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A Semantic Study of ‘Dhammah’ Vowel
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Abstract
Arabic language is a derivative language, so that words do not live alone, but, unlike many
other languages in the world, they only get their true meaning in a lexical community. This
feature is known among linguists. On the other hand, this language has another feature, and
that is the issue of vowels that generate meaning. Each vowel has its own special features that
distinguish it from other movements and vowels, so that it only implies a definite meaning.
The aim of this research is to study the effect of the strongest vowel phoneme, long and short
Arabic ‘Dhammah’, on meaning in Arabic language and the vocabulary of the Holy Quran.
Thus, studying the effect of Dammah in strengthening the structure of nouns, verbs, and
syntactic compounds are the main issues of this research. The research was based on the
descriptive-analytic approach which investigates sounds in Quranic words and Arabic
language. Finally, the results of this research show that Dammah (which is equal with /u:/ and
/u/ in English) is the strongest vowel phoneme. This power might lead to strengthening the
meaning of words and grammatical-syntactic compounds. So, it is possible to propose a new
linguistic principle: the strongest vowels imply the strongest meanings.
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امللخّص
اللغة العربية لغة اشتقاقية .فالكلمات فيها ال تعيش فرادى ،بل هلا جمتمعات مشرتكة رغم كثري من لغات العامل .وهذه امليزة معروفة عند أهل
الل غة .هذا من جانب ،ومن جانب آخر هلا ميزة أخرى ،وهي قضية احلركات اليت تنتج منها املعاني .فكلُّ حركة تتّصف بعدّة خصائص متيزها
عن باقي احلركات وتعطي هلا خاصية صوتية ،حبيث تدلّ على معنى معني دون غريه .يستهدف هذا البحث دراسة تاثري أقوى احلركات أي
الضمّة (قصريها وطويلها) يف معاني مفردات ومجل اللغة العربية والقرآن الكريم .فدراسة تأثري الضمة يف تقوية بنية األمساء واألفعال
والرتاكيب النحوية تكوّن احملاور الرئيسة يف هذه املقالة .تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي ـ التحليلي ،حيث تبحث عن وصف الصوائت
ووجودها يف بنية الكلمات يف اللغة العربية والقرآن الكريم .النتائج املستقاة من البحث تبني أنّ الضمة هي أقوى احلركات ،وهذه القوّة تؤدّي إىل
تقوية املعنى يف املفردات والرتاكيب الصرفية والنحوية ،حيث املرفوعات يف الرتاكيب النحوية هي العمدة على عكس املنصوبات واجملرورات
اليت هما فضلتان .فيمكننا أن نضع قاعدة لغوية جديدة معنونة بــ«أقوى احلركات تدلّ على أقوى املعاني» ،كما قيل سابا« :زيادة املباني تد ّل
على زيادة املعاني» و«أقوى احلروف تدلّ على أقوى املعاني».
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1ـ املقدمة
اللغة ظاهرة من الظواهر الصوتية ،وهلا وظيفة اجتماعية لكونها أداة التواصل بني افراد اجملتمع .فلها عالقة بالعقل واملشاعر ،ولكلّ
لغة من اللغات اإلنسانية خصائص متتاز بها .وال خيفى على أحد أنّ اللغة العربية من أتقن اللغات تركيبا وأوضحها بيانا وأدقّها تعبريا.
فطبعا أنّ املفاهيم العالية تصاغ تنبعث من الكلمات العالية .فعلى هذا األساس ،جيب االهتمام بها ودراستها وحتليلها للوقوف على
عناصر التعبري عن املعاني .ومبا أنّ الكلمات تصاغ من احلروف ،فطبعا للحروف تأثري وافر يف صياغة الكلمة .ومن املعلوم أنّ كل هذه
احلروف حتتاج إىل حركات للنطق بها .بذلك ينبغي أن نهتمّ بدور احلركات مع جانبها الداللي يف صياغة الكلمة واجلملة العربية.
إنّ احلركة 1كموضوع عام ال خيتصّ باألدب ،وإنّما تنبغي معاجلتها يف علومٍ أخرى .وأمّا تعريف احلركة من حيث علم الفيزياء
فهي «الفعل يف التغيري املكاني ،أي التحرّك من مكانٍ إىل مكانٍ آخر» (كرسون ،بال تا ،ص .)63وأمّا احلركة من حيث الصور األدبية اليت
يتطرّق األدباء إليها فهي «ضدّ السكون ومن األلفاظ واسعة الداللة متشعبة املعنى وذلك ال ختتصّ بكائن معني دون غريه من الكائنات وإنّما للحركة
وجود ملحوظ مع كل كائن ،من هنا كان هلذا اللفظ امتداد واسع يف الداللة وهي الطريقة األساسية يف التعبري عن األفكار واملشاعر واملفاهيم بشكل

عام» (فرع شريازي وبياد 1237 ،هـ.ق ،ص .)121ولكن ممّا نعنينا يف هذا املقال كاحلركات هي األصوات املتحركة أي الضمّة والفتحة
والكسرة .هذا البحث دراسةٌ دالليةٌ لعنصر من عناصر التعبري عن املعنى يف العربية ،وهو عنصر احلركات خاصّة حركة الضّمة
واحلروف اللّتنيِ تسمّيان حتت عنوان واحد ،وهو األصوات .وهذه التسمية الواحدة تعين أنّ للحركات دورا معنويا يف الكلمة
كاحلروف .تصنّف الدراسات اللغوية احلديثة األصوات إىل قسمني ،هما:
ـ األصوات الصامتة

4

وأطلق عليها العرب مصطلح «حروف األصول» .وقد أطلق عليها األقدمون «حروف اهلجاء» أو «حروف املباني» ،ومنها يتكون
جذر الكلمة ،وعددها يف العربية مثانية وعشرون صوتاً ،ويدخل فيها الواو غري املدَّة والياء غري املدَّة (مسري 4114 ،م ،ص.)46

ـ األصوات الصائتة

3

األصوات املتحركة ،وهذه تعين أصوات املدّ واللّني كاأللف والياء والواو أو ما اقتطع منها من حركات الفتحة والضمة والكسرة.
فاحلركات أبعاض حروف املدَّ واللني ،وهي األلف والياء و الواو (املصدر نفسه ،ص .)31فالفتحة بعض األلف ،والكسرة بعض الياء
والضمة بعض الواو (ابن جين 4111،م ،ج ،1ص .)8قد مسّى متقدّمو النحويني الفتحة األلف الصغرية ،والكسرة الياء الصغرية
والضمَّة الواو الصغرية .فالصائت املطلوب يف بناء املفردة ميكن أن يكون صائتاً طويالً كاأللف والواو والياء .وميكن أن يكون قصرياً
كالفتحة والضمة والكسرة ،وهلذا بعض العلماء كبسّام بركة اعترب الصائت الطويل صائتنيِ قصريَينِ يف املنظار املقطعي (بركة4118 ،
م ،ص.)124

والضمة هي إحدى تلك احلركات اليت هلا صفة خاصّة ،حبيث جتعلها خمتلفة عن باقي األصوات من حيث صفاتها .الضمّة عبارة
عن حتريك الشفتني بالضمّ عند النطق باحلرف ،فيحدث عن ذلك صوت خفيّ مقارن للحرف؛ فإن امتدّ كان «واوا» وإن قصر كان
ضمّة وصورتها عند حذاق الكتّاب صورة «واو» صغرية ألنّها بعض الواو (السهيلي 4111 ،م ،ص .)83والضمّ ضدّ الفتح ،حيث ينبئ

1 .Motion
2 .Consonants
3 .Vowels
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عن الضيق والقلّة والتمكن والقوّة والدوام والثبات .يدلّ على ذلك أننا جند املقلل للشيء يشري إليه بضمّ يد أو فمٍ (ابن قيم اجلوزي،

 1998م ،ج  ،4ص  .)88قد أمجع النحاة على أنّ أثقل احلركات وأقواها هي الضمة ،وأنّ أضعف احلركات وأخفّها هي الفتحة ،وأنّ
الكسرة يف رتبة بينهما وثقل الضمة تأتي هلا من قوّتها وهي قوية ثقيلة ،ألنّ النطق بها يعمل فيه عضوان وكانت الفتحة ضعيفة خفيفة
ألنّ النطق بها يعمل فيه عضو واحد ،والعرب تفرّ من الثقيل إىل اخلفيف كما تفرّ من الفتحة إىل السكون ،ومنه أنّ العرب ختفّف
الكسرة يف حنو «فَخِذ» ،والضمّة يف حنو « َعضُد» ،وال ختفّف يف حنو «جَ َعلَ» (ابن جين 4111 ،م ،ج  ،1ص 77؛ السيوطي1998 ،م ،ج
 ،1ص  .)161ولكن البعض يرفضون هذه النظرية ويعتقدون أنّ أثقل احلركات وأقواها هي الكسرة (مسري 4114 ،م ،ص.)96

ـ أشباه احلركات
هناك مصطلح آخر يطلق على جمموعة أصوات تعدّ حلقة وسطى بني األصوات الصامتة واألصوات الصائتة .فالصفة اليت تشبه
فيها الصوامت هي أنّ جمرى النفس معها تعرتضه بعض املوانع ،أمّا الصفة اليت تشبّه فيها الصوائت ،فهي أنّها ال يكاد يسمع أي نوع
من اخلفيف ،وهذا يعين أنّها أكثر وضوحا يف السمع من غريها من األصوات الصامتة واألصوات اليت تتصف بهذه الصفات هي:
«ن ،ر ،ل ،م» (سهري 4111 ،م ،ص .)181

