واملعنى العريب للمضمون،  وإذا حصل ذلك ضاق املبنى عن سعة املعنى العريب،  

ولقالوا:  ﴿َلْوالَ ُفّصَلْت آَياُتُه َءاْعَجِمّي َوَعَربِّي﴾.  
النص  َينزل  أن  الكفار طلبوا من ممد  أن  هو  النص  الذي حيتمله  الثالث  والوجه     •
زماهنم  َوْفَق  وقارصًا  مدودًا  يصري  أي:   هلم،   املعريف  املستوى  ضمن  كمعنى  القرءاين 
ومكاهنم،  وهذا إذا حصل يرتتب عليه سعة املبنى وضيق املعنى،  ويفقد املضمون عربيته 

وصالحيته لكل زمان ومكان. 
 وكل ذلك هو عىل سبيل النقاش واحلوار،  والواقع أن ذلك ال يمكن أن حيصل قط ألن 

من داللة حرف )لو( امتناع احلصول. 
واإلنسان الذي تم اصطفاؤه؛  ليحمل التنزيل احلكيم - أيضًا-  ،  هو عريب يف تفكريه،  
وسلوكه،  وفطرته،  قال تعاىل:  ﴿َوَلْو َنّزْلنَاُه َعَلَى َبْعِض األْعَجِميَن * َفَقَرَأُه َعَلْيِهم ّما َكاُنوا 
بِِه ُمْؤِمنِيَن﴾ ]الشعراء : 198-  199 [،  فنزل التنزيل احلكيم بلسان عريب مبي؛  عىل إنسان 
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عريب؛  يف أرض عربية هي أم القرى،  والسؤال الذي يفرض ذاته هو،  هل نزل مضمون 
﴿ تعاىل:   قال  ذاته،   احلكيم  التنزيل  من  هو  واجلواب،   ؟  أيضًا  عربيًا،   احلكيم  التنزيل 

َوَكَذلَِك َأنَزْلنَاُه ُحْكمًا َعَربِّيًا﴾ ] الرعد : 37[. 
انسجام   عىل  تدل  التي  العربية،   صفة  عىل  قائمة  وبنيته  احلكيم،   التنزيل  فمضمون   
وتوالف،  وارتباط،  وتناسب أحكام التنزيل احلكيم مع فطرة اإلنسان؛  غرائز،  وحاجاٍت 
نفسية؛  وعضوية،  وحركة اإلنسان يف الكون العريب؛  ليتم توافق وانسجام بني اجلميع،  
الذين  افرتاء  اخلالق  واستنكر    ،) وانسجام  وتكامل،   وفطرة،   أصالة،    ( عربية  بصورة 
يقولون:  إن التنزيل احلكيم،  كان النبي يتلقاه  من إنسان ) غري مدد(،  وليس من اخلالق-  
تبارك وتعاىل-  ، فقال:  ﴿َوَلَقْد َنْعَلُم َأّنُهْم َيُقوُلوَن إِّنَما ُيَعّلُمُه َبَشٌر ّلَساُن اّلِذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه 

َأْعَجِمّي َوَهـََذا لَِساٌن َعَربِّي ّمبِيٌن﴾ ]النحل:  103[.
بلسان عريب  نزل  احلكيم  التنزيل  أن  جدًا؛  هي  مسألة عظيمة  إىل  وينبه  اخلالق،   يشري 
مبني،  الذي تضمن احلكم العريب،  وبتلك الصفة )العربية( صار كونيًا،  وفطريًا،  وإنسانيًا،  
تعاىل عن الزمان واملكان،  ويتحرك َوْفَق السريورة والصريورة عىل نظام الثابت،  واملتغري،  
واتصف النص باحليوية؛  عندما جعل امُلخاَطب يشارك يف داللته،  حسب أدواته املعرفية؛  
من خالل إسقاط النص عىل حمله من اخلطاب،  وهبذه العملية صار للقرءان أفهام،  وصور 
نسبية،  ترتاكم مع الزمن يف رحلة اإلنسان العلمية واملعرفية؛  أثناء حركته البحثية من خالل 
سريه يف األرض دراسة وتفكريًا؛  ليسري القرءان مع العلم والواقع بصورة متالزمة،  حيث 
يقوم العلم بتصويب دراسة وأفهام الناس النسبية،  ويرتقي هبم،  ويقرهبم إىل التنزيل احلكيم 
أكثر مما مىض، ﴿َسنُِريِهْم آَياتِنَا فِي اآلفاق َوفَِي َأنُفِسِهْم َحّتَى َيَتَبّيَن َلُهْم َأّنُه اْلَحّق َأَوَلْم َيْكِف 

بَِرّبَك َأّنُه َعَلَى ُكّل َشْيٍء َشِهيٌد﴾ ]فصلت:  53[. 
 وظهرت صفة العربية للتنزيل احلكيم ) لسانًا وحكاًم ( بمطابقة اللفظ ملحله من اخلطاب،  
يف  تقرص  أو  معه،   ختتلف  ال  الكون  حركة  حسب  متحركة  ومنطقية،   فيزيائية؛   بصورة 
داللتها،  ومن هذا  الوجه؛  أتى االستنكار اإلهلي  ملقولة  الكفار ﴿ّلَساُن اّلِذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه 
َأْعَجِمّي﴾ ]النحل : 103[، أي:  لسان املصدر الذي أحلدوا إليه صياغة التنزيل احلكيم هو 
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أعجمي  )قارص ومدود(،  واجلواب يتضمن أيضًا الذين أحلدوا صياغة التنزيل احلكيم 
يتغري،﴿ّلَساُن  الدين وجواهبا واحد ال  الشبهة موجودة إىل يوم  للنبي ممد نفسه،  وهذه 

اّلِذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِمّي َوَهـََذا لَِساٌن َعَربِّي ّمبِيٌن﴾ ]النحل : 103[. 
يصوغ  أن  كان،   َمْن  كائنًا  إنسان،  يستطيع  كيف  ؟  وتفهمون  تفكرون  أال  الناس  أهيا 
نّصًا يتصف بالعربية املبينة )لسانًا وُحكاًم( واإلنسان ذاته لسانه أعجمي،  بمعنى أن صفة 
أن يصوغ  اللِّسان  له،  فال يمكن هلذا األعجمي  العجز والقصور واملحدودية هي الزمة 
مستمرة  حيوية  بصورة  ومنطقيًا(  )فيزيائيًا  اخلطاب  من  مله  مع  لفظه  فيه  يتطابق  نصًا،  
َوْفَق السريورة،  والصريورة عىل نظام الثابت واملتغري؛   ألن صفة العجمة )التدخل صنعة 
بالشء،  والقصور العلمي( الزمة لإلنسان جنسًا،  وليست مصورة بإنسان أو قوم معينني.
ولو كان نبيًا ( الذي يعيش عىل األرض العربية،  ويستخدم  فاإلنسان أيًا كان مقامه ) 
إنام  واألحرف(،   )األلفاظ  اآلخرين  مع  وتواصله  وخطابه  تفكريه،   يف  العريب  اللِّسان 
يستخدمه بصورة قارصة،  تنتفي عنه صفة االستخدام العريب املبني للِّسان العريب،  بمعنى 
من  مله  مع  وحكمه  لفظه،   تطابق  صفة  فيه  تتحقق  ال  أعجمية،   بصورة  يستخدمه  أنه 
يعتمد  )أعجمي(،   نسبية  بصورة  وإنام  مبي(،   )عريب  ومنطقية  فيزيائية  بصورة  اخلطاب 
والكلامت،   األلفاظ،   صياغة  عملية  يف  قصوره  ليسد  عليه؛   امُلخاَطب  فهم  عىل  ذلك  يف 
املبي،  بصورة  العريب  اللِّسان  باستخدام  انفرد  احلكيم  التنزيل  إن  نقول:   ذلك  وبناء عىل 
عربية مبينة،  أما سواه فيستخدمون األلفاظ واألصوات العربية،  بصورة أعجمية )قارصة 
وحمدودة ( وغري ُمبينة.  وكل إنسان بالنسبة للتنزيل احلكيم )كائنًا َمْن كان(  هو أعجمي يف 

استخدام اللِّسان العريب املبني.  
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الفرق بين عربية القرءان

وعربية لسان الرسول حامل الرسالة

   ولعل أحدهم يقول: إن التنزيل احلكيم نزل بلسان عريب مبني،  وقد قال اهلل: ﴿َوَمآ 
مع  النصني  قاطعنا  وإذا   ،]4  : إبراهيم   [ هَلُْم﴾  لُِيَبنّيَ  َقْوِمِه  بِِلَساِن  إاِلّ  ّرُسوٍل  ِمن  َأْرَسْلنَا 
بعضهام نصل إىل أن الرسالة اإلهلية عربية اللِّسان،  ونزلت عىل الرسول؛  ما يؤكد أن لسانه 

عريب،  وهو يتكلم بلسان قومه؛  ما يؤكد أن لسان قومه هو العريب. 
واجلواب عىل هذه الشبهة هو: أن النصني يتكلامن عن موضوعني خمتلفني متامًا،  األول 
يتكلم عن التنزيل احلكيم )بلسان عريب مبي(،  واآلخر يذكر أن لسان الرسول ينبغي أن 
يكون مثل لسان قومه،  وذلك حتى يفقهوا قوله ويتفاعلوا معه.  فاللِّسان الذي نزلت به 
لسان  يصف  مل  بينام  ومبني،   عريب  ومها:   الزمتني،   بصفتني  رصاحة  اهلل  وصفه  الرسالة 
الرسول بأنه عريب ومبني قط،  ولو كان لسان الرسول كذلك،  لصار كالمه مثل التنزيل 

احلكيم متامًا،  وأخذ صفته،  وانسحب ذلك إىل قومه وصار لساهنم عربيًا مبينًا. 
اإلنسان  استخدام  الربهان واحلجة واملصدرية عن  تنتفي صفة  بينهام  الفرق     وبذلك 
احلكيم  التنزيل  يف  ذلك  وحُيرص  وحديثًا،   ونثرًا،   شعرًا،   وأصواهتا  العربية،   لأللفاظ 
فقط،  فهو املصدر احلافظ للِّسان العريب املبني،  وال حيتوي يف نصه عىل أي كلمة أو حرف 
أعجمي،  كام يزعم بعض املفرسين املتأثرين بثقافة أهل الكتاب؛  أن هناك كلامت أعجمية 
يف التنزيل احلكيم؛  مثل كلمة إرسائيل،  وسندس،  وإستربق،   وغري ذلك،  فهذا الرأي 
اخلالق  أخرب  كام  لسانًا،   عربية  هي  وأحرفه،   احلكيم  التنزيل  كلامت  فجميع  أعجمي!،  
لَِساٌن  َوَهـََذا   ﴿ بقوله:    ،]87  : ]النساء  َحِديثًا﴾  الّلِه  ِمَن  َأْصَدُق  َوَمْن  النص﴿  صاحب 
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َعَربِّي ّمبِيٌن﴾ حتى األحرف التي تأيت يف فواتح السور،  مثل ) أ،  ل،  م،  ر ( هي أصوات 
السور،  وما عالقتها هبا،  والنص  بفواتح  للدراسة ملعرفة داللة استخدامها  عربية حتتاج 

برهان عىل ذلك،  ويفيد احلرص بعد أن نفى صفة األعجمية عنه.
يأيت  النفي  يفيد احلرص رضورة،  وأسلوب  النفي  بعد  اإلثبات للشء  أن  املعلوم  ومن 
بصور متعددة منها جميء أدوات النفي وبعدها )إال( فتصري أداة حرص،  ويمكن أن يكون 
عىل  يدل  سياق  بعده  وجميء  للشء  االستنكار  خالل  من  النفي  يفيد  الكالم  أسلوب 
التحديد واحلرص،  نحو النص ذاته ﴿َوَلَقْد َنْعَلُم َأّنُهْم َيُقوُلوَن إِّنَما ُيَعّلُمُه َبَشٌر ّلَساُن اّلِذي 
ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِمّي َوَهـََذا لَِساٌن َعَربِّي ّمبِيٌن﴾ ]النحل: 103[، وال يصح القول أن ذلك 
عىل الغالب،  ألنه يوجد فرق بني كالم اهلل،  وكالم الناس،  فكالم اهلل حق وصدق،  وكالم 
الناس قارص ويقبل اخلطأ أو الصواب،  فام ينبغي أن نفهم كالم اهلل حسب تعاملنا مع كالم 

بعضنا البعض. 
ومن هذا الوجه ظهر الفرق بني قواعد اللِّسان العريب املبني،  وقواعد اللِّسان العريب للقوم،  
االستخدام  بطريقة  وخيتلفان  )األبجدية(،   العربية  األصوات  استخدام  يف  يشرتكان  فهام 
هلا،  فاللِّسان العريب املبني هو صورة صوتية عن األحداث أو املظاهر أو الوظائف،  وال 
يوجد فيه كلمتان خمتلفتان باللفظ متفقتان باملعنى )إذا اختلف املبنى اختلف املعنى(،  وال 
يوجد فيه جماز؛  ألن كالم اهلل يمثل احلقيقة والصدق يف الواقع،  لذا؛  كان اللِّسان العريب 
األبجدية( بصورة   ( العربية  األصوات  تستخدم  لغة  القوم هو  لسان  بينام  مبينًا رضورة،  
اعتباطية ترتب عليها ظهور كلامت خمتلفة باللفظ ُأعطي هلا ذات املعنى التي اشتهرت خطًأ 
باسم الرتادف،  وظهر املجاز فيها رضورة ليغطي قصور املتكلم عن استعامل الكلمة حقيقة 
وصدقًا،  ومن باب أوىل أن ينتفي عن لغتهم صفة املبني!،  وصار لكل منهام قواعد خاصة 
به ما ينبغي؛  بل ال يصح أن ندرس أحدمها بقواعد اآلخر قط؛  ألن النتيجة كارثية لكل 

منهام،  وإنام نحاول أن نتمثل اللِّسان العريب املبني بدراستنا دون تعاملنا االجتامعي. 
وا عن إساءهتم للتنزيل احلكيم العريب املبني،  وأن ال يصفوه  لذا؛ ينبغي عىل هؤالء أن يكفُّ
باألعجمية! وال يستخدموا قواعد اللغة العربية يف دراسة اللِّسان العريب املبني،  وال العكس 
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أبدًا،  ألن لكل منهام قواعده،  فحلول كلامت خمتلفة لفظًا مل بعضها ألداء معنى واحد ال 
يعيب الشعر أو النثر،  ولكن يعيب اخلطاب القرءاين وينقض صفة اللِّسان العريب املبني،  
ه أهل الشعر بالغة وبيانًا وسحرًا ومجاالً،  بينام يف  وكذلك املجاز ال يعيب الشعر؛  بل يعدُّ

اخلطاب القرءاين هو قصور وعجز يف اخلطاب وكذب خمالف للحقيقة.  
األصالة  صفته  أن  عىل  تدل  وحركة،   ولسانًا،   ُحكاًم،   احلكيم  للتنزيل  العربية  فصفة 
والفطرة؛  حيث ينسجم مع املنظومة الكونية ويتناغم معها،  ومن ثم نستطيع أن نصف كل 
حكم غري أصيل،  أو خمالف للفطرة،  ومفسد للبيئة االجتامعية،  والطبيعية،   بأنه حكم غري 

عريب !. 
فيمكن  بالقوميات،   لذلك  عالقة  وال  قطعًا،   أعجمي  فهو  عربيًا؛   ليس  إنسان  فكل 
أن يكون اإلنسان عربيًا ولو كان هنديًا؛  بمعنى أن مفاهيمه،  وسلوكه منضبطة بالفطرة 
والعلم؛  وهو منسجم مع سنن الكون؛  فيصري إنسانًا صاحلًا عىل صعيد املجتمع والبيئة،  
ولو كان يستخدم يف نطقه غري أصوات اللِّسان العريب. فالعربية هي صفة،  ومنهج تعامل 
مع  الواقع،  الطبيعة والفطرة،  ومن هذا الوجه نزل التنزيل احلكيم عريب احلكم واللِّسان،  

واتصف بالصفة اإلنسانية. 
لسان أصيل فطري،   بأنه  العريب صفته  اللِّسان  أخذ  للوجود؛   العريب  الوجه  ومن هذا 
وهو ُأم األلسنة ومركزها،  وأخذ صفة العلمية بنشأة أصوات أحرفه بصورة فيزيائية،  وتم 
استخدام هذه العنارص مع بعضها،  حسب داللتها يف الواقع،  فكانت الكلمة العربية هي 
صورة صوتية حلال،  أو حركة،  أو وظيفة الشء،  الذي هو مل اخلطاب؛  ليصري الواقع 

د لدالالت كلامت اللِّسان العريب املبني.  هو القاموس امُلَجسِّ
ونزل التنزيل احلكيم بلسان عريب مبي،  وحكم عريب،  ونظام عريب،  فربط بي الكلمة 
وحملها من الواقع،  وضبط مفاهيم اإلنسان واملجتمع وسلوكهام، مع حركة الكون ونظامه؛  
لينتج عن هذه التوليفة،  االنسجام والتكامل،  والتناغم بينها بصورة منظومة كلية واحدة،  

حتكم اجلميع بصورة عربية.  
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صفات التنزيل الحكيم

عريب احلكم واملضمون ﴿َوَكَذلَِك َأنَزْلنَاُه ُحْكمًا َعَربِّيًا﴾ ] الرعد:  37[.  . 1
   عريب الكلامت واأللفاظ ﴿َنَزَل بِِه الّروُح األِميُن * َعَلَى َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِْذِريَن * 2. 

بِِلَساٍن َعَربِّي ّمبِيٍن﴾ ] الشعراء:  193-  195[. 
التنزيل احلكيم نور ومبي بذاته ال حيتاج إىل من ُيبّينه،  ألن كلمة ) مبني( اسم فاعل من . 3

الفعل الرباعي )أبان(التي تدل عىل صدور فعل البيان منها للغري)متعٍد (، وهذا رد عىل 
من يقول:  إن احلديث النبوي هو بيان للتنزيل احلكيم!،  فكيف املبني حيتاج لإلبانة؟ 

وكذلك هو نور،  فكيف حيتاج النور ملن ينريه؟.  
ِذَي ُأنِزَل َمَعُه ُأْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ﴾ ] األعراف : 157 [.  َبُعوْا النُّوَر الَّ ﴿ َواتَّ

وأتت صفة املبني بعد كلمة عريب لتدل عىل أن اللِّسان العريب ال يمكن أن يكون عربيًا 
إال إذا اتصف باملبني رضورة،  وذلك ألن اللِّسان وظيفته البيان واإلفصاح،  بينام يمكن 
عريب  فيوجد  املبني،   صفة  عنه  وينتفي  فقط،   عربيًا  اللِّسان  غري  آخر  يشء  يكون  أن 
غري مبني،  نحو:  حكاًم عربيا،  وُعربًا أترابًا، ويوجد مبني غري عريب،  نحو الضالل 
املبني،  والسحر املبني، بينام اللِّسان ال ُبدَّ له من الصفتني معًا عريب ومبي ال ينفكان عن 

بعضهام،  وذلك ليتحقق بالتنزيل احلكيم صفة الصالحية واالستمرار والربكة. 
التنزيل احلكيم عريب )فطرًة،  وتفكريًا،  وُنطقًا لألصوات 4.  اإلنسان الذي نزل عليه     

العربية(.  
عـريب احلركـة بصـورة مسـتمرة،  نحـو االسـتقامة خـالل الزمـن،  والتطـور املعـريف . 5

لإلنسـان﴿ُقْرآنًا َعَربِّيـًا َغْيـَر ِذي ِعـَوٍج ّلَعّلُهـْم َيّتُقـوَن﴾ ] الزمـر : 28 [. 
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منهج دراسة القرءان منهج عربي

وهذه  املواصفات،   ذات  له  عريب  بمنهج  دراسته  تقتيض  احلكيم  للتنزيل  العربية  صفة 
له  عنرص  وكل  وجوده،   يف  غائي  فالكون  الكون،   وسنن  قواعد  ذاهتا  هي  املواصفات 
وال  عبث،   أو  اعتباط  فيه  يوجد  ال  فالكون  الكلية،   املنظومة  َوْفَق  بغريه  مرتبطة  وظيفة 
يوجد فيه جماز،  وكل عنرص له وجوده املستقل بصورة نسبية َوْفَق املنظومة،  وتظهر وظيفة 
العنرص الكوين ضمن عالقته مع غريه دون أن يطغى أحدمها عىل اآلخر،  ويشكالن مع 
القوانني  لذات  فخضع  املبني  العريب  اللِّسان  عىل  ذلك  وانعكس  أخرى،   وظيفة  بعضهام 
والقواعد،  بخالف لغة القوم،  فقد انتفى عنها كل القواعد الكونية،  فظهرت االعتباطية 

يف استخدامهم،  واملجاز،  وما أطلقوا عليه الرتادف خطًأ. 
  وهذا االنسجام بني عربية التنزيل احلكيم لسانًا وحكاًم،  وعربية الكون،  وعربية املنهج  
هو الذي حيقق للناس حياة عربية قائمة عىل التعايش،  والتامسك،  والنهضة،  ويقابل املنهج 
والفوضوي،   االعتباطي،   صنعًة(  فيه  اإلنسان  ل  َتَدخَّ )الذي  األعجمي  املنهج  العريب؛  
واملرتبط بالقومية، واآلبائية، واألكثرية، واألنانية، والنظرة األحادية، والفوقية،  واإلرهاب،  
التي حكمت  اللغة االعتباطية  التعايش معه،  إضافة لقواعد  واغتيال رأي اآلخر،  وعدم 

اللِّسان العريب املبي.  
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العرب واألعراب

َيْدُخِل  َوَلّما  َأْسَلْمنَا  ُقوُلَوْا  َوَلـَِكن  ُتْؤِمنُوْا  ّلْم  ُقل  آَمنّا  األْعَراُب  ﴿َقاَلِت  تعالى:   قال 
َغُفوٌر  الّلَه  إِّن  َشْيئًا  َأْعَمالُِكْم  ّمْن  َيِلْتُكْم  الَ  َوَرُسوَلُه  الّلَه  ُتطِيُعوْا  َوإِن  ُقُلوبُِكْم  فِي  اإِليَماُن 

ّرِحيٌم﴾ ]الحجرات : 14 [. 
وقال:  ﴿األْعَراُب َأَشّد ُكْفرًا َونَِفاقًا َوَأْجَدُر َأالّ َيْعَلُموْا ُحُدوَد َمآ َأنَزَل الّلُه َعَلَى َرُسولِِه 

َوالّلُه َعِليٌم َحِكيٌم﴾ ] التوبة : 97 [. 
أتت كلمة األعراب يف النصني معرفة، والتعريف يفيد العموم،  وال يمكن يف واقع احلال 
أن يكون مجيع البدو كفارًا  أو منافقني!إذا افرتضنا صواب تفسري أن األعراب هم البدو!.   
ما يؤكد أن كلمة األعراب يف النصني ال يقصد هبا البدو عمومًا،  وأطلقت عىل البدوي؛   
ألنه يغلب عليه الغلظة يف احلياة التي تؤثر يف طباعه وسلوكه وتفكريه، فتؤدي إىل انغالقه 

وتبلد فهمه وابتعاده عن العلم والدراسة1،  وهذا ضد مفهوم العربية. 
ومن املعروف أن البدو من أهل الكرم والوفاء غالبًا،  وهم أقرب إىل صفة العربية يف 
حياهتم من حيث الصفاء والنقاء واألصالة والفطرة،  وذلك يؤكد أن كلمة ) أعراب( ال 
ُيقصد هبا قوم أو جنس أو البدو أنفسهم،  وإنام موجهة إىل من صار أعرابيًا من قوم النبي 
خاصة،  ومن الناس عامة،  مع العلم أن ظاهرة البدو تتقلص إىل درجة يمكن أن تنقرض 

من احلياة. 
   لقد عرفنا داللة كلمة ) عرب ( أنا تدل عىل قيام الشء بذاته عىل ما هو عليه َوْفَق سننه،  
كان إذا قيل لألعرابي: يا عربي،  فرح وهش. وإذا قيل للعربي: يا أعرابي،  غضب. راجع لسان العرب،  وتاج العروس،    1

مادة عرب.  
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وهذا يدل عىل األصالة،  والطهارة،  والنقاء والصفاء،  والفطرة،  وبقاء الشء عىل أصله 
دون تدخل اإلنسان به صنعة،  مثل السمن العريب،  والصمغ العريب،  واحلصان العريب،  
والقعدة العربية،  والقهوة العربية،  واإلنسان العريب،  والقرءان العريب،  واللِّسان العريب...  

إلخ،  وال عالقة لذلك باملكان أو القوم أبدًا.  
الواقع  يف  ويتحرك  عربيًا،   حكاًم  واحتوى  مبني،   عريب  بلسان  نزل  احلكيم  والتنزيل 

بصورة عربية،  فالعربية مدح،  واألعرابية ذم. 
فامذا تعني كلمة ) أعراب( ؟ 

كلمة )َعَرَب( مضارعها ) َيعرُب ( واملصدر عربًا أو عروبة،  والنسبة إليها عريب. 
ُيعِرُب(  ومضارعها)  أعرب(   ( املزيد  الرباعي  املايض  من  فهي  أعراب(   ( كلمة  أما 

مضموم الياء،  واملصدر إعرابًا،  والنسبة أعرايب. 
َعَرَب - َيعرُب - َعربًا أو عروبة،  والنسبة عريب. 

َأعَرَب - ُيعِرُب - إعرابًا،  والنسبة أعرايب. 
) أرضب(  كلمة  نفهمه من حتليل داللة  وما  ) أرضب(،   كلمة  مثل  َأْعَرَب(   ( وكلمة 

ينطبق عىل كلمة ) أعرب( متامًا. 
رضب - َيرضب - رضبًا، َعَرَب - َيعرُب - عربًا أو عروبة، والنسبة عريب، ومجعه عرب.  
أرَضَب - ُيرضب - إرضابًا،  َأعرَب - ُيعرُب - إعرابًا،  والنسبة أعرايب،  ومجعها أعراب. 
واإلرضاب معروف يف احلياة االجتامعية،  وهو االمتناع عن فعل يشء للتأثري يف اآلخر،  
فنالحظ أن فعل رضب يدل عىل صدور فعل من الفاعل نحو يشء معني ليؤثر فيه،  أما فعل 
أرضب فيدل عىل امتناع اإلنسان عن الفعل،  وحتويل فعل رضب إىل مفهوم سلبي،  انظر 
ّوله إىل مفهوم  إىل فعل سجد،  يسجد،  سجودًا،  والحظ اهلمزة إذا دخلت عليه كيف حُتَ
آخر:  َأَسجَد،  ُيسجد،  إسجادًا،  نفت حدوث فعل السجود عن اإلنسان نفسه،  ونقلته إىل 

اآلخر باإلكراه ) إسجاد،  إرضاب (. 
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ومن هذا الوجه ُيطلق عىل هذه اهلمزة،  مهزة اإلزالة؛  ألنا تزيل الفعل من اإلنسان نفسه 
وحتوله إىل اآلخر،  أو إىل مفهوم سلبي،  أو تغري اجتاه الفعل مثل: قسط وأقسط،  بان وأبان،  

سعد وأسعد... إلخ. 
ونرجع إىل كلمة ) أعراب ( التي هي مجع كلمة ) أعرايب ( وأصلها املايض الرباعي املزيد 

)أعرب( وليس ) عرب (. 
فامذا تعني كلمة ) أعرب ( ؟!

نقول:  أرضب الرجل عن العمل،  بمعنى امتنع عن ممارسة العمل بقصد التأثري يف آخر؛  
ليغري موقفه،  أو رأيه. 

ونقول:  أعرب الرجل يف حياته،  بمعنى امتنع عن صفة العروبة يف حياته،  أي:  اختذ 
املوقف املضاد للعروبة؛  الذي هو الكفر والنفاق واإلفساد يف البيئة،  واملجتمع،  ومن هذا 

الوجه قال تعاىل: 
َأنَزَل الّلُه َعَلَى َرُسولِِه َوالّلُه  َيْعَلُموْا ُحُدوَد َمآ   ﴿األْعَراُب َأَشّد ُكْفرًا َونَِفاقًا َوَأْجَدُر َأالّ 

َعِليٌم َحِكيٌم﴾ ] التوبة : 97 [. 
صدر  الذي  واإلسالم  واإلفساد،   والنفاق  للكفر  األعراب  عند  قابلية  لوجود  وذلك 
اإليامن عنهم  وأوامره النتفاء  املجتمع،  وليس هلل  لقوة  املوجه  الرضورة  منهم هو إسالم 
)اإلنسان الفاعل االجيايب السلمي يف حياته االجتامعية( بسبب الغلظة يف تفكريهم ونفي 
العلم عنهم،  وهؤالء يشكلون خطرًا يف وجودهم باملجتمع اإلسالمي إلمكانية استغالهلم 

يف رضب املجتمع من داخله،  وما أكثر األعراب بيننا!.  
يَماُن فِي  ـا َيْدُخـِل اإْلِ ـْم ُتْؤِمنُوا َوَلِكـن ُقوُلوا َأْسـَلْمنَا َوَلمَّ ا ُقـل لَّ ﴿َقاَلـِت اأْلَْعـَراُب آَمنَـّ
ِحيٌم ﴾  َه َغُفـوٌر رَّ ـْن َأْعَمالُِكْم َشـْيئًا إِنَّ اللَّ ـَه َوَرُسـوَلُه اَل َيِلْتُكـم مِّ ُقُلوبُِكـْم َوإِن ُتطِيُعـوا اللَّ

]الحجـرات : 14 [.
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فكلمة ) أعراب(1 هي صفة لطريقة منهج سلبي يف احلياة يسلكه الناس،  سواء أكانوا 
أن كلمة  يؤكد عىل  إنسانيًا كونيًا عامليًا  التنزيل احلكيم نصًا  أم احلرض2،  وكون  البدو  من 
)أعراب( مستمرة يف داللتها لكل زمان ومكان،  وبالتايل يمكن أن يصري اإلنسان أعرابيًا يف 
حياته،  ولو وصل إىل املريخ!،  ينتهج الكفر والنفاق واإلفساد يف البيئة واملجتمع يف حياته 

االجتامعية. 
ومن هذا الوجه يمكن أن يكون البدوي عربيًا يف حياته،  وابن املدينة والتقنية أعرابيًا يف 

حياته.  
إذًا؛  كلمة )عرب( صفة منهج للتعامل يف احلياة مع اإلنسان والكون والتنزيل احلكيم 

يقوم عىل األصالة والنقاء والفطرة واالنسجام مع املنظومة الكونية واالجتامعية. 
وكلمة ) أعراب( صفة منهج للتعامل يف احلياة نقيض مفهوم كلمة)عرب(،  وهي تدل 

عىل الغلظة يف التفكري والفهم،  وفساد يف السلوك والبيئة. 
لذا؛  ينبغي تصويب مصطلح )اإلعراب( يف النحو،  وعدم استخدامه،  ألنه يفيد عكس 
ب( بمعنى أظهر طبيعة  ما يقصد النحاة منه،  واستبداله بكلمة)عروبة( وفعل األمر هو)َعرِّ

الكلمة يف الواقع من حيث هي اسم أو فعل أو غري ذلك. 
أما قوله تعالى:  ﴿َوِمَن األْعَراِب َمن ُيْؤِمُن بِالّلِه َواْلَيْوِم اآلخر َوَيّتِخُذ َما ُينِفُق ُقُرَباٍت ِعنَد 
الّلِه َوَصَلَواِت الّرُسوِل َأآل إِّنَها ُقْرَبٌة ّلُهْم َسُيْدِخُلُهُم الّلُه فِي َرْحَمتِِه إِّن الّلَه َغُفوٌر ّرِحيٌم﴾ 

] التوبة : 99 [. 
فيقصد هبا - حسب تقاطعها مع النصني السابقني - أبناؤهم أو من ينتمي إىل جمتمعهم، 
صفة  عنهم  تنتفي  صاحلًا  ويعملون  اآلخر  واليوم  باهلل  يؤمنون  وعندما  منهم،   بعض  أو 

األعراب،  ويصريون َعربًا. 
وكلمة أعراب تنضم إلى قاموس كلمات الذم والقدح مثل كلمة اليهود: التي تعني انغالق اإلنسان على نفسه والعدوانية   1
لآلخرين ورفض التعايش معهم. والنصرانية: التي تدل على نصرة اإلنسان لنفسه على اآلخرين دون علم أو برهان.  ،  

والجاهلية:  التي تدل على سلوك خال من العلم والقيم.  
كان األعرابي إذا قيل له:   يا عربي،  يفرح،  وإذا قيل للعربي:   يا أعرابي،  يغضب.  راجع لسان العرب،  وتاج العروس،    2
مادة عرب.   وهذا يدل على أن داللة كلمة )أعراب( واضحة في الثقافة العربية على أنها ذم وقدح،  وتختلف في داللتها 

عن كلمة )عرب(.  
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اللِّسان العربي أصل،  وأم لأللسن كلها

  ﴿َكاَن النّاُس ُأّمًة َواِحَدًة َفَبَعَث الّلُه النّبِّييَن ُمَبّشِريَن َوُمنِذِريَن ﴾ ]البقرة: 213 [ .
  ﴿َوَما َكاَن النّاُس إاِلّ ُأّمًة َواِحَدًة َفاْخَتَلُفوْا ﴾ ]يونس:  19 [ .

التقلص يف العدد،  كلام  الواحدة،  وهذا يقتيض  األصل يف الوجود اإلنساين هو األمة 
بقعة  يف  يعيشون  كانوا  فهم  األرض،   يف  انتشارهم  عملية  من  واحلد  القدم،   يف  أوغلنا 
واحدة،  ويتكلمون بلسان واحد،  وهو اللِّسان العريب البدائي، وينبغي االنتباه إىل أن اسم 
اللِّسان العريب مل يكن قبل نزول القرءان قد أطلق عىل أي لسان من اللهجات املستخدمة 
حينئذ،  فقد كان اللِّسان ُينسب للجهة التي تتكلم به،  مثل األكادية، والكنعانية،  واآلرامية،  

والعربية1،  والفينيقية.
وتطورت هذه اللهجات،  ووصلت بمجموعها إىل احتضان اللِّسان اإلنساين العلمي،  
وجود  نالحظ  الوجه  هذا  ومن  به،   احلكيم  التنزيل  فنزل  ونظامًا،   صوتيًا  بناؤه  واكتمل 
هلجة  يف  لوجودها  أعجمية  أهنا  الباحثني  بعض  ظنها  قريش  هلجة  يف  موجودة  غري  ألفاظ 
اللِّسان  اللهجات كلها هي بذور  اآلرامية أو األكادية أو العربية... إلخ،  وفاهتم أن هذه 
وإنسانيته  علميته  إىل  نسبة  املبني  العريب  باللِّسان  خطابه  اهلل  ووصف  أصلها،    يف  العريب 
وأصالته،  ال نسبة إىل قومية أحد قط،  ومنذ ذلك احلني صار وصف العريب املبني للِّسان 

التنزيل احلكيم فقط،  وتساهاًل ملن يستخدم اللِّسان  العريب،  واشتهر ذلك يف الثقافة. 
لذا؛  ينبغي أن نفرق بني اللِّسان العريب املبني الذي هو وصف للتنزيل احلكيم،  واستخدام 

هذا إن صح وجود اللِّسان العبري ! وهو على الغالب صفة للهجة الكنعانية القديمة ال عالقة لها باللغة العبرية الحالية   1
المجعولة اعتباطًا لفظًا وخطًا.  
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ولقصوره  صنعة،   فيه  اإلنسان  لتدخل  قارصة  أعجمية  بصورة  العريب  للِّسان  الناس 
ومدوديته يف االستخدام،  التي ترتب عليها نفي العالقة العلمية الفيزيائية بني لفظه،  ومل 
اخلطاب،  بخالف التنزيل احلكيم،  فقد توافق فيه اللفظ مع مل اخلطاب بصورة علمية 
كونية،  فاإلنسان كائنًا َمْن كان يستخدم اللِّسان العريب بصورة غري عربية مبينة )أعجمية(. 
وبناء عىل ذلك ينبغي أن ُيتخذ التنزيل احلكيم العريب أصاًل،  ومرجعًا،  وحكاًم،  وميزانًا 

لكل هلجات الناس يف أي زمان ومكان.    
وعندما بدأت عملية انتشار األمة الواحدة وتفرقها بصورة مجاعات،  تبتعد عن املركز،  
وكلام ازداد ابتعادهم عن املركز ازداد اختالف ألسنتهم عن اللِّسان األم؛  من حيث طريقة 
ياًء،  نحو  اجليم  بغريها،  كام هو معلوم،  مثل قلب  تبديل أصوات األحرف  أو  اللفظ،  
ال( أو قلب القاف غينًا،  نحو )قادر( صارت )غادر(،  أو قلب العني  ال( صارت )ريَّ )رجَّ
نونًا،  نحو )أعطني( صارت )أنطني(،  أو قلب الكاف شينًا؛  إذا أتت يف خطاب األنثى 

نحو )أبوِك( تصري )أبوِش(... إلخ. 
اجلامعية  واهلجرة  الشعوب،   بني  واالقتصادية  والثقافية  االجتامعية  العالقات  ونتيجة 
والغذائي  اجلغرايف،   البيئة  تأثري  وعامل  الزمن،   استمرار  ومع  اللهجات  تالقح  إىل  أدى 
والشعوب،   القبائل  يف  اللهجات  هذه  تكرست  الثقافية،   التنشئة  بجانب  اإلنسان،   عىل 
وشاركت عملية الصنعة واالصطالح،  والعجز عن نطق بعض األصوات،  وحب التميز 
بعيدة،  وغريبة عن  بام سبق،  وغري ذلك يف ظهور هلجات  الصلة  أو قطع  واالختالف،  
اللِّسان األم،  حتى يظن الذي ال يعرف احلقيقة أن هذه اللهجات،  ألسنة قائمة بنفسها؛  ال 

عالقة هلا باألصل العريب1،  وهذه األسباب التي أدت إىل اختالف األلسن بني الشعوب. 
﴿َوِمْن آَياتِِه َخْلُق الّسَماَواِت َواألْرِض َواْختاَِلُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكْم إِّن فِي َذلَِك آليات 

ّلْلَعاَلِميَن﴾ ]الروم:  22 [.                                                                                                       

وهذا رد على من رفض أن يكون اللِّسان العربي أصاًل لكل اللهجات، بحجة أن ذلك لو كان صوابًا للزم أن تكون تلك   1
الشعوب عربية،  أو العرب قد احتلوها في زمن معين!،  وضرب مثاًل اليونان،  ونفى عنهم الصفة العربية كشعب،  ونفى 

االحتالل لهم من قبل العرب، وبالتالي فكل قوم لهم لهجة خاصة بهم!.  
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  والصواب،  أهنا هلجات عربية مرفة،  وجمعولة من األصل،  ومثلها مثل الثامر والشجرة،  
فاللِّسان العريب األصيل؛  هو الشجرة،  واللهجات؛  هي الثامر املطعمة بمختلف الطعوم 
من حلو وُمرٍّ ولّفان،  والتعامل مع الثمرة فقط،  يبعدنا عن معرفة الشجرة،  غري أن الثمرة 
ال متلك إمكانية النمو والتكاثر مثل الشجرة،  وهكذا اللهجات،  فهي ثابتة عىل ما هي عليه 
غري قابلة لعملية النمو والتكاثر بصورة طبيعية،  وإنام تنمو بصورة اصطالحية اعتباطية،  
بينام الشجرة،  اللِّسان األصيل يملك صفة النمو والتكاثر بصورة طبيعية؛  من خالل نظام 
الثابت واملتغري،  وظهر بعملية االشتقاق،  والتوليد للكلامت من بعضها بصورة منسجمة 

كل االنسجام مع حركة الكون،  ومنظومته الثنائية،  والزوجية. 
   لذا؛  مسألة علمية اللِّسان،  وفيزيائيته ال تنطبق إال عىل اللِّسان األم؛  ملحافظته عىل صفته 
أصالتها؛   فقدت  األخرى  اللهجات  بينام  اإلهلي،   بالنص  إال  متحقق  وهذا غري  األصيلة، 
لبعدها عن املركز،  وحتريفها؛  بتبديل نطق الكلامت،  وتقديمها،  وتأخريها،  إضافة للزيادة 
العلمية وصارت أعجمية.   الصفة  اللهجات  والنقصان.  كل ذلك وغريه سلب من هذه 
ومن ثم؛  فال تصلح للدراسة العلمية،  وينبغي أن تتوجه الدراسة إىل اللِّسان األصيل القائم 

يف أساسه عىل الثنائيات الفطرية،  التي نمت وتوسعت،  َوْفَق نظام الثابت واملتغري. 
   وإذا أردنا أن ندرس أيَّ هلجة من األلسن،  فينبغي القيام بتحليل الكلامت،  وتصفيتها؛  
من خالل إزالة احلروف الزائدة يف اللفظ،  وإرجاع صوت احلرف الذي تبدل إىل أصله،  
فيها وإرجاع  الكلمة؛  ألهنا ليست أصاًل  آ،  و،  ي ( من   ( املد  وحذف أصوات أحرف 

ترتيب أحرف الكلمة إىل أساسها؛  إذا كانت مقلوبة. 
   انظر مثاًل إىل كلمة ) أرض ( حتولت إىل ) أرظ ( ثم إىل ) أرث( فالضاد لفظت بصوت 
الظاء؛  النتفاء القدرة عىل لفظ الضاد،  ومن أخذ كلمة ) أرظ ( ومل يتمكن من لفظ صوت 
الظاء،  َلفظه ) ثاء (؛  ألن اإلنسان الذي يفقد القدرة عىل لفظ صوت معني يقوم بصورة 
فطرية باستبداله بأقرب صوت له من أقرب خمرج له من النظام الصويت،  فأقرب صوت إىل 
الضاد؛  من حيث املخرج هو صوت الظاء،  وأقرب صوت إىل الظاء،  من حيث املخرج 

هو صوت الثاء.



210

سامر إسالمبولي

تظهر  ما  وأكثر  العملية،   تلك  مع  اللهجات  وتظهر  والتبديل،   التعويض  يتم  وهكذا 
هذه العملية،  يف بدء نطق األطفال؛  من حيث التقديم والتأخري لألحرف،  والتعويض،  
واإلبدال لألصوات التي مل يتمكنوا من لفظها بعد،  وهذه ال تدرس،  وإنام حتلل وترجع 

إىل أصلها العريب حتى ندرسها.   
وأصوات املد التي ُتسمى أحرف العلة،  أو األحرف الصوتية الساكنة ) آ،  و،  ي ( تدل 

عىل:    
آ - صوت يدل عىل إثارة،  وامتداد زمكاين. 

و - صوت يدل عىل ضم ممتد مكانيًا. 
ي - صوت يدل عىل جهد خفيف ممتد زمانيًا. 

معينًا،   ُبعدًا  لتعطيها  إليها؛   تدخل  وإنام  الكلامت،   أصل  من  ليست  األصوات  وهذه 
حسب داللة صوت احلرف الذي دخل.  انظر عىل سبيل املثال إىل هذه الكلامت:  

كتب:  كاتب،  مكتوب،  كتيبة. 
حصد:  حاصد،  مصود،  حصيدة. 

خلق:  خالق،  خملوق،  خليقة. 
قتل:  قاتل،  مقتول،  قتيلة. 

رضب:  ضارب،  مرضوب،  رضيبة. 
َفُيعرف أصل داللة الكلمة؛  من خالل جتريدها من أحرف املد،  واملفهوم الذي نصل 
مع  الدالالت   كل  يف  واستمراره  حتققه،   ينبغي  الذي  املفهوم  أو  اإلمام،   هو  يكون  إليه 
مراعاة األحرف الزائدة،  واالنتباه إىل داللتها؛  ألهنا تضيف إىل املعنى اإلمام صورة جديدة،  
فكلمة )كتب( تدل عىل ضغط خفيف ودفع منته بجمع مستقر،  وعندما أضفنا إليها حرف 
) آ ( صارت )كاتب( اسم فاعل يدل عىل من اتصف بفعل )كتب(،  وكذلك )مكتوب( 
اسم مفعول يدل عىل الشء الذي تم فيه اجلمع،  وكلمة ) كتيبة ( تدل عىل مجاعة حتققت 

فيها صفة معينة،  اجتمعوا عليها.  
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   لذا؛  ينبغي االنتباه إىل املفهوم اإلمام  للكلمة؛  من خالل جتريد الكلمة من أحرف املد،   
األحرف الزائدة،  وتثبيت املفهوم اإلمام،  ومن ثم،  إضافة حرف املد،  واألحرف األخرى 
ملعرفة توجه املفهوم اإلمام يف الواقع؛  كيف حصل،  وما املقصد بحرف املد،  واألحرف 

األخرى يف دخوهلا عىل املفهوم اإلمام. 
ع الشء املتجانس   انظر إىل كلمة ) مكتوب ( أصلها كلمة ) كتب ( التي تدل عىل جمرد جتمُّ
املنتهي بتوقف،  دخل عليها حرف ) م ( يف بدايتها؛  ليعطيها داللة اجلمع املتصل،   ودخل 
الدالالت  وباجتامع هذه  املنتهي بضم مكاين،   املد  ليعطيها داللة  و(   ( يف وسطها حرف 
داللة  عىل  املحافظة  مع  الواقع،   يف   ) مكتوب   ( كلمة  داللة  ظهرت  األحرف  ألصوات 
املفهوم اإلمام،  وكذلك كلمة ) مكتب ( اسم مكان،  وكلمة ) تكاتبا ( تدل عىل املشاركة 

يف الفعل.  
   إن جتريد الكلمة من أحرف املد،  واألحرف الزائدة،  وترتيبها إن كانت مقلوبة،  يوصلنا 
إىل معرفة كيفية تداخل الكلامت العربية،  وانتقاهلا من أصالتها إىل اللهجات األخرى،  مع 
مراعاة طريقة لفظ األصوات يف الشعوب األخرى،  وعملية التقديم،  والتأخري لألحرف 
أثناء اللفظ هبا؛  ألن من املعلوم أن الناس يتأثرون بالوسط اجلغرايف،  والثقايف،  والغذائي 
يف إمكانيتهم اللفظية لألصوات؛  وهذا سبب غياب بعض األصوات يف هلجات،  ووجوده 
يف هلجات أخرى،  غري طريقة لفظ الصوت ذاته،  مع متيز اللِّسان العريب األصيل،  ومافظته 

عىل النطق بصوت الضاد والظاء مثاًل؛  حتى صار اللِّسان العريب يسمى لسان الضاد.  
ف،  هو بقاء جمموعة    والذي حافظ عىل أصالة اللِّسان العريب،  من أن ينقرض،  أو حُيرَّ
من األقوام يعيشون يف املركز،  متسكوا بأصالة لساهنم،  وحافظوا عليه،  من خالل مطابقة 
لفظهم ملحله من اخلطاب،  بصورة حالية،  أو وظيفية،  بصورة نسبية،  منترشة بينهم مجيعًا،  
وهذا من أحد أسباب اختيارهم؛  ألن يكونوا ماًل لنزول التنزيل احلكيم عليهم،  إضافة إىل 
أهنم سكان أم القرى،  وعندما نزل ثبَّت هذا املقياس،  وامليزان العريب؛  باستخدام اللِّسان 
العريب يف خطابه،  وُحفظا كالمها -   معًا -  ،  ليصريا املرجع،  واإلمام يف اللِّسان العريب. 
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النص القرءاني جمع كل األصوات العربية بنصين 
في التنزيل الحكيم

واستخَدم التنزيل احلكيم كل األحرف العربية يف نصه عمومًا،  ومجعها يف نصني: 
ْتُهْم  نُكْم َوَطآِئَفٌة َقْد َأَهمَّ ن َبْعِد اْلَغمِّ َأَمنًَة نَُّعاسًا َيْغَشى َطآِئَفًة مِّ األول:  ﴿ُثمَّ َأنَزَل َعَلْيُكم مِّ
نَا ِمَن األَْمِر ِمن َشْيٍء ُقْل إِنَّ األَْمَر  َأنُفُسُهْم َيُظنُّوَن بِالّلِه َغْيَر اْلَحقِّ َظنَّ اْلَجاِهِليَِّة َيُقوُلوَن َهل لَّ
ا ُقتِْلنَا َهاُهنَا  ا الَ ُيْبُدوَن َلَك َيُقوُلوَن َلْو َكاَن َلنَا ِمَن األَْمِر َشْيٌء مَّ ِه ُيْخُفوَن فِي َأنُفِسِهم مَّ ُه لِلَّ ُكلَّ
الّلُه َما فِي  َولَِيْبَتِلَي  اْلَقْتُل إَِلى َمَضاِجِعِهْم  َعَلْيِهُم  ِذيَن ُكتَِب  الَّ َلَبَرَز  ُبُيوتُِكْم  ْو ُكنُتْم فِي  لَّ ُقل 

ُدوِر ﴾ ] آل عمران : 154 [.  َص َما فِي ُقُلوبُِكْم َوالّلُه َعِليٌم بَِذاِت الصُّ ُصُدوِرُكْم َولُِيَمحَّ
 والثاني:  ﴿ّمَحّمٌد ّرُسوُل الّلِه َواّلِذيَن َمَعُه َأِشّدآُء َعَلى اْلُكّفاِر ُرَحَمآُء َبْينَُهْم َتَراُهْم ُرّكعًا 
ُسّجدًا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ّمَن الّلِه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِهِهْم ّمْن َأَثِر الّسُجوِد َذلَِك َمَثُلُهْم 
ُسوِقِه  َعَلَى  َفاْسَتَوَى  َفاْسَتْغَلَظ  َفآَزَرُه  َشْطَأُه  َأْخَرَج  َكَزْرٍع  اإِلنِجيِل  فِي  َوَمَثُلُهْم  الّتْوَراِة  فِي 
ّمْغِفَرًة  ِمنُْهم  الّصالَِحاِت  َوَعِمُلوْا  آَمنُوْا  اّلِذيَن  الّلُه  َوَعَد  اْلُكّفاَر  بِِهُم  لَِيِغيَظ  الّزّراَع  ُيْعِجُب 

َوَأْجرًا َعظِيمًا﴾ ]الفتح :   29 [.  
الواقع،   من  وحمله  اللفظ،  بي  املنطقية  العالقة  عىل  القرءاين  العريب  اللِّسان  حافظ  لذا؛  
فاللِّسان العريب لسان حيوي، بخالف األلسن األعجمية؛ فهي اعتباطية اصطالحية مصنوعة 

مبتورة عن أصوهلا العربية الفطرية،  فهي ألسن ميتة.  
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محور اللِّسان هو الواقع والّتفكير

ُولد اللِّسان العريب من خالل تفاعل اإلنسان مع الواقع فطرة،  فقام بتصوير الّظواهر،  
واألحداث بُصورة صوتية حتاكي الّطبيعة متامًا،  واستمر يف هذا الّتفاعل الفطري،  وتراكم 
إىل أن وصل إىل جمموعة أصوات،  متثل الّصور الّصوتية،  التي حيتاجها اإلنسان يف عملية 
نشأة اللِّسان،  فصارت هذه األصوات هي أبجدية اللِّسان العريب،  واستمر اإلنسان األول 
فيام  للّتواصل  واملحاكاة  املقطع،   الثنائي  الّتصويت  عملية  يف  ومجاعات،  كأرس   الفطري 

بينهم.
ة يف حياته،  إذ بدأ ظهور  وتراكم هذا األمر،  وتنامى يف األجيال،  وصار نقطة حتول مهمَّ
الكلامت الّثنائية،  وتراكمت وتنامت نتيجة تفاعل اإلنسان فطرًة،  وُأرَسًا،  ومجاعاٍت من 
أمور  تنظيم  إىل  اإلنسان  واحتاج  وتوسعت،   اجلامعية  العالقات  تعقدت  أن  إىل  جنسه،  
املجتمع،   فُولد  والّتطور،   األشياء  وتسخري  له،   األمن  وتأمني  معيشته،   وتأمني  حياته،  
ونتج عنه ظهور عملية الّتفكري التي الزمها ُمبارشة توسع اللِّسان ليكون حاماًل ووسيطًا،  

وميدانًا لعملية الّتفكري. 
الّثالثية  الكلامت  باحلياة االجتامعية لإلنسان،   فظهرت  املتعلقة  الّثالثة  املرحلة  وبدأت 
األصوات؛  لتكون بداية العلم والّتطور عند اإلنسان؛  يف مرحلة املجتمع،  فكان اللِّسان 
العريب تفاعاًل فطريًا،  فيزيائيًا،  فكريًا،  اجتامعيًا لإلنسان مع الواقع،  بُصورة فطرية واعية؛  
ولذلك أخذ اللِّسان العريب صفات الواقع،  من حيث النّظام الذي حيكمه،  فكام أنَّ الواقع 
يَّة ثابتة،  وأخرى جزئية متغرية؛  كذلك اللِّسان العريب قام عىل الّثابت  قائم عىل قوانني ُكلِّ
واملتغري،  والواقع قائم عىل نظام العالقات اجلدلية،  فظهر ذلك القانون يف كلامت اللِّسان 

العريب من عالقة النّقيض،  وعالقة الّتضاد،  وعالقة الّتالؤم واالنسجام. 
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العالقات الجدلية

1 -  عالقة جدلية تناقضية فكرية: 
وهي عالقة بني أمرين ال جيتمعان،  حيث يرتتب عىل وجود أحدمها ذهاب اآلخر.  

وهذه العالقة غري متحققة إال باحلكم عىل األمور،  مثل قولنا:  زيد موجود،  أو غري 
ة،  أو االستعباد.   يَّ موجود،  وقولنا:  احلق،  أو الباطل،  العدل،  أو الّظلم،  احلُرِّ

وهذه العالقة ختضع لقاعدة الثالث املرفوع. 

2-   عالقة جدلية تناقضية داخلية بنيوية: ) قانون الموت (

   وهي قائمة يف بنية األشياء،  وتكون من خالل رصاع ثنائي داخيل يف األشياء ُيؤدِّي هبا 
إىل الّتطور،  والّتغري،  واهلالك لتسمح لغريها بالّظهور،  وانعكس ذلك عىل اللِّسان العريب،  
الكلمة  انتهاء وظيفة  الكلامت،  وحياهتا،  ويكون ذلك من خالل  ما يسمى موت  فظهر 
ودورها كاستخدام يف الواقع،  وذلك مرهتن بتطور الواقع،  فإذا انتهى استخدام يشء من 
تدل  التي  الكلمة  هُتمل  وبإمهاله  الّشء،   هذا  هُيمل  ُلوك  السُّ أو  األشياء،   أو  األدوات،  
عليه،  إىل أن تتالشى،  ومتوت ثقافيًا،  وال َيبقى هلا استخدام يف املجتمع الالحق،  وتعود 
إىل داللتها الّتجريدية؛  ليحل ملها يشء آخر،  وكلمة جديدة،  تأخذ مل األوىل،  وهكذا 

دواليك.  

3 -   عالقة جدلية ثنائية ضدية تعاقبية خارجية: 
   وتكون هذه العالقة بني ظواهر األشياء فقط،  ال عالقة هلا يف بنية الّشء ذاته،  وهذان 
يَّة،  وإنَّام يلتقيان بنقطة تكون هي  الّثنائيان،  يتعاقبان يف حركتهام،  ال يلتقيان معًا بُصورة ُكلِّ
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هناية األول،  وبداية الّثاين،  وهكذا دواليك،  مثل:  الّليل والنّهار،  الّساخن والبارد،  الفتح 
واإلغالق... إلخ. 

ثالثة  حالة  لُوُجود  املسألة؛   هذه  عىل  ينطبق  ال  املرفوع،   الّثالث  قانون  أن  نالحظ     
،  فالكتاب ال مفتوح،  وال مغلق،  والوقت ال ليل وال هنار،  واملاء  للّظواهر،  هي َبنْيَ َبنْيَ
ليحل  بينهام؛   االلتقاء  نقطة  مُتثل  ُوسطى،   ثالثة  مرحلة  وإنَّام هي يف  بارد،  وال  ال ساخن 
اآلخر مل األول،  ولكن بُصورة تدرجيية متواصلة دون انقطاع،  فقانون الّثالث املرفوع 
إذًا،  ال يتناول الّظواهر لألشياء،  وإنَّام يتناول احلكم عىل األشياء،  فعالقته بقانون الّتناقض 
الفكري،  أو احلكم عىل األشياء فقط،  فالكتاب إما موجود،  أو غري موجود،  وظهرت 
العالقة الّثنائية  الّضدية الّتعاقبية،  يف اللِّسان العريب؛  كونه مرآة للواقع،  فكل الكلامت التي 

تدل عىل الّظواهر أخذت صفة الّضدية الّتعاقبية،  مثل: 
)كتب - بتك(،  )در - رد(،  )زل - لز(،  )دس - سد(... إلخ. 

فهذه الّثنائيات الّضدية،  يف اللِّسان هي تعاقبية،  وكل واحد منهام قائم يف اآلخر؛  ألهنام 
يستمدان ُوُجودمها من بعضهام،  واحلركة بينهام حركة تعاقبية،  فكل عملية  )لز( هي )زل( 

من جهة أخرى،  وإال ال تتحقق حركة )الّلز(. 

4 - عالقة جدلية ضدية تالؤمية انسجامية تعايشية، بين الّزوجين من جنس واحد: 
وهذه العالقة تكون بني اثنني خمتلفني من حيث النّوع،  نحو:  الّذكر واألنثى،   املوجب 
والّسالب،  وظهرت هذه النّاحية يف اللِّسان،  يف الكلامت التي تدل عىل الّتالؤم والّتفاعل،  

الذي ينتج عنه الّتعايش والفاعلية. 
وهناك مسألة ينبغي الّتنبه هلا،  هي ُوُجود كلامت يف اللِّسان العريب،  يصح أن تقرأها من 
الوجهني دون أن يتغري الّلفظ،  وال املعنى،  نحو:  ليل،  باب،  قاق،  دود،  كوك،  صوص،  

توت،  بوب.  
ومرد ذلك،  راجع إىل أن هذه الكلامت،  تدل عىل ظاهرة فيزيائية معينة،  كون عملية 

ظهورها هي ذات عملية ذهاهبا،  بُصورة الزمة،  نحو:  ظاهرة قدوم الّليل،  وذهابه. 
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ل:  حركة بطيئة متصلة الزمة. 
ي:  جهد خفيف ممتد. 

ل:  حركة بطيئة متصلة الزمة. 
الحظ داللة أصوات األحرف التي تألفت منها كلمة )ليل( يف الواقع،  وكيف أن صفة 
جميء الّليل،  هي ذاهتا صفة ذهابه،  وكذلك داللة كلمة )باب( فصفة إغالقه،  هي ذاهتا 

اه.  صفة فتحه مع االختالف يف االجتِّ
ويوجد مسألة أخرى يف اللِّسان العريب -  كظاهرة لسانية -   وهي صفة ُوُجود ُصورتني 
متضادتني -  يف الواقع -   للفظة واحدة،  مع العلم أن كل كلمة،  هلا داللة واحدة فقط،  
ولكن يمكن أن تكون هذه  الّداللة  اللِّسانية متحققة،  يف الواقع بُصورتني،  نحو كلمة:  

عبد،  خفي،  وراء،  قسط... إلخ. 
ويف فلسفة اإلنسان،  وتفاعله مع الواقع،  وصل إىل قاعدٍة أنه ال ُبدَّ لكل فعل من فاعل 
رضورة،  وكل بداية هلا ناية ومآل،  فظهر ذلك يف اللِّسان العريب ُمبارشة،  فكل فعل يف 
اجلملة ال ُبدَّ له من فاعل؛  وجوبًا،  إما ظاهرًا،  أو مسترتًا،  وكذلك كل مبتدأ ال ُبدَّ له من 
الوظيفة،  فكل ظاهرة هلا وظيفة،   الواقع ال ُيوجد ظاهرتان هلام نفس  ويف  خرب؛  وجوبًا،  

فانعكس ذلك يف اللِّسان العريب حتت مقولة: 
)إذا اختلف املبنى اختلف املعنى رضورة،  وأي زيادة يف املبنى عىل صعيد الكلمة،  أو 

اجلملة،  أو تغيري من تقديم،  أو تأخري يؤثر يف املعنى (. 
ويف الواقع،  هناك ظاهرة ترادف جمموعة من األشياء املرتابطة،  مع بعضها ضمن منظومة 
واحدة،  نحو منظومة الّشمس،  والكواكب األحد عرش،  فانعكس ذلك يف اللِّسان العريب،  
املختلفة  الكلامت  عالقة  عىل  يدل  الذي  الرّتادف،   اسم  حتت  املنظومات،   نظام  وظهر 
لفظًا،  واملتداخلة دالالهتا مع بعضها،  يف أشياء،  واملختلفة يف أشياء أخرى،  حسب حركة 

األحرف،  وهناية الكلمة.  
لذا،  فال يمكن فصل اجلزء عىل حدة،  ودراسته بُصورة منفردة،  ومن هذا الوجه كانت 
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الثقافية إال إذا وضعناها يف مجلة؛  ألنَّ الكلمة  اللِّسان العريب،  ال تظهر داللتها  الكلمة يف 
وحدها هلا داللة فيزيائية فقط،  أو عقلية،  وال يمكن فهم املقصود منها،  إال إذا ُأسقطت 
عىل ُصورة عند املخاطب،  ومن هذا الوجه كان لكل جمتمع استخدامات للكلامت،  بُصور 

ُمرتبطة يف زمانم ثقافيًا وعلميًا. 
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أسلوب الخطاب الذكوري في اللِّسان العربي 

ليس خطابًا نوعيًا

 بداية القول؛  األمر ال يرجع يف اختيار الضمري لنا نحن يف خطابنا مع اهلل،  وإنام يرجع 
له،  فهو صاحب القرار والشأن بنوعية اخلطاب،  وهو قد استخدم ضمري ) هو( وهذا ال 
يعني ذكرًا أو أنثى،  وكونه استخدمه فهذا يعني أنه املناسب والصواب وغريه خطأ رضورة،  
لنعلم سبب ذلك اخلطاب،  واالستخدام  الدراسة  فنلتزم بام استخدم وال نغريه،  ونتابع 

ليس اعتباطيًا كام يقول بعضهم،  بل هو استخدام حقيقي. 
 ضمري ) هو وهي ( ال يدالن يف أصلهام عىل نوع حيمل جهازًا ذكريًا ونوع حيمل جهازًا 
هو  العريب  اللِّسان  أصل  وإنام  العريب،   اللِّسان  أصل  هو  اإلنساين  اجلنس  فليس  أنثويًا،  

الوجود الكوين،  واجلنس اإلنساين جزء منه وليس العكس. 
 ولذلك نرى جنس املالئكة ال نوع هلم ونستخدم ضمري )هو( للمفرد يف احلديث عنهم،  
وكذلك نرى أن النجوم والكواكب ومفردها نجم وكوكب نستخدم للحديث عن مفردها 
ضمري )هو( رغم أهنا خارج التصنيف النوعي ذكر أو أنثى،  مع العلم أننا نستخدم ضمري 
)هي( ملفرد مجع احلرشات النحل والبعوض والنمل والذباب والفراش... برصف النظر 
عن نوعهم ذكرًا أو أنثى،  فنقول:  نحلة ونملة وبعوضة وفراشة وذبابة للذكر واألنثى منهام 

دون تفريق. 
 وانظروا ملا حولكم وتفكروا هبم والحظوا نوع ضمري الكالم عنهم،  هل نستخدم هو 
أو األنوثة،  مثاًل، هي الشمس،   بالذكورة  النوعي هلم  التصنيف  أم هي رغم عدم وجود 
وهو القمر،  السامء هي،  واألرض هي،  واليد هي،  والقدم هي،  والقلب هو،  والشجرة 
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هي،  والقلم هو،  والرأس هو،  والعقل هو، واإلله هو،  وأسامء اهلل احلسنى كلها نستخدم 
هلا ضمري هو... وهكذا. 

وأهل النحو كوهنم اعتمدوا لدراسة اللسان العريب عىل اجلنس اإلنساين صاروا يدرسون 
اللِّسان من منطلق النوع الذكوري أو األنثوي،  وجعلوا اجلنس اإلنساين أصاًل كليًا لدراسة 
موا النظرة اجلزئية ) اجلنس اإلنساين( عىل الكل )الكون(،  وهذا خطأ  اللِّسان العريب فعمَّ
كبري جدًا،  والصواب هو العكس،  الكون هو األصل الكيل الذي يشمل اجلزء اإلنساين،  
ونتيجة هذا اخلطأ والقلب يف الدراسة اضطروا إىل القول باملجاز يف استخدام ضمري )هو 
وهي( للوجود غري النوعي رغم سعته وكربه وتعدده،  بمعنى أن كل ما يستخدم له ضمري 

)هو أو هي( وليس له نوع ذكوري أو أنثوي إنام هو استخدام جمازي وليس حقيقيًا.  
العريب من منظور كوين  اللِّسان  أن نرجع األمور إىل حقيقتها ونتعامل مع  ينبغي  لذا؛  
بداية وكأصل،  ومنه ننظر للفروقات يف الوجود اجلزئي،  بمعنى أن ضمري )هو أو هي( 
بداية ال يدالن عىل النوع الذكري أو األنثوي،  وإنام يدالن عىل سامت،  ويظهر املعنى منهام 
حينام يضاف الضمري )هو أو هي( لألمر املعنيِّ باخلطاب،  فإن كان مل اخلطاب له جنس 
نوعي يظهر نوع الذكر واألنثى،  وإن كان مل اخلطاب ليس له جنس نوعي،  فيختفي نوع 

الذكر واألنثى. 
لذا؛  ينبغي االنتباه إىل أن األصل يف اللِّسان العريب هو اخلطاب الكوين وليس النوعي،  
لدراسة  بحاجة  واألمر  الكيل،   للخطاب  تابع  جزئي  بشكل  النوعي  اخلطاب  إثبات  مع 
هو  وما  )هي(  ضمري  نستخدم  ومتى  )هو(  ضمري  نستخدم  متى  قرءانية  لسانية  كونية 
الضابط واملعيار والقاعدة يف ذلك،  وهذا نوع من الدراسة -  حسب علمي-   مل يعرض 
الدراسة  وحرص  القرءانية  الكونية  اللِّسانية  الدراسة  عن  لُبعدهم  اإلنسانية  تاريخ  يف  بعد 
بالرتاث والنقل والسامع وااللتزام بذلك،  كام وصل دون دراسة،  فاجلواب عند أهل النحو 
امع،  ويقصدون هبا النقل  هو هكذا سمعنا ووصل إلينا،  لذلك عندهم قاعدة تسمى السَّ

الصويت لالستخدام عىل وجه معني. 
ومن األمثلة املهمة عىل أنَّ اللِّسان العريب يعتمد عىل الواقع،  هو أسلوب اخلطاب الذي 
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استخدمه العرب القدامى،  عندما يتكلمون عن مجع من النّاس فيهم إناث،  فيستخدمون 
اخلطاب الّذكوري،  ويقصدون به كل النّاس بام فيهم اإلناث،  نحو:  يا أهيا النّاس،  جاء 

القوم..... إلخ.  وال ُبدَّ أن نعرف مفهوم الذكر واألنثى يف الواقع ما هو: 
   َذكر:  كلمة تدل عىل دفع وسط ملتصق مع ضغط خفيف منته بتكرار ما سبق.  وحتققت 
هذه العملية يف نوع من الكائنات احلية التي تعتمد يف تكاثرها عىل اللقاح،  فُأطلق عليهم 

اسم الذكر،  فهي تسمية وظيفية. 
أنثى: أصلها أنث، وهي تدل عىل ظهور لطيف مستور منته بدفع خفيف ملتصق.  وحتقق 
اللقاح،   عىل  تكاثرها  يف  تعتمد  التي  احلية  الكائنات  من  نوع  يف  بمجموعة  املفهوم  ذلك 

فأطلق عليهم اسم األنثى،  فهي تسمية وظيفية. 
التكامل  عىل  قائمة  وعالقتهام  الواحد،   اجلنس  بعضهام  مع  يشكالن  واألنثى  والذكر 

الوظيفي؛  ال عىل التفاضل. 
وملعرفة سبب ذلك اخلطاب؛  ينبغي الّرجوع إىل مل اخلطاب،  الذي هو الواقع ملعرفة 

عالقة الّذكر باألنثى فطريًا،  واجتامعيًا،  كيف هي؟
إذا بحثنا يف طبيعة كل من الّرجل واملرأة،  ووظيفتهام،  وحركتهام يف الواقع،  نجد أنَّ 
الّرجل هو بمنزلة مركز الّدائرة،  التي متثل املرأة ميطها،  وينتج عن هذه العالقة بينهام أوالد 
يطوفون حول املركز ضمن ميط الّدائرة،  وإذا أسقطنا ذلك عىل الواقع؛  نالحظ أنَّ املركز 
واملحيط يشكالن الّدائرة برمتها،  ويكون املركز هو املسؤول عن ربط مجيع نقاط املحيط 
به بُصورة الزمة،  وذلك متحقق يف حركة الّرجل املركزية يف أرسته؛  من حيث العناية هبم  
دائاًم-    فالّرجــل -  األمنية،  واالقتصادية،  واالجتامعية  ألفراد أســرته،   احلياة  وتأمني 
الّرجل متثل حركة األرسة بكاملها،   بالنّسبة لألرسة،  وحركة  يف مقدمة احلياة االجتامعية 
فعندما نخاطب الّرجل )مركز الّدائرة( يتضمن اخلطاب رضورة األرسة،  كوهنا متثل ميط 
الّدائرة امُلرتبطة باملركز،  فيكون أي خطاب لألب،  أو للّرجل،  أو للنّاس يدخل يف سياقه 

املرأة واألوالد واقعًا.
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وهذا اخلطاب الّذكوري؛  ليس هو تفضيل للنّوع الّذكري عىل النّوع األنثوي؛  بل هو 
عىل  يشكل  الّذكر  كون  من  الواقع؛   يف  باملرأة  وعالقته  الّرجل،   وظيفة  يعكس  خطاب 
الغالب احلامية،  والعناية،  واملسؤولية،  والقيادة لألرسة خارجيًا،  ويؤمن سهولة قيام املرأة 
بوظيفتها داخل األرسة؛  من تربية، وعناية،  وإدارة َوْفَق قيادة الّرجل،  لُيوجدا مع بعضهام 

عالقة جدلية تكاملية،  قيادة األب،  وإدارة األم. 
فأي خطاب لساين يأيت بصياغة ذكورية،  نحو:  الذين،  آمنوا،  النّاس،  القوم،  اإلنسان.. 
ع أنثوي مهام بلغ عدده؛   إلخ؛  يكون املقصد منه الّرجل،  واملرأة عىل حد سواء،  وأي جتمُّ
إذا ُوجد خالله إنسان ذكر واحد،  حتول اخلطاب إىل الّصياغة الّذكورية،  أما إذا أراد املتكلم 
حتديد خطابه لإلناث فقط،  فيستخدم الّصياغة األنثوية،  ومن هذا الوجه جاء األسلوب 
اللِّساين الّذكوري؛  ليدل عىل اخلالق وصفاته،  ليس كجنس،  وإنَّام كدور اخلالق وعمله يف 
الواقع؛  من كونه اخلالق املدبر املنعم،  الذي يقود النّاس إىل الفالح،  ويدير أمورهم كمركز 
املركزية  األب  وظيفة  عىل  لتدل  اخلالق؛   عىل  األب  صفة  ُتستخدم  لذلك  كله؛   للُوُجود 
والتدبري  اإلدارة  عىل  لتدل  الرب  صفة  وُتستخدم  الوالد،   صفة  وليس  ألرسته،   بالنّسبة 

والعناية. 
إذًا؛  أسلوب اخلطاب الّذكوري1 يف اللِّسان العريب؛  ليس لتفضيل نوع عىل آخر،  وإنَّام 
كوهنام  ودوره،   منهام  كل  ووظيفة  االجتامعية  احلياة  يف  واألنثى  الّذكر  عالقة  يعكس  هو 
ُيشكالن مع بعضهام اجلنس اإلنساين،  مثل عالقة ميط الّدائرة بمركزها،  وعالقة املركز 
املحيط،   يكون  أن  للمركز  يمكن  وال  املركز،   هو  املحيط  يكون  أن  يمكن  فال  باملحيط،  

فلكل منهام  دوره،  ووظيفته التي ُيكمل هبا اآلخر؛  ليشكال مع بعضهام الّدائرة. 

الناس،   بين  والتواصل  التفاهم  لسهولة  وذلك  حقيقيًا،  وليس  اصطالحي  شيء  هو  واألنثى  بالذكر  الخطاب  وصف   1
وتميل الناس في فهم الكون واألحداث إلى إسقاط الخطاب على نفسها،  والواقع أن االختالف في أسلوب الخطاب 
يرجع الختالف في وظائف األمور،  انظر إلى الشمس والنجوم والكواكب والقمر...  إلخ،  صنفها أهل النحو من حيث 

األلفاظ إلى مؤنث ومذكر اصطالحًا ، وليس حقيقة، فالشمس ليست أنثى،  وكذلك القمر ليس ذكرًا !.  
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اللِّسان العربي نظام،  وثقافة

أول عمل ينبغي أن نقوم به،  هو الّتفريق بني داللة كلمة )نظام(،  وداللة كلمة )ثقافة(.  
النّظام:  هو جمموعة القواعد والقوانني التي حتكم الّشء،  يف عملية سريه وُوُجوده. 

الّثقافة:  هي تفاعل اإلنسان،  واملجتمع مع املحيط البيئي،  واالجتامعي.  يرتتب عليه 
ُوُجود مفاهيم عن اإلنسان،  والكون،  واحلياة.  

له  وصار  اللِّسان،   واستخدام  والّتاريخ،   اآلداب،   فيه  ليدخل  املفهوم  ذلك  وتوسع 
ة،  والعلم عام.  ُخُصوصية يف املجتمعات.  فالّثقافة خاصَّ

واللِّسان العريب املبني؛  كونه لسانًا علميًا فطريًا؛  فهو عام من حيث النّظام،  وهذا اجلانب 
يف اللِّسان هو املحور الّثابت،  مثله مثل أي علم. 

