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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ

ال خيفى  عىل أحد أثر الصوت يف داللة الكلمة ؛ ملا يؤديه من فروق يف الداللة 
بني الكلامت، فرتتيب األصوات يف الكلامت و ائتالفها معا يؤدي اىل إيصال الداللة  
املرادة اىل املتلقي  ؛ ملا لألصوات من وقع يف النفس البرشية وتأثريات خمتلفة ختتلف 
باختالف الصوت، وما ينامز به من صفات، فقد حلظنا أن القرآن الكريم استعمل 
به  انامزت  ملا  بمعناها،  هي  التي  األفعال  من  بدال  األفعال  أسامء  عدة  مواضع  يف 
األثر  ألصواهتا  كان  و  األفعال،  تلك  عن  اختلفت  صوتية   مظاهر  من  أصواهتا 
الواضح يف إثراء املعنى وإعطاء الداللة معنى واسعاً  شمل معنى الفعل الذي هي 
بمعناه ودالالت أخر تشعبت من أصواهتا، رسمت صوراً سمعية واضحة نبهت 

املخاطب ودلّت عىل املراد بأوجز لفظ وأغناه.

من  الباحثة  ملحتها  التي  الدالالت  تلك  بعض  عىل  ليقف  البحث؛  هذا  فجاء 
كان  والتي  الكريم،  القرآن  يف  خمتلفة  مواضع  يف  الواردة  األفعال  أسامء  أصوات 
ة التي أغنت  ألصواهتا املفردة، وائتالفها يف بنية الكلمة دور يف انتاج الداللة املعنويّ

ياق، ودلّت عىل املعنى بأقل لفظ. السّ

الكلامت املفتاحية: مظاهر، الداللة الصوتيّة، أسامء األفعال، القرآن الكريم.
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Abstract:
There is no doubt about the sound effect of the word conno-

tation since there are differences in the significance between the 
words. So the arrangement of the sounds in the words and their 
combination together lead to conveying the intended meaning to 
the receiver because sounds have an impact on the human psyche 
and different effects that vary according to the sound and the qual-
ities he excels in . It is noticed that the Glorious Quran uses verbal 
nouns in several places instead of verbs with their meaning. When 
their sounds are noticed in vocal manifestations that differed from 
those verbs. The sounds had a clear effect in enriching the mean-
ing and giving the connotation a broad sense: the meaning of the 
verb, other connotations emanating from its sounds. So the present 
study is to trace these indications from the sounds of verbal nouns 
mentioned in different places in the Glorious Quran. As for their 
individual sounds and their coexistence in the structure of the word 
there is a role in producing the semantic significance to enrich the 
context and refer to the meaning in the least utterance.

Keywords: Manifestations, Phonemic Indication, Verbal Nouns, 
Glorious Quran.
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األفعال  ألسامء  الصوتية  الداللة  أمهية  من  البحث  أمهية  تأيت  البحث:  أمهية 
إثراء معلومات  البحث يف  لذا يمكن أن يسهم هذا  القرآن،  ومواضع استعامهلا يف 
الدارس فيام يتعلق باألصوات ودورها يف داللة أسامء األفعال، وسبب استعامهلا يف 

مواضع عديدة من القران الكريم.

من  بدال  األفعال  أسامء  استعامل  أمهية  بيان  اىل  البحث  هيدف  البحث:  هدف 
األفعال التي هي بمعناها يف مواضع خمتلفة يف القران الكريم؛ ملا متتلكه من خصائص 
صوتية كان هلا الدور األبرز يف الداللة عىل معانٍ مكثفة، وذات طابع داليل يتسم 

بشمولية الداللة، وتوضيحها من الناحية الزمنية والصوتية، بأبلغ لفظ وأوجزه.

الدراسات السابقة: 

تناول العديد من الدارسني أسامء األفعال يف دراساهتم وبحوثهم اذكر ما اطلعت 
عليه منها: 

دار -١ جرب،  اهللا  عبد  حممد  د.  العربية،  اللغة  يف  األصوات  وأسامء  األفعال  أسامء 
الكتب  يف  تب  كُ ما  املؤلف  يتجاوز  مل  الكتاب  هذا  ففي   .١٩٨٠ مرص،  املعارف، 
اإلعرابية،  وأحكامها  ودالالهتا،  وعملها  بأنواعها  األفعال  أسامء  عن  النحوية 

ودراستي صوتيّة ختتلف عنها.

معجم أسامء األفعال يف اللغة العربية، د. أيمن عبد الرزاق الشوا مطبوعات جممع -٢
اللغة العربية بدمشق، وهو معجم شامل ألسامء األفعال، ومل يتطرق للداللة الصوتيّة.

(رسالة ٣- إبراهيم  حسن  حسن  مريم  واالستعامل)،  النظرية  بني  األفعال  (أسامء 
أسامء  الباحثة  تناولت  فقد   -٢٠٠٣ الثاين،  كانون  األردنية،  اجلامعة  ماجستري)، 
عينة من  اجلاري يف  النحو، ووفقاً الستعامهلا  عليه كتب  استقرت  ملا  وفقاً  األفعال 
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النصوص متثل خمتلف العصور العربية ابتداء بعصور االحتجاج وما تالها، وانتهاء 
بالعرص احلديث، وهي دراسة وصفية إحصائية ال متت لدراستي بصلة. 

بحث (أسامء األفعال يف االستعامل القرآين)، د. زهري حممد، جملة األقىص للعلوم -٤
اإلنسانية، مج ٢٢، العدد٢، وقد حرص الباحث فيه أسامء األفعال ودرسها مبيناً ما 
قيل فيها من آراء نحوية وداللية عند علامء النحو والتفسري واملعاجم، وقد أفدت منه 
يف دراستي، إال أن دراستي ختتلف عنها كوهنا ركزت عىل الداللة الصوتيّة للصوت 

املفرد يف اسم الفعل وائتالفه مع غري من أصوات االسم يف إيصال الداللة. 

املقدمة: •

اجلوانب  وكل  متكلميها،  نفس  يف  عام  الداللة)  (أو  للتعبري  اللغة  وضعت 
صوت  واختالف  الكلمة،  بنية  من  جزء  والصوت  املعنى،  تبيني  هدفها   األخر
واحد يف كلمتني متشاهبتني يؤثر يف اختالف املعنى، وأن عالقة اإلنسان باألصوات 
عالقة محيمة، فهي لصيقة بوجوده وطبيعته؛ النّ النظام الصويت نظام ملكويت مرتبط 
باحلقيقة اإلهلية، حتى عدت اللغة ظاهرة اجتامعية (١)، ووسيلة التواصل والتفاهم 
 ) بقوله:  جني  ابن  عرفها  فقد  صوتية،  ظاهرة  ذلك  عن  فضال  وهي  البرش،  بني 
(أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم)) (٢)، فالتعريف السابق يدل عىل أن اللغة 
اجلانب  اىل  إضافة  االجتامعي  واجلانب  الصويت،  اجلانب  ثالثة،  جوانب  تتضمن 

الوظيفي(٣)، فاللغة هلا ما يميزها عن سائر الرموز األخر غري اللغوية.  

تنتج  مميزة  وحدات  بوصفها  باألصوات  البدء  تقتيض  أديب  نصّ  أي  ودراسة 
املتقاربني  املعنيني  املختلفة ((وقد يفرقون بني  الدالالت  الكلامت ذات  منها آالف 
بتغيري حرف يف الكلمة حتى يكون تقارب ما بني اللفظني كتقارب ما بني املعنيني، 
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مما  دونه  كان  وملا  رشوب،  الرضورة:  عند  إال  يرشب  ال  الذي  امللح  للامء  كقوهلم 
البناء  حيث  من  اإلطالق،  عىل  نص  أرفع  القرآن  أن  وبام  رشيب))(٤)،  به:  يتجوز 
والغاية والداللة، فقد وظّف كل ما متتلكه األصوات اللغوية من ميزات يف اختيار 
الفني،  للتناسق  فيه صورة متميزة  فيها، فغدا الصوت  ألفاظه، وترتيب األصوات 
وحتقيق دالالته املرجوة ملا ينامز به من صفات خمتلفة باختالف أنواعه، فكان أداته يف  
إيصال معانيه املتفردة واإلحاطة هبا، بحيث ال يمكن أن حتلّ لفظة مكان أخر من 
حيث تناسق أصواهتا وائتالفها مع سياقها العام الذي يؤدي الغرض املراد منه فأن: 
التي هو فيها  (( احلرف الواحد من القرآن معجزٌ يف موضعه، فإن يمسك الكلمة 
ليمسك  هبا اآلية واآليات الكثرية، وهذا هو الرسّ يف أعجازه األبدي، فهو أمر فوق 
الطبيعة اإلنسانية، وفوق ما يتسبب إليه اإلنسان، إذ هو اخللق احليّ متام املشاهبة، وما 

َّ يف السموات واألرض))(٥).  أنزله إال الذي يعلم: (الرسِّ

اللثام عن استعامل القران الكريم ألسامء األفعال يف  لذا جاء هذا البحث ليجيل 
ا لبيان ما تدل عليه  بعض آياته، متخذاً مما انامزت به تلك أصوات من صفات منطلقً
من دالالت أدت املعنى املطلوب بأوجز لفظ. قال اخلطايب: ت: ٣٨٣-٣٨٨هـ (( 
إن الكالم إنام يقوم بأشياء ثالثة: لفظ حاصل، ومعنى به قائم، ورباط هلام ناظم، وإذا 
تأملت القرآن وجدت هذه األمور منه يف غاية الرشف والفضيلة، حتى ال نر شيئاً 
من األلفاظ أفصح، وال أجزل، وال أعذب من ألفاظه))(٦)، وكان من فضيلة القران أنه 
استوعب مجيع مظاهر الداللة يف جماالهتا الواسعة، فاخلطاب فيه يبتغي اإلقناع وهيدف 
اىل صياغة واقع جديد، وغرضه اإلصالح واإلرشاد فاستعمل ألفاظا أحاطت باملعنى 
املراد تبليغه. وقبل البدء يف بيان تلك الدالالت البد من تعريف أسامء األفعال بصورة 

عامة من دون اخلوض بالتفاصيل، وتشعب اآلراء؛ النّ الدراسة داللية.
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أسامء األفعال: 

وال  عالمتها،  تقبل  ال  ولكنها  األفعال  معاين  تؤدي  ألفاظ  هي  األفعال:  أسامء 
تأتى عىل صيغها، والذي محل النحاة عىل قول ذلك، (( أن قالوا إن هذه الكلامت 
وأمثاهلا ليست بأفعال، مع تأديتها معاين األفعال، أمر لفظي وهو أن صيغها خمالفة 
ها أسامء أفعال  لصيغ األفعال، وأهنا ال تترصف ترصفها...))(٧)، فاألمر لفظي يف عدّ
أسامء أصوات ك( صه، وأف،  منها  بعضاُ  أفعاال حقيقية، ومنهم من عدّ  وليست 
أهنا  نجد  النحو  كتب  اىل  رجعنا  ولو  متثله،  الذي  للصوت  اسم  أهنا   أي  ومه..)، 
ت به للبهائم،  وّ كي به صوت، أو صُ فت  أسامء األصوات بأهنا: (( كل لفظ حُ عرّ
وملا يعقل عموما فاألول نحو (قب )حكاية وقع السيف، و(طق) لوقع احلجارة، 
أسامء  من  الريض  وذكر  اإلبل)(٨)  لزجر  وهيد  البغل،  لزجر  (عدس)  ك  والثاين 
موضوعة  (غري  اإلنسان:  فم  عن  اخلارجة  األصوات  وهي  ثالثاً،  قسام  األصوات 
وضعاً، بل دالة طبعا عىل معان يف أنفسهم، ك(أف) و (تف) فأن املتكره ليشء خيرج 
من صدره صوتاً شبيهاً بلفظ (أف) ومن يبزق عىل يشء مستكره يصدر منه صوت 
شبيه ب(تف). وكذلك (آه)للمتوجع، أو املتعجب، فهذه وشبهها أصوات صادرة 
منهم طبعاً، ك(أح) لذي السعال، إال أهنم ملا ضمنوها كالمهم الحتياجهم إليها، 

ونسقوها نسق كالمهم وحركوها حتريكه، وجعلوها لغات خمتلفة)).(٩)

باألساس  راجع  لفظي  أمر  هو  ماهيتها  ويف  فيها،  خيتلفون  النحاة  جعل  وما 
استعملت  فقد  الكريم،  القران  يف  استعامهلا  يف  نراه   ما  وهذا  واألصوات،  للصيغ 
يف سياق يتطلب أصواتا غري متواجدة يف داللتها الفعلية املتضمنة فيها، بمعنى أن 
املطلوبة منها صوتا وداللة وحدثا،  الداللة  تؤدِ  التي هي بمعناها مل  صيغ األفعال 
دالالت  تطلبت  مواضع  يف  األفعال  أسامء  صيغ  استعامل  الكريم  القران  آثر  لذا 
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صوت  استعامله  يف  القرآن  مجع  وبذا  الزمن،  حيث  من  األحداث  دالالت  تفوق 
الفعل وداللته وكثف فيها معاين أخر منبثقة من أصواهتا، فأوجز وأخترص، ودل 

وأوسع، واهللا أعلم. 