مهما يكن من أمر ،فهذه الدراسة تريد أن ختتتم إىل تناقض اآلراء يف تعيني أقوى احلركات أوّال ،ثمّ تبني اجلهة األخرى هلذه
احلركات أي جهة املعنى خالفا على الدراسات السابقة اليت أكثرها تهتمّ بشكل كتابة هذه احلركات دون االهتمام بوظيفتها الرئيسية
وهي الوظيفة املعنوية وتستهدف التعرف على الدور الداللي للحركات عامّة ودالالت الضمّة خاصة ،وتعريف أقوى احلركات،
وهي الضمة من جانيب اإلمالء والداللة .وأما املنهج الذي قام هذا البحث بتتبع خطواته فهو منهج وصفي ـ حتليلي ،حيث قد تطرق
إىل أقوى احلركات يف اإلمالء وبني أقوى احلركات من جانبها الداللي ثمّ اهتمّ بتحليلها متمسكاً بالنماذج اللغوية والقرآنية.
4ـ أسئلة البحث
1ـ ما هي أقوى احلركات يف اللغة العربية؟
4ـ ما هي وجوه التباين بني أقوى احلركات؟
 .3ما هو تأثري أقوى احلركات على معنى املفردات والتعابري؟
3ـ فرضية البحث
1ـ أقوى احلركات يف الرتاكيب الصرفية و النحوية هي الضمة ال الكسرة؛
4ـ هناك تباين بني أقوى احلركات من جانب اإلمالء والصرف؛
3ـ أقوى احلركات يف املفردات والتعابري تؤدّي إىل أقوى املعاني.
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2ـ خلفية البحث
أما بالنسبة إىل اجلهود السابقة فيمكن أن نقول إن هناك مقاالت وكتب تفرّغت ملوضوع الصوائت من جانب اإلمالء دون دراسة تعيني
الفرق بني أقوى احلركات وتأثريها على املعنى وتبيني دالالتها .غري أنّ هناك بعض املقاالت والرسائل اجلامعية والكتب املتعلّقة ببحثنا
هذا .ومن أهمها:
1ـ مقالة معنونة بــ«أثر احلركة يف توجيه الداللة» لسعاد كريدي .هذه املقالة نُشرت يف جملة أوروك لألحباث اإلنسانية سنة 4111م
واهتمّت بتعريف احلركات وأثرها الداللي يف بنية الكلمة ،وليس هذا إال جزءا ضئيالً من دراستنا يف هذه املقالة.
4ـ مقالة حتت عنوان «احلركات وأنصاف احلركات وأشباه احلركات دراسة وصفية مقارنة»؛ فأعدّها سهري كاظم حسن سنة
4111م ونشرها يف جملّة آداب البصرة .تتحدث املقالة عن ثالثة جمموعات من األصوات ،وهي احلركات القصرية وأنصاف احلركات
وأشباه احلركات ،ثمّ تبحث يف كلّ من هذه اجملموعات الثالثة عن الشدّة والرخاوة والذالقة والسهولة يف النطق للحركات .ويف نهاية
املطاف يرتّب الكاتب احلركات على حسب عنوان املقالة دون أي اهتمام جبانبها الداللي.
جنّي» ،فكتبها صباح عطيوي عبود الزبيدي وحممد عبد احلسني حممد
3ـ مقالة «معايري القوّة يف الصوت يف كتاب اخلَصَائِصِ البن ِ
الشمري سنة 4117م .طُبعت هذه املقالة يف جملة اآلداب جبامعة بابل .تبحث املقالة عن األسس اليت اعتمد عليها ابن اجلين يف احلكم
على قوّة الصوت وتتناول قوّة احلرف بالنسبة إىل احلركة وقوّة احلركة بالنسبة إىل السكون؛ ويف النهاية تستنتج أنّ أثقل احلركات يف
اللغة العربية هي الضمة .ولكن الكاتبنيِ ما اهتمّا بتأثري هذا الثقل على الكلمة أو الكالم.
2ـ رسالة حتت عنوان «أثر القراءات القرآنية العشر يف التصوير الفين يف القرآن الكريم» آلمال مخيس جبامعة القدس فناقشتها
4113م .هذه الرسالة تشري إىل قوّة معنى قراءة بالنسبة إىل األخرى .ولكن مل تهتمّ ببيان سبب هذه القوّة ،على سبيل املثال يف الفرق
بني قراءة «ُنكر» بضمّ الكاف و«ُنكر» بسكونها ،ما أشار الباحث إىل سبب قوّة «ُنكر» بضمّ الكاف.
7ـ كتاب «الصوائت واملعنى يف العربية دراسة داللية ومعجم» للباحث املشهور حممد حممد داوود .هذا الكتاب طبعته مكتبة اآلجنلّو
املصرية .والكاتب يف فصل من فصول هذا الكتاب القيم قد حبث عن تأثري احلركات يف بنية الكلمة دون اجلملة.
وأخرياً ميكن القول إنّ موضوع هذه املقالة من املوضوعات احلديثة اليت مل يتطرق إليها الباحثون من قبل فتتسم باجلدة.
7ـ ترتيب احلركات يف اإلمالء
الكسرة فالضمة ثم الفتحة ،فهذا الرتتيب هو يف اإلمالء؛ علماء اإلمالء املعاصرون درسوا موضوع كتابة اهلمزة الذي كان القدماء
يعتمدون فيه على الطريقة اليت تُلفظ بها الكلمة عند ختفيف همزاتها ،فوجدوا أن رسم املتوسطة خيضع يف الغالب لقاعدة مسَّوْها
«قاعدة أقوى احلركات» ،وخالصتها« :أننا ننظر إىل حركة اهلمزة أو سكونها ،وإىل حركة ما قبلها أو سكونه ،ثم حندد من بينهما احلركة
األقوى ،ونرسم اهلمزة على ما يناسب هذه احلركة األقوى علما بأنّ أقوى احلركات ـ يف هذا الباب ـ الكسرة ،ثم الضمة ،ثم الفتحة ،وأنّ السكون

أضعف من كل احلركات» (مسري 4114 ،م ،ص  .)92فمثالُ « :مطْمَئِنٌّ»؛ اهلمزة مكسورة ،وما قبلها «امليم» مفتوح ،والكسرة أقوى من
الفتحة ،فتُرسم اهلمزة ياءً؛ و«فُؤَاد» :اهلمزة مفتوحة ،وما قبلها «الفاء» مضموم ،والضمة أقوى من الفتحة  ،فتُرسم اهلمزة واوا.
فاملقصود هنا أقوى احلركات تأثريا يف باب كتابة اهلمزة .فينبغي التمييز بني االصطالحني .أما يف الصرف والنحو فرتتيب احلركات
يبدأ بالضم .فلعل السبب يف أنّ الكسرة هي األقوى هو وجود اجلر باجملاورة وليس يوجد الضم باجملاورة (املصدر نفسه ،ص .)112
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فاملتعارف عليه عند علماء الصرف أن أثقل احلركات أو أقواها هو الضمة وتليها الكسرة ثم الفتحة .وأما السكون الذي هو ضد
احلركة فهو أخفّ ،وقد يقال :أضعف احلركات .والثقل واخلفة أو القوة والضعف هنا من الناحية الصوتية .جند يف كتب القدماء مثال:
أنّ ضمري «نَحْنُ» حُرِّك بالضم ،ألنّه يدلّ على اجلمع ،وال يناسب اجلمع إال الضم الذي هو أثقل احلركات (شهاب الدين بن حسن،

 1979م ،ص  .)489وهلذا ،جند يف كتب القدماء أيضا :أن املشهور يف الوقف إبدال تنوين الفتح ألفا ،وعدم إبدال تنوين الضم واوا،
وال تنوين الكسر ياء؛ ألن الفتح أخفّ احلركات (املصدر نفسه ،ص .)491وهذا من الناحية الصوتية.
وإذا رجعنا إىل كتاب رمضان عبد التّواب حتت عنوان مشكلة اهلمزة العربية جند أنه قد أورد نص القاعدة اليت اقرتحها على جممع
اللغة العربية بالقاهرة يف هذا املوضوع ،ثم أورد يف الصفحات اليت تليهما نص القرار الصادر عن اجملمع يف دورته السادسة واألربعني
النصيْن يتضح أن اجملمع قد غيّر مصطلحَي «القوّة» و«أقوى
( 1981( )1979- 1978م ،صص  ،)114- 113وعند املقارنة بني َّ
احلركتني» اللذين استعملهما رمضان التّواب ،واستعمل بدال منهما مصطلحَي «األَوْلويّة» و«أَوْلَى احلركتني» .وواضح أنّ هذا التغيري
كان لرفع االلتباس بني املفهومني الصوتي واإلمالئي.
هذا من جانب ،ومن جانب آخر لقد كان العرب فريقني :أهل التحقيق وأهل التخفيف .فأهل التحقيق كانوا يُخرجون اهلمزة من
خمرجها احلقيقي؛ فيقولون مثال« :كَءْسٌ»« ،بِءْرٌ»« ،مُءْمِنٌ»« ،فُءَادٌ»« ،سَءَلَ»« ،سَ ِءمَ»  ...إخل (بِهمزة بيّنة واضحة للسامعني).
وقد رُمست رسم اهلمزة هنا مستقلة ،حتى ال يتأثر القارئ بطريقة كتابتها (بدر الدين 1999 ،م ،ص )349؛ وأهل ختفيف كانوا
يتخلّصون من الثِّقَل الصوتي للهمزة ،فيُبدلونَها ألفا أو واوا أو ياءً ،أو جيعلونَها قريبة من األلف أو الواو أو الياء ،حبسب األحوال؛
فيقولون مثال« :كَاسٌ» :باأللفِ« ،بريٌ» :بالياء «مُومِنٌ» :بالواو« ،فُوَادٌ» :بالواو« ،سَـ(أَ)لَ» :قريبة من األلف« ،سَـ(يِـ)مَ» :قريبة
من الياء و. ...
وقد كان أهل التخفيف هم السباقون إىل الكتابة ،فكتبوا الكلمات السابقة على هلجتهم« :كاس»« ،بري»« ،مومن»« ،فواد»،
«سال»« ،سـيم» .وقد تبعهم يف ذلك أهل التحقيق؛ إال أنّ هؤالء كانوا يتلفظون باهلمزة على طريقتهم اخلاصة .وبعد مدّة ،ابتكروا
العالمة (ء) ،فصارت الكلمات السابقة ترسم هكذا« :كَأْسٌ»ِ« ،بئْرٌ»ُ « ،مؤْمِنٌ»« ،فُؤَادٌ»« ،سَأَلَ» و«سَئِمَ» .فالقدماء حني كتبوا
« َسئِمَ» بالياء ،مل يكن قصدهم أن الكسرة أقوى من الفتحة؛ ولكنهم كتبوها هكذا ،ألن اهلمزة هنا إذا خُفّفت صارت قريبة من الياء
نكتبها باحلروف الالتينية ( ،)saimaوإن نطلب من أحد األعاجم قراءتَها فسنجده ينطقها شبيهة بالياء (املصدر نفسه ،ص.)321

