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  : يف املوقع) اإلنترنت(م نشرت هذه احللقات على الشابِكة ٢٠٠٧ويف سنة 
 reefnet. gov. sy) تعليم(

  .بالتعاون مع وزارة االتصاالت السورية UNDP» برنامج األمم املتحدة لإلمناء«الذي أقامه 
* * *  

. يف املكتبة العربية عدد كبري من الكتب واملعاجم اليت تتحدث عن اخلطأ والصواب
محزة الكسائي املتوىف ابن ، لإلمام »كتاب ما تلحن فيه العوام«لدينا يف اللحن، هو  وأقدم أثرٍ

لألستاذ صالح الدين » معجم أخطاء الكتاب«وآخر عملٍ يف هذا امليدان هو .  ه١٩٢سنة 
  .بدمشق» دار الثقافة والتراث«م عن ٢٠٠٦ - ه١٤٢٧الزعبالوي، الذي صدر سنة 

املطَّلعني على بعض اللغوية من اقتناعي بأن زمالئي  ومع ذلك، انطلقت يف حلقايت
ولكن حىت األخطاء ! لذا فإن ما أوردته يف حلقايت ليس كلّه جديدا. هذه املراجع قلَّة

سابقًا، عاجلتها بأسلوب مغايرٍ، أظنه أكثر فائدة لزمالئي العلميني اليت عرض هلا النقّاد 
  .تصني باللغة العربيةولغريهم؛ وقد شهد يل بذلك بعض املخ

الذي (يف جممع اللغة العربية بدمشق » جلنة الة واملطبوعات«رأت  ٢٠٠٨ويف عام 
 -أن يف مجع هذه احللقات ونشرها فائدة، وقررت ) ٢٠٠١شرفين مبنحي عضويته سنة 

  ...فأعدت النظر فيها ونقّحتها. جعلها من مطبوعات امع - مشكورة 
قي ورصيفي امعي، األستاذ مروان البواب، على ما قدم ويطيب يل أن أشكر صدي

  .من مساعدة، وما أبداه من ملحوظات قيمة، جزاه اهللا تعاىل عين كل خري
ويف اخلتام أسأل اهللا العلي القدير أن حيفظ لغتنا الشريفة من مؤامرات أعدائها، وأن 

  .لقصدواهللا من وراء ا. يلهم أبناءها العمل على خدمتها وصوا
  

  ه١٤٢٩من ذي القعدة  ٦دمشق يف 
  م٢٠٠٨من تشرين الثاين  ٤املوافق لِـ 

  

  املؤلف
  حممد مكي احلَسين اجلزائري
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  ًا
  

اليت تضم كل واحدة منها  -  بني يدي هذه احللقات أضع
  :يتناول امتهيد - عددا من الفقرات 

  .أمهية اللغة لألمة، وضرورة االعتزاز ا والدفاع عنها - ١

  .سباب تدني مستوى األداء بالعربية لدى املتعلمنيأ - ٢

  كيف ترتقي بلُغتك؟: سبل التمكّن من اللغة العربية - ٣

  .الوسائل املساعدة - ٤
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  ضرورة االعتزاز ا والدفاع عنهاأمهية اللغة لألمة و -  ١
واألمم احلية حتافظ . اللغة هوية األمة، وأعظم مقومات وجودها، ووطنها الروحي

، اوالعالقة بني مكانة األمة ومكانة لغتها وثيقة جد. على لُغاا حفاظها على أوطاا
  !فاللغة هي األمة

: من العربية ليقول أنا عريب؟ لقد قال طه حسني اهل يكفي أحدنا أن يعرف شيئً
إن املثقفني العرب الذين مل يتقنوا معرفة لغتهم، ليسوا ناقصي الثقافة فحسب، بل يف «

  ».اهم نقص كبري ومهني أيضرجولت
تألّم جد ةُ عريبمن تقاعس الكثريين عن الذَّود عن العربية،  اإن هذا القول هو أَن

  .ومن استخفافهم ذا األمر اخلطري
واهللا «: العالم الشهري، الفارسي األصل) للهجرة ٤٤٠-٣٦٢(قال أبو الرحيان البريوين 
  »!من أن أُمدح بالفارسية َألنْ أُهجى بالعربية، أحب إيلَّ

وال داعي هنا للحديث عن عبقرية اللغة العربية وخصائصها الفريدة، فقد كُتب عن ذلك 
عشرات الكتب والدراسات واملقاالت، واحنىن لعظَمتها العرب واملستشرقون، حىت لقد قال 

لكن ليس ليس على وجه األرض لغةٌ هلا من الروعة والعظمة ما للّغة العربية، و«: أحدهم
  »!على وجه األرض أُمة، تسعى بوعي أو بال وعي، لتدمري لغتها كاألمة العربية

باعتراف  - وبأا اليوم  -وأود أن أذكّر بأن اللغة العربية كانت يف املاضي لغة عاملية 
يف هيئة األمم املتحدة ووكاالا املختلفة، ويف : اللغة الرمسية الدولية السادسة - العامل كله 

  ).اليونسكو(ظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة من
لقد أدركت القيادات السياسية الواعية يف كثري من الدول أمهية اللغة الوطنية، وأنّ 

فعززت كورية وفيتنام وفنلندة . تعزيزها هو مسألة كرامة، كرامة األمة، أي واجب قومي
تعليم ا يف مجيع مراحله؛ بل أحيا الكيان ورومانية وغريها، لغاتها الوطنية، وجعلت ال

، لرغبات قيادام، وآزروها املثقفني اخصوصواستجاب املواطنون، ! الصهيوين لغةً ميتة
  .وساعدوها على تطوير اللغة الوطنية وازدهارها وسيادا
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من مل ينشأ «): فلسفة اللغة العربية(وما أعمق ما قاله الدكتور عثمان أمني يف كتابه 
ومن مل يبذل . على أن يحب لغة قومه، استخف بتراث أمته، واستهان خبصائص قوميته

يف أمر من األمور اجلوهرية، اتسمت حياته بتبلّد الشعور  درجة اإلتقاناجلهد يف بلوغ 
  .»واحنالل الشخصية، والقعود عن العمل، وأصبح ديدنه التهاون والسطحية يف سائر األمور

التخلي عن تعلُّم اللغات األجنبية احلية، بل من  اعربية ال يعين أبدإن السعي إلتقان ال
م العريب لغة أجنبية واحدة على األقل ااملهم جدهذا ما يفعله علماء البالد ! أن يتقن العال

أن يسعى العريب إلتقان لغة أجنبية،  الًوليس مقبو. املتقدمة، واألحرى أن يفعله علماؤنا
 الًليس مقبو! ل جهد ممكن، وأن يهمل يف الوقت نفسه لغته العربيةفيبذل يف سبيل ذلك ك

تراه إذا خالف . وبالتضييع يف تعلّم العربية -  الًمث -يف تعلُّم اإلنكليزية  أن يأخذ باحلَزم
قاعدةً وأخطأ التعبري باإلنكليزية، ونبه على ذلك، أبدى أسفه وعبر عن احترامه وخضوعه 

  …أن يكون من املتقنني لإلنكليزية فيتباهى بذلكألنه يتمىن : للقاعدة
وقد يقول لك ! ال يبدي أسفه - يف األغلب  -أما إذا نبه على خطأ بالعربية وقع فيه، فهو 

رغبة يف  - اغالب - وال تلمس منه !). أنا ال أحِسن العربية(غري مبالٍ وال شاعر خبطورة تقصريه 
فإذا ذكرت له أن ). كثريون يقولون هذا: (وقد يقول لك. إتقاا كرغبته يف إتقان اإلنكليزية

وأود هنا أن أذكر أن صديقنا األستاذ الدكتور ! هذا الشائع خطأ، رأيته يدافع عن اإلبقاء عليه
  : عنوانه الًفص) حنو وعي لغوي(مازن املبارك، عقد يف كتابه 

  »!ورالسخف املأثور، يف أن اخلطأ املشهور، خري من الصواب املهج«
إن رغبة الكثريين يف جتاوز مضمون العنوان املذكور، وتقاعسهم عن استدراك ما 

إضافة إىل عقدة الشعور بالدونية إزاء الغرب، اليت  - ينقصهم من معلومات يف العربية 
: هو سبب الظاهرة اخلطرية الواسعة االنتشار - تعانيها نسبة غري ضئيلة من العرب 

  .وهذا ما يرمي إليه أعداء العروبة!) اإلباحية اللغوية: (أقولبل أكاد . التسييب اللغوي
الت، جتدوا طوفانمن كلمات  اانظروا إىل اإلعالنات والالفتات، يف الطرقات وا

مث ملاذا يسمح كثري من الناس ! مملوءة باألخطاء) عربية(أو عبارات ! أجنبية حبروف عربية
ريون ا متباهني فرحني، وقد صارت صدورهم ألوالدهم أو ألنفسهم أن يرتدوا مالبس يس
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 امن غري أن يشعر أحد باملهانة، أو أن حيرك ساكن!! وظهورهم دعايات متحركة لإلنكليزية؟
أن نكافح هذا املرض النفسي الذي استشرى، وهذا  األيس من واجبنا مجيع! إزاء هذه املهانة؟

  وأن ندافع عن كرامتنا بدفاعنا عن لغتنا؟ االحنالل يف الشخصية، ومظاهر االنتماء إىل الغرب،
هنا أن أذكر أمر اوأود رامقروأن ! من التطور ا، وهو أن اخلطأ الشائع ليس ضرب

أو هدم قاعدة  الًفليس من التطوير ما كسر أص. شيوعه ال يعطيه أي حقٍ يف البقاء
  .سارت عليها العربية من القدمي حىت يومنا هذا

  :الذي أصدره جممع اللغة العربية بالقاهرة) عجم الوسيطامل(جاء يف مقدمة 
»جلنة إعداد املعجم يف م وأدخلته ما دعت الضرورة إىل إدخاله من األلفاظ نِت

، وارتضاها األدباء، فتحركت ا أقرها امعاملولَّدة أو احملْدثة أو املعربة أو الدخيلة اليت 
للجنة على يقني من أن إثبات هذه األلفاظ يف املعجم، من وا. ألسنتهم وجرت ا أقالمهم

  ».اللغة وتنميتها وتوسيع دائرا لتطويرأهم الوسائل 
ْمع، وهو اجلهة اللغوية العليا، أن يتخذ مجيع الوسائل الكفيلة «: اوجاء أيضفرأى ا

حبيث تساير  ،وتطويرهابتحقيق األغراض اليت من أجلها أنشئ، وذلك بإاض اللغة العربية 
يف مجيع مظاهرها، وتصلُح موادها للتعبري عما يستحدث من املعاين  العلمية والفنيةالنهضة 
  ! أي ضمن احلدود املذكورة! هكذا إذن جيب أن يفهم التطوير» .واألفكار

إن فصاحة العربية ليست يف « - وهو من أئمة البيان والبالغة يف عصرنا  -يقول الرافعي 
، ولكن يف تركيب ألفاظها، كما أن اهلزة والطرب ليست يف النغمات، ولكن يف وجوه ألفاظها
  )١٩/حتت راية القرآن (» .تأليفها

وليس عندنا يف وجوه اخلطأ اللغوي أكرب وال أعظم من أن يظن امرؤ أن اللغة «: ويقول
  )٥٩/حتت راية القرآن (» .باملفردات، ال باألوضاع والتراكيب

، فقد استقامت له الطريقة نسقِ ألفاظهىت وفِّق كاتب يف ألفاظه ووم«: ويقول
وأكثر كالم العرب خيرج على هذا . األدبية، وجاء أسلوبه يف الطبقة العالية من الكتابة

االوجه، فتراه بليغ ايف أدائه، رصين يف عبارته، وال طائل من املعىن وراء  ايف ألفاظه، متين
  )٩٣/على السفود (» .ذلك

وضم الكلمات بعضها . تركيب األلفاظ إذن، وحسن استعماهلا، هو ما جيب السعي لتعلُّمه
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اإىل بعض، ضم ها، هو ما جيب العمل على إتقانه اسليمننيراعي خصائص العربية وس .  
: كثري من املترمجني -  الًا أو جتاه الًجه - ولقد أساء إىل العربية يف هذا القرن 

وال (رات التراكيب اليت ال توافق قواعد اللغة؛ وقلّدهم يف ذلك آالف الكاتبني فنشروا عش
  !).أقول الكتاب

  ملاذا تدنى مستوى األداء بالعربية لدى املتعلمني؟ -  ٢
ففي مطالع العصر احلديث كان املتعلمون قلّة، ولكن كان معظمهم جيد : مثة عدة أسباب

مه عن معلمني مقتدرين، ومن الكتب الشائعة آنذاك، وأكثرها ألنه كان يأخذ عل. املعرفة بالعربية
  .مصوغ بلغة عربية جيدة، أو سليمة على األقل
زيادةً العشرين يف النصف الثاين من هذا القرن امث زادت نسبة املتعلمني، خصوص ،

ورافق هذه الزيادة هبوطٌ ملحوظ يف مستوى التعليم . كبرية يف معظم البالد العربية
  :وساهم يف هذا اهلبوط. علمني واملتعلمني، والكتب اليت يكتبوا ويقرؤواوامل

يف التعليم االبتدائي واإلعدادي يف كثري من البلدان  االتوسع السريع جد: الًأو
العربية، وإناطة التعليم يف هاتني املرحلتني احلساستني، بأشخاص معظمهم غري مؤهل 

  .تكوين الناشئة: مة العظيمة الشأنيكفي للنهوض ذه امله الًتأهي
الت(املقروءة ): وسائل اإلعالم(انتشار ما صار يسمى : اثانيالصحف وا( ،

ومن املؤمل أن هذه الوسائل ). حمطات التلفزة(، واملرئية )حمطات اإلذاعة(واملسموعة 
كم انتشارها فيتأثر ا حب. كلها، تنشر فيما تنشر، لغةَ العامة، واخلطأ اللغوي، وترسخه

بأن  اوقد يتخذوا قدوةً هلم، علم. الواسع، عشرات املاليني من املتعلمني وغريهم
ويؤيد ما أقول، أننا مل نكن نسمع . القائمني على هذه الوسائل غري مؤهلني التأهيل الكايف

  :سنة األخطاء الفادحة اآلتية، وأمثاهلا، واليت أشاعتها الصحف واإلذاعات ٤٠قبل حنو 
  !     والصواب لن أحضر!             ف لن أحضرسو

  …احلضور يف الساعة: والصواب… على الراغبني التواجد يف الساعة كذا
  !مبارك: والصواب! مربوك

التعبريان الشنيعان اوانتشر أخري :ويلْيلَوِي: والصواب! هاتف خخ!  
  …إن أَشياء كهذه : والصواب… إن هكذا أشياء غري مقبولة
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باللغة العربية، والنظر إىل اجلهل  - عن بقية الناس  الًفض - استخفاف املتعلمني : اثالثً
وكيف يعيبه وحمطات اإلذاعة والتلفزة العربية، … ا على أنه أمر ال يعيب صاحبه

  بقنواا اليت ال حتصى، تقدم أغلب براجمها بلغة العامة، أو بلغة كثرية األغالط؟
  ».اجليل الناشئ ال يعيش يف حميط لغوي سليم«: لواين يف مقالة لهقال الدكتور حممد خري احل

كانت لغة أكثر من يتوىل إذا «: وقال الدكتور حممد أمحد الدايل يف حماضرة له
ليست عربية الوجه يف غري جانب من جوانبها، فما حال من يتلقّى هذه  التعليم واإلعالم

ال يتجاوزوا يف العبارة عن  اي أُليفاظًاللغةَ عن ضعفَة ال يتجاوز معجمهم اللفظ
  »أغراضهم، ال يراعون فيما يتولّون قواعد اللغة وأساليبها؟

  ما السبيل إىل التمكن من العربية؟ -  ٣
، وميكن السليمةأود ابتداًء أن أقول إن احلد األدىن املطلوب هو التمكن من العربية 

  .يف املرحلة األخرية الفصحى، مث الفصيحةبعد ذلك السعي للتضلّع من 
إن حصول ملكة اللسان العريب إمنا هو بكثرة «): ٥٦١ص (قال ابن خلدون يف مقدمته 

املنوالُ الذي ] الضمري عائد ملن يبتغي هذه امللكة[احلفظ من كالم العرب حىت يرتسم يف خياله 
معهم، وخالط عبارام يف نسجوا عليه تراكيبهم، فينسج هو عليه، ويتنزلَ بذلك منزِلةَ من نشأ 

  ».كالمهم، حىت حصلت له امللكة املستقرة يف العبارة عن املقاصد على حنو كالمهم
الرئيس السابق مع اللغة العربية بالقاهرة  - وأشار إىل هذا املعىن الدكتور إبراهيم مدكور 

  ».ابط والقاعدةمما تكْتسب بالض ملكة اللغة تكتسب باحلفظ والسماع، أكثر«: فقال -
وهذا يعين أن املعول عليه يف املقام األول هو احلفظ والسماع، وبعد ذلك يأيت دور 

إىل البادية، ليسمعوا  اوهلذا السبب كان األوائل يرسلون أبناءهم صغار. كتاب القواعد
  . اللغة الصافية وحيفظوها، فتنشأ لديهم السليقة

ال منلك سليقة لغوية سليمة،  -العصور األخرية يف  -  اومن املهم أن ندرك أننا مجيع
وهذا يعين أن علينا اكتساب العربية السليمة، . لألسباب اليت ذكرا يف الفقرة السابقة

  كيف؟. مثلما نكتسب اإلنكليزية السليمة
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، مع إنعام النظر يف متروية متأَنيةبقراءة الكثري من النصوص الفصيحة قراءةً  -أ  
وحبذا تعويد أوالدنا، منذ . ات والتراكيب حلفظها واستعماهلا والقياس عليهااملفرد

إذ أين ميكنك يف هذه األيام أن : أما السماع فنفتقر إليه. الصغر، قراءةَ هذه النصوص
  تسمع لغة عربية عالية، ميكن االقتباس منها؟

  .بالرجوع املتكرر إىل معجم لغوي جيد - ب  
  .جيد يف قواعد العربيةباالستعانة بكتاب  - ج  
  .باالطالع على بعض معاجم األخطاء الشائعة - د  
  ما الوسائل املساعدة؟ -  ٤

فأين جند . القراءة الواعية للنصوص الفصيحة هو األساس) إدمان(واضح إذن أن  - أ 
  هذه النصوص؟

  :بأعمال كتاب مجِيدين معاصرين، مثلبالقرآن الكرمي، مث أقترح البدء 
  ).وحي القلم؛ كتاب املساكني؛ إعجاز القرآن(ق الرافعي مصطفى صاد •
  ).الوعد احلق؛ األيام؛ على هامش السرية(طه حسني  •
  ).…فكَر ومباحث،(علي الطنطاوي  •
  ديوان أمحد شوقي؛ •

  :وبعد ذلك يحسن االطالع على بعض أعمال القدامى، مثل
  )…األدب الصغري؛ األدب الكبري؛ كليلة ودمنة(ابن املقفع  •
  )…البيان والتبيني؛ احليوان؛ البخالء(اجلاحظ  •
  ).عيون األخبار(ابن قتيبة  •
  ).الكامل(املُبرد  •
  .سرية ابن هشام •
  ).األغاين(أبو الفرج األصبهاين  •
  …ديوان الفرزدق •

ال بد من القراءة بِروِية وإنعام نظر، وحفظ التراكيب واملفردات، كما : أكرر القول
  .بيةنفعل عند تعلُّم لغة أجن
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فإذا صادفت أثناء القراءة مفردةً غري مألوفة، فافتح املعجم لتطّلع على معانيها  - ب
  .واستعماالا املختلفة

الرابعةصدرت طبعته ) (املعجم الوسيط(إىل  - بالدرجة األوىل - وأقترح هنا الرجوع 
ا عديدة تفتقر وهلذا املعجم مزاي. وهو من إعداد جممع اللغة العربية بالقاهرة) ٢٠٠٤سنة 

. ، وأحدث طريقةًاأوضح، وأدق، وأضبط، وأحكم منهج«فهو : إليها املعاجم األخرى
وهو فوق كل هذا جمدد ومعاصر، يضع ألفاظ القرن العشرين إىل جانب ألفاظ اجلاهلية 

هذا بعض ما قاله الدكتور مدكور يف تصدير الطبعة األوىل سنة [» .وصدر اإلسالم
  :شاء أن يعود إىل معاجم أخرىوهناك ملن ]. ١٩٦٠
  .للشيخ أمحد رضا) معجم متن اللغة( •
  .للفريوزبادي) القاموس احمليط( •
  .البن منظور) لسان العرب( •
  .لبطرس البستاين) حميط احمليط( •

 -دار الفكر بدمشق (ليوسف الصيداوي » الكفاف« أقترح االستعانة بكتاب -  ج
عربية؛ رتبت البحوث فيه ألفبائيا، وبعدها ، وهو كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة ال)١٩٩٩

جامع الدروس ( وميكن بعد ذلك االستعانة بكتاب. رتبت األدوات ألفبائيا كذلك
أفضل كتاب جامع يف الوقت  - يف نظري  - للشيخ مصطفى الغالييين، فهو ) العربية

  !)٣٤الطبعة  ا، وصدرت حديث١٩١٢ًصدرت طبعته األوىل سنة (احلاضر 
  : وأقترح االطالع على -  د
  ).٢٠٠٦ -دار الثقافة والتراث، دمشق (لصالح الدين الزعبالوي » معجم أخطاء الكُتاب« •
  .١٩٨٠معجم األخطاء الشائعة؛ حممد العدناين؛ مكتبة لبنان، الطبعة الثانية،  •
  .١٩٨٤معجم األغالط اللغوية املعاصرة؛ حممد العدناين؛ مكتبة لبنان،  •
  .١٩٩٦سف الصيداوي؛ دار الفكر، اللغة والناس؛ يو •
مسالك القول يف النقد اللغوي؛ صالح الدين الزعبالوي؛ الشركة املتحدة  •

  .١٩٨٤للتوزيع، 
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ونسي؛ الكتاب التاسع من سلسلة أضواء على لغتنا السمحة؛ حممد خليفة الت •
  .١٩٨٥؛ الكويت، )كتاب العريب(

• ق ٢٥٠حنو ( اجمموعة القرارات العلمية يف مخسني عامصدرت عن جممع )ارار ،
 .١٩٨٤اللغة العربية بالقاهرة، 

  واآلن، ما علَّةُ اخلطأ يف التعابري اليت أوردتها آنفًا ؟
  )سوف لن أذهب: (اخلطأ يف قولنا -١

هي ) لن(مث إن ). ال تدخالن على املنفية(السني وسوف ال تدخالن إال على مجلة مثْبتة 
  . تدالن على املستقبل االلتني مها أيض) سوف(و) السني(لنفْي املستقبل، فال حاجة إىل 

  .لن أذهب: قل إذن
  )..سوف ال أذهب: (، وال!)سوف لن أذهب: (وال تقل

 )تواجد: (اخلطأ يف استعمال -٢
هو : والوجد). تظاهر أو أَوهمك بالوجد: أي(أرى من نفْسه الوجد : تواجد فالنٌ

  ). على وفْقِِ السياق(احلُب الشديد أو احلزن 
  . الساعة كذا على الطالب احلضور إىل املُدرج األول يف: قل إذن
  ...).على الطالب التواجد: (وال تقل

  . يوجد احلديد يف الطبيعة بكثرة: وقل
  ...). يتواجد احلديد يف الطبيعة: (وال تقل
  ... يستخرج احلديد املوجود: وقل

  ...!)يستخرج احلديد املتواجد: (وال تقل
 )مربوك: (اخلطأ يف استعمال -٣

» جعل فيه اخلري والربكة:  الشيَء وفيه وعليهبارك اُهللا«): املعجم الوسيط(جاء يف 
فحذفوا الصلة يف كثري من  امبارك فيه، ولكن األئمة تجوزوا حين: األصل. [فهو مبارك

وهذا مثال على جتوزهماأمساء املفعول، اصطالح ،.[  
برك على «). فعلٌ الزم(» .أناخ يف موضعٍ فَلَزِمه: برك البعري«): الوسيط(وجاء يف 

  .أي مواظَب عليه!! مربوك عليهفاألمر » واظب: األمر
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  . جناحك مبارك: إذنقُلْ 
  ).جناحك مربوك: (وال تقل

  . بيتك اجلديد مبارك؛ وزواجك مبارك: وقل
  ).مربوك: (وال تقل

 )هاتف خليوي: (اخلطأ يف قولنا -٤
فاطمي، ويف ): فاطمة(فتقول يف . اإىل ما ختم بتاء التأنيث، حذفتها وجوب نسبتإذا 

  .مكِّي): مكَّة(
عدي؛ نبِي؛ خلية؛ أُمية، حذفت : وإذا نسبت إىل ما ختم بياء مشددة مسبوقة حبرفني، مثل

  ...؛ نبوِي؛ خلَوِي، أُموِيعدوِي: ، فتقولاوالياء األوىل وفتحت ما قبلها وقَلَبت الثانية وا
  . هاتف خلَوِي: قُلْ إذن
  ).هاتف خليوي: (وال تقل

 )إنّ هكذا أشياء: (اخلطأ يف قولنا -٥
  .اسم اإلشارة» ذا«+  كاف التشبيه+ التنبيه » ها«= هكذا 

  !!والعريب ال يقول هذا»  !إن مثل ذا أشياء «: كمن يقول…» إنّ هكذا أشياء «: فمن يقول
جد سية أن هذا التركيب الشنيع هو ترمجة حرفية للتركيبنيملن يلّم باإلنكليزية أو الفرن اوواضح:  

»Such things are«… و»de telles choses sont«…  
  . إن أشياء كهذه: إن مثل هذه األشياء، أو: قُلْ إذن
  ).إن هكذا أشياء: (وال تقل

  :اصحيح الًاستعما) هكذا(وفيما يلي مناذج من استعمال كلمة 
  .…هكذا قالت العرب - 
  …:للنهي، كان املعىن هكذا) ال(ذا كانت فإ…  - 
  !هكذا فَلْيقُلْ من يقول وإال فَلْيسكُت - 
  !، ألنه ال يريد أن جييء إال هكذاأًولكنه مع ذلك جييء فهمه خط - 
  …وهكذا دواليك - 
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 .، وهي تدخل على الفعل املاضيال تكرر يف مجلة واحدة) كلما( -٦

مرتني يف مجلة واحدة، على غرار ) كلّما(من أخطاء املترمجني استعماهلم 
كلما تعمقت يف القراءة واالطالع، «: التركيب الفرنسي أو اإلنكليزي، حنو قوهلم

 التنـزيلويف . الثانية) كلما(والصواب حذْف » .كلما زادت حصيلتك من املعرفة
  .]٣٧: آل عمران[ ]ادخلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد عندها رِزقً كُلَّما[ :العزيز

  .كلما زاد اطالعك، اتسعت آفاقك: يقال
  !كلما زاد علم املرء، قلَّ انتقاده لآلخرين: ويقال

  :وقال أمحد شوقي يصف العروبة ولساا
  أُمةٌ ينتـهي البيـانُ إليهـا   

 

  لــوم والعلمــاُءوتــؤول الع 
 

  كلما حثَّت الرِكـاب ألرضٍ 
 

  جاور الرشد أهلَها والـذكاءُ  
 

 !)بالتايل: ال(… من ثَم؛ لذا؛  -٧
وقد تبني يل من اطالعي على . اواسع اشاعت شيوع اشبه مجلة ركيكة جد) بالتايل(

  :يلي كثري من املقاالت العلمية أن الصواب أن حيلّ حملّها ما يناسب املقام مما
  … خلنرى أنَّ؛ إ/جند /ك؛ إذن؛ أي؛ ومن ثَم يتضح من ثَم؛ لذا؛ وعلى هذا؛ وبذل

اسم يشار به إىل املكان البعيد مبعىن هناك، وهو ظرف ال يتصرف، ) ثَم: (وللفائدة أقول
  .ويوقف عليها باهلاء) ثَمةَ( وقد تلحقه التاء فيقال

  :زيل العزيزـويف التن
  .هناك= ثَم ]. ١١٥: البقرة[ ]وجه اللَّه فَثَموللَّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّوا [
  .هناك، يف البحر= ثَم ]. ٦٤: الشعراء[ ]اآلخرِين ثَموأَزلَفْنا [
] تأَيإِذَا رثَوم يمعن تأَيلْكً ارماو ٢٠: اإلنسان[ ]اكَبِري .[ ة= ثَمهناك، يف اجلن.  

وتلحقه التاء . فهو حرف عطف يدل على الترتيب مع التراخي يف الزمن) ثُم(أما 
  .ها بالتاءثُمت، ويوقف علي: املفتوحة فيقال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ١٨ -  
 

 !)ومبا أنّ: ال(… وملّا كان  -٨
تضمن معىن الشرط، وشرطه وجوابه فعالن  اجميئها ظرفً) مالَ(من أَوجه استعمال 

  .ملّا جاء خالد أكرمته: ماضيان، حنو
  :وعلى هذا ميكن القول. اقتراا بالفاءوجب فإذا كان اجلواب مجلة امسية، 

  .وملا كنا أجنزنا العمل، وجب إعداد تقرير عنه
  )…مبا أننا أجنزنا: (وال يقال. وملا كنا أجنزنا العمل، فَعلينا إعداد تقرير عنه

كان باإلمكاناوملا كان التابع ع مستمر ،…  
فإننا نستنتج/ ، استنتجنا اوملا كان التابع ع مستمر…  

  …فإنه جيب أن/ ، وجب أن يكون اا كان التابع ع مستمرومل
فكلٌ من التابعني املذكوريناوملا كان التابع ع مستمر ،…  

  .إذا كان مجلة امسية) ملّا(وال بد من الفاء يف جواب 
، ا، ألن هذا التركيب دخيل على العربية، وركيك جد.)…مبا أن التابع : (وال يقال
  .وال مسوغ له

  :ةمالحظ
، حنو )ممضارع جمزوم بل(يف حكم املاضي  الًميكن أن يكون الشرط أو اجلواب فع •

  :قول املعري يف وصف خيل سريعة
ــا مل يســابقْهن شــيٌء   وملّ

 

  من احليوان سابقْن الظِّـالال  
 

  :وقول املتنيب
  عرفت الليايل قبلَ ما صنعت بنـا 

 

  فلما دهتين مل تزِدين ـا علْمـا   
 

  :جامدا، وحينئذ جيب اقترانه بالفاء، حنو الًكن أن يكون اجلواب فعومي •
  .، فليس من الضروري ارتداء معطف ثقيلالًوملّا كان اهلواء معتد

نجاهم  فَلَما[ :وميكن أن يكون اجلواب مجلة امسية مقترنة بالفاء، حنو قوله تعاىل •
دصقْتم مهنفَم ر٣٢: لقمان[ ]إِلَى الْب.[ 

 :الفجائية، حنو قوله تعاىل) إذا(وميكن أن يكون اجلواب مجلة امسية مقترنة بـ  •
  ].٦٥: العنكبوت[ ]فَلَما نجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُونَ[
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 مهما -٩
  :ول فعل الشرط والثاين جوابه، حنواأل: اسم شرط جيزم فعلني) مهما(

  ).تفعلونه، جتدونه: األصل. حذف النون: عالمة اجلزم. (مهما تفعلوه جتدوه
  ).اللتقاء ساكنين احذف حرف العلة يف الفعلني منع. (مهما تقُلْ أستفد منك

امهما يكن الطفل مشاغب ايكُن حمبوب…  
  :، حنوا بالفاءوجب اقترافإذا كان جواب الشرط مجلة امسية 

  …فكلُّ تابع/ …مهما يكن س فلدينا
  …ففي وسعنا/ …مهما يكن ع فإننا نستطيع 

١٠ - الشرطية( أي( 
هي اسم مبهم تضمن معىن الشرط، وهي معربة باحلركات الثالث ملالزمتها اإلضافة 

  .اقترانه بالفاء وجبوإذا كان جواا مجلة امسية . وهي جتزم فعلني. إىل املفرد
  . أي امرئٍ خيدم أُمته ختدمه

  . أي الرجالِ يكثُر مزحه تضع هيبته
منه، حنو اوقد حيذف املضاف إليه فيلحقها التنوين عوض: ]ا اأَي وا فَلَهعدا تاُء َألممس

  ].١١٠ :اإلسراء[ ]الْحسنى
  !األصل تدعون: والفعل هنا جمزوم حبذف النون). أي اسم تدعوا(إذ التقدير 

  .]٢٨: القصص[ ]جلَينِ قَضيت فَال عدوانَ علَيأَيما اَأل[
مستفيد تكُن نتعسشيٍء ت ابأي  /دفتست  

ع/…كان س، كان ع اأي يكن …  
تطبيقفال/ …فإن/ …كان س، فلدينا اأي…  

  …من ج، كان اأي كان س جزًء
١١ - مت 

  :يقال على الصواب). كَمل، اكتمل(هذا الفعل معناه 
  .١٢/٤/١٩٩٠تم بناُء هذه املدرسة يف 
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  .حيتاج فعل الشرط إىل جوابٍ يتم املعىن به
  .ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
 ــهبــدا نقص أمــر ـمإذا ت  

 

  ا قيـل تـم  إذ الًترقَّـب زوا  
 

  .لَما فسد املعىن وال تغير) متّ(من  الًبد) اكتمل(ونالحظ أننا لو وضعنا 
يتم جلب الفحم من املناجم، ويتم ختزينه يف املستودعات، مث «: ومن الشائع أن يقال

أن يستعاض عنه ) يتم(ويكفي ليتضح فساد التركيب وسوُء استعمال » .يف األفران يتم حرقه
  )!!يكتمل(ـب 

  ).بالبناء للمجهول(… مث يحرق… ويخزن… يجلب الفحم: أن يقال والوجه
ثَ(أو ) جرى(استعمال فعل  اوميكن أحياندح (عن البناء للمجهول اعوض.  

من يوم األحد  ١٢نذكّر بأن اجتماع الس سيتم يف الساعة «: جاء يف كتاب رمسي
  ».١٨/١٢/١٩٩٤ة دوام يوم السبت يف ، وسيتم حتديد مكان االجتماع قبل اي١٨/١٢/١٩٩٤

  …وسيحدد مكانه قبل… االجتماع سيعقد يف الساعة … : الوجه أن يقالو
 الشكل - ١٢

: تشاكَالَ«: وجاء» .هيئة الشيء وصورته: الشكل«): املعجم الوسيط(جاء يف 
  ».تشابها ومتاثَالَ
. أي على مثاله: شكل هذاهذا على . الشبه واملثْل: الشكل«): لسان العرب(وجاء يف 
  ».أي من ضربه وحنوه: هذا من شكل هذا. أي مثله يف حاالته: فالنٌ شكلُ فالن

شاكل كلٌّ منهما صاحبه: تشاكل الشيئان«: اوجاء فيه أيض.«  
: هذا من شكل ذاك» «.أي مثله: هذا شكله«: للزخمشري) أساس البالغة(وجاء يف 

  .».من جنسه
  : اصحيح الًاستعما) شكْل(استعمال كلمة وفيما يلي أمثلةٌ على 

  ):املعجم الوسيط(جاء يف 
  ».صفة للمادة الصلبة عندما توجد على شكل دقائق صغرية): يف الكيمياء(املسحوق «
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قطعة من احلديد مستديرة أو ذات أضالع، جوفها مسنن يف شكلٍ : الصمولة«
  ».حلزوين
  ».شكل كرة أو أسطوانة ما جمع منه على: الكُبة من الغزل«

  :للجاحظ) البخالء(وجاء يف كتاب 
  ).٢٣ص (والناعم من كل فن واللّباب من كل شكل ... 
  ).٣١ص (وليس هذا احلديث ألهل مرو، ولكنه من شكل احلديث األول ... 
  ).٤٥ص(وليس هذا احلديث من حديث املراوزة؛ ولكنا ضممناه إىل ما يشاكله ... 

  .النماذج التالية، وهي من فصيح الكالم أيضولْنتأمل اآلن ا
أوضح، إلبانته مقاصد النفس ااألصل يف الكالم أن يكون منثور وكلفة أقل بوجه .

  .)١(!)بشكل أوضح: مل يقل(
على : مل يقل. (إرسال التخيل على وجه قلّما خيرج عن اإلمكان العقلي واملادي… 
  .)…شكلٍ قلما
  .)١(والكتابة اليت من هذا الوجه… اخلطابة واألمثال ووكان أكثر ما يستعمل يف … 
 …على هذا الوجه ال تكون إال موت ٢(على طريقة احلياة اإن حياة الغين( .  
ليس يف األرض شيء من خري أو شر غري ما يلزم لبناء هذا التاريخ األرضي على … 

  . )٢(الوجه الذي يتفق مع بناء اإلنسان
  . )٢(لى الوجه الذي يعلم أنه من سعادممث يسعدهم ذه النية ع… 
  . )٣(لو فهموه على الوجه الذي يفهم منه… 

؟ أللقراءة )فالن يقرأ اإلنكليزية بشكل مقبول: (واآلن، ما الرأي يف قول بعضهم
  ):اجائر( الًتستعمل يف أيامنا هذه استعما) شكل(الواقع أن كلمة !!   شكل؟

                                                
 .للشيخ أمحد اإلسكندري والشيخ مصطفى عناين) الوسيط يف األدب العريب(عن كتاب ) ١(
 .)٢٢١/ ٢٢٠/ ٣٣/كتاب املساكني للرافعي ) (٢(
 .)٥٢/حتت راية القرآن للرافعي ( )٣(
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  :والوجه أن يقال :فيقول بعضهم
  الًكام اغير املخطط تغيري ير املخطط بشكل كاملغُ

  امدهش الًعدلت اخلطة تعدي عدلت اخلطة بشكل مدهش
  بدرجة ملحوظة/ املحوظً اتتباين تباين تتباين بشكل ملحوظ

  بقدرٍ ملحوظ/املحوظً اازداد املعدل ازدياد ازداد املعدل بشكل ملحوظ
  الصحيح/ عمل على الوجه املطلوبي الصحيح/ يعمل بالشكل املطلوب

  بِجِد/ ببطء / يعمل بسرعة  جِدي/ بطيء / يعمل بشكل سريع 
  على الدوام/  ادائم/ مبوضوعية  دائم/ بشكل موضوعي 

  بذكاء/ بسالسة  ذكي/ بشكل سلس 
  يؤكد بقوة يؤكد بشكل قوي

  على العموم/  اعموم/ بوجه عام  بشكل عام
  بالدرجة األوىل/ قام األول يف امل بشكل رئيسي
  على نطاق واسع/ خفْيةً /  اجيد واسع/ خفي/ بشكل جيد

  على حدتها/ على حدته / على حدة  بشكل مستقل
  بأي وجه من الوجوه بأي شكل من األشكال

  حل املشكلة على الوجه املناسب حلّ املشكلة بالشكل املناسب
  حترازعلى جهة اال بشكل احترازي

  إىل حد بعيد/ جدا/ كثريا بشكل كبري
  اجد الًكان مشغو بشكل مكثف الًكان مشغو

  تعديل اخلطة حبيث تنسجم مع احلاجات تعديل اخلطة بشكل ينسجم مع احلاجات
  بنسبة أقلّ/ بدرجة أضعف  تتمثل فيه األصالة بشكل أقلّ
  بفعالية ينبغي معاجلتها بشكل فعال

  اميكن منوذجي منوذجيميكن بشكل 
  …على  اتعمل كلي تعمل بشكل كامل على الوقود املذكور
 …بطريقة تدعو/ الشجرة بكيفية … تفحص الشجرة بشكل يدعو لالستغراب
  :ذلك كما يلي…   :ميكن أن نصوغ ذلك على الشكل التايل
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اوقد تبني يل من مراجعيت كثري غري األمثلة (أخرى  من املقاالت العلمية أنه يف حاالت
إحدى ) بشكل(أن توضع حمل  - حبسب املعىن املراد  -  الوجه اجليدكان ) الكثرية املذكورة
  .…خلة، بصيغة، بوجه، بدرجة، بكيفية، إبطريقة، بأسلوب، بصف: الكلمات اآلتية
مشى بصورة جيدة، أو «: ، قولَ الكتاب١٩٧٣أجاز جممع القاهرة، سنة  :مالحظة
وعلى هذا، للكاتب أن خيتار بني . هليئة احلَدث ا، ألنه يتضمن بيان»حسن سار بشكل

  ».احسن ا؛ سار سرياجيد امشى مشي«: هذا القول، والقول املألوف
 شكَّل وتشكَّل - ١٣

شكَّل «): املعجم الوسيط(جاء يف ). الشكل(هلذين الفعلني صلة وثيقة بكلمة 
  ».لتشكيليةالفنون ا: صوره؛ ومنه: الشيَء

كَّل«: اوجاء فيه أيضشكَّل الشيُء: تشكَّله، وتطاوع شثَّل: ممر وتوصولكن» .ت:  
  :والوجه أن يقال :يقول بعضهم

 هذه القواعد هي حمور البحث هذه القواعد تشكل حمور البحث

  .وهي يف احلالتني أدوات هامة وهي يف احلالتني تشكل أدوات هامة
  ...من % ٨٠ونسبتها  من حصيات املرارة %٨٠وهي تشكل 

اتشكل هذه الطريقة إجناز… هذه الطريقة إجناز عدات  
 …الوقود، وهو املصدر… الوقود الذي يشكِّل املصدر… 

  …بقطع النظر عن تكونه بصرف النظر عن تشكلُّه يف املفاعالت
اإن احلقن ال يشكّل خطر العظيم/ الشديد ن احلقن ليس باخلطرإ اكبري 

 من خالل - ١٤
  ».منفَرج ما بني كل شيئني، واجلمع خالل: اخلَلَلُ«): املعجم الوسيط(جاء يف 

فَيبسطُه في  االلَّه الَّذي يرسلُ الرياح فَتثري سحاب[:العزيز التنـزيلوجاء يف 
 ]٤٨: الروم[ ]من خاللهى الْودق يخرج فَتر االسماِء كَيف يشاُء ويجعلُه كسفً

  .املَطَر: الودق
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  :وقال البحتري يصف طلوع الشمس
  حىت تبدى الفجر مـن جنباتـه  

 

  لُـبِ  من خاللكاملاِء يلمعالطُّح  
 

  ).اخلضرة على وجه املاء اآلسن: »الطحلب«عائد للَّيل، و »جنباته«الضمري يف (
*  *  *  

  :على احلقيقة) من خالل(ن من استعمال هذان منوذجا
  :على ااز) من خالل(وفيما يلي أمثلة على استعمال 

  :قال أمري البيان، األمري شكيب أرسالن
» من خاللوإمنا ألْمح زِعنا بعض أدباء الوقت م االكتابات اليت جيود«…  

  :وقال األستاذ الدكتور عبد الكرمي اليايف
من إما مباشرةً، وإما ): حميط احمليط(األب الكرملي على نتابع نشر مستدركات «
  )٥٤جملة التراث العريب، افتتاحية العدد (» ).البستان(نقْد الكرملي ملعجم  خالل

  ):٣١عبقرية اللغة العربية، ص (وقال األستاذ حممد املبارك يف كُتيبه 
»ممها تفهعن شخ ا، كشفًاعميقً اوإن يف دراسة العربية وتفهاصيتنا وترسيخ 

ألفاظها وقوالبها عرفنا أنفسنا وعرفنا اإلنسانية،  من خالللعروبتنا، بل إلنسانيتنا، ألننا 
  ».بل عرفنا الكون واهللا

  ):٥٨حنو وعيٍ لغوي، ص (وقال الدكتور مازن املبارك يف كتابه 
إنه ال بد مع الصمود، من البحث املوضوعي الذي يتناول خصائص اللغة، «… 
  ». عن حماسن ما يقال، أو مساوئ ما يراد - من خالهلا -  ويكشف

  ):٢٥/ج البالغة (وقال الدكتور صبحي الصاحل، يف مقدمته لِـ 
»اوما أردت بتعليقايت هذه نقد اوال جترحي أن مييط القراء  -  من خالهلا - ، ولكين وددت

  ».اللثام عن سر اهتمامي الشديد بالفهرس األول
  :جانبه التوفيق الًاستعما) من خالل(مأخوذة من كتابات علمية، استعمل فيها  وفيما يلي مناذج

ال بد من أن مير حلّ هذه املشكلة بإدارة أفضل للمصادر، ومعاجلة جيدة للضحايا 
  .بتشخيص سريع!)   (احملتملة، من خالل البدء 
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  .بتشخيص سريع ااحملتملة، بدًء… : أقول
برناجمها املوضوع لعشر سنوات بتخطيط شامل من تقوم هذه الوكالة من خالل 

  .خالل إجراء تقوميٍ مقارن ملصادر الطاقة
  …بتخطيط شامل نتيجة إجراء تقوميٍ… تقوم هذه الوكالة يف برناجمها: أقول

سيتيح هذا القانون للمنشآت الروسية، من خالل نشاطها يف هذا اال، أن تدر حنو 
  .ماليني دوالر يف السنة ٦

  …الروسية، مبمارسة نشاطها يف هذا اال، أنْ… : أقول
مهمة، ولكين لست متأكد اتطَيعا متستطيع من خالهلا ) كذا(بأنك ) كذا( اإ

  …االدعاء صراحة بأا
االدعاء /إليها  ااستناد/ بناًء عليها أنك تستطيع اولكين لست متحققً… : أقول
  …صراحة

  . اأعماهلم أن الكائنات احلية اختفت تقريب من خاللوزمالؤه ) كذا(وقد تأكد هوفمان 
  …أن) من أعماهلم: أو(تأكد هلوفمان وزمالئه، نتيجة أعماهلم : أقول

 - أن يختار  الوجه اجليدوقد تبني يل من اطالعي على مقاالت علمية كثرية أن 
ما يناسب املقام مما يلي - ) من خالل(عن  اعوض :  

من، باستعمال، مبمارسة،  اأثناء، باستعراض، انطالقً بـ، يف، من طريق، بواسطة،
  ...بفضل، بسبب، نتيجة لِـ، باالستفادة من، وذلك أن، بإجراء، بالرجوع إىل، اخل

 أكَّد وتأكَّد - ١٥
  .وثَّقه وأحكمه وقرره فهو مؤكَّد: اأكَّد الشيَء تأكيد«): املعجم الوسيط(جاء يف 
  ».شتد وتوثَّقا: مطاوع أكَّده، وتأكَّد: تأكَّد
  ).فتأكَّد الشيُء! أكَّد الشيَء: (، وإمنا يقال)أكَّد على الشيء: (ال يقال: إذن

، ألن الصواب )جيب أن نتأكّد من حدوث كذا: (الًوعلى هذا ال يصح أن نقول مث
جيب أن نتحقق حدوث كذا، أو نتيقَّن أو (أو ) جيب أن يتأكَّد لنا حدوث كذا: (هو

  ). كذا، أو نتوثَّق من كذا أو نستوثق منه نستيقن حدوثَ
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هل أنت متحقق؟ (: ، ألن الصواب هو)هل أنت متأكّد؟: (وال يصح أن تقول
  ).مستيقن؟/ متيقن؟/

  .أكَّد على فالن ضرورةَ احلضور: الًولكن يقال مث

 على الرغْم - ١٦
له على رغمه، فع: ويقال). أي التراب(الرغام : الرغْم«): املعجم الوسيط(جاء يف 

هفمنه: وعلى الرغم منه، وعلى رغم أن هعلى كُر.«  
  ).على رغم كذا، وعلى الرغم من كذا، وبرغم كذا، وبالرغم من كذا: (يقال يف العربية

  ).اما كنت أحب أن أحضر، ولكين حضرت رغْم: (الًويقال مث
يكون  - تعماهلا لدى اس - يف غري هذه التراكيب اليت ) الرغم(وال تستعمل كلمة 

أخذ األب : (، حنواغالب امعىن الكُره وعدم الرغبة أو القَسرِ أو املُغالَبة أو املعاناة ملحوظً
  ...)طفله إىل املدرسة على الرغم منه

  :وفيما يلي مناذج من استعماالت جانبها التوفيق
ارا على الرغم من أن هذه املسألة ليست جديدة، هنالك مالحظات حديثة أث

  . األحباث العلمية
  …ومع أن هذه املسألة ليست: أقول

تعرف ) كذا(جمرد فكرة نظرية، مل يتم  ١٩٩٢ورغم أن املغنيتارات كانت منذ عام 
كذا( اأول مغنيتار إال مؤخر.(  

  .احديثً/  اإال أخري… )مل يحدث تعرف: أو(نظرية، مل يتعرف … ومع أن: أقول
  !على الرغم من فقره كرمي االدالعجيب أن خ

