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 بلوغ األرب
 فى التعامل بلغة العرب

 

 *أحمد محمد صبرى د.أ.

 
واألرب الذى نستدفو ونعمؿ عمى بموغو والتوصؿ إليو ىو الوضوح والسيولة  

ة، فأنت تعرب عف رأيؾ تخرجو نواليسر وجماؿ التذوؽ، فالعربية تعنى الواضحة المبي
( 77رآف الكريـ : ُعُربًا أترابا )إلى حيز الوجود واضحًا مفيومًا، وىى أيضًا بنص الق

سورة الواقعة، و"عربا" تعنى محببات إلى أزواجيف أى أف فى ىذه الكممة معنى الحب 
 الذى فى ظمو تتسامى العالقات.

 
ومما يعيف عمى بموغ األرب وفرة اشتقاقات وحداتيا، وكثرة أعداد مفرداتيا، فالقمب  

  نىبػى المػمف غير زيادة ف أو تبادؿ أوضاع الحروؼ فى كممة واحدة حتى
 ػػػػػػػػػػػػػ
 .القاىرة –جامعة عني مشس  -كلية العلوم  -أستاذ اجليوفيزياء *  
 بادلدينة ادلنورة. اإلسالميةكلية القرآن الكرمي باجلامعة  -أستاذ القراءات    



 ثمانوناجمللد ال                                                               رللة اجملمع العلمى ادلصرى                       

321 

، ومف الثالثى عمى سبيؿ المثاؿ: صير، ، دع  يؤدى إلى زيادة فى المعنى مثؿ : عد  
ورىص، وىصر. وفى الثالثة معنى الكسر، فاألوؿ: يمثؿ كسرًا مف حالة الصالبة 
والتجمد إلى السيولة برفع درجة الحرارة، والثانى يكسر العادة ويخرؽ المألوؼ وال يعتمد 
عمى أساس أو قاعدة وأما اليصر فكسر الييكؿ وتحطيمو وتقطيع أوصالو حتى يرى 

الحرؼ إذا حؿ أحدىما محؿ اآلخر نتج عف ىذا  تظر، فالكممة ثنائيةحكاليشيـ الم
اإلحالؿ واإلبداؿ لفظاف مستعمالف أو ميمالف أحدىما أو كالىما )وال نرى إىمااًل فى 
حالة الثنائى( لكف إذا تكونت الكممة مف أكثر مف حرفيف ىنا يكوف الحديث عف 

رأينا ليا  االىماؿ واالستعماؿ إذ نتج عف الكممة ثالثية الحرؼ ست كممات : ثالث
، ولـ نجد عندنا صاستعمااًل واقعًا ممموسا فى ثالثة معاف : صير وىصر، ورى

ف كاف لمكممة الوسطى معنى جاء بو لساف العرب البف  رصو، وال ىرص، وال صره، وا 
ا، قاؿ : وىو الحصؼ فاء: ىرص الرجؿ إذا اشتعؿ بدنو حصفر منظور إذ قاؿ ال

ا دواد. إبف األعرابى: اليرنصاصة دودة برجؿ أواليرص والدود والدواد، وبو يكنى ال
ذًا فالكممة المكونة مف ثالثة أحرؼ يمكف بالتقميبات التى أعدىا الخميؿ  وىى السرفة. وا 
بف أحمد الفراىيدى عف طريؽ معجمو الشيير: "العيف" يمكف أف يستخرج منيا ست 

أما الكممة  ،24=  4×  7×  2، والكممة الرباعية ينتج عنيا 6=  7×  2كممات: 
 7×  2الخماسية ػ وليس فى العربية ما يزيد عمييا مجردة ػ تأتى بمائة وعشريف وىى 

، استعمؿ منيا 02.715.402وتكوف الحصيمة مف ىذا كمو :  021=  5×  4× 
% حيث لـ يستعمؿ 99حتى اآلف وصار لدينا فائض أو مخزوف لفظى يربو عمى 

كفيؿ  021.111ػ  02.715.402الفائض:  سوى ما يناىز المائة وعشريف ألفا وىذا
ف  مت فى أعدادىا نباستيعاب أضعاؼ أضعاؼ ما يطالعنا عصرنا مف مخترعات وا 

نموًا سرطانيًا . كما أف وضع حروؼ العربية فى مجموعات ىى المخارج مف الجسـ 
ما بيف جوؼ وحمؽ ولساف وشفتيف مع األخذ فى اإلعتبار وجود األسناف بمختمؼ 

يا أو كميا فكأف الجسـ آلة موسيقية وصاحبو ىو العازؼ عمييا، ويقدر أنواعيا بعض
ميارتو وخبرتو فى إخراج كؿ حرؼ مف مخرجو والنطؽ بو مستوفيًا صفاتو يكوف 
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اء حديثو وبياؤه مف الجية الشكمية أو المظيرية. ويشرؼ عمى ذلؾ وينظمو قواعد فص
يرىا وموسع أقطارىا وحافظيا مف ؿ المغة ومظصالكريـ أ آفالتجويد التى عنى بيا القر 

الضياع، وليذه المخارج والصفات أنفع المزايا وأجؿ الخدمات. فقد يحؿ حرؼ مف 
نفس المخرج محؿ ُمجانسو فيشتركاف فى المعنى العاـ ويفترقاف فى المعنى الدقيؽ 

، و يكوف تناقض فى صوقب ضالمقيد مثؿ سعد وصعد، ومثؿ قضـ وخضـ وقب
ط، أو يكوف اإلحالؿ لمجرد سيولة فى النطؽ ويسر فى التمفظ ت وقننالمعنى مثؿ ق

، واصطبر، وزنو كؿ منيما "افتعؿ" وليس "افطعؿ" وقد أحيمت التاء ىاصطفو مثؿ 
طاء لمجاورتيا حرفًا عمويا مثميا وىو الصاد بينما التاء حرؼ استفاؿ، فالصفات ىنا 

 تقـو بدور كبر جنبًا إلى جنب مع مخارج الحروؼ.
 

 يكوف اإلحالؿ قائمًا بؿ ىو الميؿ أو ما يسمى باإلمالة أو اإلضجاع وىو وقد ال 
أف تنحو بالفتحة نحو الكسرة، ولإلمالة دور بارز وفعاؿ فى إيضاح المعنى وتبياف 
القوؿ حتى لو تجاوز القارئ مف القراء العشرة المتواترة فى قراءاتيـ أسس االختيار 

ر لـ يكف معيودا بالنسبة لو كما حدث فى الذى بنى عميو قراءتو إلى اختيار آخ
قراءتى أبى عمرو البصرى ويعقوب الحضرمى، فاألوؿ يقمؿ ذوات الياء عمى وزف 

عمى وُفعمى( فاألولى جمعت فى القرآف الكريـ فى أحد عمى وف  فعمى ثالثية الفاء )ف  
ضى، عشر موضعًا وىذه المواضع ىى: "السموى، الموتى، التقوى، النجوى، القتمى، مر 

عى، طغوى، ويحيى" أما الكممات مكسورة الفاء فيى اربعة ال غير: ر دعوى، شتى، ص
عمى ىذا وبمغت  تضـ فاؤىا فرب يزى، وعيسى"، بينما الكممات التىضسيما، إحدى، 