أما اجلانب املتغري يف اللِّسان فهو اجلانب الّثقايف،  وهو استخدام املجتمع القومي العريب 
اللِّسان،   مع  تفاعله  له  جمتمع  كل  ثم؛   ومن  الّزمكانية،   املعطيات  حسب  اللِّسان  لنظام 
كلامت  من  مؤلف  احلكيم  التنزيل  مثاًل،   واحتياجاته.   املعرفية  أدواته  َوْفَق  ويستخدمه 
اللِّسان العريب،  وأحرفه التي نستخدمها نحن يف حديثنا،  وكتابتنا،  ومع ذلك،  فحديثنا 
ليس قرآنًا،  رغم أننا نستخدم ذات األحرف والكلامت،   فاالختالف قائم يف عملية بناء 
البناء،  فهي واحدة من حيث  َوْفَق منظومة داللية حتكمه،  نحو مواد  النّص،  وتصميمه 

النّوع،  ولكن كل مهندس يستطيع أن يصنع منها ُصورة خمتلفة عن ُصور اآلخرين.  
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نظام القرءان قومي اصطالحي أم عربي 

والّسؤال الذي يفرض ذاته علينا هو: 
هل نزل التنزيل احلكيم َوْفَق نظام اللِّسان العريب املبني، أم َوْفَق ثقافة املجتمع الذي زامن 

نزوله ؟
واجلواب عن هذا الّسؤال موجود يف التنزيل احلكيم ذاته؛  إذ قال تعاىل:  ) بلسان عريب 
مبني(،  فالتنزيل احلكيم،  هو نص عريب النظام،  وعريب احلكم،   ونزل بلسان عريب مبي،   
وليس عريب الّثقافة القومية،  ولو افرتضنا أنه قومي الّثقافة؛  للزم من ذلك انتهاء صالحية 
والصالحية؛   الكامل  صفة  له  يكون  أن  ينبغي  وما  ومكان،   زمان  لكل  احلكيم  التنزيل 
خلُُصوصيته للمجتمع القومي الذي نزل عليه،  ومن ثم؛  فكل من ينادي بتقييد فهم التنزيل 
بثقافة املجتمع القومي األول،  الذي زامن نزوله،  فدعوته دعوة هدامة يلزم منها  احلكيم 
غري  بُصورة  املجتمعات  من  ويطلب  ومكان،   زمان  لكل  احلكيم  التنزيل  صالحية  إبطال 
الواقع  فاعليته،  وعدم جدواه يف  النتفاء  التنزيل احلكيم  بدياًل هلم غري  ُيوجدوا  أن  واعية 

املعارص!. 
فالتنزيل احلكيم نزل عريب النظام،  واحلكم،  واللِّسان؛  ليصري  اللِّسان العريب املبي  هو  
واخلطأ  ثقافاهتم،   اختالف  عىل  النّاس،   لكل  خطابًا  له،   والوسيط  واملجسد،   احلامل،  
بثقافة  ممزوجًا  للنّاس،  احلكيم  التنزيل  أوصلوا  عندما  فيه،   املسلمون  وقع  الذي  القاتل 
القومية العربية،  وتلقف النّاس الّثقافة القومية حتت ظالل التنزيل احلكيم،  فصار التنزيل 
احلكيم للّتالوة،  والّثقافة القومية للقراءة،  وبمعنى آخر:  التنزيل احلكيم للربكة والّتقديس،  
والّثقافة القومية العربية للّتدين والعبادة،  وهم معذورون يف ذلك؛  ألنَّ اخلطأ ليس خطأهم 
أصاًل،  وإنَّام هو خطأ من مزج التنزيل احلكيم بالّثقافة القومية،  واإلسالم بالفقه،  والّرباين 
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باإلنساين،  واللِّسان العريب املبني باألعجمي،  والّثابت باملتغري،  وجعل األموات حيكمون 
األحياء !. 

فاللِّسان العريب املبني منظومة علمية،  حتتوي يف داخلها منظومات مرتابطة مع بعضها،  
ومنسجمة يف حركتها مع منظومة الكون كله،  ودراسة كلامت اللِّسان العريب املبني ينبغي 
أن تتم َوْفَق املنظومات،  وحسب قوانني الكون متامًا كوهنا تصويرًا صوتيًا،  أو حاليًا،  أو 
وظيفيًا له،  وانطالقًا من كون التنزيل احلكيم نّصًا عريب اللِّسان،  وعاملي الّتوجه،  وإنساين 
اخلطاب،  وكوين البنية املعلوماتية،  ينبغي أن يتم حترير اللِّسان العريب من الّثقافة القومية 

العربية،  ومن هيمنة األموات عىل األحياء،  وجعله لسانًا إنسانيًا عامليًا.
 وهذا يقتيض منَّا وضَع قاموسٍ لساينٍّ يعتمد عىل نظام اللِّسان فقط،  واالبتعاد عن الّثقافة 
القومية العربية؛ حتَّى يستطيع النّاس عىل اختالف ألسنتهم،  ومعتقداهتم الّتعامل مع التنزيل 

ة إنسانية دون قيود الّثقافة القومية العربية،  ووصايتها عليه.  يَّ احلكيم بُحرِّ
واملرجع األساس لعملية وضع القاموس،  إنَّام هو الواقع،  والتنزيل احلكيم،  والّتفكري،  
ً- إىل  الربهان،  ومن خالهلم نصل - معا  القومية دون إعطائها صفة  بالّثقافة  واالستعانة 
فأعطى  بموجبه،   احلكيم  التنزيل  نزل  الذي  واملستخدم  عليه  القائم  اللِّسان  نظام  إظهار 
التنزيل احلكيم بمصدريته  اللِّسان العريب حصنًا حصينًا يعتمد عليه،  وحيتمي به،  فصار 
للكلامت،   واستخدامًا  نظامًا،   العريب  اللِّسان  يف  والّصدارة  األولوية،   له  مرجعًا  الّربانية 
فهو احلكم والفيصل حني االختالف،  والتنزيل احلكيم حجة عىل الّثقافة القومية العربية،  
والعكس غري صواب،  وما املعاجم اللِّسانية إال توثيق ثقايف تارخيي للمجتمع الذي ُدّونت 

فيه هذه املعاجم.  
وإرجاع  عليه،  القومية  الوصاية  من  احلكيم  التنزيل  حترير  نحو  ُقدمًا  امليض  ينبغي  لذا، 
دوره ووظيفته كتابًا إنسانيًا عامليًا،  وجعل النّاس يتعاملون معه بُصورة ُمبارشة كل حسب 
مستواه العلمي والّثقايف،  وبذلك العمل نكون - حقًا - قد جعلنا التنزيل احلكيم صاحلًا 
لكل زمان ومكان،  جلميع النّاس عىل خمتلف الّثقافات، أما األوامر التي أتت يف التنزيل 
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1،  وأكدت تلك  احلكيم مددة يف الواقع فقد نص عليها تفصياًل،  وجاءت سنة الّرسول 
الّصورة،  نحو الّصالة،  واحلج،  فهي خمتصة بالّشعائر الّتعبدية،  واستخدم كلامت بداللتها 
واستخدم  واملحيض(،   واجلنابة  )الغائط  كلمة  مثل  النص،   نزول  حني  السائدة  الثقافية 

أسامء األشياء املتعارف عليها مثل ) الشمس والقمر واألرض والرتاب... (.     
إلنشاء  الّتفكري  وقيادة  الواقع،   بصحبة  ننطلق  ومعه،   وإليه،   احلكيم،   التنزيل  فمن 

حضارة إنسانية. 

راجع كتابي )تحرير العقل من النّقل(،  لمعرفة الفرق بين سنة الّرسول وحديث النّبي.    1
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ة على المعاجم َنصُّ التنزيل الحكيم ُحجَّ

والنحو والشعر والحديث

إنَّ ميالد اللِّسان يف الُوُجود،  هو عمليَّة سابقة عىل تدوين وإظهار قواعده،  وقد كان 
الرّضورة  والدة  فاللِّسان  يعيشه،   الذي  الواقع  مع  اإلنسان،   ِقَبِل  من  واٍع  تفاعل  نتيجة 
واحلاجة لَِتخاُطِب النّاس مع بعضهم،  ولتخزين املعلومات يف القلب،  ونقلها لآلخرين،  
ره حسب  فكان اللِّسان بمنزلة احلقل،  وامليدان،  والوعاء للعلم والّثقافة لإلنسان،  وتمَّ تطوُّ
اَم اتَّسعت املعرفة اتَّسع اللِّسان؛  ليحتوي املعرفة،   ر اإلنسان املعريف بعالقة َجَدليَّة،  فُكلَّ تطوُّ

ان مع بعضهام بعضًا.  فُهام أشبه بخطَّنْي ُمتوازَينْي يمتدَّ
رًا عنه كثريًا،    ا عمليَّة تدوين قواعد اللِّسان؛  فقد تمَّ ذلك بشكل الحق مليالده،  وُمتأخِّ أمَّ
ر،   وَمَرّد ذلك إىل أنَّ عمليَّة الّتقعيد للِّسان،  ال ُبدَّ أْن يكون قد قطع شوطًا كبريًا يف التَّطوُّ
فتأيت عمليَّة  اللِّسان،   الّصوتيَّة ألحرف  البنية  والّتكامل من حيُث  والنُّضج،   واالتِّساع،  
الّتقعيد رضورة واقعيَّة،  وثقافيَّة حلفظ اللِّسان،  وتدريسه للُمجتمع اإلنساين،  ويتمُّ َوْضع 
قواعد اللِّسان بناًء عىل عمليَّة الّسرب،  والّتقسيم مُلفرداته امُلستخَدَمة يف بنية اجلُملة،  وعالقتها 

مع  ملِّ خطاهبا من الواقع. 
ومن هذا الوجه ظهرت األفعال،  واألسامء،  واألحرف،  وما شابه  ذلك من الّتقسيامت،  
اللِّسان  دقائق  بُكلِّ  حُتيط  تدوينًا،  فهي -   قطعًا -   ال  ُمستحَدَثة  اللِّسان كوهنا  وقواعد 
واستخداماته،  ولذلك ال ُبدَّ من عمليَّة الرّتاكم املعريف ألهل اللِّسان من دراسة،  ومتحيص،   
واستقراء،  واستنتاج للقواعد،  وذلك من خالل عالقة َجَدليَّة بني اللِّسان والواقع،  ومن 
لذا؛   النحو.   اللِّساين أوسع وأدق من قواعد  التنزيل احلكيم  نظام  أن  الوجه نالحظ  هذا 
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ها:  ينبغي األَْخذ بعني االعتبار جمموعًة من األُُمور أثناء الّدراسة؛  ومن أمهِّ
1 -   مل حيْط جُمتمٌع ما بزمان ومكان ُمعنيَّ باللِّسان العريب،  بشكل إحصائي وكامل،  فال 
ُيوجد ُمعجم أو مرجع أحاَط باللِّسان،  بل الُبدَّ من االستفادة من ُكلِّ املعاجم واملراجع 
اللِّسانية ليس هلا قداسة،  فهي من َوْضع  عىل َحدٍّ سواء،  مع العلم أنَّ املعاجم واملراجع 
ومَجْع الباحثني واجتهاداهتم،  ولُكلٍّ منهجه يف البحث،  ولُكلٍّ نصيبه من الّصواب،  والذي 
ينبغي اعتامده أصاًل،  ومرجعًا،  وفصاًل يف اخلطاب،  بالنّسبة للباحثني يف اللِّسان،  إنَّام ُهو 
َم بتوثيقه وصواب تواتره،  وُشُهود الَعَرب  التنزيل احلكيم،  كونه نّصًا َعَربّيًا مبينًا،  قد ُسلِّ
ببالغته،  ُمنُذ ُوُجوده بشكل إمجاع،  ُدون معرفة خُمالف ُيعتد برأيه،  وانتقل هذا اإلمجاع مع 

تواتر النَّصِّ القرءاين ُدون حتريف1. 
وُهو  اللِّسانية،   واملراجع  املعاجم  عىل  ة  ُحجَّ الّصفات،   هبذه  احلكيم  التنزيل  فصار 
م  امُلقوِّ ُهو  الَعَريب،  والتنزيل احلكيم  اللِّسان  األساس، واألصل، وامُلنطلق أليِّ دراسة يف 
أو    ، ُمعنيَّ شكل  عىل  احلكيم  التنزيل  يف  الَكلمة  فاستخدام  العكس،   وليس  للمعاجم،  
بداللة ُمعيَّنة،  ُهو الّصواب،  ولو خالف بذلك االستخدام ُكُتَب القواعد واملعاجم،  فُهو 
ب َوْفَق األصل  م وُيصوَّ األصل واألسبق،  وما خالفه ُهو فرع والحق له،  وينبغي أْن ُيقوَّ

)التنزيل احلكيم(. 
 لذا؛  ينبغي َوْضع األُُمور يف مكاهنا امُلناسب،  وَعدُّ التنزيل احلكيم مصدرًا،  وأساسًا 
لّيًا له،  يتمتَّع بَفْصل اخلطاب،  ال ُيشــاركه يف تلك املرتـبة  للِّسان الَعَريب املبني،  ومرجعًا أوَّ
النّبوي،   احلديث  نحو  الّثقافيَّة؛   النُُّصوص  من  وغـريها  املراجع،   أو  املعـاجم  من  يشء 
واحلَكم،  والّشعر،  والنّثر،  والّدراسات  األدبيَّة،  فُكلُّ  ذلك  وغريه؛  إنَّام  هو تابع  وفرع 

ألصل  أصيل،  ُهو  نصُّ التنزيل احلكيم اخلالد. 
واحتامالت  حاالت  ُكلَّ  ُتغطِّ  مل  النحو  أهل  قبل  من  املوضوعة  اللِّسان  قواعد  إنَّ   -  2
إىل  ة  القواعديَّ الّدراسة  إعادة  ينبغي  ولذلك  جُمملها؛   غطَّت  وإنَّام  الَعَريب،   استخدامه 
لون أمثال سيبويه،  وابن جنِّي،  وابن فارس،   طاولة البحث،  وإمتام وتطوير ما بدأ به األوَّ

راجع كتابي )ظاهرة النَّّص القرءاني تاريخ وُمعاصرة(،  دار األوائل،  ط1،  2002.    1
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والّثعالبي،  وغريهم،  والعمل عىل عقلنة النحو،  وحتديث االصطالحات والتقسيامت بام 
يناسب علمية اللِّسان العريب1. 

وعىل سبيل املثال،  انظر إىل َعرب:  ُكرِسَ الزجاُج.  يقول أهل النحو:  إن )الزجاُج( نائب 
الضمة عوضًا  نصبه  منصوب،  وعالمة  به  مفعول  يقولوا:   أن  مرفوع،  واألحسن  فاعل 
عن الفتحة؛  ألنه وقع حمل الفاعل،  والضمة تدل عليه،  وبذلك يزول االلتباس من عقل 
الطالب،  ويعلم أن الفاعل خمفي لسبب ما،  ويظهر له عالقة النحو باملعنى؛  بصورة عقلية. 
وزوجك  أنت  اسكن  آدم  يا  قلنا  ﴿وإذ  تعاىل:  قوله  يف  )أنت(  ضمري  َعرب  إىل  وانظر 
اجلنة﴾ قال أهل النحو: ضمري توكيد،  والفاعل ضمري مسترت وجوبًا تقديره أنت!.  وذلك 
ألن قاعدهتم توجب استتار الضمري بعد فعل األمر،  وهذا االنغالق منهم منعهم من فهم 
النص عىل حقيقته،  والصواب أن يقولوا:  ضمري)أنت( يف مل رفع فاعل وظهر يف الكالم 

لتحديد املخاطب،  وهذا يدل عىل أن آدم مل يكن وحده أثناء اخلطاب. 
3-   عدم استخدام مدلول َكلمة،  أو حرصها بمدلول يف الواقع من داللتها الَكامنة يف 

الَكلمة من قبل جُمتمع ُمعنيَّ ال ينفي أصَل داللة الَكلمة لسانًا،  نحو مدلول َكلمة )دابة(،  
ينفي صواب  البهائم؛  فهذا احلرص ال  اللِّسان -   اصطالحًا -   عىل  فقد حرصها  أهل 
استخدام  وحياة  فموت  األرض،   عىل  حيٍّ  كائن  لُكلِّ  األصيل  الَكلمة  مدلول  استخدام 
داللة الَكلمة؛  إنَّام ُهو حقٌّ للُمجتمعات،  ومن هذا الوجه؛  فإنَّ ُكلَّ نصٍّ لساين يتمُّ َفْهمه،  
ثقافَة  يتجاوز  ال  امُلَتَكلَِّم  ألنَّ  قائله؛   بزمكان  امُلرتبطة  الّثقافيَّة  امُلعطيات  حسب  ودراسته 

جُمتمعه. 
4-   التنزيل احلكيم ال خيضع يف َفْهمه،  لثقافة امُلجتمع الذي زامن ُنُزوله؛  وذلك ألّنه 

الّزمكان،  وكونه  إنساينُّ املضمون،  ُمستمرٌّ يف خطابه عرب  ه،   التَّوجُّ إهليُّ املصدر،  عامليُّ 
هبذه الّصفات فُهو -  قطعًا -   غري ُمقيَّد بمدلوالت الَكلمة التي استخدمها امُلجتمع الذي 
يوجد محاولة رائدة في إعادة تقعيد النحو،  ولعلها الوحيدة فيما سبق؛   وهي البن مضاء القرطبي في كتابه )الرد على   1
النحاة( ت:  د.   شوقي ضيف،   الذي قام أيضًا في كتابه ) تجديد النحو(  بتجديد دعوة  القرطبي  وعرض نظام جديد 
للنحو،  ولكن لم يقبل مجمع القاهرة ذلك بحجة شيوع النظام األول وانتشاره !.  واطلعت الحقًا على دراسات العالم 
»ُسبيط النيلي« - رحمه الله -  فرأيتها تصلح أن تكون قاعدة ومنطلقًا إلعادة دراسة النحو والبالغة ، ووضع أصول 

جديدة معقلنة على ضوء القرءان الذي ينفرد بصفة اللِّسان العربي المبين.  
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ك،  وإنَّام نزل التنزيل احلكيم َعَريبَّ  زامن ُنُزوله،  وذلك بالنّسبة للَكلامت ذات املدلول امُلتحرِّ
اللِّسان،  وليس قوميَّه أو عينيَّه؛  أْي:  أنه مل يتقيَّد باستخدام مدلوالت الَكلمة بام استخدمها 
ة،   ل؛  ألنَّ ذلك لو حصل؛  النتفى عنه صفة العامليَّة،  واإلنسانيَّة،  واالستمراريَّ امُلجتمع األوَّ
والكامل،  وصار نّصًا قومّيًا خاّصًا بالقوم،  الذين نزل عليهم،  فالتنزيل احلكيم ُهو نصٌّ 
ُمقيٍَّد  بموت مدلوالت   اللِّسان،  ُمرتبط به وبقواعده،  وليس قومي الثقافة،  وغري  َعَريبُّ 

،  من ِقَبِل أيِّ جُمتمع.  ،  بزمان ُمعنيَّ الَكلمة وحياهتا،  يف واقع ُمعنيَّ
فاألصل يف التنزيل احلكيم،  ُهو أصل داللة الَكلمة لسانًا،  حينام ُولدت،  وانبثقت إىل 
د مدلوهلا؛   دًا بُصورة ُمعيَّنة أتى بقرينة لُيحدِّ حيِّز الُوُجود؛  فإذا أراد اهللّ منها استخدامًا ُمدَّ
الَكلمُة ُمافظًة عىل داللتها  ُدون غريها من املدلوالت امُلحتَمَلة؛  وإن مل يأت بقرينة تبقى 
ُكلُّ جُمتمع بعمليَّة استخدامها،  وتفعيلها  الُوُجود،  ويقوم  األصليَّة حني والدهتا إىل حيِّز 
العطاء،   ُهو  استخدامها عن داللتها األصليَّة،  وهذا  املعرفيَّة،  ال خيرج يف  أدواته  حسب 

واحلََرَكة،  والربكة للتنزيل احلكيم اخلالد. 
ومن هذا الوجه؛  عرفنا ملاذا مل تقم املجتمعات األوىل بفهم التنزيل احلكيم كاماًل؟ 

وذلك ألمرين اثنني: 
الطبيعي أن ال  فمن  الزمان واملكان،   للناس مجيعًا خالل  الرسالة  أوالً:  توجه خطاب 
يستطيع إنسان أو جمتمع أن يفرض فهمه ودراسته عىل اآلخرين،  ومن الطبيعي جدًا أن ال 

يعرف كثريًا من دالالت النصوص،  ألهنا ليست له بصورته الفردية. 
الكون،   بعربية  مرتبطة  عربية؛   صياغة  احلكيم  التنزيل  بصياغة  املتكلم  قام  لقد  ثانيًا:  
متنامية  حنيفية  حركة  يف  فهو  والصريورة(  السريورة   ( واملتغري،  الثابت  َوْفَق  وحركته 
بينام العلم عند اإلنسان نسبي وقارص،  ومرتبط باملستوى املعريف لزمانه،  ومن  صاعدة،  
هذا الوجه ظهرت القراءات املتعددة للتنزيل احلكيم تعربِّ عن مستوى املجتمع الذي قام 
بقراءته،  وبالتايل ينبغي وجود قراءات متجددة للتنزيل احلكيم يف كلِّ جيل حسب أدواهتم 

املعرفية،  وعىل مور الثابت واملتغري.   
) ثبات املبنى واملفهوم،  وَحَرَكة صور املعاين املستخدمة يف الواقع(. 
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الّترادف في اللِّسان العربي المبين ظاهرة علمية

الرّتادف من َردِف الّشء بالّشء؛  إذا أتبعته به،  أو أحلقته به،  ومن هذا الوجه نقول يف 
حياتنا  اليوميَّة:  إنَّ فالنًا رديٌف لفالن،  بمعنى تابع وُملحق به،  ونقول للّتالميذ يف باحة 
ون خلف بعضهم بعضًا:  تراَدف؛  بمعنى أْن يقوم ُكلُّ تلميذ بعمليَّة  املدرسة عندما يصطفُّ
باع مَلْن قبله؛  بواسطة َوْضع كفِّ اليد عىل كتف من قبله؛  حيُث يصري ُملحقًا  االلتحاق واالتِّ

وتابعًا له. 
بشء،   ُمشرتكة  فهي  الّشمس،   مع  ُمرتادفة  ُكلُّها  الكواكب،   من  وأخواهتا  واألرض 
ة الّشء امُلرتادف مع غريه،  وإنَّام يرشكه بصفة،   وخُمتلفة بشء آخر،  فالرّتادف ال يمحو ُهويَّ

مع احلفاظ عىل الّتباين،  واالختالف يف ُكلٍّ منهام. 
يقول األستاذ »ممد عنرب« يف كتابه اليقني فوق املعارصة: 

دليل  وقوعه  من  ويمنع  املبنى(  اختالف  رغم  باملعنى  )التطابق  الرتادف  ينفي1  ما  )إن 
واحد قاطع؛  هو،  أنه لو كانت حروف أبجدية اللغات مرتادفة،  وُيغني كلُّ حرف منها عن 
اآلخر غنًى وافيًا كافيًا لكان كل حرف ككل حرف،  ولزال البيان من أساسه،  وما كانت 
فة من حروف،  فإن الكلامت ال ترتادف قطعًا،  أي:  ال ُتغني أي كلمة منها  الكلامت مَؤلَّ
عن أي كلمة أخرى غنًى شافيًا وافيًا كافيًا،  ألن ذلك ينتهي هبا إىل أن أي كلمة كأي كلمة 

متامًا(.  انتهى. 
الَكلامت  بَجْعل  الَعَرب  قام  امُلستخَدم سابقًا،  فقد  ُهو  املعنى  اللِّسان هبذا  فالرّتادف يف 
ذات الّصلة مع بعضها؛  من حيُث أصل الّداللة،  واختالفها من حيُث الّشكل واألُسُلوب 
)اليقين فوق  بتها،  راجع  ينبغي أن تكون كلمة )ينفي( فصوَّ السياق  في األصل موجود كلمة )ينبغي( والصواب وفق   1

المعاصرة( ص 79،  ط األولى 2003م.  
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ا تابعة لبعضها؛  لُوُجود صلة فيام  يف نمط واحد؛  وقالوا:  هذه الَكلامت  ُمرتادفة؛  بمعنى أهنَّ
بينها،  مع احلفاظ عىل الّتباين واالختالف لُكلٍّ منها؛  نحو: 

ُكلُّ َكلمة تبدأ بحرف القاف والّطاء )قط( تدلُّ يف أصلها وُعُمومها عىل التوقف واملنع 
والّتفريق والَفْصل والرّصم؛  انظر مثاًل:  َقَطَع،  َقَطَف،  َقَطَم،  َقَطل...  إلخ. 

فُكلُّ هذه الَكلامت،  ال خترج عن داللة املنع والتوقف والَفْصل والّتفريق والرّصم؛  فهي 
ُمرتادفة من هذا الوجه؛  أْي:  تابعة يف أصل الّداللة لبعضها،  ولكْن؛  لُكلِّ واحدة منها 
نتيجة اختالف  الّتباين والفرق  ُأختها،  وكان هذا  خُمتلفة عن  الواقع  ُصورة وإسقاط عىل 
احلرف الّثالث،  الذي ُأضيف للَكلمة )قط(،  فداللة َكلمة )َقَطَع( غري داللة َكلمة )َقَطَف(،  

أو )َقَطَم(. 
والّتغطية  الّسرت  عىل  وُعُمومها  أصلها  يف  تدلُّ  الغني،   بحرف  تبدأ  َكلمة  ُكلُّ  وَكذلك 
والغياب والُعمق؛  انظر مثاًل:  غاص،  غيم،  غاب،  غامق،  غرغر،  ُغُرور،  غبي،  غفل،  

غرق،  غطس.... إلخ.  
وَكذلك ُكلُّ َكلمة تبدأ بحرف الّسني  )س( تدلُّ يف أصلها وُعُمومها عىل احلََرَكة احلرة؛  

انظر مثاًل:  سبح،  سبق،  سبى،  سمى،  سار... إلخ. 
بالّداللة  تشرتك  التي  الَكلامت  عىل  إطالقه  ُهو  الَعَرب،   عند  للرّتادف  اآلخر  والوجه 
نًا؛  أي:  العالقة الّضمنيَّة من حيُث الُعُموم واخلُُصوص؛  نحو:  جاء،  وأتى،  وحرض،   تضمُّ

ث،  ذهب،  وخرج...  إلخ.  أراد،  وشاء،  قرأ،  وتال،  تَكلَّم،  وحتدَّ
عالقة  أو    ، بالعامِّ اخلاصِّ  عالقة  وهي  بعضًا،   بعضها  مع  عالقة  ذات  الَكلامت  فهذه 
يف  بعضها  عن  ُمتباينة  ذاته،   الوقت  يف  ولكْن؛   ُمرتادفة،   الوجه  هذا  من  فهي  نيَّة؛   تضمُّ
عمليَّة إسقاطها عىل الواقع،  فداللة َكلمة )األكل( غري )الّطعام(،  وداللة َكلمة )ذهب( 

غري )خرج(،  وَكلمة )ولج( غري )عرب( وغري )خرق(. 
هذا مفهوم الرّتادف؛  الذي كان يستخدمه الَعَرب - أصاًل - قبل تدوين اللِّسان وقواعده،  

والقول بُوُجود الرّتادف يف اللِّسان؛  إنَّام ُهو إثبات لظاهرة عْلميَّة كونيَّة انعكست فيه. 
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اختالف  رغم  لبعضها  الَكلامت  داللة  ُمطابقة  بمعنى  الرّتادف؛  مفهوم  استخدام  ا  أمَّ
ة النّاس،  وليس أصاًل  ألفاظها؛  فُهو قول صادر،  تساهاًل،  يف استخدام اللِّسان من ِقَبِل عامَّ
فيه،  ومع ضعف النّاس بلساهنم األصيلِّ الّصائب،  وُفُشوِّ الّلحن واخلطأ،  ومُجُود الّدراسة 
واإلبداع،  وتنايس الُفُروقات بني الَكلامت،  والّتساهل يف استخدام األلفاظ امُلختلفة لداللة 
واحدة حلُُصول الَفْهم عند امُلخاطب؛  واألهم من كل ذلك صفة العجمة الالزمة لإلنسان،  
الّداللة  حيُث  من  ولكنَّها  خُمتلفة،   ألفاظ  عىل  حيتوي  اللِّسان  أنَّ  مفهوم  النّاس  بني  انترش 
واحدة يف الواقع،  واستمرَّ هذا االستخدام،  وشاع بني النّاس،  وعندما قام بعض الُعلامء 
ًا منهم - أنَّ هذه الّظاهرة  بدراسة هذه الّظاهرة تأثَّروا بُشُيوعها بني النّاس،  وظنّوا - َومْهَ
صائبة لسانًا،  فأدخلوها يف قواعد اللِّسان ونظامه،  حتت ُعنوان الرّتادف،  ولكْن بمفهوم 

ة النّاس.  عامَّ
مفهوم  عىل  وافقوا  معظمهم  ولكْن  الُعلامء،   ِقَبِل  من  اللِّسان  يف  األبحاث  ت  واستمرَّ
ُمصطلح  نفى  ذلك  وبإنكاره  الّشعبيَّة،   الّظاهرة  هذه  أنكر  َمْن  فمنهم  الّشعبي،   الرّتادف 
الرّتادف يف اللِّسان،  ومنهم َمْن وافق،  وأقرَّ مفهوم الرّتادف باملعنى الّشعبي،  وأخذ النّقاش 
واالختالف يف األبحاث هلذه الّظاهرة اسم الرّتادف يف اللِّسان،  وانقسم الُعلامء فريَقنْي بني 
د لُوُجود َكلامت خُمتلفة باأللفاظ،  وُمتطابقة بالّداللة،  حتت اسم الرّتادف،  وذهب فريق  ُمؤيِّ
املبنى  الواقع واللِّسان،  وأنَّ اختالف  ملا عليه  آخر إلنكار  هذا االستخدام؛  ألنَّه خُمالف 
ل مُلصطلح  األوَّ الفريق  باستخدام  تأثَّروا  املعنى،  ولكنَّهم  ُيؤدِّي -   قطعًا -   الختالف 

ل.  الرّتادف،  فأنكروا الرّتادف يف اللِّسان،  رّدًا عىل الفريق األوَّ
أنَّه  حيُث  أصله؛   إىل  الرّتادف  مفهوم  إرجاع  ُهو  به،   نقوم  أْن  ينبغي  عمل  ل  أوَّ لذا؛  

ُمصطلح صواب لسانيًا. 
والكون - آفاقًا وأنفسًا - واللِّسان قائامن عىل ظاهرة الرّتادف باملعنى الصائب،  ومن ثم؛  
ة النّاس،  واستخدامهم مُلصطلح الرّتادف بشكل خاطئ،  والواجب  ينبغي عدم التَّأثُّر بعامَّ

هو تصويب مفهوم الرّتادف عند النّاس،  وليس إنكار ظاهرة الرّتادف. 
ة،  ُهو أنَّ اللِّسان  ُيدَرس من  يَّ األمر الّثاين الذي ينبغي أْن ُيؤخذ بعني االهتامم،  واجلدِّ
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ُأُصوله ومصادره،  وليس بام اشتهر عىل ألسنة النّاس،  أو ما شاع بينهم من استخدام لداللة 
الَكلامت واألساليب  يف اخلطاب،  فالنّاس  يميلون يف اخلطاب،  والّتواصل مع بعضهم،  إىل 
الّتساهل يف األلفاظ،  واستخدام األساليب السهلة يف اخلطاب،  ولو كان ذلك عىل حساب 
امُلخاَطب  دام  ما  العضوي فصاحة،   اللِّسان  وقواعد،  وصواب  بالغًة،   اللِّسان  صواب 

فامهًا   لَقْصد للُمَتَكلِّم. 
انظر عىل سبيل املثال إىل صفات السيف،  التي اشتهرت يف الرتاث العريب،  البتار،  املهند،  
الصارم... إلخ،  فلو أن لدينا عدة سيوف،  وقلنا ألحدهم:  أعطنا امُلهند ؟ وأعطانا واحدًا 
وقعت يده عليه،  ألخطأ الفعل،  ألن قصدنا من الكالم،  هو السيف الذي ُصنع يف اهلند 
حرصًا،  )وذلك إن كانت  صفة املهند يقصد هبا منشأ السيف صنعة ( ال أي سيف آخر،  أما 
استخدام الناس لصفة املهند ألي سيف كان،  فهو استخدام اعتباطي أعجمي،  ما ينبغي 
أن يستخدم ذلك برهانًا،  أو حجًة عىل داللة كلمة ما،  نحو رأي بعض الباحثني؛  رغم أنه 
يتبنى قاعدة )إذا اختلف املبنى اختلف املعنى ( قال:  لو طلبنا من أحدهم أن يعطينا البتار 
أو املهند من جمموعة سيوف أمامه،   فإن الفهم حيصل للسامع،  ويقوم بتناول أي سيف ال 
عىل التعيني،  ويعطينا إّياه،  فالصارم،  والبتار،  واملهند؛  هي السيف - يف النتيجة - عند 

السامع؛  ! ومن ثم؛   فالرتادف هو من باب املجاز ال أكثر(1. 
 وهذا الكالم خطأ فاحش،  ما ينبغي أن يصدر من باحث قط !.  انظر إىل كلمة بيت،  
األخرى؛   عن  خمتلفة  داللة  هلا  منها  فكل  ومأوى،   ومثوى،   ومسكن،   ودار،   ومنزل،  
وكذلك كلمة:  كتاب اهلل،  والقرءان،  والفرقان،  والذكر،  والكالم،  والكلامت،  والقول،  
واللفظ،  والنطق.. ،  مع احتامل وجود تداخل جزئي فيام بينها يف الداللة،  وقد جتتمع يف 

موصوف واحد. 
املصادر  خلصائصه عن سائر  التنزيل احلكيم  ُهو  َجَدل،   ُدون  به  امُلسلَّم  اللِّسان  فأصل 
األُخرى،  فينبغي االنطالق منه يف الّدراسة،  ومعرفة صواب املسألة -   لسانًا -   من خالل 

 . َنْظم خطابه،  وُأسُلوبه الستخدام امُلفردات يف اجلُمل؛   حسب واقع احلال لُكلِّ نصٍّ

راجع كتاب ) اليقين فوق المعاصرة ( لمحمد عنبر، الطبعة األولى / 2003/ ص 16- 17- 83،   وما بعدها.    1



241

علمية اللِّسان العربي وعالميته | الفصل الثالث

استخدمه  كام  الّصائب،   باملعنى  اللِّسان،   يف  موجودة  علميَّة  ظاهرة  الرّتادف  فظاهرة 
الَكلامت امُلشرتَكة بأصل واحد،  نحو احلرف  الّتدوين؛  وُهو إحلاق  الُقدامى قبل  الَعَرب 
ببعضها،   الواقع  عىل  إسقاطها  حني  واألُسُلوب؛   بالّشكل  وامُلختلفة  الثاين،   أو  األول 

وَوْضعها يف خندق واحد حتت اسم الرّتادف،  الذي يدلُّ عىل املقولة اآلتية: 
)إذا اختلف املبنى؛  اختلف املعنى،  وأيُّ زيادة يف املبنى؛  إنَّام هي زيادة يف املعنى(. 

ة النّاس،  من إطالق جمموعة من األسامء أو الّصفات عىل يشء واحد  ا ما يشاهده عامَّ أمَّ
يف الواقع،  ويظنُّون أنَّ هذه األسامء،  والّصفات امُلختلفة بالّلفظ ُمتَّفقة باملعنى؛  فهذا َوْهٌم 
وُقُصور منهم يف إدراك الُفُروقات والّتباين،  وامُلناسبة التي اقتضت إطالق هذه الّصفات 
ة أسامء وصفات،  وذلك  يَّارة يف الواقع؛  كيف أخذت عدَّ عىل يشء واحد؛  انظر مثاًل للسَّ
يَّارة من ناحية وظيفة َنْقل  ة وظائف،  َفَمْن َنَظَر إىل السَّ الختالف وظائفها،  أو اشرتاكها بعدَّ
ا  جتمع  النّاس  النّاس  أطلق  عليها  اسم  )ناقلة(،   وَمْن  َنَظَر  إليها  من  ناحية  وظيفة  أهنَّ
يَّارة الكبرية -   أطلق عليها اسم )حافلة(،  وَمْن َنَظَر إليها من ناحية وظيفة  -   بالنّسبة للسَّ
َنَظَر إليها من ناحية وظيفة ختصيصها حلَْمل  ُكوب،   أطلق عليها اسم )مركبة(،  وَمْن  الرُّ
ى واحد،   ولكن الصفات خمتلفة.  البضاعة وَشْحنها؛  أطلق عليها اسم )شاحنة(،  فاملسمَّ

دت  هكذا ُولدت أسامء األشياء وصفاهتا؛  من خالل وظيفة الّشء يف الواقع،  فإذا تعدَّ
دت أسامؤه،  فُكلُّ اسم أو صفة ُيوجد يف داللتها،  ما ال ُيوجد يف صفة ُأخرى،   وظائفه تعدَّ
ى واحد يف الواقع،  والّصفات خُمتلفة،  واالسم ُهو صفة اختريت ُدون غريها من  فامُلسمَّ
الّصفات؛  للّداللة عىل يشء؛  كاسم َعَلم له؛  ليتمَّ الّتخاطب،  والّتواصل،  والّتفاهم عند 
قوم ُمعيَّنني،  مع إمكانيَّة اختيار غريها من الّصفات؛  لتكون اساًم عند آخرين،  وهذا ما 
الَعَربيَّة،  مع العلم أن االسم ال ُيغطي كل وظائف  ُهو حاصل يف الواقع بني امُلجتمعات 
ى،  انظر إىل كلمة )حاسوب( كيف هي قارصة ال تغطي وظائف الكمبيوتر،  وينبغي  امُلسمَّ
البحث عن غريها،  أو نحت كلمة مؤلفة من كلمتني أو ثالثة لُتغطي وظائف هذا اجلهاز،  

أو استخدام الكلمة األجنبية ذاهتا،  وال حرج يف ذلك قط!. 
األشياء،   لوظائف  ُرؤيتهم  وَكذلك  بعضهم،   عن  خُمتلف  األشياء  مع  النّاس  فتفاعل 
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د األسامء  واستخدامهم هلا،  خُمتلف حسب احتياجات ُكلِّ قوم،  ومن هذا الوجه ظهر تعدُّ
د األلسنة،  وُوُجود َكلامت يف لسان،  وَنْفيها  لشء واحد يف الواقع،  بل وأدَّى ذلك إىل تعدُّ

يف لسان آخر، وذلك راجع إىل البيئة اجلَغرافيَّة والّثقافيَّة،  واألدواتية،  والّتفاعل معهم. 
إنَّ التنزيل احلكيم،  نزل َعَريب اللِّسان كدالالت،  ُمرتبط بمدلوالت يف الواقع،  فكان 
آفاقًا   - كونّيًا  كتابًا  فكان  العريب،   واللِّسان  الواقع،   بصفة  يتَّصف  أْن  جّدًا  الّطبيعي  من 
هي  التي  الّصوتيَّة،   الّظاهرة  حيُث  من  اللِّسان؛   وَعَريب  املضمون،   حيُث  من   - وأنفسًا 
انعكاس وتفاعل اإلنسان مع الواقع،  فاحتوى ظاهرة الرّتادف كام هي موجودة يف الواقع،  
وكام انعكست يف اللِّسان الَعَريب،  وهلذا؛  اختري اللِّسان الَعَريبُّ ُدون غريه؛  ليحتوي الّظاهرة 
يعكس  معه،   وُمتناغاًم  وُمتالمحًا  بالواقع،   ُمرتبطًا  لسانًا  كونه  احلكيم،   للتنزيل  الّصوتيَّة 
القاعدة  هذه  عىل  يقوم  والعلم  باملرآة،   أشبه  دقيق  بشكل  وصفاته  واختالفاته،   وظائفه 
الكونية،  واللِّسانية،  انظر إىل القواعد والبيانات يف الكمبيوتر،  فلكل معلومة اسم،  أو رمز 

خاص به،  وال يقبل بحال اسٌم واحٌد؛   تطلقه عىل جملدين،  أو معلومتني قط. 
؛  الرتباطه   لذا؛  ينبغي االنتباه وَأْخذ احلذر،  أثناء دراسة التنزيل احلكيم،  فُهو نصٌّ حيٌّ
؛  الرتباطه بالواقع،  فُكلُّ لفظة فيه تدلُّ عىل معنى خُمتلف عن لفظة   باحلياة، ونصٌّ واقعيٌّ
بآخر،   أو  بشكل  النّهاية،   يف  ُمرتادفة  هي  بل  بعضها،  عن  ُمنقطعة  ليست  ولكنَّها  ُأخرى، 
بأجزائه؛   امُلرتادف  الواقع  يعكس  الذي  امُلتالحم،   احلكيم  التنزيل  بعضها،   مع  ل  لُتشكِّ

لتحقيق الّتالحم والّتناغم الكوين. 
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 استخدامات الواو في اللِّسان العربي 

أشهر استخدامات الواو هو العطف وهو يقتيض التغاير رضورًة بني املعطوفني. 
ولكن من اخلطأ أينام رأينا واوًا نقول أهنا للعطف فورًا دون دراسة،  فالسياق حيكم نوعية 

الواو وحيدد معناها،  وليس ما وضعه النحاة من قواعد لغوية نحوية. 
فمن معاين الواو التفسري والتبيني والتعداد.........  واالستئناف لكالم جديد. 

لنقـرأ: ﴿َفَأْخـَرَج َلُهْم ِعْجاًل َجَسـدًا َلـُه ُخَواٌر َفَقاُلـوا َهَذا إَِلُهُكْم َوإَِلُه ُموَسـى َفنَِسـَي﴾ 
] طـه :  88 [.

ِذيــَن َظَلُمــوا ِمنُْهــْم َوُقوُلــوا  تـِـي ِهــَي َأْحَســُن إاِلَّ الَّ ﴿َواَل ُتَجاِدُلــوا َأْهــَل اْلِكَتــاِب إاِلَّ بِالَّ
ــا َوإَِلُهُكــْم َواِحــٌد َوَنْحــُن َلــُه ُمْســِلُموَن ﴾  ــا َوُأنــِزَل إَِلْيُكــْم َوإَِلُهنَ ــِذي ُأنــِزَل إَِلْينَ ــا بِالَّ آَمنَّ

] العنكبــوت : 46 [.
﴿َأْم ُكنُتـْم ُشـَهَداء إِْذ َحَضـَر َيْعُقـوَب اْلَمـْوُت إِْذ َقـاَل لَِبنِيِه َمـا َتْعُبُدوَن ِمن َبْعـِدي َقاُلوْا 
َنْعُبُد إَِلــَهَك َوإَِلــَه آَباِئَك إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إَِلــهًا َواِحدًا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن﴾ 

] البقرة : 133[.
فاألصل يف التعامل مع اللِّسان العريب هو الفهم أوالً،  ثم اإلعراب أو التسمية للشء،  

لذا يقول علامء النحو:  افهم،  ثم  اعرب.  
واخلطاب حيكم فهمنا وليس العكس،  خاصة إن كان  اخلطاب إهلي حكيم. 

﴿َهَذا إَِلُهُكْم َوإَِلُه ُموَسى﴾ ﴿َوإَِلُهنَا َوإَِلُهُكْم َواِحٌد﴾ ﴿نْعُبُد إَِلـَهَك َوإَِلـَه آَباِئَك﴾
 فالواو يف هذه النصوص هي واو البيان والتفسري وليس واو العطف. 
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العطف يقتيض التغاير،  هذا كالم صواب ومنطقي وهو من فوائد العطف وليس هذا 
مل خالف. 

 ولكن يوجد تفصيل للقاعدة وهو:  
 1-  عطف يكون من باب عطف ذات عىل ذات نحو قولنا:  جاء  أمحد وممد،  فأمحد 

غري ممد رضورًة،  ومستقل عنه بالوجود. 
وليسا  بعضهام  عن  متغايران  اثنان  أهنام  رضورة  لعلمنا  وممد،   ممد  جاء  قلنا:   ولو   
شخصًا واحدًا؛  ألنه ال يصح منطقًا عطف الشء عىل نفسه،  وهذا عىل أساس أننا نتعامل 

مع متكلم عامل حكيم. 
 2-  عطف يكون من باب عطف صفة عىل صفة ملوصوف واحد. 

 نحو قولنا:  جاء الكريم والشجاع. 
ُل َواآْلِخـُر َوالظَّاِهـُر َواْلَباطُِن َوهَو بُِكلِّ َشـْيٍء َعِليٌم﴾   انظـر إىل قولـه تعاىل: ﴿هـَو اأْلَوَّ

] الحديد :  3[.
فالصفات متغايرة من حيث املعنى رضورة،  ولكن كلها هي ملوصوف واحد وهو اهلل. 

وينبغي العلم أنه يصح عطف العام عىل اخلاص أو العكس. 
ُمُهُم  َوُيَعلِّ يِهْم  َوُيَزكِّ آَياتِِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  نُْهْم  مِّ َرُسواًل  يِّيَن  اأْلُمِّ فِي  َبَعَث  ِذي  الَّ ﴿ُهَو  فنص 

اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة﴾]الجمعة:  2[. 
مؤكد معنى كلمة الكتاب غري احلكمة ومها متغايرتان رضورة. 

ولكن هل تغايرمها تغاير ذات أم تغاير صفة ملوصوف واحد. 
واجلواب نشاهده من خالل دراسة اخلطاب اإلهلي ومل اخلطاب. 

 فعندما ال يكون بني أيدينا إال مادة واحدة هي الوحي اإلهلي املعروف )القرءان( فهذا 
يدل بداية عىل أن العطف هو من نوع عطف الصفات وليس الذوات. 

 ولنبحث يف القرءان عنهام ؟
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ونجد ذلك يف صفة منهجية القرءان كله من حيث املنطق الذي حيكمه،  وصيغ بناء عليه 
فهو كتاب حكيم. 

 ﴿الر تِْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيِم ﴾   ] يونس :  1[.
﴿تِْلَك آَياُت اْلِكَتاِب اْلَحِكيِم ﴾ ] لقمان :  2   [.

ونجد أن احلكمة أيضًا هي صفة لألحكام التي نزلت يف الكتاب،  بعد ذكر جمموعة من 
األحكام،  اقرأ من قوله تعاىل: ﴿َوال َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إَِلى ُعنُِقَك َوال َتْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط 
ا َأْوَحى إَِلْيَك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة َوالَ َتْجَعْل َمَع الّلِه  َفَتْقُعَد َمُلومًا َمْحُسورًا ....... َذلَِك ِممَّ

ْدُحورًا ﴾ ]اإلسراء:   39[.  إَِلهًا آَخَر َفُتْلَقى فِي َجَهنََّم َمُلومًا مَّ
فاحلكمة هلا مفهومان: 

حكمة بمعنى املنهج املستخدم يف صياغة الكتاب كله فهو كتاب حكيم.  •
حكمة بمعنى العالجات والتوجيهات لإلنسان الذي حتافظ عىل مصلحته وتنظم  •

أموره. 
 ﴾ َخبِيرًا  َلطِيفًا  َكاَن  َه  اللَّ إِنَّ  َواْلِحْكَمِة  ِه  اللَّ آَياِت  ِمْن  ُبُيوتُِكنَّ  فِي  ُيْتَلى  َما  ﴿َواْذُكْرَن 

]األحزاب : 34 [.
آيات اهلل تتىل،  واحلكمة تتىل.  املوضوع كبري وله عالقة بمفهوم كلمة )آية(. 

ْكِر اْلَحِكيِم ﴾ ]آل عمران:    الحظوا هذا الخطاب ﴿َذلَِك َنْتُلوُه َعَلْيَك ِمَن اآلَياِت َوالذِّ
 .]58

انظروا مثاًل لنص ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوْا النَِّساء فِي اْلَمِحيِض 
ابِيَن  ْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُكُم الّلُه إِنَّ الّلَه ُيِحبُّ التَّوَّ َوالَ َتْقَرُبوُهنَّ َحتََّى َيْطُهْرَن َفإَِذا َتَطهَّ

ِريَن ﴾]البقرة: 222[.   َوُيِحبُّ اْلُمَتَطهِّ
هذا اخلطاب هو من نوع احلكمة وليس هو آية من آيات اهلل. 

هل هذا اخلطاب اإلهلي املتعلق باملحيض هو آية من آيات اهلل؟
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هل هو مثل هذا اخلطاب اإلهلي مثاًل: 
اَلٍت َفاْسَتْكَبُروْا  َفصَّ َم آَياٍت مُّ َفاِدَع َوالدَّ َل َوالضَّ  ﴿َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهُم الطُّوَفاَن َواْلَجَراَد َواْلُقمَّ

ْجِرِميَن ﴾  ] األعراف :  133[. َوَكاُنوْا َقْومًا مُّ
َقْوٍم  ْيَل لَِتْسـُكنُوْا فِيـِه َوالنََّهـاَر ُمْبِصرًا إِنَّ فِـي َذلَِك آلَيـاٍت لِّ ـِذي َجَعَل َلُكـُم اللَّ ﴿ُهـَو الَّ

َيْسـَمُعوَن ﴾  ] يونـس :  67[.
فكلمة آية هي العالمة واحلجة إلثبات يشء: 

ِمَن  َوَنُكوَن  نَا  َربِّ بِآَياِت  َب  ُنَكذِّ َوالَ  َلْيَتنَا نَردُّ  َيا  َفَقاُلوْا  النَّاِر  َعَلى  ُوِقفوْا  إِْذ  َتَرَى  ﴿َوَلْو 
اْلُمْؤِمنِيَن ﴾ ] األنعام: 27[

فآيات اهلل قابلة للتكذيب والكفر هبا. 
أما أحكام اهلل فال يمكن أن تكذب هبا،  فهي متعلقة بالكفر أو اإليامن،  طاعة أو معصية 

فقط. 
 وكتاب اهلل فيه آيات متلوة متعلقة بآيات مرئية يف الواقع،  وفيه أحكام متعلقة بسلوك 

الفرد واجلامعة واملجتمع. 
واملوضوع بحاجة لدراسة وتوسع  فيه أكثر،  وما ال يدرك كله ال يرتك جلُّه. 

ى واحد،   نحو قوله تعاىل:   ينبغي االنتباه إىل مسألة اشرتاك األسامء،  أو الصفات بمسمَّ
﴿ُهَو األّوُل واآلخر َوالّظاِهُر َواْلَباطُِن َوُهَو بُِكّل َشْيٍء َعِليٌم﴾ ]احلديد : 3 [ ،  فهذه كلامت 
وعملية العطف تقتيض التغاير رضورة،  ال كام ذهب  متغايرة من حيث املعنى والداللة،  
إليه بعض الباحثني1 يف إساءة َفهم تغاير داللة الصفات إذا ُعطفت عىل بعضها،  فالعطف 
نوعان:  تغاير صفات،  وتغاير ذوات،  ونص التنزيل احلكيم املذكور،  هو من باب تغاير 

ى واحد،  الذي هو اهلل.     الصفات،  واختالف الداللة ملسمَّ

الذوات  تعدد  يقتضي   ) األول واآلخر...   )هو  اإللهي  النص  في  المعطوفة  للكلمات  المعنى  بتغاير  القول  إن  قال:     1
يقتضي  العطف  إن  قاعدة:  لنقض  الشحرور  أثناء رده على  للصيداوي،  وذلك   ) الديك  بيضة   ( اإللهية. راجع كتاب 

التغاير.  
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وسآيت – إن شاء اهلل – بأمثلة؛   ألبنيِّ  أنَّ  اختالف  الّلفظ،   ُيؤدِّي  إىل  اختالف  املعنى  
- حتاًم – رضورًة واقعيَّة،  ولسانية،  وقرءانية،  وينبغي  عىل الباحث أْن يتنبَّه إىل الُفُروقات 
فالُفُروق    ، النَّصِّ يف  سياقها  خالل  ومن  الواقع،   يف  مدلوهلا  خالل  من  الَكلامت،   بني 
الفرق بني  انتفاء  يعني  اللِّساين عن إظهارها،  وهذا ال  القاموس  َيقرص  قد  الَكلامت،  بني 

الَكلمَتنْي.
الً،  وينظر كيف اسُتخدمت هذه  فينبغي عىل الباحث أْن يعتمد عىل التنزيل احلكيم أوَّ
الّلفظة فيه،  وبأيِّ ُمناسبة وسياق،  وذلك من خالل تتبُّع الَكلمة،  يف التنزيل احلكيم ُكلِّه 
الُفُروق  وَتظهر  فُتفهم،   احلكيم؛   التنزيل  يستخدمها  مل  التي  الَكلامت  ا  أمَّ كامل،   بشكل 
بينها؛  من خالل دراسة نشأة ُكلٍّ منها، وداللة أصوات أحرفها فيزيائيًا، ووجود ظاهرهتا يف 

الواقع،  ومن استخدام الَعَرب هلا قدياًم،  وإحلاقها بأصلها مع أخواهتا امُلرتادفة.
فيظهرـ بالتَّايل - معناها وتباينها عن أخواهتا،  وعلم الّلسانيَّات يبحث يف ذلك،  وُهو 
،  واخرتُت من الَكلامت جمموعة شائعة بداللتها  الواحدة؛  وهي َكلامت  ر ُمستمرٍّ يف تطوُّ
جاء وأتى وحرض،  أراد وشاء،  قرأ وتال،  وذلك  ُمستخدمة يف التنزيل احلكيم؛  وهي:  
َكنموذج حيتذي به القارئ،  يف عمليَّة إجياد الُفُروق والّتباين بني الَكلامت امُلختلفة لفظًا،  فإنَّ 
وصل إىل الُفُروق فبها ونعمْت،  وإْن مل يصل فإنَّ هذا ال يعني انتفاء الُفُروق بي الَكلامت،  
بل ينبغي عليه أْن ُيتابع البحث،  حتَّى يصل؛  ألنَّ اختالف الّلفظ ُيؤدِّي إىل اختالف املعنى 

قطعًا. 

أ -   الفرق بين:  جاء،  وأتى،  وحضر. 

ا ذات داللة واحدة  إنَّ هذه الَكلامت امُلرتادفة،  قد يظنُّ الّسامع هلا - للوهلة األُوىل - أهنَّ
َكلمة  فيه  نستخدم  فام  بينها،   متييز  ُدون  هلا  النّاس  استخدام  اء  جرَّ من  وذلك  الواقع،   يف 
)جاء( نستخدم فيه َكلمة )أتى(،  وَكذلك َكلمة )حرض(،  ويتمُّ َفْهم اخلطاب بني النّاس؛  
يف  النّاس  فيتساهل  حصل،   قد  الَفْهم  وكون  النّاس،   إفهام  ُهو  اخلطاب  يف  األصل  ألنَّ 
استخدامهم  للَكلامت مّل بعضها بعضًا؛  من ُمنطلق أنَّ األلفاظ  َخَدٌم  للمعاين،  واملعاين 
سيِّدة األلفاظ،  وهذه احلالة مقبولة يف جمرى احلديث بني النّاس،  وال ينبغي أْن تتجاوزه 
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نزل  احلكيم  التنزيل  ألنَّ  القرءاين؛   النَّصِّ  عن  ناهيك  اللِّسانية،   واألبحاث  الّدراسة  إىل 
فيه  ُيوجد  ال  بليغ،   بشكل  النَّصَّ  وصاغ  مصيب،   بشكل  الَعَريب  اللِّسان  نظام  ُمستخدمًا 

تساهل يف استخدام اللِّسان قط. 
فلو وقع ذلك لتمَّ القضاء عىل التنزيل احلكيم؛  الرتباطه باستخدام قوم يف زمان ومكان 
األعجمية،   الّتساهل،  وصفة  اء  زمكان من جرَّ لُكلِّ  انتفاء صالحيَّته  يقتيض  ممَّا  ُمعيَّننَْي،  
التَّسيُّب  وضياع الُفُروقات بني الَكلامت، ومن ثم؛ يصح   الذي يصل - يف النّهاية-   إىل 
،  والواقع أنَّ أيَّ تغيري يف  -  عندهم-   أْن نخلط بني الَكلامت،  ُدون أْن تتغريَّ داللة النَّصِّ
؛  من حيُث إسقاطه عىل الواقع،   َكلامت التنزيل احلكيم،   يرتتَّب عليه  تغيري يف  داللة النَّصِّ
واهللّ عندما اختار َكلمة ُدون غريها من الَكلامت؛  فقد اختارها من ُمنطلق العلم واحلكمة،  

يه إالَّ هذه الَكلمة،  ُدون سائر أخواهتا امُلرتادفة. وأنَّ ذلك املعنى ال ُيؤدِّ
يَّة،   ر - أخي القارئ - األمَر كم  هو عىل درجة من األمهِّ وبناء عىل ذلك؛  لَك أْن تتصوَّ
عندما نتعامل مع التنزيل احلكيم،   ُدون متييز،  أو تفريق بني داللة الَكلامت امُلرتادفة؛  أْي:  أننا 
نتعامل معه بأسلوب الَعوام،  وَتعاُمِلهم فيام بينهم،  فكم من الّدالالت واملعاين،  التي غابت 
ي مع التنزيل احلكيم،  نحو:  النبي والرسول،   عن الّدراسة،  والَفْهم بسبب الّتعامل العامِّ
والسنة واحلديث، والكالم والقول، واللفظ والنطق، والنفس والروح،  واإلنسان والبرش،  
واخللق واجلعل،  والعلم واملعرفة... إلخ،  غري حتريف النص ذاته من حيث القول بجواز 
إنابة أحرف اجلر عن بعضها دون أن يتغريَّ املعنى!،  بل جترؤوا عىل القول بتقدير كلامت 
ضمن اجلملة القرءانية غري موجودة أصاًل!؛  ما أدَّى مع الّزمن إىل أن يصري النص القرءاين 
احلَكم  االعتباطية هي  اللغة  أسلوب خطابه!،  وصارت  بل وأحيانًا شاذًا يف  عاديًا؛  نصًا 
والفصل واملهيمنة عليه !، َوَنظرنا إليه كنظرتنا إىل حديث بعضنا بعضًا،  ونكتفي بتقديس 
الّساحة االجتامعيَّة وطاولة  ُمتواه،  وغاب عن  غ من  فتفرَّ قراءته،   ُدون  املبنى وتالوته،  
البحث والّدراسة،  وتم هجره،  وصار ُيفهم كَفْهم اإلنسان العامي للكلامت،  وما شاع 
منها عىل األلسنة،  فكان ذلك من أحد األسباب الرئيسة النحطاط امُلسلمني ثقافّيًا وعلمّيًا. 
انظر عىل سبيل املثال كيف أورد القاموس1 داللة َكلمة )جاء(:  جاء جييء جيئًا:  أتى.  

لسان الَعَرب،  مقاييس اللُّغة،  القاموس الُمحيط.    1
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ة )أتى( نجد القاموس يذكر:  أتيُتُه َأْتَيًا وإْتَيانًا:  جئُتُه.  وإذا فتحنا عىل مادَّ
)أراد وشاء(،  وغريها  َكلمة  القاموس واحدة،  وَكذلك  )أتى وجاء( يف  َكلمة  فداللة 
من الَكلامت امُلرتادفة الكثرية،  فُكلُّها - يف النّهاية - داللتها واحدة؛  فأيُّ عبث بعد ذلك 
!،  وأين اإلحكام يف اللِّسان ؟.  وهل يصحُّ يف االستخدام اليومي أْن ُنطلق عىل األشياء 
اصة...   يَّارة والغوَّ يَّارة والطَّ السَّ أْن تصلح لبعضها بعضًا؛  نحو  ة يصحُّ  امُلختلفة أسامء عدَّ

يَّارة،  وبالعكس؟!.  اصة( للسَّ إلخ؟!  فهل يصحُّ استخدام َكلمة )غوَّ
إذًا؛  القاموس اللِّساين ليس له قداسة،  وليس ُهو الَفْصل يف اخلطاب،  وليس ُهو ُبرهاٌن 
بَحدِّ ذاته،  وإنَّام ُهو وسيلة ُمساعدة لدراسة داللة  الَكلمة،   وينبغي البحث يف القواميس 
ة لسانية بذاته،  ال حيتاج أليِّ  -كافَّة - عىل َحدٍّ سواء،  واعتامد التنزيل احلكيم؛  كونه ُحجَّ

جهة ُتثبُتُه،  إضافة إىل دراسة الَكلمة،  من خالل نشأهتا وُبنيتها،  وداللة أصواهتا. 
وعود عىل َبْدٍء إىل َكلمة )جاء( و)أتى(: 

إنَّ استقراء اآليات الكريمة التي َوَرَد فيها أحد الّلفَظنْي،  أو كالمها،  نجد أنَّ بني الّلفَظنْي 
فوارق عميقة يف الّداللة،  قد ختفى للوهلة األُوىل،  وهذا اخلفاء سبب يف عدم الّتمييز بني 
داللتهام،  وإعطائهام الّداللة  ذاهتا يف الواقع،  واألمر ليس سهاًل يف الّتمييز  بني داللتهام،  
،  وُعمق يف الّتفكري والتَّدبُّر بحال ُكلِّ َكلمة،  وكيف استخدمت يف الّداللة  فُهو حيتاج إىل تأنٍّ
عىل الواقع؛  ألنَّ املقاصد واملعاين هي األساس وامُلنطلق،  يف الّتمييز بني داللة الَكلامت، 
وليس األلفاظ؛  ولذلك قال ُعلامء اللِّسان:  املعاين واملقاصد سيِّدة األلفاظ،  واأللفاظ َخَدٌم 
للمعاين.  وأنا أقول:  األلفاظ أجسام صوتية تكمن فيها داللتها الواقعية،  وُتدَرك املعاين من 

خالل حتليل داللة أصوات الكلمة،  وإسقاطها عىل ملها من اخلطاب.  
فينبغي دراسة  َكلمَتنْي ُمرتادفتني؛   الفرق بني داللة  أْن نعرف  أردنا  إذا  نا  أنَّ يعني  وهذا 
ملِّ اخلطاب للنَّصِّ الذي َوَرَدْت فيه الَكلمة،  ومن خالل إسقاط النَّصِّ عىل الواقع،  تبدأ 
فُيصاب  كاملة،   تظهر  أْن  إىل  خفي،   بشكل  الَكلامت،   داللة  بني  الفوارق  ُظُهور  عمليَّة 
َتنْي كان يف بدء البحث يظنُّ  ُهول،  من الفرق الكبري بني داللة الَكلمَتنْي،  اللَّ الباحث بالذُّ

أنَّ داللتهام واحدة. 
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   قال تعالى:  ﴿َحّتَى إَِذآ َأَتْوا َعَلَى َواِدي النّْمِل﴾ ] النّمل : 18 [. 
﴿َوَلَقْد َأَتْوا َعَلى اْلَقْرَيِة اّلتَِي ُأْمطَِرْت َمَطَر الّسْوِء َأَفَلْم َيُكوُنوْا َيَرْوَنَها َبْل َكاُنوْا الَ َيْرُجوَن 

ُنُشورًا﴾ ] الُفرقان : 40 [. 
﴿َهْل َأَتَى َعَلى اإِلنَساِن ِحيٌن ّمَن الّدْهِر َلْم َيُكن َشْيئًا ّمْذُكورًا﴾ ] اإلنسان : 1 [. 

ُنالحظ يف اآليات الّثالثة أنَّ فعل )أتى( جاء بعده حرف عىل،  ولو افرتضنا - من باب 
َلَوَجَب  املذكورة؛   النُُّصوص  يف  )أتى(  فعل  عن  بدالً  )جاء(  فعل  وضعنا  أنَّنا  النّقاش- 
َحْذُف حرف )عىل(،  ويصري النَّّص )حتَّى إذا جاؤوا وادي النّمل(،  فيصري  املعنى  خُمتلفًا   
- متامًا- عن مُجلة )أتوا عىل(،  وَكذلك مُجلة )أتى عىل( لو جعلناها )جاء عىل( لتغريَّ املعنى 

متامًا.
َيُكن  َأَتَى َعىَل اإِلنَساِن ِحنٌي ّمَن الّدْهِر مَلْ  لنَر ذلك من خالل النَّصِّ القرءاين ذاته ﴿َهْل 
َشْيئًا ّمْذُكورًا﴾ فلو ُقلنا:  )هل جاء عىل اإلنسان حني من الّدهر( ألفادت أنَّ اإلنسان ملٌّ 
لُرُكوب  الدهر عليه،  ومطيَّة له،  وصار الكالم - حسب الّسياق - ُمتعلِّقًا بالّدهر،  وليس 
،  نحو  النَّصِّ املعنّي يف  الّدهر عىل َكلمة اإلنسان؛  كونه  باإلنسان،  وَلَوَجَب تقديم َكلمة 
ؤال واالهتامم ُهو الَفَرس،  ال زيٌد،  بخالف  قولنا:  هل جاء عىل الَفَرس زيٌد.  فمحلُّ السُّ

ؤال واالهتامم،  وليس الَفَرس.  ُقولنا:  هل جاء زيٌد عىل الَفَرس؛  لصار زيٌد ماًل للسُّ
ففعل )جاء( لو استخدم يف النُُّصوص املذكورة،   بدل فعل )أتى( َلَوَجَب َحْذُف حرف 
د الُوُصول واحلُُضور واالنتقال من إىل،  بخالف فعل )أتى( يف  )عىل(،  وصار املعنى ُهو جُمرَّ

النُُّصوص؛  فُهو يتَكلَّم عن فعل زائد عىل فعل املجيء،  فام ُهو؟ 
ا تنتهي باهلمزة،  التي هي بداية َكلمة )أتى(،  ممَّا  لو أمعنّا النََّظَر يف َكلمة )جاء( لوجدنا أهنَّ
يدلُّ عىل أنَّ هناية فعل )جاء( هي بداية فعل )أتى(،  وإذا ُقمنا بتحليل داللة أحرف َكلمة 
)جاء(،  وَكلمة )أتى( ُنالحظ يف - واقع حال ُكلٍّ منهام - أنَّ فعل )جاء( ُهو بداية فعل 
)أتى(؛  انظر مثاًل إىل قولنا:  جاء زيٌد عىل الّطعام،  ماذا يدلُّ يف واقع احلال؟.   وقولنا:  أتى 

زيد عىل الّطعام،  ماذا يدلُّ يف واقع احلال؟
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د ُوُصول زيد وُحُضوره،  يف وقت الّطعام  ففعل )جاء( يف اجلُملة األُوىل،  يدلُّ عىل جُمرَّ
متامًا. 

انظر إىل قوله تعاىل:  ﴿َوَجآُءَوا َأَباُهْم ِعَشآًء َيْبُكوَن﴾ ] ُيوُسف : 16 [.  كيف يدلُّ عىل 
د الُوُصول واحلُُضور،  واالنتقال من إىل.  جُمرَّ

بينام فعل )أتى( يف اجلُملة الّثانية،  يدلُّ عىل ُحُصول زيد عىل الّطعام،  والقضاء عليه. 
انظر قوله تعالى:  ﴿َما َتَذُر ِمن َشْيٍء َأَتْت َعَلْيِه إاِلّ َجَعَلْتُه َكالّرِميِم﴾ ] الّذاريات : 42 [. 
امُلالحظ من فعل )أتى( أنَّه ال يكون يف الواقع،  إالَّ بعد عمليَّة الُوُصول إىل الّشء املعني 
ق داللتها،  إالَّ إذا جاء زيد إىل  باإلتيان،  فُجملة )أتى زيد عىل الّطعام( ال ُيمكن أْن تتحقَّ
الّطعام،  ممَّا يدلُّ عىل أنَّ فعل )أتى( له داللة زائدة عىل فعل )جاء( يف واقع احلال؛  وهي 
ُحُصول الّشء يف الواقع،  وَمْن حيصل عىل يشء - قطعًا - يكون قد جاء إليه،  بخالف َمْن 
ن الُوُصول،  والعكس  جاء إىل الّشء،  فال ُيشرتط له احلُُصول عليه،  فُكلُّ ُحُصول يتضمَّ
ن فعل  ن فعل املجيء،  وليس ُكلُّ فعل جميء يتضمَّ غري صواب؛  أْي:  ُكلُّ فعل إتيان يتضمَّ

اإلتيان. 
جاؤوا،   م  أهنَّ بمعنى  النّْمِل﴾  َواِدي  َعىَلَ  َأَتْوا  إَِذآ  مُجلة﴿َحّتَى  تكون  ذلك؛   عىل  وبناًء 
ودخلوا يف واد النّمل،  وليسوا - ُهم - عىل مشارفه،  وَكذلك اآليات األُخرى تدلُّ عىل 

ُحُصول الّشء. 
انظر قوله تعالى:  ﴿َوَأِقيُموْا الّصاَلَة َوآُتوْا الّزَكاَة َواْرَكُعوْا َمَع الّراِكِعيَن﴾ ] البقرة : 43[ 
ففعل )آتوا( بمعنى َطَلب احلُُصول للّزكاة يف الواقع،  وهذا ال يتأتَّى،  إالَّ إذا كانت مادة 
للمستحقني، وانظر قوله تعاىل:  بإعطائها  نقوم  ثم  دائرة ملكيتنا، ومن  الزكاة داخلة يف 

﴿ َوالَ َيْأُتوَن الّصاَلَة إاِلّ َوُهْم ُكَساَلَى﴾ ] التوبة :54  [. 
؛  لصار املعنى أنَّ حالة الَكَسل - هي-   يف عمليَّة  فلو استخدم فعل )جييئون( يف النَّصِّ
رْي فقط،  بينام عندما استخدم فعل )يأتون( أفاد أنَّ حالة الَكَسل،  ُمتلبِّسة يف أداء الّصالة  السَّ

نفسها،  ومن باب َأوىل الَكَسل يف الّسري إليها. 
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َأَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن َأَحٍد ّمن  وانظر قوله تعالى:  ﴿َوُلوطًا إِْذ َقاَل لَِقْوِمِه 
اْلَعاَلِميَن﴾ ] األعراف : 80 [.  فالنَّصُّ ال يتَكلَّم عن عمليَّة املجيء فقط؛  الذي يدلُّ عىل 
د الُوُصول واحلُُضور،  بل عن عمليَُّة حُصول الفاحشة يف الواقع،  وُحُصول الفاحشة،   جُمرَّ

ال يتأتَّى إالَّ بعد املجيء إليها. 
وانظر قوله تعالى:  ﴿ َوَمآ آَتاُكُم الّرُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعنُْه َفانَتُهوْا َواّتُقوْا الّلَه إِّن 

الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ ] الحشر : 7 [. 
بمعنى أنَّ الشء هو حاصل داخل دائرة ترصف الّرسول،  وأعطاكم إياه فخذوه،  وما 
منعكم عنه فامتنعوا،  ومن هذا الوجه؛  تمَّ تفسري )آتاكم( بمعنى أعطاكم،  وواضح أنَّ 
فعل احلُُصول عىل الّشء - قطعًا - بعد فعل املجيء به،  أو إليه،   وال سيام أن  اجلملة،  
َفِلّلِه  َأَفآَء الّلُه َعَلَى َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرَى  هي  جزء من  نص،   يبدأ  بقوله تعاىل:  ﴿ّمآ 

َولِلّرُسول... ﴾ 1. 
قال تعالى:  ﴿َيَأَبِت إِّني َقْد َجآَءنِي ِمَن اْلِعْلِم َما َلْم َيْأتَِك َفاّتبِْعنَِي َأْهِدَك ِصَراطًا َسِوّيًا﴾ 

]مريم : 43 [ بمعنى؛  إينَّ قد وصلني من العلم ما مل يكن يف دائرة علمك حاصل. 
عراء30:  وقال:  ﴿َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتَك بَِشيٍء ّمبِيٍن َقاَل َفْأِت بِِه إِن ُكنَت ِمَن الّصاِدِقيَن﴾ ] الشُّ
دُّ ُهو َأْظهْر  ُت لَك أمام ناظَرْيَك شيئًا ُمبينًا،  فكان الرَّ 31 [.  بمعنى؛  َأَوَلو َأْوَصْلُت وَأْحرَضْ

عيًا ُوُصوله إليَك.  الذي معَك إىل ساحة احلُُصول إْن ُكنَت ُمدَّ
قال تعالى:  ﴿ّلْوالَ َجآُءوا َعَلْيِه بَِأْرَبَعِة ُشَهَدآَء َفإِْذ َلْم َيْأُتوْا بِالّشَهَدآِء َفُأْوَلـَِئَك ِعنَد الّلِه 
ا   أمَّ ُوُصوهلم وُحُضورهم،   هداء هي  بالشُّ املجيء  فعمليَّة    .]13 ]النّور:   اْلَكاِذُبوَن﴾  ُهُم 
قوله:  ﴿َلْم َيْأُتوْا بِالّشَهَدآِء ﴾ ]النّور: 13[ أْي:  مل حتصل الّشهادة يف واقع احلال،  وامُلالحظ 
أنَّ إتيان الّشهادة - قطعًا - ال يتمُّ إالَّ بعد ُوُصوهلم وُحُضورهم،  فإذا تمَّ ذلك الُوُصول،  
واحلُُضور؛  ترتَّب عليه حُصول الّشهادة يف الواقع،  ولذلك استخدم النَّصُّ القرءاين فعل 
)جاء(؛  ليدلَّ عىل الُوُصول واحلُُضور،  وأتبعه بفعل )أتى(؛  ليدلَّ عىل أنَّ الغاية من جميء 

راجع كتابي ) تحرير العقل من النقل ( لتعرف الفرق بين طاعة النبي،  وطاعة الرسول.     1
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هداء يكون  هداء،  إنَّام ُهو ُحُصول شهادهتم،  واإلدالء هبا،  وعندما نفى عمليَّة إتيان الشُّ الشُّ
قد نفى - ضمنًا - عمليَّة جميئهم. 

قال تعالى:  ﴿َفَأَتْت بِِه َقْوَمَها َتْحِمُلُه َقاُلوْا َيَمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيئًا َفِرّيًا﴾ ] مريم :  27   [.  
د الُوُصول واحلُُضور،  وإنَّام ُهناك أمر  ،  ال يدلُّ عىل جُمرَّ امُلالحظ أنَّ فعل )أتى( يف النَّصِّ
يَّة،  لذلك جاء فعل  آخر ُمتالزم مع فعل املجيء؛  أال وُهو ُحُصول أمر عىل درجة من األمهِّ
َحَدث  وُحُصول  وُحُضورها،   مريم  ُوُصول  حيُث  من   - كاماًل   - احلََدث  لُيغطِّي  )أتى( 
ا استنكار قومها بقوهلم: ﴿ َلَقْد ِجْئِت  ُمالزم لفعل جميئها؛  وُهو مَحْل الّطفل بني يَدهْيا،  أمَّ
د ُوُصول وُحُضور من خارج  َشْيئًا َفِرّيًا﴾   فذلك ألنَّ احلََدَث كان - بالنّسبة إليهم - ُهو جُمرَّ

دائرة معرفتهم. 
َعَلْيِه﴾  َأْحِمُلُكْم  َمآ  َأِجُد  الَ  ُقْلَت  لَِتْحِمَلُهْم  َأَتْوَك  َمآ  إَِذا  اّلِذيَن  َعَلى  ﴿َوالَ  تعالى:  قال 
]التوبة : 92 [ ، وقال: ﴿ َوْلَتْأِت َطآِئَفٌة ُأْخَرَى َلْم ُيَصّلوْا َفْلُيَصّلوْا َمَعَك﴾ ] النّساء : 102[. 
د فعل جميئهم،  كام ُهو ظاهر،  للوهلة  نْي املذكوَرْين،  ال يعني جُمرَّ ففعل )أتى( يف النَّصَّ
امُلرافق  بالعمل  للقيام  وإرادهتم  ُنُفوسهم،   يف  احلاصل  االستعداد  املقصود  وإنَّام  األُوىل،  

لفعل املجيء،  لذلك استخدم اهلّل عزَّ وجلَّ فعل )أتى(. 
قال تعالى:  ﴿اْذَهُبوْا بَِقِميِصي َهـََذا َفَأْلُقوُه َعَلَى َوْجِه َأبِي َيْأِت َبِصيرًا َوْأُتونِي بَِأْهِلُكْم 

َأْجَمِعيَن﴾ ] ُيوُسف : 93 [. 
؛  أنَّ عمليَّة ارتداد  فلو اسُتخدم فعل )جاء( بدل فعل )أتى( يف النَّصِّ لصار معنى النَّصِّ
ُمبارشة،   البرص  ارتداد  ُحُصول  أفاد  )أتى(  فعل  بينام  ابنه،   إىل  ذهابه  أثناء  حتصل  البرص 

ن َطَلب فعل جميء أبيه إليه.  وتضمَّ
ن أنَّ  وَكذلك فعل ﴿َوْأُتويِن بَِأْهِلُكْم﴾،  فليس املطلوب ُهو املجيء هبم فقط،  وإنَّام يتضمَّ

فعل املجيء؛  ُهو حلُُصول اإلكرام هلم،  والعناية هبم. 
اْلُمنَْكَر﴾  َناِديُكُم  فِي  َوَتْأُتوَن  الّسبِيَل  َوَتْقَطُعوَن  الّرَجاَل  َلَتْأُتوَن  ﴿َأِئنُّكْم  تعالى:   قال 

]العنكبوت : 29 [. 
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فواضح من النَّصِّ أنَّ فعل )اإلتيان( يدلُّ – قطعًا- عىل احلدوث،  واحلُُصول،  والّتعاطي،  
وال يتأتَّى ذلك يف الواقع؛  إالَّ بعد فعل املجيء هبا،  أو إليها. 

