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تتميز العلوم اإلنسانية بالترابط فيما بينها ،ولعلم الصرف  -كغيره من فروع اللغة العربية  -صلة بالعلوم األخرى،
ومن بينها علم الوقف واالبتداء ،الذي ترتبط بو علوم العربية ،من نحو وبالغة وغيرىما ارتباطا وثيقا ،بل إن معرفة علم
الوقف واالبتداء وفهمو وإتقانو مشروطة باإلحاطة واإللمام بهذه الفروع ،إضافة إلى صلتو المتينة بالعلوم األخرى ،مثل:
التفسير ،والعقيدة ،والفقو ،والقراءات ،فمن دون اإلحاطة بهذه العلوم ال يتأتى لدارس "علم الوقف واالبتداء" فهمو ،وال
إدراك كنهو ،يقول ابن مجاىد " :ال يقوم بالتمام في الوقف اإال نحوي ،عالم بالقراءات ،عالم بالتفسير والقصص،
وتخليص بعضها من بعض ،عالم باللغة التي نزل بها القرآن ،وقال غيره :وكذا علم الفقو"(.)1

وعالقة علم الوقف واالبتداء بغيره من العلوم ال تقف عند ىذا الحد ،بل تتجاوزه لتصل إلى درجة أن بعض مواضع

الوقف ال يعلمو إال العالم بالعربية واللغة ،فيدري أين يقطع؟ وكيف يأتنف؟ كما بيان ذلك ابن النحاس ()2؛ لذا فالدارس

لـ"علم الوقف واالبتداء" يجد العلماء قد اىتموا ببيان صلتو ببعض فروع اللغة األخرى ،كما ذكروا أمثلة كثيرة تبين تلك
الصلة ،وتوضح ذلك الترابط ،لكنهم في جانب آخر  -وبحسب اطالعي  -أىملوا بيان عالقتو بأىم فروع اللغة ،أال

وىو علم الصرف ،وىو ما ش ّد انتباىي ،ودفعني إلى التفكير في دراسة ىذه الموضوع؛ لبيان الصلة بينهما ،وتوضيح تأثير
ٍ
وتنوع
ىذا الفرع في تحديد مواضع الوقف واالبتداء في كتاب اهلل ،وما ينتج عن ىذه الصلة من
اختالف في التركيبٍ ،

في المعنى والداللة؛ لذا رأيت أن أدرسو تحت عنوان( :عالقة علم الصرف بعلم الوقف واالبتداء ،وتأثيرىا في التركيب

والمعنى :العدول في األفعال أنموذجا).
قسمتو إلى" :تمهيد ،ودراسة تطبيقية ،ونتائج" ،ىذا بيانها:
وتنظيما للعمل في ىذا البحث ،وتحقيقا ألىدافو َ
( )1القطع واالئتناف ،ص ،32 :والبرىان في علوم القرآن.343/1 :
( )2ينظر :القطع واالئتناف ،ص.34 :
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صصتو للتعريف بكل من :الوقف واالبتداء ،والعدول الصرفي ،وبيان ما يتعلق بهما.
 التمهيد :خ ا-

الدراسة التطبيقية :خصصتها لنماذج عملية؛ تبين العالقة بين ِ
العلْمين ،وتأثيرىا في التركيب والمعنى ،وقسمت الدراسة

إلى ثالثة مطالب" :األول :العدول عن الفعل المجرد إلى المزيد ،وبالعكس .الثاني :العدول عن المبني للمعلوم إلى المجهول،
وبالعكس .الثالث :العدول عن االسم إلى الفعل والعكس".
 الخاتمة :ضمنتها أىم النتائج التي توصل البحث إليها. الفهارس :اقتصرت على قائمة بأىم مصادر ىذه الدراسة ومراجعها.وسأتبع في ىذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على الجانبين النظري والتطبيقي.
واهلل  أسأل اإلعانة والتوفيق ،فهو حسبي ،ونعم الوكيل.

التمهيد:

استدعت طبيعة ىذه الدراسة أن أ َُوطِّ َئ لها بتمهيد يكون مدخال للدراسة التطبيقية المخصصة للنماذج المبيِّنة للعالقة
بين ِ
العلْمين .ويشمل التمهيد بيان مفهوم" :الوقف واالبتداء" ،و"العدول الصرفي" ،وما يتعلق بهما ،وفق اآلتي:

أوال" :الوقف واالبتداء" :تعريف الوقف واالبتداء :لغة:

ٍ
ومعان عدة ،من أشهرىا :السكوت ،يقال :وقف على الكلمة ُوقوفا ،إذا
الوقْف" في اللسان العربي دالالت
لكلمة " َ
الح ْبس ،أي :الت ْ ِ
الدار ووقافها ،إذا سبالها ،أي:
سكت ،ووقافو تَـ ْوقِيفا :علامو
مواضع الوقف .ومن معانيها ُ
َ
احبيس ،يقالَ :وقَف َ

اف ،ويأتي بمعنى :اإلمساك ،يقال :أ َْوقَف عن الشيء وتوقاف :أمسك عنو .ومن
حباسها في سبيل اهلل  ،والجمع أ َْوقَ ٌ
والمكث ،والح ْبسِ ،
س ،والسكو ُن مقابل الحركة ،وضد
والثبات،
المنع،
واالطِّالعُ ،والمعاينةُِّ ،
ُ
ُ
دالالتهاُ :
والس ُ
وار ،والتـ ُّْر ُ
َ ُ
()3
ُّ
وقفت،
قف ُوقُوفًا ،فالالزم:
الجلوس،
وو َ
والكف المطلق  ،والفعل " َوقَ َ
ُ
ف" يجيء ً
الزما ومتعديا ،يقال :وقفتوُ وقْـ ًفاَ ،
ذلك
ْف ،وىو ما عليو أكثر أىل اللغة ،وقيل :غير (.)4
ت الداباةَ،
مصدرهُ :و ٌ
مصدرهَ :وق ٌ
قوف ،والمتعدي :وقَـ ْف ُ
ُ
ُ

( )3ينظر :الصحاح "تاج اللغة وصحاح العربية"  ،ومعجم مقاييس اللغة ،ولسان العرب ،والمصباح المنير ،وتاج العروس ،والمعجم الوسيط ،مادة:
"وقف".

( )4ينظر :لسان العرب ،مادة" :وقف".
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الشيء ،وبدأ بو ،واالبتداءُ واإلبداءُ :الشروع في الشيء وافتتاحو
أما االبتداء فضد الوقف ،وىو فعل الشيء أول ،يقال :بدأ
َ

والبَداءة"
ومصدر المجرد" :البَ ْدءُ ،والبدأةُ.)5(،
وتقديمو على غيره ،يقال :ابتدأه ،وابتدأ بو ،وأبدأه ،ومبدأُ الشيء ما يتركب منو،
ُ
عرفو ابن الجزري ىو" :قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا
 تعريف الوقف واالبتداء :اصطالحا :الوقف كما ّيتنفس فيو عادة بنية استئناف القراءة ،إما بما يلي الحرف الموقوف عليو ،أو بما قبلو ،ال بنية اإلعراض ،ويأتي في

رؤوس اآلي وأوساطها ،وال يأتي في وسط الكلمة وال فيما اتصل رسما ،وال بد من التنفس معو"(.)6

وبيان زكريا األنصاري بأن" :الوقف يطلق على معنيين :أحدىما :القطع الذي يسكت القارئ عنده ،وثانيهما :المواضع

التي نص عليها القراء ،فكل موضع منها يسمى وقفا ،وإن لم يقف القارئ عنده"(.)7
()8
وقف".
أما االبتداء فع ارفو الصفاقسي بأنو" :الشروع في الكالم بعد قطع أو

-أقسام الوقف :ينقسم الوقف إلى أربعة :اضطراري ،وانتظاري ،واختباري ،واختياري ،وىذا األخير ىو المقصود عند

ف بأنو :المقصود لذاتو من غير سبب وال ضرورة تُلجئ إليو؛ سمي بذلك لحصولو باختيار القارئ (وإ9ر).ادتو
اإلطالق ،ويع ار ُ
 أنواع الوقف االختياري :تباينت آراء علماء الوقف واالبتداء في بيان أنواع ىذا القسم ،واختلفوا فيها اختالفاكثيرا ،لكن الذي ر اجحو فري ٌق من علماء ىذا الفن ،منهم ابن الجزري ىو الرأي القائل بأنها أربعةٌ
والكافي ،والحسن ،والقبيح" ،وىو ما سيأخذ البحث بو.

( ،)10ىي" :التام،

 ،)11أي :ال تعلق لو بما بعده
أ.الوقف التام :ىو "الذي يحسن الوقف عليو ،واالبتداء بما بعده؛ وال يكون بعده ما يتعلق (بو"
ِ
الوقف
ال إعرابا ،وال معنىُ ،سمي تاما؛ لتمام المعنى بو ،وألنو لو ُوصل بما بعده أل َْو َىم معنى غير المعنى المراد ،ومن أمثلو
الوقف على قولو ﴿ :مالِ ِ
ك يَـ ْوِم الدِّي ِن ﴾ ( ،)12فهو تامٌّم(.)13
التام
ِّ
ُ
َ

( )5ينظر :الصحاح ،ومعجم المقاييس ،ولسان العرب ،وتاج العروس ،مادة" :بدأ".
( )6النشر في القراءات العشر .240/1 :بتصرف.
( )7المقصد لتلخيص ما في المرشد ،ص.8 :

المبين ،ص:
( )8تنبيو الغافلين وإرشاد الجاىلين عما يقع لهم من الخطأ حال تالوتهم لكتاب اهلل .125

( )9ينظر :نهاية القول المفيد في علم التجويد ،ص ،153 :والوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن ،ص ،39 :والوقف في العربية ،ص.47 :
( )10ينظر :المكتفى في الوقف واالبتدا ،ص ،18 :والنشر ،226/1 :والمقصد ،ص ،10 :والوقف ووظائفو ،ص.1 :
( )11إيضاح الوقف واالبتداء ،ص.102 :
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ب .الوقف الكافي :ىو "الذي يحسن الوقف عليو أيضا ،واالبتداء بما بعده ،غير أن ما بعده متعلق بو من جهة
،وسمي كافيا؛ الكتفائو واستغنائو عما بعده؛ وعدم تعلقو بو لفظا ،وإن تعلق بو معنى ،ويسمى:
المعنى دون اللفظ" ِّ
()14
اك إِالا ُمبَ ِّ
شراً َونَ ِذيرا ﴾ ( ،)15فهو
المطلق ،والصالح ،والمفهوم ،والجائز  ،ومن أمثلتو الوقف على قولو َ ﴿: وَما أ َْر َسلْنَ َ
ٍ
كاف(.)16

ج .الوقف الحسن :ىو "الذي يحسن الوقف عليو ،وال يحسن االبتداء بما بعده؛ لتعلقو بو من جهة اللفظ والمعنى

جميعا" ( ،)17أي :أنو غير محتاج لما بعده؛ إلفادتو معنى ،وما بعده محتاج إليو؛ لعدم إفادتو لمعنى ،ولتعلقو بما قبلو
وسمي حسنا؛ إلفادتو معنى يحسن الوقوف عليو ،ومثالُو الوقف على قولو
إعرابا ومعنىِّ ،
()18
ف فِي ْاأل َْر ِ
وقف حسن(.)19
ض﴾
 ،فهو ٌ
َخ َالئِ َ

ُ ﴿ : ى َو الا ِذي َج َعلَ ُك ْم

د .الوقف القبيح :ىو "ما ال يُعرف المراد منو ،أو ما يوىم الوقوع في المحظور" ( ،)20أي :ال يؤدي معنى صحيحا ،وال

تظهر منو فائدة؛ لشدة تعلقو بما بعده ،وتعلق ما بعده بو لفظا ومعنى ،وسمي قبيحا؛ لما يؤديو من معنى فاسد يوىم غير