العشريف وىى: "موسى، أنثى، الدنيا، قربى، الوسطى، القصوى، العزى، الوثقى، 
ؤيا، طوبى، المثمى، السواى، زلفى، سقيا، الحسنى، األولى، السفمى، العميا، الر 
؟ إنيا عمى وزف أفعؿ، ومع ذلؾ فإف أبا  ءالرجعى، وعقبى. فأيف "اعمى" مف ىؤال

ى يقمؿ اليائى فى"فعمى" مثمث الفاء، والتقميؿ أف تنحو بالحرؼ منحى بيف ذعمرو ال
مى" األولى فى الفتح واإلمالة دوف الوصوؿ إلى األخيرة وىى اإلمالة ػ نراه قد أماؿ "أع
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سورة اإلسراء مف قولو تعالى: "ومف كاف فى ىذه أعمى فيو فى اآلخرة أعمى وأضؿ 
ميؿ (" وشاركو فى ىذا يعقوب الحضرمى الذى ال يميؿ وال يقمؿ، وكالىما يُ 72سبياًل )

األولى ويفتح الثانية فمـ ىذا الوضع؟ إف كممة "أعمى" األولى فى اآلية الكريمة مف 
بينما الثانية اسـ تفضيؿ وتفسر اآلية عمى ىذا النحو: ومف كاف فى ىذه ألفاظ العيوب 

الدنيا مكفوؼ البصر فيو فى اآلخرة أكثر عمى أى أنو عمى عف الحؽ فى دنياه 
فحاؽ بو العمى فى أخراه بدرجة أشد، قاؿ تعالى فى سورة طو: "ومف أعرض عف 

( قاؿ رب لـ حشرتنى 024ذكرى فإف لو معيشة ضنكا ونحشره يـو القيامة أعمى )
( قاؿ كذلؾ أتتؾ آياتنا فنسيتيا وكذلؾ اليـو تنسى 025أعمى وقد كنت بصيرا )

( فمننظر كيؼ كاف القرار بتعديؿ اإلختيار فى ىذا الوضع بالذات ػ وكميـ مف 026)
 رسوؿ اهلل ممتمس ػ إنو قد جاء لمغزى يخدـ بو معنى. 

 
مثؿ  ر والتنغيـ فيؿ فى العربيةببالنت أخرى ما يسمى اوقد يقوؿ قائؿ: إف فى لغ 

ذلؾ؟ نقوؿ : إف العربية رغـ ثرائيا العريض بمشتقاتيا ومفرداتيا التى التعوزىا إلى 
كما ىو  suffixesأو سميا سوابؽ وال تقتصر إلى لواحؽ  Prefixداة تصدير أو سبؽ أ

 ت أو بعض المغات األخرى لكى ال تتوقؼ عف مالحقة متطمباتاالحاؿ فى المغ
بيا أيضًا نبر وتنغيـ  -ة المعاصرة يالكشوؼ والمخترعات التى تفرض وجودىا المدن

خمؼ أ بو ما قر  -وىو ما قد يحيؿ الفعؿ اسما أو االسـ فعال  - البنر –ومف أمثمة 
وىو نفسو ولكف بقراءة مستقمة حتى ُعد عاشر القراء المتواترة قراءتيـ  حمزةيا عف و را

ؿ: قاؿ عفريت مف الجف أنا آتيؾ بو مماجاء ى سورة الن أو صحيحة السند مع الشيرة
(، قاؿ الذى عنده عمـ مف الكتاب أنا آتيؾ بو قبؿ أف 79قبؿ اف تقـو مف مقامؾ )

ف فتحت 41يرتد اليؾ طرفؾ) ( فكممة "آتيؾ" إف أميمت أعطت معنى الفعؿ المضارع وا 
أحضرىا لؾ" وفى  كانت اسـ فاعؿ والفتح أظير مف اإلمالة ففى األولى تعنى "أنا

الثانية "أنا آت لؾ بيا ال محالة" فاسـ الفاعؿ أكثر فاعمية ودواما واستمرار مف الفعؿ 
قطع ويتجدد، أما التنغيـ فيستغنى بالصوت عف الكتابة وبالنطؽ عف نالمضارع الذى ي
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الكممة المدونة. فمما عبر بو الشيخ الشعراوى فى خواطره ولقاءاتو عندما عرض 
ا ابراىيـ ػ عمى نبينا وعميو الصموات والتسميـ فى سورة األنعاـ: فمما جف تجارب سيدن

(، 77(، فمما رأى القمر بازغا قاؿ ىذا ربى" )76عميو الميؿ رأى كوكبا قاؿ ىذا ربى" )
(" . قاؿ الشيخ لـ تكف كمماتو 78فمما رأى الشمس بازغة قاؿ ىذا ربى ىذا أكبر )

ىاش المعبر عنو باالستفياـ واالستفسار، كأف يأتى موحية باالخبار بؿ بالتعجب واالند
خطيب قصير تراه الخطيئة فتعبر عف دىشتيا لقصره فتقوؿ ىذا خطيبى؟! إال أف 

 النياية لكؿ آية تستبعد ما تصوره الشيخ الفاضؿ رحمو اهلل وطيب ثراه وأخمد ذكراه.
  

ترؾ المفظى مثؿ ثـ إف الثراء العريض الواسع الفسيح الممتد لمغة العربية بالمش
"العيف" ومف معانييا : عيف الماء، والوجيو والجاسوس والذىب والفضة واألخ الشقيؽ 
والشمس، وكذلؾ "الديف" الذى مف معانيو الحساب والجزاء والقانوف والنظاـ وحسف 
ف كاف فى بعض المغات األخرى مثؿ ذلؾ ولكف  السموؾ واتباع القواعد الصحيحة، وا 

بمعنى جنيو وبمعنى رطؿ، وفى  poundنجميزية عمى سبيؿ المثاؿ بدرجة أقؿ، ففى اال
اب ولكف ىؿ تقتصر العربية عمى المفظ دوف تبمعنى جنيو وبمعنى ك livreالفرنسية 

 المعنى؟ أنظر قوؿ الشاعر: 
 

 ادىو ج اويرعاه من البيد    0000   يرى اليكم سراعى النجم فى أ
 

تداء بو وتعرفًا عمى طريقو مف خاللو أى أف الشاعر ينظر النجـ فى السماء اى
ويقـو فارسو برعى النجـ الذى ىو النبت بال ساؽ وكما نرى فالمشترؾ المفظى ىو 
ف كاف ذلؾ فى المغات األخرى إال أنو ليس  التعبير بمفظ واحد عف عدة مدلوالت .وا 

يزية بالشيوع أو الذيوع أو االنتشار المشاىد فى العربية، ومف امثمة ذلؾ فى االنجم
capital  .بمعنى عاصمة. وىى أيضا راس الماؿ، فالعاصمة رأس البمد، وكالىما رأس 