ومن تلك الدالالت: 

أوال: داللة اإلرساع: 

وهذه الداللة الصوتية نجدها يف أصوات اسم الفعل (هات) يف سياق التحدي 
واإلرساع يف طلب تقديم الدليل، وقد ورد اسم الفعل (هات) يف أربع آيات من 
أَوْ  ا  ودً هُ انَ  كَ ن  مَ إِالَّ  َنَّةَ  اجلْ لَ  خُ دْ يَ لَن  واْ  الُ قَ ((وَ تعاىل:  قوله  وهي:  الكريم  القران 

(١٠)(( ادِقِنيَ نتُمْ صَ مْ إِن كُ انَكُ هَ رْ اتُواْ بُ مْ قُلْ هَ انِيُّهُ  تِلْكَ أَمَ ارَ نَصَ

رُ  ذِكْ عِيَ وَ نْ مَ رُ مَ ا ذِكْ ذَ مْ هَ انَكُ هَ رْ اتُوا بُ َةً قُلْ هَ ونِهِ آَهلِ نْ دُ وا مِ َذُ وقوله تعاىل: ((أَمِ اختَّ
(١١)(( ونَ ضُ رِ عْ مْ مُ َقَّ فَهُ ونَ احلْ لَمُ عْ مْ الَ يَ هُ ثَرُ بْيلِ بَلْ أَكْ نْ قَ مَ

هٌ  لَ ضِ أَءِ َرْ األْ ءِ وَ امَ نَ السَّ مْ مِ قُكُ زُ رْ نْ يَ مَ هُ وَ يدُ عِ َلْقَ ثُمَّ يُ أُ اخلْ بْدَ نْ يَ وقوله تعاىل: ((مَّ
(١٢) (( ادِقِنيَ نْتُمْ صَ مْ إِنْ كُ انَكُ هَ رْ اتُواْ بُ عَ اهللاِ قُلْ هَ مَ

َقَّ  وا أَنَّ احلْ لِمُ عَ مْ فَ انَكُ هَ رْ اتُوا بُ نَا هَ لْ قُ ا فَ يدً هِ ةٍ شَ لِّ أُمَّ نْ كُ نَا مِ عْ نَزَ وقوله تعاىل: (( (وَ
(١٣)(( ونَ ُ رتَ فْ انُوا يَ ا كَ مْ مَ نْهُ لَّ عَ ضَ هللاِ وَ

نالحظ من اآليات السابقة، هناك رسعة يف طلب تقديم الدليل والربهان فتطلب 
ذلك أمراً فيه صد يف النفس، فالءم ذلك اسم الفعل هاتوا ملا ينامز به من أصوات، 
فاملقطع (ها ) وابتدائه بحرف اهلاء قد نبّه املتلقي اىل أمهية األمر والعجلة يف تنفيذه، 
ودلّت التاء بشدهتا ومهسها وترقيقها عىل أن املتكلم قوي شديد يف موقفه، مع أن 
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أغلب املفرسين فرسوا اسم الفعل (هاتوا) ب احرضوا أو أتوا (١٤) إال أن أصوات 
األفعال التي هو بمعناها مل تستطع  إفادة  الرسعة والتنبيه الذي دلت عليه أصوات 
اسم الفعل، فالتحدي بطلب الربهان عىل أن من يدخل اجلنة ال يكون اال من اليهود 
أو النصار عىل حسب ما ادعوه  أو  تقديم الربهان عىل أن الرزاق واخلالق غري 
رموه  م عليهم ما هم حمُ اهللا  سبحانه كام زعموا، أو قول املفرتيني الزاعمني أن  اهللا حرّ
من حروثهم وأنعامهم، كلها ادعاءات، فطلب الربهان عىل إثبات قوهلم مستحيل، 
فجاء الطلب داالً عىل اإلرساع يف التقديم ؛ لبطالن إقامة احلجة عليهم، ويبدو من 
أصوات اسم الفعل (هاتوا) مالئمة يف حتدي اخلصم واإلرساع يف تبكيته بدليل أن  
أراد حتدهيم  عىل اإلتيان بمثله، أو سورة من مثله استعمل  الكريم عندما  القران  
ورة من  أتُوا بسُ بدنا فّ لنا عىل عَ َّا نَزَّ يبٍ ممَّ نْتم يف رَ الفعل (أتوا) يف قوله تعاىل: ((وأن كُ

نتُم صادقني)) (١٥). ن دُون اهللاّ إن كُ كم مَّ هداءَ وا شُ ثله وادعُ مِّ

التقديم واإلتيان ليس برسعة  الفعل (فأتوا) أن طلب  يبدو من أصوات   وهنا 
الكريم أو سورة من مثله  القرآن  التحدي لإلتيان بمثل  الفعل هاتوا، فطلب  اسم 
قائام مستمرا عىل مرّ الزمن، وال يتطلب الرسعة يف الرد فقد أمهلهم الرسول لإلتيان 
فالتحدي  مثله،  من  واحدة  بسورة  ولو  بإتيان  حتداهم  ذلك،  أعجزهم  فلام  بمثله، 
مستمر وقائم اىل ما شاء اهللا تعاىل، وهذا دليل عىل إعجاز القران يف اختيار ألفاظه بام 

يتالءم مع السياق وحتقيق املراد.

لغة  أمر، يف  فعل  اسم  (هلّم): وهو  الفعل  اسم  أيضاً يف  وتبدو داللة اإلرساع 
عىل  دلّ  قد  الفعل  اسم  فمعنى  تعال(١٦)،  أو  احرض  أو  أقبل  بمعنى  احلجاز:  أهل 
أفعال الطلب  وهي: القدوم واإلحضار، إال أن الطلب يبدو من  أصوات الفعل فيه 
اإلرساع يف التنفيذ ومضافا إليه معنى اجلمع يف اإلحضار، وقد ورد هذا االسم يف 
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تُمْ  رْ رَ ارُ إِنْ فَ رَ فِ مُ الْ كُ عَ نْفَ نْ يَ القران الكريم يف موضعني، األول يف قوله تعاىل: ((قُلْ لَ
ادَ  نَ اهللاِ إِنْ أَرَ مْ مِ كُ مُ صِ عْ ي يَ ذِ ا الَّ نْ ذَ لِيالً  قُلْ مَ ونَ إِالَّ قَ َتَّعُ ا الَ متُ إِذً تْلِ وَ قَ تِ أَوِ الْ نَ املَْوْ مِ
لَمُ  عْ دْ يَ ا  قَ ريً الَ نَصِ لِيًّا وَ نْ دُونِ اهللاِ وَ ُمْ مِ ونَ هلَ ِدُ الَ جيَ َةً وَ محْ مْ رَ ادَ بِكُ ا أَوْ أَرَ وءً مْ سُ بِكُ

لِيالً )) (١٧).  بَأْسَ إِالَّ قَ أْتُونَ الْ الَ يَ يْنَا وَ لُمَّ إِلَ ِمْ هَ اهنِ وَ خْ ِ ائِلِنيَ إلِ قَ الْ مْ وَ نْكُ قِنيَ مِ وِّ اهللاُ املُْعَ

إِنْ  ا فَ ذَ مَ هَ رَّ ونَ أَنَّ اهللاَ حَ دُ هَ ينَ يَشْ ذِ مُ الَّ كُ اءَ دَ هَ لُمَّ شُ والثاين يف قوله تعاىل: ((قُلْ هَ
ةِ  رَ نُونَ بِاآلخِ مِ ؤْ ينَ ال يُ ذِ الَّ اتِنَا وَ بُوا بِآيَ ذَّ ينَ كَ ذِ اءَ الَّ وَ تَّبِعْ أَهْ ال تَ مْ وَ هُ عَ دْ مَ هَ وا فَال تَشْ دُ هِ شَ
لُونَ ))(١٨)، لو رجعنا لتفسري اآلية: ((قال أبو جعفر: يقول تعاىل ذكره  دِ عْ ِمْ يَ هبِّ مْ بِرَ هُ وَ
لنبيه حممد : قل، يا حممد، هلؤالء املفرتين عىل رهبم من عبدة األوثان، الزاعمني أنّ 
اهللا حرم عليهم ما هم حمرموه من حروثهم وأنعامهم = (هلم شهداءكم)، يقول: هاتوا 
شهداءكم الذين يشهدون عىل اهللا أنه حرم عليكم ما تزعمون أنه حرمه عليكم))(١٩).  
ا صوتيًا بني  نجد أهنم فرسوا (هلم) ب هاتوا أو أحرضوا أو قربوا (٢٠) إال أن ثمة فرقً
اسم الفعل، واألفعال التي هي بمعناه من ناحية الداللة، وهذا ما الحظناه يف استطالة 
والرخاوة(٢١)،  الشدة  بني  املتوسط  املجهور  األنفي  امليم  صوت  ومن  الالم،  صوت 
التام للشفتني  دلّ عىل  انطباقا تاما، فاالنطباق  انطباق الشفتني  ونطقه الذي يتطلب 

طلب اإلحضار املتجمع ألولئك املدعيني والزاعمني. 

وتلك الداللة يؤكدها ما ورد يف سورة األحزاب يف قوله تعاىل: (هلُمّ إلينا)، هنا 
وا  القول للذين يثّبطون الناسَ عن القتال ويمنعوهنم، والذين يقولون إلخواهنم هلمُّ
إال زمنا قصرياً  القتالَ  بون  رَ قْ يَ لِيالً)) فال  قَ إِالَّ  البأس  أْتُونَ  يَ الَ  أقبلوا ((وَ أي  إلينا: 
املتجمع ويف رسعة  يتسلّلون وهيربون اىل مساكنهم. ففي طلبهم معنى اإلقبال  ثم 
بقوهلم  املقصود  هو  اجلامعي  احلضور  فطلب  القتال،  من  يمنعوهم  حتى  وعجلة 
هذا  واإلطباق،  االستعالء  أو  الشدة  من  قد خلت  الفعل،  اسم  فأصوات   .( (هلمّ
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جيعل طلب اإلقبال فيه نوع من الرفق والعناية، لذلك جاء البيان اإلهلي هبا بدال من 
الفعل وهو من متطلبات الدعوة اإلسالمية من الرفق والصرب عىل عناد املرشكني.