ثم جاء املعاصرون فوجدوا القدماء قد وضعوا قواعد متفرقة مشتّة بناءً على ما تؤول إليه عند التخفيف؛ حنو« :ترسم اهلمزة ياءً
إذا كانت مكسورة ،أو كان ما قبلها مكسورا .وترسم واوا إذا كانت مضمومة وما قبلها غري مكسور ،أو كان ما قبلها مضموما وهي
غري مكسورة وتُرسم ألفا إذا كانت  ...إخل» .فأراد املعاصرون أن جيمعوا هذه القواعد املتفرقة خبيط مُحكم حيُول دُون تشتّت أذهان
املخاطبني؛ فقالوا« :نقارن بني حركة اهلمزة وحركة ما قبلها  ...إخل» (حممد مشس 4111 ،م ،ص  .)177وهنا ظهرت قاعدة «أقوى
احلركات»؛ فهي جمرد "قاعدة مبسّطة" تُعني على تذكّر القواعد املتفرقة اليت وضعها القدماء (املصدر نفسه ،ص .)177

فكيف كتب القدماء من أهل حتقيق ومن أهل ختفيف الكلمة « ُسئِلَ»؟ واجلواب أنّ أهل التحقيق اتّبعوا أهل التخفيف يف كتابتهم،
مع إضافة العالمة (ء) .فمِن ثمّ وجب البحث ـ يف كل حالة ـ عن الطريقة اليت كان يتلفظ بِها أهل التخفيف .ويف هذا اإلطار ،يذكر
القدماء أن أهل التخفيف اختلفوا يف طريقة ختفيف نوعني من اهلمزات :املكسورة بعد ضمّ ،حنو« :سُـ(ءِ)لَ» ،واملضمومة بعد كسر
سنُ ْق ِريُكَ»( :بالياء اخلالصة) ،وكان غريهم يقول« :سُـ(يِـ)لَ»:
حنوَ « :سنُ ْقرِ(ءُ)كَ» .فكان بعضهم يقول«:سُوِلَ»( :بالواو اخلالصة) و« َ
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سنُقْرِ(وُ)كَ»( :قريبة من الواو) (املصدر نفسه ،ص  .)179ولكن استقرّ العمل على األخذ بالرأي األول يف
(قريبة من الياء) و« َ
سِئلَ» و« َسنُ ْقرِئُكَ» .ولعلّ
« َسنُ ْق ِريُكَ» ،وبالرأي الثاني يف «سُـ(يِـ)لَ»؛ فكتبوا« :سيل» و«سنقريك» ،وبعد إضافة عالمة اهلمزةُ « :
هذا راجع إىل كون الياء أخفّ من الواو نطقا ورمسا .ومن غرائب االتفاق أنّ هذا الرتكيب بني املذهبني جاء لصاحل قاعدة (أقوى
احلركات) اليت اكتشفها املعاصرون.
6ـ أسباب كون الضمة أقوى احلركات
6ـ1ـ التفخيم
التفخيم هو موضوع من موضوعات علم التجويد .فهو ممّا يعرتي احلرف فيمتليء الفم بصداه على عكس الرتقيق .وهذه احلروف
تنقسم إىل ثالثة أقسام:
6ـ1ـ1ـ حروف مفخّمة دائماً وهي جمموعة يف عبارة (خص ضغط قظ)؛
6ـ1ـ4ـ حروف تفخم أحياناً ،وهي األلف الساكنة والالم من لفظ اجلاللة اهللُ ،والراء يف بعض أحكامها .فاأللف ال توصف
بتفخيم أو ترقيق ،وأما الالم فمن حقها الرتقيق ،ولكن تفخم أحياناً ،والراء من حقها التفخيم وقد ترقق أحياناً ،وصفة الغنّة فقد
تفخم أحياناً حبسب اآلتي بعدها من احلروف ،فإن كان مفخماً فتفخم حنو :مِن طَيِّبَاتِ وإن كان مرققاً فرتقق حنو :مَن كَانَ؛
6ـ1ـ3ـ حروف مرققة دائماً ،وهي باستثناء ما ذكر أعاله (مصطفى 4111 ،م ،ص .)69
واآلن نأتي مبثال للتفخيم و داللته املعنوية« .مبا عاهد عليه اهلل» بالضّمِ ،إ َّن الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ

أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَ ْوفَى بِمَا عَاهَدَ َعلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً َعظِيماً( الفتح « .)11: 28مبا عاهد عليه اهلل»
نزلت يف يوم احلديبية وكانت البيعة على املوت لنصرة رسول اهلل  .البيعة على املوت شيء غري هيّن .فاهلل تعاىل يبيّن «يبايعون اهلل»
الطرف املبايِع .أنت تبايع اهلل فحتى يلفت اهلل تعاىل االنتباه هلذه البيعة وليعظم اهلل تعاىل هذه البيعة .استُعمل أثقل احلركات وهي
الضمة .ولتعميم املبايع سبحانه وتعاىل لو قيل« :عاهد عليهِ اهلل» لكانت الالم يف لفظ اجلاللة مرققة .لكن للتعظيم واإلجالل هلل عز
وجل جيء بالضمة لتكون الالم يف لفظ اجلاللة مفخما (الشعراوي 1998 ،م ،ج  ،3ص  .)47فأراد اهلل أن يبني بالضمّة أهمية وصعوبة
هذه املبايعة القيمة حينما األصل هو أن جتيء اهلاء مبنية على الكسر.
6ـ4ـ الندرة
الندرة يف الكالم مبعنى فصيحها أو ما شذّ منها أو غرائبها أو صعب احلصول عليها وما خرج منها اجلمهور (مجعة 1998 ،م ،ص

 .)427فطبعا هنالك هلا دالالت معنوية ،واآلن نأتي مبثال للندرة و داللتها املعنوية:
«وما أنسانيهُ» بالضّم ،قَالَ َأرَأَ يْتَ ِإذْ أَوَ ْينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّ ْيطَانُ أَنْ َأذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ ََبِيلَهُ فِي

الْبَحْرِ عَجَباً( الكهف  .)63: 18واآللوسي يقول يف تفسري «وما أنسانيهُ»« :فاختذ سربا» حوت قطعت جزءا منه ثم تعود له احلياة
ويتخذ سبيله يف البحر ثم يسري يف البحر ويرتك مساره هذا أمر غري مألوف وال ميكن أن تُنسى أبدا فاهلل سبحانه وتعاىل أراد أن يبني
ذلك من خالل توظيف احلركة فضمّ اهلاء يف (أنسانيه) ،وهو قليل نادر ليناسب ندرة النسيان يف هذه احلالة ،فجاء بشيء نادر يناسب
هجاء بالضمة ،وهي قليلة نادرة يف مثل هذا الرتكيب والضمة مناسبة لقوة النسيان الذي حصل ومناسبة لندرة النسيان يف هذا املكان
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( 4111م ،ج  ،4ص  .)333هناك مناسبة بني احلركة وبني املعنى على وجه معجز وفيه إحكام .املؤمن وهو يقرأ ،املطلوب منه ،أن
يتبصر ويتعلم ويعلم أن لكل حركة مقصد وتوظيف معجز من الباري.
6ـ3ـ املغالبة
ومعنى املغالبة أن يغلب أحد األمرين اآلخر يف معنى املصدر (ابن جين 4111،م ،ج  ،4ص 67؛ أبوالبقاء احلنفي 1991 ،م ،ص  .)378ويف
املغالبة نوع من التوكيد والعلو .ويكون فعل املغالبة مضموم العني يف املضارع وإن كان يف أصله غري مضموم .تقول« :غَ ِلبَ ،يغلِبُ»
بكسر العني يف املضارع ،فإذا جعلتهُ للمبالغة قلتَ« :غالبين ـ فغلبتُهُ فأنا أغ ُلبُه بالضمِّ» وتقول« :سبقَ  ،يسبِقُ» بكسر العني فَإذا
جعلته للمغالبة قلتَ :سابقين فسبقتُه فَأنا أسبُقُهُ و خاضمين فَخَصَمتُهُ فَأنا أخصُمُه بالضمّ (السامرائي 4116 ،م ،ص .)88