 
رىا مف المغات يأال يكفى ىذا شاىد عمى رحبة العربية وسعتيا إذا قورنت بسعة غ 

أحرؼ كؿ لغة ؟ . نعـ عدد حروؼ العربية  دأـ أننا فى حاجة إلى االستشياد بعد
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التحصيؿ أو عسيرة المناؿ والقبوؿ، فحروفيا تقؿ  ليست بالكثرة التى تجعميا صعبة
عف الثالثيف ولكف كؿ حرؼ بعشرة فيو يفتح ويكسر ويضـ ويسكف وثالثة التنويف 
عوضا أو تنكيرا أو نحوىما وثالثة التضعيؼ، فانظر كـ تستوعب وكيؼ تستوعب ما 

اسما عمى يدخميا ويمج فييا مف معاف، ناىيؾ عف أف ىذه المغة الجميمة عندما تطمؽ 
مسمى فانما تبيف صفاتو وخصائصو، فالناس مثال مف النسياف أو األنس، والبقرة مف 
بقر الشئ والثور مف إثارتو، والغوؿ مف اإلغتياؿ وىو الكحوؿ الذى يغتاؿ العقؿ، 
وىكذا وفى التقديـ والتأخير والتبديؿ والتغير واإلحالة والتحويؿ ذخيرة معنوية نسوؽ ليا 

ماـ الكالـ .. إلخ نعـ ىذا معنى أمثمة مثؿ : خ ير العمؿ وعمؿ الخير، وكالـ اإلماـ وا 
اليو يختمؼ المعنى مسندا أو المسند  اوذاؾ معنى آخر، فعندما يكوف المسند اليو مسند

اختالفًا بينا وجذريا ولكف ىذا ال يعد بأى حاؿ تالعبا باأللفاظ بؿ تغاير فى معانى 
اقع غير الواقع الذى كنا نظف أو نتوقع مف المسميات بحيث يكوف الداللة عف و 

التعبير اآلخر والذى ال يعدو أف يأتى بقمب لمفردات الكالـ تقديما أو تاخيرا، وىذا 
والذى يعنى عمـ  Geohydrologyمشاىد فى األسموب العممى ولو داللتو اليامة مثؿ 

فاألوؿ يبحث فى ويعنى عمـ جيولوجيا المياه،  Hydrogeologyاألرضية ويقابمو  هاميال
عمـ المياه التى باألرض، والثانى يتناوؿ دراسة الجيولوجيا فيما يتعمؽ بالمياه، ومثاؿ 

وىو العمـ المعنى بالظواىر الطبيعية )الفطرية( الجيولوجية  physical geologyآخر 
فيو المنوط  Geophyysisكالجباؿ واليضاب والودياف والمحيطات والبحار .. إلخ، أما 

اسة األرض مف خالؿ استخداـ الوسائؿ الفيزيائية مف كيرباء ومغناطيسية بو در 
وتثاقمية وحرارة وموجات سيزمية مرنة وتحميالت ميكانيكية .. إلخ، فإف جاء ذكر 

Structural Geology بمثابة الجيولوجيا البنائية التركيبية وىو عمـ قامت أسسو عمى  فيو
فالمقصود بو  Geological structuresة باألرض، أما دراسة األبنية والتراكيب ذات العالق

التراكيب واألبنية الجيولوجية ذاتيا مثؿ الفوالؽ والصدوع والطيات والقباب واألحواض 
وكؿ ذلؾ نجد لو مجااًل فى العربية تستوعبو دونما عائؽ أو ضيؽ فى الحيز والمكاف 

نما سيجد رح  اوز لغتنا الى لغة أخرى.ة واتساعًا قد ال يكوف بيذا القدر إذا جبوا 
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أما الذى نقترفو فى حؽ لغتنا فيو جناية بكؿ األبعاد والمقاييس وليذا تمضى 
حياتنا سريعة ومتالحقة إلى الوراء فى ىذا العصر، حيث تخمى األىؿ عف لغتيـ 

سر عمى خسر، فيؿ يعقؿ أف يكوف فى شارع بخ واومصدر ذكرىـ وشرفيـ فباء
ب كتب عميو بالعربية باج سنتر؟ قاليا عمى المأل األستاذ األزىر، محؿ لبيع الحقائ

الراحؿ الدكتور رشدى فاـ وأنا أقوؿ واهلل حراـ. وأماـ بيتنا فود سنتر، وقد يكوف مف 
أسماء صاحبو ومديره عنتر، ويقوؿ الدكتور محمد عماره، المفكر اإلسالمى ذو اآلراء 

عندما يرى شركة إسالمكو لإلصالح غصة تنـ عف ندامة  ووفى حمق المنتقاة المختارة،
أو اسكوؿ  Instituteعـ وطـ مف أنستيتوت  اوالترميـ، وميما قمنا أو نقوؿ فما رأيؾ فيم

school  فييا المواد تدرس بغير العربية كاإلنجميزية والفرنسية واأللمانية عمى أيدى غير
يئات والمؤسسات ىـ ليجد خريجوىا فرصة ذىبية لدى الشركات واليا المؤىميف وكثير م

الالذع ليا مف كؿ  داألجنبية ثـ ىـ ينيالوف عمى تعميـ العربية بالمطارؽ، وتجد النق
زاعؽ وناىؽ وناعؽ وشاىؽ، ومف طريؼ ما يحكى أف طرؽ أحدىـ باب صديؽ 
فخرج ابنو الذى يتعمـ فى مدارس أجنبية ويسألو الطارؽ: أيف أبوؾ؟ فيقوؿ : إنو 

 صالة بصيغة المضارع مع استمرار الحدث . أى مستمر فى ال Ingيصيمنج 
 

فالعربية ػ ىكذا يقولوف ػ لغة عمميا اهلل آدـ ػ عمى نبينا وعميو الصالة والسالـ ػ 
نة. وقد جاء فى األثر: منيا أو يبتعد عنيا إال مف كاف بو ج   رفى الجنة، وال يتضر 

نة فى الجنة عربى" تعمموا العربية لثالث: ألنى عربى، والقرآف عربى، ولساف أىؿ الج
ونحف نصدؽ ما جاءنا بو النبى األمى، صمى اهلل عميو وسمـ، ويشيد عمى حسف 

 26يـ فريد تادرس، وذلؾ فى أىراـ األحد مموقعيا عمى المساف، شاىد ىو األستاذ ح
ؿ كالما بال و وكاف أوؿ الصيؼ، إذ يق 20/6/0998ػ   0409( صفر سنة 27)

ورؽ الدكتور شعباف عبد العزيز عف تقرير حديث مواربة أو زيؼ عف صديقو عمى ال
لممجمس الثقافى فى لندف أف المغة العربية ستصبح عالمية بفضؿ عوامؿ ومتغيرات 
سكانية وسياسية واقتصادية سيشيدىا العالـ فى النصؼ األوؿ مف القرف القادـ 
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ؤىؿ )الحالى(، وقد أخطأ التقرير )ىكذا يقوؿ تادرس( فىالكشؼ عف السبب الذى سي
العربية لكى تصبح لغة عالمية، وكاف توضيحو عف سبب عالميتيا فى الحاضر 

اية وأكثرىا مرونة، وأقدرىا فت كاوالمستقبؿ أنيا تعد بإجماع عمماء المغة أعظـ المغ
ره حسف ر عمى التعبير عف مختمؼ فنوف القوؿ، وضرب مثال باأللفاظ المستعممة كما ق

تقمبات التى أفصح عنيا كتاب "العيف" لمخميؿ بف " وفقا لمتاج العروسالزبيدى فى "
ى أشرنا إليو سمفا ػ وىى إلى جانب ذلؾ ػ أكثر لغات العالـ تأحمد الفراىيدى ػ وال

أصواتا ومقاطع إذ بيا ثمانيةوعشروف حرفا غير مكررة بينما فى االنجميزية ػ وأخريات 
مترجـ الياذه ماف البستانى يحرفا كرر بعضو. ومف ىنا وصؼ سم  26غيرىا ػ 
وىيدروس عمى عمو شأنيا لـ تقـ لمغة اليونانية دعامة ثابتة حتى فى  ،ىوميروس

 بمدىا.
  