وكذلك وجدنا معنى اإلرساع واضحا يف اسم الفعل (هيت لك). يف قوله تعاىل 
هِ  سِ نَفْ نْ  عَ ا  يْتِهَ بَ يفِ  وَ  هُ تِي  الَّ هُ  تْ دَ اوَ رَ ((وَ العزيز:  امرأة  لسان  عىل  يوسف  سورة  يف 
لِحُ  فْ ايَ إِنَّهُ الَ يُ ثْوَ نَ مَ سَ يبِّ أَحْ هُ رَ اذَ اهللاِ إِنَّ عَ الَ مَ يْتَ لَكَ قَ الَتْ هَ قَ ابَ وَ َبْوَ تِ األْ لَّقَ غَ وَ
الفعل وحركته،  يْت)، مجع يف داللة أصواته معنى  الفعل (هَ الظَّاملُِونَ ))(٢٢) فاسم 
بمعنى  أمر  فعل  كاسم  استعامهلا  ويمكن  هتيأت،  بمعنى  ماض  فعل  اسم  هيت: 
القران  يف  وردت  وقد  عدة(٢٤)،  لغات  وفيها   ،(٢٣) وبادر(  وأرسع،   ’ وأقبل  (هلم، 
) بفتح اهلاء وسكون الياء، وفتح التاء، وهي أجود اللغات كام ذهب  يْتَ الكريم: (هَ
) رسمت بأصواهتا وحركاهتا ما  يْتَ اىل ذلك ابن جني(٢٥)، فأصوات اسم الفعل (هَ
كانت عليه امرأة  العزيز من االضطراب والعجلة، فصوت اهلاء املهموس وعمق 
خمرجه، ولوال وجود احلفيف عند نطقها ملا سمع عند نطقها غري الزفري العادي(٢٦)، 
ر ما هي عليه من حرص عىل عدم مالحظتها من قبل زوجها أو أحد من  قد صوّ
رت الياء وهي من األصوات الصامتة االحتكاكية حالة امرأة العزيز  حاشيتها، وصوّ
واضطراهبا  وحرصها وكأننا نسمع هلا صوتا  مستمرا يدل عىل اضطراهبا مصاحباً 
حلركتها  وهي ترتقب وهذا ما دلّ عليه سكون الياء االحتكاكية، فقد اختزل صوت 
الياء الساكن  املشهد من الناحية االنفعالية والتصورية احلركية المرأة العزيز، ليأيت 
صوت التاء االنفجاري املهموس الذي يتصف بداللته عىل االضطراب(٢٧)، لكشف 
عىل  منها  الصادر  الفعل  طلب  كان  لذا  خائفة،  مضطربة،  وهي  العزيز  امرأة  حال 
وجه الرسعة بقوهلا (هيت لك)، فقد مجع (اسم الفعل ) يف داللته اللغوية والصوتية 
بني الداللة عىل  حالتها، وغرضها وهو طلب اإلقبال إليها عىل وجه الرسعة فهي 
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مضطربة من أجل إمتام ما ترجوه عىل عجلٍ وترقب، فأي فعل هو بمعناه ال حيمل 
)، فقد أوجز وعربّ عن ما تريده، وعن   يْتَ تلك الدالالت التي محلها اسم الفعل (هَ
حالتها املضطربة ؛ألن األلفاظ ((ليست سواء يف داللتها عىل املعنى فمن الكلامت ما 
هو أصدق من الكلامت أخر وألصق باملعنى وأكثر متثيال له أمام العيون))"(٢٨)، 
بالذات. فكان  املوقف  الكريم، ويف هذا  القرآن  وهذا يفرس وروده مرة واحدة يف 
اللغات يف  اختلفت  وإن  وما حتمله أصواته من دالالت  الفعل (هيت)  اسم  لفظ 
من  اإلقبال  طلب  باالضطراب،  املشوب  والطلب  التهيؤ  داللة  حيمل  به،  التلفظ 
النبي يوسف، مع ذلك مل تفلح. ونلمح من استعامله يف موضعه دهاء زوجة العزيز 
ومكرها، وعفة نبي اهللا وطهارته، فقد جتلّت احلكمة يف نظم كتاب اهللا، ففي كل لفظ 

نجد آية تدلّ عىل إعجازه.

ثانيا: داللة االكتفاء املطلق: 

ب)، وفيه خالف من كونه اسم  وهذا ما نجده يف داللة أصوات اسم الفعل (حسْ
فعل ماض: أي كفاهم، أو اسم فعل أمر بمعنى: ليكفهم (٢٩)، وقد ورد يف تسع آيات 

وبصيغ متعددة، وهي: حسبنا وردت يف: 

مْ  هُ ادَ زَ مْ فَ هُ وْ شَ مْ فَاخْ كُ وا لَ َعُ دْ مجَ ُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَ الَ هلَ ينَ قَ ذِ  قوله تعاىل: ((الَّ
(٣٠)(( كِيلُ وَ مَ الْ نِعْ بُنَا اهللاُ وَ سْ وا حَ الُ قَ ا وَ نً إِيامَ

ولِ  سُ إِىلَ الرَّ لَ اهللاُ وَ ا أَنْزَ ا إِىلَ مَ وْ الَ عَ ُمْ تَ ا قِيلَ هلَ إِذَ وقوله تعاىل يف سورة املائدة: ((وَ
ون))(٣١) ْتَدُ الَ هيَ يْئًا وَ ونَ شَ لَمُ عْ مْ الَ يَ هُ اؤُ انَ آبَ وْ كَ لَ ا أَوَ نَ اءَ يْهِ آبَ لَ نَا عَ دْ جَ ا وَ بُنَا مَ سْ وا حَ الُ قَ

 ْ ملَ إِنْ  وَ وا  ضُ رَ ا  نْهَ مِ طُوا  أُعْ إِنْ  فَ قَاتِ  دَ الصَّ كَ يفِ  زُ لْمِ يَ نْ  مَ مْ  نْهُ مِ ((وَ تعاىل:   وقوله 
بُنَا اهللاُ  سْ وا حَ الُ قَ هُ وَ ولُ سُ رَ مُ اهللاُ وَ ا آتَاهُ وا مَ ضُ ُمْ رَ وْ أَهنَّ لَ طُونَ  وَ خَ مْ يَسْ ا هُ ا إِذَ نْهَ ا مِ طَوْ عْ يُ
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(٣٢)، حسبك وردت مرتني، يف   (( بُونَ اغِ إِىلَ اهللاِ رَ ا  إِنَّ هُ  ولُ سُ رَ لِهِ وَ نْ فَضْ تِينَا اهللاُ مِ يُؤْ سَ
نِنيَ   مِ بِاملُْؤْ هِ وَ ِ كَ بِنَرصْ دَ ي أَيَّ ذِ وَ الَّ بَكَ اهللاُ هُ سْ إِنَّ حَ وكَ فَ عُ ْدَ وا أَنْ خيَ يدُ رِ إِنْ يُ قوله تعاىل: ((وَ
لَكِنَّ اهللاَ أَلَّفَ  ِمْ وَ لُوهبِ َ قُ تَ بَنيْ فْ ا أَلَّ ا مَ ِيعً ضِ مجَ َرْ ا يفِ األْ تَ مَ قْ وْ أَنْفَ ِمْ لَ لُوهبِ َ قُ أَلَّفَ بَنيْ وَ

(٣٣)(( نِنيَ مِ نَ املُْؤْ كَ مِ بَعَ نِ اتَّ مَ بُكَ اهللاُ وَ سْ َا النَّبِيُّ حَ اأَهيُّ كِيمٌ  يَ يزٌ حَ زِ هُ عَ مْ إِنَّ يْنَهُ بَ

نَّمَ  هَ جَ نَارَ  ارَ  فَّ كُ الْ وَ اتِ  املُْنَافِقَ وَ نيَ  املُْنَافِقِ اهللاُ  دَ  عَ ((وَ تعاىل:  قوله  يف  وحسبهم: 
يمٌ ))(٣٤) قِ ابٌ مُ ذَ ُمْ عَ هلَ مُ اهللاُ وَ نَهُ عَ لَ مْ وَ بُهُ سْ يَ حَ ا هِ ينَ فِيهَ الِدِ خَ

نَ  وْ تَنَاجَ يَ نْهُ وَ ُوا عَ ودُونَ ملَِا هنُ عُ  ثُمَّ يَ وَ نِ النَّجْ ُوا عَ ينَ هنُ ذِ رَ إِىلَ الَّ ْ تَ  وقوله تعاىل: ((أَملَ
ولُونَ  قُ يَ َيِّكَ بِهِ اهللاُ وَ ْ حيُ كَ بِامَ ملَ يَّوْ وكَ حَ اءُ ا جَ إِذَ ولِ وَ سُ يَتِ الرَّ صِ عْ مَ انِ وَ وَ دْ عُ الْ ثْمِ وَ ِ بِاإلْ

(٣٥)(( ريُ بِئْسَ املَْصِ َا فَ هنَ لَوْ نَّمُ يَصْ هَ مْ جَ بُهُ سْ ولُ حَ نَا اهللاُ بِامَ نَقُ بُ ذِّ عَ الَ يُ وْ مْ لَ هِ سِ يفِ أَنْفُ

هُ يفِ  لُ وْ بُكَ قَ جِ عْ نْ يُ نَ النَّاسِ مَ مِ  فحسبه وردت يف سورة البقرة يف قوله تعاىل: ((وَ
ضِ  َرْ ى يفِ األْ عَ ىلَّ سَ ا تَوَ إِذَ امِ وَ صَ ِ دُّ اخلْ وَ أَلَ هُ بِهِ وَ لْ ا يفِ قَ ىلَ مَ دُ اهللاَ عَ هِ يُشْ يَا وَ نْ َيَاةِ الدُّ احلْ
هُ  تْ ذَ هُ اتَّقِ اهللاَ أَخَ ا قِيلَ لَ إِذَ ادَ وَ سَ فَ ِبُّ الْ اهللاُ الَ حيُ لَ وَ النَّسْ ثَ وَ َرْ ْلِكَ احلْ هيُ ا وَ دَ فِيهَ سِ لِيُفْ

ادُ ))(٣٦) ِهَ بِئْسَ املْ لَ نَّمُ وَ هَ بُهُ جَ سْ ثْمِ فَحَ ِ ةُ بِاإلْ زَّ عِ الْ

نَّ  وهُ كُ سِ أَمْ فَ نَّ  لَهُ أَجَ نَ  لَغْ بَ ا  إِذَ ((فَ املجادلة:  سورة  يف  تعاىل  قوله  يف  حسبه  فهو 
هللاِ  ةَ  ادَ هَ الشَّ وا  أَقِيمُ وَ مْ  نْكُ مِ لٍ  دْ عَ يْ  وَ ذَ وا  دُ هِ أَشْ وَ وفٍ  رُ عْ بِمَ نَّ  قُوهُ ارِ فَ أَوْ  وفٍ  رُ عْ بِمَ
هُ  قْ زُ رْ يَ ا وَ جً ْرَ هُ خمَ لْ لَ ْعَ تَّقِ اهللاَ جيَ نْ يَ مَ رِ وَ خِ مِ اآلْ يَوْ الْ نُ بِاهللاِ وَ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ ظُ بِهِ مَ مْ يُوعَ لِكُ ذَ
لَ اهللاُ  عَ دْ جَ هِ قَ رِ الِغُ أَمْ بُهُ إِنَّ اهللاَ بَ سْ وَ حَ ىلَ اهللاِ فَهُ لْ عَ كَّ تَوَ نْ يَ مَ بُ وَ تَسِ ْ يْثُ الَ حيَ نْ حَ مِ

ا))(٣٧). رً دْ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ لِكُ

فقد ورد اسم الفعل (حسب) مع اهللا سبحانه يف سورة آل عمران وسورة املائدة 
وسورة التوبة وسورة األنفال وسورة املجادلة (حسبنا اهللا، حسبنا اهللا، حسبك اهللا، 
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كايف  فهو  سبحانه،  اهللا  مع  املطلق  واالكتفاء  فالتحسب  حسبه)،  فهو  اهللا،  حسبك 
مع  الفعل  اسم  ورود  أما  توكالً)،  به  وكفى  رزقه،  العبد  وكايف  الناس،  من  العبد 
جهنم  نار  املهاد،  ولبئس  جهنم  (فحسبه  واملجادلة  والتوبة  البقرة  سورة  يف  جهنم 

خالدين فيها هي حسبهم، حسبهم جهنم يصلوهنا فبئس املصري).