ب َمثَالً ﴾ ( ،)21فهو وقف قبيح؛
المقصود ،ومن أمثلتو
الوقف على قولو ﴿ إِ ان اللاوَ الَ يَ ْستَ ْحيِي ﴾ دون قولو  ﴿ :أَن يَ ْ
ُ
ض ِر َ
ِ
ووصف ِو بما ال يليق ،تعالى اهلل عن ذلك علوا كبيرا(.)22
لما يؤدي إليو من سوء أدب مع المولى،

( )12الفاتحة ،اآلية."3" :

.47
 ،40ومنار الهدى ،ص:
 ،249والقطع واالئتناف ،ص:
( )13ينظر :إيضاح الوقف واالبتداء ،ص:

.:51
 ،156والوقف واالبتداء وأثره في معاني القرآن ،ص
( )14المكتفى ،ص ،21:وينظر :النشر ،226/1:ومنار الهدى ،ص ،22:ونهاية القول المفيد ،ص:
( )15اإلسراء ،من اآلية."105" :

( )16ينظر :المكتفى ،ص ،141 :والمقصد ،109 :ومنار الهدى ،ص.344 :
( )17المكتفى ،ص.22 :

( )18فاطر ،من اآلية."39" :
( )19ينظر :القطع واالئتناف ،ص ،428 :ومنار الهدى ،ص.485 :
( )20المكتفى ،ص ،25 :والمقصد ،ص.11 :
( )21البقرة ،من اآلية."25" :

( )22ينظر :نهاية القول المفيد ،ص ،168 :ومعالم االىتداء ،ص ،42 :والوقف واالبتداء وأثره في معاني القرآن ،ص.62 :
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اختيارا؛ ألنو ليس كالوقف تدعو إليو
 أقسام االبتداء :لو قسم واحد بينو ابن الجزري بقولو" :وأما االبتداء فال يكون إالً
بمستق ٍل بالمعنى ٍ
ِ
القسم في أنواعو كالوقف ،لو أربعة أنواع ،وأنو
موف بالمقصود" ،ثم وضاح أ ان ىذا
ضرورة ،فال يجوز إال
َ
وإحالتو"
"يتفاوت تماما ،وكفاية ،وحسنا ،وقبحا ،بحسب التمام وعدمو ،وفساد المعنى (.)23

ثانيا" :العدول الصرفي":
يعد العدول ظاىرة لغوية قديمة ،لها أىميتها وقيمتها في اللسان العربي ،يؤتى بو للتعبير عن المعنى الذي يحدده
السياق ،ويرتبط بو ارتباطا وثيقا ،فأي عدول من صيغة إلى أخرى ال بد أن يكمن وراءه أثر يقتضيو السياق؛ فهو " ال يأتي
سره الداللي ،فالعدول عن مبنى إلى مبنى آخر
إالّ لداللة معينة يرجحها السياق ،فبتحديد موطن العدول يمكن معرفة ِّ

يؤدي حتماً إلى العدول عن معنى إلى معنى آخر ال سيما إذا ما اتفقت المباني في الجذر اللغوي المشتقة منو "( ،)24وقد
تناولو األقدمون بالدراسة والبحث ،وعبروا عنو بمصطلحات عدة ،س اماه علماء النحو والفقو ،واألصول وغيرىم

بتسميات عدة ،منها:االنصراف،واالنزياح،واالنحراف،والخرق،والخروج عن سنن اللغة ،والمجاز ،وااللتفات(.)25
أما علماء اللغة المحدثون فقد تنوعت عندىم تسمياتو ،وتوسعوا فيها ،وعبروا عنها "بمصطلحات عديدة ،منها:

االنحراف ،واالنزياح ،واالنحالل ،واالنتهاك ،والتجاوز ،والمخالفة ،واللحن ،وخرق السنن ،واإلطاحة ،والتحريف"(.)26
لكن مع تنوع ىذه المصطلحات ،وتعدد ألفاظها ،وتفاوتها قديما وحديثا ،فهي ال تخرج في مضمونها عن مفهوم:
فضال عن كونو األنسب استعماال في مستويات اللغة
"العدول"؛ ليبقى
المصطلح الجامع لكل معاني األلفاظ المتنوعةً ،
َ

مسوغا من صيغة إلى أخرى عن
المختلفة ،ومن ثم فقد أُطلق مصطلح (العدول الصرفي) على كل خروج يكون منضبطا ّ
أصل محدد في المستوى اللغوي ،الذي يختص علم الصرف بالبحث فيو(.)27

تعريف العدول:
الع ْدل) ىو مساواة الشيء
للع ْدل في اللغة العربية معنيان :أحدىما :االستواء أو المساواة ،إذ إ ان أصل ( َ
لغةَ :
بالشيء.والثاني :ىو العُ ُدول ،بمعنى :الميل ،يقال :عدل عنو ،يَـ ْع ِد ُل عُ ُدوال ،إذا مال عنو ،كأنو يميل من الواحد إلى
( )23النشر.230/1 :
( )24العدول الصرفي في القرآن الكريم :دراسة داللية ،للجحيشي ،المقدمة ،ص.2 :

( )25ينظر :السابق ،ص ،9 ،8 :والعدول الصرفي في القرآن الكريم ،لماجدة حسن ،ص.18 :
( )26األسلوب واألسلوبية ،ص.90 :

( )27ينظر :العدول الصرفي في القرآن الكريم ،للجحيشي ،ص.149 :
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()28
دوال
اآلخر  ،قال ابن القطاعَ " :ع َدل في حكمو وقولو َع ْدال ،والشيء بالشيء ساواه بو  ,...وعن الشيء والطريق عُ ً
مال"(.)29

الع ْدل على
ومن ىنا يتبين أن داللة الفعل (عدل) على الميل والخروج جاءت من تقييده بالحرف (عن) .أما داللة َ
الع ْدل ،والرابط بينهما المساواة والتساوي ،إذ ِ
المساواة ،فهو مأخوذ في األَصل من ِ
دل ال يُقال لو ِع ْد ٌل إالّ بعد أن
الع ُ

()30
اِ
ين
يـُ ْعدل بغيره ،فانتفاء الميل عن الشيء يكون َع ْدالً
 ،وعلى الداللتين حمل ُ
بعض المفسرين قولو  ﴿ :ثُ ام الذ َ
َك َف ُرواْ بَِربِّ ِهم يَـ ْع ِدلُو َن ﴾ ( ،)31قال األلوسي" :يحتمل أن يكون يَـ ْع ِدلُو َن فيو من العدل بمعنى العدول ،أو منو بمعنى
التسوية"( ،)32فيكون معنى اآلية :إما أنهم يجعلون هلل عديال ومساويا من خلقو ،فيعبدون غيره ،مع إقرارىم بأنو الخالق

المعبود  -تعالى اهلل عن ذلك علوا كبيرا  ،-وإما أنهم يعدلون عن عبادتو ،وينحرفون عنها ،ويميلون إلى عبادة غيره،

وسياق اآلية يحتمل ذلك كلو؛ فالقرآن  -كما يقال  -حمال أوجو(.)33

المعنِ اي بالدراسة ىنا ىو الثاني الذي ىو ميل عن األصل أو القياس إلى غيرىما؛ لداللة معنوية ليست فيهما.
لك ان ْ
تحوي أصل الكلمة إلىأبنية مختلفة؛ لضروب
العدول في اصطالح الصرفيين :لما كان الصرف يُعنى بشيئين :أولهما :ل

من المعاني الطارئة التي تعتريها ،كتحويل المصدر إلى صيغ الفعل ،وإلى المشتقات المتنوعة ،وىو المقصود ىنا .وثانيهما:
تغيير الكلمة لغير معنى طارئ؛ألغراض أخرى،تنحصر في :الزيادة ،والحذف،والقلب،والنقل وغيرىا()34؛ فإنو يمكن تعريف
العدول الصرفي بأنو" :ترك الوزن القياسي لوزن آخر؛لداللة معنوية اليحتويها الوزن األول"(.)35

أغراض العدول الصرفي ،وأنواعو :للعدول في لغة العرب عدة أغراض ،أشار الرضي في بيان "العدل المانع من الصرف"
عند النحاة ،إلى بعض أغراض العدول الصرفي بقولو" :العدل :إخراج االسم عن صيغتو األصلية ،بغير القلب ،ال للتخفيف،
وال لإللحاق ،وال لمعنى" ،فقولو" :بغير القلب"؛ ألن القلب تغيير صرفي ال عالقة لو بالتنوين من عدمو ،فيخرج بو نحو:
( )28ينظر :البحر المحيط ،430/4 :وأضواء البيان ،469/1 :ولسان العرب ،مادة( :عدل).
( )29األفعال.366/2 :

( )30ينظر :لسان العرب ،مادة" :عدل" ،والعدول الصرفي في القرآن ،للجحيشي ،ص.7 :
( )31األنعام ،من اآلية."1" :
( )32روح المعاني.81/4 :

( )33ينظر :لباب التأويل في معاني التأويل ،98/2 :والتحرير والتنوير.95/5 :
( )34ينظر :ارتشاف الضرب من لسان العرب.22/1 :

( )35العدول الصرفي في القرآن الكريم ،لماجدة حسن ،ص.22 :
اجمللّد األوّل/العدد األوَّل/:ذي القعدة 1441هـ/يوليو2020م الصفحة ()61

( )3عَالقة عله الصَََّرف ،بعلْه الوقْف واالبتِداء ،وتَأثريها

"علَّمه البَيان":جملّة علميّة حمكّمة

يف الرتِكيب واملعِنى " العُدول يف األفْعال أُمنوذَجا "دِراسة حتْليليَََّة د .حمند مصباح املغربي

وم ُقول؛ إلعاللو ،وقولو" :وال لإللحاق"؛
أيس ،في يئس .وأما قولو" :ال للتخفيف" ،يخرج نحو :فَ ْخذ ،وعُْنق ،ونحوَ :م َقامَ ،

يخرج نحو كوثر؛ إللحاقو بجعفر  ،وقولو" :وال لمعنى"؛يخرج المصغر ,نحو :رجيل ( ،)36فبيا ٌن ألغراض العدول الصرفي
المختلفة ،وأشهرىا مجيئو :لتخفيف بنية الكلمة ،أو إللحاقها بغيرىا ،أو لداللة معنوية ال تحصل إال بو ،كما مر.