د : 18[.   قال تعالى:﴿َفَهْل َينُظُروَن إاِلّ الّساَعَة َأن َتْأتَِيُهْم َبْغَتًة َفَقْد َجآَء َأْشَراُطَها﴾ ] ُمَحمَّ
فعمليَّة ُحُدوث الّساعة وُحُصوهلا،  إنَّام ُهو بغتة،  بينام جتيء أرشاطها تِباعًا،  واحدة تلو 

األخرى،  وملَّا حيصلوا مجيعًا بعُد. 
قال تعالى:  ﴿َوَجآُءوا َعَلَى َقِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب﴾ ] ُيوُسف : 18 [. 

القميص،   بإحضار دم جديد،  ووضعه عىل  ُيوُسف  ُأخوة  قيام  يدلُّ عىل  ففعل )جاء( 
قهم،  ولو استخدم فعل )وأتوا عىل قميصه بدم(؛  ألفاد أنَّ  بعد أْن جاؤوا أباهم،  ومل ُيصدِّ
القميص كان معهم،  ُمنُذ ُوُصوهلم إىل أبيهم،  وعرضوه بشكل ُمبارش،  ومل يقولوا: ﴿ َوَمآ 

َأنَت بُِمْؤِمٍن ّلنَا َوَلْو ُكنّا َصاِدِقيَن﴾ ] يوسف : 17 [.

الُخالصة: 

إنَّ فعل )جاء( يدلُّ عىل الُوُصول،  واحُلُضور اآلين.  
وفعل )أتى( يدلُّ عىل احُلُدوث،  واحُلُصول للشء سواء أكان ماديًا أم معنويًا. 

ن فعل )املجيء(،  والعكس غري صواب،  ومن ثم؛  فلُكلٍّ منهام  فُكلُّ فعل )إتيان( يتضمَّ
استخدامه يف الواقع حسب احلال الذي يقتضيه،  ومن هذا الوجه تظهر البالغة يف األقوال. 
ُهود  الشُّ من  وهي  وأتى(،   )جاء  َكلمة  داللة  عن  جّدًا  بعيدة  فهي  )حرض(؛   َكلمة  ا  أمَّ
املعنوي،   أو  إىل،   من  املكاين  االنتقال  هلا عمليَّة  ُيشرَتط  املعني،   وال  املكان  والُوُجود يف 
،  يكون حارضًا ملا حيدث فيه،  ولو كان غري قاصد لذلك  فاإلنسان املوجود يف مكان ُمعنيَّ

الفعل،  فيكون شاهدًا عىل ما حيصل،  من خالل عمليَّة ُحُضوره. 
قال تعالى:  ﴿َحّتَى إَِذا َجآَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َرّب اْرِجُعوِن﴾ ] الُمؤمنون : 99 [.   

﴿َحّتَى إَِذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل إِّني ُتْبُت اآلن﴾ ] النّساء : 18 [. 
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 ﴿َوَأنِفُقوْا ِمن ّما َرَزْقنَاُكْم ّمن َقْبِل َأن َيْأتَِي َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َفَيُقوُل َرّب َلْوآل َأّخْرَتنَِي إَِلَى 
َأَجٍل َقِريٍب َفَأّصّدَق َوَأُكن ّمَن الّصالِِحيَن﴾ ] الُمنافقون : 10 [. 

ل:  يدلُّ عىل ُوُصول املوت،  وبدئه يف اإلنسان.  )جاء املوُت(.  النَّصُّ األوَّ
النَّصُّ الّثاين:  يدلُّ عىل ُحُضور املوت،   وتواجده يف املكان املوجود فيه اإلنسان كشاهد،  

وملا يصل املوُت إىل اإلنسان بعُد.  )َحرَضَ املوُت(. 
الفعل  استخدام  وتمَّ  اإلنسان،   من  نه  ومتكُّ املوت،   ُحُصول  عىل  يدلُّ  الّثالث:   النَّصُّ 
ُيصيبه  أْن  قبل  الّصالح  والعمل  اإلنفاق  إىل  هه  وُيوجِّ اإلنساَن،   اهللُّ  لُيخرب  )يأيت(  املضارع 

ن منه.  )أتى املوت(.  املوُت،  ويتمكَّ
وهذه التفريقات ليست للبت والقطع هبا، فهي حماولة للتفريق بي الدالالت قد تصح،  
وقد ال تصح أو تكون قارصة،  وربام يقوم باحث آخر بالتفريق بينها عىل وجه آخر،  واملهم 

أنه يوجد فرق بي دالاللتها قطعًا. 

ب -   الفرق بين أراد وشاء. 

ُدون غريه؛   ُمعنيَّ  والّرغبة بشء  والّتحديد،   والَعْزم  الَقْصد  تدلُّ عىل  )أراد(  َكلمة  إنَّ   
بخالف َكلمة )شاء(،  فهي تدلُّ عىل االختيار االحتاميل،  ُدون حتديد لشء بعينه. 

لنَر ذلك من خالل اآليات القرءانيَّة: 
قال تعالى:  ﴿إِّنَمآ َأْمُرُه إَِذآ َأَراَد َشْيئًا َأن َيُقوَل َلُه ُكن َفَيُكوُن﴾ ] يس : 82 [.

﴿َخالِِديَن فِيَها َما َداَمِت الّسَماَواُت َواألْرُض إاِلّ َما َشآَء َرّبَك إِّن َرّبَك َفّعاٌل ّلَما ُيِريُد﴾ 
] هود : 107 [. 

﴿ُقْل َمن َذا اّلِذي َيْعِصُمُكْم ّمَن الّلِه إِْن َأَراَد بُِكْم ُسَوءًا َأْو َأَراَد بُِكْم َرْحَمًة ﴾ ] األحزاب: 
                                                                                       .] 17

دة  فامُلالحظ من النُُّصوص الّسابقة أنَّ )اإلرادة( ُمتعلِّقة بالفعل -   دائاًم -  ،  وال تأيت جُمرَّ
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د عىل داللة )أراد( للَقْصد والَعْزم عىل الّشء،  َكذلك  ُنالحظ أنَّ َكلمة  ُدون فعل،  ما ُيؤكِّ
؛   أْي:  لُكلِّ فعل )إرادة( ُمتعلِّقة به،  انظر إىل  )أراد(  تدلُّ عىل حتديدها وتعلُّقها بشء ُمعنيَّ
وء،  له إرادة ُمتعلِّقة به،   قوله تعاىل: ﴿ إِْن َأَراَد بُِكْم ُسَوءًا َأْو َأَراَد بُِكْم َرْحَمًة ﴾ ففعل السُّ

وفعل الّرمحة له إرادة ُمتعلِّقة به. 
امُلتساوي بني طرَفنْي،  بني  لتدلَّ عىل االختيار االحتاميل  َوَرَدْت  َكلمة )شاء(؛  فقد  ا  أمَّ

ك عىل َحدٍّ سواء.  ْ الفعل والرتَّ
 قال تعالى:  ﴿ّلْو َأَراَد الّلُه َأن َيّتِخَذ َوَلدًا الْصَطَفى ِمّما َيْخُلُق َما َيَشآُء ُسْبَحاَنُه ُهَو الّلُه 

اْلَواِحُد اْلَقّهاُر﴾ ] الزمر : 4 [.
فلو َقَصَد وَعَزَم اهلّل - سبحانه -  عىل أْن يتَّخذ ولدًا؛  لقام بعمليَّة االصطفاء،  ممَّا خيلق 

ُدون حتديد ملخلوق بعينه سابقًا،  وإنَّام األمر ُمرهتن بعمليَّة االختيار االحتاميل. 
وقال:  ﴿َوَما َتَشآُءوَن إاِلّ َأن َيَشآَء الّلُه إِّن الّلَه َكاَن َعِليمًا َحِكيمًا﴾ ] اإلنسان : 30 [ ،  
لت املشيئة إىل  فمشيئة اإلنسان يف الواقع،  هلا احتامالت،  فإذا اختري أمٌر،  وُحدد بعينه؛  حتوَّ

إرادة. 
ًا بإرادة اهللّ،  إذ  ؛  لصار اإلنساُن جُمربًا ُمسريَّ ولو فهمنا أنَّ املشيئة تعني اإلرادة يف النَّصِّ
دة يف الواقع،  وُمرتبطة بفعله،  ﴿ َفّعال ملا ُيريد ﴾ ومن  إن إرادة اهللّ حتميَّة يف الّتنفيذ،  وُمدَّ
ة،  وإبطال  يَّ ذًا إلرادة اهللّ،  وهذا يقتيض - يف واقع احلال - نفي احلُرِّ ثم؛  يصري اإلنسان ُمنفِّ

املسؤوليَّة،  والّثواب،  والعقاب. 
لذلك استخدمت َكلمة )شاء(؛  لتدلَّ عىل أنَّ اإلنسان يقوم بمشيئته،  يف عمليَّة االختيار 
جيري  ذلك  وُكلُّ  إرادة،   إىل  مشيئته  لت  ؛  حتوَّ ُمعنيَّ أمر  وَعَزَم عىل  َقَصَد  فإذا  االحتاميل،  
ضمن مشيئة اهلّل،  فاإلنسان ُيؤمن أو يكفر ضمن مشيئة اهللّ،  وليس بإرادة اهللّ،  فال يصحُّ 
أْن يقول اإلنسان عن أيِّ عمل ُيريد أْن يعمله:  إذا أراد اهللّ؛  ألنَّ هذا يعني َنْفي املسؤوليَّة 
عن اإلنسان،  ويصري املسؤول احلقيقي ُهو اهللّ C،  كون األمر قد ُفعل بإرادته،   والّصواب 
نا بقوله:  ﴿َوالَ َتْقوَلّن لَِشْيٍء إِّني َفاِعٌل َذلَِك َغدًا،  إاِلّ  أْن يقال:  إْن شاء اهلّل؛ كام علَّمنا ربُّ
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َأن َيَشآَء الّلُه ﴾ ] الكهف : 23 -  24 [ ؛  ألنَّ ُحُصول الّشء يف الغد؛  أمر احتاميل ُمرتبط 
بالظُُّروف،  واإلمكانيَّات،  وقد حيول بني اإلنسان  وفعله ُظُروف ُمعيَّنة،  وعىل كال احلالنْي 
ك،  إنَّام ُهو من  ْ ك(،  فاألمر بمشيئة اهللّ،  وليس بإرادته؛  ألنَّ الفعل أو الرتَّ ْ )الفعل أو الرتَّ

اإلنسان،  وليس من فعل اهلّل،  ومن ثم؛  فاإلنسان مسؤول عن أعامله1. 
فاملشيئة أعمُّ من اإلرادة،  وسابقة عنها من هذا الوجه. 

ج -  الفرق بين قرأ وتال. 

قرأ:  أصل صحيح يدلُّ عىل مَجْع واجتامع،  وجمموع أحرفها تدل عىل وقف،  أو قطع 
شديد مكرر،  منته بظهور خفيف منقطع.  وظهر ذلك املعنى ببذل اإلنسان جهده للوصول 
إىل احلقيقة،  أو الصواب؛   من خالل عملية الدراسة والتفكري،   واجتامع هذه املعرفة يف 

ذهنه. 
تال:  من تلو،  وُهو أصل واحد،  وُهو اإلْتباع.  وجمموع أحرفها تدل عىل دفع خفيف 

بحركة الزمة بطيئة،  منتهية بامتداد،  واستقامة. 
فُهناك فرق كبري بني فعل)القراءة( وفعل)الّتالوة( يف الواقع: 

قال تعالى:  ﴿ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحّرَم َرّبُكْم َعَلْيُكْم ﴾  ] األنعام : 151 [.
﴿ َوُأِحّلْت َلُكُم األْنَعاُم إاِلّ َما ُيْتَلَى َعَلْيُكْم ﴾ ] الحج : 30 [.

واملقصد من فعل )تال( يف النُُّصوص،  ُهو ذْكر كالم اهللّ بشكل صويت آية تتبع آية،  ومن 
د إْتباع الكالم  هذا الوجه نقول:  سوف يتلو عليكم زيٌد من ُسورة كذا؛  فالّتالوة هي جُمرَّ
ذاكرة  من  أم  الّتايل،   أمام  صحيفة  من  أكان  سواًء  ُنقصان،   أو  زيادة  ُدون  بعضًا،   بعضه 
ى تالوة،  ومن ثم؛  ال ُيشرَتط مَلْن يقوم بالّتالوة ُحُصول الَفْهم  حْفظه،  فِكال احلالَتنْي ُتسمَّ

والتَّدبُّر. 
القارئ،   قلب  يف  ق  تتحقَّ أْن  واالجتامع  اجلَْمع،   عمليَّة  من  له  ُبدَّ  فال  )قرأ(؛   فعل  ا  أمَّ

راجع كتابي ) علم الله وحرية اإلنسان (  وكتابي ) األلوهية والحاكمية (.    1
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فعندما نقول:  إنَّ زيدًا قرأ عليكم نّصًا إخبارّيًا،  غري قولنا:  إنَّ زيدًا سوف يتلو عليكم نّصًا 
إخبارّيًا. 

حه،   ،  إنَّام هي مَجْع ما يتعلَّق هبذا النَّصِّ من معاين ودالالت،  والقيام برَشْ فقراءة النَّصِّ
َفْهم  القراءة  آخر؛   بمعنى  اخلطاب،   من  ملِّه  عىل  وإسقاطه  منه،   واالستنباط  وحتليله،  
يَّ  وتدبُّر وتفكري،  وقد ُيصاحبها تالوة،  وقد ال ُيصاحبها تالوة،  أال ترى أنَّ امُلراقب اجلوِّ
ة،  وَكذلك الّطبيب يقوم بقراءة  يَّ يقوم بقراءة ُصور األقامر الّصناعيَّة ليتنبَّأ عن األحوال اجلوِّ
عاعيَّة،  أو ُصور الّرنني املغنطييس،  أو ختطيط القلب.... إلخ،  ُثمَّ ُيعطي نتيجة  ور الشُّ الصُّ

قراءته. 
فعندما طلب اهلّل من نبيِّه فعل القراءة بقوله:  ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َرّبَك اّلِذي َخَلَق﴾ ] العلق : 
د أنَّه طلب منه شيئًا آخر  1 [ ،  كان يعلم أنَّ النّبي ال يعرف اخلطَّ وتالوة املخطوط؛  ممَّا ُيؤكِّ
ضمن إمكانيَّة النّبي،  وليس ُهو إالَّ فعل القراءة الذي يدلُّ عىل الَفْهم والتَّدبُّر للَخْلق باسم 

 . بِّ الرَّ
ُتْرَحُموَن﴾  َلَعّلُكْم  َوَأنِصُتوْا  َلُه  َفاْسَتِمُعوْا  القرءان  ُقِرىَء  ﴿َوإَِذا  تعاىل:   قوله  وَكذلك 
]األعراف : 204 [  ليس املقصود بفعل القراءة يف النَّصِّ فعل الّتالوة له،  ومن ثم؛  فاألمر 
يقرأ  وَمْن  بالقراءة،   يقوم  لَِمْن  ُهو  وإنَّام  بالّتالوة،   يقوم  لَِمْن  ليس  واإلنصات  باالستامع 
م - حسب مواضيع القرءان - ُعلامء الّتاريخ،  والفضاء،  واإلنسان،  والبحار،   القرءان؟ إنَّ
واألرض،  والنّبات.... إلخ،  ُكلُّ هؤالء يقرؤون القرءان،  فيجب عىل اإلنسان أْن يستمع،  
انحطاط،   بنفسه  من  ما   التخلف عن نفسه،   وُيغريِّ  يرفع  وُينصت هلم؛  ألنَّه بعمله ذاك 
ويعلم صفات ربِّه من خالل َخْلقه،  وال شكَّ أنَّ ذلك الفعل سوف يستجلب رمحة اهللّ له. 
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ضادُّ في اللِّسان العربي المبين ظاهرة علمية التَّ

اء قيـام  الواقع   إنَّ ظاهـرة التَّضـادِّ يف  اللِّسـان هـي  ظاهـرة  علميَّـة  انعكسـت من جـرَّ
عـىل قانـون الثنائيـة والّزوجيَّـة؛  قـال تعـاىل:  ﴿َوِمـن ُكّل َشـْيٍء َخَلْقنَـا َزْوَجْيـِن َلَعّلُكـْم 

َتَذّكـُروَن﴾ ] الّذاريـات : 49 [.
وظهرت حالة التَّضادِّ يف اللِّسان بُصور: 

ة هي  يَّ دِّ ورة الضِّ دُّ يف مقلوب الَكلمة ذاهتا َكمبنى1،  وهذه الصُّ أحدها:  أْن يكمن الضِّ
حرصًا متعلقة بظواهر األشياء وصفاهتا نحو:  )در،  رد(،  ) لف،  فل (،  ) كتب،  بتك (،   

)سد،  دس (،  )زل،  لز(. 
واللِّسان  فقط،   والصفات  بالظواهر  املتعلقة  األلفاظ  كل  يف  الّظاهرة،   هذه  قت  وحتقَّ
   - اآلن  إىل   - احتفاظه  خالل  من  اللِّسان،   ر  تطوُّ مراحل  داخله  يف  احتوى  قد  الَعَريب 
رت  بالَكلامت البدائيَّة يف الُوُجود،  التي تعتمد عىل الثُّنائي من األصوات واألحرف،  وتطوَّ
باعي،  وعندما نزل القرءان،  استخدم من اللِّسان ألفاظًا،  وَكلامٍت،  من  إىل الثُّالثي،  فالرُّ
كافَّة املراحل التي مرَّ هبا اللِّسان،  فقام - إىل َحدٍّ أسايس - يف حْفظ اللِّسان الَعَريب،  وربط 

ُفُروعه بُأُصوله. 
الّلفظة  َكامن يف مقلوب  ،  وأنَّه  دِّ الضِّ ُوُجود  للّداللة عىل  الَكلامت كمثال  وهذه بعض 
َكمبنى؛  وال ينطبق عىل هذه احلالة انتفاء الثالث املرفوع،  لوجود حالة بينهام مل التقاء هي 

بني؛  بني؛  نحو: 
عىل  تدلُّ  واألُخرى  اجلَْمع،   عىل  تدلُّ  فاألُوىل  )َبَتَك(،   وَمعنى  َمبنى  ها  ضدَّ )َكَتَب( 

الّتفريق والَقْطع. 
د عنبر،  ط. دار الفكر.   راجع كتاب َجَدليَّة الحرف الَعَربي،  ُمَحمَّ  1
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د الّشء من الّشء،  واألُخرى تدلُّ  (،  فاألُوىل تدلُّ عىل تولُّ ها َمبنى وَمعنى )َردَّ )َدّر( ضدَّ
عىل َحْبسه،  وارجتاعه. 

(،  فاألُوىل تدلُّ عىل اللَّْصق،  وااللتحام،  واألُخرى تدلُّ  ها َمبنى وَمعنى )َزلَّ ( ضدَّ )َلزَّ
عىل االبتعاد واالفرتاق. 

ها َمبنى وَمعنى )َعَلَق(،  فاألُوىل تدلُّ عىل اإلزالة الّشديدة للّشء،  واألُخرى  )َقَلَع( ضدُّ
ة.  تدلُّ عىل َمْسك وَلْصق الّشء بشدَّ

)فل ( ضدها مبنى ومعنى ) لف (. 
تأرجح  عىل  املستقرة  احلََرَكة  عىل  تدلُّ  فاألُوىل  )َحَبَس(،   وَمعنى  َمبنى  ها  ضدَّ )َسَبَح( 

منضبط،  واألُخرى تدلُّ عىل تأرجح منضبط مستقر عىل حركة حرة. 
احلالة الّثانية:  التَّضادُّ النقييض الثقايف،  وهي ظاهرة اجتامعيَّة ثقافية،  متعلقة باحلكم عىل 
األمور،  وتكون بي شيَئْي خُمتلَفْي يف الواقع اختالَف تضادٍّ تناقيض؛  ينطبق عليها الثالث 

املرفوع ) أي:  انتفاء حالة بي بي (1؛  نحو: 
)الَعْدُل( ونقيضه )الظُّلم(. 

 .) ُّ ( ونقيضه )الشَّ )اخَلرْيُ
)اإليامن( ونقيضه )الُكْفر(. 

)الّسالم( ونقيضه )احلرب(. 
)الّرفق( ونقيضه )القسوة والشدة(. 

بُصورَتي  الواقع  يف  تظهر  واحدة،   داللة  عىل  تدل  لفظة  ُوُجود  وهي  الّثالثة:   احلالة 

الضدية  العالقة  قانون  طبق  عندما  العربي(  الحرف  )جدلية  كتابه  في  عنبر  محمد  األستاذ  إليه  ذهب  ما  خالف  وهذا   1
للظواهر الطبيعية على العالقة النقيضية الثنائية الفكرية،  وخلط بين مفهوم الضد والنقيض، فالضد هو للظواهر الطبيعية 
فقط،  ويمكن أن يلتقيا بنقطة واحدة مشتركة بينهما )بين بين( لز - زل،  در - رد،  وهي لحظة التحول،  مثل تحول 
السخونة تدريجيًا إلى البرودة،  ويلتقيان بصفة الفتورة،  بينما مفهوم النقيض خاص للفكر والحكم على الشيء،  وال 
يمكن للنقيضين أن يلتقيا،  ويجري عليهما القول بالثالث المرفوع )العدل والظلم،  الحق والباطل(، وبالتالي ال معنى 

لنقد قواعد العقل عند أرسطو من قبل األستاذ محمد عنبر.   
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ُمتضادَّتي؛  نحو: 
)وراء( تظهر بصورة األمام،  واخللف. 
)خفي( تظهر بصورة الّسرت،  والظُُّهور. 

ة،  واللِّني.  دَّ )عبد( تظهر بصورة الشِّ
)قسط( تظهر بصورة العدل،  واجلور. 

،  أو بينهام.  كِّ ( تظهر بصورة اليقني،  والشَّ )ظنَّ
)عس( تظهر بصورة اإلقبال،  واإلدبار. 

وهذه احلالة؛  هي ملُّ نقاش ودراسة بني ُعلامء اللِّسان،  فقد ذهب فريق منهم إلنكار 
هذه الّظاهرة،  وفريق آخر أثبت هذه الّظاهرة. 

يكون  يكاد  بينهام  االختالف  أنَّ  الباحث  جيد  الّرأَينْي،   لِكال  والّدراسة  الّتحقيق  وعند 
لفظّيًا واصطالحّيًا،  ألنَّ ُكاًل من الفريَقنْي َنَظَر إىل املسألة من جهة واحدة،  وبناء عىل ُرؤيته؛  

قام بعمليَّة إنكار هلذه الّظاهرة،  أو إثباهتا. 
أو  لُكلِّ ظاهرة،   أنَّ  وبناًء عىل  الَكلمة؛  من حيُث أصل داللتها،   إىل داللة  َنَظَر  فَمْن 
حال َكلمة تدلُّ عليها،  قالوا:  إنَّه ال ُيوجد للَكلمة الواحدة -   يف اللِّسان الَعَريب-   داللتان 
تان يف الواقع،  وقاموا بردِّ وتأويل ُكلِّ الَكلامت التي جاء هبا الفريق اآلخر،  الذي  ُمتضادَّ

 . أثبت ُوُجود التَّضادِّ
َتْي يف الواقع؛  فقد َنَظَر  ا الفريق اآلخر الذي أثبت أنَّ للَكلمة الواحدة داللَتْي ُمتضادَّ أمَّ
بُصورَتنْي  يكون  الواقع  يف  ُظُهورها  أنَّ  فشاهد  واالستخدام،   املآل  حيُث  من  الَكلمة  إىل 

َتنْي،  فأثبت ظاهرة التَّضادِّ هلذه املجموعة من الَكلامت.  ُمتضادَّ
ولنرضب عىل ذلك مثاًل؛  لتوضيح الّرأَينْي:  َكلمة )عبد(. 

ل إىل َكلمة )عبد(،  فشاهد أنَّ داللتها األصليَّة واحدة؛  سواء تعلَّقت  َنَظَر الفريق األوَّ
باهلل،  أم تعلَّقت بالّشيطان،  فهي مل خترج عن داللة مَجْع يشء يف داخل يشء بطريقة شديدة،  
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الّرمحن،  إىل ُصورة عبد  الواقع - بُصور خُمتلفة من ُصورة عبد  الّداللة تظهر - يف  وهذه 
الّشيطان،  أو تعبيد الّشارع،  ومن ثم؛  ال ُيوجد تضادٌّ يف اللِّسان من هذا الوجه. 

ا الفريق اآلخر؛  فقد َنَظَر إىل الَكلمة؛  من حيُث املآل وُظُهورها يف الواقع،  فشاهد أنَّ  أمَّ
؛  فعبد اهللّ:  أخذت  داللة َكلمة )عبد( ال ُيمكن حتقيقها يف الواقع،  إالَّ من خالل التَّضادِّ
د والُكْفر،   ة والتَّمرُّ دَّ لِّ واخلُُضوع والّطاعة،  وعبد الّشيطان أخذت معنى الشِّ معنى اللِّني والذُّ

ومن ثم؛  فظاهرة التَّضادِّ موجودة يف اللِّسان من هذا الوجه. 
ة أكثر1.  د املوضوع بدقَّ ب ُوجهات النََّظر،  وُنحدِّ ولنُحاول أْن ُنقرِّ

إنَّ األصل يف اللِّسان،  أنَّ لُكلِّ َكلمة داللة واحدة،  تظهر يف الواقع بُصور وأشكال خُمتلفة 
حسب استخدامها،  وهذا األصل ُهو الّدائرة الكبرية واألوسع يف اللِّسان. 

 ولكنَّ امُلدقِّق يف ألفاظ اللِّسان،  جيد أنَّ ُهناك جمموعة من الَكلامت ضمن الّدائرة الكبرية،  
لها،  وُظُهورها يف الواقع،  فَكلمة )َكَتَب( عىل سبيل  يَّة عن سائر األلفاظ حني تشكُّ هلا خاصِّ
املثال عندما يسمعها الَعَريب يستحرض يف ذهنه،  داللتها عىل اجلَْمع للّشء امُلتجانس يف مكان 
عة بشكل ال ُمتناه،  بخالفه عندما يسمع  واحد،  وتظهر هذه العمليَّة بُصور خُمتلفة،  وُمتنوِّ
ة ملدلول َكلمة )َعَبَد( عبد الّرمحن،   أو  يَّ َكلمة )َعَبَد(،  فإنَّه يستحرض - ُمبارشة - ُصورًا ضدِّ

عبد الّشيطان. 
إذًا؛  ُهناك فرق كبري بني املجموعَتنْي من الَكلامت: 

املجموعة األُوىل:  التي هي الّدائرة الكبرية واألوسع،  تظهر ُصور داللتها بشكل خُمتلف 
ٍع(.  ع حسب الواقع،  ولنُطلق عليها )اختالُف تنوُّ وُمتنوِّ

ق  حتقُّ يعني:  وهذا  األساسيَّة،  الكبرية  الّدائرة  ضمن  دائرة  وهي  الّثانية:  املجموعة 
قة  يَّة هلا،  غري ُمتحقِّ ُمواصفات الّدائرة الكبرية يف الّدائرة الّصغرية،  ولكْن مع ُوُجود خاصِّ
ة،   يَّ ل صور هذه الَكلامت يف الواقع،  بُصور ضدِّ يف الّدائرة الكبرية؛  أال وهي ُظُهور وتشكُّ

 .) ولنُطلق عليها )اختالف تضادٍّ
تم ضبط تعريف تضاد الكلمة من جراء حوار مع األستاذ محمد هيثم إسالمبولي.    1
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دة عن  فامُلالحظ أنَّ الفريَقنْي ُمصيبان من حيُث املضمون،  فأحدمها َنَظَر إىل الَكلمة  جُمرَّ
ا اآلخر؛   ،   وأثبت الّداللة  الواحدة  هلا - فقط - لسانًا،  أمَّ الواقع،  فنفى عنها صفة  التَّضادِّ
َتنْي،  فأثبت  ق داللة الَكلمة يف الواقع،  فالحظ أنَّ هلا ُصورَتنْي ُمتضادَّ فقد َنَظَر إىل ُصورة حتقُّ

 . ظاهرة التَّضادِّ
لذا؛  ينبغي َضْبط امُلصطلح،  وحتديده،  فنقول: 

إنَّ ظاهرة التَّضادِّ موجودة بشكل ُصوري، وليس دالليًَّا؛ بمعنى أنَّ داللة الَكلمة هلا معنى 
ة يف الواقع،  وهذا بالنّسبة ملجموعة الَكلامت املوجودة يف الّدائرة  واحد لسانًا،  وُصور ُمتضادَّ

الّصغرى والّداخليَّة بالنّسبة للّدائرة الكبرية. 
وسنرضب أمثلة لتوضيح وتقريب ذلك،  وإظهار كيف أنَّ ُهناك يف اللِّسان جمموعة من 
ة تظهر حني االستخدام؛  نحو:  )وراء،   يَّ الَكلامت لُكلٍّ منها داللة واحدة لسانيًا وُصور ضدِّ

،  عس(.  خفي،  عبد،  قسط،  ظنَّ

أ-   داللة َكلمة )وراء(: 

لقد أورد القاموس أنَّ َكلمة )وراء( تكون للخلف واألمام1. 
والقواميس عندما ذكرت داللة َكلمة )وراء( أضافت للّداللة ُظُهور ُصورها يف الواقع،  
وأحيانًا؛  اكتفت بذْكر ُصور الظُُّهور ُدون ذْكر الّداللة،  وذلك من باب تفسري الّشء بمآله. 

مقاييس اللُّغة،  القاموس الُمحيط.    1

قرأ

درس
عبد - ظن

كتب

اختالف تنوع

اختالف تضاد
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ولنَر داللة َكلمة )وراء(،  وُصور ُظُهورها يف الواقع. 
إنَّ َكلمة )وراء( من ورى،  التي تدلُّ عىل الّتورية بمعنى االستتار واالختباء؛  أْي:  ما 
غاب عن العني والنََّظر،  نقول:  توارى الّسيف يف غمده،  إذا دخل فيه،  وغاب عن النََّظر،  
ُخول  قت يف الواقع،  بُصورة الدُّ فناُلحظ أنَّ داللة َكلمة )وراء( االختباء،  والغياب قد حتقَّ

يف الّشء. 
قال تعالى:  ﴿َأّما الّسِفينَُة َفَكاَنْت لَِمَساِكيَن َيْعَمُلوَن فِي اْلَبْحِر َفَأَردّت َأْن َأِعيَبَها َوَكاَن 

َوَرآَءُهم ّمِلٌك َيْأُخُذ ُكّل َسِفينٍَة َغْصبًا﴾ ] الكهف : 79 [. 
أْي: يوجد ملك ظامل ُمسترت غائب عن عْلم أصحاب الّسفينة،  يأخذ ُكلَّ سفينة صاحلة 
ا يف األمام؛  من إسقاط النَّصِّ عىل ملِّه من اخلطاب؛  إْذ  مترُّ به،  وُعرفت جهة االستتار بأهنَّ
لو كان من جهة اخللف،  لكانوا قد مّروا عليه أصاًل،  ومتَّت ُمصادرة الّسفينة،  ومل يصلوا 

إىل ُموسى وصاحبه. 
قال تعالى: ﴿َواْمَرَأُتُه َقآِئَمٌة َفَضِحَكْت َفَبّشْرَناَها بِإِْسَحاَق َوِمن َوَرآِء إِْسَحاَق َيْعُقوَب﴾ 

] هود : 71 [. 
الواقع  مَتَْوُضُعَها يف  يتغريَّ  ،  ولكْن؛   تتغريَّ مل  ا واحدة  أهنَّ )وراء(  َكلمة  ُنالحظ يف داللة 
ُخول يف  ة،  فتارًة تظهر بُصورة األمام،  وتارًة بُصورة اخللف،  وتارًة بُصورة الدُّ يَّ بُصور ضدِّ

ة(،  وهكذا دواليك.  الّشء،  وتارًة بُصورة الُبْعد الّزمني )الُبْعديَّ
)وراء(،   َكلمة  داللة  لُظُهور  ُمعيَّنة  ُصورة  د  حُيدِّ الواقع؛   عىل  وإسقاطه  النَّصِّ  فسياق 

ة حني االستخدام.  فداللة الَكلمة واحدة لسانيًا،  وُصورها ُمتضادَّ

ب -   داللة َكلمة )خفي(: 
لقد أورد القاموس أنَّ َكلمة )خفي( تدلُّ عىل الّسرت واإلظهار. 

بَِما  َنْفٍس  ُكّل  لُِتْجَزَى  ُأْخِفيَها  َأَكاُد  آتَِيٌة  الّساَعَة  ﴿إِّن  آية  تفسير  تمَّ  الوجه؛   هذا  ومن 
ا  15 [ ؛  بمعنى ُأظهرها؛  ألنَّ سياق النَّصِّ ال حيتمل داللة الّسرت؛  ألهنَّ َتْسَعَى﴾  ] طه : 
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تتناف مع فعل اإلتيان،  فام ُهو آت يكون يف طريقه للظُُّهور،  وليس للّسرت. 
عىل  تدلُّ  التَّضادِّ  َكلامت  من  )خفي(  َكلمة  أنَّ  تأكدنا  االستخدامات؛   هذه  عىل  وبناًء 

َتنْي يف الواقع )الّسرت واإلظهار(.  صورتني ُمتضادَّ
إنَّ َكلمة )خفي( أصلها )خف(،  وهي تدلُّ عىل خالف الّثقل والّرزانة. 

نقول:  الّرجل خفيف الوزن،  وخفيف العقل. 
ة وزن الّرجل،  ال تعني انتفاء الّثقل يف وزنه،  فال شكَّ أنَّ الّرجل له وزن،  والوزن  فخفَّ
نصفه  كيف  وإالَّ  وهالكه،   ُكلِّه،   الوزن  ذهاب  تعني  ال  )خف(  َكلمة  أنَّ  كام  ثقل،   ُهو 

باخلفيف،  وَكذلك العقل ؟!. 
خفيف  بخالف  عاقاًل،   يصري  العقَل  َمَلَك  وَمْن  جمنونًا،   يصري  متامًا  عقله  غاب  َفَمْن 

العقل؛  فُهو يملك عقاًل قارصًا يف إدراك األُُمور. 
إذًا؛  َكلمة )خف( هي وصف حلالة بني اإلثبات،  والنَّْفي. 

َينُظُروَن ِمن َطْرٍف َخِفّي﴾  الّذّل  ِمَن  َعَلْيَها َخاِشِعيَن  ُيْعَرُضوَن  قال تعالى:  ﴿َوَتَراُهْم 
ورى : 45[.  ]الشُّ

فعمليَّة النََّظر اخلفي،  ليست هي عمليَّة مستورة عن أعني النّاس،  وإنَّام هي عمليَّة بني 
الّسرت والظُُّهور،  مستورٌة عن ُمعظم النّاس،  وُمالَحَظة ٌمن آخرين،  إذا أمعنوا النََّظر. 

وقال:  ﴿إِْذ َناَدَى َرّبُه نَِدآًء َخِفّيًا﴾ ] مريم : 3 [. 
إنَّ النّداء ال يكون من اإلنسان إالَّ بصوت،  وعندما وصف اهللّ C النّداء بصفة اخلفاء؛  
دلَّ عىل أنَّ الّصوت مل يكن جهرًا؛  بحيُث يسمعه َمْن حوله من النّاس،  وليس ُهو مكتومًا، 
ا  َزَكَريَّ يسمعه  إنَّه صوت خفي  واإلظهار،   الّسرت  بني  ُهو  وإنَّام  ا،   َزَكَريَّ نفس  من  مل خيرج 

بُأذَنْيه. 
وقال:  ﴿َيْوَم ُهم َباِرُزوَن الَ َيْخَفَى َعَلى الّلِه ِمنُْهْم َشْيٌء ﴾ ] غافر : 16 [. 

واالختباء،   الّسرت  وانتفاء  الظُُّهور،   يقتيض  وز  الرُبُ وهذا  بارزون،   القيامة  يوم  النّاس 
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وز،  خوفًا  الرُبُ تقليص لعمليَّة  النّاس عمليَّة االختفاء،  وهي  ولكْن؛  حُياول جمموعة من 
وَهَلَعًا من أهوال املوقف؛  بحيُث يصريون أقلَّ من اآلخرين ُبُروزًا،  وهذا يقتيض تشتيت 
االنتباه،  والرّتكيز عليهم،  فُيخرب اهللّ أنَّ أيَّ ُماولة للخفاء يف هذا اليوم،  هي ُماولة فاشلة 

ْمع والَبرَص،  والعلم اإلهلي.  ومكشوفة من قَبل اهلّل،  فاجلميع حتت السَّ
وقال:  ﴿َوالَ َيْضِرْبَن بَِأْرُجِلِهّن لُِيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن ِزينَتِِهّن﴾ ] النُّور : 31 [. 

إنَّ قيام املرأة بالنّشاط االجتامعي - قطعًا - سوف يرتتَّب عليه َحَرَكة،  وانتقال،  وُحُضور 
رًا( ملا  بني الّرجال،  فنهى اهلّل  املرأة أْن مُتارس أيَّ عمل،  يرتتَّب عليه إعالم الّرجال )تصوُّ
خُتفي من الّزينة،  واستخدم الّشارع َكلمَة )خُيفني( ليدلَّ عىل أنَّ زينة املرأة مهام حاولت أْن 
ر الّذهني والظُُّهور  تسرتها تبقى عمليَّة الّسرت ناقصة،  وُيوجد من الّزينة ما ُهو ملٌّ للتَّصوُّ
ورة.  ولو كان القصد اإلهلي  بشكل خفي؛  سواء أكان من جهة احلجم،  أم من جهة الصُّ
الّسرت الكامل الذي ال ُيوجد فيه إمكانيَّة الظُُّهور الستخدم َكلمة )يسرتن(،  أو )ُيغطِّني(،  
ر عليها اخلُُروج  ر عىل املرأة مُمارسة أّي نشاط اجتامعي،  بل تعذَّ ولو تمَّ ذلك يف النَّصِّ لتعذَّ

من البيت؛  إالَّ حتت خيمة ُتظلُّها وحُتيط هبا من ُكلِّ اجلوانب1. 
اختفى  قولنا:   وُهو  مثاالً؛   عليها نرضب  اليد  وَوْضع  الواقع،   الفكرة عىل  وإلسقاط 

القمر يف الُغُيوم،  توارى القمر يف الُغُيوم. 
ففعل )اختفى( يدلُّ عىل بدء ُدُخول القمر يف الُغُيوم؛  حيُث يصري ال ُهو ظاهر متامًا،  وال 
،  وعندما يكون األمر َكذلك،  فُهو قابل ألْن يستمرَّ يف عمليَّة  ُهو مستور متامًا،  فُهو َبنْيَ َبنْيَ
اخلفاء إىل جهة الّسرت،  فيصري مستورًا،  أو يستمّر يف عمليَّة الظُُّهور،  فيصري ظاهرًا.  فإن 
ا إن كانت َحَرَكة  كانت َحَرَكة الُغُيوم يف بدايتها،  فاختفاء القمر مآله إىل الّسرت والّتغطية،  أمَّ
ا  ق به صفة اخلفاء،  أمَّ الُغُيوم يف هنايتها،  فمآل القمر إىل الظُُّهور،  وُهو يف ِكال احلالَتنْي ُمتحقِّ
مُجلة )توارى القمر(؛  فاملقصود هبا ذهاب القمر وغيابه عن امُلشاهدة؛  حيُث يصري خارج 

ُمستوى النََّظر. 
وبعد ذلك الّتوضيح؛  ُنفرسِّ قوله تعاىل:  ﴿إِّن الّساَعَة آتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتْجَزَى ُكّل َنْفٍس 

راجع كتابي ) القرءان من الهجر إلى التفعيل (.    1
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بَِما َتْسَعَى﴾ ] طه : 15 [ ؛  ففعل )أتى( -  كام ذكرُت سابقًا -   يدلُّ عىل ُحُصول الّشء،  
اه الظُُّهور؛  دلَّ عىل ذلك فعل  فقيام الّساعة حاصل ال مالة،  وفعل )ُأخفيها( سائر يف اجتِّ
اإلتيان،  فام ُهو آت ال شكَّ يف ُظُهوره،  وال ُيمكن أْن يتمَّ سرته وتغييبه؛  ألنَّ ذلك يتناف مع 
عمليَّة إتيانه )ُحُصوله(، فمن هذا الوجه؛  تمَّ تفسري مُجلة ﴿َأَكاُد ُأْخِفيَها﴾ بمعنى ُأظهرها،  
احلقيقي  املعنى  إظهار  ينبغي  الّدراسة  عند  ولكْن؛   بمآله،   الّشء  تفسري  باب  من  وهي 

للَكلمة،  واحلفاظ عىل داللتها من الواقع. 
ليس  املخفي  فاألمر  الّسرت والظُُّهور،   تدلُّ عىل حالة بني  َكلمة  فاخلفاء لسانًا وواقعًا،  
د هل  ،  وإسقاطه عىل ملِّه من اخلطاب،  حُيدِّ مستورًا متامًا،  وال ظاهر متامًا،  وسياق النَّصِّ
األمر املخفي ُمتوقِّف عىل هذه احلالة،  أو ُهو يف طريقه إىل الظُُّهور،  أو يف طريقه إىل الّسرت 

والغياب؟
  ، ؛  ألنَّ التَّضادَّ د لسانًا،  وال ُيوجد فيه أيُّ تضادٍّ إذًا؛  َكلمة )خفي( تدلُّ عىل مفهوم ُمدَّ
ل الّداللة  يف الواقع،   ومن ثم؛  ينبغي االنتباه أثناء الّدراسة  إنَّام ُهو يف مَتَْوُضع  وُصور تشكُّ
مفهوم  هلا  فالَكلمة  َتْي،   ُمتضادَّ تدلُّ عىل  ا  أنَّ األُوىل  الوهلة  من  للباحث  خُييَّل  َكلمة  لُكلِّ 
واحد لسانًا،  وإسقاطها عىل الواقع؛  له حاالت َظْرفيَّة ُتالزم داللة الَكلمة،  فمن اخلطأ أْن 
نشح داللة الَكلمة،  بالظَّْرف الذي الزم وزامن ُوُقوعها فقط،  مثل من قال:  إن داللة كلمة 
املدح،  والفضل،  واألحسن،  واألكمل،   بالعقالء؛  فهي تدل عىل  اقرتنت  إذا  )خاتم(؛  
ونفى داللة اآلخر منها 1،  وفاته أن اإلنسان غري قادر عىل استخدام الكلمة بصورهتا العربية 
حيكم  أن  يستطيع  فمن  الفهم،   يف  نسبي  أو  فيه،   مبالغ  استخدامه  يكون  وبالتايل  املبينة،  
التي تقتيض  العلامء؟،  بداللة كلمة )خاتم(  أو  الشعراء  بصورة مطلقة أن فالنًا هو خاتم 
رضورة مفهوم اآلخر؛  إضافة ملفهوم التواصل واإلكامل والتصديق واإلناء،  الذي ينتج 
عنه احلفظ والصالحية واالستمرار للشء املختوم،  وإذا أضيفت للعقالء يلزم منها مفهوم 
األفضل واألحسن دون إلغاء ملفهوم اخلامتية لسانًا !،  لذا؛  ينتفي عن استخدام اإلنسان  - 
كائنًا َمْن كان  -  لكلمة ما صفة احلجة أو الربهان عىل داللتها،  واألحرى أْن نأيت بمفهوم 
الَكلمة لسانًا،  ونتناول الظَّْرف الذي الزم،  وزامن،  ُوُقوع داللة الَكلمة،  واستخدامها دون 

جماعة األحمدية،  وذلك إلثبات نبوة ميرزا غالم أحمد؛   المهدي المنتظر،  والمسيح الموعود عندهم.     1
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إلغاء للمفهوم اللِّساين،  ونفرق بي استخدام اإلنسان هلا بصورة نسبية وقارصة،  واستخدام 
اهلل هلا بصورة عربية مبينة منسجمة مع حملها من اخلطاب1. 

انظْر قوله تعالى:  ﴿َوالّلُه َيْعَلُم َما ُتِسّروَن َوَما ُتْعِلنُوَن﴾ ] النّحل : 19 [. 
﴿َوالّلُه َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن﴾ ] النور : 29 [.

﴿ َوَيْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلنُوَن﴾ ] النّمل : 25 [. 
﴿إِّن الّلَه َيْعَلُم َغْيَب الّسَماَواِت َواألْرِض َوالّلُه َبِصيٌر بَِما َتْعَمُلوَن﴾ ] الحجرات : 18[. 
:  تدلُّ عىل األقوال،  أو األعامل التي يفعلها اإلنسان بينه وبني نفسه،  أو مع  ّ فَكلمة الرسِّ

غريه،  ُدون أْن ُيطلع اآلخرين عليها. 
كتم:  تدلُّ عىل إمساك الّشء،  وعدم ُنُفوذه. 

بتقليص  الّشء احلاصل،  وذلك  ُيعلم  أو  ُيرى  أْن ال  ُماولة  تدلُّ عىل  َكلمة  اإلخفاء:  
ّيًا.  ُظُهوره إىل احلَدِّ األدنى؛  حيُث ُينتفى عنه صفة الظُُّهور،  وبالوقت ذاته؛  ال يغيب ُكلِّ

ّيًا عن امُلشاهَدة،  أو العلم به،  ويكون يف املايض واحلارض  الغيب:  من غياب الّشء ُكلِّ
وامُلستقبل. 

ًا،  أم خفاًء،  أم كتامنًا،   واهللُ يعلم األحوال ُكلَّها،  ال يغيب عن عْلمه يشء،  سواء أكان رسَّ
أم غيبًا. 

ت - داللة َكلمة )عبد(: 

اللُّغة  مقاييس  فذكر صاحب    ، التَّضادِّ َكلامت  من  ت  ُعدَّ قد  كأخواهتا  )عبد(  َكلمة  إنَّ 
ل يدلُّ  ان،  األوَّ ام ُمتضادَّ َكلمة )عبد(،  فقال:  العني والباء والّدال أصالن صحيحان كأهنَّ

ٍة وغلظ.  ،  واآلخر يدلُّ عىل شدَّ عىل لني وُذلٍّ
إنَّ َكلمة )عبد( تبدأ بحرف العني والباء )عب(،  الّلذان يدالَّن يف اجتامعهام،  عىل كثرٍة 
وُمعَظٍم جُيمع يف يشء آخر،  وضدَّ َكلمة )عب( َمبنى وَمعنى،  ُهو َكلمة )بع( التي تدلُّ عىل 

راجع كتابي ) حوارات ثقافية( مفهوم الخاتمية.    1
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ُخُروج بكثرٍة وُمعَظٍم ومَجْع. 
إضافة  يتمُّ  وإنَّام    ، تتغريَّ ال  األصليَّة  داللتهام  فإنَّ  لكَلْيهام،   )الّدال(  حرف  أضفنا  فإذا 

شكٍل،  وحتديد لُظُهور املعنى هلام يف الواقع. 
بعد:  )بع( َكلمة تدلُّ عىل ُخُروج بكثرة وُمعظم ومَجْع،  وجاء حرف )الّدال( لُيعطيها 

داللة الدفع الشديد؛  لتصري ُخُروجًا شديدًا،  ُيقابل اخلُُروج القريب. 
عبد:  )عب( َكلمة تدلُّ عىل كثرة وُمعظم جُيمع يف يشء آخر،  وجاء حرف الّدال لُيعطيها 
د؛   داللة الدفع الشديد؛  لتصري تدلُّ عىل كثرة وُمعظم جُيمع يف يشء آخر،  بشكل ُمعنيَّ وُمدَّ

ة التي ُمورست عىل طريقة اجلَْمع.  دَّ نتيجة الشِّ
اء  وما َذَكَرُه صاحب مقاييس اللُّغة من داللة التَّضادِّ لَكلمة )عبد(،  إنَّام أتى له من جرَّ
بالعبد  ق  امُلتحقِّ واللِّني    ، لِّ الذُّ شكل  تأخذ  فتارًة  الواقع،   يف  )عبد(  َكلمة  داللة  ُمالحظة 
اإلنسان،   د  بتمرُّ ق  امُلتحقِّ والغلظة  ة،   دَّ الشِّ تأخذ شكل  وتارًة  املوطوء،   والّطريق  اململوك 

وُكْفره وُماربته للحقِّ واخلري. 
ق  ة واللِّني( ليستا مُها مفهوم َكلمة )عبد(،  وإنَّام مُها ُصورتان حتقَّ دَّ ورتان )الشِّ فهاتان الصُّ

هبام داللة َكلمة )عبد( يف الواقع. 
إذًا؛  َكلمة )عبد( عندما نستخدمها لإلنسان تدلُّ عىل مَجْع وتشكيل مفاهيم ُمعيَّنة بداخل 
اإلنسان؛  حيُث تصري طاقًة له،  ُيكيِّف ُسُلوكه بحسبها،  فإْن كانت مفاهيَم قائمًة عىل احلقِّ 
،  خاضعًا له،  وإْن كانت مفاهيَم قائمة عىل  والعدل واخلري؛  كان اإلنسان ليِّنًا ُمطيعًا للحقِّ

دًا عليه.  ،  ُمتمرِّ ؛  كان اإلنسان شديدًا كافرًا باحلقِّ ِّ الباطل والرشَّ
فقولنا:  الّشارع ُمعبَّد؛  أخذ داللة جتميعه وتشكيله،  بشكل ُمذّلل يصلح للوطء والّسري 

ة أو تعب.  ُدون مشقَّ
  ، باحلقِّ اإليامن  بشكل  وتشكيلها  إرادته  جتميع  داللة  أخذ  اهللّ؛   عبد  اإلنسان  وقولنا: 

واخلُُضوع له. 
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اْلَعابِِديَن﴾  َأّوُل  َفَأَنْا  ﴿ُقْل إِن َكاَن لِلّرْحَمـَِن َوَلٌد  وبعد ذلك؛  نقوم بتفسري قوله تعاىل: 
ل َمْن ُأمجع  ]الزخرف : 8 [ أْي:  لو كان للّرمحن صفة الوالدة،  ومن ثم؛  له ولد،  فأنا أوَّ
عي لأُلُلوهيَّة؛  ألنَّه ما ينبغي  لها عىل الّرفض،  واالستنكار،  والُكْفر،  هبذا املدَّ إراديت وُأشكِّ
للّرمحن أْن يكون له ولد؛  ألنَّ الّصفة الالَّزمة للّرمحن أْن يكون أحدًا صمدًا؛  قال تعاىل:  
َأَحٌد*الّلُه  الّلُه  ُهَو  92 [.  وقال:  ﴿ُقْل   : َوَلدًا﴾ ] مريم  َيّتِخَذ  َأن  لِلّرْحَمـَِن  َينَبِغي  ﴿َوَما 

الّصَمُد﴾ ] اإلخالص : 1 - 2 [. 
عىل  تبقى  ثم؛    ومن  ُصورها،   إلحدى  حتديد  ُدون  )العبادة(  َكلمة  تأيت  أْن  ويمكن 
يَّتني  معًا،   يف  وقت  واحد؛   نحو  قوله  تعاىل:  ﴿َوَما  دِّ ورَتنْي  الضِّ ُعُموميتها  تشمل  الصُّ

َخَلْقُت اْلِجّن َواإِلنَس إاِلّ لَِيْعُبُدوِن﴾ ] الّذاريات : 56 [. 
النّوع اإلخباري،  ومن ثم؛  فاملصداقيَّة له يف الواقع رضورة علميَّة  النَّصَّ من  إنَّ هذا 
ة،  يف عمليَّة اإليامن أو  ة التَّامَّ يَّ وإيامنيَّة، والواقع امُلشاَهد،  يدلُّ عىل أنَّ النّاس ُيامرسون احلُرِّ
الُكْفر،  عبادة الّرمحن، أو عبادة الّشيطان،  وقد أخرب اهللّ C نفسه أنَّه َخَلَق املوت،  واحلياة،  
َواْلَحَياَة  اْلَمْوَت  َخَلَق  قال: ﴿اّلِذي  إْذ  نيا؛   الدُّ احلياة  لإلنسان يف  االبتالء  عمليَّة  حلُُصول 

لَِيْبُلَوُكْم َأّيُكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر﴾ ] الملك : 2 [. 
دها اهللّ بُصورة ُدون ُأخرى كام فعل  فداللة َكلمة﴿ لَِيْعُبُدوِن﴾يف النَّصِّ الّسابق،  مل حُيدِّ
ـٍَه َغْيُرُه ﴾ ] األعراف : 73[ ،   يف آيات ُأخرى؛ نحو: ﴿ َقاَل َياَقْوِم اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكْم ّمْن إَِل
ممَّا يدلُّ عىل أنَّ مقصد اهللّ  من النَّصِّ ُهو َوْصف واقع اإلنسان يف عمليَّة االختيار إلحدى 
للّشيطان،   ا أْن يكون اإلنسان عبدًا للّرمحن،  أو أْن يكون عبدًا  يَّتني،  فإمَّ دِّ ورَتنْي الضِّ الصُّ
ة يرتتَّب عليها املسؤوليَّة  يَّ هها، واحُلرِّ ة اإلنسان يف العبادة، ومَلْن ُيوجِّ يَّ د ُحرِّ فالنَّصُّ ُهو خرب ُيؤكِّ

واحلساب1. 
قال تعالى:  ﴿َوِقُفوُهْم إِّنُهْم ّمْسُئوُلوَن﴾ ] الّصافات : 24 [. 

وقال:  ﴿َفَوَرّبَك َلنَْسَأَلنُّهْم َأْجَمِعيَن*َعّما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن﴾ ] الحجر : 92 -   93 [. 

راجع كتابي ) األلوهية والحاكمية (.    1
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داللة َكلمة )قسط،  ظّن،  عّس(

أ - قسط: 

فة منها الَكلمة:  إنَّ ملعرفة داللة َكلمة )قسط( جيب معرفة داللة أصوات األحرف امُلؤلَّ
فحرف )ق( يدلُّ عىل الَوْقف،  والَقْطع للّشء. 

وحرف )س( يدلُّ عىل حركة متصلة حرة. 
وحرف )ط( يدلُّ عىل َدْفع وسط. 

وحسب ترتيب جميء األحرف مع بعضها،  تدلُّ عىل ُصورة داللتها يف الواقع؛  فمثاًل:  
مددة،   غري  بصورة  املتصلة  احلََرَكة  عىل  يدلُّ  وُهو  )س(،   بحرف  بدأت  )سقط(  َكلمة 
وحرف )ق( جاء بعد حرف )س(؛  ليدلَّ عىل َوْقف هذه احلََرَكة،  وجاء بعده حرف )ط( 
ْفع؛  فتكون داللة َكلمة )سقط( هي:  الُوُقوع للّشء من مكان إىل أدنى منه،   ليدلَّ عىل الدَّ
ألنَّ  منها؛   فة  امُلؤلَّ األحرف  أصوات  داللة  فيها  ق  حتقَّ كيف  الُوُقوع،   عمليَّة  يف  وُنالحظ 

الُوُقوع ال ُبدَّ له ابتداًء من احلََرَكة والُوُقوف،  واالرتطام. 
فَكلمة )قسط( بدأت بحرف )ق(،  ممَّا يدلُّ عىل أنَّ داللتها ابتداًء،  هي الَوْقف والَقْطع 
،  وجاء حرف  ك هذا الَوْقَف بشكل سهل وليِّ للّشء،  وبعد ذلك؛  جاء حرف )س( لُيحرِّ

)ط( ليدفع هذه احَلَرَكة نحو جهة ما بشكل وسط. 
َكلمة  أنَّ  به )قسط( نصل إىل  الذي جاءت  نَّا يف داللة هذه األحرف،  بشكلها  فإذا متعَّ
)قسط( تدلُّ عىل توقيف الّشء،  وحتريكه بعد ذلك،  ودفعه،  وثقافيًا تدل عىل حتديد األمر 
ظهرت  ا  أهنَّ ُنالحظ  احلال  واقع  يف  استخدمناها  فإذا    ، املعنيِّ األمر  نحو  ودفعه  وحتريكه 
بُصورة القْسمة للّشء وحتديده،  أو التَّجزيء له،  ثم دفع هذا اجلزء دون أصله؛  قال تعاىل:  

﴿َوَأّما اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوْا لَِجَهنَّم َحَطبًا﴾ ] الجّن : 15 [. 
أْي:  الذين يقومون بالّتعامل يف عمليَّة إسالمهم هلل،  بشكل ُمقسط،  فيأخذون منه ما 
ق مصاحلهم )إسالم تقسيطي(.  ُيوافق هواهم،  ومصاحلهم،  ويرتكون ما يشعرون أنَّه ال حُيقِّ



272

سامر إسالمبولي

رباعي  فعل  فهي  كلمة)أقسط(  أما  نفسه،   باإلنسان  يتعلق  ثالثي  فعل  فكلمة)َقسط( 
الفاعل لَقسط هو قاسط ومجعها قاسطون،  يتعلق باآلخر، مثل )كتب( و)أكتب(، واسم 

أما اسم الفاعل لكلمة أقسط فهو ُمقسط ومجعها ُمقسطون.  
لعة وجتزئتها إىل أقسام،  يتمُّ َدْفعها تباعًا  فنقول:  بيع الّتقسيط؛   بمعنى حتديد ثمن السِّ
)قسطًا قسطًا(،  قال تعاىل:  ﴿َفَأْصِلُحوْا َبْينَُهَما بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطَوْا إِّن الّلَه ُيِحّب اْلُمْقِسطِيَن﴾ 

] الحجرات : 9 [. 
ا تنفيذ هذا احلُْكم عىل أرض الواقع؛   إنَّ احلُْكَم بني النّاس،  قائم يف أساسه عىل العدل،  أمَّ
ر تنفيذه مُجلة واحدة يف وقت واحد،  َفَحضَّ الّشارع عىل عمليَّة الّتقسيط يف تنفيذ  فقد يتعذَّ

احلُْكم ملا يف الّتقسيط من َرْفع احلََرج،  والُيرس للنّاس،  وَجْعلهم ُيؤدُّون واجبهم. 
قال تعالى:  ﴿اْدُعوُهْم آلَبآِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَد الّلِه ﴾ ] األحزاب : 5 [. 

وقال:  ﴿َذلُِكْم َأْقَسُط ِعنَد الّلِه َوَأْقوُم لِلّشَهاَدِة َوَأْدَنَى َأالّ َتْرَتاُبَوْا ﴾ ] البقرة : 282 [. 
فبام أنَّ َكلمة )القسط( تدلُّ عىل التحديد والدفع كانت داللة اآليات الّسابقة،  تدلُّ عىل 
أنَّ عمليَّة إرجاع َنَسب الولد ألبيه،  هي األقسط عند اهللّ،  بمعنى إرجاع اجلُزء إىل أصله،  

يف واقع احلال ُهو عني احلقيقة؛  من حيُث ُمساواة االدِّعاء مُلقتىض احلال. 
املاليَّة بني  امُلعامالت  وتوثيق  كتابة  أنَّ عمليَّة   تدلُّ عىل  فهي  األُخرى،   اآلية   وَكذلك 
النّاس،  هي ﴿ َأْقَسُط ِعنَد الّلِه ﴾؛  بمعنى هي األَْصَوُب واألَْوىَل لتحديدها ودفعها الحقًا؛  

إلرجاع احلُُقوق ألهلها. 
قال تعالى:  ﴿ َأن َتَبّروُهْم َوُتْقِسُطَوْا إَِلْيِهْم إِّن الّلَه ُيِحّب اْلُمْقِسطِيَن﴾ ] الُممتحنة : 8 [. 
أْي:  أْن تقوموا بالّتعامل معهم باملعروف،  بشكل ُمتتابع مدد من الّصلة،  وعمل اخلري.  
قـال تعالـى: ﴿ َوإِْن َحَكْمـَت َفاْحُكـْم َبْينَُهـْم بِاْلِقْسـِط إِّن الّلـَه ُيِحـّب اْلُمْقِسـطِيَن﴾ 

 .]  42  : ]المائـدة 
إنَّ أساس احلُْكم بني النّاس إنَّام ُهو العدل،  ولكنَّ تنفيذ هذا احلُْكم العادل،  يف الواقع ال 
ق إالَّ  ُبدَّ له من عمليَّة الّتقسيط،  فلذا؛  أمر الّشارع بُمبارشة احلُْكم بالقسط؛  وذلك ال يتحقَّ
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إذا سبقه ُحْكم بالعدل؛  ألنَّ القسط ُهو تنفيذ َعَميل للُحْكم،  فمن هذا الوجه؛  جاء األمر 
باحلُْكم بالقسط من باب املآل للُحْكم العادل يف الواقع. 

ومن هذا التفريق بني الثالثي والرباعي، قال املفرسون:  َقسط جار وظلم، وأقسط عدل 
وساوى. وهو تفسري بمآل الكلمة يف واقعها،  وليس مفهومها اللِّساين. 

ب -   ظّن: 

ة  ة يف اإلنسان،  ومن امُلمكن أْن تكون حالة ُشُعوريَّ ( تدلُّ عىل حالة ُشُعوريَّ إنَّ َكلمة )ظنَّ
يقينيَّة، كام قال تعاىل:  ﴿َقاَل اّلِذيَن َيُظنّوَن َأّنُهْم ُماَلُقوْا الّلِه َكم ّمن فَِئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت فَِئٍة َكثِيَرًة 

بِإِْذِن الّلِه َوالّلُه َمَع الّصابِِريَن﴾ ] البقرة : 249 [. 
ومن امُلمكن أْن تكون عىل الغالب،  كام قال تعاىل: ﴿َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهَمآ َأن َيَتَراَجَعآ إِن َظنّآ 

َأن ُيِقيَما ُحُدوَد الّلِه﴾ ] البقرة : 230 [. 
إاِلّ  ُهْم  َوإِْن  الّظّن  إاِلّ  َيّتبُِعوَن  ﴿إِن  تعاىل:  قال  كام   ، كِّ الشَّ عىل  تكون  أْن  امُلمكن  ومن 

َيْخُرُصوَن﴾ ] األنعام : 116 [. 
الّرضا  إىل  بامَلْيِل  ُعور  الشُّ من  حالة  ُحُصول  وهي  واحدة؛   هي  َلسانًا  ظّن  َكلمة  فداللة 
ة،  كام ذكرُت  ا ُظُهور هذه احلالة يف الواقع؛   فتكون عىل ُصور ُمتضادَّ والقناعة بشء،  أمَّ
.  وسياق الكالم وَنْظمه،  والقرائن،  هي  آنفًا:   ظّن يقيني،  وظّن عىل الغالب،  وظّن شكٍّ

د أيَّ ُصورة للظَّنِّ هي املقصودة بالكالم.  التي حُتدِّ

 : ت -  عسَّ

ة1،  وهذا املعنى ُهو داللة حريَفْ الَكلمة  ُنّو منه بخفَّ َكلمة تدلُّ عىل َطَلب الّشء،  والدُّ
املتصلة  واحلََرَكة  ُيونة  اللُّ يدلُّ عىل  الُعمق،  وحرف )س(  يدلُّ عىل  )ع(  (،  فحرف  )عسَّ
ك بُلطف،  وُلُيونة يف  دون حتديد،  ومَجُْعُهاَم مع بعضهام ُيعطي داللة أنَّ الّشء الّطالب يتحرَّ
َطَلب يشء آخر،  ومن هذا الوجه نقول:  الَعَسس؛  للذي يطوف هُبُدوء بحثًا عن يشء.  

مقاييس اللُّغة.    1
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قال تعاىل:  ﴿َوالّلْيِل إَِذا َعْسَعَس﴾ ] التكوير : 17 [ ؛  بمعنى إذا جاء الّليل يطلب النّهار 
قة  ويبحث عنه،  حتَّى ال يدع منه شيئًا إالَّ طلبه،  وهذه احلالة الفيزيائيَّة ملجيء الّليل ُمتحقِّ
ها إىل أْن  -  أيضًا - يف عمليَّة إدباره وانسحابه،  فُهو يقوم بَسْحب ُذُيوله من الواقع،  وجرِّ
(،  فكام ُيقبل  ال يبقي منها شيئًا،  ومن هذا الوجه؛  ظهرت ُصورة التَّضادِّ لداللة َكلمة )عسَّ

ة ُمتعاقبة مع النّهــار.  ( ُمستمرَّ الّليل عليَك،  ُيدبر عن غريَك،  فُهو يف عمليَّة )َعسٍّ
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المجاز عجز واعتباط في التعبير

مصطلح املجاز مل يضبطه أهل اللغة فهم متخبطون فيه،  فتجد قوم منهم يقصدون به 
رصف معنى الكلمة السطحي الشائع عىل ألسنة عامة الناس عن داللة كلمة مستخدمة يف 
النص القرءاين ملانع عقيل أو قرينة،  وجتاوز هذا املعنى السطحي إىل معنى لساين حقيقي 
عميق يدلُّ عليه النص حقيقة،  وليس هو نوعًا من الكذب أو جتاوز احلقيقة إىل اخليال أو 
العميق،  ورضبوا عىل ذلك مثاًل     املعنى السطحي إىل املعنى احلقيقي  الوهم،  وإنام جتاوز 
)يد اهلل فوق أيدهيم( وقالوا:  ينبغي جتاوز املعنى السطحي السائد عىل ألسنة عامة الناس إىل 
معنى حقيقي عميق يقتضيه النص َوْفَق قواعد وقرائن معينة،  وهي تنزيه اهلل عن متاثله مع 
اخللق،  وليس كمثله يشء،  ما يؤكد أن املعنى احلقيقي لكلمة )يد اهلل( لسانًا هو مفهومها 
العضوي  املعنى  وليس  الوجود،   يف  يشء  كل  تطول  التي  الطايلة  القوة  العميق  احلقيقي 

املعروف يف أذهان الناس. 
وهذا املفهوم للمجاز صواب وال غبار عليه لو كان  هو املقصد من مصطلح املجاز يف 
اللغة،  ولكن احلقيقة ليس هذا املستخدم يف اللغة فهو مستخدم بمعنى آخر،  وعىل كل ال 
يصح استخدام مصطلح عليه إشكال ولغط وجدال وَقبول ورد،  ويسبب إرباكًا واضطرابًا 
مصطلح  موجبه  ُيستخدم عىل  له حتى  قيمة  السطحي ال  الناس  معنى  الدراسة،  ألن  يف 
العريب،  وينبغي أن يكون املصطلح علميًا،  وليس مل  اللِّسان  املجاز،  وُيقرر يف قواعد 
خالف،  وينبغي استبعاد تأثري عامة الناس وأفهامهم السطحية اهلزلية عن دراسة القرءان،  
ونحن سوف تناول مفهوم املجاز باملعنى الشائع وننقضه وننفيه عن القرءان،  ونطالب من 
أن  علمي(  حقيقي  لساين  معنى  إىل  اهلزيل  السطحي  املعنى  جتاوز  )بمعنى:   باملجاز  يقول 

ياهتا.   ي األمور بمسمَّ يكفَّ عن استخدام املصطلح وحيذفه من الدراسة القرءانية،  وُيسمِّ
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ِرها إىل معنى يفرتضه املتكلم،  وهذا  املجاز يف اللغة االعتباطية هو جتاوز احلقيقة لَتَعذُّ
التَّعذر هو نتيجة عجز املتكلم ومدودية قدرته يف تصوير احلدث بلفظ يدلُّ عليه حقيقة؛  
واهلل منزه عن العجز،  وهو عىل كل يشء قدير،  وأسلوب خطاب اهلل يف استخدام اللِّسان 
العريب خيتلف متامًا عن أسلوب الناس،   والفرق بينهام مثل الفرق بني اخلالق واملخلوق،  
حّق  وحديثه  اهلل  وكالم  والكامل،   التامم  حيث  من  رضورة  فاعله  صفة  يأخذ  فعل  وكل 

وِصْدق. 
َوَمْن  فِيِه  َرْيَب  الَ  اْلِقَياَمِة  َيْوِم  إَِلى  َلَيْجَمَعنَُّكْم  ُهَو  إاِلَّ  إَِلـَه  ال  ﴿الّلُه  تعالى:   قوله  انظر 
ا َأْرَسْلنَاَك بِاْلَحقِّ َبِشيرًا َوَنِذيرًا َوالَ  َأْصَدُق ِمَن الّلِه َحِديثًا ﴾ ] النساء : 87 [ ،  وقوله:  ﴿إِنَّ

ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحيِم ﴾ ] البقرة : 119 [. 
فاملجاز ابتداء هو خالف احلقيقة ووقوع يف اخلطأ أو الوهم،  وال يمكن للخطأ أن يكون 
بالغة قط، 1 واملجاز أسلوب يف اخلطاب يعتمد عليه الناس يف تواصلهم مع بعضهم للتعبري 
املتلقي للخطاب،  ويدعمون مقصدهم  املقصد عىل  عن مقاصدهم،  ويعتمدون يف فهم 
باإلشارة والكناية واإليامء واالصطالح عىل يشء بينهم،  وال يمكن فهم اخلطاب املجازي 
بمعزل عن املتكلم،  لذلك نجدهم يقولون: ال ُبدَّ للمجاز من قرينة تدلُّ عليه؛  ألن األصل 
الداللة  لنفي  وذلك  املتكلم!،   أو  الشاعر  قلب  يف  املعنى  ويقولون:  احلقيقة.  الكالم  يف 
احلقيقية عن الكالم،  التي هي مل تسليم من اجلميع،  وُتفهم بمعزل عن املتكلم بخالف 

املجاز،  الذي ال ُبدَّ له من فهم مقصد املتكلم فيه. 
قال املعّري:  

فــإين             ُتقّيــد عــيلَّ لفظــي  ــازال  ــي باملج ــريي َتَكلُّم ــل غ مث
وقال أيضًا:  

ــولنقــول عــىل املجــاز وقــد علمنا  ــام نق ــس ك ــر لي ــأنَّ األم ب

أهم من قال بنفي وقوع المجاز في القرءان قديمًا هم:   األصفهاني،  وأبو إسحاق اإلسفرائيني،  وأبو علي الفارسي،    1
وابن تيمية،  وتلميذه ابن القيم،  ومن المعاصرين الشيخ محمد األمين الشنقيطي،  وُسبيط النيلي،  وغيرهم.  
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التنزيل احلكيم  نزل  فيزيائية،  وقد  نشأة طبيعية  املبني لسان علمي ذو  العريب  واللِّسان 
بلسان عريب مبني،  بمعنى أنه استخدم أصوات اللِّسان العريب حسب دالالهتا الفيزيائية،  
ورّكب الكلامت منها بتوافق وانسجام يف ترتيب األصوات لتدلَّ عىل احلقيقة بمعزل عن 
للكلمة،   الفيزيائي  املفهوم  إىل  للوصول  فهم داللة األصوات  املتكلم،  وذلك من خالل 
ومن ثم االنتقال بصحبته إىل الداللة الثقافية التي تظهر من خالل استخدام املفهوم َوْفَق 
سياق اجلملة أو النص،  وإسقاطه عىل مله من الواقع،  وبذلك تظهر تعدد صور االستخدام 
الثقايف املعريف للمفهوم الواحد عىل وجه احلقيقة،  بينام اللغة استخدمت ذات األصوات 

العربية ) األبجدية ( ولكن بصورة اعتباطية. 
عندما  سوءًا  األمر  وزاد  العربية،   باللغة  املبني  العريب  اللِّسان  تشابه  الوجه  هذا  ومن 
أخضعوا اللِّسان العريب املبني لقواعد اللغة العربية،  وصار اللِّسان األعجمي االعتباطي 
َحكاًم ومعيارًا للِّسان العريب املبني،  فضّلوا وأضلوا األمة من بعدهم،  ومل تقم هلم قائمة،  
وأدبًا،   ونظاًم،   وشعرًا،   نثرًا،   وهنا  وجيرتُّ االعتباطية  يف  يغوصون  َلْغِوِهْم  يف  واستمروا 

ويظنون أهنم حُيسنون صنعًا. 
باسم  خطأ  اشتهرت  التي  واحد،   ملعنى  وتعددها  األلفاظ  اختالف  وقاعدة  فاملجاز،  
الرتادف،  كانتا بمنزلة فريوس أصاب اللِّسان العريب املبني ونخر فيه،  ومنعه من احلركة 
العلمية،  خاصة أن أهل االعتباط انطلقوا من أن أصوات اللِّسان العريب ال معنى هلا،  وهي 
اعتباطية يف نشأهتا،  ولك أن تتصور الكارثة التي أصابت اللِّسان العريب نتيجة هذا الرأي 
)التطابق يف املعنى رغم اختالف املبنى( واملجاز،  ما أدى إىل  االعتباطي بقواعده اللغوية 
التخلف واالنحطاط؛   املبني،  ونتج عن لغو األمة  العريب  اللِّسان  ظهور لغة عربية مقابل 
ألهنم جعلوا الشعر اجلاهيل،  والنثر والرتاث الذي قام عىل اللغة العربية االعتباطية مصادر 
حتكم اللِّسان العريب املبني،  أي:  االعتباطي حيكم العلمي )اللغة حتكم القرءان(،   وفعل 
املخلوق حيكم فعل اخلالق!،  فاألمر عىل درجة من اخلطورة واألمهية،  وهي مسألة مصريية،  

إما هنضًة،  أو الغوص يف وحل التخلُّف واالنحطاط. 
حلركة  صوتية  صورة  هو  العريب  واللِّسان  مبني،   عريب  بلسان  نزل  احلكيم  التنزيل  إن 
والتطور،   والثنائية  واملتغري،   الثابت  مثل  والقوانني،   القواعد  بذات  ومنضبط  الكون،  
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والنمو واحلركة،  واختالف العنارص واألحداث يف الكون أّدى إىل اختالف داللة األلفاظ 
التي تصور احلدث يف اللِّسان،  وظهرت قاعدة ) اختالف املبنى يؤدي إىل اختالف املعنى 
رضورة( وبام أن أحداث الكون وظواهره حقيقية،  وليست ومهًا،  انعكس ذلك عىل اللِّسان 
العريب،  فكانت ألفاظه متثل احلقيقة، فال وجود للوهم ) املجاز( فيه،  وما املجاز إال نوع 
من الوهم خالف احلقيقة،  لذا؛  انتفى عن اللِّسان العريب)التنزيل احلكيم( وجود املجاز،  
واملجاز صفة للغة الناس،  وذلك ناتج عن قصورهم وعجزهم لتصوير احلقيقة بألفاظهم. 
والقول باملجاز يتعلق بالقول بتطابق املعنى رغم اختالف املبنى،  واعتباطية نشأة اللِّسان،  
املجاز،   وُيثبت  فقط،   التطابق  ينفي  ومن  رضورة،   األحرف  أصوات  عن  الداللة  ونفي 
ويقول باعتباطية نشأة اللِّسان،  وعدم وجود داللة لألصوات يقع بتناقض عجيب،  فهذه 
األمور األربعة متعلقة ببعضها كسلسلة،  ألن اختالف املعنى تأّتى من اختالف املبنى الذي 
هو أصوات األحرف وترتيبها،  وهذا يدل عىل وجود داللة لألصوات أعطت كل مبنى 
معنى،  ولوال ذلك ملا تأثر املعنى من تغري املبنى،  ومثل ذلك كمثل العنارص الكيميائية، فأي 
تغري يف عنارصها يؤدي إىل تغري النتيجة رضورة،  فمن ُيثبت شيئًا من األمور األربعة أثبت 

الكل رضورًة الزمًة،  والعكس صوابًا.  
يقول األستاذ ممد عنرب: 

واحد  دليل  وقوعه؛   من  ويمنع  املعنى(  واتفاق  املبنى  )اختالف  الرتادف  ينفي  ما  )إن 
قاطع؛  هو،  أنه لو كانت حروف أبجدية اللغات مرتادفة،  وُيغني كلُّ حرف منها عن اآلخر 
غنًى وافيًا كافيًا لكان كل حرف ككل حرف،  ولزال البيان من أساسه،  وما كانت الكلامت 
مَؤلفة من حروف،  فإن الكلامت ال ترتادف قطعًا،  أي:  ال ُتغني أي كلمة منها عن أي كلمة 

أخرى غنًى شافيًا وافيًا كافيًا،  ألن ذلك ينتهي هبا إىل أن أي كلمة كأي كلمة متامًا(1. 
واألدلة التي يسوقوهنا من القرءان إلثبات املجاز هي خطأ يف الفهم واالستدالل،  وما 
ينبغي أن يكون يف اللِّسان العريب املبني جماز،  ألن حصول ذلك هو وجود الوهم والظن 
النظام،   عنه  وينفي  واحلقيقة،   اإلحكام  صفة  ينقض  وذلك  احلكيم،   التنزيل  يف  واخليال 

راجع )اليقين فوق المعاصرة( ص 79،  ط. األولى، 2003م.    1
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دون  وختيله  تصوره  حسب  قارئ  لكل  املعنى  تشكيل  ويرتك  االعتباطية،   باب  ويفتح 
ضابط،  وال يكون فهم أحد حجة عىل آخر،  وبالتايل يتفرغ التنزيل احلكيم من مفاهيمه،  
ويصري نّصًا لغويًا اعتباطيًا،  وتصح املقولة التي يستشهد هبا أهل االعتباط )القرءان مّحال 

أوجه( عىل عموم النص القرءاين كله وتنتفي عنه صفة احلكمة،  واإلبانة،  والعربية. 
انظر إىل أهم األدلة التي ساقها أهل االعتباط لالستدالل عىل  وجود املجاز يف التنزيل 

احلكيم: 

نماذج للدراسة ونفي المجاز عنها:

ــا فِيَهــا َوإِّنــا َلَصاِدُقــوَن﴾  ــا فِيَهــا َوالِعْيــَر اّلتِــَي َأْقَبْلنَ 1-  ﴿َواْســَأِل اْلَقْرَيــَة اّلتِــي ُكنّ
] يوســف : 82[.