فلو تأملنا ما سبق من اآليات ويف استعامل القرآن اسم الفعل (حسب )، بدل 
الفعل الذي هو بمعناه يف داللة الكفاية، وجدنا بأن الكفاية التي أرادها اهللا كفاية 
مطلقة  مع اهللا يف األحوال مجيعها، وهذا ما دلت عليه أصوات اسم الفعل: فصوت 
احلاء وهو من أصوات احللق(٣٨)، بنيّ عمق تلك الكفاية، فهو صوت يتسم باالتساع 
اجلرس  ذو  السني  صوت  وبعدها  وأرقها،  األصوات  أعذب  من  كونه  والعفوية، 
الصارخ فقد رسم بامتداده تلك الكفاية املمتدة اىل ما هناية فهي كفاية مطلقة، وكأنه 
فأصوات  وجهرها(٣٩)،  بشدهتا  الباء  به  لتجهر  الشامل،  االكتفاء  ذلك  عن  يعلن 
الكفاية وامتدادها، وكأنّ  الشفتني، أوضحت تلك  الفعل برتتيبها من احللق حتى 
املكتفي أو املتحسب قد بُح صوته مع بحة احلاء وخروج اهلواء عند نطقها، ليعلن 

أن االكتفاء يكون باهللا وحده عند املحتسب.

إذا  فيها  مرتني   وردت  فقد  األنفال،  سورة  نبيهيف  شأنه  جل  اهللا  وخاطب   
جعل كفاية الرسول وحسبه هو اهللا  وحده، ويف اآلية أخر بأن حسبك وكفايتك 
بُكَ اهللاُ أي  سْ َا النَّبِيُّ املخرب عن اهللا تعاىل املرتفع شأنه حَ اهللا واملؤمنون أي: (( يا أَهيُّ
أي كفاك وكفى  بمعنى مع  الواو  نِنيَ  مِ املُْؤْ نَ  مِ كَ  بَعَ اتَّ نِ  مَ وَ أمورك  كافيك يف مجيع 
إتباعك نارصا كقولك حسبك وزيدا درهم او عطف عىل اسم اهللا تعاىل أي كفاك 
اهللا واملؤمنون والكايف احلقيقي هو اهللا تعاىل وإسناد الكفاية اىل املؤمنني لكوهنم أسبابا 

ظاهرة لكفاية اهللا تعاىل))(٤٠). فالكفاية مطلقة مع اهللا عزوجل، فهو كايف رسوله.
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 إال أن داللة الكفاية للكافرين مع جهنم، فهي كفاية نلمح منها التبكيت وإذالل 
املنافقني والكفار، فجهنم هي حسبهم وكفايتهم الشاملة، فأي كفاية مطلقة شاملة 
هلم يف جهنم، فهي جزاؤهم الكايف هلم لكفرهم ونفاقهم، فأصوات اسم الفعل أبلغ 
مع  لفظها  أخر مشعة من طريقة  بدالالت  أحاطتها  الكفاية فضال عن  يف داللة 
ياق الذي ترد فيه. ففي التوكل عىل اهللا فهي الشاملة واملطلقة ما دوهنا كفاية وال  السّ
)). فأي  بُهُ سُ وَ حَ فَهُ ىل اهللا  لْ عَ توكَّ يَ بعدها وهذا واضح يف سورة الطالق: ( (ومن 
حسبٍ وأي كفاية مع اخلالق املدبر، فكال الطرفني حيتاج اىل أن يكفيه اهللا ملا حتمله 
النفوس وقت الطالق من التشاحن والغضب فهو كايف الطرفني، وإن فكر أحدمها 
أعطت  فقد  سبحانه،  كفايته  يف  جتلّت  كافية  شاملة  عظمة  فأي  اآلخر،  يغبن  أن 
أصوات (اسم فعل) إحياءً شعوريا، وخرجت عن كوهنا أصواتاً حمضة إىل دالالت 

حركت املعنى وأرشدت اىل قصديته.

ثالثاً: داللة األمر الصارم: 

وهذا ما نجده يف اسم الفعل املنقول عن اجلار واملجرور (عليك)، واسم الفعل 
املنقول عن الظرف (مكانك)، واسم الفعل (وراءكم)

فاسم الفعل (عليك) بمعنى ألزم وقد ورد(٤١)يف قوله تعاىل يف سورة املائدة: ((يأهيا 
ا  ِيعً مْ مجَ كُ عُ جِ رْ مَ إِىلَ اهللاِ  تُمْ  يْ تَدَ اهْ ا  إِذَ لَّ  نْ ضَ مَ مْ  كُ ُّ يَرضُ مْ الَ  كُ سَ أَنْفُ مْ  يْكُ لَ نُوا عَ آمَ ينَ  ذِ الَّ
نْتُمْ تعملون))(٤٢)، واآلية نزلت( ملا كان املؤمنون يتحرسون عىل الكفرة  مْ بِامَ كُ يُنَبِّئُكُ فَ
ويتمنون إيامهنم وفيهم من الضالل بحيث ال يكادون يرعوون عنه باألمر والنهى (إِىلَ 
 واملهتد الضال  ِيعاً)  (مجَ القيامة  يوم  رجوعكم   ( مْ كُ عُ جِ رْ (مَ سواه  أحد  إىل  ال   ( اهللاِ 
فيجازيكم عىل  اهلداية والضالل أي  أعامل  الدنيا من  ) يف  لُونَ مَ تَعْ نْتُمْ  كُ بِام  مْ  يُنَبِّئُكُ (فَ
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ذلك فهو وعد ووعيد للفريقني املهتدين والضالني وتنبيه عىل أن أحدا ال يؤاخذ بعمل 
املنكر مع  والنهى عن  باملعروف  األمر  ترك  اآلية رخصة يف  أن يف  يتومهنّ  غريه وال 

استطاعتهام كيف ال ومن مجلة االهتداء أن ينكر عىل املنكر حسب الطاقة)(٤٣).

ينَ  ذِ َا الَّ فاألمر موجه اىل الفريقني وفيه من الوعد والوعيد، ما هو واضح، (يا أَهيُّ
) أي: ألزموا إصالح أنفسكم وحفظها مما يوجب سخط اهللا  مْ كُ سَ مْ أَنْفُ يْكُ لَ نُوا عَ آمَ
تُمْ إذا كنتم مهتدين. فأصوات  يْ تَدَ ا اهْ لَّ إِذَ نْ ضَ مْ ضالل مَ كُ ُّ وعذاب اآلخرة ال يَرضُ
املوجه،  الصارم  األمر  عىل  دلت  واملجرور(عليكم)  اجلار  من  املنقول  الفعل  اسم 
العني،  صوت  داللة  اىل  إضافة  (عىل)  اجلر  حرف  مقدمة  يف  العني  صوت  فداللة 
التي  احللق  أصوات  من  العني  وصوت  االستعالء  عىل   عىل)  اجلر(  حرف  داللة 
(٤٤)، قد بيّنت  عدها اخلليل بن أمحد الفراهيدي من أطلق احلروف وأضخمها جرساً
أنفسكم وأحيطوا هبا واستعلوا  ألزموا  بمعنى  تنفيذه،  املوجه ولزوم  األمر  رصامة 
عليها يف كبتهم عن ما تقوم به، وهذه املعاين نجدها يف صوت العني، يف تناسقه مع 
أصوات اسم الفعل األخر، كالالم  يف استطالتها وجهرها، والكاف وهو صوت 
يسمع له  صوت انفجاري فعند خروج اهلواء بعد انفصال احلنك األعىل عن اجلدار 
أهل  املؤمنني عن  انفصال   مفاجئاً  حياكي وجوب  انفصاال  انفصاهلام  عند  اخللفي 
الضالل وبشدة، فحاكت أصوات اسم الفعل األمر املوجه بصارمة اىل الفريقني معا 
ووجوب االلتزام به، فهو أمر واضح وبنيّ ال رجعة فيه. وحني نقارن بني دالالت 
ندرك  (ألزم)  بمعناه  الذي  الفعل  داللة  وبني  (عليكم)،  الفعل  اسم  يف  األصوات 

حقيقة اختياره ووضعه يف السياق.

أما يف اسم الفعل (مكانك) وهو من األسامء املنقولة من ظروف املكان: وهو اسم 
يِّئَاتِ  بُوا السَّ سَ ينَ كَ ذِ الَّ فعل أمر بمعنى اثبت(٤٥) ورد يف قوله تعاىل يف سورة يونس ((وَ
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مْ  هُ وهُ جُ يَتْ وُ شِ أُغْ أَنَّامَ  كَ مٍ  اصِ نْ عَ مِ نَ اهللاِ  مِ ُمْ  هلَ ا  مَ ةٌ  ذِلَّ مْ  هُ قُ هَ رْ تَ وَ ا  ثْلِهَ بِمِ يِّئَةٍ  اءُ سَ زَ جَ
ا  ِيعً مْ مجَ هُ ُ رشُ مَ نَحْ وْ يَ ونَ  وَ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ ابُ النَّارِ هُ حَ ئِكَ أَصْ ظْلِامً أُولَ يْلِ مُ نَ اللَّ ا مِ قِطَعً
مْ  هُ اؤُ كَ َ رشُ الَ  قَ وَ مْ  يْنَهُ بَ نَا  لْ يَّ زَ فَ مْ  كُ اؤُ كَ َ رشُ وَ تُمْ  أَنْ مْ  انَكُ كَ مَ وا  كُ َ أَرشْ ينَ  لِلَّذِ ولُ  نَقُ ثُمَّ 
ما  تنظروا  حتى  تربحوا  ال  مكانكم  ألزموا  مْ  كانَكُ مَ   .(٤٦)(( ونَ  بُدُ عْ تَ ا  انَ إِيَّ نْتُمْ  كُ ا  مَ
معناه  دل يف  الذي  الفعل  الصارم واضحة من أصوات  األمر  فداللة  بكم.   يفعل 
املكانية، فتكرار  الداللة اإللزامية  تنفيذا وبقاء يف املكان فحمل  عىل اإللزام باألمر 
نطقه  يتطلب  الذي   ،(٤٧) شديد  طبقي  صوت  وهو  الفعل،  اسم  يف  الكاف  صوت 
جهدا ومشقة، قد حاكى عظم األمر وشدته، ووجوب الثبات، الن معنى الثبوت 
هو االستقرار، وثبت عىل موقفه: يدوم عليه وال يغريه، والثبات ضد الزوال، لذا 
ثُبتُ ثباتاً (٤٨)، وهذا ما أراده اهللا عز وجل من الثبوت واالستقرار املكاين،  قال ثبت يَ يُ
يف أمر صارم موجه يتعاىل مع انفجارية صوت الكاف.  فداللة أصوات اسم الفعل 
وهي  وآخره،  الفعل  اسم  حروف  أول  وكونه  والنون  بشدهتا  الكاف  (مكانكم)، 
ر عظم األمر عند  صوت شفوي أنفي تنطبق الشفتان انطباقا تاما عند نطقه (٤٩)، صوّ
انطباق الشفتني مع صوت امليم وانفتاح الفم مع انفجارية الكاف قد أوضح املراد 

وأحاط باألمر ودل عىل االلتزام به.

