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ّقوة ا ألصوات و أأثرها يف ّقوة دالةل املفردات -سورة القمر أأمنوذجا

دّ .عزة عدانن أأمحد ّعزت
أأس تاذ مساعد
فاكوليت العلوم الانسانية ،جامعة زاخو
اقلمي كردس تان العراق

هالت حسن جرجيس
مدرس مساعد
فاكوليت العلوم الانسانية ،جامعة زاخو
اقلمي كردس تان العراق

املس تخلص
يتغَّي يف ِّّ
يتغَّي املعىن العام أأو يتأأثر بشلك كبَّي ،وقد ال تُرى البالغة ا ّال من خالل اختيار املرادف املناسب
للغوي دون أأن َ
تع ُّد املرتادفات اللغوية من أأكرث ما ميكن أأن ر َ
النص ا ِّ ّ
للس ياقِّّ ،
داليل خمتلف ،ويف تغيَّيه أأو استبداهل يلحظ التغيَّي الصويت من خالل تغيَّي ا ألصوات عددا ،أأو صفة ،مهسا أأو هجرا ،أأو خمرجا ،أأو من خالل
فللك مرادف هامش ّ
الصويت ال يتكون ا ّال مهنام .وقد يبدو جزء من االجعاز الصويت يف القرأن يف انسجام صفات
الصويت نوعا ،أأو اًّمك ،وال س ريام أأ رن الالكم لكره مؤ ٌلف من حرف وحركة ،واملقطع
املقطع
ُّ
ّ
أ
للغوي ،و أأن تغيَّي املرتادفات وا ْن مل ُُيدث تغيَّيا
ا ألصوات ودالةل ا أللفاظ فضال عن الس ياق ،والس امي أأن املس توى
ّ
(الصويت) هو أكرث املس توايت اللغويّة تأأثرا وتأأثَّيا يف النص ا ّ
كبَّيا يف املعىن العام ا ّال أأنه يؤثر حامت تأأثَّيا ملموسا زايدة أأو نقصاان يف ادلالةل الصوت رية لاللفاظ املس تعمةل أأو املرتوكة ،ومن خالل موازنة ا أللفاظ املس تعمةل يف السورة بغَّيها من
املرتادفات  -اسام اكنت أأم فعال أأم حرفا  -تأأكرد لنا صوت ايا أأ ْن ال ترادف يف القرأن ،و أأن ا ألصوات يف أألفاظ النص القرأين املدروس انسجمت وتنامغت والس ياق اذلي وردت فيه،
و أأ رن بالغة اللفظة املس تعمةل تمكن يف مناس بة أأصواهتا وانسجاهما مع النص وتنامغها مع الس ياق.
اللكامت ادلاةل  :الرتادف ،الاصوات  ،ادلالةل  ،صفات ا ألصوات ،الصيغ.

 .1املقدمة
ال تعطي املرتادفات يف اللغة معىن واحدً ا متطابقًا ،وا ْن اعطت ما يقرب من ذكل فا رن

القمر)) .الثاين :مبعىن أأهل البيت واحلارضين من أأهل القوت والنفقة قوهل عز وجل:

جلرس أأصواهتا ووقعها يف ا ألذن أأ ًثرا خمتل ًفا ،أأ ّما يف الاس تعامل القراين فال نرى ا ّال

((اانر َأ ْر َسلْنَا عَلَهيْ ِّ ْم َح ِّاص ًبا ا رال َأ َل لُ ٍ
اُه ب َِّس َح ٍر( )34القمر)) .الثالث :مبعىن القرابة
وط َ رَن ْينَ ُ ْ
ِ
ِ
اَّلل ْاص َط َفى َأ َد َم َون ُو ًحا َو َأ َل ا ْب َرا ِّه َمي َو َأ َل ِّ ِْع َر َان عَ َىل الْ َعال َ ِّم َني()33
واذلرية اللكية(( :ا رن ر َ
ِ
معان
ال ِعران))( .)1أأ ّما (قوم) فتد ّل عىل جامع ِّة انس ،وا ٍ
نتصاب أأو ع َْزم( ،)2وحتمل ٍ

اس تعاملها اللغوي يف النص القراين ،وقد تناولت العديد من ادلراسات الفروق بيهنا

القوة وامجلاعة والس ند" ،والقيام وال ِّقوام امس ملا
كثَّية ،لكها ترجع اىل َأصل واحد هو ّ

اكلفرق بني الفاظ النظر ،والسبيل ،والثواب ،والعقاب ،واخلوف ،والنار ،وغَّيها كثَّي

يقوم ويُثبت به اليشء :اكلعامد واس ناد ملا يُعمد وي ُس َندْ ِّب ِّه"( ،)3و أأ ّما (ا ألهل) :فأأهل

جدا ،وتأأسيسا عىل ذكل تناولنا يف البحث النظر يف دالةل بعض ا أللفاظ ممّا لها ما

خص ِّ
الناس به ،و أأهل البيت ُس ََكنه ،و أأهل االسالم َمن
الر ُجل زو ُجه ،و أأهل الرجل أأ ّ

يرادفها يف النص القرأين موحضني تناسب ورود لك لفظ وس ياق ما ورد فيه ،واكنت

دين به( ،)4ويكون ا ألهل "من هجة النسب و الاختصاص ،مفن هجة النسب قوكل
يُ ُ

عىل ثالثة أأقسام ،مفهنا ما ورد ابلصيغة الامسية فقط وحصدت النس بة الكربى ،ومهنا

أأهل الرجل لقرابته ا ألدنني ،ومن هجة الاختصاص قوكل :أأهل البرصة و أأهل العمل،

ما ورد ابلصيغة الفعلية فقط ،ومهنا ما ورد ابلصيغتني :الامسية والفعلية

الصحبة تقول :أآل الرجل ألههل و أأحصابه وال
و(ال آ ُل) :خاصة الرجل من هجة القرابة أأو ُّ

 1.1ممّا ورد ابلصيغ الامسية

املربد ،اذا
تقول أآل البرصة وأآل ال ِّعمل ،وقالوا :أآل فرعون أأتباعه وكذكل أآل لوط ،وقال ّ

وجرسا ،ووق ًعا ،وايقاعًا ،وبني ًة ،ونظ ًما مع س ياق ما وردت فيه،
الانسجام معىنً ،
وانعام النظر يف الاس تعامل القراين يرينا لطائف بالغية و أأسلوبية تكشف عن اجعاز

1.1.1

الآل و القوم و ا ألهل

صغررت العرب الآل قالت :أأهل ،فيدل عىل أأن أأصل ا أللِّ ا ألهل ،وقا َل بعضهم :الآل

(أآل) أأكرث من مرادف ك(قوم) ،و( أأهل) ،وقد وردت (أآل) يف القرأن الكرمي عىل

عيدان اخلمية و أأِعدهتا ،وأآل الرجل مش َّبر ون بذكل ألَّنر م معمده ،واذلي يُرفَ ُع يف
لن ّه كذكل"(.)5
الصحاري (أآل)؛ ألن ر ُه يرتفع كام ترفع عيدان اخلمية ،والشخص (أآل)؛ أ

اجملةل الااكدميية جلامعة نوروز ,اجملدل  ,8العدد )2019( 1
ورقة حبث منتظمة نرشت يف 2019/3/25
الربيد الالكرتوين للباحث azza.ezzat@uoz.edu.krd :
حقوق الطبع والنرش ©  2017أأسامء املؤلفني .هذه مقاةل الوصول الهيا مفتوح موزعة حتت رخصة
املشاع الايداعي النس يب – CC BY-NC-ND 4. 0

يُلحظ الفرق ادلاليل بني الآل وا ألهل يف أأكرث من أية ،ففي قوهل تعاىل(( :اانر َأ ْر َسلْنَا
ِ
اُه ب َِّس َح ٍر)) مل تدخل زوجة لوط عليه السالم يف أ آ ِّهلِّ،
عَلَهيْ ِّ ْم َح ِّاص ًبا ا رال َأ َل لُ ٍ
وط َ رَن ْينَ ُ ْ
ِ
َ
أ
أ
أ
وا ْن اكنت من أههل ،فالكفرة من أهل النيب يف الاس تعامل القرأين ال ينبغي أن يَدخلوا

ثالثة أأوجه :الاول :مبعىن القوم وال َت َبع ،قوهل تعاىلَ (( :ولَقَدْ َج َاء َأ َل ِّف ْرع َْو َن النُّ ُذ ُر()41
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يف ِعوم أآهل حبسب املفهوم ادليين ،وان دخلوا يف ِعوم أأ ِّ ِّ
ههل ابعتبار النسب أأو

ون ( )198ا ألعراف)) اذلي ِّ ّيبني لنا الفرق بني املرتادفات الثالثة ،فالنظر قد
يُ ْب ِّ ُ
رص َ

املصاهرة ،دون مالحظة الرشف واملشاركة يف الفضيةل ادلينية ،فلكمة (أآل) ال

يكون مبعىن طلب الرؤية ،والطلب قد يتحقق وقد ال يتحقق( ،)7وبذا يبدو لنا ما للكّ

ت ُ ْس َتع َم ْل غال ًبا ا ّ َال يف أأرشاف القوم ،وامر أأة ٍ
لوط اكفرة ،ال تس تحق أأ ْن تكون مكتس بة

مهنام من هامش داليل خمتلف عن الاخر .فأأ ّما ال َعني ويه حاسة البرص والرؤية ،فتأأيت

رشف لوط والتابعني هل ،وال ي َ ُص ْح أأن تكون من أآهل ،ويبدو الفرق جل ّيا مع ابن نوح

مبعىن احلفظ والرعاية كام ورد يف الية ( ،)14ومبعىن عني االنسان كام ورد يف الية

عليه السالم اذلي قطع صةل النسبية بأأبيه بكفره ،فَكن من املغرقني لقوهل تعاىل(( :قَا َل

عني ،والكثَّي ُعيون( ،)9وقد
( ،)8()37والعني اليت يبرص هبا الناظر ،وامجلع أأعيان ،و أأ ُ ْ

َاي ن ُُوح ان ر ُه لَي َْس ِّم ْن َأه ِّ َ
ِْل ان ر ُه َ َِع ٌل غَ ْ َُّي َصا ِّل ٍح ( )46هود)) ،مع أأنه س بحانه َوعَدَ ُه بأأن
ِ
ِ
ِّ
َ
ُوح َرب ر ُه فَ َقال َر ِّ ّب ا رن ابْ ِّين م ْن َأه ِِّْل َوا رن َو ْعدَ كَ
ينجيه و أأههل ،قال تعاىلَ (( :وانَ دَى ن ٌ
ِ
ِ
الْ َح ُّق َو َأن َْت َأ ْح َ َُك الْ َح ِّ ِّ
اِك َني ( )45هود)) ،أأ َما ماجاء يف قول هللا عز وجل(( :ا رال َأ َل
ِ
لُ ٍ
وُه َأ ْ َْج ِّع َني ( )59ا رال ا ْم َر َأتَ ُه قَد ْررانَ اَّنر َا ل َ ِّم َن الْغَا ِّب ِّر َين ( )60احلجر)) من
وط اانر ل َ ُمنَ ُّج ُ ْ
ِ
ِ
ِ
جار عىل مفهوم الناس اذلين ال ينظرون اىل
اس تثناء امر أأة لوط من ِعوم أآهل فهو ٍ

وردت (العيون) يف الاس تعامل القراين لعيون املاء ،ووردت (ا ألعني) جلارحة عني

َأ ْع ُيهنَ ُ ْم فَ ُذو ُقوا عَ َذ ِّاِب َون ُُذ ِّر ( ))37ولها قميهتا السلب ّية ومعىن عدم القدرة عىل الرؤية؛

حق ابالعتبار ،كام جاء اس تعامل الآل ابلنس بة اىل أأهل فرعون ،جمارا ًة
املفهوم ادليين ا َل ّ

التصالها بضمَّي الغائب (ُه) العائد عىل الكفار املعاقبني ابلطمس .و أأ ّما البرص فهو

ملفاهمي الناس( .)6وتأأسيسا عىل ما س بق نرى دقّة الاس تعامل القرأين للكّ لفظة من

بصَّي به...والبصَّية :الربهان ،و أأصل ذكل لكَه وضوح اليشء،
"العمل ابليشء ،يُقال هو ُ

هذه املرتادفات وكأَّنّ ا هبذا الاس تعامل تنَّبنا اىل وجود هامش داليل خمتلف يف لكّ

ابرصا ،أأىِّ :
رص َت به
رص ُت ابليشء اذا ِّ ْ
انظ ًرا بتحديق شديد ،ويقال ب َ ُ ْ
يقال :رأأيتٌ ُه ًحملا ً

لكمة ،مفن معاين القوم :القوامة والكرثة واملساندة والرجوةل ،وال واحد هل من لفظه،

بصَّيا عاملًا ،و أأبرصته اذا ر أأيته"( ،)10ومن أأسامء هللا تعاىل البصَّي :هو اذلي يشاهد
ً

واس تعامل قوم يف الايت 33-9( :القمر) يرينا انسجام املفردة والس ياق اذلي يرمس مكّ

ا ألش ياء لكها ظاهرها وخافهيا بغَّي جارحة ،والبرص :العني ،وحاسة الرؤية ،والبصَّية:

صرب نوح عليه السالم والقوم لكهم ضدّ ه ،أأ ّما (أآل) يف الايت ( 41-34القمر) فوردت

امس ملا أأعتقد يف القلب من ادلين وحتقيق ا ألمر ،وقيل :البصَّية الفطنةُ ،
تقول العرب:

َ
ومعروف أأن أآل فرعون ُه أأتباعه كام أأن أآل لوط ُه أأتباعه ،وقد
يف س ياق التبعية،

أأِعى هللا بصائره أأى ِّف َط ُنه( ،)11ووردت لفظة (البرص) يف قوهل تعاىلَ (( :و َما َأ ْم ُرانَ ا رال
ِ
رص ( ))50فبدا واحضا تنامغها وس ياق ما وردت فيه؛ القرتان البرص
َوا ِّحدَ ٌة َلكَ ْم ٍح ِّابلْ َب َ ِّ

ابتداء ابلقاف اجملهور الانفجاري الشديد املنسجم ودالةل
عهنام ابختالف ْجيع فوناميهتا ً

ابللمح .والفرق بني البرص والعني " أأ رن العني أآةل البرص ويه احلدقة ،والبرص امس
للرؤية ولهذا يَقال :احدى عينية ِعياء وال يقال أأحد برصي ِّه أأِعى ،ورمبا جيري البرص

انهتاء ابملمي ادلال عىل الاحتواء
النطق به ،ففي الشلك احللقي ال مبد أأ وال خمرج ،و ً

جمازا وال جيري عىل العني العمياء فيدكل هذا عىل أأن ّه امس
عىل العني الصحيحة ً

بضم الشفتني فضال عن زايدة ا ألصوات يف اللكمة اليت ترمس زايدة عدد ا ألفراد ،أأو

برصا ،فيقال :كل برص ،يُراد أأن ََك تَ ْعلَم ُه كام
للرؤية ،وي ُس ّمى العمل ابليشء اذا اكن جل ايا ً

ربّام زايدة البعد نس بة للآل.