لكف القرآف الكريـ وحد لغة قريش فى بالدىـ وأذاعيا بيف المميار وربع المميار 
مميونا فقط ىـ العرب وألف المغة العربية ىى كؿ ما تقدـ اختارىا اهلل  221مسمـ وليس 

 ة القرآف الكريـ تشريفا لمعرب وتكميفا فى الوقت نفسو .تعالى لغ
  

ذا كانت المغة العربية ك ـ ىى ىويتيـ وقوميتيـ ودعامة ثقافتيـ، و لؾ ولغة القذوا 
والحفاظ عمييا ىى الحفاظ عمى الماضى والحاضر والمستقبؿ، فثمة سؤاؿ حير 

يو سؤاال محوريا ذلؾ األستاذ حميـ تادرس ولـ يجد لو عنده إجابة مقنعة وقد أطمؽ عم
ىو ! لماذا تنشئ وزارة التعيـ فى كؿ مدينة وحى عمى أرض مصر المحروسة مدارس 
لغات حكومية مف الحضانة إلى الثانوى تمقف تالميذىا شتى المعارؼ والعمـو بمغة 
أجنبية )باالضافة الى كميات الجامعة التى استبدلت االنجميزية والفرنسية بالعربية( ؟ 

رة يا أستاذ حميـ تادرس فالماؿ يموى أعناؽ يمعروفة ومألوفة وال تدعو الى الحواالجابة 
الرجاؿ وتييئة الخريجيف لمعمؿ بالسفارات والييئات األجنبية ىدؼ غاؿ، بالمخالفة إلى 
ما انتيى اليو عمماء المغة والتربية واالجتماع والصحة النفسية وتوصيات مجمع المغة 

ف تمقيف تالميذ المدارس العمـو والمعارؼ بمغة أجنبية مف العربية مف االجماع عمى أ
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شأنو أف يضعؼ أو حتى يضرب ىويتيـ وقوميتيـ ويعطؿ نموىـ المغوى ويولد فييـ 
خوانيـ ويتخاطب بيا  شعورا خفيا بأف المغة العربية التى يتحدث بيا آباؤىـ وأمياتيـ وا 

ـ التى تشكؿ المغة دعامتيا المعارؼ والعمـو وأف ثقافتي ؿالناس ليست مؤىمة لتوصي
التى تستعمؿ لغتيا فى التعميـ ومف ثـ يزوروف لغتيـ القومية  ةىى دوف الثقافة األجنبي

رمزىويتيـ وتركبيـ عقدة الشعور بالنقص والدونية فينزعوف "ال شعوريًا" بكؿ ماىو 
 غربى كالغراب الذى بيره ذيؿ الطاووس فانتزع ذيمو باىر األلواف وغرسو فى ظيره
فإذا ىومسخ بيف الخالئؽ فال ىو ظؿ غرابا وال صار طاووسا، وال يزاؿ السؤاؿ المحير 
يدؽ راسى كالمطارؽ )وكؿ ىذا مف آراء وتقاسيـ، األستاذ فريد حميـ(. وقد قدمت لؾ 

رس يا أستاذ حميـ تادرس، وبقى أف نتقدـ فاإلجابة عمى السؤاؿ المحير الذى يستفز وي
فيـ م  اقميف عمى المغة مف أمثاؿ الراحؿ سالمو موسى ومف خ  بنصائحؾ الغالية إلى الن

وراءه لمحط مف شأف العربية والدعوة الى التخفيؼ مف غموائيا والتخمص مف عقدىا 
 صفيف مف المستشرقيف .نوكثير ما ىـ وعمى رأسيـ غير الم

 
ومنذ سنوات دعيت معقبا عمى إحدى حمقات بمثابة ندوة عف تعميـ العربية فى  
دارس اإلعدادية فى مجمع الخالديف ػ وكاف يوميا المرحـو دكتور عبد اهلل شحاتو الم

حاضرا ػ ووجدت ىجوما شديدا عمى حروؼ المغة العربية مفاده أف الحرؼ لو ثالثة 
تيؿ بو الكممة مغاير لما يتوسطيا مختمؼ عما تنتيى بو، سأشكاؿ مختمفة فالذى ي

كاف اإلقتراح والمطالبة باستبداؿ الالتينية بيا ومف ىنا كاف التعقيد فى الكتابة بيا و 
ا أو نقصا فشكؿ الحرؼ فى أوؿ بأسوة بما أتبع مع غيرىا . قمت ىذه ميزة وليست عي

الكممة دليؿ عمى بدايتيا وفى آخرىا دليؿ عمى نيايتيا حتى ولو لـ تترؾ مسافة بيف 
غ بيف الكممتيف صارتا الكممتيف وىذا ال يتأتى بالنسبة لغيرىا بحيث إذا لـ يترؾ فرا

 كأنيما كممة واحدة . 
 

 أقطار تعتز بمغاتها :
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مف أمريكا الى  حينما كنت فى باريس فى طريقى 0977ىذا، لمستو بنفسى عاـ  
باالنجميزية  مصر وعف لى أف أسأؿ عف بعض المعالـ مكنت أسأؿ عف بعض المعالـ

موب فالمجيب إذًا قد فيـ فيأتينى الجواب بالمغة الفرنسية متضمنًا المقصود والمط
السؤاؿ ولعمو فيـ أيضًا أف السائؿ ال يجيد لغة الموقع الذى فيو ثـ إف المجيب كانت 

طار ولكف اعتزازه بمغتو وحرصو عمى قلو الصفة الرسمية ألنو يعمؿ بمحطة ال
المخاطبة بيا أدى إلى إجبار مف يريد االستفادة منو والتعامؿ معو عمى استعماؿ ما 

ولكننا نتباىى  0979وتركيا سنة  0974يراف سنة إب لديو ومثؿ ذلؾ فى ىو محبو 
منا أننا بذلؾ نكتسب رقيا وحضارة وما ىى بالحضارة ولكنو  ىماً ألسنتنا و   ى  مونفتخر ب

 تأخر وتدىور أبعد ما يكوف عف أى سمة مف سمات التحضر.
 