ونجد داللة األمر الصارم يف اسم الفعل (وراء) الذي ورد يف قوله عز وجل يف 
ِمْ  بِأَيْامهنِ وَ هيِمْ  دِ أَيْ  َ بَنيْ مْ  هُ نُورُ عى  يَسْ ناتِ  مِ املُْؤْ وَ نِنيَ  مِ املُْؤْ   تَرَ مَ  وْ ((يَ احلديد:  سورة 
ظِيمُ   عَ الْ زُ  وْ فَ الْ وَ  هُ ذلِكَ  فِيها  ينَ  خالِدِ ارُ  َهنْ األْ ا  تِهَ ْ حتَ نْ  مِ ي  رِ ْ جتَ نَّاتٌ  جَ مَ  يَوْ الْ مُ  اكُ بُرشْ
وا  عُ جِ مْ قِيلَ ارْ كُ نْ نُورِ تَبِسْ مِ قْ ونا نَ نُوا انْظُرُ ينَ آمَ املُْنافِقاتُ لِلَّذِ ونَ وَ ولُ املُْنافِقُ قُ مَ يَ وْ يَ
نْ  مِ هُ  رُ ظاهِ وَ َةُ  محْ الرَّ فِيهِ  باطِنُهُ  بابٌ  هُ  لَ ورٍ  بِسُ مْ  يْنَهُ بَ بَ  ِ فَرضُ نُوراً  وا  سُ تَمِ الْ فَ مْ  كُ راءَ وَ
))(٥٠)مشاهد اآليات تصور حال املؤمنني واملنافقني يوم القيامة، فيكون  ذابُ عَ قِبَلِهِ الْ
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نور كل إنسان عىل قدر عمله، فنور املؤمنني واملؤمنات يسعى من بني أيدهيم وعن 
إيامهنم وشامئلهم، وال يوجد للمنافقني نور لسوء أعامهلم، فالتمسوا النور من الذين 
الكريمة،  باآلية  األمر  فقد ورد  ارجعوا،  بأن  الصارم عليهم  األمر  يأيت  آمنوا وهنا 
بفعل األمر ارجعوا، واسم الفعل وراءكم، أي ارجعوا واثبتوا يف مكانكم، وكأنه 
لك)(٥٢)،  أوسع  (وراءك  وقيل  فيه،  واملكوث  مستقرهم(٥١)  يف  باإلقامة  يأمرهم 
مناسب  هلم  أوسع  مكان  يف  واملكوث  بالرتاجع  يأمرهم  أعلم  واهللا  سبحانه  وكأنّه 
لسوء أعامهلم من النفاق توبيخا هلم وطردا عنيفا من رمحته حتى يرضب بينهم وبني 
املؤمنني بسور، فأصوات اسم الفعل وراءكم والنربة العالية يف لفظها بعد فعل األمر 
املؤمنني،  من  النور  يستجدون  وهم  حاهلم  لتصور  واسعة  داللية  مساحة  أعطت 
فصوت الواو   وهو هنا من احلروف الصامتة يشرتك اللسان والشفتان يف إخراجه، 
ا لتضايق  وللنطق به (يندفع اهلواء من الرئتني حتى يمر بني الوترين الصوتيني زامرً
فمر  ذلك  مع  الشفتان  واستدارت  أقصاه  ارتفع  اللسان  اىل  فإذا وصل  بينهام،  ه  ممرّ
يمرون  التي  التضييق  التوبيخ هلم وحالة  ذلك  مقدار  بنيّ  الواو)٥٣،  اهلواء بصوت 
رت الراء بصوهتا التكراري املجهور، تكرار زجرهم وطردهم من رمحته  هبا، وصوّ
سبحانه، فهو توبيخ ممتد مع األلف بعد الراء ليأيت صوت اهلمزة احلنجري الشديد 
الزجر  صوت  معه  يتصاعد  الذي  االنفجاري  الشديد  الكاف  صوت  مع  ليتناغم 
والتوبيخ هلم، وكأنّه سبحانه وتعاىل واهللا أعلم قد حدد مكاهنم املتأخر بمعنى اسم 
املؤخرة،  والرتاجع واالستقرار يف  فالتخلف  بأصواته،  الفعل(وراءكم)، ووبخهم 

هي جزاؤكم  الذي تستقرون فيه، فال تقدم بعده أبدا.
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رابعاً: داللة اللفظ عىل صوته: 

وهذا ما نجده يف أسامء األفعال التي يدل لفظها عىل صوهتا، ويمكن عدّ ذلك 
نوعاً من املحاكاة الصوتية وكام اسامها  النحاة أسامء أصوات، فأسامء األفعال التي 
تلك  دالالت  حاكت  قد  وي)،  (أف،  ك  القرآين  االستعامل  يف  أصواهتا   حاكت 
األصوات وطريقة نطقها من خمارجها، وما يشعر به املتضجر أو املتندم من شعور يف 
تلك اللحظات، فجاءت تلك األصوات بإحيائها وجرسها لتوحي للسامع ما كان 
يشعر به  املتكلم، فقد محلت تلك الدالالت الصوتية اىل جانب ما حتمله أصواهتا من 
جرس ووقع عىل األذن وحركة اللسان هبا إحياء باملعنى وظالال وموسيقى، وهو ما 
يسميه علامء الصوتيات باألنوماتوبيا(٥٤)، فاسم الفعل (أف) ورد يف  ثالثة  مواضع 
اهُ  وا إِالَّ إِيَّ بُدُ عْ بُّكَ أَالَّ تَ قَىضَ رَ من  القران الكريم يف قوله تعاىل يف سورة اإلرساء: ((وَ
الَ  وَ أُفٍّ  ُامَ  هلَ لْ  قُ تَ فَالَ  ا  َ مهُ كِالَ أَوْ  ا  َ مهُ دُ أَحَ  َ الْكِربَ كَ  نْدَ عِ نَّ  بْلُغَ يَ ا  إِمَّ ا  انً سَ إِحْ نِ  يْ الِدَ وَ بِالْ وَ
))(٥٥)، لو نرجع اىل املعاجم، وجدنا أن (أُف): هي اسم  يامً رِ الً كَ ُامَ قَوْ قُلْ هلَ ا وَ َ مهُ رْ نْهَ تَ
ملا يُكره أو يُضجر منه، وذكروا هلا الكثري من اللغات(٥٦)، وير أحد الدارسني أن 
(أف) ((ليست إال تعبرياً مل يصل إىل حد الثبات اللغوي، وأن هذا الصوت يصدر 
عن اإلنسان يف حالة الضجر والضيق، وهي حالة انفعالية وجدانية، ولذلك تعددت 
صور هذا التعبري الصويت ))(٥٧) لو نظرنا يف كتب التفسري، فقد ذهب املفرسون اىل 
ما ذهب إليه أهل اللغة، ومنه قول أيب حيان األندليس يف البحر املحيط يف التفسري، 
ةَ  لِمَ كَ هِ الْ ذِ رِ هَ جَ نْدَ الضَّ ُامَ عِ ولَ هلَ تَّى الَ نَقُ لِ حَ تِامَ حْ االِ َانِبِ وَ لِنيِ اجلْ ُلُقِ وَ أي (وطأَةِ اخلْ
أَ  دَ نِ أَرْ يْ الِدَ لُ أُفٍّ لِلْوَ وْ ارَ قَ إِنَّامَ صَ نَا: وَ ؤُ لَامَ الَ عُ : قَ طُبِيُّ رْ قُ الَ الْ ا. قَ يْهَ لَ يدُ عَ زِ امَّ يَ الً عَ فَضْ
ةٌ  لِمَ كَ وأُفٍّ  اهللا.  يَّةَ  صِ وَ دَّ  رَ وَ  ، بِيَةَ ْ الرتَّ دَ  حَ جَ وَ  ، ةِ مَ النِّعْ رِ  فْ كُ فْضَ  رَ امَ  هُ فَضَ رَ ءٍ ألن  ْ يشَ
ونَ  بُدُ عْ ملِا تَ مْ وَ كُ : أُفٍّ لَ مُ الَ يْهِ السَّ لَ يمُ عَ اهِ رَ الَ إِبْ لِكَ قَ لِذَ فُوضٍ وَ رْ ءٍ مَ ْ لِّ يشَ ةٌ لِكُ ولَ نْقُ مَ

مُ ). كُ عَ نَامِ مَ َصْ هِ األْ َذِ هلِ مْ وَ كُ فْضٌ لَ نْ دُونِ اهللاِ، أَيْ رَ مِ



٤٤

مظاهر الداللة الصوتية ألمساء األفعال يف القرآن الكريم 

ا  أَيَ نِ رَ يْ اللَّذَ لَ  بَوْ الْ ائِطَ وَ غَ الْ أَيْتَ منهام يف حال الشيخ  ا رَ إِذَ نَاهُ  عْ إِنَّ مَ  : دٌ َاهِ الَ جمُ قَ وَ
َاهُ  هنَ ملََّا  وَ  . لِكَ ذَ نْ  مِ مُّ  أَعَ ةُ  يَ اآلْ وَ ى.  تَهَ انْ أُفٍّ  ولُ  قُ تَ وَ ا  َ مهُ رْ ذَ قْ تَ فَالَ  رِ  غَ الصِّ الِ  نْكَ يفِ حَ مِ
عُ  ضْ وَ يْثُ الْ نْ حَ وَ مِ امَّ هُ يِ عَ ى إِىلَ النَّهْ قَ تَ امَ ارْ نْكُ رُ مِ جَّ هُ أَتَضَ ولُ لُ دْ ا مَ ُامَ مَ ولَ هلَ قُ اىلَ أَنْ يَ تَعَ
هُ  َنَّ لِ أُفٍّ ألِ وْ نْ قَ يُ عَ يْهِ النَّهْ لَ لُّ عَ دُ ا يَ َ مهِ ْرِ نْ هنَ يُ عَ انَ النَّهْ إِنْ كَ ا، وَ َ مهُ ْرُ وَ هنَ هُ نْ أُفٍّ وَ دُّ مِ أَشَ
امَّ  ا عَ َ مهُ رْ جُ الَ تَزْ نَى وَ املَْعْ ، وَ ىلَ َوْ ةِ األْ هَ ىلَ بِجِ َعْ نِ األْ ْيًا عَ لِكَ هنَ انَ ذَ نَى كَ َدْ نِ األْ َى عَ ا هنَ إِذَ
نِ  اسِ حَ ا لِلْمَ عً امِ يامً أَيْ جَ رِ الً كَ ا قَوْ َ مهِ ْرِ هنَ لِ أُفٍّ وَ وْ لَ قَ ُام بَدَ قُلْ هلَ بُكَ وَ جِ عْ َّا الَ يُ يَانِهِ ممِ اطَ تَعَ يَ
الً  : قَوْ قِيلَ نِبِ للسيد اللفظ. وَ بْدِ املُْذْ عَ لُ الْ وْ : قَ يَّبِ الَ ابْنُ املُْسَ . قَ ظِ ةِ اللَّفْ دَ وْ جَ ِّ وَ ربِ نَ الْ مِ

ى. تَهَ اهُ انْ ا أُمَّ تَاهُ يَ بَ ا أَ ولَ يَ قُ : أَنْ تَ رُ مَ الَ عُ قَ . وَ َدَبِ نُ األْ سْ يهِ حُ تَضِ قْ امَ يَ ِيالً كَ يامً أَيْ مجَ رِ كَ

اءِ  َفَ نَ اجلْ هُ مِ َنَّ امَ ألِ ا بِاسامئِهِ َ ومهُ عُ الَ تَدْ هِ، وَ رِ فْ عَ كُ ا أَبَتِ مَ َبِيهِ يَ يمُ ألِ اهِ رَ اطَبَ إِبْ امَ خَ كَ
فَعَ  رْ طِ أَنْ الَ تَ ْ امَ بِرشَ هُ عَ لَّمُ مَ تَكَ : تَ طَاءٌ الَ عَ قَ . وَ هِ هِ جْ ِ وَ ريْ أْسَ بِهِ يفِ غَ الَ بَ َدَبِ وَ وءِ األْ سُ وَ
الً  اجُ قَوْ جَّ الَ الزَّ قَ . وَ يمَ رِ كَ لَ الْ وْ قَ نَايفِ الْ لِكَ يُ َنَّ ذَ كَ ألِ امَ نَظَرَ يْهِ دَّ إِلَ الَ تَشُ كَ وَ َ امَ بَرصَ يْهِ إِلَ
ضْ  فِ اخْ : وَ لِهِ وْ امَ بِقَ هُ عَ عِ مَ اضُ ةِ يفِ التَّوَ غَ اىلَ بِاملُْبَالَ هُ تَعَ رَ ، ثُمَّ أَمَ ةَ فِيهِ اسَ َ ا الَ رشَ لِسً الً سَ هْ سَ

 .(٥٨) ( َةِ محْ نَ الرَّ لِّ مِ ناحَ الذُّ ُام جَ هلَ

فقد عربّ عز وجل عن أدنى صوت خيرج من إنسان إذا تضجر من يشء، فاهللا 
سبحانه استعمل اسم صوت (أف)، ملا حتمله أصوات هذا االسم  من دالالت، 
فصوت هذه الكلمة املكون من حرفني خيرج من صدر املستثقل لليشء، والذي يبدأ  
بصوت اهلمزة احلنجري الشديد (االنفجاري)، ويليه صوت الفاء الرخو املهموس 
املرقق وهو صوت شفوي أسناين(٥٩)، فقد وصفا هذا الصوت بدقة، ورسام حالة 
املتضجر من اليشء واملستثقل له، فبعد املخرج بني الصوتني أعطى مساحة واسعة 
اهلواء  يمر  تاماً   إقفاال  إقفاهلا  بعد  الصوتية  األوتار  فتح  عند  فيها  اهلواء  ليجري 
لينفجر الصوت وينساب مع صوت الفاء الرخو  ليمتد الصوت باندفاع اهلواء اىل 
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اخلارج من املتضجر، وكأن صدره كان ممتلئاً بالغيظ، وقد انفجر من غيظه وأخرج 
صوتا ليعلن عنه، فالعدالة اإلهلية تأبى أن يصدر هذا الصوت أمام الوالدين إكراما 
الضجر  موجبات  مع  املتضجر  من  تنفلت  كلمة  أدنى  يف  يرخص  مل  ((حتى  هلام، 
ومقتضياته، ومع أحوال ال يكاد يدخل صرب اإلنسان معها يف استطاعة))(٦٠)، ولذا 

مل  يستعمل لفظة التضجر.