يراه غَّيك"( .)12واذا ما نظران يف الصيغة الرصفية والرتاكيب اللغوية فنلحظ اقرتان

 1.1.2برص و عني

ون ِّم َن ْ َال ْجدَ ِّاث َكََّنر ُ ْم َج َرا ٌد
اخلشوع ابلبرص يف قوهل تعاىل(( :خُشر ًعا َأبْ َص ُار ُ ُْه َ َْي ُر ُج َ

هارموين حيث يعطي
تتدرج بشلك
ّ
للنظر أأو الرؤية أأكرث من لفظ ومعىن ،ميكن أأن ّ

رش ( ))7بدل (خاشعة أأعيهنم)؛ أل رن البرص يأَيت للقلب ،وللعقل،وللرؤية ،و َك َن
ُمنْت َ ِّ ٌ

موقع ّ
متنوعة اكلزمن والرسعة لكفظة (اللمح) ،أأو الرؤية
لك لكمة ّقوة داللهتا من زوااي ّ

يصح أأن يكون للعني فقط بل للكّ جوارح االنسان،
اخلشوع يف هذا اليوم العظمي ال ّ

املقرتنة ابلفرح كام يف (أنس) فضال عن نوع الرؤية :اكلرؤية يف اجلارحة (العني) ،أأو يف

فضال عن مناس بة اس تخدام صيغة املبالغة (خُشَ ًعا) مع (ا ألبصار) اليت تصورها
خاشعة ذليةل أل رن ال ِّع َز و ُاذل َل يتبني فهيا( .)13ومن مرتادفات النظر يف اللغة (ملح)

ون ال َ ْي َك َو ُ ُْه َال
الثالثة (الرؤية والنظر والبرص) اجامتعها يف قوهل تعاىلَ (( :وتَ َر ُ ْ
اُه ي َ ْن ُظر َ
ُ ِ

يلمح ل َ َم ًحا و أأملح :أأختلس
"الالم واملمي و احلاء تد ّل عىل ملح اليشء ،ملح اليهُ ،

نلحظ ملمحا صوتيا لطيفا يف اختالف أأصوات (قوم) عن (أآل) و( أأهل) فهيي ختتلف
القوة والتَكتف من خالل شلك الشفتني عند
القوامة مرورا ابلواو اذلي يرمس الوحدة و ّ

التصور اذلهين وغَّي ذكل ،وخَّي مثال عىل الفرق بني ا أللفاظ
الرؤاي يف املنام ،أأو ّ
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البرش ،وا ألخَّية وردت مراتن :ا ألوىل يف قوهل تعاىلَْ َ (( :ت ِّري ِّبأَ ْع ُي ِّننَا َج َز ًاء ِّل َم ْن َاك َن
ُك ِّف َر ( ،))14وفهيا قميهتا االجياب ّية ،ومعىن احلفظ والرعاية؛ التصالها بضمَّي املتلكم (ان)
العائد هلل س بحانه تعاىل ،والثانية يف قوهل تعاىلَ (( :ولَقَدْ َر َاودُو ُه ع َْن ضَ ْي ِّف ِّه فَ َط َم ْس نَا

)Academic Journal of Nawroz University (AJNU
النظر..واللمحة :النظرة ابلعجةل "( ،)14جاء يف تفسَّيقوهل تعاىلَ (( :و َما َأ ْم ُرانَ ا رال َوا ِّحدَ ٌة
ِ
لكمح ابلبرص هو تشبيه يف
َلكَ ْم ٍح ِّابلْ َب َ ِّ
رص ( ))50أأي :كخطف ٍة ابلبرص ،وحصول مرادان ٍ
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ابلقلب واجلوارح ،وشعور الفاعل واحساسه فقيل :اخلشوع أأكرث ما يس تعمل يف
اجلوارح ،واخلضوع أأكرث ما يس تعمل يف القلب ،واخلشوع "عىل ما قيل ِّف ْع ٌل يَرى فاعهل

رسعة احلصول ،أأي ما أأمران اال لكمة واحدة رسيعة التأأثَّي يف املتعلقة يه به كرسعة ملح

أأن َيضع ملن فوقه أأو أأن ّه أأعظم منه...واملطأأطيء ر أأسه وعنقه ،ويف التزنيل(( :ا ْن نَشَ أْ
ِ
الس َما ِّء َأي َ ًة فَ َظل ر ْت َأ ْعنَا ُقه ُْم لَهَا خ َِّاض ِّع َني ( )4الشعراء)) وعند بعضهم أ َنأ
ن َ ُِّّزن ْل عَلَهيْ ِّ ْم ِّم َن ر

البرص )16(،واللَمح اختالس النظر والنظرة بعجةل)17(،ولو أأنعمنا النظر يف اليةَ (( :و َما

اخلشوع ال يكون ا ّال مع خوف اخلاشع من اخملشوع هل وال يكون تلكّفا ،ولهذا يُضاف

الساعَ ِّة ا رال َلكَ ْم ِّح
رص)) ،ويف قوهل تعاىل(( :و َما َأ ْمر
َأ ْم ُرانَ ا رال َوا ِّحدَ ٌة َلكَ ْم ٍح ِّابلْ َب َ ِّ
َ ُ ر ِ
ِ
رص)) ،لوجدان تناس با صوتيا وس ياق لك أية يف اس تعامل حرف اجلر (الباء) أأو
الْ َب َ ِّ

اىل القلب فيقال :خشع قلبه...واخلضوع..التطأأطؤ أأن يكون معه خوف ،ولهذا ال جيوز
اضافته اىل القلب فيقال :خضع قلبه ،وقد جيوز أأن َيضع االنسان تلكّفا من غَّي أأن

عدم اس تعامهل ،فعدم اس تخدامه يتناسب وس ياق الية اليت تتحدث عن الزمن

يعتقد أأ َن اخملضوع هل فوقه ،وال يكون اخلشوع كذكل ،وقا َل بعضهم اخلضوع قريب من

رص) فهيي مخسة (ص
والرسعة يتنامغ و قةل عدد املقاطع الصوتية يف الرتكيب َ(لكَ ْم ِّح الْ َب َ ِّ

اخلشوع ا ّال أأ رن اخلضوع يف البدن ،واالقرار ابس تجداء واخلشوع يف

رص) فهيي س تة
ح  /ص ح ص /ص ح ص/ص ح  /ص ح ص) ،أأ ّما َ(لكَ ْم ٍح ِّابلْ َب َ ِّ

وربّام تقاربت دالةل اخلشوع واخلضوع؛ لتقارب أأصواهتام ،ولو أأنعمنا النظر يف الفرق بني

(ص ح  /ص ح ص /ص ح ص /ص ح ص  /ص ح  /ص ح ص) ألَّنّ ا ال

اللفظني من خالل أأصوات اللفظني فقد نس تطيع أأن حندد أأّيّ ام يكون فيه اذل ّل

املرة
تتحدرث عن الزمن والرسعة بقدر ما تتحدث عن تنفيذ أأمر هللا ووقوعه من ّ

واخلش ية واخلوف أأكرث ،فالشني :همموس ِّرخو ،فيه ٍ
تفش ،و أكن ّه يتحدّ ث عن صورة

الصويت يف
ا ألوىل؛ أل ّن أأمره اليكون ا ّال ّمرة واحدة ،ال اثنية لها ،وبذا يتأأكد لنا االجعاز
ّ

اخلاشع الهادئ ،وهذا يتنامغ واخلشوع اذلي يكون للقلب وللكّ اجلوارح اكلصوت

القران من خالل اختالف املس توايت اللغوية ابتداء ابس تعامل احلروف أأو ا ألدوات

فقوي؛ ألن ّه جمهور ،مطبق ،مس تعلٍ  ،فيه اس تطاةل(،)22
والبرص والبدن ،أأ ّما الضادّ :

انهتاء ابلرتاكيب.
مرورا ابملفردات و ً

يصور اخلاضع اذلى يُ ِّمك ْن يف صدره نوعا من الاس تعالء بسبب عدم خضوعه عن
أكن ّه ّ ِّ

 1.1.3خشع

جمردًا يف (خُشَ ًعا) لدلالةل عىل شدّ ة ُاذل ّل والاحنناء
قناعة اتمة فضال عن جميء الصوت ّ

ون ِّم َن ْ َال ْجدَ ِّاث َكََّنر ُ ْم َج َرا ٌد
ورد ّمرة واحدة يف قوهل تعاىل(( :خُشر ًعا َأبْ َص ُار ُ ُْه َ َْي ُر ُج َ

واخلشوع .واذا ما نظران رصفيّا للفظة (خشّ ًعا) فرنى ما يتنامغ والس ياق اذلي وردت

رش ( ،))7و"خَشَ َع :أأص ُل ُ
يدل عىل التطا ُمن :يقال :خَشَ َع اذا تطا َم َن وطأأطأأ
ُمنْت َ ِّ ٌ
ر أأ َسهَُ ،يشَ ع خشوعًا"( ،)18واخلشوع :السكون والتذلُل والرضاعة ،يكون يف الصوت

تكرر فهيا صوت الشني املفيد لالنتشار والتفيش ،وهذا
فيه ،فالصيغة مض رعفة العني ،ر
ما ال َنده يف صيغة (فاعل) بلفظة (خاشع) عىل الرمغ من ورودها يف القرأن مقرتنة

والبرص ،يقال (خَشَ ع) و(اخَتشَ َع) وخَشَ َع ببرصه ،أأي :غضر ه ،خَشَ َع خشوعًا ،خفض

ابلبرص أأيضا يف قوهل ج َل وعال(( :خ َِّاش َع ًة َأبْ َص ُار ُ ُْه تَ ْر َه ُقه ُْم ِّذ ر ٌةل ( )43القمل)) ،وقوهل

صوته َورىم ببرصه اىل ا ألرض ،وقوهل تعاىل(( :خُشر ًعا َأبْ َص ُار ُ ُْه ( )7القمر)) أأي:
مطرقة يف نظرها و(( َوخَشَ َع ِّت ْ َال ْص َو ُات ِّل رلر ْمح َِّن فَ َال ت َ ْس َم ُع ا رال َ ْمه ًسا ( )108طه))،
ِ
أأي :سكنت وذل ّت وخضعت ،وقيل :اخلشوع الاستسالم لل ُحمكني :احلَك ادليين

تعاىلَ (( :أبْ َص ُارهَا خ َِّاش َع ٌة ( )9النازعات)).

البرص ،وهذا التشبية يف تقريب الزمان أأبلغ ما جاء يف الالكم العرِب )15(،فالعني أآةل

الرشعي ،واحلَك ال َقدَ ري( ،)19أأ ّما اخلضوع فيكون يف البدن ،وهو التطامن وال َتواضع

الصوت"(.)21

 1.1.4درس
ُرس( )13القمر))،
وردت (د ُُرس) يف قوهل تعاىلَ (( :و َ َمحلْنَا ُه عَ َىل َذ ِّات َألْ َواحٍ َود ُ ٍ
َرس السفينة ابدلُ سار َ :رمسرها
َرس ابلرمح :طعنَ ،ود َ َ
َرسا ،دفعه ود َ َ
و(د َ َ
َرس) اليشء د ْ ً

والسكون والتسكني وادلعوة اىل السوء ،وخضع النجم :مال للغروب ،خَضَ ع :تطامن

ليفي ،ود ََرس ْت السفينة املاءَ :دفَ َع ْتهُ ،ود ََرسه البحر :دفعه
و أأصلحها ،أأو شَ در ها خبيط ّ

يف اليشء ،وهو جنس من الصوت ،وخضع خضوعًا وهو ُاذل ٌل والاس تخذا ُء ،واختضع

َرس ن ََط َح ،وادلُ وارس :الشديد الضخم ،د ُُرسْ :جع ( ِّدسار)
موج البحر و أألقاه ،ود َ َ

فالن ،أأي :تذل َ َل وتقارصَ ،ور ُج ٌل أأخضع وامر أأة خضعا ُء ،وهام الراضيان ُ
ابذلل،
اخلضعان أأن ختضع االبل بأأعناقها يف السَّي،
واخلضع انكباب يف العنق اىل الصدر ،و
ُ

لليفي أأذلي يربط أأجزاء
ك(كتاب) ،أأو (د َْرس) ك(سقف) ،وهو الرابط
ّ
احلديدي أأو ا ّ
ارس :اجل َ َمل الضخم ،وا أل َسدُ
السفينة اىل بعضها ،ووزن د ُُرس :فُ ُعل بضمتني ،وادلَ و َ ُ

وهو أأشَ دُ الوضع( .)20وختتلف ا َالراء يف بيان الفرق بني اخلشوع واخلضوع فامي يتعلّق

ُالصلْ ُب ،واليشء القدمي ،وانقة دارسة :رسيعة ،و ُ
بقوة وشدّ ة فهو
ادخال يشء يف يشء ّ
doi : 10 .25007/ajnu .v8n1a315
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تصور لنا سفينة نوح عليه السالم ُم ْح َمك ِّة ُالصنع ،قويّة،
ادلّ رس( .)23هذه ادلالالت ّ
تشق طريقها صامدة أأمام امل َ ْوج الشديد
شديدة ،خضمة ،صلبة ،تدفع مبياه الطوفان ،و ّ

الفتحة ،نس بة مخسني يف املئة من احلراكت ،يف حني عادلت نس بة ش يوع الضم نس بة

اذلي أأطاح ابلقوم الَكفرين ،ومن خالل هذه املعاين تبدو دالةل احلفاظ عىل من

ش يوع الكرس وقاربت .)29(%25

بداخل السفينة؛ ألَّنر ا ُش ِّ َّّبَ ْت ابلقلب حمافَ ْظا عليه داخل عظام ال َق َف ْص َالصدري ،فَ َمن

 1.1.6سعر

بداخل السفينة حمافظ عليه هبذا الهيلك احلديدي ،وتُويح احلر ُ
اكت الرصفية للصيغة
صالبة السفينة ومقاومهتا وعدم حتط ّمها ،وت َُص ّ ِّو ُر صفات أأصوات اللفظة داللهتا من
ِّشدّ ٍة يف ادلال ،وصفَّي يف السني ،وتكرار يف الراء ،فتتناسب بذا وس ياق املوج

َرشا ِّمنرا
مل ترد هذه اللفظة بصيغة ُ(س ُعر) ا ّال يف سورة القمر يف قوهل تعاىل(( :فَ َقالُوا َأب َ ً
َوا ِّحدً ا نَت ر ِّب ُع ُه اانر ا ًذا لَ ِّفي ضَ َاللٍ َو ُس ُع ٍر ( ))24وقوهل تعاىل(( :ا رن الْ ُم ْج ِّر ِّم َني ِّيف ضَ َاللٍ
ِ
ِ ِ
َو ُس ُع ٍر ( ،))47أأ ّما صيغة (سعَّي) فوردت يف س تة عرش موضعا يف القرأن الكرمي،
ووردت بصيغة الفعل املض ّعف العني (س ّعرت) ّمرة واحدة يف سورة التكوير .تد ّل