6ـ2ـ التحول يف الصّفات
يكون التحول على «فَعُل» بضّم العني أيضا .ومعنى التّحول يف الصفات أن تتحوّل الصفة لتفيد الثبوت يف صاحِبها أو على وجهٍ قريبٍ
خطَبَ وكذا بَ ُلغَ وصَ ُلحَ ،ثمَّ إنَّ أفعالَ السَّجايا والغرائز
خ ُطبَ أبلغ من َ
خطَبَ وخَ ُطبَ وبَلَغَ بَلُغَ و صَلَحَ وصَ ُلحَ .فَ َ
من الثبوت كما يف َ
هي يف الغالب ممّا يكونُ عينُه مضمومة يف املاضي ،حنو :قبُح ،حَسُنَ ،بطُل ،شجُعَ ،عظُمَ (املصدر نفسه ،ص  ،)89ألنّ أفعال السجايا
والغرائز ثابتة يف النفوس وكذلك الضمّة هلا قوة وثبوت فجاءت يف بنيتها.
6ـ7ـ التحويل لقصد املدح والذّم
إذا أردنا جعل الفعل الثالثي للمدح أو الذّم حَوّلناه إىل «فَ ُعلَ» بضمِّ العني أياً كانت حركة عينه يف األصل فيشبّه عند ذاك «نعم»
و«بِئس» ويكون لَهُ ما َلهُما مِن األحكام (ابن عقيل 1979 ،م ،ج  ،4ص 168؛ األزهري 1998 ،م ،ج  ،4ص  .)98تقول« :حَفِظَ خالد
القَصيدة» فَإذا مدحته باحلفظ قلتَ حَفُظَ الرَّجُل خالِدٌ (السامرائي 4116 ،م ،ص .)89

6ـ6ـ التحويل إىل صيغة «فَ ُعلَ» يف التعجب
يف سياق التعجب نفسه نوع من االهتمام والقوّة ,فحينما يتعجّب اإلنسان من أمر ،يؤكد ويقوّي سياق الكالم ألنّ مقتضى أحوال
املخاطب أو املتكلّم أو النص يف حالة التعجب غري عادي .للتعجب صيغتان مشهورتان :ما أفعَلَهُ وأفعِل بِه ،حنو :ما أكرمه و أكرم بِه.
وجيوز أن حتوّل كلّ فعل ثالثي يصغّ التعجب منه إىل صيغة «فَعُل» بضمّ العني لقصد التّعجب (األزهري 1998 ،م ،ج  ،4ص .)98

تقول« :كَتبَ سامل» .فَإذا تعجّبتَ من كتابته قلتَ« :كُتبَ سامل» .وتقول« :نسي حممود» .فَإذا تعجبت مِن نسيانه قلت« :نَسُو
حممود» .وقيل من صيغ التجب ما حوّل من األفعال إىل «فَعُلَ» بضمّ العني سواءً كان مضموم العني أصال كظرف ولؤم أم حموال من
ثالثي مفتوح العني أو مكسورة ،حنو فَقُه ،و َقضُو ،وعَدُلَ بشرط تضمينه معنى التعجب ،فنقولَ «:قضُو حممدٌ» أي «ما أقضاهُ»
و«عَدُ َل خالدٌ» أي «ما أعدَلَه» (السامرائي 4118 ،م ،ج  ،2ص  .)427وذلك أنّ األصل يف«فَ ُعلَ» أن يدلّ على الطبائع والسجايا ،كقُبح
واحلُسن ،وقد حيوّل الفعل إىل هذه الصيغة ألغراض متعدّدة ،منها الداللة على التحوّل يف الصفات ،ومعناه أنّ الفعل أصبح سجيةً
كلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ
يف صاحبه أو كسجية فيه ،ومنها الداللة على التعجب ،حنو قوله تعاىل :ما لَهُم بِهِ مِنْ ِعلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُ َرتْ َ
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َأفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً( الكهف  .)7 :18جاء يف الكشاف يف هذه اآلية« :وكلمة بالنصب على التمييز والرفع على الفاعلية والنصب
أقوى وأبلغ وفيه معنى التعجب كأنّه قيل :ما أكربها كلمة» (الزخمشري 4118 ،م ،ج  ،4ص .)471

والتعجب بـِـ«فَ ُعلَ» معناه أنّ الوصف حتوّل يف صاحبه وبلغ فيه إىل درجة يتعجّب منها ،فقولك« :ما أحسن خالدا» ،معناه أنّك
تتعجّب من حسن خالد .وأمّا «حسُن خالدٌ» فمعناه أنّ خالدا اتّصف باحلسن ،ومتكن منه الوصف إىل درجة يتعجّب منها ،ففي
«فَ ُعلَ» معنى التحوّل خبالف «ما أفعل» ،فإنّ «ما أفعل» للتعجّب من األمر كما هو اآلن من دون النظر إىل املاضي ،أمّا «فَ ُعلَ» فيفيد
التحوّل إىل درجة التعجّب ،فالتعجب بهذا الفعل ينظر إىل األصل بدأ منه الفعل ،ثمّ بلغ هذا املبلغ (السامرائي 4118 ،م ،ج  ،2ص

 .)428حينما نقول« :ما أكرب هذه الكلمة» تصفها بالكرب اآلن فإذا قلنا« :كُبرَت كلمة» كان معناها أنّ هذه الكلمة قيلت ،فبلغت من
الكرب درجة عظيمة يتعجب منها ،قال تعاىل :وَيُن ِذرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّ ُه وَلَداً  مَّا لَهُم بِهِ مِنْ ِعلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُ َرتْ كَلِمَةً

تَخْرُجُ مِنْ َأفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً( الكهف  7 :18ـ  ،)2أي أنّ هذه الكلمة خرجت من أفواههم واتّسعت وأضلت خلقا كثريا
فتعجّب من هذه الكلمة كيف بلغت هذا الكرب.
«فصيغة "ما أفعل" تصف احلال وصيغة «فعُل» تطور احلال وحتوّله ،يدلّك على ذلك أنّ صيغة «فعُ َل» اليزال فيها معنى التحدّث ،وأنّ الفعلية مل تنمح
كما امنحت من صيغة «ما أفعل» وإنّ الفعل اليزال يسند إىل فاعل مرفوع ،وإنّه تتصل به تاء التأنيث الساكنة ويرفع الضمري ممّا يدلّ على أنّ احلدث

اليزال واضحا يف هذا العمل» (الزخمشري 4118 ،م ،ج  ،3ص  .)431تفيد صيغة «فعُل» أيضا التعجب على وجه االستمرار والثبات،
وذلك أنّ «فَ ُعلَ» يدلّ على الثبوت أصال أو حتويال ،فقول «ما أحسن هذا املكان» يصف املكان باحلسن يف وقت تعجبك؛ وأمّا «حسُن
سنَتْ
هذا املكان» فإنّه يفيد التعجب من هذا احلسن ،فهي حسنة على وجه الدوام ،قال تعاىل :يف وصف اجلنّة خَالِدِينَ فِيهَا حَ ُ
مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً( الفرقان .)76 :47 :فهي حسنة على وجه الدّوام وقال يصف رفقة أهل اجلنة :وَمَن ُيطِعِ اللّهَ وَالرََُّولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ َعلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنيَ وَالصِّدِّيقِنيَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِنيَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ َرفِيقاً( النساء  ،)69 :2يصفهم باحلسن على وجه
الدوام واالستقرار ،أمّا إذا قيل« :كرب بها كلمة» و«حسن به مقاما» فكانت العبارة تنصيصا على معنى التعجب وتأكيدا له ،وال يبعد
فيما نرى أن يقال إنّ الباء تفيد اإللصاق على معنى التصق الكرب بالكلمة فهو ال يفارقها ،والتصق احلسن باملقام ،تقول« :صبُر
مبحمدٍ» ومعناه التصق الصرب مبحمدٍ فهو اليفارقه وتقول يف غري هذا الباب« :كفي بالزمن واعظا» أي التصقت الكفاية بالزمن
(السامرائي 4118 ،م ،ج  ،2ص .)428

6ـ7ـ املرويات اللُّغوية
إنَّ املرويات اللغوية تدلّ يف أكثر األحيان على أنَّ الضَّمَّةَ أقوى من غريها ،قال ابن جين« :الذّلّ يف الدّابةِ ضدّ الصعوبة و الذُّلُّ لإلنسا ِن
وهو ضدّ العزّ وكأنّهُم اختاروا للفصل بينهما الضّمّة لإلنسان والكسرة للدّابة ألنّ ممّا يلحق الدّابة واختاروا الضّمّة لقوتها لإلنسان والكسرة لضعفها

للدّابّة» ( 1996م ،ج  ،4ص  .)147ومن ذلك :حال الشيء يف فمي حيلو وحَلِي بعيين ،فاختاروا البناء للفعل على فَعَلَ فيما كان حلاسّة
الذوق لتظهر فيه الواو .وعلى فَعِلَ يف حَلِي حيلى لتظهر الياء واأللف وهما خفيفتان ضعيفتان إىل الواو ،ألنّ حسّة الناظر أضعف من
حسّ الذوق بالفم (السامرائي 4116 ،م ،ص  .)91وقالوا أيضا :جُمامُ امللوك دقيقا وجِمام القدح ماء ،وذلك ألنّ املاء ال يصحّ أن يعلو
على رأس القدح كما يعلو الدقيق وحنوه على رأس امللوك فجعلوا الضّمّة لقوّتها فيما يكثر حجمه والكسرة لضعفها فيما يقلّ بل يعدم
ارتفاعه (ابن جين 1996 ،م ،ج  ،4ص  19ـ .)18
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6ـ7ـ1ـ فُعال
«فعال» بضم الفاء تستعمل ملا كان مرفضا أو متقطعا من شيءٍ ،كاحلُطام واجلُذاذ والرُّفات والفُتات (ابن سيدة 1997 ،م ،ج  ،12ص