  !على فقره كرمي االعجيب أن خالد: أقول
  :قال الشاعر

  الظـيب ملـنِه  ما سسعلـى ح  
 

  كالّ وال البدر الـذي يوصـف   
 

  ســن ــه خ ــي في الظبنــي ب  
 

  كَلَــف يعــرفوالبــدر فيــه  
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  …سميةً) كذا(ة األكثر فإنه ال يعد املاد… على الرغم من كون البلوتونيوم مادة سامة
  .فهو ال يعد أكثر املواد سميةً على األرض… مع أن البلوتونيوم: أقول

 ! )امسبقً( ،)اآلنف الذكر(، )أعاله: (ال تقُل - ١٧
يبني الشكل خمطط «: ، فَلَه أن يقولالًمث اإذا أدرج مؤلِّف يف مقاله العلمي خمططً

  …» أعاله وجوداجلهاز املستعمل، ويالحظ يف
  .هنا عائد إىل املخطط، واجلملة سليمةٌ معافاة) أعاله(الضمري يف كلمة 
، فاهلاء ضمري ال »أعلنت أمريكا أا سوف تتبع اخليار املذكور أعاله«: أما يف العبارة

  : وقبل أن نذكر وجه الصواب نورد ما جاء يف معاجم اللغة. وهذا خطأ! مرجِع له
أي يف أول وقت يقرب مين، وجاؤوا : اوفعلت الشيَء آنفً«): لسان العرب(ففي 

يالقاف وفتح الباء على صيغة التصغري» الًقُب بضم.  
  ».اأتيته آنفً«): أساس البالغة(ويف » .اأو قريب افَعله آنفً: يقال«): املعجم الوسيط(ويف 

الذي ) أَنِف(جاء يف كالم العرب ظرف زمان، ومل يشتق من فعل ) اآنفً(ونرى أن 
اخليار «: وعلى هذا من اخلطأ أن نقول). واسم الفاعل منه آنِف(يعين استنكف وتنزه 

، أو املتقدم ذكره، ااملذكور آنفً: (، والصواب أن يقال»املذكور أعاله، أو اآلنف الذكر
ي[: العزيز التنـزيلويف ). أي املذكور من قريب) (اأو املذكور قريبثَلِ الَّذكَم نم ن

قَرِيب هِملاقَب يمأَل ذَابع ملَهو مرِهالَ أَمب١٥: احلشر[ ]ذَاقُوا و[.  
  ).جممع القاهرة - املعجم الكبري ) (اوجاؤوا آنفً. اوسالفً اقلت كذا آنفً: (ويقال

، )لسان العرب(ذلك أنه جاء يف )! افَعل ذلك مسبقً: (وهناك خطأ شائع آخر، حنو قوهلم
! ، فاألمر مسبق إليه»بادروا: أَسبق القوم إىل األمر«): الطبعة الثالثة - املعجم الوسيط ( ويف

  !).فعلٌ الزم ال يتعدى بنفسه وإمنا باحلرف» أسبق«ألن » مسبق«بعد » إليه«من  ال بد(
  .وليس بني املعىن املعجمي واملعىن املراد باخلطأ الشائع املذكور أي صلة

 افعل ذلك سابقً - يف سياق آخر  - أو . اوسلَفً افعل ذلك مقدم: نقول والصواب أن
  ).إذا كنت تعين قَبل شيء معين(من قَبلُ )/ إذا أردت قَبليةً غري معينة( الًقَب/ اسالفً/
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  :الًولنا أن نقول مث
   .بسرعة) القَبلية الصنع: أو(جيري جتميع املباين السابقة الصنع 
  .بعض األسئلة اكان يتوقع حضوره فهيأ له سلفً

  …اأَعدَها مقدم/ حضرها)! خطبتك/ درسك(ال ترجتل حماضرتك 
ليكون أداؤه جيد احيتاج هذا اجلهاز إىل تسخني قَبلي…  

  .اقبلي/ اسالفً اهذا األمر إذن يتطلب

 )! يتوجب( :ال تقُل - ١٨
  ».أكل يف اليوم والليلة أكلةً واحدةً: توجب فالنٌ«): املعجم الوسيط(جاء يف 

  .األكلة الواحدة: ومن معاين الوجبة
ب(استعمال  اوقد شاع أخريوهذا خطأ صريح جيب علينا )جيب(من  الًبد) يتوج ،

  !مكافحته
ينبغي : من حيث املعىن والتعدية، فيقولون) ينبغي(و) جيب(وال يفرق بعض الناس بني 

  ):املعجم الوسيط(ولكن، جاء يف . أن نفعل كذا(!) علينا 
وما ينبغي لفالن أن . يحسن به ويستحب له: ينبغي لفالن أن يعمل كذا: يقال«

  ».ال يليق به وال حيسن منه: يفعل كذا
  .]١٨: الفرقان[ ]ما كَانَ ينبغي لَنا أَنْ نتخذَ من دونِك من أَولياَء[ :العزيز زيلـالتنويف 

  .والفرق بني التركيبني واملعنيني واضح وكبري). جيب على فالن، وينبغي لفالن: (يقال إذن

 مسألةٌ متعارفة - إليه / تعرف به  -تعرفَه  - ١٩
: فعل الزم( اصار معروفً: حدده بذكر خواصه املميزة، فَتعرف الشيُء: عرف الشيَء

  ).مطاوع عرف
  .أعلمتك ا؛ جعلتك تعرفها :عرفتك أخباري وبأخباري: يقال

  .جعلتك تعرفه، فأصبحت تقف على حاله وشأنه :عرفتك صاحيب وبصاحيب
  ...التعريف باملعلوماتية؛ التعريف باألدب العريب: لذا يصح أن نقول
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عرفوه  فلما صاروا إىل ابن الزبري... «): ١٢٠٥/ ٣(جاء يف الكامل للمربد 
  .، فأظهر هلم أنه على رأيهمأنفسهم

  . تعرف الطريق؛ تعرف حقيقةَ األمر: يقال. أصبح يعرفه بعد طلب: تعرف الشيَء وبالشيِء
  . عنده اأصبح يقف على حاله وشأنه؛ صار معروفً: تعرف الرجلَ وبالرجلِ

  !تعرف على كذا: وال يقال
  .جعلَ املدير يعرفه؛ عرفه بنفسه؛ أعلمه من هو: ر وللمديرتعرف املوظف إىل املدي

) أي ما عرف يوسف إخوته(ما عرفهم «): ٤٨٤/ ٢(جاء يف الكشاف للزخمشري 
  .تعرفوا له حىت

اجعلْه يعرفك : أي» تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفْك يف الشدة«: ويف احلديث
  .شدةبطاعته يف الرخاء يسعفْك يف ال

القوم فتعار :هم بعضبعض فرفعل الزم( اع(  
  ). من أفعال املشاركة(تعارف فالنٌ وفالن، صار كلٌ منهما يعرف اآلخر 

هذه عادات : وعلى هذا يقال. عرفوه فيما بينهم): فعل متعد(تعارفوا الشيَء 
  !!)متعارف عليها: (وال يقال. أي معروفة شائعة! متعارفة

 ال يزال - ما زال  - ٢٠
ما خرجت، ما كلّمته، ما : النافية على الفعلني املاضي واملضارع، حنو) ما(تدخل 
 اإلثباتما زال، ما يزال، فيدلُّ ما على : وعلى هذا يقال على الصواب. أريد، ما أدري

  .اما يزال اهلواء بارد. ااهلواء باردما زال : ، حنواالستمراروعلى 
وال تدخل على . ال أريد، ال أدري، ال يزال: النافية على املضارع، حنو) ال(تدخل 

اهلواء  ال زال: (وال يقال). ما جاء فالن: (بل) ال جاء فالن: (فال يقال. املاضي إلفادة النفي
ابارد (والصواباوهذا خطأ شائع جد ، :اال يزال اهلواء باردا، أو ما زال اهلواء بارد.  

  ].٣١: القيامة[ ]فَال صدق وال صلَّى[ :، حنولتكرار النفي مع املاضي) ال(ولكن تستعمل 
در ال مسح اهللا؛ ال ق: فيقال. على الفعل املاضي لتفيد الدعاء، ال النفي) ال(تدخل 

ااهللا؛ ال أراك اهللا مكروهك عامرك؛ ال زال بيتمتا؛ ال عد.  
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: ويستبني هذا من السياق، حنو. اعلى الفعل املضارع لتفيد الدعاء أحيان) ال(وتدخل 
  !ال تزال عناية اهللا حترسك

  !إىل اخلري اال تزال سباقً
  :، أَوصين، فقال لهrقال أحدهم للنيب 

  .»رطبا بذكر اهللا ال يزال لسانك«
: حنوطلب عدم وقوع الفعل، على املضارع فتجزمه وتفيد  الناهية) ال(وتدخل  •

  !ال يقطع ريب يدك: وتفيد الدعاَء أحيانا، حنو! ال تنس كذا، ال تهملْ
 ضِ اُهللا فاكفْضال ي /فاه…  

  ).ما يزال/ ال يزال(مبعىن ) مل يزلْ(يستعمل تركيب : مالحظة
  :ما يلي مناذج من أفصح الكالموفي
]يدصح ماهلْنعى جتح ماهوعد لْكت الَتا زافَم يندام١٥: األنبياء[ ]خ.[  
]بِه اَءكُما جمم كي شف ما زِلْتفَم اتنيلُ بِالْبقَب نم فوسي اَءكُمج لَقَد٣٤: غافر[ ] و.[  
  ].١٣: املائدة[ ]منهم الًقَلي منهم إِالّلع علَى خائنة وال تزالُ تطَّ[
]ي قُلُوبِهِمةً فا رِيبوني بالَّذ مهانينالُ بز١١٠: التوبة[ ]ال ي.[  

  ].٢١٧: البقرة[ ]وال يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعوا

 حسب، بِحسبِ، على حسبِ، حسب ما - ٢١
  ».األجر حبسبِ العمل: يقال. قَدره وعدده: حسب الشيِء«): املعجم الوسيط(مما جاء يف 
  ».األجر على حسبِ املصيبة«): أساس البالغة(وجاء يف 
  ».أي على قدرِه وعلى وفْقه: حسب ما ذُكر«): حميط احمليط(وجاء يف 

  ».أي على وفاقه وعدده: ليكن عملك حبسبِ ذلك«: اجاء أيضو
  .على حسبِ ما يقتضيه املقام: ويقال على الصواب

  .على قدر احلاجة، وحبسب الضرورة: كما يقال
  .األجر حسب العمل: ، فيقولون)الباء(و ) على(ويغفل كثري من األدباء حريف اجلر 
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ما تستعمل يف غري  اكثري) حسب(مية املعاصرة، أن وقد الحظت يف الكتابات العل
  :منها، ما يالئم السياق مما يلي الًأن يوضع بد الوجه اجليدحملّها املناسب، وأن 

عبقً اتبفْقً الِـ، طالِـ، و جب، بناًء على، استنادوبـ،  الًإىل، عم الِـ، مبقتضى، مب
  … خلمن، إ اانطالقً

 بينما - ٢٢
  ».تكون ظرف زمان مبعىن املفاجأة، وهلا صدر الكالم: بينما«): عجم الوسيطامل(جاء يف 

  .هلا الصدارة يف اجلملة، أي جيب أن تكون يف بدء الكالم) بينما(ذن، إ
  .بينما زيد جالس، دخل عليه عمرو: يقال

  .أحسن إليك زيد بينما أنت أسأت إليه: وال يقال
  ).أما أنت فأَسأْت إليه: أو(يف حني أسأت أنت إليه / أحسن إليك زيد، على حني: وإمنا يقال

٢٣ -  فَدني دففُذُ - ننفَذَ ين 
ويف » .فَنِي وذهب: اونفاد انفد الشيُء ينفَد نفَد«): املعجم الوسيط(جاء يف 

حر قَبلَ أَنْ تنفَد لكَلمات ربي لَنفد الْب الَو كَانَ الْبحر مداد قُلْ[ :العزيز التنـزيل
  .]١٠٩: الكهف[ ]كَلمات ربي

نفَذَ الكتاب : يقال. مضى: اونفاذً انفَذَ األمر ينفُذُ نفُوذً«): املعجم الوسيط(وجاء يف 
فيه إىل مكان كذا؛ : وصل إليه؛ وهذا الطريق ينفُذُ إىل مكان كذا: إىل فالن يصل باملار

  ».رج منه إىل اجلهة األخرىخ: ونفَذَ فيه ومنه
  !اخللط بني الفعلني؟ -بعد هذا  - فهل جيوز 

 حافَة حافات - ٢٤
، كما )حافَات(بالتخفيف، أي بفاٍء غري مشددة، وتجمع على ) حافَة(تلفظ كلمة 

وال جيوز مجعها على . ساعات، ودارات، وطاقات: تجمع ساعة، ودارة، وطاقة، على
، خاصة )مواد(على حواس، ألن هذه تلفظ بالتشديد، مثل مادة حواف، كما جتمع حاسة 

)خواص( ةداب ،)دواب( ةعام ،)عوام...(  
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  .حيف، وحيف: مجع تكسري على) حافَة(وتجمع 
  :قال الشاعر

  لَـذَّاا  منرب كأسٍ زاد 
 

  !أثر األفـواه يف حافاـا   
 

  .اازاد شيئًا من لذّ: املعىن: هنا تبعيضية) من(
 السوِية، واملستوي، واملستوى –٢٥

املستوي؛ املعتدل ال إفراط فيه وال تفريط؛ : السوي«): املعجم الوسيط(جاء يف 
وفالنةُ إنسانةٌ ). وهم أسوِياء(فالنٌ إنسانٌ سوِي : يقال» .العادي ال شذوذ فيه؛ الوسط

  .أي تامة اخلَلْق والعقل: وامرأةٌ سوِية. سوِية
  ).أي اإلنصاف(» االستواء واالعتدال؛ العدل والنصفَة: السوية«): الوسيط(وجاء يف 

  !متماثالن: أي على استواء، أي مها مستويان فيه: مها على سوية يف هذا األمر: يقال
: وجاء فيه. إذا كانت مستوية: وأرض سويةٌ. أي بالعدل: وقسمت الشيَء بينهما بالسوِية

هو الذي إذا أخذت فيه أي نقطتني، كان املستقيم الواصل بينهما : سطح املستويال«
  .، بكسر الواومستوِيات: وجيمع على. فهو إذن كسطح املاء الراكد» .عليه امنطبقً

  .كتبت على سطحٍ مستوٍ. امستوِي ارمست سطح. هذا سطح مستوٍ: يقال
الدرجة واملكانة اليت : املُستوى«): لوسيطاملعجم ا(وجاء يف الطبعة الثالثة من 

  ».استوى عليها الشيُء
ويجمع املستوى على مستويات، بفتح  ».استقر وثبت: استوى«ومن معاين فعل 

  !).سوية الطالب: ال(جيب رفع مستوى الطالب : فالصواب أن يقال .الواو
  !).اهذا خطأٌ وقعت فيه قدميسويات الطاقة؛ و: ال(حساب مستويات الطاقة يف الذَّرة 

  !منخفضٍ ، انطلق من مستوىابلغ مستوى رفيعرفيع،  هذا مستوى
 بوساطة/ بواسطة / بـ  - ٢٦

  ):باء االستعانة(إذا أراد الكاتب إبراز وسيلة إيقاع الفعل، عداه بـ 
كتبت بالقلم؛ سافرت : الداخلة على األداة أو اآللة اليت أوقعت الفعل، حنو •

  .لسيارة؛ حفرت باملعولبا
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جنحت بفضل اهللا؛ أجنزت العمل بعون اهللا؛ : الداخلة على مصدر فعلٍ آخر، حنو •
  .حدث الصلح بيين وبينهم بتوسط فالن؛ سقيت األرض بوساطة النواعري

]: اووسوطً[وسطَةً  اوسطَ الشيَء يِسطُه وسطً«: ويف غريه) املعجم الوسيط(جاء يف 
ووسطَ القوم ). وهي واسطة( واسطوسطَ القوم واملكانَ فهو : يقال. يف وسطهصار 

  ».توسطَ بينهم باحلق والعدل]: أي وسطَ الرجلُ قومه ويف قومه[ وساطةًوفيهم 
  .والواسطَ هو املتوسط. فالوساطة مصدر، وكذلك التوسط

  ».اجلوهر الذي يف وسطها: واسطة القالدة«): املعجم الوسيط(وجاء يف 
  ».ذكر فالنٌ أن أباه كان الواسطة بينهما«): أمايل املرتضى(وجاء يف 
يف االستعمال عن موصوفها، فغلَبت  الكنها انقطعت أحيان. يف األصل صفة والواسطة

  .، واستعملها النحاة ذا املعىن)أداة واسطة(عليها االمسية، وأُنزلت منزلة األمساء بتقدير 
  .املتوسطة: أي» الواسطة للقالدةاجلوهرة أو الدرة «: »واسطة القالدة«فاألصل يف 

أي كان أبوه الوسيط أو األداة الواسطة بينهما، «): األمايل(والتقدير فيما جاء يف 
  : يقول ابن مالك يف ألفيته، ».وهذا جماز

  التابع املقصود باحلُكم بـال 
 

  واسطة هو املسـمى بـدالْ   
 

*  *  *  
ألن املتعدي إذا استوىف معموله الذي يتعدى إليه بنفسه، مل : ويقول ابن اخلشاب
  .يتعد إىل غريه إال بواسطة

وأبو البقاء من تعلم . اكثري) بواسطة(كلمة ) كُلّياته(واستعمل أبو البقاء الكفوي يف 
الفعل : ٢٣٥اجلزء اخلامس ص  من ذلك قوله يف. وسعةَ اطالع ايف العربية واستبحار اتبسطً

  .املنفي ال يتعدى إىل املفعول املقصود وقوع الفعل عليه إال بواسطة االستثناء
النصب على االستثناء إمنا هو بسبب التشبيه باملفعول ال باألصالة، : ٢٤٤ويف ص 

  .، وأما إعراب البدل فهو باألصالة وبغري واسطة)إال(وبواسطة 
أخربهم اهللا تعاىل ): ٢٨٠يف خمتصر منهاج القاصدين، ص ( وقال اإلمام ابن قُدامة
  .بكالمٍ مسعوه بواسطة رسوله
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: كما وضعه جممع القاهرة فقال) الواسطة(تعريف ) املعجم الوسيط(وقد أورد 
  ».ما يتوصل به إىل الشيء: الواسطة«

! هو األفضلإذا أمكن االكتفاء بباء االستعانة ألداء املعىن بوضوح، فهذا : واخلالصة
وإذا دعت احلاجة إىل إبراز األداة أو الوسيلة اليت حدث وقوع الفعل ا، استعملت 

  .الواسطة أو الوساطة

 الفَترة - ٢٧
النَ بعد شدة، أو سكَن بعد حدة : افَتر يفْتر فُتور«): املعجم الوسيط(جاء يف 

أي . ]٢٠: األنبياء[ ]لَ والنهار ال يفْترونَيسبحونَ اللَّي[ :العزيز التنـزيلويف » .ونشاط
  .ال يضعفون عن مداومة التسبيح

  .الضعف واالنكسار: الفترة«: اأيض) الوسيط(وجاء يف 
  .مستحسن ضعففيه : طَرف فاتر): فتر(وجاء فيه 
  .فترةتابعه مع : واتر الشيَء): وتر(وجاء فيه 

يا أَهلَ الْكتابِ قَد [ :العزيز التنـزيلويف » . أو نبِييناملدة تقع بني زمنني: والفترة
   .انقطاع من الرسلأي  ]١٩: املائدة[ ]جاَءكُم رسولُنا يبين لَكُم علَى فَترة من الرسلِ

: وهو من إعداد جممع اللغة العربية بالقاهرة) معجم ألفاظ القرآن الكرمي(وجاء يف 
  ».مضي مدة بني رسولني :فَترة«

إذا سكَن عن  اأجِد يف نفسي فَترةً وفُتور«: للزخمشري) فتر/أساس البالغة (وجاء يف 
  . ضعف: أي» فالنٌ علَته كَبره، وعرته فَتره: وتقول. حدته والنَ بعد شدته

  ».زمن سكوا بني نوبتني: فترةُ احلُمى«): الوسيط(ويف 
وكل حال للسكون . وانقطاع اجلد أو النشاط فيها إذن مدةٌ تتميز بالفتور فالفترة

بني حالني من احلدة أو اجلد أو االجتهاد فهي فترة، طالت أم  تتوسطأو االنقطاع 
  .وكل حال من الشدة أعقبتها حال من الضعف أو اللني فقد آلت إىل فترة. قَصرت

من األزمنةكأ اومن اخلطأ حسبان الفترة زمان زمان ي !  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٣٥ -  
 

: وشرح هذا القول اإلمام ابن قُدامة فقال» .كونوا جدد القلوب«: قال ابن مسعود
كنت إذا اعترتين فترةٌ «: ونقل ابن قُدامة قول بعضهم» .كناية عن عدم الفترة يف العبادة«

  ».يف العبادة، نظرت إىل وجه حممد بن واسع وإىل اجتهاده
وتكون … كان الشابان يتحادثان ومها ميشيان «… : الطنطاويوقال الشيخ علي 

  ».فترةٌ يصمتان فيها فال يسمع إال وقْع أقدامهما
مث لتعلمن أنه إن «): ١٤٦/كتاب املساكني (وقال مصطفى صادق الرافعي يف 

رةٌ عن رجلٍ من الناس، فقريرِ فَتاكانت للقَد ال أو بني ذلك، فما هي غَفْلةٌ و اأوغني
مد له يف الغي مدة، ولعلّ الرجل إمنا يجِزعالًطوي ام«…  

  .كانت السنوات ما بني احلربني العامليتني فترةً للمتحاربني: ولنا أن نقول
  .وكان عقد الثالثينيات املنصرم فترةً لالقتصاد العاملي، أصابه فيها ركود - 
  .ن عناء العملأمضى فالنٌ على شاطئ البحر فترةً استراح فيها م - 
  .تتضمن السنةُ اإلنتاجية يف معظم الشركات فترةً خمصصة الستجمام العاملني - 
  .توقفت السفينة يف املرفأ فترةً للتزود بالوقود واألغذية الطازجة - 

  :الً؛ فيقولون، مثاواسع ا، يف غري ما وضعت له، شيوع)الفترة(وقد شاع استعمال 
١  - ارهيستقبل ا/ عقد املؤمترسيمن  الفترةيف … جتري مقابلة املرشحني/ ملعرض زو

٦/١٩٩٩/ ٥- ١.  
  .٦/١٩٩٩/ ٥- ١يف املدة من … سيعقد املؤمتر، إخل: أقول
  …جيب مراقبة ذلك يف فترة إزهار النبات - ٢

  ].املدة واحلني: التارة، أي: من معاين الطور. [مراقبة ذلك يف طَور إزهار النبات: أقول
  .إال لفترة حمدودة ال تسطع النجوم - ٣

تكون خالهلا يف حالة ثَوران (مدة حمدودة / برهة / ال تسطع النجوم إالَّ حقْبة : أقول
  !).ال فتور
الطاقة اليت تشعها النجوم يف أحسن فترات وجودها تأيت من تفاعالت اندماج  -  ٤

  .نوى اهلدروجني
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  …مراحل وجودها/ طوار أ/ الطاقة اليت تشعها النجوم يف أحسن أوقات : أقول
  .كثيف إىل جنوم يف فترة قصرية) كذا(واجلزء اآلخر من غاز ارات حتول بشكل  -  ٥

  .زمنٍ قصري/ بشدة إىل جنوم يف مدة  اواجلزء اآلخر من غاز ارات حتول متكاثفً: أقول
  .بية عناية خاصةوإيالء الفترات التدري(!) على الطالب بذل اجلهد أثناء فترة الدراسة  - ٦

مدة الدراسة، وإيالء األوقات / على الطالب بذل اجلهد أثناء الدراسة : أقول
  .أوقات التدريب عناية خاصة/ التدريبية 
  …حدث من فترة أن اكتشف أحد الباحثني - ٧

ألن جمرد استعمال الفعل ) …أو من مدة / حدث من فترة(ال معىن لِـ : أقول
من  االكاتب مزيد/ فإذا أراد املتكلم . قبل زمن التكلم املاضي يعين أن احلدث جرى

أو ) …الًأيام مث ٣حدث قبل (التحديد، وجب عليه تعيني الزمن املنصرم بعد احلدث 
  …قبل مدة قصرية، إخل/ قبل أيام قليلة / اقريب/ احديثً/ ادميجرى ق: إضافة كلمة معبرة

  ... زارين منذ فترة قصرية - ٨
  … اقريب/  ازارين حديثً... قبل مدة قصريةزارين : أقول
  !الشباب على األقل فترةجيب العناية بذلك يف  - ٩

الشباب مرحلة من ! [أتتميز مرحلة الشباب بالفتور أم باحليوية والنشاط؟: أقول
هم الذين يعيشون ) الشابات(والشبان والشواب . العمر تلي الطفولة وتسبق الرجولة

  .اويجمع الشاب على شباب أيض ].مرحلة الشباب
جملة جممع (مما جاء يف مقال الدكتور البدراوي زهران  اولعل من املفيد أن أُورِد شيئً

  ):١٩٩٣لعام  ٧٢القاهرة، العدد 
  :بل هلذا وجدت لألوقات كلمات خمتلفة على حسبِ الطول والقصر يف املدة... «

 اللمحةأو  اللحظةد الزمن، وتنطوي فيها شاملة جلميع املقادير من امتدا فاملدة
، والفترة للمدة املعترضة بني وقتنيللوقت الطويل،  والردح والربهةللوقت القصري، 

للداللة على  والزمنللزمن املعهود املقترن مبناسباته،  والعهدللزمن املقصود املعين،  واحلني
  ».األزمنة والعهود واألحيانللمدة احمليطة جبميع  والدهرجنس الوقت كيفما كان، 
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!) مل يصفْها بالطول(» .املدة من الزمان: البرهة«): املعجم الوسيط(جاء يف : أقول
املدة الطويلة من الزمان، : البرهة«): الذي أصدره جممع القاهرة(وجاء يف املعجم الكبري 

هة. أو هي أعمرهة: البررهةً من الدهر: يقال. البعنده ب أقمت.«  
  ».أقام هنيهةً: يقال. القليل من الزمان: اهلُنيهة«): الوسيط(وجاء يف 
  .الساعة واحلني: الفَينة . املدة واحلني :التارة: وجاء فيه

قْبة«: اوجاء فيه أيضج. (أو السنة. املدة ال وقت هلا: من الدهر احل (قُوبوح قَبح.  
اوجاء فيه أيض :»واحلُقُب ج). (سنة أو أكثر ٨٠(ة الطويلة من الدهر املد: احلُقْب (

  ».أحقاب/ حقاب
حلة«: اوجاء فيه أيضن: املَرزِلَياملسافة يقطعها املسافر يف حنو يوم، أو ما بني املن.«  

  ).قدرٍ من الزمان(وعلى اخلصوص ) قَدرٍ حمدد من الشيء(وتستعمل املرحلة اآلن مبعىن 
شباب، مرحلة الرجولة، مرحلة الكهولة، مرحلة مرحلة الطفولة، مرحلة ال: يقال
  …الشيخوخة
  …اجلامعية/ الثانوية/ اإلعدادية / مرحلة الدراسة االبتدائية : ويقال

  ».السنبةكالربهة واحلقبة، وهي : من الدهر السبة«): منت اللغة(وجاء يف معجم 
  ».واجلمع آوِنة. دجاء أوانُ الرب: يقال. احلين: اَألوانُ«): الوسيط(وجاء يف 
  .»لغة العرب«استفدت عند إعداد هذه الفقرة من كتاب األستاذ صالح الدين الزعبالوي : مالحظة

٢٨ -  ذْف اجلارح -  النصب 
وبعضها مساعي ،حذفت العرب حرف اجلر يف مواضع، بعضها قياسي.  

  ).أنْ(و) أنّ(حذف اجلار قبل  :القياسي فمن
وأصل . أنك عامل؛ وال بد أنك ذاهب، وال حمالة أنك آت ال شك: يقال على الصواب

 .ال شك يف علمك، وال بد من ذهابك، وال حمالة من إتيانك: الكالم لو قيل على املَصدر
: العزيز التنـزيلويف ... ال شك يف أنك عامل؛ وال بد من أنك ذاهب: ولك أن تقول

  .هلم النارأن  منال جرم : أي. ]جرم أنَّ لَهم النار ال[
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  .رسول اهللا اأشهد أنْ ال إله إالَّ اهللا، وأنّ حممد: تقول
  .رسول اهللا اأشهد بأنْ ال إله إالَّ اهللا، وبأنّ حممد: أي

  ... يف أنْ يطَّوف: ... ، أي]فال جناح عليه أنْ يطَّوف ما[: العزيز التنـزيلويف 
اوفيه أيض :]نم ماَءهوا أَنْ ججِبعورمن أنْ جاءهم/ عجبوا لِـ : ، أي]٤: ص[ ]ذ…  
: أي. أنا راغب أنْ ألقاك، وطامع أن تحِسن إىل زيد، وحريص أنْ أصلك: وتقول

  .أنا راغب يف أن ألقاك، وطامع يف أنْ تحِسن إىل زيد، وحريص على أنْ أصلك
 لقائك، أنا راغب يف: تقول). أنْ(ولكن ال يحذف اجلار إذا جعل املصدر مكان 

  .وطامع يف إحسانك إليه، وحريص على صلَتك
  :الظرفية الزمانيةالنصب على : ومن القياسي

  :، حنواأم خمتص ا، سواٌء أكان مبهماإذْ ينصب ظرف الزمان مطلقً
حين ترليلةً، على شرط أن يتضمن معىن /  اس تيف(مدةً، ونِم!(  

يف الصباح، يف (، مساًء ا، ظهرااءين صباحج). يف الليل( الًقدمت من سفري لي
  ).…الظهر، يف املساء

املكان يف ظروف  - الذي تتعدى به األفعال الالزمة  - سقوط اجلار : ومن القياسي
مكان، ناحية، جهة، جانب، فوق، : ، مثل)لكل بقعةوتعرف بكوا صاحلة ( املُبهمة

  …حتت، ميني، مشال، أمام، خلف، أسفل
  .على الظرفية ألا من الظروف املبهمة) أمام(أمام قصر العدل، فتنصب  مررت: تقول

  .مع ظروف مكان خمتصة» نزع اخلافض« :ومن السماعي
غري (اجلار على الظروف املختصة  دخولواألصل الذي قرره مجهور النحاة هو 

  .ألا ظرف خمتص) الدار(على ) بـ(مررت بدار فالن، فتدخل اجلار : تقول). املبهمة
: ، حنومع ظروف خمتصة )حذف اجلارأي (وقد شذّت مواضع نزع فيها اخلافض 

أو السوق أو املسجد لَ الدارخد .الشام وسكن ،لَ البلدزفقالوا إن النصب هنا على … ون
 اتساإسقاط اجلارمكان خمتصةألن هذه املواضع هي ظروف [ اعواألصل فيها اجلر ، [

  :من ذلك قول جرير! فال يقاس عليها مساعوإا 
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  تمرون الديار ومل تعوجـوا 
 

   إذن حـرام كالمكم علـي  
 

، ا، فهو منصوب إذن على نزع اخلافض اتساعامبهم اوليس ظرفً) الديار(فنصب 
  .مترون بالديار أو على الديار: هوأصل. ألنه على نية اجلر
  :بن جؤية وقولُ ساعدة
  يعِسـل متنـه   ز الكفهلَدنٌ بِ

 

  الثعلـب لَ الطريقسفيه، كما ع  
 

سار يف سرعة : عسلَ الثعلب). [غري مبهم(، وهو ظرف خمتص )الطريق(فنصب 
  ].واضطراب

  :من ذلك. صبتمعربة، عدل ا إىل الظرفية فن أمساٌءوهناك 
وقد عدل ذا االسم املفرد إىل . هذا هو األصل. وهو الفرجة بني الشيئني: اخلَلَلُ

وقد جمع اخللل على ). أرى خلَلَ الرماد وميض نار: (فقال نصر بن سيار. الظرفية
  .]٥: اإلسراء[ ]فَجاسوا خاللَ الديارِ[: ونصب يف اآلية). خالل(

  . أنفذْت درج كتايب، وطَي كتايب، وثني كتايب: اجاءا ظرفني أيض فقد: طَي وثني
يِه)على األصل( اولكن يقال أيضنه، ويف ثأنفذته يف درجِ كتايب، ويف طي ،.  

يف قول الشاعر  اظرفًولكنها جاءت . استعمال االسم) ثين(مجع ) أثناء(واستعملت 
  :اجلاهلي عمر بن ماجد

  وى ويوقظـه اخلَنـا  ينام عن التق 
 

  فيخبِط أثنـاَء الظـالم فُسـول    
 

يف كالم بعض األئمة اوجاءت أيض:  
  …فموضعها أثناَء الكالم): شرح الكافية(قال الرضي يف 

  .ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناَء ذلك): مقدمته(وقال ابن خلدون يف 
  .املنظر الوسيم تراسلُ مشيوللنسيم أثناَء ذلك ): نفْح الطيب(وقال ابن الدباغ يف 

نمالشيِء وداخله: الض كتايب ): ضمن/لسان العرب(وجاء يف . باطن ه ضمنوأنفذْت
  .يف طَيه: أي

فْقالشيِء: الو فقالشمس: يقال. ما الَءمه: و طَلَعت فْقعنده و كنت : أي حني
  .طلعت أو ساعةَ طلعت
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  .وفْق املصلحة/ صلحة أُنفق املالُ على وفْقِ امل: ويقال
بالشيِء: احلَس به: حسربِ: يقال. وعدده قدسعلى ح بِ/ األجرسالعمل/ حب بسح.  
ملؤلفه األستاذ صالح ) مسالك القول يف النقد اللغوي(لالستزادة انظر : مالحظة

  .بأن معظم مادة هذه الفقرة مقتبس من هذا الكتاب اعلم. الدين الزعبالوي
٢٩ -  حراو - حراوت 

»حلُ بني العملني: يقال. فعلٌ الزم» راولَ هذا مرة وهذا مرة: راوح الرجعم . حراو
: ومنه اإليعاز العسكري. يعمل هذا مرة وهذا مرة: بني رِجليه، وبني جنبيه وأمثال ذلك

»راوِح ،كلَ املاشي» !مكانعرجليه بالتناوب ف ه، وحيركمكان اجلندي ملزأن ي إذا أُريد.  
وعندئذ ) بار(، ٢سم /كغ ٦٠و ٥٠راوح الضغطُ بني : أن يقال -  اجماز - وميكن 

  !.٦٠، وتارةً أخرى ٥٠يفهم أن الضغط كان تارةً 
التعبري عن أن الضغط كان متغري ال  اأما إذا أُريدفيمكن القول٦٠- ٥٠يف ا ، :

  .٦٠- ٥٠يف اال  ا، أو كان الضغط واقع٦٠و ٥٠تقَلَّب الضغط بني 
»حفعلٌ من أفعال املشاركة » تراو)اأي يشترك فيه اثنان فصاعد .(اوهو يأيت متعدي 
: ايت الزمويأ. تعاقبت عليه: تعاقباه؛ تراوحته األحقاب: تراوح الرجالن العملَ: فيقال

  .تتعاقبان به: فالنٌ يداه تتراوحان باملعروف
، والفاعل )تراوح اجلو بني احلَر والبرد: (جممع القاهرة أن يقال(!) ومع ذلك، أجاز 

فقط هنا واحد :اجلو !اواملعىن أنه كان تارةً حار؛ وأن يقالا، وتارةً بارد) : عرتراوح الس
واملعىن أنه كان تارةً ! السعر: واحد فقط اوالفاعل هنا أيض، )بني االرتفاع واالخنفاض

امرتفع اوتارةً منخفض.  
كانت : (ما يؤديه قولنا) ٤٥ْو  ٣٥ْتراوحت درجة احلرارة بني : (فهل تؤدي العبارة

  ؟)٤٥ْو ٣٥ْتقَلَّبت درجة احلرارة بني : أو!! ؟)٤٥ْو ٣٥ْدرجة احلرارة بني 
تتراوح درجة : (، عن القول)٤٥ْو ٣٥ْقع درجة احلرارة بني ت: (ثُم أال يغين قولُنا

  ؟)٤٥ْو ٣٥ْاحلرارة بني 
  ؟)درجة احلرارة هي بني كذا وكذا: (أو حىت قولنا
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 التقومي والتقييم - ٣٠

  :جاء يف معاجم اللغة
  ).منت اللغة(جعله يستقيم ويعتدل  :ثقَّفه: قوم الشيَء -١

  ).حميط احمليط(عدله 
م املُعوججه : قووله وأزال عالوسيط(عد .(  
  ).الوسيط(سعرها وثَمنها : قوم السلعة
  !).جماز/ منت اللغة (قدر مثنها وسعره : قوم السلعة

  ).لسان العرب(قدرها : قوم السلعة واستقامها
  ).أساس البالغة(قوم املتاع واستقامه 

  :وعلى هذا يكون معىن التقومي
  …تقومي األسنان: يل، حنوالتعد -أ 

 تها اعتـدلتمإن الغصون إذا قَو  
 

  تــه اخلشــبموال يلـني إذا قو  
 

تقومي األخالق، تقومي : يف بعض التعابري، حنو) التقومي(ومن هذه البابة استعمال 
  .، تقومي التيار الكهربائي املتناوب)أي اللغة(اللسان 

  :ومنه: التقدير - ب 
  ).حميط احمليط+ الوسيط (بالسنني والشهور واأليام  حساب الزمن: التقومي

بيان طوهلا وعرضها  -) الوسيط(تعيني مواقعها وبيان ظواهرها : تقومي البلدان
  ).حميط احمليط(

  ما قومتك ملـوك أرضٍ قيمـةً  
 

 ــومي ــر التق ــت وقص إال ارتفع  
 

  )العباس بن األحنف(
  ).اللسان(مثن الشيِء بالتقومي : القيمة -٢

  ).الوسيط(مثنه : قدره؛ قيمة املتاع: قيمة الشيء
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، حممد خليفة التونسي )أضواء على لغتنا السمحة(انظر كتاب  [مثة قاعدة صرفية مطّردة 
  .إذا وقعت الواو ساكنةً بعد حرف مكسور، قُلبت ياًء لتناسب الكسرة اليت قَبلها]:  ٢١٢/

ميزان، ميقات، : ى وزن مفْعال بقولناأمساًء عل) وزن، وقَت، وعد(فنصوغ من 
  !موزان، موقات، موعاد: وال نقول. ميعاد

للقاعدة  اطبقً - مث نقول . ا؛ عاد يعود عودا؛ دام يدوم دوماقام يقوم قوم: ونقول
وجنمعها على؛ قيم، ديم، . ، عيد)الًاملطر يدوم طوي(قيمة، ديمة  - الصرفية السابقة 

واملطّرد يف االشتقاق من هذه األلفاظ وحنوها، الرجوع إىل أصل احلرف يف الفعل . أعياد
. كاألصل ا؛ بإعادة الياء واواقومت الشيَء تقومي: نقول) قيمة(فإذا اشتققنا من . الثالثي
  .الًدام طوي ادومت السماُء، مبعىن أنزلت مطر: ونقول

السماء: (حرف العلّة هذا، فقالوا النظر إىل أصل اولكن العرب أمهلوا أحيان متيد (
إذا شهدوا العيد، ومل ) عيد الناس: (وقالوا). دومت السماء: (، مثلما قالوا)دمية(من  اأخذً
  )].العيد(ال من ) العادة(لتوهم أا من  اوذلك دفع) [عود الناس: (يقولوا

، وأورد بيان القيمةمبعىن  التقييمال استعم ١٩٦٨وعلى هذا جوز جممع القاهرة سنة 
  .قدر قيمته: اقيم الشيَء تقييم): الوسيط(يف معجمه 

٣١ - صاخاصةً، خصوصيصصى، اخليصخ ، 
خبالف [للغة مساعية، تعرف بالرجوع إىل املعاجم وكتب ا مصادر الفعل الثالثي

واخلماسي والسداسي، فهي قياسية؛ وشذّ بعضها عن ) ارد واملزيد(مصادر الرباعي 
  ].القاعدة وخالف القياس

 -كما نرى  - له ) ضد عم: اوخصوص اخص الشيُء يخص خصوص(والفعل الالزم 
  .مصدران

  :أمهها! ا، له أحد عشر مصدرمبعىن فَضله دون غريه وميزه) خصه(والفعل املتعدي 
صه خصخه ياخص صوصى وخاصةً اوخيصصةً وخيصوصويرى بعض اللغويني . وخ

  .كالعافية) فاعلة(اسم مصدر، أو مصدر جاء على ) خاصة(أن 
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على  اينصب خصوص]. (بالواو أو بال واو. [العنب اخصوص) و(أُحب الفاكهة : تقول
  )األطفالَ الصغار اسر األوالد باللَعب خصوص: فعله، وما بعده مفعول به أنه مصدر نائب عن

  ].بالواو أو بال واو. [خاصةً العنب) و(أُحب الفاكهة : وتقول
  ].مبتدأ مؤخر: العنب[أُحب الفاكهة وخباصة العنب : وتقول

خاصة أبو إذا ذُكر الصاحلون فَبِ: سمع ثعلب يقول«): خص/ اللسان (وجاء يف 
علي بكر، وإذا ذُكر األشراف فبخاصة.«  

فعلت هذا خصيصى لك، : (، وهذا خطأ صوابه)لك افعلت هذا خصيص: (ويقولون
اأو خاصا، أو خصوصصفَه زائدة ) خصيصى(ذلك أن املصدر ). ا، أو خن ألن أَلونال ي

  ).خص(وليست من أصل الكلمة 
  ).سلم(تنون ألن ألفها ليست من األصل  ال) سلمى(وكذلك 

، وهذه )من هو أخص من اخلاص: اخلصيص: (على أن يف اللغة كلمة أخرى هي
ملؤلفه مجال الدين ياقوت ) أسرار احلكماء(من كتاب  ١٠جاء يف الصفحة : الًفمث! تنون

ال الدين وكان مج: وقال عنه ابن تغري بردي«): ه٦٩٨تويف (املستعصمي البغدادي 
صيصأي»عند أستاذه اخلليفة املستعصم باهللا العباسي اياقوت خ ، :اكان مجال الدين أثري 

  .عند اخلليفة، ومن أخص خاصته
  :وهناك مصادر أخرى على وزن فعيلى، منها

زه بزبي هقرين زى ابيزةً وبِززه: وبغَلَب.  
ترامي اترامى القوم ياورِم :هم بعضمى بعضف يف . [ارا(تكتب األليا ) رِمقائمةً أل

  !].مسبوقة بياء
انفصل (تراموا مث حتاجزوا : كانت بني القوم رِميا مث صاروا إىل حجيزى: ويقال

  ).بعضهم عن بعض

٣٢ -  واالختصاصي واإلشعاعي -املختص عاملُش 
  :نسوبات إىل املصادر، كالواردة يف القائمة التاليةإذا تأملنا بعض أمساء الفاعلني وامل
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 املنسوب إىل املصدر املَصدر اسم الفاعل الفعل
 تعليمي تعليم معلِّم علَّم
 إداري إدارة مدير أدار
 تدريبِي تدريب مدرب درب
 قضائي قضاء قاضٍ قضى
 ابتدائي ابتداء مبتدئ ابتدأ
 اختصاصي اختصاص خمتص اختص
 ختصصي تخصص متخصص تخصص
عأَش عشإشعاع م إشعاعي 

فال . استعمال املنسوب إىل املصدر يف مقام اسم الفاعل -  اغالب - جند أنه ال جيوز 
  !من قاضٍ الًقضائي، بد: وال! من معلّم الًفالنٌ تعليمي، بد: أحد يقول

! صلة بعلْم االقتصاد، ال أنه مقتصد فالنٌ خبري اقتصادي، فاملقصود أنه ذو: وإذا قيل
إنه إحصائي، فاملعىن أنه ذو صلة ) …منهجٍ، أسلوبٍ، (وإذا قيل عن شخصٍ أو شيٍء 

  !ال أنه محصٍ يحصي... بعلم اإلحصاء، أو قائم عليه، أو يرمي إليه، أو
  .مشفى ختصصي/ معهد / تدريب/ كتاب : يقال على الصواب

  ].ينتسب إليه الطالب/ الذي ينتمي[؛ الفرع التخصصي صصيتعليم خت: ويقال
  ؟)ـب/متخصص يف(أو ) يف/خمتص ـب(من  الًبد) اختصاصي(فهل مثة مسوغ الستعمال 
  ).وعلي هذا من املتخصصني بعلْم النجوم: (قال القفطي يف ترامجه

  سلَّ خصيتيه؛: وخصاًء اخصي - خصاه : جاء يف املعاجم
  ):القاموس احمليط؛ تاج العروس؛ منت اللغة(يف بعض املعاجم وجاء 

  !).جماز( اواحد اتعلَّم علم: أخصى الرجلُ
  !!!).ال أَخصائي) (إِخصائي(، والنسبة إليه )إخصاء(ومصدر أخصى هو 

فما بالُ قومٍ يتركون املتخصص واملختص، بل واالختصاصي، ليستعملوا اِإلخصائي، 
  !!يذَكِّر باخلصاء؟وهو لفظٌ 
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منبع مشع، منبع : مع اسم الفاعل، حنو -  اأحيان - يستعمل املنسوب إىل املصدر 
وإن كانت ) إشعاع(ذلك أن كلمة . إشعاعي، مع اختالف يف املعىن ال خيفى على املتأمل

ايف األصل مصدرغالب جرخدريتها  ا، تصث(يف االستعمال عن مالداللة على احلَد (
اإلشعاع هو الطاقة اليت تنتشر يف الفضاء أو يف وسط : (وبالفعل. وتنجذب إىل االمسية

  ).مادي، على هيئة موجات أو جسيمات
  !.فاملقصود، إذن، باملنبع اإلشعاعي هو، يف الواقع، منبع اإلشعاع

 !)ساعي: ال(كيلو واط ساعة  - ٣٣
أنه ) يف مجمع اللغة العربية بدمشق اوكان عضو(حدثين األستاذ وجيه السمان رمحه اهللا 

-kilowattأو  kilowatt-heureمقابل ) كيلو واط ساعي(سنة مصطلح  ٥٠أدخل قبل حنو 

hour (وأبدى يل أسفه لذلك، . حني وضع كتاب الفيزياء لطالب شهادة الدراسة الثانوية
 kWhلرأي، ألن وأنا أوافقه يف هذا ا. كيلو واط ساعة: ألنه رأى بعد مدة أن الصواب هو

وأقترح . واحدة ساعةواحد خالل  كيلو واط هو الطاقة املنتجة أو املستهلكة جبهازٍ استطاعته
  .وإشاعته يف الكتب واملقاالت العلمية) كيلو واط ساعة(استعمال هذا املصطلح 

 )الطاقة(النسبة إىل  –٣٤
إىل الطاقة كالنسبة إىل ، ألن النسبة !)طاقَوِي: ال) (ختطيطٌ طاقي: (الصواب أن يقال

  ). ساعي(الساعة 
إذا  -تحذف تاء التأنيث، ويلْحق آخر املنسوب : هي النسبوالقاعدة الكلية يف 
ق الشرط وبعبارة أخرى، إذا حتق. ياٌء مشددة مكسور ما قبلَها -  اكان حرفه األخري صائت

  .املذكور، ال تظهر الواو قبل ياء النسب
 )١٠٥انظر الفقرة ( مائة/ مئة  - ٣٥

بفتح امليم، ) ماءه(بعضهم  وينطق به ،)مائة: (يكتب هكذا) ١٠٠(ال يزال العدد 
وعدم وضع ) ألسباب تارخيية(وسبب اخلطأ يف النطق هو زيادةُ األلف )! ماء(كأنه مؤنث 

، فهذه الكتابة تقتضي كسر امليم، ) مئة (والصواب أن تكتب هكذا . كسرة حتت امليم
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وقد أقر مجمع اللغة العربية يف . ، وال جمال عندئذ لتشويه لفظها»، رئة فئة«وزن  على
وأجاز امع فصل األعداد من . والتزام ذلك) مائة(حذْف ألف  ١٩٦٣القاهرة سنة 

  .خمسمئة: خمس مئة، أو: تقول). مئة(عن ) تسع(إىل ) ثالث(

 إذَنْ - ٣٦
ولكن رسم املصحف ال . )اإذً(: رسمت هذه الكلمة يف املصحف باأللف، هكذا

الشيخ مصطفى الغالييين، الذي ) جامع الدروس العربية(يقاس عليه، كما يقول صاحب 
الشائع أن تكتب بالنون«إن : ايقول أيض. «ا نوند يكتباويقفان عليها  اواملازينّ واملُرب

، الذي أصدره مجمع اللغة العربية )املعجم الوسيط(وقد أوردها . لن: بالنون، مثل
  !إذنْ: بالقاهرة، بالنون

 …الشفافية: املصدر الصناعي - ٣٧
، ض، اعلم علْم: عن الزمان، مثلُ اهو اللفظ الدال على احلدث، جمرد املصدر األصلي

وضخبالف مصادر بقية الثالثي مساعيةأن مصادر الفعل  ٣١وقد ذكرنا يف الفقرة … ا ،
  .األفعال، فهي قياسية

ويف هذه احلالة . (العلْم نور: ال حدوث الفعل، كما تقول االسمواملصدر قد يراد به 
  ).جيوز مجعه، فيجمع علم على علوم

جامد أو مشتق، اسم أو غري (سي، ويطلق على كل لفظ فهو قيا املصدر الصناعيأما 
ء تأنيث مربوطة، ليصري بعد هذه الزيادة ياء مشددة بعدها تا: زِيد يف آخره حرفان مها) اسم
جمرد مل يكن يدل عليه قبل الزيادة الًدا اامس فهو يدل على صفة يف اللفظ الذي . على معىن

  .صنع منه، أو على ما فيه من خصائص، أو على أشياء أخرى كما سنرى
ية، اجلاهلية، األرحي: وقد ورد عن العرب بضع عشرات من املصادر الصناعية، منها
  ...الفروسية، العبقرية، العبودية، األملعية، األلوهية، الربوبية، الوحدانية

وكثري من املصادر الصناعية قد حتولت يف األصل عن أمساء منسوبة أُنزلت منزلة 
: ، واستعملت كذلك، حنو قولكللداللة على حال املوصوف وهيئتهالصفات املشتقة 
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جوهر حال فإذا أُريد التعبري ا عن ). …ي، جزئي، كلّيإنساينّ، حيواينّ، كَمي، كيف(
النقل من «بإحلاق تاء ) مصدر صناعي(، أُحيل الوصف إىل وجمرد حقيقته املوصوف

  …اإلنسانية، احليوانية، الكمية، الكيفية، اجلزئية، الكُلِّية: حنو» الوصفية إىل االمسية
وقرر جممع اللغة . ة العلوم بالعربيةوقد أكثر املولَّدون من هذه املصادر بعد ترمج

، لسد حاجة العلوم والصناعات إىل ألفاظ قياسية صوغ هذا املصدرالعربية بالقاهرة 
  .جديدة تعبر عن معان جديدة

   من اسم املعىن عامةً؟؟ أو من املصدر األصلي امىت نصنع مصدرولكن 
كنت تبغي معىن املصدر، أو االسم،  ال معىن إلحلاق الياء والتاء باملصدر إذا: اجلواب

مبعىن اخلري، غري سائغ، واللغة تأباه، ) اخلريية(مبعىن العدل، و) العدلية(فإن اختاذ . وحسب
: ومل تقل… فَعلَ ذلك على جهة العدل، وعلى جهة اخلري: والعرب مل تجرِ به وإمنا قالت
اق الياء والتاء باملصدر أو اسم لذلك كان األصل يف إحل… على العدلية، وال على اخلريية

  .، أو تبتغي خصوصية يف داللتهايف معناه شيئً تزيداملعىن عامةً، أن 
آخر ال  ا، فال بد أنك أردت به شيئً)اإلنتاجية(فإذا قلت . مصدر الًمث) اإلنتاج(فَـ 

خدمة العائد من سلعة أو : واإلنتاجية يف االقتصاد). اإلنتاج(ميكن التعبري عنه مبجرد لفظ 
را، مقدم ايف مدة إىل نفقة إنتاجه ابوحدات عينية أو نقدية، منسوب.  