وقوة صوته وتكراره.
الشديد املتالطمّ ،

الس ُعر ْجع سعَّي وهو لهيب النار،
َس َعر عىل اش تعال اليشء وات ّقاده وارتفاعه ،و ُ

 1.1.5زبر

اكلترضم ،تَس رع ُ
رت النار و اس ت َع َر ْت ،والسعَّي -احلريق،
السعارَ :ح ُّر النار ،والت َ َس ُّعر-
ُّ
و ُ

ورد لفظ الزبر يف القرأن الكرمي مثاين مرات ،أأ ّما يف سورة القمر فورد يف قوهل تعاىل:
الزُ ِّر ( ))43ويف قوهل عز وجلَ (( :و ُ ُّ
يش ٍء
(( َأ ُكفر ُارُ ْمك خ ْ ٌََّي ِّم ْن ُأولَ ِّئ ُ َْك َأ ْم لَ ُ َْك بَ َر َاء ٌة ِّيف ُّ ب
لك َ ْ

النار لهَّبا و َذاكؤها ،واس تعارها :توقُّدُ ها ،ويُقال أأ َس َعر اللُصوص ،كأَّنّ م
ُوس ُعر ِّ
اش تعلوا ،واس تعر اجل ََر ُب يف البعَّي :انترشُ ،وس ِّعر النبات َس ْع ًرا رضبه َح ُّر السموم،

الزُ ِّر ( ))52ويه تد ّل عىل أأصلَ ْني :أأحدهام يَدُ ُّل عىل احَكم اليشء وتوثيقه،
فَ َعلُو ُه ِّيف ُّ ب

يُقال انقة مسعورة اذا اكن هبا جنون كأَّنر ا من شدّ ة نشاطها جمنونة ،والبعَّي اجملنون

برت َ
والخ َْر يد ّل عىل قراءة وكتابة وما شابه ذكل ،فا ألول :قوهلم :ز ُ
البَئ ،اذا طويهتا

يذهب كذا وكذا أأملًا به ا ِّحلدَ ة ،ومن معاين :سعَّي العناء ،والسعرارة شعاع الشمس

ابحلجارة ،ومنه ُ ْبزرة احلديد ،ويه القطعة منه ،ويُقال ا َن َالزبرة ِّم َن ا ألسد َم ْج َم ُع َوبَ ِّر ِّه

ادلاخل من َكو ٍة ( .)30اليبدو يف لفظة ُ(س ُعر) من خالل ما س بق أأ ّي معىن َيفّف من

يف ِّمرفقيه وصدره ،و َالزبَّي ويه ادلاهية ،والثاينَ :بزَ ُ
الكتاب ،اذا ك َتب ُتهُ ،ومنه
رت
َ
الص َك َز ًبرا ،كتبه ،واملزبَر :القمل و ّ ِّالزبر ابلكرس و
َالزبور ،ومنه َبزَ ْرتُ ُه اذا قر أأتُ ُه َب
و(زَر) َ

شدّ هتا ِكرادفاهتا من مثل (النار ،واجلحمي ،وهجمن ،وامحلمي ،واحلريق ،وسقر ،وغَّيها)
فالسعَّي" :النار امللهتبة احلراقة...تسمى حريقًا يف حال احراقها ،يُقال يف العود انر ،ويف

القوة والشدّ ة ،والزبور ّ
لك كتاب غليط
التشديد القوي الشديد( ،)24ويف ُ ب
الزُر دالةل ّ

احلجر انر ،وال يقال فيه سعَّي ،واحلريق :النار امللهتبة شيئًا واهالكها هل ،ولهذا يُقال

الكتابة( .)25وال َند (الزبر) يطابق ما يرادفه من أألفاظ اكلكتاب ً
مثال؛ أل رن يف الزبر

وقع احلريق يف موضع كذا ،ويقال وقع السعَّي فال يقتيض قوكل السعَّي كام يقتضيه

دالةل "الكتابة يف احلجر ًنقرا ،مث كرث ذكل حىت ُ ِّّمسي لكّ كتابة ز ًبرا...،و أأهل المين
يس ّمون ّ
لك كتابة ُزُبرا ،و أأصل اللكمة الفخامة والغلظ ،و ِّمنه ُ ّمس ْ
يت القطعة من احلرير

قوكل احلريق ،ولهذا يُقال فالن ُم ْس ِّعر َح ْرب أكن ّه يشعلها ويلهَّبا ،وال يُقال حمرق،
واجلحمي :انر عىل انر و ْجر عىل ْجر وجامحة شدّ ة تلَهُّبِّه و جامح احلرب أأشد موضع

زبرة ،والشَ عر املُج َمع عىل كتف ا ألسد زبرة ،وانّام قيل للكتابة يف احلجر زبر؛ ألَّنّ ا كتابة

ضاء،
فهيا ويقال لعني ا أل َسد َجحمية لشدّ ة تو ُق ِّدها"( ،)31و(النار) :انر اليشء و أأ َانر :أأ َ

غليظة ليس كام يُ ْكتَب يف الرقوق ،وهو مثل قوهلم رقيق احلال ك رأن الزبر خفامة احلال،

الثوبَ :ج َع ُ
و أأ ُ
لت هل ًنَّيا أأي :عل ًما ،وامجلع أأنوار ،و(احلريق) :نفس النار،
نرت َ

وجيوز أأن يُقال الزبور كتابة يتض ّمن الزجر عن خالف احلق من قوكل زبره اذا َز َج َره

والاحرتاق والتحريق ،تأأثَّيها يف اليشءَ ،و َح َر ُ
قت احلديد حرقًا َبردته ،وحرق الثوب

القوة أنفة
ُّ
ومس َي َز ُ
بور داود؛ لكرثة مزاجره ( .)26تتنامغ ّقوة أأصوات اللفظة مع معاين ّ

والشَ ْعر :ر
تقطع وتساقط ،وحرق السحاب اش تدّ برقه ،وحرق النار :الهتبت(،)32

القوة ا ألخرى أكزيز الزاي
اذلكر ،فلكّها أأصوات تتّصف ابجلهر فضال عن صفات ّ

هجمن فيفيد بُعد القعر
و(هجمن) :من أأسامء النار اليت يُ َع َذ ُب هبا هللا رعز وج ّل عباده ،أأ ّما ر

الصفَّيي ،وانفجار الباء الشديد ،وتكرار الراء ،ويتنامغ وهذه الشدّ ة تكرار حركة

"س َقر:
معرب ( ،)33و أأ ّما َ
مفن قوكل هجنام اذا اكنت بعيدة القعر ،ويقال :هو فاريس ّ

يعزز ذكل أأن ّنا أأحصينا
الض ّمة ّمرتني متتاليتني ويه من أأثقل احلراكت( )27وأأقلّها وروداّ ،

السعَّي بسكون القاف وهو الهتاب يف
فعمل عىل ّ
هجمن ،وهو مش ّتق من َ

احلراكت يف اجلزء الثالثني من القران الكرمي فوجدان نس َّبا اكليت :الفتحة ،%64.3

الشمس اذا لو َح ْتهُ ،وذلكل ّمسيت
و"تد ُّل عىل احراق وتلوحي بنار ،يقال َس َعرت ُه
ُ

الضم ،اذ ال فتحة وال كرسة بل نرى :الض َمة فالضمة فالسكون ِّل ُرت َمس لنا
ابحلفاظ و ْ
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َس َعر"( .)35وقد يبدو يف لفظة ُ(س ُعر) نوع عذاب َيتلف عن عذاب (سقر) لعمق

صوت اجلندب املدّ ويف صوت ا ألخطب الرتجي َع (التقطيع) حفكّ ْو ُه عىل

صوت العني الواقع يف أأقىص احللق قبل القاف ،فضال عن حركة الض ّمة الثقيةل

والرصصور ْجعه رصاصَّي :جنس من احلرشات القفازة يصيح صيا ًحا رقيقًا و أأكرث

ُض داخل ما يُع رذب فيه فضال
صور لنا املع رذب وقد ُ ر
املتكررة عىل السني والعني ممّا يُ ّ ِّ
ّ

وُض أأطرافه ما انترش منه ،ور ُحي رصرص:
رص الىشءْ :جعه َ َ
صياحه يف الليلْ َ ،
ورص َ َ

ِّعا للسعَّي من دالالت ممزية؛ النفرادها مبعىن اجلنون اذلي يرمس لنا حال الكفار كحال

الرص فهيي رايح شديدة الربد أأو الصوت أأو
رص ُر من َ ّ
أأي :ابردة ويقال أأصلها َ َ

وماداي ،فاذا اكن احلرق يد ّل عىل
اذلي َج رن ،ومل يعدْ ُيمتل شدّ ة َح ّ ِّر انر ّ
معنواي ّ
هجمن ّ

السموم( .)39و أأ ّما حاصب :مفن ( َح َص َب)( ،حص ًبا) ( َح َصبتهُ) :رميت ُه ابحلصباء،
َ

سعرت احلرب
حرق يشء ما فا رن السعَّي يَدُ ّل عىل الفتنة ،ويه معنوية ،ومن ذكل :أأ َ
ِّ

السحاب اذلي يريم
أأ َ
حص َب ُ
الفرس يف عدوه :أأاثر احلصباء (الرتاب)( ،احلاصب)َ :

أأيُ :ق َ
مت بفتن ٍة أأدرت اىل قيام احلرب بعدها .وقد نلمح ال ُعرس من خالل أأصوات

ابلربد ،وحتاصبو :تر َاسوا ابحلصباء ،و(احلاصب) احلجارة أأو صغارهاّ ،
لك ما يُرىم يف

(سعر)؛ الش امتهلام عىل أأصوات العرس نفسها مع تغيَّي يف املواقع ،ف ُت َع ِّرب عن مأآل الك َفار

النار اكحلطب ،احملصبة :ا ألرض الكثَّية احلصباء والنار أألقيت فهيا حط ًبا ،وهو

سواء يف يوم القيامة أأو ا ألمم السابقة الىت أأهلكها هللا تعاىل من خالل أأصواهتا فك رأن

احلطب("،)40و(احلاصب) :رحي حتمل الرتاب ،وكذكل ما تناثر من دقيق الربد والثلج،
ُ

يصورُه ّيمسون وُه خائفون ،فهو
صوت السني بوصفه من ا ألصوات املهموسةّ ،

أأو يه تقرش احلىص عن وجه ا ألرض"( ،)41أأو احلجارة( .)42ومما يرادف (احلصب) يف

يكرر
الوعد احلق ،يصطدم السني ابلعني احللقي اخملرج و أكن ره يعيدُه اىل أأبعد نقطة ،مث ّ

ُ
احتطبت أأي ْجعته،
اللغة( :احلطب) "وهو مايُ َع ُّد لاليقاد ،وقد حط َبت حط ًبا و

الراء ذكل فضال عن اتصاف العذاب ابلسعَّي كام يف قوهل تعاىل (( ُك ِّت َب عَلَ ْي ِّه َأن ر ُه َم ْن
الس ِّع َِّّي ( )4احلج)) أأو الصاق وصف السعَّي
ت ََو رال ُه فَأَن ر ُه يُ ِّض ُّ ُهل َوّيَ ْ ِّدي ِّه ِا َىل عَ َذ ِّاب ر
الس ِّع َِّّي
ابملعذبني كام يف قوهل تعاىلَ (( :وقَالُوا ل َ ْو ُكنرا ن َ ْس َم ُع َأ ْو ن َ ْع ِّق ُل َما ُكنرا ِّيف َأ ْحص ِّ
َاب ر

احملتطب :املطر اذلي يقلع أأصول الشجر ،وانقة
وحطبين فالن اذا أأاتك ابحلطب...و ِّ

ذكل(،)38

حماطبة :تأألك الشوك اليابس"( ،)43يقول ابن فارس" :وهو الوقود مث ُيمل عليه ما
ُ
ُ
احتطبت حط ًبا"( ،)44ومن ذكل تتضح ّقوة
حطبت
ي َُش َب ُه به ،احلطب معروف يقال:

الس ِّع َِّّي ( )11املِل)).
( )10فَا ْع َ َرتفُوا ب َِّذ ْنَّبِّ ِّ ْم فَ ُس ْحقًا ِّ َل ْحص ِّ
َاب ر

احلصب ،فاحلطب :هو اخلشب والشجر لليابس وغَّيه وما ي َس تعمل اليقاد النار ،أأ ّما
ِ
احلصب فهيي احلجارة الصغَّية والغبار ويشمل أأيضً ا احلطب واحلصب م ًعا ،و البد أأن

رص) مقرتنة بلفظ الرحي يف قوهل تعاىل(( :اانر َأ ْر َسلْنَا
(رص َ ْ
وردت هذه اللفظة بصيغة َ ْ
ِ
رصا ِّيف ي َ ْو ِّم َ ْحن ٍس ُم ْس َت ِّم ّ ٍر ( ))19وتزداد صورة عذاب ا ألقوام الَكفرة
عَلَهيْ ِّ ْم ِّرُيًا َ ْ
رص َ ً

تكون احلجارة أأشد من احلطب و أأمشل و أأكرث دالةل ألَّنّ ا اثقل وزان من احلطب
َ
و أأصعب احرتاقا و أأكرث أأملا اذا ما اش متلت لكمة ( َح َصب) عىل معىن احلجارة واحلطب

بقوهل تعاىل(( :اانر َأ ْر َسلْنَا عَلَهيْ ِّ ْم َح ِّاص ًبا ا رال َأ َل لُ ٍ
اُه ب َِّس َح ٍر ( ،))34ليبدو الفرق
وط َ رَن ْينَ ُ ْ
ِ
ِ
رصا،
واحضًا بني اليتني ،فا ألوىل ُو ِّصف العذاب فهيا بأألفاظ عديدة ويهِّ ( :رُيًاْ َ ،
رص َ ً
(رص):
ِّيف ي َ ْو ِّمْ َ ،حن ٍسُ ،م ْس َت ِّم ّ ٍر) والثانية بلفظ واحد هو(حاصب) ،فأأ ّما رصرص :مفن َ َ

م ًعا ،و أأن (احلاصب) :رحي حتمل الرتاب واحلجارة (احلصباء) مع ما تناثر من دقيق
والرش اال يف اية واحدة وردت موصوفة ابلطيبة ا ّال اَّنا اكنت يف س ياق العذاب يف

اكلرص فهيام ،و أأشد الصياح ،والفتح
"الرص ُة ابلكرس والتشديد ،شدّ ة الربد أأو الربد َ
َر

قوهل تعاىلَ (( :و َج َرْي َن هبِّ ِّ ْم ِّب ِّر ٍحي َط ِّ ّي َب ٍة ( )22يونس))؛ ألَّنّ ا حتولت اىل رش يف قوهل