وأشهر ما ورد منها في القرآن الكريم  -وفق ما ذكره بعض الدارسين  -نوعان ،ىما:
وأما أنواعو :فكثيرة ،ومتنوعة،
ُ

أقسام عديدة ،تناولوىا بالبحث والبيان ،وال حاجة
"العدول عن األصل ،والعدول عن القياس" ،ويندرج تحت ىذين النوعين
ٌ
(
.)37
مظانها
إلى بيانها وسردىا في ىذه الدراسة ،فيرجع إليها في

ول اما كان موضوع ىذا البحث دراسة العدول الصرفي في كتاب اهلل مما لو عالقة بـ"علم الوقف واالبتداء" ،وتأثير ىذه

العالقة في التركيب والمعنى ،وكانت مسائل الصرف ذات العالقة بالوقف واالبتداء كثيرة ،رأيت

أن أقتصر في الجانب

ىذا بيانها:
األفعال
التطبيقي من البحث على دراسة بعض النماذج في ثالثة مطالب للعدول الصرفي في ،
 المطلب األول" :العدول عن الفعل المجرد إلى المزيد ،وبالعكس". المطلب الثاني" :العدول عن المبني للمعلوم إلى المجهول ،وبالعكس". المطلب الثالث" :العدول عن االسم إلى الفعل ،وبالعكس".وذلك وفق اآلتي:

( )36ينظر :شرح الرضي على الكافية.113/1 :
( )37ينظر في ذلك :العدول الصرفي في القرآن الكريم :دراسة داللية ،للجحيشي ،والعدول الصرفي في القرآن الكريم ،لماجدة حسن ،وغيرىما.
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الدراسة التطبيقية :فيها ثالثة مطالب:
المطلب األول" :العدول عن الفعل المجرد إلى المزيد ،وبالعكس":
التجرد والزيادةُ إلى :مجرد ،وىو
ينقسم الفعل من حيث
ُ

جميع أحرفو أصلية ،ال يسقط منها شيء في
ما كانت
ُ

تصاريف الكلمة بغير علة .ومزيد ،وىو ما زيد فيو حرف أو أكثر على أحرفو األصول ،وتأتي الزيادة على نوعين :زيادة
بحرف من حروف الزيادة( :سألتمونيها) ،وزيادة بتضعيف أصل من أصول الكلمة

(.)38وقد جاءت في القرآن الكريم

أفعال بالوجهين" :مجردة ،ومزيدة" ،ونتج عن العدول فيها تنوعٌ في مواضع الوقف ودرجتو ،وكان لو تأثيره في التركيب

والمعنى.والبحث في ىذا المطلب يكتفي بدراسة نموذجين لهذا النوع ،ىما:

ِّساء فِي ال َْم ِح ِ
ك َع ِن ال َْم ِح ِ
يض َوالَ
النموذج األول" :يطهرن" ،في قول اهللَ ﴿ : ويَ ْسأَلُونَ َ
يض قُ ْل ُى َو أَذًى فَا ْعتَ ِزلُواْ الن َ
ب التـ ا ِ
ين ﴾ (.)39
ين َويُ ِح ُّ
ث أ ََم َرُك ُم اللّوُ إِ ان اللّوَ يُ ِح ُّ
وى ان ِم ْن َح ْي ُ
ار َن فَأْتُ ُ
تَـ ْق َربُ ُ
اى يَط ُْه ْر َن فَِإذَا تَطَه ْ
ب ال ُْمتَطَ ِّه ِر َ
اواب َ
وى ان َحت َ
فهذا الفعل ثالثي جاء بصيغتين :ثالثية مجردة ،ىي {  } :من (طَ ُه َر) .وثالثية مزيدة بالتضعيف ،ىي{ :
طاء ،فأدغمت في الطاء؛ لكراىة اجتماعهما ،ولقرب
}، أصلو( :يَـتَطَه ْ
ارن) ،ثم سكنت التاء وقُلبت ً
مخرجيهما( ،)40قال الشاطبي :
ف (عُـ) ِّـوَال
َو"يَط ُْه ْر َن" فِي الطا ِاء ُّ
ض ُّمَ ،و َخ افا إِ ْذ ( َس َما) ( َكـ) ْـي َ
الس ُكو ُنَ ،و َىا ُؤهُ  ...يُ َ
حيث أخبر أن الفعل {يَط ُْه ْر َن} جاء مخففا مجردا في قراءة المرموز لهم بـ(سما) ،وىم :نافع ،وابن كثير وأبو عمرو،

والمرموز لو بالكاف ،وىو ابن عامر ،والمرموز لو بالعين ،وىو حفص عن عاصم ،فيكون في قراءة باقي السبعة،
ار َن}(.)41
حمزة ،والكسائي ،وشعبة ،مزيدابالتضعيف {يَطاه ْ

وىم:

( )38ينظر :شذا العرف في فن الصرف ،ص.21 :
( )39البقرة ،اآلية."26" :

( )40ينظر :إعراب القرآن وعلل القراءات ،ص ،92 :والتبيان في إعراب القرآن.150/1 :
( )41شرح شعلة على الشاطبية ،ص.260 :
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وبتنوع الفعل في القراءتين بين التخفيف والتضعيف ،والعدول عن أحدىما إلى اآلخر اختلف موضع الوقف بهذه
اآلية ،وتباينت درجتو ،وىو ما أثر في تركيبها وداللتها :فعلى قراءة التخفيف في الطاء والهاء يوقف على الفعل نفسو ،قال

طهر َن} ،بالتخفيف والتشديد ،فمن قرأ بالتخفيف ،... ،فيجوز لو الوقف عليو؛ ألنو وما بعده كالمان" (،)42
األشموني{" :يَ ْ

وقد اختلفت درجتو بين الجواز والكفاية؛ لتعلقو بما بعده من جهة المعنى ( .)43أما على قراءة التضعيف فيهما فال وقف
ارن} ،إنما يوقف على{ :أ ََم َرُك ُم اهللُ} ،قال األشموني" :ومن قرأ بالتشديد ،... ،فال يجوز لو الوقف عليو؛ ألنو
على {يَطاه ْ
()44
سن ،والصالح ،والكافي؛
الح
:
بين
تدور
ىنا
الوقف
ودرجة
،
وما بعده كالم واحد" ،ثم قال{" :أ ََم َرُك ُم اهللُ} حسن"
ََ
ين}(.)45
لتعلقو بما بعده ،ومحل التمام{ :ال ُْمتَطَ ِّه ِر َ
وبالعدول في الفعل باآلية وما تبعو من تنوع في ِّ
محال الوقف اختلفت داللتها ،وأحكامها ،وإعرابها ،فعلى قراءة
التخفيف فالمعنى :ال تقربوىن حتى ينقطع دمهن ،أي :يَطْهرن منو ،أما على قراءة تضعيف الفعل فالمعنى :ال تقربوىن

حتى يغتسلن بالماء بعد انقطاع الدم عنهن( ،)46وقد انبنى عليو تباين في الداللة واألحكام ىذا بيانو:

جوزوا
األول :ذىب اآلخذون بقراءة التخفيف ،وىم أبو حنيفة وأصحابو إلى أن المراد بالغسل ىو انقطاع الدم؛ لذا ا
وطء المرأة بمجرد انقطاع الدم عنها ألكثر الحيض ،وىو عشرة أيام ،ولو لم تغتسل بالماء ،فإ ان انقطع عنها الدم ألقل
يحل وطؤىا؛ حتى تغتسل ،أو يدخل عليها وقت صالة ،حيث حملوا الطهر في قولو{ :يَط ُْه ْرن} على المعنى
الحيض لم ّ
ار َن} ،على األول المخفف(.)47
اللغوي ،وىو انقطاع الدم ،وغسل محلو ،كما حملوا معنى الفعل الثاني{ :يَـتَطَه ْ

غسل الجنابة؛ وقالوا :إن
الثاني :ذىب الجمهور إلى عدم جواز الوطء بعد انقطاع الدم إال باالغتسال؛ ألن المراد بالتاطهُّر ُ
اآلية وإن دلت بمفهومها على اإلباحة باالنقطاع؛ فإ ان اإلتيان مشروط بشرط آخر ،ىو التطهر؛نألاهلل علّق الوطء في اآلية
على شرطين :أولهما :انقطاع الدم ،بقولو{ :يَط ُْه ْرن} ،وثانيهما :االغتسال بالماء ،بقولو{ :فَِإ َذا تَطَ َه ْر َن}،ومن ثم فقد
ار َن}(.)48
استعملوا الفعل األول المخ ّفف{ :يَط ُْه ْرن} بمعنى الفعل الثاني المض اعف{ :يَـتَطَه ْ

( )42منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا ،ص.92 :

( )43ينظر :القطع واالئتناف ،ص ،100 :والمكتفى في الوقف واالبتدا ،ص ،51 :والمقصد لتلخيص ما في المرشد ،ص.43 ،42 :
( )44منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا ،ص.92 :

( )45ينظر :إيضاح الوقف واالبتداء ،ص ،287 :والقطع واالئتناف ،ص ،100 :والمكتفى في الوقف واالبتدا ،ص ،51 :والمقصد ،ص.43 :
( )46ينظر :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،266 ،265/1 :ومفاتيح الغيب.414/6 :
( )47ينظر :البحر المحيط ،424/2 :والتحرير والتنوير.366/2 :

( )48ينظر :مفاتيح الغيب ،416/6:وروائع التفسير ،169/1:وتفسير آيات األحكام.142/1:
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الثالث :ذىب مجاىد وطاووس إلى أن المراد بالطهر في اآلية ىو الوضوء ،أي :أن تغسل فرجها ،وتتوضأ ،ومن ثَ ام
وطؤىا ،وىو ما دلات عليو اآلية؛ ألن الطهر الشرعي يطلق على إزالة النجاسة ،ورفع الحدث ،وبهما اتصفت(.)49
يَ ِح ُّل ُ
محل الوطء بالماء ،وىو رأي عطاء وقتادة ،وقد
الرابع :ذىب فريق إلى أن الطهر في اآلية يراد بو الطهر اللغوي ،أي :غسل

قوم من أىل الظاىر ،منهم ابن حزم (ُّ ،)50
ومرد ىذا االختالف إلى مجيء الفعل األول {يَط ُْه ْر َن}
روي عن األوزاعي،وبو قال ٌ

ار َن} بالتضعيف ،فـ(طَ ُهر) يستعمل فيما ال كسب فيو لإلنسان ،وىو انقطاع دم الحيض ،فالتخفيف
بالتخفيف ،والفعل الثاني {يَتطَه ْ

تطهر" فيستعمل فيما يكتسبو اإلنسان بفعلو ،وىو االغتسال بالماء ،فالتضعيف ُموضِّح لمعنى
ُمبيِّن لمعنى التضعيفّ ،أما " ّ
التخفيف(.)51

والحذف من
الحذف من األول؛ لداللة الثاني،
لكن بعض البيانيين يرى أن اآلية من باب االحتباك،المعروف بحذف التقابل ،وىو
ُ
ُ

الثاني لداللة األول عليو ،وقد ع ارفو الزركشي بقولو" :ىو أن يجتمع في الكالم متقابالن ،فيحذف من كل واحد منهما مقابلو؛ لداللة
()52
فأتوىن،هارن
اآلخر عليو"  ،وىو مبحث بالغي ،فيكون معنى اآلية :ال تقربوىن حتى يَط ُْهرن من الدم ،ويَطاهرن بالماء ،فإذا طَ ُهرن وتَطَ

ومن ثَ ام قال الزركشي في اآلية" :وىو قول مركب من أربعة أجزاء ،نسبة األول إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع ،ويحذف من أحد
(
عليو".)53
لداللة اآلخر

أما في الجانب التركيبي فإن تأثير تنوع الفعل {يطهرن} بين التجرد والزيادة يظهر في إعراب ما بعده ،وفق اآلتي:فعلى الرأي القا
بجواز الوقف على ىذا الفعل المخفف {يَط ُْه ْرن} ،يكون في إعراب الفاء بعده قوالن:
األول :أنها الفاء االستئنافية ،وتسمى االبتدائية ،وىي التي ال يجوز أن يعطف ما بعدىا على ما قبلها؛ الختالف في

المعنى أو تحول فيو ،حيث تم معنى الكالم قبلها ،ويُراد ابتداء كالم جديد بعدىا ( ،)54وقد أشار إلى ذلك األشموني

بقولو" :فمن قرأ بالتخفيف فإن الطهر يكون عنده بانقطاع الدم ،فيحوز لو الوقف عليو؛ ألنو وما بعده

كالمان"(.)55الثاني :أنها الفاء الفصيحة ،وىي التي تعطف على مقدر غير مذكور ،أي :يحذف فيها المعطوف عليو مع
( )49ينظر :أحكام القرآن ،البن الفرس ،290/1 :والتحرير والتنوير.269/2 :
( )50ينظر :البحر المحيط ،186/2 :وروائع التفسير.170/1 :

( )51ينظر :أحكام القرآن ،البن العربي ،231 ،230/1 :وروائع البيان.301/1 :

( )52البرىان في علوم القرآن ،129/3 :وينظر :التقييد الكبير في تفسير كتاب اهلل المجيد.307/1 :
( )53السابق ،129/3 :وينظر :اإلتقان في علوم القرآن.165/2 :