ت املوافقـمص) االتفاق(ومهـه، ويقابلـة عليـدر، وهو ما ت agreement   .
  .conventionفرياد ا صك ما اتفق عليه، ويقابلها ) االتفاقية(أما 

فتعين املذهب السياسي واالقتصادي ) اكيةاالشتر(أما . مصدر، معناه معروف) االشتراك(و
  …القائم على سيطرة الدولة على وسائل اإلنتاج وعدالة التوزيع والتخطيط الشامل

فتعين املذهب السياسي واالقتصادي ) التقدمية(أما . مصدر معناه معروف) التقدم(و
  ).التقدميون(الذي يدافع عنه أنصار التطور 

فمذهب يقوم على إشاعة امللكية، وأن ) الشيوعية(أما . مصدر معناه معروف) الشيوع(و
  ..يعمل الفرد على قدر طاقته، وأن يأخذ على قدر حاجته
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فتعين النظام ) الرأمسالية(أما . اسم، وهو املال املستثمر يف عمل ما) الرأمسال(و
  .االقتصادي الذي يقوم على امللكية اخلاصة ملوارد الثروة

) الشخصية(أما . اع وظهور، وغَلَب يف اإلنسانكل جسم له ارتف): الشخص(و
  .فالن ذو شخصية قوية: يقال. فهي جمموعة الصفات اليت متيز الشخص من غريه

فتعين التحلل من قيود القوانني ) اإلباحية(أما . أَحلَّه وأطلقه: مصدر أباحه) اإلباحة(و
  . واألخالق
ما يكون به التفكري واالستدالل، ما يقابل الغريزة اليت ال خيار هلا؛ و): العقل(و

. فهي جمموعة الصفات املميزة للعقل) العقلية(أما . وتركيب التصورات والتصديقات
خطاب إىل العقل (هناك كتاب عنوانه . [عن عقلية أخيه اعقلية فالن ختتلف كلي: يقال
  .( خطاب إىل العقلية العربية(قام وواضح أنه ال يقال يف هذا امل). العريب
  .فهي صفة ال تنفك عن الشيء وتميزه من غريه) اخلاصية(أما . خالف العام): اخلاص(و
فهي إحصاٌء مبين ) اإلحصائية(أما . عرف قَدره: مصدر أحصى الشيَء) اإلحصاء(و

  .على منهج علم اإلحصاء، حلالة تقع حتت اإلحصاء، كإحصائية السكان يف بلد ما
وقد . وزيادة) اخلصوص(تدل على معىن ) اخلصوصية(ولكن . مصدر) اخلصوص(و

  ).تاء النقل: املراد(، للمبالغةالتاء فيه : أشار األئمة إىل هذا بقوهلم
ولعل من السائغ أن نكرر قول األئمة هذا يف توجيه بعض املصادر الصناعية اليت 

  …االحتفالية واجلمالية: ، مثلااستعملت حديثً
 الكويت، احتفاهلا يف عدد كانون األول اليت تصدر يف) العريب(فقد بدأت جملة 

وتوالت الكلمات واملقاالت عن هذه . على صدورها اعام ٤٠مبناسبة مرور  ١٩٩٨
لقاء (وجرى يف الكويت ). ١٩٩٩آب (املناسبة بال انقطاع حىت تاريخ كتابة هذه املقالة 

. لة وتابعوا مسريادعي إليه من البالد العربية، الذين شاركوا يف ميالد هذه ا) األشقاء
ولعل هذه . اواحد الً، وليست احتفا)حىت اآلن(هي إذن احتفاالت استمرت تسعة أشهر 

فقد كُتب على غالف عدد حزيران )! االحتفالية(يف االحتفال تسوغ صوغ  املبالغة
  ).من عمرها ااحتفالية العريب بأربعني عام: لقاء األشقاء: (١٩٩٩
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  .فهي نظام طرق البحث) املنهجية(أما . رسومةاخلطة امل): املنهج(و
- ة لِـ(معىن  اويؤدي املصدر الصناعي أحيانكما يف املصطلحات اآلتية ) …القابلي

؛ األدائية maintainability؛ الصيانية evolvability) قابلية التطور(التطورية : الًمث
performability ةليمحكلفةتال؛ ت affordabiltiyتصاقية، النفاذية، االل …  

- اويكون أحيان صافه بكونه كذا اأخرى مصطلحر عن حالة الشيء واتمثل… يعب :
اجلاهزية؛ السمية؛  reliabilty؛ املوثوقية availability) اأي كونه متاح(متاحية الشيء 
  …احلمضية، القلوية

- زة للتعبري عن أمساء بعض ال اويستعمل املصدر الصناعي أيضفروع أو املقادير املمي
؛ photometry؛ املضوائية dosimetry؛ املجراعية spectrometryاملطيافية : العلمية، حنو
؛ التأثرية؛ االستقطابية؛ information technology؛ املعلوماتية sensitometryاملحساسية 

  ).احلاسوبية(ية الربجم… النفوذية؛ التحريضية؛ املقاومية، الناقلية، األنتروبية
  :وفيما يلي بعض األمثلة على استعمال املصدر الصناعي

  .القضاء عن السلطة التنفيذية استقاللإن ما حدث يؤكد ضرورة  - ١
  !فيضمنها الدستور) الًكون القضاء مستق: أي(أما استقاللية القضاء 

لعاملية قابلية االتصال ا: أي(… وتفْرض هذه االتصالية العاملية الواسعة…  - ٢
  )…الواسعة
  ).أي كون اإلدارة مركزية. (إن مركزية اإلدارة هي السبب يف بطء العمل -٣
ال جمال ألن : أي(ال جمال يف العمل العام للمجهولية والتستر وراء األمساء املستعارة  -٤

  ).…وراء اأو مستتر الًيكون اإلنسان الفاعل جمهو
أي من . (إسار احمللّية إىل رحاب العاملية السينما اليابانية من) كورساوا(أخرج  - ٥

  ).كوا حملّية إىل كوا عاملية
  .االسلعة اجليدة من الفاسدة أمر سهل غالب متييزإن  - ٦

  ).من حيث اإلعراب امنصوب اكونه متييز: أي. (إن متييزية هذا االسم واضحة
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حظ بسهولة ونال. وجيمع هذا الكاتب بني عصرية التوجه وجِدة التعبري…  - ٧
  …موسيقية أسلوبه النثري البليغ

  …وكان منهج عمله كما يلي… ويتميز هذا البحث العلمي مبنهجه الفذ…  - ٨
  …وهذا أمر ال تقره منهجية البحث العلمي، وال ترضاه منطقية التأليف… 

  ).كون البحث العلمي ذا منهج يف طرائق إجرائه: منهجية البحث العلمي(
  .املؤمتر يف جوٍ متوتر افتتاحجرى  - ٩

على  اموفقً اهجوم) أي املقال الرئيسي يف صحيفة أو جملة(كانت افتتاحية العدد 
  .الفساد واملفسدين

  …ليحدث لو أن اإلشكالما كان هذا  -١٠
  ).كون الثقافة املعاصرة ذات إشكاالت: أي(من أبرز قضايا الفكر إشكالية الثقافة املعاصرة 

  …كاره هي اليت أدت إىل هذه اإلشكاالتإن ضبابية أف -١١
  :ومن املصادر الصناعية الشائعة

احلرية، الوطنية، األمهية، اهلُوِية، األنانية، الغيرية، املاهية، األلفية، األربعينية، 
اخلمسينية، اآللية، األولية، اآلخرية، األولوية، األفضلية، األرجحية، األكثرية، األقلية، 

  …رية، املفوضية، املندوبيةاجلنسية، البش
  …الفردية، الطائفية، القومية، احلزبية، الروحانية، العدوانية، اهلمجية، الوحشية

  …الصوفية، الرومانسية، الواقعية، السريانية، التجديدية، احلتمية
  …، املشروعية، املديونية، املعقولية، املفهومية، املشغولية، احملدودية، اهوليةاملسؤولية

  :تعمل النحاةويس
  …املصدرية، االمسية، العلَمية، الفاعلية، املفعولية، احلالية، الوصفية، الظرفية، املعية

  :الشفافية
  .واستعماهلا) الشفافية(أختم هذا البحث بتعليق على كلمة 

مثل احلساسية املصنوع من ). [الشفّاف(مصدر صناعي مصنوع من ) الشفّافية(
  ].القاهرة ختفيف الفاء والسني املشددتني يف املصدريناحلساس، وقد أجاز جممع 
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أن يستعمل املصدر الصناعي ألداء معىن  -كما ذكرت يف بداية هذا البحث  -واألصل 
  .ال يؤديه املصدر األصلي

  ».رق حىت يرى ما خلْفَه: اشفُوفًشف الثوب وحنوه يشف «): املعجم الوسيط(جاء يف 
  …هذا الثوب غري مقبول فُوفش: الًتقول، مث

  ؟)الشفافية(فما املقصود بـ 
 بالستيكية، تسمى باإلنكليزية(لرقاقة لدنة  اامس) الشفافية(يستعمل بعض العلميني 

transparency (أو صورةٌ أو خمطط، متهيد لعرضها يف قاعة احملاضرات  اطُبع عليها نص
  ).شفافيات( باستعمال جهاز اإلسقاط الضوئي، وجيمعوا على

). transparenciesومجعها شفائف مقابل (منها  الًبد) شفيفَة(وأقترح استعمال 
) شرائح(و) شرحية(كما أقترح استعمال . الشفاف: الشفيف: فقد جاء يف املعجم الوسيط

  .diaslidesمقابل 
جاء يف . ةعندما يترمجون عن اإلنكليزي) الشفافية(و) الشفَّاف(أما غري العلميني فيستعملون 

  ): العربية - وهو من أحسن املعاجم اإلنكليزية (لصاحبه منري البعلبكي ) املورد(
»transparent) :؛ واضح) ٣(صريح ) ٢(شفاف ) ١ليج.  

transparency) :٣(شيء شفّاف ) ٢( اكون الشيء شفافً: الشفافية) ١ (
للعيان بنور مشع  صورة أو رسم إخل، على زجاج أو ورق أو فيلم أو قماش رقيق تجلى

  …»من خلفها
إن هذا املعجم، على جودته، مل يورد مجيع املعاين اليت تعبر عنها الكلمتان : أقول

). الشفافية(قبل الصناعي ) الشفوف(وكان عليه أن يورد املصدر األصلي . اإلنكليزيتان
. م ال غبار عليهوشرحه سلي. بالشفافيةشرح املقصود ) املورد(ومن اجلدير باملالحظة أن 

  …اال يتقيدون به غالب) وغريهم(ولكن املترمجني 
) …أكسفورد، وبستر(ويفترض فيمن يترجم عن اإلنكليزية أن يعود إىل املعاجم الكبرية 

  .املقاممعىن يناسب  اللغة الثنائييف املعجم  جيد، إذا مل للسياقليستلَّ املعىن املناسب 
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املعىن األول ) املورد(هو أن املترجم يأخذ من  األعم األغلببيد أن الذي حيدث يف 
الوارد لكل من الكلمتني اإلنكليزيتني، ويكتفي به، ويستعمله كلما صادف اللفظ 

  :اغريبة عجيبة حقً) العربية(فتجيء الترمجات . اإلنكليزي املقابل
والفرنسية، الصادرة باللغات العربية واإلنكليزية ) يباالحتاد األور(فقد جاء يف نشرة 

  :، العبارات اآلتية١٩٩٩، متوز ٧العدد 
- » احتادال شفافمقابل»وفع ، :A transparent and efficient Union  
  ».أكرب يف عمليات االحتاد شفافيةسيكون على فنلندا أن تنشر «

Finland will promote greater transparency in Union operations.  
 ».وتوافق فعاليات املفوضية والس ككل فافيةوشلزيادة فعالية «…  -

… to increase the efficiency, transparency and coherence of the 
activities of the Council and the Union as a whole. 

 !!  أيقوله عريب يدرك ما يقول؟  هل هلذا الكالم معىن؟
ميكن أن تؤدي أحد  transparentة إن كلم) أكسفورد، وبستر(تقول املعاجم الكبرية 

  :املعاين اآلتية
غري مكنون، . ظاهر، مفضوح، مكشوف، ال ريب فيه. صريح، واضح غري معتم، شفّاف،«

  …»خالٍ من التظاهر، غري مخاتل، غري مخادع، يظهر ما يبطن. غري مستور، غري خفي
  :ومن هذه املعاين نستخرج بسهولة معاين الكلمة الثانية

  … عدم املخاتلة، عدم املخادعة… الشفوف، الشفافية، الصراحة، الوضوح
  …احتاد صريح غري خماتل وفعال، إخل: واألقرب إىل املعىن املراد أن يقال

يقول !) غري مترمجة(وأنكى مما سبق أن تقرأ يف جملة عربية تصدر يف الكويت مقالةً 
  :احية العدديف العنوان الرئيسي الفتت) رئيس التحرير(مؤلفها 
  ».مطلوبة عند التصدي لقضايا اهلدر املائي وإقامة التوازن احليوي والترشيد الشفافية« -
  …»جيب أن تتوفر رؤية استراتيجية شفافة تقوم على«… : وتقرأ يف هذه املقالة - 
عند عالج قضية املاء من جوانبها السياسية  الشفافيةإن االحتكام إىل « - 

  …»واجليوسياسية
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  …»واملراعاة اإلنسانية كفيل بـ مبدأ الشفافيةصيغة العقد اإلنساين القائم على  إن« -
  شيء؟) الكالم(هل يفهم من هذا 

من ) املتعلمني(هذه مناذج من اإلباحية اللغوية اليت صارت لغتنا تعانيها على أيدي 
  !أبنائها، وهي مناذج بشعة من التخريب اللغوي

أي جعلها » إعذاب املياه«من  الًبد» تعذيب املياه« اآنفًومما جاء يف املقالة املذكورة 
  !عذبة بإزالة ملوحتها

 !)تمعن: ال(أَنعم النظر؛ أَمعن يف النظر  - ٣٨
ال بد للقارئ املتمعن أن يالحظ «: تصادف يف الكتابات املعاصرة عبارات مثل

  …به، املُتيقِّظ، املدقِّقللقارئ املُتن… : يريد الكاتب…» قصور التعريف املعطى
  ): املعجم الوسيط(جاء يف 

  !اتصاغر وتذَلَّل انقياد: تمعن«
  .بالغ يف االستقصاء: أمعن يف النظر

  .أطال الفكرة فيه: أَنعم النظر يف األمر
  ».دقَّق النظر فيه: غار يف األمر

٣٩ – رالباه ،ره؛ بتالالف ،لَفَت 
). شيٌء الفت للنظر: (وعلى هذا تقول). الفت(هو ) لَفَت(الفعل اسم الفاعل من 

  ).…املُلْفت للنظر(وال يصح استعمال 
أما … الذي من معانيه أَدهش، حير، غَلَب) بهر(هو اسم الفاعل من ) الباهر(و

  :الذي شرحه املعجم الوسيط كما يلي) أَبهر(فهو اسم الفاعل من ) املُبهِر(
  :بهرأَ
  .صار وسط النهار - ١
  .تزوج كرميةً ماجدة - ٢
  .جاء بالعجب - ٣
  .تلَون يف أخالقه - ٤
  .استغىن بعد فقر - ٥
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جناح مبهر، : فله ذلك، ولكن ال يصح أن يقال ذه املعاين) املبهر(فَمن شاء استعمال 
  ).غامر غالب: أي(جناح باهر؛ ضوء باهر : والصواب. أو ضوٌء مبهر

 ).٥٧انظر الفقرة ( قاس، املَقيس؛ باع، املَبِيع؛ أباع، املُباع - ٤٠
فإذا . كَتب، مكتوب: من الفعل الثالثي، على وزن مفعول، حنو اسم املفعوليصاغ 

 لّة(كان الفعلُ أجوفأي ثانيه حرف ع ( منه حذفت)واو (ون : ، حنوامفعول غالبصانَ يص
: األصل(، الم يلوم ملُومِ؛ صاغ يصوغ مصوغ؛ زاد يزيد مزِيد )مصوون: األصل(مصون 
  …عاب يعيب فهو معيب ومعيوب؛ مدين ومديون: ولكن يقال). مزيود

، بإبدال حرف عوزن املضارأما من الفعل غري الثالثي فيصاغ اسم املفعول على 
ميحِ ما قبل آخره، حنو ااملضارعة م؛ : مضمومة وفَتمكْرم ل؛ أكرم يكرِمزنزِل منلَ يأنز

  …أباح يبيح مباح؛ أطاع يطيع مطاع؛ أراد يريد مراد
عرضه : أباع الشيَء(فمشتق من ) مباع(أما . باع يبيع فالشيُء مبيع: وعلى هذا يقال

  .فهو املعروض للبيع املباعهو الذي بِيع، أما  املبيعإن الشيء  أي). للبيع
، وهو )أقاس(فمشتق من الفعل ) مقاس(أما . قاس يقيس فالشيُء مقيس: ويقال

  .مبعىن قاس، لكنه غري مستعمل
 املَعقوف واملعكوف - ٤١

القوسان . اهحناه ولَو: اعقَف الشيَء يعقفُه عقْفً«): املعجم الوسيط(جاء يف 
  »[ ]. املعقوفان

عن  اعكَف فالن: ومن معانيه. ، وهو الزم ومتعد)عكَف(الفعل ) الوسيط(وأورد 
  .]٢٥: الفتح[ ]أَنْ يبلُغَ محلَّه اوالْهدي معكُوفً[: العزيز التنـزيلويف . حبسه عنها: حاجته

: ، والصواب)بني معكوفني املطبوع… : (أوردت هذه املالحظة، ألن بعضهم يقول
  [ ].بني معقوفني، ألنه يريد هذين 

 …أَنْ ال، أالّ؛ جيب أالّ، ال جيب أنْ - ٤٢
الناصبة للمضارع الذي يليها، كُتبتا متصلتني ) أنْ(النافية بعد ) ال(إذا جاءت 

  ...أالّ يسافر، وأالّ يغادر البيت ثالثة أيام قرر: وأُدغمتا، حنو
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 ،الثقيلة، كُتبتا منفصلتني خطا )أنَّ(املخفَّفة من ) أنْ(النافية بعد ) ال(وإذا جاءت 
  ».أشهد أنْ ال إله إال اهللا«: بال غُنة، حنو ا، إدغاماونطق ما مدغَمتني لفظً

جيب : حنو) …جيب أالّ: (ما ينهى عنه، قال وجوبإىل بيان ) أو الكاتب(إذا أراد املتكلم 
  .شيء أالَّ تكذب، وأالّ تنافق، وأالّ تتقاعس عن إتقان لغة قومك، وأالّ تقلّد األجانب يف كل

ال جيب أن؛ ال جيب : (ما يتحدث عنه، قال عدم وجوبوإذا أراد املتكلم إىل بيان 
  : ، حنوغري واجب، لكنه )مسموح به(وهذا يعين أن ما يتحدث عنه جائز ). كذا

  …ال جيب على املثقَّف أن يتقن أكثر من ثالث لُغات أجنبية
  …ال جيب على الطفل أن يصوم رمضان

 بعض - ٤٣
  ):عجم الوسيطامل(جاء يف 

  ».طائفةٌ منه قَلَّت أو كَثُرت: بعض الشيِء«
»ضعه بضعبالشيَء ي ضابع :لَه أقسامعاج.«  
  ».تجزأ: جزأه؛ تبعض الشيُء: بعض الشيَء«

  :العزيز التنـزيلويف 
]موي مٍ اقَالَ لَبِثْتوي ضعب ٢٥٩: البقرة[ ]أَو.[  
]نمؤضٍأَفَتعونَ بِبكْفُرتابِ وتضِ الْكع٨٥: البقرة[ ]ونَ بِب.[  
]اتجرضٍ دعب قفَو كُمضعب فَعر١٦٥: األنعام[ ]و.[  
  ].٢٥٣: البقرة[ ]تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ[
  ].٧٦: البقرة[ ]وإِذَا خال بعضهم إِلَى بعضٍ[
]جال توضعب كُمضعب بتغال يوا وس١٢: احلجرات[ ]اس.[  

أي بعضهم يف إثْرِ : ولَدت ولَدها على رأسٍ واحد«): رأس /لسان العرب(وجاء يف 
  » .بعض

  ):٣٤٢، ٢/٣٢٨صاحب الكليات (وقال أبو البقاء 
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  ».تستعمل هذه األلفاظُ بعضها مكان بعض«
  ».ضها من بعضألن جمع األشياِء إدناُء بع«

، فأجازه بعضهم، »بعض«وقد اختلف النحاة يف دخول األلف والالم على 
: قال اجلاحظ). البعض(وقد استعمل اجلاحظ وابن املقفع كلمة ! وبعضهم أنكره

  ».هذا فَرق ما بني من بعث إىل البعض، ومن بعث إىل اجلميع«
  ):بعض(وخيطئ كثريون يف استعمال كلمة 

  والصواب فيقولون
  انضم بعضهم إىل بعض انضموا إىل بعضهم البعض

  شك بعض املدعوين يف بعض شك املدعوون ببعضهم البعض
  شك املدعوون بعضهم يف بعض: أو

  اسأل الناس بعضهم بعض سأل الناس بعضهم البعض
  غضب بعضهم من بعض غضبوا من بعضهم البعض

  اعة بعضها جبوار بعضلطب لطباعتها جبوار بعضها البعض
  لطباعتها بعضها جبوار بعض : أو

  ليطبعها مفصوالً بعضها عن بعض  ليطبعها مفصولةً عن بعضها البعض
  أقواس متداخلٌ بعضها يف بعض أقواس متداخلةٌ ضمن بعضها البعض

خلف » سطر جديد«نستخدم حريف 
 بعضهما البعض

، أحدمها )سطر جديد(حريف  نستعمل
  آلخرخلْف ا

 يدور أحدمها حول اآلخر جِرمان مساويان يدوران حول بعضهما

 مؤسل -) مدبب(ال ) مذَبب( - ٤٤
  ):لسان العرب(جاء يف 

  طَرفُه حني يطْلع: أَنف الناب« - ١
  منتهاه: طَرف كلِّ شيء - ٢
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  :قال بشار بن برد
  اأال أيها السـائلي جاهـد  

 

  لكـرم ليعرفَين، أنا أَنـف ا  
 

  ».املُحدد من كل شيء: املُؤنف- ٣
: مع أن! الطَرف) احلاد(مبعىن املُؤنف، أي احملدد ) مدبب(ويستعمل كثريون كلمة 

  ).املعجم الوسيط(كما جاء يف . ارويد اميشي مشي: ، أي)جعلَه يدب: دببه(
خطأٌ نشأ عن تصحيف ) املؤنف( مبعىن) مدبب(وأرى أن االستعمال الشائع لكلمة 

  !على هذا اخلطأ ا، ومل أُصادف تنبيه)مذَبب(كلمة 
  ):اللسان(جاء يف 

بعض السيوف له شفرة واحدة، [حد طَرفه الذي بني شفْرتيه : ذُباب السيف« - ١
املتطَرف  طَرفُه: ذُباب السيف: ظُبتاه؛ وقيل: ؛ وما حوله من حديه]ولبعضها شفرتان

  .الذي يضرب به، وقيل حده
  .ذُبابه: ومثلُه. حده، وهو ما يلي طرف السيف: وظُبة السيف. طَرفُه: ظُبةُ السهم - ٢
  :قال جرير - ٣

  كسونا ذُباب السيف هامة عارض
 

  غداة اللوى واخليل تدمى كلومها 
 

  .».ما حد من طرفها: أُذُن اإلنسان والفَرسوالذُّباب من . حدها: ذُباب أسنان اِإلبِل - ٤
   .تقاِء شفرتيه، طَرفُه، منتهاهذُباب السيف إذن هو موضع ال

  . مذَببوكل ما له ذُباب، أي طَرف حاد، فهو 
  ):املعجم الوسيط(جاء يف 

١ - مخب…طائر غزير الريش، : الرذَبطويلٌ م وله جناح ،.  
  .، وجناحاه طويالن مذَببان…ئرطا: الزرزور - ٢
  .كالشوكة، يتناول ا بعض الطعام مذَببةأداةٌ ذات أصابع دقيقة : الشوكة -٣
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مقياس من املعدن، ثُبت فيه سنان مذَببتان، إحدامها ثابتة واألخرى متحركة : القَدمة -٤
  ).Pied à coulisseة القَدم القَنوي: وهو ما نسميه يف سورية. (تقاس به األطوال

  …وريشات ذيله كَزة مذَببة تساعده يف االرتكاز على األشجار…طائر: القَراع -٥
وله منقار معقوف مذَبب ذو جوانب مزودة … طائر من اجلوارح : النسر - ٦

  . بقواطع حادة
سان، منت اللغة، الل(؛ فقد جاء يف معاجم اللغة )املُؤسلُ) (املُذَببِ(وشبيه بـ 

  ): الوسيط
  .ومنه أسلة النصل أي مستدقُّه. طَرف الشيِء املُستدق: اَألسلَة
  ).أي طرف نصل الرمح(طرف اللسان وطرف السنان : واألسلة
  ).أي ما له طَرف حاد(املُحدد من كل شيء : واملؤسل

٤٥ -  نمؤي نتأمني -أَم 
  ):جم الوسيطاملع(جاء يف 

  .جعلَه يف أَمنٍ: افالن) ايؤمن تأمين(أَمن «
  .عليه اأَمنه عليه؛ وثق به واطمأن إليه، أو جعلَه أَمين: على كذا امن فالنأَ

ليناَلَ هو ] أي على أقساط[ امنجم الًدفَع ما]: لدى شركة التأمني[أمن على الشيء 
رااملال متفقًمن  اأو ورثته قَد ا فَقَد اعليه، أو تعويضن على حياته، أو على : يقال. عمأَم
  …داره أو سيارته

  » .قال آمني: أَمن على دعائه
  :وعلى هذا ميكن القول

  .اوضع مسمار األمان يف وضعٍ جيعل السالح مأمون: تأمني السالح
  ).الًال يقتل احليوانات مث( امأمون ااستعماهلأي جعلُ : املبيدات احلَشرِية استعمالتأمني 

  ).اجيعله مأمون(يؤمن شرطي املرور عبور التالميذ للشارع 
 اتوفري الدم النظيف، وتأمني عملية نقْله، ليكونَ عون: كان هدف هذا البحث العلمي
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الًإيدز مث(للمرضى، فال يضيف إىل ما ابتلوا به بالًء أفدح  احقيقي.(  
ويف هذه احلاالت من األسلم . غري سليم) تأمني(ن استعمال كلمة ما يكو اوكثري

  :واألصوب استعمال ما يناسب السياق من الكلمات اآلتية
تزويد، حتقيق، توفري، إتاحة، إعداد، يئة، احلصول على، جتهيز، حبيث ميكن، حتضري، 

  …تدبري
  واألصوب فيقول بعضهم

  صطافنيلتوفري الراحة للم لتأمني راحة املصطافني
   :يرجى تزويد حاسوب اإلدارة مبايلي :يرجى تأمني ما يلي حلاسوب اإلدارة

قبل البدء بالتجارب جيب تأمني األجهزة 
 الالزمة

  جيب توفري األجهزة... قبل

للتزود  إلعداد/لإلتيان بـ/ذهب إلحضار ذَهب لتأمني مستلزمات الرحلة
  ...مبستلزمات

  لتحقيق سرية االتصاالت لتأمني سرية االتصاالت
 متوفِّرة... املواصالت   املواصالت إىل مكان االحتفال مؤمنة

 )١(وفَر؛ وفَّر؛ توفَّر؛ توافر - ٤٦

  :جاء يف معاجم اللغة وكتبها
: واسم التفضيل أوفر؛ يقال(كَثُر واتسع فهو وافر : او وفُور ايفر وفْر وفَر الشيُء - أ

  ).يف النجاح ان فالن حظًفالنٌ أوفر م
مالٌ وفْر ومتاع : ويوصف به فيقال. فالوفْر مصدر مبعىن الكثرة واالتساع، كالوفرة

فْرالوفري مبعىن الوافر: ومن املولَّد(أي كثري واسع، كالوافر : و )  
  .الغىن: والوفْر

                                                
مسالك القول يف (استفدت عند إعداد هذه الفقرة من كتاب األستاذ صالح الدين الزعبالوي ) ١(

  ).النقد اللغوي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٦٠ -  
 

دمه لذهاب وفْرِه، مل تع اومن كان سبب«… ): ٢٦٤/ البخالء(قال اجلاحظ 
  ].سعته= وفْرِه [» .احلَسرةُ من نفسه، والالئمة من غريه، وقلّة الرمحة وكثرة الشماتة

مبعىن ما ادخر، ما اقتصد، ما أمكن استبقاؤه وعدم » الوفْر«يستعمل الناس  :مالحظة
نفح «ولكن جاء يف كتاب . ومل أجد هذا املعىن يف معاجم اللغة. استهالكه/ إنفاقه
  :ما يلي) ١٣٣/ ٤(عن تاريخ ابن خلدون  الًنق) ٣٥٢/ ١( »الطيب
مئة ألف : ثالمثئة ألف دينار) أي قبل عبد اهللا بن حممد(كان خراج األندلس قبله «

 الوفر؛ فأنفق ذخريةً ووفْراللجيوش، ومئة ألف للنفقة يف النوائب وما يعرِض، ومئة ألف 
  .»وقلَّ اخلراجتغلّبني يف تلك السنني حني اضطربت عليه نواحي األندلس بالثوار وامل

  .أمتىن لكم موفور الصحة: يقال. فهو التام من كل شيء )الوافر (=املوفور أما 
  .كَثَّره: اوفَّر الشيَء توفري - ب

  .اكَملَه ومل ينقُصه وجعلَه وافر: وفَّر لفالن طعامه
قُص: اوفّر له الشيَء توفرينه ومل يمهإذا أَت.  

يف النفقة مبعىن التقتري، وضد ) التوفري(والعامة تستعمل «): حميط احمليط(جاء يف 
مبعىن االقتصاد يف ) التوفري(بل الشائع لدى العامة اآلن هو استعمال : أقول» .اإلسراف

وميكن توجيه هذا االستعمال، باعتبار أن االقتصاد يف ). ال التقتري(النفقة واختصارها 
  …يف حوزة املنفق الباقي) يكثِّر( النفقة يوفِّر

صندوق (على اعتبار أن األصل هو ) صندوق توفري الربيد(وميكن ختريج التسمية 
  .يؤدي إىل توفري املال املدخر، أي تكثريه) مؤسسة الربيد(، ألن االدخار يف )التوفري الربيدي

ى األعضاء فلما صرت إىل تفريق أجزائه عل«… ): ٢٢/البخالء(قال اجلاحظ 
] أي التكثري واإلسباغ[وإىل التوفري عليها من وظيفة املاء ] الضمري عائد ملاء الوضوء[

فعلمت أنْ لو كنت ] أي وجد أعضاًء ال ماء هلا[ الًوجدت يف األعضاء على املاء فض
  …»مكَّنت االقتصاد يف أوائله

الترويج والتثمري وإن إطنابك يف وصف «… : يف خطاب إىل خبيل) ٢٢ص(وقال 
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دليلٌ على خيبء سوء، وشاهد على عيبٍ ودبر ] أي التكثري[وحسن التعهد والتوفري 
  .»].انتهاء األمر إىل فساد أي[

إال أنّ املُنفق قد ربح املَحمدة، وتمتع بالنعمة، ومل يعطِّل «… ): ٢٢٣ص (وقال 
 الًأي أعطاها نصيبها كام[ر عليها نصيبها املقدرة، ووفَّى كلَّ خصلة من هذه حقَّها، ووفَّ

  …»واملُمِسك معذَّب حبصر نفِْسه، وبالكَد لغريه] فاستوفته
  …املال الالزم للمشروع/ املعلومات/توفري اخلدمات : هذا ميكن القولوعلى 

  .إذا تحصل دون نقص): مطاوع وفَّر( توفَّر الشيُء – ج
. رعى حرماته وبره: توفَّر على صاحبه. صرف همته إليه: كذا توفّر على: ومن ااز

)»ه إىل مؤمتر جممع القاهرة. »أن يتوفر املؤمتر على حلّ هذه املشكلة اوأرجو خملصالكالم موج.(  
إن عدم النظر يقوي ذكاء القلب، ويقطع عنه «: حكى صاحب األغاين قَولَ بشار

  ».ه من أشياء، فيتوفَّر حسهالشغل مبا ينظر إلي
  ».فيتوفَّر اللنب على احلَلْب«: وقال املرتضى يف أماليه

  ».وإن العناية متوفّرة من جهتهم«: وقال أبو علي املرزوقي يف شرح احلماسة
  ».وهلذا ال تتوفَّر القُوتان لإلنسان الواحد«: وقال أبو حيان التوحيدي يف مقابساته

  .وتحصل يعين وفَر وتجمع) توفَّر الشيُء: (أنوذا يستبني 
  …الشروط املطلوبة/ املؤهالت/ر الشروط؛ توفَّر فيه الذكاء عند توفّ: لذا ميكن القول

  .وافركَثُر واتسع فهو : اتوافُر: توافَر الشيُء -د
  »متكاثرونة، هم كثري، أو فيهم كَثْر: متوافرونوهم «): منت اللغة(جاء يف معجم 

األربعة اليت ) الشواهد(كما نالحظ يف األقوال ). توافَر(و) توفَّر(ونالحظ الفرق بني 
  )!توافَر(ال ) توفَّر(أوردناها يف الفقرة ج، جميَء 

  :وفيما يلي مناذج من استعماالت جانبها التوفيق
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  واألفضل يقول بعضهم
وهذا يقتصد / اد يف الوقت واملالويف هذا اقتص وهذا يوفّر الوقت واملال... 

  .يف الوقت واملال
  ).حيذف الفضول منه: أي(وهذا خيتصر اجلهد ...  وهذا يوفّر اجلهد... 

وبفضل هذا التعديل يف العقد أمكن توفري 
 .مبلغ ضخم

: كِسب(… أمكن كسب مبلغ… وبفضل
  )ربح

أكرب قدر / يستفضل/ يستبقي/كان مهه أن يدخر  .كان مهّه أن يوفر أكرب قدرٍ من دخله
  .من دخله

أتاح له / أسقط عنه / وهذا األمر أعفاه من  .وهذا األمر وفّر عليه مصروفات كثرية... 
 .نفقات كثرية/ اختصار 

/ هلك القليل من الوقوديست/ هذا احملرك اقتصادي  هذا احملرك يوفر الكثري من الوقود
اخيفض استهالك الوقود كثري.  

   .تقتضي نفقةً أقلّ/ هذه املادة اقتصادية أكثر من تلك  )مبعىن أرخص(ة أوفر من تلك هذه املاد
وبفضل ترشيد استهالك الطاقة صارت نسبة 

  باملئة ٣٠الوفر يف الوقود 
اإلقالل من / إنقاص/ صارت نسبة خفْض… وبفضل

  باملئة ٣٠استهالك الوقود 
باملئة مما كان  ٣٠صار الكسب يف الوقود  

  .لكيسته
باملئة من الوقود الذي  ٣٠صار ميكن اقتصاد  

  .كان يستهلك
  باملئة ٣٠اخنفض استهالك الوقود بنسبة   

  أن خيتصر من نفقات الشركة أن يوفر على الشركة... 
استطاع أن يوفر هذا املبلغ الضخم يف سنة 

 واحدة
يدخر هذا املبلغ الضخم يف / استطاع أن يقتصد 

  سنة واحدة
حبيث ميكن / … إلتاحة التحليل اإلحصائي لكذا …إمكان التحليل اإلحصائي لكذالتوفري 

احتليل كذا إحصائي…  
  …وذا استطاع أن يقتصد مبلغ .س.وذا استطاع توفري مبلغ مليون ل

  …وذا استطاع أن خيتصر من النفقات مبلغ 
  …وذا كَِسب خبفض النفقة مبلغ 
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 ).١٢٣انظر الفقرة ( يف استعمالهيف اسم التفضيل واخلطأ  - ٤٧
كأَحسن ) فُعلَى(ومؤنثه ) أَفْعل(السم التفضيل وزن واحد، وهو : وزنه -الًأو

  .وحسىن، وأفضل وفُضلى
ى : تثنيته - اثانيالن (على ) أفعل(يثنن/ أَفْعلَيظمان : ، حنو)أَفْعن/ أَعيأعظَم.  

  .حسنيين/ حسنيان : ، حنو)يينفُعلَ/ فُعلَيان (على ) فُعلى(وتثنى 
أو مجع ) أفْعلين/ أفْعلُون (للعاقل مجع تصحيح على ) أفعل(يجمع  :جمعه - اثالثً
  .أفْضلين؛ أفَاضل/ أفضلُون : ، حنو)أفاعل(على  للعاقل وغريه تكسري

  .فُضلَيات، حسنيات: ، حنو)فُعلَيات(على ) فُعلى: (وتجمع
، )الفُعلى(على ) األفعل: أي(التفضيل احمللَّى بأل  اسم تأنيثى بعض النحاة أن وير

وقد قرر جممع  .قياسي، ويرى آخرون أن ذلك السماعمقصور على ) األفاعل(على  ومجعه
وتأنيثه على ) األفاعل(على ) األفعل(جواز مجع  ١٩٦٧اللغة العربية بالقاهرة سنة 

  .يا أيها األفاضلُ؛ يا أفاضلَ الناس: املضاف إىل معرفة، حنو ، ويلحق به يف ذلك)الفُعلى(
غُه - ارابعوال : صيصاغ اسم التفضيل من الفعل الثالثي القابل للتفضيل، غري الد

  .هذا أعور من هذا، وال أكحل منه: ، فال يقال)كَحلَ(أو حلْيةً ) عوِر(على عيب 
  !وهناك أقوال مسموعة شاذة، ال يقاس عليها

ف الشروط املذكورة، يؤتى مبصدره منصوبوتسصوغه مما مل ي بعد  اوإذا أريد)أشد (
  …الً، وأوفر كحا، وأبلغ عوراهو أشد إميان: تقول. أو حنومها) أكثر(أو 

أكرمت : (عن معىن التفضيل، كقولك اقد يستعمل اسم التفضيل عاري :مالحظة
  .هم وكبريهمصغري: تريد) القوم أصغرهم وأكبرهم
  .، أي صغرية وكبرية)فاصلة صغرى، وفاصلة كربى(وكقول العروضيني 
  …أي عالية) دراسات عليا(أي عظيمة، و) دولة عظمى: (وكما نقول اآلن

السم التفضيل أربع حاالت :أحواله وأحكامه - اخامس:  
  :واإلضافة) أل(تجرده من  -أ 

) من(ه مهما يكن املُفَضل، وأن تتصل به يف هذه احلالة، ال بد من إفراده وتذكري
  :تقول. اجلارة للمفضل عليه
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  .خالد أفضلُ من سعيد؛ هذان أفضلُ من هذا؛ ااهدون أفضلُ من القاعدين
. هاتني؛ املتعلمات أفضلُ من اجلاهالت/ سلمى أفضلُ من ليلى؛ هاتان أفضلُ من هذه 

أنا أكثر منك [: العزيز التنـزيلوحذفها يف  وقد اجتمع إثباا. مقدرة» من«وقد تكون 
  .]اوأعز نفر الًما

  :اقترانه بأل - ب 
، وجيب !فالنٌ األفضل من فالن: ، فال يقال)من(يف هذه احلالة ميتنع وصله بـ 

أي من حيث ( اوعدد اوتأنيثً االيت قبله تذكري] اكانت أو ضمري اامس[للمعرفة  مطابقته
  :تقول). اجلمعاإلفراد والتثنية و

  . هو األفضل، ومها األفضالن، وهم األفضلون
  . الفُضلَيان، وهن الفُضلَيات) الفتاتان(وهي الفُضلى، ومها 

  :العزيز التنـزيلويف 
] كبر محِ اسبلَىاألس١: األعلى[ ]ع.[  
  ].٣: العلق[ ]كْرمَألاقْرأْ وربك ا[
]ينةَ الَّذملَ كَلعجا ولْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى ووا الس٤٠: التوبة[ ]كَفَر.[  
  ).اجلنة(أي العاقبة احلسىن ]. ٩٥: النساء[ ]وعد اللَّه الْحسنى الًوكُ[
  ].٥٢: التوبة[ ]إِحدى الْحسنيينِ الَّقُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِ[

  :اآليت ويسترعي االنتباه التركيب القرآين
 أي باخلصلة اليت هي أحسن]. ٩٦: املؤمنون[ ]ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ[

  ).كدفع اجلهل باحللم(
]مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يذَا الْقُردل]. ٩: اإلسراء[ ]إِنَّ هأي للطريقة اليت هي أع 
  .وأصوب

وجب تأنيث اسم التفضيل العائد ) املذكر الساملما عدا مجع ( اوملا كان كل جمع مؤنثً
  :تقول. ولكن إذا كان اجلمع لغري العاقل، جاز يف اسم التفضيل اإلفراد واجلمع. إليه
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  .هؤالء الفتيات هن الصغريات
  .الكُبريات/ هؤالء األشجار هي الكربى / هذه 

  !!!).كربهي األ: وال جيوز(الكربيات / هي الكربى  احلدائق/ هذه املباين 
وميكن أداء هذا املعىن بتغيري التركيب واستعمال . (احلدائق الكربى/ شاهدنا املباين
  ).احلدائق/ شاهدنا أكرب املباين): أل(د من اسم التفضيل ار

  :العزيز التنـزيلوفيما يلي مناذج من أفصحِ الكالم وهو 
  ].١٣٩: آل عمران[ ]نَ إِنْ كُنتم مؤمنِنيعلَوَألوال تهِنوا وال تحزنوا وأَنتم ا[
 ].٧٦: الشعراء[ ]قْدمونََألأَنتم وآباؤكُم ا[
 ].٢١٤: الشعراء[ ]قْربِنيَألوأَنذر عشريتك ا[
  ].١١١: الشعراء[ ]رذَلُونَأَنؤمن لَك واتبعك اَألقَالُوا [
 ].٢٢: هود[ ]خسرونََألة هم اخرال جرم أَنهم في اآل[
 ].١٠٣: الكهف[ ]الًخسرِين أَعماَألقُلْ هلْ ننبئُكُم بِا[

  ):٤٩٧ص ( من كالم اإلمام علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه) ج البالغة(وجاء يف 
  .ا، واألعظمون عند اهللا قدرااَألقَلُّون عدد -واهللا  - أولئك … 

  :وقال الشاعر
 مـتلد قد عا امنرِ سيبآلُ الز  

 

  ذاك العشريةُ واَألثْرونَ من عدداْ 
 

  )األكثرون ثَراًء، مجع اَألثْرى، وهو اسم تفضيل من ثَرِي: األثْرون(
  :إضافته إىل نكرة –ج 

  :تقول. ، وجيب إفراده وتذكريه)من(يف هذه احلالة ميتنع وصله بـ 
  .هذان أفضلُ رجلني؛ ااهدون أفضلُ رجالخالد أفضلُ قائد؛ 

  .اخلنساء أفضلُ شاعرة؛ هاتان أفضلُ امرأتني؛ املتعلمات أفضلُ نساء
  :إضافته إىل معرفة -د

فالن أفضلُ القوم من فالن، وجيوز : ، فال يقال)من(يف هذه احلالة ميتنع وصله بـ 
  :فيه وجهان
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  .أفضل الناس هم: وإفراده وتذكريه، كاملضاف إىل نكرة، حن: األول
]جِدلَتومهن اةيلَى حاسِ عالن صر٩٦: البقرة[ ]أَح.[  

  .أفاضل الناس هم/ أفضلو الناس هم: مطابقته ملا قَبله، كاملقترن بأل، حنو: الثاين
  ].٢٧: هود[ ]أَراذلُنا بادي الرأْيِ همالَّذين  الَّوما نراك اتبعك إ[
  .كُربى بناته وهيأكرب أوالده،  هيعاد س - 

 جملساأَحبكُم إيلّ وأَقْربِكُم مين إنَّ من «: وقد اجتمع الوجهان يف احلديث الشريف
  ».ايوم القيامة، أحاسنكُم أخالقً

  …أَحبكم بالذين همأال أخربكم : املعىن
  ).أمساء تفضيل مضافة إىل معارف: أَحب وأَقْرب وأَحاسن(

  ).٩٣انظر الفقرة ( :صرفُه ومنعه من الصرف -اسساد
مينع من أي (يمنع من الصرف ) أَفْعل(على وزن ) والصفة(من املعلوم أن االسم 

اجلمل ينفع : يقال. )أل واإلضافة(إذا جترد من  )ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة التنوين
  .سكان الصحراء يف أكثَر من وجه

  ].٨٦: النساء[ ]منها أَو ردوها بِأَحسنوإِذَا حييتم بِتحية فَحيوا [ :العزيز لالتنـزيويف 
  .هذا التركيب أَفْصح من ذاك: ويقال
  .أمجد اعظيم الًكان خالد رج: ويقال

  :يجر بالكسرة على األصل يف حالتني) أفعل(وِزان ) والصفة(ولكن االسم 
  .حتدثت إىل الرجلِ األجمد خالد: اقترن بأل، حنو إذا: األوىل
   :إذا أضيف إىل اسم بعده، حنو: الثانية
  ].٤: التني[ ]نسانَ في أَحسنِ تقْوِميٍلَقَد خلَقْنا اِإل[
  ].٩٦: النحل[ ]ولَنجزِين الَّذين صبروا أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ[
]أَلَينيماككَمِ الْحبِأَح اللَّه ٨: التني[ ]س.[  

بناء على قرار  -وفيما يلي قائمة ببعض أمساء التفضيل، املسموعة واملقيسة، وللقارئ  - اسابع
  .أن يقيس عليها فيمأل الفراغات يف القائمة، أو يشتق غريها من أمساء التفضيل -جممع القاهرة 
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  مجع املذكر املفرد املذكر
 )تكسري/تصحيح(

 :يقال املؤنث املفرد

 البحار /األشجار /اجلبال أعايل  )٢(علْيا األعايل/)١(األعلون أعلى
  دنيا  أدىن

  وسطى أواسط أوسط
 أقاصي األرض )٣(قصوى األقاصي أقصى
  كثْرى /األكثرون أكثر
  قُلَّى /األقلّون أقلّ
 يا أكرم األكرمني كرمى األكارم/ األكرمون أكرم
  مثلى أماثل ثلأم

 أيها السادة األماجد )٤(مجدى أماجد أجمد
  وثقى  أوثق
  فصحى  أفصح
  سرعى  أسرع
  ولْيا  أَوىل
  سميا  أمسى
  )٥(قُيا  أقوى
  )٦(حلْوى  أحلى

 رى  )ضد أَحلى(أَمرم  

                                                
 ).األعلون ←األعالَون : األصل(حذفت األلف اللتقاء الساكنني  )١(
 !ألا مسبوقة بياء) ال بصورة الياء مثل فُعلى(كتبت األلف املتطرفة قائمة  )٢(
)٣( فصيح استعماالًاهذا البناء شاذ قياس ، )يا: القياسويستعمله غري احلجازيني: قُص(! 
 .هذه الكلمة) النحوي الشهري(استعمل املبرد  )٤(
اجتمعت الواو األصلية الساكنة مع الياء، فقُلبت ياًء وأُدغمت فيها مبقتضى : القويا: األصل )٥(

 .لقواعد اإلعال
هي غري ) صيغة التفضيل(وغين عن القول أن احلُلوى . هذا البناء شاذ عند احلجازيني وغريهم )٦(

 .غري احلَلوى، وهي كل ما عوجل من الطعام بسكّر أو عسل
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اثامن - غري صحيح الًاصرة، استعماما يستعمل اسم التفضيل يف الكتابات العلمية املع اكثري.  