الص ِّ
وت
الشدّ ة من الكرب و ِّ
احلرب واحل ََر ...وتقطيب الوجه ...ورحي َرص َ ُ
رص شديدة َ

تعاىلَ (( :ج َاءهتْ َا ِّرحيٌ عَ ِّاص ٌف َو َج َاء ُ ُُه الْ َم ْو ُج ِّم ْن ُ ِّ ّ
لك َم ََك ٍن ( )22يونس)) ،أأ ّما لفظة

صاح شديدً ا"( ،)36وتبدو "الشدّ ة ملحوظة يف
أأو الربدَ َ ،
ورص َيرص رص ًيرا َص رو َت و َ

(رايح) فمل ترد ا ّال مع اخلَّي و َالرمحة( )45كقوهل تعاىلَ (( :و َأ ْر َسلْنَا ّ ِّالر َاي َح ل َ َوا ِّق َح فَأَ ْن َزلْنَا ِّم َن
الس َما ِّء َم ًاء فَأ َْس َق ْينَ ُاِكُو ُه َو َما َأن ُ ُْْت َ ُهل ِّخب ِّنَاز َني ( )22احلجر))...وما جاء خبالف ذكل جاء
ر

من الكرب واحلرب والصحية من شدّ ة ا ألمل والكرب ،والرصير عزيف الرحي و أأشد

عىل االفراد كقوهل رعز وجلَ (( :و ِّيف عَا ٍد ا ْذ َأ ْر َسلْنَا عَلَهيْ ِّ ُم ّ ِّالر َحي الْ َع ِّق َمي ()41
ِ
رص عَا ِّت َي ٍة ( )6احلاقة)) جفاء يف ّ
لك
رص َ ٍ
اذلارايت)) ،وقوهلَ (( :و َأ رما عَا ٌد فَأُ ْه ِّل ُكوا ِّب ِّر ٍحي َ ْ

(رصار) الليل ابلفتح والتشديد،
جاء يف الصوتَ َ :
احلبس وامجلع والشدّ ة"( .)37و ِّم ّما َ

هذه املواضع عىل لفظ االفراد ويف خالفها عىل لفظ امجليع"( .)46وتأأسيسا عىل لكّ ما

رصةً) ،كأَّنّ م قَدَ روا يف
...و(رص) اجلُندُ ُب رص ًيرا َ
رص) ا ألخطب َ ْ
(رص َ َ
و(رص َ َ
اجلُدْ ُجدْ َ َ

س بق يبدو الفرق واحضا بني الرحي الرصرص واحلاصب ،فاهلل َجلَ ْت ُقدرته َعذ َب

 1.1.7رصر

و(الرصة) الشدّ ة
الرص ،كام يه ملحوظة يف االرصار أأي :التشدد يف المتسك ابليشء،
ّ
َّ
الصياح ...،وقوهلم :رصورة َللر ُجل ال ُيج وال يزتوج ،فيه دالةل العرسو الشدّ ة...وفيه

الثلج .اقرتنت الرحي يف الاس تعامل القراين بوصف (رصرص) ملا فهيا من معىن العذاب
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القومني ابلرحي مع اختالفها ،ف َلحدهام رحي َرصرص :ويه الرحي الشديدة الربودة اليت

وقع علهيم العذاب فيه من خالل معاين اللفظتني (حاصب) و(رصرص) و أأصواهتام ،ففي

يرضب النبات
(رص) تس تعمل للربد الشديد اذلي
ُ
تصدر صواتً شديدً ا ،فلكمة َ َ

لفظ رصرص ما يناسب الليل أأكرث من الهنار ،فيه تسمع شدّ ة الصوت بصفَّي الصاد،

فيفسده ،وتس تعمل أأيضً ا ل ألصوات الشديدة واملزجعة ،و َ
تِل ا ألصوات تتالمئ مع

ومعروف أأن الصوت يكون هل وقع أأكرب يف النفس يف الليل الصامت اذلي تسكن فيه

أأصوات اللكمة :فالصاد :عىل الرمغ من أأن َ ُه حرف همموس فهو"حرف قوي ،ألن ره حرف

اخلالئق وهتتدي للنوم ،أأ ّما لفظ حاصب فيناسب الهنار أأكرث مما يناسب الليل  ،فهو

مطبقُ ،مس َتعل ،فيه صفَّي"( )47نسمعه عند اصتَكك الاس نان من شدّ ة الربد ،أأ ّما

رحي حتمل الرتاب واحلصباء ،والرتاب ال يُرى يف الليل بل أأن رؤيته يف الهنار تكون

الراء :فهو حرف قوي للجهر وللتكرير اذلي فيه( ،)48وتكرار الصوتني هبذا الشلك

أأوحض و أأكرث وق ًعا ً
فضال عن كون العيون تكون مفتوحة والفم خبالف الليل ،ومما يؤيد

املتوايل (رصرص) يرمس لنا ارَتاف االنسان من شدّ ة الربد ،ويتنامغ وقوهل تعاىل( :يف

ذكل قوهل تعاىل(( :اانر َأ ْر َسلْنَا عَلَهيْ ِّ ْم َح ِّاص ًبا ا رال َأ َل لُ ٍ
اُه ب َِّس َح ٍر (.))34
وط َ رَن ْينَ ُ ْ
ِ
ِ
 1.1.8ضلل

هبواب وصواتً من فزع الكفار وعذاهبم يوم ِّئ ٍذ،
يوم حنس مس متر) ،وتزيد شدّ ة الرحي ً
فس بحانه تعاىل يصفها بأأَّنا ((ت ْ َِّزن ُع النر َاس َكََّنر ُ ْم َأ ْ َجع ُاز َ َْنلٍ ُمنْ َق ِّع ٍر ( 20القمر)) أأي:

كثَّيا يف القرأن ،ووصف ابملبني ،أأو الكبَّي ،أأو البعيد ،أأو القدمي،
ورد لفظ الضالل ً

ُمنقلعة من قعرها ،تقولُ :
قعرت الشجرة ،أأي قلعهتا من أأصلها ،وامنا أأراد هللا تعاىل أأن

لكن الرتكيب اذلي ورد يف سورة القمر مل يرد يف غَّيها اذ ْجع الضالل و السعر
ر

يبق هل رمس وال أأثر(،)49
هؤالء اجتثوا كام اج ُت َث النحل اذلاهب يف قعر ا ألرض ،فمل َ

َرشا ِّمنرا َوا ِّحدً ا نَت ر ِّب ُع ُه اانر ا ًذا لَ ِّفي ضَ َاللٍ
حبرف العطف الواو يف قوهل تعاىل(( :فَ َقالُوا َأب َ ً
ِ ِ
َو ُس ُع ٍر ( )24القمر)) ،ويف قوهل تعاىل(( :ا رن الْ ُم ْج ِّر ِّم َني ِّيف ضَ َاللٍ َو ُس ُع ٍر ()47
ِ
ِّ
غَّي حقه ،و ر
لك جائر عن القصد
القمر)) ،و أأصل الضالل ضياع اليشء وذهابه يف َ

الربودة؛ ملا تعطيه من معىن ما تناثر من دقيق الربد والثلج ،ولها دالةل اخلراب

ضا ٌل ،ورجل ضليل و ُمضلَ ْل ،اذا اكن صاحب ضاللٍ وابطل ،ممّا يد ُّل عىل أأ رن أأصل

والفوىض ،وقد تويح لنا أأصوات اللفظة ببعض من معانهيا ،فاحلاء حلقي احتَكيك

الضالل هو ما تق ردم ذكره ،وقوهلم ٌأ ِّض رل ُ
امليت ،اذا ُد ِّف َن ،وذاك أكن ّه يشء مقمي ال

همموس َرخو( ،)51يرمس صورة الرتاب يف داخل أأجسادُه من خالل منافذ ال َتنَفُّس،

ّيُ تدى هل ،ويقال :أأ ُرض َم ِّض َهل و َمضَ َةل ،ووقعوا يف وا ٍد تُضَ للَ ،اذا َوقَعوا يف َم ِّضةل،

يصور صوت الرحي اليت اخرتقت
قوي ،مس تعلٍ  ،مطبق ،فيه صفَّيِّ ّ ،
والصاد :صوت ّ

وفالن يلو َمين َ
(ضةل) اذا مل َيوفَق للرشاد يف عَ ْذهل ،و ( أأضهل) أأضاعه و أأهلكه ،ويقول

ّيز ابنفجاره الشديد
منافذ السمع ،والباء :صوت ا ّ
نفجاري جمهور شديد( ،)52أكن ّه ّ

الآلويس يف قوهل تعاىل( :يف ضالل)"يف هالك ،و َ(س ُعر) نَّيان ُم َس َعرة أأو يف ضاللٍ

وقلقلته كياَّنم ،انهيك عن املدّ يف أألف حاصب اذلي يُ رعرب عن طول ُمدة العذاب.

عن احلق و نَّي ٍان يف الخرة ،وقال ابن عباس عهنام :يف ُخرسان وجنون"(،)53

ويبدو لنا انسجام أأصوات لفظيت( :حاصب) و(رصرص) ومعانهيام فضال عن تناس َّبا

والس ياق يعطي الهالك مرادفًا للضالل ،فهِل :تدل عىل كرس وسقوط ،ومنه الهالك:
السقوط ،وذلكل يقال للميت ه َ
كني :اجل َدْ بة ،واله ََِل :اليشء الهاكل،
َِل وا أل ُرض الهَلَ ُ
ُ

متكونة
صوت الرحي املرتفع واملتكرر يف صفَّي الصاد وتكرار الراء ،والس ّيام أأرن اللكمة ّ

و ََ
الهِل :الهوى بني اجلبلني(" ،)54والهالك عىل ثالثة أأوجه :ا أل ّول :افتقار اليشء عنك
وهو عند غَّيك موجود ،والثاين :هالكَ ابس تحاةل وفساد ،والثالثُ :
املوت...،واملَهلَ َك ُة

ليال ابلسهر خوفا ورعبا ،ففيه ال يُعرف من اين اييت العذاب ل ُي َت َجنرب ،كام أأن الصوت

مثلثة الالم :املفازة ،واله َ َ
َِل :الس نون اجلدبة"( .)55يبني أأبو هالل العسكري" أأن أأصل

ليال يكون أأشد اس امتعا؛ ألن اخلالئق فيه تسكن وهتتدي للنوم ،اما حاصب ويه رحي

الضالل :الهالك ومنه قوهلم ضلت الناقة اذا هلكت بضياعها ،ويف القرأن الكرمي:

حتمل الرتاب واحلصباء ففي اصواهتا تصوير واحض للعذاب بعذاب الرتاب اذلي مل جيعل

(( َوقَالُوا َأئِّ َذا ضَ لَلْنَا ِّيف ا أل ِّ
رض ( )10السجدة)) ،أأي" :هلكنا بتقطيع أأوصالنا"( ،)56وممّا

هلم متنفسا نقيا اذ وصل اقىص احللق حيث احلاء احللقي الاحتَكيك واس متراره المتداد

الغي الفساد ،ومنه يُقال غوى ِّ
الفصل
الغي :والفرق بيهنام هو" أأ ّن أأص ُل ّ
يرادف الضاللّ :

صائت الالف ،ومن بعد اشرتاك الاذن يف سامع صوته بصفَّي الصاد لتنهتيي اللكمة

اذا بشم من كرثة رشب اللنب ،واذا مل يرو من لنب أأ ّمه مفات ً
هزال ،فاللكمة من

ابنفجار الباء اجملهور اذلي يرمس أأوج شدّ ة العذاب بتفجره .وقد نستشعر الوقت اذلي

الغي
ا ألضداد...،فاذلي يوجبه أأص ُل اللكمتني أأن يكون الضالل عن ادلين أأبلغ من ّ

أأو أأَّنم ُش ِّ َّّبوا بأأجعاز النخل ويه أأصولها بال فروع ،كأن الرحي تقطع رؤوسهم فتبقى
أأجسادًا بال رؤوس( .)50أأ ّما حاصب :فهيي رحي حتمل ا ألتربة واحلجارة الصغَّية فهيا دالةل

مع س ياقها والس امي وقت وقوع العذاب ،ففي (رصرص) نستشعر ّقوة العذاب ابس امتع
من مقطعني متكررين لصوتني جمهورين متتاليني تباعا ،وهذا يتناسب ووقوع العذاب
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فيه ،ويس تعمل الضالل أأيضً ا يف الطريق كام يس تعمل يف ادلين فيقال :ض رل عن

َقب الثاين
يكون مس تحقًا وغَّي مس تحق ،فضال عن أأ رن أأصل العقاب التلو ،يقال ع ِّ

خاصة...كام قال تعاىلَ (( :أ ْن ت َِّض رل
الغي ا ّال يف ادلين ّ
الطريق اذا فارقه ،وال يس تعمل ُ
امها ْ ُالخ َْرى ( )282البقرة)) ،وانّام الشهادة يه الضالةل عهنا و هذا
امها فَ ُت َذ ِّكّ َر ا ْحدَ ُ َ
ا ْحدَ ُ َ
ِ
ِ
)
57
(
من املقلوب املس تفيض يف الكهمم ويكون الضالل االبطال"  .ولتكرار صوت الالم

ا ألول :اذا تاله ،...و َع ِّق َب ابعتذار بعد اساءة ( .)62وترمس احلركة الرصفية يف بلفظة
كام يف (عقاب) ،مث يأأيت اذلال الاحتَك ّيك اجملهور ليمكل صورة العذاب ابالحتَكك

املنحرف يف لفظة ضالل ووقوع صائت ا أللف املمتدّ بيهنام تصوير المتداد احنراف

املسموع صوته ،املمتد ابمتداد صائت ا أللف لتنهتيي اللفظة ابلباء الانفجاري اذلي

اجملرمني عن جادة الصواب ،يتنامغ وذكل اس تعامل وصف اجملرم يف القران الكرمي ضدّ ا

يصل مبعىن العذاب ألعىل مس توى ،وهذا ماال َنده يف مرادف أخر اك ألمل مثال ،أل رن
العذاب هو ا ألمل املس متر ،أأ ّما ا ألمل فيكون مس ًمترا وغَّي مس متر ذلكل ترى قرصة

العذاب عىل الصوت الاول (العني) شدّته ،ففهيا يفتح الفم أأكرث من الض ّمة والكرسة

للمسمل لقوهل تعاىلَ (( :أفَنَ ْج َع ُل الْ ُم ْس ِّل ِّم َني َاكلْ ُم ْج ِّر ِّم َني ( )35القمل)) أأ ّما صوت الضاد
املس تعِل اجملهور فال يرمس التعايل والتبجح يف سلوك الضالّني حفسب بل اجلهر به،

لت َعذبين البعوض الليةل ،فلكّ عذاب أأملٌ
البعوض أأملًا ال عذااب ،فان اس متر ذكل ُق َ

ويتنامغ ذكل مع اقرتان الضالل ابلسعر (يف ضالل وسعر) فضال عن اس تخدام حرف

وليس ر
عذااب (.)63
لك أأ ٍمل ً

اجلر (يف) املفيد للظرفية.