 أمثمة عمى اتساع المغة ورحبتها :
سات العميا فى كمية القرآف الكريـ بالسعودية يـو فى نقاش مع أحد طالب الدرا 

كنت أحد الحكاـ والفاحصيف والمناقشيف فى رسالة الدكتواره )العالمية العالية( فى 
القراءات وأظف عنوانيا كاف : "االنفرادات عند عمماء القراءات وكاف الطالب يدعى 

ف كاف ىناؾ لغات أالشيخ أميف الشنقيطى" قمت لو فرض عندما نزؿ القرآف الكريـ 
أخرى بجانب المغة العربية وعرض عمى أى منيا أف تستوعب القرآف الكريـ لما جرؤت 

كما فعؿ اهلل تعالى بعرض األمانة عمى السموات  -إحداىا أف تقـو بيذا العبء الثقيؿ 
يف أف يحمميا وأشفقف منيا" ػ وحجتنا فى ذلؾ أمثمة مف القراءات بواألرض والجباؿ فأ

 نستيميا باآلتى:
مف سورة البقرة: "الحج أشير معمومات فمف فرض فييف الحج فال  097اآلية  -3

 رفث وال فسوؽ وال جداؿ فى الحج".
قرأ ابف كثير المكى وأبو عمرو بف العال البصرى ويعقوب الحضرمى برفع  

ائيا عمى الفتح وىذه قراءة جميع الباقيف نرفث وال فسوُؽ ونصب الثالثة )ب األوليف: فال
ة كميا فإف طرقنا جانب النحو بشكؿ نالثالثة منو  شرة إال أبا جعفر الذى رفععمف ال
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مبسط قمنا إف قراءة الفتح يكوف فييا "ال" نافية لمجنس، وفى قراءة الرفع تكوف "ال" غير 
أو أنيا عاممة عمؿ ليس وبالتالى فالرفع ألف اسـ "ليس" عاممة وما بعدىا مبدأ وخبر 

ذا جئنا لممعنى وىذا ما نركز عميو ونيتـ بو أكثر مف مجرد الييكؿ النحوى  مرفوع، وا 
ماع عمى فتح "جداؿ" فيما عدا قراءة أبى جعفر المدنى ػ أف معنى "ال جقمنا إف شبو اإل

عنى "ال جداؿ" أى ال شؾ فى رفث" فال ترفثوا، ومعنى "ال فسوؽ" ال تفسقوا، وم
لئف جاء فى "أثر و موف حر  فرضية الحج، وقيؿ "ال جداؿ" أى ال تجادلوا وأنتـ مُ 

، فإننا نقوؿ : إنيا قراءات  (0)القراءات القرآنية" أف الفتح أقوى لما فيو مف نفس العمـو
قرآنية متواترة وال توصؼ باألولى أو خالؼ األولى رغـ وروده عف أبى البقاء 

وىو الجماع، "والفسوؽ" جة لمف رفع "الرفث" ػحوال (7). ويقوؿ ابف خالويو(2)عكبرىال
ا قد يكوناف فى حاؿ مف أحواؿ الحج فجعؿ "ال" بمعنى موىو الخروج عف الحد أني

"ليس" فييما، ونصب الجداؿ عمى التبرئة. ألنو يريد بو المراء والشؾ، فى تقديمو 
صاحب ")اتحاؼ فضالء أحواليا. ويقوؿ  تعرؼ مف وتأخيره عمى ما كانت العرب

ىػ .  0007البشر فى القراءات األربع عشر" لمشيخ أحمد الدمياطى الشيير بالبناء ت 
رواية عمى محمد الضباع( : بناء الثالث وىو " ال جداؿ" عمى الفتح عمى معنى 

 االخبار بانتفاء الخالؼ فى الحج ألف قريشا كانت تقؼ 
 ػػػػػػػػػػػػػ

معهد االرباد العرىب فرع لبنان ػ بريوت  قيةالقراءات القرآنية ىف تطور الدرس النحوى للدكتور عفيف رمشأثر  (1)
 .  1978ط أوىل 

 .51، 55ص  1جػ  نن بو الرمحإمالء ما م   (2)
، 75ص  1971ات السبع" ربقيق الدكتور عبد العال سامل مكرم، دار الشروق بريوت سنة ء"احلجة ىف القرا (3)

71. 

الخالؼ بأف أمروا أف يقفوا كغيرىـ بعرفة. وىناؾ أيضًا مف  المشعر الحراـ فرفعب
معانى : "ال جداؿ" مرفوعة وىى عند أبى جعفر فقط أى ال يكف ىناؾ جداؿ كالذى 
يدور اآلف ويحدث لفظًا يروجو المنافقوف والذيف فى قموبيـ مرض والمرجفوف أال 

ى نصوص عجزوا عف فيميا الصحيح وال يقتصرط الحج عمى زماف معيف استنادًا إل
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يؽ المكاف بأىمو وكأنيـ أرادوا بذلؾ أف يكوف الحج أشبو ضعمى مكاف بعينو حتى ال ي
بالموندياؿ يتوزع حجاجو عمى بقاع وأصقاع كثيرة فإذا حدث فقد فقد صفة المؤتمر 

مزه الورع العالمى الذى أراده اهلل وارتضاه، أما عف ذكر التبرئة فقد جاء بيا وجو عف ح
وىو أيضًا منقوؿ ومتواتر عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ػ ويسمى مد التبرئة أو 
أنو يقصد بو اإلستبعاد والتنزيو، فمحمزة فى "مد "ال" النافية لمجنس وجياف: أحدىما 
المد الطبيعى المتعارؼ عميو والذى أفادنا عمماؤنا أف "الذىال يمد المد الطبيعى طبيعيًا 

 عنو :بى ير طبيعى" وىذا ما التـز بو حمزه ػ قاؿ الشاطفيو غ
 . إمامًا صبورًا لمقرآن مرتاًل".وحمزه ما اذا كان، من متورع .

 
رة عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عيو وسمـ ػ ضعؼ ىذا المد تواضاؼ اليو نقال بأسانيد متوا

ما قد يشاع "أبدا" لمتبرئة ػ كما قمنا ػ ولنا فى زعيـ عربى سابؽ تشبيو فى تأكيده لنفى 
يد ػ وأفرادىا فى القرآف ثالثة وأربعوف: ذلؾ الكتاب ال ريب ػ ببتشديد الباء لتأكيد التأ

ال  -سبحانؾ ال عمـ لنا )وأيضا قالوا ال عمـ لنا إنؾ أنت عالـ الغيوب( الشية فييا 
الؽ )وكميا فى خوال فسوؽ، وال جداؿ، ال طاقة ػ ال  -ال عدواف، فال رفث  - جناح

ال غالب )فى األنفاؿ(، ال خير )فى  -فى سورة المائدة القوسيف  سورة البقرة والتى بيف
النساء(، ال كاشؼ )فى أكثر مف موضع(، ال مبدؿ لكمماتو )فى أكثر مف موضع(، ال 
، ال عاصـ،  شريؾ، فال ىادى )األعراؼ(، ال ممجأ )التوبة(، ال تبديؿ، فال راد، ال جـر

وف الداعى ال تبع، ال مساس، ال عوج )يمرد، ال معقب، ال قوة ال ، تثريبكيؿ، ال الف
سورة طو(، فال كفراف، ال برىاف، ال بشرى، ال خير، ال قبؿ، ال  018اآلية ) عوج لو(