فقالوا:  أي:  أهل القرية وليس اجلدران،  وهذا جماز يف االستخدام. 
والصواب أن كلمة )قرية( ال تطلق عىل املكان جمردًا،  وإنام ال ُبدَّ من وجود السكان فيها،  
فهي تدل عىل موقع جغرايف اجتامعي،  وكذلك كلمة) عري( فهي غري كلمة )بعري(، وُيقصد 

هبا القافلة،  وأقبلنا فيها،  غري أقبلنا عليها،  انظر إىل قوله تعاىل: 
﴿َوإَِذآ َأَرْدَنآ َأن ّنْهِلَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرفِيَها َفَفَسُقوْا فِيَها﴾ ] اإلسراء : 16[. •
﴿َوَكْم َأْهَلْكنَا ِمن َقْرَيٍة َبطَِرْت َمِعيَشَتَها ﴾ ] القصص :58 [. •
﴿ َوَنّجْينَاُه ِمَن اْلَقْرَيِة اّلتِي َكاَنت ّتْعَمُل اْلَخَباِئَث ﴾ ] األنبياء :74[. •

وداللة )القرية( غير داللة )أهل القرية( انظر إلى قوله تعالى: 
﴿إِّنا ُمنِزُلوَن َعَلَى َأْهِل َهـَِذِه اْلَقْرَيِة ِرْجزًا ّمَن الّسَمآِء﴾ ] العنكبوت :43[. •
﴿َقاُلَوْا إِّنا ُمْهِلُكَو َأْهِل َهـَِذِه اْلَقْرَيِة ﴾ ] العنكبوت : 31[. •

فإهالك القرية يشمل الناس واملكان،  بينام إهالك أهل القرية خاص بسكاهنا دون املكان. 
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ــبِياًل﴾  ــّل َس ــَى َوَأَض ــرة َأْعَم ــي اآلخ ــَو فِ ــَى َفُه ــِذِه َأْعَم ــي َهـَ ــن َكاَن فِ 2 -  ﴿َوَم
]اإلســراء :72[.

قالوا:  إن صفة العمى يف الدنيا جمازية،  ويقصد هبا الضالل والضياع واالنحراف عن 
منهج القرءان. 

يغطي  الذي  السواد  وإحالل  النور  وجود  نفي  عىل  تدل  العمى  كلمة  أن  والصواب 
األمور مله،  ويكون ذلك يف الواقع بصور متعددة:   ابتداًء من عمى النظر  العيني إىل عمى 

البصرية،  انظر قوله تعاىل: 
﴿َوَمآ َأنَت بَِهاِدي اْلُعْمِي َعن َضالَلتِِهْم﴾ ] النمل :18[. •
﴿َواّلِذيَن إَِذا ُذّكُروْا بِآَياِت َرّبِهْم َلْم َيِخّروْا َعَلْيَها ُصّمًا َوُعْمَيانًا﴾  ] الفرقان : 37 [. •
﴿َفإِّنَها الَ َتْعَمى األْبَصاُر َوَلـَِكن َتْعَمَى اْلُقُلوُب اّلتِي فِي الّصُدوِر﴾ ] الحج : 46[. •

3 -  ﴿َيُد الّلِه َفْوَق َأْيِديِهْم﴾ ] الفتح :10 [.
 قالوا:  إنَّ كلمة اليد هي جارحة وتطلق عىل اهلل جمازًا،  ويقصد هبا القدرة. 

والسيطرة  الشء،   تطول  التي  املمتدة  القوة  عىل  تدل  يد  كلمة  داللة  أن  والصواب   
واإلمكانيات واألدوات،  ويكون ذلك يف اإلنسان،  ومن مثله متحققًا يف جارحة المتالكه 
اليد فقط دون ختيل  املفهوم احلقيقي لداللة كلمة  فنثبت  بينام اهلل ليس كمثله يشء،   هلا،  

جلارحة؛  ألهنا أداة املخلوق، انظر قوله تعاىل: 
﴿ َإالّ َأن َيْعُفوَن َأْو َيْعُفَوْا اّلِذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَّكاِح﴾ ] البقرة : 732[. •
﴿َوُهَو اّلِذَي َأْرَسَل الّرَياَح ُبْشَرى َبْيَن َيَدْي َرْحَمتِِه﴾ ] الفرقان :84[. •
﴿َقاَل َيإِْبِليُس َما َمنََعَك َأن َتْسُجَد لَِما َخَلْقُت بَِيَدّي﴾ ] ص :57[. •
﴿َوالّسَمآَء َبنَْينَاَها بَِأْيٍد َوإِّنا َلُموِسُعوَن﴾ ] الذاريات74[. •

ُحّمُلوْا  اّلِذيَن  ﴿َمَثُل  تعاىل:   قوله  نحو  والتشبيه،  التمثيل  استخدم  القرءاين  والنص   
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َكَمَثِل  ،  ﴿َفَمَثُلُه   ]  5  : الجمعة   [ َأْسَفارًا﴾  َيْحِمُل  اْلِحَماِر  َكَمَثِل  َيْحِمُلوَها  َلْم  ُثّم  الّتْوَراَة 
اْلَكْلِب إِن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْتُرْكُه َيْلَهث﴾ ] األعراف : 176 [ ،  ﴿ ُأْوَلـَِئَك َكاألْنَعاِم 
َبْل ُهْم َأَضّل ُأْوَلـَِئَك ُهُم اْلَغافُِلوَن﴾ ] األعراف :179 [ وهذه الكاف معروفة بأهنا كاف 
التشبيه،  وال تفيد التطابق بني االثنني بخالف ما لو أزلناها وقلنا:  زيد محار أو كلب،  فهذا 
يدل عىل أن زيدًا نفسه محار،  والواقع خالف ذلك،  فزيد ليس محارًا، ما يعني أن هذه املقولة 
باطلة من حيث الواقع،  وال يصح استخدامها،  لذا؛  مل يأت هذا االستخدام يف التنزيل 
احلكيم قط،  وإنام أتى أسلوب التشبيه املحدد بصفة ﴿َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا﴾،  ولو 
انتفى التحديد النتفى التشبيه الحتامله أكثر من صورة،  فهل هو كاحلامر بصربه أو ببالدته؟ 
فأسلوب التشبيه املحدد هو للصفات وليس للذوات،  وبالتايل هو مفهوم حقيقي وليس 
جمازًا،  وال يصح اإلتيان بغري خطاب التنزيل احلكيم شاهدًا أو برهانًا،  ألن كالم الناس 

كائنًا َمْن كانوا ال خيلو من العجمة يف خطاهبم لزومًا. 

ــن ُكلِّ  ْطَمئِنَّــًة َيْأتِيَهــا ِرْزُقَهــا َرَغــدًا مِّ 4 -  ﴿َوَضــَرَب الّلــُه َمَثــاًل َقْرَيــًة َكاَنــْت آِمنَــًة مُّ
َمــَكاٍن َفَكَفــَرْت بَِأْنُعــِم الّلــِه َفَأَذاَقَهــا الّلــُه لَِبــاَس اْلُجــوِع َواْلَخــْوِف بَِمــا َكاُنــوْا 

َيْصنَُعــوَن ﴾ ] النحــل : 112 [ 
قالوا: هذه استعارة؛  ألنَّ حقيقة الذوق إنَّام تكون يف املطاعم واملشارب ال يف املالبس. 

ج-   أوالً:  ما هو الربهان عىل أن حقيقة كلمة ) ذوق( متعلقة بالطعام والرشاب؟ طبعًا 
ال يوجد برهان.  

ثانيًا:  ما هو الربهان عىل أن حقيقة كلمة )لباس ( هي الثياب؟ طبعًا ال يوجد برهان.  
ثالثًا:  ملاذا ال يكون عكس كالمهم هو احلقيقة بمعنى استخدام كلمة) ذوق( عىل الطعام 
أو الرشاب هو املجاز وشاع ذلك فيام بعد،  وتقلصت احلقيقة؟ وجواهبم هو هكذا: وصلنا 

سامعيًا. 
رابعًا:  ما الربهان عىل أن القرءان استخدم الكلامت حسب استخدامهم هلا، أو بام تعارفوا 
عليه وشاع بينهم؟ وجواهبم هو:  إن النص القرءاين نزل بزمن معني وبلغتهم،  ويستدلون 
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ُسوٍل إاِلَّ بِِلَساِن َقْوِمِه لُِيَبيَِّن َلُهْم َفُيِضلُّ الّلُه َمن َيَشاُء َوَيْهِدي  بقوله تعاىل:  ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمن رَّ
َمن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم﴾ ] إبراهيم : 4 [ ،  وبالتايل ينبغي التقيد بفهم السلف لضبط 

معاين الكلامت واآليات. 
املالحظ من أجوبتهم أن املوضوع كله هكذا سمعنا،  وهكذا تعارفنا عليه،  وهكذا ورثنا 
باٌع لآلباء واألكثرية  عن آبائنا.... ،  إذًا؛  املوضوع ليس علاًم وال دراسة وال برهانًا،  إنه اتِّ

وتقادم الزمن!
أما قوهلم الرابع فقد أخطؤوا فيه خطًأ فادحًا باستشهادهم بالنص يف غري مله،  فالنص 
يتكلم عن لسان حامل الرسالة الذي هو من البرش وواحد من قومه،  فمن احلكمة أن يكون 
يتكلم باللِّسان ذاته حتى يفهموا عليه ويوضح هلم املطلوب منهم بلساهنم. وهذا ال عالقة 

له بلسان النص القرءاين وكيف نزل،  ونجد جواب ذلك يف قوله تعاىل: 
بِيٍن﴾  وُح اأْلَِميـُن  َعَلـى َقْلبِـَك لَِتكـوَن ِمـَن اْلُمنِذِريـَن بِِلَسـاٍن َعَربِـيٍّ مُّ  ﴿َنـَزَل بِـِه الـرُّ

]الشـعراء:  195 [. 
ِذيَن  الَّ ُينِذَر  لِّ َعَربِّيًا  َسانًا  لِّ ٌق  َصدِّ مُّ ِكَتاٌب  َوَهَذا  َوَرْحَمًة  إَِمامًا  ُموَسى  ِكَتاُب  َقْبِلِه  ﴿َوِمن 

َظَلُموا َوُبْشَرى لِْلُمْحِسنِيَن ﴾ ] األحقاف : 12 [. 
لسان الرسول )حامل الرسالة(:  بلسان قومه عريب،  ولكنه غري مبني.  

لسان النص القرءاين:  بلسان عريب مبني. 
والسؤال:  هل يمكن أن يكون املقصد واحد؟ واجلواب:  ال يمكن أبدًا،  ألنه لو حصل 
ذلك لصار لسان النبي )بمعنى النظام اللِّساين ( هو النظام القرءاين ذاته،  وصار كالم النبي 
له صفة نظام القرءان ذاته،  أي:  صار قرءانًا،  وبام أن لسان النبي هو لسان قومه،  فهذا يعني 
أن لسان قومه أيضًا صار اللِّسان القرءاين وهو مثل كالمهم متامًا! وإن حصل ذلك انتفى 
عن النص القرءاين صفة احلق والصدق والعلمية،  وصار نصًا تارخييًا ينبغي فهمه حسب 
املجتمعات  يعني  يعد  نزل عليه.  ومل  الذي  للمجتمع  واللِّساين  املعريف والعلمي  املستوى 

الالحقة بشء النتهاء فاعليته وصالحيته مع انتهاء املجتمع األول. 
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وبناء عىل خطئهم القاتل هذا،  قيَّدوا النص القرءاين بقواعد الشعر اجلاهيل من ترادف 
جعلوا  أن  إىل  اجلهل  هبم  وصل  بل  النحو،   أهل  بعد  فيام  واتَّبعهم  ذلك،   وغري  وجماز 
النص القرءاين استثناًء وشاذًا عن األسلوب العريب يف املسائل التي خالفت هبا قواعدهم 
وا النص القرءاين أدنى من لغتهم ونصبوا أنفسهم حكاًم عليه،  ونفوا عنه  االعتباطية،  وَصريَّ

أن يكون مصدرًا أو مرجعًا للِّسان العريب،  بل للغة التي هي من اللغو!
وعود عىل بدء؛  عىل ماذا تدل كلمة )ذوق( يف اللِّسان العريب؟

ذ:  صوت يدل عىل حركة دفع ملتصقة. 
و:  صوت يدل عىل حركة ضم ممتد مكانيًا. 

ق:  صوت يدل عىل حركة توقف أو قطع شديد.  
وباجتامع األصوات الثالثة هبذا الرتتيب نصل إىل املفهوم احلقيقي لكلمة ) ذوق( وهو 
نقول:   املفهوم  ولتقريب  شديد.   قطع  أو  بتوقف  منته  بامتداد  مكانيًا  منضم  ملتصق  دفع 
كلمة )ذوق( تدل عىل اختبار أو تناول جزء من الشء واإلحساس به،  والتوقف بعد ذلك 
أينام  بمفهومها  الكلمة مكوم  أم معنويًا.  واالستخدام هلذه  ماديًا  أكان  تناوله. سواء  عن 
أتت يف اجلملة أو اختلف السياق،  ومعنى املتكلم منها حينام يسقطها عىل واقع أو حدث،  
نالحظ املفهوم احلقيقي للكلمة لسانيًا ظاهر وحيكم الداللة. انظر قوله تعاىل.  ﴿َيْوَم َتْبَيضُّ 
ْت ُوُجوُهُهْم َأْكَفْرُتم َبْعَد إِيَمانُِكْم َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب بَِما  ِذيَن اْسَودَّ ا الَّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّ

ُكنُْتْم َتْكُفُروَن ﴾ ] آل عمران : 106 [. 
َوَقْتَلُهُم  َقاُلوْا  َما  َسنَْكُتُب  َأْغنَِياء  َوَنْحُن  َفِقيٌر  الّلَه  إِنَّ  َقاُلوْا  ِذيَن  الَّ َقْوَل  الّلُه  َسِمَع  َقْد  ﴿لَّ
ِذيَن آَمنُوْا  َها الَّ األَنبَِياَء بَِغْيِر َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوْا َعَذاَب اْلَحِريِق ﴾ ] آل عمران : 181 [ ﴿َيا َأيُّ
ْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم َيْحُكُم بِِه  دًا َفَجَزاء مِّ َتَعمِّ ْيَد َوَأنُتْم ُحُرٌم َوَمن َقَتَلُه ِمنُكم مُّ الَ َتْقُتُلوْا الصَّ
َيُذوَق َوَباَل  اَرٌة َطَعاُم َمَساِكيَن َأو َعْدُل َذلَِك ِصَيامًا لِّ نُكْم َهْديًا َبالَِغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ َذَوا َعْدٍل مِّ
ا َسَلف َوَمْن َعاَد َفَينَتِقُم الّلُه ِمنُْه َوالّلُه َعِزيٌز ُذو اْنتَِقاٍم ﴾ ] المائدة : 95 [.  َأْمِرِه َعَفا الّلُه َعمَّ
﴿اَل َيُذوُقوَن فِيَها اْلَمْوَت إاِلَّ اْلَمْوَتَة اأْلُوَلى َوَوَقاُهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم ﴾ ] الدخان : 56 [. 



284

سامر إسالمبولي

 كل معاين كلمة الذوق يف النصوص السابقة ال عالقة هلا بالتذوق اللِّساين من الطعومات 
وهي تذوق حقيقي سواء باجلسم أم بالنفس. 

﴿الَّ َيُذوُقوَن فِيَها َبْردًا َواَل َشَرابًا ﴾ ] النبأ : 24  [ ،  ويف هذا النص أتت كلمة الذوق 
للربد،  وهو شعور يف اجللد عىل مستوى واحد مع التذوق اللِّساين،  وكالمها تناول جزئي 
الختبار الشء والتوقف بعد ذلك،  ونفي الذوق عنهم هو نفي احلصول عليه كليًا من باب 

أوىل.  
وكلمة لباس أصلها لبس: 

ل:  صوت يدل عىل حركة الزمة متثاقلة. 
ع مستقر.  ب:  صوت يدل عىل حركة جتمُّ

س:  صوت يدل عىل حركة حرة غري مقيدة. 
باستقرار  عة  متجمِّ ثقيلة  حركة الزمة  هو  الصويت  الرتتيب  هبذا  )لبس(  كلمة  ومفهوم 
املفهوم احلقيقي لكلمة)لبس( نقول:  هو فعل يلزم الشء  منتهية بحركة حرة. ولتقريب 
بثقل ويتجمع عليه منته بحركة حرة. واالستخدام هلذه الكلمة مكوم بمفهومها أينام أتت 
حدث،   أو  واقع  عىل  يسقطها  حينام  منها  املتكلم  السياق،  ومعنى  اختلف  أو  اجلملة  يف 

نالحظ املفهوم احلقيقي للكلمة لسانيًا ظاهر وحيكم الداللة. 
َوَأنُتْم  ُكْم  لَّ لَِباٌس  ُهنَّ  نَِسآِئُكْم  إَِلى  َفُث  الرَّ َياِم  الصِّ َلْيَلَة  َلُكْم  ﴿ُأِحلَّ  تعالى:   قوله  انظر 
ُهنَّ ﴾ ] البقرة : 187 [ ، ﴿َيا َبنِي آَدَم َقْد َأنَزْلنَا َعَلْيُكْم لَِباسًا ُيَواِري َسْوَءاتُِكْم َوِريشًا  لَِباٌس لَّ

ُروَن ﴾ ] األعراف : 26 [. كَّ ُهْم َيذَّ َولَِباُس التَّْقَوَى َذلَِك َخْيٌر َذلَِك ِمْن آَياِت الّلِه َلَعلَّ
َفَكَفَرْت  َمَكاٍن  ُكلِّ  ن  مِّ َرَغدًا  ِرْزُقَها  َيْأتِيَها  ْطَمِئنًَّة  مُّ آِمنًَة  َكاَنْت  َقْرَيًة  َمَثاًل  الّلُه  ﴿َوَضَرَب 

بَِأْنُعِم الّلِه َفَأَذاَقَها الّلُه لَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف بَِما َكاُنوْا َيْصنَُعوَن ﴾ ] النحل : 112 [. 
ْوَن  الَِحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر ُيَحلَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ َه ُيْدِخُل الَّ ﴿إِنَّ اللَّ

فِيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلْؤُلؤًا َولَِباُسُهْم فِيَها َحِريٌر ﴾ ] الحج : 23 [.
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ــورًا ﴾  ــاَر ُنُش ــَل النََّه ــَباتًا َوَجَع ــْوَم ُس ــًا َوالنَّ ــَل لَِباس ْي ــُم اللَّ ــَل َلُك ــِذي َجَع ــَو الَّ ﴿َوُه
]الفرقــان : 47 [.

ْيَل لَِباسًا ﴾ ] النبأ : 10 [.  ﴿َوَجَعْلنَا اللَّ
امللتزمة  العالقة  بمعنى  لبعضهام،   لباس  عالقة  الرجل واملرأة  بني  احلميمية  العالقة 

عة باستقرار الشعور بينهام املتوجة باحلرية يف احلركة لكليهام.  املتجمِّ
فالليل لباس،  واللباس من حرير،  ولباس اجلوع واخلوف...  إلخ. 

أرأيت كيف يأيت مفهوم الكلمة حقيقة وحيكم صور استخدامها أينام أتت. 
ْطَمِئنًَّة َيْأتِيَها ِرْزُقَها  لننظر النص المعني بالدراسة ﴿َوَضَرَب الّلُه َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمنًَة مُّ
َكاُنوْا  بَِما  َواْلَخْوِف  اْلُجوِع  لَِباَس  الّلُه  َفَأَذاَقَها  الّلِه  بَِأْنُعِم  َفَكَفَرْت  َمَكاٍن  ُكلِّ  ن  مِّ َرَغدًا 

َيْصنَُعوَن﴾ ] النحل : 112 [.
التزام اجلوع واخلوف يف  بأنعم اهلل فعاقبه اهلل بمعاناة مؤقتة لالختبار حلالة  جمتمع كفر 
ن هذه احلالة باستقراٍر،  وحتركها يف املجتمع بشكل حر متزايد ومتناٍم جزاء  املجتمع، ومتكُّ

كفرهم. 

َس ﴾ ] التكوير :  18 [. ْبِح إَِذا َتنَفَّ 5 -  ﴿َوالصُّ
كلمة تنفس أصلها َنَفس التي تدل عىل حركة مستورة انفتحت بحرية،  وهلا صور كثرية 
اهلواء يف  الكائنات احلية مثاًل،  نالحظ عملية سرت  الذي خيرج من  النفس  الواقع مثل  يف 
دخوله وفتحه للرئتني وحركته احلرة فيهام،  ومن ثم خروجه من السرت إىل اخلارج بحرية،  

فهو نفس أثناء دخوله ونفس أثناء خروجه. 
النهار بشكل واضح،  انظر ملجيء الضوء من حالة  وكذلك الصبح وهو بداية إضاءة 
نقول  التي  الفيزيائية واحدة،  وهي  فالعملية  اجلو،   ليمأل  بحرية  وانفتاحه وحتركه  السرت 
فمتعددة،   الواقع  يف  العملية  هذه  ظهور  صور  أما  الثابت،   اللِّساين  الكلمة  مفهوم  عنها 

حسب مقصد املتكلم واحلدث الذي يعنيه بكالمه. 
اإلنسان يتنفس،  والصبح يتنفس. 
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َما َدَعْوُتُهْم لَِتْغِفَر َلُهْم َجَعُلوا َأَصابَِعُهْم فِي آَذانِِهْم َواْسَتْغَشْوا ثَِياَبُهْم  6 -  ﴿َوإِنِّي ُكلَّ
وا َواْسَتْكَبُروا اْستِْكَبارًا ﴾  ] نوح : 7 [. َوَأَصرُّ

الذي حيدد املعني بالكالم دائاًم هو مل اخلطاب،  وينبغي االنتباه عىل عدم وجود كلمة 
داللة  بني  كبري  والفرق  جعلوا(  كلمة)  هو  أتى  والذي  النص،   يف  أصابعهم(  )يدخلون 

الكلمتني،  واخلطاب يصف حالة مجاعية،  لذا؛  أتت كلمة )جعلوا أصابعهم(. 
واإلنسان جيعل  أصبعه يف أذنه حقيقة،  والذي حيدد حجم أو طول اإلصبع الذي جيعل 
يف األذن هو واقع فتحة األذن وليس الفاعل،  وفتحات األذن ختتلف سعتها  عند معظم 
الناس،  وبالتايل خيتلف حجم اإلصبع الذي جيعل يف األذن باختالف حجم فتحة األذن،  
واألصبع تكمن وظيفته يف هنايته احلرة املتحركة،  وبالتايل جعل األصبع يف األذن حقيقة 

وليس جمازًا. 

ِريَن َوُمنِذِريَن َوَأنَزَل َمَعُهُم اْلكَِتاَب  ًة َواِحَدًة َفَبَعَث الّلُه النَّبِيِّيَن ُمَبشِّ 7-  ﴿َكاَن النَّاُس ُأمَّ

بِاْلَحقِّ لَِيْحُكَم َبْيَن النَّاِس فِيَما اْخَتَلُفوْا فِيِه َوَما اْخَتَلَف فِيِه إاِلَّ الَِّذيَن ُأوُتوُه ِمن 
ِمَن  فِيِه  اْخَتَلُفوْا  لَِما  آَمنُوْا  الَِّذيَن  الّلُه  َفَهَدى  َبْينَُهْم  َبْغيًا  اْلَبيِّنَاُت  َجاءْتُهُم  َما  َبْعِد 

ْسَتِقيٍم ﴾ ] البقرة : 213 [. اْلَحقِّ بِإِْذنِِه َوالّلُه َيْهِدي َمن َيَشاُء إَِلى ِصَراٍط مُّ
ي الكائن احليُّ من  البرشى من كلمة برش التي تدل عىل مجع مستقر منترش مكرر.  وُسمِّ

بني آدم بالبرش؛  ألنه مجع مستقر عىل خلقه منترش يف األرض مكرر وجوده تكاثرًا. 
أتت  منترش مكرر،  ومن ذلك  بالَبرشة؛  ألنه مجع مستقر  اإلنسان  ي سطح جلد  وُسمِّ
ني( بمعنى  الشِّ بالبرشة،  ونقول:  برَشه ) دون تشديد  البرشة  التقاء  املبارشة بمعنى  كلمة 
القيام بنرش اجلمع املستقر بتكرار وهي عملية معروفة مثل برش الصابون أو اجلبن إىل قطع 

ناعمة. 
بشكل  به   يتعلق  بخرب  بإخباره شخصيًا  القيام  بمعنى  ني(  الشِّ بتشديد  ه)  ونقول:  برشَّ

مكرر،  وليس جمرد اإلعالم بأي خرب. 
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ُهم  ُرُهْم َربُّ والبرشى من هذا الوجه عامة يمكن أن تتعلَّق باخلري،  مثل قوله تعاىل:  ﴿ُيَبشِّ
ِقيٌم ﴾ ] التوبة : 21 [. ُهْم فِيَها َنِعيٌم مُّ نُْه َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَّ بَِرْحَمٍة مِّ

ـِر اْلُمنَافِِقيَن بِـَأنَّ َلُهْم َعَذابـًا َألِيمًا ﴾  ويمكـن أن تتعلَّـق بالـرش، مثـل قوله تعـاىل:  ﴿َبشِّ
.] 138 ]النساء : 

باخلري  تتعلَّق  عام  مفهوم  البرشى  بالرش؛  ألن  البرشى  تعلُّق  يوجد جماز يف  وبالتايل ال 
والرش عىل وجه احلقيقة. 

َيانِي  بِّ اْرَحْمُهَمـا َكَمـا َربَّ ْحَمـِة َوُقـل رَّ لِّ ِمـَن الرَّ 8 -  ﴿َواْخِفـْض َلُهَمـا َجنَـاَح الـذُّ
َصِغيـرًا ﴾ ] اإلسـراء : 24 [ .

جنح:  اجليم والنون واحلاء أصل يدل عىل جهد أو قوة مستورة مؤرجحة بشدة. 
وظهر معناها الثقايف يف ميل الشء بقوة إىل جهة مستورة بشكل مؤرجح غري مستقر،  
ومنه قولنا:  جنحت السفينة إىل الشاطئ،  إذا خرجت عن مسارها النظامي أو مكاهنا بقوة 
أدت هبا إىل الـتأرجح وفقدان توازهنا،  ونقول لإلنسان الذي يامرس عماًل غري سوي وال 

صواب:  إنه َجنح عن احلق،  ومنه اجلُنحة،  قال تعاىل:  
َف  َفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر الّلِه َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِه َأن َيطَّوَّ ﴿إِنَّ الصَّ
َع َخْيرًا َفإِنَّ الّلَه َشاِكٌر َعِليٌم ﴾ ] البقرة : 158 [ ،  بمعنى ال حرج عليه،  وال  بِِهَما َوَمن َتَطوَّ

حيسب ذلك مياًل عن احلق أو الصواب. 
ْطنَا  ا َفرَّ ٍة فِي األَْرِض َوالَ َطاِئٍر َيطِيُر بَِجنَاَحْيِه إاِلَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكم مَّ وقال تعالى:  ﴿َوَما ِمن َدآبَّ
ي عضو الطريان  ِهْم ُيْحَشُروَن ﴾ ] األنعام : 38 [ ،  وُسمِّ فِي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء ُثمَّ إَِلى َربِّ
إىل جسم  أسفل ضاًم  إىل  ينسرت  الذي  به،   القوة واجلهد  لتحقق  للطيور جناحًا؛   املتحرك 

الطائر،  ويعود إىل وضعه السابق مؤرجحًا بشدة. 
ذكر  بدليل  رضورة  اليد  غري  وهي  بغريه،   أو  بالريش  هلا  عالقة  ال  َجناح  كلمة  إذًا؛    
َغْيِر  ِمْن  َبْيَضاء  َتْخُرْج  َيَدَك إَِلى َجنَاِحَك  الكلمتني يف نص واحد،  قال تعاىل:  ﴿َواْضُمْم 
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ُسوٍء آَيًة ُأْخَرى ﴾ ]  طه : 22 [ ،  بمعنى لصق اليد باجلنب بقوة بعظام الصدر. 
إَِلْيَك  َواْضُمْم  ُسوٍء  َغْيِر  ِمْن  َبْيَضاء  َتْخُرْج  َجْيبَِك  فِي  َيَدَك  ﴿اْسُلْك  تعالى:   وقال   
ُهْم َكاُنوا َقْومًا َفاِسِقيَن ﴾  بَِّك إَِلى فِْرَعْوَن َوَمَلِئِه إِنَّ ْهِب َفَذانَِك ُبْرَهاَناِن ِمن رَّ َجنَاَحَك ِمَن الرَّ

] القصص: 32 [.
اسلك يدك يف جيبك بمعنى أدخلها إىل آخر نقطة ممكنة يف فتحة ثيابك،  فتخرج بيضاء 
ة للناظرين من غري مرض أو عيب،  وبعد ذلك اضمم جناحك إليك وهو اجلزء األعىل  ُمشعَّ
ى العضد ولصقه بعظام الصدر اجلانبية،  وذلك إلرجاع اليد البيضاء إىل  من اليد الذي ُيسمَّ
ل العصا إىل ثعبان-   برهانان لك إلثبات نبوتك  طبيعتها،  وهذه اآلية والتي قبلها -   حتوُّ

وصدقك لفرعون. 
ونأيت اآلن إىل النص املعني بالدراسة ونفي املجاز عنه،  وهو:  ﴿َواْخِفْض َلُهَما َجنَاَح 

َيانِي َصِغيرًا﴾ ]اإلسراء:24[.  بِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ ْحَمِة َوُقل رَّ لِّ ِمَن الرَّ الذُّ
وشدته  اإلنسان  لقوة  اسم  هو  جنح(   ( جذرها  مفهوم  حسب  )جناح(  كلمة  مفهوم  
املستورة املؤرجة بشدة،  يطلب اهلل من األبناء أن خيفضوا هذه القوة والشدة،  ويسرتوها 
أمام والدهيم،  وُيظهروا هلم الذل الذي يعني:  توجيه القوة والدفع ملتصقًا بثقل يف خدمة 

الوالدين من الرمحة واللني والعناية. 
لعضو  اسم  أهنا  كلمة )جناح(  أتى من حرص مفهوم  إنه  اجلناح؟  كلمة  املجاز يف  فأين 

الطريان الذي يكسوه الريش وهو معنى هزيل مضحك سطحي ال قيمة علمية له البتة. 
 فاألصل يف مفهوم الكلمة هو املفهوم اللِّساين الذي يأيت من اجلذر،  وبعد ذلك مالحظة 

اختالف املعنى مكومًا باملفهوم اللِّساين من خالل السياق وإسقاطه عىل مل اخلطاب. 
ْثنَى َوُثاَلَث  َماَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل اْلَماَلِئَكِة ُرُساًل ُأولِي َأْجنَِحٍة مَّ ِه َفاطِِر السَّ ﴿اْلَحْمُد لِلَّ

َه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾ ]فاطر :1[ . َوُرَباَع َيِزيُد فِي اْلَخْلِق َما َيَشاُء إِنَّ اللَّ
املحركة  القوى  امتالك  تعدد   عىل  تدل   ) َوُرَباَع...  َوُثاَلَث  ْثنَى  مَّ أجنحة  )أويل  كلمة 
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للمالئكة،  وذلك مثل تعدد املحركات للطائرة،  وال عالقة  للجناح الريش  بذلك قط،  
فهو معنى سطحي وخيال طفويل. 

َماء َواأْلَْرُض َوَما َكاُنوا ُمنَظِريَن ﴾ ]الدخان: 29[.  9 -  ﴿َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ
البكاء من بكى،  وهي تدل عىل مجع حركة باستقرار تظهر بضغط خفيف  بشكل إثارة 

وامتداد زمانية ومكانية. 
اإلنسان  يف  املعنوية  أو  املادية  سواء  احلركات  يف  االنفعال  هذا  العرب  الحظ  وعندما   
قالوا:  بكى باأللف املقصورة تعني نزول الدموع،  من باب تسمية الشء بمآله  الغالب 
تدفع  التي  أو احلزن  األمل  بسبب  النفسية  االنفعال  السابق حالة  بقوهلم  عليه،  ويقصدون 
ى بكاء،  فيمكن أن  اجلسم لالنفعال معه فينزل الدموع،  وليس كل حالة نزول الدمع يسمَّ

ى بكاء.  تنزل الدموع من حالة انفعال الضحك الشديد،  فهذا ال يسمَّ
وال يشرتط للبكاء أن تنزل الدموع،  ألن األصل يف مفهوم البكاء هو احلالة االنفعالية 
التأثر بحركة أو فعل كالصوت أو نزول دموع  يف داخل الشء وتأثره التي يعقبها ظهور 
أو كالمها،  وعندما يضاف البكاء لإلنسان يكون التأثر ناتج عن شعور واعي،  أما عندما 

يضاف لغري اإلنسان فال يوجد شعور،  وإنام يوجد حالة انفعال فقط. 
وعند دراسة اخلطاب القرءاين ال ُبدَّ من استحضار أن كالم اهلل حق،   وهو صادق فيام 
يقول سواء تعلَّق اخلطاب بخرب موضوعي أو قصة تارخيية،  ويصوغ الكالم بإحكام دون 
عبث وال حشو،  وهذا يقتيض من الباحث يف القرءان أن يتقيَّد بذلك أثناء دراسته وال ينفي 
عن اخلطاب القرءاين أيَّ صفة مما سبق،  وجيتنب الفهم السطحي أو الشائع بني الناس ملعنى 
كلمة  لكثرة االستخدام هلا عىل وجه  واحد من الوجوه اللِّسانية،  فهذا االستخدام الشائع 
ملعنى  اللِّسانية   األخرى  األوجه  صواب  ينفي  وال  حيكمه  وال  القرءاين  اخلطاب  يقيد  ال 

الكلمة،  وتظهر األوجه األخرى من خالل السياق وتعلق اخلطاب بمحله من الواقع. 
لنقرأ كيف أتت كلمة البكاء يف القرءان: 

﴿َوَجاُؤوْا َأَباُهْم ِعَشاء َيْبُكوَن ﴾  ]يوسف:16[،  نالحظ من خالل احلدث التمثييل  •



290

سامر إسالمبولي

أن إخوة النبي يوسف تظاهروا بالبكاء،  سواء نزلت الدموع منهم أو مل تنزل وذلك 
تعبريًا عن حزهنم لفقد أخيهم يوسف.  

الضحك،   • مقابل  البكاء  كلمة  أتت  ]النجم:60[،    ﴾ َتْبُكوَن  َواَل  ﴿َوَتْضَحُكوَن 
وتعني:  حالة التأثر واالنفعال واالهتمام بالحدث. 

ْن َحَمْلنَا َمَع ُنوٍح َوِمن  • ِة آَدَم َوِممَّ يَّ َن النَّبِيِّيَن ِمن ُذرِّ ُه َعَلْيِهم مِّ ِذيَن َأْنَعَم اللَّ ﴿ُأْوَلِئَك الَّ
وا  ْحَمن َخرُّ ْن َهَدْينَا َواْجَتَبْينَا إَِذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُت الرَّ ِة إِْبَراِهيَم َوإِْسَراِئيَل َوِممَّ يَّ ُذرِّ
دًا َوُبِكّيًا ﴾]مريم: 58 [،  بمعنى:  سارعوا للخضوع ملضمون اآليات  أمرًا أو  ُسجَّ
هنيًا أو علاًم وتعظياًم أو اكتشافًا ودراسة وتفاعلوا بذلك وتأثروا بحياهتم وسلوكهم. 

ونأت اآلن لدراسة النص املعني حسب قواعد اخلطاب القرءاين: 
َماء َواأْلَْرُض َوَما َكاُنوا ُمنَظِريَن ﴾ ]الدخان:29 [.  ﴿َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ

بداية؛  الكالم حق وصدق وال يوجد عبث وال حشو وهو مكم الصياغة،  وهذا يقتيض 
نفي الرتادف واملجاز واالعتباط عن اخلطاب القرءاين. 

السامء واألرض ال شعور لدهيام،  وهذا ينفي عنهام حالة التأثر االنفعايل الواعي،  ويثبت 
هلام حالة االنفعال والتأثر السنني،  يعني:  ال يوجد حالة إظهار احلزن ونزول الدموع  املعنى 
املرتبط باإلنسان والشائع يف االستخدام،  وال يصح القول: إن ذلك كالم جمازي،  ألن ذلك 
ينفي عن اخلطاب القرءاين  صفة احلق والصدق يف خربه وموضوعه،   ما يؤكد أن املعنى 
لبكاء السامء واألرض هو حقيقة وصدق بصورة أخرى غري صورة بكاء اإلنسان الختالف 
فوقك،   املمتد  الشء  أو  والُبعد  املجال  عىل  تطلق  القرءان  يف  السامء  كلمة  بينهام.   املاهية 

ة صور منها السحاب والغيوم املحملة باملاء.  وأتت يف القرءان بعدَّ
َماَواِت بَِغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها َوَأْلَقى فِي اأْلَْرِض َرَواِسَي َأن َتِميَد بُِكْم َوَبثَّ فِيَها   ﴿َخَلَق السَّ

َماِء َماًء َفَأنَبْتنَا فِيَها ِمن ُكلِّ َزْوٍج َكِريٍم ﴾ ]لقمان:  10 [.  ٍة َوَأنَزْلنَا ِمَن السَّ ِمن ُكلِّ َدابَّ
ـَماِء َمـاًء َطُهورًا ﴾  َياَح ُبْشـرًا َبْيـَن َيَدْي َرْحَمتِـِه َوَأنَزْلنَا ِمَن السَّ ِذي َأْرَسـَل الرِّ ﴿َوُهـَو الَّ

]الفرقان:48[. 
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بَِخاِزنِيَن﴾  َلُه  َأنُتْم  َوَما  َفَأْسَقْينَاُكُموُه  َماًء  َماِء  السَّ ِمَن  َفَأنَزْلنَا  َلَواِقَح  َياَح  الرِّ ﴿َوَأْرَسْلنَا 
]الحجر:22[. 

معروف يف الواقع أن املاء ينزل من السحاب والغيوم،  وهذا يدل عىل أن السحاب هو 
سامء لنا  كونه  ُبعدًا ممتدًا فوقنا،  وبكاء السامء يعني بكاء السحاب،  ويكون ذلك البكاء  من 
خالل انفعال السحاب سننيًا وتأثره بذلك،  فينتج عن ذلك الضغط نزول املاء،  فهي حالة 

بكاء حقيقية لسانيًا وواقعيًا. 
 أما بكاء األرض فنالحظه بالنص هذا: 

ِذي  الَّ إِنَّ  َوَرَبْت  ْت  اْهَتزَّ اْلَماء  َعَلْيَها  َأنَزْلنَا  َفإَِذا  َخاِشَعًة  اأْلَْرَض  َتَرى  َأنََّك  آَياتِِه  ﴿َوِمْن 
ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴾ ]فصلت:39[.   َأْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمْوَتى إِنَّ

ْت َوَرَبْت َوَأنَبَتْت ِمـن ُكلِّ َزْوٍج  ﴿ َوَتـَرى اأْلَْرَض َهاِمـَدًة َفـإَِذا َأنَزْلنَا َعَلْيَهـا اْلَماء اْهَتـزَّ
َبِهيـٍج ﴾ ]الحج:5[. 

عندما ينزل املاء عىل األرض هتتز وتتأثر وتنفعل فتنبت الزرع،  وهذه العملية اإلحيائية 
لألرض هي حالة بكاء هلا حقيقًة لسانًا وواقعًا. 

ُمنَظِريَن﴾  َكاُنوا  َوَما  َواأْلَْرُض  َماء  السَّ َعَلْيِهُم  َبَكْت  ﴿َفَما  النص:  معنى  ويصير 
]الدخان:29[،  نفي نزول املاء عليهم،  وطبيعي أن تنتفي حياة الرتبة وينتفي نبات الزرع،  

وذلك عقوبة هلم. 
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التشبيه في القرءان حقيقة وليس مجازًا

فاملجاز هو  ليس كذلك،   املجاز،  والصواب  التشبيه هو من  أن  املتعلِّمني  يظن بعض 
جتاوز احلقيقة إىل معنى يقصده املتكلم خالف املعنى اللِّساين الذي يدل عليه  مبنى الكالم،  
قد يكون كذبًا أو خطًأ أو مبالغة،  نحو قوهلم:  زيد محار،  ويقصدون أنه بليد أو غبي أو 
املتكلم،   قصدها  التي  املعاين  تلك  تعني  ال  لسانيًا  محار  كلمة  أن  العلم  مع  الفهم،   بطيء 
ويقولون:  هذا من البالغة ومجال األسلوب،  وهو جماز يف التعبري يعتمد عىل فهم املتلقي 

للخطاب. 
القرءاين هو خطاب  أن اخلطاب  القرءاين،  وفاهتم  يطبقون ذلك عىل اخلطاب  وذهبوا 
يقوم عىل احلق والصدق،  وال يستخدم الكذب واخلطأ واملبالغة يف خربه،  أو يف صياغة 
أحكامه،  هل يمكن أن يأيت نص لساين متعلق بحكم رشعي بصيغة جمازية،  ويرتك فهمه 

للمتلقي،  ولكل فهمه حسب مستواه العلمي واإلدراكي،  وكيف يتم حساب الناس؟
هل يمكن أن يأيت خرب متعلق باهلل وأسامئه احلسنى وأفعاله بصيغة لسانية جمازية،  ويرتك 

فهمها ودراستها للناس؟
هل يمكن أن يأيت خرب متعلق بالكون وحركته وقوانينه بصيغة لسانية جمازية؟

هل يمكن أن يأيت خرب متعلق بالقصص التارخيي بصيغة لسانية جمازية؟
هل يمكن أن يعبث اهلل مع الناس أو يمزح معهم أو يتكلم بشكل مبالغ فيه متجاوزًا 

احلقيقة،  أو خالف احلقيقة أو اخلرب كله ال عالقة له بالواقع ؟
هل يمكن صياغة العلوم التطبيقية والنظرية مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء بصياغة 

لسانية جمازية؟
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أسلوب املجاز عبث وهلو وقصور يف اخلطاب، وهو خاص بحديث الناس فيام بينهم،  
القرءان منزه عنه متامًا،  ومن يقول بوجود املجاز يف القرءان يقع يف  هدم اخلطاب القرءاين 

من حيث ال يشعر،  وينفي صفة العلمية واحلق والصدق عنه. 
اخلطاب القرءاين هو خطاب متعلق بالكون وما فيه،  ويدرس حسب سنن الكون كآفاق 

وأنفس،  فهل رأيتم يف الكون شيئًا جمازيًا حتى ينعكس عىل القرءان ويظهر يف أسلوبه؟
انظروا لدقة استخدام التشبيه يف القرءان،  وال تنسوا أن املتكلم عليم حكيم.  

ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا بْئَس َمَثُل اْلَقْوِم  ِذيَن ُحمِّ ﴿َمَثُل الَّ
ُه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّالِِميَن ﴾]الجمعة:5[.  ِه َواللَّ ُبوا بِآَياِت اللَّ ِذيَن َكذَّ الَّ

مل  الصفة  وحتديد  به،  واملشبه  الكاف،   حرف  التشبيه  وأداة  املشبه،  وجود  الحظوا 
التشبيه،  هذه أربع عنارص للتشبيه ما ينبغي أن ينتفي منها أي عنرص، ويكون اخلرب والصياغة 

حق وصدق،  وليس عبثًا وال هزالً،  وال خالف احلقيقة،  وال مبالغة. 
 لنفرتض االحتامالت التي يضعها أهل املجاز،  ويدعون أهنا بالغة جمازية مع افرتاضنا 

أهنم عقالء وعلامء وحكامء وصادقني فيام يقولون. 
الذين . 1 أن  ) مثل احلامر حيمل أسفارًا( نالحظ  التشبيه حيث تصري اجلملة  أداة  حذف 

التوراة عىل ظهورهم،  وهذا  الشكل،  ومل يضعوا  ليسوا مثل احلامر يف  التوراة  محلوا 
يعني أن اجلملة خالف احلقيقة والواقع. 

ِذيَن مُحُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ . 2 حذف كلمة املثل من اجلملة وتعديل صياغتها لتناسب احلذف )الَّ
مَلْ حَيِْمُلوَها ُهْم مَحرٌِي(،  وهذه الصياغة كذب يف الواقع وخالف احلقيقة،  ألن التوراة مل 

حيملها احلمري،  وإنام محلها بنو إرسائيل. 
حذف الصفة املشبه هبا واالكتفاء بكلمة) كمثل احلامر(،  نالحظ أن اجلملة قارصة ومل . 3

يتم املعنى عند السامع، ومل يعلم ما هي الصفة املشبه هبا باحلامر؛  ألن الكائن له نوعان 
من الصفات إجيابية ومدح مثل الصرب والتحمل،  وسلبية للذم مثل الغباء والبالدة،  

فهم كمثل احلامر بأي صفة مدح أو ذم؟
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للواقع . 4 مطابقة  ومكمة  دقيقة  األربعة  بعنارصها  للتشبيه  القرءان  صياغة  أن  نالحظ 
وتوصل املعنى من خالل املبنى وإسقاط املعنى عىل مل اخلطاب دون أيِّ تدخل من 
املتلقي للخطاب،  بخالف أسلوب الناس املجازي،  فال تعرف ما يقصدون إال من 
خالل التواضع واالصطالح فيام بينهم؛ ألن مبنى كالمهم ال يدل عىل احلقيقة،  ومن 
ال يعرف اصطالحهم ال يفهم اخلطاب،  بينام خطاب اهلل ليس اصطالحيًا وال عبثًا،  

وهو قابل للفهم والدراسة من قبل الناس مجيعًا. 
اقرؤوا أيضًا اخلطاب القرءاين هذا لتأكيد الفكرة وتوضيحها: 

اْلَكْلِب  • َكَمَثِل  َفَمَثُلُه  َهَواُه  َبَع  َواتَّ إَِلى األَْرِض  َأْخَلَد  َوَلـِكنَُّه  بَِها  َلَرَفْعنَاُه  ِشْئنَا  ﴿َوَلْو 
ُبوْا بِآَياتِنَا َفاْقُصِص  ِذيَن َكذَّ لَِك َمَثُل اْلَقْوِم الَّ إِن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْتُرْكُه َيْلَهث ذَّ

ُروَن ﴾]األعراف:176[. ُهْم َيَتَفكَّ اْلَقَصَص َلَعلَّ
الحظوا وجود عنارص التشبيه األربعة: 

املشبه:  اإلنسان الذي خيلد إىل األرض ويتبع هواه. . 1
أداة التشبيه)كمثل(. . 2
املشبه به:  الكلب. . 3
ْكُه َيْلَهث. . 4 ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َترْتُ الصفة املشبه هبا:  إِن حَتْ

َن اْلِجنِّ َواإِلنِس َلُهْم ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهوَن بَِها َوَلُهْم َأْعُيٌن  • ﴿َوَلَقْد َذَرْأَنا لَِجَهنََّم َكثِيرًا مِّ
الَّ ُيْبِصُروَن بَِها َوَلُهْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن بَِها ُأْوَلـِئَك َكاألَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْوَلـِئَك ُهُم 

اْلَغافُِلوَن ﴾]األعراف:179[. 
عنارص التشبيه األربعة: 

اجلن واإلنس الذين ال يستخدمون قلوهبم وأعينهم وآذاهنم رغم وجودها. . 1
أداة التشبيه حرف الكاف )كاألنعام(. . 2
املشبه به:  األنعام. . 3
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الصفة املشبه هبا عدم الفقه والفهم. . 4
 أما الفرق بني وجود أداة التشبيه الكاف متصلة مع كلمة املثل)كمثل( وانفرادها دون 

كلمة املثل فهو: 
به  املشبه  مع  يشرتك  املشبه  أن  إىل  يؤدي  )كمثل(  املثل  كلمة  مع  متصلة  الكاف  وجود 
َيْحِمُلوَها  َلْم  ُثمَّ  التَّْوَراَة  ُلوا  ِذيَن ُحمِّ الَّ )َمَثُل  بشكل جزئي مذكور يف سياق الكالم،  نحو 

َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا( يوجد بينهما مثلية في شيء معين. 
َن  مِّ َكثِيرًا  لَِجَهنََّم  َذَرْأَنا  املثل، نحو ﴿َوَلَقْد  ( دون كلمة  )الكاف  التشبيه  أداة  انفراد  أما 
اْلِجنِّ َواإِلنِس َلُهْم ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهوَن بَِها َوَلُهْم َأْعُيٌن الَّ ُيْبِصُروَن بَِها َوَلُهْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن 

بَِها ُأْوَلـِئَك َكاألَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَغافُِلوَن ﴾ ]األعراف:179[. 
نالحظ استغراق التشبيه يف املشبه به بشكل كبري،  بل جتاوزوهم ضالالً. 

ومع ذلك يقول أهل اللغة واالعتباط:  التشبيه البليغ وصوره: 
هو ما حذفت منه أداة التشبيه والوجه معًا، وهو أعىل املراتب بالغة. 

  لنطبق ذلك عىل النص القرءاين ونحذف العنرصين لنحصل عىل تشبيه بالغي،  كام  زعموا: 
 هذا نص التشبيه القرءاين املتدين بالتشبيه عن النوع األعىل املزعوم عند أهل اللغة واالعتباط: 

ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا( ِذيَن ُحمِّ )َمَثُل الَّ
ِذيَن  الَّ يصري)َمَثُل  أسفارًا(  حيمل   ( به  املشبه  والوجه  الكاف،   التشبيه  أداة  حذف  بعد 

ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُلوَها مثل اْلِحَماِر(! ُحمِّ
ان عن احلقيقة ؟ هل داللة النصني واحدة يعربِّ

هل نص أهل االعتباط فعاًل أرقى وأعىل بالغة من صيغة التشبيه القرءانية؟
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الفرق بين الخطاب اإللهي والخطاب اإلنساني

يأخذ اخلطاب صفة املتكلم،  فيوجد خطاب عامل،  ويوجد خطاب إنسان عادي،  ويوجد 
خطاب طفل،  واجلميع يستخدم األصوات اللِّسانية ذاهتا)األبجدية(،  ويركب منها كلامت 
ومن الكلامت يركب مجل،  ومع ذلك نجد تفاوتًا كبريًا جدًا يف مستوى الصياغة اللِّسانية 
بينهم،  ويرجع ذلك لتفاوت علمهم وتفكريهم ورؤيتهم،  وهذا التفاوت يقتيض اختالفًا 
يف التعامل مع خطاباهتم ودراستها،  فال يصح دراسة نص صدر من طفل ونعطيه أبعادًا 

عميقة من املعاين والدالالت تفوق عقل الطفل وعلمه. 
املبنى  عىل  وليس  واملقصد،   املعنى  عىل  الناس  خطابات  مع  نتعامل  أننا  يعني  وهذا 
العلمي  املتكلم  مستوى  َوْفَق  اخلطاب  مع  أيضًا  ونتعامل  رضورة،   لقصورها  والصياغة 
حتى نستطيع أن نوسع الفهم والدراسة ونأخذ النص بجدية ودقة،  ومع ذلك يبقى النص 
قارصًا للزوم صفة القصور والعجز واملحدودية للمتكلم يف علمه وتعبريه ال يستطيع أن 

يصيب احلقيقة كاملة أو يعربِّ عنها بإحاطة زمكانية مستمرة. 
أما اخلطاب اإلهلي الثابت قطعًا كمصدرية هلل، فيختلف التعامل معه الختالف صفات 
املتكلم من حيث العلم بكل يشء والقدرة عىل كل يشء،  وهذا يقتيض استخدام األصوات 
ب اجلمل،   ب الكلامت منها ومن الكلامت يركِّ اللِّسانية ذاهتا التي يستخدمها اإلنسان،  ويركِّ
ولكن بصفة علمية وإحكام حيث حيمل املبنى الصويت املعنى املقصود من قبل املتكلم ال 
ينفك عنه،  ناهيك عن تصوير املعنى للحدث كام هو يف الواقع بشكل حق وصدق ال يوجد 
فيه جماز وال اعتباط وخيضع لنظام منطقي يف دراسته، وهذا يقتيض أن نتعامل مع اخلطاب 
اإلهلي بداية من املبنى،  وندخل منه إىل املعنى،  وندرسه من خالل ربط اخلطاب بمحله من 
الواقع،  وكل مبنى مقصود بذاته،  وإذا اختلف املبنى اختلف املعنى رضورة لإلحكام الذي 
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اعتباطيًا مثل خطاب  انتقض اخلطاب اإلهلي،  وصار خطابًا عبثيًا  النص،  وإال  قام عليه 
الناس لبعضهم. 

ومن جراء اختالف املستوى العلمي بني املتكلمني يف االستخدام لألصوات وتركيب 
الكالم يف اجلمل والتعبري عن املقصد ظهر اختالف يف قواعد دراسة اخلطابني،  اخلطاب 

اإلنساين واخلطاب اإلهلي. 
اخلطاب اإلنساين يقوم عىل جمموعة من القواعد:  •

التعامل مع املعنى والتساهل باملبنى. . 1
يقوم عىل إحالل أي كلمة بدل أي كلمة لقصور املتكلم عن استحضار الكلمة املناسبة . 2

للتعبري عن املعنى واملقصد بشكل مكم وعلمي، وهذا شائع باسم الرتادف خطًأ.  
يقوم عىل املجاز،  وهو استخدام كلامت تعبريية اصطالحية لتدل عىل أمور أخرى ال . 3

اللِّساين للكلمة،  وال تدل عىل املعني بالكالم،  وهذا يعني اعتباط  عالقة هلا باملعنى 
عن  والصدق  احلق  صفة  ونفي  واملتلقي  باملتكلم  خاص  واصطالح  االستخدام  يف 

اخلطاب. 
وهذه القواعد املتعلقة باخلطاب اإلنساين ال ُيستثنى منها أحٌد وال حتى النبيني! 

اخلطاب اإلهلي يقوم عىل جمموعة من القواعد:  •
إحكام املبنى؛  ألنه حيمل املعنى،  ولذلك ال يوجد تساهل يف املبنى أبدًا وهو مفوظ . 1

من التحريف. 
يقوم عىل قاعدة كونية علمية منطقية ) إذا اختلف املبنى اختلف املعنى( وهذا يقتيض . 2

القرءان خطًأ  الرتادف يف  بنفي  النص منطقيًا ولسانيًا وواقعيًا،  واشتهر ذلك  إحكام 
نتيجة اخلطًأ السابق يف خطاب الناس. 

يقوم عىل احلق والصدق يف اخلطاب،  ال يوجد فيه كذب أو مبالغة أو عبث أو اعتباط . 3
يف التعبري. 
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ولوجود الفرق بني قواعد اخلطابني ال تصح مقولة:  إن اخلطاب اإلهلي نزل بلغة الناس 
وينبغي أن نفهمه حسب قواعد خطاب الناس،  فهذا عمل غوغائي،  وخطأ فاحش يصيب 
اجلهل  باب  ويفتح  سطحيًا،   قارصًا  جمازيًا  اعتباطيًا  خطابًا  وجيعله  مقتاًل  اإلهلي  اخلطاب 
ر لكل َمْن هبَّ ودبَّ أن يفهم حسب مزاجه،  ويبدل الكلامت مل بعضها،  كام أنه  والتصوُّ

ال يصح دراسة خطاب الناس بقواعد اخلطاب اإلهلي،  فلكل منهام قواعده يف الدراسة. 
وهذا يوصلنا إىل أن خطاب الناس الذين نزل عليهم القرءان،  ومنهم النبي نفسه،   هو 
حتكم  منطقية  لقواعد  نسبيًا  وخيضعون  العربية  األصوات  يستخدمون  كوهنم  عريب  لسان 
خطاهبم مثل نظام النحو،  بينام اخلطاب اإلهلي نزل بلسان عريب مبني! خطاب علمي مكم 
العربية،   األصوات  استخدام  إال من حيث  القوم  بلسان  ينزل  ومل  فلسفي،   منطقي كوين 

ولكنه استخدمها َوْفَق مستوى املتكلم،  فظهر الفرق بني اخلطابني رضورة. 
اخلطاب  ينقض  اإلهلي  اخلطاب  لفهم  ومعيارًا  حكاًم  القوم  لسان  جعل  عىل  يرص  فمن 
خطابًا  وجيعله  والصدق  احلق  وصفة  والعلمية  الصالحية  عنه  وينفي  أصله،   من  اإلهلي 
برشي  خطاب  إنه  يقول:   من  كمثل  مثله  ويصري  النتيجة،   حيث  من  البرش  خطاب  مثل 
ومن تأليف النبي ممد َوْفَق مستواه املعريف وُيدرس تارخييًا حسب املستوى السائد حينئذ،  
وهذا ذاُت مفهوم السلفيني الذي يقول: ) وجوب تقييد فهم الكتاب والسنة بفهم السلف( 

ويقصدون بالسلف جمتمع الصحابة فقط!! 
فاألمر عىل درجة من اخلطورة،  وهو أمر دقيق ومكم وينبغي فهمه. 
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كيف ندرس نصًا لسانيًا

التي شكلت  العنارص  نتعامل أو نعرف  دراسة نص أو كالم جهة معينة يقتيض منا أن 
حتليل  وعند  للكلامت،   املعنى  وحتديد  النص،   دراسة  مفتاح  هي  معرفتها  ألن  النص؛  
احلدث نصل إىل أنه يوجد أربع عنارص  جيب عىل الباحث أن يعرفها وهي:  املتكلم،  الدال،  

املدلول عليه،  املتلقي للخطاب. 
 املتكلم:  هو الذي صدر منه النص بناء عىل مستواه العلمي وقدراته. 

 الدال:  هو مبنى النص صوتيًا الذي حيمل مقاصد املتكلم )النص اللِّساين(. 
 املدلول عليه:  هو مل تعلُّق النص الذي يدور عليه املعنى ) الواقع(. 

امُلخاطب:  هو املتلقي للخطاب ويتفاعل معه،  وحياول أن يفهمه حسب قدراته الفهمية. 
 لذا؛  ينبغي عىل الدارس للنص أن يستحرض هذه العنارص األربعة أثناء دراسة النص،  
ومعرفة مستوى علم املتكلم،  وملن يوجه خطابه وصفات خطابه،  ومعرفة الدال ومعرفة 

املدلول عليه،  ومعرفة مستوى املتلقي للخطاب وقدراته الفهمية. 
مسوسًا  وواقعًا  لسانيًا  مبنًى  خيتار  طفل  خطاب  به  يريد  نصًا  املتكلم  يؤلف  فعندما   
واضحًا يناسب قدرات فهم الطفل ليتفاعل معه،  وعندما يؤلف املتكلم نصًا خياطب به 
طالب علم ذوي مستوى عاٍل خيتار مبنًى لسانيًا يتعلق بواقع علمي ليتفاعل الطالب معه.  
فلذلك ينبغي العلم بمستوى املتكلم وصفات خطابه حتى نستخدمها يف فهمه ودراسته من 

خالل تعلُّق خطابه باملدلول عليه من الواقع الذي قصده املتكلم،  لننظر مثاًل: 
-   املتكلم طفل:  رضب زيد عمرًا عىل رأسه،  وهذا يعني أن علمه مدود جدًا ويميل 
للتجسيد واملحسوس دائاًم وال جيرد كالمه،  واملدلول عليه )مل تعلُّق كالمه( هو رأس 
عمر،  وهذا يعني أن داللة كلمة )رضب( أتت بمعنى مادي مسوس،  وتدل عىل إيقاع يشء 
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عىل يشء يرتك فيه أثرًا،  وهذا يعني هوى عىل رأس عمٍرو يشء مادي ترك فيه أثر الرضب،  
وداللة الرضب املادي املحسوس الذي يستخدمه الطفل يكرب معه ويصاحبه ويستخدمه يف 
حياته عندما يستخدم كلمة )رضب( أو يسمعها؛  ما جيعل املعنى املادي املحسوس للكالم 
هو األول واألصل يف فهمه بداية،  وعندما يكرب وترتاكم خرباته الفهمية يتوسع استخدام 
داللة معنى الكالم فيضيفه للمعنى املادي وال يلغيه،  مثاًل -   كالم إنسان كبري:  رضب 
وبدأ جيرد كالمه  أرقى من علم طفل ومستواه  املتكلم ومستواه  فعلم  زيد جتارة عمٍرو،  
قلياًل بام يناسب علمه وقدراته الفهمية،  فاستخدم كلمة )رضب( بداللة معنوية وليست 
مادية مسوسة،  وقصد أن زيدًا قام بعمل معني أثَّر عىل جتارة عمٍرو فأصاهبا باخلسارة أو 
الكساد،  واملالحظ أنه عندما علمنا أن املتكلم شخص كبري وليس طفاًل واملدلول عليه هو 
ه فهمنا من املعنى املادي املحسوس الطفويل إىل معنى أرقى وجمرد  التجارة،  وهذا األمر وجَّ

عن املادية.  
تالحظون أن مستوى معنى الكالم يرجع ملستوى علم املتكلم،  فكلام ازداد علاًم ارتفع 
السطحية واجلمود والتجسيد،  لذلك من الرضوري  مستوى خطابه وداللته وابتعد عن 
نتعامل معه وبأي أدوات  املتكلم قبل دراسة النص حتى نعرف كيف  جدًا أن نعرف من 
ندرسه،  وكذلك ينبغي أن نعرف مل تعلُّق اخلطاب من الواقع لنفهم داللة الكلمة:  هل 
هي معنى مادي أم معنى معنوي.  وإن أردنا دراسة نص وال نعرف مستوى املتكلم ينبغي 
أن ندرس الدال واملدلول عليه بوقت واحد من منظور زمن املتكلم )تارخييًا(،  وإن مل نعرف 
تاريخ النص،  تصري معرفة النص ظنية وختضع ألفهام كثرية جدًا حسب طبيعة علم املتلقي،  
وال يكون فهم أحدهم حجة عىل فهم آخر،  خاصة إن كانت األصوات اللِّسانية اعتباطية 

وتركيب املبنى اعتباطيًا،  ومع كل ذلك يبقى املدلول عليه )الواقع( هو احلكم حينئذ. 
والذي يقول باملجاز نالحظ أنه اعتمد عىل طريقة تعامل الطفل مع الكالم بمعنى أنه 
ر التجسيد له يف الواقع بداية،  فيضطر أن هيرب من  جمرد أن يسمع أو يقرأ كالمًا معينًا يتصوَّ
هذه احلالة الطفولية ويرتقي بفهمه إىل معنى معنوي أو مناسب للواقع؛  ألن املعنى املادي 
املحسوس مل يقبله عقله والواقع، فقال:  إن الكالم جمازي ويقصد به كذا وكذا،  الذي جيعل 
داللة األلفاظ عىل معانيها بالطبع ال بالوضع،  خيرج عن طبيعة العقل سواء علم بذلك أو 

مل يعلمه. 
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خطأ لساني يقع فيه معظم الباحثين
  

عندما يتناول بعض الباحثني وبعض أصحاب املعاجم دراسة معنى كلمة لسانيًا يظنون 
أن استخدام الكلمة عىل معنى معني أو ما يالزم الكلمة يف الواقع من حصول لفعل معني 
ولتوضيح  الدراسة،   يف  بتثبيته  ويقومون  الكلمة،   معنى  هو  املعني  الفعل  تطبيق  نتيجة 

الفكرة نأت بمثل كلمة )رضب(. 
ارضبوا  مثل:   معني  بسياق  تستخدم  عندما  )رضب(  كلمة  أن  الباحثني  بعض  الحظ 
اخلمور عىل اآلنية،  يظهر فعل التغطية لزومًا كنتيجة لفعل الرضب،  فقال:  إن داللة كلمة 
رضب هي غطَّى،  وهذا املعنى قطعًا خطٌأ،  وليس املقصد من كلمة )ارضبوا ( هو غطُّوا،  
عىل  يشء  إيقاع  تعني  رضب  داللة  ألن  قوي؛   بشكل  اآلنية  غطاء  أحكموا  املقصد  وإنام 
يشء يرتك به أثرًا،  انظروا مثاًل قولنا:  رضب زيد عمرًا عىل وجهه براحة كفه،  فال شك 
عندما وقع الرضب براحة الكف عىل الوجه نتج عنه تغطية جزء من الوجه الذي هو مل 
الرضب،  فهل يصح القول:  إن داللة كلمة رضب باجلملة هذه هي غطَّى زيد وجه عمٍرو؟
أفعال  يرافقه من ظهور  ما  الفعل لسانيًا وبني  االنتباه والتفريق بني داللة  ينبغي  لذلك 

الزمة نتيجة له،  وليست هي املعنية باألمر من املتكلم،  ولكن هي حتصل لزومًا كنتيجة. 
اقرؤوا: 

ْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إاِلَّ َما  ﴿َوُقل لِّ
َظَهَر ِمنَْها َوْلَيْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوبِِهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو 
آَباء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو َأْبنَاِئِهنَّ َأْو َأْبنَاء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو إِْخَوانِِهنَّ َأْو َبنِي إِْخَوانِِهنَّ َأْو َبنِي َأَخَواتِِهنَّ َأْو 
ِذيَن َلْم  َجاِل َأِو الطِّْفِل الَّ ْرَبِة ِمَن الرِّ نَِساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأِو التَّابِِعيَن َغْيِر ُأْولِي اإْلِ
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َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّساء َواَل َيْضِرْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لُِيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن ِزينَتِِهنَّ َوُتوُبوا إَِلى 
ُكْم ُتْفِلُحوَن ﴾ ]النور: 31[.  َها اْلُمْؤِمنُوَن َلَعلَّ ِه َجِميعًا َأيُّ اللَّ

بإحكام  أمر  بالتغطية،  وإنام  أمر  ليست هي   ) ُجُيوهِبِنَّ َعىَل  بُِخُمِرِهنَّ  ) وليرضبن  كلمة 
التي  الثياب  بداخلها،  وبمعنى آخر إغالق فتحات  ما  اخلُمر عىل اجليوب حتى ال يظهر 
يمكن أن يظهر منها ما هنى املرشع عن إبدائه سابقًا بجملة )َواَل ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إاِلَّ َما َظَهَر 
ِمنَْها( وهذا إن كان للثياب جيوب،  وأهم جيب للمرأة هو جيب صدرها،  فال عالقة لفعل 
)الرضب( بغطاء الرأس أو الشعر غري أن الرأس ليس جيبًا،  ولو كان قصد املرشع التغطية 

ألتى بكلمة الغطاء أو النهي عن إبداء الرأس أو الشعر ونفهم منه وجوب التغطية له. 
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مفهوم الكلمة ومعناها المادي والمعنوي

 كلمة ”ضرب“ نموذجًا

الكلمة يف اللِّسان العريب هلا مفهوم علمي ثابت نتيجة ترتيب أصواهتا ال يتغري،  حيكم كل 
استخدام الكلمة ثقافة،  ومعنى الكلمة هو ما يقصده املتكلم منها حني استخدامه هلا َوْفَق 
سياق معني،  فيظهر املعنى املادي وهو تعلُّق املعنى بشء حقيقي له وجود خارج الذهن أو 
ممكن وجوده،  ويظهر املعنى املعنوي وهو تعلُّق املعنى بشء غري مادي وال وجود حقيقي 

له،  وإنام هو شعور أو موقف نفيس أو سلوك. 
الثنائي، وحتليل  أو  الثالثي  إرجاعها جلذرها  أوالً  ينبغي  العربية  الكلمة  لدراسة   إذًا؛  
أصواهتا املبنية منها َوْفَق ترتيبها ذاته وحتديد مفهوم الكلمة علميًا،  وبعد ذلك االنتباه إىل 
الكلمة مل الدراسة،  هل أتت بصيغة الفعل الثالثي أم صيغة الفعل الرباعي،  ودراسة 
الواقع،   من  مله  عىل  الكالم  إسقاط  مع  وحدها  عزهلا  دون  سياقها  َوْفَق  بمحلها  الكلمة 

فيتحدد معنا فورًا أن الكلمة أتت بمعنى مادي أو معنوي. 
لننظر مثاًل كلمة رضب. 

رضب: 
ض:  صوت يدل عىل حركة دفع شديدة جدًا جدًا. 

ر:  صوت يدل عىل حركة تكرار حصول الشء. 
ب:  صوت يدل عىل حركة مجع مستقر. 

اجتامع هذه األصوات الثالثة هبذا الرتتيب يوصلنا إىل املفهوم العلمي لكلمة )رضب( 
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ننتقل  العلمي  املفهوم  ع مستقر هناية،  وبعد حتديد  بتجمُّ وهو دفع شديد جدًا مكرر منته 
والتقسيم الستخدامها يف  السرب  للكلمة من خالل  الفلسفي  الفكري  الثقايف  املستوى  إىل 
القرءان والواقع املعيش للناس مع استحضار املفهوم العلمي للكلمة،  فنصل إىل املفهوم 

الثقايف لكلمة )رضب(،  لنَر ذلك: 
رضب الفالح ساق الشجرة بفأسه،  فعل رضب ثالثي متعٍد إىل مفعول به يقع الفعل  •

املعنى  أن فعل رضب  أتى بصورة  الواقع  حيددان  الكالم من  عليه،  والسياق ومل 
ع مستقر يف ساق  املنتهية بتجمُّ املندفعة بشدة وقوة  وتكرار  املادي،  وظهرت احلركة 

الشجرة.         
رضب اهلل مثاًل للناس،  فعل رضب ثالثي متعٍد إىل مفعول به،  والسياق ومل الكالم  •

بقوة  املندفعة  احلركة  وظهرت  املعنوي،   املعنى  بصورة  أتى  رضب  فعل  أن  حيددان 
وشدة من خالل عرض املثل للناس وجعلهم يفكرون فيه ويتأثرون بمفهومه،  وما 
رون التفكري فيه ليصلوا إىل معنى جمتمع مستقر يف قلبهم.  يدلُّ عليه،  وهذا جيعلهم يكرِّ
بصيغة:   معنا  ظهر  واملعنوية  املادية  بصورتيه  رضب  لفعل  الثقايف  املفهوم  أن   فنالحظ 

إيقاع يشء عىل يشء بقوة يرتك فيه أثرًا  جمتمعًا مستقرًا. 
لننظر صيغة الفعل الرباعي كيف تأت. 