 1.1.10مرر

 1.1.9عذب

وردت اللفظة ّمرتني يف السورة بصيغة (مس متر) يف قوهل ج ّل وعالَ (( :وا ْن يَ َر ْوا َأي َ ًة
ِ
رصا ِّيف ي َ ْو ِّم
يُ ْع ِّرضُ وا َوي َ ُقولُوا ِِّس ٌْر ُم ْس َت ِّم ٌّر ( ))2وقوهل تعاىل(( :اانر َأ ْر َسلْنَا عَلَهيْ ِّ ْم ِّرُيًا َ ْ
رص َ ً
ِ
ملعان عديدة :اذلاهب،واملار ،والباطل،
َ ْحن ٍس ُم ْس َت ِّم ّ ٍر ( ،))19وتأأيت (مس متر) ٍ

مل يرد لفظ العذاب يف السورة ا ّال مقرتان ابلنذر يف س ياق الهتديد ((فَ َك ْي َف َاك َن عَ َذ ِّاِب
َون ُُذ ِّر ( ،))16و(( َك رذب َ ْت عَا ٌد فَ َك ْي َف َاك َن عَ َذ ِّاِب َون ُُذ ِّر ( ،))18و((فَ َك ْي َف َاك َن عَ َذ ِّاِب
َون ُُذ ِّر ( ،))21و((فَ َك ْي َف َاك َن عَ َذ ِّاِب َون ُُذ ِّر ( ،))30و(( َول َقَدْ َر َاودُو ُه ع َْن ضَ ْي ِّف ِّه
فَ َط َم ْس نَا َأ ْع ُيهنَ ُ ْم فَ ُذو ُقوا عَ َذ ِّاِب َون ُُذ ِّر ( ،))37و((فَ ُذو ُقوا عَ َذ ِّاِب َون ُُذ ِّر ( .))39العذاب:

وذهب...ومار ُه
ومرورا جاز عليه
ر
"مرا ً
والقوي ،والشديد ،والشديد املرارة،وادلامئَ ،مف ررً :
وي عىل محهل...وامل ُ ُّر ابلضم ضد
َم رر مع ُه واس متر مىض عىل طريق ٍة واحد ٍة ،وابلشئ قَ ُّ

أأالجياع الشديدَ ،
وعذبه تعذي ًبا :أأكرث َح َبسه يف العذاب ،وعَ َذب ُت ُه َكدَ ُ
رت عيشه ورن َقت

احللو...و أأمر ٌّار وابلفتح احلب ًل واملسحا َة أأو مقبضَ هام واملُر ُة ابلضم جشرة أأو بقةل ُم ٌر...و ِّل َقي

حياته...وأأخ ُت ِّل َف يف أأص ِّهل ،فقيل :هو من العاذب وهو اذلي ال يأألك وال يرشب من

"وِسر مس متر ،حمَك
الرش وا ألمر العظمي"(،)64
من ُه ا ألمرين بكرس الراء وفتحها ..أأي َ ر
ٌ

ذواب :اذا مل يأألك شيئًا ومل يرشب ،فالتعذيب محل االنسان
ادلَ واب وغَّيها ،و ابت عَ ً

قوي أأو ذاهب ابطل ،ويف يوم حنس مس متر أأي قوي أأو دامئ الرش أأو ُم ُّر أأو انفذ أأو
ٌّ

عىل أأن ي َ ْع ِّذب أأي :جيوع ويعطش ويسهر ،وقيل :أأصهل من ال َع ْذبَ ،عذب ُتهُ :أأز ُلت

وس َر هل ،واس َت َم َرت مريرت ُه عليه ،اس َ َ
ٍ
ماض فامي أأ َم َر به ُ ِّ ّ
تحَك عليه وقويت شكمي ُت ُه فيه

عذب حياته) وقيل :أأصهل اكثار الرضب بعذبة السوط أأيَ :ط َرفها ،وقيل :التعذيب

قوي يف
و أأ ِّل َف ُه و اعتاده ،وهو جماز و أأصهل من فَتَ َل احلبلَ...املس َت َم ّر بفتح املمي الثانية :ر

ذى و َكدَ ر" ( ،)58يقول ابن
هو َ
ماء عُ ِّذب :اذا اكن فيه قَ َ
الرض ْب ،وقيل :هو من قوهلم َ

اَنر" ( .)65وتأأسيسا عىل اش امتل اللفظة
اخلصومة ،الي َسأأ ُم ا ِّملراس ر
ومار الشئ مرارا ر

عذب عن اليشء ،اذا لها عنه و تركه...ويقولون :أأصل العذاب
فارس" :يُقال :أأ َ

للمعاين النفة اذلكر فان انَكر الكفار ظاهرة انشقاق القمر يف قو ِّهل تعاىلَ (( :وا ْن يَ َر ْوا
ِ
ِسر ذاهب أأي
َأي َ ًة يُ ْع ِّرضُ وا َوي َ ُقولُوا ِِّس ٌْر ُم ْس َت ِّم ٌّر(ُ ))2يمتل أأكرث من معىن :ا ألولٌ :
مار ،اليدوم ،فهو ابط ٌل ،والثاينِ :سر شديد علينا النس تطيع أأن نأأيت مبث ِّهل فقد نس بوا
ٌ

الرضب...،قال مث أأس تعَّي ذكل يف لك ِّشدَ ة"( ،)59ويُطلق العذاب عىل املاء
َ
عَ ْذب(.)60

ماء
الطيب...و أأ َعذبوا :صار هلم َ
العقوبة واملعاقبة ،والعقاب َُيص ابلعذاب ،قال تعاىل(( :ا ْن ُ ٌّ
لك ا رال َك رذ َب ُّالر ُس َل فَ َح رق
ِ
ِ
ِّع َق ِّاب ( )14ص)) ،وال ُعقىب جزاء ا ألمر ،وقوهل تعاىل(( :فَأَ ْع َقَّبَ ُ ْم ِّن َفاقًا ِّيف ُقلُوهبِّ ِّ ْم ا َىل
ِ
ون ( )77التوبة)) ،أأي أأضَ لَهٌم بسو ِّء
ي َ ْو ِّم يَلْ َق ْون َ ُه ِّب َما َأ ْخلَ ُفوا ر َ
اَّلل َما َوعَدُ و ُه َو ِّب َما َاكنُوا يَ ْك ِّذبُ َ
وممّا يرادف العذاب يف اللغة العقاب وهو

فعلهم عقوب ًة هلم ( ،)61ويلحظ الفرق بني معىن العذاب ومعىن العقاب يف أأ ّن العقاب
ينئب عن اس تحقاقُ ،ومس َي بذكل أل رن الفاعل يس تحق عقيب فعهل ،أأ ّما العذاب فقد

معجزة الرسول للسحر ،والثالثِ :سر شديد املرارة ملا لقو ُه من معجزة َ حقيقية مل
يس تطيعوا تصديقها ،والرابعِ :سر مس متر دامئ يف ِع ِّهل هذا وقد أأعتدان علي ِّه .أأ ّما قوهل
رصا ِّيف ي َ ْو ِّم َ ْحن ٍس ُم ْس َت ِّم ّ ٍر ( ))19يف عاد قوم هود
تعاىل(( :اانر َأ ْر َسلْنَا عَلَهيْ ِّ ْم ِّرُيًا َ ْ
رص َ ً
ِ
–عليه السالم -فيجوز فهيا أأن يكون العذاب (الرحي الرصرص) قد اس متر يف ذكل
اليوم ،وجيوز أأن تكون الرحي قويّة عىل الكفّار شديدة ال يتحملوَّنا وتكون ذاهبة
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بباطلهم وكذهبم وطغياَّنم وهكذا( ،مفس متر) صفة (حنس) أأي :دامئ علهيم فَ ُع ِّ َمل من

والتعيني والاخراج من القبور للحرش والارمال ،و أأصل البعث :ااثرة الشئ

االس مترار أأنه أأابدُه اذ لو َنوا ملا اكن النحس مس ًمترا ،وجيوز أأن يكون مش تقًا من رمر
قارصا ،اذا اكن ُم ًرا ،واملرارة مس تعارة للكراهية والنفرة فهو وصف اكشف أل رن
الشئ ً

وتوجهي ُه( ،)71والفرق بني البعث والنشور هو :أأن يبعث اخللق امس الخراهجم من
قبورُه اىل املوقف ،ومنه قوهل تعاىلَ (( :م ْن ب َ َعثَنَا ِّم ْن َم ْرقَ ِّدانَ  )52( ...يس))،

النحس مكروه( .)66وتأأيت هذه الصيغة ملا هو اثبت دامئ والسني والتاء للمبالغة،

والنشور امس لظهور املبعوثني وظهور أأعامهلم للخالئق ومنه قوكل نرشت امسك،

قوي ،ومتكرر يف نوازل النحس بتتابع النحس وتالحق مىت حتقق
مفس متر " :أأي شديد ّ

ونرشت الفضيةل والثوب للفرق بني املعنيني( ،)72وقد ورد النرش يف الاس تعامل القرأين

اهالك القوم ْجي ًعا ،جاء يف هذا النحس بيان أأ رن الرحي الرصرص تتابعت عىل عا ٍد يف

مع (الصحف ،واملاء ،والانسان ،والرمحة ،و َالرق ،والكتاب) فضال عن اجلراد يف

لكن الرحي وأأس باب
يوم حنس مس متر لالشارة اىل أأن اهالكهم قد رمت يف هذا اليوم ،و ر

ون ِّم َن ْ َال ْجدَ ِّاث َكََّنر ُ ْم َج َرا ٌد
سورة القمر يف قوهل تعاىل(( :خُشر ًعا َأبْ َص ُار ُ ُْه َ َْي ُر ُج َ
رش ( ،))7أأ ّما ّ
البث فورد مع (ا ألرض ،والنفس ،وادلابة ،والفراش ،و رالزراِب).
ُمنْت َ ِّ ٌ

النحس مل تنته يف هذا اليوم بل بقيت س بع ليالٍ ومثانية أأاي ٍم حسو ًما )67(".يف قوهل
رصعَى َكََّنر ُ ْم َأ ْ َجع ُاز
تعاىلَ (( :س َررهَاعَلَهيْ ِّ ْم َس ْب َع ل َ َيالٍ َوثَ َما ِّن َي َة َأ راي ٍم ُح ُسو ًما فَ َ َرتى الْ َق ْو َم ِّفهيَا َ ْ
َ َْنلٍ خَا ِّوي َ ٍة ( )7احلاقة)) .يتناسب تكرار اس تخدام لفظ (مس متر) صوتيا والس ياق
اذلي اس تخدم صوت الراء يف أأكرث من لفظ كام يف( :يَ َر ْوا ،يُ ْع ِّرضُ واِِّ ،س ٌْرُ ،م ْس َت ِّم ٌّر،

ْجعت لفظة (منترش) ما يرمس صورة الانتشار بتعدد صفات ا ألصوات وخمارهجا:
املهموسة واجملهورة والانفية والشفوية والتكرارية والانفجارية ،فضال عن تسلسل
تنوع حراكهتا الرصفيّة وتعدّ دها املتنا َمغني ودالةل الانتشار ،فهيي تبد أأ ابملمي
أأصواهتا و ّ

رصاُ ،م ْس َت ِّم ّ ٍر) أأو صوت السني كام يفِِّ ( :س ٌْرُ ،م ْس َت ِّم ٌّر َْ ،ر َسلْنَا،
َأ ْر َسلْنَاِّ ،رُيًاْ َ ،
رص َ ً
َ ْحن ٍس) ،ولو نظران لغَّيه من املرتادفات حنو( :ممتد ،أأو دامئ) فال َندهام؛ لتتناسب

نفجاري املفتوح ،يليه الشني الانتشاري ،لتنهتيي ابلراء اذلي يزيد
ا ألنف ،مث التاء الا ّ

ابس تعامهل صفيت التكرار والصفَّي مع صورة اس مترار العذاب ابس امتع ا ألصوات اخمليفة

بسكونه من صفة تكرارهُ ،فرت َمس حركة الانتشار ابتداء حبركة الفم عند نطق أأصوات

للرحي الرصرص.

ُض اىل تسكني اىل فتح اىل
اللفظة بضم الشفتني مث فتحها مرورا بتعدّ د احلراكت من ٍّ

 1.1.11نرش

كرس ،وانهتاء بصفة التكرير يف الصوت ا ألخَّي اذلي انهتت به اللفظة.

نرشا ونرشت الكتاب:
تدل ن َ َرش عىل فتح شئ وتتبعهُ ،ون َ َرشت اخلش بة ابملنشار ً

 1.1.12هطع

رش بضمتني
خالف طويتهُ ،ونرش املتاع وغَّيه ب ََس َط ُه ومن ُه رحيٌ نشور ابلفتح ٌ
ورايح ن ُ ُ ٌ

تد ُّل هطع عىل اقبال الشئ وانقياده ،يقال :هطع الرج ُل عىل الشئ ببرص ِّه :اذا أأقبل،

هللا املوىت ،ون َ َرش امل ريت فهو انرش :عاش بعدَ املوت
نرش ُ
رش ُ
هللا املوىت فَن ُ ُرشوا ،و أأ َ َ
ون َ َ َ

رسعَ ،و أأ َ
هط َع َالر ُجلُ :اذا َمدر
صو َب عنقه ُمنقادًا ،و أأهط َع يف عدو ِّه :أأ َ
و أأهطع البعَّي ،ر

هللا تعاىل أأحياه ،والن ر َرش أأن تنرش الغمن ُابلليل فرتعى ،ومهنا
نرش ُه ُ
ومنه يوم النشور أأ َ َ

ُع ُن َق ُه َو َص َو َب ر أأ َس ُه( ،)73واالهطا ُع يف الي ِّة الكرمية أأي كوَّنم مرسعني اىل ادلاعي،

ُ
نرشا شققهتا ،والرحي جرت واخلرب أأذعته ( .)68يرادف النرش (البعث،
نرشت اخلش بة ً

وهو ارسافيل وقال الض رحاك :مقبلني ،وقال قتادة :عامدين ،وقال عكرمة :فاحتني أذاَّنم

أأو البث) يف اللغة أأ ّما يف النص القرأين فالفرق ِّ ّبني علام أأ رن من أأسامء يوم النرش:

اىل الصوت( ،)74و أأورد الفَّيوز أابدي معاين هطع فقال" :هطع الرجل اذا أأقبل ِّب َب َرص ِّه

(البعث ،والنشور ،واحلساب ،والتغابن ...،اخل) ففي مقابةل دالةل (نرش) مع دالةل ب َ رث

عىل الشئ اليقلع عنه...اذا أأرسع ً
مقبال خائ ًفا ،اليكون ا ّال مع خوف والهطي ُع :الطريق