ين ،93:/والجدول في إعراب القرآن ،462/:2وأحكام القرآن ،البن العربي.330/:1
( )54إعراب القرآن الكريم ،للدعاس وآخر1
( )55منار الهدى ،ص.92 :
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أنو سبب للمعطوف ،وسميت بذلك؛ ألنها أفصحت وأبانت عن جواب شرط مقدر ،وقعت ىي في جوابو ( ،)56ومن ثم
يكون التقدير" :إذا عرفتم النهي عن قِربانهن إلى طهارتهن ،وأردتم بيان حكم ِ
القربان بعد الطهارة ،فأقول لكم

.)57("...أما على الرأي القائل بأن الوقف ال يكون على المضعف فإ ان الفاء في{ :فَِإذَا} عاطفة ،ومعلوم أن فاء العطف
تُ ْشرك المعطوف مع المعطوف عليو لفظا وحكما ،فيكون الكالم واحدا ،ال يجوز فصل بعضو عن بعض ،وىو ما بيانو
األشموني بقولو" :ومن قرأ بالتشديد فإن الطهر يكون عنده بالغسل ،فال يجوز لو الوقف؛ ألنو وما بعده كالم واحد"؛

أي :أنو ال يحل لو أن يطأ زوجتو متى انقطع عنها الدم؛ حتى تغتسل وتتطهر بالماء ،بخالف التخفيف فيو(.)58

ِ ٍ
سناً َوَك افلَ َها َزَك ِرياا ُكلا َما َد َخ َل َعلَْيـ َها
س ٍن َوأَنبَتَـ َها نَـبَاتاً َح َ
النموذج الثاني" :كفلها" ،في قولو ﴿: فَـتَـ َقباـلَ َها َربـُّ َها ب َقبُول َح َ
ت ىو ِمن ِع ِ
ِ
ِ
شاءُ بِغَْي ِر ِحس ٍ
اب ﴾
اب َو َج َد ِعن َد َىا ِرْزقاً قَ َ
ند الل ِّو إ ان اللّوَ يَـ ْرُز ُق َمن يَ َ
َزَك ِرياا الْم ْح َر َ
ال يَا َم ْريَ ُم أَناى لَك َىـ َذا قَالَ ْ ُ َ ْ
َ
(.)59
مجردا﴿ ،﴾ وجاء مزيدا بتضعيف العين ﴿ ،﴾ وبهما قرئ في ىذه اآلية،فقد

فالفعل" :كفل" ثالثي جاء
قرأه الكوفيون الثالثة( :عاصم وحمزة والكسائي) ،بالتضعيف ،أما الباقون ،وىم( :نافع ،وابن كثير ،وأبو عمرو ،وابن
عامر) ،فقد قرأوا بتخفيف الفاء ،وإليو أشار الشاطبي بقولوَ ... :وَك افلَ َها الْ ُكوفِي ثَِق (ًيال.)60
اآلية ،فعلى قراءة التخفيف يكون الوقف حسنا
تباين في مواضع الوقف بهذه
وتنوع الفعل بين تخفيف فائو وتضعيفها نتج عنو ٌ
حسن عند من خ افف﴾ ﴿ :؛ ألن الكالم منقطع
على ما قبل الفعل {كفلها} ،قال األشموني " :
﴿ َوَك افلَ َها َزَك ِرياا ﴾ٌ ،
(
تاما.)61
عن األول بتبدل الفاعل؛ فإن فاعل المخفف﴿  ،"﴾وع اده آخرون

( )56ينظر :الجدول في إعراب القرآن ،502/2 :وحدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن.300/3 :
( )57السابق.300/3 :

( )58منار الهدى ،ص ،92 :وينظر :القطع واالئتناف ،ص.100 :
( )59آل عمران ،اآلية."37" :

( )60ينظر :شرح شعلة ،ص.279 ،278 :
( )61منار الهدى ،ص ،117 :وينظر :المقصد ،ص.49 :
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سناً ﴾؛ ألن الكالم معطوف ومتصل ببعضو ،فال يجوز
أما على قراءة التضعيف فال َ
وقف على قولو َ ﴿ :وأَنبَتَـ َها نَـبَاتاً َح َ
فصلو ،ويكون الوقف على قولوَ ﴿  :وَك افلَ َها َزَك ِرياا ﴾كافيا ،والتمام رأس اآلية ،قال النحاس" :ومن قرأ﴾ ﴿  :أي
بالتضعيف ،وىي قراءة الكوفيين لم يقف على ما قبلها" ( ،)62وقد وضحو األنصاري معلال لو بقولو" :فإن ُشدِّد لم يوقف

على :؛ ألن ﴿ ،﴾ حينئذ معطوف على  ،﴾ ﴿أي :ك افلها اهللُ زكرياءَ ﴿ ،وَك افلَ َها َزَك ِرياا
﴾صالح على القراءتين"(.)63

وبتنوع مواضع الوقف في اآلية اختلفت داللتها ،وتنوع معناىا ،فعلى قراءة التضعيف فإ ان (ك افل :يُ ِّ
كفل) بالتضعيف،

مصدره :التكفيل ،وىو متعد لمفعولين ،ىما( :الضمير المتصل ،وزكريا) ،وعليو فداللة الفعل( :ألزمو) ،أي :ألزمو كفالتها،
سره ،لو ويكون التقدير :أن اهلل أوكل إلى زكرياء أ َْمر رعاية مريم عليها السالم ،وجعلو كافال وراعيا لها،
وق ادر ذلك عليو وي ا

وقيضو لها ،وىذا من رفقو بها؛ ليربيها على أكمل األحوال ،فقام بأمرىا ،وضمن مصالحها وأمورىا ،ودبر شؤونها؛ فنشأت
(
بيتها.)64
كاملة في تر

أما على قراءة التخفيف فمصدرَ ( :ك َفل :يَ ْك ُفل) ىو :الكفالة ،ومعناه (ضمن) ،ثم استعير لمعنى الضم والقيام بالشيء،
أيِ :
ضمن زكرياءُ القيام بأمرىا ،والفعل متعد لمفعول واحد ،ىو الضمير المتصل ،وعليو يكون المعنى :أن زكرياء 
قبِلها ،فضمها إليو ،وقام بأمورىا ،وضمن رعاية مصالحها،وربااىا أت ام تربية" ،فنشأت في عبادة ربها وفاقت النساء وانقطعت
لعبادة ربها ،ولزمت مصالىا"(.)65
وباالنتقال إلى تأثير تنوع بناء الكلمة في اإلعراب نجد في حال تخفيف الفعل أن الواو لالستئناف؛ ألن الكالم بعدىا
انقطع عما قبلها ،فالكالم قبلها مخبِ ٌر عن اهلل  ،بأنو أحسن قبول مريم وإنباتَها ،فالفاعل ىنا ىو اهلل .
أما ما بعد الواو فمخبر عن أن زكرياء  قبِلها ،وضمن القيام بشؤونها ،ورعاية مصالحها ،ولما كان الفاعل ىنا ىو
زكرياء ،وقد اختلف عن الفاعل األول وىو اهلل ،فقد استدعى السياق مثل ىذا القطع؛ وذلك لإلشارة إلى التنوع في
الفاعل ،وما يستتبعو من تعدد في الداللة وتنوع في المعنى.
( )62القطع واالئتناف ،ص.125 :
( )63المقصد ،ص.49 :

( )64ينظر :أحكام القرآن ،70/4 :وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،30/2 :وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،ص.128 :
( )65السابق ،ص ،128 :وينظر :مدارك التنزيل وحقائق التأويل.252/1 :
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أما في حال التضعيف ،فإن الواو تكون عاطفة لما بعدىا عما قبلها؛ إذ إ ان الفاعل واحد ،وىو اهلل
تقبلها ،وأنبتها النبات الحسن ،وك افل زكرياء للقيام بأمرىا ،وأوكل إليو مهمة رعايتها ،ومن ثم استدعى المعنى تتابع

 ،فهو الذي

الكالم ،وترابط أجزائو ،وامتنع فصلها وقطعها عن بعضها؛ ألن من المعلوم أن المعطوفات من المتالزمات التي يجب
تتابعها ،وال يجوز انفكاكها عن بعضها.
وبما سبق ذكره وبيانو في دراسة ىذين النموذجين يتبين أن تنوع الفعل فيهما بين" :التضعيف والتخفيف"  -وىما من
مباحث علم الصرف  -كان لو تأثير واضح في تنوع الداللة واألحكام ،وتباين محال الوقف ودرجاتو ،واختالف اإلعراب
والتركيب تبعا لذلك.

المطلب الثاني" :العدول عن الفعل المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول ،والعكس":
يقسم الصرفيون الفعل من حيث البناء للفاعل ولغيره قسمين :األول :مبني للمعلوم ،والثاني :مبني للمجهول ،وكيفية
ِ
ب ،اِ ْستَـ ْقبِ َل :اُ ْستُـ ْقبِ َل،
بُ :كت َ
بنائو تختلف باختالف زمنو ،فالماضي يكون بناؤه بضم أولو وكسر ما قبل آخره ،نحوَ :كتَ َ
والمضارع بضم أولو وفتح ما قبل آخره ،نحو :يَـ ْزَرعُ :يـُ ْزَرعُ ،يَ ْحتَ ِرُم :يُ ْحتَـ َرُم ،ونحوىا ،وال يبنى من األمر؛ ألن فاعلو
مخاطب معلوم( ،)66ولهذا النوع من األفعال أحكام ومسائل أخرى ،يرجع إليها في مظانها؛ لعدم الحاجة إليها ىنا.
ولما لهذا النوع من التغيير والعدول من تأثير مباشر في تحديد مواضع الوقف واالبتداء ،وما يستتبع ذلك من تنوع في
التركيب والمعنى ،فسأتناول في ىذا المطلب بالدراسة والبحث أنموذجين لبيان ىذه العالئق ،وفق اآلتي:
ِ
ِ
َصابَـ ُه ْم فِي َسبِ ِ
يل
النموذج األول :الفعل" :قتل" ،من قولو َ ﴿: وَكأَيِّن ِّمن نابِ ٍّيي قَاتَ َل َم َعوُ ِربِّـيُّو َن َكث ٌير فَ َما َو َىنُواْ ل َما أ َ
ب ال ا ِ
ين ﴾.)67(
استَ َكانُواْ َواللّوُ يُ ِح ُّ
الل ِّو َوَما َ
ضعُ ُفواْ َوَما ْ
صاب ِر َ
ثالثي األصل ،جاء ىنا بصيغتين :األولى :ثالثية مزيدة:
فهذا الفعل ُّ

﴿،﴾ مصدرهِ :
القتَال وال ُْمقاتلة ،وعليها

قراءة الكوفيين وابن عامر بزيادة ألف بعد القاف وبالبناء للمعلوم ،واألخرى :ثالثية مجردة مبينة للمجهول،﴾ ﴿ :

()66

ينظر :شذا العرف في فن الصرف ،ص.41 :

( )67آل عمران ،اآلية."46" :
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من "ال َق ْتل" ،وبها قرأ الباقون ،أي :بحذف ألف الفعل وبنائو لغير الفاعل ( ،)68يقول الشاطبيَ ،...:و(قَاتَ َل) بَـ ْع َدهُ . . .
ام َوالْ َك ْس ِر ذُو ِوَال(.)69
يُ َم ُّدَ ،وفَـ ْت ٌح الض ِّ
تباين في مواضع الوقف بها ،فعلى قراءة بناء
والعدول عن الفعل المبني للفاعل إلى المبني للمفعول باآلية نتج عنو ٌ

﴾ ٍ
الفعل للمجهول يوقف على ،﴾ ﴿   :وىو ٍ
كاف إذا أسند القتل إلى
كاف ،قال الدانيَ ﴿ " :وَكأَيِّن ِّمن نابِ ٍّيي قَاتَ َل 

النبي .)70("