 أرضب:  فعل رباعي مزيد وجذره هو الفعل الثالثي )رضب( وهذا يدل عىل أن مفهوم 
كلمة رضب العلمي والثقايف حيكامن صيغة الفعل الرباعي،  ولكن هل معنى الفعل الرباعي 
هو ذاته الفعل الثالثي،  واجلواب هو القاعدة التي تقول:  )أي زيادة أو تغيري يف املبنى هو 
زيادة وتغيري يف املعنى( والزيادة يف فعل رضب الرباعي هي صوت األلف يف بدء الفعل،  

لنالحظ ماذا فعلت هذه األلف يف معنى فعل رضب عندما دخلت عليه. 
فعل  • أن  نالحظ  العمل،   ساعات  طول  عىل  احتجاجًا  العمل  عن  العامل  أرضب 

أرضب رباعي وأتى بصورة املعنى املعنوي كونه تعلق بموقف،  ومل يتعلَّق بشء مادي 
مسوس،  والسياق ومل الكالم من الواقع حدد أن فعل أرضب هو فعل الزم للفاعل 
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ه للغري،  وهو اختاذ موقف شديد جدًا مكرر جمتمع باستقرار يف نفسه يمنعه من  مل يتعدَّ
العمل،  وهذا يدل عىل أن األلف التي دخلت عىل الفعل الثالثي غريت اجتاه الفعل 
من متعٍد للغري،  مثل رضب إىل الزم للفاعل نفسه مثل أرضب،  وهذا التغيري ليس 
رشطًا دائاًم من التعدي إىل الالزم،  بل يمكن العكس من الالزم إىل املتعدي،  مثل نام 
زيد،  فهذا فعل الزم،  أنام زيد طفله،  هذا فعل متعٍد،  والحظوا أن مفهوم فعل رضب 

العلمي والثقايف حارضان،  وحيكامن داللة فعل أرضب. 
 نأت اآلن لنص: 

َل الّلُه َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوبَِما َأنَفُقوْا ِمْن َأْمَوالِِهْم  اُموَن َعَلى النَِّساء بَِما َفضَّ َجاُل َقوَّ ﴿الرِّ
َفِعُظوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ  َتَخاُفوَن  الّلُه َوالالَّتِي  بَِما َحِفَظ  ْلَغْيِب  لِّ َقانَِتاٌت َحافَِظاٌت  الَِحاُت  َفالصَّ
َكاَن  الّلَه  إِنَّ  َسبِياًل  َعَلْيِهنَّ  َتْبُغوْا  َفاَل  َأَطْعنَُكْم  َفإِْن  َواْضِرُبوُهنَّ  اْلَمَضاِجِع  فِي  َواْهُجُروُهنَّ 

َعِلّيًا َكبِيرًا ﴾ ]النساء:34[. 
فعل ارضبوهن من فعل األمر أرضب،  واملايض له هو رضب  الثالثي. 

ينبغي االنتباه من هيمنة استخدام الفعل بمعنى شائع بني الناس يفرض ذاته بداية عىل 
ذهن الباحث فيضل ويتأثر به،  فيقول:  هو املعنى املراد من الكالم،  بل  ويتجرأ ويدعي أن 
املعنى واضح ال حيتاج لنقاش أبدًا،  ويظن أن رصاخه وضجيجه واستعانته بعامة الناس،  
وما شاع فيهم  هو برهان عىل فهمه السطحي،  بل إن أحدهم يقول:  لو سألت ابني الصغري 
لعرف أن معنى فعل رضب هو املعنى املادي،  وهذا يقع فيه معظم الباحثني،  وخيرجون 

بأفهام عامية  طفولية يعدوهنا دراسة للنص القرءاين. 
فعل رضب كام عرفناه ثقافيًا هو إيقاع يشء عىل يشء بقوة وشدة يرتك فيه أثرًا. 

 هل أتى فعل رضب  للنساء يف النص بمعنى مادي أم معنى معنوي؟
لننظر إىل سياق النص ومل الكالم من الواقع،  فنالحظ أن النص يتعلق بعالقة الرجل 
عالقة  عن  يتكلم  وإنام  املقاتلني،   بني  ورضب  وقتال  حرب  عن  يتكلم  وال  زوجته،   مع 

إنسانية  مبنية عىل احلب والسكن واأللفة واملودة،  وُيراد هلا االستمرار. 
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ًة َوَرْحَمًة  َودَّ َتْسُكنُوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكم مَّ ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا لِّ ﴿َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّ
فيها  يكون  العالقة  تلك  مثل  فهل    ،]21: ]الروم   ﴾ ُروَن  َيَتَفكَّ َقْوٍم  لِّ آَلَياٍت  َذلَِك  فِي  إِنَّ 
بمعنى معنوي  املعنى يف احلرب والقتال؟ أم رضب  بمعنى مادي مثل  داللة فعل رضب 

مثل رضب األمثال؟
من الذي حيدد صورة فعل رضب مادية أم معنوية؟

الذي حيدد صورة فعل رضب هو السياق ومل الكالم من الواقع،  واملنظومة التي حتكم 
فهم املتلقي للخطاب. 

 هل واقع حياة الرجل وزوجته هي ساحة حرب وميدان معركة حتى يكون داللة فعل 
رضب بصورة مادية؟

والعدوان حتى  والبغضاء  الكراهية  قائمة عىل  الرجل وزوجته  بني  العالقة  هل طبيعة 
يكون فعل رضب بمعنى مادي؟

هل الزوجة عند الزوج هي بمنزلة  كائن هبيمي حتى يكون داللة فعل رضب بصورة 
مادية؟

هل الرجل وزوجته يف حلبة مالكمة حتى يكون داللة فعل رضب بصورة مادية؟
هل املقصد من الرضب هو قطع العالقة وإهناؤها حتى يكون بصورة مادية،  أم املقصد 

هو اإلصالح واالستمرار؟
هل مل العالقة والتخاطب والتفاهم بني الرجل وزوجته هو جسمها فقط حتى يكون 

معنى رضب بصورة مادية؟
هذه األمور كلها وغريها هي قرائن حتدد أن املعنى لفعل رضب يف النص هو معنوي 

وليس معنى ماديًا قط،  وما ينبغي أن يكون كذلك. 
 واملعنى املعنوي لفعل رضب بالنص هو توجيه كالم قاٍس،   وليس فاحشًا وال شتاًم إنام 
إلرضاب  يتحول  أن  يمكن  شديد  بموقف  ومرافقته  وتوبيخ  ومعاتبة  وتوعية  نصائح  هو 
لوعيها  تراجع موقفها وتعود  املرأة وتفكريها،  وجيعلها  بنفسية  يؤثر  املرأة  مع  العالقة  يف 

وزوجها وأرسهتا وتدخل يف العرف األرسي واالجتامعي. 
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استخدام القرءان لداللة كلمة حسب عرف الناس

أم َوْفَق اللِّسان العربي

استخدام عامة الناس ملعنى كلمة عىل وجه معني كعرف ال ينفي عمومية داللة الكلمة 
لسانيًا،  ونزل القرءان بلسان عريب مبني،  وليس بام شاع بني الناس واصطلحوا عليه فيام 
بينهم.  مثاًل اصطلح الناس فيام بينهم أن كلمة اللحم ال ُتطلق إال عىل اجلزء األمحر مثل 
ما هو مفهوم كلمة  لننظر  الدهن والشحم واجللد.   األنعام خالف  العضالت من جسم 

اللحم يف اللِّسان العريب أوالً: 
ع متصل   حلم:  كلمة تدل عىل كل لزوم يشء بحركة مؤرجحة يتصل ببعضه بصورة جتمُّ

ال ينفك. 
حلم:  )مقاييس اللغة( الالم واحلاء وامليم أصٌل صحيح يدلُّ عىل تداُخٍل،  كاللَّحِم الذي 
يت احلرُب َمْلَحمًة ملعنيني:  أحدمها  هو متداِخٌل بعُضه يف بعض.  من ذلك اللَّْحم.  وسمِّ

َتالُحُم الناس:  تداُخُلهم بعضهم يف بعض.  واآلخر أنَّ القتىل كاللَّْحِم امُلْلَقى. 
 ونستخدم ذلك يف حياتنا املعشية فنقول:  حلم خزان املاء أو األنبوب،  إذا أضفنا له قطعة 
أخرى وثبتناها عليه.  ونطلق عىل املهني الذي يذبح األنعام ويقسمها أجزاء )حلّام ( وهو 

يتعامل مع مواد اللحم كلها وليس جزءًا منها. 
األنعام،   جسم  من  األمحر  اجلزء  عىل  خاصة  ليست  العريب  اللِّسان  يف  حلم  كلمة  إذًا؛    
العظم من شحم ودهن واملادة  األنعام وينمو حول  بدن  َيلحم يف  ما  وإنام تطلق عىل كل 
طلب  مل  هي  ألهنا  وعرفًا؛   اصطالحًا  احلمراء  املادة  عىل  اللحم  اسم  وغلب  احلمراء،  
الناس وغذائهم فأخذت االسم وحدها واستقل الدهن والشحم بأسامئها،  ولكن بعموم 

اللِّسان كل هذه املواد هي حلم.  
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لننظر هل استخدم القرءان كلمة اللحم بام اصطلح عليه الناس أم َوْفَق مفهوم الكلمة 
َر اْلَبْحَر  ا َيْشَتُهوَن ﴾ ]الواقعة:21[ ﴿َوُهَو الَِّذي َسخَّ مَّ يف اللِّسان العريب ؟ ﴿َوَلْحِم َطْيٍر مِّ
َولَِتْبَتُغوْا  فِيِه  َمَواِخَر  اْلُفْلَك  َوَتَرى  َتْلَبُسوَنَها  ِحْلَيًة  ِمنُْه  َوَتْسَتْخِرُجوْا  َطِرّيًا  َلْحمًا  ِمنُْه  لَِتْأُكُلوْا 
اْلَعَلَقَة  َفَخَلْقنَا  َعَلَقًة  النُّْطَفَة  َخَلْقنَا  ﴿ُثمَّ   .]14 ]النحل:   ﴾ َتْشُكُروَن  َوَلَعلَُّكْم  َفْضِلِه  ِمن 
ُه َأْحَسُن  ُمْضَغًة َفَخَلْقنَا اْلُمْضَغَة ِعَظامًا َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحمًا ُثمَّ َأنَشْأَناُه َخْلقًا آَخَر َفَتَباَرَك اللَّ

اْلَخالِِقيَن ﴾ ]المؤمنون:14[. 
االصطالحية  وليس  اللِّسانية،   بداللتها  اللحم  كلمة  استخدم  أنه  القرءان  يف  املالحظ 
العرفية بني الناس بمعنى أنه شمل كل ما َيلحم حول العظم باسم اللحم،  وعندما يريد أن 
حيدد مادة معينة جزئية من اللحم عمومًا يذكرها باسم خاص هلا مثل الدهن أو الشحم 
ْمنَا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما إاِلَّ َما  ْمنَا ُكلَّ ِذي ُظُفٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغنَِم َحرَّ ِذيَن َهاُدوْا َحرَّ ﴿َوَعَلى الَّ
ا َلَصاِدُقوَن ﴾  بَِبْغِيِهْم ِوإِنَّ َأْو َما اْخَتَلَط بَِعْظٍم َذلَِك َجَزْينَاُهم  َأِو اْلَحَواَيا  َحَمَلْت ُظُهوُرُهَما 

]األنعام:146[. 
َم  َحرَّ َما  اآلن: ﴿إِنَّ واقرؤوا  الالمحة يف اجلسم.   املواد  فيقصد هبا كل  أما عند اإلطالق 
َم َوَلْحَم اْلِخنِزيِر َوَما ُأِهلَّ بِِه لَِغْيِر الّلِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوالَ َعاٍد َفال  َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ
ِحيٌم ﴾ ]البقرة: 173[.  فمن تعامل مع النص باالصطالح العريف  إِْثَم َعَلْيِه إِنَّ الّلَه َغُفوٌر رَّ
والشائع عدَّ أن داللة كلمة اللحم هي املادة احلمراء فقط،  وبالتايل ال مانع من أكل شحم 
اخلنزير ودهنه وجلده،  وأي يشء فيه سوى اللحم ) املادة احلمراء ( فهي املحرمة!.  بينام 
الصواب هو أن القرءان استخدم كلمة اللحم باملعنى اللِّساين وليس االصطالحي العريف 
الشائع بني الناس،  وبالتايل حتريم أكل حلم اخلنزير يشمل حتريم كل مادة تلحم وتنمو حول 
العظم يف جسم اخلنزير،  وهذا يعني أن الشحم والدهن واجللد،  وأي يشء يلحم يف جسم 

اخلنزير مرم استخدامه يف الغذاء اإلنساين. 
فخ  يف  يقع  أن  من  وحيذر  يعلمها  أن  ينبغي  القرءان  يف  للباحث  جدًا  مهمة  قاعدة  هذه 

االصطالح والعرف بي الناس أثناء دراسة القرءان. 
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  قاعدة لسانية أصولية للتدبر

تطابق اللفظ الصويت بني كلمتني مع الرسم هلام خطًا ال يعني االتفاق باملعنى؛  ألن احلكم 
هو ملفهوم اجلذر لكل منهام،  وهذا حيدده السياق ومل تعلُّق اخلطاب. 

مثاًل كلمة أرسى: 
اْلَمْسِجِد  إَِلى  اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  َن  مِّ َلْياًل  بَِعْبِدِه  َأْسَرى  ِذي  الَّ ﴿ُسْبَحاَن  نص  في  أتت 
ِميُع الَبِصيُر ﴾ ]اإلرساء: 1  [، وجذر  ُه ُهَو السَّ ِذي َباَرْكنَا َحْوَلُه لِنُِرَيُه ِمْن آَياتِنَا إِنَّ األَْقَصى الَّ

الكلمة حسب السياق وتعلق اخلطاب الذي أتت به هو )رسى( من اإلرساء. 
وأتت في نص ﴿َما َكاَن لِنَبِيٍّ َأن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن فِي األَْرِض ُتِريُدوَن َعَرَض 
ْنَيا َوالّلُه ُيِريُد اآلِخَرَة َوالّلُه َعِزيٌز َحِكيٌم ﴾ ]األنفال: 67[،  وجذر الكلمة حسب السياق  الدُّ

وتعلق اخلطاب هو )أرس( وأتت كلمة)أرسى( مجع أسري. 
ومثل آخر كلمة أهلك: 

اَلِة َواْصَطبِْر َعَلْيَها اَل َنْسَأُلَك ِرْزقًا نَّْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة  أتت في نص ﴿َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ
لِلتَّْقَوى ﴾ ]طه :132[،  وجذر كلمة أهلك يف النص أهل من األهل،  وليس من هلك. 

ُه َأْهَلَك َعادًا اأْلُوَلى ﴾ ]النجم:50[،  وجذر كلمة أهلك يف النص  وأتت يف نص ﴿َوَأنَّ
هلك من اهلالك وليس من األهل. 

عي للعلم.  لذلك انتبهوا من اخلطأ والضالل أن تقعوا فيه وتصدقوا كل ناعق ومدَّ
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داللة )إْن( المخففة غير داللة )إْن(  النافية

تعلُّق  من  بينهام  الفرق  ويعرف  النافية،   )إْن(  وليس   ) )إنَّ من  هي  املخففة  )إْن(  أداة 
اللِّسانية  الصيغة  من  وليس  املوضوع،   تناولت  التي  والقرائن  والسياق  بمحله  اخلطاب 
جمردة،  وقياسها عىل نص آخر مطابق هلا بالصيغة وإعطائه احلكم ذاته رغم اختالف تعلُّقهام 
الكلامت،   نوع  لتصنيف  واملعيار  املوجه  هو  للخطاب  فالفهم  اخلطاب،   ومل  الواقع  يف 
ولذلك يقول أهل النحو:  افهم،  ثم صنف نوع الكلامت عربيًا،  وكلمة )من( يف النصني: 

﴿َوإِنَّ ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلَمن ُيْؤِمُن بِالّلِه ﴾ ]آل عمران: 199[. 
َشِهيًدا﴾  َعَلْيِهْم  َيُكوُن  اْلِقَياَمِة  َوَيْوَم  َمْوتِِه   َقْبَل  بِِه  َلُيْؤِمنَنَّ  إاِلَّ  اْلِكَتاِب  َأْهِل  ِمْن  ﴿َوإِْن 

]النساء: 159[ هي تبعيضية وليست بيانية. 
وأتى  )إن(  كلمة  الحظوا  ]الشعراء:115[   ﴾ بِيٌن  مُّ َنِذيٌر  إاِلَّ  َأَنا  ﴿إِْن  أيضًا:   واقرؤوا 
وراءها حرف ) إال( وحرف )إْن( للنفي وأداة )إالّ( حسب القاعدة املعروفة تفيد احلرص؛  
ألهنا ُسبقت بنفي،  ولكن الواقع أن النبي ليس مهمته مصورة باإلنذار فقط،  اقرؤوا: ﴿إِْن 

َقْوٍم ُيْؤِمنُوَن﴾ ]األعراف:  188[.  َأَنْا إاِلَّ َنِذيٌر َوَبِشيٌر لِّ
 وهذا يعني أنه من اخلطأ تقييد أنفسنا بقواعد لغوية موضوعة من قبل البرش اصطالحًا،  
خالل  من  الواقع  يف  اخلطاب  ومل  السياق  هو  معناه  ويوجه  النص  حركة  حيكم  والذي 
تشكيل مفهوم كيل عن الشء املعني بالدراسة،  ومن اخلطأ جلب نص آخر مطابق بصيغته 
اللِّسانية وفهم أحدمها عىل ضوء اآلخر بمعزل عن اختالف املوضوع بينهام وعدم إرجاع 
بِيٌن ﴾ ]الشعراء: 115[،   كل واحد منهام إىل منظومته،  فأداة)إْن( يف النص ﴿إِْن َأَنا إاِلَّ َنِذيٌر مُّ
( املشددة،  وبالتايل أداة )إالَّ( ليس للحرص،   ليست أداة نفي،  وإنام هي )إْن( املخففة عن )إنَّ
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وليس أداة استثناء لعدم وجود مستثنى منه. 
 إذًا؛  أداة )إالَّ( يف النص هي لتأكيد الفعل الذي يأيت بعدها،  وبناء عىل هذا ينبغي أن 
نفرق يف املفهوم بني صيغ النصوص املتطابقة بالصيغة،  ولكن خمتلفة باملوضوع،  والذي 

حيكم داللة النص ومفهومه ويوجهه وحيدد نوع أدواته هو مل اخلطاب من الواقع. 
لنقرأ لتثبيت الفكرة:  

َعَلى  • انَقَلْبُتْم  ُقتَِل  َأْو  اَت  مَّ َأَفإِن  ُسُل  الرُّ َقْبِلِه  ِمن  َخَلْت  َقْد  َرُسوٌل  إاِلَّ  ٌد  ُمَحمَّ ﴿َوَما 
َأْعَقابُِكْم ﴾ ]آل عمران: 144   [. 

ْلَعاَلِميَن ﴾ ]األنبياء: 107[. • ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمًة لِّ
رًا َوَنِذيرًا ﴾ ]الفرقان: 56 [. • ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إاِلَّ ُمَبشِّ
ُهْم َلَيْأُكُلوَن الطََّعاَم َوَيْمُشوَن فِي اأْلَْسَواِق  • ﴿َوما َأْرَسْلنَا َقْبَلَك ِمَن اْلُمْرَسِليَن إاِلَّ إِنَّ

َوَجَعْلنَا َبْعَضُكْم لَِبْعٍض فِْتنًَة َأَتْصبُِروَن َوَكاَن َربَُّك َبِصيرًا ﴾]الفرقان:20[.
فحرف )ما( ليس نافيًا وال اسم موصول بمعنى الذي،  وإنام هو حرف توكيد،  وأداة 

)إال( ليس استثناًء وال حرصًا،  وإنام هي أيضًا توكيد. 
وهكذا نفهم النص اآليت: 

َشِهيًدا﴾  َعَلْيِهْم  َيُكوُن  اْلِقَياَمِة  َوَيْوَم  َمْوتِِه    َقْبَل  بِِه  َلُيْؤِمنَنَّ  إاِلَّ  اْلِكَتاِب  َأْهِل  ِمْن  ﴿َوإِْن 
حياة  عن  كيل  مفهوم  وتشكيل  أخرى  نصوص  ضوء  عىل  فهمه  ينبغي    ،]159 ]النساء:  
ووفاة النبي عيسى1،  وتعلق النص هذا بمن،  هل هو بالنبي عيسى أم بالنبي ممد كون 
للتأكيد،  و)إْن( للنفي أم  أداة )إالّ( للحرص أم  القرءان نزل عليه،  وبناء عليه نحدد هل 
املخففة،  و)مْن( بيانية أم تبعيضية،  وهل ذلك اإليامن بعد رفع النبي عيسى،  أم بعد نزوله 

املزعوم الذي ال ذكر له يف القرءان أصاًل. 

راجع كتابي أسطورة نزول المسيح أو شبيهه.  1



315

علمية اللِّسان العربي وعالميته | الفصل الثالث

المشترك اللفظي وهم وليس حقيقة

هل يوجد -   فعاًل -   يف اللِّسان العريب املبني القرءاين  مايسمى املشرتك اللفظي املعروف 
بلغة القوم االعتباطية ؟

 املشرتك اللفظي عند من يقول به هو:  كل كلمة هلا عدة معاٍن حقيقية غري جمازية. 
يف  املتكلم  يقصده  الذي  واملعنى  لسانيًا  الكلمة  مفهوم  بني  نفرق  أن  ينبغي  الصواب:  
املفهوم،   اختلف  املبنى  اختلف  إذا  هي:   والقاعدة  معني،   سياق  َوْفَق  للكلمة  استخدامه 
املتعددة  املعاين  فظهور  به.   ومكومة  باملفهوم  املتعلقة  املتعددة  املعاين  ختتلف  أن  وطبيعي 
للفظ واحد ال يعني االشرتاك اللفظي الذي يقول به بعض أهل اللغة،  وإنام يعني حتقق 
كلمة  مثاًل  معنويًا.   أم  ماديًا  سواء  األشكال  من  بشكل  كلها  املعاين  هبذه  اللِّساين  املفهوم 
رضب جمردة ال معنى هلا،  وإنام هلا مفهوم لساين ال يتعلق بشء معني،   وهي تدل عىل إيقاع 
يشء عىل يشء يرتك فيه أثرًا،  فإن سأل أحدهم عن معنى كلمة رضب،  نقول له:  ضعها يف 
مجلة ليظهر املعنى هلا،  وكل استخدام هلا خمتلف عام سبق يؤدي الختالف املعنى هلا،  ولكن 

كل املعاين ال خترج عن املفهوم اللِّساين،  وهذا ال يسمى االشرتاك اللفظي.  
أم معنويًا،، ومن سياق إىل آخر مع  املعنى سواء أكان ماديًا  اقرؤوا والحظوا اختالف 

حكم املفهوم اللِّساين للمعاين كلها: 
رضب زيد عمرًا بيده عىل رأسه. 

 رضب اهلل مثاًل. 
رضب زيٌد يف موقفه مثاًل أعىل بالشجاعة. 
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مرونة اللِّسان العربي المبين وحيويته

وصلت  بدائية  ألسن  فهي  الباقية  األلسن  أما  هبا،   إال  يصح  وال  بالعربية  القرءان  نزل 
واآلشورية  والعربية  كاآلرامية  ألسن  وحتيا  ألسن  ومتوت  وتوقفت،   التطور  من  ملرحلة 
والكردية واألمازيغية والفارسية والصينية واليابانية واهلندية واألوردو واليونانية والالتينية 

وغريها الكثري من األلسن امليتة والتي حتترض.. 
أمثلة إعرابية ُتعِرُب عن ُعروبة العربية التي صاغها األستاذ صالح السامرائي ُمبينًا فيها 

مرونة العربية أمام ألسن العامل اخلرساء. 
كيف أنَت وممٌد؟ . 1
كيف أنَت وممدًا ؟. 2

أما األوىل فتعني:  فكيف أنت وكيف ممد،  واجلواب أنا بخري وُممد بخري،  أما الثانية 
فتعني كيف العالقة بينكام. 

كم رجاًل عندك قال احلق؟. 1
كم رجٍل عندك قال احلق؟. 2
كم رجٌل عندك قال احلق؟ . 3

أما األوىل فهي سؤال عن العدد واجلواب مخسة أو سبعة أو ثامنية... إلخ.  
أما الثانية فهي كم اخلربية وُتفيد التكثري ]كم من قريٍة أهلكناها [ ؟

أما الثالثة فهي سؤال عن رجل واحد،  وإنام كم مرة قال هذا الرجل احلق؟ 
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ال يذهْب مموٌد. . 1
ال يذهُب مموٌد. . 2

أما األوىل فهي هني أما الثانية فهي نفي. 
أعطى ممٌد خالدًا كتابًا:  ]امُلخاطب خايل الذهن ال يعلم شيئًا عن املسألة - إخبار أويل[. 
 ممٌد أعطى خالدًا كتابًا:  ] املخاطب يعلم أن شخصًا ما أعطى خالدًا الكتاب،  لكن من 

هو ؟ فاجلواب:  هو ُممٌد [. 
خالدًا أعطى ممٌد كتابًا:  ] املخاطب يعلم أن ممدًا أعطى كتابًا لشخص،  لكن من هو 

؟ فاجلواب:  هو خالد  [. 
كتابًا أعطى ممٌد خالَد:  ] املخاطب يعلم أن ممدًا أعطى خالدًا شيئًا ما،  لكن ما هو ؟ 

فاجلواب يكون الكتاب[. 
كتابًا خالدًا أعطى ممٌد:  ] املخاطب يعلم أن ممدًا أعطى شيئًا ما لشخص ما،  لكن ال 

يعرف من أعطى وما هو هذا الشء! واجلواب:  ] خالدًا وكتابًا [.  
 كتابًا خالدًا ممٌد أعطى:  أعطى خالدًا كتابًا ممُد،  أعطى خالدًا ممٌد كتابًا،  أعطى 
اللِّسان األخرس[  كتابًا ممٌد خالدًا،  أعطى كتابًا خالدًا ممٌد،  وُتقابلها يف اإلنكليزية ] 
الصياغة،   متوت  اجلملة  هذه  يف  تغيري  وأي   Mohammad gave Khalid a book

 Khalid مثل:  ؟!  املفردات  بأمكنة  تلعب  أن  اإلنكليزية  يف  تستطيع  فهل  يفنى،  واملعنى 
أو  الكتاب،  ممدًا  أعطى  من  خالدًا  أن  يعني:   فهذا   gave Mohammad a book

 A book أو  قواعديًا  خطأ  اإلنكليزية  يف  وهذه   ،gave Mohammad Khalid a book

Mohammad Khalid gave،  وهذه أيضًا قواعديًا خطأ. 

ومعنى خطأ يف اإلنكليزية لسان أخرس، كام قال عنها األستاذ »فاضل صالح السامرائي«: 
اللِّسان العريب الذي ُيمثل جهازًا  امُلركبة ] األعجمية [ مثل جهاز قديم أمام  )إن األلسن 
متطورًا جدًا...  فحني يكون يف اللِّسان مرونة واسعة فهو حتاًم لسان متطور،  واملرونة هذه 

تكون للدقة يف املعنى،  وال وجود هلذه املرونة يف أي لسان يف العامل(. 
وأفضل من استخدم هذه املرونة،  وبشكل منطقي وعلمي،  هو القرءان الكريم. 
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أسلوب الرمز في التنزيل الحكيم

إن التنزيل احلكيم متعلق بالكون واإلنسان،  فاستخدم ذات القوانني من حيث املنظومة 
العامة واحتوائها منظومات خاصة متعلقة هبا،  فكام أن الوجود املوضوعي حق،  وليس 
ومهًا،  أتت صياغة التنزيل احلكيم حقًا وصدقًا،  وال يوجد فيه وهم أو جماز أو تساهل،  
وكام أن الوجود املوضوعي مؤلف من عنارص هلا وجود حقيقي وخمتلفة عن بعضها يف البنية 
والوظيفة،  كذلك كان نص التنزيل مؤلفًا من عنارص صوتية هلا مفهوم حقيقي متغايرة عن 
بعضها  نتج عن تركيبها مع بعضها كلامت خمتلفة،  وكل كلمة حتمل هويتها بذاهتا كبصمة 
اإلنسان،  ومن هذا الوجه ظهرت قاعدة تقول:  إذا اختلف املبنى اختلف املعنى رضورة،  

وظهرت قاعدة:  ثبات املفهوم واملبنى للكلمة وحركة املعاين والصور. 
والتنزيل احلكيم كائن متعلق باحلركة والتطور واحلياة والفكر،  فهو كائن حيوي،  وليس 
جامدًا مجود نصوص البرش،  وبالتايل ال خيضع يف صياغته اللِّسانية لضوابط البرش،  وإنام 
واملتغري،   الثابت  مور  َوْفَق  للمعاين  التوسع  حيث  من  املوضوعي  الوجود  بصفة  اتصف 
فكل أسلوب لساين أتى يف نص التنزيل احلكيم هو صواب بذاته،  سواء أكان استعامله غالبًا 
أم نادرًا يف التنزيل،  فهو األصل والصواب الذي ينبغي أن تقاس عليه نصوص البرش،  ال 

العكس. 
اخلطاب،   مع  وتفاعله  للمخاطب  موجه  االهتامم  أن  جيد  التنزيل  لنصوص  والدارس 
وأثناء صياغة النص يتم تركيز املتكلم عىل ماور معينة فيقوم بتقديمها أو تأخريها يف اجلملة 

عىل غريها رغم عدم تغري وضع اجلملة من حيث العنارص والنحو. 
 انظر مثاًل قوله تعاىل: 
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﴿َحتَّى إَِذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت ﴾ ]النساء: 18[.

﴿ َحتََّى إَِذا َجاء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ﴾ ] األنعام :61[.
به،  وذلك  املفعول  بعد  أتت  ذلك  نحويًا،  ومع  الفاعل  النصني هي  املوت يف  فكلمة 
الفعل متامًا دون فاصل  بعد  الفاعل  الغالب من حيث جميء  أو  الشائع  خالف األسلوب 
بينهام،  وكال األسلوبني صواب،  والذي يتحكم بالصياغة هو املتكلم،  وماذا يريد توصيله 
الفرس.   عىل  زيد  جاء  قولنا:   نحو  له.   املخاطب  نظر  ليلفت  األهم  فيقدم  للمخاطب،  
يف  والفاعل  متامثلتان،   النحو  حيث  من  اجلملتني  فكال  زيد.   الفرس  عىل  جاء  وقولنا:  
اجلملتني هو ذاته،  والذي تغري هو مقصد املتكلم من حيث تركيزه يف اجلملة األوىل عىل 
مها يف اخلطاب  مه يف اخلطاب،  أما يف اجلملة الثانية،  فالرتكيز كان عىل الفرس،  فقدَّ زيد فقدَّ

عىل الفاعل. 
َه َعِزيٌز َغُفوٌر ﴾ ]فاطر:28[،   َه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء إِنَّ اللَّ َما َيْخَشى اللَّ  انظر قوله تعاىل:  ﴿ إِنَّ
العلامء،  وذلك ألنه هو  الفاعل  به عىل  نحويًا مفعول  الكلمة  أن  لفظ اجلاللة رغم  تقدم 
مور اجلملة،  وهذا األسلوب العلمي الرصني خاص بالتنزيل احلكيم؛  ألنه صدر من عامل 
حكيم،  أما أسلوب الناس فيتصف بالقصور والتساهل يف اخلطاب،  واستخدام الكلامت 
مل بعضها بعضًا،  لذا؛  ال يصح التعامل مع ألفاظ الناس بشكل علمي ورصني،  أو ُتتَّخذ 
حجًة وبرهانًا عىل أسلوب ما،  أو مفهوم كلمة،  ومن باب أوىل أن ال ُيستنبط من كالمهم  

- شعرًا أو نثرًا أو حديثًا - قاعدة. 
لذا؛  كان التعامل مع كالم الناس قائم عىل املقاصد ال عىل املباين،  وال نريد أن نقف عىل 
مصطلحات القوم من حيث صواهبا أو ال،  أو مناسبتها وعدم مناسبتها،  املهم يف املوضوع 
هو املقصد وهذا مل الدراسة،   وال مشاحة يف االصطالح مع إمكانية تغيريه باالتفاق،  أو 

بتحديده أثناء الكالم. 
وأسلوب الرمز يف التنزيل احلكيم هو استخدام عىل وجه احلقيقة ال املجاز،  وهو أسلوب 

يعتمد  عىل فهم املنظومة العامة وعالقتها باملنظومات التابعة هلا. 
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 فما هو الرمز؟

بََّك َكثِيرًا  اٍم إاِلَّ َرْمزًا َواْذكر رَّ َم النَّاَس َثاَلَثَة َأيَّ َي آَيًة َقاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلِّ ﴿َقاَل َربِّ اْجَعل لِّ
َوَسبِّْح بِاْلَعِشيِّ َواإِلْبَكاِر ﴾]آل عمران :41[. 

َم النَّاَس  فالرمز هو أسلوب من أساليب الكالم بدليل االستثناء يف النص السابق)َأالَّ ُتَكلِّ
بعض  أو حركة يف  بالرأس  إيامء  أو  باليد  باإلشارة  يكون  أن  ويمكن  َرْمزًا(  إاِلَّ  اٍم  َأيَّ َثاَلَثَة 
الرمز  فأسلوب  أو فكرة كاملة.   منها  املتلقي هلا مجلة  يفهم  لفظ كلمة واحدة  أو  الوجه،  

أوسع من أسلوب اإلشارة. 
الرمز:  هو استخدام يشء أو كلمة عىل وجه احلقيقة تدل بمنظومتها عىل مستلزماهتا وما 
يتعلق هبا.  نحو كلمة املاء،  فهي رمز للحياة.  فإذا قلنا ألحدهم:  إن يف الكوكب الفالين  
ماًء،  يستحرض مبارشة يف ذهنه إمكانية احلياة والعمران والزراعة... إلخ،  رغم أن ذلك 
نار،  يستحرض السامع هلا يف ذهنه  إذا قلنا كلمة  املاء لسانيًا،  ومثل  ليس من معاين كلمة 
مستلزماهتا من احلرارة والضوء،  ومثل رؤية الطيور يف سامء الصحراء رمز لوجود الواحة 

واملاء.  
وهكذا بقية األشياء؛  ألهنا ال توجد دون مستلزمات أو عالقات مع غريها بشكل الزم.  

فمجرد ذكر يشء يستحرض اإلنسان عالقاهتا الالزمة مع األشياء ويرجعها إىل منظومتها. 
انظر مثاًل: 

الشيطان رمز للش،  وفرعون رمز للطغيان االجتامعي،  وهامان رمز لالستعباد الديني 
أو الثقايف،  وقارون رمز لالستعباد االقتصادي،  واجلن رمز للقوى اخلفية،  والعفريت رمز 
للحنكة واخلربة،  وإبليس رمز لنش الفساد واالنسالل،  واخلنزير رمز خلبث الشء طعامًا 
أو طباعًا،  واخلمر رمز لكل ما ُيَغيِّب الوعي واإلدراك،  والقرد رمز للتقليد والدناءة... إلخ. 
والفرق بي الرمز واملجاز كبري،  فأسلوب الرمز يقوم عىل احلقيقة يف اخلطاب القرءاين،  
وعىل التواضع واالصطالح يف خطاب الناس عىل الغالب،  أما املجاز يف أصله يقوم عىل 
خالف احلقيقة،  لذا؛  ال يوجد يف النص القرءاين جماز؛  ألن النص القرءاين يقوم عىل احلق 

والصدق،  بينام هو رضوري يف خطاب الناس،  خاصة يف الشعر. 
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وأكثر ما يكون وضوحًا هذا األسلوب الرمزي هو يف الرؤى التي يراها اإلنسان يف منامه،  
هلا له.  ﴿َوَقاَل اْلَمِلُك إِنِّي  لننظر رؤيا امللك يف عرص النبي يوسف عليه السالم،  وكيف أوَّ
َها  َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َيابَِساٍت َيا َأيُّ

ْؤَيا َتْعُبُروَن ﴾ ]يوسف:43[.  اْلَمأُل َأْفُتونِي فِي ُرْؤَياَي إِن ُكنُتْم لِلرُّ
 وينبغي االنتباه ملكانة اإلنسان ووضعه االجتامعي والظروف التي حتيط به؛  ألن الرؤيا 

خيتلف تأوليها حسب الرائي هلا. 
تأكل  ال  البقرة  احلق،   املوضوعي  الوجود  عىل  معتمدين  الرؤيا  عنارص  بتحليل  لنقوم 
اللحم فهي نباتية،  واحليوان الضعيف اهلزيل ال يمكن أن يغلب احليوان القوي السمني،  
إهنا  الرؤيا؟  فام هو مور  بظاهرها،   الرؤيا  تؤول  بل ال  قطعًا؛   مراد  الرؤيا غري  إذًا ظاهر 
يتعلق  وما  السمينة  البقرة  وجود  مستلزمات  إىل  لننظر  اهلزيلة،   والبقرة  السمينة،   البقرة 
والسبع  املاء،   لوجود  والنبات يشء الزم  لوجودها،   النبات يشء الزم  أن  هبا،  نالحظ 
بقرات داللة عىل سبع مواسم،  والبقرة اهلزيلة يشء الزم لفقدان النبات،  وفقدان النبات 
يشء الزم النقطاع املطر،  وانقطاع املطر يشء الزم للجفاف،  وسبع بقرات عجاف تدل 
عىل سبع مواسم َجفاف،  والرؤية للبقرات السامن ابتداء تدل عىل سنوات اخلري جميئًا أوالً،  
ومن ثم يعقبها العجاف،  وأتى احلل هلذه األزمة االقتصادية يف الرؤيا ذاهتا يف قوله تعاىل:  
اخلرض يف  السنبالت  من  احلفظ  عملية  إىل  َيابَِساٍت﴾يشري  َوُأَخَر  ُخرْضٍ  ُسنُباَلٍت  ﴿َوَسْبَع 
الذي علَّمه   العجاف.  وهذا  للسنوات  لتكون مونة  السبعة وتيبيسها يف سنبالهتا  املواسم 
َل الرؤيا من خالل حتديد مورها ووضعها  النبي يوسف عليه السالم بفطنته وذكائه،  وأوَّ

يف منظومتها التي تنتمي إليها ومعرفة مستلزماهتا وما يتعلق هبا. 
متعددة،   رؤى  عىل  الحتوائه  الكالمية  األساليب  أرقى  من  هو  الرمزي  األسلوب  و 
خاصة إذا كان املتكلم عاملًا حكياًم،  وما ينبغي استخدام األسلوب الرمزي يف الترشيع أبدًا،  
ألن الترشيع ال ُبدَّ له من وضوح ورصاحة وبيان حتى يتعامل معه اإلنسان بوعي،  ويتم 

احلساب عىل موجبه بعدل. 
  ، النَّصِّ يف  ُخول  الدُّ وإنَّام    ، النَّصِّ عن  اخلُروج  ُدون  التدبر  يَّة  أمهِّ تربز  الوجه؛   هذا  من 

والغوص فيه،  واالنتقال من ظاهره إىل باطنه،  ومن جتسيده إىل رمزه. 



323

علمية اللِّسان العربي وعالميته | الفصل الثالث

لنتنـاول نصـًا آخـَر مـن التنزيـل احلكيـم،  لفهـم أسـلوب الرمـز،  قـال تعـاىل:  ﴿َيـا 
نِيرًا﴾  ـِه بِإِْذنِِه َوِسـَراجًا مُّ ـرًا َوَنِذيـرًا  َوَداِعيـًا إَِلى اللَّ ا َأْرَسـْلنَاَك َشـاِهدًا َوُمَبشِّ َهـا النَّبِـيُّ إِنَّ َأيُّ

.]46  :45 ]األحـزاب: 
 ﴾ نِيرًا  مُّ َوَقَمرًا  ِسَراجًا  فِيَها  َوَجَعَل  ُبُروجًا  َماء  السَّ فِي  َجَعَل  ِذي  الَّ ﴿َتَباَرَك  وقال: 

]الفرقان:61 [.
ا القمر،  وُهو كوكب تابع    فالّشمس يف الّسامء رساج،  كوهنا ذاتيَّة اإلشعاع والنُّور،  أمَّ
الّشمس،   من  النُّور  يستمدُّ  كونه  فقط،   اإلنارة  بصفة  اهلل  َوَصَفُه  فقد  األرض؛   لكوكب 

ويقوم باإلنارة واإلرشاق نتيجة ذلك. 
،  ووصف كتابه الذي أنزله    ولقد استخدم اهلل - عزَّ وجلَّ - صفة النُّور للعلم واحلقِّ
بِيٌن ﴾ ]املائدة: 15[،  كام أنَّه قد وصف  َن الّلِه ُنوٌر َوِكَتاٌب مُّ إىل عباده بذلك،  ﴿َجاءُكم مِّ
أداة  فالرساج  معًا،  وهو وصف رمزي معنوي،   واملنري  الرّساج  دًا بصفة  حُمَمَّ الكريم  نبيَّه 
وهو الشء الذي ييضء بذاته،  واملنري اسم فاعل من الفعل الرباعي أنار،  وهو الذي ينري 
لآلخرين سواء طريقهم،  أو عقوهلم،  وصار النبي ماًل إلشعاع النُّور؛  حيُث أصبح ذايت 
ا الُعلامء الذين أخذوا ُنورهم من النّبي )شمس احلّق(؛  فهم  اإلضاءة مثل الّشمس متامًا،  أمَّ
  ، َوْفَق نظام الّثابت وامُلتغريِّ ة،  وكواكب يُدوُرون يف َفَلك الّشمس  النُّبوَّ أقامر ُمنريون بنُور 
ومن هذا الوجه؛  صحَّ احلديث الذي يقول:  )الُعلامء َوَرَثُة األنبياء بالعلم والنُّور(،  ومقولة:  

العلم نور،  واجلهل ظالم. 

تدبر نص )رجومًا للشياطين(
الفهم  استبعاد  ينبغي  منها،   الرمزية  خاصة  احلكيم  التنزيل  نصوص  لدراسة  إذًا؛     
السطحي والشائع عىل ألسنة الناس،  والغوص يف عمق النص،  واالنتقال من ظاهره إىل 

باطنه،  ومن جزئيته إىل منظومته،  ومن جتسيده إىل رمزه. 
 لنقرأ قوله تعاىل: 

ـَياطِيِن َوَأْعَتْدَنـا َلُهـْم  ْنَيـا بَِمَصابِيـَح َوَجَعْلنَاَهـا ُرُجومـًا لِّلشَّ ـَماء الدُّ ا السَّ نَـّ ﴿َوَلَقـْد َزيَّ
ـِعيِر ﴾ ]امللـك: 5 [. َعـَذاَب السَّ
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ــاِرٍد ﴾  ــْيَطاٍن مَّ ــن ُكلِّ َش ــًا مِّ ــِب َوِحْفظ ــٍة اْلَكَواكِ ــا بِِزينَ ْنَي ــَماء الدُّ ــا السَّ نَّ ــا َزيَّ ﴿إِنَّ
.]7   -  6 ]الصافــات: 

نيا بنُجوم،   نْي ُهو:  أنَّ اهلل - عزَّ وجلَّ - زيَّن الّسامء الدُّ إنَّ الّتفسري الّتقليدي هلَذْين النَّصَّ
،  الذين حياولون أْن يصعدوا إىل الّسامء؛  ليسمعوا  َوَجَعَل هذه النُّجوم ُرُجومًا لشياطني اجلنِّ
من  اخلرب  تعديل يف  مع  بام سمعوا،   النّاس  فينزلوا،  وخُيربوا  اخلَْلق،   ُأُمور  من  ُيدّبر  ماذا 

إضافات وكذب. 
مدى  د  لنُحدِّ )الواقع(،   اخلطاب  من  ملِّه  عىل  النَّصِّ  هذا  تفسري  إسقاط  بعمليَّة  لنقم 

مصداقيَّته وُموافقته مُلقتىض احلال. 
نيا،  ويف الوقت ذاته؛  قد جعلها اهلل  ل أنَّ املصابيح هي زينة الّسامء الدُّ لقد َذَكَر النَّصُّ األوَّ

ُرُجومًا للّشياطني،  فام هي املصابيح يف واقع احلال؟. 
التي تدلُّ عىل اإلرشاق والّضوء والنُّور،   مَجْع مصباح،  وهي من صبح،   املصابيح  إنَّ 
بح.  وُيقال:  وجه صبوح؛  بمعنى ُمشق  ل ُطُلوع النّهار الصُّ ي أوَّ ومن هذا الوجه؛  ُسمِّ

ي املصباح مصباحًا؛  إلشعاعه بالنُّور،  وإضاءته.  ُميضء.  ومن هذا الوجه؛  ُسمِّ
بنفسها،   ُمرشقة  فهي  بالنُُّجوم،   قة  ُمتحقَّ اإلصباح  صفة  وجدنا  الّسامء  إىل  نظرنا  فإذا 

وُمضيئة لغريها؛  نحو الّشمس. 
فهل هذه النُُّجوم العمالقة خترج عن مسارها وَفَلكها لُتطارد أحدًا؟ أو هل تنقسم من 

ه نحو أحد َكُشُهب لتدمريه؟ هذه النُُّجوم أجزاء تتوجَّ
مُلطاردة  مساره  عن  خرج  نجاًم  أنَّ  نعلم  أو  ُنشاهد  فلم  بالنّفي،    - قطعًا   - واجلواب 
شيطان،  أو قام النّجم بَرْجم الّشيطان بُشُهب،  مع العلم أنَّ الّشيطان من شطن،  التي تدلُّ 
عىل ابتعاد الّشء،  وذهابه،  وُبطالنه،  فُكلُّ َمِن ابتعد عن منهج اهلل والعمل الّصالح فُهو 
ِّ والفساد  ،  أم من اإلنس،  وصارت َكلمة شيطان رمزًا للشَّ شيطان؛  سواء أكان من اجلنِّ

واإلجرام،  فهل النُُّجوم أو الكواكب يف الّسامء ترجم الّشياطني اآلن؟
ا النَّصُّ الّثاين؛  فقد َذَكَر أنَّ الّزينة إنَّام هي بالكواكب،  وهذه الكواكب من وظائفها  أمَّ
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نيا من ُكلِّ شيطان مارد.  حْفظ الّسامء الدُّ
فالكواكب مَجْع كوكب،  وهي من كب،  التي تدلُّ عىل مَجْع الّشء عىل نفسه ومتاسكه،  
ي الكوكب يف الّسامء كوكبًا؛  ألنَّه اجتمع عىل نفسه ومتاسك وبعضها تصلَّب؛  ألنَّه  وُسمِّ
ة ُملتهبة  من املعلوم أنَّ الكوكب هو نجم أو ُجزء من نجم ُمنطفئ؛  ألنَّ النّجم هو كتلة غازيَّ

فاعلة،  والكوكب كتلة غازية أو ُمتصلِّبة ُمنطفئة نحو كواكب املجموعة الّشمسيَّة. 
فالكوكب ليس ُمنريًا بذاته،  إنَّام يستمدُّ ُنوره من النُُّجوم )الّشمس(. 

فكيف يكون هذا الكوكب الَفَلكي يف الّسامء حْفظًا من ُكلِّ شيطان مارد؟ فلم نشاهد أو 
نعلم أنَّ كوكبًا يف الّسامء قد خرج عن مساره مُلطاردة أحد،  أو لإلمساك به! كام أنَّ الكوكب 
الكواكب،   ببنية  ُمتحّقق  لَرْجم أحد؛  ألنَّ ذلك غري  منه أيُّ جزء بشكل شهاب  ال خيرج 
إليه  ذهب  الذي  ظاهرمها  هبام  املقصد  ليس  والكوكب  املصباح  َكلمة  أنَّ  عىل  يدلَّ  وهذا 
َقاَل ُيوسُف أِلَبِيِه  ْطحي،  انظر عىل سبيل املثال قوله تعاىل:  ﴿إِْذ  ون بتفسريهم السَّ امُلفرسِّ
ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم لِي َساِجِديَن ﴾ ]يوسف: 4 [.   َيا َأبِت إِنِّي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكبًا َوالشَّ
فهل املقصد بالكواكب والّشمس والقمر يف النَّصِّ هم املوجودون يف الّسامء؟ أم أنَّ ذلك 
ُهو رمز لشء آخر؟ وكيف رأى النبي يوسف صورة سجودهم؟ هل كان سجود الشمس 

والقمر سجود جبهة،  أم بمعنى اخلضوع واالتِّباع له؟
والكواكب  النُّجوم  هي  تكن  مل  إذا  ل  األوَّ النَّصِّ  يف  )املصابيح(  َكلمة  تدلُّ  ماذا  فعىل 

املعروفة لدينا جتسيدًا؟. 
وإضاءته  إشعاعه  عمليَّة  يف  النُّور  فيه  يتمركز  يشء  هو  املصباح  أنَّ  آنفًا  ذكرُت  لقد 
َرْجم  وظائفه  من  ويكون  النُّور،   فيه  يتمركز  الواقع  يف  الذي   الّشء  هو  فام  لآلخرين،  

ُهب،  التي هي ُجزء من النُّور؟.  لنَر ذلك من خالل النَّصِّ القرءاين ذاته:  الّشياطني بالشُّ
 ﴾ بِينًا  مُّ ُنورًا  إَِلْيُكْم  َوَأنَزْلنَا  ُكْم  بِّ رَّ ن  مِّ ُبْرَهاٌن  َجاءُكم  َقْد  النَّاُس  َها  َأيُّ ﴿َيا  تعالى:   قال 

]النساء:174[.
ِه ﴾ ]الزمر: 22[. بِّ ن رَّ ُه َصْدَرُه لإِْلِْساَلِم َفُهَو َعَلى ُنوٍر مِّ وقال:  ﴿َأَفَمن َشَرَح اللَّ
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املصباح هو أداة إلشعاع النور وحامل له،  والنور هو ما أنزله اهلل،  فنجد يف الواقع أن 
النور اإلهلي،  ويستخدمونه يف رجم  الذين حيملون  األنبياء والعلامء  املصابيح هم  هؤالء 
النص اآلخر استخدم كلمة  بينام  بأفواههم،   اهلل  نور  يطفئوا  أن  الذين حياولون  الشياطني 
الكواكب واحلفظ من الشياطني،  ومل يستخدم كلمة الرجم،  وال املصباح،  وهذا يدل عىل 

نوع آخر من الدعاة والعلامء الذين حيفظون النور اإلهلي بأنفسهم مثل القمر. 
وكلمة سامء تدل عىل الشء املمتد يف كافة االجتاهات واألبعاد بشكل متصل،  وتطلق 

عىل السامء املوضوعية الفلكية،  والسامء الفكرية،  وهؤالء العلامء نوعان: 
بالرباهني  الشياطي  ويرمجون  اإلهلي  النور  الفكرية حيملون  للسامء  زينة  علامء مصابيح 
واألدلة وهي بمنزلة شهب حترق أو تبطل شبهاهتم وكذهبم وافرتائهم،  وهؤالء العلامء هم 

خط اهلجوم األمامي. 
الشياطني،   يد  تطوله  أن  من  اإلهلي  النور  حيفظون  الفكرية  للسامء  زينة  كواكب  علامء 

وهؤالء العلامء هم الدعاة واملعلمون يف داخل األمة،  وهم خط الدفاع اخللفي. 
ِشَهابًا  َلُه  َيِجْد  اآْلَن  َيْسَتِمِع  َفَمن  ْمِع  لِلسَّ َمَقاِعَد  ِمنَْها  َنْقُعُد  ُكنَّا  ا  ﴿َوَأنَّ نصِّ  داللة  ومن 
ْجم مل تكن موجودة قبل نُزول القرءان،  وإنَّام  َصدًا﴾ ]اجلن: 9 [،  ُنالحظ أنَّ عمليَّة الرَّ رَّ
،  وَمْعَلٌم يف  بدأت بعد ُنُزول القرءان،  وهذا يدلُّ عىل أنَّ نُزول النَّصِّ الُقرءاين ُمؤرشِّ مهمٌّ

تاريخ اإلنسان والكون،  وَحَدٌث عظيم جيب االنتباه له،  ودراسته. 
ة ُأمور ُوجدت يف الواقع اقتضت نُزول القرءان بشكله الّتكاميل،  الذي اقتىض عمليَّة  فثمَّ
َحَدَثْت يف  التي  األُُمور  ُهب،  فام هي هذه  بالشُّ الّشياطني  بَرْجم  تقوم  التي  املصابيح  إجياد 
الواقع،  والتي اقتضت تزامن ُنُزول النَّصِّ القرءاين بصفته الّتكامليَّة،  وما ترتَّب عىل تلك 
نيا بمصابيح،  وَجْعلها ُرُجومًا للّشياطني،  وكواكب حافظة من  الّصفة من تزيني الّسامء الدُّ

الشياطني؟. 
ـِذي  ُكـُم الّلـُه الَّ ل أمـر كان موجـودًا هـو اسـتقرار الكـون عـىل نظـام ُمعـنيَّ ﴿إِنَّ َربَّ أوَّ
ْيـَل النََّهاَر  ـاٍم ُثمَّ اْسـَتَوى َعَلـى اْلَعْرِش ُيْغِشـي اللَّ ـَماَواِت َواألَْرَض فِـي ِسـتَِّة َأيَّ َخَلـَق السَّ
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َراٍت بَِأْمـِرِه َأالَ َلـُه اْلَخْلُق َواألَْمـُر َتَباَرَك  ـْمَس َواْلَقَمـَر َوالنُُّجـوَم ُمَسـخَّ َيْطُلُبـُه َحثِيثـًا َوالشَّ
م املعـريف  الّلـُه َربُّ اْلَعاَلِميـَن ﴾  ]األعـراف:54[،  وكان هـذا األمـر سـابق عـن التَّقـدُّ
 . واألدوات للجنـس اإلنسـاين،  واسـتمرَّ هذا االسـتقرار للكون عىل نظام الّثابـت وامُلتغريِّ
مة،  ومن املعلوم  األمر الّثاين:  ُوُصول اللِّسان العريب عند اإلنسان ملرحلة ناضجة وُمتقدِّ
ر اإلنسان،  والوسيلة  أنَّ اللِّسان هو حقل وميدان للعلم واملعارف والتفكري،  ومرآة لتطوُّ
ر من خالهلا،  َفنُْضُج اللِّسان يدلُّ عىل ُنْضج الّتفكري،  فإذا وصل اللِّسان إىل مرحلة  التي ُيفكِّ
الّتفكري إىل حالة  اللِّسان قد وصل يف  يتَكلَّم هبذا  االستقرار دلَّ عىل أنَّ هذا اجلنس الذي 
االستقرار،  وانعكس ذلك يف لسانه،  فالّلسان من حيُث البناء وصل إىل الكامل،  وظهرت 
وهذه  عنه،   املحرفة  األلسنة  من  غريه  ُدون  الَعَريبَّ  اللِّسان  يف   - بُوُضوح   - الّصفة  هذه 
الّصفات املوجودة يف اللسان الَعَريبِّ هي انعكاس لبناء الّتفكري،  وُوُصوله إىل بدء النُّْضج،  
ْشد،  فتمَّ اكتامل الّلسان الَعَريبَّ من حيُث البناء؛  نتيجة اكتامل نظام الّتفكري من  وبدء سنِّ الرُّ
ُكلُّهم جُمتمعون - مشرتكني  بالواقع )آفاقًا وأنفسًا(؛  حيُث صاروا -  امُلرتبط  البناء  حيُث 
بالّصفة األساسيَّة،  وهي االستقرار نتيجة االكتامل من حيُث البناء،  وأخذت َحَرَكتهم يف 

النُّموِّ واالتِّساع قائمة عىل األساس الّثابت فيهم مجيعًا. 
ع للُمحتوى( )الّثبات للبناء واملفهوم،  واحَلَرَكة والنُُّموُّ والتَّوسُّ

،  - جُمتمعني - كانوا  فاكتامل نظام الكون،  واكتامل نظام الّتفكري،  واكتامل اللِّسان الَعَريبَّ
الّسبب املبارش لنُزول النَّصِّ القرءاين،  وتدشني مرحلة جديدة يف تاريخ اجلنس اإلنساين،  
فنزل القرءان َعَريبَّ اللِّسان؛  ليحتوي يف ُبنيته العالقَة اجلََدليََّة بني الواقع والّتفكري واللِّسان،  
ع يف  َسَبَق،  وحفظ احلركة والنُُّموِّ والتَّوسُّ َمْن  لُكلِّ  النَّصِّ كاماًل وجامعًا   َجْعُل هذا  وتمَّ 
ُمتواه مَلْن حلق؛  ألنَّه نزل بصفات الواقع والّتفكري واللِّسان الَعَريبِّ من حيُث الّثبات للبناء 
ك للُمحتوى،  فكانت هذه األُمور الّثالثة هي أبعاد القرءان،  التي بُموجبها  واملفهوم والتَّحرُّ
تتمُّ دراسته وَفْهمه.  وبناء عىل ذلك تم ختم مقام النبوة اإلهلية،  وصار العلامء والدعاة هم 

الرسل طوعًا حيملون النور اإلهلي وينريون طريق الناس وعقوهلم. 
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ْشِد  ا َسِمْعنَا ُقْرآنًا َعَجبًا َيْهِدي إَِلى الرُّ َن اْلِجنِّ َفَقاُلوا إِنَّ ُه اْسَتَمَع َنَفٌر مِّ ﴿ُقْل ُأوِحَي إَِليَّ َأنَّ
نَا َأَحدًا ﴾ ]الجن:1-  2[.  َفآَمنَّا بِِه َوَلن نُّْشِرَك بَِربِّ

ى بالّسقف الفكري للنّاس،  وتسليمهم  إذًا؛  عندما نزل النَّصُّ الُقرءاين تمَّ تدشي ما يسمَّ
زمام أمور اخلالفة،  وتمَّ َرْفع الوصاية اإلهليَّة امُلبارشة عن النّاس،  وذلك كونم قد وصلوا 
الّثابت  نظام  النّاس من خالل  ليسري عليه  ًا كاماًل   نصَّ اخلالُق  فأنزل  شد،   الرُّ بدء سنِّ  إىل 
إحساسًا  كونه  الّتفكري؛   وُمستخدمي  للخطاب،   حماًل  كونه  بالواقع؛   ُمهتدين    ، وامُلتغريِّ
وتفاعاًل مع الواقع،  لذلك نقول:  الواقع أساس للّتفكري،  وموضع له يف الوقت ذاته،  فمن 
الواقع،  وإليه،  وبُصحبة الُقرءان وتوجيهه،  نصل إىل إنشاء حضارة إنسانيَّة،  ونصل إىل 

َفْهم عامل الغيب،  واإليامن به. 
)بدء  الّتفكري  ونظام  سابقًا،   الكون  اكتامل  من  الواقع  يف  حصل  ما  اجلنُّ  شاهد  عندما 
ْشد(،  واللِّسان الحقًا،  ونزل النَّصُّ القرءاين قائاًم عىل هذه األبعاد الّثالثة،  وأخذ  سنِّ الرُّ
الوصاية  َرْفع  تمَّ  وبالتَّايل؛   للُمحتوى،   للبناء،  واحلََرَكة  الّثبات  ذاهتا من حيُث  الّصفات 
وَحرْية،   بدهشة  ُأصيبوا  الواقع،   يف  وظيفتها  النتهاء  ة  النُُّبوَّ َخْتُم  وتمَّ  امُلبارشة،   اإلهليَّة 
وتساءلوا فيام بينهم:  ماذا أراد اهلل - عزَّ وجلَّ - من هذه العمليَّة؟ هل ما حصل هو ُمؤرشِّ 
النتهاء ُعمر اجلنس البرشي وهالكه؟ أم أراد هبم رهبم أْن ُيتابعوا َعاَمرة األرض وخالفتها 

شد؟!.  بسرية راشدة،  ُمعتمدين عىل أنفسهم،  كوهنم وصلوا إىل بداية سنِّ الرُّ
فِي  بَِمن  ُأِريَد  َأَشرٌّ  َنْدِري  اَل  ا  ﴿َوَأنَّ تلك:   ودهشتهم  اجلنِّ  حال  وصف  يف  تعاىل  قال 

ُهْم َرَشدًا ﴾ ]الجن: 10[. اأْلَْرِض َأْم َأَراَد بِِهْم َربُّ
ة يف تاريخ اإلنسانيَّة؛  تمَّ بناء الّسقف الفكري ﴿ اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم  يف هذه املرحلة املهمَّ

ِدينَُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا ﴾]المائدة : 3[.
نيا(؛  ألنَّ الّسامء  واستخدم اهلل - عزَّ وجلَّ - للّداللة عىل هذا املفهوم َكلمة )الّسامء الدُّ
الّسامء  هذه  تزيني  وتمَّ  متصلة،   بصورة  االجتاهات  كل  يف  امتد  ما  ُكلِّ  عىل  ُتطلق  َكلمة 
كوهنم  والُعلامء؛   األنبياء   - احلال  واقع  يف   - هم  الذين   باملصابيح،   الفكري(  )الّسقف 
ع ومتركز النُّور )العلم واملعارف(،  ويقومون بعمليَّة اإلنارة لغريهم،   مكانًا الحتواء وجتمُّ
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طريقهم،   لآلخرين  ييضء  ألنَّه  وذلك  مصباح،   النُّور:   هذا  حيتوي  َمْن  ى  ُيسمَّ وبالتَّايل؛  
امُلناسبة  ُهب  بالشُّ واجلنِّ  اإلنس  من  الّشياطني  بَرْجم  يقومون  )املصابيح(  الُعلامء  فهؤالء 
وتناغم  انسجام  الستمرار  ديني  وواجب  علميَّة  رضورة  العمليَّة  وهذه  احلال،   مُلقتىض 
الُقرءان مع أبعاده الّثالثة،  ولقيام اإلنسان بمنصب اخلالفة يف عامرة األرض عىل أحسن 
وجه وأمتِّه،  وتم تزيني السامء أيضًا بالكواكب وهم العلامء والدعاة احلافظون للنور اإلهلي. 
)عاملًا(  احلقَّ مصباحًا  حُيارب  أْن  ُيريد  أو جني  إنيس  ُكلُّ شيطان  امُلنطلق جيد  فمن هذا 
دت  يف انتظاره يقوم بَرمْجه بشهاب ُنور يتناسب مع باطل الّشيطان،  ومن هذا الوجه؛  تعدَّ

ُهب:   صفات الشُّ
شهاب ُمبني،  شهاب ثاقب،  شهاب راصد. 

بِيٌن ﴾ ]الحجر : 18 [. ْمَع َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب مُّ قال تعالى:  ﴿إاِلَّ َمِن اْسَتَرَق السَّ
﴿إاِلَّ َمْن َخطَِف اْلَخْطَفَة َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب َثاِقٌب ﴾ ]الصافات: 10 [. 

َصدًا ﴾ ]الجن: 9[. ْمِع َفَمن َيْسَتِمِع اآْلَن َيِجْد َلُه ِشَهابًا رَّ ا ُكنَّا َنْقُعُد ِمنَْها َمَقاِعَد لِلسَّ ﴿َوَأنَّ
   وهذا التدبر هو أقرب يشء ملنظومة اجلن والشياطني وتفعيل النصوص مع بعضها َوْفَق 

منظومة التنزيل احلكيم،  ومنظومة الواقع االجتامعي. 
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؟،   مز في القرءان عامٌّ أم خاصٌّ أسلوُب الرَّ

ين مزيِّ دُّ على الرَّ والرَّ

اإلخوة  بعض  وذهب  رمزي،   كله  القرءاين  اخلطاب  أن  فكرة  األخرية  اآلونة  يف    شاع 
بالواقع إىل  املعنى احلقيقي وتعلق اخلطاب  يف دراسة النصوص هبذا الشكل،  متجاوزين 
غوا اخلطاب من متواه التكليفي،  فهل اخلطاب القرءاين كله خطاب  مفاهيم رمزية،  وفرَّ

رمزي فعاًل،  وهو املستوى املطلوب الوصول إليه بالدراسة والتدبر؟
  رمز:  كلمة تدل عىل اجتامع يشء متصاًل بربوز بشء آخر،  وثقافيًا هو استخدام كالم 
معني ليدل عىل جمموعة من املعاين الالزمة هلا منطقيًا وليس لسانيًا،  مثل لزوم احلياة للامء،  
فاملاء رمز للحياة،  وهذا ليس معنًى لسانيًا لكلمة املاء،  وإنام هو مفهوم منطقي نصل إليه 
من خالل جتاوز املعنى اللِّساين إىل متعلَّقاته بالواقع،  واملتعلِّق باملاء لزومًا هو احلياة،  فيكون 
املفهوم الرمزي للامء هو احلياة،  وكام نالحظ أن املفهوم الرمزي من حيث املآل ال خيرج عن 

احلقيقة والواقع أيضًا،  بل ال ُبدَّ له من واقع موجود حقيقي يتم تعلُّق الكالم الرمزي به. 
بََّك َكثِيرًا  اٍم إاِلَّ َرْمزًا َواْذُكر رَّ َم النَّاَس َثاَلَثَة َأيَّ َي آَيًة َقاَل آَيُتَك َأالَّ ُتَكلِّ ﴿َقاَل َربِّ اْجَعل لِّ
َوَسبِّْح بِاْلَعِشيِّ َواإِلْبَكاِر ﴾ ]آل عمران:41[، فالنص يدلُّ رصاحة عىل أن الرمز هو أسلوب 
من أساليب الكالم املخترص العميق املعنى،  وحيتاج إىل تدبر وجتاوز املبنى اللِّساين ومعناه 
تعلُّق  مثل  منطقي  بشكل  اللِّساين  واملعنى  باملبنى  يتعلق  الزم  مقصدي  مفهوم  إىل  احلريف 

احلياة باملاء. 
الحتاملية  مكم  وغري  الفهم،   متعدد  مالحظ  هو  كام  اخلطاب  يف  الرمزي  واألسلوب 
تعلُّقه بأكثر من يشء يف الواقع فهو نص متشابه وليس نصًا مكاًم،  وهذا يعني أن اخلطاب 

https://www.facebook.com/notes/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86/845897182122207/
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اُتُكْم َوَخاالَُتُكْم َوَبنَاُت  َهاُتُكْم َوَبنَاُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ َمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ الترشيعي مثل:  ﴿ُحرِّ
َهاُت نَِسآِئُكْم  َضاَعِة َوُأمَّ َن الرَّ َهاُتُكُم الالَّتِي َأْرَضْعنَُكْم َوَأَخَواُتُكم مِّ األَِخ َوَبنَاُت األُْخِت َوُأمَّ
ْم َتُكوُنوْا َدَخْلُتم بِِهنَّ  ن نَِّسآِئُكُم الالَّتِي َدَخْلُتم بِِهنَّ َفإِن لَّ َوَرَباِئُبُكُم الالَّتِي فِي ُحُجوِرُكم مِّ
ِذيَن ِمْن َأْصاَلبُِكْم َوَأن َتْجَمُعوْا َبْيَن األُْخَتْيِن َإالَّ َما َقْد  َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم َوَحاَلِئُل َأْبنَاِئُكُم الَّ

ِحيمًا ﴾ ]النساء: 23[.  َسَلَف إِنَّ الّلَه َكاَن َغُفورًا رَّ
إَِلـَه  املتعلق بوحدانية اهلل،  مثل:  ﴿الّلُه الَ  العرش،  واخلطاب اإليامين  الوصايا   ونص 
َذا  َمن  األَْرِض  فِي  َوَما  َماَواِت  السَّ فِي  َما  ُه  لَّ َنْوٌم  َوالَ  ِسنٌَة  َتْأُخُذُه  الَ  اْلَقيُّوُم  اْلَحيُّ  ُهَو  إاِلَّ 
ْن ِعْلِمِه  ُيِحيُطوَن بَِشْيٍء مِّ َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوالَ  َبْيَن  َيْعَلُم َما  بِإِْذنِِه  َيْشَفُع ِعنَْدُه إاِلَّ  ِذي  الَّ
اْلَعِليُّ اْلَعظِيُم ﴾  َيُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو  َماَواِت َواألَْرَض َوالَ  إاِلَّ بَِما َشاء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ
]البقرة :255 [  ،  ال يمكن أن يأتيا بأسلوب الكالم الرمزي؛  ألن اخلطاب الترشيعي هو 
خطاب تكليفي يتعلق بتنظيم سلوك الناس واحلرام واحلالل والواجب،  واخلطاب املتعلق 
بوحدانية اهلل يتعلق باحلق والباطل،  ويرتتب عليه احلساب واملسؤولية،  وهذا ال ُبدَّ له من 

خطاب مكم واضح مدد،  وهذا مقتىض احلكمة والرمحة. 
واختلط  احلق  وضاع  والعقاب،   الثواب  لبطل  الرمزي  الكالم  بأسلوب  أتى  ولو 
بالباطل،  وانتفى احلساب الحتاملية النص ألكثر من مفهوم ممكن تعلُّقه بالواقع،  ولو تعلق 
به احلساب والتكليف النتفى عن املرشع احلكمة والرمحة وصار الفعل عبثًا وظلاًم،  وصار 
اخلطاب متميعًا،  ويمكن أن يدل عىل كل يشء يف كل زمن،  وانتفى عنه املفهوم الثابت،  
وصار متحركًا نسبيًا يصلح لتحميله أي مفهوم،  وال يدل عىل أي مفهوم بعينه،  وحقيقة 

هذا األسلوب هو نقض للخطاب القرءاين الترشيعي واخلطاب اإليامين. 

إذًا؛  أين الخطاب القرءاني الرمزي في القرءان؟

أن  إىل  نصل  الرمز  أسلوب  من  اإليامين  واخلطاب  الترشيعي  اخلطاب  استثنينا  أن  بعد 
أسلوب الكالم الرمزي يمكن أن يأيت بالنصوص القصصية،  وهي مادة كبرية يف القرءان،  
وال تتعلَّق بأحكام ترشيعية وال بنصوص إيامنية متعلِّقة بوحدانية اهلل،  ورغم أهنا يمكن أن 
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ُتفهم بشكل رمزي،  وهو ُبعد يف مفهوم النص وتدبره،  ولكن ال ننفي عنها املعنى اللِّساين،  
وهي تقبل التعدد يف األفهام؛  ألهنا من النصوص املتشاهبة،  وال يرتتب عليها ماسبة لعدم 

تعلُّقها بحقوق الناس كدماء وأعراض وأموال... إلخ،  وال تتعلَّق بحقٍّ أو باطٍل. 
نتدبر  أن  يمكن  ال  بل  واملنام،   الرؤيا  بنصوص  يتعلق  الرمز  أسلوب  أن  أيضًا  ونجد 
نصوص الرؤيا أو املنام إال بأسلوب الرمز،  وجتاوز املعنى اللِّساين الظاهري للرؤيا،  اقرؤوا:  
ُخْضٍر  ُسنُباَلٍت  َوَسْبَع  ِعَجاٌف  َسْبٌع  َيْأُكُلُهنَّ  ِسَماٍن  َبَقَراٍت  َسْبَع  َأَرى  إِنِّي  اْلَمِلُك  ﴿َوَقاَل 
ْؤَيا َتْعُبُروَن ﴾ ]يوسف:43[،  لو  َها اْلَمأُل َأْفُتونِي فِي ُرْؤَياَي إِن ُكنُتْم لِلرُّ َوُأَخَر َيابَِساٍت َيا َأيُّ
حاولنا أن نفهم هذا النص املتعلق بالرؤيا لسانيًا عىل ظاهره  ملا استطعنا فهمه أبدًا،  وهذا 
ُتفهم إال بأسلوب  أو  املفهوم،  وال ُتدرس  النصوص متشاهبة ومتعددة  يدل عىل أن هذه 

الرمز حرصًا. 
ونجد أيضًا أن أسلوب الرمز يف الكالم يتعلق بنصوص علمية كونية،  وهي نصوص 
متشاهبة متعددة األفهام نسبية احلركة حسب املستوى العلمي واملعريف واألدوايت للناس،  

وجميئها بأسلوب الرمز ال ينفي حقيقة املفهوم اللِّساين عنها. 
يصح  وال  اخلطاب،   يف  املحكم  النوع  من  اإليامين  واخلطاب  الترشيعي  اخلطاب  إذًا؛  
دراستهام بأسلوب الرمز قط،  وال ينطبق عليهام قاعدة )ثبات املبنى واملفهوم وحترك املعنى 
بالقصص  املتعلق  القرءاين  القرءان محَّال أوجه( بخالف اخلطاب   ( أو مقولة  واملحتوى(، 
والرؤيا املنامية والعلمية الكونية فهي من النوع املتشابه مع وجود نصوص مكمة باملفهوم 
واملعنى تكون مورًا ثابتًا ُيستخدم يف دراسة النصوص املتشاهبة النسبية،  وممكن أن نطبق 

عليها أسلوب الرمز الكالمي أثناء دراستهم. 
لذا؛  ينبغي عىل اإلخوة الذين يعتمدون عىل أسلوب الرمز يف دراسة اخلطاب القرءاين 
رمزًا،   ُيدرس  أن  يمكن  الذي  اخلطاب  بني  ويميزوا  القواعد،   هذه  إىل  ينتبهوا  أن  كله 

واخلطاب الذي ال يصح دراسته رمزًا. 
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نظام الضمائر في القرءان وعائديتها

وهذا  بقوانينه،   ومكوم  بالكون  متعلق  منطقي  صويت  نظام  هو  املبني  العريب  اللِّسان 
فيه تساهل أو مسايرة  نتعامل مع أي علم آخر،  فال يوجد  نتعامل معه  مثل ما  يعني أن 
أو جماملة  كام هو معهود يف خطاب الناس لبعضهم بعضًا باعتامدهم فهَم املتلقي للخطاب 
وحصول ذلك عنده،   فيستخدمون أحرف العطف بدل بعضها بعضًا،  أو يقولون:  إن 
أحرف اجلر تنوب عن بعضها،  أو يستخدمون ضمري اجلمع ويقصدون  به املفرد... إلخ،  
غري استخدامهم للكلامت مل بعضها  دون مراعاة الختالف مفاهيم الكلامت عن بعضها،  
وكذلك التساهل يف اخلطاب واستخدام االستعارة  أو الكناية  أو املواراة أو املصطلح أو 
ماولة تزويق الكالم وجتميله باستخدام كلامت تدل عىل مجال وقوة  يف الكالم أو صحة...  
إلخ،  فيقولون للمريض مثاًل:  هو بعافية،  وذلك مراعاة لشعور املريض أو متنيًا له بالشفاء،  
له  احلقيقة  خالف  أسلوب  وهو  املجاز،   باسم  الناس  كالم  يف  معروف  األسلوب  وهذا 
مسوغاته الثقافية بني الناس،   وال يمكن أن يستغنوا عنه يف كالمهم أو يف صياغة الشعر  
حتى قالوا:  أمجل الشعر أكذبه،  وما كان يعتمد عىل التصورات والتخيالت وابتعاده عن 
احلقيقة واملجسدات،  وكام هو مالحظ، إن كالم الناس متعلق فهمه بمعرفة مقصد املتكلم،  
وال يمكن أن نتعامل مع املبنى اللِّساين بمعزل عن الذي صدر منه الكالم أو ثقافة البيئة 

التي قيل هبا الكالم،  وتعلقه حينئذ،  ومستوى املتكلم العلمي والثقايف. 
   وهذا يعني أن خطاب الناس فيام بينهم ليس خطابًا علميًا،  وال يمكن أن خيضع خطاهبم 
لدراسة علمية ويستنبط منه قواعد لسانية،  وذلك لقصورهم العلمي،  ومدودية إدراكهم 
للواقع، وتساهلهم يف اخلطاب،   فهم كثريًا ما يبنون كالمهم عىل ما هو شائع ومنترش بني 
سوا مقولة:  )هكذا تكلم العرب وسمعنا نحن(،  فاللِّسان معظمه  الناس  حتى أهنم   كرَّ
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سامعي وليس عقليًا أو منطقيًا،  وغري ذلك مما يقتيض نفي الصفة العلمية عن استخدامهم 
للِّسان العريب يف خطاهبم كائنًا َمْن كان املتكلم،  أو يف أي عرص كان يعيش،  فال يوجد كالم 
واملحدودية،   بالقصور  نفسه متصف  املتكلم  أحد،  وذلك ألن  برهان عىل  أو  أحد حجة 
وهذا يعني أنه يستخدم الكالم بشكل نسبي،  وما يعربِّ به عن مقصده وشعوره ويضفيه 

عىل ألفاظه. 
فاخلطاب الذي يصلح للدراسة اللِّسانية ويستنبط منه براهني وقواعد لسانية علمية هو 
اخلطاب القرءاين فقط،  أما خطاب الناس فيام بينهم فهو خطاب انفعايل مكوم بثقافتهم 
الزمانية والبيئية وقواعده اصطالحية،  وليست علمية ولو اقرتبت من العلم والواقع،  وهو 
يصلح للدراسة النفسية والثقافية،  فينبغي عدم اخللط أثناء الدراسة بني اخلطابني،  اخلطاب 
اإلهلي العلمي،   واخلطاب اإلنساين االنفعايل الثقايف،  فلكل منهام أسلوب يف التعامل معه،  
فمثاًل من اخلطأ أن نطبق قاعدة ) الزم الكالم الزم( وقاعدة ) مفهوم املخالفة( عىل خطاب 
الناس وإلزامهم بام مل يقولوا أو يرصحوا به،  وذلك  ألن الناس ال تستحرض أثناء الكالم 
أبعاد كالمهم،  وما يلزم منه يف الواقع،  أو  مفهوم الضد من صياغتهم اللِّسانية،  وإن طبق 
عليهم هذا حصل اختالف كبري بني الناس ووقعوا بمشاكل عويصة وفقدوا قدرة التواصل 
والتفاهم مع بعضهم،  ولذلك يقوم أهل القانون بصياغة مواد القانون بصيغة راقية وعالية 
ودقة شديدة يتوخون هبا ضبط الكالم حلفظ حقوق الناس وعدم استغالل القانون من قبل 

أحد بشكل سيئ من  خالل صيغته اللِّسانية وما تدل عليه. 
القرءاين  اخلطاب  من  كل  يف  الضامئر  استخدام  أسلوب  بني  التفريق  إىل  يوصلنا  وهذا 

العلمي،  واخلطاب اإلنساين االنفعايل الثقايف. 
ولنأخذ مثاًل عىل ذلك استخدام ضمري اجلمع يف خطاب الناس االنفعايل الثقايف،  وكيف 
يتساهلون به ويستخدمونه مل ضمري املفرد،  فكثريًا ما نسمع يف خطابنا املعيش اليومي 
الناس تقول:  جئنا لعندك ومل نجدك،  وذهبنا إىل عند فالن،  واشرتينا كذا،  ورأينا كذا...  
إلخ،  فإن أردنا أن نتعامل  مع خطاهبم بشكل منطقي وافرتاض صدق املتكلم وصواب 
استخدامه للكالم نفهم منه أن الذي قام بالفعل هم مجاعة وليس فردًا،  ولو سألنا املتكلم 
عن مقصده لقال:  أقصد أنا فقط وحدي من قام بالفعل،  ولو سألناه ملاذا تستخدم ضمري 
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اجلمع  إذًا ؟ لقال لك:  هذا تساهل يف اخلطاب فال تدقق عىل لفظي وخذ مقصدي،  ولو 
سألنا علامء النفس ملاذا يستخدم الفرد ضمري اجلمع يف التكلم عن نفسه  ؟ لقالوا:  إن الفرد 
حياول غالبًا تشتيت السامع من الرتكيز عىل شخصه من خالل توسيع دائرة املتكلم أو الذي 

قام بالفعل. 
الفرد  قبل  من  اجلمع  ضمري  استخدام  ليالحظ  الباحثني  بعض  يأيت  أن  الغريب  ولكن 
يف  والرؤساء  امللوك  بطريقة  ويأيت  والتفخيم،   للتعظيم  أنه  ذلك   فيربر  فقط،  عليه  ليدل 
الكالم بصيغة اجلمع نحو قوهلم:  نحن حرضتنا قررنا ما ييل،  ليبني من كالمهم هذا قاعدة 
كالم  أن  العلم  مع  والتعظيم،   للتفخيم  املفرد  مل  اجلمع  ضمري  استخدام  بجواز  لسانية 
امللوك والرؤساء ليس برهانًا بحد ذاته،  وال قاعدة لسانية فهم من سائر الناس،  وأصل 
استخدام ضمري اجلمع من قبل امللوك والرؤساء هو ليدل عىل أن القرار   صدر من الدولة 
أو املؤسسة،  وهو ناطق باسمها فيستخدم ضمري نحن ويقصد به الدولة أو املؤسسة،   وال 
يقصد شخصه الفردي،  وهذا ال ينقضه االستبداد يف احلكم واألثرة به واستمرار استخدام 
ضمري نحن للحاكم املستبد،  فهو يقصد اندماج الدولة به فصار هو الدولة ذاهتا ويستمر 
االعتبارية اجلمعية،  ويصري فوق  الشخصية  ليضفي عىل شخصه  باستخدام ضمري نحن 
النقد والنقض الشخيص،  وحييط نفسه هبالة قداسة الدولة،  ويتحرك يف احلياة وبني الناس 
قراره  املحاسبة واملسؤولية يف حال كان  نفسه  ليبعد عن  ذاته  الدولة ذاهتا، وبالوقت  كأنه 

خطأ وظلاًم. 
فقالوا:   اإلهلي  اخلطاب  لدراسة  الباحثني  بعض  أتى  والثقافية  االنفعالية  العقلية  وهبذه 
إن ضمري اجلمع يف الصياغة القرءانية املتعلقة بسياق اخللق أو باهلل هو من باب التفخيم أو 
التعظيم،  وال يدل عىل اجلمع قط،  وبذلك العمل منهم نقضوا صفة املنطق عن اخلطاب 

اإلهلي،  واهتموا املتكلم بالكذب،  ونفوا عن كالمه صفة الصواب يف الواقع. 
العلمي،    والسبب هو تطبيق أسلوب اخلطاب اإلنساين االنفعايل عىل اخلطاب اإلهلي 
وفاهتم أن قمة التعظيم والتفخيم والقوة أن يستخدم املتكلم ضمري الفرد ليدل عىل نفسه 

هو ال غريه. 
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قمة التعظيم والتوحيد ضمير )أنا(

ـالَة لِِذْكِري﴾  ُه ال إَِلـَه إاِلَّ َأَنـا َفاْعُبْدنِي َوَأِقِم الصَّ نِي َأَنـا اللَّ  لنقـرأ الخطـاب اإللهي ﴿إِنَّ
]طـه: 14[. 