بث فُالانً اخلرب أأطلع ُه عليه ،ر
وابن و أأ َ
َند أأن ب َ َث ،يبَ ُّث ،بَث ًاَ ،
تباث
اخلرب أأذاع ُه ونَرش ُه َ

الواسع ،و أأهطع اذا َم رد ُع ُن َق ُه َو َص َو َب ر أأ َسهُ...،واملهط ُع :الساكن املنطلق اىل َمهنَ َت َف
ِّب ِّه"( ،)75وقد وردت لفظة همطعني يف أ ٍ
ايت كرميات لتدل عىل املعاين السابقة ويه

املضموم ِّ ّ
املعرب عن القليل ،فالنون الساكن اذلي يُفتح فيه الفم ،وَيرج فيه الصوت من

نبث :انترش وبث ر َث الشئ فَ ررقهُ ،و َ
القوم الارسار ،كشفها بعضهم لبعض ،ا َ
البث:
الش تات ،وبث َ َث الغبار ،هيجهُ ،و ُّ
البث أأ ّشدُ احلزن ،69قال تعاىل ((قَا َل ان ر َما َأ ْش ُكو ب َ ِّ ّّث
ِ
اَّلل َو َأ ْع َ ُمل ِّم َن ر ِّ
َو ُح ْز ِّين ا َىل ر ِّ
ون ( )86يوسف)) ،و ُ
البث :تفريق الشئ
اَّلل َما َال تَ ْعلَ ُم َ
ِ
)
70
(
اخللق َوبََثَ ُم يف ال ِّ
رض ملعاشهم  .أأ ّما ب َ َع َث فهيي تأأيت لعدة
واظهار ُه وهللا تعاىل خلق َ

قوهل تعاىلُ (( :مه ِّْط ِّع َني ا َىل ادلر اعِّ ي َ ُق ُ
َرس ( )8القمر)) ،وقوهل
ون ه ََذا ي َ ْو ٌم ع ِّ ٌ
ول ا ْل ََك ِّف ُر َ
ِ
تعاىلُ (( :مه ِّْط ِّع َني ُم ْق ِّن ِّعي ُر ُء ِّ
وسه ِّْم َال يَ ْرتَ ُّد ال َهيْ ِّ ْم َط ْرفُه ُْم َو َأفْ ِّئدَ هتُ ُ ْم ه ََوا ٌء ( )43ابراهمي))،
ِ
وقوهل تعاىل((:فَ َمالِّ ر ِّاذل َين َك َف ُروا ِّق َب َ َ
ِل ُمه ِّْط ِّع َني ( )36املعارج)) فيبدو لنا حال الناس

معان ٍ َفهيي مبعىن :الالهام واحياء املوىت يف ادلنيا والاستيقاظ من النوم والتسليط

مصورا تصويرا اكمال ،فهذا رافع ر أأسه ،وذا خافض ،وذاك مرسع،
يف يوم احلرش ،ر
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والخر مذهول .واذا ما نظران صوتيا اىل أأصوات الوصف فرنى يف تسلسل لفظة

 1.2مما ورد ابلصيغ الفعلية

يصور وصف الَكفرين وُه ينظرون يف ذ ٍ ّل وخضوع ،نستشعرُه يعودون
( ُمه ِّْطع) ما ّ ِّ

 1.2.1شقق

اىل نقطة الصفر ولسان حاهلم يقول ايليتين كنت ترااب ،فاللكمة اش متلت عىل أأصوات

الشر ُق "واحد (الشقوق) وهو يف ا ألصل مصدر ،تقول بيد فالن وبرج ِّهل شقوق ،وال

وقعت أأوالها يف أأ رول هجاز النطق ،و أأوسطها يف وسطه ،وأخرها يف أخره ،اذ ابتد أأت

قاق...و(الشق) ابلكرس نصف اليشء...والشّ ُق أأيضً ا الناحية من
تقول ُش
ّ

ابملمي اخليشويم ،مرورا ابلهاء الهوايئ ،وانهتاء ابلطاء املطبق املس تعل ،فضال عن العني

اجلبل...و(الشقيقة) وجع يأأخذ الر أأس والوجه"( ،)78ويف اللسان "الشر ُق :الصد ُع

احللقي ،وهذا ما ال َنده يف مرادفاهتا ا ألخرى كخائف مثال؛ لعدم اش امتلها عىل صويت

فانشق ،وشَ رق يَشُ ُق شقوقًا ،وذكل يف
البائن ،وقيل :غَّي البائن...وشققت الشئ ر

املمي والعني ،و أك رن يف هذا ما يرمس أأعامهلم يف حياهتم ادلنيا اليت س يحاس بون علهيا ،ال

أأ رول ما تنفطر عنه ا ألرض...،ويقال قد انشق فالن من الغضب أكن ر ُه امت أل ابطن ُه به

ّيُ م ُل مهنا يشء ،فهم خارجون من ا ألجداث ،قادمون للجزاء ،شاخصة أأبصارُه،

وشق عصا الطاعة فانشقرت وهو
نشق...وشق فالن العصا أأي فارق امجلاعة ،ر
حىت ا ر

مرعوبون من النتاجئ ،يزيد من ذكل موقع همطعني من االعراب ،فك رأن عالمة االعراب

منه"( ،)79وكذكل "الشقة القطعة املشقوقة من لوح أأو غَّيه"( ،)80فلق اليشء

الياء ترمس انكسارُه وذهلم ومتدّ ه ابمتدادها.

رشقهُ...ويف رجهل فلوق أأي شقوق ،ويقال :لكرمين من (فلْق) فيه بسكون الالم،

 1.1.13هوي

و(ال َفلَق) بفتحتني الصبح بعين ِّه...و(ال ِّف ُلق) بوزن ال ِّرزق :ادلاهية وا ألمر العجيب،

خلو وسقوط ،أأص ُهل الهواء بني ا ألرض
الهاء والواو والياء أأصل حصيح يد ّل عىل ّ
والسامءِّ ُ ،مس َي خللو ِّه ،قالوا :لك خالٍ هواء ،قال تعاىلَ (( :و َأ ْف ِّئدَ هتُ ُ ْم ه ََوا ٌء ()43

و(ال ِّفلقة) ابلكرسة أأيضً ا يُقال أأعطين فلقة اجلفنة ويه نصفها ،و(الفليق) ابلضم
رضب من اخلوف يتفلق عن نواه( .)81ولالنشقاق أأكرث من مرادف حنو:
والتشديد َ ْ

هوي الشئ ّيوي سقط ،والهاوية :هجمنر  ،أل رن
ابراهمي)) ،أأي خالية التعي شيئًا...ويقال َ

رش َم ،انْشَ َط َر ،انْ َفلَ َع،
تَ َم رز َقِّ ،انْ َفتَ َحِّ ،ان َْصدَ عَِّ ،ا َْن ََر َق ،انْ َفتَ َق ،انْ َف َط َر ،انْثَ َق َب ،انْث َ ََمل ،ان ْ َ َ

الَكفر ّيوي فهيا...و أأ ّما الهوى :هوى النفس ،مفن املعنيني ْجي ًعا ،ألن ّه خالٍ من ِّ ّ
لك

لكن املتنامغ مع الس ياق
انْ َفلَ َق ،انْ َفلر ،انْ َق َس َم ،انْ َم َز َقََ ،ت رَز َأ ،تَشَ قر َق ،ت ََص رد َع وغَّيها( ،)82ر

خَّي ،وّيوي بصاحب ِّه يف ما ال ينبغي ،قال تعاىل يف وصف نبيه عليه الصالة والسالم

القوة ،ويف اللفظة نرى تكرار القاف الشديد
هو لفظ (انشق) ،فاحلديث يف س ياق ّ

ُوي :هوى
(( َو َماي َ ْن ِّط ُق ع َِّن الْه ََوى ( )3النجم))"( ،)76وكذكل جاء يف دالةل الهوى" :اله ّ

اجملهور ،وهذا يتنامغ وتكرار صوت القاف يف لفظيت (اقرتبت والقمر) يف الية

ُواي اذا سقط من فوق اىل أأسفل و أأهو ى كذكل"( )77وتالمئ اللفظة بصيغة
ّيوي ه ً

الساعَ ُة َوانْشَ رق الْ َق َم ُر( )1القمر)) فبدت متناس بة وانشقاق القمر ِّلام يف
((ا ْق َ َرتب َ ِّت ر

امجلع حال الكفرار ألَّنّ م اكنوا يعبدون أأكرث من صمن ويتبعون أأكرث من هوى .وردت يف

شق عصا الطاعة ،ورفض التصديق ،والغضب ،والغيظ ،وملا فيه
الانشقاق من معىن ر

سورة القمر لفظة ( َأه َْو َاء ُ ُْه) بصيغة امجلع يف قوهل عز وجلَ (( :و َك رذبُوا َوات ر َب ُعوا َأه َْو َاء ُ ُْه
َو ُ ُّ
لك َأ ْم ٍر ُم ْس َت ِّق ٌّر ( )3القمر)) ،ونلمح فهيا ما يرمس دالةل الهوى وما فيه من َ َخت ّبط

من انشقاق الفجر اذلي بعده تتضح الرؤية ،وهذه املعاين وادلالالت الصوتية غَّي
جممتعة يف املرتادفات ا ألخرى ،ويتنامغ وهذا َأ رن (ادلر نو) لفظة تدل عىل الضعف والعلل

وعدم وضوح بصفات أأصواهتا اجلوفية الهوائية (اهلمزة ،والواو ،وا أللف) اليت تقع يف

واحلقارة ً
فضال عن دالةل القرب ،مل يؤت ِّهبا ألَّنّ ا التتناسب والوعد احلق ،وهذه املعاين

ِّ ّ
حزي واحد ،ويه هاوية يف الهواء ،ال يتعلق هبا يشء ،فلفظة ( َأه َْو َاء ُ ُْه) تبد أأ ابهلمزة

القوة ،وهكذا تبدو لنا مالءمة أأصوات (قرب) مع
أأصوات اللفظة اليت تويح ابلشدّ ة و ّ

تكررت رمرتني ،ويه خمتلف يف مهسها أأو هجرها ،ومع أأَّنر ا من ا ألصوات احللقية
اليت ر

موضوع السورة ومع عظمة الساعة اليت تكون شديدة الش امتلها عىل أأكرث من صوت

تكررت يه ا ألخرى رمرتني،
ا ّال أأ رن اخلليل مل يبد أأ هبا معجمه الصويت ،تلهيا الهاء اليت ر

انفجاري شديد .واللطيف أأن يتنامغ وهذا الس ياق ادلال عىل القدرة الالهية أأرن لفظة

منفتح ،خمرجه ِعيق ،بعيد عن
ويه صوت ضعيف ،رخو ،همموس ،مرقرق ،مس تف ٌلٌ ،

(انشق) مل ترد بصيغة (تَشَ قر َق) مع أأَّنا من اجلذر (شقق) نفسه؛ ألَّنر ا س تتناول وقوع

مقدر مة الفم ،ال نقطة حمددة توحضه ،والواو وا أللف حرفا عةل ،واملمي أأنفي ال يُفتح الفم

التدرج ،وهذا ال يتناسب
معجزة انشقاق القمر عىل مراحل دلالةل الصيغة (تف رعل) عىل ّ

اطالقا عند النطق به.

وحدوث املعجزة دفعة واحدة.
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 1.2.2عرض
وردت ّمرة واحدة بصيغة (يعرضوا) يف قوهل تعاىلَ (( :وا ْن يَ َر ْوا َأي َ ًة يُ ْع ِّرضُ وا َوي َ ُقولُوا
ِ
ِِّس ٌْر ُم ْس َت ِّم ٌّر ( )2القمر))" ،ع ََر َض :الاعراض عن الشئ ،الصد عنهُ ،ويف املثل

اجملةل أالاكدميية جلامعة نوروز
ا َ
ُعاء ،وادلعوة اىل الطعام
ليك بصوت ٍوالك ٍم ويكون منك :تقول :دعوت أأدعو د ً
ابلفتح...،والادعاء :أأن تدعي حقًا كل أأو لغَّيكَ  ،تقول أأدرعى حقًا أأ ً
وابطال...دَعا هللا
فالانً مبا يَ َكره ،أأي :أأنزل به ذكل...،وتداع َِّت ،وذكل اذا سقط واح ٌد وأخر بعد ُه،
فك َأن ا ألول دعا الثاين...ومن الباب :ما ابدلار دُع ِّو ُّين ،أأي :ماهبا أأحد ،كأن ُه ليس هبا

( أأعرضت الفرقة) اذا قيل رللر ُجلِّ من تهتم؟ فيقول :بين فالن ،للقبيةل بأأرسها"(،)83
ملعان كثَّية ،ب ََسطَ ابن منظور القول فهيا فَ َذكر أأ رن (ع ََر َض) تأأيت خلالف
وتأأيت (ع ََر َض) ٍ

مَكن كذا اذا قصد ذكل املَكن ،أكن املَكن دَعا ُه،
صاحئ يدعو بصياحه...،ودعى فالانً ُ

الطول ،ويه تأأيت للكرثة ،تقول عريض املال أأي :كثَّي املال ،وعريض ادلعاء يف قوهل

وهذا من فصيح الكهمم .)85(".و ُ
ُعاء ،اس تدعيتهُ،
يقول ابن س يدةَ َ :
رصخَ ُرصاخًا ودعا د ً

جل وعال(( :فَ ُذو ُدعَا ٍء َع ِّر ٍيض ( )51فصلت)) ،أأي :كثَّي ادلعاء ،عرض املتاع للبيع

والامس ادلر عوة...وتداعي القو ُم دعى بعضهم بعضً ا وادلاعي -املؤذن وقوهل تعاىل
((تَدْ ُعوا َم ْن َأدْبَ َر َوت ََو رىل ( )17املعارج)) ،قال بلغنا أأَّنا ليست اكدلُّ عاء ،تعالواوهلموا

وعارض الشئ معارض ًة :قابهلُ ،و أأ َ
ظاهرا عن قريبَ ،
نتصب ومن َع وصار عارضً ا
عرض :ا َ
ً

ولكن دَعوهتا اايُه ماتفعل هبم من الافاعيل– يعين انر هجمن نعوذ ابهلل مهنا(،)86

اكخلش بة املنتصبة يف الهن ِّر والطريق وحنوها ،متنع السالكني سلوكها ،فاالعرتاض:

والنرى هذه املعاين يف الفاظ ترادف ادلعاء اكلنداء ذكل أأ َن النداء :رفع الصوت وهو

العر ُض :من أأحداث ادلهر من
الظهور وادلخول يف الباطل والامتناع عن احلق ،و َ

الصياح ،وقد صاح وهتف فهو الهِّتاف ،وهو أأيضً ا الصوت الشديد اجلايف( ،)87ويدل

املوت واملرض واهلموم و الانشغال ،وعُرض اليش انحيته :نظر اليه ِّب ُعرض وهجه،

النداءعىل ََت ُمع ،وقد يدل عىل بلل يف الشئ ،فالنردي :اجمللس يندو القوم حواليه،

رص ُع هبا الناس ،ويه رضب من
وال َعروض :مكة واملدينة وما حولها ،ولفالن عرضة ي َ َ

وندى الصوت :بُعد مذهبه( .)88ويبدومن خالل ماس بق الفرق بني ادلعاء والنداء:
حيث " أأ رن النداء هورفع الصوت مبا هل معىن ،والعرِب يقول لصاحب ِّه ان ِّد معي ليكون