استَ َكانُواْ ﴾ ،وىو وقف تام ،قال
أما على قراءة بنائو للمعلوم ،﴾ ﴿ :فال وقف من أول اآلية إال علىَ ﴿ :وَما ْ
األشموني" :وليس بوقف لمن قرأ{ :قَاتَ َل} ،بألف مبنيا للفاعل بإسناد القتل للربيين؛ ألن رفعهم بـ{قاتل}  ،...وعليها يكون
﴾"(،)71والوقف على رأس اآلية تامٌّم على كال القراءتين ،وقيل :حسن ،وذىب بعضهم إلى أن
الوقف على  ﴿ :
الوقف على قولوِ ﴿:ربِّـيُّو َن َكثِ ٌير ﴾ ،وىو وقف حسن(.)72
وداللتها وإعرابها .فعلى
،
والعدول في الفعل ،وما تبعو من اختالف في مواضع الوقف ودرجتو مبني على تنوع معنى اآلية
قراءة بناء الفعل للمجهول ،ومجيء {كأيِّن} بمعنى "كم" الخبرية التي يُكنى بها عن العدد الكثير ،وأصلها( :أي)

فصيِّرت كلمة واحدة ،وزال عنها معنى التشبيو ( ،)73يكون معنى اآلية :كم من نبيء قتل،
دخلت عليها كاف التشبيوُ ،
ُح ٍد أن النبي  قد قتل ،قال
ومعو جموع كثيرة ،فما وىنوا بعد قتلو؛ ويؤيد ىذا ما ورد في الحديث :من أنو أُشيع يوم أ ُ
ف
ت أَ او َل َم ْن َع َر َ
الزىري :صاح الشيطان يوم أحد :قتل محمد ،فانهزم جماعة من المسلمين ،قال كعب بن مالكُ " :ك ْن ُ
ت َع ْيـنَـ ْي ِو ِمن تَ ْح ِ
ِِ
ول اللا ِو ،
ين ،أَبْ ِش ُروا َى َذا َر ُس ُ
َر ُس َ
ص ْوتِي :يَا َم ْع َ
اديْ ُ
ول اللا ِو َ ،ع َرفْ ُ
ت ال ِْمغْ َف ِر ،فَـنَ َ
ت بِأَ ْعلَى َ
ْ
ش َر ال ُْم ْسلم َ
ول اللا ِو  نَـه ُ ِ
فَأَ َشار إِلَ اى :أ ِ
ض
ف ال ُْم ْسلِ ُمو َن َر ُس َ
َنز َل اهللُ َ ﴿:وَكأَيِّن ِّمن نابِ ٍّيي قَاتَ َل ﴾ ،فَـلَ اما َع َر َ
اص ُم ْ
َن ْ
ضوا بِوَ ،ونَـ َه َ
َ
ت ،فَأ َ
َ

( )68ينظر :شرح شعلة ،ص.279 ،278 :

( )69شرح شعلة ،ص ،288 :وينظر :المصدر نفسو ،ص.289 ،288 :
()70المكتفى في الوقف واالبتدا ،ص.66 :

( )71منار الهدى ،ص ،136 :وينظر :القطع واالئتناف ،ص.136 :
( )72القطع واالئتناف ،ص ،136 :ومنار الهدى ،ص.136 :
( )73ينظر :مشكل إعراب القرآن،107 ،
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()74
الش ْع ِ
َم َع ُه ْم نَ ْح َو ِّ
ات أ َْو قُتِ َل ﴾ ( ،)75وقد قتل كثير من األنبياء،
ب"
 ،وينصر الوجو أيضا" :قولُو  ﴿ :أَفَِإن ام َ

ِ
ين بِغَْي ِر َح ٍّيق ﴾ ( ،)76في غير موضع"(.)77
بشهادة قولو َ ﴿: ويَـ ْقتُـلُو َن النابيِّ َ

ووفق ىذا الوجو يكون الفعل {قُتِ َل} مسندا إلى النبي ،مشتمال على ضمير يعود إليو ،وجملة {قُتِ َل} صفة للنبي،

ويكون قولو َ ﴿ :م َعوُ ِربِّـيُّو َن َكثِ ٌير ﴾ ابتداء كالم ،على تقدير واو محذوفة .قال النحاس" :المعنى :وكأيِّن من نبي قتل ،على
أنو قد تم الكالم ... ،وىو أحسن"  ،ثم قال" :معو ربيون كثير ،بمعنى :ومعو ربيون كثر ،وىذا ٌ
حسن على مذىب
قول
ٌ
النحويين؛ ألنهم أجازوا :رأيت زيدا ،السماء تمطر عليو ،بمعنى :والسماء تمطر عليو"( ،)78ويُعربِ { :ربِّـيُّو َن} مبتدأ مرفوعا

باالبتداء ،أو فاعال مرفوعا بالظرف،وىو أحسن؛ ألن الظرف وقع صفة لما قبلو ،ففيو معنى الفعل ،فيقوى الرفع بو ،فهو أولى
لفظي ،واالبتداء عامل معنوي ،والشك أن اللفظي أقوى من المعنوي.
عامل ٌّم
بالعمل من االبتداء؛ ألن الفعل ٌ

﴾منصوبا على الحالية من {نَبِ ٍّيي} ،أو من
وقف على{ :قُتِ َل} ،ويجعل قولوَ ﴿   :م َعوُ ِربِّـيُّو َن َكثِ ٌير 
ويرى فريق أالا َ
الضمير في {قُتِل} ،والتقدير عنده :وكأين من نبي قتل كائنا معو ربيون ،والهاء في { َم َعوُ} عائدة على الضمير في
{قُتِ َل}(.)79
ويقوي قراءة{ :قَاتَ َل} ،وحجتو أنو
لكن ثمة من ينكر ىذا الوجو القائل بإسناد الفعل إلى النبيِّ ،
ويضعف ىذه القراءةِّ ،
لم يُقتل نبيءٌ في معركة قط ،وىم محجوجون بما تقدم .وىؤالء يُسنِدون الفعل إلى { ِربِّـيُو َن} ،ويجعلون الجملة صفة
لنبي ،والتقدير عندىم :وكأين من نبي مقتول معو ربيون ،وثابت معو ربيون" ،وىذا معروف في اللغة ،أن يقال :جاءني بنو
بعض الربيين"( ،)80وىذا وفق قراءة البناء للمجهول.
فالن ،وإنما جاءك بعضهم ،فيكون المعنى على ىذا :قُتِل معو ُ

( )74الجهاد ،601/2 :ومعاني القرآن للنحاس169/1 :
( )75آل عمران ،من اآلية."144" :
( )76آل عمران ،من اآلية."21" :

( )77الفريد في إعراب القرآن المجيد.141/2 :
( )78معاني القرآن ،للنحاس.169/1 :

( )79ينظر :مشكل إعراب القرآن ،ص ،107 ،106 :وإعراب القرآن وعلل القراءات ،ص ،142 :والبيان في غريب إعراب القرآن.225/1 :
( )80معاني القرآن ،للنحاس ،169/1 :وينظر :إعراب القرآن وعلل القراءات ،ص ،142 :والفريد في إعراب القرآن المجيد.141/2 :
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وعلى كال الوجهين في القراءة فال َق ْت ٌل ثابت وواقع ،إما للنبي متى وقف على {قُتِ َل} ،أو ألنصاره حال الوصل،
نص في وقوع القتل"(.)81
ع ادىا أبو حيان أبلغ بقولو{" :قُتِ َل} :يظهر أنها مدح ،وىي أبلغ في مقصود الخطاب؛ ألَنها ٌّم

وقد

أما على قراءة{ :قَاتَ َل} ،بالبناء للفاعل على صيغة المفاعلة ،فإ ان الفاعل ىوِ { :ربِّـيُّو َن} ،وتكون الجملة في موضع جر صفة
لنبي ،ويكون خبر { َكأَيِّ ٍن} ،مقدر،والتقدير :كأين من نبي قاتل معو ربيون في الدنيا أو في الوجود أو نحوه .وىنا ال وقف إال
على قولوَ { :كثِ ٌير}؛ لعدم جواز الفصل بين العامل ومعمولو.
والفعل {قَاتَ َل} بهذه الصيغة دال على المفاعلة والمشاركة ،وىو ما يستلزم وجود مقاتلة ،لكن ال يدل على وقوع

القتل؛ إذ ال يلزم من المقاتلة وجود القتل ،فقد تكون مقاتلة وال يقع قتل ،ومن ثم استحسن ابن عطية ىذه القراءة بقولو:
"قراءة من قرأ{ :قَاتَ َل} أعم في المدح؛ ألنو يدخل فيها من قتل ومن بقي ،ويحسن عندي على ىذه القراءة إسناد الفعل
إلى الربيين".

وذىب فريق إلى جواز أن يكون الفاعل ضميرا يعود إلى {نَبِ ٍ
يء} ،فيكون الوقف على{ :قَاتَ َل} ،والجملة بعده
ُ

في

موضع نصب على الحالية ،ولم تحتج إلى واو لوجود الضمير في { َم َعوُ} العائد على صاحب الحال ،ويحتمل ارتفاع
{ ِربِّـيُّو َن} على أنو فاعل بالظرف {معو} ،والظرف ىو الحال ،والتقدير :كائنا معو ربيون .وىو ما استحسنو أبو حيان

بالقول" :وىذا ىو األحسن؛ ألن وقوع الحال مفردا أحسن من وقوعو جملة ،وقد اعتمد الظرف لكونو وقع حاال فيعمل
وىي حال محكية ،فلذلك ارتفع ربيون بالظرف"،وىذا الرأي مقارب لسابقو في قراءة{ :قُتِ َل} ،التي مر الحديث عنها
ويبانها.
ِِ
ِِ
سبِ ِ
يل َوَما َك ْي ُد فِ ْر َع ْو َن إِاال
ص اد َع ِن ال ا
النموذج الثاني :الفعل" :ص اد"،في قول اهلل َ ﴿: وَك َذلِ َ
ك ُزيِّ َن لف ْر َع ْو َن ُسوءُ َع َملو َو ُ

فِي تَـبَ ٍ
اب ﴾ (.)82

فهذا الفعل جاء بصيغتين ،األولى :مبينة للمجهول ، :وعليها قراءة " :عاصم وحمزة والكسائي" .واألخرى:
()83
ص اد) في الطاْو ِل
مبنية للمعلوم ، :وبها قرأ الباقون  ،قال الشاطبيَ ،... :و ُّ
ص ُّدوا) ثوى ،مع ( َ
ضمهم َ ( ...و َ

َوانْ َج َال(.)84
( )81البحر المحيط.368/3 :
( )82غافر ،من اآلية."37" :

اجمللّد األوّل/العدد األوَّل/:ذي القعدة 1441هـ/يوليو2020م الصفحة ()71

( )3عَالقة عله الصَََّرف ،بعلْه الوقْف واالبتِداء ،وتَأثريها

"علَّمه البَيان":جملّة علميّة حمكّمة

يف الرتِكيب واملعِنى " العُدول يف األفْعال أُمنوذَجا "دِراسة حتْليليَََّة د .حمند مصباح املغربي

تباين في مواضع الوقف باآلية ،فعلى قراءة بناء
و قد نتج عن العدول في الفعل من البناء للمعلوم إلى البناء للمجهول ٌ

يل ﴾ ،وىو ٍ
سبِ ِ
كاف ،والتمام رأس اآلية ،قال العماني" :من قرأ بالصاد المضمومة
الفعل للمجهول يوقف علىَ ﴿  :ع ِن ال ا
س ٌن أن يوصل أحدىما باآلخر ،والوقف
كان مشاكال للفعل األول؛ ألنهما بنيا ،أي :بنيا لفعل مالم يسم فاعلوَ ،
فح َ