137؛ األسرتآبادي 4111 ،م ،ج  ،1ص  .)177وما دلّ على داءٍ أو صوتٍ فقياسُه على «فُعال» بضمّ الفاء :كسُعال و ُزكام وصُراخ
ورُغاء (األمشوني 4118 ،م ،ج  ،4ص  .)317تقول :البكي إذا أردت الدموع وأمّا البُكاء فهو الصوت الذي يكون معه (ابن
طشََ ،عطَشا وإذا كان العطش يعرتيه كثريا قالوا به «عُطاش» ( 1996م ،ص
منظور 1991،م ،ج  ،1ص  .)88وابن قتيبة يقول :يقال َع ِ

 .)269ويقال :مشي الرجل مشيا ومشي بطنه مُشاء (األمشوني 4118 ،م ،ص  .)317الصفرة من األلوان معروفة وأمّا «الصُفار» فهو داءٌ
يف البطن (ابن منظور 1991 ،م ،ج  ،6ص  131ـ  .)131دار الشيء يدور دورا ودَوَرانا ودُؤارا وأمّا الدُّوار فهو يأخذ بالرأس (ابن

منظور 1991،م ،ج  ،7ص  384ـ  .)381إذا أردنا أن نبالغ يف وصف صيغة «فعيل» حوّلناه إىل «فُعال» ،حنو :طويل وطُوال وكبري وكبار
وعريض و ُراض ،قال اهلل تعاىل :بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُن ِذرٌ ِّمنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ( ق  ،)4 :71وقال يف سورة
(ص) :أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ( ص  .)7 :38فبالنظر إىل الفرق بني التعبريين يف آية سورة (ص) قيل إنّ
العُجب كان أكثر ممّا يف آية سورة (ق) .فافتتح اآلية باالستفهام اإلنكاري وأكده بإنّ والالم والعدل من عجيب إىل عُجاب .يف آية
سورة (ق) كان العجب من جميء منذر من بينهم .أمّا آية سورة (ص) ففيها يظهر املشركون عجبهم من توحيد اآلهلة ونفي الشرك
والشك أنّ عجبهم يف الثانية أبلغ ،ألنّهم قومٌ عريقون يف الشرك ،بل إنّ اإلسالم جاء أوّل ما جاء لريدعهم عن الشرك ويردّهم إىل
التوحيد (السامرائي 4116 ،م ،ص .)87

6ـ7ـ4ـ فُعل
صيغة «فُعل» بضمّة الفاء وسكون العني تدلّ على املفعول ،كاخلُبز مبعين املخبوز والطُّعم مبعنى املطعوم .وهذه الصيغة قد تأتي
وصفا يفيد املبالغة حنو قوهلم« :ناقةٌ عُرب أسفار» أي تعرب عليها األسفار (الفارابي 4111 ،م ،ج  ،1ص  .)173ويقال :شيء ُنكر أي
طلَقَا حَتَّى ِإذَا لَقِيَا ُغلَاماً فَقَ َتلَ ُه قَالَ َأقَ َتلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَ ْفسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً
منكر ،قال تعاىل« :لقدجئت شيئا ُنكرا»  فَان َ
(الكهف  .)72 :18ومنه قول العرب« :أرضٌ غُفل» لليت ال عَلَم فيها و«دابةٌ غُفل» للّيت ال مسة بها (املصدر نفسه ،ج  ،1ص .)178

الضرّ» يف القرآن الكريم يف موضعني خمتلفني:
الضرُّّ ،
وهذا ما توارد يف القرآن الكريم كثريا ،فاستخدمت كلمتا « َّ
أل ْرضِ قُلِ اللّهُ قُلْ َأفَاتَّخَذْتُم مِّن
الضرّ» بالفتح فهو الضرر يف كلّ شيءٍ ،كما قال تعاىل يف كتابه الكريم :قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَا َ
« َّ
الظلُمَاتُ وَالنُّورُ َأمْ جَ َعلُواْ ِللّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ
ألعْمَى وَالْبَصِريُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي ُّ
دُونِهِ أَوْلِيَاء الَ يَ ْملِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعاً وَالَ ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ا َ

خلْقُ َعلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ َوهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ( الرعد  ،)16 :13فالضرر يف هذه اآلية عام مقابل النفع،
خلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْ َ
كَ َ
الضرّ» بالضمّ يعين الضرر يف النفس من مرض وهزال (الزخمشري 4118 ،م ،ج  ،3ص  .)394قال تعالي :فَاَْتَجَ ْبنَا لَ ُه فَكَشَفْنَا
ولكن« ُّ

ٍّ وَآتَ ْينَاهُ َأ ْهلَهُ وَمِ ْثلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا َوذِكْرَى ِللْعَابِدِينَ( األنبياء  ،)82 :41وقوله :وَِإذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ َدعَا رَبَّهُ
مَا بِهِ مِن ضُر
ُمنِيباً إِلَ يْهِ ثُمَّ ِإذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً ِّمنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَ ْدعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِّيُضِلَّ عَن ََبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرََِ َقلِياً إِنَّكَ مِنْ

أَصْحَابِ النَّارِ( الزمر  ،)8 :39مبعنى أنّ اإلنسان إذا نسي الضر الذي كان يدعو اهلل إىل كشفه ،وقيل نسي ربّه الذي كان يتضرّع إليه
ضلّ بالضمّ ،وذلك نتيجة جعله هلل أندادا (املصدر نفسه ،ج  ،3ص .)321
ويبتهل به ،و ُقرِئ لي ِ
وكذلك كلمتا «سِخريا وسُخريّا» يف القرآن الكريم ،حيث نشاهد أنّ سِخريا بالكسر مبعنى السخرية واالستهزاء :فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ

َِخْرِيّاً حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم ِّمنْهُمْ تَضْحَكُونَ( املؤمنون  ،)111 :43تسخرون منهم وتستهزئونهم .وهذه هي السخرية جاءت
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يف القرآن بالكسر (سِخريا)؟ ويف آية الزخرف ،قال اهلل تعاىلَ :أهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَ ْمنَا بَ ْينَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا َو َرفَ ْعنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ َدرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً َُخْرِيّاً َورَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ( الزخرف  )34 :23بضم
السني ،هنا مبعنى العبودية وأن تسخّر الناس للعمل ففرّق القرآن بني املعنيني بواسطة احلركة ،سِخريا مبعنى االستهزاء والسخرية
واستقالل اآلخر .أما سُخريا بالضم فهي مبعنى التسخري والسخرة واختاذهم عبيدا .احلركة هي اليت وجهت املعنى ،وتوظيف احلركة يف
القرآن شأن معجز (الشعراوي 1998 ،م ،ج  ،3ص .)43

و«الكَره والكُره» هما الكلمتان اليت نستعملها يف اللغة .لكن القرآن فيه عظمة ودقة وإحكام ألمن اللبس والغموض لتكون املعاني
واضحة .كَره بفتح الكاف وكُره بضم الكاف  :كُتِبَ َعلَيْكُمُ الْقِتَالُ َوهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ َوعَسَى أَن تَكْ َرهُواْ شَيْئاً َوهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ َوعَسَى أَن
تُحِبُّواْ شَيْئاً َوهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَ ْعلَمُ وَأَنتُمْ الَ تَ ْعلَمُونَ( البقرة  ،)416 :4ووَوَصَّ ْينَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَ َملَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ
َنَةً قَالَ رَبِّ أَ ْو ِز ْعنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ َعلَيَّ َو َعلَى وَالِدَيَّ
كُرْهاً وَحَ ْملُهُ َوفِصَالُهُ َثلَاثُونَ شَهْ راً حَتَّى ِإذَا َبلَغَ أَشُدَّهُ وَ َبلَغَ َأرْبَعِنيَ َ

صلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُ ْسلِمِنيَ( األحقاف  .)17 :26يف سياق اآليتني الكُره بالضم هو
وَأَنْ َأعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَ ْ
ما تكرهه النفس ملشقّته مثل القتال ملا فيه من قتل وجرح وخماطرة باحلياة ألن النفس حتب الراحة واألمن فكل ما كرهته النفس وشق
ألرْضِ
َلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَا َ
عليها يعرب عنه القرآن بالكُره وفيه ملمح الشدة واملشقة .أما الكَره بالفتح فـَ :أفَغَيْ َر دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَ ْ
أل ْرضِ طَوْعاً وَكَرْهاً
طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ( آل عمران  .)83 :3ووردت كَرها كثريا يف القرآن :وَ ِللّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَا َ

وَظِالُهُم بِالْغُدُوِّ وَاآلصَالِ( الرعد  )17 :16كَرها رغما عنه مع عدم الرضى ،يتميز املضموم بالرضا ويتميز املفتوح بعدم الرضا ويفرق
أل ْرضِ
َلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَا َ
القرآن بني نوعني من كره الشيء حتى يف شأن املشاعر .كَرها رغما عنهَ :أفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَ ْ
طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ( آل عمران  .)83 :3تسخري من اهلل سبحانه وتعاىل :كُتِبَ َعلَيْكُمُ الْقِتَالُ َوهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ َوعَسَى أَن تَكْ َرهُواْ

شَيْئاً َوهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ َوعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَ ْعلَمُ وَأَنتُمْ الَ تَ ْعلَمُونَ( البقرة  .)416 :4أنت تكرهه ،لكن تقوم به محاية
للعرض والوطن وهناك دوافع جتعلك تقبل عليه ملا فيه من مصلحة (الزخمشري 4118 ،م ،ج  ،4ص .)34

6ـ7ـ3ـ فُعلَة
السبّة للّذي يسَبُّ وهو يفيد املبالغة (األسرتآبادي 4111 ،م ،ج  ،1ص .)164
بضمّ الفاء وسكون العني كاللُّعنَة للذي يلعَن كثريا و ُّ