تأأيت للكرثة وكأَّنّ ا تنيبء عن كرثة اعراضهم وَّنهيم ملا أأاتُه به رسول هللا من الايت

ذكل أأندى لصوتنا أأي أأبعد هل ،وادلعاء يكون برفع الصوت وخفض ِّه ،يقال دَعوته من

واملعجزات لكهنم اكنوا لها ُمنكرين ومعرضنيً ،
فضال عن كون العروض :مكة واملدينة

ُ
ودعوت هللا يف نفيس ،واليُقال انديت ُه يف نفيس ،و أأصل ادلعاء طلب
بعيد،

وما حولها ،فهذ ِّه الية نزلت يف مكة ،وعندما وجد ال ُكفار معجزة انشقاق القمر سأألوا

الفعل ...ألن ّه يدعو اىل مذهب من غَّي دليل ،وتداعى البناء :يدعوا بعضه بعضً ا

السفّار القادمني من املدينة وما حولها ،فهل للفظة أأخرى اكلتويل أأو الصد أأو النكران
ُ

السقوط ،وادلعو مطالبة رالر ُجل مبالٍ يدعوا اىل أأن يُعطا ُه"( ،)89و ألجل هذه املعاين

أأو أأي مرادف أخر يُؤدي لك هذه ادلالالت املناس بة للمقام؟ أأ ّما صوت ّيا فالفعل

الهامش ية الوفَّية يف ادلعاء غَّياملوجودة يف النداء مل يس تعمل ينادي املُنادي ،فادلعاء

املضارع املزيد هبمزة التعدية يبد أأ ابلياء املضمومة اليت يكون النطق هبا أأصعب من

فيه معىن ا ِّدّعاء احلَق والطلب ب ِّه ،وهو معىن املؤذن ،فادلاعي هنا ارسافيل علي ِّه

الياء املفتوحة يف مضارع الفعل اجملرد فكأَّنا ترمس ابتداء صعوبة ا ألمر علهيم يلهيا العني

السالم( ،)90فهو يؤذن يف الناس يف ذكل اليوم العظمي ِّل ُي َب ِّ َني احلق من الباطلَ ،أ ّما

الساكن وهو حرف حلقي يقع يف أأقصال احللق يعرب عن ِعق االعراض ليأأيت بعده الراء

النداء ففي ِّه معىن اجمللس واملنتدى ،وهذا اليتناسب واملوقفً ،
فضال عن أأ رن ادلعاء قد

التكراري فيكرر صفات ا ألصوات اليت قبهل ليلحق به الضاد املس تعِل بعد الراء

يكون اىل الشئ ال ُنكر ،ويف القرأن الكرمي((تَدْ عُو َم ْن َأدْبَ َر َوت ََو رىل ))( ،)91أأي يأأخذه

املكسور املرقق فيويح ابلتذبذب يف ترصفاهتم بني مصدق ومكذب بدليل وصف

ِّيب الْ ُمضْ َط رر ا َذا
ابلعذاب أكن ره يدعوه اليه( ،)92وانرام يدعو من يكون يف حمنة ،ومن ُجي ُ
ِ
الس َوء غَّي هللا اذلي جييب دعوة ادلاعي اذا دعاه ،وهو القائل يف كتابه
َدعَا ُه َويَ ْك ِّش ُف ُّ
العزيزَ (( :وقَا َل َربُّ ُ َُك ا ْدع ُِّوين أ َْس َتجِّ ْب لَ ُ َْك ،)93())...انهيك عن تنامغ أأصوات لفظ

 1.3.1دعو

ادلعاء والس ياق ملا يف ادلعاء من معىن الاس تغاثة ،والعبادة( .)94ويلفت النظر اختيار

يش ٍء نُ ُك ٍر
وردت مرتني يف أية واحدة يف قوهل تعاىل(( :فَتَ َو رل َعهنْ ُ ْم ي َ ْو َم يَدْ ُع ادلر اعِّ ا َىل َ ْ
ِ
( ))6ابلصيغة الفعلية (يَدع) وابلصيغة الامسية (ادلاعي)َ " ،دع ََو :وهو أأن متيل الشئ

فاعل الفعل يدعو من اجلذر نفسه (ادلاع) فضال عن عدم رمس الياء يف أخر اللفظة،

وعرض اجلند عىل قائدُه أأي :نظر اليه عرض عَينة وعرضهم واحدً ا واحدً ا ،أأي:

احليةل يف املصارعة( .)84وتبدو مناس بة اس تعامل لفظة االعراض وموضوع السورة فهيي

السحر ابملس متر.
 1.3مما ورد ابلصيغتني (الامسية والفعلية)

doi : 10 .25007/ajnu .v8n1a315

فتكرت بذا الاصوات اجملهورة ادلال الانفجاري الشديد ثالث مرات ا ألوىل يف الفعل

)Academic Journal of Nawroz University (AJNU

187

مشيس ،وكذا العني املوصوف بأأنصع احلروف ،و
يدع والثانية والثالثة يف (ادلاع)؛ ألنه ّ

ُ
والزجر لكمة تدل ُّ عىل الانهتار :يقال َز َج ُ
وزجرت فالانً عن
رت البعَّي حىت مىض

يُرى صوت ّيا تطابق هذا الاس تعامل القرأين ودالةل حذف واو الفعل (يدع) وايء الامس

الشئ فانزجر( .)97ورد لفظ الزجر يف السورة مرتني :ا ألوىل ابلصيغة الامسية

خمالفا للقاعدة اللغوية اليت تقتيض حذف الياء عند التنكَّي ال

(مزدجر) يف قوهل تعاىلَ (( :ولَقَدْ َج َاء ُ ُْه ِّم َن ْ َالنْ َبا ِّء َما ِّفي ِّه ُم ْز َد َج ٌر( ،))4و أأالثانية
ابلصيغة الفعلية (ازدجر) يف قوهل تعاىلَ (( :ك رذب َ ْت قَ ْبلَه ُْم قَ ْو ُم ن ُوحٍ فَ َك رذبُوا َع ْبدَ انَ َوقَالُوا

املعرف

(ادلاع)()95

التعريف؛ لرتمس رسعة ادلعوة وعدم اطاةل مدة ادلعاء ،فا ألمر قد انهتيى ،وال مماطةل
فيه.

ابلقوة ،فالزاي
َم ْج ُن ٌ
ون َو ْازدُجِّ َر( ،))9ويلحظ أأن أأصوات لفظة الزجر حتايك معناها ّ

( 1.3.2زجر)

صفَّيي ،واجلمي انفجاري( ،)98والراء تكراري( )99فضال عن رقوهتا بوصفها جمهورة ،وهذا

َز َجرَ " :ز َج َر ُه :منع ُه وَّناه اكز َد َج َر ُه فأَنز َجر...والطَّي تفاعَ َل به فَتَ َط ر ََّي ،فَهنَ َ َر ُه
فقار ِّهِّ ،اَنزا ٌل من دا ٍء أأو دُابر"(،)96
زجر يف ِّ
اكز َد َج َر ُه...والزجر العيافة والتكهن...و ً
بعَّيا َ

ما ال َنده يف مرتادفاهتا اللغوية ا ألخرى حنوَّ :نَ َ َر ،أأو َّنَ َيى ،ويلفت النظر اختالف
دالةل لفظيت ( ُم ْز َد َجر) و( أأزدُجِّ ر) واختالف دالةل حراكت أأصواهتام.

الصوت

احلركة

الصوت

احلركة

الصوت

احلركة

الصوت

احلركة

الصوت

احلركة

ُم

مضة

ز

سكون

د

فتحة

َج

فتحة

ر

سكون

ز

سكون

د

مضة

جِّ

كرسة

ر

سكون

ا

فا ألوىل (مز َد َجر) أأقوى ،فهيا زجر الهنيي ،يفتح الفم عند النطق هبا مرتني ،ا ألوىل

الن اذا تلكر َف ال َك ِّذ َب ،تقولَ :ك رذ ُ
بت رالر ُج َل اذا نسبت ِّه اىل
اكذب ،وتَ َك رذ َب :ف ٌ
الكذب( .)101وممّا يرادف الكذب (االفك) :وهو"يدل عىل قلب الشئ ورصف ِّه عن

فتحة أأكرب من فتحته عند النطق بلفظة (ازدُجِّ ر) بصوت ادلال املضموم ،واجلمي

هجت ِّه ،يقال ُأ ِّف َك الك ِّذب ،و ُأ ُ
فكت رالر ُج َل عن الشئ اذا رصفته.عنه"( ،)102والفرق بني

املكسور ،وكأن يف هذا اشارة اىل شدّ ة الزجر االلهيي وقوته ،يف مقابل ضعف الزجر

الكذب والافك هو " َأ رن الكذب امس موضوع للخرب اذلي الخمرب هل عىل ماهو ب ِّه،

البرشي ً
فضال عن دالةل الصيغة الامسية ادلاةل عىل الثبوت وادلوام.

كذب عن قرنه يف احلرب اذا تركَ امجلةل عليه،
و َأصهل يف العربية ،التقصَّي ،ومن ُه قوهلم َ

( 1.3.3كذب)

الكذب فاحش القبح مثل الكذب عىل هللا ورسو ِّهل َأوعىل القرأن ومثل
وسواء أأاكن
ُ

وردت يف الية ابلصيغة الفعلية مقرتنة ّمرة بتاء التأأنيث يف قوهل تعاىلَ (( :ك رذبت قبلهم

قذف ا رحمل َصنة وغَّي ذكل مما يفحش ُقب ُحهُ ،وجاء يف القرأن الكرمي عىل هذا الوجه قال

قوم نوحٍ( ،))9و((كّ رذبت عا ٌد فكيف اكن عذاِب ون ُُذر (َ (( ،))18ك رذبت مثود ابلنذر

هللا تعاىلَ (( :ويْ ٌل ِّل ُ ِّّ
لك َأف ر ٍاك َأ ِّث ٍمي ( )7اجلاثية))...ويُقال رللرجل اذا َأخرب عن كون زيد

(َ (( ،))23ك رذبت قو ُم ٍ
لوط ابل ُن ُذر ( ،))33ومقرتنة بواو امجلاعة يف قوهل تعاىل:

يف ادلار وزيد يف السوق َأن ر ُه َك َذ َب ،واليقال َأ َ
فك حىت يكذب كذبة يفحش

((وك رذبوا واتب ّعوا َأهواءُه ولك أأم ٍرمس تقر ( ،))3و((فك رذبوا عبدان وقالوا جمنون

ون ( )30التوبة)) َأي:
ُقبحها...و أأص ُهل يف العربية ،الرصف ويف القرأن (( َأ رَّن يُ ْؤفَ ُك َ

وازدُجِّ ر ( ،))9و((ك رذبوا بأايتنا لكها فأَخذانُه أأ َ
خذعزيزمقتدر ( ،))42ومرتني ابلصيغة

يرصفون عن احلق وتُسمى الرايح املؤتفَكت" ألَّنّ ا تقلب ا ألرض فترصفها رِعا عهدت

رش (،))25
الامسية يف قوهل تعاىلَ (( :أ ُؤلْ ِّق َي ِّّاذل ْك ُر عَلَ ْي ِّه ِّم ْن ب َ ْي ِّننَا ب َ ْل ه َُو َك رذابٌ َأ ِّ ٌ
الكذب "نقيض الصدقَ ،كذ َب،
رش ( ،))26و ُ
(( َس َي ْعلَ ُم َ
ون غَدً ا َم ِّن ْال َك رذ ُاب ْ َال ِّ ُ

عليه ،ومس ريت داير قوم لوط املؤتفَكت ألَّنّ ا ُقل َب ْت هبم"( ،)103ذلا وعىل الرمغ من شدّ ة

عند النطق ابدلال املفتوحة ،والثانية عند النظق ابجلمي املفتوحة ويف لكهيام يفتح الفم

الية فقد ورد التكذيب ألن ّه اكن متعارفًا علي ِّه دلى هذه ا ألقوام ،و أكن ّه صفة مالزمة

كذب ،ك ِّذ ًاب...يُ ُ
صاح ب ِّه وهو ساكت يُري أأن ر ُه انمئ :قد َأ َكذ َب ،وهو
يَ ُ
قال للرجلِّ يُ ُ
ا ِّألكذاب...وقوهل تعاىل(( :ليس لوقعهتا اكذبة ( )2الواقعة)) ،قال الزجاج :أأي ليس

ويُلحظ هنا َأ رن العربة ليست يف ّقوة اللفظة َأو كرثة معانهيا بل يف مناسبهتا للس ياق

يَ ُردرها شئ"( ،)100وقد جاء َأيضً ا من معاين َك َذ َب :الوُه وتَ َك رذبوا عليهَ :زِعوا َأن َ ُه

اذلي وردت فيه ،فلفظ الكذب يبد أأ ابلَكف وينهتيي ابلباء وهام صواتن انفجاراين

هلم ،الغرابة فهيا تس توجب االتيان بغَّي هذه اللفظة ،اكالفك أأو الافرتاء أأو ما شألكها،

doi : 10 .25007/ajnu .v8n1a315

اجملةل أالاكدميية جلامعة نوروز

188
تكرر يف ْجيع
همموسان شديدان ،بيهنام يقع صوت جمهور هو اذلال الاحتَكيك اذلي ّ

وردت يف أخره ،أأ ّما مهزة ا ألنباء الشديدة الانفجارية ،فشدهتا ترمس شدته وخطورته

مش تقات اللفظة لكوَّنا وردت مضعفة العني ،وهذا التنوع يف الصفات واخملارج يرمس

فضال عن كون ْجيع أأصوات (النبأأ) جمهورة ،ا ّما (اخلرب) فاخلاء فهيا همموسة(،)112

لنا صورة الكذب بتعدد اختالق ا ألس باب واختالف ا ألعذار ،صغَّية اكنت أأم كبَّية،

ومعلوم أأ رن اجلهر من عالمات الشدّ ة ،أأ ّما اهلمس مفن عالمات الضعف.

يتنامغ وهذا اس تخدام الصيغة الرصفية املزيدة ابلتضعيف (فَ رعل) يف الفعل (ك رذب)

قامئة املصادرر

املفيدة للتكثَّي فضال عن صيغة املبالغة (ف ّعال) يف الامس (ك ّذاب).