سبِ ِ
علىُ ﴿:سوءُ َع َملِ ِو ﴾ ،وىو ما أشار إليو صاحب
يل ﴾" .أما على قراءة البناء للمعلوم فالوقف يكون 
الحسنَ ﴿ :ع ِن ال ا

ص اد} بفتح الصاد ،كان وقفو على ُ ﴿:سوءُ َع َملِ ِو ﴾ ،حسنا؛ الختالف الفعلين في الوزن ،وىو
المرشد بقولو" :ومن قرأَ { :و َ
(
.)85
بالوقف"
ص اد} بفتح الصاد على خالفو ،فحسن أن يفصل بينهما
أن قولوُ { :زيِّ َن} فعل لما لم يسم فاعلو ،و{ َ

وتنوع مواضع الوقف في اآلية نتج عنو اختالف في داللتها ،وتنوع في إعرابها ،فعلى قراءة البناء للمفعول يكون في
اآلية إخبار عن انحراف فرعون وفجوره ،وأن ذلك بإرادة اهلل  وأمره وقدره ،ومثلو قولوَ ﴿ :وطُبِ َع َعلَى قُـلُوبِ ِه ْم فَـ ُه ْم الَ
()86
ص اد عن طريق الخير وسبيل الرشاد ،والفاعل ىو اهلل،
يَـ ْف َق ُهو َن ﴾  ،والمعنى :أن فرعون ُ
ك ُزيِّ َن لِِف ْر َع ْو َن ُسوءُ َع َملِ ِو ﴾؛ لذا جرى الكالم بعده بترك تسمية الفاعل؛ ليسير على
عقب إخبار اهلل في قولوَ ﴿ :وَك َذلِ َ
وص اد} عاطفة ،والجملة بعدىا معطوفة على ما قبلها ،ال محل لها(.)87
نسق واحد ،والواو في { ُ

والحجة ىنا مجيء الكالم

ص اد) إما أن يكون متعديا بمعنى( :منع) ،فيكون الفاعل ىو فرعون،
أما على قراءة الباقين بالبناء للفاعل فإن الفعل ( َ
والعدل،بأمثال ىذهِ
ِ
والمعنى  :أن فرعون ىو الذي ص ّد قومو عن سبيل اإليمان والهدى ،ومنَـ َعهم من سلوك طريق الحق
ِ
ِ
والشبهات ،وذلك بإيهامهم أنو يعمل شيئًا ،يتوصل بو إلى العلم بكذبو ،وإما أن يكون الزما ،بمعنى( :أعرض)،
التمويهات
المع ِرض عن الحق ،والعادل والمنصرف عنو تعاليا وتكبرا ( .)88وعليو تكون الواو لالستئناف،
فيكون فرعو ُن نفسو ىو ُ

والجملة المبنية للفاعل بعدىا مستأنفة ،وإنما كانت درجة الوقف على ما قبلها حسنة؛ لتعلق الكالم بها من جهة المعنى،
وىذا من باب التنوع في معنى اآلية وإعرابها الناتجين عن العدول الصرفي فيها.
( )83ينظر :شرح شعلة ،ص.401 :
( )84السابق ،ص.400 :

( )85المرشد في الوقف واالبتداء ،646/3 :وينظر :منار الهدى ،ص.519 :
( )86التوبة ،من اآلية."88" :

( )87ينظر :حجة القراءات ،ص ،631 :والقراءات المتواترة ،ص.235 :

( )88ينظر :الفريد في إعراب القرآن المجيد ،487/5 :والدر المصون ،57/7 :وتحفة األقران ،ص ،116 :وإرشاد العقل السليم ،ألبي السعود:
 ،277/7وجامع البيان ،لإليجي.17/4 :
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 المطلب الثالث" :العدول عن الفعل إلى االسم ،وبالعكس":جاء العدول عن الفعل إلى االسم في عدة صور في كتاب اهلل ،منها العدول :إلى المصدر ،وإلى اسم الفاعل؛ وذلك
لداللة مقصودة ،يقتضيها السياق والتركيب .ولما كان البحث يُعنى بالعدول في األفعال ،فسأقتصر في ىذا المطلب

على دراسة أنموذجين :للعدول عن الفعل ،أحدىما :إلى المصدر ،وثانيهما :إلى اسم الفاعل ،وفق ما يلي:

ال يَا نُ ُ ِ
صالِ ٍح فَالَ تَ ْسأَلْ ِن َما
النموذج األول :كلمة "عمل" ،في قول اهلل  ﴿:قَ َ
س ِم ْن أ َْىلِ َ
ك إِناوُ َع َم ٌل غَْيـ ُر َ
وح إناوُ لَْي َ
ك بِ ِو ِعلْم إِنِّي أ ِ
ك أَن تَ ُكو َن ِمن ال ِ ِ
ين ﴾ (.)89
َعظُ َ
س لَ َ
َ َ
ٌ
ْجاىل َ
لَْي َ
حيث جاءت بصورتين ،إحداىما" :صيغة الفعل الماضي"،

ِ
فعل ٍ
ماض،
بكسر الميم وفتح الالم في { َعم َل} ،على أنو ٌ

صالِ ٍح ﴾ .ثانيهما" :صيغة المصدر "،بفتح الميم وضم
وبنصب الراء في{ :غَْيـ َر} ،مفعوال بو،
وبها قرأ الكسائي َ ﴿:ع َم ٌل غَْيـ ُر َ
صالِ ٍح ﴾ ،يقول
الباقين:

الالم مع التنوين فيَ { :ع َم ٌل} ،وضم الراء من دون تنوين في {غَْيـ ُر} ،وىي قراءة
﴿ إِناوُ َع َم ٌل غَْيـ ُر َ
الشاطبي:
ِ ِ
ِ
سائِ ِّي ذَا ال َْم َال (.)90
َوفي " َع َم ٌل" فَـ ْت ٌح َوَرفْ ٌعَ ،ونَـ اونُوا َ . . .و"غَْيـ َر" ْارفَـعُوا ،إ اال الْك َ
تأثير في تركيبها
وبالعدول في كلمة (عمل) بين الفعلية واالسمية ،اختلف ُّ
محل الوقف باآلية ودرجتو ،ونتج عنو ٌ
ِ
ك ﴾ كافيًا ( ،)91على تقدير عود الضمير في{ :إِناوُ}
وداللتها :فبمجيئها
س ِم ْن أ َْىلِ َ
ً
مصدرا يكون الوقف على ﴿ :إناوُ لَْي َ
ِ
﴿ ِم ْن
حسن الوقف على ما قبلو:
كافرا ٌ
غير صالح؛ لذا ُ
عمل ُ
الثاني إلى السؤال ،أي :سؤالك يا نوح إياي أن أُنج َي ً
(93 )92
ك ﴾  ،واالبتداء بما بعده؛ النقطاعو منو إعرابا ،وإن تعلق بو من جهة المعنى .
أ َْىلِ َ

( )89ىود ،اآلية."46" :
( )90شرح شعلة على الشاطبية ،ص ،382 :وينظر :ص.383 :

( )91ينظر :اإليضاح ،ص ،372 :والقطع واالئتناف ،ص ،263 :ومنار الهدى ،ص.277:
( )92ينظر :القطع واالئتناف ،ص ،263 :ومنار الهدى ،ص.278 ،277 :
()93
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ِ
ك ﴾ ؛ألن الهاء في ﴿  :إِناوُ َع َم ٌل ﴾ تعود
س ِم ْن أ َْىلِ َ
أما مجيئها بصيغة الفعل الماضي فال يوقف على قولو ﴿ إناوُ لَْي َ
ِ
متصل ببعضو ،ومن ثَ ام فوصلو بما قبلو أولى؛
فالكالم
صالِ ٍح ﴾ ،العائدةِ إلى االبن،
ُ
على سابقتها في ﴿ :إِناوُ َع َم ٌل غَْيـ ُر َ
ٌ
صالِ ٍح ﴾ ،تعليليةً ،ال محل لها من اإلعراب ،والوقف
ألنو مع ما قبلو كالم واحد ،وعليو تكون جملةُ ﴿ :إِناوُ َع َم ٌل غَْيـ ُر َ
يكون على ﴿ :ما لَيس لَ َ ِ ِ ِ
وقف ٍ
كاف(.)94
ْم ﴾ ،وىو ٌ
ك بو عل ٌ
َ ْ َ
وبتنوع ِّ
محال الوقف في اآلية ،الناتج عن العدول في الكلمة اختلف معناىا وداللتها ،وتنوعت أحكامها اإلعرابية:
ٍ
ك ﴾  ،فاآلية تحتمل ع ادةَ دالالت ،منها :أن سؤالك ما ليس
فمجيئها بصيغة المصدر { َع َم ٌل} ،وبالوقف على ﴿ ِم ْن أ َْىلِ َ
ِ
غير صالح ،وعليو يكون اللفظان من قول اهلل لنوح .
كافرا ٌ
لك بو علم ٌ
عمل ُ
غير صالح ،أو أن سؤالك أن أُنج َي ً
عمل ُ

غير صالح.
كالم ٍ
ومن ىذه األوجو :أن ىذا ُ
نوح البنو ،والتقدير :إن كونَك مع الكافرين وترَكك الركوب معنا ٌ
عمل ُ

ومنها :أن الضمير في {إِناوُ} يعود على االبن ،على تقدير مضاف محذوف ،أي :إن ابنك ذو عمل غير صالح،

وىناك آراء أخرى في معناىا تركت؛ لضعفها ،واستغناء بما ذكر(.)95

أما على قراءة الكسائي للكلمة على أنها فعل ٍ
عدت
ماض فلآلية معنى واحد ،ىو :إن ابنك ليس من أىلك الذين ُو َ
بإنجائهم؛ ألنو خالفك في الدين ،فانقطعت بذلك العصمة بينكما بكفره ،وال والية بين الكافر والمؤمن ،إنما أىلُك ىم
﴾ ( ،)96بال اختالف في
أىل دينك ،فالضمير في {إِناو} الثانية يعود على االبن المذكور في قولو ﴿  :إِ ان ابُنِي ِم ْن أ َْىلِي 
ُ
ذلك العود(.)97

( )94ينظر :اإليضاح ،ص ،372 :والمرشد ،240/1 :ومنار الهدى ،ص ،278 :وإرشاد العقل السليم.212/4 :
( )95ينظر :النكت والعيون ،476/2 :والتفسير الكبير ،3/18 :والدر المصون.337،336/6 :
( )96األنعام ،اآلية."97" :

( )97ينظر :مشكل إعراب القرآن ،244 : ً،والتسهيل ،ص ،300 :ومنار الهدى ،ص.277 :
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صالِ ٍح ﴾ .لو تعلق داللي بما قبلو ،فهو
وبهذه القراءة المعدول بها عن االسم إلى الفعل يتضح أن قولو﴿ :إنو َع َم ٌل غَْيـ ُر َ
تعليل نفي االبن عن نوح المذكور قبلو ،بأنو ليس من أىل دينو وعقيدتو الموعود بنجاتهم ،وأن قرابةَ الدِّين بين أىل
يفيد َ

(98
األخرى).
اإليمان ىي القرابةُ المعتبَرةُ دون غيرىا من سائر القرابات

ىذا ما يتعلق بجانبي( :الوقف والمعنى) ،وقد نتج عن تباينهما اختالف في التركيب واإلعراب ،ىذا بيانو :فمجيئ
كلمة { َع َمل} بصيغة المصدر ،ال يترجح معو عود الضمير في{ :إِناو} الثانية إلى االبن ،ومن ثم انقطع الكالم قبلها،