هي من الصيغ اليت تفيد مبالغة اسم املفعول :حنو« ،صُرعَة» وهو الذي يصرع كثريا و«ضُحكة» وهو الذي يضحك منه الناس
ص َرعَة» وهو الّذي يصرع الناس كثريا ولُ َعنَة وهو الذي يلعن الناس
ويقابلها من صيغ مبالغة اسم الفاعل .فُعَلَة بفتح العني ،حنوُ « :
كثريا و«ضُحَكة» وهو الّذي يضحك الناس كثريا (السامرائي 4116 ،م ،ص .)67

6ـ7ـ2ـ فُعُل
بضمّ الفاء والعني كاألُكل :اسم ما يؤكل والنُّزل :الطعام الذي يقدّم للضيفان وهذه أمساء ال أوصاف .وقد يأتي وصفا يفيد
مبالغة اسم املفعول حنو :بابٌ ُفتُح ،أي :واسع ضخم مفتَّح (السامرائي 4116 ،م ،ص  .)79ومثله :شيء نُكر ،أي منكر شديد
النكارة ،قال تعاىل :فَتَوَلَّ َعنْهُمْ يَوْمَ يَ ْدعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ( القمر  .)6 :72جاء يف الكشاف« :شيءٌ نُكرٌ» أي منكر فظيع تنكره
النفوس ألنّها مل تعهد مبثله وهو هول يوم القيامة (الزخمشري 4118 ،م ،ج  ،3ص  .)184وهو من صيغ اسم املفعول ،حنو :بابٌ فتُحٌ
سهُد ،أي :قليل النوم (السامرائي 4116 ،م،
وبابٌ غُلُق وأمرٌ نُكرٌ ويقابلها من صيغ مبالغة اسم الفاعل فُعُل مبعنى فاعل ،حنو :رجلٌ ُ
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خلُقُ مَا الَ تَ ْعلَمُونَ( حنل  .)8 :16ولكن خصّ احلُمُر بالوحشية:
ص  .)68احلمري لألهلية وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِريَ لِتَرْكَبُوهَا َوزِينَةً وَيَ ْ
َأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ( املدّثر .)71 :72

6ـ7ـ7ـ فعُلَ
واختالف آخر يف بنية الكلمة بواسطة الضمة بني الكلمتني هما« :فَقِه» و«فَقُه»؛ ألنّ األوىل بالكسر تعين فهم شيء معني؛ ولكن
الثانية بالضّم تعين فقَّهه فقهاً ،أي علِمَه علما ،ومن خالل الضمة هذه الصفة املشبهة تنتقل إىل باب التعجب .وإلثبات أنّ «فَقِه»
مبعنى الفهم قد أتي قوله تعاىل على لسان قوم شعيب

ب مَا نَفْقَهُ كَثِرياً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا َلنَرَاََ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْالَ
  :قَالُواْ يَا شُعَيْ ُ

َر ْهطُكَ لَرَجَ ْمنَاََ وَمَا أَنتَ َعلَ ْينَا بِعَزِيزٍ( هود  ،)91 :11والذي يعين ما نفهم كالمك يا شعيب ،وقوله تعاىل على لسان موسى

:

حلُ ْل عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي  يَفْقَهُوا قَوْلِي( طه  48 :41ـ  ،)47أي يفهموا قولي .هاتان اآليتان كانتا دليال قاطعا على أن «فقِه»
وَا ْ
بالكسر تعين الفهم وليس الفقيه والفقهاء ،وال يوجد فيه التعجب؛ ولكن إذا قيل« :فَقُهت» بدالً من «فَ ِقهَت» تدلّ على الفهم.
واحلالة نفسها مع كلمة «عَلُمَ» ،حيث بكسر الالم تصبح فعالً متعدياً ،وبوضع الضمة على الالم جتعل الفعل الزماً وتنقله إىل باب
التعجب (ابن منظور 1991 ،م ،ج  ،7ص  .)127وقيل الفقيه من «فقُه» بالضّم هو الذي صار الفقه سجية له (األزهري 1998 ،م ،ج ،4

ص  .)112ومن املعلوم يف اللغة أنّنا إذا أردنا أن حنوّل الفعل إىل أن يكون سجية يف صاحبه جعلناه على «فَعُل» الالزم فنقول« :فَقِه»
خ َطبَنا خالدٌ أي ألقى فينا خطبةً.
حممدٌ املسألة أي فهمها ،فإذا أردنا أنّ الفقه أصبح سجية فيه قلنا :فقُه حممدٌ أي صار فقيها ونقولَ :
فإذا أردنا أنّ اخلطابة أصبحت سجية فيه لكثرة ممارسته هلا حُوّل إىل فعل الالزم فقلنا :خ ُطبَ الرجل والوصف منه خطيب وهذا هو
القياس (السامرائي 4116 ،م ،ص .)86

6ـ7ـ6ـ فُعَل
َوفُ اللَّهُ بِهِ
ظلَ ٌل ذَلِكَ يُخ ِّ
ظلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ُ
وهو من الصيغ الواردة يف القرآن الكريم أيضا ،كقوله تعاىل :لَهُم مِّن فَ ْوقِهِمْ ُ

عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ( الزمر  ،)16 :39فاهلل تعاىل عز وجلّ استخدم لفظة «ظُ َللٌ» مبعنى العذاب الذي يتوعد اهلل به عباده؛ لكي ال
يتعرض ملا يوجب سخط اهلل تعاىل (الزخمشري 4118 ،م ،ج  ،3ص  .)18فمن شدّة غضبه وسخطه استعمل هذه اللفظة على وزن
«فُعَل» بضمّ الفاء ،وذلك ألنّ املقام اقتضى ذلك.
6ـ7ـ7ـ أُفعولة
أُفعولة بضمّ اهلمزة كاألُضحوكة وهو ما يضحك به ،أُعجوبة وهي ما يتعجّب منها واألُحدوثة «وهي ما يتحدّث به الناس تلهيا

وتعجّبا» (الرازي 4114 ،م ،ج  ،43ص  .)111فصيغة أُفعولة إنّما تطلق على حمقرات األمور وغرائبها.
6ـ7ـ8ـ فَعُول
صيغة فَعُول هي من صيغ املبالغة ،ذكر الفارابي يف «ديوان األدب» أنّ «فعُوال» ملن دام منه الفعل ( 4111م ،ج  ،1ص  ،)87وقال
السيوطي :إنّه ملن كثُر منه الفعل ( 1997م ،ج  ،4ص  .)97وقال اآلخرون :هو ملن كان قويا على الفعل (العسكري 4113 ،م ،ج ،4

ص  .)97فالصحيح أنّ هذا البناء يف املبالغة منقول من أمساء الذوات ،فإنّ اسم الشيء الذي يفعل به يكون على فَعُول غالبا كالوَضوء
والوَقود والسَّحور ،فالوَضوء هو املاء الّذي يتوضّأ به والوَقود هو ما تُوقَد به النّار والسَّحور ملا يتسحَّر به (األسرتآبادي 4111 ،م ،ج ،1

ص  .)164من هنا استعري البناء إىل املبالغة ،فعندما نقول« :هو صبورٌ» كان املعنى أنّه كأنّه مادّة تستنفد يف الصرب وتفين فيه كالوَقود
الذي يستهلك يف اإلتقاد ويفين فيه ،كالوضوء الذي يستنفد يف الوضوء (السامرائي 4116 ،م ،ص  .)111وكذا حني تقول «الشكور»
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ب َوقُدُورٍ رَّاَِيَاتٍ اعْ َملُوا
كأنّه مادّة معدّة للشكر تستهلك فيه ولذا قال تعاىل  :يَعْ َملُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَا ِ
آ َل دَاوُودَ شُكْراً َو َقلِيلٌ مِّنْ عِبَا ِديَ الشَّكُورُ( سبأ .)13 :32

6ـ7ـ9ـ فُعُول
هذه الصيغة وردت يف القرآن الكريمَِ :إذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرََُّولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِنيَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً

(النساء  ،)61 :2فاهلل تعاىل استخدم مصدر «صُدُود» فمعناه ليس املنع وإنّما اإلعراض ،فداللته أقوى ،علما بأنّ مصدر اسم الفاعل
شهُوق» و«ساجِد ـ سُجود» (املصدر نفسه ،ص .)81
أيضا له الصيغة نفسها ،مثل« :شاهِق ـ ُ

6ـ7ـ11ـ فاعُول
صيغة فاعُول يف املبالغة ليست أصال ،بل هو مستعارٌ من فاعُول يف اآللة ،ألنّ هذا البناء هو من أبنية أمساء اآللة ويستعمل فيها
كثريا كالساطور ،وهو من أدوات اجلزار والناقور ما ينقر فيه ،قال تعاىل :فَِإذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ( املدثر ( )8 :72الرازي 4114 ،م ،ج
 ،31ص  .)197فحني نقول« :هو فاروق» كان املعنى كأنّه آلةٌ للفرقان وكذا حاذور أي كأنّه آلةٌ للحذر (السامرائي 4116 ،م ،ص .)114

7ـ الضمّة أقوي احلركات يف الفعل
ـ إنَّ صورة املاضي «فَ َعلَ» بفتح العني هلا ثالث احتماالت يف ضبط عني املضارع هلا ،وليس هنا لك من قاعدة حلسم هذه
االحتماالت الثالثة ،فاألمر مساعيٌ (حممد 4111 ،م ،ص .)27