.1

 1.4نبأأ

.2

وردت هذه اللفظة يف السورة بصيغة(.ا َلنباء) يف قوهل تعاىلَ (( :ولَقَدْ َج َاء ُ ُْه ِّم َن ْ َالنْ َبا ِّء

.3

َما ِّفي ِّه ُم ْز َد َج ٌر ( ،))4و(( َون َ ِّب ّْئْ ُ ْم َأ رن الْ َم َاء ِّق ْس َم ٌة بَيْهنَ ُ ْم ُ ُّ
رض (" ،))28نبأأ:
رش ٍب ُم ْح َت َ ٌ
لك ِّ ْ

.4

النون والياء واهلمزة قياسه االتيان من مَكن اىل مَكن"( ،)104وكذكل "النبأأ :اخلرب،
النيب"(" ،)105ون َ َبأََ :أخرب ،وقوهل تعاىل:
وْجع ُه أأنباء ،وقد أأنبأأ ُت ونبأأ َت ومن ُه اش تقاق ّ
((ل َ ُتنَ ِّب ّئَهنر ُ ْم ِّبأَ ْم ِّر ِّ ُْه ه ََذا ( )15يوسف)) أأيِّ :ل ُتجازيهنر ُم بفعلهم ،ويقول العرِب رللر ُجل اذا

.5
.6

توعردَ هُ :لنبئَن ر َك و ُلع ََرفَن ر َك ،ونبرأْت ُه أأبلغ من أأنبأأته ،ويد ّل عىل ذكل قوهل تعاىل(( :قَال َ ْت

.7

َم ْن َأنْ َبأَكَ ه ََذا قَا َل ن َ ربأَ ِّ َين الْ َع ِّل ُمي الْ َخب َُِّّي ( )3التحرمي)) ،ومل يقلَ :أنبأأين بل عدل اىل ن َ ّبأأ

.8

اذلي هو َأبلغ؛ تنبهيًا عىل حتقيقه وكون ِّه من ِّق َبل هللا تعاىل"( ،)106ومن مرادفاهتا( :خ ر ََرب)

.9

اخلرب :ما َأ َ
خرب به ،واخلرب املعرفة  ...وأأس تخبرتتُ ُه سأألته أأن َيربين والقصة :اخلرب ...
واخلُربة :العمل ابلشئ"(" ،)107و أأخربتُ ُه خبوري -اذا أأخربتَ ُه مبا عندك"( .)108الفرق بني

.10

النبأأ واخلربَ " :أ رن النبأأ اليكون ال ل ألخبار مبا اليعلم ُه اخملرب ،وجيوز َأن يكون اخملرب مبا

.11

يعلم ُه ومبا اليعلمه ،ولهذا يقال ختربين عن نفيس...ويف القرأن ((فَ َس َيأْ ِّت ِّهي ْم َأنْ َبا ُء َم َأاكنُوا ِّب ِّه

.12

ون ( )6الشعراء)) وامنا اس هتزؤابه؛ ألَّنّ م مل يَلعموا حقيقته ،ولو علموا ذكل
ي َْس هتَ ْ ِّزئُ َ

.13

عِل بن عيىس :يف النبأأ معىن عظمي الشأأن ،وكذكل ُأخذ
لتوقعوه يعين العذاب...،وقال ُ

.14

من ُه صفة النيب صىل هللا عليه وسمل...ولهذا يُقال س يكون ِّلفالن نبأأ وال يُقال َ
خرب هبذا

.15

املعىن...وا ألنباء عن الشئ أأيضً ا قد يكون بغَّي محل النبأأ عنهُ ،تقول هذا ا َلمر يُن َ ِّ ّ ُئب
ليس
بكذا ،والتقول َيرب بكذا؛ َل رن ا َلخبار اليكون ا ّال حبمل اخلرب"( .)109و(النبأأ) َ

.16

مطلق خرب ،بل هو اخلرب اخلطَّي الشأأن اذلي يتعلق بأأمر عظمي ،وهو ال يكون اال

.17

لالخبار مبا ال يعلمه اخملرب( ،)110وقد اس تعمهل القرأن لالخبار عن ا ألحداث البعيدة زمنًا

.18

أأو مَكانً ( ،)111وقد يبدو هذا الفرق يف أأصوات اللفظتني ويتنامغ مع لك معانيه :عظم
ا ألمر ،وهجل اخملاطب ،وبعد الزمان أأو املَكن ،فيناسب س ياق الية؛ ،واذا ما
اس تثنينا يف اللفظتني ( أأخبار ،و أأنباء) صوت الباء املوجود واملد بصائت ا أللف ،فرنى
أأ رن الراء التكراري يف لفظة (اخلرب) ترمس كونه خربا اعتياداي متكررا ،والس امي أأَّنر ا
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.19
.20

االجعاز البياين للقرأن الكرمي ومسائل ابن ا ألزرق1319) ،ه1971 /م ( :عائشة عبدالرمحن
بنت الشاطئ ،ط ،3القاهرة ،دار املعارف.
االجعاز اللغوي يف القصة القرأنية 1402) ،ه 1981 -م(  :محمود الس يد حسن مصطفى،
ط ،1القاهرة ،نرش مؤسسة ش باب اجلامعة.
االفصاح يف فقه اللغة1407) ،ه1987/م( :عبدالفتاح الصعايدي ،حسني يوسف موىس،
ط ،1بَّيوت ،دار الكتب العلمية.
بصائر ذوي المتيزي يف لطائف الكتاب العزيز1416) ،ه  1996 -م( :جمد ادلين أأبو طاهر
محمد بن يعقوب الفَّيوز أابدي ،حتقيق :محمد عِل النجار ،ط ،3القاهرة ،دون دار النرش.
التحرير والتنوير (حترير املعىن السديد تنوير العقل اجلديد يف تفسَّي الكتاب اجمليد) :محمد
الطاهر ابن عاشور ،ليبيا :ادلار التونس ية للنرش وادلار الليبية للنرش ،ط ،1د.ت.
الترصيف العرِب من خالل عمل ا ألصوات احلديث 1393) ،ه 1973 -م( :الطيب البكوش،
تونس ،الرشكة التونس ية لفنون الرمس.
تفسَّي غريب القرأن1408) ،ه 1987 -م( :رساج ادلين ابوحفص ِعر بن أأِب احلسن عِل
بن أأمحد املعروف بأأِب امللقن ،حتقيق :مسَّي طه اجملذوب ،ط ،1بَّيوت :عامل الكتب.
اجلدول يف اعراب القرأن و رصفه وبيانه مع فوائد حنوية هامة1411) ،ه 1991 -م( :محمود
الصايف ،ارشاف اللجنة العلمية ،دمشق :دا الرش يد ،بَّيوت مؤسسة االميان ،ط.1
الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة :أأبو محمد ميك بن أأِب طالب ،ط ،1حتقيق :أأمحد
حسن فرحات ،دار الكتب العربية ،د.ت.
روح املعاين يف تفسَّي القرأن الكرمي والس بع املثاين1408) ،ه 1978 -م( :أأبو الفضل شهاب
ادلين الس يد محمودالآلويس البغدادي ،ط ،1بَّيوت ،دار الفكر.
الصحاح اتج اللغة ورس العربية1410) ،ه 1990 -م( :اسامعيل بن حامد اجلوهري ،حتقيق:
أأمحد عبدالغفور عطار ،ط ،4بَّيوت ،دار العمل للماليني.
فتح القدير اجلامع بني فين الرواية وادلراية من عمل التفسَّي :محمد بن عِل بن محمد الشواكين،
ط ،1بَّيوت :دار احياء الرتاث العرِب ،د.ت.
الفروق يف اللغة1399) ،ه 1979 -م( :احلسن بن عبد هللا بن سهل العسكري ،بَّيوت،
دار الفاق اجلديدة ،ط.3
القاموس احمليط :جمد ادلين محمد بن يعقوب الفَّيوز أابدي ،محمد نعمي العرقسويس  ،بَّيوت:
عامل الكتب ،ط ،1د.ت.
كتاب ا ألفعال1403) ،ه 1983 -م( :أأبو القامس عىل بن جعفر السعدي املعروف اببن
القطاع ،ط ،1بَّيوت ،عامل الكتب.
لكامت القرأن تفسَّي وبيان1471) ،ه 1980 -م( :حس نني محمد خملوف ،تعليق محمد شاكر،
(د.ط) ،بَّيوت ،دار احياء الرتاث العرِب.
لسان العرب :أأبو الفضل جامل ادلين ابن منظور ،تقدمي :عبد هللا العاليِل ،اعداد :يوسف
خياط( ،د.ط) ،بَّيوت :دار لسان العرب ،د.ت .
مباحث يف عمل اللغة واللسانيات ،د .رش يد عبد الرمحن العبيدي 1423)،ه 2002 -م(،
ط ،1بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة.
اخملصص1417) ،ه 1996 -م( :ابو احلسن عِل بن اسامعيل املعرف اببن س يدة الاندليس،
تقدمي :خليل ابراهمي ،ط ،1بَّيوت ،دار احياء الرتاث العرِب .
معارج التفكر و دقائق التدبر1420) ،ه 2000 -م( :عبد الرمحن حسن امليداين ،ط،1
دمشق :دار القمل.
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 .21معاين القرأن واعرابه1408) ،ه 1988 -م( :ابراهمي بن الرسي بن سهل ،أأبو اِساق الزجاج،
احملقق :عبد اجلليل عبده شليب ،ط،1عامل الكتب – بَّيوت.
 .22املعجم املفهرس أللفاظ القرأن الكرمي1428) ،ه 2008 -م( :محمد فؤاد عبدالبايق ،ضبط
وترتيب :محمد سمل اللحام ،ط ،5بَّيوت :دار املعرفة.
 .23املعجم الوس يط :مجمع اللغة العربية ،اخراج :ابراهمي مصطفى ،أأمحد حسن الزايت ،حامد
عبدالقادر ،محمد عِل النجار1422) ،ه 2001 -م( ،ط ،1بَّيوت :دار احياء الرتاث العرِب،
(د.ت).
 .24مقاييس اللغة :أأبو احلسن أأمحد بن فارس بن زكراي ،اعتىن به :محمد عوض مرعب ،وفاطمة
محمد أأصالن ،ط ،1بَّيوت ،دار احياء الرتاث العرِب.
 .25من أأرسار اللغة1399) ،ه 1978 -م( :ابراهمي أأنيس (ط ،)6مرص ،مكتبة ا ألَنلو املرصية.
 .26املنتخب من تفسَّي القرأن الكرمي :محمد متويل شعراوي( ،د.ط) ،بَّيوت ،منشورات دار
النرص( ،د.ت).
 .2الرسائل والاطارحي اجلامعية
 .1بنية السورة القرأنية الواحدة يف جزء "مع يتساءلون" برواية حفص عن عامص -دراسة
صوتيةّ ،عزة عدانن أأمحد ّعزت ،أأطروحة دكتوراه مقدمة اىل قسم اللغة العربية يف لكية
الداب يف جامعة املوصل يف 2005م.
 .2تراكيب ابنية اجلذور( ،برص ،رأأى ،نظر) ،يف القرأن الكرمي دراسة داللية :عزة عدانن أأمحد
عزت ،رساةل ماجس تَّي ابرشاف :عامد عبد ُيىي ،لكية الداب ،جامعة املوصل2001 ،م.
 .3البحوث املنشورة
 .1تغيَّي ادلالةل الصوت رية بتغيَّي املرتادفات  -دراسة تطبيقيرة يف سورة احلجرات ،ادلكتورةّ :عزة
عدانن أأمحد ّعزت ،جمةل لكية الرتبية ا ألساس ية يف جامعة اببل /العراق ،العدد  21بتارخي
2015/6/1م.
 .2فرادة ا ألسلوب الصياغي يف االجعاز البالغي -دراسة دالل ّية صوت ّية يف الية ( )186من
سورة البقرة ،دّ .عزة عدانن أأمحد ّعزت ،حبث منشور يف جمةل املصدر ،اجلزائر ،العدد
اخلامس ،ديسمرب 2017م .
د.عزة عدانن أأمحد
 .3ملاذا -مفتاح التحليل ادلاليل ،دعاء الرسول (ص) يف الطائف منوذجاّ ،
ّعزت ،حبث منشور يف جمةل أفاق الثقافة والرتاث ،االمارات العربية املتحدة ،العدد ،81
مارس 2013م.
 .4املواقع ا ألليكرتونية
معجم املعاين املرتادفة واملتضادةhttps: www.almaany.com/ar/thes/ar- ،
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أابدي.162/2 :
 .2مقاييس اللغة :ابو احلسن أأمحد بن فارس بن زكراي ،839 :وينظر :معارج التفكر و دقائق التدبر:
عبد الرمحن حسن امليداين.399/3 :
 .3بصائر ذوي المتيزي.307/4 :
 .4مقاييس اللغة ،278 :وينظر :االفصاح يف فقه اللغة :عبدالفتاح الصعايدي ،حسني يوسف
موىس ،137 :وكتاب ا ألفعال :أأبو القامس عىل بن جعفر السعدي املعروف اببن القطاع:1 :
.31
 .5الفروق يف اللغة :احلسن بن عبد هللا بن سهل العسكري.475 :
 .6ينظر :معارج التفكر ودقائق التدبر.400401/3 :
 .7ينظر :تراكيب ابنية اجلذور( ،برص ،رأأى ،نظر) ،يف القرأن الكرمي دراسة داللية :عزة عدانن
أأمحد عزت306:
ل
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 .10مقاييس اللغة.118119 :
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 .12الفروق يف اللغة.74 :
 .13ينظر :فتح القدير اجلامع بني فين الرواية وادلراية من عمل التفسَّي :محمد بن عِل بن محمد
الشواكين.122/5 :
 .14مقاييس اللغة ،903 :و ينظر :لسان العرب.393/3 :
 .15ينظر :التحرير والتنوير (حترير املعىن السديد تنوير العقل اجلديد يف تفسَّي الكتاب اجمليد):
محمد الطاهر ابن عاشور.221/27 :
 .16ينظر :الفروق يف اللغة.74 :
 .17ينظر :لسان العرب.393/3 :
 .18مقاييس اللغة ،298 :و ينظر :الصحاح اتج اللغة ورس العربية :اسامعيل بن حامد اجلوهري:
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 .20ينظر :مقاييس اللغة ،301 :بصائر ذوي المتيزي.550/2 :
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 .25ينظر :معاين القرأن للزجاج ،91/5 :واالجعاز البياين للقرأن الكرمي ومسائل ابن ا ألزرق :عائشة
عبدالرمحن بنت الشاطئ ،463 :تفسَّي غريب القرأن :رساج ادلين ابوحفص ِعر بن أأِب
احلسن عِل بن أأمحد املعروف بأأِب امللقن( 429 :يف الهامش)
 .26الفروق يف اللغة.286 :
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عمل اللغة واللسانيات ،د .رش يد عبد الرمحن العبيدي .93:
 .28ينظر :بنية السورة القرأنية الواحدة يف جزء "مع يتساءلون" برواية حفص عن عامص دراسة
صوتيةّ ،عزة عدانن أأمحد ّعزت12 :
 .29من أأرسار اللغة.261/
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