صالِ ٍح ﴾ ،ابتدائية مستأنفة استئنافا بيانيًا؛ لتباين معنى الجملتين ،وعدم تعلقهما
فتكون جملة ﴿  :إنو َع َم ٌل غَْيـ ُر َ
ببعضهما من جهة اإلعراب( .)99أما مجيئها بلفظ الماضي ،فيلزم منو عود الضمير في {إِناو} على االبن ،وتكون جملةُ:
ِ
ِ
مفعوال بو ،أو نعتا لموصوف محذوف،
فاعل { َع ِم َل}
غير} ً
ضميرا يعود على االبن ،وكلمةُ { َ
ً
{ َعم َل} َ
خبر {إناوُ} ،ويكون ُ
ِ
صالح ،وىذا النوع من الحذف كثير في كتاب اهلل وفي لغة العرب ( .)100وعليو تكون جملة:
غير ٍ
تقديره :إناو َعمل عمالً َ
﴿ إنو َعمل غَيـر ِ
عدم الوقف على ما قبلها ،وىو قول
صال ٍح ﴾ ،متعلقة بما قبلها وتعليال لها ،وقد نتج عن ىذا التعلق ُ
َ ٌ ُْ َ
﴾؛ منعا للفصل بين المتالزمين لفظًا ومعنى ،فتجلاى بذلك الفر ُق بينهما(.)101
ك 
س ِم ْن أ َْىلِ َ
اهلل ﴿ :لَْي َ

فبتنوع الكلمة بين الفعلية واالسمية ،اختلف محل الوقف في ىذه اآلية ،وتنوعت درجاتو ،وانبنى على ذلك تباين في
معنى اآلية وإعرابها.
النموذج الثاني :كلمة "جعل" ،في قول اهلل
تَـ ْق ِد ُير ال َْع ِزي ِز ال َْعلِ ِيم ﴾ ( . )102

ِ
اح َو َج َع َل اللاْي َل َس َكناً َوال ا
ك
صبَ ِ
س َوالْ َق َم َر ُح ْسبَاناً ذَلِ َ
 ﴿ :فَال ُق ا ِإل ْ
ش ْم َ

( )98ينظر :التحرير والتنوير.85/12 :

( )99ينظر :البحر المحيط ،173/7 :والتحرير والتنوير.86/12 :

( )100حذف الموصوف وإبقاء صفتو دليال عليو من أساليب العربية ،وىو وجو جائز حسن ،وقد عده علماؤىا من صور الفصاحة والبالغة فيها .ينظر:
إعراب القرآن المنسوب للزجاج ،286 :والجدول.304/26 :

( )101ينظر :حجة القراءات ،ص ،342 ،341 :ومشكل إعراب القرآن ،ص ،244 :والبحر المحيط ،173/7 :والتحرير والتنوير ،86/12 :ومنار
الهدى ،ص.277 :

( )102ىود ،اآلية."46" :
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ماض{ :جعل} ،وثانيهما :اسم فاعل {ج ِ
اع ُل} ،فقرأىا "عاصم وحمزة
َ
قرئت كلمة (جعل) بصيغتين ،إحداىما :فعل ٍ َ َ َ
والكسائي" بصيغة الماضي ،أي :بحذف األلف وفتح العين والالمَ ﴿ :و َج َع َل اللاْي َل ﴾ ،وقرأ الباقون بصيغة اسم الفاعل،
أي :بزيادة ألف بعد الجيم وكسر العين وضم الالم وجر الليلَ ﴿ :و َج َع َل اللاْي َل ﴾ ،يقول الشاطبيَ ( ،... :و َجا ...
ِ
ْص ْر َوفَـ ْت ُح الْ َك ْس ِر َوال ارفْ ِع (ثُ ِّم َال).
ع ُل) اق ُ
صِ
اللي ِل(.)103
َو َع ْنـ ُهم بِنَ ْ
ب ْ
ِ
اح
صبَ ِ
وبتنوع الكلمة بين الفعلية واالسمية اختلف موضع الوقف ،فعلى قراءتها فعال ماضيا يوقف على قولو ﴿ :فَال ُق ا ِإل ْ
﴾  ،ودرجتو حسن ،أما على قراءتها اسم فاعل فال يوقف علىِْ { :

صبَ ِ
اح} ،إنما الوقف يكون على قولوُ ﴿ : :ح ْسبَاناً
اإل ْ
(
والتام.)104
سن والكافي
﴾ ،وىو وقف على كال القراءتين ،وتدور درجتو بين َ
الح َ

تباين في اإلعراب والداللة:
وتنوع الكلمة بين الفعلية واالسمية ،وما تبعو من تباين في محل الوقف ودرجتو نتج عنو ٌ

فأما على قراءتها فعال ماضيا{ :جعل الليل} ،فإنو لما جاز حمل اسم الفاعل على المضي ،بمعنى :أنو أ َْم ٌر قد كان ،جاز

الليل} مفعولها األول ،و{سكنا} ثاني مفعوليو ،وينتصب
ىنا عطف الفعل الماضي (جعل) على{ :فالق} ،فيعرب { َ

{الشمس والقمر} بالعطف على {الليل} ،ويقوي قراءتَها فعال ماضيا مجيءُ أفعال ماضية بعده ،ىي قَـ ْولُوَُ ﴿ :ج َع َل لَ ُك ُم
النُّجوم﴾ ( ،)105وقولو ﴿ :أَنز َل ِمن ال ا ِ
اء ﴾ ( ،)106ومن ثم ُح ِمل أول الكالم على آخره ،وىذا يقوي إجماعهم على
ُ َ
س َماء َم ً
َ َ
()107
نصب{ :الشمس والقمر} ،على إضمار فعل ،ولم يحملوه على صيغة الفاعل فيجروه .
ِ
للي ِل}؛ فيحتمل أن تكون معرفة إذا دلت على المضي ،وتكون إضافتها
وأما على قراءتها اسم الفاعلَ { :جاع ُال ْ

حقيقية ،وىو مذىب الكوفيين ،وينتصب { َس َكنًا} بفعل محذوف ،تقديره :وجعل الليل سكنا ،أي :مسكونا فيو ،أو ذا
سكن .وينتصب{ :وال ا
س والْ َق َم َر} بالعطف على موضع {اللاْيل} لفظا ومعنى؛ ألنو في محل نصب ،مفعول في
ش ْم َ
( )103ينظر :شرح شعلة على الشاطبية ،ص.332/331 :

 ،331والمكتفى ،89:والمرشد في الوقف واالبتداء ،118/:1والمنار الهدى.201 ،200:
()104ينظر :إيضاح الوقف واالبتداء:
( )105األنعام ،من اآلية."98" :

( )106األنعام ،من اآلية."100" :

( )107ينظر :إعراب القرآن ،للباقولي ،ص ،208 :والبيان في غريب إعراب القرآن ،332/1 :،والجامع ألحكام القرآن ،45/7 :وإعراب القرآن وبيانو:
.176/3
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المعنى ،وإن أضيف إليو ،وىو عطف جائز ،قال الرضي " :يعطف الفعل على االسم ،وبالعكس إذا كان في االسم معنى

الفعل"( ،)108ويجوز في ىذه الصورة عند البصريين أن ينصب {سكنا} على الحالية ،أي :جاعل الليل حال كونو مسكونا فيو ،وأن
معلوم.إذا لم يكن معرفة،
نصب {حسبانا} ،على نزع الخافض ،ويكون المعنى :وجاعل الشمس والقمر يجريان بحسبان أما
يُ َ
دال على المضي ،ا
أي :غير ٍّي
ودل على الحال أو االستقبال فإضافتو غير حقيقية ،وفق مذىب البصريين ،فيعمل فيما بعده؛
لمشابهتو الفعل ،ويعرب{س َكنا} مفعوال ثانيا لـ{ج ِ
اعل} ،وينتصب{ :وال ا
س َوالْ َق َم َر} بفعل مق اد ٍر دل عليو {جاعل}،
َ ً
َ
ش ْم َ
اإلصباح،
و{ ُح ْسبَانًا} مفعوال ثانيا لو ،أي :وجعل الشمس والقمرحسبانا ،فكأنو :قيل :كيف خلق؟ وماذا جعلو؟ فقيل :فلق
َ
(
.)109
حسبانا
والقمر
الشمس
وخلق الليل وجعلو سكنا ،وخلق
َ
َ
وبما سبق بيانو يتضح أن العدول في الكلمة بين" :االسمية والفعلية" ،لو تأثيره الواضح في تنوع الداللة والمعنى،
وتباين محل الوقف ودرجتو ،واختالف اإلعراب والتركيب.
واهلل أعلم.

 ،208وتحفة األقران ،104:وروح المعاني:
 ،171وإعراب القرآن ،للباقولي ،ص:
( )108شرح الرضي على الكافية ،353/2:وينظر :مشكل إعراب القرآن ،ص:

.399/2

( )109ينظر :إعراب القرآن ،للباقولي ،ص ،208:والبيان في غريب إعراب القرآن ،332/1:والفريد في إعراب القرآن المجيد ،648/2:والبحر المحيط:،

 ،394/4وإرشاد العقل السليم.164/3:
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الخاتمة:
بعد الدراسة لموضوع " :عالقة علم الصرف ،بعلم الوقف واالبتداء ،وتأثيرىا في التركيب والمعنى:العدول في األفعال
أنموذجا " ،يخلص البحث إلى النتائج اآلتية:
أ .أن العالقة بين علم الوقف واالبتداء وفروع اللغة العربية وثيقة متينة ال تنفك؛ ألن من مواضع الوقف ما يتوقف
تحديد محلو ،وفهم معناه وإدراك داللتو على معرفة التغيرات الصرفية التي تطرأ على بنية الكلمة في السياق الواردة فيو.
ب .أن عالقة علم الصرف بعلم الوقف واالبتداء ال تقل أىمية عن عالقة األخير ببقية العلوم األخرى كعلم النحو
والقراءات والفقو ونحوىا ،فال يتأتى فهم كثير من اآليات القرآنية عن طريق معرفة عالقتو بعلم الوقف واالبتداء.
ج .أن ما تناولتو ىذه الدراسة في مبحثها التطبيقي من دراسة للعدول الصرفي في األفعال ،وما تم استخالصو من
معان وأحكام ،وما تم ذكره من أوجو اإلعراب إنما كان على سبيل التمثيل والذكر ،ال االستقصاء والحصر ،فثمة صور
أخرى من العدول الصرفي تبين ىذه العالقة بين ِ
العلْمين ،وتعين على استخالص كثير من المعاني واألحكام ،والتعدد في
أوجو اإلعراب والتركيب.
د .أن العدول في بنية الكلمة من صيغة إلى أخرى يأتي لمعان متنوعة؛ إذ العدول من وزن إلى وزن آخر ال يكون إال
لداللة ال يحتويها األول منهما.
ه .أن مثل ىذه الدراسة تفتق اآلفاق وتفتح األبواب لفهم أوسع آلي الكتاب العزيز ،وتبين كثيرا من المعاني
والدالالت ،واألوجو اإلعرابية التي ال تظهر إال بمثل ىذا النوع من الدراسات ،إذ القرآن كما – يقال – حمال أوجو.
وختاما :فهذا ما أمكنني جمعو ودراستو ،وبسطو وتناولو ،فإن وافق الصواب فبتوفيق اهلل ،وإن كانت األخرى فمن
نفسي والشيطان ،وحسبي أني بذلت الجهد ،وما توفيقي إال باهلل عليو توكلت وإليو أنيب.
والحمد هلل أوال وآخرا ،وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو.
الباحث.
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مصادر البحث ومراجعو:
القرآن الكريم ،برواية اإلمام قالون ،عن اإلمام نافع المدني ،مصحف أمانة التعليم. .1اإلتقان في علوم القرآن ،لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي ،تحقيق :سعيد المندوب ،دار الفكر ،بيروت :لبنان:
1416ه1996 ،م.
 .2أحكام القرآن ،ألبي محمد بن عبد اهلل بن العربي ،تحقيق /محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ـ ـ لبنان،
ط/2003 ،1/م.
 .3أحكام القرآن ،ألبي محمد عبد المنعم األندلسي ،المعروف بابن الفرس ،تحقيق :طو بن علي وآخرين ،دار ابن حزم
للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط1427 :/1ه2006 ،م.
 .4ارتشاف الضرب من لسان العرب  ،ألبي حيان محمد بن يوسف األندلسي ،تحقيق وشرح ودراسة :رجب عثمان
محمد ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط1418 :1/ه1998 ،م.
 .5إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،ألبي السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى ،الناشر :دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان.
 .6أساس البالغة ،لجار اهلل محمود بن عمر الزمخشري ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية،
بيروت ـ ـ لبنان ،ط1998 :1/م.
 .7األُسلوب واألُسلوبية ،مدخل نظري ودراسة تطبيقية ،لفتح اهلل أحمد سليمان ،الدار الفنية للنشر والتوزيع ،القاىرة:
1990م.
 .8أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  ،لمحمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت ،لبنان1415 :ه1995 ،م.
 .9إعراب القرآن الكريم ،تأليف :أحمد عبيد الدعاس ،وأحمد محمد حميدان ،وإسماعيل محمود القاسم ،دار
المنير ،ودار الفارابي ،دمشق ،ط1425 :1/ه.
 .10إعراب القرآن وعلل القراءات ،لنور الدين أبي الحسن علي الباقولي ،تحقيق /الشربيني شريدة ،دار اليقين للنشر
والتوزيع ،المنصورة ـ ـ مصر ،ط/2010 ،1/م.
 .11األفعال ،ألبي القاسم علي بن جعفر السعدي ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1983 :1/م.
 .12إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهلل

 ،ألبي بكر محمد األنباري ،تحقيق :عبد الرحيم الطرىوني ،دار

الحديث ،القاىرة ـ ـ مصر2007 :م.
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 .13البحر المحيط ،ألبي حيان األندلسي ،تحقيق :عادل عبد المقصود وآخرين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،
ط1413 :1/ه1993 ،م.
 .14البرىان في علوم القرآن ،ألبي عبد اهلل الزركشي ،تحقيق :محمد أبي الفضل إبراىيم ،دار إحياء الكتب العربية
عيسى البابي الحلبي وشركائو ،ط1376 :1/ه1957 ،م.
 .15البيان في غريب إعراب القرآن ،ألبي البركات عبد الرحمن األنباري ،تحقيق :طو عبد الحميد طو ،الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،القاىرة ،مصر ،ط2006 :2/م.

 .16تاج العروس من جواىر القاموس ،للسيد محمد مرتضي ال ازبِيدي ،تحقيق :مجموعة من األساتذة ،المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،سنوات متعددة.

 .17التبيان في إعراب القرآن ،ألبي البقاء عبد اهلل العكبري ،تحقيق /محمد حسين شمس الدين ،دار الكتب العلمية،
بيروت ـ ـ لبنان ،ط1998 ،1/م.
1984م.
 .18التحرير والتنوير ،لمحمد الطاىر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر ،تونس:
 .19تحفة األقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن ،أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي ،كنوز أشبيليا،
المملكة العربية السعودية ،ط1482 :2/ه2007 ،م.
 .20التسهيل لعلوم التنزيل ،ألبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ،تحقيق :رضا فرج الهمامي ،المكتبة
العصرية ،صيدا وبيروت ،لبنان.
المجيدبي العباس أحمد بن محمد البسيلي التونسي ،كلية أصول الدين ،جامعة اإلمام
 .21التقييد الكبير في تفسير كتاب اهلل  ،أل
محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
 .22تنبيو الغافلين وإرشاد الجاىلين عما يقع لهم من الخطأ حال تالوتهم لكتاب اهلل المبين ،ألبي الحسن علي بن محمد
2005م.
الصفاقسي ،تحقيق :جمال الدين شرف ،دار للتراث ،طنطا ـ ـ مصر:
 .23تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي ،تحقيق :عبد الرحمن بن
معال ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 :1/ه2000 ،م.
 .24جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري ،حققو وخرج أحاديثو :محمود محمد شاكر ،وأحمد
محمد شاكر ،مكتبة ابن تيمية ،القاىرة ،مصر1 ،ط1968/:م.
 .25الجامع ألحكام القرآن ،ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد ،شمس الدين القرطبي ،تحقيق :أحمد البردوني ،وإبراىيم
أطفيش ،دار الكتب المصرية :القاىرة ،ط1384 :/2ه1964 ،م.
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 .26الجدول في إعراب القرآن الكريم ،لمحمود بن عبد الرحيم صافي ،دار الرشيد ،دمشق ،مؤسسة اإليمان ،بيروت،
ط1418 :4/ه.
 .27الجهاد ،ألبي بكر ابن أبي عاصم الشيباني ،تحقيق :مساعد بن سليمان ،مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة،
ط1409 :1/ه.
 .28حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ،لمحمد األمين بن عبد اهلل العلوي ،إشراف ومراجعة :ىاشم محمد علي،
دار طوق النجاة ،بيروت ،لبنان ،ط1421 :/1ه2001 ،م.
 .29حجة القراءات ،ألبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة ،تحقيق :سعيد األفغاني ،منشورات جامعة بنغازي ،ليبيا ،ط:1 /
1974م.
 .30الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،ألحمد بن يوسف السمين الحلبي ،تحقيق :أحمد محمد الخراط ،دار
القلم ،دمشق ،سوريا.
 .31روائع البيان تفسير آيات األحكام ،لمحمد علي الصابوني ،مكتبة الغزالي :دمشق ،مؤسسة مناىل العرفان :بيروت،
ط1400 :3/ه1980 ،م.
السالمي الحنبلي ،جمع وترتيب :طارق ابن عوض اهلل ،دار العاصمة،
 .32روائع التفسير ،لزين الدين بن أحمد بن رجب َ
المملكة العربية السعودية ،ط1422 :1/ه2001 ،م.

 .33روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،لشهاب الدين محمود بن عبد اهلل األلوسي ،تحقيق :علي
عبد الباري ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1415 :1/ه.
 .34شذا العرف في فن الصرف ،ألحمد بن محمد الحمالوي ،تحقيق :نصر اهلل عبد الرحمن نصر ،مكتبة الرشد،
الرياض.
 .35شرح الرضي على الكافية  ،لرضي الدين األستراباذي ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر ،مطبوعات جامعة
قاريونس ،بنغازي ،ليبيا1398 :ه1978 ،م.
 .36صحاح العربية ،إلسماعيل بن حماد الجوىري ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ـ ـ
لبنان ،ط1998 :1/م.
 .37العدول الصرفي في القرآن الكريم :دراسة داللية ،لهالل علي الجحيشي ،رسالة دكتوراه في اللغة العربية ،بكلية
اآلداب ،جامعة الموصل2005 :م.
 .38العدول الصرفي في القرآن الكريم ،لماجدة صالح حسن ،المجلة الجامعة ،العدد ،11 :سنة2009 :م.
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 .39الفريد في إعراب القرآن المجيد ،للمنتجب الهمذاني ،حقق نصوصو وخرجو وعلق عليو :محمد نظام الدين
الفتيح ،دار الزمان للنشر والتوزيع ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية ،ط :1/األولى1427 ،ه2006 ،م.
 .40القراءات المتواترة وأثرىا في الرسم القرآني واألحكام الشرعية ،لمحمد حبش ،دار الفكر ،دمشق ،ط/

:1

1419ه1999 ،م.
 .41القطع واالئتناف ،أو (الوقف واالبتداء) ،ألبي جعفر أحمد النحاس ،تحقيق :أحمد فريد المزيدي ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ـ ـ لبنان ،ط2002 :1/م.
 .42الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ألبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط:3/
1407ه.
 .43كنز المعاني شرح حرز األماني ،شرح الشاطبية ألبي عبد اهلل محمد ابن الحسين الموصلي" ،شعلة" ،تحقيق :جمال
الدين شرف ،دار الصحابة للتراث بطنطا ،ط2008 :/1م.
 .44لباب التأويل في معاني التنزيل ،ألبي الحسن علي بن محمد ،المعروف بالخازن ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط1415 :1/ه.
 .45لسان العرب ،لجمال الدين ابن منظور األفريقي ،دار صادر للطباعة والنشر ،بيروت ـ ـ لبنان:1،ط1997/م.
 .46مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،ألبي البركات عبد اهلل بن أحمد النسفي ،حققو وخرج أحاديثو :يوسف علي بديوي،
راجعو وقدم لو :محيي الدين ديب مستو ،دار الكلم الطيب ،بيروت ،ط1419 :1/ه1998 ،م.

 .47المرشد في الوقف واالبتداء ،لإلمام أبي محمد الحسن بن علي العماني ،تحقيق :محمد بن حمود األزوري ،رسالة ماجستير،
1422ه.
كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى ،السعودية:
 .48مشكل إعراب القرآن ،ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ،تحقيق /محمد عثمان ،مكتبة الثقافة الدينية،
القاىرة ،مصر ،ط/2009 ،1/م.
 .49المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،ألحمد بن محمد المقري الفيومي ،دار القلم ،بيروت ـ ـ لبنان.
 .50معالم االىتداء إلى معرفة الوقوف واالبتداء ،لمحمود الحصري ،مكتبة السنة ،القاىرة ـ ـ مصر ،ط2002 :1/م.
 .51معاني القرآن ،ألبي جعفر أحمد النحاس ،تحقيق :يحيى مراد ،دار الحديث ،القاىرة ،مصر/2004 :م.
 .52معجم مقاييس اللغة ،ألحمد بن فارس ،تحقيق :عبد السالم ىارون ،اتحاد الكتاب العرب2002 :م.
 .53المعجم الوسيط ،إعداد :مجمع اللغة العربية ،مكتبة الشروق الدولية ،القاىرة ،مصر ،ط2004 :4/م.
 .54مفاتيح الغيب( :التفسير الكبير) ،ألبي عبد اهلل محمد بن عمر التيمي ،فخر الدين الرازي ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،ط1420 :3/ه.
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 .55المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف واالبتداء ،ألبي يحيى زكريا األنصاري ،تحقيق :جمال السيد رفاعي،
المكتبة األزىرية للتراث ،القاىرة ـ ـ مصر ،ط2006 :1/م.
 .56المكتفى في الوقف واالبتدا ،ألبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ،تحقيق :جمال الدين محمد شرف ،دار الصحابة
للتراث ،طنطا ـ ـ مصر2006 :م.
 .57منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا ،للعالمة أحمد بن عبد الكريم األشموني ،تحقيق :محمد بن عيد الشعباني،
دار الصحابة للتراث ،طنطا ـ ـ مصر ،ط2008 :1/م.
 .58النشر في القراءات العشر ،للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الجزري ،تصحيح :علي محمد الضباع ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ـ ـ لبنان.
 .59النكت والعيون ،ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي ،تحقيق :السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان :ط1992 :1/م.
 .60نهاية القول المفيد في علم التجويد ،للشيخ :محمد مكي نصر ،مراجعة :علي محمد الضباع ،مطبعة مصطفى
البابي الحلبي وأوالده ،القاىرة ـ ـ مصر1349 :ه.
 .61الوقف في العربية على ضوء اللسانيات ،لعبد البديع النيرباني ،دار الغوثاني للدراسات القرآنية ،دمشق ـ ـ سوريا،
ط2008 :1/م.
 .62الوقف واالبتداء وأثره في معاني القرآن الكريم ،لعبد السالم سالم الحضيري ،رسالة ماجستير ،جامعة أم درمان
اإلسالمية ،السودان2007 :م.
 .63الوقف واالبتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم ،لعبد الكريم إبراىيم صالح ،دار السالمة للطباعة والنشر
والتوزيع والترجمة ،القاىرة ـ ـ مصر ،ط2006 ،1/م.
فراج ،مجلة حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية ،مجلس النشر
 .64الوقف ووظائفو عند النحويين والقراء ،لمحمد خليل ّ
2001م.
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