، ال حجة )ال  مقاـ، فال فوت، فال ممسؾ، فال مرسؿ، فال صريخ ليـ، ال ظمـ اليـو
( )سورة ىمكناىـ فال ناصر ليـأ)(، ال مولى، فال ناصر 05حجة بيننا وبينكـ الشورى 

كال ال وزر. وليس منيا "ال خوؼ" ونحوه مف المنوف  محمد صمى اهلل عميو وسمـ(،
المرفوع ألف فى المنوف المرفوع خالفا بيف النحويف فى كونو تبرئة أو مشبيا لميس 

 ( .40اؼ ىامش ص حال تإومذىب حمزه ىو الثانى كما ىو مذىب الجميور أ.د. "
 



 د. أمحد زلمد صربىأ.                                                                   ىف التعامل بلغة العرب بلوغ األرب

311 

( مف سورة األنعاـ: "وكذلؾ نفصؿ اآليات ولتستبيف سبيؿ المجرميف" 55ة )اآلي -2
وبرفع "سبيؿ" يعنى يتضح ىذاالسبيؿ وال يشوبو لبس أو غموض ويقرأ برفعو جميع 
القراء العشر فيما عدا المدنييف نافع وأبو جعفر المذيف يقرآنو منصوبا وبالتالى يكوف 

ح أنت سبيؿ المجرميف وتكوف ضػ أى تستو  سمـالكالـ موجيا لمنبى ػ صمى اهلل عميو و 
ر "السبيؿ" وتأنيثو فالتذكير يعمى عمـ بما يعمموف ويقترفوف ويخططوف ويجوز تذك

ه والكسائى وخمؼ العاشر كما جاء فى قولو تعالى فى ز اختيار األصحاب الثالثة حم
ف يروا سبيؿ الغ ف يروا سبيؿ الرشد ال يتخذوه سبيال وا  ى يتخذوه سورة األعراؼ: "وا 

و ىو حفص إذ أف الراوى شعبة عف عاصـ ا( ويبقى بعدىـ ستة قراء ور 04سبيال .." )
الذى يشارؾ حفصا الرواية عنو ينضـ فى اختياره إلى األصحاب الذيف ذكرنا ػ يؤنثوف 
فى اختيارىـ كممة "سبيؿ" لجواز التأنيث أيضا قاؿ تعالى فى سورة يوسؼ ػ عمى نبينا 

ىذه سبيمى أدعوا الى اهلل عمى بصيرة أنا ومف اتبعنى قؿ ـ ػ "وعميو الصالة والسال
 ( .018وسبحاف اهلل وما أنا مف المشركيف)

 
( باأللؼ، ومثميا 01جاء فى سورة األحزاب قولو تعالى: "وتظنوف باهلل الظنونا ) -1

عنا ( وقالوا ربنا إنا أط66)فى آخر السورة : يقولوف يا ليتنا أطعنا اهلل وأطعنا الرسوال
( ورغـ أف ىنا ثالث قراءات: األولى لنافع وابف 67سادتنا وكبراءنا فأضمونا السبيال)

عامر وأبى بكر )شعبة عف عاصـ( وأبى جعفر يقرأونيا بألؼ بعد النوف والالـ وصال 
ووقفا لمثالثة وبيذا رسمت الكممات الثالث، أما ابف كثير وحفص والكسائى وخمؼ عف 

 ؼ دوف الوصؿ والباقوف يحذفيا فى الحاليف ألنيا ال أصؿ ليا.نفسو فيثبتونيا فى الوق
ومع ذلؾ نجد مف يقولوف قوال عظيما مثؿ قوليـ اتباعا لمرسـ وكأف الرسـ ىو  

الفيصؿ وعميو المعوؿ وىذا باطؿ والقراءة سابقة عمى الكتابة وقوليـ إجراءا لمفواصؿ 
فى أما ابف السميف فى الدر ة األسانيمجرى القوافى فى ثبوت ألؼ االطالؽ وىذه ثا

نى  الثميف فقاؿ: قوليـ تشبييا لمواصؿ بالقوافى ال أحب ىذه العبارة فانيا منكرة لفظا، وا 
أتفؽ مع صاحب "اتحاؼ فضالء البشر فى القراءات األربع عشر" فى قولو: ىذه 
األلؼ تشبو ىاء السكت ومنيـ مف أبقى عمييا وصال ووقفا أو وقفا فقط وأما مف 
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ولو شئنا تعميال معنويا لقنا إف القرآف  فعمىاألصؿ، ىذا ىو التعميؿ المادى  حذفيا
الكريـ ال يعتريو اضطراب وال يتأثر باضطرار كالذى يعانى منو الشعر واصحابو" وما 

( لينذر مف كاف حيا 69عممناه الشعر وما ينبغى لو إف ىو اال ذكر وقرآف مبيف)
نما اإلضطراب قصي ( سورة71ويحؽ القوؿ عمى الكافريف) القرآف عمف وقفوا  وس وا 

لسنة البعض دوف اآلخريف فمماذا أىذا الموقؼ وعانوا مف ىذه الشدة فظير ذلؾ عمى 
الكريـ أو عبر عنيـ بقولو: "وتظنوف باهلل الظنونا" "ىنالؾ ابتمى  آفقاؿ ليـ القر 

غموف بينيـ فى المؤمنوف وزلزلوا زلزاال شديدا" فاالعداء محيطوف بيـ مف الخارج ومتغم
ذ يقوؿ المنافقوف والذيف فى قموبيـ مرض ما وعدنا  الداخؿ ويتيكموف عمييـ عالنية "وا 

ذ قالت طائفة منيـ يا أىؿ يثرب ال مقاـ لكـ فارجعوا 02اهلل ورسولو إال غرورا) ( وا 
ويستأذف فريؽ منيـ النبى يقولوف إف بيوتنا عورة وما ىى بعورة إف يريدوف إال 

و دخمت عمييـ مف أقطارىا ثـ سئموا الفتنة آلتوىا وما تمبثوا بيا إال ( ول07فرارا)
( 05كانوا عاىدوا اهلل مف قبؿ ال يولوف األدبار وكاف عيد اهلل مفعوال") د( ولق04يسيرا)

فيـ "يـو تقمب  -والعياذ باهلل فحدث عنو وال حرج  - أما اضطراب أىؿ النار فى النار
( وقالوا ربنا إنا أطعنا 66)تنا أطعنا اهلل وأطعنا الرسوالوجوىيـ فى النار يقولوف يا لي

( ومنيـ مف قاليا وفقا لمنظاـ المتبع واشارت الى 67وف السبيال)ضم  أسادتنا وكبراءنا ف
عت بيف فواصؿ وقذلؾ القراءات األخرى ولدينا فى سورة النساء كممة "السبيؿ" وقد 

ذيف أوتوا نصيبًا مف الكتاب يشتروف تنتيى باأللؼ وىى قولو تعالى: "ألـ تر إلى ال
( بؿ إف سورة األحزاب ذاتيا قد جاء فى 44الضاللة ويريدوف أف تضموا السبيؿ")