ولو رجعنا ألصل كلمة أف وجدناها كلمة تطلق عىل كل مستقذر من وسخ أو 
ها من األصوات، فهي  ما شاهبه من قالمة ظفر(٦١)، وهنالك من املفرسين من عدّ
املتضجر  التي تصدر عن  الفعل أف  اسم  التضجر(٦٢)، فأصوات  يدل عىل  صوت 
أبلغ يف هني عن كل يشء أو قول يقال للوالدين، فنهى عن الصوت املنخفض الذي 
خيرج من املتضجر. فكأنه يقول سبحانه حتى الصوت املنخفض املستقبح احذر أن 
يصدر منك أمامهام، إكراما منك هلام واعرتافاً بفضلهام عليك. فهذا الصوت ال خيرج 
الَ  ي قَ الَّذِ إال من ضال كافر عاق لوالديه كام ورد يف سورة األحقاف قال تعاىل: ((وَ
يثَانِ اهللاَ  تَغِ سْ يَ ا  َ مهُ بْيلِ وَ قَ نْ  ونُ مِ رُ الْقُ لَتِ  دْ خَ قَ جَ وَ رَ أُخْ أَنْ  انِنِي  عِدَ أَتَ امَ  لَكُ أُفٍّ  هِ  يْ الِدَ لِوَ
))(٦٣)، فاملراد بالذي،  لِنيَ اطِريُ األَوَّ ا إِال أَسَ ذَ ا هَ يَقُولُ مَ قٌّ فَ دَ اهللاِ حَ عْ نْ إِنَّ وَ لَكَ آمِ يْ وَ
لوالديه  عاق  سوء  عبد  نعت  هو  وقيل  بالبعث  املكذب  لوالديه  العاق  الكافر  هو 
وجمحد لربّ ه(٦٤)، فصوت التضجر ال خيرج اال من ذلك العاق الذي جترد عن اإليامن 
فأفف بوالديه، فمع ما مجعه من تلك الصفات تنزه  رب العزة عن قول عىل لسانه 
كلمة التضجر رصاحة وعربّ عنها بأدنى صوت يمكن أن خيرجه العاق الكافر تنزهيا 
هلام.  كام صدر هذا الصوت عن نبي اهللا إبراهيم حني تضجر من قومه يف قوله تعاىل 

(٦٥)(( لُونَ قِ عْ ن دُونِ اهللاِ أَفَالَ تَ ونَ مِ بُدُ عْ ملَِا تَ مْ وَ يف سورة األنبياء: ((أُفٍّ لَّكُ
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لكم  قبحاً  فقال  األصنام،  من  يعبدون  وما  قومه  من  اهللا  نبي  تضجر   نر فهنا 
وآلهلتكم التي تعبدوهنا من دون اهللا تعاىل فقد أضجره ما رأ من ثباهتم عىل عبادة 
األصنام بعد انقطاع عذرهم ووضوح احلق وزهوق الباطل، فتأفف هبم  (٦٦). ونلمح 
يف استعامل القرآن السم الفعل (أف) بدال من لفظة أتضجر معاين الرأفة، فهو عليه 
السالم، قد اكتفى بصوت التضجر مع أن قومه قد أتعبوه بكفرهم وعدم إطاعتهم له، 
مع ذلك متلل وضجر منهم بأقل صوت خيرج من متضجر قد سأم من النصح والدعوة. 
فنر داللة اسم الفعل كانت ذات أثر واضح يف عمق الداللة، وبيان التضجر صوتياً، 

رأفة بالوالدين وإكراماً هلام، ورأفة بالدعوة والصرب يف النصح واإلرشاد.

سألت   )) سيبويه:  عنها  قال  الندم  معنى  حيمل  الذي  (وي)  الفعل  اسم  أما 
فعل  اسم  وهو  وي))(٦٧)،  قال:  ندامته  وأظهر  ندم  من  كل  أن  فزعم  عنها  اخلليل 
إذا أظهر ندامته(٦٨)، ومنهم  من  املتندم  مضارع بمعنى أعجب، وهي كلمة يقوهلا 
ها من أسامء األفعال واألصوات دون الفصل الواضح  بقوله (( فمن األصوات  عدّ
األفعال  ويلمه......أسامء  ويقال  أغفله  ما  وي  يقول:  وي  واملتعجب  املتندم  قول 
نتفق  واألصوات متواخية ألهنا مزجور هبا كام أن األصوات كذلك))(٦٩)، ونحن 
ها اسامً للصوت الذي خيرجه املتعجب أو النادم واملتحرس، فهو صوت  معه يف عدّ
قد  وجدناه    لذا  سمع  أو   رأ بام  وعجب  دهشة  من  املتعجب  نفس  يف  عام  يعرب 
َمْسِ  هُ بِاألْ كانَ ا مَ َنَّوْ ينَ متَ ذِ بَحَ الَّ أَصْ ورد  مرتني يف قوله تعاىل يف سورة القصص: (( وَ
يْنا  لَ عَ اهللاُ  نَّ  مَ أَنْ  ال  وْ لَ رُ  دِ قْ يَ وَ بادِهِ  عِ نْ  مِ يَشاءُ  ملَِنْ  قَ  زْ الرِّ طُ  بْسُ يَ اهللاَ  أَنَّ  كَ يْ وَ ولُونَ  قُ يَ

ون )) (٧٠)  . لِحُ الْكافِرُ فْ أَنَّهُ ال يُ كَ يْ فَ بِنا وَ َسَ خلَ

وهذا اآلية يف سياق اآليات التي أخربت عن خروج قارون عىل قومه يف زينة 
عظيمة، وجتمل باهر، من مراكب ومالبس عليه وعىل خدمه وحشمه، فلام رآه من 
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يريد احلياة الدنيا متنوا لو أن هلم مثل ما أُعطي من تلك الكنوز وأنه ذو حظ وافر فيها. 
فهنا أظهروا عجبهم مما ملك وكنز من األموال والذهب لكثرته، وعجز البغال عن 
محل مفاتيح كنوزه، فهو أمر عجب، فقد بسط اهللا له الرزق، ومتنوا لو كانوا مكانه، 
فكانت أصوات اسم الفعل قد رسمت تلك الدهشة والعجب اخلارج من أنفسهم 
عندما  أهنم  أال  وعجباً،  دهشة  املندهش  حال   فنر نطقها،  عند  اهلواء  خروج  مع 
رأوا صنع اهللا فيه، بعد ذلك، فقد خسف به األرض فذهب هو وداره التي حتوي 
خزانة من األموال الضخمة جزاءً له بعد ترفعه عىل الناس أنزله اهللا أسفل السافلني، 
وأصبح الذين متنوا مكانه باألمس يف ندم  وخوف واعتبار ملا جر عليه بعد ذلك 
النعيم، و عربوا عن ما يشعرون به بقوهلم (وي)، فقد عربوا عن ندمهم عن قوهلم 
م )(٧١)، فالصوتان   (الواو،  السابق  ب(وي) أيضاً، و(هي كلمة تنبُّهٍ عىل اخلطأ وتندُّ
ا، فقد دلّ خروج اهلواء بعد التضييق بني  والياء) عند النطق هبام يمر الصوت زامرً
أقصاه  ارتفع  اللسان  اىل  وصل  فإذا  بينهام،  ه  ممرَ لتضايق  ا  زامرً الصوتيني  الوترين 
عند  الشفتني  فاستدارة  الواو،  بصوت  اهلواء  فمر  ذلك  مع  الشفتان،  واستدارت 
النطق بالواو ثم النطق بعدها بالياء وما حيصل من تضيق بني اللسان واحلنك لينفذ 

ها ومعه زمري اجلهر فيُسمع  منه نفسُ

  صوت الياء٧٢، قد صورا احلالة النفسية التي كانوا فيها من الندم عىل أمانيهم 
بلمح  الطواغيت  إزالة  عىل  وقوته  اهللا  قدرة  من  نفسه  بالوقت  وتعجبهم  الزائلة، 
وقب قارون باخلسف واالنحطاط اىل األرض  البرص، فال فالح للظاملني أبداً. فقد عُ
بعد أن أراد العلو عليها، فكانت  أصوات  اسم الفعل (وي) ابلغ يف وصف حالتهم 
من التوجع واالعتبار واخلوف من وقوع العذاب هبم، فهم ما بني الندم والتعجب 
واخلوف وكلها حرسات خترج بعد التضييق  لتجد املتنفس لتلك املشاعر بخروج 
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ا  بتلك املشاعر ليسرتيح من الداخل مما يشعر به، فأصوات اسم الفعل  اهلواء زامرً
وحماكاهتا للشعور قد أدت الغرض ورسمت بأصواهتا ما يشعرون به  يف املرتني، يف 
الندم واالعتبار مرة أخر، فقد علموا أن اهللا هو الذي يبسط  التعجب مرة، ويف 
الرزق ويقدره لعباده، وان بسطة  الرزق لقارون ليس دليال عىل اخلري فيه، وهذا ما 
دفعهم لإلقرار بنعمه سبحانه. لذا يمكننا القول: ( إن للحرف يف اللغة العربية اجتاهاً 

وإحياءً ويثري يف النفس جواً هييئ لقبول املعنى ويوجه إليه ويوحي به) (٧٣)

خامساً: داللة الفرح العارم: 

وهذه الداللة وجدناها يف أصوات اسم الفعل (هاؤم) الذي ورد مرة واحدة يف 
(٧٤)(( وا كِتَابِيَهْ ءُ رَ مُ اقْ اؤُ يَقُولُ هَ ينِهِ فَ هُ بِيَمِ َ كِتَابَ نْ أُويتِ ا مَ أَمَّ قوله تعاىل يف سورة احلاقة ((فَ

السكون  عىل  مبني  هاء،  أو  ها  التنبيه  حرف  عن  منقول  أمر  فعل  اسم  هاؤم: 
بمعنى خذ، وهو اسم الفعل املنقول عن حرف غري جار، وفيه لغتان: القرص عىل 
، واملد مع كاف اخلطاب أو بدوهنا، نحو: هاء،  هْ ، ومَ هْ أهنا ثنائية، نحو: ها مثل: صَ
هاكَ للمذكر وهاكِ بالكرس للمؤنث، وقد تلحقه ميم اجلمع، نحو ما ورد يف قوله 
بلفظ  تبدأ  فهي  ونستعرضها،  السورة  بداية  اىل  رجعنا  ولو  ((هاؤم))(٧٥)،  تعاىل: 
به  والذي سميت  السورة،  املختار يف هذه  القيامة  اسم  املعنى يف  (يربز هذا  احلاقة 
اجلد  معنى  احلس  يف  تلقي  ومعناها  وجرسها  بلفظها  وهي  "احلاقة"..  السورة: 
والرصامة واحلق واالستقرار. وإيقاع اللفظ بذاته أشبه يشء برفع الثقل طويال، ثم 
استقراره استقرارا مكينا. رفعه يف مدة احلاء باأللف، وجده يف تشديد القاف بعدها، 
واستقراره باالنتهاء بالتاء املربوطة التي تنطق هاء ساكنة. فهذه السورة كام وصفها 
وهي  عميقة;  هبزة  إال  احلس  يتلقاها  أن  قل  رهيبة;  هائلة  سورة  هذه  قطب  السيد 



٤٩

م.د. فاطمة عبد الزهرة عبد اجلليل

منذ افتتاحها إىل ختامها تقرع هذا احلس، وتطالعه باهلول القاصم، واجلد الصارم، 
واملشهد تلو املشهد، كله إيقاع ملح عىل احلس، باهلول آنا وباجلالل آنا، وبالعذاب 

آنا، وباحلركة القوية يف كل آن!