ـ إنّ صورة املاضي «فَعِل» بكسر العني هلا احتماالت لضبط العني .وورود كسر عني املضارع (يف ِعلُ) قليل إذا ما قورن حبالةِ فتح
عني املضارع (يف َعلُ).
ـ إنّ صورة املاضي «فَعُل» هي الوحيدة اليت هلا صورة واحدة يف ضبط عني املضارع وتشري املراجع إىل أنّ هذا البناء خاصٌ بأفعال
الطبائع اليت ال تتغري ذواتها ،مثل «حَسُنَ ،قُبحَ ،حَلُم ،كُثرَ ،صَ ُغرَ» وأنَّه يأتي الزماً دائماً (املصدر نفسه ،ص  .)28فقد يكون اختالف
املعنى ناجتاً عن حتوّل الفعل من اللزوم إىل التعدي بواسطة عني املضارع .يكون كال الفعلني الالزم واملتعدي داخل إطار حجالٍ داللي
واحد ،مثل :عَلَّ ي ُّعلُ ،مبعنى أمرض؛ وعَلَّ يعِلُّ ،مبعين مرض .وقد يكون اختالف املعنى سبب حركة عني الفعل بانتقال جمال
الداللة ،مثل:غرَّ يغُرُّ ،مبعنى خدع؛وغَرَّ يغُرَّ ،مبعنى جهل األمور وغفل عنها (املصدر نفسه ،ص .)71

ويلحق بأوزان أبنية الفعل وزن بناء الفعل للمجهول «فُ ِعلَ» ،فَإنَّه اليتمُّ يف املاضي واملضارع إال حبركةِ الضَّمة تستطيع أن تغري
الفعل مِن البناء املعلوم إىل البناء اجملهول .بعض اللغويني يعتقدون أنَّ وزن «فُعِل» ليس بناءً أصلياً ولكنَّه فرعٌ من «فَعَلَ» أو «فَعِل» يف
حني عَدَّ اآلخرون وزن «فُعِل» أصال يف أبنيةِ األفعال (ابن جين 1996 ،م ،ج  ،1ص .)17

8ـ الضمّة يف الرتاكيب النحوية
لكلّ من الضمة و«واو» اإلعراب وظائف خاصّة يف الرتاكيب النحوية .واملعلوم أ ّن الفاعل مرفوع .وهذا مما يعطي الواو والضمة صفة
العمدية أو العُمدة يف الكالم ،حبيث ال ميكن االستغناء عنهما ،وهما ليستا من الفضليات ،أو ما يسمّى بالتخصيص كاملفعول به
ومتعلّقاته ،حيث تكون حركاتها إما الفتحة أو الكسرة .وقوهلم إنّ األصل يف «مررت بزيد الفاضلُ» بضمّ الالم يف «الفاضل» هو
«مررت بزيدٍ هو فاضلٌ»؛ ألنّ «الفاضلُ» مل ترد بالكسر كما تقتضي القاعدة النحوية (العزاوي 4111 ،م ،ص  .)144فأصبح الوضع يف
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حاجة إىل التقدير .واحلالة نفسها تكرّرت يف مجلة« :اذهب إىل البيت» يكون تقدير «أنت» ضرورياً؛ ألنّ الرتكيب النحوي يقتضي
ذلك ،فال تستقيم اجلملة بدونه .امّا الضمة الطويلة أو ما يسمّى بالواو فيمكنه التعبري عن اإلسناد؛ إذا كان املسند إليه واحداً من
األمساء اخلمسة (الضامن 1989 ،م ،ص  ،)173مثل« :جاء أبوك» و«أبوك مقاتلٌ» .وحتى حني تستعمل الكلمة الوحيدة يف اللغة
العربية دون اجلملة ،ستكون مرفوعا .وهذا يدلّ على أنّها األصل والعمدة.
نشاهد أنّ هذه القضية أثّرت يف ترتيب شكالنية اجلملة العربية ،حيث إنّ علماء النحو يقدّمون األثقل ويؤخّرون األخفّ من قبل،
ألنّ املتكلم يف أوّل نطقه أقوى نَفْسا وأظهر نشاطا ،فقدّم أثقل احلرفني ،كما رفعوا املبتدأ لتقدّمه ،فعرّبوه بأثقل احلركات وهي
الضمة ،وكما رفعوا الفاعل لتقدمه ،ونصبوا املفعول لتأخّره ،أي :إنَّ املتكلم يف أول نطقه يكون أكثر نشاطا فيختار أثقل احلركات
نطقا ،وهي الضمة (عطيوي والشمري 4117 ،م ،ص  .)362وهناك من االستعماالت أو من املباني يف اللغة العربية ما ال يفرق بني
معانيها إال باحلركات اإلعرابية لو أنّ قائال قال« :هذا قاتلٌ أخي» بالتنوين دلّ على أنّه مل يقتله ،ودلّ حذف التنوين على أنّه قد قتله
(اآللوسي 4111 ،م ،ص  .)81وكذلك الضمّة تتصف باإلسناد ،ويكاد النحاة يتفقون يف تعريفهم باإلسناد أنّه تعليق خرب مبخرب عنه ،أو
طلب مبطلوب منه .وأنّه سواء يف ذلك اإلسناد املعنوي واإلسناد اللفظي (حسّان 1983 ،م ،ص  .)38فاإلسناد يعين إضافة الشي ء إىل
شيء آخر .وذهب سيبويه إىل أنّ اجلملة ال بدَّ فيها من مسند ومسند إليه وقد عرّفهما بأنّهما« :ما ال يغين واحد منهما عن اآلخر ،وال حيدّ

ل من املسند واملسند إليه إلفادة املعنى .فاجلملة ال تكون إال
املتكلم منه ُبدّا» (سيبويه 1983 ،م ،ج  ،1ص  ،)43ألن السامع حيتاج إىل ك ّ
بهما ،وإذا وُجدَ أحدهما دون اآلخر وجب تقدير الثاني وكأنّه موجودٌ (عبد اللطيف 1982 ،م ،ص .)31

فالضمة صوت ثابت وليس متحركاً؛ ألنّ داللتها هي املضي ،واملضي أمرٌ ثابت ال حيدث فيها تغريٌ وال حتويلٌ ،فقولنا( :له علمٌ
عِلمَ الفقهاءِ) تعين أنّ الرجل يف حالة تعلم ال يف حالة تفهّم ،أي أنه مل يصل إىل درجة عامل فهو اليزال يتعلم ،ولكن لو قلنا( :له
علمٌ عِلمُ الفقهاءِ) فالضمة على (علم) قد غريت داللتها ،فإنّها تدلّ على أنّ العلم أصبح خُصلة عند ذلك الرجل وإنّه عاملٌ (سيبويه،

1983م ،ج  ،4ص  .)49ففي صوت الرفع معنى ال يوجد يف النصب واجلرّ .على سبيل املثال عندما تقول« :له حَ َسبٌ حَ َسبُ
الصاحلني» معناه أنّه استكمل احلسب وأصبح جزءاً منه ،بينما إذا قلنا« :له حَسَبٌ حَسَبَ الصاحلني» يعين أنّ احلسب مل يصبح حتى
اآلن جزءا منه ،بل إنّه حياول احلصول عليه ،وهذا هو الفرق الداللي بني الضمة بوصفها حركة والفتحة .يقول عز وجل يف كتابه
صطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ( النمل  ،)79 :16اهلل تعاىل استعمل «سالمٌ» بالرفع
َلَامٌ َعلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ ا ْ
العزيز :قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ َ
لكي يدلّ على أنّه يسلم سالما قويا وكثريا على عباده الصاحلني .ويف آية أُخرى يف سورة الصافات ذكر اهلل تعاىل مفردة «سالمٌ» بالرفع
َلَامٌ عَلى آلْ
َلَامٌ َعلَى مُوََى َوهَارُونَ( الصافات  ،)141 :37وقولهَ  :
مرّات عدّة على أنبيائه والصاحلني ،كقوله جل وعالَ  :

يَاَِنيَ( الصافات  ،)131 :37لكي يدلّ على أنّه يسلم سالما قويا وكثريا على أنبيائه املرسلني .فبداللة قوّة الضمة أظهر اهلل هلم شدّة
رضاه ،وأرسل أشدّ وأحرّ السالم عليهم ،وكلّ ذلك على طريق الضمة.
وردت كلمتان متشابهتان ،ولكنّهما خمتلفتان يف احلركة إحداهما مضمومة ،واألُخرى مفتوحة يف القرآن الكريم كما يف قوله عزّ
حنِيذٍ( هود  ،)69 :11فاللفظتان «سالمٌ
امٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاء بِعِجْلٍ َ
َ ُلنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ ََاَماً قَالَ ََ َ
وجل  :وَلَقَدْ جَاءتْ رُ ُ
وسالمًا» وردتا يف هذه اآلية الكرمية ،فاملالئكة عندما دخلوا إىل إبراهيم قالوا «سالما» بينما النيبّ إبراهيم أجابهم بتحية أقوى وأشدّ
وهي «سالمٌ» ،فسالمه كان أكثر ترحيبًا من سالم املالئكة الستعماله الضمة بدال من الفتحة وقيل :انتصب سالمًا على إضمار
الفعل ،أي« :سلّمنا عليك سالمًا» ،فــ«سالمًا» قطعة معمول للفعل املضمر احملكي بـ« قالوا» ،و«سالمٌ» خرب مبتدأ حمذوف ،أي
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«أمري أو أمركم سالمٌ» ،أو مبتدأٌ حمذوف اخلرب أي «عليكم سالمٌ» (األندلسي 4111،م ،ج  ،7ص  ،)421ونصب «سالما» يدلّ على
التجدّد ،ورفع «سالمٌ» يدلّ على الثبوت واالستقرار واإلصرار (الشعراوي 1998 ،م ،ج  ،11ص  .)672وأما من الناحية الداللية
للضمة فهي تدلّ على الثبوت وحصول األمر كهذا القول« :حسبته شتمين فأثبَّ عليه» ،وهذا« :حسبته شتمين فأثبُّ عليه» ،ففي
اجلملة األُوىل «الوثوب» مل يقع بعد ،فإذا وقع «الوثوب» فليس إال الرفع لتعرب عنه ،بينما يف الثانية «الوثوب» وقع وأصبح شيئا
واقعيا .ويقول اهلل تعاىل :قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ ََلَامٌ َعلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ( منل  ،)79 :47فاهلل تعاىل قال:
«سالمٌ» بالضمة املشددة ،ومل يقل« :سالما» بالفتح؛ ألنّ اهلل عز وجل يسلّم سالماً كثرياً على عباده الصاحلني وكأنّ هذا السالم
نزل عليهم مسبقاً.
وجاء يف كتابه العزيزِ :إذْ قَالُواْ لَيُوَُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَاَلٍ مُّبِنيٍ( يوسف  ،)8 :14فإخوة
يوسف استعملوا كلمة «أحبُّ» بالضمّ ،فهذا احلب زمنه مضي ،فقد أحبه من زمان؛ لذلك استعملوا للداللة على وقوع الفعل على
صيغة أفعل التفضيل ،وهو مبين من املفعول شذوذا (األندلسي 4111 ،م ،ج  ،7ص  ،)483والدليل على كثرة حبّ أبيهم ليوسف هو
استعمال الم االبتداء اليت فيها تأكيد وحتقيق ملضمون اجلملة .وقوله تعاىل :وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ ِإذَا أَخَذَ الْقُرَى َوهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ
أَلِيمٌ شَدِيدٌ( هود  ،)114 :11فـــ«أخذُ» دلّ على املضي ،وهو الباب يف وضع املستقبل موضع املاضي (املصدر نفسه ،ج  ،7ص .)461