( ولـ نجد فييا فاصمة أخرى إال 4مستيميا: "واهلل يقوؿ الحؽ وىو ييدى السبيؿ")
ءت وتنتيى باأللؼ حتى ولو كاف بديال عف تنويف، فماداـ اهلل تعالى ىو قائميا فقد جا

عمى أصميا دوف اضطراب كما ىو حادث مف قائمييا حاؿ الشدةوالكرب والوقوع وسط 
المصاعب والتعب. وكما قمنا نجد المعاىديف ألىؿ المدينة مف الييود قد تخموا عنيـ 

يدىـ: يعدنا ردفىيذه الفترة العصيبة وزاد مف آالـ المؤمنيف تيكـ الييود المنافقيف بت
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ف أحدنا ال يستطيع قضاء حاجتو، وفى سورة الفرقاف  محمد ممؾ كسرى وقيصر وا 
 (" والسورة كميا مختـو آياتيا باألتقات.07أيضا" أـ ىـ ضموا السبيؿ)

 
 ىألقيتيا بالجامعة االسالمية عندما كنت أستاذا بإحدى كمياتيا وى ضرةاحفى م -1

صؿ كمية القرآف الكريـ وفى ندوة عامة وكاف عنواف المحاضرة "إعجاز وبياف فوا
ف الكريـ"، ومف الجناس غير التاـ قولو آوجو لى سؤاؿ عف "الجناس فى القر  "القرآف

( وفيو يختمؼ نوع الحروؼ 76وف عنو")أيوف عنو ويننتعالى فى سورة األنعاـ: "وىـ ي
مخرج واحد وىو ا وبما أف الحرفيف المختمفيف متقاربيف أو بمعنى أدؽ متجانسيف ألنيم

و اليمزة والياء سمى ىذا النوع مضارعا، ومثمو أيضا قولو الحمؽ الذى يخرج منقصى أ
تعالى فى سورة غافر "المؤمف": "ذلكـ بما كنت تفرحوف فى األرض بغير الحؽ وبما 

(، أما إذا تباعد الحرفاف فى المخرج مثؿ قولو تعالى فى سورة 75كنتـ تمرحوف")
نو عمى ذلؾ لشييد) نو لحب الخير لشدي7"والعاديات": "وا  (، وعندنا قولو تعالى 8د")( وا 

ذا جاءىـ أمر مف األمف أو الخوؼ أذاعوا بو") ( وىذا النوع 87فى سورة النساء: "وا 
يسمى "الحقًا" إال اف الجناس التاـ الذى لـ يدر بخمدى آنذاؾ وىو مثؿ قولو تعالى فى 

ذلؾ ( يقمب اهلل الميؿ والنيار إف فى 47سورة النور: "يكاد سنا برقو يذىب باألبصار)
تشير بؿ تنفى صراحة  (0)( واذا كتب البديع التى درسناىا44لعبرة ألولى األبصار")
األولى داللة عمى نواتج األعيف بينما الثانية ػ ومف سياؽ اآليتيف عمى أف "األبصار" 

 إلى نواتج القموب، وىذا يحفزنى إلى التفكير فى اختيار "الصدر" الذى يجمع شمؿ
فى ى دنى الثانى والمدرسة المكية فى عدد اآلموال ىى األولالمدرستيف" مدرسة المدن

األخرى )حسب  أف عدد أى سورة النور اثناف وستيف آية فى حيف عدتيا المدارس
 التقسيـ ثالث مدارس أو اربعة( أربعا وستيف آية اذ يقوؿ الشاطبى فى ناظمة الزىر: 

 
 األصل لمصدر.. باألبصار أسقطها و .مصدره . ناتوفى النور دم سمحا وثن
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طبقا لحساب الجمؿ حيث العدد أربعة يقـو بو  64ورمز "دـ سمحا" تمثؿ العدد  
ذا وصمنا لمياء وىى تمثؿ العشرة كانت  حرؼ الداؿ مف "أبجد" فيى رابع الحروؼ وا 

 61ف = ي" وىو السسعفصفى كممف، وأوؿ " 71وبعدىا  21الكاؼ ممثمة لمرقـ 
إلييا ار ػقط "الصدر" ويمثؿ المدارس الثالثة المش، ولكف لماذا اس64فتصير الجممة 

 ثـ كممة  ."(2)اآلصاؿو  (76األية) دو واآلصاؿ" جزء مفػبح لو فييا بالغػ"يس
 ػػػػػػػػػػػػػ

( طبقا للعد الكوىف. ومن ىذه الكتب 44)مصحف قالون(، ) ( طبقا للعد ادلدىن األول42ية )اآل (1)
حيث جاء  88سيد حسن، مصطفى السيد جرب ص لود ا"دراسات ىف علم البديع للدكتورين زلم

عن ىذا ادلؤلف نصا: اجلناس ىف اآلية الكرمية بني "األبصار واألبصار" األبصار األوىل دبعىن البصر، 
 والثانية دبعىن العقول، وىنا نقول إن العد ىف مجيع ىذا البحث طبقا للعدد الكوىف أو ادلدرسة الكوفية. 

ح" فيصري الفعل مبنيا ر عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فتح الباء ىف "يسب  من القراء من اختا (2)
للمجهول أو ادلفعول ومنهم من كانت قراءتو ىف اختياره عن الرسول صلى اهلل عليو وسلم بكسر الباء 

عامر ن " فيصري الفعل مبنيا للمعلوم أو الفاعل واجملموعة الىت وقع عليها االختيار األول ىو ابح  "يسب  
باقى  أما بادلسِبح وافتحوا .. لشعبو والشام -زرى الشامى وشعبو راويا عن عاصم الكوىف، قال ابن اجل

العشرة فاختاروا الثانية. وبناء الفعل للمجهول أن غياب الفاعل يثري االىتمام ويدعو اىل التساؤل: 
 قبون ومنتظرون،ىم الذين يسبحون؟ فيأتى إجابة ىم ذلا مرت من ىو الذى يسبح؟ أو من

األبصار األولى بحيث لـ تعد ىذه الكممة رأس آية عندىـ فيذا ما حيرنى حتى أزاؿ 
ىذه الحيرة مجانستيا لألبصار الثانية ألف الجناس: اتفاؽ المفظيف فى النطؽ 

( آية واحدة ػ كما ىو مفيـو مف 44(، )47واختالفيما فى المعنى. فإذا كانت اآليتاف)
سيمت المقارنة وأمكف العثور فى سيولة ويسر عمى موضع  - نورى الآلعد "الصدر" 

ف أحيط بسياج مف الدقة كعيدنا بما درج عميو التعبير  الجناس، والوصوؿ الى معناه وا 
 المعجز فى جميع أساليب القرآف الكريـ.