  والصواب فيقول بعضهم
  على أفضلِ النتائج… /على النتائج الفُضلى…  - أ حصل فالنٌ على النتائج األفضل - أ

  / هي البسطى…  -ب ذرة اهلدروجني هي األبسط –ب 
  هي أبسط الذرات… 

  / هي الطائرة السرعى…  -ج الكونكورد هي الطائرة األسرع –ج 
  رع الطائراتهي أس… 

الكونكورد هي الطائرة األسرع من  -د
  ! الصوت

تذكري اسم التفضيل، واتصاله بـ : هنا خطآن(
 ).مع أنه حملى بأل) من(

الطائرة اليت هي أسرع من الصوت هي  -د
  الكونكورد

الكونكورد هي الطائرة اليت تفوق  -د
  الصوت سرعةً

  / ان العظْميانمها الدولت - ه مها الدولتان األعظم…  - ه
  مها أعظم الدول

  /هي الدولة العظمى والقُيا -و هي الدولة العظمى واألقوى…  -و
  هي أعظم الدول وأقواها

  امها أكثر الدول سكان… -ز االصني واهلند مها الدولتان األكثر سكان - ز
هذه  /اهذه احلاالت هي الكثرى شيوع -ح اهذه احلاالت هي األكثر شيوع -ح

  اشيوع   هي أكثر احلاالت
  ؟اماذا نقول عن احلاالت اليت هي أكثر شيوع -ط ؟اماذا نقول عن احلاالت األكثر شيوع -ط
  ١٠٠٠أوجد األعداد التامة اليت هي أكرب من  - ي ١٠٠٠أوجد األعداد التامة األكرب من  -ي
ملتحول  امها العزمان األكثر استخدام -ك

 عشوائي
مها أكثر  /…استعماالًزمان األكثران مها الع - ك

  …استعماالًالعزوم 
يف  الًفيما يلي املصطلحات األكثر تداو -ل

 الكتاب
فيما  /…الًفيما يلي أكثر املصطلحات تداو - ل

  الًيلي املصطلحات اليت هي أكثر تداو
 اهو أكثر األماكن ازدحام…  -م اما رأيته هو األماكن األكثر ازدحام - م
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 غَلط -خطئَ، أخطأ  - ٤٨

  ):أساس البالغة(؛ )منت اللغة(؛ )الوسيط: (جاء يف معاجم اللغة
. »أذنب أو تعمد الذنب، فهو خاطئ ج خواطئ: اوخطْئً أًخطئَ يخطَأُ خطَ« - أ 
   ].٩٧: يوسف[ ]إِنا كُنا خاطئني[ :العزيز التنـزيلويف 

  .ضد الصواب واخلطأ؛ الفعلتعمد من ما مل ي: اأيض واخلطأ. مصدر فاخلطأ
  .سلك سبيل اخلطأ: خطئَ فالنٌ): املنت(ويف 

أي جيوز الوصف . »اويكون النعت مصدر«): جامع الدروس العربية(قال صاحب 
  . باملصدر

إِنَّ هذَا لَهو الْقَصص [؛ ]١٣: الطارق[ ]إِنه لَقَولٌ فَصلٌ[ :العزيز التنـزيلويف 
  .]٦٢: آل عمران[ ]لْحقا

  . املفرد واملثىن واجلمع، واملذكر واملؤنث: ويوصف باملصدر
  )].املعجم الوسيط(وعدلةٌ [مالٌ وفْر؛ العبارة اخلطأ؛ رجلٌ عدلٌ وامرأةٌ عدلٌ : يقال
). الوسيط(رجالٌ ونساٌء ثقات : ارجلٌ ثقةٌ، ورجالٌ ثقة؛ ولكن يقال أيض: ويقال
  .٥٤ديث عن مجع املصدر يف الفقرة وسيأيت احل

  .رجلٌ ثقةٌ؛ رجلٌ عدلٌ، قولٌ حق: رأي خطأٌ، مثلما يقال: وعلى هذا يقال
ومن ذلك العجب «: لإلمام ابن قُدامة) ٢٣٦/خمتصر منهاج القاصدين (جاء يف 
  ».بالرأي اخلطأ

بني القدمي  اللغة والنحو(يف كتابه ) النحو الوايف(وقال عباس حسن صاحب موسوعة 
  ».وهذه اية اجلمود على الرأي اخلاطئ«): واحلديث

): ١١، ص ٥٤جملة التراث العريب، العدد (وقال األب أنستاس ماري الكرملي 
  ».تصحيف مخطُوٌء فيه«

 خطئَ؛ غَلطَ: أَخطأ يخطئ إخطاًء وخاطئةً): الوسيط(ويف ) منت اللغة(جاء يف  - ب 
  .مخطئسبيل اخلطأ، فهو ؛ سلك )حاد عن الصواب(
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  .أخطأ يف املسألة، فهو خمطئ فيها، واملسألة مخطَأٌ فيها
  .خمطئٌ فيهاأراه أنه : أخطأه يف املسألة

  !اخلاطئة مصدر من أخطأ، وتكون مبعىن املُخطئة): املنت(قال صاحب 
  .غَلطَ به: عثَر به: أخطأ به: وقال

ديث النبوي الشريف وأثره يف الدراسات احل(حممد ضاري محادي . جاء يف كتاب د
  ».مثلبة اجلمود على الرأي املخطئ«… ): ٤٣٥/اللغوية والنحوية 

وقَع يف الغلط، فهو غالطٌ : يف احلساب والكتاب وغريمها اغَلطَ يغلَطُ غَلَطً - ج 
  ].افيفًخت) فيه(مغلوطٌ فيه، لكن حذفوا الصلة : األصل[ مغلوطوالكتاب . وغلطانُ وغالَّطٌ

 بـ/ يف / على / لـ / سعى إىل  - ٤٩
  :اسعى يسعى سعي): لسان العرب(مما جاء يف 

الصالة فال تأتوها  أقيمتإذا «: ويف احلديث. عدو دون الشد: السعي -أ
  ».وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فَصلُّوا، وما فاتكم فأتموامتشون تسعون، وائتوها 

وإذا كان مبعىن املُضي . القَصد: وسعى إذا مشى؛ وسعى إذا قَصد، والسعي -ب
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصالة من يومِ [ :العزيز التنـزيلويف ): إىل(عدي بـ 

كْرِ اللَّها إِلَى ذوعفَاس ةعمو: أي ] ٩: اجلمعة [ ]الْجضدوا فاما إىل ذكر اهللا واقص
  ).وليس من السعي الذي هو العدو(

: يقال. وإذا كان مبعىن العمل عدي بالالم. الكسب: وسعى إذا عمل؛ والسعي -ج
  .فالنٌ يسعى على عياله، أي يتصرف هلم. أي عملَ هلم وكَسب: وعليهم سعى هلم
ومنه ما جاء . يف كل عمل التصرف: أصل السعي يف كالم العرب: قال الزجاج - د

  ].٣٩: النجم[ ]ما سعى وأَنْ لَيس لِإلنسان إِالَّ[ :العزيز التنـزيليف 
  .هو يسعى يف األرض: واحد، ألنك تقول للرجل السعي والذهاب مبعنى: ال الزجاجوق -  ه
راد أي ليس امل - ال يفيد التبليغ ) لـ(حرف اجلر ) تقول للرجل(يف عبارة الزجاج [

  : قال الشاعر). عن(وإمنا يفيد ااوزة، أي مبعىن  - أنك توجه الكالم للرجل 
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  كضرائر احلسناء قُلْن لوجههـا 
 

 دسـ  اح ضغإنـه لَـذميم  : اوب  
 

  .]قلن عن وجهها= قلن لوجهها . معيوب /مذموم: أي
  :العزيز التنـزيلوالسعي يكون يف الصالح، ويكون يف الفساد؛ ويف  - و
]ماوابِهري خى فعسو هما اسيهف ذْكَرأَنْ ي اللَّه اجِدسم عنم نمم أَظْلَم ن[ 

  ].١١٤من اآلية : البقرة سورة[
  ].٣٣: املائدة[ ]ارضِ فَسادَألإِنما جزاُء الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في ا[
  .األرض للفساديسعون يف : أي

  .وشى: سعى به إىل الوايل
  ): املعجم الوسيط(جاء يف 

  ذهب إليها؛: قَصد ومشى، سعى إىل الصالة: سعى إليه - ١
  عدا؛: سعى يف مشيه - ٢
  عمل يف أخذها من أرباا؛ : سعى فالنٌ على الصدقة - ٣
  وشى ونم؛: سعى به سعايةً - ٤
  .فتنةً بني الناس سعى به ليوقع: نم احلديثَ - ٥

عدو له مبا فيه  يسعى علىقال اإلمام علي بن أيب طالب لرجلٍ : جاء يف ج البالغة
  )أي الذي خلْفه(» . إمنا أنت كالطاعن نفْسه ليقتلَ رِدفه«: إضرار بنفِْسه

  ):للهجرة ١٣٠تويف سنة (وقال عروة بن أذينة 
  لقد علمت وما اإلسراف من خلُقي

 

  الذي هو رزقي سـوف يـأتيين   أنَّ 
 

ــه  ــعى ل ــه  أس طَلُّبــيين ت نعفي  
 

ــو   ــيينول نعــاين ال ي ــدت أت قَع  
 

  :وقال الشاعر يف إخوان السوء
  كـلَّ سـعيٍ   سـعينا وقالوا قد 

 

  فسـادي  يفلقد صدقوا، ولكـن   
 

  :وعلى هذا، يقال على الصواب
  .ىل الصفرالالاية، سعى التابع ع إ إىلإذا سعى املتحول س 
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 …تلك املنزلة السامية لبلوغ اوسعى جاهد.   
  .اخلري كفاعله يفالساعي 

  .يف إجياد مأوى ألولئك األيتام الًوقد سعى فالنٌ طوي

٥٠ - دل؛ بدل، أَبدبدل، بن الًاستعن/من الًعن، بدي/م 
ونالحظ . اجلديدترك الثوب القدمي وأخذ : ، أياجديد ااستبدل بثوبه القدمي ثوب: يقال - أ 

  !املأخوذ، ال على املتروكيتعدى حبرف الباء الذي يدخل على الشيء ) استبدل(أن فعل 
  ].٦١: البقرة[ ]؟أَتستبدلُونَ الَّذي هو أَدنى بِالَّذي هو خير[ :العزيز التنـزيلويف 

  !استبدلَ اجليد بالسيئ؛ ال تستبدل السيئ باجليد: يقال إذن
  !اجليد بدلالسيئ؛ ال تأخذ السيئ  بدلَأَخذَ اجليد : واملعىن

  !استبدلَ الذهب بالنحاس؛ ال تستبدل النحاس بالذهب
فَأُولَئك يبدلُ اللَّه [ :العزيز التنـزيلويف . آخر ابدلَ الشيَء شيئً: يقال - ب 

اتنسح هِمئَاتي٧٠: الفرقان[ ]س[ .  
  ).بإدخال الباء على املتروك(ديد بالقدمي بدل اجل: ويقال

  !بدل الصاحل بالفاسد؛ ال تبدل الفاسد بالصاحل
ويخطئ كثريون يف استعمال هذين الفعلني من حيث إدخالُ الباء، فيدخلوا على 

  !)وهذا مسموع على قلَّة( !املأخوذ
  .اجلديد استعاض عن ثوبه القدمي بثوبه: إذ يقال: وهلم عنهما مندوحة

  .بقلمٍ جديد: ، أواجديد اعن قلمه الضائع قلم/عوضه من: ويقال
  ):٢٤٠/رسالة الغفران (قال املعري يف 

  »!.حبوراَء، لَما فعل ،ولو سئل أَمةً عوراَء، يعوض منها يف اآلخرة«
  .آخر اأبدل املتروك شيئً: أي. اأَبدلَ القدمي جديد: كما يقال - ج 

  .له اعنه وخلَفً ااختذه عوض: أبدل الشيَء من غريه وبغريه: اال أيضويق
  !)من املتروك الًمن القدمي، بد الًأي أخذ اجلديد بد(أبدل اجلديد من القدمي : حنو
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  …أبدل التلفاز من املذياع؛ أبدل السيارة من احلصان
  !على املأخوذ - يف األغلب  - بالباء، يدخل هذا احلرف ) أَبدلَ(وحني يعدى 

  !)بإدخال الباء على املأخوذ(أبدل القدمي باجلديد : فيقال
  !أبدل اجلهلَ بالعلم؛ ال تبدل العلم باجلهل

إن دخول الباء على املتروك أحيانا، وعلى املأخوذ أحيانا أخرى، جيعل املعىن ملْتبِسا على 
  !القارئ إذا مل يساعده السياق على احلكم الصحيح

  » .هذا بدلٌ من هذا وبديلٌ منه«): أساس البالغة(اء يف ج -د 
  . من ذاك الًأخذت هذا بد: ويقال

  :قال ابن زيدون
  تـدانينا  من الًبديأضحى التنائي 

 

  لُقْيانا تجافينـا  وناب عن طيبِ 
 

ويف ! البدل) عن(ألن من معاين : عن ذاك الًأخذت هذا بد: ولكن يصح أن تقول
  ».الً، وجعلوا البحر عنهم بدالًكما ضربوا الشمس للملوك مث«: مذاينرسائل اهل

  .أبدال: واجلمع. اخلَلَف والعوض: البدل من الشيء  -  ه 
  .أبدال وبدالء: واجلمع. اخلَلَف والعوض: البديل

  .وتجمع البديلة على بدائل

 …لـ، ألنَّ، من أجل، بسبب، إذْ - ٥١
اشكر احملِْسن إلحسانه؛ العمل ضروري لدفْع : التعليل؛ يقال) الالم(من معاين  - أ 

  …لكَرم أخالقه/ الفاقة؛ أُحبه ألنه كرمي األخالق
  :وهناك حروف أخرى تستعمل للتعليل

  .كلٌّ يكافأ بعمله، ويعاقَب بتقصريه: الباء
  :قال اإلمام البوصريي. من شدة التعبنام : من

  رمد منقد تنكر العني ضوَء الشمس 
 

  سـقَمِ  منوينكر الفم طعم املاء  
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  ).أي عظيمة الشأن(اشتهر هذا احملامي يف قضية خطرية : يف
  .مل أحضر إال عن طلبٍ منك: عن
  …أشكر احملِْسن على إحسانه: على

  ».بسببك: فعلت ذلك أجلَك ومن أجلك: يقال: جلأ«): املعجم الوسيط(جاء يف  - ب 
كلمة تدخل على سبب : أجل«): إعداد جممع القاهرة- املعجم الكبري(وجاء يف 
  ».أجلَ كذا: ويقال. فعلت ذلك من أجل كذا، وألجل كذا: يقال. الشيِء وعلَّته

  ].٣٢: املائدة[ ]ي إِسرائيلَمن أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِ[ :العزيز التنـزيلويف 
 الًمفعو) الًإجال(كان إعراب املَصدر ) للمعلّم الًوقف الطالب إجال: (وإذا قيل

أي إن هذا املصدر هو علَّة حصول الفعل، حبيث يصح أن يقع ). أو من أجله(َألجله 
وقفوا؟: (لقولك اجواب مل إجالل املعلم - ) لألج.  

الشيُء نفس ه يف قولناويصح :برس حدلم افالنٌ ي؟ . للعيدرس ملم - لالع بل حألج.  
  :يقال على الصواب

أي (قامت حرب البسوس بني بكر وتغلب يف اجلاهلية أربعني سنة من أجل ناقة 
  ).بسبب ناقة

  !قامت حرب داحس والغرباء بني عبس وذبيان من أجل فرس 
ريخ تعلن احلرب من أجل انتزاع حقوق الفقراء كانت هذه الدولة أول دولة يف التا

  !عند األغنياء، وكان اخلليفة أبو بكر الصديق أول من حارب من أجل هذا
والفرنسية  forمقابل الكلمة اإلنكليزية ) من أجل(ويستعمل بعض املترمجني اليوم 

pour .أنه ميكن أحيان من أجل(ترمجة هاتني الكلمتني بـ  اصحيح( ولكن ، هلما معان
  :، قالواالًمث y = 2 xفإذا كان لدينا التابع ). يف حال(كثرية أخرى، من أمهها 

y = 6 من أجل(pour, for) x = 3   
   x = 5 (pour, for)من أجل y = 10و 

  )…، إخل y = 6 ، كان x = 3إذا كان : أو( x = 3 ، y = 6يف حال : واألصح أن يقال
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  :ةلنتأمل العبارات العلمية اآلتي
من «) باشن(، وسلسلةَ for» n = 2»» !من أجل«) باملر(سلسلةَ ) بور(تعطي صيغةُ 

  .for» n = 3»  »أجل
  ؟n = 3، ويف حال n = 2يف حال : أليس األحسن أن يقال

  …كما يلي!) كذا(الطاقات األدىن » !من أجل«يكون التناسب 
حبسب ) اليت هي أدىن(أو [يكون التناسب يف حالة الطاقات الدنيا : األحسن أن يقال

  …كما يلي] املعىن املراد
  . مادة معينة وتفاعل معني(!) يقاس املقطع العرضي بالبارن، وله قيمة حمددة من أجل 

  .يقاس املقطع العرضي بالبارن، وله قيمة حمددة ملادة معينة وتفاعل معني: والصواب
بسبب كذا، بسببٍ : اآلتية أيضومما يستعمل للتعليل أو لبيان الدافع، الكلمات ا - ج 

ابتغى . ما يبتغى: البغية«): املعجم الوسيط(جاء يف … من كذا، كي، بغية كذا، إذْ
  :يقال على الصواب. »أراده وطَلَبه: الشيَء

  .بسبب تراكم الثلوج) مغلقة(الطريق مغلق 
ناء جملها، من كوا خاصة يف أوزاا وقوافيها وب بسببٍ منولغة الشعر يتسامح فيها 

  ).٢١٥الفعل، زمانه وأبنيته، ص : إبراهيم السامرائي. د(حيث التقدمي والتأخري 
  …كي ينال رضاه/ ابتغاء مرضاته/ نيل رضاه بغيةَفالنٌ يتفاىن يف خدمة رئيسه 

  :يقول الفرزدق
  فأصبحوا قد أعاد اهللا نِعمـتهم 

 

  ما مثْلَهم بشر وإذْهم قريش،  إذْ 
 

 …وإالّ - ٥٢
ما فاز إالّ : وتكون أداة حصرٍ، حنو. أُحب الناس إال املنافق: ، حنواستثناءتكون أداة » إالّ«
وراجلَس .  

النافية، وذلك إن وليها فعلٌ مضارع، هو ) ال(الشرطية و) إنْ(وتكون مركَّبة من 
: ، أو إحدى اجلُمل اآلتيةاجمزوم امضارع الًفعل الشرط، ويأيت بعده جواب الشرط فع
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  . سوف/ س / قد / لن / ما : مصدرة بـمجلة امسية أو طلبية أو فعلها جامد، أو 
 :العزيز التنـزيلففي . وال بد من اقتران هذه اجلمل بالفاء الرابطة جلواب الشرط

إِالّ تنصروه [: اوفيه أيض ].٤٧: هود[ ]تغفر لي وترحمنِي أَكُن من الْخاسرِين الَّوإِ[
اللَّه هرصن ألنه من األفعال (فعل الشرط جمزوم حبذف النون  ].٤٠: التوبة[ ]فَقَد

  .والفاء رابطة جلواب الشرط) اخلمسة
وإالّ : أي! تكَلَّم خبريٍ وإالّ فاسكُت: هذه، حنو) إالّ(وقد يحذف فعل الشرط بعد 

  .تتكلم خبري فاسكت
  ). تنال: األصل قبل اجلزم. (اتكلم خبري وإالّ تنلْ عقاب: أو

  :قال الشاعر
  فطلِّقْها فلسـت هلـا بكُـفءٍ   

 

 ــام احلُس ــك ــلُ مفْرِقَ عوإالّ ي  
 

  )يعلو: األصل قبل اجلزم(… وإالّ تطلقْها يعلُ احلسام: أي
ندملَ، وإالّ فسوف تقْبعليك أن ت!  

وإالّ : أي. اجيب أن نحدد جمال تغيرِ املتحول س، وإالّ يكن احلساب متعذر: الًنقول مث
دنأن يقال هنا… يكن… حد وإالّ يكون احلساب: ال يصح….  

 !اجلَمع باأللف والتاء الزائدتني - ٥٣
  :تذكرة

. ساملٌ ومكسر: وهو قسمان. اجلمع لفظ ينوب عن ثالثة فأكثر، بزيادة يف آخره
 وهو). مجع السالمة أو التصحيح اويسمى أيض(فالسامل ما سلم بناء مفرده عند اجلمع 

فاألول ما جمع بزيادة واوٍ ونون يف حالة . ومجع مؤنث سامل، جمع مذكّر ساملٌ: قسمان
  .مديرين: اٍء ونون يف حاليت النصب واجلر، مثلمدير مديرون، وي: الرفع، مثل

. مرمي مرميات، غابة غابات، حافَة حافَات: والثاين ما جمع بألف وتاٍء زائدتني، مثل
  …على اإلناث واملؤنث - كما سنرى  -واحلق أن اجلمع باأللف والتاء ال يقتصر 

ومما . فهو ما تغير بناء مفرده عند اجلمع) اويسمى مجع التكسري أيض( اجلمع املكسرما أ
  ):٣١و ٣٠و ٢/٢٩جامع الدروس العربية للغالييين، (جاء يف 
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كقلم : ويجمع مجع تكسريٍ األمساُء، أي املوصوفات اليت تحمل عليها الصفات«
واملراد . قلم طويل، ودار كبرية، ودرهم زائف: قولودار ودرهم، فإنك تصفها فت

  .كطويل وكبرية وزائف: بالصفات ما يكون لغريه من األمساء
. أما الصفات، فاألصل فيها أن تجمع مجع السالمة، وذلك هو قياس مجعها

إذا كثر «: يقول اإلمام ابن يعيش). ألنه خالف األصل يف مجعها(وتكسريها ضعيف، 
وإذا قَلَّ . وقلَّ دخول التكسري فيها الوصفيةة مع املوصوف قوِيت استعمال الصف

وكَثُر إقامتها مقامه، ] أي إذا استغنت عن موصوفها[استعمال الصفة مع املوصوف 
  .».غَلَبت االمسية عليها وقوي التكسري فيها

نث منها مجع املذكر السامل، وأن جيمع املؤ العاقلوحق الصفات أن يجمع املذكر 
التساع ( اتسعوا يف تكسريهالكنهم . ، مجع املؤنث الساملواملذكر غري العاقلمنها، 

  » .كما كسروا األمساء) ميدان البيان
: من فوق الثالثي اسم الفاعلفامتنعوا من تكسري : يكسروا كل الصفاتبيد أم مل 

من (مستخرِج و) من هرولَ(ومهروِل ) من انطلَق(ومنطلق ) من أدار(حنو، مدير 
وامتنعوا … ، منطلقون، مهروِلون، مستخرجون!)مدراء: ال(مديرون : ، فقالوا)استخرج

األب مربوط بأوالده واآلباء : فيقال. صفةً خالصةإذا استعمل  اسم املفعولمن تكسري 
أما إذا استعمل !). وال يقال مرابيط(بأوالدهن  مربوطاتبأوالدهم واألمهات  مربوطون

مواضيع، : فيكسر على مفاعيل) …موضوع، جمهول، مضمون: حنو( ال األمساءاستعم
: حنو(وكذلك الكلمات اليت تدل على النسب أو العاهات أو غري ذلك . جماهيل، مضامني

  .مشاهري، جمانني، مماليك: فتكسر على) مشهور، جمنون، مملوك
  :ويطَّرد اجلمع باأللف والتاء يف حاالت أمهها

سلْميات، : عالم اإلناث من غري تاء، حنو، سلمى، هند، زينب؛ فتجمع علىيف أ -أ 
  …هندات، زينبات

صفية، : حنو) تحذف عند اجلمعف(يف أعالم اإلناث املختومة بالتاء املربوطة  - ب 
  .صفيات، بارعات، مجيالت: بارعة، مجيلة، فتجمع على
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، حنو محزة، )تحذف عند اجلمعف(ربوطة يف أعالم الذكور املختومة بالتاء امل -ج 
  …محزات، معاويات، طلحات، عطيات: فتجمع على… معاوية، طلحة، عطية

حافَة حافَات، سيدة : ، حنو)تحذف عند اجلمعف(فيما ختم بتاء التأنيث املربوطة  -د 
وهناك كلمات خمتومة بتاء التأنيث املربوطة، ومع ذلك فقد … سيدات، كلمة كلمات

اع مجعها مجع تكسري أكثر من مجعها باأللف والتاء، حنو، حاسة حواس، مادة مواد، ش
  …مدرسة مدارس، مقربة مقابر، رهينة رهائن، رائعة روائع… دالّة دوالّ

ر أيضة  الصفات اوتكسجمع باأللف للمبالغةاليت تكون التاء فيها ) فاعلة(زِنفال ت ،
) دواعٍ(داعية ) نوابغ(نابغة ) دواه(، داهية )طَواغٍ(طاغية : و، بل تكسر، حناغالبوالتاء 
) إماء(، أَمة )نساء(امرأة : ويستثىن مما يف آخره التاء املربوطة كلمات منها)]. روايا(راوية 

  …)ملَل(، ملَّة )شفاه(شفَة ) شياه(شاة ) أمم(أُمة 
  …أُم أُمات وأُمهات أخت أخوات،: وجمع باأللف والتاء بعض األلفاظ، حنو

  جمع اجلَمع
 مؤنث عمع مجاساملًج موع األمساء املُعج بعضاجلمعر بة، وهذا ما يسمى مجع .

ومما ! مساعي وجمع اجلمع. كما هو معلوم باستثناء مجع املذكر العاقل واجلُموع مؤنثة
بيت بيوت بيوتات، رجل رِجال رجاالت، طريق طرق طرقات، عطاء أَعطية : سمع

  .أَعطيات، فتح فتوح فتوحات، فَيض فُيوض فُيوضات
شروطات، «فهل مثة حاجة إىل ! عند احلاجةوقد أجاز جممع القاهرة جمع اجلمع 

  » فُحوصات، رسومات؟
قول أقوال أقاويل، إناء آنية أوان، : مجع تكسري، حنوجمع بعض اجلموع : مالحظة[

  .].…وعاء أوعية أَواعٍ
  .جمع املذكَّر من أمساء ما ال يعقل، باأللف والتاء

على أن من النحاة . التعويل على السماعمذهب مجهور النحاة يف هذا اجلمع هو 
جعله قياس نف عل. اميفات، وغُصن على ولو أخذنا برأي هؤالء جلاز مجع سيى س

  …غُصنات، ونهر على نهرات، وسكين على سكّينات، وقَلَم على قَلَمات
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جواب، حمام، خان، خيال،  ،سؤال اصطبل، بوق،: باأللف والتاء اقدميومما جمع 
  .، مقام)مصلَّيات(سجِلّ سرادق، عالج، عنوان، مغار، منزِل، مصلَّى 

، تيار، مجاد، خراج، سرطان، طاس، عيار، متكَأ )مبعىن عوض(بدل : تأخروناملمث جمع 
  ).، صادر، وارد، عقَار)حيوي(خيار، صاد : وأضاف احملْدثون(… منوذج) متكآت(

  :باأللف والتاء من األمساء املُعربة احديثًومما جمع 
فيتامني، رادار، !!) ، صالونباص، بالون(إلكترون، بروتون، نترون، فوتون، هرمون 

: ويف الكيمياء… ، سيناريو، بيانو، شاليه)نترينوهات(، نترينو )استديوهات(استديو 
  ).…ألدهيدات، أميدات، أمينات(… أَلدهيد، أميد، أَمين،

وإن كان (، إجازة اجلموع اآلتية ١٩٧٣وأقر جممع اللغة العربية بالقاهرة، يف سنة 
الكالم على  اسيأيت قريب( مصادر جمموعةوبني هذه اجلموع ). ع تكسرييقابل بعضها مجو

  ):جمع املَصدر
إطارات، بالغات، جزاءات، جوازات، حسابات، خطابات، خالفات، خياالت، 
سندات، شعارات، صراعات، صمامات، ضمانات، طلبات، عطاءات، غازات، فراغات، 

ت، معجمات، مفردات، نتوءات، نداءات، قرارات، قطارات، قطاعات، جماالت، معاشا
  .نزاعات، نشاطات، نطاقات

  !فيجمع على محالّ) محلّ(أما ! محالّت جمع محلَّة: مالحظة
  جمع كَبل وقُفَّاز

جاء يف ). قُفّازات(وال ) كَبالت(نالحظ أن األلفاظ اليت أقرها امع ال تشتمل على 
: والكبل. أكبل وكُبول وأكبال) ج. (القيد من أي شيء كان :الكَبلُ«): املعجم الوسيط(

جمموعةٌ من األسالك معزولٌ بعضها : والكبل. حبلٌ معدين حتيط به مادة عازلة هلا غالف واقٍ
  .»).مج(ويستعمل هذا وما قبله يف توصيل التيار الكهريب . عن بعض، موضوعةٌ يف غالف واق

بحر : إذا مل يكن أوله أو ثانيه ياًء، حنو) فعال(ى يجمع عل) فَعل(ومن املعلوم أن 
  !حبل حبال: ، مثلاأيض كبالٍعلى  اقياسي اوعلى هذا جيوز جمع كبل مجع. بِحار
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ومها قُفَّازان . لباس الكف من نسيج أو جِلد: القُفَّاز«): املعجم الوسيط(وجاء يف 
  » .قَفافيز) ج(

لَّة ساكن، ومن املعلوم أن االسم املكون من مخسة أحرف، وقبل آخره حرف ع
خطّاف خطَاطيف، دكّان دكاكني، : جمعه فَعاليل، حنو) وال أقول وزن(يكون إيقاع 

شباك شبابيك، عكّاز عكاكيز، كُالّب كَالليب، قنطار قناطري، سنجاب سناجيب، 
، مكّوك دبوس دبابيس، شبوط شبابيط، فروج فراريج… عصفور عصافير

فهي مجع ) عكّازات(أما . [قنديل قناديل، سكِّني سكاكني، دهليز دهاليز. …مكاكيك،
  )].عكّاز= عكّازة (

  :جمع الوصف ملذكَّر غري العاقل
واملقصود بالوصف هو ! خالف فيه قياس الجمع هذا الوصف باأللف والتاء 

شبهة، وكذلك املصغر واملنسوب واسم اسم الفاعل أو اسم املفعول، والصفة امل: املشتق
جبال شاهقات شاخمات  - جبلٌ شاهق شامخ راسٍ : املكان، ففيها معىن الصفة؛ فيقال

شهر . مياه جاريات - جارٍ ) ر(ماء  - أحصنة سابقات  - حصان سابق . راسيات
  …بساتني مجيالت - بستان مجيل  - أيام معدودات  - أشهر معلومات  - معلوم 

 -مضخمات  - منظِّمات  - حموالت  - مولِّدات  - حمركات  -هاز حمرك ج: ويقال
  .رشاشات - مكبرات 

 -مبنجات  - منعشات  - مطهرات  - ملينات  -مسكّنات  - عالج مسكّن 
  .مسهالت - مقويات 

  .مبيدات - مركَّب أو مستحضر مبيد 
لدلْو والقربة واجلَفْنة والسكني القدر والرحى وا: املُحالّت«): املعجم الوسيط(وجاء يف 

لُّ حيث يشاء مستغنيحند، ألن من كانت معه يعن جماورة الناس اوالفأس والز.«.  
خملوقات  -ممنوعات  -حمفوظات  -مزروعات  -ملبوسات  -مشروبات  -مأكوالت 

مربعات  -ملحقات  -منشورات  -خمطوطات  -مطبوعات  -مصطلحات  -خمتارات  -
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 -  مستوردات -مستحضرات  -مقترحات  -مبتكرات  -مركّبات  -مكعبات  -
  …معطى معطَيات -محتوى حمتويات  -مستحدثات … مسروقات

درهم دريهم  - جبل جبيل جبيالت  - جِسم جسيم جسيمات  - نهر نهير نهيرات 
فص  - رينات قرن قُرين قُ - ثوب ثويب ثويبات  - كتاب كُتيب كتيبات  - دريهمات 

  ...فصيص فُصيصات
 - منتزه منتزهات  - منتدى منتديات  - مستشفى مستشفيات  - مرتفَع مرتفَعات 

  …مدار مدارات - مسار مسارات  - مطار مطارات 
 -مسعيات  - بصريات  - رياضي رياضيات  - غييب غيبيات  - كلي كليات 

 -جرثوميات  -كونيات  - ويات معن - ماديات  - لسانيات  - فوتونيات  - إلكترونيات 
 - حوتيات  - ثدييات  - غُدانيات  - سكريات  - فطريات  - مسوميات  - ملفاويات 

  …مزدوجات األصابع اجلسئيات - مفصليات األرجل  - خفاشيات  -عصفوريات 
وهناك أمساء آلة قياس مجعها التكسري، ومع ذلك جيمعها بعض احملدثني باأللف والتاء، 

  …مشدات) مشاد(مشد  -مفكات ) مفاك(مفك  -مقصات ) قاصم(مقَص : حنو
 جمع مصادر األفعال - ٥٤

اسم معىن يدل على حدث جمرد، غري مقيد بزمان وال مبكان، وال هيئة  املصدر
من أحدثه أو اتصف به، وال على من وقع حدوثة أو مرات حدوثه، وال يدل على 

  . فهو يدل على معىن ذهين مطلَق من كل القيود والعالقات. احلدث عليه
ولكن حني . فال وجه لتثنيته أو مجعه، احقً) املطلَق(هو  واملصدر املؤكِّد لفعله

نبيامطلقً(لنوعه أو عدده، ال يكون  ايكون م (ل على وهذا يد. بنوعه أو عدده ابل مقيد
قد خرج  - إذن  - فكال هذين املصدرين . أن هلذا املصدر أكثر من نوع وأكثر من مرة
. للتثنية واجلمع الًوتنوعه وتعدده جيعالنه قاب. من اإلطالق والشمول إىل التقييد والتحديد

  .متهيدان انفجاران قَوميتان، متهيدات انفجارات قوميات: فيقال
ستعمل  اوكثريفيبقى ). الًاسم فاعل أو صفة مشبهة مث(املصدر كأنه اسم مشتق ما ي

 اأو يثىن وجيمع إذا ساغ، حني يكون موصوفه مثىن أو مجع) ألصله ااتباع(على إفراده 
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)باعاات القاعدة مطابقة الصفة للموصوف عدد .(ل : فيقالدالقاضي ع)أي عادل(، 
كما . عدل - أو القاضيتان أو القاضيات والقاضية عدل؛ وكذلك القاضيان أو القضاة، 

  .القاضيان أو القاضيتان عدالن، والقضاة أو القاضيات عدول: يقال
، ومل يبق له من مصدريته ال يجمع املصدر إال إذا عدل به عما وضع لهواخلالصة، 

قول، ظن علْم علوم، عقل ع: ، حنوواجنذب إىل االمسيةأي خرج عن املصدرية . إال اللفظ
  …ظُنون

ألف التأنيث أو  املصادر املختومة بتاء التأنيثعند مجع  الًولن نتوقف طوي
: ، حنوأصليومن هذه املصادر ما هو . مجعها باأللف والتاء قياسي، ذلك أنّ املقصورة

حتيات، : فيقال يف مجعها… حتية، نئة، صناعة، بطولة، عبادة، توصية، جتلية، تذكرة
  .رجلٌ ثقة، رجال ثقات: مبصدرٍ كهذا، حنوالوصف لك عند وكذ… نئات

مشغلة، مسعاة، مغامرة، مسامرة، مهاترة، : ، حنوميميومن هذه املصادر ما هو 
مشغالت، : فتجمع على… ، مقتضى)من أَجرى(، مجرى )من جرى(مصارعة، مجرى 
  …تمجريات، مجريات، مقتضيا… مسعيات، مغامرات

: فتجمع على… عبقرية، شاعرية، مدنية، ماهية: ، حنوصناعيومنها ما هو 
  …عبقريات، شاعريات

ذكريات، : فيقال يف مجعها.. ذكرى، فكرى، رجعى، فحوى، طوىب: وهناك
  …فكريات

األئمة من جمع ما كان  أَقَلَّأما املصادر األخرى، اليت ال تنتهي بعالمة التأنيث، فقد 
واستسهلوا فيما مجعوه من «. وأكثروا من مجع مصادر ما فوق الثالثي، اثالثيفعلها 

وقد . ، وذلك لظهور القياس فيهمنتهى اجلموعمصادر ما فوق الثالثي جمع السالمة أو 
فيما مل يسمع مجعه عن العرب، وقد ضمنوا سالمة  باأللف والتاءاستحبوا مجع املصادر 

ا ساغ مجعه على صيغة منتهى اجلموع فال يعترضهم شك يف وأكثروا من مجع م. صيغته
  ).٢٦٥/ مذاهب وآراء للزعبالوي (» .تعرف واحده
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شذوذ  - وجيمع على تذْكارات ) من ذكر(تذْكار : الثالثيفمن مصادر 
  .قياس قياسات - بيان بيانات … شذوذات

  :الرباعيمن مصادر  األئمةومما مجع 
تعريفات  - تدقيقات  - تصحيفات  - ترخيصات  - حتديدات  -  تأويالت): فعل(على وزن 

  .خترجيات - تنزيالت  - تنبيهات  - تقريرات  - تفريعات  - 
 - إعرابات  - إشكاالت  - إحلاقات  - إلزامات  - إكرامات ): أفعل(وعلى وزن 

  …إنشاءات - إفسادات 
  ):تفعل(و) انفعل(و) افتعل(على أوزان  اخلماسيمن مصادر  األئمةومما مجع 

 - انتقاالت  - اعتمادات  - التزامات  - احتماالت  - احتجاجات  - اعتقادات 
  .تصرفات - انطالقات  - اختراعات  - ابتداءات  -اختيارات 

  ...استعماالت: قالوا) استفعل(ومن السداسي 
  :فقالوا) فعل(بعض مصادر الرباعي  كسر األئمةكما [

 -تراكيب  -تضاعيف  -فاسري ت -تصاريف  -تعابري  -تقاسيم  -تفعيل تفاعيل 
   …تكاليف -ختاريج  -تآليف  -انيف تص -تصاغري  -تكابري  -تعاليل  -تقاليب 

  …تصاميم - تعاجيب  - تشابيه  - تسابيح  - تقارير : وكسر غريهم فقالوا
على (من مصادر الفعل الرباعي واخلماسي والسداسي  املتأخرون واحملدثونمث مجع 

  :وافقال) األوزان املذكورة
 -تعقيبات  -تفسريات  -تدريبات  - مترينات  -تصميمات  - تعليالت  - تقسيمات 

  … حتليالت -توشيحات  - حتسينات  - حتميدات  - تعليقات  -تسبيحات 
 -إجراءات  - إرهاصات  -إقرارات  - إحسانات  - إعالنات  - إفرازات 

  ...إمكانات - إجهاضات 
  ).من قارنَ(قرانات 
 -اختالفات  - اعتبارات  - اجتهادات  -اجتماعات  - اتصاالت : افتعاالت

 -انتصارات  - انتقادات  - اجتاهات  -امتيازات  - اتفاقات  - احتادات  -امتحانات 
  … اهتمامات - اقتراحات  - التصاقات  - التهابات 
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 - انعطافات  - انفتاحات  - انقسامات  - ازامات  - انكسارات : انفعاالت
  ...اتانقالب - احنسارات  - انبعاثات 

 -توقعات  - تنبؤات  - تكهنات  - تعسفات  -حتزبات  - تعصبات  - جتمعات 
  ...حتديات - تنكّسات  - تشنجات  - متحكات  - كمات  - تقوالت  - متحالت 

  …تناحرات - تساميات  - تسارعات  - جتاوزات  - تسابقات  - تساؤالت 
 -استعالمات  - استطالعات  - استحسانات  - استحكامات  - استجوابات 

  …استهجانات - استفسارات  - استفزازات  - استغالالت  -ستعدادات ا
إنشاء إنشاءات ( أصليةأما املصادر املمدودة، فإن مهزا تبقى عند اجلمع إن كانت 

 -إحصاء إحصاءات  -إجراء إجراءات : أو مبدلَةً من حرف أصلي) ابتداء ابتداءات - 
  …لقاءات  - انتماءات  - افتراءات  - اعتداءات  - ادعاءات 

  :اخلامتة
حكْم اجلمع باأللف والتاء املزيدتني أنه يرفع بالضمة وينصب بالكَسرة نيابةً عن 

  .الفتحة، ويجر بالكسرة
بيت : ، حنوأصليةوال يدخل يف هذا اجلمع مجع التكسري املختوم بألف زائدة وتاٍء 

  … وقت أوقات -قوت أقوات  -صوت أصوات  -شت أشتات  -أبيات 
سعاة : وكذلك مجع التكسري املختوم بألف أصلية وتاٍء زائدة مربوطة، حنو

)ساعٍ مجع ( -  ماةر)ٍرام ( -  عاةد)ٍداع(…  
 عن القول أنه ال يدخل يف اجلمع باأللف والتاء املزيدتني الكلمات املفردةوغين 

ما تكسر (فُتات  -) مبعىن احلطام(رفات : املختومة بألف وتاٍء مبسوطة أصليتني، حنو
  …)مبعىن التفرق(شتات  - ) نوم، راحة، فقدان الوعي(سبات  -) من الشيء

 اغري أن األكثرية تعدها ملحقً. مجع تكسري) بنات(ومن النحاة من يعد كلمة 
وقد وردت هذه الكلمة يف القرآن الكرمي منصوبة بالكسرة عدة . جبمع املؤنث السامل

  . مرات
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  :على أا مجع تكسري فَقَول الشاعر عبدة بن الطبيب أما الشاهد
  فبكى بنايت شجوهن وزوجـيت 

 

ــدعوا   ــاعنون إيلّ مث تص   والظ
 

)! بكَت(َألنثَه  امجع مؤنث ساملً) بنات(، ولو كانت )بكى(ونرى أن الشاعر ذكَّر الفعل 
  …اع مؤنث ساملًإذا كان الفاعل مج -يف الرأي األقوى  - واجبألن التأنيث 

 ؛ امللُْء)إمالء الفراغ: ال(جيب ملُْء الفراغ  - ٥٥
يقال يف . »قاله له فكتبه عنه): يمليه إمالًء(أَملى عليه الكتاب «: جاء يف معاجم اللغة

  .وهلذا الفعل معان أخرى. أَملِ عليه الكتاب: صيغة األمر
لْئً«: اوجاء أيضُأل الشيَء ممَأل يلْ( امع): ٌءمسر ما يوضع فيه من املاء وغريه قد« .

ومن اخلطأ أن . امأل الفراغ: جيب ملُْء الفراغ بالكلمة املناسبة، أو: يقال على الصواب
  !!.جيب إمالء الفراغ: يقال

لُْء: اوجاء أيضالعزيز التنـزيلويف . قدر ما يأخذه اإلناء وحنوه إذا امتأل: امل: 
  :قال املتنيب] ٩١: آل عمران[ ]ارضِ ذَهبَألملُء ا[

  أنا الذي نظر األعمـى إىل أديب 
 

  صـمم  وأمسعت كلمايت من به  
 

 لَْءأنامفُوين عن شـواردها  مج  
 

  تصـمخاها ويراخلَلْق ج رهسوي  
 

  ].غرائبها ونوادرها: شوارد اللغة. غَفَلَ عنها ومل يهتم ا: نام عن حاجته[
  ).]من جراها(للضرورة الشعرية، واألصل أن يقال ) جراها(قبل ) من(عر حذَف الشا[
 إىل حد بعيد؛ بقَدرٍ كبري - ٥٦

هي لغةُ برجمة اشتقت مساا بشكل  logoلغة «: وردت يف مقالة علمية اجلملة اآلتية
. هنا استعملت يف غري حملّها) شكل(من الواضح أن كلمة . »LISPكبري من لغة 

ما تستعمل يف غري ما وضعت له،  اكثري) شكل(أن كلمة  ١٢وكنت ذكرت يف الفقرة [
  ]. وأوردت أمثلةً كثرية على اخلطأ يف استعماهلا

بنسبة كبرية من / اشتقت مساا بقَدرٍ كبري«…: وصواب اجلملة السابقة أن يقال
  …»بدرجة عالية«… : وقد يقتضي مقام آخر أن يقال. »LISPلغة 
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عن  حد كبريوهذا البحث خيتلف إىل «… : ء يف مقالة أخرى اجلملة اآلتيةوجا
  » ) .كذا(البحث اآلنف الذكر 

  ).١٧راجع الفقرة (» اخيتلف إىل حد بعيد عن البحث املذكور آنفً«… : والصواب
: ويقال. منتهاه: حد الشيء«): املعجم الوسيط(كما جاء يف ) احلد(فمن معاين 

اه: لألمر اوضع حدأ« .وال يقال). إىل أبعد مدى(ذهب إىل أبعد حد : اويقال أيض :
  ! ذهب إىل أكرب حد، أو إىل حد كبري

وبالتايل فإن حساسية ودقة القياس «… : وأورد كاتب يف مقالة ثالثة اجلملة اآلتية
  » .تتحسن بشكل كبري

  …»ة كبريةبنسب/ الذا فإن حساسية القياس ودقته تتحسن كثري«… : والصواب

 !)املَغلي: ال(املاء املُغلى معقَّم  - ٥٧
  . اوغَلَيان اغلى املاُء يغلي غَلْي: يقال
  ). اسم الفاعل(تعقَّم األدوات بوضعها يف املاء الغايل : ويقال

   وهي مغالة؛). اسم املفعول(إغالًء فهو مغلى أَغْلى املاَء يغليه : يقالو
  ؛ )وهي معطاة(وأعطى الشيَء يعطيه إعطاًء فالشيُء معطى 

لْغو ي] بطَلَ[الغٍ، من لَغا الشيُء : أو(وألغى املشروع يلْغيه إلغاًء فاملشروع ملْغى 
وأي باطل[فهو الغٍ  الَغ .[  

  ).املعجم الوسيط(فاحشة : وكلمةٌ الغية. فهي ما ال يعتد به) الالغية(أما 
  ).أن يغلي املاُء/ أي جيب أن نغلي املاَء(قيمه غَلَيانُ املاِء لتع/ غَلْي / جيب إغالُء : كما يقال

الذي ال  -  الفعل الالزمألن ): املَغلي(صح املاء املُغلى معقَّم، وال ي: يقال على الصواب
. اسم الفاعلال يصاغ منه اسم املفعول، بل  - ) لىغ(تعدى بنفسه أو حبرف اجلر، مثل ي

ى األمر ميضي فهو ماضٍ؛ نام الرجلُ ينام فهو نائم؛ صفا املاُء يصفو فهو صاف؛ مض: فيقال
  !). يا خفي األلْطاف، جنِّنا مما خناف(يخفى خفَاًء فهو خاف وخفي؛ ) استتر(خفي الشيُء 
 ٤٠انظر الفقرة (يصاغ  اسم املفعولولكن:(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٨٧ -  
 

رأى الشيَء يراه فالشيُء مرئي؛ دعا الرجلَ يدعوه : ، حنومن الفعل املتعدي بنفسه -أ
دفَى الشيَء فالرجلُ م؛ خيمريرميه فاحلجر م ؛ رمى احلجروكتمه(ع (فْييه خفخاي يففالشيُء  اوخ

يفخومثال الفعل الرباعي من هذه الفئة، الفعلُ. وهذه األفعال املتعدية بنفسها كلها ثالثية. م :
  .…أعطى، ألغى، أغلى: يخفيه إخفاًء فالشيُء مخفَى؛ وكذلك) كتمه وستره(أَخفى الشيَء 

وال بد يف هذه احلالة من أن تعقُب صيغةَ املفعول الصلةُ . من فعلٍ يتعدى باحلرف - ب
سهوت عن األمر، فاألمر مسهو عنه، وبحت بالسر فالسر : فتقول. اليت كنت تثْبتها بعد فعله

لكن . عليهم، فَهم مغضوب عليهم مبوح به، شك يف األمر، فاألمر مشكوك فيه؛ غضب
زوا حينوجفحذفوا الصلة ااألئمة قد ت وأنزلوا ايف كثري من أمساء املفعول، تسميةً واصطالح ،

 التنـزيلففي . على ما سمع اياس، وذلك قالصفة املشبهةاسم املفعول احملذوف الصلة منزِلَة 
  .عنها اأي مرضي ]٢٨: الفجر[ ]ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضية[: العزيز

كالعين، للباصرة، وعني املاء، وعني ) تشترك فيه معان كثرية(اسم مشترك : وقالوا
  .ت الصلةبإثبا) مشترك فيه(واألصل . الشمس، وللدينار أو املال

  ).املأذون له، واحملجور عليه(املأذون واحملجور؛ وأصله : وقالوا
  ).أي مغلوط فيه(كتاب مغلوط / حساب : وقالوا

ومل حيمل . أي موثوق به» إىل غري موثوقٍ من األرض يذهب«… : وقال الشاعر
 انظر. (هذا القول على الغلط، بل على حذف حرف اجلر) ١/١٩٩اخلصائص (ابن جين 

  ).١٧٥/ لصالح الدين الزعبالوي ) مسالك القول(كتاب 
  ).رغب يف األمر(وهو لغةٌ يف ) رغب األمر: (أمر مرغوب ومرغوب فيه، إذ يقال: ويقال

  .بارك اهللا الشيَء وفيه وعليه: شيٌء مبارك، ومبارك فيه، ومبارك عليه، إذ يقال: كما يقال
 )حملة عن حياة املؤلف: (اخلطأ يف - ٥٨

  ):املعجم الوسيط(جاء يف 
  ».نبذة من كتاب، أو نبذة من رواية، أو قصة: يقال. القطعة من الشيء: النبذة« - أ

  ).تاريخ حياته: قرأت سريةَ فالن( - ب
  .امستقيم ا، كان الكالم سليم)نبذة من سرية املؤلف: (وعلى هذا، إذا قلت
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: يف فالن حملةٌ من أبيه: ويقال. الربق رأيته حملةَ: ويقال. النظرة العجلى: اللمحة( -ج
هبحملة تارخيية: يقال على الصواب). ش.  