وداللته أقوى من «أخذَه»؛ ألنّ اللفظة األوىل تدلّ على وقوع األخذ والثانية على عدمه احلدّ زمن الكالم وهي كالوعيد .فكلُّ هذا
يشمل التغيريات الصوتية اليت ختصُّ البنية الداخلة للكلمة ،ومن ذلك أيضاً لفظة «صُدق» بضّمّ الصاد وتستعمل للجمع ،وللواحد
ت من العرب من يقول( :قومٌ صُد ُق اللقاء) ،والواحد (صَدقَ اللقاءِ)» ( 1983م ،ج  ،4ص .)49
تستعمل «صَدقَ» ،وقال سيبويه«:سَمع ُ

اخلامتة
بعد أن وصل البحث غايته؛ لعلّهُ إمجال نتائج البحث فيما يلي:
ـ ظهر من خالل رحلة البحث أهمية دور احلركة على املستويات الصرفية والنحوية كعنصر من عناصر التعبري عن املعنى يف
العربية؛ وخباصَّة أنّ العربية لغة اشتقاقية تأخذ احلركة فيها دوراً بارزاً يف توليد الصيغ املختلفة وما يتبع ذلك من تنوعات لوجود املعين
الواحد أو التباين بني املعاني املختلفة؛
ـ مبا أنّ الباحثني مل يتميزوا بني أقوى احلركات يف اإلمالء والصوت عادة ،فينبغي التمييز بني اصطالحي أقوى احلركات يف اإلمالء
والصوت ،فأقوى احلركات هي الضمّة وأوىل احلركات هي الكسرة اليت هلا هذه األولوية يف اإلمالء؛
ـ تستعمل الضمة يف مواضع التفخيم والندرة واملغالبة واملبالغة والتحوّل يف الصفات والسجايا والزيادة لقصد املدح أو الذّم
والتعجب والتوكيد يف املرويات اللغوية والتوسع املعنوي يف بنية الكلمة .وبالنظر إىل هذه املواضع كلّها يتبني أنّ مواضع القوّة والثبوت
والدهشة هي اليت جاءت يف بنيتها الضمّة؛
ـ توجد الضمة يف بنية أفعال الالزم اليت فيها نوع من الثبوت واالستمرار بالنسبة إىل األفعال املتعدية وكذلك األفعال املبنية
للمجهول اليت فيها نوع من الغموض بالنسبة إىل األفعال املبنية للمعلوم .وهذا يعين أنّ دور احلركات يف بناء اللغة العربية مل يقلّ من
دور احلروف .واحلركات تعني احلروف يف اشتقاق اللغة العربية ،ففي قضية اشتقاقيتها االهتمام باحلركات جنبا إىل جنب احلروف هو
من أولويات الباحثني اللغويني؛
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ـ الضمة صغريها وطويلها هي إعراب اإلسناد املعنوي أو اللفظي الذي هو العمدة .والعامل يف اجلملة العربية بالنسبة إىل املنصوبات
واجملرورات اللتنيِ هما فضلة يف الرتاكيب النحوية .وهلذا نشاهد عند اإلسناد يف اللغة العربية أنّ الفاعل هو األوّل واملفعول بعده.
وبتعبري آخر ،العمدة كلّها مرفوع ومقدّم يف بناء اجلملة العربية؛
ـ الضمة هي صوت ثابت وليست متحركة؛ ألنّ داللتها هي املضي ،واملضي أمرٌ ثابت ال حيدث فيها تغيريٌ وال حتويلٌ؛
ـ والنقطة املهمة واألخرية؛ إنّ الضمة هي أقوى احلركات وهذه القوّة تؤدّي إىل تقوية املعنى يف املفردات والرتاكيب الصرفية
والنحوية واللغوية ،فيمكننا أن نضع قاعدة لغوية جديدة معنونة بــ«أقوى احلركات تدلّ على أقوى املعاني» كما قيل سابقا« :زيادة
املباني تدلّ على زيادة املعاني».
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 .16حسّان ،متّام1983( .م) .اللغة العربية معناها ومبناها .القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 .17مخيس ،آمال 4113( .م) .أثر القراءات القرآنية العشر يف التصوير الفين يف القرآن الكريم .جامعة القدس.
 .18الرازي ،أبو عبد اهلل ،حممد بن عمر بن حسني فخر الدين4114( .م) .تفسري الكبري( .ط  .)7القاهرة :دار الكتب.
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 .19الزخمشري ،جار اهلل 4118( .م) .الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل( .حتقيق الرواية حممد صادق
قمحاوي) .القاهرة :مكتبة وهبة.
 .41السامرائي ،فاضل صاحل 4116( .م) .معاني األبنية العربية .بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .41ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4118( .م) .معاني النحو( .أربع جملدات) .بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
 .44مسري ،حممد 4114( .م) .كتابة اإلمالء( .ط  .)1بريوت :عامل الكتب.
 .43سهري ،كاظم حسن 4111( .م)« .احلركات وأنصاف احلركات وأشباه احلركات دراسة وصفية ،مقارنة» .جملّة آداب البصرة .العدد .77
صص  191ـ .168
 .42السهيلي ،أبو القاسم 4111( .م) .نتائج الفكر يف النحو .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .47سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب1983 ( .م) .الكتاب( .حتقيق هارون عبد السالم)( .ط .)3بريوت :عامل الكتب.
 .46السيوطي ،جالل الدين1997( .م) .همع اهلوامع يف شرح اجلوامع .القاهرة :دار احلديث.
 .47ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1998( .م .)،األشباه و النظائر( .ط  .)2القاهرة :دار إحياء الرتاث العربي.
 .48الشعراوي ،حممد متولي1998( .م) .تفسري الشعراوي .دمشق :قطاع الثقافة.
 .49شهاب الدين بن حسن ،حممد1979( .م) .الكلمة العربية .القاهرة :مكتبة وهبة.
 .31الضامن ،حامت صاحل1989( .م) .فقه اللغة( .ط  .)3بريوت :دار الفكر.
 .31عبد التّواب ،رمضان1981( .م) .مشكلة اهلمزة العربية .القاهرة :مكتبة وهبة.
 .34عبد اللطيف ،حممد محاسة1982( .م) .العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القديم و احلديث .الكويت :مطبوعات اجلامعة.
 .33العزاوي ،نعمة رحيم4111( .م) .النحو العربي .القاهرة :دار إحياء الرتاث العربي.
 .32العسكري ،أبو هالل4113( .م) .مقاييس اللغة( .ط  .)4بريوت :دار الثقافة.
 .37عطيوي عبود الزبيدي ،صباح؛ وحممد عبد احلسني حممد الشمري( .تشرين األول  4117م)« .معايري القوّة يف الصوت يف كتاب
اخلَصَائِصِ البن جِنّي» .جملة اآلداب لكلّية الرتبية األساسية .العدد  .43صص  371ـ .378
 .36الفارابي ،أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم4111( .م) .ديوان األدب .الكويت :دار احلديث.
 .37فرع شريازي ،سيّد حيدر؛ وصغرى بياد( .اخلريف والشتاء  1237هـ.ق)« .تأثري عُنصر احلَركة لألفعال يف الصور البيانيّة حِكَم نَهج
البالغة منوذجاً» .جملة آفاق احلضارة اإلسالمية .س  .19العدد  .4صص  177ـ .137
 .38كرسون ،آندره( .بال تا) .أرسطو( .ترمجة كاظم عمادي)( .ط  .)4طهران :مكتبة صفيعلي شاه.
 .39كريدي ،سعاد 4111( .م)« .أثر احلركة يف توجيه الداللة» .جملة أوروك لألحباث اإلنسانية .العدد .2
 .21حممد مشس ،عبد الرمحن 4111( .م) .كتابة اهلمزة العربية( .ط  .)4بريوت :موسسة رسالة.
 .21حممد ،حممد داود 4111( .م) .الصوائت و املعنى يف العربية دراسة داللية و معجم .القاهرة :مكتبة اآلجنلّو املصرية.
 .24مصطفى ،فؤاد 4111( .م) .أحكام التجويد .بريوت :دار الكتب العلمية.