بمعنى  واحدا  إحساسا  وعمق  قوة  بكل  احلس  يف  تلقي  بجملتها  والسورة 
والعقيدة، جد خالص حازم جازم. جد كله ال  الدين  أمر  األمر،  إن هذا  واحد.. 
اهللا  ميزان  اآلخرة، وجد يف  الدنيا وجد يف  للهزل. جد يف  فيه  فيه. وال جمال  هزل 
تلفت عنه  قليال. وأي  أو هناك كثريا وال  التلفت عنه هنا  وحسابه. جد ال حيتمل 
من أي أحد يستنزل غضب اهللا الصارم، وأخذه احلاسم) (٧٦)، فهذا املوقف الصارم 
واملشاهد التي هتز النفس اإلنسانية، فذلك اهلول واجلالل خيلعان األمر املهول عىل 
مشهد احلساب ويشاركان يف تعميق ذلك املعنى يف احلس مع سائر إيقاعات السورة 
يصدق  يكاد  وما  نجا  فمن  واملعذبني،  الناجني  مقالة  من  بعده  وما  هو  وإحياءاهتا. 
بعد مل يصدق نجاته، فاصدر صوتاً يالئم ما  لذا فهو من شدة فرحته  بالنجاة(٧٧)، 
أحسّ به من الفرح العارم، وكأننا نتصور فرحته مع عمق خمرج اهلاء وخروج اهلواء 
من فمه وامتداده مع رخوة صوهتا، وكأننا نر تلك االبتسامة عىل وجهه وفرحته 
من األعامق بعد تلك املشاهد واألهوال، لتمد تلك الفرحة بامتداد األلف، وتعود 
طول  بعد  النفسية  براحته  معه  لتحس  املضمومة  امليم  صوت  مع  لتنطبق  الشفتان 
يقول هاكم  الذي  الفرح  الناجي  الفعل قد جسدت صورة  انتظار، فأصوات اسم 
ليعرب عن فرحه  فيهتف: هاؤم  خذوا واقرؤوا كتابيه، فليس عندي ما أخاف منه، 

العارم الذي مأل املشهد. 
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سادساً: داللة البعد الشاسع: 

يف  واحد  موطن  يف  مرتني  ورد  الذي  هيهات  الفعل:  اسم  يف  وجدناها  ما  هذا 
ا  ابً رَ نْتُمْ تُ كُ تُّمْ وَ ا مِ مْ إِذَ مْ أَنَّكُ كُ دُ عِ القران الكريم، يف قوله تعاىل يف سورة املؤمنون ((أَيَ
وتُ  نَمُ يَا  نْ الدُّ نَا  يَاتُ إِالَّ حَ يَ  هِ إِنْ  ونَ  دُ تُوعَ ملَِا  اتَ  يْهَ هَ اتَ  يْهَ هَ ونَ  جُ ْرَ خمُ مْ  أَنَّكُ ا  ظَامً عِ وَ
))(٧٨).يف اآلية نجد استغراب الكافرين وتعجبهم من وعد  وثِنيَ بْعُ نُ بِمَ ا نَحْ مَ يَا وَ نَحْ وَ
خيرجون  أجسامهم  وبالء  عظام  اىل  حتوهلم  فبعد  املوت،  بعد  بالبعث   ،الرسول
بالبعث  كفرهم  لشدة  متوقع  غري  شاسعاً  بعداً  ذلك  استبعدوا  فقد  أجداثهم،  من 
هذه  أصوات  حتمله  ملا  هيهات،  الفعل  اسم  بتكرار  ذلك  تأكيد  وأرادوا  والنشور، 
بعث  إمكانية  عن  أذهاهنم  يف  كان  الذي  البعد  ذلك  صورت  دالالت  من  الكلمة 
املوتى يف اآلخرة، فصوت اهلاء وما حيمله من صفات صوتية من رخاوة ومهس، وهو 
ليدل عىل األمل واحلرسة  الكلمة جاء  صوت خيرج من أقىص احللق(٧٩)، وتكرره يف 
والتأوه الكبري املستكن الذي خيرج من عمق الراجي املستحيل البعيد(٨٠) لتأيت الياء 
املجهورة الرخوة وهي مستفلة جداً بمعنى أن أقىص اللسان ال يرتفع معها بل يظل  
يف موضعه املعتاد ٨١ لتسمع صوتاً أشبه بصوت املستهزئ املكذب ليعيد  النفس اىل 
احلنجرة بنطق اهلاء مرة أخر ليمتد مع صوت األلف  الشديد الوضوح يف السمع 
معلنا بعد التحقق فتأيت التاء الصوت اللثوي الشديد (االنفجاري) الذي خيرج اهلواء 
املنحبس خلف العضويني امللتصقني (التصاق طرف اللسان باللثة واألسنان العليا) 

بشكل مفاجئ وبشدة(٨٢)، ليعلن ذلك اإلنكار الشديد من قِبلهم.

 وقد جيء باللفظ مرتني تأكيداً لذلك البعد الشاسع الذي يعتقدونه، ليبني شدة 
تكذبيهم برسول اهللا، فوجود صوت اهلاء  بني صويت( الياء واأللف) والتي متتاز 
بوضوحها السمعي، و ماينامز به صوت األلف من االمتداد: (( ويعد املد يف حقيقته 
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رت حال  نوعا من اإلشباع املوسيقي الذي تطرب له األذن وينشط به العقل))(٨٣)، صوّ
الكافرين وهم يرصخون بصوت واضح مؤكدين بعد ذلك الذي يوعودن به، فداللة 
البعد صوتاً ومعنى قد محلتها أصوات اسم الفعل (هيهات)، وربام كان استعامله اسام 
فقد مجع   يتوقعونه،  الذي  للبعث  البعد  أعمق داللة عىل ذلك  املايض  البعد  داال عىل 
واهلامشية  واللغوية  اإلحيائية  الدالالت  تلك  اللغوية  وداللته  بأصواته  الفعل  اسم 
يف  اُختري  الكريم  القران  يف  لفظ  فكل  بُعد،  الفعل  يف  نجده  ماال  وهذا  منه،  املتوخاة 

موضعه من اآلية، ال يسد مسده غريه، وذلك من معامل أعجازه. 

اخلامتة:  

بعد ذلك إنعام النظر يف كتاب اهللا العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من 
خلفه، والذي أعجز األولني واآلخرين عىل اإلتيان بمثله، توصل البحث اىل ما يأيت: 

داللية - ألغراض  كان  العزيز،  كتابه  من  مواضع  يف  األفعال  اسم  استعامل  إن 
ولغوية تعجز عن تأديتها األفعال التي هي بمعناها.

داللة اإلرساع وشموله وإحاطته بمعانٍ ودالالت أخر حسب حال املخاطب -
باختالف  األفعال  أسامء  أصوات  وأنارهتا  هبا،  شعت  قد  إليه  املوجه  واخلطاب 
سياقاهتا ما بني الدعوة لتقديم الربهان ب(هاتوا)، وطلب احلضور وتقديم الدليل 
عىل احلجة بإرسع وقت، دليل عىل بطالن حجة اخلصم وهذا ما وجدناه يف اسم 

الفعل (هلم). وطلب اإلرساع مع احلذر والرتقب يف (هيت) 

بدت داللة الكفاية املطلقة باهللا سبحانه يف اسم الفعل (حسب). وكفاية جهنم -
معه مطلقة أيضاً، فهي العقاب الشامل واملطلق للكافرين.
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واملجرور - اجلار  املنقول عن  الفعل  اسم  الصارم واضحة يف  األمر  كانت داللة 
(عليكم)، واسمي الفعل املنقولني عن الظروف (مكانكم، وراءكم).

دلت بعض أصوات أسامء األفعال عىل الصوت نفسه، وهذا ما وجدناه يف اسم -
الفعل (أف)، والذي دل عىل أدنى وأكره صوتاً يمكن أن يصدر عن عاق لوالديه، 

أو متضجر من فعل.

وقد أوضحت أصوات الفعل (وي) حال املتعجب اخلائف املعترب من صنع اهللا.

والتي عربت عن - (هاؤم)،  الفعل  اسم  العارم يف أصوات  الفرح  وجدنا داللة 
صوت الفرح الناجي من عذاب اهللا يوم القيامة.

اسم - أصوات  يف  والنشور  بالبعث  الكفر  وشدة  الشاسع  البعد  داللة  ووجدنا 
الفعل (هيهات).

كانت حكمة اهللا بالغة يف استعامل أسامء األفعال بدال من الفعل الذي هي بمعناه، -
ألنه سبحانه وهو العليم األوحد، أراد داللة الصوت، وداللة الفعل وداللة االسم 

معا، فاخترص وكثف، وأوضح وأوجز صوتا  و داللة، واهللا أعلم.

إن القران الكريم قد توخى الدقة يف استعامل أسامء األفعال مراعياً حالة املتكلم -
بأصواته  الفعل  اسم  من  االسمية  الداللة  تطلبت  التي  اللحظة  تلك  يف  وشعوره 
وداللته الفعلية من معناه، فمزج بني صوتية االسم وفعلية املعنى، لتنتج عن ذلك 

دالالت إحيائية.
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الدين، طبعة املنريية، بال تأريخ: ٣/ ٣٦٨. 
٤١) ورد اسم الفعل (عليكم) يف ثالثة مواضع يف القران يف سورة فصلت ٢٤ وسورة األنعام 

١٥١ إال أن اختالف املفرسين يف كوهنا اسم فعل مل ندخلها ضمن البحث 
٤٢)املائدة: ١٠٥

٤٣) روح البيان: ٢/ ٤٥٣.  
٤٤) ينظر: العني، اخلليل بن امحد الفراهيدي: ١/ ٥٣. 

٤٥) ينظر: الدر املصون يف علم الكتاب املكنون: ٤/ ٢٦. 
٤٦) يونس، آية ٢٧،٢٨

٤٧) ينظر: علم األصوات اللغوية: ٨٠.  
٤٨)ينظر: القاموس املحيط: تأليف العالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، 
ط٢،  لبنان،  بريوت،  العريب،  الرتاث  أحياء  دار  املرعشيل،  الرمحن  عبد  حممد  وتقديم،  أعداد 
األصفهاين،  الراغب  العالمة  القران،  ألفاظ  مفردات  وينظر:   ،١٥٠ ٢٠٠٣(٧٢٩-٨١٧هـ): 

األمري للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، ٢٠١٠: .١١٠. 
٤٩) ينظر: علم األصوات اللغوية: ٥٣. 

٥٠) احلديد: ١٢،١٣
الشوا،  الرزاق  عبد  أيمن  الدكتور  إعداد  العربية،  اللغة  يف  األفعال  أسامء  معجم  ٥١)ينظر: 

مطبوعات جممع اللغة العربية، دمشق، ٢٠٠٦،: ١٤٥. 
٥٢) املصدر السابق نفسه. 
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٥٣)  جبل: حممد حسن حسن: املخترص يف أصوات اللغة العربية، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط١، 
٢٠٠٦م: ص١٣٨. 

٥٤)ويعنون به موافقة صوت الكلمة ملا هو مقصود منها ينظر: الفصاحة ومفهومها وبم  تتحقق، 
د: توفيق عيل الفيل، حوليات كلية اآلداب جامعة الكويت، الرسالة السابعة والعرشين / احلولية 

السادسة، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م، ص١٧. 
٥٥) االرساء: ٢٣

منظور،  ابن  مكرم  بن  حممد  الدين  مجال  العرب:  لسان  حرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  ينظر   (٥٦
العربية، محاد  اللغة و صحاح  دار صادر، بريوت ١٩٥٥،: (أفف)، اخلصائص: ٣/ ٣٧. وتاج 
والقاموس  ١٩٧٩(أفف).  للماليني،  العلم  دار  العطار،  الغفور  عبد  حتقيق  الفارايب،  اجلوهري 

املحيط: (أفف). 
٥٧) أسامء األفعال وأسامء األصوات، حممد عبد اهللا جرب، دار املعارف، مرص، ١٩٨٠: ١١١

الدين  أثري  حيان  بن  عيل  بن  يوسف  بن  حممد  حيان  أبو  املؤلف  التفسري:  يف  املحيط  ٥٨)البحر 
األندليس، املحقق صدقي حممد مجيل، دار الفكر، بريوت، ١٩٢٠: ٧/ ٣٧. 