حملة، : مفرده. [املَشابه: واملالمح. ما بدا من حماسن الوجه أو مساويه: املَالمح( -د
  ]).على غري قياس

 ا، وجمع)مظهر اإلنسان(، و)أوصاف الوجه(مبعىن ) املالمح(وقد شاع اآلن استعمال 
 ا؛ وأحيان)ما يشرب(واملشرب ) ما يؤكل(املأكل : ، على غرار)ما يلْمح(مبعىن ) ملْمح( لِـ
ج /٧٤مج (؛ فقد جاء يف مقال نشرته جملة جممع اللغة العربية بدمشق )معامل(من  الًبد
: إال أنا نقدم الكالم على ملْمحني علميني كبريين من أبرز مالمح العصر«): ٣/٥٢٣

) ٤٩٣/٨٦العدد (اليت تصدر يف الكويت ) العريب(ونشر يف جملة . »ب والفضائياتاحلاسو
 لفمضى: (عنوانه) جمموعة مقاالت(م من قرن ل)! مالمحفتأم.!  
  ).أبصره بنظرٍ خفيف، أو اختلس النظر، فهو المح: لَمح إليه( - ه
  ).قَلَّله واختصره: أوجز كالمه ويف كالمه( - و

!) خمتصرة/ نظرة عجلى قليلة : حملة موجزة(معىن التركيب الشائع وعلى هذا يكون 
نظرة : أي) …حملة عن كذا(مث هناك من يقول . كالم ظاهر الفساد -يف رأيي  - وهذا 

كالم غري مستقيم اعجلى عن كذا، وهذا أيض.  
  :إىل هذا فقال) معجم األخطاء الشائعة(وقد أشار حممد العدناين يف 

  ».حملة إىل حياته: ة عن حياته، والصوابهذه حمل: ويقولون«
  ».حملة إىل حياة األديب: ويقال«): املعجم املدرسي(وجاء يف 

نظرة : ، أي)…حملة إىل(وأذكر أن األديب عباس حممود العقاد استعمل يف كتاباته 
  ).…نظر إىل: (كما رأينا، ويقال) لَمح إىل: (وهذا تركيب سليم، إذ يقال… عجلى إىل

املعجم (؛ فقد جاء يف )…كلمة موجزة عن: (أن يقول) أو للمرِء(ملرَء وميكن ا
  ».الكالم املؤلَّف املطول، قصيدةً، أو خطبةً، أو مقالةً، أو رسالةً: الكلمة«: ما يلي) الوسيط

 بالنسبة إىل كذا - ٥٩
نتيجة مقارنة إحدى كميتني من «): املعجم الوسيط(كما جاء يف ) النسبة(من معاين 
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بالنسبة : ويقال. مبقدار كذا: يضاف هذا إىل هذا بنسبة كذا: يقال. واحد باألخرىنوعٍ 
  .عليه، وإليه) املُقايسة(، والقياس »بالنظر إليه: إىل كذا

  .احلصاة صغرية بالنسبة إىل الصخرة. السيارة بطيئة بالنسبة إىل الطائرة: يقال على الصواب
ستعمل  اوكثريغري  الًيف الكتابات العلمية وغريها استعما )بالنسبة إىل كذا(ما ي

  :ودونك بعض النماذج. سليم
  …هذا بالنسبة إىل املقررات النظرية، أما بالنسبة إىل املقررات العملية فـ…  - أ

  …هذا ما يتعلق باملقررات النظرية، أما ما خيص املقررات: الصواب
  …أما بالنسبة إىل بناء الكلية فيجب - ب

  …ناء الكلية فيجبأما ب: الصواب
  .…وبالنسبة إىل اإليفادات ميكن القول -ج

  …ويف شأن اإليفادات ميكن/ وفيما يتعلق بـ : الصواب
  !بالنسبة لنا اهذا ال يعين شيئً - د

  !اهذا ال يعين لنا شيئً: الصواب
  …وبالنسبة إىل مقوم املقالة، فإنه يعترب أن - ه

  …وم املقالةويف نظر مق/ ويرى مقوم املقالة: الصواب
 !النكرة ال تنعت مبعرفة - ٦٠

  : حنو ،)ويعرب صفة(وهو يأيت بعد املعرفة ليصفَها . اسم معرفةهو  االسم املوصول
  .تصفحت املوسوعة اليت حدثتين عنها. قرأت الكتاب الذي اشتريته

) أي معارف(وقد صادفت يف عدد من املقاالت اليت اطّلعت عليها، أمساًء موصولةً 
  :ودونك مناذج مما قرأت. لقاعدة مطابقة الصفة للموصوف اجِيَء ا بعد نكرات، خالفً

  …ايسمى حالي والذي حر مترجمٍبعقْد لبناِء …  - أ
  …إذا أدخلت إليها برجميات واليتعمل  منصةاعتمد على …  - ب
  …عليه أن يسري بالتوازي مع اخليارات والذيتطورٍ خاص به  خطولكل منط بالطبع  -ج
  …تكرر مثاين مرات واليتتوارد شعاعية  وقناة…  - د
  .فهرستطبق على مجيع عناصر ال اليترياضية  عالقاتوتعريف …  - ه
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ولكي تستقيم العبارات السابقة، يكفي حذْف األمساء املوصولة وحروف الواو اليت 
  :تسبقها؛ فنقول على الصواب

  …ابعقْد لبناِء مترجمٍ حر يسمى حالي…  - أ
  …اعتمد على منصة عمل إذا أدخلت إليها برجميات…  - ب
  …ي مع اخلياراتولكل منط بالطبع خط تطورٍ خاص به عليه أن يسري بالتواز -ج
  …وقناة توارد شعاعية تكرر مثاين مرات…  - د
  .وتعريف عالقات رياضية تطبق على مجيع عناصر الفهرس…  - ه

، وجب عطفه )أي اجلملة اليت تليه(ولكن إذا تكرر االسم املوصول لتعدد صلَته 
والَّذي  $ الَّذي خلَق فَسوى $ علَىاألََسبحِ اسم ربك [ :العزيز التنـزيلففي . بالواو

   ].٤ - ١:سورة األعلى[ ]والَّذي أَخرج الْمرعى $ قَدر فَهدى
 )اأيض(و) كذلك( - ٦١

مثْل (مبعىن ) كذلك(، فيكون )مثْل(الكاف للتشبيه مبعىن . ذلك+ ك =  كذلك - أ
ت من الْحي ميت ويخرِج الْمييخرِج الْحي من الْ[ :العزيز التنـزيلجاء يف ). ذلك

  ].١٩: سورة الروم[ ]تخرجونَ وكَذَلكرض بعد موتها ويحيِي اَأل
والَّذي نزلَ من السماِء ماًء بِقَدرٍ [ :اوجاء أيض. ومثل ذلك اإلخراج تخرجون: أي

تيةً ملْدب ا بِهنرشكَذَ افَأَنكونَ لجرخ١١: سورة الزخرف[ ]ت.[  
  ).ميتة وميت: يقال لألنثى. أَحيينا= أنشرنا (

  .تخرجون من قبوركم أحياء) إحياء البلدة امليتة(مثل ذلك اإلحياء : واملعىن
واعلم أنه كما جاز أن جتعل هذه الكاف «): ١/٢٩٠سر الصناعة (قال ابن جين يف 
كزيد : جيوز أن تجعل مبتدأة فتقول على هذا فكذلكوغريه،  فاعلة يف بيت األعشى
الكفاف (هذه اإلحالة مأخوذة من كتاب . »مثْلُ زيد جاءين: جاءين، وأنت تريد

  . ملؤلفه يوسف الصيداوي) ١١٠٥/
  ):٩٤/البخالء (قال اجلاحظ يف 

وإنْ بدا يل يف استحسان حديث الناس كما يستحسنه مين من أكون عنده، «
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فإذا . شاركت املُسرفني، وفارقت إخواين من املصلحني، وصرت من إخوان الشياطني قدف
 يب من مال غريي، وصار غريي يكِسب مينكذلكصرتفقد ذهب كس ،.«  

]. الضمري عائد للكساء[قد حدث من الربد مبقداره : قلت«… ): ٨٧ص (وقال 
ولو كان هذا الربد احلادثُ يف متوز وآب، لكان إبإنْ كان ذلك : قال. هلذا الكساء اان

، فاجعلْ بدلَ هذه املُبطَّنة جبةً محشوة، فإا تقوم هذا املقام، وتكونُ قد كذلك
  ».فأما لبس الصوف اليوم، فهو غري جائز. خرجت من اخلطأ

  .دوِي النحلِ صوتها وكذلكدوِي الريح حفيفُها، 
  .فَعل خالد ذلكوكسافر سعيد لطلب العلم، 

  اأيض -ب
  ».زيادةٌ اأيضوتفسري : قال الليث«): لسان العرب(جاء يف 

  ».افعله معاود: اأيضفَعل ذلك «): القاموس احمليط(وجاء يف 
  ».أي زيادةً: اأيضفعل كذا «): منت اللغة(وجاء يف 
  ».اومراجِع اتكرار: اأيض«): املُنجِد(وجاء يف 

وال يستعمل إالَّ مع شيئني بينهما ) آض(مصدر : اأيض«): الكُلّيات(وقال صاحب 
  ».توافُق، وميكن استغناء كلٍّ منهما عن اآلخر

. إذ ال بد من اثنني ليحصل التخاصم بينهما) اختاصم زيد وقيس أيض(أي ال يقال 
  :ولكن يقال على الصواب

  ).زيادة( اأيضسافر زيد، وسافر قيس 
  …):امعاوِد( اأيضقال ، و…قال فالنٌ كذا وكذا

إنه ) منت اللغة(جاء يف مفردات ابن البيطار أن املقدونس هو الكَرفْس املاقدوين، وقال «
  .)٤٠/معجم األخطاء الشائعة حملمد العدناين (» .اأيضيسمى الكرفس الرومي 

 فالنٌ ال يعشق السباحة فقط، بل الغطسزيادة( اأيض.(  
 كان فالنٌ أعمى، وأصماأيض.  

  ).منت اللغة(معجم  اأيضانظر . جاء هذا الكالم يف املعجم الوسيط
  .اأيضسافر سعيد لطلب العلم، وللسياحة 
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  للخلط بينهما؟ الًأكرب من أن يترك جما) اأيض(و) كذلك(أليس الفرق يف املعىن بني 
  …كثري -يف أيامنا  -وهذا اخللط 

 زيادا وحذُفها: الواو - ٦٢
ز اكثرياد هذا احلرف حيث ال داعي لوجوده، حنوما ي:  

الذي مدته ثالثة أشهروالفصل الدراسي الثاين  اسيبدأ قريب.  
  .…قدرهاوحصل فالنٌ على مكافأة 

  .من الواضح أن إقحام الواو يف املثالني السابقني وأشباههما ال مسوغ له
حذف هذا احلرف حيث جيب إثباته اوكثريحمطة تلفزة عربية  ، نسمع منالًفمث. ما ي
  ».نذيع عليكم فيما يلي األخبار احمللية العربية اإلقليمية والعاملية: (العبارة اآلتية

ملاذا؟ ! قد حذفت إال قبل املعطوف األخري الضروريةونالحظ أن حروف العطف 
  !ألن الفرنسيني واإلنكليز يفعلون ذلك

  .عربية واإلقليمية والعامليةاألخبار احمللية وال… : والصواب يف العربية أن يقال
إىل رئيس التحرير معترض مهندس على ما صنعه املدقق اللغوي،  اكتب دكتور

من استخدام حرف الواو بعد الفواصل والنقاط ويف بدايات املقاطع«: اومستنكر اإلكثار .
التنقيط أعتقد أن تلك الظاهرة موروثة من الكتب التراثية اليت يندر فيها استخدام عالمات 

  .».عن ذلك للتعويض ارئيسي ادور) كذا، يريد يؤدي(وكان حرف الواو يلعب ) كذا(
عالمات اصطالحية توضع يف أثناء الكالم أو يف : الترقيم«: جاء يف املعجم الوسيط[

  ].»آخره، كالفاصلة، والنقطة، وعالميت االستفهام والتعجب
يريدون تطبيق خصائص اإلنكليزية حنن إزاء مشكلة حقيقية، هي أن بعض املتعلمني 

كأنه ال يكفينا تقليد الغربيني يف كثري من أمناط ! وأساليبها على العربية) أو الفرنسية(
  …سلوكهم غري احلميدة

املتالحقة ال توصل حبروف عطف، فهذا شأن  - الًمث - وإذا كانت اجلُمل اإلنكليزية 
لها، وترابطها حبروف عطف أو استئناف، جم قصرأما العربية فمن خصائصها . تلك اللغة

  …وعدم تقطيع أوصاهلا
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. يكتبون بالعربية الفصيحة -  عالمات الترقيمقبل ابتكار  - كان أجدادنا العلماء [
إمنا و… التعويض عن شيٍء ال وجود له ا، إذْ مل يكن وارد)للتعويض(مل يستعملوا الواو و

يف  اكتب التراثية القدمية جيد صعوبة أحيانمن يقرأ الو… استعملوها حيث جيب استعماهلا
كما قال  - إجياد موضع الوقف للفصل بني مجلتني، برغم حروف الواو اليت أكثَر علماؤنا 

  ].…من استعماهلا -صاحبنا 
أرجو القارئ أن ينظر يف املقطع السابق احملصور بني معقوفني، وأن حيذف يف ذهنه 

  يف تصبح العبارة حينئذ؟ أملْ تختف السالسة؟ك. حروف الواو املطبوعة حبرف ثخني
 املتحدثنيفماذا عن الكالم املنطوق به؟ هل كان فصحاء . هذا عن الكالم املكتوب

  !!!وعم يعوضون؟! يقحمون الواو للتعويض؟
  :قالجاء عن أفصح العرب، عليه الصالة والسالم، أنه 

ه فيم فَعلَ، ملن عمرِه فيم أَفْناه، وعن عع ال تزولُ قَدماْ عبد يوم القيامة حىت يسأل«
  ».وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أَباله

  :وجاء يف الدعاء املأثور عن النيب العريب الكرمي
اللهم اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن عافيت، وتولَّين فيمن تولَّيت، وبارك يل «
ك تقضي وال يقضى عليك، وإنه ال يذلُّ من إننِي شر ما قضيت، أعطيت، وق فيما

  ».واليت، وال يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت
  !!هل ميكن حذْف الواوات اليت وضعت قبلها فواصل؟

حاجة إىل إيراد مناذج أخرى من كالم أئمة البالغة كاجلاحظ  -بعد هذا  - ال أرى 
  …وغريه

وما يذكره أهل اللغة من أن «): ٥/٨(أبو البقاء الكفوي ) الكليات(احب قال ص
قد تكون لالبتداء واالستئناف، فمرادهم أن يبتدئ الكالم بعد تقدم مجلة مفيدة،  الواو

وأما وقوعها يف االبتداء من غري أن يتقدم . من غري أن تكون اجلملة الثانية تشارك األوىل
  .».، أو للزيادة املطلقةلتحسني الكالم وتزيينهئية اردة، أو عليها شيء، فَعلى االبتدا
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يكون حبروف العطف اأخري أوملفوظةً، العطف ، - الً، عند التعداد مثاأحيان  - 
  .ملْحوظة

عبقرية حممد، وعبقرية الصديق، وعبقرية : من عبقريات العقَّاد: فامللفوظة كقولنا
  . عمر، وعبقرية اإلمام

  :بني املفردات مع التنغيم والتقطيعة كقولنا، وامللحوظ
  .عبقرية حممد، عبقرية الصديق، عبقرية عمر، عبقرية اإلمام: من عبقريات العقاد

 أمساء اإلشارة - ٦٣
  :أمران أمساء اإلشارةيراعى عند استعمال 

  ).مؤنث/ مذكر (شار إليه من حيث العدد واجلنس امل - ١
٢ - طه بني القُرب والبعدااملشار إليه أيضعده، أو توسولكن من ناحية قُربه أو ب ،.  

  .من حيث اجلنس والعدد املخاطَب -  اأحيان - كما يراعى 
افإذا كان املشار إليه مفرد امذكر عمل االسم اقريبذا(، است.(  

وهذه الكاف هي ) ذاك(، استعمل االسم امتوسطً امذكر اار إليه مفردوإذا كان املش
  .كاف اخلطاب

اوإذا كان املشار إليه مفرد امذكر عمل االسم ابعيدعد) ذلك(، استوهذه الالم هي الم الب.  
وال حمل هلا من ) بني القرب والبعد(خطاب يدل على التوسط  حرفإن الكاف هي 

 ضمرياليت هي (، ومع ذلك فإا تتصرف كما تتصرف الكاف امريضوهي ليست . اإلعراب
ذلك، ذلك، ذلكما، ذلكم، : فيقال). أي على حسب املخاطب(املخاطَب  إىل انظر) خطاب
مهما يكن املخاطَب من حيث اجلنس  مبنية على الفتحوهناك لغةٌ جتعل كاف اخلطاب . ذلكن
  .)١/٣٢٤انظر النحو الوايف . (والعدد
: على اسم اإلشارة اخلايل من كاف اخلطاب، حنو) ها(صح دخول حرف التنبيه وي

: وقد جتتمع مع الكاف، حنو. ، هذان، هؤالء)هاذه(، هذه )هاذا: أصل الكتابة(هذا 
  !هذلك: هذاك، هاتيك، ولكنها ال جتتمع مع الكاف املسبوقة بالالم، فال يقال

  .ا املختلفةويبني اجلدول اآليت أمساء اإلشارة يف أحواهل
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 املشار إليه
  مناذج اسم اإلشارة

    املخاطب للبعيد للمتوسط للقريب

مفرد مذكّر، 
 معهد مثالً

 ذلك ذاك ذا
/ مفرد مذكر
 للعموم

 ،معهدك ذلك ،معهدك ذلك
  ذلك معهدكم

  ذلك معهدك مفرد مؤنث ذلك ذاك ذا
  ]ي ربيذَلكُما مما علَّمنِ[ مثىن ذلكما ذاكُما ذا
 ]ذَلكُم خير لَكُم عند بارِئكُم[ مجع الذكور ذلكم ذاكُم ذا
 ]قَالَت فَذَلكُن الَّذي لُمتننِي فيه[ مجع اإلناث ذلكُن ذاكُن ذا

مؤنث مفرد أو 
مجع غري العاقل 

/ مدرسة: حنو
 كُتب

 ،يت ،هذ ،ذي
هت  تيك لْكللعموم ت 

] لْكةُتراآلخ ارالد[  
 ]وتلْك اَأليام نداوِلُها بين الناسِ[

   لْكمفرد مؤنث  ت   

 ]أَلَم أَنهكُما عن تلْكُما الشجرة[ مثىن تلكُما   

 مجع الذكور تلكُم   
ونودوا أَنْ تلْكُم الْجنةُ [

ولكن جاء أيضا  ]أُورِثْتموها
]لْكتا ووهمي أُورِثْتةُ الَّتنالْج[ 

   مجع اإلناث تلكُن  

: حنو: مثىن مذكر
 كتابان، معلِّمان

 نِ/ ذان١(ذَي( ذانِك /نِكللعموم - ذَي 
فَذَانِك برهانان من ربك إِلَى [

 ]هئفرعونَ وملَ
   مثىن  - ذَينكما/ ذانِكُما 
   ع الذكورمج  -   ذَينكم/ ذانِكم  
  ذانِكن /مجع اإلناث  - ذينِكن   

: مثنى مؤنث حنو
 مدرستان، شاعرتان

نِ/ تاني١(ت(  نِك/ تانِكيللعموم - ت   
   مثىن  - تينِكما/ تانِكما 
   مجع الذكور  -  تينِكم/ تانِكم 
 تانِكن /نِكنيمجع اإلناث - ت   

 اجلمع مطلْقًا
  أوالء
 )٢(أُوىل

  ولئكأُ
٢(أُوالك( 

-  
ك٢(أُوالل(    

                                                
  .الواو ال تلْفظ) ٢(  .يف حاليت النصب واجلر) ١(
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أنشئت مدرسة للطب يف دمشق لتنافس تلكما : (وبناًء على ماذكر، من اخلطأ القول
   ).تينِكُم املدرستني/ لتنافس تينِك … : (والصواب» املدرستني

٦٤ - افتراض رضفْتاا – ضفر رضاافْت 
  ».كَتبه عليه: فَرضه عليه: أوجبه، يقال: األمر فَرض«): فرض/املعجم الوسيط (مما جاء يف 

  ») .مج(ليصل إىل حلِّ مسألة  ااختذَ فَرض: افترض الباحثُ«
»ضفْرِضه اإلنسان على نفسه: الفَرما ي .ضا يف الربهنة على : والفَر ؤخذفكرة ي

  ».)مج(قضية أو حلِّ مسألة 
  : أن يقال وعلى هذا ال يصح يف الكتابة العلمية

  لنفْرِض أن س أكرب من ص؛ 
  . وهذا مقبول مبقتضى الفَرض: أو

  لنفترض أن س أكرب من ص؛ : والصواب هو
  )!الفَرض(بتسكني الراء يف  …:مبقتضى الفَرض؛ لنفْترضِ الْفَرض اآليت …و

  …بِمنزِلة كذا، يقوم مقام كذا، كَـ - ٦٥
 :العزيز التنـزيلويف . امللجأ: واملثابة. البيت: اب واملَثَابةُاملَث«): املعجم الوسيط(جاء يف 

]نأَماسِ ولنةً لثَابم تيا الْبلْنعإِذْ ج١٢٥: البقرة[ ]او[. 
  » .اجلزاء: واملثابة. جمتمع الناس: واملثابة

  ):مثابة(وخيطئ كثريون يف استعمال كلمة 
  :والصواب :فيقولون

  .هو عندي مبنزلة أيب •  بة أيبهو عندي مبثا •
 هذه األداة البسيطة هي مبثابة حاسوب •

 . صغري
تسد مسد / تقوم مقام البسيطة...  •

  .حاسوب صغري
 .املرضع كاألمِ الرؤوم...  •  . كانت له هذه املُرضع مبثابة األم الرؤومو •
وسنعترب عدم إجابتكم مبثابة موافقة على  •

  .املشروع
 ةً على املشروعإجابتكم موافَقَ...  •
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 )لصاحل كذا: ال(ملصلحة كذا  - ٦٦

أو). وكان هذا التعديل لصاحل شركة مايكروسوفت: (ما نصادف عبارات مثل اكثري :
) صاحل(وهذا خطأ، ألن ). وراحت الصهيونية تصادر التاريخ لصاحل أسطورة اهلولوكوست(

  . صلَح الشيُء فهو صاحل: يقال). صلَح(اسم الفاعل من 
. اأو مناسب ازال عنه الفساد؛ كان نافع: صلَح الشيُء«). املعجم الوسيط(اء يف وج

  » .هذا الشيُء يصلُح لك: يقال
   ».الصالح واملنفعة: املصلحة«: وجاء فيه
  » .صلَحت حالُ فالن وهو على حالة صاحلة«): أساس البالغة(وجاء يف 

اوجاء فيه أيض :» املسلمني مصاحللك ونظر يف يف ذ املصلحةورعى اإلمام. «  
  ».، واجلمع مصاحلأي خري ،مصلحةويف األمر «): املصباح املنري(وجاء يف 

  : الصواب إذن أن يقال
  ، )لصاحلك: ال(هذا يف مصلحتك 

  …وكان التعديل ملصلحة شركة
  !).للصاحل العام: ال(فعلوا ذلك خدمةً للمصلحة العامة 

٦٧ - دالض 
  ».أضداد) ج. (املخالف واملُنايف: الضد«): الوسيطاملعجم (مما جاء يف 
  .السواد ضد البياض): سود(وجاء فيه 

قال . الضد، املُخالف واملنافس، للواحد واجلمع«: وجاء يف معجم ألفاظ القرآن الكرمي
  ».اخلصوم: املراد ]٨٢: مرمي[ ]اسيكْفُرونَ بِعبادتهِم ويكُونونَ علَيهِم ضد الَّكَ[: تعاىل

  ».االعتدال ضد االعوجاج«: لإلمام القرطيب) املُفْهِم(وجاء يف 
الصواب ضد اخلطأ؛ الصحة ضد املرض؛ الطول ضد القصر؛ الروح ضد : يقال

؛ فَعلَ زيد )ال يأتلفان(اجلسد؛ كل شيٍء زاد على حده انقلب إىل ضده؛ زيد ضد قيس 
دبه  ض رع(ما أُمملا أُمر به اخمالفً الًأي فَعل ف.(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٩٨ -  
 

  :قال املتنيب
 ـلَهفْنا فَضرم عم وهميذون  

  

  تتبــين األشــياُء وبِضــدها 
 

مذَي هذميي هاذام : هوذَم هاملعجم الوسيط(عاب.(  
وقال أبو احلسن التهامي:  
  طباعهـا  ضدومكلِّف األيام 

  

 ذْوةَ نـارِ  متطلِّبيف املاِء ج  
 

  ):اويعزى هذان البيتان إىل دوقلة املَنبِجِي أيض(وقال العكُّوك، علي بن جبلة 
  الصبحِ منـبلج  فالوجه مثلُ 

  

  مسـود  الليل  مثلُ  والشعر  
 

  ملّا استجمعا حسـنا  ضدان
 

 ده  والضنسظهِر حي ـدالض  
 

  . اصحيح الًاستعما) الضد(اذج من استعمال هذه من
ال جتري على كالم العرب اولكن كثري تراكيب فصادما ت:  

  :والصواب :فيقولون
  مناعة ضد املرض
  العدو/ كافح ضد املرض

  تأمني ضد مجيع األخطار
  (!)مستندات ضد الدفع 

  حارب فالنٌ ضد اجلهل
  ثار ضد املستعمر
  ساعة ضد املاء
 لصدماتساعة ضد ا

  حصانة من املرض/ مناعة
 كافح املرض /العدو  

  تأمني من مجيع األخطار
  تسليم املستندات مقابل دفع القيمة

  حارب فالنٌ اجلهلَ
   ثار على املستعمر

  ساعة كتيمة
 ال تتأثر بالصدمات/ ساعة تتحمل الصدمات

  

بعد  –قوسني وفيما يلي عبارات استلَلْتها من كتابات معاصرة، ووضعت فيها بني 
  .البديل املقبول –كلمة ضد 

  .الصليبيني) على(احلرب ضد  - ١
  .الصليبيني) قتاله لـ( حربه ضديف  - ٢
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  .املغول) مقاتالً(شارك يف معركة شقحب ضد  - ٣
  .البيزنطيني) من(احلدود ضد ) محاية( الدفاع عنضرورة  - ٤
  .يالغزو الفكر) يف مواجهة(الدفاع عن وجودنا ولغتنا ضد  - ٥
  .هذا التهديد) املضادة لـ(وسائل الدفاع ضد  - ٦
  ).االنتداب) املناهض لـ/ املُقاوم(ختلى املواطنون عن النضال املسلَّح ضد  - ٧
  .للصهيونية) املناهض(الكفاح ضد  - ٨
  .االنتداب) للتخلص من(نضال سلمي طويل األمد ضد  - ٩

  .نياملواطن) يف مواجهة(استعمال العنف الدموي ضد  - ١٠
  .يف عدد من املناطق) ملواجهته(حمل بعض املواطنني على حمل السالح ضده  -١١
  !ألف ناخب ١٦االستقالل ) معارضا(وصوت ضد ...  - ١٢
  .احلريات الشخصية والدميقراطية) على(متارس القمع ضد ...  - ١٣
  .شعب الصومال) املتخذة ملواجهة( املرتكبة ضدالتدابري القمعية  - ١٤
  .فرنسا) على(رسائل هجومية موجهة ضد  - ١٥
  .فرنسا) على(أطلقت حملتها ضد  - ١٦

 )!ماذا نستفاد من ذلك؟: (اخلطأ يف قولنا - ٦٨
تعار منك هذا : (وغريهم عبارات مثل(!) ما أمسع من جامعيني اكثريأن أَس أريد
فكيف تستسيغ كثرةٌ  .وال أدري كيف نشأ هذا اخلطأ، وال سر ذيوعه الواسع). الكتاب

امن املتعلمني استعمال صيغة هجينة من املضارع واملاضي مع؟ا؟ ومن املتكلم والغائب مع!  
للمتكلم ) أَستفْعلُ(ويف املضارع ) استفْعل(يف لغتنا أفعال كثرية وزا يف املاضي 

  :، حنواإذا كان املتكلمون مجع) نستفْعلُ(املفرد، و
  .نستفيد، استفادة أستفيد، استفاد
  .أستعري، نستعري، استعارة استعار
  .أستريح، نستريح، استراحة استراح
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  .أستعني، نستعني، استعانةاستعان 
  .!أستبني، نستبني، استبانة استبان

ومن اجلدير باملالحظة أن مهزة  …استقال، استباح، استمال: ومثلُ ذلك األفعالُ
  .، ال تلفظ إالَّ إذا وقعت يف بدء الكالممهزة وصلي املاضي واملصدر واألمر ه

 …حوالَي كذا - ٦٩
ورأيت . يف اجلهات احمليطة به: قَعد حوالَ الشيِء: يقال«): املعجم الوسيط(جاء يف 
هوالَيطيفني به من جوانبه: الناس حم.«  

. ومن الشائع اآلن استعمال هذه الكلمة لإلشارة إىل عدد إشارةً ال تتوخى الضبط
  .احضر حوالَي عشرين شخص: الًفيقولون مث

. الواذُ عشرين شخص/ زهاُء / قُرابةُ / نحو من / حضر نحو : والفصيح أن يقال
  .حدث هذا قَبل لواذ ثالثني سنة

استعمال كلمة ) ١٩٧٤سنة (اللغة العربية يف القاهرة  أجاز جممع …ومع ذلك 
)الساعة العاشرة: أي أجاز أن يقال). حنو(أو ) زهاء(مبعىن ) حوالَي بدأ االحتفال حوالَي!  

، وتخلَّف ما يزيد احضر ما يقْرب من عشرين مدعو: أن يقال) ١٩٧٦سنة (كما أجاز 
وعداعن أربعني م .  

  …أزيد من أربعني/ ختلّف أكثر: يقالوالفصيح أن 
  …وللكاتب أن يتخير بني الفصيح وما هو دونه

 !)ال أَنوِية(؛ نواة نويات ونوى )أقنية: ال(قناة قَنوات  - ٧٠
قناة (، ويف املعلوماتية )قناة فضائية(يف جمال البث التلْفَزِي  اكثري) قناة(تستعمل كلمة 

  ).افتراضية
كما أن مجع ! لنواة، وهذا خطأ امجع) أنوية(تعمل بعض إخواننا املصريني كلمة ويس

ذلك )! دواة(لـ  امجع) أدوية(لكانت  اولو كان هذا صحيح. اخطأ أيض) أقنية(على ) قناة(
وقياسية ، )جيدها الباحث يف املعاجم أو يف كتب اللغة( مساعية: أن مجوع التكسري قسمان

  . ياسختضع لقواعد الق
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) ال صفةً( ايكون امسمفرد فهي مقيسةٌ يف كل : قياسيةٌ بشروط) أَفْعلَة(إن صيغة 
امذكّر باعيحنو ار ،قبل آخره حرف مد:  

اجلَمل : القَعود(طعام أطعمة؛ دواء أدوية؛ دعاء أدعية؛ عمود أعمدة؛ قَعود أَقْعدة 
يالفَت.(  وف أخرفةرخ)فانرراف وخوخ .( دةعرغيف أرغفة؛ صعيد أص)دعوص.(  

على الصيغة ) مثل قناة، ونواة( التأنيثوعلى هذا ال يصح مجع األمساء املختومة بتاء 
  .باملذكَّراخلاصة 

  :فيقال
  حصي+ حصى + حصيات  حصاة صلَوات صالة
  دوِي+ دوى + دويات   دواة  غَدوات غداة
  قُنِي+ قنا + ت قنوا قناة فَلَوات فالة
  نوِي+ نوى + نويات   نواة  لَهوات لَهاة
  !!)وفيات: ال(وفَيات   وفاة  امه+ مهوات مهاة
    فَتيات  فتاة

  .اقياس، وال تصح امساعمل ترِد ) أنوية، أو أقنية(فكلمة 
 ]لق الْحب والنوىإِنَّ اللَّه فَا[: قال تعاىل: هي بِفَتح النون) نوى(مث إن كلمة 

  .]٩٥: األنعام[
  !وال يصح ضم النون

 )كما: (اخلطأ يف استعمال - ٧١
  ).مثْلما(مبعىن ) كما: (مصدرية، فيكون) ما(، و)مثْل(الكاف للتشبيه مبعىن . ما+ ك = كما 
وفيما يلي مناذج من أفصح الكالم . ما توضع هذه األداة يف غري موضعها اوكثري

  .يحه، تبين استعماهلا الصحيحوفص
الْعزمِ من  أُولُو فَاصبِر كَما صبر[: ، كقوله تعاىلمتماثلنيفهي تقع بني فعلني  -  أ
  ].١٠٤: النساء[ ]يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ فَإِنهم[] ٣٥: األحقاف[ ]الرسلِ
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اللهم صلِّ على حممد : (والسالموجاء يف الدعاء املأثور عن النيب العريب عليه الصالة 
  ).وعلى آل حممد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

 ]فَاستقم كَما أُمرت[ :العزيز التنـزيلففي . خمتلفنيوتقع بني فعلني  - ب
  .]٤٨: الكهف[ ]لَقَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة[ ؛]١١٢: هود[

دحثْ ت /فرصكما جيب …ت!  
  ).مثَلٌ سائر(كما تدين تدان : وتدخل على اجلمل الفعلية، حنو - ج

عن النيب عليه الصالة والسالم، وخيشى أن يكون أخطأ يف  اوحني يروي مسلم حديثً
  ).أو كما قال: (الرواية، خيتم كالمه بالعبارة

ا أخوك جريء؛ ما عندي أخي جريٌء كم: وتدخل على اجلمل االمسية، حنو - د
  !أما الدين القدمي فباقٍ كما هو …كما عند أخي؛ 

هو مثَيل هذا، يريدون أن املُشبه به : والعرب تقول«): مثل/لسان العرب (جاء يف 
  ».حقري، كما أن هذا حقري

) أي القرآن(إذ يكون ... «): ١٤/إعجاز القرآن (وقال مصطفى صادق الرافعي 
شلَةَ العقل البياين العريب يف كل األزمنةيف إعجازه مكما أنه مشغلة الفكر اإلنساين …غ ،

  ».إذا أُريد درس أمسى نظامٍ لإلنسانية
   ].٣: الذاريات[ ]إِنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنطقُونَ[: ومن هذا القبيل قوله تعاىل

أي ألَِجلِ  ]١٩٨: البقرة[ ]داكُمواذْكُروه كَما ه[: للتعليل اوتأيت أحيان - ه
 ،]٢٣٩: البقرة[ ]فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ[. هدايته لكم) بسبب(
]ريغانِي صيبا را كَممهمحار بقُلْ ر٢٤: اإلسراء[ ]او.[  

كما (ان استعماهلا أو استعمال لذا ك)! و(ليست مبعىن ) كما(يستبني مبا سبق أن 
بكسر  اثاني أًوهناك من يضيف إىل هذا خط. يف موضع العطف أو االستئناف خطأً) أنّ

  ). كما(بعد ) ان(مهزة 
  .يف غري ما وضعت له) كما(وفيما يلي مناذج من استعمال 
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. ل الناميةالبنية األساسية املعلوماتية يف الدو قوي يف تأثري) لينوكس(كان لنظام  -ا
  .استخدامه وأمهيته ستزدادان يف املستقبل القريب) كذا(كما أن 
. ميكن أن تشغل نظام لينوكس وأن تعمل كطرفيات حمرفية ٣٨٦إن حواسيب  - ٢
  .ميكن ملتطلبات هذا النظام أن تستقر على قرص واحد) كذا(كما 
  . نامٍ من األدوات إىل عاملٍَ اغني ايقدم تنوع) كذا(لينوكس نظام جماين، كما أنه  - ٣

وكان يف مقدور ). مثلما(بـ ) كما(ويتضح اخلطأ يف هذه النماذج بالتعويض عن 
يف ) و(يف النموذج األول؛ ) مث إن: (هو) كما(الكاتب تجنب اخلطأ باستعمال بديلٍ من 

  :يف النموذج الثالث) وهو إىل ذلك(النموذج الثاين؛ 
. البنية األساسية املعلوماتية يف الدول النامية قوي يفتأثري ) لينوكس(كان لنظام  - ١

  .وأمهيته ستزدادان يف املستقبل القريب استعماله مث إن
. ميكن أن تشغل نظام لينوكس وأن تعمل كطرفيات حمرفية ٣٨٦إن حواسيب  -٢
  .ملتطلبات هذا النظام أن تستقر على قرص واحد وميكن
  . نامٍ من األدوات إىل عاملٍَ اغني ايقدم تنوع و إىل ذلكوهلينوكس نظام جماين،  - ٣

 …عبارة عن - ٧٢
. الكالم الذي يبين به ما يف النفس من معان: العبارة«): املعجم الوسيط(جاء يف 

  ».معناه كذا: هذا الكالم عبارةٌ عن كذا: يقال
. اوٍ له يف الداللةأي مبعناه أو مس: هذا عبارةٌ عن هذا«): حميط احمليط(وجاء يف 

  ».وفالنٌ حسن العبارة، أي البيان
  .اإلعراب والتبيني بالكالم أو بالكتابة: التعبريو

  .ذو داللة على كذا ≈ معناه كذا ≈ تعبري عن كذا ≈ هذا الكالم عبارة عن كذا :إذن
  :اسليم الًاستعما) عبارة عن(وفيما يلي أمثلة على استعمال هذا التركيب 

  ».عبارة عن كون القضية حمصورةً): عند املناطقة(احلَصر «): الوسيط( جاء يف
والتغاير اعتباري، وذلك أن العلم عبارة عن «): ٣/٢٠٨الكليات (وقال صاحب 

  »…احلقيقة، اردة عن الغواشي اجلسمانية
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عبارة عن كون الشيء يف األعيان، : الوجود اخلارجي«): ٥/١٦( اوقال أيض
  ».عبارة عن كون الشيء يف األذهان: ذهينوالوجود ال

  ».عبارة عما جيب احلكم به معه: العلّةُ شريعةً: وقال يف التعريفات«: وجاء يف حميط احمليط
جول من  ٣-١٠×٨.٧عبارة عن توضع الطاقة مبقدار : الرونتغن: يقال على الصواب

  .األشعة السينية أو غاما يف كيلوغرام واحد من اهلواء اجلاف
ستعمل التركيب  اوكثريطُوًء الًيف الكتابات العلمية وغريها استعما) عبارة عن(ما يخام 

سيُء إىل املعىن؛ أو يستعمل بال داعٍ فيكون حشوافيه، في…  
  :ودونك مناذج من هذه االستعماالت

  :والصواب :فقد قال بعضهم
  …وهذا اجلهاز عبارة عن صندوق حيتوي على

  …ارة عن فوتوناتأشعة غاما هي عب
  .فهو عبارة عن صفحة برجمية فقط …

املقطع العرضي لالمتصاص هو عبارة عن 
 .جمموع أربعة معامالت

  …وهذا اجلهاز صندوق حيتوي على
  …األشعة غاما هي فوتونات

  .فهو جمرد صفحة برجمية …
  .هو جمموع أربعة معامالت

  …)تعبري عن(بـ ) عبارة عن(ويتضح فساد املعىن يف هذه النماذج إذا عوض عن 
 الشوب؛ اُألشابةُ؛ اإلشابةُ - ٧٣

  ):املعجم الوسيط(مما جاء يف 
، وذاك )اسم الفاعل(خالَطَه، فهو شائب : اشاب الشيُء غَيره يشوبه شوب: الًأو
 بوشاسم املفعول(م.(  

  .شوائب) ج. (الشيء الغريب خيتلط بغريه: الشائبة
  .خلطه به: بالشيِء شاب الشيَء

اثاني :بوالش :  
  .مخالطة الشيِء لغيره؛ وخلْطُ الشيِء بالشيِء: أي) شاب(مصدر  - أ

  .ما اختلط بغريه من األشياء، وخباصة السوائلُ - ب 
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  .ابيض شعره، فهو شائب وأَشيب: وشيبةً اشاب فالنٌ يشيب شيب: اثالثً
  ).مثل شيبه(هرمه وبيض شعره، : ًإشابةيشيبه  انُ أو اخلوف فالنشاب احلُزأ

األخالط: من الناساُألشابة : ارابع  
مادة مكونة من احتاد معدنني، أو من احتاد معدن بغري ): يف الكيمياء( اُألشابةو
  .أشائب) ج. (معدن

دراسة (صح أن يقال يف الكتابة العلمية وعلى هذا ال ي! تبييض الشعر: إذن فاإلشابةُ
: والصواب! »اإلشابة ،تسمى عملية إضافة الشوائب مبقدار معلوم«): أنصاف النواقل

معجم (فقد ترمجه  dopingوإذا كان املصطلح اإلنكليزي املقابل هو ). الشوب …تسمى(
  ).تطعيم(ورية بـ الذي أصدرته هيئة الطاقة الذرية يف س) املصطلحات العلمية والتقنية

  ».ركَّبه فيه للزخرفة والزينة: طَعم اخلشب بالصدف وحنوِه«): املعجم الوسيط(جاء يف 
 …نْ تكونَ؛ َأل…مجلة القَسم ومجلة جوابه؛ لَئن كنت - ٧٤

وتحذف . وفاعله) …أُقِْسم، أَحلف(تتكون مجلة القَسم من فعل القسم : الًأو
جم وملة القَسجيف حاالت( اوب (!اأو جواز.  

  :، وتكون هذه اجلملة اجلوابيةجواب القسموال بد جلملة القسم من مجلة بعدها تسمى 
  .لقد): قد(و) الالم(ضوية، والكثري الفصيح اقتراا بـ فعلية ما -  أ

وتسمى . ونون التوكید) الالم( اقتراا بـفعلية مضارِعية، واألغلب األقوى  -  ب
  ).الم جواب القسم(هذه الالم يف احلالتني املذكورتني 

يف خرب إنّ ) الم االبتداء(، و)إنَّ(مها  اامسية، واألحسن اقتراا حبرفني مع -  ج
  :وفيما يلي بعض النماذج)]. لالم املُزحلَقةا(تسمى هذه الالم [

  !باهللا العظيم لقد حصل ما كنت أتوقّعه - أ
  .ظاهران) الباء(وأداته ) اهللا(هنا فعل القسم حمذوف، والقسم 

  ]…أُقِْسم باهللا العظيم لقد حصل: لوجيوز إظهار فعل القسم فيقا[
  .مجلة القسم هنا حمذوفة. ]٩١: يوسف[ ]تاللَّه لَقَد آثَرك اللَّه علَينا[
  ).مجلة القسم حمذوفة. (واِهللا َألحبِسن يدي ولساين عن األذى -  ب
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]محرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونفُسا أَننا ظَلَمنبقَاال ررِيناسالْخ نم نكُونا لَنن[ 
  ].٢٣: األعراف[

هنا مجلة القسم مع القسم وأداته حمذوفة، والدليل على هذا وجود اجلملة املضارعية 
  .وحيثما توجد مجلةٌ كهذه، فَثَم قَسم حمذوف. املقترنة بالالم ونون التوكيد

]هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَي٤٠: جاحل[ ]و[ .  
وإِنَّ اللَّه  احسن اوالَّذين هاجروا في سبِيلِ اللَّه ثُم قُتلُوا أَو ماتوا لَيرزقَنهم اللَّه رِزقً[

نيازِقالر ريخ و٥٨: احلج[ ]لَه[.  
  .واهللا إنَّ الغدر ألقبح الطِّباع - ج
اثاني) :نلَئ ( نة من الالمكوط مرم، وأداة الشاملُوطِّئة للقَس)ْإن.(  

ماوهي تعين أن هناك قَس )ذوفً اظاهرحاأو م( جوابه من إيراد مجلة وال بد ،) بال
إذا اجتمع قسم وشرطٌ فاجلواب ذلك أنه ). ألن جواب القسم ال تدخل عليه الفاء! فاء

ذلك القسم الذي تشري إليه الم وك -  اوغين عن القول، إن القسم عموم( .للسابق منهما
  :وفيما يلي عدد من النماذج). يفيد التوكيد -  »لئن«

  ].ظاهران) الواو(وأداته ) اهللا(هنا القَسم . [ واِهللا لئن أخلصت يل ُألخلصن لك
بعتم يم. (، إنه يفيد صحةًالئن كان املَشالقسم يسبق الشرط، واجلواب للقس.(  

إنْ كان املشي الشرط يسبق القسم، ولذا جاءت الفاء . (، فإنه يفيد صحةاواِهللا متعب
  ).مجلةً امسية - هنا  - الرابطة جلواب الشرط لكونه 

] لُّنولَي موهرصن نلَئو مهونرصنلُوا ال يقُوت نلَئو مهعونَ مجرخوا ال يرِجأُخ نلَئ
  ].١٢: احلشر[ ]رونَدبار ثُم ال ينصَألا

ال (و) ال خيرجون(فأما األول والثاين، أي . يف هذه اآلية ثالثة أجوبة للقَسم
توكيدمها  -هلذا السبب  -فلم تتصل ما الالم الرابطة جلواب القسم، فامتنع ) ينصروم
  .النونفقد اقترنت به الالم فَوجب توكيده ب) لَيولُّن(وأما الثالث وهو . بالنون
  ].٧: إبراهيم[ ]زِيدنكُملَئن شكَرتم َأل[
  .]٩: هود[ ]نسانَ منا رحمةً ثُم نزعناها منه إِنه لَيؤوس كَفُورولَئن أَذَقْنا اِإل[
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  .]٥٠: فصلت[ ]لَلْحسنىلي عنده  إِنَّولَئن رجِعت إِلَى ربي [
]قَالُوا إِنيمأَل ذَابا عنم كُمنسملَيو كُمنمجروا لَنهتنت لَم نلَئ ا بِكُمنرطَي١٨: يس[ ]ا ت.[  
]رِيناسالْخ نم نكُونا لَنلَن رفغيا ونبا رنمحري لَم ن١٤٩: األعراف[ ]قَالُوا لَئ.[  

  :وقال الشاعر
ـ     ين مبسـاءة تلئن سـاءين أنْ نِلْ

  

  ـكببال تطَري خين أنرلقد س!  
 