ومل يأت اخلطاب بصيغة اجلمع ) إننا نحن اهلل ال إله إال نحن... ( إن كان اجلمع للتفخيم 
َهَب  ذَّ إِذ  النُّوِن  ﴿َوَذا  اخلطاب  هذا  لنقرأ   لذلك!  املناسب  هو  اخلطاب  فهذا  والتعظيم 
ُلَماِت َأن الَّ إَِلَه إاِلَّ َأنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي ُكنُت ِمَن  ْقِدَر َعَلْيِه َفنَاَدى فِي الظُّ ُمَغاِضبًا َفَظنَّ َأن لَّن نَّ
الظَّالِِميَن ﴾ ]األنبياء :87 [،  فاملقام هو مقام تعظيم وتفخيم وتقديس وتنزيه،  فكان األوىل 
أن يأيَت بصيغة اجلمع حسب قوهلم ويصري اخلطاب)...  ال إله إال أنتم سبحانكم... ( بينام 

نالحظ  أنه أتى باإلفراد )الَّ إَِلَه إاِلَّ َأنَت ُسْبَحاَنَك(. 
 واضح من اخلطاب أن التوحيد واإلفراد هو العظمة والتفخيم والشدة والقوة والكربياء 
)َأَنا اهلل ( ومل يقل: )نحن اهلل(! ولو أتى ضمري )نحن( بدل ضمري )أنا(،  لدل الكالم  انطالقًا 
من أن املتكلم صادق فيام يقول،  وكالمه صواب ومنطقي مطابق ملحل اخلطاب عىل  ثالثة 

احتامالت: 
املتكلم يمثل جمموعة يتكلم باسمها. . 1
املتكلم كاذب وهو خيتبئ وراء اجلمع ليخفي ضعفه ويشتت تركيز السامع،  ويتنصل . 2

من املسؤولية. 
املتكلم ال يعرف صياغة الكالم وداللته.  . 3

 فقمة التعظيم اإلهلي هو إفراده بالتوحيد واستخدام ضمري املفرد سواء للمتكلم )أنا( 
إَِلَه إاِلَّ هَو(  ِذي اَل  الَّ ُه  اللَّ 14[،  أو الغائب )هو( ﴿هَو  َأَنا( ]طـه:  إاِلَّ  إَِلَه  ُه ال  اللَّ َأَنا  نِي  )إِنَّ
]احلرش:23[،  ومل يأت ضمري ) نحن أو هم ( قط يف سياق التوحيد أو التعظيم أو التقديس 
هلل،  ونالحظ أن استخدام الضمري يف اخلطاب اإلهلي أتى منطقيًا متامسكًا مع منطق الوجود،  

وصوابًا يف صياغته،  وصادقًا يف خربه،  لنقرأ:  
الَة لِِذْكِري﴾ ]طـه: 14[.  ُه ال إَِلَه إاِلَّ َأَنا َفاْعُبْدنِي َوَأِقِم الصَّ نِي َأَنا اللَّ ﴿إِنَّ
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ُه اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ﴾ ]النمل: 9  [. ُه َأَنا اللَّ ﴿َيا ُموَسى إِنَّ
ُقوِن ﴾ ]النحل:2[. ُه الَ إَِلـَه إاِلَّ َأَنْا َفاتَّ ﴿ َأْن َأنِذُروْا َأنَّ

ِحيُم ﴾ ]البقرة: 163[. ْحَمُن الرَّ ﴿َوإَِلـُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد الَّ إَِلَه إاِلَّ ُهَو الرَّ
ُه اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َلُه اأْلَْسَماء اْلُحْسنَى ﴾ ]طه:8[. ﴿اللَّ

اْلَجبَّاُر  اْلَعِزيُز  اْلُمَهْيِمُن  اْلمْؤِمُن  اَلُم  السَّ وُس  اْلقدُّ اْلَمِلُك  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  ِذي  الَّ ُه  اللَّ ﴿هَو 
ا ُيْشِرُكوَن ﴾ ]الحشر:23[. ِه َعمَّ اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن اللَّ

ِذي اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلمًا ﴾ ]طه:98[. ُه الَّ َما إَِلُهُكُم اللَّ ﴿إِنَّ
ُه َربُّ اْلَعاَلِميَن ﴾ ]القصص:30[. ﴿ َيا ُموَسى إِنِّي َأَنا اللَّ

اُر ﴾ ]ص : 65[. ُه اْلَواِحُد اْلَقهَّ َما َأَنا ُمنِذٌر َوَما ِمْن إَِلٍه إاِلَّ اللَّ ﴿ُقْل إِنَّ
َما إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفاْسَتِقيُموا إَِلْيِه َواْسَتْغِفُروُه َوَوْيٌل  ْثُلُكْم ُيوَحى إَِليَّ َأنَّ َما َأَنا َبَشٌر مِّ ﴿ُقْل إِنَّ

ْلُمْشِرِكيَن ﴾ ]فصلت:6[ لِّ
ْلَعبِيِد ﴾ ]ق:29[. ٍم لِّ ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َوَما َأَنا بَِظالَّ ﴿َما ُيَبدَّ

ِحيـُم ﴾  اُب الرَّ ِذيـَن َتاُبـوْا َوَأْصَلُحـوْا َوَبيَّنُـوْا َفُأْوَلــِئَك َأُتـوُب َعَلْيِهـْم َوَأَنـا التَّـوَّ ﴿إاِلَّ الَّ
.]  160 ]البقـرة: 

ِحيُم ﴾ ]الحجر :49 [. ﴿َنبِّْئ ِعَباِدي َأنِّي َأَنا اْلَغُفوُر الرَّ
ِس ُطًوى ﴾ ]طه :12[. ﴿إِنِّي َأَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك إِنََّك بِاْلَواِد اْلُمَقدَّ

ُه اَل إَِلَه إاِلَّ َأَنا َفاْعُبُدوِن ﴾]األنبياء: 25 [. ُسوٍل إاِلَّ ُنوِحي إَِلْيِه َأنَّ ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبِلَك ِمن رَّ
ُكْم َفاْعُبُدوِن ﴾]األنبياء :92  [. ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ ﴿إِنَّ َهِذِه ُأمَّ

َه َقِويٌّ َعِزيٌز ﴾]المجادلة :21[. ُه أَلَْغِلَبنَّ َأَنا َوُرُسِلي إِنَّ اللَّ ﴿َكَتَب اللَّ
ُقوِن ﴾ ]المؤمنون: 52 [. ُكْم َفاتَّ ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ ﴿َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ
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الضمري هو الذي يأيت يف سياق الكالم ليدل عىل متكلم أو  خماطب أو حمل اخلطاب سبق 
الكالم عنه،  فينوب عنه ويتعلق به. 

وهذه الضامئر مكومة بمنطق واقعي صادق وصواب،  بمعنى أن املفرد بالواقع  يقابله 
ضمري مفرد،  واملثنى بالواقع يقابله ضمري مثنى،  واجلمع بالواقع يقابله ضمري مجع،  وإن 
الغائب  باسم ضمري  معروف  عليه  يدل  فله ضمري خاص  يتكلم عن غريه   املتكلم   كان 
ى ضمري املتكلم  )هو(،  وإن كان املتكلم  يتكلم عن نفسه فله ضمري خاص يتعلق به يسمَّ

)أنا(. 
هذه األمور) املنطقية،  والصدق،  والصواب( ينبغي أن تكون ثابتة أثناء الدراسة ألي 
نعلم،   مل  أم  خطابه  بمحل  علمنا  سواء  نص   أيُّ  الكالم  هذا  عن  يشذ  وال  قرءاين،   نص 
وال يصح جعل عدم علمنا بمحل اخلطاب  مربرًا الخرتاق القواعد هذه ونقضها وافرتاء 

مفهوم ال يدل عليه اخلطاب اإلهلي يف الواقع. 
 وبعد هذا العرض وصلنا إىل عائدية الضامئر،  وهي جوهر البحث والتدبر للخطاب 

اإلهلي. 

نفي صفة القاعدية عن مقولة )الضمير يرجع ألقرب مذكور قبله(
اإلنساين  اخلطاب  يف  قاعدة  وهي  الغالب،   عىل  هي  وإنام  قاعدة  ليست  املقولة  هذه 
االنفعايل،  ألنه ال يصح قطع الكالم بمعرتضات،  ومن ثم العودة ملحل الكالم األول بعد 
ميض زمن عليه،  فهذا يسبب التباس  يف الفهم أو  خطأ عند السامع،  بينام يف اخلطاب اإلهلي 
باملنطق،   حمكومًا  للقرءان   العامة  واملنظومة  السياق  َوْفَق  يفهم  فهو  معه،   التعامل  خيتلف 
وصواب الصيغة،  وصدق  اخلرب،  ولنأخذ مثاًل عمليًا عىل  سوء استخدام عائدية الضمري 

وااللتزام بمقولة:  ) وجوب رجوع الضمري إىل أقرب مذكور قبله(. 
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﴿وإنه لعلم للساعة َفال َتْمَتُرنَّ ِبَها﴾:  
ا ُضـِرَب اْبـُن َمْرَيَم  القـول بنـزول النبـي عيسـى في آخـر الزمان فهمـًا من نـص ﴿َوَلمَّ
وَن َوَقاُلـوا َأآلَِهُتنَـا َخْيـٌر َأْم ُهـَو َمـا َضَرُبـوُه َلـَك إاِلَّ َجـَدالً َبْل  َمَثـاًل إَِذا َقْوُمـَك ِمنْـُه َيِصـدُّ
ُهـْم َقـْوٌم َخِصُمـوَن إِْن ُهـَو إاِلَّ َعْبـٌد َأْنَعْمنَـا َعَلْيـِه َوَجَعْلنَاُه َمَثـاًل لَِبنِي إِْسـرائيَل َوَلْو َنَشـاُء 
بُِعوِن  ـاَعِة َفـال َتْمَتُرنَّ بَِهـا َواتَّ ُه َلِعْلٌم لِلسَّ َلَجَعْلنَـا ِمنُْكـْم َمالِئَكـًة فِـي اأْلَْرِض َيْخُلُفـوَن َوإِنَّ

َهَذا ِصـَراٌط ُمْسـَتِقيٌم﴾ ]الزخـرف:  -57  61[.  
 فمن املقصود بضمري اهلاء يف مجلة: )وإنه لعلم للساعة فال مترُتنَّ هبا( هل هو النبي عيسى 

أم القرءان؟
ثقافة أهل  تأثرًا بحديث نزول عيسى املدسوس من  التفاسري نقلت عن بعضها  معظم 
نقلوا  مفرسون  وهناك  نفسه،   عيسى  النبي  هو  النص  من  املقصود  إن  فقالت:  الكتاب 

ة من رجح أنه القرءان،  وليس النبي عيسى.  الرأيني،  وثمَّ
 أ-   تفسري القرطبي: 

)قوله تعاىل:  » وإنه لعلم للساعة فال مترُتنَّ هبا » قال احلسن وقتادة وسعيد بن جبري:  يريد 
القرءان،  ألنه يدل عىل قرب جميء الساعة،  أو به تعلم الساعة وأهواهلا وأحواهلا(.  انتهى. 

 ب-   تفسري التحرير والتنوير: 
بُِعوِن َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ األظهر  اَعِة َفال َتْمَتُرنَّ بَِها َواتَّ ُه َلِعْلٌم لِلسَّ قوله تعالى: ﴿َوإِنَّ
أن هذا عطف على جملة ﴿ وإنه لذكٌر لك ولقومك ﴾ ] الزخرف:  44 [ ويكون ما بينهام 

مستطردات واعرتاضًا اقتضته املناسبة. 
مّلا أشبع مقام إبطال إهلية غري اهلل بدالئل الوحدانية ُثني الِعنان إىل إثبات أن القرءان حق،  
عودًا عىل َبْدٍء.  وهذا كالم موجه من جانب اهلل تعاىل إىل املنكرين يوم البعث،  وجيوز أن 

يكون من كالم النبي. 
ُه  َ وضمري املذكر الغائب يف قوله:  ﴿ وإنه لعلم للساعة ﴾ مراد به القرءان، وبذلك فرسَّ
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القرءان  فالثناء عىل  القرءان،   ثامنًا عىل  ثناء  هذا  فيكون  جبري،  بن  وقتادة وسعيد  احلسن 
استمّر متصاًل من أول السورة آخذًا بعضه بُحُجِز بعٍض متخلَّاًل باملعرتضات واملستطردات 

ومتخلصًا إىل هذا الثناء األخري بأن القرءان أعلَم الناَس بوقوع الساعة. 
ويفرسه ما تقدم من قوله:  ﴿ بالذي ُأوحي إليك ﴾ ] الزخرف:  43 [ ويبينه قوله بعده:  
﴿ هذا رصاط مستقيم ﴾،  عىل أن ورود مثل هذا الضمري يف القرءان مرادًا به القرءان كثري 

معلوم من غري معاد فضاًل عىل وجود معاده. 
ومعنى حتقيق أن القرءان ِعْلم للساعة أنه جاء بالدين اخلاتم للرشائع،  فلم يبق بعد جميء 
القرءان إال انتظار انتهاء العامل.  وهذا معنَى ما روي من قول الرسول صىل اهلل عليه وسلم:  
» ُبِعثُت أنا والساعة كهاتني،  وقرن بني السبابة والوسطى مشريًا إليهام « واملشاهبة يف عدم 

الفصل بينهام. 
الدالئل  فيه  إذ  الساعة،   بوقوع  العلم  سبب  القرءان  ألن   ﴾ للساعة  ِعلٌم   ﴿ وإسناد 
من  امُلْعِلم،   بمعنى  العلم  إطالق  يكون  أن  وجيوز  ووقوعه.   البعث  إمكان  عىل  املتنوعة 
استعامل املصدر بمعنى اسم الفاعل مبالغة يف كونه مصاًل للعلم بالساعة،  إذ مل يقاربه يف 

ذلك كتاب من كتب األنبياء (.  انتهى.  
لنطبق الرشوط الثالثة للخطاب اإلهلي ) املنطقية،  الصواب،  الصدق( ملعرفة ملن يرجع 
اٌط مْسَتِقيٌم﴾ ]الزخرف:   بِعوِن َهَذا رِصَ هاء الضمري يف ﴿وإنه لعلم للساعة فال مترُتنَّ هبا َواتَّ
61 [،  وذلك من خالل دراسة النص َوْفَق املنظومة العامة للقرءان وسياق اخلطاب ومله،  

نالحظ أن النبي عيسى ليس علاًم بحد ذاته بخالف القرءان فهو علم،  ونالحظ أن النبي 
اٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ واسم اإلشارة  بِعوِن َهَذا رِصَ عيسى ليس هو  الرصاط املستقيم يف مجلة ﴿َواتَّ
باعًا ملا أتى به وليس لشخصه،  وإن رجعنا قلياًل  باع  للرسول يكون اتِّ متعلق بالعلم،  واالتِّ
اٍط  َعىَل رِصَ إِنََّك  إَِلْيَك  ُأوِحَي  ِذي  بِالَّ تعاىل:  ﴿َفاْسَتْمِسْك  لقرأنا قوله  قبل هذه اجلملة  ملا 

ُه َلِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَألوَن﴾ ]الزخرف: 43-  44[.  ُمْسَتِقيٍم َوإِنَّ
 فالرصاط املستقيم هو ما أوحي إىل الرسول ذكرًا له ولقومه الذي هو علم للساعة وجيب 

اتباعه. 
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ْنُه﴾:  مفهوم ﴿َوَيْتُلوُه َشاِهٌد مِّ

نُْه﴾؟ ملن يعود ضمري اهلاء يف كلمة ﴿َوَيْتُلوُه َشاِهٌد مِّ
َوَرْحَمًة  َإَمامًا  ُموَسى  ِكَتاُب  َقْبِلِه  َوِمن  نُْه  مِّ َشاِهٌد  َوَيْتُلوُه  ِه  بِّ رَّ ن  مِّ َبيِّنٍَة  َعَلى  َكاَن  ﴿َأَفَمن 
ُه اْلَحقُّ  نُْه إِنَّ ُأْوَلـِئَك ُيْؤِمنُوَن بِِه َوَمن َيْكُفْر بِِه ِمَن األَْحَزاِب َفالنَّاُر َمْوِعُدُه َفاَل َتُك فِي ِمْرَيٍة مِّ

بَِّك َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس الَ ُيْؤِمنُوَن ﴾ ]هود :  17 [.  ِمن رَّ
نُْه( أحد هذه األقوال:      معظم التفاسري القديمة واحلديثة قالوا يف مفهوم )َوَيْتُلوُه َشاِهٌد مِّ
هو اهلل ذاته،  أو جربيل،  أو لسان النبي،  أو شخص النبي نفسه،  أو َمَلك موكل بحفظ 
القرءان،  أو اإلنجيل،  أو عبد اهلل بن سالم،  أو عيل بن أيب طالب،  أو املؤمنون املتبعون 

للقرءان. 
وانفردت ثالثة تفاسري بفهم أقرب ملفهوم النص،  وهي: 

 أ - جاء يف تفسري » البحر املديد يف تفسري القرءان املجيد « للشيخ ابن عجيبة: 
)...  واحلاصل:  أن البينة أمر باطني،  وهي:  املعرفة،  إما بالربهان،  أو بالعيان،  والشاهد 
الذي يتلو هو العلم الظاهر،  فيتفق ما أدركه العقل أو الذوق مع ما أفاده النقل،  فتتفق 
احلقيقة مع الرشيعة.  كلِّ يف مله،  الباطن منور باحلقائق،  والظاهر ُمؤيد بالرشائع.  وهذا 

غاية املطلوب واملرغوب(.  انتهى.  
ب - جاء يف تفسري »تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنَّان« للشيخ عبد الرمحن بن 

نارص السعدي يف الطبعة األخرية 1420 هـ: 
)... ذكر تعاىل،  حال رسوله ممد  ومن قام مقامه من ورثته القائمني بدينه،  وحججه 
املوقنني بذلك،  وأهنم ال يوصف هبم غريهم وال يكون أحد مثلهم،  فقال:  ﴿ َأَفَمْن َكاَن 
ِه ﴾ بالوحي الذي أنزل  اهلل فيه املسائل املهمة،  ودالئلها الظاهرة،  فتيقن  َعَلى َبيِّنٍَة ِمْن َربِّ

تلك البينة. 
) َوَيْتُلوُه( أي:  يتلو هذه البينة والربهان؛  برهان آخر )َشاِهٌد ِمنُْه ( وهو شاهد الفطرة 
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عه،  وَعِلَم بعقله ُحسنه،   املستقيمة،  والعقل الصحيح،  حني شهد حقيقة ما أوحاه اهلل ورَشَّ
فازداد بذلك إيامنًا إىل إيامنه(.  انتهى. 

ممود  الدين  »بشري  األمحدية  للجامعة  الثاين  للخليفة  الكبري(  )التفسري  يف  وجاء   - ج   
أمحد«: 

وأمهية،   درجة  الشهادات  هذه  أفضل  هي  الداخلية  الذاتية  الشهادة  أن  واعلموا   ...(  
ألهنا تصلح للحارض واملستقبل، كام أهنا تغني عن البحث عن أدلة أخرى يف الواقع(. 

و قال: )...  تأيت الشهادة بتأثرياته يف املحل الثاين أمهية،  ألهنا رضورية فيام بعد،  ولوال 
بالنسبة لألجيال الالحقة.  ذلك أن  هذه الشهادة لبقي صدقه أمرًا مشتبهًا ومشكوكًا فيه 
كون الوحي يف حد ذاته وحيًا حقيقيًا ال يكفي كحافز للناس عىل العمل به،  بل إنه ال ُبدَّ 
من التدليل عىل أنه ال يزال صاحلًا للعمل به ونافعًا يف الوقت احلارض أيضًا،  وليس أنه كان 
جُمديًا يف املايض فقط،  ولكنه َفَقد تأثريه اليوم وحل مله وحي ساموي آخر نسخه وألغاه.  
فإذا ظهرت عليه ثامر جديدة تأكد لنا أنه ال يزال نافعًا ألهل هذا العرص احلارض،  كام كان 

نافعًا للذين كانوا من قبل. 
أما شهادة األنباء السابقة فتأيت يف الدرجة الثالثة،  وإن كانت تشكل دلياًل مهاًم للغاية،  إذ 
ال تنفك متهد لعقول الناس يف كل عرص كي يؤمنوا باحلق عند نزوله،  غري أهنا ال تنفع إال 

الذين تنكشف احلقيقة يف زماهنم. 
الثالثة،  فقال:  إنه حيمل يف  القرءان هذه األدلة بأنواعها  لقد ساق اهلل هنا عىل صدق 
تتضافر  أيضًا  السابقة  الساموية  الكتب  أنباء  أن  كام  صدقه،   عىل  الداخلية  الشهادة  نفسه 
عىل صدقه،  ثم إنه يؤيت ُأكله كل حني بإذن ربه يف املستقبل بحيث لن يسع الناس إنكاره 

وتكذيبه يف الواقع. 
ِه ( أي:  أن القرءان الكريم  والدليل األول جاء يف قوله تعاىل:  ) َأَفَمْن َكاَن َعىَل َبيِّنٍَة ِمْن َربِّ
أو الرسول الكريم الذي جاء به حيمل يف نفسه أدلة ذاتية داخلية تؤكد بشكل حاسم أنه من 

عند اهلل تعاىل(.   انتهى. 
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لآلفاق  مطابقته  خالل  من  ذاته  القرءان  بنية  يف  موجود  الشاهد  أن  هو  والصواب 
واألنفس،  وهو شاهد علم يتلوه. 

وعودًة الستخدام ضمري اجلمع يف اخلطاب اإلهلي،  ولنأخذ أمثلة  عملية عليه: 
ا َلُه َلَحافُِظوَن﴾ ]الحجر: 9[. 1.  ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ﴿إِنَّ

ممد  النبي  عىل  بالقرءان  نزل  والذي  وغريه،   القرءان  تشمل  عامة  ذكر(   ( كلمة 
من  مالحظ  هو  كام  جمموعة،   صياغته  يف  وساهم  اهلل،   وليس  جربيل  هو  الواقع  يف 
حوارات القرءان وصياغة اخلطاب،  والذي أمر بإنزاله هو اهلل،  فمن الطبيعي أن يأيت 
ضمري اجلمع )إنا نحن(  وهذا صواب يف الصياغة وصدق يف اخلرب من حيث الواقع 

الذي حصل. 
القرءاين  اخلطاب  وتعلق  واملالئكة  باهلل وجربيل  متعلقة  حَلَافُِظوَن(  َلُه  ا  )َوإِنَّ  ومجلة:  
وتعلقه  املنطقي،   ومتاسكه  للناس  واألنفع  السنن  مع  انسجامه  حيث  من  بالكون 
باملؤمنني الذين حيفظون اخلطاب القرءاين يف صدورهم وينقلونه تتابعًا إىل من بعدهم. 

ْبَتلِيِه َفَجَعْلنَاُه َسِميعًا َبِصيرًا ﴾ ]اإلنسان: 2[.2.  ْطَفٍة َأْمَشاٍج نَّ نَساَن ِمن نُّ ا َخَلْقنَا اإْلِ ﴿إِنَّ
ا َخَلْقنَا( يدل عىل اجلمع  واخلرب صادق،  والصياغة صواب،  ومنطقية اخلرب   ضمري)إِنَّ
قائمة من حيث أن اخللق  متعلق بالسنن واملالئكة املكلفني بتسيري ذلك واإلرشاف عىل 

عملية اخللق بإذن اهلل. 
  ومثله هذه النصوص: 

ْلنَا َأْمَثاَلُهْم َتْبِدياًل ﴾ ]اإلنسان :28[. • ﴿َنْحُن َخَلْقنَاُهْم َوَشَدْدَنا َأسَرُهْم َوإَِذا ِشْئنَا َبدَّ
﴿َوَخَلْقنَاُكْم َأْزَواجًا ﴾ ]النبأ : 8[. •
نَساَن فِي َأْحَسِن َتْقِويٍم ﴾ ]التين:4[. • ﴿َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ
ا َخَلْقنَاُه ِمن َقْبُل َوَلْم َيُك َشْيئًا ﴾ ]مريم: 67[. • نَساُن َأنَّ ﴿َأَواَل َيْذُكُر اإْلِ
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ُه َيَتَوفَّى اأْلَْنُفَس ِحيَن َمْوتَِها﴾ ]الزمر: 24[. 3.  ﴿اللَّ
ُكْم ُتْرَجُعوَن﴾ ]السجدة: 11[.  َل بُِكْم ُثمَّ إَِلى َربِّ اُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوكِّ ﴿ُقْل َيَتَوفَّ
فالواقع أن اهلل ال يبارش فعل التويف للنفوس بنفسه،  وإنام من خالل أمر ملك املوت 
اُهُم  َتَتَوفَّ ِذيَن  بتويف النفوس الذي بدوره معه جمموعة من املالئكة مكلفني بذلك ﴿الَّ
َلَم َما ُكنَّا َنْعَمُل ِمن ُسوٍء َبَلى إِنَّ الّلَه َعِليٌم بَِما ُكنُتْم  اْلَمالِئَكُة َظالِِمي َأنُفِسِهْم َفَأْلَقُوْا السَّ

َتْعَمُلوَن ﴾ ]النحل: 28[. 
نَسـاَن َوَنْعَلـُم َمـا ُتَوْسـِوُس بِِه َنْفُسـُه َوَنْحـُن َأْقـَرُب إَِلْيِه ِمـْن َحْبِل . 4  ﴿َوَلَقـْد َخَلْقنَـا اإْلِ

اْلَوِريـِد ﴾ ]ق : 16 [.
 فضامئر اجلمع يف النص واضحة وتفهم من خالل إسقاطها عىل ملها من الواقع ليصري 
اخلرب صادقًا وصوابًا ومنطقيًا،  )خلقنا،  ونعلم،  ونحن( كلها تدل بداية عىل اهلل،   ومن 

ذ أمره من املالئكة يف الواقع.  ثم من ينفِّ
اِرُعوَن ﴾ ]الواقعة 64[.. 5  ﴿َأَأنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَّ

من املعروف أن اإلنسان يزرع النبات يف الرتبة،  ولكن ليس هو الذي جيعله ينمو ويكرب 
النبات،  وهي متثل سنن اهلل يف  لنمو  ويثمر،  وإنام عوامل كثرية  مع بعضها تتضافر 

الزراعة. 
يٍِّت َفَأْحَيْينَا بِِه اأْلَْرَض َبْعَد . 6 َبَلٍد مَّ َياَح َفُتثِيُر َسَحابًا َفُسْقنَاُه إَِلى  ُه الَِّذي َأْرَسَل الرِّ  ﴿َواللَّ

َمْوتَِها َكَذلَِك النُُّشوُر ﴾ ]فاطر: 9[.
  الحظوا فعل ) أرسل( أتى ليدل عىل  أن الذي قام به هو واحد وهو اهلل،  بينام أتى 
فعل ) فسقناه( وفعل )فأحيينا( بصيغة اجلمع ليدل عىل وجود  أطراف أخرى  هي التي 

تبارش  تنفيذ أمر اهلل يف الواقع. 
 وهذه النصوص هي نامذج وليست للحرص والقارئ احلصيف والباحث النحرير يدرك 
واقعيًا،  وصدق  منطقية اخلطاب  اإلهلي من خالل   الضامئر وعائديتها يف اخلطاب  تعلُّق 
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املتكلم،  وصواب اخلرب،  مع نفي رشطية تعلُّق الضمري بأقرب مذكور قبله،  وعدم اخللط 
يف نوعية الضامئر فام هو مفرد يكون للمفرد،  واملثنى للمثنى،  واجلمع للجمع،  والغائب 
للغائب،  واحلارض للحارض،  واملتكلم يستخدم ضمري ) أنا(،  واآلخر عندما يريد أن يتكلم 
عن غريه يستخدم ضمري الغائب ) هو( أو ضمري اخلطاب ) أنت(،   ويمكن أن يأيت يف نص 
واحد عدة صيغ من الضامئر بمعنى أن يبدأ  النص باملتكلم املفرد وينتقل إىل اجلمع ويعود 
للمفرد،  والقارئ أو السامع للخطاب يدرك احلدث كيف حصل من خالل فهم الضامئر 
وتعلقها بأصحاهبا،  نحو مقولة:  أتينا لعندك وطرقت الباب،  ودخلنا إىل غرفة اجللوس 
مع  فاجتمعت  ذلك  بعد  وانرصفت  الطعام،   إىل  قمنا  ثم  ومن  املدفأة،   بقرب  وجلست 

صاحبي يف الطريق وذهبنا إىل البيت ودخلت إليه وجلسنا مجيعًا يف احلديقة. 
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ْحِو ومصطلحاِتِه دعوة لعقلنة النَّ

يشتكي معظم الطالب من مجود مصطلحات النحو وغموضها وصعوبتها بسبب اعتامد 
معظمها عىل احلفظ دون الفهم، كأهنا طالسُم، ولذلك ندعو أهل االختصاص واملؤسسات 
له،  مصطلحات  ووضع  النحو،  دراسة  إلعادة  الدراسة  مقررات  بوضع  املعنيَّة  العلمية 
موضَع  يفهم  الطالب  يصري  بحيث  عليه،   وتدلُّ  الواقع  من  الكلمة  خطاب  ملَّ  تناسب 
َوْفَق وظيفتها وموضعها، وال هتم  بالواقع ، ويقوم بإعراهبا  الكلمة من اجلملة  وعالقتها 

التسمية هلا يف حال أصاب املعنى والوظيفة هلا.
بام  النحوية  تسميتها  تغريِّ  وإنام  كتشكيل،  الكلمة  حركة  تغريِّ  ال  للنحو  العقلنة  وهذه 

يناسب واقَعها ووظيفَتها.
جاُج( عىل سبيل املثال: )ُكرِسَ الزُّ

 يقول أهل النحو: كلمة الزجاج نائب فاعل مرفوع.
عليه  وقع  الذي  املكسور  الزجاج  يكون  كيف  فيتساءل:  اإلعراَب،  هذا  الطالب  يقرأ 

الفعل نائَب فاعل؟ 
فريدُّ عليه أهل النحو : نقصد بقولنا: نائب فاعل أنه أتى ملَّ الفاعل يف اجلملة ، وأخذ 

حركة الرفع منه، أو هو بدٌل عنه، أو لتدل عليه .
الواقع،  الكالم يف  تعلُّق  يتعاملون مع اجلملة، وليس مع ملِّ  النحو  أهل  أن  املالحظ   
الواقع، وبالتايل يصعب فهُمه عىل  وهذا يعني: أن تعاملهم نظري جتريدي ال مل له من 

الطالب النتفاء املنطق العميل عنه.
والصواب املنطقي أن ُنبقي إعراب كلمة )الزجاج( مفعوالً به مرفوعًا؛ ألنه ُسبق بفعل 

مبني للمجهول.
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 وهذا اإلعراب لكلمة )الزجاج( موافق لوظيفة الكلمة يف الواقع من حيث وقوع الفعل 
عليها، ويصري اإلعراب مطابقًا للفهم، وليس خمالفًا له، أو طالسَم، أو حيتاج اإلعراب إىل 

رشح ولف ودوران!
ُب ِكتاَب الُعُلوِم( ومثال آخر : )َدَرَس الطُّالَّ

فاعاًل  الكلمة  ، وتعرب  بالفعل فيصريون فاعاًل  الواقع أهنم قاموا  وظيفة الطالب يف  
مرفوعًا يف هذه اجلملة.

ُب ِكتاَب الُعُلوِم( ولكن عندما يسبق الفعل أداة نفي مثل: )مَلْ َيْدُرِس الطُّالَّ
ال يفهم أحٌد من القراء أنَّ الطالب فاعل يف الواقع لنفي الفعل عنهم، وإعراب كلمة 

الطالب املنفي عنهم القيام بالفعل فاعاًل كذب وخطأ من حيث الواقع.
واب : فينبغي أن نالحظ وظيفتهم يف الواقع ، هل قاموا بالفعل ، فهم فاعلون؟،   أما الصَّ
فإن مل يقوموا بالفعل فهم ليسوا فاعلني، وبالتايل ال يصح إعراب كلمة الطالب املسبوقة 
بفعل منفي أهنم فاعلون، وينبغي أن نعرب كلمة الطالب بام يدل عليه واقعها، فنقول : 
اإلعراب  وهذا  الفعل،  عنه  منفي  مرفوع  اسم  هي  منفيٍّ  بفعل  املسبوقة  )الطالب(  كلمة 

يطابق وظيفة الطالب ، أو صفتهم يف الواقع متامًا، ويفهم القارئ املعنى من املبنى .
، وإنام يتناول االصطالح  إذًا؛ التغيري ال يتناول حركة الكلمة من رفع أو نصب أو جرٍّ

والتسمية النحوية؛ لتوافق ملَّ الكالم من الواقع وتصري مفهومًة ومنطقيًة للطالب .

أمثلة لتقريب الفكرة  على عقلنة النحو :

اْلَحياِة  ٌة فِي  َوِذلَّ ِهْم  بِّ ن رَّ اْلِعْجَل َسَينَاُلُهْم َغَضٌب مِّ اتََّخُذوْا  ِذيَن  الَّ •   قوله تعالى: ﴿إِنَّ 
ْنَيا َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْفَتِريَن ﴾]األعراف:152[. الدُّ

، وإنام هي يشء توجه وتعلَّق  الواقع  سيناهلم غضٌب: كلمة )غضب( ليست فاعاًل يف 
ه ، أو تعلَّق بالقوم . واب أن نقول : اسم مرفوع موجَّ بالقوم، والصَّ

َكَذلَِك  ِمنُكْم  التَّْقَوى  َينَاُلُه  َوَلِكن  ِدَماُؤَها  َواَل  ُلُحوُمَها  َه  اللَّ َينَاَل  تعالى: ﴿َلن  قوله     •
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ِر اْلُمْحِسنِيَن ﴾]الحج: 37[ . َه َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشِّ َرَها َلُكْم لُِتَكبُِّروا اللَّ َسخَّ
لن يناَل اهللَ حلوُمها: كلمة )اهلل( أتت منصوبة وهي ليست مفعوالً به يف الواقع، وإنام هي 
ه الفعل  ه، والتعلُّق لفعل النيل ، ويصري إعراهبا حسب واقعها اساًم منصوبًا توجَّ ملُّ التوجُّ
له، وكلمة )حلوُمها( ليست فاعاًل ، بل تعلَّق هبا الفعل أيضًا  ،فتصري اساًم مرفوعًا لتعلُّق 

الفعل هبا .
َب بِآَياتِِه ُأْوَلـِئَك َينَاُلُهْم  ِن اْفَتَرى َعَلى الّلِه َكِذبًا َأْو َكذَّ •   قوله تعالى: ﴿َفَمْن َأْظَلُم ِممَّ
َأْيَن َما ُكنُتْم َتْدُعوَن ِمن ُدوِن  ْوَنُهْم َقاُلوْا  َيَتَوفَّ َن اْلِكَتاِب َحتَّى إَِذا َجاءْتُهْم ُرُسُلنَا  َنِصيُبُهم مِّ

ُهْم َكاُنوْا َكافِِريَن ﴾]األعراف: 37[ . الّلِه َقاُلوْا َضلُّوْا َعنَّا َوَشِهُدوْا َعَلى َأنُفِسِهْم َأنَّ
يناهُلُم نصيُبُهم: كلمة )نصيب( ليست فاعاًل ، بل اسم مرفوع لتعلُّق الفعل به.

ِذيَن َأْقَسْمُتْم الَ َينَاُلُهُم الّلُه بَِرْحَمٍة اْدُخُلوْا اْلَجنََّة الَ َخْوٌف َعَلْيُكْم َوالَ َأنُتْم  •   ﴿َأَهـُؤالء الَّ
َتْحَزُنوَن ﴾ ]األعراف :49 [ .

ال يناهلم اهللُ برمحة: كلمة )اهلل( اسم مرفوع لنفي الفعل عنه.
وهذه االصطالحات والتسميات غري ملزمة ألحد ما مل يتبنَّها املجتمع بثقافته ويقررها 
الطالب  التعامل مع املضمون وَقبول أي تعبري  نحوي من  الدراسة، وينبغي  يف مقررات 
اإلعراب، وال  قبل  للكالم  والفهم  العقل  ترسيٌخ إلعامل  ، وهذا  املضمون صوابًا  دام  ما 

مشاحة يف االصطالح ما دام يؤدي املعنى الصواب من دون إشكال .

إعراب ) ال ينال عهدي الظالمين(

 مل توضع القواعد النحوية  اعتباطًا، أو عبثًا ،أو اصطالحًا ، وإنام هي استقراء ودراسة 
وتعلُّقها  اجلملة،  يف  ومتوضعها  بالكالم،  أوجِهها  حسب  الكلمة  لتحرك  ومتابعة  منطقية 
ات حركة الكلمة أو بنائها هو تغريُّ متوضعها، أو وظيفتها  بمحلِّ اخلطاب، والذي حيكم تغريُّ
املصطلحات  بكالمنا  نقصد  ومل  به،  املفعول  صيغة  غري  الفاعل  صيغة  فحركة  الواقع،  يف 
النحوية، فهذا ال مشاحة فيه، وليست هي مل اختالف، وال مانع من اصطالح غريها أو 
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تعديل املصطلح لألحسن،  بل قصدت مضمون التقسيامت والتوصيفات مثل فعل وفاعل 
ونائب فاعل ومفعول به ومضاف وصفة ومبتدأ وحال وبدل ...إلخ.

 وهيمنا مضمون القواعد والضوابط للِّسان العريب، وال شك أن اخلطاب  القرءاين هو 
أول مصدر نحوي ولساين، وهو برهان بحد ذاته يف استخدام املفردات، وَتَغريُّ بنائها من 
حال إىل آخر ، حسب تغريُّ املعنى والوظيفة، فمحلُّ اخلطاب هو الذي حيكم التغريُّ الذي 

ُيصيب الكلمة. 
ثالَث  له  أن  نجد  العريب  اللِّسان  يف  السامل  املذكر  مجع  صيغة  أتت  كيف  استقراء  وعند 

حاالت ) رفع ونصب وجر(، ولنأخذ صيغة )فالح( كمثل للنامذج:
•  حالة الرفع يأيت بالواو ، وذلك يكون يف مثل:

 موضع املبتدأ: ) الفالحون جمدون ونشيطون(، أو يف حالة الفاعل: )جاء الفالحون من 
احلصاد(،أو يأيت بصيغة اسم كان وأخواهتا ) كان الفالحون نشيطني( .

•  حالة النصب  بالياء  ، ويكون حسب متوضعه يف اجلملة ومل اخلطاب :
  حالة املفعول به: )رأيت الفالحني حيصدون القمح(.

: ) إنَّ الفالحني نشيطون( .   حالة التأكيد كاسم إنَّ
  حالة اجلر بالياء :  ) مررت بالفالحني( . 

وبناء عىل هذا االستقراء واملتابعة حلركة الفاعل، وضع علامء النحو قاعدة تعربِّ عن هذا، 
وهي: الفاعل دائاًم مرفوع سواء بالضمة الظاهرة عىل آخره مثل ) جاء الفالُح(، أو املقدرة 
عىل آخره، أو بالواو   إن كان مجَع مذكر ساملًا  ، مثل) جاء الفالحون(، ويعرف الفاعل من 
بالفعل وأسند  الذي قام  بالواقع من حيث يكون هو  تعلُّق اخلطاب  الكالم، ومل  سياق 
إليه ذلك، وال ُبدَّ لكل فعل من فاعل ، ولذلك قالوا نصيحًة للطالب: افهم، ثم أعرب، 
وعندما جتد فعاًل يف اجلملة ابحث عن الفاعل له، وحدده، إما ظاهرًا يف الكالم بصيغة اسم 
أو ضمري، أو مقدرًا بضمري، وال يكون الفاعل إال صيغة اسم، وال يشرتط للفاعل أن يأيت 

بعد الفعل مبارشة، فيمكن أن يتأخر لقصد أراده املتكلِّم .
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 وبناء عىل هذه املفاهيم نحاول أن نتدبَّر كلمة )الظاملي( يف النص التايل، هل هي فاعل؟
وما هو إعراب كلمة )عهدي( وهل هي فاعل، كام قال أهل الرتاث؟

تِي  يَّ ُهنَّ َقاَل إِنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِمامًا َقاَل َوِمن ُذرِّ ُه بَِكِلَماٍت َفَأَتمَّ ﴿َوإِِذ اْبَتَلى إِْبَراِهيَم َربُّ
َقاَل الَ َينَاُل َعْهِدي الظَّالِِميَن ﴾ ]البقرة :124 [ .

كلمة )الظاملني( يف النص أتت منصوبة بالياء  ، وهذه الصيغة ابتداء خُتِْرُجها من دائرة 
املسميات التي تناولت حالة الرفع لصيغة  مجع املذكر السامل، بمعنى أهنا - قطعًا - ليست   
مبتدًأ وال فاعاًل وال اسَم كان...، وبام أهنا منصوبة فهي من قسم املنصوبات - قطعًا -، 
ى الذي تنزل حتته، ويكون ذلك من خالل فهم املعنى وملُّ تعلُّقها  وبالتايل نبحث عن املسمَّ

يف الواقع .
صيغة فعل )نال( : ال تعني أخذ حرصًا ، فالكلمة ال يدل عليها إال ذاهتا ، كوهنا بناًء قائاًم 
مستقاًل بذاته برتتيب أصواهتا ،وإذا اختلف املبنى اختلف املعنى، ونأيت باملفردات األخرى 
ي من خالل استخدام مجلة أو عدة مجل، وليس كلمة بكلمة،  لرشحها وتقريب املعنى للمتلقِّ
ي نطلب منه أن ينسى كلَّ ما سمع من مفردات وحيفظ ،  وعندما حيصل املعنى يف ذهن املتلقِّ
ويدرك مفهوم الكلمة ذاته ، الذي حصل يف ذهنه، والذي يعربَّ عنه بكلمة )نال( فهي تدل 

عىل ذاهتا بذاهتا.
 فعلى ماذا تدل كلمة )نال( خالل هذه السياقات التي تأتي بها؟

لنقرأ:
ِذيَن َأْقَسْمُتْم الَ َينَاُلُهُم الّلُه بَِرْحَمٍة اْدُخُلوْا اْلَجنََّة الَ َخْوٌف َعَلْيُكْم َوالَ َأنُتْم  •   ﴿َأَهـُؤالء الَّ

َتْحَزُنوَن ﴾]األعراف: 49[ .
، وهذا يعني أن الفعل مل حيصل ،  الحظوا أن فاعل كلمة )يناهلم( تعلَّق باهلل، ولكنه منفيٌّ
وبالتايل ال يوجد فاعل، فيصري إعراب كلمة )اهلل( يف هذا السياق املنفي اسم مرفوع لفعل 
منفي، والضمري املتصل بكلمة )يناهلم( هو يف مل نصب مفعول به، ومعنى الكلمة يف هذا 
السياق هو: ال يصيبهم أو ال يشملهم ...إلخ، وال يعني أن كلمة )نال( لسانًا هي متطابقة 
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يف املفهوم مع هذه الكلامت ، أو يمكن أن حيلُّوا ملها يف اجلملة، فكام ذكرت -آنفًا- نأيت 
ي، وليس لتحل ملَّ الكلمة كلمٌة أخرى، فقطعًا ال يدل  باملرتادفات لتقريب املعنى للمتلقِّ
أو  أخذ  بمعنى  تأِت  مل  )نال(  كلمة  أن داللة  ذاهتا، هل الحظتم  نال  إال  )نال(  كلمة  عىل 

حصل؟
ْنَيا َوَكَذلَِك  ٌة فِي اْلَحياِة الدُّ ِهْم َوِذلَّ بِّ ن رَّ ِذيَن اتََّخُذوْا اْلِعْجَل َسَينَاُلُهْم َغَضٌب مِّ •   ﴿إِنَّ الَّ

َنْجِزي اْلُمْفَتِريَن ﴾ ]األعراف :152[ .
أو  يستحقون  أو  يشملهم   أو  سيصيبهم  بمعنى  النص  يف  )سيناهلم(  كلمة  داللة  أتت 

سيصلهم...
َلُكْم  َرَها  َكَذلَِك َسخَّ ِمنُكْم  التَّْقَوى  َينَاُلُه  َوَلِكن  ِدَماُؤَها  َواَل  ُلُحوُمَها  َه  اللَّ َينَاَل  •   ﴿َلن 

ِر اْلُمْحِسنِيَن ﴾ ]الحج : 37 [ . َه َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشِّ لُِتَكبُِّروا اللَّ
هلل،  بذاهتا  اللحوم  ترفع   لن  أو  اللحوم،  يصل  لن  بمعنى  ينال(  )لن  كلمة  داللة  أتت 
وإنام ُيرفع أو يصل حكم حسن العمل أو قبحه وفحشه، ومدى صالح أنفسكم وفائدتكم 

للناس، وطاعتكم هلل هبذه األوامر، وهذا الذي يرتتب عليه الثواب والعقاب.
ُسوِل الّلِه َوالَ  َيَتَخلَُّفوْا َعن رَّ َن األَْعَراِب َأن  •   ﴿َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِدينَِة َوَمْن َحْوَلُهم مِّ
ُهْم الَ ُيِصيُبُهْم َظَمٌأ َوالَ َنَصٌب َوالَ َمْخَمَصٌة فِي َسبِيِل الّلِه  ْفِسِه َذلَِك بَِأنَّ َيْرَغُبوْا بَِأنُفِسِهْم َعن نَّ
ْياًل إاِلَّ ُكتَِب َلُهم بِِه َعَمٌل َصالٌِح إِنَّ الّلَه  اَر َوالَ َينَاُلوَن ِمْن َعُدوٍّ نَّ َوالَ َيَطُؤوَن َمْوطِئًا َيِغيُظ اْلُكفَّ

الَ ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسنِيَن ﴾ ]التوبة :120  [ .
أتت داللة كلمة )ينالون( يف سياق النص هذا بمعنى ما أصاب  األعداء  الكفار املؤمنني 
من أذى أو رضر، إال وسوف يعوضهم اهلل عنه خريًا ، ويكتبه هلم من األعامل الصاحلة هلم 
ويثيبهم عليها، ،وحتتمل أيضًا أن ما تناوله املؤمنون من العدو من خالل ردهم وصدهم 
فكريًا وعلميًا ونقاشًا وجداالً ، أو إذا كانت احلرب قائمة ، فاألرس هلم أو القتل أو ما شابه 

ذلك فأيضًا سوف يكون هلم بمنزلة األعامل الصاحلة التي تكتب هلم . 



355

علمية اللِّسان العربي وعالميته | الفصل الثالث

 إذًا؛  تأيت داللة كلمة )نال( بمعنى أخذ أو أعطى أو أويت أو حصل أو أصاب أو شمل،  
وما دل عىل ذلك من معاٍن،  ويفهم ذلك حسب السياق ومل تعلُّق اخلطاب بالواقع،  ويف 
ينال( بمعنى ال حيصلون  الظَّالِِميَن﴾ أتت داللة كلمة )ال  َعْهِدي  َينَاُل  املعنيِّ ﴿الَ  النص 
عليه أو ال يصلون أو ال يشملهم أو ال ُيؤتون أو ال ُيعطون.... إلخ،  ويكون إعراب كلمة 

) الظاملني( مثل إعراب كلمة ) اهلل( يف النص التايل: 
َه ُلُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكن َينَاُلُه التَّْقَوى ِمنُكْم.. ﴾ ]الحج : 37 [.  •   ﴿َلن َينَاَل اللَّ

كلمة )اهللَ( يف النص أتت بسياق مفعول به منصوب،  بمعنى أن اهلل مل نفي حصول 
م  ذكر  أو وصول اللحوم  والدماء له،  وإنام هو مل حصول ووصول التقوى فقط،  وُقدِّ

االسم املنصوب  ألمهيته يف الكالم وعظمته. 
﴿الَ َينَاُل َعْهِدي الظَّالِِميَن ﴾ ]البقرة :124  [. 

كلمة ) الظاملنَي( أتت بسياق اسم منصوب بالياء،  ألهنا من صيغ اجلمع املذكر السامل،  
وتعلَّق الفعل هبم، ويكون املعنى:  لن ُيؤتى أو ُيعطى أو يشمل الظاملني عهد اهلل. 

أما كلمة) عهدي( يف النص فقد قال أهل النحو:  إهنا فاعل مرفوع بالضمة املقدرة والياء 
ضمري يف مل جر باإلضافة،  وأنا أخالفهم بذلك. 

لنقرأ أمثلة لتقريب الفكرة: 
•   نال الطالب اجلائزة. 

كلمة ) الطالب( فاعل مرفوع، وذلك واضح من املعنى ال خالف عليه،  والذي ينبغي 
أن نعرفه أيضًا أن الطالب قام بأفعال معينة  استحق عىل موجبها نيل اجلائزة فصار بذلك 
فاعاًل،  وهذا ال ينفي يف احلقيقة أنه يوجد فاعل لفعل )نال( غري مذكور يف الكالم،   وهو 
من قام بوضع اجلائزة ومنحها للطالب،  ومل يذكر،  ألن املهم يف احلدث هو فاعلية الطالب. 

•   ال ينال جائزيت الفاشلني. 
كلمة )ال ينال( فعل منفيٌّ حصوله،  وما دام منفيًا،  فمن الطبيعي أن ال يكون له فاعل 

يف الواقع بعد وال يظهر باجلملة. 
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كلمة )جائزيت( اسم منصوب، تعلَّق الفعل به،  والياء ضمري متصل يف مل جر باإلضافة.   
ر يف الكالم لعدم  كلمة )الفاشلني( اسم ثان منصوب بالياء؛  ألنه مجع مذكر سامل،  وُأخِّ
أمهيتهم أو تقديمهم ألي عمل للحصول عىل اجلائزة،  وعندما انتفى عنهم الفعل واملبادرة 

لذلك، أتت الصيغة منصوبة .
وهكذا يكون إعراب مجلة ﴿الَ َينَاُل َعْهِدي الظَّالِِميَن ﴾ ]البقرة :124[.  

ال ينال: فعل مضارع منفي.
عهدي: اسم منصوب تعلق الفعل املنفي به .

ر منفي عنه تعلُّقه بالفعل. الظاملني : اسم منصوب ثان مؤخَّ
ن أو ال ُيعطى أحد عهد الرب من الظاملني ما داموا مل  واملعنى للجملة كاماًل هو: ال ُيَمكَّ

يبادروا أو يتصفوا بصفات جميدة.

لنقرأ مثاالً آخر: 
َدمًا  َأْو  َمْيَتًة  َيُكوَن  َأن  إاِلَّ  َيْطَعُمُه  َطاِعٍم  َعَلى  مًا  ُمَحرَّ إَِليَّ  ُأْوِحَي  َما  فِي  َأِجُد  الَّ  ﴿ُقل 
ُه ِرْجٌس َأْو فِْسقًا ُأِهلَّ لَِغْيِر الّلِه بِِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوالَ َعاٍد  ْسُفوحًا َأْو َلْحَم ِخنِزيٍر َفإِنَّ مَّ

ِحيٌم ﴾ ]األنعام: 145[.  َفإِنَّ َربََّك َغُفوٌر رَّ
كلمة ) حلَم خنزيٍر(: نالحظ أن كلمة )حلم( أضيفت لكلمة )خنزير( لتعرف هبا وحتدد 

اللحم،  فقال أهل النحو عن هذه الصيغة:  هي مضاف وهي من صور التعريف. 
وكلمة )خنزير( أضيف إليها اللحم،  فأطلقوا عليها مضافًا إليه. 

والحظوا من خالل سرب املضاف إليه أنه يأيت دائاًم جمرورًا فجعلوا ذلك قاعدة. 
بوصف  عامًا  املعنى  يصري  )أل(  دون  يأيت  عندما  )خنزير(  إليه  املضاف  أن  والحظوا 

اخلنزرة غري مدد بعنرص معني،  مثل قولنا:  كتاب طالب،  بمعنى أي طالب غري مدد. 
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نتابع القراءة: 
َم َوَلْحَم اْلَخنِزيِر َوَما ُأِهلَّ لَِغْيِر الّلِه بِِه َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ  َم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َواْلدَّ َما َحرَّ ﴿إِنَّ

ِحيٌم ﴾ ]النحل: 115[.  َوالَ َعاٍد َفإِنَّ الّلَه َغُفوٌر رَّ
نالحظ أن كلمة )اخلنزير( أتت مضافًا إليه معرف بـ)أل(  عىل خالف النص السابق أتت 

دون )أل(،  وكالمها مضاف إليه،  فام الفرق بينهام ؟
املضاف إليه دون )أل(  )خنزير( تعني:  صفًة تتحقق بأي عنرص أو كائن. 

املضاف إليه املعرف بـ)أل(  )اخلنزير( تعني:  كائنًا مددًا بصفة له. 
،  غري مدد أي كتاب يف الطب،  ونقول:  أعطني كتاَب  مثاًل:  نقول:  أعطني كتاَب طبٍّ
ى هذه )األل( العهدية ملعرفة املتلقي للخطاب بالكتاب  الطب،  حددنا كتابًا معينًا، وتسمَّ

يف ذهنه. 
فيصري معنى كلمة )حلم اخلنزير ( املعرفة تعني:  اسم كائن معني تصف كل ما يلحم يف 

بدنه بصفة اخلنزير)الفساد( بصورة الزمة له. 
َعىَل  مًا  ُمَرَّ إيَِلَّ  ُأْوِحَي  َما  يِف  َأِجُد  الَّ  )ُقل  احلرص  بصيغة  أتى  األول  النص  أن  ونالحظ   
َطاِعٍم َيْطَعُمُه... ( واستخدم املضاف إليه دون )أل(  التعريف)حلم خنزير( ليدل عىل عموم 
َم َعَلْيُكُم امْلَْيَتَة  اَم َحرَّ وصف اخلنزرة ) الفساد واخلبث( يف أي حلم،  بينام يف النص الثاين )إِنَّ
معنى  عىل  لتدل  العهدية  بـ)أل(   معرفة   ) اخلنزير  ) حلم  كلمة  اخْلَنِزيِر( أتت  َوحَلَْم  َم  َواْلدَّ
معروف مسبقًا يف ذهن املتلقي للخطاب كوصف للَّحم يف كائن معني،  وهذا النص نزل 
حتت نص التحريم األول كتفصيل له،  وليس زيادة يف الترشيع؛  ألن حلم اخلنزير املحدد 
بكائن ينزل حتت داللة مفهوم حلم خنزير العام،  وبالتايل مل ينقض داللة احلرص يف النص 

األول. 
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نصف الكالم ال جواب له،  ولو كان كالم اهلل

الكلمة يف اللِّسان العريب هلا مفهوم واحد لسانيًا حُيدد من مفهوم جذرها، وخيتلف معناها 
حسب قصد املتكلم واستخدامه هلا بسياق معني وتعلقها بمحل اخلطاب من الواقع،  وهذه 
القاعدة ُمكمة وثابتة،  ومل يعد ُيقبل النقاش أو االختالف فيها أو الرأي اآلخر،  وأي دراسة 

هُتمل هذه القاعدة هي اعتباطية وغوغائية ال تناقش وال تقرأ وال تدرس وال تعد رأيًا!.  
فال يصح اقتطاع كلمة من مجلة،  أو اقتطاع مجلة مثل ) فويل للمصلني( أو )اقتلوهم( أو 
)فانكحوا ما طاب لكم( أو )ما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا( من سياقها 
وإنشاء مفهوم منها أو حكم رشعي،  فهذا عمل شيطاين غوغائي يوصل ملفاهيم شيطانية 

وليست رمحانية.  
من  اخلطاب  تعلُّق  ومل  اجلملة  موضوع  إليها  ينتمي  التي   واملنظومة  للسياق   احلكم 

الواقع.  
اقرؤوا: 

 مثاًل عىل استخدام الكلمة ذاهتا،  ولكن املعنى اختلف حسب تعلُّق اخلطاب من الواقع،  
كلمة رب يمكن أن يكون املعنى هو اهلل.  

•   ﴿اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن ﴾ ]الفاتحة: 2[.
ويمكن أن يكون املعنى هلا هو كائن خملوق وحتقق فيه مفهوم الرب لسانًا. 

ُسوُل َقاَل اْرِجْع إَِلى َربَِّك َفاْسَأْلُه َما َباُل النِّْسَوِة  ا َجاءُه الرَّ •   ﴿َوَقاَل اْلَمِلُك اْئُتونِي بِِه َفَلمَّ
الالَّتِي َقطَّْعَن َأْيِدَيُهنَّ إِنَّ َربِّي بَِكْيِدِهنَّ َعِليٌم ﴾ ]يوسف:50[ .
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اقرؤوا: 
حسب  بينهام  خيتلف  املعنى  ولكن  متطابقني،   ورسمها  الكلمة  لفظ  جميء  عىل  مثاًل   

اختالف اجلذر،  ومل تعلُّق اخلطاب من الواقع. 
ُه َأْهَلَك َعادًا اأْلُوَلى ﴾ ]النجم:50[. •   ﴿َوَأنَّ

كلمة أهلك يف هذا النص أتت بمعنى فعل من اهلالك. 
ا َأن َجاءْت ُرُسُلنَا ُلوطًا ِسيَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم َذْرعًا َوَقاُلوا اَل َتَخْف َواَل َتْحَزْن  •   ﴿َوَلمَّ

وَك َوَأْهَلَك إاِلَّ اْمَرَأَتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغابِِريَن ﴾ ]العنكبوت :33 [.  إِنَّا ُمنَجُّ
كلمة أهلك يف هذا النص أتت بمعنى اسم من األهل. 

وهذا يدل عىل أن الدراسة ال تكون من أهداب املفردات والكلامت بشكل مقتطع من 
مجلة  نفهم  أو  سياقها  من  كلمة  نأخذ  أن  طفويل،   اعتباطي  غوغائي  عمل  فهذا  السياق،  
بمعزل عن املنظومة التي ينتمي إليها  كمفهوم،  ونجري هبا ونقول:  هذا معناه كذا،  وكل 

الناس يعرفون ذلك!
هذا الفعل ليس دراسة وال تدبرًا وال يسمى فهاًم،  وال يعد رأيًا آخَر وحريًة يف البحث 

والتفكري. 
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الفاعل في اللِّسان العربي فاعل حقيقة إرادة ووعيًا 

وهو الذي صدر منه الفعل إرادة وأمرًا،  أو قام به علاًم وقصدًا. 
نُْهْم َأن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن إاِلُّ َأنُفَسُهْم  آِئَفٌة مُّ ت طَّ ﴿َوَلْوالَ َفْضُل الّلِه َعَلْيَك َوَرْحَمُتُه َلَهمَّ
وَنَك ِمن َشْيٍء َوَأنَزَل الّلُه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن  َوَما َيُضرُّ

َفْضُل الّلِه َعَلْيَك َعظِيمًا ﴾ ]النساء:113[ .
نِيَن  السِّ َعَدَد  لَِتْعَلُموْا  َمنَاِزَل  َرُه  َوَقدَّ ُنورًا  َواْلَقَمَر  ِضَياء  ْمَس  الشَّ َجَعَل  ِذي  الَّ ﴿ُهَو    

ُل اآلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن ﴾ ]يونس :5  [. َواْلِحَساَب َما َخَلَق الّلُه َذلَِك إاِلَّ بِاْلَحقِّ ُيَفصِّ

 فاعل ظاهرًا غريزة أو خاصية: 

   وهو الذي جيري الفعل به لزومًا مع خفاء أمر الفاعل حقيقة. 
  ﴿َفانَطَلَقا َحتَّى إَِذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَيٍة اْسَتْطَعَما َأْهَلَها َفَأَبْوا َأن ُيَضيُِّفوُهَما َفَوَجَدا فِيَها ِجَدارًا 

ُيِريُد َأْن َينَقضَّ َفَأَقاَمُه َقاَل َلْو ِشْئَت اَلتََّخْذَت َعَلْيِه َأْجرًا ﴾ ]الكهف :77[.
( ظاهرًا هو اجلدار،  واملخفي هو داللة كلمة )ُيريد( التي تصف ما حيصل  ففاعل )َينَقضَّ
يف بنيته الداخلية من تفكك وحتلل نتيجة عامل الزمن)قانون املوت واهلالك( الذي يدفع 

اجلدار إىل االنقضاض،  وهذا القانون هو أمر اهلل. 
انظر إىل هذه النصوص: 

َواألْقَربِيَن  لِْلَوالَِدْيِن  اْلَوِصيَُّة  َخْيرًا  َتَرَك  إِن  اْلَمْوُت  َأَحَدُكُم  َحَضَر  إَِذا  َعَلْيُكْم  ﴿ُكتَِب 
بِاْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اْلُمتَِّقيَن ﴾ ]البقرة :180   [.
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َشِهُدوْا  َفإِن  نُكْم  مِّ َأْرَبعًة  َعَلْيِهنَّ  َفاْسَتْشِهُدوْا  نَِّسآِئُكْم  ِمن  اْلَفاِحَشَة  َيْأتِيَن  ﴿َوالالَّتِي 
َفَأْمِسُكوُهنَّ فِي اْلُبُيوِت َحتََّى َيَتَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َيْجَعَل الّلُه َلُهنَّ َسبِياًل ﴾ ]النساء :15 [.

ْرَتنِي إَِلى  ن َقْبِل َأن َيْأتَِي َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َفَيُقوَل َربِّ َلْواَل َأخَّ ا َرَزْقنَاُكم مِّ ﴿َوَأنِفُقوا ِمن مَّ
الِِحيَن ﴾]المنافقون:10[. َن الصَّ َق َوَأُكن مِّ دَّ َأَجٍل َقِريٍب َفَأصَّ

كلمة املوت هي الفاعل ظاهرًا،  وحقيقة الفاعل هو قانون املوت الذي وضعه اهلل.  

الفرق في الداللة بين اسم الفاعل والفعل

صيغة اسم الفاعل مثل )كاتب( غري صيغة الفعل مثل )كتب(،  وبداية يوجد فرق بينهام 
نتيجة اختالف املبنى الذي يؤدي إىل اختالف املعنى رضورة،  وهذا االختالف واضح يف 
تعلُّق صيغة الفعل بالزمن بينام نفي الزمن عن صيغة اسم الفاعل،  فصيغة الفعل )كتب( 
تدل عىل حدوث فعل مدود متعلق بالزمن بينام صيغة )كاتب( تدل عىل تعلُّق بالفعل من 
حيث احلدوث املكرر له سابقًا،  وثبوت القدرة عىل إعادة الفعل وتعلقها بمشيئة الفاعل 
له حني اللزوم،  بمعنى أن الفعل )كتب( صار مهنة وعماًل للفاعل مع امتالك القدرة عىل 
فعله حني احلاجة له،  فكل كاتب قطعًا مرَّ بمرحلة فعل )كتب(،  والعكس غري صواب،  

بمعنى ليس كل من كتب صار الكاتب.   
نقول:  طالب،  ونقول:  الطالب. 

كلمة طالب اسم فاعل نكرة،  وتصدق عىل كل من يتحقق به طلب يشء فهو طالب له،  
ونطلق عىل كل من قام بفعل معني،  ولو مرة واحدة،  اسم الفاعل بصيغة نكرة،  كـ)سارق( 
مثاًل،  ولكن برشط معرفة ما رسق،  مثاًل زيد سارٌق حصانًا،  عمرو سارٌق ماالً،  وهكذا،  

أو يوجد فعل رسقة حصل،  ونريد اهتام أحدهم بالرسقة،  فنقول:  فالن سارق. 

اقرؤوا: 
ُكْم  إِنَّ اْلِعيُر  ُتَها  َأيَّ ٌن  ُمَؤذِّ َن  َأذَّ ُثمَّ  َأِخيِه  َرْحِل  َقاَيَة فِي  السِّ بَِجَهاِزِهْم َجَعَل  َزُهم  ا َجهَّ ﴿َفَلمَّ

َلَساِرُقوَن ﴾ ]يوسف:70[. 
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ى أل العهد،   أما صيغة اسم الفاعل املعرف ) الطالب( فقد أتى بأل التعريف،  وهي تسمَّ
وهي تدل عىل معرفة الفاعل مسبقًا والتزامه بالفعل وشهرته به. 

نقول:  زيد الطالب،  وعمرو البائع،  وهكذا،  هذه الصيغة تفيد لزوم الفعل وامتهانه من 
الشخص ذاته وقادر عىل ممارسته عندما يشاء. 

اقرؤوا اآلن: 
ـَن الّلِه َوالّلـُه َعِزيٌز  ـاِرَقُة َفاْقَطُعـوْا َأْيِدَيُهَمـا َجـَزاء بَِما َكَسـَبا َنـَكاالً مِّ ـاِرُق َوالسَّ ﴿َوالسَّ

َحِكيـٌم ﴾ ]المائـدة: 38[.
هل وضح لكم الفرق بني صيغة اسم فاعل غري معرف مثل ) سارقون( يف النص األول،  

وصيغة اسم فاعل معرف يف النص األخري ) والسارق والسارقة(؟
 وهذا الفرق بي صيغة اسم الفاعل وصيغة الفعل هو أمر منطقي علمي كوين،  والقرءان 

نزل بلسان عريب مبي حمكوم هبذه القواني الكونية واملنطقية. 
لذا؛  من اخلطأ والقصور أن يأيت إنسان ويطالب بالربهان عىل الفرق بني داللة )كتب( 
املشاهد كمبنى وكمعنى،  ومن يفعل ذلك  بينهام  بالفرق  قائم  الربهان  و)الكاتب(،  ألن 
مثله كمثل من يقول:  ما الربهان عىل الفرق بني أنا وأنت؟ الفرق قائم باملبنى واملعنى من 
خالل مل اخلطاب،  وصيغة الكالم تدل عىل أن ضمري أنا غري ضمري أنت،  وهذا التفريق 

من مقومات املنطق الثابتة بداهة ال حتتاج إىل برهان نظري. 
القرءان  بفهم  كثريًا  يساعدنا  والفعل(  الفاعل  اسم  الصيغتني)  بني  بالفرق  والعلم 

ودراسته،  انظروا إىل قوله تعاىل: 
ـَن الّلِه َوالّلـُه َعِزيٌز 1.  ـاِرَقُة َفاْقَطُعـوْا َأْيِدَيُهَمـا َجـَزاء بَِما َكَسـَبا َنَكاالً مِّ ـاِرُق َوالسَّ ﴿َوالسَّ

َحِكيـٌم ﴾ ]المائدة: 38[. 
أتى النص القرءاين بصيغة اسم الفاعل ) السارق( ومل يأت بصيغة الفعل )رسق(،  وهذا 
له داللة مهمة؛  ألن اخلطاب القرءاين ُمكم ونور وصدق وحق،  وهذا يدل عىل أن احلكم 
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متعلق بمن حتقق به داللة اسم الفاعل) السارق( وليس من قام بالرسقة مرة،  فالسارق ال 
شك أنه مارس فعل الرسقة مرات،  ومرات،  بينام ليس كل من رسق صار السارق،  وهذا 
ال يعني عدم عقوبة من رسق،  ولكن ينبغي أن تكون خمتلفة عن عقوبة السارق،  ويرجع 

تقدير ذلك للقايض حسب ما يراه زاجرًا رادعًا مؤملًا. 
نُْهَمــا ِمَئــَة َجْلــَدٍة َواَل َتْأُخْذُكــم بِِهَمــا َرْأَفــٌة 2.  انـِـي َفاْجِلــُدوا ُكلَّ َواِحــٍد مِّ انَِيــُة َوالزَّ ﴿الزَّ

ــَن  ــِه َواْلَيــْوِم اآْلِخــِر َوْلَيْشــَهْد َعَذاَبُهَمــا َطاِئَفــٌة مِّ ــِه إِن ُكنُتــْم ُتْؤِمنـُـوَن بِاللَّ فـِـي ِديــِن اللَّ
اْلُمْؤِمنِيــَن ﴾ ]النــور :2[.

الفاحشة مرات  الزاين يكون قد مارس  بينام  الزاين،   الفاحشة هو  ليس كل من مارس 
ومرات،  وهي متعلقة بالدعارة،  فكل زنى فاحشة،  والعكس غري صواب،  وهذا ال يعني 
أن ممارسة الفاحشة مباحة،  ولكن ال عالقة للمجتمع بالفاعل حتى يصري زانيًا،  وذلك 
وهذا  كدعارة،   هلا  والرتويج  والتعاطي  العالنية  إىل  وحتوهلا  الفاحشة  ممارسة  بمجاهرته 
حق املجتمع فيتدخل فيه ليوقفه عند حده حفاظًا عىل أخالق املجتمع وقيمه من التحلل 

واإلباحية والفساد.  