٥٩) ينظر: علم األصوات اللغوية: ٨٦، ٥٥:  
٦٠) الكشاف: ٤٨٤/٢

٦١) ينظر: مفردات الراغب األصفهاين،: ٧٩. 
٦٢)  ينظر: الكشاف: ٢/ ٦١٥

٦٣) االحقاف: ١٧
٦٤) ينظر: الكشاف: ٤/ ٢٣٠

٦٥) األنبياء: ٦٧
٦٦)ينظر الكشاف: ٩٤/٣

٦٧) تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي السيد حممد مرتىض احلسيني، طبعة الكويت: 
٧ / ٢٢٢

٦٨) البيان يف إعراب القران، كامل الدين أبو الربكات عبد الرمحن بن أيب الوفاء بن عبد اهللا، حتقبق 
عبد احلميد الطه، دار العريب للطباعة والنرش، القاهرة، ١٩٦٩: ٢/ ٢٣٧. 

٦٩) رشح املفصل- موفق الدين بن يعيش بن عيل، حتقيق أمحد السيد سعيد أمحد، اسامعيل عبد 
اجلواد عبد الغني، املكتبة التوفيقية، القاهرة، (د٠.ت): ٧٦/٤. 

٧٠) القصص: ٨٢
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٧١) الكشاف: ٣/ ٣٢٧
٧٢) ينظر: املخترص يف أصوات اللغة العربية: ص١٠٠، ص١٣٨. 

٧٣) فقه اللغة وخصائص العربية: حممد املبارك، دار الفكر، بريوت، ط٣، ١٩٦٨: ٢٦١. 
٧٤) احلاقة: ١٩

٧٥) ينظر: أسامء األفعال يف االستعامل القرآين، د. زهري حممد العرود(بحث): ٩. 
دار  عرشة،  احلادية  الرشعية  الطبعة  القران،  ظالل  يف  قطب،  سيد  القران،  ظالل  يف  ينظر:   (٧٦

الرشوق، بريوت، ١٩٨٥.،: مج ٦/ ٣٦٨١. 
٧٧)  املصدر السابق نفسه. 

٧٨) املؤمنون: آية، ٣٥,٣٦٫٣٧
٧٩)  ينظر علم األصوات اللغوية: ٨٨.   

املدين،  بنت عبد  إيامن  د.  لبعض جوانبها)  العربية (دراسة داللية  األفعال يف  ينظر: أسامء    (٨٠
جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، ٤٦٠:  

٨١)  ينظر: املخترص يف أصوات اللغة العربية: ١٠١. 
٨٢)ينظر: علم األصوات اللغوية: ٦١. 

العبد، بحث منشور  السيد سليامن  القران الكريم، د. حممد  ٨٣) من صور اإلعجاز الصويت يف 
يف املجلة العربية للعلوم اإلنسانية، تصدر عن جملس النرش العلمي، جامعة الكويت، العدد ٣٦، 

جملد التاسع، خريف ١٩٨٩م: ص ٩٧.
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قائمة املصادر واملراجع: 
القران الكريم

اتفاق *  .١٤٠٥ الدقيقي(سليامن).  بنني  ابن 
حييى  الدكتور  حتقيق  املباين،  واختالف  املعاين 

عبد الرؤوف جرب، دار عامن، ط١.
١٩٩٩م. * عثامن.  الفتح  أبو  جني،  ابن 

اهليئة  النجار.  عيل  حممد  حتقيق:  اخلصائص: 
املرصية العامة للكتاب، مرص.

ابن جني، أبو الفتح عثامن. ٢٠٠٤. املحتسب *
يف تبني وجوه القراءات واإليضاح عنها: حتقيق: 

عيل النجدي ناصف وآخرين، مرص.
بن * عمر  بن  اسامعيل  الفداء  أيب  كثري،  ابن 

كثري القريش الدمشقي. ٢٠٠٠م. دار ابن حزم 
للطباعة والنرش والتوزيع، ط١.

مكرم. * بن  حممد  الدين  مجال  منظور،  ابن 
١٩٥٥م. لسان العرب. دار صادر بريوت.

عيل. * بن  يعيش  بن  الدين  موفق  يعيش،  ابن 
د.ت. رشح املفصل: حتقيق: أمحد السيد سعيد 
أمحد، واسامعيل عبد اجلواد عبد الغني. املكتبة 

التوفيقية، القاهرة.
رشح * ١٩٧٥م.  الدين.  ريض  االسرتاباذي، 

الريض عىل الكافية: حتقيق وتصحيح وتعليق: 
يوسف حسن عمر. منشورات جامعة قابوس 

بنغازي.
٢٠١٠م. * الراغب.  العالمة  األصفهاين، 

للطباعة  األمري  ط١،  القران،  ألفاظ  مفردات 
والنرش والتوزيع، بريوت-لبنان.

شهاب * البغدادي  شكري  حممود  األلويس، 

القران  تفسري  يف  املعاين  روح  د.ت.  الدين. 
الكريم والسبع املثاين، طبعة املنريية.

األندليس، أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل *
بن حيان أثري الدين (ت٧٤٥ه) عام (١٤٢٠ه). 
د.ت. البحر املحيط يف التفسري: حتقيق: صدقي 

حممد مجيل. دار الفكر –بريوت.
أوملان، ستيفن. د.ت. دور الكلمة يف اللغة: *

ترمجة: كامل برش. دار غريب، مرص. ط١.
العام * بركة، بسام. ١٩٨٨م. علم األصوات 

لبنان،  بريوت  ط  العربية).  اللغة  (أصوات 
مركز اإلنامء القومي.

أسامء * عبداهللا.١٩٨٠م.  حممد  د.  جرب، 
األفعال وأسامء األصوات يف اللغة العربية. دار 

املعارف، مرص.
جبل، حممد حسن حسن. ٢٠٠٦م. املخترص *

االداب،  مكتبة  العربية.  اللغة  أصوات  يف 
القاهرة. ط١.

اجلواهري، محاد اجلوهري الفارايب أليب نرص *
إسامعيل.١٩٧٩م. تاج اللغة وصحاح العربية 
الغفور  عبد  أمحد  حتقيق:  الصحاح:  املسمى 

العطار. دار العلم للماليني. ط٢.
املدخل * ٢٠٠٥م.  قدوري.  غانم  احلمد، 

للنرش  عامر  دار  ط١،  األصوات.  علم  عىل 
والتوزيع.

اخلطايب، أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم *
إعجاز  بيان  ١٩٧٦م.  البستي.  اخلطاب  بن 
القران مطبوع ضمن: ثالث رسائل يف إعجاز 
ط٣،   ،(١٦) العرب  ذخائر  (سلسلة  القران 
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املحقق حممد خلف اهللا، د. حممد زغلول سالم 
النارش دار املعارف بمرص.

الرافعي، مصطفى صادق. ١٩٧٣م. إعجاز *
الكتاب  دار  النارش  النبوية.  والبالغة  القران 

العريب، ط٩.
٢٠٠٢م. * الكريم.  عبد  عيل  حممد  الرديني، 

الكتب  عامل  ط١.  العام.  اللغة  علم  يف  فصول 
للطباعة والنرش والتوزيع.

احلسيني. * مرتىض  حممد  السيد  الزبيدي، 
القاموس.  جواهر  من  العروس  تاج  د.ت. 

طبعة الكويت.
الرسي. * بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الزجاج، 

١٤١٦م. معاين القران وإعرابه: حتقيق ودراسة: 
إبراهيم االبياري. مطبعة اسامعيليان. ط٣.

بن * حممود  القاسم  أبو  الزخمرشي، 
التنزيل  حقائق  عن  الكشاف  عمر.١٩٩٥م. 
رتبه  التأويل:  وجوه  يف  األقاويل  وعيون 
وضبطه: حممد عبد السالم شاهني. دار الكتب 

العلمية، بريوت. ط١.
يف * املصون  الدر  ١٩٩٤م.  احللبي.  السمني 

عيل  الشيخ  حتقيق:  املكنون:  الكتاب  علوم 
معوض وآخرين. دار الكتب العلمية، بريوت 

–لبنان. ط١.
بن * الرمحن  عبد  الدين  جالل  السيوطي، 

مجع  رشح  يف  اهلوامع  مهع  ١٩٨٨م.  بكر.  أيب 
دار  الدين.  شمس  امحد  حتقيق:  اجلوامع: 

الكتب العلمية، بريوت. ط١.

الشوا، د. أيمن عبد الرزاق.٢٠٠٦م. معجم *
مطبوعات  العربية.  اللغة  يف  األفعال  أسامء 

جممع اللغة العربية بدمشق. ط١.
تأويل * يف  البيان  جامع  الطربي.١٩٩٤م. 

وعلق  نصه  وضبط  وحققه  هذبه  القرآن:  آي 
فارس  عصام  معروف،  عواد  بشار  عليه: 

احلرستاوي. ط١.
العالييل، أسعد امحد عيل.١٩٨٥م. هتذيب *

املقدمة اللغوية. دار السؤال للطباعة والنرش. 
دمشق.

الفراهيدي، اخلليل بن أمحد.١٩٨٢م. العني: *
وإبراهيم  املخزومي،  مهدي  حممد  حتقيق: 
السامرائي. دار الرشيد بغداد، مطبعة الرسالة، 

الكويت.
اللغوي * العالمة  آبادي.٢٠٠٣م.  الفريوز، 

جمد الدين حممد بن يعقوب، القاموس املحيط. 
إعداد وتقديم: حممد عبد الرمحن املرعشيل. دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت -لبنان. ط٢.
ظالل * يف  فطب.١٩٨٥م.   سيد  ق طب، 

دار  عرشة،  احلادية  الرشعية  الطبعة  القران. 
الرشوق، بريوت.

كامل الدين، أبو الربكات عبد الرمحن بن أيب *
إعراب  يف  البيان  اهللا.١٩٦٩م.  عبد  بن  الوفاء 
العريب  دار  طه.  احلميد  عبد  حتقيق:  القران: 

للطباعة والنرش، القاهرة.
املبارك، حممد.١٩٦٨م. فقه اللغة وخصائص *

العربية. دار الفكر، بريوت. ط٣.
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املوسوي، د. مناف مهدي حممد .د.ت. علم *
األصوات اللغوية. مكتبة املهتدين اإلسالمية، 

عامل الكتب.
النحاس، أبو جعفر.١٩٨٥م. إعراب القران *

مكتبة  الزاهد.  غازي  زهري  حتقيق:  الكريم: 
النهضة، عامل الكتب، بريوت. ط٢.

النقد * غنيمي.١٩٧٧م.  حممد  د.  هالل، 
للطباعة  مرص  هنضة  دار  احلديث.  األديب 

والنرش والتوزيع.
اللغة * الواحد.١٩٥١م.  عبد  عيل  الوايف، 

العربية،  الكتب  إحياء  دار  واملجتمع. 
بريوت. ط٢.

عند * اللغة  الواحد.١٩٤٧م.  عبد  عيل  الوايف، 
اإلنسان والطفل. دار الفكر العريب، القاهرة. ط١.

البحوث: 
من * سلامن.١٩٨٩م.  السيد  حممد  د.  العبد، 

الكريم،  القران  يف  الصويت  اإلعجاز  صور 
للعلوم  العربية  املجلة  يف  منشور  بحث 
العلمي،  النرش  جملس  عن  تصدر  اإلنسانية، 

جامعة الكويت، العدد ٣٦، جملد التاسع.
أسامء * ٢٠١٨م.  حممد.  زهري  د.  العرود، 

األقىص  جملة  القرآين،  االستعامل  يف  األفعال 
للعلوم اإلنسانية، مج ٢٢، العدد٢.

الفصاحة * ١٩٨٥م.  عيل.  توفيق  د.  الفيل، 
ومفهومها وبم تتحقق، حوليات كلية اآلداب 
والعرشين،  السابعة  الرسالة  الكويت،  جامعة 

احلولية السادسة.