  :وقال غريه
حمتاج لْـمِ إنـين   الئن كنتإىل احل  

 

   جـوـايني أَح   إىل اجلَهل يف بعض األح
 

  :فتنصبه وتؤول معه مبصدر، حنو الفعل المضارعاملَصدرية تدخل على » أنْ « :اثالثً
]لَكُم ريوا خومصأَنْ ت١٨٤: البقرة[ ]و[ لكم: أي كم خريصيام)] .صيامكم (

  )].خري(مبتدأ، خبره 
دأ وما حيلّ محلَّه، فتفيد اليت تدخل على املبت) الم االبتداء(وميكن أنْ تدخلَ عليها 

  :التوكيد، حنو
  .اخري من أنْ تصبح نادم انْ تكونَ واثقًَأل

  ).صالح الدين األيويب(َألنْ أُخطئَ يف العفو، أحب إيلّ من أن أُصيب يف العقوبة 
  ).أبو الرحيان البريوين(نْ أُهجى بالعربية، أحب إيلَّ من أن أُمدح بالفارسية َأل

  :ليه الصالة والسالم لعلي كرم اُهللا وجههقال ع
  .»كونَ لك حمر النعمخري لك من أن ي اواحد الًيهدي اُهللا بك رجنْ َألاهللا فو... «

اوقال أيض:  
نْ أقولَ سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إالَّ اهللا، واهللا أكرب، أَحب إيلَّ مما طَلعت َأل«

  .»عليه الشمس
أي (أو ما هو يف حكْمه  تدخل على الفعل املاضي) لَئن(ير باملالحظة، أنَّ واجلد

فتدخل على الفعل ) نَْأل(أما ). اليت تقْلب زمنه إىل ماضٍ) مل(املضارع ازوم بـ 
  : وعلى هذا ميكن أن نقول. املضارع فتنصبه
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  …نم) أَحب إيلّ(حب إيلّ َألخطئي  إنّلئن أخطأت يف العفو، 
  …خطئي أَحب إيلّ من فإنّأُخطئْ يف العفو،  إنْ: أو

  :ومن النادر دخوهلا على املضارع
  قد ضاقت عليكم بيوتكم تكلئن 

 

    واسـع ـي أن بـييترب لَمعلَي  
 

 الصواب واخلَطَأُ، والصح والغلَطُ - ٧٥
. قال له أَصبت: بهوصو. ضد اخلطأ: والصواب«): صوب/اللسان (مما جاء يف 

هوبصتواس :ارآه صواب.«  
  ):املعجم الوسيط(وجاء يف 

  .قال له أَصبت: اوصوب فالن. اعده صواب: صوب قولَه أو فعله«
  .مل يخطئ: أصاب
  .أزال خطأه أو عيبه: صححه

واباد: الصدوالصوابالس ، :احلق.  
  ».االستقامة: السداد

  :اأيض) املعجم الوسيط(وجاء يف 
» حصالشيُء ي حصحة اصحوص حاحب: اوصيب أو ريرِئ من كل عيقال. ب :
 صححوص ،راخلَب وصح ،املريض قْدالع حالصالة، وص تج. (فهو صحيح ( حاحص

  ».حائحصحاح وص) ج. (وهي صحيحة. للعاقل وغريه، وأصحاُء للعاقل
شحيح : إذا كان للعاقل، وهو جمع شاذٌّ جاء منه) أصحة(على ) صحيح(ويجمع 

حليل أَجِلَّةأشة، وجزلَّة، وعزيز أعة، وذليل أذ.  
حالرباءة من العيوب: فالص.  
؛ وهي مطابقة )صحة التعبري: (ضد السقْم؛ وهي الرباءة من العلل والعيوب: والصحة

  ).صحة اخلرب: (قعالوا
رِيُء من األمراض: والصحيحعتمد : والصحيح من األقوال. السليم من العيوب، والبما ي

  ).هذا صحيح، هذا كَذب: (احلق والصدق: والصحيح. عليه، وما صدق وطابق الواقع
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  ؟)الصح أن تفعل كذا وكذا: (هل مثة وجه لقول بعض املعاصرين
درصم حل واالستقامة، الصدوالع م، كاحلققَدفتكون العبارةُ املذكورة  …كما ت

: االستقامةُ أن تسلُك الطريق القومي، وتعاملَ الناس بصدقٍ وأمانة، وقولك: مثْلَ قَولك
  .له وتأخذ ما عليه العدلُ أن تنصف، وأن تعطي املرَء ما
  .وهذا كالم مستقيم ال عيب فيه

، )وهذه كلها مصادر(الظُّلْم، إخل / السداد / ذاك هو العدلُ : الًقيل، مث وإذا
  …الظامل/ السديد / ذاك هو الشيُء العادل : فاملقصود

وقد أجاز الناقد اللغوي األستاذ ). الصحيح(مبعىن ) الصح(يسوغ استعمال  وهذا
، والصح أن تقول كذا مبعىن اخلطأ أن تقول كذا: صالح الدين الزعبالوي أن يقال

اخلطأ أن تقول كذا، والصواب أن تقول كذا فهذا قول : أما إذا قيل. الصحيح املستقيم
  !صحيح فصيح ال حيتاج إىل إجازة

  :الًوإذا كان األمر كذلك، أفليس من السائغ أن يقال مث
  ،)يم من العيوبمبعىن الصحيح السل(من العيب أن يفعل كذا، والصح أن يفعل كذا  -
 -  ومن املعلوم أن )الصحيح املطابق للواقع(ذلك احلَلُّ خطأ، وهذا هو احلل الصح ،

  !)إذا أُولَ مبشتق( !النعت باملَصدر جائز
غلط يف : يقال. أخطأ وجه الصواب: ايغلَطُ غَلَطً غَلطَ«): املعجم الوسيط(جاء يف 

  ».و غَلْطانُاألمر، أو يف احلساب، أو يف املنطق، فه
  )].منت اللغة(انظر !) [مغلوط فيه: األصل(هذا كتاب مغلُوطٌ : يقال

ليس ينبغي أن يطلَق على شيٍء له وجه من «): ١/٢٣٦احملتسب (قال ابن جين يف 
 ه أقوى منه  -العربية قائمإنه غَلَطٌ -وإن كان غري.«  

على  اطأ ال يكون صوابواخل«): ٤٥/الفروق يف اللغة (وقال أبو هالل العسكري يف 
فاخلطأ ما كان الصواب خالفَه، وليس الغلطُ ما يكون الصواب خالفه، بل هو . وجه

  ».وضع الشيِء يف غري موضعه
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 أمساء الشهور القمرية، والشهور السريانية األصل - ٧٦

ةً اتبع العرب منذ القدمي التقومي القمري، وجعل املسلمون األوائل السنة اهلجرية سن
من سنة  احدث هذا يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب، الذي أمر بالتأريخ بدًء. قمرية

  .واتفق على أن تكون بدايةُ السنة األولَ من احملرم. بعد اهلجرة ١٧اهلجرة، وذلك سنة 
وكلُّها . حتريفها ال جيوزوفيما يلي أمساء الشهور العربية، وهي أعالم على هذه الشهور 

  :إال جماديين فإما مؤنثتان -كما قال الفراء  -مذكَّرة 
  !)اباأللف والالم دائم(املُحرم 

صفر  
  )ربيع أول: وال يقال(ربيع األول 
اآلخ ربيع ثاين وال الثاين: وال يقال(ر ربيع(  

  )جمادى األول: وال يقال(جمادى اُألوىل 
  )انيةجمادى الثاين وال الث: وال يقال(جمادى اآلخرة 

،بجر  
  شعبانُ،
  رمضانُ،
  شوالٌ،

  )ذي القعدة: ويف حالة اجلر(ذو القَعدة 
  )ذي احلجة: ويف حالة اجلر(ذو احلجة 

ويصح . الفصل) ربيعٍ(له من  ا، متييز)ربيع(قبل ) شهر(العرب لفْظَ  التزمتوقد 
  .تقدمي كلمة شهر على كل أمساء الشهور

  ).يف اخلامس من محرم: وال يصح(حدث هذا يف اخلامس من املُحرم  :يقال على الصواب
  ).يف العاشر من ربيع الثاين: وال يصح(وحدث ذاك يف العاشر من شهر ربيعٍ اآلخر 

في كتابِ اللَّه يوم  اإِنَّ عدةَ الشهورِ عند اللَّه اثْنا عشر شهر[: العزيز التنـزيلويف 
  .]٣٦: التوبة[ ]رض منها أَربعةٌ حرم َألق السماوات واخلَ
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  :واألشهر احلرم اليت كان العرب يحرمون فيها القتال، هي
  .، وواحد فَرد)متتالية(ثالثة سرد : ذو القعدة وذو احلجة واملُحرم، ورجب

تبعوا التقومي الشمسي، فا - ) أي بالد الشام(أهل سورستان  - أما السريانيون 
ووضعوا لشهور السنة أمساًء اقتبسوها من البابليني، وتعربت هذه األمساء باستعمال العرب 

، شباط، آذار، نيسان، أَيار، )كانون ثان، وال ثاين: ال(كانونُ الثاين : هلا فصارت
تشرين : ال(رين الثاين ، تش)تشرين أول: ال(حزِيران، تموز، آب، أيلول، تشرين األول 

  ).كانون أول: ال(، كانونُ األول )ثان وال ثاين
تبدأ بشهر تشرين األول، وتنتهي  -  القدميوفْق ترتيبها  -وكانت هذه الشهور 

  :بشهر أيلول
 حزيران ٩ شباط ٥ تشرين األول ١

 متوز ١٠ آذار ٦ تشرين الثاين ٢

 آب ١١ نيسان ٧ كانونُ األول ٣

 أيلول ١٢ أيار ٨ الثاين كانونُ ٤

  :يقول) املعجم الوسيط(وهلذا جند 
  ).امليالدية(الشهر السادس من الشهور السريانية، يقابله مارس من الشهور الرومية : آذار

  .)امليالدية(الشهر السابع من الشهور السريانية، يقابله أبريل من الشهور الرومية : نيسان
  .)امليالدية(ر السريانية، يقابله مايو من الشهور الرومية الشهر الثامن من الشهو: أيار

  .)امليالدية(الشهر التاسع من الشهور السريانية، يقابله يونية من الشهور الرومية : حزيران
  .)امليالدية(الشهر العاشر من الشهور السريانية، يقابله يولية من الشهور الرومية : متوز
الشهور السريانية، يقابله أغسطس من الشهور الرومية الشهر احلادي عشر من : آب

  .)امليالدية(
الشهر الثاين عشر من الشهور السريانية، يقابله سبتمرب من الشهور الرومية : أيلول

  .)امليالدية(
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 )عالوةً على ذلك: (اخلطأ يف استعمال - ٧٧
: ، فالتقدير.)..، ميكن أن نفعل كذاإضافةً إىل ذلك: (حني أقول يف بداية اجلملة

). مفعول مطلق(هنا منصوبة على املصدرية ) إضافة(، وكلمة …أُضيف إضافةً إىل ذلك
: ألن معىن هذا التركيب هو) …باإلضافة إىل ذلك: (وذا املعىن األحسن أالَّ يقال

   …بعملية اإلضافة إىل ذلك/ بسبب
، باإلضافة إىل اسمٍ امثة حاالت يكتسب فيها االسم تعريفً: ، يقال على الصوابالًفمث
/ وبالزيادة على ذلك: وحنن ال نقول. (بسببِ إضافته إىل اسمٍ معرفة/ بِعلَّة: أي .معرفة

  .).…وبالفضل على ذلك، ميكن أن نفعل كذا
: ، فالتقدير)…، ميكن كذازيادةً على ذلك: (وحني أقول يف مقامٍ مماثل ملا سبق

  .على املصدرية انصوبة أيضم) زيادة(وكلمة  …أَزِيد زيادةً على ذلك
فالفضل . »احلاجة زاد على: الًفَضلَ الشيُء يفْضلُ فَض«): املعجم الوسيط(جاء يف 

  ».فيهما زاد عليه: أَفْضلَ عليه يف احلَسب والشرف«: اوجاء فيه أيض. مصدر
  . على ذلك الًأُفْضلُ فض: ، فالتقدير)…، ميكن كذاعلى ذلك الًفض: (وحني أقول

يف ) الًفض(وهو مالقي املصدر املنصوب  »أَفْضلَ«هو مصدر الفعل  »الًإفضا« إنّ
يف ) اتعلُّم(مصدر يالقي ) اتعليم(، فـ )اتعلَّم تعليم: (ومثل هذا كثري، يقال. االشتقاق

  …، إخل)اتوضأ وضوًء(االشتقاق، وكذلك 
، )عن دينار الًفض ادرمهً فالنٌ ال ميلك: (يف مثل قوهلم) عن الًفض(أما استعمال 

  ؟اميلك دينار فكيف اال ميلك درمهً: كأنه قيل. اوال دينار اال ميلك درمهً: فمعناه
يف  اشديد اوكفى ذه اجلملة وعيد …): ه٨٥٢تويف سنة (قال احلافظ بن حجر، 

  .عن أن يتحقق ذلك وال يبينه الًحق من روى احلديثَ فيظن أنه كَذب، فض
وإن الكلمة نفسها لتربأ إىل اهللا  …): ٣/٤٠٢وحي القلم (مصطفى صادق الرافعي وقال 

  …عن ثالث الًمن أن تكون هلا على اآلية ميزة واحدة، فض
ما : والعالوة …أعلى الرأس، وقيل أعلى العنق: العالوة«): لسان العرب(جاء يف 

ما زاد : عالوة كل شيء: يلوق …يحمل على البعري وغريه، وهو ما وضع بني العدلني
  » …عليه
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 ا، خبالف املصادر الثالثة املذكورة آنفًاليست مصدر -كما نرى  -فالعالوة 
  . ، فال يصح استعمالُها استعمالَ تلك املصادر)زيادة، فضل إضافة،(

  زِيد مرتب فالن مئةَ لرية سورية، وهذه عالوةٌ؛ : ولكن يصح أن نقول
عالوة هنا مفعول به، وليست (نٌ عالوةً على مرتبه قدرها مئة لرية أُعطي فال: أو

ا ليست مصدر؛ )امنصوبة على املصدرية، أل  
منصوبة على : مفعول به؛ عالوةً: مئة(أعطي فالنٌ مئةَ لرية عالوةً على مرتبه : أو
  ).بدلٌ من مئة: البدلية

 !)عناصر اَألثَر(العناصر الكيميائية النزرة أو الشائبة، ال  - ٧٨
 الصفة املشبهةو اسم املفعولو كاسمِ الفاعل، مشتقاًاألصل يف النعت أن يكون امساً 

  .جاء الرجل احملسن، احملبوب، الكرمي، األجمد: ، حنواسم التفضيلو
  .جاء رجلٌ حيمل كتاباً؛ جاء رجلٌ أبوه كرمي: وقد يكون مجلة فعلية أو امسية، حنو -
ما دلَّ على : وقد يكون امساً جامداً مؤوالً مبشتق، وذلك يف تسع صور، إحداها - 

فالنٌ : املصدر؛ حنو: ومنها). مشتق: حمتال(فالنٌ رجلٌ ثعلب، أي حمتال : تشبيه؛ حنو
  .رجلٌ ثقة، أي موثوق به

ويف حالة االسم اجلامد الذي يصف مؤنثاً، األقْيس واألفصح أالّ تلحقَه عالمة  - 
هو استعماله  )أورده ابن جين(التأنيث، وال مانع من دخوهلا عليه بتخريجٍ مقبول 

  …األستاذة يف علم كذا/ جاءت فالنةُ األستاذ : استعمال الصفة
  ):املعجم الوسيط(جاء يف 

  .جزٌء من جمموع اجلسد، كاليد والرجل واألذن: العضو«
  .املشترِك يف حزب أو شركة أو مجاعة أو حنو ذلك: والعضو

  ».أعضاء) ج). (مج(وهي عضو وعضوة 
املشترِكة يف منظمة دولية أو : بتأويل العضو(العضو الدولة : وعلى هذا يقال

  )…إقليمية
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اإلفراد (وملا كان النعت يتبع منعوته يف حركة اإلعراب، والتعريف والتنكري، والعدد 
وال يقال ) الدول األعضاء(، فإنه يقال )التذكري والتأنيث(واجلنس ) والتثنية واجلمع

  ).الدول العضو(
  » .بقيته: أَثَر الشيء«): املعجم الوسيط(جاء يف 

، وجب أن يقال يف الكيمياء وبعض )األثر(بـ ) العنصر الكيميائي(فإن صح أن ننعت 
  !].وبإدخال أل على كلمة العناصر[، )العناصر األثر(ال ) العناصر اآلثار: (العلوم األخرى

  ».القليل التافه: لنزرا«): لسان العرب(؛ فقد جاء يف )العناصر النزرة: (واألحسن أن يقال
عناصر (فهو مثل ] بتنكري كلمة عناصر) [عناصر األثر: (أما التركيب الشائع

: العناصر اليت يتكون منها املوضوع، ومعىن التركيب األول: ومعىن هذا التركيب …)املوضوع
  …)العناصر النزرة(وال صلَة بني هذا املعىن، واملعىن املراد بـ !  العناصر اليت يتكون منها األثر

  .trace elements مقابل) العناصر الشائبة(أو ) العناصر النزرة: (لذا قُلْ

 االسم املنقوص وأحكامه - ٧٩
دي، الراعي، النا: هو اسم مفرد آخره ياٌء مكسور ما قبلها، حنو: االسم املنقوص

، بل كالصحيح، ألنه امنقوص ا، فليس امسافإذا مل يكن ما قبله مكسور …الداين، القاصي
ال (، فتبقى ياؤه )الذي ليس آخره حرف علَّة(جارٍ مجرى الصحيح  - بتعبري النحاة  - 

قَصنيف كل أحواله، حنو) ت :يع؛ س؛ رأييظب...  
  …كُرسي، عريب، تركي: ء مشددة، حنووليس من املنقوص ما كان آخره يا

  : أحكامه
  ).٢املثال( اأو مضافً) ١انظر اجلدول، املثال (تثْبت ياؤه إذا كان محلى بأل  - ١
واإلضافة، وينون بالكسر ) أل(من  اجمرد اياؤه إذا كان مفرد) تحذف(تنقَص  - ٢

  ).٣املثال (قى الياء وينون يف حاليت رفعه وجره فقط؛ أما يف حالة النصب فتب
! وكِّلْ محامٍ قدير: حذف الياء يف حالة النصب، كقوهلم اخلطأ الشائعومن 
  . اقدير اوكِّل محامي: والصواب
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عرض احملامونَ اجلانِين على : حذفت ياؤه، حنو اإذا جمع جمع مذكّر ساملً - ٣
 نيالقُضاة(القاض.(  

  .الراعيين؛ الراعيات/ الراعيان : فتثبت ياؤه، حنو اجمع جمع مؤنث ساملًأما إذا ثُني أو 
  :مالحظة مهمة

، أمساٌء آخرها ياٌء مكسور ماقبلها، اجلموعمن صيغ منتهى ) مفَاعل(مما جاء على إيقاع 
  …املعاين، املباين، املشايف، اجلواري، احلواشي، النوادي، املقاهي، التالقي، التفاين: حنو

وتعامل هذه األمساء معاملة املنقوص يف مجيع األحوال، إال يف حالة النصب حني 
  ).٦، ٥، ٤األمثلة ( فتنصب بال تنوينواإلضافة، ) أل(تكون جمردة من 

اكتب حواشٍ : حذف الياء يف حالة النصب، كقول بعضهم اخلطأ الشائعومن 
  .اكتب حواشي خمتصرةً: والصواب! خمتصرةً

 حالة النصب حالة اجلر لة الرفعحا األمثلة
 رأيت الراعي العجوز مررت بالراعي ذهب الراعي محلّى بألْ -١
 رأيت راعي الغنم مررت براعي الغنم جاء راعي الغنم مضاف -٢
 اقدير ارأيت حمامي مررت بِمحامٍ قدير جاء محامٍ قدير مجرد من أل واإلضافة - ٣
 شاهدت املباينَ اجلديدة مررت باملباين اجلديدة سست املباين اجلديدةأُ حملّى بأل -٤
 زرت مشافي اجلامعة مررت مبشايف اجلامعة أُنشئت مشايف اجلامعة مضاف -٥
 شاهدت مباينَ حديثةً مررت مببان حديثة أُقيمت مبان حديثةٌ جمرد من أل واإلضافة - ٦

 :أمثلة إضافية
 - لك حواشي موجزةً، ومع ذلك فهي حواشٍ مفيدةٌ كتبت.  
  .مسقوفةً/ كشوفة، لكنه صادف نوادي مغلقةًحيب سعيد اللعب يف نواد م - 
  .تضمنت كلمةُ اخلطيب مباينَ متينةً ومعاينَ رائعة - 

  :مالحظة
مع أا ) مفاعل(هلا إيقاع  -اليت تستعمل مع املعدود املؤنث  -) ثَمانِي(كلمة 
 - يف حالة النصب  -وتنطبق عليها األحكام السابقة، أو . است مجعمفردة ولي
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  :واإلضافة؛ ويتضح هذا من اجلدول اآليت) أل(املنقوص ارد من  أحكام

 حالة النصب حالة اجلر حالة الرفع األمثلة
 رأيت الفتيات الثماين مررت بالفتيات الثماين جاءت الفتيات الثماين حملّى بألْ -١
 أمضى يف املتحف مثاينَ ساعات أجنز عمله بثماين ساعات مضى مثاين ساعات ) ١(افمض-٢
 أو مثاينَ اعرفت من الشاعرات مثاني حصل على مثان وعشرين درجة مضى من الليايل مثان جمرد من أل واإلضافة - ٣

 يف اإلضافة اللفظية واملعنوية - ٨٠
لية السرعة؛ فوائد نظُم التشغيل متعددة إعداد املساري عا: ملاذا ال يصح أن يقال

  .؛ مزايا العمليات ثنائية النمط؛ جاء خالد راجح العقلِاالستعماالت
إعداد املساري العالية السرعة؛ فوائد نظُم التشغيل املتعددة : والصواب أن يقال

  جاء خالد الراجح العقل؟. ؛ مزايا العمليات الثنائية النمطاالستعماالت
التعريف باإلضافة، فيصح أن يوصف به ) الوصف(مىت يكتسب : أخرىبعبارة 

  املوصوف املعرف؟ أي مىت يتعرف الوصف باإلضافة؟
  :نوعان اإلضافة

  :اإلضافة اللفظية - أ
الفاعل، اسم املفعول، الصفة  اسم(أي أحد املشتقات العاملة [ الوصفوهي إضافة 

أي [ اال تفيد تعريفًوهي ). »السرعة«إىل الًمث »عالية«إضافة (إىل ما يعمل فيه )] املشبهة
ولذا يصح أن تقع مواقع )] ألْ(من إضافته إىل املعرف بـ  اال يكتسب املضاف تعريفً

  :، حنو)من أل احني يكون املضاف جمرد(النكرات 
  .العقلِ، مرموق املكانة، كرمي الطبعِراجح  اأعرف صديقً

  .طبعه اعقلُه، مرموقةً مكانته، كرمي اراجح اأعرف صديقً: واألصل
                                                

املؤنث، فاألفصح إىل معدوده  امضافً ٨إذا كان العدد «): ٤/٥٣٧النحو الوايف (جاء يف  )١(
أجنز عمله بثمان : (يقالوعلى هذا ليس خبطأ أن . »إثبات الياء يف آخره يف مجيع حاالته

   ].٢٧: القصص[ ]علَى أَنْ تأْجرنِي ثَمانِي حججٍ... [ :زيل العزيزـويف التن ).ساعات
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إىل نائب فاعله، ) مرموقة(إىل فاعله، واسم املفعول ) اراجح(مث أضيف اسم الفاعل 
  .وذلك بغية التخفيف اللفظي حبذف التنوينإىل فاعلها، ) اكرمي(والصفة املشبهة 

، ألن وجب إدخال أل على املضاف، معرفةًفإذا أردنا أن نصف ذه األوصاف 
  :يف التعريف والتنكري، حنو يتطابقانالصفة واملوصوف 

 الطبع/ جاء خالد الكرمي ،املكانة الرجلُ الراجح العقل، املرموق.  
دم وقد شاع استعمال اإلضافة اللفظية يف الكتابات العلمية احلديثة، ولكن مع ع

  .مراعاة قاعدة تطابق الصفة واملوصوف يف التعريف
  :اإلضافة املعنوية - ب 

) أل(وميتنع فيها دخول . يكتسبه من املضاف إليه املعرفة اتفيد املضاف تعريفًوهي 
  ).…!ألن املعرف ال يعرف، كما يقولون( املضاف على

  ،!)النور الشمسِ: وال يقال(مسِ نور الش: ، حنواجامد اامسوضابطها أن يكون املضاف فيها 
، كقاضي الوالية، ومأكولِ الناس، ومعبود إىل غري معموله امضافً اوصفًأو 

جاء الشيخ قاضي الوالية؛ نفد الطعام مأكولُ الناسِ؛ : ، تقول…اجلماهري، وملك العصر
  …سافر املغني معبود اجلماهريِ

كُرم : ، حنو)بِقَرِينة، وللقرينة االعتبار األول(أو اسم فاعلٍ يدلّ على زمن ماضٍ فقط 
  .الرجلُ منقذُ الطفلِ من الغرق

فاعلٍ خالي الزمن(من الداللة الزمنية  اأو اسم طْلَقالطائرة: ، حنو)م جاء الفىت قائد.  
  .وسنبحث فيما يلي أحوال إضافة املشتقات العاملة

  ):باسم الفاعل( الصفة املشبهة -١
  :تقول. الفظية أبدإضافة الصفة املشبهة إىل فاعلها 

  …مجيلَ الصورة، حسن اهليئة، طيب األرومة، قوي العزمية الًأعرف رج
   …قبيح السرية، سريع الغضبِ، كثري األوالد الًوأعرف رج
  ...قريب املدى/ وخ بعيد هذا صار
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  …مجيلةً صورته، حسنةً هيئته إخل الًأعرف رج: واألصل
، لتطابق الصفةُ املوصوف يف على املضاف) أل(عرف املوصوف وجب إدخال فإذا 

  : التعريف، حنو
  .ال تجادل إال الرجلَ السمح اخلُلُقِ، العف القولِ، األمني الزللِ

  .اسِ احللْو القولِ، الكرمي الطبعِ، الشجاع القلبِإمنا يفوز برضا الن
  .حتيةً للرجل الرفيعِ القدرِ، املتواضعِ

  .…القريب املدى/ أُطْلق الصاروخ البعيد 
  …يعجبين الناظم اجليد الشعر

بدليل أننا وإضافتها معنوية غلبت عليها االمسية فصارت كاالسم اجلامد،  صفاتمثة 
  : قولت. نصفها مبعرفة

  …)اجلديد(املكتبة  أمني؛ جاء )اجلديد(الطائفة  زعيم؛ وصل )اجلديد(القسمِ  رئيسجاء 
يف  اعلى الصفة املشبهة، عند استعماهلا أحيان غلبة االمسيةقد تشري القرينةُ إىل 

  .اأيض إضافتها معنويةتراكيب معينة، فتكون 
  ).هنا ميتنع دخول أل على املضاف( …كبري الكهنة/ جاء الرجلُ عظيم القومِ : تقول

  ).الكبري نفعه( الكبري النفعِ/ )العظيمةَ فائدته( يم الفائدةأحب الكتاب العظ: ولكن تقول

  :مالحظة مهمة
). ٢/٧١جامع الدروس العربية (من املعلوم أن يف النسبة معىن الصفة، كما قال صاحب 

يف  - وهناك ألفاظ منسوبة تستعمل . ته ذه النسبةفقد وصفْ) هذا رجلٌ بريويتّ(ألنك إذا قلت 
  :، حنوإضافتها لفظيةصفات بعد إضافتها إىل معرفة، وتكون  -الكتابات العلمية 

  .استعملت الطالَء الفحمي التركيب - طالٌء فحمي التركيب 
  .عزل احلاكم العنصري النزعة - حاكم عنصري النزعة 
  :اتيةمن مصطلحات املعلوم
  .أُجنز الربنامج الغرضي التوجه -برنامج غَرضي التوجه 
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  :اسم املفعول -٢
إىل مرفوعه، صار حكْمه ) من الفعل املتعدي ملفعول واحد(إذا أُضيف اسم املفعول 
  :، حنوإضافته لفظيةحكْم الصفة املشبهة، فتكون 

،املكانة مرموق ،الكلمة جاء رجلٌ مسموع السرية حممود.  
  .جاء رجلٌ مسموعةٌ كلمته، مرموقةٌ مكانته، حممودةٌ سريته: واألصل

  :، تقولعلى املضاف) أل(فإذا عرف املوصوف، وجب إدخال 
السرية احملمود ،املكانة املرموق ،الكلمة جاء الرجل املسموع.  

  :وفيما يلي أمثلة على اسم املفعول املضاف إىل مرفوعه
بط املناعة، مسلوب احلرية، جمهول القَدر، مكتوف اليدين، مروع القلب، مأمون مثَ
  …القيادة

  :اسم الفاعل -٣
جتعل حكمه حكم الصفة  فاعلهإىل ) من الفعل الالزم(إضافة اسم الفاعل  -١-٣

  :ال تفيد التعريف، حنو لفظية إضافتهاملشبهة، فتكون 
  …لوجهجاء رجلٌ راجح العقلِ، مستدير ا

  …وصلت قوات متعددة اجلنسيات ومعها أسلحة متوسطة املدى
  …معتدلةٌ قامته …جاء رجلٌ راجح عقلُه، صائب رأيه: واألصل

  .وصلت قوات متعددةٌ جنسياا، ومعها أسلحةٌ متوسطٌ مداها
، لتطابق الصفةُ املوصوف على املضاف) أل(فإذا عرف املوصوف، وجب إدخال 

  .يف التعريف
  …املعتدل القامة …جاء الرجل الراجح العقلِ، الصائب الرأيِ: تقول

  .وصلت القوات املتعددة اجلنسيات ومعها األسلحة املتوسطة املدى
  :مفعولهإىل ) املشتق من فعلٍ متعد(وتكون إضافة اسم الفاعل  - ٢ -٣
   .]١٨٥: آل عمران[ ]الْموت كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ[:، حنواحلال أو االستقبالإذا دلّت على  لفظيةً •
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  ].٢٤األحقاف [ ]هذَا عارِض ممطرنا [
  …خمْلص املودة، منصف الناسِ، حافظَ الود الًعرفت رج

  .اغد/ هذا رجلٌ عابر النهرِ اآلن 
فائق هنا ليس اسم فاعل من فعل فاق املتعدي، بل صفة . (فائق الشدة اأرى ضوًء
  ).مبعىن املمتاز

  :تقول. على املضاف) أل(فإذا عرف املوصوف، وجب إدخال 
  .على النفسِ الذائقة املوت أن تم بأُخراها

: ولنا أن نقول، بإعمال اسم الفاعل احمللّى بأل. [اغد/ انظر الرجلَ العابر النهرِ اآلنَ 
  !).]إليه العابر ضافةبإال بنصبِ النهر، ( اغد/ اآلن / انظر الرجلَ العابر النهر أمسِ 

الناسِ، احلافظ الود صفاملن ،املودة جاء الرجلُ املخلص…  
  .أرى الضوَء الفائق الشدة

  :، حنو)اجتدد احلَدث مستمر( لفظيةً إذا أفادت االستمرار املتجدد •
صادق الوعد، مكْرِم الضيف، صانع املعروف، مقيم الصالة، مخرج  الًعرفت رج

  …الزكاة
  :على املضاف) أل(وجب إدخال املوصوف،  عرففإذا 

 ،املكرم الضيف ،جاء الرجلُ الصادق الوعد… الصالة املقيم…  
]الةي الصيمقالْمو مهابا أَصلَى مع ابِرِينالص٣٥: احلج[ ]و[.  

فتقع  معنويةإىل مفعوله ) من الفعل املتعدي(وتكون إضافة اسم الفاعل  -٣-٣
  :على املضاف يف احلاالت اآلتية) أل(مواقع املعارف، وميتنع إدخال 

• ينة، وللقرينة االعتبار األول( إذا دلَّت على املُضحنو)بِقَري ،:  
  .]١: فاطر[ ]رضَِألالْحمد للَّه فَاطرِ السماوات وا[

  . جاء الرجلُ عابر النهرِ أمسِ
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  .ن الغرقجاء الرجلُ منقذ الطفلِ م
  . اعتقل الرجلُ قاطع الطريقِ

جن الرجلُ سارقاملَ سرِفص.  
 :، حنوإذا دلّت على الدوام واالستمرار •
]نيالَمالْع بر لَّهل دميمِ $ الْححنِ الرمحينِ $ الرمِ الدوي كال٣ - ١:الفاحتة[]م.[  
  ].٣: غافر[ ]غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ $ زِيزِ الْعليمِتنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْع حم،[

إىل اهللا واسعِ الرمحة بت واملغفرة .  
  .متصف بصفة التملُّك وسعة الرمحة واملغفرة وقبول التوبة يف كل األزمانفاهللا تعاىل 

  .انتصر احلق قاهر الباطل
، أي ال دليل معها على نوع الزمن الذي حتقق إذا كانت خالية من الداللة الزمنية •

، صفة مطْلقة الزمنيعبران عن  ابعبارة أخرى إذا كان املضاف واملضاف إليه مع. فيه معناها
  .املوصوف معروف بأنه كذاتشري إىل أن 
املدرسة  وصل مدير: معرفة، بدليل أننا نصفه مبعرفة فنقول) مدير املدرسة: (الًفمث
  ).مدير(ميتنع هنا دخول أل على املضاف : املدرسة مدير وصل األستاذُ: ذا نقولل. ُاجلديد
  .تأخرت الفتاة بائعة احلليب - 
  .الوحي قرأت قصة الصحايب كاتبِ - 
  .اللحم انقرضت الدينصورات آكلةُ - 
  .جهزت الصواريخ عابرةُ القارات - 
  .أبحرت الغواصة قاذفة الصواريخ- 

  :مراجع يف هذا البحث
  .دار املعارف مبصر - اجلزء الثالث ) النحو الوايف(عباس حسن،  - 
، احتاد ٥٨، جملة التراث العريب، العدد )اسم الفاعل(صالح الدين الزعبالوي،  - 

  .الكتاب العرب بدمشق
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 متوازي أضالع؛ متوازي األضالع؛ املتوازي األضالع - ٨١
  كثري حدود؛ كثري احلدود؛ الكثري احلدود

صغري األبعاد، متماثل املناحي، كثري : مثل مضاف ومضاف إليهب املكونة من يف التراكي
وحني يقرؤها املرء أو . إام وعدم حتديد …اللغات، متساوي األضالع، كثري األضالع
مث إن املضاف . وصاف تنطبق على عدة أشياءيسمعها ال يتبادر إىل ذهنه شيٌء حمدد، ألا أ

  . نكراتفهذه التراكيب ). انظر الفقرة السابقة( بإضافته إىل معرفة افيها مل يكتسب تعريفً
موصوف ام إذا سبق تلك التراكيبا، حنو. ويزول اإل فإن كان نكرة أمكن نعته :

قصر كبري الغرف، فيه . معجم كثري اللغات؛ مضلَّع كثري األضالع؛ مثلّث متساوي األضالع
  …قاعة عظيمة املرايا، ومسبح صغري األبعاد

  ):املعجم الوسيط(جاء يف 
األربعة املستقيمة ] نكرة[ متساوي األضالع] نكرة[ اكله مسطَّحما كان ش: املُعين«

  .»].نكرة[احمليطة به، غري قائم الزوايا
  :فإذا عرفنا املوصوف بألْ وأردنا نعته قلنا

  .املعجم الكثري اللغات مفيد - 
  .املثلث املتساوي األضالع زواياه متساوية - 
  .اوالقائم الزوايا مربع يسمى املضلَّع الرباعي املتساوي األضالع - 

ألن ( معرفة) املضاف إليه+ املضاف (على املضاف ليصبح التركيب ) أل(أي ندخل 
  ).النعت يطابق املنعوت يف التعريف والتنكري

فال  …)كثري احلدود(، )متوازي السطوح(، )متوازي األضالع( :املصطلحاتأما 
ن؛ وهي مستغنيةٌ عن موصوفها، ألا كما أوردناها اآل وحدهافيها إذا ذُكرت  إام

 دةعلى أشياَء حمد تعارفةأعالمما فور فهم القارئ أو السامع املقصودمعارف، فهي ا، وي 
املثلث، : أمساء بعض األشكال اهلندسية كما يلي) املعجم الوسيط(أورد [، ااصطالح

  ]. ازي السطوحاملربع، املخمس، املسدس، املعين، متوازي األضالع، متو
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  :ذلك أن
  متوازي األضالع صنف حمدد معروف من املُضلَّعات،
  متوازي السطوح صنف حمدد معروف من اسمات،

  .)الدوالّ( كثري احلدود صنف حمدد معروف من التوابع
  ! وهو ال يلي إال املعرفة -) موصولاسم (ونالحظ أنه ميكن أن يلي التراكيب السابقة 

  :فنقول - والنعت يطابق منعوته يف التعريف والتنكري  - وصف حملّى بأل أو  - 
  …إن متوازي األضالع الذي أنشأناه هو - 
  …إن متوازي األضالع املرسوم يف أعلى الصفحة هو - 
  .إن كثري احلدود الذي درسناه هو من الدرجة الثالثة - 
  …له أمهية خاصة اإن كثري احلدود املدروس آنفً- 

  :، حنو)أل(هذه املصطلحات، جنرد املضاف إليه من  تنكري وإذا أردنا
  …ارسم متوازي أضالعٍ حبيث يكون - 
  .وبذلك حنصل على كثري حدود من الدرجة الثانية …- 

وحدها، فتكون حينئذ نكرات تصف أشياء أخرى  اأما إذا مل ترِد التراكيب املذكورة آنفً
  :الًملوصوف نكرة أمكن نعته ا، فنقول مثفإن كان ا. اليت تفهم منها وحدها غري

  

  : هو هذا الشكل الرباعي] معرفة[ متوازي األضالع - 
  

  !اأيض] نكرة[ متوازي األضالع] نكرة[ فهو مضلَّع الًأما املسدس املنتظم مث - 
  :على املضاف، حنو) أل(وإن كان املوصوف معرفة وجب إدخال 

  .سوم هو مسدس منتظمإن املضلّع املتوازي األضالع املر- 
  د+ ج س +  ٢ب س= ع : من الدرجة الثانية هو )معرفة( كثري احلدود - 

). أي حدوده متعددة، كثرية(احلدود ) متعدد(ولكن هناك توابع كل منها كثري 
  :فيمكن أن نقول
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 - تابع ندرسا النكرة[م [احلدود كثري]نكرة[…  
  …ي درسناه هوإن التابع الكثري احلدود الذ: مث نقول - 

  :واخلالصة
إذا استعملت ) متوازي األضالع، متوازي السطوح، كثري احلدود: (التراكيب

  .معارفمبعانيها االصطالحية املتعارفة، كانت 
  :، حنو)أل(فإذا أريد تنكريها وجب جتريد املضاف إليه من 

  …ما]  نكرة [وداُدرس كثري حد. ما]  نكرة [ ما ومتوازي أضالعٍ]  نكرة [ارسم مثلثًاُ
  .نكراتأما إذا استعملت مبعانيها اللغوية فقط فتكون 

أولَ اصطالحي، ويكون  عنىً مبمعرفةكلٌّ من هذه التراكيب يكون : وبعبارة أخرى
  .ثان لغوي مبعنى نكرةً

٨٢ - ذلك أخري قَعاو  / ةرقبل مدة قصرية/  احديثً/ بِأَخ /ال …اقريب :رخؤام ! 

مؤخر السفينة، : يقال. اية الشيِء من اخلَلْف: املُؤخر«): املعجم الوسيط(جاء يف 
  ».ما أُجل منه]: بفتح الصاد وكسرها[واملؤخر من الدين أو الصداق . ومؤخر البناء

اوجاء أيض )يقال«): اأخري :ه أخريتيالَقكلِّ شيء: ا، وجاء أخري رآخ.«  
] ١٥: احلشر[ ]ذَاقُوا وبالَ أَمرِهم اقَرِيبكَمثَلِ الَّذين من قَبلهِم [ : العزيز تنـزيلالويف 

  ).تفسري اجلاللني(مثَلُهم كَمثَل الذين من قَبلهم بزمنٍ قريب : أي
 )!على حده: على حدى، وال: على حدا، وال: ال(على حدة، على حدته، على حدتها  - ٨٣

  ):وحد/منت اللغة (جاء يف معجم 
»دحو دحي دحةً اوده: وحدحوجاء فيه. »صار و:  
فَعلَه : وتقول. وحده اجعلَه على حدة، أي منفرد: تقول). مصدر(كالعدة : احلدةُ«

. ت رأيهمن ذات حدته، وعلى ذات حدته ومن ذي حدته، أي من ذات نفِْسه ومن ذا
  ».جلَس على حدته، وعلى حدتهما، وعلى حدتهم، وعلى حدتهِن: وتقول
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، وإنْ كنا نقف بوضع نقطتني فوق التاءوال بد من التفريق بني اهلاء والتاء املربوطة، 
  !.عليها هاًء

  ):٢/٢٦٦وحي القلم (قال مصطفى صادق الرافعي 
  ».ا من جهالء اانني؛ بل هو جمنون على حدتههذا جمنون وليس بنابغة؛ بل هذ: قال«

 !)حكايا: ال(حكاية حكايات  - ٨٤
، )بدايات(، بداية )دعايات(دعاية : حكايات، مثل: باأللف والتاء) حكاية(تجمع 

   …، إخل)رمايات(، رماية )ايات(اية 
: مع مجع تكسري علىفهذه كلها جت …تحية، تكية، هدية، صبية، مزِية، قضية: أما

بعد (باأللف والتاء  اقياسي اوجتمع مجع …تحايا، تكايا، هدايا، صبايا، مزايا، قضايا
ات: ، فنقول!)احذف التاء املربوطة طبعات، قضيزِيات، مات، صبيهدي.  

  .وأما املرآة فتجمع على املَرائي واملرايا. وأما السحايا فمفردها سحاءة
 !عامود: ال عمود، - ٨٥

أعمدة وعمد وعمد، وال : وتجمع على. هلذه الكلمة معان عديدة توردها املعاجم
  !.كما يفعل اآلن غري قليل من الناس! وجه لكتابتها باأللف

٨٦ - بسحلَ ذلك تكِّل طارئ  افَعال(ل :… بسحمن كل طارئ ات(! 
  للتحسب معنيان؛

  .».يتعرفانِها: بان األخبارخرجا يتحس«): أساس البالغة(جاء يف معجم  .التعرف :األول
  .توقُّع األمر وتحينه، أي تطَلُّب وقته وحينِه :الثاين

  .له اواستعداد اتوقُّع :لكل طارئ، فاملعىن افعل ذلك حتسب: فإذا قيل
  .له امنه وتوقِّي احترازمن كل طارئ، أي ا افعل ذلك تحفُّظً: ويصح أن يقال

 )إالّ(االستثناء واحلَصر باألداة  - ٨٧
  :)إالّ(املستثىن بـ : الًأو

هو ) الطالب(هو املستثىن، ولفظ ) ازيد(، فإن )اجنح الطالب إال زيد: (إذا قلنا
  . ال يكون مستثىن بغري مستثىن منهوعلى هذا . هي أداة االستثناء) إال(واملستثىن منه، 
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تام ) إال(، وأن الكالم قبل )إال(ونالحظ يف املثال السابق أن املستثىن منه جاء قبل 
ولكن ميكن أن يتقدم املستثىن  ).إال(معظم حاالت املستثىن بـ املعىن، وهذا ما نصادفه يف 
  :قال الشاعر. الطالب اجنح إالَّ زيد: غري تام، حنو) إالّ(لكالم قبل على املستثىن منه فيكون ا

  ومايلَ إال آلَ أمحـد شـيعةٌ  
 

  مايلَ إال مذهب احلق مذهبو 
 

؛ فيصح حينئذ يف اتام) إال(يكون فيها الكالم قبل سننظر اآلن يف احلاالت اليت 
، جاز مع نفْي أو نهي أو استفهام إذا سبقهغري أنه . االنصب دائم) إالّ(املستثىن بـ 

  :إتباعه على البدلية مما قبلهالنصب 
  .اجاء األصدقاء إال سعيد: تام ومثْبت، حنو) إال(الكالم قبل  - أ

  .اما جاء األصدقاء إال سعيد: تام ومسبوق بنفي، حنو) إال(الكالم قبل  - ب
  ).»األصدقاُء«ل من بد: سعيد. (ما جاء األصدقاُء إال سعيد: ويصح هنا

 ]امرأَتك الَّوال يلْتفت منكُم أَحد إِ[: تام ومسبوق بنهي، حنو) إال(الكالم قبل  -ج
  .]٨١: هود[

  ).أَحد(بدل من : امرأتك: ويصح يف غري القرآن
  : تام ومسبوق باستفهام، حنو) إال(الكالم قبل  - د
]هبر ةمحر نطُ مقْني نمالُّونَ الَّإِ ور[ ]؟الضج٥٦: احل.[  

أما الضالون، فبدلٌ من ضمري . مستثىن منصوب: الضالّني: ويصح يف غري القرآن
  .وهو فاعل) يقنطُ(

املذكور ) ال(مع خرب  - ، وهو النافية للجنس) ال(منفي بـ  )إال(الكالم قبل  – ھ
  :تام املعىن، حنو - أو احملذوف 

  .زيد/ اإالّ زيد ال رجلَ يف الدار
  .]١٩: حممد [ ]اللَّه اعلَم أَنه ال إِلَه إِالَّفَ[

النصب على االستثناء، والرفع على [ال إله إال اَهللا : وجيوز يف غري القرآن أن نقول
  )].هو(، وتقدير الضمري )موجود(بدلٌ من الضمري املستتر يف اخلرب احملذوف وتقديره : البدلية
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راحلَ: اثانير أو القَصص:  
، ويعتمد على نفْي أو نهي أو استفهام، غري تام املعىن) إال(إذا كان الكالم قبل 

، ويكون حكْم احصر، فال يكون التركيب استثناًء، بل وليس يف العبارة مستثىن منه
  .للسياق امن حيث اإلعراب تابع) إال(الكلمة بعد 

  .، والنهي واالستفهام)ال(أو ) النافيةإنْ (أو ) مل(أو ) ما(النفي بـ  -  أ
  :حنو !وأداةَ النفي أو النهي أو االستفهام وأعرِب) إالّ(تجاهلْ يف هذه احلاالت، 

 -  ما رأيت)مل أَر (امنه إالَّ خري.  
): ما(أقوى منه بـ ) مل(النفي بـ . [ ارأيت منه خري: التركيب بال حصر هو

]ولَدي لَمو دلي ٣: اإلخالص[ ]لَم[.  
  .]٩٩: املائدة[ ]الْبالغُ الَّما علَى الرسولِ إِ[ - 

  .مبتدأ مؤخر: البالغُ. على الرسول البالغُ: التركيب بال حصر هو
  ).ما= إنْ . (]٢٣: فاطر[ ]نذير إِنْ أَنت إِالَّ[ - 

  .خرب للمبدأ أنت: نذير. أنت نذير: التركيب بال حصر هو
  .م الغيب إال اُهللاال يعل - 
  . ال جيوز أن يقود هذه السيارات إال السائقون املكلفون بذلك - 

ولكن:  
  …السائقني/ ال جيوز أن يقود هذه السيارات أَحد إال السائقون 

  ].والتركيب تركيب استثناء! تام) إالّ(ألن الكالم اآلن قبل [ 
الناهية، جتزم الفعل ) ال. (]١٧١: النساء[ ]الْحق الَّوال تقُولُوا علَى اللَّه إِ[ - 

  ).حبذف النون هنا(املضارع 
  .تقولون على اهللا احلق: التركيب بال حصر هو

  ؟]٣٥: األحقاف[ ]؟الْقَوم الْفَاسقُونَ الَّفَهلْ يهلَك إ(  -
  .يهلك القوم الفاسقون: التركيب بال حصر هو
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  !وأَعرِب، وإن انعكس املعىن) إال(تجاهلْ ). ليس(النفي بـ  - ب 
  ).اسم ليس: رجلٌ. (ليس يف الدار إالَّ رجلٌ - 
  ).اسم ليس: ليال. (ليس بينهما إال ليالٍ - 
 - اليست الشهادةُ إال خلود) .خرب ليس: اخلود.(  

 )عدا: (اخلطأ يف استعمال - ٨٨
  :كلمةٌ تستعمل لالستثناء، وتكون) عدا( - 
  :املصدرية )ما(غري مسبوقة بـ - ١

  .اجاء أصدقائي عدا سعيد: ، حنو]هنا فعل) عدا(ألن [االسم بعدها على املفعولية  فينصب
  .جاء أصدقائي عدا سعيد: ، حنو]هنا حرف جر) عدا(ألن [االسم بعدها  يجرأو 

تتسع الطائرة : فمن اخلطأ أن يقال! بوجه من الوجوه) نع(وال جيوز أن يليها احلرف 
  )!عن(حذْف : والصواب. ملئة راكب عدا عن املالّحني

وذلك تطويلٌ  …«: حني قال - رمحه اهللا  - وعلى هذا فقط أخطأ الكاتب األديب 
قد يضيع الغاية من إقامة الدعوى، عدا عما يف ذلك من نفقات قد يعجز عنها املدعي، 

عدا ما يف ذلك من نفقات قد  …«: والصواب. »ملفروض فيه أن ال جيد ما يتبلّغ بها
  ».يعجز عنها املدعي، املفترض فيه أنه ال جيد ما يتبلّغ به

  :على املفعولية، حنو ال جيوز إال النصب، ويف هذه احلالة )ما(مسبوقة بـ  - ٢
اجاء أصدقائي ما عدا سعيد.  