ليس كل من كفر هو الكافر

اٌب ﴾ ]ص :4[. 3.  نُْهْم َوَقاَل اْلَكافُِروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّ نِذٌر مِّ ﴿َوَعِجُبوا َأن َجاءُهم مُّ
ا  ْم َينَتهوْا َعمَّ ِذيَن َقاُلوْا إِنَّ الّلَه َثالُِث َثاَلَثٍة َوَما ِمْن إَِلـٍه إاِلَّ إَِلـٌه َواِحٌد َوإِن لَّ َقْد َكَفَر الَّ ﴿لَّ

ِذيَن َكَفُروْا ِمنُْهْم َعَذاٌب َألِيٌم ﴾ ]المائدة :73 [.  نَّ الَّ َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ
ْنَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزينٌَة َوَتَفاُخٌر َبْينَُكْم  َما اْلَحَياُة الدُّ الكفر لسانًا هو تغطية بجهد ﴿اْعَلموا َأنَّ
ُثمَّ  ُمْصَفّرًا  َفَتَراُه  َيِهيُج  ُثمَّ  َنَباُتُه  اَر  اْلُكفَّ َأْعَجَب  َغْيٍث  َكَمَثِل  َواأْلَْواَلِد  اأْلَْمَواِل  فِي  َوَتَكاُثٌر 
إاِلَّ  ْنَيا  الدُّ اْلَحَياُة  َوَما  َوِرْضَواٌن  ِه  اللَّ َن  مِّ َوَمْغِفَرٌة  َشِديٌد  َعَذاٌب  اآْلِخَرِة  َوفِي  ُحَطامًا  َيُكوُن 
مدى  عن  النظر  برصف  به،   ُكفر  هو  للحق  تغطية  فكل    ،]20 ]احلديد   ﴾ اْلغُر:وِر  َمَتاُع 
ارًا،   ده أو خطئه،  ولكن ليس كل من َكفر يصري كافرًا أو كفَّ علم اإلنسان أو غفلته أو تعمُّ
فالكافر هو الذي يتعمد الكفر،  ويتبناه بعدوانية وماربة للحق وأهله،  فكل كافر هو عىل 
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كفر،  والعكس غري صواب،  بمعنى ليس كل من كفر هو كافر،  والكفر يمكن أن يكون يف 
كل امللل، والفرق دون استثناء حتى  يف املسلمني أنفسهم،  وما أكثر األقوال أو السلوكيات 
ارًا،  ونعاملهم  أو التصورات الكفرية عند املسلمني،  ومع ذلك ليسوا هم كافرين وال ُكفَّ

باحلسنى واالحرتام  والتعايش معهم يف الوطن الواحد. 
ر ُكفريٍّ ال  وكذلك من ينتسب إىل األنبياء السابقني،  فإن صدر منهم أيُّ قول أو تصوُّ
يعني أهنم كافرون،  وإنام هم عىل ُكفر ال شك يف ذلك،  مثل من يقول بالثالوث أو البنوة 
الوالدية هلل،  فهذا القول أو التصور كفر خالف احلق،  ولكن قائله ليس الكافر،  بمعنى 
ليس عدوًا ماربًا للمسلمني أو احلق،  وهو اختيار شخيص ناتج عن حريته،   وحسابه عىل 
اهلل ليس للناس أن حياسبوه،  وله كامل حقوقه يف املجتمع اإلسالمي،  وعليه أداء واجباته 
مثله مثل أي مواطن طاملا أنه ملتزم بالسلم والسالم،  وحيرتم اآلخرين ويتعايش معهم،  وال 
يصح إطالق كلمة الكافرين عليهم جمردًة،  وإنام القول:  كافرون بكذا ونحدد املسألة التي 

كفروا هبا،  مع العلم أن كل شخص خمالف آلخر يف فكرة معينة هو كافر هبا.   
دًا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخالِدًا فِيَها َوَغِضَب اهللُّ َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأَعدَّ َلُه 4.  َتَعمِّ ﴿َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّ

َعَذابًا َعظِياًم ﴾ ]النساء: 93[. 
كلمة قتل غري قاتل،  ومل يأت يف القرءان كلمة قتل بصيغة اسم فاعل )قاتل(؛  ألن فعل 
القتل يقام عليه العقوبة من ممارسة الفعل من املرة األوىل لعظم جرم القتل،  وتقديس حلياة 
اإلنسان،  وال ننتظر ألن يصري قاتاًل وله عدة ضحايا،  مع العلم أن القتلة صاروا مميني 

بالقانون واجليوش وقوى السلطة يف معظم البالد العربية. 

الفرق بين داللة الفعل الثالثي،  والفعل الرباعي

اللِّسان العريب لسان مكوم باملنطق والسنن الكونية،  ومن هذا الوجه أخذ صفة العربية،  
صعيد  عىل  وذلك  ) إذا اختلف املبنى اختلف املعنى(  هي  العريب  اللِّسان  قواعد  أهم  ومن 
الزيادة،   حسب  املعنى  يف  زيادة  هو  الكلمة  تركيب  يف  زيادة  ذاهتا،  وأي  الكلمة  أو  اجلملة 
مثل:  كتب،  يكتب،  اكتب،  مكتب،  كاتب،  كتيبة،  مكتوب... ،  وأي تقديم أو تأخري يف 

تركيب أصوات  الكلمة يؤثر عىل معناها، مثل:  كتب،  بتك،  بكت. 
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وذلك مثل املعادلة الكيميائية،  أي تغري يف نسبة عنارصها يؤثر عىل النتيجة. 
مكم  العريب  اللِّسان  أن  مالحظة  مع    ،7  ×5 غري     6  ×5 فـ   أيضًا  الرياضيات  ومثل 
أكثر من الرياضيات ذاهتا،  ففي عملية اجلمع والرضب ال يتغري اجلواب ولو غرينا ترتيب 
األرقام،  مثل:  5× 8 = 8×5،  وكذلك اجلمع،  بينام يف اللِّسان العريب ال يمكن ذلك أبدًا فـ:    

ك + ت + ب )كتب( ال تساوي  ب + ك + ت )بكت( تغريت النتيجة!
انظر:  1+2 +3= 6  تساوي 3+1+2=6 مل تتغري النتيجة!

والقرءان نزل بلسان عريب مبني مكم بقوانينه التي هي السنن الكونية واملنطقية ذاهتا. 
الفعل الثالثي:  )رضب( ومضارعه مفتوح الياء) َيرضُب( هو من األفعال املتعدية التي 
تتجاوز الفاعل،  وحتتاج إىل مفعول به ليظهر فعل رضب ويتم املعنى عند املتلقي للخطاب،  
وهذا بخالف فعل )ذهب( الذي هو من األفعال الالزمة التي ال حتتاج إىل مفعول به لقيامها 

بالفاعل ذاته ولزومها له،  واملعنى يصل إىل متلقي اخلطاب. 
األخري  احلرف  قبل  ما  ومكسور  الياء  مضموم  ومضارعه  )أرضب(  الرباعي:   الفعل 
)ُيرِضُب( بخالف املبني للمجهول يكون احلرف ما قبل األخري مفتوحًا ) ُيرَضُب( والداللة 

ختتلف بينهام. 
يت مهزة اإلزالة.  وهذه اهلمزة يف الفعل الرباعي تقوم بعملية تغيري اجتاه الفعل،  لذا،  سمِّ
مثل:  كتب أكَتب،  لعب ألَعب،  قسط  أقَسط،  قتل  أقتل،  فعل أفعل،  سبح  أسبح،  

قرأ  أقرأ.... 
يف  تغري  رباعي  فعل  إرضابًا  ُيرِضب  ب  أرْضَ متعٍد،   ثالثي  فعل  رضبًا  يرضب  رضب 
تركيبته اجتاه فعل الرضب من الفاعل للغري إىل الفاعل نفسه،  حيث أنه قام بفعل اإلرضاب 

هو. 
رضب زيد عمرًا،  الحظ أن فعل الرضب جتاوز زيد إىل عمٍرو،  بينام الفعل الرباعي:  

أرضب زيد عن العمل،  نالحظ أن فعل اإلرضاب حتقق يف زيد نفسه ومل يتجاوزه. 
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 وكذلك فعل طاق َيطيق طاقة،  فعل ثالثي متعٍد للغري،  بمعنى أن الطاقة احتوت الفعل،  
أما الفعل الرباعي:  أطاق ُيطيق إطاقة،  فالفعل استنفد الطاقة واستهلكها. 

ِذيَن  اٍم ُأَخَر َوَعَلى الَّ ْن َأيَّ ٌة مِّ ِريضًا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ ْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّ امًا مَّ ﴿َأيَّ
ُكْم إِن ُكنُتْم  لَّ ُه َوَأن َتُصوُموْا َخْيٌر  لَّ َفُهَو َخْيٌر  َع َخْيرًا  َتَطوَّ ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن َفَمن 

َتْعَلُموَن ﴾]البقرة :184 [. 
)أطاق(  الرباعي  الفعل  من  )ُيطيقونه(  فعل  استخدام  أتى  بالدراسة  املعني  النص  ويف 
بداللة  الرباعي  تفسري  أو  بينهام  اخللط  يصح  ال  لذا؛   )طاق(،   الثالثي  الفعل  من  وليس 
الثالثي ليصري املعنى َيطيقونه،  ويدخل فعل الصيام بالطاقة وحتتويه،  ويصري النص من 
ْهَر  حيث السياق عبثًا ومتناقضًا يف حال فهمناه مع األمر بالصيام، ﴿ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
ُيِريُد  َوالَ  اْلُيْسَر  بُِكُم  الّلُه  ُيِريُد  ُأَخَر  اٍم  َأيَّ ْن  مِّ ٌة  َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى  َأْو  َمِريضًا  َكاَن  َوَمن  َفْلَيُصْمُه 
بُِكُم اْلعْسَر﴾ ]البقرة :185[؛  ألنه ال يستقيم األمر بالوجوب وبالوقت ذاته جعل األمر 
للتخيري،  والتطوع يف النص عائد لطعام املسكني وليس للصيام،  ومجلة )أن تصوموا خري 

لكم( عائدة إىل املكلف بالصيام وال ُيطيقه. 
بينام أتى النص بفعل )ُيطيق( من الفعل الرباعي )أطاق( فغريَّ اجتاه الفعل وجعل الصيام 
ص اهلل له اإلفطار مع اإلطعام ملسكني عن كل  حيتوي ويستهلك الطاقة،  وهذا اإلنسان رخَّ
ه عىل التطوع أكثر يف زيادة إطعام املساكني،  وشجعه عىل اختيار الصيام،  ولو  يوم،  وحضَّ
مع املشقة والصرب واستهالك الطاقة،  وما ينبغي أن ُيستخدم إطعام املساكني وفائدة ذلك 
عىل املجتمع كمفهوم إلسقاط حكم وجوب الصيام،  فهذا العمل له قنواته من الصدقات 

والتربعات. 



                     



الفصـل الرابع
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نماذج تطبيقية لكلمات ثالثية

نماذج تطبيقية لكلمات ثالثية

إن أي إضافة للكلمة الّثنائية؛  إنَّام هي إضافة هلا يف الّداللة،  بقدر وحسب داللة احلرف 
الّتفاعل الفطري،  األرسوي  الّثنائية ُولدت يف مرحلة  الذي أضيف؛  وذلك ألنَّ الكلمة 
لإلنسان األول،  وهي ُصور صوتية أو حالية،  بينام الكلمة الّثالثية،  قد ُوجدت يف مرحلة 

الفاعلية االجتامعية،  وهي ُصور حالية أو وظيفية. 
لذا؛  ينبغي االنتباه إىل هذه املسألة،  مع مالحظة أن داللة الكلمة الّثنائية ال تنتفي،  وإنَّام 
يأيت احلرف املضاف إليها؛  ليعطيها ُبعدًا آخر من الّداللة حتديدًا،  أو توجيهًا،  أو حتريكًا،  

أو توقيفًا؛  حسب داللة صوت احلرف املضاف.  )إنَّام األعامل بالنهايات(. 
وينبغي الّتنبه إىل أن أي تغيري يف بنية الكلمة،  تقدياًم،  أو تأخريًا،  يؤثر ويغري يف داللتها،  
مثلها يف ذلك كمثل العنارص الكيميائية،  فإن أي تغيري يف تركيبتها زيادة أو نقصانًا،  يغري 

يف النّتيجة ويؤثر فيها. 
لذلك ما ينبغي أن نقف عىل داللة الكلامت الّثالثية،  من احلرفني فقط،  ونفرس النُُّصوص 
عىل موجبها،  بل ال ُبدَّ من أخذها كبنية متكاملة،  وبناء عىل دراسة داللة أصوات األحرف؛  

نستطيع أن نحدد بالّضبط،  الفروق بني الكلامت التي تشرتك يف احلرفني األولني. 
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إن إضافة احلرف الّثالث للكلمة الّثنائية،  هو دليل عىل بدء عملية الّتفكري،  والّتقدم يف 
املجتمع اإلنساين،  فهو أضيف ليغطي احتياجات اإلنسان كتفكري،  ومعلومات،  وتطور،  
وهذا يعني أنَّ الكلامت الّثالثية؛  ينبغي أن تفهم حسب وضعها متامًا،  دون جتريدها من أي 

فنا بنية الكلمة.  حرف،  أي:  عدم جعلها ثنائية؛  ألننا بذلك العمل نكون قد حرَّ
وينبغي مالحظة أمر مهم،  وهو أن هناك ُصورًا صوتية لألحرف،  مركبة مع بعضها غري 
مستخدمة يف الّثقافة العربية،  تنتظر من يستخدمها حسب داللتها الّصوتية،  لذلك ال نجد 
هلا استخدامًا يف القواميس،  والرّتاث املنقول إلينا،  وهناك ُصور صوتية لألحرف،  ال تأيت 
الّظاهرة يف الواقع ) تنافر احلروف (.  نحو: عح،   مركبة مع بعضها؛  النتفاء ُوُجود هذه 

طقب،  خح،  طض،  قج. 

1 -   اهلل:  كلمة تطلق عىل املعبود،  وهي من إله.  اصطالحًا كام زعموا !. 

اللفظ هو أسلوب  أثناء   ) َل  )أ،   والتفخيم حلريف  )اهلل( كلمة عربية أصيلة،   إن كلمة 
عريب قديم وهي الكلمة الوحيدة يف اللِّسان العريب التي ُتفخم فيها األلف والالم باللفظ 
خالف كلمة اجلبل  أو القلم.. ،  وعندما استخدم القرءان هذا اللفظ املفخم حلريف )أ،  ل( 
حفظه من االندثار،  وأعطاه مصداقية يف الواقع،  كون التنزيل احلكيم،  أوصله الرسول 
به وقاموا بجمعه خطًا  املؤمنني  تالوة،   وتم حفظه يف صدور  ممد  بصيغة صوتية أوالً 
يف مصحف.  وملعرفة داللة كلمة )اهلل( ينبغي أن نرجع إىل كيف بدأ ظهور هذا اللفظ يف 

املفهوم الثقايف العريب.  
أشار التنزيل احلكيم إىل ذلك؛  عندما استخدم كلمة ) إرسائيل (،  وهي كلمة عربية أصيلة 
اآلرامية  باللهجة  متحققًا  ذلك  العريب،  وكان  اللِّسان  تطور  مراحل  تدل عىل مرحلة من 
والرسيانية،  اللتان مها أسلوب للِّسان العريب،  بصورة بدائية مل يتطورا،  وابتعدا عن مركز 
اللِّسان األم،  وموره؛  ولذلك نشاهد هذا التداخل يف أصول املفردات،  واالشتقاقات،  

مع1 اللِّسان العريب األم. 

اللهجة اآلرامية والسريانية هما عربيتان بدائيتان،  وهما لسان بني إسرائيل حينئذ،  وال عالقة لليهود أو النصارى بهما؛   1
ألن اليهودية والنصرانية ليستا قومية، وإنما هما ملتان.   راجع كتابي )اليهودية انغالق فكري وإرهاب اجتماعي(.  
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فامذا تعني كلمة ) إرسائيل ( ؟
مفهوم إرسائيل: 

إن كلمة ) إرسائيل ( منحوتة من كلمتني: 
أحدها:  )إرسا( من اإلرساء،  وليس من األرَس،  كام حاول اليهود أن ينرشوها يف ثقافتهم 
بقوهلم:  ) إن النبي يعقوب قاتل اهلل  فرصعه وأرسه،  ومل يرتكه حتى أخذ منه عهدًا بالربكة،  
له،  ولذريته(،  وكلمة )رسى( تدل عىل حركة حرة متصلة مكررة،  وذلك   واالصطفاء 

أعطاها ُبعد االستمرار،  وانتهت  بإثارة  وامتداد؛  الذي  هو داللة  صوت ) آ - ى(.  
والبحث  احلركة  عىل  تدل  صارت   ) )إرسا  لكلمة   الرتتيب  هبذا  األصوات  وجمموعة 
عن الطريق الذي يوصل إىل اهلدف،  والوصول إليه،  والتمسك به باستقامة،  والسري فيه 

بامتداد.  
ومن هذا التحليل لكلمة ) إرسا ( قالوا:  إهنا تدل عىل الكشف،  واإلزالة مثل:  رسى 
املرض من جسم املريض.  وقالوا:  إهنا تدل عىل السري،  والتداخل مثل:  رسى املرض يف 

جسم املريض.  ومنه قوهلم األمراض السارية،  إىل غري ذلك من األقوال. 
 واملالحظ يف هذه الصور الداللية لكلمة )رسى( أهنا صور استخداٍم وحدوٍث لداللة 
الكلمة يف الواقع،  وليس داللتها األصلية؛  لذلك نالحظ أن داللة كلمة )رسى( قد حتققت 
يف الصورتني بطريقة خروج املرض من جسم املريض،  وبطريقة دخوله إىل جسم املريض.  

فداللة كلمة )رسى( واحدة من حيث األصل،  وتظهر بصور خمتلفة يف الواقع. 
   أما اجلزء اآلخر لكلمة )إرسائيل( فهو كلمة:  

ئيل:  وتدل عىل مفهوم وتصور اإلنسان العريب األول للخالق العظيم ﴿األّوُل واآلخر﴾ 
وباجتامعها مع كلمة )إرسا( صار املفهوم هو الباحث عن طريق التوحيد،  والوصول إليه 

والتمسك به إيامنًا. 
وهذا التحليل ُترجم إىل مفهوم كيل،  من  باب تفسري الشء بمآله؛  فقالوا:  إن كلمة  
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للتعليم،  ولعامة  مقبول  التفسري  النهاية،  وهذا  اهلل( يف  تدل عىل )عبد  ( كلمة  )إرسائيل 
الناس،  وليس للباحثني والعلامء.  

لذا؛  اقتىض التنبيه من اخرتاق اليهود لثقافتنا،  وماولتهم إمرار داللة كلمة )إرسائيل( 
بأهنا ) َأرُس اهلل ( نتيجة الرصاع مع النبي يعقوب كام زعموا.   والصواب ما ذكرناه،  من 
أن )إرسائيل( تدل عىل الباحث عن التوحيد،  والوصول إىل اهلل وعبادته،  وكلمة )إرسا( 
َلْياًل﴾  بَِعْبِدِه  َى  َأرْسَ اّلِذي  من اإلرساء،  وليس من األرس.  كام يف قوله تعاىل:  ﴿ُسْبَحاَن 

]اإلرساء: 1[. 
ليس  إرسائيل،   وصف  أن  وهي  جدًا،  خطرية  مسألة  إىل  واالنتباه  العلم  أخذ  وينبغي 
الطائفة  وبني  يعقوب،   ذرية  وبني  إرسائيل،   بني  بني  التفريق  وعملية  يعقوب،   للنبي 
أوراقنا  ترتيب  إعادة  عليها  يرتتب  اإلنساين!  التاريخ  عرب  امللعونة،   اليهودية  اإلرهابية 

التارخيية والثقافية.  
وعود عىل َبْدٍء. 

كلمة ) ئيل(1 ظهرت يف الثقافة العربية،  بصورة مبكرة عىل لسان بني إرسائيل؛  لتدل 
عىل اخلالق املدبر،  وبالذات عىل صفة ) األول ( املستمر يف وجوده،  وهيمنته عىل أفعاله 

بصورة مبارشة.  
وهذه داللة حتليل صوت حرف ) ل ( ومع تطور املجتمع اإلنساين،  والرقي يف تفكريه،  
عليه،   هو  ما  عىل  واستمراره  األول  بقاء  عىل  تدل  التي   ) )اآلخر  صفة  مفهوم  إىل  وصل 
فأضاف صوت حرف )ل( لكلمة ) ئيل ( مع حذف الياء فصارت ) إلل ( ولفظها بصورة 
مفخمة،  ومع استمرار االرتقاء بالتفكري،  واالبتعاد عن التجسيم،  والوصول إىل الفكر 
املجرد،  والتعامل مع األفكار،  وليس مع األشياء،  أو األشخاص،  وصل املجتمع اإلنساين 
تأثري ذلك عىل احلارض،  والتعامل معه كذلك،  فأضاف  بالغيب،  مع  إىل مفهوم اإليامن 
صوت حرف ) هـ( لكلمة )إلل(  فصارت )إهلل( لتضيف إىل  مفهوم﴿ األَّول واآلخر ﴾ 
ى  مفهوم ﴿ الّظاهر والباطن﴾ الذي هو داللة صوت ) هـ ( التأرجح بصورة خفيفة،  ويسمَّ

1  لفظ اسُتعمل في الحضارة العربية الفينيقية وغيرها للداللة على إله القوى الخفية.     



375

علمية اللِّسان العربي وعالميته | الفصل الرابع

حرفًا غيبيًا كونه يصدر من اجلوف احللقي. 
والتشبه،   والتمثل،   والتشيؤ،   التصور،   عن  اهلل  ذات  غياب  خالل  من  ذلك  وظهر 
وجوده  وتثبت  د،   لتؤكِّ الواقع  يف  مشاهدة،   بصورة  الفعلية  صفاته  وظهور  والتجسم،  
الذايت املوضوعي.  ومع استمرار استخدام كلمة ) إهلل ( تم تبديل حركة اهلمزة من الكرس 
إىل الفتح؛  لسهولة النطق،  والعرب متيل فطرة يف أسلوب كالمها إىل السهولة واللني،  يف 

استخدام النطق بالكالم. 
وبناء عىل ما ذكرت،  ال يوجد )أل( تعريف يف كلمة )اهلل(؛  ألن ذلك من ًأصل الكلمة 
وليست مضافة إليها،  ولو كانت مضافة إليها؛  لصح إزالتها دون تغري املعنى سوى نقلها 

من حالة املعرفة إىل النكرة،  وكذلك ليس هلا جذر حتى يمكن االشتقاق منها. 
ومن ثم؛  صارت كلمة )اهلل( اسم َعَلم مفرد جامد،  ال مجع هلا،  وغري قابلة لالشتقاق،  
وال تدل إال عىل اخلالق املدبر حرصًا،  وبذلك يتطابق هذا املفهوم،  مع الواقع متامًا من حيث 
أنه ال إله إال اهلل،  واملطلوب اإليامن هبا،  وليس جمرد التصديق؛  ألن اإليامن تصديق واتِّباع.  
أما كلمة ) إله( فقد ُوجدت نتيجة وجود مفهوم التعددية،  والرشك باهلل العظيم،  الذي 
التوحيد،  واإليامن،   هو مفهوم عارض،  ومريض يف املجتمع اإلنساين؛  ألن األصل هو 

وليس الرشك أو الكفر. 
وقـام هـؤالء بأخـذ كلمـة )إله( مـن بدايـة مرحلة نشـوء مفهـوم كلمـة )اهلل( التي هي 
)ئيلـه( فظهـر مفهـوم قـارص لأللوهيـة ال يشـمل داللة﴿ُهـَو األّوُل واآلخـر َوالّظاِهـُر 
ٍء َعِليـٌم﴾ ]احلديـد: 3[،  وإنـام يـدل عىل بعض مـن مفهوم كلمة  َواْلَباطِـُن َوُهـَو بِـُكّل يَشْ
)اهلل( ومـن هـذا الوجـه تعـددت اآلهلـة،  وتقاسـمت األدوار يف إدارة وتدبـري الوجـود،  
وكل ذلـك يف التصـور الذهنـي لإلنسـان،  ليس لـه عـىل أرض الواقـع أي مصداقية،  مع 
وجـود واسـتمرار مفهـوم )اهلل( ﴿َوَلِئن َسـَأْلَتُهْم ّمـْن َخَلـَق الّسـَماَواِت َواألْرَض َلَيُقوُلّن 
الّلـُه﴾ ]الزمـر : 38[،  فاخلالق األول يف الثقافة اإلنسـانية -   قاطبـة - هو اهلل ال رشيك  له 
أبـدًا،  وإنـام كانـت اآلهلـة تابعة له،  ومسـؤولة عـن اإلدارة والتدبـري ) أربـاب ( وهذا هو 
الـرشك بـاهلل العظيم الـذي حاربه مجيـع األنبيـاء والرسـل﴿َلَقْد َأْرَسـْلنَا ُنوحـًا إَِلـَى َقْوِمِه 
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َفَقـاَل َياَقـْوِم اْعُبـُدوْا الّلـَه َما َلُكـْم ّمْن إَِلـَـٍه َغْيُرُه ﴾ ]األعـراف: 59[. 
 فكان مطلب األنبياء والرسل توحيد العبادة هلل،  واهلل معروف عند الناس وليس نكرًة،  
لذا؛  مل يكن هذا املفهوم يف أي مرحلة تارخيية حمل اختالف،  أو نقاش،  أو إنكار،  ومل يأت 
القرءان ليثبت وجود اهلل،  وإنام أتى لتصويب التوحيد،  واإليامن،  فكلمة )إله( ظهرت يف 
املجتمع بعد ظهور كلمة )اهلل( ومن ثم؛  فليست هي أصاًل هلا،  وداللتها قارصة ال تشمل 
داللة كلمة ) اهلل ( والعكس صواب،  بمعنى أن اهلل هو إله،  وليس من أطلق عليه كلمة 
إله هو اهلل،  أما إذا أضفنا ) الـ ( التعريف إىل كلمة )إله( فتصري )اإلله( وبذلك التعريف 
ر ذهني  رجعت إىل املفهوم املعروف سابقًا )اهلل(،  أما بصيغتها النكرة؛  فهي تدل عىل تصوُّ

قارص،  ومدود يف صفاته. 
ب هذا املفهوم،  ويرجعه إىل مفهوم ) اهلل (،  أو يستخدم   لذا،  أتى القرءان دائاًم؛  ليصوِّ
التحديد بعد كلمة إله،  نحو ) وما من إله إال إله واحد(؛  ليصري مفهوم كلمة )اهلل( و)اإلله( 

و)إله واحد ( يدل عىل ) اهلل ( وحده ال رشيك له. 
  وتصري مجلة) ال إله إال اهلل(:  نفي هذه اآلهلة الذهنية القارصة،  واملحدودة يف أفعاهلا،  
والتصديق بوجود الفاعل احلقيقي يف الواقع للخالق املدبر فقط،  واملعروف مسبقًا للجميع. 
باع  االتِّ مفهوم  رضورًة،   هلل  األحدي  بالوجود  والتصديق  الرشيك،   نفي  عن  وينتج 

وتوحيد العبادة للواحد األحد اهلل سبحانه وتعاىل عام يصفون،  ما قدروا اهلل حق قدره.  
ليصري التصديق بوجود اخلالق املدبر فطرة،  واإليامن به حرية واختيارًا،  وصدق من قال 

يف ذلك الّصدد: 
عميت عي ال تراك،  ويف كل يشء لك آية،  تدل عىل أنك الواحد األحد.
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2 -   نسء:  كلمة تدل عىل الّتأخري.  )مقاييس اللُّغة(. 

ن:  صوت يدل عىل الّسرت،  واالختباء. 
س:  صوت يدل عىل حركة متصلة غري حمددة. 

ء:  صوت يدل عىل ظهور منقطع خفيف. 
صفة  عىل  فعاًل  تدل  االجتامعي،   الواقع  يف  )نسء(  كلمة  أصوات  داللة  أن  نالحظ 
الّتأخري؛  ألن عملية الّتأخري حتققت فيها صفة الّسرت ابتداًء،  وذلك عندما غاب الّشء عن 
ُوُجوده يف مله،  وجاء حرف )س(؛  ليعطي داللة حركة حرة متصلة لعملية الّتأخري،  وجاء 

حرف )ء( ليظهر هذه احلركة بُصورة خفيفة منقطعة. 
   قال تعاىل: ﴿إِّنَما النِّسَيُء ِزَياَدٌة فِي اْلُكْفِر﴾ ]التوبة : 37[ والنيّسء يف النّص يقصد به 
الّتالعب باألشهر احلرم،  تقدياًم وتأخريًا،  وذلك للقيام بعملية القتال؛  ألنه مرم يف األشهر 
احلرم.  والحظ العرب القدامى هذا املعنى متحقق غالبًا باملرأة 1؛  حيث أنَّ الواقع الفطري 
واالجتامعي أوجب عليها عملية الّتأخر عن الّرجل عىل املستوى األمني،  واالقتصادي؛  
فأطلق العرب عىل مجع امرأة كلمة )نساء( وهو مجع ليس من جنس كلمة )امرأة(؛  ألهنا 
دالة عىل مفرد ال مجع هلا من جنسها،  ورد يف لسان العرب مادة نسأ،  يقال:  امرأة نيسء،  
ونسوة نِساء،  فكلمة نساء صفة،  وليست اسم جنس وتطلق عىل كل من يتحقق به معنى 

النسء برصف النظر عن نوعه أو مرحلة عمره،  وهي مقابل كلمة الرجال. 

3 - نجس:  كلمة تدل عىل خالف الّطهارة.  )مقاييس اللُّغة(. 

لنر ذلك من خالل داللة أصوات الكلمة. 
ن:  صوت يدل عىل الّسرت. 

ج:  صوت يدل عىل جهد،  وشدة. 
س:  صوت يدل عىل حركة متصلة،  غري حمددة. 

راجع كتابي:   )القرءان بين اللغة والواقع( للتوسع في دراسة كلمة نساء.    1
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جمموع داللة األصوات لكلمة )نجس( هي: 
حركة مستورة،  متارس بجهد وشدة تتصل بشء بُصورة غري مددة،  ونجد هذه الّصورة 
قد حتققت داللتها االجتامعية،  يف اإلنسان الذي ال حيمل مفاهيم احلق،  والعدل،  وإنَّام 
حرة  وبُصورة  بشدة،   الواقع  يف  ذلك  ويامرس  والّظلم،   الباطل  مفاهيم  داخله  يف  حيمل 
متصلة؛  ألنه يدور ويتحرك حسب هواه،  دون ضابط لُسُلوكه،  فهو ال حُيل حالالً،  وال 

حُيرم حرامًا،  وال يفعل واجبًا،  فهو إنسان نجس !،  قال تعاىل:  
﴿َيَأّيَها اّلِذيَن آَمنَُوْا إِّنَما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفاَل َيْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهـََذا﴾ 

]الّتوبة:28[. 
ُلوك الفاحش،  والقبيح،  والرّش،  واألذى،  وال يصح استخدامها  فالنّجاسة تطلق عىل السُّ
يف وصف اإلنسان املؤمن،  إن كان عىل غري وضوء،  أو غسل،  وإنَّام ينبغي أن يقول:  أنا عىل 

غري طهارة الّصالة. 
قال النّبي ممد لرجل مؤمن وصف نفسه بالنّجاسة،  وقصد أنه عىل غري طهارة الّصالة:  

) سبحان اهلل إن املؤمن ال ينجس (.  فاملؤمن طاهر يف اعتقاده،  وُسُلوكه بُصورة دائمة. 
أزلنا حرف )ج( من كلمة )نجس( تصري )نس( فنالحظ أن عملية اجلهد والّشدة  إذا 
اختفت،  ولكن بقيت داللة حركة اإلنسان املستورة دون ضوابط،  أو حدود،  فاإلنسان 
النّس أقل خطرًا من اإلنسان النّجس،  واألنجاس هم قطاع الّطرق،  واملخربون ملقومات 
الّظلم،   عليهم  ويامرسون  النّاس،   ويستعبدون  ثرواته،  وخرياته،   ينهبون  الذين  املجتمع 

واالستبداد بكل ُصوره،  والنّس:  هو الّتابع للنّجس. 
أما األشياء التي هي عىل غري طهارة،  فنطلق عليها وصف قذارة،  أو خبائث،  وال يصح 

إطالق وصف النجاسة عليها؛  ألن ذلك خاص يف األمور املعنوية. 
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4 - ضل:  كلمة تدل عىل ضياع الّشء،  وذهابه يف غري حقه.  )مقاييس اللُّغة(. 

لنر ذلك من خالل داللة أصوات أحرف الكلمة: 
ض:  صوت يدل عىل دفع شديد جّدًا. 

ل:  صوت يدل عىل حركة متصلة بطيئة الزمة. 
وجمموع الّصوتني يدل عىل دفع شديد جّدًا،  منته بحركة متصلة بطيئة الزمة،  ونجد هذه 
الّصورة قد حتققت داللتها االجتامعية،  يف اإلنسان الذي دفع نفسه بشدة نحو ُسُلوك معني،  

ُلوك بُصورة متصلة ظنًا منه أنه صواب.  دون دراسة أو علم،  ومارس هذا السُّ
)ذهاب  كلمة  بخالف  )ضاع(،   كلمة  من  داللتها  تقرب  ال  )ضل(  كلمة  أن  فنالحظ 
قيام  عىل  يدل  )ضل(  فعل  ألن  )ضل(؛   كلمة  داللة  تقرب  فهي  حقه(،   غري  يف  الّشء 
اذ موقف مع سبق اإلرصار واإلرادة؛  ظنًا منه أن ذلك هو  اإلنسان بُمامرسة ُسُلوك،  أو اختِّ
ُلوك منه،  غري صادر من صفة النّسيان أو الغفلة،  وإنَّام من صفة الّتوهم  الّصواب،  فهذا السُّ

للّشء عىل غري حقيقته. 
282[،  بمعنى  ]البقرة:   إِْحَداُهَما األُخرى ﴾  َفُتَذّكَر  إْحَداُهَما  َتِضّل  قال تعاىل:  ﴿َأن 
أن تقع إحدامها بالوهم،  فتقوم األخرى بتذكريها بالوقائع،  وما جرى متامًا حتَّى تتذكر 
احلادث عىل حقيقته؛  قال تعاىل:  ﴿َوَقاُلَوْا َأإَِذا َضَلْلنَا فِي األْرِض َأإِّنا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َبْل 

ُهم بَِلَقآِء َرّبِهْم َكافُِروَن﴾ ]الّسجدة: 10[. 
يف  وضياعها  ببعضها،   األجساد  اختالط  بمعنى  )ضللنّا(  كلمة  املفرسون  فرس  لقد 
الرّتاب.  بينام النّص نسب فعل الّضالل إىل النّاس أنفسهم،  وهم أحياء،  واملقصد هو أنَّ 
النّاس قالوا:  إذا اعتقدنا معتقدات بناء عىل تومهنا،  ودون دراسة أو تأكد من أهنا حق،  هل 
نحن ُنخلق وُنحاسب بعد املوت عن هذا الّضالل،  وذلك ترصيح منهم،  بكفرهم باليوم 

اآلخر والبعث يف لسان حاهلم. 
قال تعالى:  ﴿َقاَل ِعْلُمَها ِعنَد َرّبي فِي ِكَتاٍب الّ َيِضّل َرّبي َوالَ َينَسى﴾] طه:52[. 

الحظ جميء فعل )يضل( وفعل )ينسى( فكل واحد منهام له داللة خمتلفة عن اآلخر. 
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5 - شرى:  هلا أصول ثالثة،  أحدها:  تعارض بني اثنني أخذًا وإعطاًء مُماثلة.  واآلخر:  
نبت.  والّثالث:  هيج وعلو.  )مقاييس اللُّغة(. 

  لنر ذلك من خالل حتليل أصوات أحرف الكلمة: 
ش:  صوت يدل عىل انتشار. 

ر:  صوت يدل عىل تكرار. 
ى:  صوت يدل عىل إثارة،  وامتداد. 

وجمموع داللة أصوات الكلمة هي:  انتشار يشء وتكراره وإثارته وامتداد هذه العملية.  
وحتقق ذلك املعنى اجتامعيًا يف عملية تبادل الّسلع والبيع؛  ألنه أخذ وعطاء متبادل،  لذلك 
تطلق  عملية  الرّشاء عىل  الّطرفني  لتحقق الّداللة فيهام.  قال تعاىل:  ﴿َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َبْخٍس 
َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوْا فِيِه ِمَن الّزاِهِديَن﴾ ] يوسف:20 [ أي:  باعوه،  قال تعالى:  ﴿َوَقاَل 

اّلِذي اْشَتَراُه ِمن ّمْصَر اِلْمَرَأتِِه َأْكِرِمي َمْثَواُه﴾ ]يوسف: 21 [ أي:  أخذه بثمن. 
نالحظ أنَّ العملية متت برضا الّطرفني،  وكون األمر كذلك؛  فالنّتيجة ملزمة لكل منهام.  
وإذا أضفنا حرف )و( لكلمة )رشى( بعد حرف )ش( حيث تصري )شورى( نالحظ أننا 

أضفنا داللة الّضم املمتد بعد عملية االنتشار؛  لتصري داللة الكلمة هي: 
إثارته  إىل  للُوُصول  ذلك  وتكرار  وانتشاره،  وضمه،   الّشء  تفشِّ  تدل عىل  شورى:  

واالمتداد لشء واحد. 
ونجد أن هذه الّصورة الّداللية،  متحققة -   اجتامعيًا -   بعملية اجتامع النّاس للقيام 
بالّشورى،  التي هي عرض الّرأي ونرشه،  وطلب رأي اآلخرين يف ذلك،  والقيام بتداول 
هذه اآلراء وضمها إىل بعضها،  وتكرار العملية؛  الستقصاء الُوُصول إىل أقرب رأي يمثل 
الّصواب،  وبعد الُوُصول إىل رأي واحد،  سواء باإلمجاع أم باألكثرية،  يأيت دور االستقامة،  
تراٍض  عن  العملية  بدؤوا  ابتداًء  ألهنم  للجميع،   ُملزم  وهو  الّرأي،   هذا  عىل  واالمتداد 

منهم،  وكل واحد منهم ُملزم  نفسه بالنّتيجة التي ُيسفر عنها املجلس. 
ولو انتفى عن الّشورى صفة اإللزام،  لصارت عبثًا ومهزلة.  أما اجتامع النّاس لتداول 
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اآلراء فهو جملس حوار ونقاش،  وليس جملس شورى،  وكذلك جملس اإلفتاء،  فهو جملس 
إلصدار القرار فقط،  والفتوى هي رفع املسؤولية عن املستفتي،  ووضعها يف عنق املفتي؛  

وذلك لوجهني: 
األول:  حتميل املفتي نتيجة فتواه،  فهو مسؤول عنها. 

الّثاين:  انتفاء العلم عن املستفتي الذي يريد أن حيمل غريه مسؤولية عمله. 
بنتيجة املشورة،  فهذه  القول:  إن املريض يشاور طبيبه،  وهو ال يأخذ  لذا،  ال يصح 
ى حوارًا وأخذ رأي من باب االطِّالع فقط،  ال أكثر؛  ألنَّ الّتشاور هو الُوُصول إىل  تسمَّ

رأي واحد بعد الّتداول واحلوار. 
ة بأهل االختصاص،  ولكل علم أهله.  أما عملية اإلفتاء؛  فهي خاصَّ

  فمجلس الّشورى غري جملس الفتوى،  وغري جملس احلوار والّرأي،  وغري جملس النّقاش 
واجلدال... إلخ،  فلكل منهم داللة خمتلفة يف الواقع االجتامعي. 

6 - صخر:  هي الّصخرة:  احلجرة العظيمة. )مقاييس اللُّغة(. 

لنر ذلك من خالل حتليل أصوات أحرف الكلمة: 
ص:  صوت يدل عىل حركة متصلة حمددة. 

خ:  صوت يدل عىل رخاوة وطراوة. 
 ر:  صوت يدل عىل تكرار احلركة. 

وإذا رجعنا إىل داللة الكلمة الّثنائية )صخ( التي تدل عىل حركة متصلة مددة،  منتهية 
بحالة  ينتهي  الذي  العظيم  الّصوت  عملية  يف  حتقق  ذلك  أن  نالحظ  وطراوة،   برخاوة،  
ي يوم القيامة بالّصاخة ﴿َفإَِذا َجآَءِت الّصآّخُة﴾ ]عبس:  الّرخاوة،  ومن هذا الوجه،  ُسمِّ
33[ أي:  التي تصم اآلذان من شدة صوهتا،  ويعقب ذلك رخاوة للّصوت رويدًا؛  رويدًا. 

   فإذا أضفنا حرف )ر( إىل كلمة )صخ( نكون قد انتقلنا إىل املرحلة التي تدل عىل حركة 
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متصلة مددة،  ترختي بُصورة مكررة،  ونالحظ أن هذا املعنى متحقق بنشأة الّصخرة متامًا؛  
من حيث ابتدائها بُصورة لينة عندما كانت محاًم سائلة متصلة مع بعضها،  وبعد ذلك أخذت 
صفة الّتحديد حلجمها وُصورهتا،  وبدأت ترختي عىل هذه احلركة والّصورة بتكرار،  إىل أن 
بردت،  وتصلَّبت،  وصارت قاسية،  فكلمة صخرة ال تدل عىل القساوة،  وإنَّام تدل عىل 

نشأة الّصخرة يف الواقع التي ترتَّب عليها يف النّهاية صفة القسوة هلا. 

7 - حجر:  كلمة تدل عىل املنع،  واإلحاطة عىل الّشء.  )مقاييس اللُّغة(. 

لنر ذلك من خالل حتليل داللة أصوات األحرف للكلمة: 
ح:  صوت يدل عىل تأرجح شديد منضبط،  أو سعة. 

ج:  صوت يدل عىل جهد وشدة. 
ر:  صوت يدل عىل تكرار. 

إذا رجعنا إىل الكلمة الّثنائية؛  لتقريب املعنى )حج( نالحظ أهنا تدل عىل تأرجح شديد 
بجهد شديد.  وحتقق هذا املعنى بعملية حج بيت اهلل احلرام؛  وذلك ألنَّ النّاس مؤرجحني 
بني الّذهاب واإلياب بجهد إىل بيت اهلل.  بخالف قصد متحف للّزيارة،  فال يصح القول:  
الّزيارة،  وانتفاء القيام بأي  الّتأرجح املنضبط يف عملية  حج املتحف؛  النتفاء حتقق صفة 
جهد فيه.  بخالف احلج إىل بيت اهلل؛  فهو عملية مؤرجحة منضبطة،  ذهابًا وإيابًا يف الفرد 

نفسه،  والنّاس مجيعًا للقيام بطقوس ومناسك معينة،  فيها جهد وشدة. 
إىل كلمة )حج( تصري )حجر( وبذلك نكون قد أضفنا لداللة  وإذا أضفنا حرف )ر( 
الّتأرجح  وهي  اجتامعية،   داللة  لنا  يظهر  وعندئذ  للجهد،   الّتكرار  صفة  )حج(  كلمة 
املنضبط  بجهد مكرر التي تظهر يف الواقع بُصورة تدل عىل تقليص حركة الّشء وحتديده،  
إىل احلد األدنى فقط ال غري،  وتكرار ذلك العمل ضمن حدود معينة،  ومن هذا الوجه 
يت احلجارة حجارًة؛  ألهنا  أتى معنى املنع واإلحاطة من باب تسمية الّشء بمآله،  وسمِّ

تستخدم يف عملية اإلحاطة واملنع يف األرض. 
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8 - كعب:  كلمة تدل عىل نتوٍّ وارتفاع يف يشء.  )مقاييس اللُّغة(. 

لنر ذلك من خالل حتليل أصوات أحرف الكلمة: 
ك:  صوت يدل عىل وقف،  أو ضغط خفيف. 

ع:  صوت يدل عىل عمق. 
ع مستقر.  ب:  صوت يدل عىل جتمُّ

ع،  وقد حتقق ذلك يف داللة بروز     وجمموع األصوات يدل عىل ضغط بعمق،  منته بتجمُّ
العظمتني النّاتئتني عىل جانب القدم الّلتني نطلق عليهام الكعبني،  وحتقق ذلك يف الكعبة 

قبلة الّصالة؛  من كوهنا داخلة يف عمق األرض،  ومرتفعة إىل األعىل جمتمعة عىل بعضها. 

9 - زرب:  كلمة تدل عىل بعض املأوى.  )مقاييس اللُّغة(. 

لنر ذلك من خالل حتليل أصوات أحرف الكلمة: 
ز:  صوت يدل عىل بروز متصل. 

ر:  صوت يدل عىل تكرار. 
ع مستقر.  ب:  صوت يدل عىل جتمُّ

ع،   بتجمُّ منته  بروز متصل مكرر  جمموع داللة أصوات األحرف لكلمة )زرب( هي:  
ذلك  ونجد  الوعاء،   فتحة  من  املاء  يسيل  عندما  االجتامعي  االستخدام  يف  ذلك  نجد 
)زريبة(.   واحد  فرد  من  ألكثر  منه  باملرور  يسمح  ال  الذي  الّضيق  املكان  عىل  إطالقنا  يف 
تعاىل:  ﴿َوَزَرايِبّ  قال  الّسطوح )مزراب(.   املاء من فوق  ُل  ُينَزِّ الذي  الّشء  ونطلقها عىل 
ضيق  مكان  بواسطة  منها  املاء  إمرار  خاصية  فيها  أوعية  أي:    ]16 ]الغاشية:  َمْبُثوَثٌة﴾ 

ُتستخدم للرّشب مثل األباريق ذوات األنابيب التي تربز منها. 



384

سامر إسالمبولي

10 -   فلج:  أصالن صحيحان،  يدل أحدمها عىل فوز وغلبة،  واآلخر عىل فرجة بني 
الّشيئني املتساويني.  )مقاييس اللُّغة(. 

  لنر ذلك من خالل حتليل صوت أحرف الكلمة: 
ف:  صوت يدل عىل فتح منضم. 

ل:  صوت يدل عىل حركة متواصلة بطيئة الزمة. 
ج:  صوت يدل عىل جهد،  وشدة. 

  وداللة جمموع األصوات هي:  فتح منضم متواصل ببطء،  منته بجهد وشدة.  ونجد 
تقليص  هو  الذي  بالفالج،   اإلنسان  يصاب  عندما  االجتامعي  االستخدام  يف  حتقق  ذلك 
قدرة حركة اإلنسان إىل مستوى ضعيف جّدًا، وإذا أراد أن يتحرك يكون ببذل جهد وشدة 
يف ذلك.  ونقول:  فلج الّرجل بني أسنانه؛  إذا قام بفتح شق ما بني أسنانه األمامية العلوية.  
الحظ إن كلمة )فلج( هي وصف لعملية الّشق بني األسنان كيف حتدث يف الواقع،  وليس 

اساًم للّشق. 
  ونقول:  فلج زيد عمرًا بام رأى؛  أي:  أصابه بحالة الّذهول واجلمود وتقلص مقدرته 

احلركية إىل احلد األدنى. 

11 -  شلل:  من شل التي تدل عىل تباعد.  )مقاييس اللُّغة(. 

لنر ذلك من خالل حتليل أصوات أحرف الكلمة: 
،  وانتشار.  ش:  صوت يدل عىل تفشٍّ

ل:  صوت يدل عىل حركة متواصلة بطيئة الزمة. 
،  منته بحركة متواصلة بطيئة الزمة.  ونجد  وداللة جمموع األصوات هي:  انتشار وتفشٍّ
ذلك متحققًا يف االستخدام االجتامعي،  بقولنا:  أصاب الّرجَل شلٌل يف يديه:  وذلك إذا 
أو حتريكهام،  وظهرت داللة  يداه عن احلركة وتدلتا بجانبه ال يستطيع رفعهام،   تعطلت 
انتشار القوة يف جسم اإلنسان،  ومع ذلك توقفت عن يديه؛  لتأخذ  )الّشلل( من خالل 
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صفة احلركة البطيئة املتصلة جمراها،  وجتعل يديه متدليتني.  وظهر ذلك يف نزول املاء من 
املاء،   انتشار  يدل عىل  الذي  كلمة )شالل(،   عليه  فأطلقنا  متواصلة؛   بُصورة  عاٍل  مكان 

وحركته املتواصلة املمتدة املنتهية بتواصل بطيء الزم لبعضه. 

12 -  رول:  كلمة تدل عىل لطخ يشء بشء.  )مقاييس اللُّغة(. 

لنر ذلك من خالل حتليل أصوات أحرف الكلمة: 
ر:  صوت يدل عىل تكرار. 

و:  صوت يدل عىل ضم ممتد. 
ل:  صوت يدل عىل حركة متواصلة بطيئة الزمة. 

ونجد  بطيء.   تواصل  بُصورة  وممتد  منضم،   تكرار  هي:   األصوات  جمموع  وداللة 
ذلك متحققًا يف قولنا:  َرَوُل اإلبل؛  إذا نزل لعاهبا بُصورة منضمة إىل بعضها،  ومتواصلة،  
وتطلق كلمة )رول( عىل األداة التي يتحقق هبا صفة الّتكرار،  والّضم،  والّتواصل البطيء 
نحو أداة الّدهان األسطوانية،  وتطلق عىل الّشء امللتف عىل نفسه بُصورة أسطوانية،  مثل 

القامش والورق وغريه. 

13 -   دهن:  أصل يدل عىل لني وسهولة.  )مقاييس اللُّغة(. 

لنر ذلك من خالل حتليل أصوات أحرف الكلمة: 
د:  صوت يدل عىل دفع شديد. 

هـ:  صوت يدل عىل تأرجح خفيف. 
ن:  صوت يدل عىل سرت،  واختباء. 

بسرت.   منته  بخفة،   متأرجح  شديد  دفع  هي:   الكلمة  أحرف  أصوات  داللة  وجمموع 
وحتقق ذلك يف عملية دهن اجلدار.  الحظ عملية الّدهان، كيف تتم يف الواقع. 



386

سامر إسالمبولي

14 -  حكم:  أصل واحد يدل عىل املنع.  )مقاييس اللُّغة(. 

لنر ذلك من خالل حتليل أصوات أحرف الكلمة: 
ح:  صوت يدل عىل الّتأرجح الّشديد املنضبط،  أو الّسعة. 

ك:  صوت يدل عىل وقف،  أو ضغط خفيف. 
م:  صوت يدل عىل مجع متصل. 

ع متصل،  وظهر  وجمموع داللة أصوات أحرف الكلمة هي:  تأرجح منقطع،  منته بتجمُّ
ذلك يف عملية إصدار احلكم،  كيف تتم يف الواقع؛  من حيث عملية الّتأرجح بني أمرين 
لعملية اختيار احلكم األصوب املناسب ملقتىض احلال،  وبعد ذلك يتم قطع عملية الّتأرجح 
باختيار واحد منهام،  وإضافته للمسألة املعينة باحلكم،  فتحقق بذلك ُصورة اجلمع بينهام يف 
الواقع،  إذًا؛  كلمة )حكم( تدل عىل إصدار قرار،  يتعلق يف بيان موقف احلاكم من العمل،  
وال يكون احلكم ُحكاًم إال إذا صدر من جهة قوية،  ُتلزم اآلخرين،  وحتاسبهم عىل تنفيذ 

احلكم.  
وإذا  انتفى عن اجلهة صفة  القوة،  صار حكمهم  جمرد رأي غري ملزم ألحد،  قال  تعاىل:  

﴿ إِِن اْلُحْكُم إاِلّ لّلِه َيُقّص اْلَحّق َوُهَو َخْيُر اْلَفاِصِليَن﴾ ]األنعام: 57 [. 
اإلنسان  وأعطى  واحلالل(  والواجب  )احلرام  الّثابت  املحور  يف  اهلل  حكم  ويكون 
حسب  األحكام  بإصدار  فيقوم  املتغري،   املحور  عىل  الّتحرك  جمال  األرض(  يف  )كخليفة 
َأَراَك  بَِمآ  النّاِس  َبْيَن  لَِتْحُكَم  بِاْلَحّق  اْلِكَتاَب  إَِلْيَك  َأْنَزْلنَا  الّثابت.  قال تعاىل:  ﴿إِّنآ  املحور 

الّلُه﴾ ]النساء:  105[. 

15 -   أمر:  له أصول مخسة:  األمر من األمور،  واألمر ضد النّهي،  واألََمر الناّمء 
والربكة،  وامَلْعَلْم،  والعجب.  )مقاييس اللُّغة(. 

والصواب أن كلمة )أمر( هلا مفهوم واحد ومعاٍن متغرية ومتعددة حسب قصد املتكلم 
دون أن خيرج عن مفهومها اللِّساين. 
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لنر ذلك من خالل حتليل أصوات أحرف الكلمة: 
أ:  صوت يدل عىل ظهور منقطع خفيف. 

م:  صوت يدل عىل مجع متصل. 
ر:  صوت يدل عىل تكرار. 

نالحظ أول يشء أنَّ الكلمة تبدأ بعملية ظهور منقطع خفيف،  التي هي داللة صوت 
)أ( بخالف بداية كلمة )حكم( ممَّا يدل عىل أن فعل )أمر( ال عالقة له بإصدار األحكام 
والّترشيعات أبدًا،  وإنَّام وظيفته تأيت بعد فعل )حكم( فاحلاكم هو الذي يصدر الّترشيعات،  
واألمري ينفذها؛  لذلك جاء قوله تعاىل:  ﴿َوَأْمُرُهْم ُشوَرَى َبْينَُهْم َوِمّما َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن﴾ 
]الشورى: 38  [ ومل يقل:  )حكمهم( فالقايض حيكم،  والّرئيس يأمر،  وما ينبغي للّسلطة 

الّتنفيذية أن حتكم أبدًا. 
ابتداء  الذي ظهر  الّشء  أهنا تدل عىل  )أمر(  ونالحظ من داللة أصوات أحرف كلمة 
بخفة منقطعة،  وهذا داللة صوت حرف )أ( وبعد ذلك يتم مجعه متصاًل بُصورة مكررة.  
فقولنا:  أمر؛  بمعنى ظهور يشء بخفة منقطعة،  جمموع بذاته،  ومكرر عىل تلك الّصفة. 
ليست  وهي  قط،   املفهوم  ذلك  عن  خترج  ال  فارس  ابن  ذكرها  التي  اخلمسة  واألصول 

أصوالً،  إنام هي معاٍن وصور ظهر من خالهلا مفهوم كلمة )أمر(.  
وينبغي االنتباه إىل أن القول بوجود ألفاظ خمتلفة واملعنى واحد،  هو صنو القول:  بوجود 
والصواب أن اللفظ له مفهوم واحد يف اللِّسان العريب املبي،   مفاهيم خمتلفة للفظ واحد،  
ويظهر بمعاين خمتلفة حسب استخدامها من قبل املتكلم يف الواقع حمكومة باملفهوم اللِّساين 

يف كل صورها.  
وينبغي االنتباه إىل حركات األحرف،  من فتح،  وضم،  وكرس،  وسكون؛  ألن تغري 
عليها،   دخلت  التي  احلركة  بحسب  داللتها  عىل  يؤثر  الكلمة،   لذات  األحرف  حركات 
بمنزلة  )فهي  خفيفة  بُصورة  ولكن  األصلية،   األحرف  داللة  ذات  هي  احلركات  وداللة 
ُقوى للحركة(.  فداللة كلمة:  )َأْمٌر( غري داللة كلمة )َأَمَر( فهذه احلركات للكلمة،  تعطيها 

ُبعدًا يف ظهورها يف الواقع بُصور كثرية؛  من ُصورة الفعل إىل ُصورة االسم،  أو الّصفة. 
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16 -   خمر:  أصل واحد يدل عىل الّتغطية.  )مقاييس اللُّغة(. 

لنر ذلك من خالل حتليل داللة صوت أحرف الكلمة: 
خ:  صوت يدل عىل رخاوة،  وطراوة. 

ع متصل.   م:  صوت يدل عىل مجع،  وجتمُّ
 ر:  صوت يدل عىل تكرار. 

الّرخاوة  يبتدئ من  الواقع،   يتم يف  بعضها،  يصف حاالً  واجتامع هذه األصوات مع 
والّطراوة،  ويصل إىل عملية الّتجمع املتصل،  وَتَكُرر هذه العملية. 

ونجد هذه العملية قد حتققت يف صريورة الرّشاب،  عندما يتكاثف عىل بعضه، وكل ذرة 
منه جتتمع مع أخرى،  وتتكرر هذه العملية إىل أن تشمل الرّشاب كله،  فيصري اسمه مخرًا. 

العقل،   يغطي  وبنية،  وليس ألنه  فيه حاالً  لتحقق عملية اخلمر  ي مخرًا  ُسمِّ إذًا؛  اخلمر 
وقد هنى الشارع اإلنسان عن القيام بأي عمل يرتتب عليه فقدان الوعي والذاكرة،  وهذه 
ي غطاء  العملية هي ختمر للعقل )ارختاء متصل مكرر(،  وتغيب القيود والضوابط له،  وُسمِّ
الّرأس،  أو غطاء اجلسم،  أو غطاء األرض،  أو غطاء الوعاء... إلخ،  مخارًا،  لتحقق صفة 
الّرخاوة فيه،  التي جتتمع بُصورة مكررة عىل ذاته،  التي ترتب ونتج عنها يف الواقع صفة 
الّتغطية حني االستعامل،  فاخلامر؛  مخار قبل استخدامه يف الّتغطية،  وفعل الّتخمري معروف 

يف الواقع. 
لذا،  ينبغي االنتباه إىل داللة الكلمة لسانًا،  واستخدامها ثقافة،  أو مآالً،  أو الظروف 

التي حتيط بحصوهلا.  
والّشارع عندما هنى عن تناول اخلمر، كان ذلك هنيًا عن حالة ارختاء العقل،  واإلدراك؛  
ة يرتتب عىل تناوهلا ذهاب العقل،  والوعي،  واإلدراك؛   لذلك تم سحب النّهي لكل مادَّ
ألن اخلالق يريد من اإلنسان أن يكون واعيًا مدركًا ملهمة اخلالفة التي منحه إياها يف األرض. 
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17 -  ضيزى:  من َضَيَز،  بمعنى النّقص.  )مقاييس اللُّغة( وبناء عىل هذا الرّشح 
اللُّغوي فرست اآلية:  ﴿تِْلَك إِذًا ِقْسَمٌة ِضيَزَى﴾ ]النجم: 22[ بمعنى الّظلم 

واجلور. 
وهذا الّتفسري من املفرسين قارص،  ألن النّقص،  أو الّظلم،  أو اجلور،  يمكن لإلنسان 
ُيدين عملية  احلكيم  التنزيل  أنَّ  نجد  بينام  كاملة،   بقسمة عادلة  ويقوم  الواقع،   تالفيه يف 
َكر  القسمة أساسًا من أصلها،  وال يمكن يف واقع  احلال أن يتم إصالحها،  فلو جعلنا  الذَّ
هلل C،  واألنثى لنا !،  هل تنتفي عن القسمة صفة النّقص،  واجلور،  والّظلم ؟ أو جعلنا 

الّذكر واألنثى هلل،  هل ينتفي النّقص والّظلم عن القسمة؟
لنر اآلن داللة كلمة )ضيزى( من خالل حتليل أصوات األحرف: 

ض:  صوت يدل عىل دفع شديد جّدًا. 
 ي:  جهد خفيف ممتد. 

 ز:  بروز متصل. 
 ى:  امتداد واستقامة. 

متصل.   بارز  جّدًا  شديد  دفع  عىل  تدل  التي  )ضز(  كلمة  هي  ثنائيًا،   الكلمة  وأصل   
وُدُخول هذه األحرف عليها،  أعطاها ُبعدًا ) قوى( يف الّداللة فصارت: 

  ضيزى:  تدل عىل الّدفع الّشديد جّدًا،  مع جهد ممتد بارز بعملية االمتداد،  واالستقامة 
الواقع  يف  )ضيزى(  كلمة  أن  أفادت  لألحرف  الّصوتية  الّدالالت  وهذه  معي.   اجتاه  يف 
اه الباطل،  إىل أن برزت  االجتامعي تدل عىل االبتعاد عن احلق بُصورة شديدة جّدًا يف اجتِّ
القطعي  البطالن  حكمه  كان  هبا،   يشٌء  ُوصف  إذا  لذلك  رجعة؛   غري  إىل  وجتاوزته  منه 
الذي ال يمكن إصالحه بأي شكل،  والبطالن يتضمن الّظلم،  واجلور قطعًا،  ومن هذا 
الوجه أطلق القانونّيون عىل العقود الباطلة والظاملة التي ال يمكن إصالحها يف واقع احلال؛  

يزى.  العقود الضِّ
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18 -  عنف:   كلمة تدل عىل خالف الّرفق.  )مقاييس اللُّغة(. 

  لنر ذلك من خالل حتليل داللة أصوات أحرف الكلمة: 
ع:  صوت يدل عىل عمق. 

ن:  صوت يدل عىل سرت،  واختباء. 
ف:  صوت يدل عىل فتح منضم. 

وجمموع داللة أصوات كلمة )عنف( تدل عىل حركة بعمق مستورة،  منتهية بفتح منضم.  
ه احلركة نحو العمق؛   وحتقق ذلك بحركة الَعنَفة ملحطات توليد الكهرباء؛  من حيث َتوجُّ
ه اإلنسان إىل عمق اآلخر،   ليتم سرتها لتعود بفتح منضم عىل ذاهتا،  واجتامعيًا تدل عىل توجُّ
،  وهذا السلوك العنفي  ونبش املستور يف نفسه وإظهاره نقضًا وذمًا أو نقدًا بأسلوب عنفيٍّ
نفوس  بعمق يف  ُلوك  السُّ ُدُخول هذا  تربية األطفال يرتتب عليه  أو  الناس  التعامل مع  يف 
اآلخرين،  وسرتهم له؛  ليعود ويظهر مرة أخرى منكفئًا عىل نفس الفاعل،  وُسُلوكه مع 

اآلخرين،  كفعل ورد فعل معاكس. 
املستمر لسلوك  النقض  أو  العنف، والنقد  العنف ال يولد إال  يقال:   الوجه   ومن هذا 
والرضب  الشدة  عىل  لتدل  عنف  كلمة  وُسحبت  منه،   املقصد  ضد  ينعكس  الناس 
والتخريب والقتال واألذى تساهاًل يف اخلطاب بني الناس كعادهتم،  وينبغي مالحظة أن 

التنزيل احلكيم مل يستخدم كلمة عنف يف خطابه قط. 

19 -   رهب:  كلمة تدل عىل خوف،  أو عىل دقة وخفة.  )مقاييس اللُّغة(. 

لنر ذلك من خالل حتليل داللة أصوات أحرف الكلمة: 
ر:  صوت يدل عىل تكرار. 

ه :  صوت يدل عىل تأرجح خفيف. 
ع مستقر.  ب:  صوت يدل عىل جتمُّ

وجمموع داللة أصوات كلمة )رهب( تدل عىل حركة مكررة مؤرجحة،  منتهية بجمع 
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مستقر.  وحتقق ذلك بعملية الرهبة التي حتصل يف نفس  اإلنسان؛  من خالل عملية الّتكرار 
ألمر معني،  والعودة إىل بدايته؛  لُيصاب اإلنسان بحالة اخلوف والتعظيم،  من جراء عملية 
ع ذلك يف نفس اإلنسان،  فاإلرهاب عملية  الّتكرار والّتأرجح لألمر،  الذي ينتهي بتجمُّ
يقوم اإلنسان هبا جتاه اآلخرين،  وهي من الفعل الرباعي )أرهب( مستخدمًا العنف والظلم 
والتهديد ليلزم اإلنسان باختيار حالة القلق،  والّذعر،  واخلوف،  واالضطراب،  ويشل 
ُعور باألمن؛  لذلك كان اإلرهاب جريمة اجتامعية،  جيب أن  حركته الواعية.  ويفقده الشُّ

يكافح. 
وينبغي أن نفرق بني مُمارسة اإلرهاب،  وعملية الّرهبة التي حتصل عند اآلخرين؛  نتيجة 
امتالك القوة عند اجلهة التي متت الّرهبة منها.  فاخلالق املدبر يرهبه اخللق؛ خوفًا من عذابه،  
وتعظياًم  ألمره،   وهو ليس  إرهابيًا !.  وكذلك املجتمع  العادل اإلنساين،   مطلوب  منه  
أن ُيْرِهَب املجتمع الّظامل اجلاهل،  وذلك بامتالكه القوة يف احلق) قوة رادعة(،  والعظمة يف 
العدل،  فيرتتب عىل ذلك الّرهبة عند املجتمع الّظامل،  القائم عىل الباطل،  واملجتمع العادل 
ليس إرهابيًا !،  بينام املجتمع الظامل هو اإلرهايب،  فالرهبة سلوك يصدر من اإلنسان نفسه 
نتيجة مفاهيم معينة،  والّراهب إنسان أخذ من احلياة جانبًا واحدًا فقط،  وتقلصت حركته 

الواعية بموجب ذلك املفهوم،  إىل احلد األدنى. 
لذلك ال ُيوجد رهبانية يف اإلسالم،  ومفهوم الّرهبة ينبغي أن حيصل عند النّاس ليس 
من جراء مُمارسة اإلرهاب،  وإنَّام من جراء القيام باحلق والعدل يف احلكم،  فينتج عن ذلك 
اخلوف من خمالفة احلق،  والّرهبة من احلكم العادل،  وذلك اختيارًا وحرية،  أما اإلرهاب 
يف  اإلرهايب  الطرف  هو  الظامل  العدواين  واملجتمع  والظلم،   واخلوف  بالقهر  مرتبط  فهو 
موقف  باختيار  العدواين  املجتمع  ُيلزم  أن  السلمي  العادل  املجتمع  عىل  وجيب  املعادلة،  

الرهبة من احلق والعدل،  ليكف عن نفسه إرهابه.  
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20 -  جهل:  أصالن،  أحدمها خالف العلم،  واآلخر اخلفة وخالف الّطمأنينة. 
)مقاييس اللُّغة(.   

ولنر ذلك من خالل حتليل أصوات أحرف الكلمة: 
ج:  صوت يدل عىل جهد،  وشدة. 

 ه :  صوت يدل عىل تأرجح خفيف. 
 ل:  صوت يدل عىل حركة متصلة الزمة بطيئة. 

وجمموع داللة أصوات أحرف كلمة )جهل( تدل عىل:  جهد متأرجح بخفة،  منته بحركة 
متصلة الزمة بطيئة.  وظهر هذا املعنى يف إطالق العرب عىل األداة التي حيركون هبا اجلمر 

كلمة )جِمهال( ويقال:  استجهلت الّريح الغصن؛  إذا حركته فاضطرب. 
خالف  يصدر  الذي  اإلنسان  ُسُلوك  به  فيقصد  العلم؛   خالف  اجلهل  إن  قوهلم:   أما 
العلم والّصواب،  وليس بمعنى انتفاء العلم واملعرفة عن اإلنسان،  فقد يكون اإلنسان عاملًا 

وعارفًا،  ومع ذلك يصدر منه ُسُلوك جاهيل. 
قال تعاىل:  ﴿َأَفُحْكَم اْلَجاِهِلّيِة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الّلِه ُحْكمًا ّلَقْوٍم ُيوِقنُوَن﴾ ] املائدة: 
50 [،  إذن اإلنسان اجلاهل،  ليس من انتفى عنه العلم واملعرفة،  وإنَّام هو من صدر منه 

ُلوك إنسانًا جاهليًا.  ُسُلوك فاحش،  أو فاسد،  أو خطأ،  أو قبيح.... إلخ،  فيكون بذلك السُّ
منها  ينبثق  الّتفكري؛   وإنَّام هي صفة منهجية يف  ليست مرحلة زمنية مضت،   فاجلاهلية 
أن  اآلن  واملالحظ  واألنفس،   اآلفاق  صعيد  عىل  فاسد  أو  طائفي،   أو  عنرصي،   ُسُلوك 
حكم اجلاهلية هييمن عىل املجتمعات اإلنسانية،  بقيادة أمريكا ومن خلفها،  بل تصدر تلك 

اجلاهلية بقوة الّسالح واإلعالم!. 



393

علمية اللِّسان العربي وعالميته | الفصل الرابع

نماذج عملية لمنظومات لسانية

منظومة )قط( قطع،  قطف،  قطم،  قطش،  قطر،  قطن،  قطب . 1
منظومة )س( سبق،  سعى،  سار،  سوط،  سقر،  سفر . 2
منظومة )غ( غاص،  غطس،  غرق،  غاب،  غرب،  غبي . 3
منظومة )ص( صد،  صم،  رصم،  صك،  صعق،  رصف . 4
منظومة )ف( فتح،  فرت،  فقر،  فرس،  فعس،  فغر،  فطر،  فر . 5

نماذج عملية لمنظومات لسانية: 

ة  ة،  وحيتوي عىل منظومات خاصَّ إن الكون منظومة،  ختضع ملجموعة من القوانني العامَّ
يَّة.  منسجمة،  ومتكاملة مع بعضها،  ضمن القوانني الُكلِّ

فمنظومة املجموعة الّشمسية،  وكواكبها األحد عرش،  تابعة ملنظومة أكرب منها،  وهي 
يَّة،  تابعة  املجرة التي حتتوي جمموعة من املنظومات،  واملجرة كمنظومة خاضعة لقوانني ُكلِّ
َفَلٍك  فِي  ُكّل  َواْلَقَمَر  َوالّشْمَس  َوالنَّهاَر  اْلّلْيَل  َخَلَق  اّلِذي  ﴿َوُهَو  ة.   العامَّ الكون  ملنظومة 
َيْسَبُحوَن﴾ ]األنبياء: 33[،  وبام أنَّ اللِّسان العريب هو انعكاس صويت،  أو حايل،  أو وظيفة 
ة،  وحيوي يف داخله جمموعة منظومات،   للواقع،  كان منظومة خيضع لذات القوانني العامَّ
منسجمة مع بعضها،  ومتكاملة ومرتادفة،  ومتداخلة يف عالقتها،  كل منها ُيؤدِّي دوره،  

ووظيفته؛  حسب مقتىض احلال يف املنظومة الكونية.  
وسنعرض اآلن بضع منظومات لسانية عىل سبيل املثال؛  لتدريب الباحث يف الّتعامل 
مع اللِّسان،  بُصورة منظومات مرتابطة مع بعضها،  ومتعلقة بمحل اخلطاب من الواقع؛  
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ألنَّ الكون هو عامل واحد ال يتجزأ،  وال يمكن فهم اجلزء منه منفردًا،  بل ال ُبدَّ من إرجاعه 
وفهمه ودراسته،  ضمن املنظومة التي ينتمي إليها،  للُوُصول إىل فهم كيل،  وبعد ذلك يتم 

فهم اجلزء حسب مكانه من املنظومة. 

1 -   منظومة )قط(

إن كلمة )قط( تدل عىل قطع،  أو وقف شديد،  منته بدفع وسط،  ويأيت احلرف الّثالث؛  
ليوجه هذا الّدفع إىل جهة ما،  ويعطيه صفة تتناسب مع احلدث يف الواقع.  انظر مثاًل: 

قطع:  تدل عىل قطع،  أو وقف،   منته بدفع وسط،   متوقف يف العمق.  ومن ثم؛  ال . 1
يوسف:  لصواحب  وصفًا  تعاىل  قال  البرت.  أو  الفصل  عملية  القطع  لفعل  ُيشرتط 
﴿َوَقّطْعَن َأْيِدَيُهّن﴾ ]يوسف: 31[ بمعنى قيامهن بعملية جرح أيدهين بالّسكني؛  ما 

أدَّى إىل ترك أثٍر فيها.  ونقول:  القطيعة.  وهي اهلجران بني األصحاب أو األقارب. 
قطم:  كلمة تدل عىل قطع،  أو وقف شديد،  مندفع بُصورة وسط،  منته بحالة اجلمع . 2

املتصل،  نقول:  قطم البعري العشب؛  إذا وضعه يف فمه،  وأطبق عليه لنزعه من أصله. 
قطر:  كلمة تدل عىل قطع،  أو وقف شديد،  مندفع بُصورة وسط،  منته بتكرار العملية؛  . 3

ي القطار قطارًا؛  ألنه يقطر عرباته  ومن ذلك الوجه نقول:  َقطر الّرجُل سيارته.  وُسمِّ
املتواصلة معه. 

بحالة . 4 منته  وسط،   بُصورة  مندفع  شديد،   وقف  أو  قطع،   عىل  تدل  كلمة  قطش:  
االنتشار،  والتفش. 

بجمع . 5 منته  وسط،    بُصورة  مندفع  شديد،   قطع  أو  وقف،   عىل  تدل  كلمة  قطب:  
مستقر،  وحتقق ذلك يف قطب الّثياب،  أو اجلرح،  ونقول:  فالن قطب يف قومه؛  وذلك 

الجتامع النّاس عليه ورجوعهم إليه. 
قطف:  كلمة تدل عىل وقف،  أو قطع شديد،  مندفع بُصورة وسط،  منته بحالة فتح . 6

منضم.  وحتقق ذلك يف عملية قطف الّثامر. 
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قطن:  كلمة تدل عىل وقف،  أو قطع شديد،  مندفع بُصورة وسط،  منته بحالة الّسرت . 7
واالختباء.  وحتقق ذلك يف عملية إقامة اإلنسان يف مكان معني. 

قطل:  كلمة تدل عىل وقف،  أو قطع شديد،  مندفع بُصورة وسط،  منته بحالة الّتواصل . 8
البطيء الالزم. 

قطو:  كلمة تدل عىل وقف،  أو قطع شديد،  مندفع بُصورة وسط،  منته بحالة الّضم . 9
املمتد.  وحتقق ذلك يف عملية املقاربة يف املش للقدمني. 

قطز:  كلمة تدل عىل وقف،  أو قطع شديد،  مندفع بُصورة وسط،  منته بحالة الربوز . 10
املتصل. 

2 -   منظومة )س( 

إن داللة صوت )س( يدل عىل حركة حرة متصلة.  وكل كلمة تبدأ بحرف )س( تدل 
ه هذه احلركة،  وتعطيها صفة حسب  ابتداء عىل احلركة احلرة،  وتأيت بقية األحرف؛  لتوجُّ

الواقع: 
سبق:  كلمة تدل عىل حركة حرة متصلة اجتمعت،  وانتهت بوقف شديد:  وحتقق . 1

ذلك يف عملية الّسباق. 
واستقامة،  . 2 بامتداد  منتهية  بعمق،   متجهة  متصلة  حرة  حركة  عىل  تدل  كلمة  سعى:  

وحتقق ذلك يف قولنا:  سعى الّرجل خلف لقمة العيش؛  إذا قام بحركة حرة متصلة،  
يقصد البحث عن العمل. 

سار:  كلمة تدل عىل حركة حرة متصلة امتدت،  واستقامت،  وانتهت بتكرار هذه . 3
العملية.  ومنه الّسري يف الّطريق. 

وسط.  . 4 بدفع  وانتهت  بامتداد،   انضمت  متصلة  حرة  حركة  عىل  تدل  كلمة  سوط:  
ي الّسوط سوطًا؛  لتحقق تلك العملية به.  وُسمِّ
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سب:  كلمة تدل عىل حركة حرة متصلة،  انتهت بجمع مستقر.  وحتقق ذلك يف عملية . 5
الّسب.  وهي الّتلفظ بالكالم القبيح والفاحش املوجه إىل جهة ما. 