 
وتتضافر المغة العربية مع الفقو اإلسالمى تحت مظمة النسؽ القرآنى ليخرج مف  -1

اد حكـ دقيؽ يسير عميو الناس وقد شمؿ األمف مجتمعيـ البشرى إذا ىـ ىذا اإلتح



 د. أمحد زلمد صربىأ.                                                                   ىف التعامل بلغة العرب بلوغ األرب

311 

ومزاياه، قاؿ تعالى فى سورة المائدة: وكتبنا  سعوا الى تطبيقو واإلستفادة مف حسناتو
عمييـ فييا أف النفس بالنفس والعيف بالعيف واألنؼ باألنؼ واألذف باألذف والسف بالسف 

 فيو كفارة لو.(، فمف تصدؽ بو 45والجروح قصاص")
 

 ػػػػػػػػػػػػػػ
، واألبصار وشغلت عا ولو تصورنا ىف احلى فاتنة غاثية يتمناىا زوجة كل شاب وقد مألت عليهم االمس =

منهم العقول والقلوب وشغفتهم حبا وىياما، وشوقا وغراما، فآذاهبم ينبأون خبطبتها أو زواجها فلو 
ول، أما إذا جئ بصفة اجملهول، فان أمطار فعقصري ادل أبيح بامسو لكان األثر ادلرتتب على ىذا اخلرب

األسئلة هتطل: أىو قاروىن الثروة حىت قال الذين يريدون احلياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون 
اب إذا اجملإنو لذو حظ عظيم"، وانظروا كم من التأكيدات ىف مثل ىذا التعبري. أىو ادللىب إذا ما دعا و 

ة منو تنقلب الدنيا رأسا على عقب كالذى" قال رب أغفر ىل وىب ىل ملكا ال ينبغى ما أمر، وباشار 
( 36( فسخرنا لو الريح ذبرى فأمره رخاء حيث أصاب)35ألحد من بعدى إنك أنت الوىاب)

بغري فامنن أو أمسك ( ىذا عطاؤنا 38( وآخرين مقرنني ىف األصفاد)37والشاطني كل بناء وغواص)
( سورة ص، أى أن الدنيا واآلخرة كليهما كانتا 45دنا الزلفى وحسن مآب)( وإن لو عن39حساب)

ال بادللك العادى فتنعتو لق األخيلة ىف مجالو من نصيبو. أم أنو يوسفى احلسن والوسامة حبيث رب
 ولكن بادللك الكرمي ؟!

وفى اآلية الكريمة ثالث قراءات: بنصب المطوفات جميعيا، وبرفع "العيف" وما  
ىى قراءة الكسائى وبرفع "الجروح" فقط وىى قراءة ابف كثير وأبى عمرو وأبى بعدىا و 

جعفر أما القراءة بنصب المعطوفات جميعيا فقرأ بيا الباقوف الستة بعد مف ذكروا 
وىـ: نافع وابف عامر، والكوفيوف الثالثة حمزة وعاصـ وخمؼ العاشر ويعقوب 

 الحضرمى.
  

نية "لممسائؿ النحوية فيقوؿ: الحجة لمف ويتعرض صاحب "أثر القراءات القرآ
نصب "النفس" ورفع ما بعدىا وىو الكسائى، أف النفس منصوبة بأف ، "بالنفس" 
ذا تمت "أف" باسميا وخبرىا كاف ما بعدىا المبدأ والخبر مستدال بمؾ عمى  خبرىا. وا 
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طوؼ ( )وذلؾ برفع المع7قولو تعالى فى سورة التوبة: "أف اهلل برئ مف المشركيف")
 وىو "رسولو" واستكماال ليا نقوؿ "ورسولو كذلؾ" تقديرا . 

 
ف كانت حرفا فيى شبيية بالفعؿ وا  والحجة لمف نصب إلى آخر الكالـ أف "أف"  

الماضى لبنائيا عمى فتح آخرىا كبنائو، وصحة كناية اإلسـ المنمصوب فييا كصحة 
المنزلة، وكاف االسـ األوؿ كنايتو فى الفعؿ اذا قمت )ضربنى وأننى( فمما كانت بيذه 

 منصوبا بيا، كاف حؽ المعطوؼ بالواو أف يتبع لفظ ما عطؼ عميو إلى انتيائو.
 

 -والحجة لمف نصب الكالـ ورفع "الجروح" أف اهلل كتب فى"التوراة" تعالى شأىد  
واهلل أعمـ  -عمى بنى إسرائيؿ أف النفس بالنفس" إلى قولو "والسف بالسف" ثـ كأنو قاؿ 

لؾ "الجروح قصاص". والدليؿ عمى انقطاع ذلؾ مف األوؿ أنو لـ يقؿ ذمف بعد و  -
فيو "والجروح بالجروح قصاص" فكأف الرفع باإلبتداء أولى، ألنو لما فقد لفظ "أف" 
استأنؼ لطوؿ الكالـ ونسب ذلؾ إلى )الحجة فى القراءات السبع البف خالوية، تحقيؽ 

، د  . (016، 015ص  0970شروؽ، بيروت سنة ار الالدكتور عبد العاؿ سالـ مكـر
وقد تعرضت شخصيا عند مناقشتى إحدى الرسائؿ العممية فى كمية القرآف الكريـ  

( إلى ىذه النقطة فعزوت 2110 - 0997بالجامعة االسالمية )أثناء إعارتى بيا مف 
ىا عند اختيار قراءة نصب "النفس" فقط ورفع ما بعد -والعمـ عند اهلل  -ذؾ إلى أنو 

يكوف فناء صاحبيا وخروجو مف دنياه، أما ما تبقى بعد ذلؾ فمجرد نزع أجزاء ال 
يترتب عمييا اليالؾ. وأما رفع الجروح وحدىا دوف غيرىا فقد يكوف بسبب أف األجزاء 
األخرى مبنية ومحددة يسيؿ انتزاعيا دوف الوقوع فى المغاالة أو المجاوزة "فمف اعتدى 

( سورة البقرة، ومف ثـ 094ما اعتدى عميكـ واتقوا اهلل" .. ) عميكـ فاعتدوا عميو بمثؿ
حداث مثمو دوف زيادة أونقص بؿ  Sondeكاف المسبار  يدخؿ لبياف عمؽ الجرح وا 

 الحؽ الذى ىو أحؽ أف يتبع.
 

 : والخالصة
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ىذه المغة بحؽ وجدارة تعد أقدر المغات عمى استيعاب المادة العممية وكاف  
حممى موسى باع فى إقناع مسئوليف مف جامعة كنيتكيت ثـ  ألستاذنا الدكتور عمى

كانت ىناؾ مساع لتعاوف ىذه الجامعة فى إنشاء المركز العممى لمدراسات العربية" 
ف دؿ ىذا عمى شئ فإنما لـ يقتصر سعى األجانب  ومقره جامعة عيف شمس. وا 

أف ىذه ودأبيـ وتفكيرىـ عمى القرآف والقراءات وجيودىـ فى تحقيؽ ما ألؼ بش
نما امتد ذلؾ ليستبينوا نالقراءات التى ىى أصؿ المغة ومعي يا وسر نيضتيا وانتشارىا وا 

سبيؿ ىذه المغة الواسعة الفسيحة التى امتدت مفرداتيا ومشتقاتيا لتكوف مظمة تستوعب 
د صدؽ الشاعر الذى تحدث قوتغطى ما شاء اهلل مف محدثات عصرنا ومخترعاتو ول

 بمسانيا فقاؿ :
 

 فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتى  .. ..  البحر فى أحشائو الدر كامن أنا
 
 

*      *      * 