، )أطال اخلطباء الكالم عداي: (، حنو)الياء(للمتكلم  اضمري )عدا(ذا كان املستثىن ـب إ
  .مبين عل الفتح يف حمل جر) الياء(حرف جر، و) عدا(كان 

يف حمل نصب ) الياء(بنون الوقاية، كان هذا الضمري  اوإذا كان ضمري املتكلم مسبوقً
  : ، حنو)به الًمفعو(

مدتدامى ما عاين فـإنين لُّ الن  
 

  هوى ندميي مولَـع بكل الذي ي 
 

  :، الذي من معانيه)عدا(اليت لالستثناء، بالفعل ) عدا(جيب عدم خلط  - 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ١٢٩ -  
 

ودو عدعدا ياع انودا وعوداوع :يراجرى ج.  
اعدا فالن وداعن األمر ع واندله: اوعغوش فَهرما عدا مما «: ومنه املَثَل املشهور. ص

  ؟ ما منعك مما ظهر لك: ؟ أو ك عما بدأت بهما صرفَ: أي» ؟ بدا
ودوعن األمر ع ،اعدا األمر واندجاوزه وتركه: اوع  

وداعدا عليه ع واندِداًء وعاوع :ظَلَمه وجتاوز احلد.  

 وإضافتهما إىل األمساء) غري(و) سوى( - ٨٩
ويشترط !) ال إىل احلرف(إىل االسم، الظاهر أو الضمري  اتضافان أبد) غري(و) سوى(

  .، فهو جمرور أو يف حمل جراإليه دائم امضافًيف االسم بعدمها أن يعرب 
  .باهللا) غري(ال تستعن سوى . واحدل سوى على كتاب مل أحص: لذا من اخلطأ أن يقال
  .اهللا) بغري(ال تستعن بِسوى . ل على سوى كتاب واحدمل أحص: والصواب أن يقال
ومنها ما هو . ومنها ما هو للرفع، ومنها ما هو للنصب واجلر. والضمائر أمساء

  .متصل ومنها ما هو منفصل
الضمري األخري ). [نا(اهلاء والياء والكاف و: فهي املتصلةأما ضمائر النصب واجلر 

ايكون للرفع أيض.[  
  .غريي، غَريِنا. سواي، سوانا: للمتكلم: يقال

امليم مع األلف تدالّن على (، سواكما، )الكاف للخطاب(سواكَ : وللمخاطب
النون املشددة املفتوحة (، سواكُن )امليم حرف يدل على مجع الذكور(، سواكم )التثنية

  .…، غريك، غريكما، إخل)لى مجع النسوةحرف يدلّ ع
؛ ها، مها، هم، هن: مثْلُ اهلاء يف احلكم، الضمائر املتصلة... [، غريه…سواه: وللغائب

منفصلةبأن الثالثة األخرية تكون ضمائر رفع  اعلم اأيض.[  
ى الضم ، ألا مبنية علالرفع املنفصلةإىل ضمائر ) غري(أو ) سوى(وال جيوز أن تضاف 

)هو، هي(، أو يف حمل رفع )حنن ،نأنتما، أنتم، أنت ،إليه ا، فال تكون مضافً)أنا، أنت!  
  !)كما قال أحد املتحدثني يف اإلذاعة(سوى حنن / سوى أنا: أي ال يصح أن يقال
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  .…غري حنن/ غري أنا : أو
  …سواي، سوانا، غريي، غرينا: من الًبد

 على الضمري دخوهلما): لوال(و) إالّ( - ٩٠
، ميكن أن يليها اسم ظاهر منصوب أو مرفوع أو حصرأو  استثناءأداة ) إالّ(سواء كانت 

  .للمقام اللرفع أو النصب تبع) اأو متصل أحيان(جمرور؛ وأن يليها ضمري منفصل 
  .]١٩: حممد[ ]اللَّه إِالَّفَاعلَم أَنه ال إِلَه [: هر قوله تعاىلفمثال االسم الظا
  .]٢٥٥: البقرة[ ]الْحي الْقَيوم هو إِالَّاللَّه ال إِلَه [: قوله تعاىل املنفصلومثال ضمري الرفع 

  .]٨٧: األنبياء[ ]سبحانك أَنت إِالَّأَنْ ال إِلَه [ :وقوله تعاىل
  :رو بن معدي كربوقول عم

  قد علمت سـلمى وجاراتهـا  
 

  مـا قَنطَــر الفـارس إالَّ أنــا   
 

  .إياكجاءين أمسِ الضيوف إالّ : املنفصلومثال ضمري النصب 
  ].٦٧: اإلسراء[ ]إِياه إِالَّوإِذَا مسكُم الضر في الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ [

  ، إالّك أمسِ الضيوف جاءين: املتصلومثال ضمري النصب 
  :وقولُ املتنيب لسيف الدولة

  يـا علـي همـام    إالّكليس 
 

  سيفُه دونَ عرضـه مسـلُولُ   
 

  :وقول اآلخر
 ـتغب يةتالعرشِ من ف أعوذُ برب  

 

   ضـوفمايل ع عليإالّه  ناصـر  
 

  .ناصر إالَّ إياه افمايل أبد: أي
عن  الً، نق)١٢/الفعل زمانه وأبنيته : (ر إبراهيم السامرائيجاء يف كتاب الدكتو :مالحظة

  :ما يلي) إحياء النحو(األستاذ إبراهيم مصطفى يف كتابه 
، مالَ حسهم اللغوي الضمريإذا دخلت على  األداةونعلم من أسلوب العرب أن «

       ، ألن ضمري الرفعفيستبدلون بضمري الرفع ضمري النصببينهما،  يصلواإىل أن 
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له من  الً، وألن الضمري املتصل أكثر يف لسام، وهم أحب استعمابالفعل ال يوصل إال
   ):صاحب األلفية(قال ابن مالك . املنفصل

  ويف اختيارٍ ال جييء املنفصـل 
 

  ».إذا تأتى أن جييء املتصـل  
 

 التنـزيل ؛ ففياإذ ال يكون االسم الظاهر بعدها إال مرفوع): لوال(ومن ذلك األداة 
وعلى . ]٢١: النور[ ]اولَوال فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته ما زكَى منكُم من أَحد أَبد[: العزيز

: ولكن العرب يقولون. رفع منفصلهذا إذا مل يأت بعدها اسم ظاهر مرفوع، وليها ضمري 
  .، وضمري الرفع املنفصلالنصب املتصلمري يستعملون ض: لواله ولوال هو، ولوالكم ولوال أنتم

انظر مقالة . [وقد صرح ابن األنباري جبواز وقوع الضمري املتصل حمل املنفصل
  )].٤٥، الصفحة ٥٣العدد (األستاذ صالح الدين الزعبالوي يف جملة التراث العريب 

بحت، محض، صرف، قليل، كثري، : (جواز استعمال بعض الكلمات، مثل - ٩١
قريب، بعيدض ،لوصف املذكَّر واملؤنث واملفرد واجلمع) د 

خلَص ومل خيالطْه : ابحت الشيُء يبحت بحوتةً وبحت«): املعجم الوسيط(جاء يف  - 
  ». الصرف اخلالص ال خيالطُه غريه: البحت. غريه

ذكَّر واملؤنث ويستوي حينئذ املمصدر، لذا جيوز الوصف به،  -كما نرى  -فالبحت 
: شراب بحت: يقال). ، الوصف باملصدر٤٨انظر حاشية الفقرة : (واملفرد واملثىن واجلمع

وقد يؤنث ويثَنى . أي خالص النسب، وعربيةٌ حبت: إنسانٌ عريب حبت: غري ممزوج، ويقال
  .حوتحبت؛ أَعراب بحت وب/ عربيةٌ بحتةٌ؛ رياضيات حبتة : ويجمع، فيقال

  ».غري ممزوج: شراب صرف: يقال. اخلالص مل يشب بغريه: الصرف«: وجاء فيه - 
  ).اخلمر مؤنثة. (بأذْهب لعقول الرجال من الطمع اما اخلَمر صرفً: قال اخلليفة عمر بن اخلطاب

  .املواقف الوطنية الصرف: الًويقال، مث. مخْر صرف: يقال
ومحض . ال ماء فيه اخالص اسقاه لبن: ايمحضه محض اض فالنمح«: وجاء فيه -
افالن حصأو الن د؛ ».أخلصه إياه: الو»ضشيٌء : املَح هحىت ال يشوب لَصكل شيء خ

ويستوي حينئذ الذكر لذا جيوز الوصف به، . مصدر -كما نرى  - فاحملض . »خيالطه
خالص مل خيالطه ماء، : لنب محض: يقال. وجمعت نيتوإن شئت ثَ. واألنثى واجلمع
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احلو أي املعنوية أو احلقيقية(الظرفية احملض؛ اإلضافة احملضة : ويقال. اكان أو حامض.(  
  ».قوم قليل: ويقال. …ضد الكثري، : القليل«: وجاء فيه - 

  : قال السموءل
  عديـدنا  قليـلٌ تعيرنا أنـا  

 

  الكـرام قليـلُ  ا إنّ فقلت هل 
 

  وجارنـا  قليـلٌ وما ضرنا أنا 
 

  عزيز، وجار األكثرين ذليـلُ  
 

  :وقال الشاعر
  أَلَم تعلمي، يا عمرك اهللا أنـين 

 

  ؟الكرام قليـلُ كرمي على حنيِ  
 

؛ ونساء رجالٌ كثري وكثرية وكثريوننقيض القليل؛ يقال : الكثري«: وجاء فيه - 
  ».كثرياتكثري وكثرية و

للواحد املخالف واملنافس، : الضد«): معجم ألفاظ القرآن الكرمي(وجاء يف  - 
 ]اعلَيهِم ضد ويكُونونَسيكْفُرونَ بِعبادتهِم  كَالَّ[ :العزيز التنـزيلويف . واجلمع

  ».اخلصوم: املُراد ]٨٢: مرمي[
: يقال. يف املكان أو الزمان أو النسبالداين : القريب«): املعجم الوسيط(وجاء يف  -

إِنَّ رحمت [: العزيز التنـزيلويف . مكان قريب، ومحلَّةٌ قريب، وهما وهم وهن قريب
 اللَّهقَرِيب ِسنِنيحالْم ن٥٦: األعراف[ ]م[.«.  

رد وغريه، جعلوا املف): ببعيدما أنتم منا : (وقالوا …املتنائي: البعيد«: وجاء فيه - 
  ».واملؤنث وغريه يف هذه الكلمة سواء

 حول تنوين الصرف والوقوف على الساكن - ٩٢
أواخر األمساء النكرات، وتفارقُها خطا،  الفظًنونٌ ساكنةٌ زائدةٌ، تلْحق : التنوين

كتابٍ،: حنْو ،كتاب على أواخر . اكتاب فونالحظ أن تنوين النصب يقتضي زيادةَ أَل
  .الكلمات املنصوبة املُنكَّرة

وإذا حلقَت ألف تنوين النصب اهلمزةَ املتطرفَة، فإا تبقى منفردةً على السطر، إذا كان 
لَها ال يتصل مبا بعدها، حنواأخذت جزًء: احلرف الذي قب ما قبلَها يتصل أما إذا كان . ايسري
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رة، حنوبكتب على نء( الًثقي امحلت عبئً: مبا بعدها فتباألصل ع.(  
  :يف املواضع التالية اوجوبألف تنوين النصب  وتحذف

. …بناًء، ماًء، مساًء، دعاًء، إخل: من أواخر الكلمات املنتهية مزة قبلَها ألف، حنو - ١
  »…ابارد اشربت ماًء«، أو »…على القرار ابناًء«: وعلى هذا ال يصح أن يكتب

٢- حنو ،رسالةً لطيفةً: من أواخر الكلمات املنتهية بتاٍء مربوطة تلقَّيت.  
  .أً، ارتكب خطأًدخل ملج: من أواخر الكلمات املنتهية مزة فوق األلف، حنو -٣
كسرت : وحن) قائمة، أو بصورة الياء(من أواخر الكلمات املنتهية بألف لينة  - ٤
ى اعصالًحني طويلةً؛ رأيت فت.  

  !العريب ال يقف على متحرك: قاعدة مهمة
فيقف على ) جاء املعلم(ويسكت، بل يقول ) بضم امليم(جاء املعلِّم : الًفال يقول مث

يف حاليت  - الًمث إنه ال يقف على منون، مع أن التنوين سكون؛ فال يقول مث. الساكن
نْ( -  الرفع واجلرشري(و) جاء بنطَئ(، بل يقول )هو على خهو على (و) جاء بشري

  !، فيحذف التنوين ويسكِّن)خطأْ
فقط،  الفظً( ا، فإنه ال حيذف التنوين عند الوقوف، بل يقْلبه ألفًحالة النصبأما يف 

). شرياْرأيت ب(بل يقول ) رأيت بشرينْ( الً، فال يقول مث!)وال تكتب األلف بعد اهلمزة
شربت [: ، بل تقول)شربت ماْء(وال ) شربت ماَءنْ: (وعلى هذا ال يصح أن تقول

  .…، وهكذا)هذا أيضاْ(و ])اْ(ارتكب خطأَ[و ])اْ(ماء
  : مالحظة

فإنه يبىن  - الذي يفيد الدأب واالستمرار  - » صباح مساَء«حني يستعمل التركيب 
فإذا أُريد الوقف على ). ره صباح مساَء منذ أسابيعإا تزو: (الًيقال مث. على فتح جزأيه

  .الًألا، يف هذا التركيب، غري منونة أص) صباح مساْء(يوقَف عليها بالسكون ) مساء(كلمة 
يعمل : (حنو -الذي يفيد الدوام واالستمرار  -» ليلَ ار«وكذلك التركيب 

يوقف عليها ) ار(لوقوف على كلمة فإذا أُريد ا). املصنع ليلَ ار طَوال الشتاء
  .الًألا، يف هذا التركيب، غري منونة أص) ليلَ ار(بالسكون 
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. واراْ الًتتواصل الدوريات لي). اْ(ومساَء اتذاع األخبار صباح: الًولكن يقال مث
  ).اار(ومساًء كلَّ يوم؛ وكذلك  اصباح …:تنون إذا درج املتكلم، حنو) مساًء(ألن 

  ):من الكامل(أما يف قصيدة أمحد شوقي يف رثاء عمر املختار 
  ركَزوا رفاتك يف الرمـال لـواءً  

 

  يستنهض الوادي صباح مسـاَءاْ  
 

 وِيحركة الر إشباع رعاإلطالق(بـ ) القافية(فقد اقتضى الش فلفظ . مساَءاْ): أَلوت
  !لواًء: األصل منونة على املنهاج، ألا يف) لواءاْ(

  :مالحظة ثانية
 ]بعد وإِما فداًء حتى تضع الْحرب أَوزارها افَإِما من ... [ :إن اضطُر من يقرأ اآلية

أما إنْ أراد الوقوف على )]! اْ(فداَء[نطَق ا ) فداًء(إىل الوقوف على كلمة ] ٤: حممد[
أَفَحِسب الَّذين كَفَروا أَنْ يتخذُوا عبادي من دونِي أَولياَء إِنا [ : اآليةيف) أولياَء(كلمة 

زن رِينلْكَافل منها جندتا  ]١٠٢: الكهف[ ]الًأَع طقنا يف األصل غري ) أولياْء(فَيأل
  ).ممنوعة من الصرف(منونة 

 )املنع من الصرف(التنوين  حول بعض حاالت املنع من - ٩٣
املمنوع أما االسم . االسم املَصروف هو الذي جيوز أن يلحقه التنوين واجلر بالكسرة

) أَفْعال(لى وزن وهناك أمساٌء ع. فال ينون، ويجر بالفتحة نيابةً عن الكسرة من الصرف
مصروفة  - ) أشياء(باستثناء كلمة  - وهذه كلُّها . قَبلها ألف زائدة) غري زائدة(تنتهي مزة 

  .أنباٌء؛ أنباًء؛ أنباٍء: تقول)! أشياء(ومن اخلطأ أن تعامل معاملة . أي تنون
، أحناٌء، أرجاٌء، آراٌء، أخطاٌء، أضواٌء، أجزاٌء، أعباٌء، أبناٌء، آباٌء: ومن هذه األمساء

  …أزياٌء، أحياٌء، أاٌء، أعداٌء، إخل
: فهي ال تنون، وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، حنو: افشذَّت مساع) أشياء(أما 

 :العزيز التنـزيلويف !) أشياٌء، أشياًء: ال يقال. (هذه أشياُء مجيلةٌ؛ رأيت أشياَء مجيلةً
  .]١٠١: املائدة[ ]ا ال تسأَلوا عن أَشياَء إِنْ تبد لَكُم تسؤكُمأَيها الَّذين آمنو يا[

  …إمالٌء، إحياٌء، إعطاٌء، إعياٌء: ، حنو)إفْعال(املذكورة ) أفعال(ومثلُ  - 
  :ومن املمنوع من التنوين - 
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  :أي كلُّ جمعٍ كان بعد ألف تكسريه) مفاعيل(أو ) مفاعل(كل اسم إيقاع وزنه  -أ
مساجد، معابد، دراهم، : ، حنو)يف اآلخر اوقد يكون أحد احلرفني مدغم(حرفان  -

  …خواص، مواد، عوام، دواب …جتارب، طبائع، جواهر، 
مصابيح، قناديل، دنانري، عصافري، مناديل، : ثالثة أحرف أَوسطُها ساكن، حنو - 

 أناسي ،اويل، كراسي ،مجع إنسان(أحاديث(…  
  :وأهم هذه األمساء ما كان على وزن. ألمساء املنتهية مزة زائدة قَبلها ألف زائدةا -ب
  …صحراء، حسناء، شقراء، مشطاء، جنالء، عمياء، ملياء، عرجاء: ، حنوفَعالء - 
  …)ج دنِيء(علماء، شعراء، جهالء، شهداء، كرماء، زمالء، دنآء : ، حنوفُعالء -
مفرد كلٍ منها رباعي معتلّ (أولياء، أوفياء، أغنياء، أذكياء  أنبياء،: ، حنوأَفْعالء - 
  ).طبيب، حبيب، عزيز، ذليل، شديد( …، أطباء، أحباء، أعزاء، أذالّء، أشداء)الالم

أمحر محراء، : حنو(سواء كان صفةً مؤنثها فَعالء ) أَفْعل(ما كان من األمساء وزنه  - ج
أو اسم تفضيل مؤنثه ) أمحد؛ أسعد( اأو علَم!) أرملةٌ فال يدخل يف هذه اموعة أَرملٌ

  ).أفضل، فُضلى(فُعلى 
  :ال يجر املمنوع من الصرف بالكسرة إال يف حالتني :مالحظة

  :كقول الشاعر) أل(إذا اقترن بـ  - 
  مل تجِد الذخائرِوإذا افتقرت إىل 

 

 يكون كصاحل األعمـالِ  اذخر  
 

  :بعدهإذا أُضيف إىل اسمٍ  - 
  ].٤: التني[ ]تقْوِميٍ أَحسنِنسانَ في لَقَد خلَقْنا اِإل[

  …الثقافة مظاهرِومن 

 )الكيمياء(النسب إىل  - ٩٤
ية بقيت فإن كانت أصل: إىل االسم املمدود، هي النظر يف مهزته النسبالقاعدة، عند 

وإن كانت منقلبة عن أصلٍ جاز إبقاؤها اعلى حاهلا، وإن كانت للتأنيث قُلبت واو ،
اوقلبها واو.  
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، بعد أن ناقشتها )كيمياء(النظر يف النسبة إىل  ١٩٦٩وقد أعاد جممع القاهرة سنة 
  :جلنة األصول مناقشة تامة، وانتهى إىل القرار اآليت

  ».أَوىل اولكن قلْبها واو …) كيمياء(إىل جيوز إثبات اهلمزة يف النسب «
  ).املعجم الوسيط(كيميائي وكيمياوي، وهذا ما أورده : وعلى هذا نقول

، وهذا ما قاله بعض األقدمني من السلف، فهو )الكيماء(أما النسب إىل 
هذه الكلمة إال يف  – معجم مجمع القاهرة - ) املعجم الوسيط(، ومل يورد )الكيماوي(

وال داعي للتمييز بينهما ! صفةً للعاقل ولغريه) كيميائي(مث إنه استعمل لفظ ! بعة الثالثةالط
عالم : تقول. ، تستعمل صفة للعاقل ولغريهالًمث) لغوي(فكلمة : كما اقترح بعضهم
  .لغوي، وحبث لغوي

ستعمل كلمة : اأخريشاكلة  –وأرى . لوصف العاقل وغريه) فيزيائي(تأن  –للم
  ).كيميائي(على استعمال كلمة  نقتصر

التنبيه على : (للفيلسوف الكندي امسه اللقفطي أن مثة كتاب) أخبار احلكماء(جاء يف 
  .م ٨٧٣إىل  ٧٩٦عاش الكندي من ) الكيميائينيخدع 

 !تفْنِيد : تبيِين، ال - ٩٥
خطَّأَ : أَفْنده=  اد فالنفَن. أَضعفَه وأبطَلَه: فَند رأي فالن«): املعجم الوسيط(جاء يف 

 ]إين ألجد رِيح يوسف لوال أنْ تفَندون[: العزيز حكايةً عن يعقوب التنـزيلويف » .رأْيه
  .قتموينوال أنْ تسفهوا رأيي لَصدل: )١(أي لوال أنْ تفَندوين

  :يقال على الصواب
  .يفهأي يسهل إبطاله وبيان ز: هذا زعم يسهل تفنيده

  !ميكن بسهولة تفنيد هذا االدعاء 
فَند يل : الً، يف غري ما وضعت له، فيقولون، مثأًويستعمل بعض الناس هذه املادة، خط

  .بين يل تفصيالا: يريدون! هذه النفقات اإلمجالية 
                                                

= أكرمين، أَهاننِ =  أكْرمنِ: حذف الياء اليت هي ضمري املتكلم من آخر األفعال جائز، مثل) ١(
 فاعبدون ١٨٦ح /١النحو الوايف . ( فاعبدوين= أهانين؛ إياي.( 
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 حولَ - ٩٦
  » .رأيت الناس حولَه: يقال. اجلهات احمليطة به: احلَولُ من الشيء«): املعجم الوسيط(جاء يف 
  ».طاف حولَ الشيء: دار«: وجاء فيه
وقع يف من : (ويف احلديث. دار: اوحومان احام حولَ الشيء وعليه حوم«: وجاء فيه

  ».من قارب اآلثام قَرب اقترافه هلا: أي) يواقعهحولَ احلمى يوشك أن الشبهات كراعٍ يرعى 
» .أي يطيف به من جوانبه: هو حولَ الشيء«): منت اللغة(معجم وجاء يف 

  ].يطُوف= يطيف [
  ».طاف حولَه: دار حولَ البيت«: وجاء فيه

  ».قَعدوا حولَه«): أساس البالغة(وجاء يف معجم 
ما يحيط به، ويستعمل : حولُ الشيء«): معجم ألفاظ القرآن الكرمي(وجاء يف 

امنصوب، اوتارةً جمرور نبِم.«  
  ].٢٥: الشعراء[ ]أَال تستمعونَ حولَهقَالَ لمن [ : العزيز التنـزيلويف 
  .]غليظَ القلب ال نفَضوا من حولك اولو كنت فظ[: هوفي

وإذا . اتدور األرض حولَ الشمس، كان الكالم مستقيم: يستبني مبا سبق أنه إذا قلنا
  .ار الدوالب حولَ محوره، كان الكالم سليميدو: قلنا

، مبعىن أن النقاش ادار النقاش حولَ املوضوع الفالين، كان الكالم جماز: وإذا قلنا
  .تناول املوضوع من جوانبه املختلفة

  .أدار احملُاضر احلديثَ حول الزكاة: وكذلك إذا قلنا
  .حللقة حول األدب اُألموِيأدار صاحب الربنامج اإلذاعي ا: أو إذا قلنا

از أيضاومن ا:  
  ).٧/٢٢٠األغاين (» …فقلت أنت حتوم حول أيب نواس يف قوله  …« - 
» ...زواج بنت زيق حولويف املناقضات اليت دارت بني الفرزدق وجرير … « - 

 قال أحدمها قصيدةً فنقَضها صاحبه عليه: ناقض الشاعر الشاعر). [١٠/٣٠٣األغاين (
اراد املعجم الوسيط(له  اعلى ما فيها معارض .(وار واملُساجلة أيضجيري كلٌّ  امث إن احل

  .]يتناولون املوضوع من جوانب خمتلفة) فكأم( منهما بني شخصني فأكثر، فكأما 
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  ).١٢/٣٧األغاين (» .حوار حول تبذيره املال …«  - 
  ).٢٣/٣٩األغاين (» .مساجلة حولَ جارية يقال هلا مليحة …«  - 

ل(ما تستعمل كلمة  اوغالبوجانبه التوفيق الًيف هذه األيام استعما) حي:  
  :والوجه أن يقال :فقد قال بعضهم

  .دراسات يف اللغة - .دراسات حول اللغة -
أجاز مجمع اللغة . (تقرير عن اجللسة -   .تقرير حول اجللسة -

) عن(لقاهرة تضمني حرف اجلر العربية با
هو  -يضاف إىل معانيه املعروفة – معنى
  )»االتصال والتعلُّق واالرتباط«

  …ألقى حماضرة عن - ..…ألقى حماضرة حول-
  .حديث عن اجلاحظ - حديث حول اجلاحظ-
  .معلومات عن املقاييس - .معلومات حول املقاييس -
  .معطيات عن كذا .معطيات حول كذا -
  .يف اهلندسة كتاب - .كتاب حول اهلندسة -
  .مراجع يف املقاييس - .مراجع حول املقاييس -
  .آراء القراء يف الكتاب - .آراء القُراء حول الكتاب-
- فَص بعن البالغة/ يف  الًكتب فص - .حول البالغة الًكَت.  
  توضيح لفتوى فالن/توضيح فتوى -  .توضيح حول فَتوى فالن -
وجبة مالحظات حول األسباب امل -

  ..للقانون
 …األسباب ) تتعلق بـ/ على(مالحظات  - 
  ]استدراك على/ مبعىن تعقيب[ 

   ..تتصل ب كذا/ إرشادات ذات صلة  -   …إرشادات حول كذا -
 …شك يف الداللة -  …ال يوجد أي شك حول الداللة على - 
 - ودةتعاليمه اخلاصة بإدارة اجل- اأفادت تعاليمه حول إدارة اجلودة كثري  
اجلمرة (جاءنا تساؤالت حول مرض -

  )اخلبيثة
  )اجلمرة اخلبيثة(جاءنا تساؤالت عن مرض - 

عنِ النبإِ  عم يتساَءلُونَ[: العزيز التنـزيلويف 
 ]٢: النبأ[ ]الْعظيمِ
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 عكَس، انعكس؛ انعكاس - ٩٧

  ):املعجم الوسيط(مما جاء يف 
»سه عكْسالشيَء يعك قَلَبه؛ : اعكسرهأَم على فُالن كَسه عليه: وعدر . انعكس
  ».ارتد آخره على أَوله: الشيُء

) انعكس(الفعل املطاوع ) قبل ألف سنة(وقد استعمل العامل العريب الشهري ابن اهليثم 
يف حبوثه يف علم الضوء، مثل اكثري) :أي ) فهو ينعكس عليه الًصقي اإذا لقي الضوء جسم

  .هذا هو األصل يف االستعمال. يرتد عنه
) أو الفرنسية(ترمجةً للكلمة اإلنكليزية ) االنعكاس(ويستعمل اآلن كثري من الناس 

Repercussion .هذه الكلمة كما يلي) املورد(فقد شرح املعجم : وال بأس يف هذا:  
  »)باشرةأو نتيجة غري م(أثر تالٍ أو متلكِّئ : املضاعف - ٣ترجيع صدى  - ٢ارتداد  - ١«

استعمال  -) أو الفرنسية(عند ترمجة الكلمة اإلنكليزية  - وهذا يعين أنه ميكن 
  ! ا، ال دائماأحيان) االرتداد أو االنعكاس أو رد الفعل(

من االنعكاسات اخلطرة هلجوم عسكري  …وقد حذَّر الرئيسان«: فال بأس يف قوهلم
  …ذّرا من ردود األفعال اخلطرةح: أي» .على أفغانستان جيري خارج األمم املتحدة

  .)فقدان األمن على احلالة االقتصادية(!) وهذه األرقام تبين انعكاس  …: (أما قوهلم
  .)تبين أثر فقدان األمن يف احلالة االقتصادية …: (فالوجه أن يقال

واآلن، ما الرأي يف االستعماالت اآلتية، اليت نصادفها يف جمالت هذه األيام؟ أليس 
  هو الكلمة أو العبارة اليت ال حتتاج إىل ختريج متكلَّف؟ )املذكور بني قوسني(ديل الب

/ تشع منهما )! (فيهما(تنعكس عينان واسعتان عميقتان ) فكتور هيغو( وله  - ١
  .عبقريته ونبوغه) تتجلّى فيهما

حقيقة ما ذهبت إليه جان دارك، هل هو (!) فقد تعددت آراء الباحثني حول  - ٢
  أحاسيس عامة كانت سائدة بني الفرنسيني؟) تعبري عن/ نتيجة (عكاس لِـ ان

) كان هلما أثر مباشر يف(مباشر على (!) فهذان احلدثان انعكسا بشكلٍ  …- ٣
  .حياة جان دارك
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خوف ) تفضح/ تظهِر / تعبر عن / تشري إىل (مث إن الرقابة هنا تعكس  - ٤
  …السلطات واهتزاز موقفها

وانعكس بدرجة . حالة اإلنتاج والتجارة) وتأثرت بذلك(ذلك على  وانعكس - ٥
  .حالة العمالة) وتأثرت بقدرٍ أكرب(أكرب على 
) يربِز/ يبين / يظهِر (اخنفضت نسبة املشتغلني بالتشييد، وهو قطاع يعكس  - ٦

  .حالة االستقرار أو حالة التوتر
لتصف / لتربِز / لتبين / لتوِضح / لتظْهِر (وجرى حتديث هذه النسخة لتعكس  - ٧

 /حالوضع العاملي الراهن والتحديات اجلديدة) لتشر.  
 الًومط الًمقا) ١٨/١٢/١٩٥٣جريدة اجلمهورية الصادرة بتاريخ ( كتب طه حسني 

 امن أنواع حياا، ولون افكّل أدب يف أي أمة من األمم، إمنا يصور نوع …«: جاء فيه
  »…احلياة يف نفوسها(!) ا وذوقها وتفكريها وانعكاس من ألوان شعوره

ترى، هل ساهم كالم طه حسني فيما صنعه مجمع القاهرة بعد ذلك؟ فقد أجاز 
  :هذا امع مثْلَ قوهلم

]»الرحلةُ آثار تت إىل نفوسهم » طيبة على وجوه املشتركني فيها اعكسأي رد
ها ع اآثارن تأثرييلى وجوههم واتضحمحيدةً واضحة تب .  

أي ارتد إليهم » .انعكس على العمال إمهال رؤسائهم فتهاونوا يف أعماهلم«: وقوهلم
  .إمهال الرؤساء فأثر فيهم، وتبين تأثريه يف إمهاهلم

  ]. »فالعكس هو الرد والتأثري والتوضيح، واالنعكاس هو االرتداد والتأثري واالتضاح
  ! !انتهى كالم امع القاهري 

  !».منعه وصرفَه؛ أَرجعه: رده«): املعجم الوسيط(جاء يف معجم امع 
  :أليس الوجه أن يقال: قلت

 - الرحلةُ آثار طيبةً على وجوه املشتركني فيها اتركت.  
اون : أو. انتقلت عدوى اإلمهال من الرؤساء إىل العمال فتهاونوا يف أعماهلم - 

  .يجةً إلمهال رؤسائهمالعمال يف أعماهلم نت
ر بني  -يف كل حال - ، للكاتباأخريخيتاملقبول(و) اجليد(أن ي(…  
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 املصدرية الشرطية أو الظرفية الشرطية) مادام( - ٩٨

ال : يقال): مادام. (ثَبت: اودوام ادام الشيء يدوم دوم«): املعجم الوسيط(جاء يف 
قائم تمما د يامك: اأجلسمدةَ ق.«  

  .ايستحق املَرُء االحترام والتكرمي مادام شريفً: ال على الصوابيق
أي ال يصح أن جتيء يف صدر اجلملة،  –) مادام(ويرى بعض العلماء أنه ال يصح تقَدم 

عما ) مادام(وأنه جيب تأخر  -.) يف دروسه فسيكتب له النجاح امادام علي جمتهد: (حنو
  : وحنو. ]اوأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حي[ …: أو مجلة، حنو ايكون مظروفً

  منغصـةً  مادامتال طيب للعيش 
 

 ــه بادمِلَذَّاتواهلَــر كــار املــوت  
 

قال عبد الرمحن . هذه قدمي صحيح، ورد يف كالم الفصحاء) مادام(واحلق، أن تقَدم 
  :، وكان من البالغة باملكان العايل)ه١٧١ت (الداخل 

  من نسلي إمـام قـائم   مادام
 

  فاملُلْك فيكم ثابت متواصـلُ  
 

وهو يشري إىل ) عم السفّاح واملنصور(وقال اخلليل الفراهيدي لرسول سليمان بن علي 
  ».دمت أجده فال حاجة يل إىل سليمان ما«: خبزٍ بيده

بية مجمع اللغة العر(يف مقالة نشرا جملة  -وقد أورد األستاذ صبحي البصام 
على استعمال  افصيح  اقدمي اشاهد ٢٤ -) ٦٣٩، اجلزء الرابع، ص ٥٧بدمشق، الد 

ونالحظ اقتران جواا بالفاء، على املنهاج يف احلاالت اليت . املصدرية الشرطية) مادام(
  .يقتضيها جواب الشرط

  :تستعمل يف غري ما وضعت له) مادام(واملالحظ يف أيامنا هذه أن 
  :فيقولون

  ومادمت قد جئت إىل دمشق فَلم مل تزرين؟ - 
  !عليك أالّ تحجِم عن مساعدته مادمت وعدته - 
  ومادمنا نعرف أثره اخلطر فيجب أن حنتاط - 
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  :والوجه أن يقال
  وإذ قد جئت إىل دمشق فَلم مل تزرين؟ - 
  !عليك أالّ حتجم عن مساعدته بعد أن وعدته - 
  .أثره اخلطر، جيب أن حنتاطوألننا نعرف  - 

فكيف ال نقضي…وإذ قد وجدناه«): ٢/٢٦١احليوان (قال اجلاحظ  اوقدمي ،… «
  »…وإذ هي مخسة، فظاهر أمرها«): ١٤/٣٠١اللسان (وقال ابن سيده 

 قَلَّما، طاملا - ٩٩
) طاملا(؛ أما مضارع أو ماضيليها فعل ) قلَّما: (هاتان الكلمتان ال يليهما إال فعل

  .فمخصوصة باملاضي
هو : ويقال. نقَص: وقلَّ. ندر: قَلَّ الشيُء يقلُّ قلَّةً«): املعجم الوسيط(جاء يف - ١

فتفيد النفي الصرف أو إثبات الشيِء ) قَلَّ(بـ ) ما(وقد تتصل . يصغر عنه: يقلُّ عن كذا
  ».لويفّقلّما جتد الصديق ا. قلّما يخلف النبيل وعده: يقال. القليل

 الًوقلّما رأيت رج …«): ٢/٢٢٠وحي القلم (قال مصطفى صادق الرافعي 
  ».يستحقها إال وهو ال حيتاج إليها

  ».امتد: طال الشيُء«): منت اللغة(جاء يف معجم  - ٢
  ».عال وارتفع: الًطال يطول طُو«): املعجم الوسيط(وجاء يف 

  : كقول احلريري يف مقالته الصنعانيةطال، : ومعناها). ما( و) طال(مركّبة من ) طاملا(
  .أي طال إيقاظ الدهر إياك].  !فعل ماض : أيقظ [» .طاملا أيقظك الدهر فتناعست«

  .طال إيفاؤك بوعدك: طاملا أوفَيت بوعدك
  ! مغبة هذه األعمال) من(طاملا حذّرتك . طاملا نصحت لك أالّ تشارك هذا الرجل

ما يخطئون يف  اولكن كثري. اصحيح الًاستعما) طاملا(يف هذه النماذج استعملت 
  : فيقولون: استعماهلا
  .لن ينجح فالن طاملا هو منغمس يف اللهو - 
  !)يليها هنا ضمري! (طاملا أنت خبري فأنا خبري - 
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  ] !!يليها هنا مضارع، ال ماض  [؟ اكثري الًلم ال يشتري سيارة طاملا ميلك ما - 
  .سهر الليايل يف الدراسةسوف تنجح طاملا ت - 

  :والوجه أن يقال
  …امادام منغمس/ لن ينجح فالن ما بقي  - 
  .أنا خبري ما دمت خبري - 
  مل ال يشتري سيارة، وهو ميلك الكثري من املال؟ - 
  …سوف تنجح ألنك تسهر الليايل - 
  )١٤٧انظر الفقرة ( أوجه الشبه واالختالف بينهما: الشرطيتان) إذا(و) إنْ( -١٠٠

بأما تكونان غري  االشرطيتني، علم) إذا(و) إنْ (سنقْصر احلديث فيما يلي على 
اشرطيتني أيض.  

للحال بعد  افتكون ظرفً. ضمنة معىن الشرطللظرفية احملض، غري مت) إذا(قد تتجرد  [
وتكون ). حني(فهي هنا مبعىن  ]والليل إذا يغشى[؛ ]والنجم إذا هوى[: القَسم، حنو

؛  ]٩٦: الكهف[ ]حتى إِذَا ساوى بين الصدفَينِ قَالَ انفُخوا[ :، حنوللزمان املاضي
 ]انفَضوا إِلَيها اأَوا تجارةً أَو لَهووإِذَا ر[: دون الشرط، حنو ولالستمرار يف املاضي

، للوقت اردوتكون . ]١٤: البقرة[ ]وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا[] ١١: اجلمعة[
  .]صلِّ إذا طلع الفجر، أي وقت طلوعه: حنو

  ).أو اجلزاء(مجلة للشرط، وأخرى للجواب : للشرط مجلتان
  :ففي حنو. أو متوقفًا عليه(مسببا عن الشرط  غالبايكون ) ءاأو اجلز(جلواب ويالحظ أن ا

  .إنْ تدرس تنجح، النجاح مسبب عن الدراسة ومتوقِّف عليها
مهما تكن صيغة  – اجلازمةومن املقرر أن أداة الشرط  – جازمةأداة شرط ) إنْ(

  :، حنواخالص الًبمستقجتعل زمن شرطها وجواا  –فعل الشرط أو جوابه 
  .إن تجِئْين أُكرمك. إنْ جئتين أكرمتك

–وقد اجتمع النوعان . ا، متضمن معىن الشرط غالباغالب للمستقبلظرف ) إذا(
  :يف قول الشاعر –الظرفية الشرطية والظرفية احملضة 
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  إذا أنت مل تترك أخـاك وزلَّـةً  
 

  شكتما أن تفَرقاأو -إذا زلَّها  - 
 

وقد . ماضوية - يف األكثر–الظرفية الشرطية إىل مجلة فعلية خربية هي ) إذا(ضاف وت
  :اجتمع النوعان يف قول الشاعر

  والنفس راغبـةٌ إذا رغَّبتهـا  
 

 قْنــعإىل قليــلٍ ت دــروإذا ت  
 

اومثال اجلملة اخلربية املضارعية أيض:  
  وإذا تكون كريهةٌ أُدعـى هلـا  

 

  دعى جندبوإذا يحاس احلَيس ي 
 

سواء أكان ماضي اللفظ أم كان  مستقبلُ الزمن،واملاضي يف شرطها أو جواا 
ى اماضيمعن كْمزوم بـ  اوحدون لفظ، وهو املضارع ا)حنو)لَم ،:  

  إنَّ السماء إذا مل تبـك مقْلَتهـا  
 

  مل تضحك األرض عن دان من الثَّمرِ 
 

  ).ساكننيكُِسرت كاف تضحك اللتقاء ال(
هلكْتم الكرمي إذا أنت أكرمت  

 

  وإنْ أنت أكرمت اللئيم تمردا 
 

  )إذا(و) إنْ(أحكام 
إنْ هطَل املطر : ميتنع وقوع فعل الشرط ماضي املعىن حقيقةً، فال يصح أن نقول - ١

د إن كنت قلته فق[: وأما قوله تعاىل على لسان عيسى عليه السالم. أمسِ يشرب النبات
  .إنْ يثْبت يف املستقبل أين قلته فقد علمته: تدل على أن املراد فالقرائن ]علمته
أي املرجح (أو املظنون ) أي احملقَّق احلصول(الشرطية باألمر املتيقَّن ) إذا(ختتص  - ٢

  :، ولكن األول هو األغلب، حنو)حصوله وتحقُّقُه
  !)أن يأيت الشتاءال بد . (إذا أقبل الشتاء أقيم عندكم - 
 - ك إذا جئتأنت على يقني من جميئه. (أكرمت(  
 - طَبفهو التمر قبل أن يصبح ر ال بد أن حيمر رسوالب ،رسالب رماآتيك إذا اح.  
الذي يتساوى فيه توقُّع احلصول وعدم (الشرطية باملشكوك فيه ) إنْ(وختتص  - ٣
  :، حنو)لنكتة بالغية(باحملقَّق  - اأحيان–أو باملستحيل، أو ) التوقّع
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 - تنجح الدراسة مشكوك فيها. (إنْ تدرس :قد حتصلل وقد ال حتص .(!  
  .إنْ جئت أكرمتك - 
 - ]ينابِدلُ الْعا أَوفَأَن لَدنِ ومحلرهنا استحالة] ٨١:الزخرف[ ]قُلْ إِنْ كَانَ ل !

  !الرمحن مل يلد ومل يولَد
 - ]لْنعا جموودالالْخ مفَه تأَفَإِنْ م لْدالْخ كلقَب نرٍ مشب٣٤ :األنبياء[ ]ن؟ا ل[ 

  .منزلة املشكوك فيه إلام زمنه - وهو حمقَّق - أُنزل املوت 
والغرض ! فالشرط محقَّق) إنْ كنت ابين فَافْعلْ كذا: (إذا قال األب البنه - 

  !استنهاض اهلمة
، كما ختتص أداة حبكم معىن الظرفلشرطية مبتيقَّن الوجود ا) إذا(وعلى هذا ختتص 

  .حبكم معىن الشرطوتشتركان يف املشكوك فيه واحملتمل . باملستحيل) إنْ(الشرط 
مع …هي اليت تعين اليقني، أو الظن، أو الشك، أو االستحالة والقرائن وحدها

  .الداللة على الشرطية يف كل حالة
٤ -  ضعتالتعليق اجلواب تعليقً -يف األكثر –) إنْ(وقد و يراد منه الداللة  اجمرد

يف وجود  االشرط سببسواء أكان [على وقوع اجلواب وتحقُّقه، بوقوع الشرط وتحقُّقه 
 اإن كان النهار موجود: ، حنوغري سببإن تطلع الشمس يختف الليل، أم : اجلواب، حنو

  ].كانت الشمس طالعة
 ]وإِنْ تبدوا ما في أَنفُِسكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم بِه اللَّه[ :ىلمثال ذلك قوله تعا

  .]٢٨٤: البقرة[
ومنها [هو حكم أدوات الشرط اجلازمة  - مع أا غري جازمة –) إذا(حكْم  -٥

  :وهناك قاعدتان. من حيث اقترانُ جواا بالفاء أو عدمه)] إنْ(
  :القاعدة األوىل

لح اجلواب ألن يكون شرطًإذا مل يلها –  اصعوذلك بأنْ كان مجلةً امسيةً، أو فعلية ف
) ربما(أو ) سوف(أو ) س(أو ) لن(، أو )قد(النافية، أو ) ما(طليب أو جامد أو مسبوق بـ 

  :اقترانه بالفاء؛ ويلخص معظم هذه القواعد البيت اآليت وجب -)كأمنا(أو 
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مسيـــةٌ طلبيـــةٌ وجبامـــدا  
 

  وبـالتنفيس  بِلـن و قـد و مباو 
 

ن كل حالة فصيحةٌ وفيما يلي مناذجتبي:  

  :االمسية -١
  .من األمساء اخلمسة) ذو( ].٥١ : فصلت [ ]وإِذَا مسه الشر فَذُو دعاٍء عرِيضٍ[
]ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكإِذَا س١٨٦ : البقرة [ ]و.[  
  ).اوهو اسم أيض(فعل يدخل على االسم والضمري حرف مشبه بال) إنَّ(

  ).حديث شريف(إال املكتوبة  فال صالةَإذا أُقيمت الصالة 
  .اسم فعل أمر: عليكم). حديث شريف. (السكينةب فعليكمإذا أتيتم الصالةَ 

  ابدأ بنفسك فانهها عـن غَيهـا  
 

  حكـيم  فأنـت فإذا انتهت عنه  
 

  ).أنت ضمري منفصل(
رإذا و  ـىنثَ املُثْرون أبنـاَءهم غ  

 

 بين احلكمـاء  فما أشقى، اوجاه  
 

  ).نكرة تامة(امسية للتعجب ) ما(
  إذا مل يكن عونٌ من اهللا للفـىت 

 

 ه   فأكثرما جيين عليـه اجتـهاد  
 

  .اسم تفضيل) أكثر(
  .أن يسمع صوت إنسان فَهيهاتإذا كان ال يريد أن يسمع صوت احلق، 

  .اسم فعل) هيهات(
  .ظرف، أي اسم) عندئذ. (ال بد من اجلراحة فعندئذإذا مل ينتفع ذا الدواء 

] اللَّه كُمرصنإِنْ يبفَال غَال اسم فاعل) غالب(؛  ]١٦٠:آل عمران[ ]لَكُم.  
 صفحإنْ تأمجل فالصفح.  