سقر:  كلمة تدل عىل حركة حرة متصلة،  توقفت بشدة،  وانتهت بتكرار العملية. . 6
سفر:  كلمة تدل عىل حركة حرة متصلة،  أعقبها فتح بضم،  وانتهت بتكرار العملية.  . 7

بُصورة  أحداثها  وكشف  ظهور  بمعنى  أحداثها؛   عن  املعركة  أسفرت  قولنا:   ومنه 
مستمرة. 

رسب:  كلمة تدل عىل حركة حرة متصلة،  تكررت،  وانتهت بجمع مستقر؛  ومن . 8
ذلك نقول:  رسب الّطيور. 

رسح:  كلمة تدل عىل حركة حرة متصلة،  تكررت،  وانتهت بعملية الّتأرجح الّشديد.  . 9
ومنه عملية الرّسح يف األرض. 

سفد:  كلمة تدل عىل حركة حرة متصلة،  انفتحت بضم،  وانتهت بدفع شديد.  ومنه . 10
سفاد الّطري أو التيس. 

3 -   منظومة )غ( 

كل كلمة تبدأ بحرف )غ( تدل ابتداًء،  عىل الغياب،  وتأيت بقية األحرف لتحدد يف الواقع 
صفة هذه العملية كيف متت. 

غاص:  كلمة تدل عىل غياب ممتد،  منته بحركة مددة متصلة.  ومنه الغوص يف املاء. . 1
غطس:  كلمة تدل عىل غياب مندفع بُصورة وسط،  منته بحركة حرة متصلة،  ومنه . 2

الغطس يف املاء. 
غرق:  كلمة تدل عىل غياب متكرر،  منته بحالة الوقف،  أو القطع الّشديد،  ومنه:  . 3

غرق زيد يف املاء. 
غرب:  كلمة تدل عىل غياب متكرر،  منته بجمع مستقر.  ومنه:  غربت الّشمس. . 4
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غاب:  كلمة تدل عىل غياب ممتد،  منته بجمع مستقر.  ومنه:  غاب زيد عن الّدرس. . 5
غبي:  كلمة تدل عىل غياب جمتمع متوقف،  منته بجهد خفيف ممتد.  ومنه زيد غبي. . 6
غر:  كلمة تدل عىل غياب متكرر.  ومنه:  زيد غر؛  إذا كان فاقد العلم واخلربة. . 7
غفل:  كلمة تدل عىل غياب منفتح خفيف منضم،  منته بحركة متواصلة الزمة بطيئة.  . 8

ومنه الغفلة.  التي هي انشغال عن الّشء،  وتفويته من منطلق الّتسويف والّتأخري له. 
غضب:  كلمة تدل عىل غياب مندفع بشدة جّدًا،  منته بجمع مستقر.  ومنه الغضب. . 9

إذا . 10 نومه؛   يف  الّرجل  غط  ومنه:   وسط.   بدفع  منته  غياب،   عىل  تدل  كلمة  غط:  
استغرق بعمق. 

4 - منظومة )ص(

األحرف؛   بقية  وتأيت  املحددة،   املتصلة  احلركة  عىل  تدل  )ص(  بحرف  تبدأ  كلمة  كل 
لتعطي هلذه احلركة صفة حسب واقعها.  انظر مثاًل: 

صد . 1 نحو  متوقف.  شديد  بدفع  منتهية  مددة،   متصلة  حركة  عىل  تدل  كلمة  صد:  
الالعب الكرة. 

صم:  كلمة تدل عىل حركة متصلة مددة،  منتهية بجمع متصل.  ومنه:  حجر صم؛  إذا . 2
كان جمتمعًا عىل بعضه،  ال ُوُجود للّشقوق والفتحات فيه.  ومن ذلك الّصيام والّصوم. 

صق:  كلمة تدل عل حركة متصلة مددة،  منتهية بقطع أو وقف شديد.  ومنه:  َصقَّ . 3
الّرجل عىل فيه؛  إذا انقطع عن الكالم بشدة. 

رصم:  كلمة  تدل عىل حركة متصلة  مددة  مكررة،  تنتهي  بجمع  متصل.  ومنه قوله . 4
تعاىل:  ﴿َأِن اْغُدوْا َعَلَى َحْرثُِكْم إِن ُكنُتْم َصاِرِميَن﴾ ]القلم: 22 [.

صـك:  كلمـة تـدل عىل حركـة متصلة مـددة منتهية بضغـط أو وقف خفيـف.  ومنه . 5
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قولـه تعـاىل: ﴿َفَأْقَبَلـِت اْمَرَأُتـُه فِـي َصـّرٍة َفَصّكـْت َوْجَهَهـا َوَقاَلـْت َعُجـوٌز َعِقيٌم﴾ 
]الّذاريـات: 29[. 

رصف:  كلمة تدل عىل حركة متصلة مددة مكررة،  منتهية بفتح منضم.  ومنه قوله . 6
تعاىل:  ﴿ اْنُظْر َكْيَف ُنَصّرُف اآليات َلَعّلُهْم َيْفَقُهوَن﴾ ]األنعام: 65[.

صعق:  كلمة تدل عىل حركة متصلة مددة بعمق،  منتهية بقطع شديد أو وقف.  ومنه . 7
الّصاعقة.  وانصعق زيد حني سامعه اخلرب. 

منتهية بجمع مستقر.  . 8 ملتزمة،   تتباطأ  تدل عىل حركة متصلة مددة،   صلب:  كلمة 
ومنه:  صلب الّرومان دعاة احلق. 

صقر:  كلمة تدل عىل حركة متصلة تتوقف بشدة،  منتهية بعملية الّتكرار.  ومنه:  َصَقَر . 9
الّرجل نحو هدفه؛  إذا كان يف حركة متصلة،  ثم  وقف وسارع نحو هدفه.  ومن ذلك 

ي الّصقر صقرًا.  ُسمِّ
ع مستقر.  ومنه:  . 10 صعب:  كلمة تدل عىل حركة متصلة مددة بعمق،  منتهية بتجمُّ

األمور الّصعبة. 

5 -   منظومة )ف( 

كل كلمة تبدأ بحرف )ف( تدل ابتداء عىل الفتح املنضم،  وتأيت بقية األحرف؛  لتحدد 
صفة الفتح يف الواقع،  وما مآهلا.  انظر مثاًل: 

فتح:  كلمة تدل عىل فتح منضم بدفع خفيف  متوقف،  منته  بتأرجح.  ومنه:  فتح . 1
الباب. 

فرت:  كلمة تدل عىل فتح منضم بدفع خفيف متوقف،  منته بتكرار العملية.  ومنه:  فرت . 2
األمر،  فرت املاء. 

فقر:  كلمة تدل عىل فتح منضم متوقف بشدة،  منته بتكرار العملية.  ومنه:  الّرجل . 3
الفقري،  وفقرات،  والعمود الفقري. 
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فرس:  كلمة تدل عىل فتح منضم بحركة حرة متصلة منتهية بتكرار.  ومنه تفسري النّص. . 4
فعس:  كلمة تدل عىل فتح منضم بعمق،  منته بحركة حرة متصلة نحو:  فعس زيد . 5

التني. 
فغر:  كلمة تدل عىل فتح منضم غائب،  منته بتكرار.  ومنه فغر الّسبع فمه. . 6
فطر:  كلمة تدل عىل فتح منضم بدفع وسط،  منته بتكرار.  ومنه:  ﴿ َفاطِِر الّسَماَواِت . 7

َواألْرِض ﴾ ]األنعام:14[. 
فرق:  كلمة تدل عىل فتح منضم مكرر، منته بقطع،  أو وقف شديد. ومنه: فرق الّشعر،  . 8

ومفرق الّطريق،  والفراق. 
ْقُتُموُهنَّ . 9 فرض:  كلمة تدل عىل فتح منضم مكرر،  منته بدفع شديد جّدًا. ومنه  ﴿َوإِن َطلَّ

وُهنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم َلُهنَّ َفِريَضًة َفنِْصُف َما َفَرْضُتْم ﴾ ]البقرة :237 [. ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّ
،  منته بتكرار تلك العملية.  . 10 فش:  كلمة تدل عىل فتح منضم منترش،  ومتفشٍّ

ومنه قولنا:  فرش اليهود  أن يكونوا أتباع األنبياء والرسل. 
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الكلمات الرباعية وما فوق صنعة وليست والدة

األصل يف بنية اللِّسان العريب،  هو الصوت الواحد ) احلرف ( وهو بمنزلة مواد البناء،  
منفردًا،  الواحد  الصوت  يتم ظهور  مل  الكائنات  أو  الصوتية لألحداث  الظاهرة  ولكن يف 
مع  تفاعاًل  ثنائية  بصورة  باللفظ  بدأ  واإلنسان  أدنى؛   كحد  معًا  الصوتني  ظهور  تم  وإنام 
التي  الثنائية،   الكلامت  الواحد منفردًا،  ومن ذلك ُولدت  الوعي للصوت  الظواهر دون 
للِّسان  أصلني  بعضهام  مع  ال  وشكَّ الثالثية،   للكلامت  بعد  فيام  وأساسًا  قاعدة،   صارت 
العريب،  ومنهام تم بناء جسم اللِّسان،  وظهرت الكلامت الرباعية،  وما فوق نتيجة ظواهر،  
لتدل عليها؛ أو مجع كلمتني مع بعضهام،   أكثر من ثالثة أصوات   وأحداث احتاجت إىل 
وذلك لتغطي هذه املرحلة عملية التطور،  واملدنية يف املجتمع اإلنساين،  وبذلك ظهرت 
الثالثية،   واملرحلة  الثنائية،   املرحلة  العريب،  وهي  اللِّسان  تطور  فيها  مرَّ  التي  املراحل  لنا 
واملرحلة الرباعية وما فوق،  وهذه املراحل مرتبطة بتطور اإلنسان من التعقل إىل التفكري،  

ومن اجلامعة إىل املجتمع. 
وينبغي االنتباه إىل أن عدم معرفة حتليل كلمة رباعية أو مخاسية،  وصعوبة إرجاعها إىل 
أصلها الثنائي أو الثالثي أو صعوبة حتليلها وتفكيكها،  ليس بمربر لرفض الكالم السابق،  
فمن الطبيعي أن الفكرة تثبت بربهان واحد،  ويتم دراسة األجزاء تباعًا مع التطور املعريف 

للوصول إىل أجوبة عليها. 
إلخ1،   مخاسيًا...  أو  جمردًا  رباعيًا  أصاًل  العريب  اللِّسان  يف  إن  القول:   اخلطأ  من  لذا؛  

انظر إلى كتاب )مبادئ النحو واإلمالء والخط( المقرر تدريسه في منهج الصف السادس في سورية لعام 2009/2008،    1
تحت عنوان )المجرد والمزيد( ص26 - 30، ذكر:   الفعل الرباعي المجرد:   هو كل فعل مؤلف من أربعة أحرف أصلية 
ال يمكن االستغناء عن أي حرف منها.   وضرب أمثلة على ذلك وهي:   عسكر، تبعثر، اطمأن.   وقد مرَّ إرجاعهم إلى 

أصلهم الثنائي أو الثالثي في دراستنا،  لذا؛   ينبغي إعادة النظر في مناهجنا بعيون ناقدة مبدعة.  
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والصواب أنه ال يوجد إالَّ أصل ثنائي أو ثالثي فقط،  وما ظنوه رباعيًا جمردًا؛  هو يف احلقيقة 
ر، أو ثنائيٌّ خمتلٌف،  أو كلمتان مدموجتان مع بعضهام،  وسوف  ثالثيٌّ مزيٌد،  أو ثنائيٌّ مكرَّ

نرى ذلك: 
كلامت رباعية أو مخاسية ُمزادة:  نحو كلمة ) أقسط ( وأصلها ) قسط (،  وتم زيادة . 1

 ) فنقلت داللة فعل )قسط  منقطع،   لتدل عىل داللة ظهور خفيف  أوهلا؛   اهلمزة يف 
من جمرد فعل قام به اإلنسان إىل فعل اإلقساط للغري،  انظر إىل هذه الكلامت: أطاق-   

طاق،  انطلق-   طلق،  اطمأن-   طمن.  
كلامت رباعية مؤلفة من ثنائي مكرر؛  لتكرار احلدث ذاته يف الواقع،   مثل:  زلزل،  . 2

كركر،  قرقر،  بقبق،  زقزق،  كبكب،  رشرش،  حصحص،  زحزح.  
كلامت رباعية مؤلفة من مقطعي ثنائيي خمتلفي يف املبنى،  تم إضافتهام لبعضهام؛  ليدال . 3

عىل ظاهرة حتتاج إليهام معًا.  مثل:  
) دحرج ( وأصلها،  دح + رج،  ) َبْرَمل( وأصلها،  بر + مل،  )برغل ( أصلها،  بر + 
غل،  )زخرف( أصلها،  زخ + رف،  )خنزر( أصلها،  خن+ زر، أو خنز، )عسكر( 
أصلها عس+ كر، )تبعثر( من )بعثر( وأصلها بع+ ثر، أو بعث+ر،  )تلعثم( أصلها 

)لعثم( من اجتامع،  لع + ثم. 
لع:  تدل عىل حركة بطيئة الزمة متصلة،  منتهية بعمق،  ومن هذا الوجه قالوا:  إهنا 

تدل عىل اضطراب. 
َثم:  تدل عىل دفع خفيف ملتصق،  منته بجمع متصل،  ومن هذا الوجه قالوا:  إهنا تدل 
عىل اجتامع يف لني.  وعملية اللعثمة حتقق فيها الصفتان،  االضطراب،  واجلمع يف لني. 

اكفهر:  أصلها من )كفهر(،  كف + هر. 
كف:  تدل عىل قطع،  أو ضغط خفيف،  منته بفتح خفيف منضم،  نحو: 

 كف الرجل كمه.  
هر:  تدل عىل تأرجح خفيف،  منته بتكرار،  نحو هرَّ شعر الرأس.  
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 وعملية اكفهرار الوجه،  حتققت فيها صفة الكف،  واهلر،  وهذا مالحظ يف حركة 
الوجه والتعابري التي تظهر عليه.  

ُبعدًا،  مثل:  ) كْرَدم ( وأصلها . 4 ليعطيها  كلامت رباعية دخل عليها صوٌت أو أكثر؛  
الثالثي ) كْرَد ( ودخلت امليم؛  لتعطي داللة ) كْرَد ( اجلمع املتصل؛  لتصري دالة عىل 
ودخلت   ) )كثر  أصلها    ) كمثر   ( كلمة  وكذلك  الَعْدِو.   يف  باإلرساع  اإلنسان  قيام 
)امليم( يف وسطها لتعطيها داللة اجلمع املتصل؛  لتصري داللتها اجلمع املتصل بكثرة،  

أو اجتامع الشء عىل بعضه بكثرة.  
كلامت منحوتة من كلمتي.  مثل: . 5

إرسائيل،  إرسا + ئيل.  وكلمة ) إرسا ( من ) رسى ( التي تدل عىل احلركة املكررة 
تدل عىل وصف   ) )ئيل  النهار،  وكلمة  أم يف  الليل  أكانت يف  بامتداد مستقيم سواء 
اخلالق املدبر يف بدء وعي اإلنسان،  وهي أصل كلمة )اهلل( قبل تطورها؛  لتصري داللة 
كلمة )إرسائيل ( جمتمعة تدل عىل الباحث عن اهلل،  التي تم رشحها  فيام بعد،  بمآهلا  

فقالوا:  عبد اهلل.  
  وكذلك كلمة:  ميكائيل أصلها،  ميكا + ئيل،  أي:  مكيال اهلل،  جربائيل أصلها، جربا 

+ ئيل،  أي:  جربوت اهلل. 
فهذه الكلامت هي عربية اللِّسان،  ال أعجمية كام يتوهم بعض املفرسين.  

  لذا،  استخدمها اهلل يف كتابه العريب )التنزيل احلكيم(. 
وأسلوب النحت للكالم،  أسلوب عريب مستخدم،  انظر إىل هذه الكلامت يف قاموس 

)املقاييس يف اللغة( ألمحد بن فارس: 
هلجم:  منحوتة من كلمة ) هلج ( و) هجم (. . 1
هنشل:  منحوتة من كلمة ) نشل ( و) هنش (. . 2
نقرش:  منحوتة من كلمة ) نقر ( و) قرش ( و) نقش (. . 3
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عفلق:  منحوتة من كلمة ) عفق ( و) فلق (. . 4
عصلب:  منحوتة من كلمة ) عصب ( و) صلب ( و) عصل (. . 5
غملج:  منحوتة من كلمة ) غمج ( و) غلج (. . 6
غشمرة:  منحوتة من كلمة ) غشم ( و) شمر (. . 7
فرزدق:  منحوتة من كلمة ) فرز ( و) دق (. . 8
فرنقع:  منحوتة من كلمة ) فرق ( و) فقع (. . 9

قلفع:  منحوتة من كلمة ) قفع ( و) قلع ( و) قلف (. . 10
الواقع،   حركة  مع  يتفاعل  حمكمة،  أسس  عىل  قام  فطري  لسان  العريب،  فاللِّسان 
من  جديد  كل  ويستوعب  شديدة،   بدقة  احلدث  ر  ُيَصوِّ حيوي  لسان  وهو  ومستجداته، 

تطور،  أو توسع،  فهو يسري وينمو مع سري ونمو الكون. 
لذا؛  ينبغي عىل أهل اللِّسان العريب أن ُيوجدوا دالالت عربية لكل األدوات املعرفية،  
والتقنية،  وِقَطع الصناعة واآلالت،  وغري ذلك،  إضافة لقيامهم بعملية النحت لكلمة تدل 
عىل جمموعة من الظواهر،  أو األفعال،  أو املفاهيم بكلمة واحدة،  وذلك الختزال الداللة 
الزمن - اآلن- زمن تسارع معلومايت هائل،  ومن  التعلم،  واللفظ؛  ألن  هبا،  وسهولة 

املعلوم أن عملية فهم العقل للدالالت،  أرسع من لفظها بكثري. 
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كيف نعرف داللة كلمة في اللِّسان العربي

إن األصل يف داللة الكلمة يف اللِّسان العريب هو واحد،  وقد أطلق عليه املعنى اإلمام أو 
املعيشية،  والثقافية،  تظهر داللة هذه  الكلمة،  يف حياتنا  املفهوم.  وعندما نستخدم هذه 
الكلمة بصور متعددة تلبس احلالة التي تم فيها االستخدام،  مع بقاء داللة الكلمة قائمة،  

واستمرارها لسانًا؛  الذي هو املفهوم أو اإلمام.  
وعىل سبيل املثال نأخذ كلمة )كتب ( فهي تدل عىل جمرد عملية اجلمع املستقر للشء 
املتجانس،  ولكن حني استخدامها الثقايف،  تأخذ عملية اجلمع صورة الواقع املعني باجلمع،  

فنقول:  
َكَتَب الطالب الوظيفة.  بمعنى أنه قام بعملية مجعها بواسطة اخلط عىل دفرت. . 1
َكَتَب زيد كتابه عىل زينب.  بمعنى أنه قام بجمع نفسه ونفس زينب معًا بقصد الزواج. . 2
كتب اهلل عىل نفسه الرمحة.  بمعنى مجع هذه الصفة مع نفسه بصورة إلزام. . 3
كتب اهلل عىل النساء املحيض.  بمعنى مجع هذه الصفة،  وإلصاقها بالنساء فطرة. . 4

ونقول:  مكتب.  اسم مكان يتم فيه مجع األشياء املتجانسة.  ومنه املكتبة.  
ونقول:  اكَتَتَب الناس.  ونقول:  اكَتتِبوا أهيا الطالب. 

ونقول:  كتاب الفقه،  وكتاب الصالة،  وكتاب التوحيد،  وكتاب الطب... إلخ 
إذًا داللة كلمة ) كتب ( هي واحدة،  ولكن تظهر بصور متعددة حسب استخدامها يف 

الواقع. 
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والناس من طبيعتها متيل إىل التساهل،  وتفسري الشء بمآله،  ومن هذا الوجه؛  نجد 
شيوع صورة الستخدام كلمة يف الثقافة،  وحرصها عمليًا يف ذلك عند االستخدام. 

مثل شيوع صورة داللة كلمة ) كتب ( بأهنا استخدام القلم،  واخلط عىل الورق،  لكن 
هذا الشيوع ما ينبغي أن يستخدم يف عملية البحث والدراسة،  أو جيعل ذلك مصدرًا أو 

مرجعًا،  خاصة يف دراسة النص القرءاين.  
﴿ إِّن الّصاَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمنِيَن ِكَتابًا ّمْوُقوتًا﴾ ]النساء : 103[.

﴿ُقـل ّلـن ُيِصيَبنَـآ إاِلّ َمـا َكَتـَب الّلـُه َلنَا ُهـَو َمْوالََنـا َوَعَلـى الّلـِه َفْلَيَتـَوّكِل اْلُمْؤِمنُوَن﴾ 
]التوبـة: 51[.

 ﴿ َكَتَب َرّبُكْم َعَلَى َنْفِسِه الّرْحَمَة ﴾ ] األنعام: 54[.
﴿َوَما َكاَن لِنَْفٍس َأْن َتُموَت إاِلّ بِإِْذِن الله ِكَتابًا ّمَؤّجاًل ﴾ ]آل عمران: 145[.

مفهوم الدين والملة

ونأخذ مثاًل آخر،  هو داللة كلمة )ِملة( وماولة الوصول إىل املعنى اإلمام للكلمة؛  من 
خالل القاسم املشرتك الكامن يف صور استخدامها الثقايف: 

قال تعالى:  ﴿ إِّني َتَرْكُت ِمّلَة َقْوٍم الّ ُيْؤِمنُوَن بِالّلِه َوُهْم بِاالَِخَرِة ُهْم َكافُِروَن*َواّتَبْعُت 
ِمّلَة آَبآِئـَي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب﴾ ]يوسف: 37-  38[. 

نالحظ أن داللة كلمة )ملة( ظهرت يف النصني،  بصورة اجلمع من الناس الذين يعتقدون 
 . بمعتقدات معينة مستمرة،  خالل الزمن طال أم َقرُصَ

انظر إلى قوله تعالى:  ﴿َلنُْخِرَجنَّك َيُشَعْيُب َواّلِذيَن آَمنُوْا َمَعَك ِمن َقْرَيتِنَآ َأْو َلَتُعوُدّن فِي 
88[ بمعنى الرجوع واالنضمام إلى جماعتنا وحمل معتقداتنا.  قال  ِمّلتِنَا﴾ ]األعراف: 
تعالى:  ﴿َوَلْن َتْرَضَى َعنَك اْلَيُهوُد َوالَ النَّصاَرَى َحّتَى َتّتبَِع ِمّلَتُهْم ﴾ ]البقرة: 120[ بمعنى 

االنضمام،  والتقيد بجماعتهم فكرًا،  وعقيدة.  
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نصل إىل أن داللة كلمة )ملة( يلزم هلا عملية اجلمع املتصل مع  بعضه،  ومستمر عىل 
ذلك،  فال يصح استخدام كلمة )ملة( عىل فكر ال حيمله،  أو يتمثله يف الواقع مجاعة من 
الناس.  فاجلمع من الناس رضوري؛  لظهور داللة كلمة )ملة(،  وهؤالء اجلامعة جمتمعون 

عىل عقيدة معينة،  يتمثلوهنا يف واقعهم املعيش.   
واحدة،   عقيدة  حيملون  الذين  الناس  من  اجلمع  هي  )ملة(  كلمة  داللة  صورة  فتكون 

ومستمرون عىل ذلك يف الواقع،  دون توقف عن ممارسة معتقداهتم.  
انظر إىل حتليل أصوات أحرف كلمة )ملة( مع االنتباه إىل أن أصل الكلمة هو )مل(. 

م:  صوت يدل عىل مجع متصل. 
ل:  صوت يدل عىل حركة الزمة مستمرة متصلة بطيئة. 

ومجع األصوات برتتيب كلمة ) مل ( يوصلنا إىل املعنى اإلمام للكلمة،  الذي هو مجع 
متصل متحرك باستمرار،  وبطيء دون توقف. 

وبعد هذا الرشح والوصول إىل املعنى اإلمام لكلمة )ملة( نأيت إىل الصور األخرى التي   
استخدمت يف التنزيل احلكيم. 

مثاًل: 
1-  ﴿ َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل اّلِذي َعَلْيِه اْلَحّق﴾ ]البقرة:282[. 

ففعل الكتابة غري فعل اإلمالء.  فام هي الصورة التي ظهرت لفعل اإلمالء يف الواقع !؟
يقوم   ) باختيار كلامت معينة ) مجع متصل  قيام اإلنسان  أن فعل اإلمالء،  هو  نالحظ 
بلفظها عىل اآلخر بصورة مستمرة بطيئة.  وهذه الصورة هي املستخدمة يف الثقافة املدرسية 

من خالل عملية اإلمالء عىل الطالب. 
2-  ﴿َوَلَقِد اْسُتْهِزىَء بُِرُسٍل ّمن َقْبِلَك َفَأْمَلْيُت لِّلِذيَن َكَفُروْا ﴾ ] الرعد: 32[.

داللة  صورة  أن  اخلطاب،   من  مله  عىل  وإسقاطه  النص،   سياق  خالل  من  نالحظ 
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كلمة )أمليت ( أتت بصورة استخدام اجلمع املتصل من الزمن واستمراره ببطء مع عملية 
اإلمالء هلم من وعد ووعيد،  ونذارة وبشارة.  ولتقريب ذلك نقول بمعنى املهلة الزمنية،  

من باب تفسري الشء بمآله.  
،  وبعد ذلك ندرس صور ظهورها  الكلمة اإلمام - أوالً-   تثبيت داللة  ينبغي  لذا؛  
واستخدامها يف الثقافة من خالل إسقاطها عىل ملها من اخلطاب،  ومالحظة حتقق داللة 

الكلمة اإلمام يف كل الصور املستخدمة.   
وبعد هذا العرض نصل إىل الفرق بني كلمة )ملة( وكلمة )دين(.  

الدين:  هو اسم ملا يدين اإلنسان به من فكر،  وعقيدة،  وما ينبثق منه من رشيعة ونظام.  
سواًء محله فرد أم مجاعة،  ال يستمد وجوده من الناس.  ﴿إِّن الّديَن ِعنَد الّلِه اإِلْساَلُم ﴾ 

]آل عمران: 19[. 
امللة:  منهج يلتزم به جمموعة من الناس،  ويستمرون عليه،  برصف النظر عن صوابه،  أو 

خطئه.  ومن هذا الوجه تظهر العالقة بني الدين،  وامللة. 
فاإلسالم دين اهلل ارتضاه للناس،  والذي حقق الصورة الصائبة هلذا الدين عىل أرض 
املِلل   كل  وترك  إبراهيم،  ملة  باع  باتِّ اخلالق  أمر  لذلك  إبراهيم؛  اإلمام  النبي  هو  الواقع، 
األخرى واجتناهبا،   التي  تُعدُّ  ذاهتا  أهنا  حتمل  دين  اهلل؛  مثل ملة اليهود،  وملة النصارى،  

وملة الشيعة،  وملة أهل السنة... إلخ. 
لذا؛  من اخلطأ الفادح استخدام كلمة الدين اليهودي،  أو النرصاين... إلخ،  فاخلالق مل 
ينزل إال دينًا واحدًا هو اإلسالم.  وهذا الدين قائم عىل مور ثابت، مل يَتغري منذ بدء نزوله؛  
أال وهو مور التوحيد ) اإليامن باهلل واليوم اآلخر والعمل الصالح (،  وموره الترشيعي 
له صفة اإلنسانية والعاملية،  وكان ينزل تباعًا،  ويرتاكم حسب ما يسمح به املستوى املعريف 
لألقوام،  إىل أن اكتمل بناؤه،  يف بعثة النبي ممد  ونزل هذا الرشع كاماًل يف التنزيل احلكيم،  
النبوة.  وصار الرشع اإلهلي رشعًا إسالميًا كاماًل.   وتم إكامل الدين،  فاقتىض ذلك ختم 
ظريف،   قومي  عيني  رشع  السابقة،   لألمم  اإلسالمية  الرشعية  األحكام  برفقة  ينزل  وكان 
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حيتوي عىل اآلصار واألغالل عقوبة عىل كفرهم أو ظلمهم،  ويتغري من قوم إىل آخرين 
حسب تغري الوقائع،  ويتناوله النسخ والتعديل.  

48[،  ولكن بعد أن  َوِمنَْهاجًا﴾ ]املائدة:  ِمنُكْم ِشْرَعًة  َجَعْلنَا  وهذه داللة النص﴿لُِكّل 
للناس  واحدًا  اإلسالمي  واملنهاج  الرشع  صار  احلنيف؛   برشعه  اإلسالمي  الدين  اكتمل 

كلهم،  وُنسخ الرشع اخلاص الظريف. 
أما القول بأن الرشع اإلسالمي كان موجودًا؛  بكامله يف ُزبر األولني،  فهذه الفكرة خطأ 
وقارصة؛  ألن ذلك يتناف مع مفهوم اإلكامل.  ومعلوم أن عملية إكامل الرشع اإلسالمي 
حصلت يف نزول التنزيل احلكيم،  والذي كان يف الزبر،  والصحف األوىل الربانية،  هو 
اإلسالمية،   الرشعية  األحكام  من  وبعضًا  التوحيد،   ذكرت  التي  العربية،   األصوات 

والباقي هو رشع ظريف عيني. 
والنتيجة هي: 

أنزل اهلل - سبحانه - دينًا واحدًا فقط،  هو اإلسالم،  أما امللة؛  فهي املجموعة من الناس 
النبي  إبراهيم،  وكان  النبي  إمامهم  بقيادة  الصحيحة،   التي متثلت هذا اإلسالم بصورته 
ممد  ُمتبعًا للنبي إبراهيم،  أيب األنبياء من حيث التوحيد،  واملنهج، واسمها امللة احلنيفية،  

ويقابلها ملة اليهود والنصارى وغريهم من امللل األخرى مثل ملة الشيعة والسنة. 
الدين  يف  ذلك  حرص  وجيب  تعددها،   أو  الساموية،   األديان  مقولة  حذف  ينبغي  لذا،  
اإلسالمي فقط.  فالرب واحد،   والدين واحد،  ومجيع األنبياء والرسل  دينهم اإلسالم،  
تان تقابالن امللة  ِملَّ كام وجيب االنتباه إىل أن اليهودية،  والنرصانية،  ليستا ديني،  وإنام مها 

احلنيفية.. 
الكلمة إىل  الثالثي،  أو حتليل  أو  الثنائي،   املايض  الفعل  الكلمة إىل  ينبغي إرجاع  إذًا،  
أصلها الذي تألفت منه إذا كانت كلمة منحوتة من كلمتي أو أكثر،  مع حذف األحرف 
الصوتية  )ا،  و،  ي( بشط أن تكون ساكنة،  مثل سمري،  سامر، سمرية،  تصري سمر،  فإن 
كقوة  حركتها  داللة  الصوتية  لداللتها  ويضاف  الكلمة،   أصل  من  تصري  متحركة  كانت 
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األحرف  حذف  أو  والكرس(،   والضم  )الفتح  الثالثة  بقواها  اهلمزة  صوت  عن  مصغرة 
الزائدة،  التي تدخل يف تركيب الكلمة،  سواء يف بدايتها،  أم وسطها،  أم هنايتها،  وقد تم 
مجع األحرف التي يمكن أن تكون زائدة بكلمة )سألتمونيها( الحظ احتوائها عىل أصوات 
املد)آ، و، ي( وأزيد عليها حرف )الراء(،  مثل )كرر،  رشر،  فرر،  خنزر،  بعثر.. ( كونه 

صوتًا يدل عىل تكرار داللة ما سبقه من األحرف.   
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صوت خفيف يدل على ظهور منقطع. وهي جزء من صوت )آ(ء0

اع 1 ي     

ر 2 ست م  ته بت ي     

ت 3 ي  ته ب  ي     

لت  4 ي  ته ب  ي     

و  5 ته ب   ي     

عة 6 و  ته بت    ي     

او 7 راو  و ته ب ي     

ت 8 ته ب   ي     

لت 9 ته ب و  ي     

را 10 ته بت ي     

ا 11 ت رو  ته ب ي     

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب ي     

ا 13 ت ته بت  وا ي     

لة  14 ت ة  ر ته ب ي     

ا 15 ته ب   ي     

ه 16 ته ب و    ي     

لت 17 ته ب  ي     

ته بعم 18 ي     

م 19 و  يا   ته ب ي     

ي  20 ت  ته ب ي     

و و  21 ته ب   ي     

ي 22 و   ته ب   ي     

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب ي     

ت 24 م  ته ب ي     

ا ن25 ت ته بستر  وا ي     

ي 26 ته بت  ي     

ا 27 ت ا  وا ته ب ي     

ت و28 ته ب  ي     

ت 29 ي  ته ب  ي     
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ع مستقرب1 صوت يدل على جتمُّ

ي ب1 ته ب   ر   ست م 

اع ب2 ر   ست م 

ت ب3 ي  ته ب  ر   ست م 

لت ب4 ي  ته ب  ر   ست م 

ته ب  و ب5 ر   ست م 

عة ب6 و  ته بت    ر   ست م 

راو ب7 و  او   ته بر ر   ست م 

ت ب8 ته ب   ر   ست م 

لت ب9 ته ب و  ر   ست م 

را بر10 ته بت ر   ست م 

ت ب11 رو  ته ب ر   ست م 

لة ب12 ت ر  ة  ر ته ب ر   ست م 

ا  و ب13 ت ته با ر   ست م 

لة  ب14 ت ة  ر ته ب ر   ست م 

ا ب15 ته ب   ر   ست م 

ته ب و    ب16 ر   ست م 

لت ب17 ته ب  ر   ست م 

ته بعم ب18 ر   ست م 

م ب19 يا و ته ب ر   ست م 

ي  ب20 تا  ته با ر   ست م 

و و  ب21 ته ب   ر   ست م 

ي ب22 و   ته ب   ر   ست م 

ة ب23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب ر   ست م 

ت 24 م  ته ب ر   ست م 

ا ب25 ت ته بستر  وا ر   ست م 

ي به26 ته بت  ر   ست م 

ا با27 ت ا  وا ته ب ر   ست م 

ت ب28 ته ب  ر   ست م 

ت بي29 ي  ته ب  ر   ست م 



417

علمية اللِّسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لداللة الكلمات الثنائية

صوت يدل على دفع خفيف متوقف ت2

ي 1 ته ب   ت   ي   

ر 2 ست م  ته بت ت   ي   

اع 3 ت   ي   

لت 4 ي  ته ب  ت   ي   

ته ب  و 5 ت   ي   

عة 6 و  ته بت    ت   ي   

راو 7 او  و ته بر ت   ي   

ت 8 ته ب   ت   ي   

لت9 ته ب و  ت   ي   

را ر10 ته بت ت   ي   

ت 11 رو  ته ب ت   ي   

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب ت   ي   

ا  و 13 ت ته با ت   ي   

لة  14 ت ة  ر ته ب ت   ي   

ا 15 ته ب   ت   ي   

ته ب و 16 ت   ي   

لت 17 ته ب  ت   ي   

ته بعم 18 ت   ي   

يا 19 يا  و ته ب ت   ي   

ي  20 تا  ته با ت   ي   

و و  21 ته ب  ت   ي   

ي22 و   ته ب   ت   ي   

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب ت   ي   

ت 24 م  ته ب ت   ي   

ا 25 ت ته بستر  وا ت   ي   

ي ه26 ته بت  ت   ي   

ا ا27 ت ا  وا ته ب ت   ي   

ت 28 ته ب  ت   ي   

ت ي29 ي  ته ب  ت   ي   
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صوت يدل على دفع خفيف ملتصقث3

ي 1 ته ب   لت   ي   

ر 2 ست م  ته بت لت   ي   

ت 3 ي  ته ب  لت  ي   

اع 4 لت   ي   

ته ب  و 5 لت  ي   

عة 6 و  ته بت    لت  ي   

راو 7 و  او   ته بر لت   ي   

ت 8 ته ب   لت  ي   

لت 9 ته ب و  لت   ي   

را ر10 ته بت لت   ي   

ا 11 ت رو  ته ب لت   ي   

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب لت   ي   

ا  و 13 ت ته با لت  ي   

لة  14 ت ة  ر ته ب لت   ي   

ا 15 ته ب   لت   ي   

ته ب و 16 لت   ي   

لت 17 ته ب   لت   ي   

ته بعم 18 لت   ي   

م 19 يا  و ته ب لت   ي   

ي  20 تا  ته با لت   ي   

ته ب  21 لت   ي   

ي 22 و   ته ب  لت   ي   

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب لت   ي   

ت 24 م  ته ب لت   ي   

ا 25 ت ته بستر  وا لت   ي   

ي ه26 ته بت  لت   ي   

ا ا27 ت ا   وا ته ب لت   ي   

ت 28 ته ب  لت   ي   

ت ي29 ي  ته ب  لت   ي   



419

علمية اللِّسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لداللة الكلمات الثنائية

صوت يدل على جهد وشدةج4

ي 1 ية ب   ت   و 

ر 2 ست م  ية بت ت   و 

ت 3 ي  ية ب  ت  و 

لت 4 ي  ية ب  ت   و 

اع 5   و 

عة 6 و  ية بت    ت   و 

راو 7 او  و ية بر ت   و 

8 . ية ب  ت   و 
لت 9 ية ب و  ت  و 

را ر10 ية بت ت   و 

ت 11 رو  ية ب ت   و 

لة 12 ت ر  ة  ر ية ب ت   و 

13 . ا  و ت ية با ت   و 
لة  14 ت ة  ر ية ب ت   و 

ا 15 ية ب   ت   و 

ية ب و 16 ت   و 

لت 17 ية ب   ت   و  

ية بعم 18 ت   و 

يا  و ل ال19 م  و ية ب ت   و  

ي  20 تا  ية با ت   و  

و و  21 ية ب   ت   و  

ي 22 و   ية ب   ت   و 

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ية ب ت   و 

ت 24 م  ية ب ت   و 

ا 25 ت ية بستر  وا ت   و 

ي ه26 ية بت  ت   و 

ا ا27 ت ا  وا ية ب ت   و 

ت 28 ية ب  ت   و 

ت ي29 ي  ية ب  ت   و 
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صوت يدل على تأرجح شديد منضبط،  أو سعةح5

ي 1 ية ب   ت عة  و     

ر 2 ست م  ية بت ت عة  و     

ت 3 ي  ية ب  ت عة  و     

لت 4 ي  ية ب  ت عة  و     

ية ب  و 5 ت عة  و     

اع 6 عة  و     

راو 7 او  و ية بر ت عة  و     

ت 8 ية ب   ت عة  و     

لت 9 ية ب و  ت عة  و     

را ر10 ية بت ت عة  و     

ت 11 رو  ية ب ت عة  و     

لة 12 ت ر  ة  ر ية ب ت عة  و     

ا  و 13 ت ية با ت عة  و     

لة  14 ت ة  ر ية ب ت عة  و     

ا 15 ية ب   ت عة  و     

ية ب و 16 ت عة  و     

لت 17 ية ب   ت عة  و     

18 . ر ا ية بعم  و و ل ال ت عة  و     

ر 19 ا يا  و و ل ال و  م   ية ب ت عة  و     

ي  20 تا  ية با ت عة  و     

ية ب  21 ت عة  و     

ي 22 و   ية ب   ت عة  و     

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ية ب ت عة  و     

ت 24 م  ية ب ت عة  و     

ا 25 ت ية بستر  وا ت عة  و     

ي ه26 ية بت  ت عة  و     

ا ا27 ت ا  وا ية ب ت عة  و     

ت 28 ية ب  ت عة  و     

ت ي29 ي  ية ب  ت عة  و     
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علمية اللِّسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لداللة الكلمات الثنائية

صوت يدل على رخاوة،  أو طراوة خ6

ي 1 ية ب   ت راو  او  و

ر 2 ست م  ية بت ت راو  او  و

ت 3 ي  ية ب  ت راو  او  و

لت 4 ي  ية ب  ت راو  او  و

ية ب  و 5 ت راو  او  و

6 . ر ا ية بت   و و ل ال ت راو  او و

ة 7 اع راو  او  و

ت 8 ية ب   ت راو  او  و

لت 9 ية ب و  ت راو  او  و

را ر10 ية بت ت راو  او  و

ا 11 ت رو  ية ب ت راو  او  و

لة 12 ت ر  ة  ر ية ب ت راو  او  و

ا  و 13 ت ية با ت راو  او  و

لة  14 ت ة  ر ية ب ت راو  او  و

ا 15 ية ب   ت راو  او  و

ية ب و 16 ت راو  او  و

لت 17 ية ب  ت راو  او  و

18 . ر ا ية بعم  و و ل ال ت راو  او  و

19  . ر ا م  و و ل ال يا  و ية ب ت راو  او  و

ي  20 تا  ية با ت راو  او  و

و و  21 ية ب   ت راو  او  و

ي 22 و   ية ب   ت راو  او  و

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ية ب ت راو  او  و

ت 24 م  ية ب ت راو  او  و

ا 25 ت ية بستر  وا ت راو  او  و

ي ه26 ية بت  ت راو  او  و

ا ا27 ت ا  وا ية ب ت راو  او  و

ت 28 ية ب  ت راو  او  و

ت ي29 ي  ية ب  ت راو  او  و



422

سامر إسالمبولي

صوت يدل على دفع شديد متوقفد7

ي 1 ته ب   ت     

ر 2 ست م  ته ب ت     

ت 3 ي  ته ب  ت     

لت 4 ي  ته ب  ت     

ته ب  و 5 ت     

عة 6 ته بت   و ت     

او 7 راو  و ته ب ت     

اع 8 ت     

لت 9 ته ب و  ت     

را 10 ته بت ت     

ت 11 رو  ته ب ت     

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب ت     

ا  و 13 ت ته با ت     

لة  14 ت ة  ر ته ب ت     

ا 15 ته ب   ت     

ته ب و 16 ت     

لت 17 ته ب  ت     

ته بعم 18 ت     

يا 19 م  و ته ب ت     

ي  20 تا  ته با ت     

و و  21 ته ب   ت     

ي 22 و   ته ب   ت     

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب ت     

ت 24 م  ته ب ت     

ا ن25 ت ته بستر  وا ت     

ي 26 ته بت  ت     

ا ا27 ت ا  وبا ته ب ت     

ت و28 ته ب  ت     

ت 29 ي  ته ب  ت     
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علمية اللِّسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لداللة الكلمات الثنائية

صوت يدل على دفع وسط ملتصقذ8

ي 1 ته ب   لت    و 

ر 2 ست م  ته ب لت    و 

ت 3 ي  ته ب  لت    و 

لت 4 ي  ته ب  لت    و 

ته ب  و 5 لت    و 

عة 6 ته بت   و لت    و 

او 7 راو  و ته ب لت    و 

ت 8 ته ب   لت    و 

اع 9 لت    و 

را 10 ته بت لت    و 

ت 11 رو  ته ب لت    و 

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب لت    و 

ا  و 13 ت ته با لت    و 

لة  14 ت ة  ر ته ب لت    و 

ا 15 ته ب   لت    و 

ته ب و 16 لت    و 

ا 17 ته ب  ل لت    و 

ته بعم 18 لت    و 

م 19 يا  و ته ب لت    و 

ي  20 تا  ته با لت   و 

و و  21 ته ب   لت    و 

ي 22 و   ته ب   لت    و 

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب لت    و 

ت 24 م  ته ب لت    و 

ا ن25 ت ته بستر  وا لت    و 

ي 26 ته بت  لت    و 

ا ا27 ت ا  وا ته ب لت    و 

ت و28 ته ب  لت    و 

ت 29 ي  ته ب  لت    و 



424

سامر إسالمبولي

صوت يدل على عملية الّتكرار للّشيءر9

ي 1 ته ب   را 

ر 2 ست م  ته ب را 

ت 3 ي  ته ب  را 

لت 4 ي  ته ب  را 

ته ب  و 5 را 

عة 6 ته بت   و را 

راو 7 او  و ته بر را 

ت 8 ته ب   را 

لت 9 ته ب و  را 

اع 10 را 

ت 11 رو  ته ب را 

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب را 

ا  و 13 ت ته با را 

لة  14 ت ة  ر ته ب را 

ا 15 ته ب   را 

ته ب و 16 را 

لت 17 ته ب  را 

ته بعم 18 را 

يا 19 و  م   ته ب را 

ي  20 تا  ته با را 

ته ب  21 را 

ي 22 و   ته ب   را 

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب را 

ت 24 م  ته ب را 

ا ن25 ت ته بستر  وا را 

ي 26 ته بت  را 

ا ا27 ت ا  وا ته ب را 

ت و28 ته ب  را 

ت 29 ي  ته ب  را 
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علمية اللِّسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لداللة الكلمات الثنائية

صوت يدل على بروز متصلز10

ي 1 ته ب   ت   برو 

ر 2 ست م  ته ب ت   برو 

ت 3 ي  ته ب  ت   برو 

لت 4 ي  ته ب  ت   برو 

ته ب  و 5 ت   برو 

عة 6 ته بت   و ت   برو 

راو 7 او  و ته بر ت   برو 

ت 8 ته ب   ت   برو 

لت 9 ته ب و  ت   برو 

را 10 ته بت ت   برو 

اع 11 ت   برو 

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب ت   برو 

ا  و 13 ت ته با ت   برو 

لة  14 ت ة  ر ته ب ت   برو 

ا 15 ته ب   ت   برو 

ته ب و 16 ت   برو 

لت 17 ته ب   ت   برو 

ته بعم 18 ت   برو 

يا 19 م  و ته ب ت   برو 

ي  20 تا  ته با ت   برو 

ته ب  21 ت   برو 

ي 22 و   ته ب   ت   برو 

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب ت   برو 

ت 24 م  ته ب ت   برو 

ا ن25 ت ته بستر  وا ت   برو 

ي  26 ته بت  ت   برو 

ا ا27 ت ا  وا ته ب ت   برو 

ت و28 ته ب  ت   برو 

ت 29 ي  ته ب  ت   برو 
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سامر إسالمبولي

صوت يدل على حركة حرة متصلة س11

ي 1 ية ب   ت لة   ت ر  ة  ر

ر 2 ست م  ية ب ت لة   ت ر  ة  ر

ت 3 ي  ية ب  ت لة   ت ر  ة  ر

لت 4 ي  ية ب  ت لة   ت ر  ة  ر

و  5 ية ب   ت لة   ت ر  ة  ر

عة 6 و  ية بت    ت لة   ت ر  ة  ر

راو 7 او  و ية بر ت لة   ت ر  ة  ر

ت 8 ية ب   ت لة   ت ر  ة  ر

لت 9 ية ب و  ت لة   ت ر  ة  ر

را ر10 ية بت ت لة   ت ر  ة  ر

ت 11 رو  ية ب ت لة   ت ر  ة  ر

ة 12 اع لة   ت ر  ة  ر

ا  و 13 ت ية با ت لة   ت ر  ة  ر

لة 14 ت ة   ر ية ب ت لة   ت ر  ة  ر

ا 15 ية ب   ت لة   ت ر  ة  ر

ية ب و 16 ت لة   ت ر  ة  ر

لت 17 لة  ب  ت ر  ة  ر

ية بعم 18 ت لة   ت ر  ة  ر

يا 19 ية ب ت لة   ت ر  ة  ر

ي  20 تا  ية با ت لة   ت ر  ة  ر

و   21 ية ب   ت لة   ت ر  ة  ر

ي 22 و   ية ب   ت لة   ت ر  ة  ر

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ية ب ت لة   ت ر  ة  ر

ت 24 م  ية ب ت لة   ت ر  ة  ر

ا 25 ت ية بستر  وا ت لة   ت ر  ة  ر

ي ه26 ية بت  ت لة   ت ر  ة  ر

ا ا27 ت ا  وا ية ب ت لة   ت ر  ة  ر

ت 28 ية ب  ت لة   ت ر  ة  ر

ت ي29 ي  ية ب  ت لة   ت ر  ة  ر



427

علمية اللِّسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لداللة الكلمات الثنائية

صوت يدل على تفشٍّ للّشيء،  وانتشاره ش12 

ي 1 ته ب   ا  و   ت ا

ر 2 ست م  ته ب ا  و   ت ا

ي 3 ته ب  ا  و   ت ا

لت 4 ي  ته ب  ا  و   ت ا

ته ب  و 5 ا  و   ت ا

عة 6 و  ته بت    ا  و   ت ا

راو 7 و  او   ته بر ا  و   ت ا

ت 8 ته ب   ا  و   ت ا

لت 9 ته ب  ا  و   ت ا

را له ر10 ته بت ا  و   ت ا

ت 11 رو  ته ب ا  و  ت ا

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب ا  و   ت ا

اع 13 ا  و   ت ا

لة 14 ت ة   ر ته ب ا  و   ت ا

ا 15 ته ب   ا  و   ت ا

ته ب و 16 ا  و   ت ا

لت 17 ته ب  ا  و   ت ا

ته بعم 18 ا  و   ت ا

يا 19 م  و ته ب ا  و   ت ا

ي  20 تا  ته با ا  و   ت ا

و و  21 ته ب   ا  و   ت ا

ي 22 و   ته ب   ا  و   ت ا

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب ا  و   ت ا

ت 24 م  ة  ر ته ب ا  و   ت ا

ا 25 ت ته بستر  وا ا  و   ت ا

ي ه26 ته بت  ا  و   ت ا

ا ا27 ت ا  وا ته ب ا  و   ت ا

ت 28 ته ب  ا  و   ت ا

ت ي29 ي  ته ب  ا  و   ت ا
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سامر إسالمبولي

صوت يدل على حركة متصلة محددةص13

ي 1 ية ب   ت لة   ت ة   ر

ر 2 ست م  ية ب ت لة  ت ة   ر

ت 3 ي  ية ب  ت لة   ت ة   ر

لت 4 ي  ية ب  ت لة   ت ة   ر

ي ب  و 5 ية ب  ت لة   ت ة   ر

عة 6 ية بت   و ت لة   ت ة   ر

راو 7 او  و ية بر ت لة   ت ة   ر

ت 8 ية ب   ت لة   ت ة   ر

لت 9 ية ب و  ت لة   ت ة   ر

را ر10 ية بت ت لة   ت ة   ر

ت 11 رو  ية ب ت لة   ت ة   ر

لة 12 ت ر  ة  ر ية ب ت لة   ت ة   ر

ا  و 13 ت ية با ت لة   ت ة   ر

ة 14 اع لة   ت ة   ر

ا 15 ية ب   ت لة   ت ة   ر

ية ب و 16 ت لة   ت ة   ر

لت 17 ية ب  ت لة   ت ة   ر

ية بعم 18 ت لة   ت ة   ر

م 19 يا  و ية ب ت لة   ت ة   ر

ي  20 تا  ية با ت لة   ت ة   ر

ية ب  21 ت لة   ت ة   ر

ي 22 و   ية ب   ت لة   ت ة   ر

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ية ب ت لة   ت ة   ر

ت 24 م  ية ب ت لة   ت ة   ر

ا 25 ت ية بستر  وا ت لة   ت ة   ر

ي ه26 ية بت  ت لة   ت ة   ر

ا ا27 ت ا  وا ية ب ت لة   ت ة   ر

ت 28 ية ب  ت لة   ت ة   ر

ت ي29 ي  ية ب  ت لة   ت ة   ر
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علمية اللِّسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لداللة الكلمات الثنائية

صوت يدل على دفع شديد جّدًاض14

ي 1 ته ب   ا    

ر 2 ست م  ته ب ا     

ت 3 ي  ته ب  ا    

لت 4 ي  ته ب  ا     

ته ب  و 5 ا    

عة 6 ته بت   و ا    

راو 7 او  و ته بر ا     

ت 8 ته ب   ا     

لت 9 ته ب و  ا    

را ر10 ته بت ا     

ت 11 رو  ته ب ا     

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب ا     

ا  و 13 ت ته با ا     

لة  14 ت ة  ر ته ب ا     

اع 15 ا     

ته ب و 16 ا     

لت 17 ته ب  ا     

ته بعم 18 ا     

م 19 يا  و ته ب ا     

ي  20 تا  ته با ا     

ته ب  21 ا     

ي 22 و   ته ب   ا     

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب ا      

ت 24 م  ته ب ا     

ا 25 ت ته بستر  وا ا     

ي ه26 ته بت  ا     

ا ا27 ت ا  وا ته ب ا     

ت 28 ته ب  ا     

ت ي29 ي  ته ب  ا     



430

سامر إسالمبولي

صوت يدل على دفع وسطط15

ي 1 ته ب    و  

ر 2 ست م  ته ب  و  

ت 3 ي  ته ب   و  

لت 4 ي  ته ب   و  

ته ب  و 5  و  

عة 6 ته بت   و  و  

راو 7 او  و ته بر  و  

ت 8 ته ب    و  

لت 9 ته ب و   و  

را ر10 ته بت  و  

ت 11 رو  ته ب  و  

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب  و  

ا  و 13 ت ته با  و  

لة  14 ت ة  ر ته ب  و  

ا 15 ته ب    و  

اع 16  و  

لت 17 ته ب    و  

ته بعم 18  و  

م 19 يا  و ته ب  و  

ي  20 تا  ته با  و  

ته ب  21  و  

ي 22 و   ته ب    و  

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب  و  

ت 24 م  ته ب  و  

ا 25 ت ته بستر  وا  و  

ي ه26 ته بت   و  

ا ا27 ت ا  وا ته ب  و  

ت 28 ته ب   و  

ت ي29 ي  ته ب   و  
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علمية اللِّسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لداللة الكلمات الثنائية

صوت يدل على دفع شديد ملتصق ظ16

ي 1 ته ب   لت     

ر 2 ست م  ته بت لت     

ت 3 ي  ته ب  لت     

لت 4 ي  ته ب  لت    

ته ب  و 5 لت     

ته بت  6 لت     

راو 7 او  و ته بر لت     

ته ب و 8 لت     

لت 9 ته ب و  لت     

را ر10 ته بت لت     

ت 11 رو  ته ب لت     

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب لت     

ا  و 13 ت ته با لت     

لة  14 ت ة  ر ته ب لت     

ا 15 ته ب   لت     

ته ب و 16 لت     

اع 17 لت     

ته بعم 18 لت     

يا 19 م و ته ب لت     

ي  20 تا  ته با لت     

ته ب  21 لت     

و  22 ي   ته ب  لت     

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب لت     

ت 24 م  ته ب لت     

ا 25 ت ته بستر  وا لت     

ي ه26 ته بت  لت     

ا ا27 ت ا  وا ته ب لت     

ت 28 ته ب  لت     

ت ي29 ي  ته ب  لت     



432

سامر إسالمبولي

صوت يدل على عمق أو ُبعد يف الشيءع17

ي ع1 ته ب   عم  

ر ع2 ست م  ته ب عم  

ت ع3 ي  ته ب  عم  

لت ع4 ي  ته ب  عم  

ته ب  و ع5 عم  

. ع6 ر ا عة  و و ل ال ته بت   و عم  
. ع7 ر ا راو  و و ل ال او  و ته بر عم  
ت ع8 ته ب   عم  

لت ع9 ته ب و  عم  

را عر10 ته بت عم  

ت ع11 رو  ته ب عم  

لة ع12 ت ر  ة  ر ته ب عم  

ا  و ع13 ت ته با عم  

لة  ع14 ت ة  ر ته ب عم  

ا ع15 ته ب   عم  

ته ب و ع16 عم  

لت ع17 ته ب   عم  

اع ع18 عم  

م ع19 يا  و ته ب عم  

ي  ع20 تا  ته با عم  

و و  ع21 ا   ته با عم  

ي ع22 و   ته ب   عم  

ة ع23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب عم  

ت ع24 م  ته ب عم  

ا ع25 ت ته بستر  وا عم  

ي عه26 ته بت  عم  

ا عا27 ت ا  وا ته ب عم  

ت ع28 ته ب  عم  

ت عي29 ي  ته ب  عم  
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علمية اللِّسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لداللة الكلمات الثنائية

صوت يدل على غموض وغياب غ18

ي 1 ته ب   يا   م و

ر 2 ست م  ته بت يا   م و

ت 3 ي  ته ب  يا   م و

لت 4 ي  ته ب  يا   م و

ر 5 ا ته ب  و  و و ل ال يا   م و

ر 6 ا ته بت   و و ل ال يا   م و

ر 7 ا راو  و و ل ال او  و ته بر يا   م و

ت 8 ته ب   يا   م و

لت 9 ته ب و  يا   م و

را ر10 ته بت يا   م و

ت 11 رو  ته ب يا   م و

ر 12 لة  ت ة  ر ته ب يا   م و

ا  و 13 ت ته با يا   م و

لة  14 ت ة  ر ته ب يا   م و

ا 15 ته ب   يا   م و

16 . ته ب و يا   م و
لت 17 ته ب   يا   م و

ر18 ا ته بعم  و و ل ال يا   م و

اع 19 يا   م و

ي  20 تا  ته با يا   م و

و و  21 ته ب   يا   م و

ي 22 و   ته ب   يا   م و

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب يا   م و

ت 24 م  ته ب يا   م و

ا 25 ت ته بستر  وا يا   م و

ي ه26 ته بت  يا   م و

ا ا27 ت ا  وا ته ب يا   م و

ت 28 ته ب  يا   م و

ت ي29 ي  ته ب  يا   م و



434

سامر إسالمبولي

صوت يدل على انفتاح خفيف منضم ف19

ي 1 ته ب   ي    تا  ا

ر 2 ست م  ته بت ي    تا  ا

ت 3 ي  ته ب  ي    تا  ا

لت 4 ي  ته ب  ي    تا  ا

ته ب  و 5 ي    تا  ا

عة 6 ته بت   و ي    تا  ا

راو 7 او  و ته بر ي    تا  ا

ت 8 ته ب   ي    تا  ا

لت 9 ته ب و  ي    تا  ا

را ر10 ته بت ي    تا  ا

ت 11 رو  ته ب ي    تا  ا

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب ي    تا  ا

ا  و 13 ت ته با ي    تا  ا

لة  14 ت ة  ر ته ب ي    تا  ا

ا 15 ته ب   ي    تا  ا

ته ب و 16 ي    تا  ا

لت 17 ته ب  ي    تا  ا

ته بعم 18 ي    تا  ا

ي 19 م  و ته ب ي    تا  ا

اع 20 ي    تا  ا

و   21 ا   ته با ي    تا  ا

ي 22 و   ته ب   ي    تا  ا

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب ي    تا  ا

ت 24 م  ته ب ي    تا  ا

ا 25 ت ته بستر  وا ي    تا  ا

ي ه26 ته بت  ي    تا  ا

ا ا27 ت ا  وا ته ب ي    تا  ا

ت 28 ته ب  ي    تا  ا

ت 29 ي  ته ب  ي    تا  ا
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علمية اللِّسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لداللة الكلمات الثنائية

يدل على قطع،  أو وقف بشدة ق20

ي 1 ته ب   و و ب     

ر 2 ست م  ته بت و و ب     

ت 3 ي  ته ب  و و ب     

لت 4 ي  ته ب  و و ب     

ته ب  و 5 و و ب     

ته بت  6 و و ب     

راو 7 او  و ته بر و و ب     

ت 8 ته ب   و و ب     

لت 9 ته ب و  و و ب     

را ر10 ته بت و و ب     

ت 11 رو  ته ب و و ب     

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب و و ب     

ا  و 13 ت ته با و و ب     

لة  14 ت ة  ر ته ب و و ب     

ا 15 ته ب   و و ب     

ته ب و 16 و و ب     

لت 17 ته ب  وو ب     

ته بعم 18 و و ب     

م 19 يا  و ته ب و و ب     

ي  20 تا  ته با و و ب     

اع 21 و و ب     

ي 22 و   ته ب   و و ب     

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب و و ب     

ت 24 م  ته ب و و ب     

ا 25 ت ته بستر  وا و و ب     

ي ه26 ته بت  و و ب     

ا ا27 ت ا  وا ته ب و و ب     

ت 28 ته ب  و و ب     

ت ي29 ي  ته ب  و و ب     
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صوت يدل على قطع،  أو ضغط خفيفك21

ي 1 ته ب   ي   و     

ر 2 ست م  ته بت ي   و     

ت 3 ي  ته ب  ي   و     

لت 4 ي  ته ب  ي   و     

ته ب  و 5 ي   و     

ته بت  6 ي   و     

راو 7 او  و ته بر ي   و     

ت 8 ته ب   ي   و     

لت 9 ته ب و  ي   و     

را ر10 ته بت ي   و     

ت 11 رو  ته ب ي   و     

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب ي   و     

ا  و 13 ت ته با ي   و     

لة  14 ت ة  ر ته ب ي   و     

ا 15 ته ب   ي   و     

ته ب و 16 ي   و     

لت 17 ته ب   ي   و     

ته بعم 18 ي   و     

يا 19 م  و ته ب ي   و     

ي  20 تا  ته با ي   و     

ته ب  21 ي   و     

اع 22 ي   و     

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب ي   و     

ت 24 م  ته ب ي   و     

ا 25 ت ته بستر  وا ي   و     

ي ه26 ته بت  ي   و     

ا ا27 ت ا  وا ته ب ي   و     

ت 28 ته ب  ي   و     

ت ي29 ي  ته ب  ي   و     
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يدل على حركة بطيئة متصلة الزمة ل22

ي 1 ية ب   ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ر ل2 ست م  ية بت ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ت ل3 ي  ية ب  ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

لت ل4 ي  ية ب  ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ية ب  و ل5 ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ية بت  ل6 ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

راو ل7 او  و ية بر ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ت ل8 ية ب   ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

لت ل9 ية ب و  ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

را لر10 ية بت ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ت ل11 رو  ية ب ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

لة ل12 ت ر  ة  ر ية ب ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ا  و ل13 ت ية با ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

لة  ل14 ت ة  ر ية ب ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ا ل15 ية ب   ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ية ب و ل16 ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

لت ل17 ية ب   ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ية بعم ل18 ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

يا ل19 م  و ية ب ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ي  ل20 تا  ية با ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ية ب  ل21 ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ي ل22 و   ية ب   ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ة ل23 اع ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ت ل24 م  ية ب ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ا ل25 ت ية بستر  وا ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ي له26 ية بت  ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ا 27 ت ا  وا ية ب ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ت ل28 ية ب  ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر

ت لي29 ية ب  ت ة   لة  ت ة  ي ة ب ر
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صوت يدل على جمع متصل م23

ي 1 ته ب   ت   م 

ر 2 ست م  ته بت ت   م 

ت 3 ي  ته ب  ت   م 

لت 4 ي  ته ب  ت   م 

ته ب  و 5 ت   م 

ته بت  6 ت   م 

او 7 راو  و ته ب ت   م 

ت 8 ته ب   ت   م 

لت 9 ته ب و  ت   م 

را ر10 ته بت ت   م 

ت 11 رو  ته ب ت   م 

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب ت   م 

ا  و 13 ت ته با ت   م 

لة  14 ت ة  ر ته ب ت   م 

ا 15 ته ب   ت   م 

ته ب و 16 ت   م 

لت 17 ته ب  ت   م 

ته  بعم 18 ت   م 

م 19 يا و ته ب ت   م 

ي  20 تا  ته با ت   م 

ته ب  21 ت   م 

ي 22 و   ته ب   ت   م 

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب ت   م 

اع 24 ت   م 

ا 25 ت ته بستر  وا ت   م 

ي ه26 ته بت  ت   م 

ا ا27 ت ا  وا ته ب ت   م 

ت 28 ته ب  ت   م 

ت ي29 ي  ته ب  ت   م 
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صوت يدل على الّستر واالختباء ن24

ي 1 ته ب   ا   ت تر وا

ر 2 ست م  ته بت ا   ت تر وا

ي 3 ته ب  ا   ت تر وا

لت 4 ي  ته ب  ا   ت تر وا

ته ب  و 5 ا   ت تر وا

ته بت  6 ا   ت تر وا

راو 7 او  و ته بر ا   ت تر وا

ت 8 ته ب   ا   ت تر وا

لت 9 ته ب و  ا   ت تر وا

را ر10 ته بت ا   ت تر وا

ت 11 رو  ته ب ا   ت تر وا

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب ا   ت تر وا

ا  و 13 ت ته با ا   ت تر وا

لة  14 ت ة  ر ته ب ا   ت تر وا

ا 15 ته ب   ا   ت تر وا

ته ب و 16 ا   ت تر وا

لت 17 ته ب  ا   ت تر وا

ته بعم 18 ا   ت تر وا

م 19 يا  و ته ب ا   ت تر وا

ي  20 تا  ته با ا   ت تر وا

ته ب  21 ا   ت تر وا

و  22 ي   ته ب  ا   ت تر وا

ة 23 ة  ي لة ب ت ة  ر ته ب ا   ت تر وا

ت 24 م  ته ب ا   ت تر وا

اع 25 ا   ت تر وا

ي ه26 ته بت  ا   ت تر وا

ا ا27 ت ا  وا ته ب ا   ت تر وا

ت 28 ته ب  ا   ت تر وا

ت ي29 ي  ته ب  ا   ت تر وا
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صوت يدل على تأرجح منضبط خفيف هـ25

ي 1 ته ب   ي    

ر 2 ست م  ته بت ي    

ت 3 ي  ته ب  ي    

لت 4 ي  ته ب  ي    

ته ب  و 5 ي    

ته بت  6 ي    

راو 7 او  و ته بر ي    

ت 8 ته ب   ي    

لت 9 ته ب و  ي    

را ر10 ته بت ي    

ت 11 رو  ته ب ي    

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب ي    

ا  و 13 ت ته با ي    

لة  14 ت ة  ر ته ب ي    

ا 15 ته ب   ي    

ته ب و 16 ي    

لت 17 ته ب   ي    

ته بعم 18 ي    

م 19 يا  و ته ب ي    

ي  20 تا  ته با ي    

و و  21 ته ب   ي    

ي 22 و   ته ب   ي    

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب ي    

ت 24 م  ته ب ي    

ا 25 ت ته بستر  وا ي    

اع ه26 ي    

ا ا27 ت ا  وا ته ب ي    

ت 28 ته ب  ي    

ت ي29 ي  ته ب  ي    



441

علمية اللِّسان العربي وعالميته | قاموس صوتي لداللة الكلمات الثنائية

صوت يدل على إثارة وامتداد زمكاني آ-  ى26

ي 1 ية ب   ت ا   ت ا وا

ر 2 ست م  ية بت ت ا   ت ا وا

ت 3 ي  ية ب  ت ا   ت ا وا

لت 4 ي  ية ب  ت ا   ت ا وا

ية ب  و 5 ت ا   ت ا وا

ية بت  6 ت ا   ت ا وا

راو 7 او  و ية بر ت ا   ت ا وا

ت 8 ية ب   ت ا   ت ا وا

لت 9 ية ب و  ت ا   ت ا وا

را 10 ية بت ت ا   ت ا وا

ت 11 رو  ية ب ت ا   ت ا وا

لة 12 ت ر  ة  ر ية ب ت ا   ت ا وا

ا  و 13 ت ية با ت ا   ت ا وا

لة14 ت ة   ر ية ب ت ا   ت ا وا
ا 15 ية ب   ت ا   ت ا وا

ية ب و 16 ت ا   ت ا وا

لت 17 ية ب   ت ا   ت ا وا

ية بعم 18 ت ا   ت ا وا

م 19 يا  و ية ب ت ا   ت ا وا

ي  20 تا  ية با ت ا   ت ا وا

ية ب  21 ت ا    ت ا وا

ي 22 و   ية ب   ت ا   ت ا وا

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ية ب ت ا   ت ا وا

ت 24 م  ية ب ت ا   ت ا وا

ا ن25 ت ية بستر  وا ت ا   ت ا وا

ة26 ي ة  ية ب ت ا   ت ا وا
اع 27 ا   ت ا وا

ت و28 ية ب  ت ا   ت ا وا

ت 29 ي  ية ب  ت ا   ت ا وا



442

سامر إسالمبولي

صوت يدل على ضم ممتد مكانيًا  و27

ي و1 ته ب   ت    

ر و2 ست م  ته ب ت    

ت و3 ي  ته ب  ت    

لت و4 ي  ته ب  ت    

ته ب  و و5 ت    

ته بت  و6 ت    

راو و7 او  و ته بر ت   

ت و8 ته ب   ت    

لت و9 ته ب و  ت    

را و10 ته بت ت    

ت و11 رو  ته ب ت    

لة و12 ت ر  ة  ر ته ب ت    

ا و13 ت ته بت  وا ت    

لة  و14 ت ة  ر ته ب ت    

ا و15 ته ب   ت    

ته ب و و16 ت    

لت و17 ته ب   ت    

ته بعم و18 ت    

م و19 يا  و ته ب ت    

ي  و20 تا  ته با ت    

ته ب  و21 ت    

ي و22 و   ته ب   ت    

ة و23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته ب ت    

ت و24 م  ته ب ت    

ا ون25 ت ته بستر  وا ت   

ي و26 ته بت  ت    

ا وا27 ت ا  وا ته ب ت    

اع وو28 ت    

ت و29 ي  ته ب  ت    
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صوت يدل على جهد خفيف ممتد زمانيًاي28

ي 1 ته ب   ت   ي   

ر 2 ست م  ته بت ت   ي   

ت 3 ي  ته ب  ت   ي   

لت 4 ي  ته ب  ت   ي   

ته ب  و 5 ت   ي   

ته بت  6 ت   ي   

راو 7 او  و ته بر ت   ي   

ت 8 ته ب   ت  ي   

لت 9 ته ب و  ت   ي   

را ر10 ته بت ت   ي   

ت 11 رو  ته ب ت   ي   

لة 12 ت ر  ة  ر ته ب ت   ي   

ا  و 13 ت ته با ت   ي   

لة  14 ت ة  ر ته ب ت   ي   

ا 15 ته ب   ت   ي   

ته ب و 16 ت   ي   

لت 17 ته ب   ت   ي   

ته بعم 18 ت   ي   

م 19 يا  و ته ب ت   ي   

ي  20 تا  ته با ت   ي   

ته ب  21 ت   ي   

ي 22 و   ته ب   ت   ي   

ة 23 لة  ت ة  ي ة ب ر ته  ت   ي   

ت 24 م  ته ب ت   ي   

ا 25 ت ته بستر  وا ت  ي   

ي ه26 ته بت  ت   ي   

ا ا27 ت ا  وا ته ب ت   ي   

ت 28 ته ب  ت   ي   

اع ي29 يا   ا ت  ي   
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¦ الكلمة¦العربية¦لها¦معنى¦وداللة¦منطقية،¦ما¦يدل¦على¦أن¦صوت¦احلرف¦له¦داللة¦ضرورة.	
¦ خضوع¦األصوات¦البدائية¦الواعية¦لقانون¦اآلفاق¦واألنفس¦-¦الفيزيائي¦والنفسي-¦من¦جراء¦تفاعل¦اإلنسان¦األول¦	

مع¦بيئته،¦وانفعاله¦بها.
¦ كلمة¦)عرب(¦ال¦عالقة¦لها¦بقوم¦أو¦بجنس،¦فالقرآن¦عربي¦احلكم،¦وعربي¦النظام،¦وعربي¦اللسان.	
¦ كلمة¦)عرب(¦تدل¦على¦األصالة¦والتماسك¦واالنسجام¦مع¦منظومة¦الكون،¦وبالتالي¦أخذ¦القرآن¦صفة¦الكونية¦واإلنسانية.	
¦ اللسان¦العربي،¦هو¦لسان¦علمي¦يحكمه¦ذات¦القوانني¦الكونية،¦فكما¦أنه¦ال¦يوجد¦يف¦الكون¦ظاهرتان¦مختلفتان¦ولهما¦	

ذات¦االسم،¦فكذلك¦يف¦اللسان¦العربي¦كل¦كلمة¦لها¦مفهوم¦مختلف¦عن¦األخرى¦مع¦احتمال¦تداخل¦جزئي¦بينهما،¦مثل¦
)جاء¦وأتى¦وحضر(.

¦ اللسان¦العربي¦يخضع¦ملنظومة¦واحدة¦كلية¦مرتبطة¦باملنظومة¦الكونية،¦ليصير¦اللسان¦يعكس¦ظواهر¦الكون¦بصور¦صوتية.	
¦ اللسان¦العربي¦هو¦أصل¦لأللسنة¦كلها،¦وهو¦الوحيد¦الذي¦حافظ¦على¦صفته¦العلمية،¦والذي¦يصلح¦لدراسته¦اللسانية.	
¦ نفي¦املجاز¦عن¦اخلطاب¦القرءاني.	
¦ نظام¦استخدام¦الضمائر¦مختلف¦بالقرءان¦عن¦كالم¦الناس.	
¦ املطالبة¦بعقلنة¦النحو¦العربي.	

بلغت مؤلفاته حوالي عشرين كتابًا من أهمها:
•¦دراسة¦إنسانية¦يف¦الروح¦والنفس¦والتفكير.¦¦•¦علمية¦اللسان¦العربي¦وعامليته.¦تقدمي¦الدكتور¦مازن¦الوعر.¦¦
•¦حترير¦العقل¦من¦النقل.¦¦•¦القرآن¦من¦الهجر¦إلى¦التفعيل.¦¦•¦اليهودية¦إنغالق¦فكري¦وإرهاب¦اجتماعي.

القصص
•¦ميالد¦امرأة¦)قصة¦نفسية¦واجتماعية(¦¦•¦أفكار¦فلسفية¦وفتاوى¦أزهرية.¦مجموعة¦قصص¦قصيرة

املؤمترات التي شارك فيها
عنوانها:¦ البحرين¦ 2010¦يف¦ عام¦ البحرينية¦يف¦ الثقافية¦ التجديد¦ جمعية¦ أقامته¦ الذي¦ اإلنسان¦ مؤمتر¦حقوق¦ ¦•
الدراسات¦اإلسالمية¦يف¦دمشق¦عام¦ التنوير¦يف¦مركز¦ لُكّتاب¦ الثاني¦ امللتقى¦ ندوة¦ ¦• ¦ اإلنسان.¦ احلريات¦وحقوق¦

2006.  •¦ألقى¦محاضرات¦يف¦املراكز¦الثقافية.¦
مقاالته املنشورة يف الدوريات والصحف

•¦مجلة¦العالم¦تصدر¦يف¦لندن،¦مجلة¦إسالم¦21¦تصدر¦يف¦لند.¦•¦مجلة¦شباب¦لك¦تصدر¦يف¦دمشق،¦جريدة¦الوقت¦
البحرينية.¦•¦جريدة¦املثقف¦البحرينية.¦•¦جريدة¦األسبوع¦األدبي¦التي¦تصدر¦عن¦احتاد¦الكتاب¦العرب¦يف¦دمشق.

https://www.facebook.com/groups/170302883083402 :منتدى¦الباحث¦سامر¦اسالمبولي
الصفحة¦الرسمية: http://cutt.us/TroyV      اإلميل: s.islambouli@gmail.com      موبايل: 0046734233031

سامر بن محمد نزار إسالمبولي 
والدة دمشق 1963، سوري اجلنسية، مقيم يف السويد 

باحث ومحاضر يف الفكر اإلسالمي 
اب العرب يف سورية منذ عام 2008 عضو يف احتاد الكتَّ

www.levantcenter.net   دار نشر • دورات • دراسات • استشارات

مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر
اإلسكندرية - مصر