  ]. ٧: اإلسراء[ ]فَلَهانفُِسكُم وإِنْ أَسأْتم حسنتم أَحسنتم َألإِنْ أَ[
   .فإساءتكم كائنةٌ هلا: التقدير
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  : الطلبية - ٢
  .ومنها األمر، والنهي، والدعاء، واالستفهام، والعرض، والتحضيض، والتمين، والترجي

  : األمر
]حالْفَتو اللَّه رصاَء نإِذَا ج،... حبفَس  دمبِحهرفغتاسو كب٣: النصر[ ]ر[  
  ).حديث شريف. (»بيمينه فَلْيأكُللَ أحدكم إذا أكَ«
  ):اإلمام الشافعي(

ــة ــدت حلاجـ   وإذا قَصـ
 

 ــدبقــدرك فاقْص ملُعتــرِف  
 

  :النهي
] متياجنوا إِذَا تنآم ينا الَّذها أَيايواجنتادلة[ ]ثْمِبِاِإل فَال تالناهية ) ال]. (٩: ا

  .جزمت املضارع حبذف النون
  ].٧٦: الكهف[ ]فَال تصاحبنِيإِنْ سأَلْتك عن شيٍء بعدها  قَالَ[
  ).حديث شريف. (»ركعتني يصلِّيحىت  فال جيلسإذا دخل أحدكم املسجد «

  : الدعاء
  .للسداد فَلْترشدين، وإنْ أتجه ملا يغضبك فاستجبرب إنْ أدعك ملا يرضيك 
  !مةالالم هنا الم الدعاء اجلاز

إنْ يمت ااهد يرحمه اهللا : ال يقال!) [برفع يرمحه! (اهللا فريحمهإنْ ميت ااهد 
  !]ألن هذا غري معلوم لنا على جهة القطع) بال فاء(

  :االستفهام
] ذُلْكُمخإِنْ يونه فَمدعب نم كُمرصني ي١٦٠: آل عمران[ ]؟ذَا الَّذ.[  

  هو الفصيح؟) شعلَ(يكون  يففكوإذا كان ذلك كذلك، 
: تدخل على أدوات االستفهام) الفاء(تتركُها تفر؟  فَهلْإذا سنحت لك الفرصة، 

  ).…هل، كيف، أين(
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  ).الفاء تأيت بعد مهزة االستفهام(عن السعي وراءها؟  أَفَتقْعدإذا الحت لك اآلمال، 
  طع بالتخطئة؟أن نقْ أَفَيسوغُإذا صح أنَّ يف املسألة قَولين، 

  :الفعل اجلامد -٣
  ].٤٠: الكهف[ ]من جنتك انِ خريريب أن يؤتي فعسى، اوولد الًإنْ ترن أنا أَقَلَّ منك ما[
  ] ١٠١: النساء[ ]... علَيكُم جناح فَلَيسرضِ وإِذَا ضربتم في اَأل[

  ذا املرُء مل يخزنْ عليـه لسـانه  إ
 

  !ٍء سواه بِخـزان على شي فليس 
 

  :النافية) ما( -٤
ــذْ يــدخومل أَت يب يــوم اإذا مــر  

 

 علم دذاك من عمـري  فما اومل أستف  
 

] متلَّيوافَإِنْ ترٍ فَمأَج نم كُمأَلْت٧٢: يونس[ ]س.[  
  ى تكدر باألذىإذا كانت النعم

 

  هـي إال محنـةٌ وعـذاب    فما 
 

  :قد -٥
] رِقسإِنْ يلُ فَقَدقَب نم لَه أَخ قر٧٧: يوسف[ ]س.[  
] وهرصنإِالّ تفَقَد اللَّه هرص٤٠: التوبة[ ]ن[  
  ).حديث شريف. (»لَغوت فقدواإلمام خيطب، أَنصت اجلمعة  إذا قلت لصاحبك يوم«
  :لن -٦

  .تنجح وتبلغَ العال فلنإذا مل تعمل جبد ونشاط 
  ):اإلمام الشافعي(

   ـوهبهيالرجـالَ ت هـاب نوم  
 

  ابـا يه فلـن ومن حقَر الرجالَ  
 

)نأداة شرط جازمة: م.(!  
  :سوف / س -٧
  ].٢٨: التوبة[ ]يغنِيكُم اللَّه من فَضله فَسوفوإِنْ خفْتم عيلَةً [
  .الًمبقدورك االستمرار فيه طوي فسيكونذا صربت على هذا مدة أسبوع، إ
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  :كأنما / ربما -٨
)بضارة نافعة: حنو! لة امسيةمجنكرة جمرور، فجملتها  اسمتدخل على ) ر بر.  
  .حرف مشبه بالفعل ينصب االسم ويرفع اخلرب، فجملته مجلة امسية) كأنّ(

  .بالدخول على اجلُمل ماضوية ومضارعية) ربما(ختتص 
  .والفعليةعلى اجلمل االمسية ) كأنما(تدخل 

  .أجيُء فَربماإنْ جتئْ 
] ...قتل نفْس نبغري نفْسٍ أو فسا اممجيع ما قتل الناسيف األرض فكأن ٣٢: املائدة[ ]اد[.  

  :كقول الشاعر). إذا(الزائدة بعد ) ما(يكثر وقوع : فائدة
  أعـني  فكُلّيبدت ليلى  ماإذا 

 

  مسامع فكُلِّيوإنْ هي ناجتين  
 

  .اسم) كل(
 ماإذا  –ولست هخانَ عهد صاحب  

 

  روعندي له س– ا  امذيعـرله س  
 

  :أحكام فعل اجلواب: القاعدة الثانية
وقد اجتمع ). ال(مثْبتةً أو منفيةً بـ  اجلازمجيوز أن تكون اجلملة اجلوابية للشرط 

  :األمران يف قول الشاعر
 يغترب نومبسحي اعدو صديقَه  

 

  يكـرمِ ومن ال يكرم نفسـه ال   
 

وغريمها مما يتصل به ) ما(و) قد(من  اجمرد امتصرفً افعل اجلواب ماضيإنْ كان : الًأو
  :ويوجب اقترانه بالفاء، فَلَه ثالثة أضرب

قبله، كقوله ) قد(، فالواجب اقترانه بالفاء على تقدير ومعنى الفظً افإنْ كان ماضي ) أ
  .فقد صدقت: أي]. ٢٦: يوسف[ ]إِنْ كَانَ قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدقَت[ :تعاىل

يف معناه، غري مقصود به وعد أو  الًمستقب) أو حكْمه(يف لفظه  اوإنْ كان ماضي ) ب
  :اقترانه بالفاء، حنو امتنعوعيد، 
  ].٧: اإلسراء[ ]نفُِسكُمنْ أَحسنتم أَحسنتم َألإِ[
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حديث . (خان، وإذا اؤتمن أخلف، وإذا وعد كذَبإذا حدثَ : آية املنافق ثالثٌ
   ).فشري

على القذى اإذا أنت مل تشرب مرار  
 

 ئتالناس تصفو مشاربهظم ؟، وأي  
 

  )بشار بن برد(
  إذا أنت مل تعرف لنفسك حقَّها

 

 ا،  اهوانعلى الناس أهونـا  كانت  
 

استعمال الضمري املنفصل؛ تقول  مل يجزإذا أمكن استعمال الضمري املتصل، 
)أنا( ال) سافرت سافَر.(!  

  فرحـي  سـاءهم إن رأَوين خبريٍ و
 

  رهموإنْ رأوين بِشرنكـدي  س  
 

  )اإلمام الشافعي(
  صـلَحوا إن اللئام إذا أذلَلْتـهم  

 

  فَسـدوا على اهلوان، وإنْ أكرمتهم  
 

اقترانه بالفاء على  جازوإنْ قُصد باملاضي الذي معناه املستقبل وعد أو وعيد،  )ج
زلة ـومعىن، للمبالغة يف تحقُّق وقوعه، وأنه مبن امجرى املاضي لفظً، إجراًء له )قد(تقدير 
 وجاز ؛]٩٠: النمل[ ]ومن جاَء بِالسيئَة فَكُبت وجوههم[ : ومنه قوله تعاىل. ما وقع

حنواعدم اقترانه مراعاةً للواقع، وأنه مستقبل يف حقيقته وليس ماضي ،:  
  ـعـار صاجلب كإذا املل هـدر خ  

 

  إليه بالسـيوف نعاتبـه   مشينا 
 

ويندرج حتت الوعد والوعيد ما كان غري صريح يف أحدمها، ولكنه ملحوظ يف 
  :فمن الدعاء باخلري قول الشاعر). اخلري والشر(الكالم، مراد منه، فيدخل الدعاء بنوعيه 

 وإذا ارحتلْتكتعيسـالمةٌ  فَش  
 

ـ    مـةٌ ميود تحيث اجتهدرار  
 

ومن الدعاء بالشر:  
   يكن فيكُن ظلٌّ وال جنـى إذا مل

 

 ــدكُنعفأب ــن شــجراتاُهللا م  
 

إنْ كان : اثانيلُح فع افعل اجلواب مضارعصالًي ثْبتاللشرط، وكان م فينال(بـ  اأو م(، 
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بالفاء  اقترانه وجاز، )مع وجوب جزمه إنْ كانت األداة جازمة(من الفاء  جاز تجرده
  :مع وجوب رفْعه، حنو

]دعوا نودعإِنْ ت١٩: األنفال[ ]و.[  
  ].٣٤: إبراهيم[ ]وإِنْ تعدوا نِعمت اللَّه ال تحصوها[
  ]٧٣: احلج[ ]منه ال يستنقذُوه اوإِنْ يسلُبهم الذُّباب شيئً[

  منك مـوديت  تدنُفإنْ تدنُ مني 
 

ـ   تلْقَينوإنْ تنأَ عين   اعنـك نائي  
 

  ).اإلمام الشافعي(
  أذقْنا شراب اُألنس يا من إذا سقى

 

 حبام ضام اشرابظْمـا  ال يو ال ي  
 

  ).اإلمام الشافعي(
ـ  أُدعـى وإذا تكون كريهة    اهل

 

  جنـدب  يدعىوإذا يحاس احلَيس  
 

  )أبو العيناء(
ــا ــةٌ إذا رغّبته ــنفس راغب   وال

 

ــلٍ  و  ــرد إىل قلي إذا تــع   تقن
 

]هنم اللَّه مقتنفَي ادع نم٩٥: املائدة[ ]و.[  
] هببِر نمؤي نفَمافخفَال ي سخقً ابهال ر١٣: اجلن[ ]او.[  
] مهتأَيإِذَا روكجِبعت مهامس٤: املنافقون[ ]أَج.[ 

ل عليها هكذا وعلى هذا، إذا كان األمر يف اللغة املعوأن يقلَّ استعماهلا فيجب.  
  ).ابن جني(

 هرعش أظافريه أو جز إنْ قَلَّمن جيبفد٥/١٢٧الكليات أليب البقاء الكفوي ! (أن ي.(  
  ].  )يستحب(مبعىن  ايف كالمهم أحيان) جيب(يستعمل  [

  مصادر البحث
  . مبصر دار املعارف–النحو الوايف؛ عباس حسن  - ١
  .بريوت –املكتبة العصرية، صيدا  –جامع الدروس العربية؛ الشيخ مصطفى الغالييين  - ٢
  .دار الفكر بدمشق –الكفاف؛ يوسف الصيداوي  - ٣
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 - ٥٣جملة التراث العريب، العدد  –األدوات النحوية؛ صالح الدين الزعبالوي  - ٤
  .احتاد الكتاب العرب بدمشق

 - ٥٠جملة التراث العريب، العدد  –دين الزعبالوي الشرط والقَسم؛ صالح ال - ٥
  .احتاد الكتاب العرب بدمشق

  ).إحياء التراث العريب(وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  –الكليات، أليب البقاء الكفوي  -٦
 الفَور، التو، توا، لتوه -١٠١
  :جاء يف معاجم اللغة) ١
  ».، أي قبل أن أسكُنمن فَوري ا حاجة مث أتيت فالنذهبت يف: يقال. أول الوقت: الفَور«

، أي يف غليان احلال، وقبل وفَور وصويل، اوفور، من فوريفعلت ذلك : كما يقال
  .سكون األمر
  : زيل العزيزـويف التن
]كُمددمذَا يه مرِهفَو نم وكُمأْتيقُوا وتتوا وبِرصلَى إِنْ تك بب١٢٥: آل عمران[ ]مر[.  

  .أي من أول وقتهم بال إبطاء): معجم ألفاظ القرآن الكرمي(جاء يف 
  ):الصحاح(جاء يف معجم ) ٢
»ود: التا، إذا جاء وحده. الفَروالقاموس (و) اللسان(وجاء يف » .جاء الرجل ت
 يعرجه شيء، فإنْ أقام ال ا، أو جاء قاصداجاء توا أي فرد: يقال. الفرد: التو« ):احمليط

وببعض الطريق فليس بت.«  
  ): الوسيط(جاء يف املعجم ) ٣
   !اآلنَ / أي الساعةَ : جاء التوةَ: يقال ».الساعة من النهار أو الليل: التوةُ«

  .جاء اآلن: جاء توا، يريدون به: وقد شاع يف اللغة املعاصرة مثلُ قوهلم
: هرة هذا االستعمال الشائع باعتبار أنه ميكن أَخذُه من قول العربوأجاز مجمع القا

  .مل يتخلَّف يف الطريق اأي قاصد: جاء توا
فَيرى بداية كل شيٍء …«): ٢/٤٢وحي القلم (قال مصطفى صادق الرافعي 

واللحظة، فال وجود له إال عارض وايته يف الت ي هيا امادمار...«  
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  »...من النوم، فال تزال يف عينيه سنة لتوهكأنه قائم «): ٢/٢٥٨ي القلم وح(وقال 
  »...لتوها وساعتهامبعدة ضم  …«): ١/١٦٩وحي القلم (وقال 

 ودالالما الزمنية) املضارع) (املاضي: (صيغتا الفعل -١٠٢
: لزمان من بناء اجلملةالفعل يف العربية ال يفصح بصيغه عن الزمان، وإمنا يتحصل ا

  !من السياق 

تتجاوز (إلعراب عن الزمان أي املاضي، هلا دالالت كثرية يف ا) فَعلَ( فصيغة  :الًأو
  : )العشر
فهي يف أغلب األحوال تدل على حدث تم يف زمن ماض، قد ال نستطيع ضبطه  - ١

  .سافر زيد: وتعيينه، حنو
وتأيت لتشري إىل أن احلدث جرى يف اللحظة اليت وقع فيها الكالم، كما جيري يف  - ٢

  .بِعتك وزوجتك: العقود، حنو
، )زمن التكلم(ن احلال أحداث يف زمان يقْرب موتستعمل لإلعراب عن وقوع  - ٣

قد وعيت مقالك، وهاأنا مجِيبك : قد قامت الصالة، وحنو قولنا: الصالة مقيمِ حنو قولِ
  .عن سؤالك

  .إذا جئتين أكرمتك: لإلشارة إىل الزمان املستقبل، حنو) إذا ( وتأيت مع الظرف الشرطي  -٤
يشري إىل املستقبل،  – من غري شك –، وهو الدعاء باخلريوتستعمل يف أسلوب  - ٥

أُخرِج الكالم يف صورة اخلرب (رضي اهللا عنه، رمحه اهللا، غفر اهللا له، أحسن اهللا إليك : حنو
  ).!ثقة باالستجابة

، وال كَربا فَرجته، وال مها إالَّ غَفَرتهاللهم ال تدع لنا ذَنبا إال : ومثله الدعاء املأثور
  ... .، إخلنفَّستهإال 

  …ال رده اهللا، ال رحمه اهللا: ، حنو)ال(منفية بـ  الدعاء بالشركما تأيت يف 
يف مجلة فيها حدثان وقعا يف املاضي، حبيث مت ) ملّا(وتستعمل مع الظرف  -٦

  .ملّا جاءين أكرمته: األول يف اللحظة اليت بدأ فيها الثاين، حنو
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: كقوله تعاىل –لحال واالستقبال ل اغالبالذي هو  –وقد تقع موقع املضارع  - ٧
  ].٤٤: األعراف[ ]ونادى أَصحاب الْجنة أَصحاب النارِ[

   !وهذا النداء إمنا يكون يوم القيامة
  .استعملت صيغة املاضي ألن احلَدثَ حمقَّق الوقوع، فَعبر عنه كأنه حدثَ فعالً

  .يربزون يوم القيامة: واملراد. ]٢١/إبراهيم [ )اوبرزوا هللا مجيع(: وقوله
  .يأيت: واملراد. ]١/النحل [ )أَتى أمر اهللا فال تستعجلوه(: ومثله
  ).٥٦/النساء ( )غريها اكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود(: ومثله

  : قال احلطيئة !حكايةٌ حلاهلم يوم احلساب وكل أولئك 
  !يوم يلْقى ربـه  -شهد احلطيئةُ

 

ــذْرِ أن ال  بالع ــق ــد أح   ولي
 

   !)يشهد(هنا مبعىن ) شهد(

لُ(ويأيت بناء  :اثانيفْعأي املضارع) ي:   
تشرق : حنو جيري مستمرا، لإلعراب عن حدث من قبيل احلقائق الثابتة، - ١

  .الشمس كلَّ يوم، كلُّ حي ميوت
٢- جرى وقوعه عند التكلم، واستمر واقع يسمى بـ  ، وهذا مااولإلعراب عن حدث

  .أمري ابك مدركًأَحس: أَراك يف حيرة من أمرك، فقال يل: فقلت لصاحيب: حنو) احلال(
: فكأنه قيل) مل يكتب: (فإذا قيل): مل(بـ  ااإلشارة إىل املاضي إذا كان مسبوقً- ٣

   ! )مل يلد ومل يولد(: أقوى) املضارع+ مل (، بيد أن النفي بـ )ما كَتب(
كان : ، حنو)كان(يف زمان ماضٍ، وذلك إذا سبقه  الى أن احلدث كان مستمرالداللة ع - ٤

  .مبعاملة اجلار باحلُسىنيوصي ) عليه الصالة والسالم(النيب 
وإِذْ يقُولُ [: للداللة على املاضي، فال يكون معناه احلال وال االستقبال، كقوله تعاىل -٥

ي قُلُوبِهِمف ينالَّذقُونَ وافنالْم ولُهسرو ا اللَّهندعا وم ضرإِالَّ م ور١٢: األحزاب[ ]اغُر.[  
  ].٤٠: التوبة[ ]إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال تحزنْ[: وقوله
  ].٤٠: طه[ ]إِذْ تمشي أُختك فَتقُولُ هلْ أَدلُّكُم علَى من يكْفُلُه[: وقوله
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  ].٨٥: اإلسراء[ ]يسأَلونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربيو[ ومثله
  ).١٠٢/البقرة ( )!فلم تقتلون أنبياء اهللا من قَبلُ(ومثله 

  .جاء الفعل بصيغة املضارع استحضارا للصورة اليت وقع عليها احلدث، متكينا هلا يف النفس
لتقيد مباضٍ أو حاضرٍ أو مستقبل، كقوله للداللة على استمرار العمل، دون ا - ٦
حسان وإِيتاِء ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ لَّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلإِنَّ ال[ :تعاىل
  ].٩٠: النحل[ ]والْبغيِ
]حفَاتم هدنعا إِالَّ وهلَمعبِ ال ييلَ الْغعيو وهرِ وحالْبو ري الْبا فم م نقُطُ مسا تم
  ].٥٩: األنعام[ ]يعلَمها ورقَة إِالَّ
  …للداللة على املستقبل، إذا دخلت عليه السني أو سوف  - ٧

  : قد يقع املضارع موقع األمر، من ذلك قوله تعاىل :اثالثً
]وا الصيمقوا ينآم ينالَّذ يادبعقُلْ لماهقْنزا رمقُوا مفني٣١: إبراهيم[ ]الةَ و.[  
)نسأَح يي هقُولُوا الَّتي يادبعقُلْ ل٥٣: اإلسراء[ ]و.[  
   .أقيموا الصالة، وأنفقوا مما رزقكم اهللا، وقولوا اليت هي أحسن: أي

  :ومثله
  ].٣٠من اآلية : النور[ ]ا فُروجهمقُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُو[

  : مصادر البحث
  .القرآن الكرمي- 
  .١٩٧٣بريوت  –عبد الوهاب الصابوين، مكتبة دار الشرق ) اللباب يف النحو( - 
  .إبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة. ، د)الفعل، زمانه وأَبنِيته( - 
 ظرفمىت يصح إضافة االسم إىل الفعل؟ بعض أحكام ال -١٠٣

بذلك فإنه يعاقَب يف حال قام: (ما نصادف يف هذه األيام تراكيب مثل اكثري.(  
  ).يف حال قيامه بذلك: (والوجه أن يقال

يف متثل هذه القيمةُ االرتفاع املتوقع يف درجة حرارة الكرة األرضية «: جاء يف جملة علمية
كمية ثنائي أكسيد الكربون يف اهلواء حالة تضاعفت.«  
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   …يف حال تضاعف …: أن يقالوالوجه 
تشويش على  يف حال طَرأَحبيث ميكّنِه من قياس املدى ...«: جاء يف معجم علمي

  » .رادار التتبع
  …طُروِء تشويش/يف حال طَرِء…: والوجه أن يقال

هذا : إضافة االسم إىل الفعل من سنن العرب كأن تقول«: جاء يف فقه اللغة للثعاليب
  ».الناس، وهذا يوم يدخل األمري عام يغاث

  :وهو أن يكون االسم املضاف يقيدها اأن مثة قيدتبدو عبارة الثعاليب مطلقة، واحلق 
اجلملة وهو مبين على الضم، ويضاف يف األكثر إىل  ،)حيثُ( ظرف املكان - ١

  ].١٩١: البقرة[ ]وأَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم[: ، حنو قوله تعاىلعليةالف
  ].٤و ٣: الطالق[ ]ويرزقْه من حيثُ ال يحتِسب، ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً[

د فهو جلست حيثُ اجللوس مريح، فإن تالها مفر: ، حنواجلملة االمسيةويضاف إىل 
  .مكثنا حيث الظلُّ، أي مكثنا حيث الظلُّ ممتد: اخلرب، حنو حمذوف مبتدأٌ
  :، أي نكرة تدل على زمنٍ غري حمدود ببداية واية، مثلامبهم ظرف زمان - ٢

، بشرط أال يراد بواحد منهما يوم وساعة: ؛ وكذلكإذ، حني، وقت، مدة، زمن
  .مدة محضحمدودة بساعات حمصورة ودقائق معدودة، وإمنا يراد مدةٌ ومما سبقهما 

على  - اجواز –إىل اجلمل الفعلية فإا تبىن  أمساء الزمان املبهمة املُعربةفإذا أضيفت 
ا أضيفت إىل مجلة فعلية إذ ولكن البناء على الفتح أفضلالفتح، وجيوز فيها اإلعراب، 

لها مبين بناًء أصليعبناء املاضيهو ( اف (اأو عارض ) هو البناء الطارئ على املضارع بسبب
  ).نون النسوةأو  التوكيدبنون اتصاله 

  : فمثال األصلي
ـبا  عاتبتحنيِ على  على الص يباملَش  

 

 وقلت :وازع والشيب حا أَصأَلَم  
 

  :ومثال العارض
ـ    لُّمحقلـيب ت منـهن األجتذبن  

 

  كلَّ حلـيمِ  يستصبِين حنيِعلى  
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، وإما البناء )على(يف البيتني إما اإلعراب واجلر املباشر بـ ) حني(فيجوز يف الظرف 
  .على الفتح يف حمل جر، والبناء أحسن

، فيجوز يف معربأما إذا أُضيف ظرف الزمان املبهم املُعرب إىل فعلٍ مضارع 
  .ولكن اإلعراب أفضلاملضاف اإلعراب والبناء على الفتح، 

جيوز يف كلمة . ]١١٩: املائدة[ ]هذَا يوم ينفَع الصادقني صدقُهم[ :ففي قوله تعاىل
  .وقد ورداْ يف قراءتني قرآنيتني متواترتنيالرفع والنصب، ) يوم(

 على السكون، مبين هي يف أكثر أحواهلا ظرف للزمان املاضي املبهم،) إذْ: (مالحظة
  :وتضاف إىل اجلملة الفعلية واالمسية حنو. نيزمن؛ وقت؛ ح: ومعناها

  قُـدوم سـعد   قَدمتفَرِحنا إذْ 
 

ــاكوإذْ   ــد رؤي يــام ع   يف األي
 

العزيز التنـزيلمن إضافة ظرف الزمان املبهم إىل الفعل، ففي  فصيحةٌ وفيما يلي مناذج:   
  ].٣٦: راحلج[ ]قَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ[
  ].١٥: مرمي[ ]وسالم علَيه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعثُ حياً[

  :وقال عليه الصالة والسالم
) جح نههللا مأُم هتلَدو موكَي عجق رفْسفُثْ ومل يري فلَم.(  

مبين على الفتح التصاله ألا مضافة إىل  .مبنية على الفتح) كيوم(ونرى أن كلمة 
  .بتاء التأنيث الساكنة

  !رجع وحالُه كحاله يوم ولدته أُمه، إذ ال يستقيم تشبيه اإلنسان باليوم: واملعىن
  :جاء يف ديوان النابغة

  فمن يك سائالً عـين فـإين  
 

   من الفتيان يف عـامِ اخلُنـان  
 

  مضت مئةٌ لعام ولدت فيـه 
 

  بعـد ذاك وح وعشر تـانج  
 

)على السكون التصاله بضمري الرفع املتحرك مبينبالفتح ألنه مضاف إىل فعل ) عام.  
  !موقوف على السماع، واستعماهلا ذا املعىن )على(والالم هنا مبعىن 
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      : مراجع البحث
  .٨٨و  ٨٤و  ٧٨و  ٣/٢٨؛٣٠٣- ٢/٣٠٠): عباس حسن ( النحو الوايف  - ١
  .١/٤٥٩):  يوسف الصيداوي( الكفاف - ٢

 زتا القَطْع والوصلهم -١٠٤
على اهلمزة  الًفض –) يف أول الكلمة(يخطئ كثريون يف كتابة اهلمزة االبتدائية 

طق فينطقون باهلمزة حيث جيب عدم الن: كما خيطئون يف القراءة –املتوسطة واملتطرفة 
  .وسأحتدث هنا عن اهلمزة االبتدائية فقط، من حيث كتابتها والنطق ا. ا

  .ةرجنوهي صوت شديد خمرجه من احلَ. ، وهي أول حروف املعجميقبل احلركةاهلمزة حرف 
أو  ،)بئر، سأل، لئن: (، أو وسطها؛ حنو)أَب، أُم، أَخذَ، إىل: (وتكون يف أول الكلمة؛ حنو

  ).ء، ظمئ، برِيءدف: (آخرها؛ حنو
ال على  على ااز اوهي تسمى ألفً). ألف يابسة(وحني تأيت يف أول الكلمة يقال هلا 

) األلف اللّينة(، وهذه هي وال تقبل أي حركة، ألن األلف ال تكون إال ساكنة. [احلقيقة
كربى،  حيىي،(واحلرف األخري من ) كتاب، حصان(أحد حروف املَد؛ كاحلرف الثالث من 

بصورة  اترسم أحيان) أي الواقعة يف آخر الكلمة(ونالحظ أن األلف اللينة املتطرفة ). صغرى
ويف حاالت أخرى . مىت، سلمى، عظمى: كما يف) غري املنقوطة(، أي املهملة الياء املُرسلة

  ]. …، كما يف دنيا، علياقائمة األفًتكون ) تبينها قواعد معروفة(
يف ابتداء  ا، وهي تثْبت نطْقًايف أول الكلمة ألفً) مهزة القطع(اهلمزة ترسم  -١

  .أو الفصل) مهزة القطع(الكالم ودرجِه، وهلذا سميت 
فوق األلف يف حاليت الفتح والضم، وحتتها يف حالة ) ء(وتوضع عالمة القطع 

  .يه أُسامةأَهدى أَمحد أحسن ما أُهدي إليه من كُتبٍ ألخ: الكسر، حنو
أي املبدوءة مزة (هناك غري قليل من األفعال الثالثية املهموزة األول : مالحظة
أىب، أتى، أخذ، أرق، أسر، أسف، أفل، أكل، أَلف، ألم، أمر، أمل، أمن، : القطع، حنو
  ).…أنس، أنِف
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مهزة وهي ثالثية زِيد يف أوهلا (وهناك الكثري من األفعال الرباعية املهموزة األول 
  ).…أَكْرم، أبعد، أقام: القطع، حنو

  .وليس يف اللغة أفعال رباعية مجردة مهموزة األول
أكْرم : ، حنوقطعهي مهزة  ومصدرِه وأَمرِهالفعل الرباعي املهموز،  ماضيإن مهزة 

اإكْرامم؛ أقام إقامةً، أقأَكْرِم ،.  
  .اأسف أَسفً: حنو ،ومصدرهالثالثي املهموز  ماضيوكذلك مهزة 

  ).!وهي مهزة وصل(من الثالثي املهموز فسنتحدث عنها فيما بعد  األمرأما مهزة 
 وتسقطيف االبتداء  اوهي تثْبت نطْقً - مهزةَ الوصل اوتسمى أيض - ألف الوصل -٢

  .يف الدرج
 اف عمادلئال يبدأ بساكن، لتكون هذه األل –كما قال اخلليل  –إمنا اجتلبت «وهي 

لَّمللوصول إىل الساكن اوس.«  
بال  األفًوهي ترسم يف أول الكلمة ).  اسمع (بل يقال )  سمع ( الًفال يقال مث

  .ادائم) ء( القطْع عالمة
أو ) اَلْكتاب(، يوضع فوقها فتحة إذا بدأ ا الكالمولبيان حركتها عند النطق ا 

  ).اسم، ابن(رة أو يوضع حتتها كس) اُمرؤ(ضمة 
ولبيان أا ألف وصل،  .الكالم) درج(وتسقط مهزة الوصل يف النطق عند وصل 

رسم فوقها أحيانلْ ـ) (كثرية عالمة الوصل  ايا تقول صصغرية كأ ـ !وهي صاد 
  !؛ قُم وانصرِف)مسمك؟: تلفظ(مااسمك؟ : حنو

  :أحكام مهزة الوصل
اَلْقَمر، اَلْجبل، : ، حنو)ألْ(لوصل قبل الم التعريف الساكنة يف ترسم مهزة ا -  أ

تلفظ الم التعريف هذه إذا تالها حرف قمري؛ واحلروف القمرية جتمعها  [ …اَلْجامعة
  .أما بقية احلروف فهي مشسية). إبغِ حجك وخف عقيمه: (العبارة التالية
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اَلشمس، اَلطَّير؛ : دد احلرف الشمسي، حنوأما إذا وليها حرف مشسي فال تلفظ، ويش
  !).ا الكالم بدأإذا ( امفتوحةً دائموتكون ] …اَلنبات
. اسم، ابن، ابنة، اثنان، اثنتان، امرأة؛ اَيم، اُمرؤ: وهي مهزة األمساء التالية -  ب

فعلن اَيم اهللا َأل: يقال(تفتح ف )اَمي(الكسر إال يف كلمة القَسم  -  إذا بدأ ا الكالم -  وحركتها
  .امرأ، امرِئ: إذا ضمت الراء، وتكسر إذا فُتحت الراء أو كُِسرت) اُمرؤ(وتضم يف ). كذا

) املبدوءين مزة زائدة(الفعلني اخلماسي والسداسي  ماضيوهي مهزة  -  ج
  .ا، وتكون مكسورة مطلقًوأَمرِمها ومصدرمها

  )انسحب، انِسحاب، انسحب: انفَعلَ(زِنة : اخلماسي - 
  )اخترع، اختراع، اخترِع: افْتعل(و زِنة  - 
  !)ارتدوا أنتم: ولكن*(ارتدد / ارتد، ارتداد، ارتدْ : افْعلَّ(و زِنة  - 
  :يف األفعال املشددة اآلخر، جيوز اإلدغام والفك يف حالتني: مالحظة*
  !)للجمع الأي صيغة األمر للمفرد (حالة األمر املبين على السكون  - 
  .حالة الفعل املضارع ازوم بالسكون - 

  )استعملَ، استعمال، استعملْ: استفْعلَ(زِنة : السداسي
)بستوعستيعاب، اا ،بستوعا (  

  )اخشوشن، اخشيشان، اخشوشن: افْعوعلَ(و زِنة 
  ). اقْشعر، اضمحلَّ، اشرأَب: افْعلَلَّ(و زنة 
  ).اخضار، اخضارةً، اخضارْ، اخضارِر: افْعالَّ(و زنة 

تضم مهزة الوصل يف ماضي اخلماسي والسداسي املبين للمجهول،  ):١(مالحظة 
الذي قبل آخره حرف مد،  يستثىن من هذا احلكم، اخلماسي. اُنطُلق، اُستخرِج: حنو

  ).مبين للمجهول(اعتيد، اقْتيد  - )مبين للمعلوم(اعتاد، اقْتاد : فتكسر يف أوله، حنو
كما  ساكنمن مصادر األفعال اخلماسية والسداسية  الثايناحلرف  ):٢(مالحظة 

، فيلتقي اأيض اكنةسوفيها الالم ) ألْ(املصادر ميكن أن تحلَّى بـ  - وهذه األمساء. نرى
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وبسبب التقاء الساكنني ). ألن مهزة املصدر تسقط عند الوصل(ختراع ساكنان، حنو اَال
فإذا سبق هذا االسم . اَلختراع: ويلفظ هذا االسم املُعرف كما يلي) ألْ(تكْسر الم 

، )اعقيمة االختر: (بكلمة ما، سقطت مهزة الوصل منه عند وصل تلك الكلمة به، حنو
تراع: كما يلي اوتلفظ الكلمتان موصولتني معخلتميق.  

  .وهي مهزة صيغة األمر من الفعل الثالثي - د
  :يصاغ األمر من املضارع حبذف حرف املضارعة وبناء آخره

  .اجلس - اُكْتب، يجلس - يكتب -افْتح - يفْتح: على السكون، حنو - 
  .احترِمن والديك؛ اسمعن نصح والديك -يحترم: على الفتح، حنو - 
  )اسعى: األصل(اسع _ يسعى : على حذف حرف العلة، حنو - 

  .ارمِ - يرمي    .اُدع - يدعو 
  .اُخرجا - خيرجان: على حذف النون حنو - 

  .اسعي –تسعين    .اذْهبوا –يذهبون 
إال إذا  مكسورة -يف بدِء الكالم -كونونالحظ أن مهزة الوصل يف صيغة األمر ت
أصلية اكان احلرف الثالث من صيغة األمر مضموم ةمضم حينئذ، مثلبضب، : ، فتاُكت

  .اُدع، اُخرجا
  :قال اإلمام ابن اجلزري

 ْـمعلٍ بِضل من فصز الومدأْ بِهواب  
 

  يضـمْ  الفعـل إن كان ثالثٌ مـن   
 

حالَ الكَس هرِ والفَـتحِ، ويف واكِْسر  
 

  كسـرها، ويف  - غري الـالم  - مساء الَا 
 

ــة امــرِئٍ واثْنــينِ   ابــنٍ مــع ابن
 

ــين    تــع اثْن ــمٍ م واس ــرأة   وام
 

بالفعل الثالثي املهموز األول خاصةٌ وفيما يلي مناذج :  
  أسف يأسف ائْسف؛ أملَ يأملُ اُؤملْ؛ أفَلَ يأْفُل اُؤفُلْ

 !أَخذَ و أَكَلَ: جرت العرب على أن تحذف يف صيغة األمر مهزة الفعلني: مالحظة
  !خذْ و كُلْ: فتقول
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  ولكن مىت تكون ضمة احلرف الثالث غري أصلية؟
، فهذه حتذف يف اآلخر بالياءمن الفعل املعتل  صيغة األمر للجمعيف : اجلواب

  :تقول. صيغة األمر كما ذكرنا
   )لمفرد، بعد حذف الياءل(امشِ  ←امشي ←ميشي

  )للجمع، بعد حذف الياء(امشوا  ←امشيوا 
  !امشوا: ولكن الضمة هي اليت تناسب الواو، فتقول إذن

: وال يقالغري أصلية، ولذلك كسرت مهزة الوصل، ) امشوا(فضمة الشني يف 
  !اُمشوا

  واارم -  ارموا – ارميوا – ارمِ - ارمي - يرمي: ومثله
  ائْتوا -  ائْتوا – ائتيوا – ائْت -  ائْيت - يأيت

أجازوا ضم وكسر مهزة الوصل، يف املعتل اآلخر بالواو، إذا اتصل بياء : مالحظة
  اُدعي و ادعي: املخاطبة، فَصح أن تقول

١٠٥ – دالعد  
من  الًبد -كثريون يعانون يف التعبري عن العدد، صعوبةً ناشئةً عن وجود صيغتني 

  .اأو مؤنثً الكون املعدود مذكر اوذلك تبع - واحدة 
هلا من األعداد  ا، متييزمفردة اأعداد ااملسماة اصطالح ـفاألعداد العشرة األوىل 

  : هي ـ واملعطوفة املركَّبة
  .مثانية، تسعة، عشرة. …واحد، اثنان، ثالثة: رللمعدود املذكَّ
  . ثَمان، تسع، عشر.. …واحدة، اثنتان، ثالث: للمعدود املؤنث
  :ونالحظ ما يلي

  .مؤنثةخمتومة بتاء التأنيث، أي إن صيغتها  للمذكر) ١٠- ٣(األعداد 
  .مذكرةجمردة من تاء التأنيث، أي إن صيغتها  للمؤنث) ١٠- ٣( األعداد
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  :يلي مناذج من استعمال األعداد املفردة واملركبة واملعطوفة والعقود وفيما
  املعدود مذكر املعدود مؤنث

 قلم واحد غرفة واحدة، طالبة واحدةٌ

ردة
 املف

داد
ألع

ا
 

 قلمان اثنان غرفتان اثنتان، طالبتان اثنتان

ثالث طالبات ،فثالثةُ أقالم ثالثُ غُر 

 مثانيةُ أقالم تمثاينْ غرف، مثاينْ طالبا

ر طالباتر غرف، عششرةُ أقالم ععش 

 اأحد عشر قلم إحدى عشرة غرفةً، إحدى عشرة طالبةً

كبة
 املر

داد
ألع

ا
 

 ااثنا عشر قلم اثنتا عشرة غرفةً، اثنتا عشرة طالبةً

 اثالثةَ عشر قلم ثَالثَ عشرة غرفةً، ثالث عشرة طالبةً

 امثانيةَ عشر قلم رفةً، مثاينْ عشرة طالبةًمثاينْ عشرةَ غ

 اتسعون قلم …عشرون، ثالثون تسعون طالبةً... عشرون غرفةً 
قود

ظ الع
ألفا

 
 اواحد وعشرون قلم طالبةً/إحدى وعشرون غرفةً

وفة
ملعط

اد ا
ألعد

ا
 

 ااثنان وعشرون قلم طالبةً/اثنتان وعشرون غرفةً

 االثة وعشرون قلمث طالبةً/ثالثٌ وعشرون غرفةً

 امثانية وعشرون قلم طالبةً/مثان وعشرون غرفةً

 اتسعة وتسعون قلم طالبةً/تسع وتسعون غرفةً

  : نستنتج مما سبق القواعد اآلتية
  .املعدود يف التذكري والتأنيث يوافقانالواحد واالثنان  - ١
ذكري والتأنيث، أي تكون على املعدود يف الت ختالفألفاظ العدد من ثالثة إىل عشرة -٢

  .عليها اسواٌء كانت مفردةً أو مركَّبةً أو معطوفً: عكسه، وذلك يف األحوال الثالثة
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عملت صيغة العدد املؤنثة، ) رجل/ قلم ( افإذا كان مفرد املعدود مذكراست
 .استعملت صيغة العدد املذكرة) طالبة/ غرفة ( اوبالعكس، إذا كان مفرد املعدود مؤنثً

   !     املخالفةهذا هو معىن 
 -كما رأينا - على حني خيالفه ( املركبةاملعدود يف األعداد  يوافق) ١٠(العدد  - ٣

اإذا كان مفرد(.  
تفتح شني العشرة والعشر مع املذكر، وتسكَّن مع املؤنث، سواء أكان ذلك يف  - ٤

  .عدد مفرد أم مركّب
  .ا؛ وعشر فتيات، واثنتا عشرةَ عيناكبعشرةُ رجالٍ، أَحد عشر كو: تقول
  .ألفاظ العقود ال تتغير يف التذكري والتأنيث - ٥

  : أحكام العدد واملعدود
  : لمحلِّها من اجلملة، تقول اتعرب تبع) ١٠- ٣(األعداد املفردة  - ١

مخس فتيات، مررت / خمس فتيات، رأيت مخسةَ رجالٍ / جاء مخسةُ رجالٍ 
  .خبمسِ فتيات/ خبمسة رجالٍ 

ألنه مضاف ( مجع تكسري جمرورفمعدودها  املؤنثةإذا كانت هذه األعداد بالصيغة 
  )!ستةُ عصافري: ولكن(أربعة طالبٍ ومخسة أقالمٍ : ، حنو)إليه، والعدد هو املضاف

مضاف إليه جمرور، وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من : عصافري
  .صرفال

، مجع مؤنث سالم، أو مجع تكسري جمرورفمعدودها  املذكَّرةوإذا كانت بالصيغة 
) مدارس(ألن : سبع مدارس: ولكن[ثالثُ أَذْرعٍ، أربع تحف، مخس طالبات : حنو

  ].ممنوعة من الصرف
ر الكلمة البناء هو لزوم آخ( مبنية على فَتح اجلزأين) ١٩- ١١(األعداد املركبة  - ٢

  ).حالةً واحدة
ا مفتوحان أبدتقولافَهم ، :  
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  ، الً، مررت بأحد عشر رجالً، رأيت أَحد عشر رجالًجاء أَحد عشر رج
  .جاء إحدى عشرةَ امرأةً، رأيت إحدى عشرةَ امرأةً، مررت بإحدى عشرةَ امرأةً

  .، مررت بأربع عشرةَ امرأةًجاء مخس عشرةَ امرأةً، رأيت ثالثَ عشرةَ امرأةً
  :تقول. فيعامل جزؤه األول معاملة املثىن) ١٢( أما العدد

  .الً، مررت باثين عشر رجالً، رأيت اثين عشر رجالًجاء اثنا عشر رج
  .جاء اثنتا عشرةَ امرأةً، رأيت اثنيت عشرةَ امرأةً، مررت باثنيت عشرةَ امرأةً

  : حمللها من اجلملة، تقول اتعرب تبعاألعداد املعطوفة  -٣
ليلةً، وحصل على مثان  ينوعشر ا، أمضى فالنٌ مخساطالب ونوعشر ةٌجاء مخس
  .وعشرين درجةً

فالنةُ مخسةً وعشرين يوم وعشرون طالبةً، أمضت ن(، اجاء مخسفالنةُ ال تنو :
  ).!ممنوعة من الصرف

، سواء امفرد منصوب أبدمعدودها مبا فيها من عقود، ) ٩٩- ١١(األعداد  - ٤
اأم مؤنثً اأكان املعدود مذكر.  

ترفع بالواو والنون، : ألفاظ العقود ملحقة جبمع املذكر السامل فتعرب إعرابه - ٥
  .وتنصب وتجر بالياء والنون

مع املعدود املؤنث استعمال االسم املنقوص، وهو غري ممنوع ) ٨(يستعمل العدد  - ٦
  :تقول). ٧٩ظر الفقرة ان(من الصرف 

  .مررت بثماينْ طالبات -رأيت مثاينَ طالبات - جاء مثاينْ طالبات  :العدد مفرد
مررت بثماينْ عشرةَ  -رأيت مثاينْ عشرةَ طالبةً -جاء مثاين عشرةَ طالبةً :العدد مركب

  .]قية األعداد املركبةرأيت مثانَ عشرةَ طالبةً، بفتح جزأَي العدد كب: يصح أن تقول. [طالبةً
وعشرين  ارأيت مثاني –جاء مثان وعشرونَ طالبةً  :ومعطوف العدد معطوف عليه

رأيت مثاينَ وعشرين طالبةً، : وجيوز أن تقول. [مررت بثمان وعشرين طالبةً - طالبةً
  ]!)لمفَاع(ألن إيقاعه  - مع أنه ليس جبمعٍ  - من الصرف  اممنوع اامس) مثاين(باعتبار 
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  مئة وأَلْف 
، ويستعمل هذا اللفظ نفسه )٣٥انظر الفقرة (مئة واحدة : مؤنث، يقال) مئة(لفظ 

  .يف حاليت النصب واجلّر) مئتني(يف حالة الرفع، و) مئتان(مثناه . للمعدود املذكر أو املؤنث

  :، تقولمعدودها مفرد جمرورواملئة ومثناها وحني يضاف إليها عدد مفرد، 
  .لرية/ كتابٍ، ومئتا رواية، وثالثُمئة دينارٍ عندي مئةُ

  .لرية/ قرأت مئةَ كتابٍ، ومئيت رواية، وأنفقت ثالثَمئة دينارٍ
  .حصلت على مثامنئة كتابٍ - اشتريت مثامنئة كتابٍ  - عندي مثامنئة كتابٍ 

  ).مئة(أجاز جممع القاهرة فصل األعداد من ثالث إىل تسع عن  :مالحظة
قات عدة قرون الوصل أحسن من الفصل، وقد جرى عليه علماء األمة الثِّواحلق أن 

لذا األفضل أن ...). سيبويه، املربد، ابن منظور، الفريوزآبادي، الزبيدي، إخل: منهم(
  …ثالمثئة، مخسمئة، مثامنئة: تكتب

يف املعجم  جاء[عند إضافة هذا العدد إىل معدوده ) مثاين(وملا كان جيوز حذف ياء 
 ٨٠٠أمكن كتابة العدد ] »ات من الصوفعمل من مثان جز: ذو مثان كساٌء«: الكبري
  .، مع كسر النون يف حاالت الرفع والنصب واجلر على نية بقاء الياءمثامنئة: هكذا

  :، حنواجمرور امعدودها مجعويكون ) مئات(على ) مئة(جتمع 
 الرجالِ، يف هذا السجلّ مئات سافر مئات ئاتقرأت م ،التلميذات ورِ ملئاتالص

الصفحات.  
من اجلنود: اويقال أيض شاهدت مئات.  

مذكر ومجعه آالف وأُلوف، ويستعمل هذا اللفظ نفسه للمعدود املذكر ) أَلْف(لفظ 
  : يف حاليت النصب واجلّر، تقول) أَلْفَين(يف حالة الرفع، و) أَلْفان(أو املؤنث، مثناه 
  .يقدر عددهم بألف رجلٍ - قرأت ألف صفحة - ألف كتابٍ يف املكتبة
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  .يقدر عددهم بألفَي رجلٍ - قرأت ألْفَي صفحة - يف املكتبة ألفا كتابٍ
عندي ثالثةُ آالف كتابٍ : ، تقول)آالف(إىل ) ١٠-٣( األعداد املفردةتضاف 

لرية وأربعةُ آالف.  
  : املفردة املنصوبة، حنو) ألف(تلحقها كلمة  املركبة والعقوداألعداد 

  .ا، وصار اآلنَ عشرين ألفًاكان عدد سكان بلدتنا سبعة عشر ألفً
  .يف مكتبة البلدة أحد عشر ألف كتابٍ، ويف مكتبة املدينة عشرون ألف كتابٍ

ألف(، يكون املعدود الذي يلي كلمة ايف احلاالت السابقة مجيع (امفرد أما . اجمرور
وحدها، أو سبقَتها كلمة مئات أو عشرات، فيكون ) آالف/أُلوف(تعملت كلمة إذا اس

ااملعدود مجع األشخاصِ، : ، حنواجمرور آالف األشخاصِ، بل عشرات آالف جلْحسافر ل
  .بل مئات آالف األشخاص

من اجلنود: اويقال أيض استعرض القائد ثالثةَ آالف.  

  تعريف العدد
  ): أل(، أُدخلت األداة اوكان العدد مضافًريف العدد إذا أُريد تع

اليت  الصفحةقرأت مئةَ  - الذين فازوا الطلبةجاء سبعةُ : على املعدود، حنو - أ
  .حدثتين عنها

 ألف ه الذي اللريةأنفقتااللرية اليت أنفقت ستة آالف  -  ادخرتادخر.  
  .حرب األيام الستة: ولكن ،)بني العرب واليهود(قرأت عن حرب ستة األيامٍ 

 األلفنفَّذ مشروع  - صفحة املئةأيامٍ، قرأت  الستةحرب : أو على العدد، حنو - ب
  .كتابٍ

  .املئة الصفحةقرأت  - الستة األيامحرب : ، حنواأو على العدد واملعدود مع - ج
  .روايةًعشرةَ  الثالثَقرأت : على صدره، حنو) أل(أُدخلت  االعدد مركبوإذا كان 

   ).اصفة موع األربعة عشر حرفً: األوىل(األوىل من األجبدية،  اكتب األربعةَ عشر حرفً
لت معطوف ومعطوف عليهمن  اوإذا كان العدد مكونعلى اجلزأين، حنو) أل(، أُدخ :  
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 -  أطعمتوالعشرين صفة لكل دجاجة، لذلك : صغرية(دجاجةً صغريةً،  األربع
  .)بقيت منكَّرة

 -  أمضيتوالعشرين املاضية صفة لألربع (ساعة املاضية يف املزرعة،  األربع
  ).والعشرين ساعة، لذلك عرفت

  : عليه، حنو) أل( أُدخلتوإذا كان العدد من العقود 
 -  أمضى سعيديف التدريس األخريةَسنةً  األربعني.  
، اليت تنقسم إليها الزاوية ةاملتساوي االتسعني قسمقسم من ): يف اهلندسة(الدرجة  - 

  ).املعجم الوسيط(القائمة 

 األعداد الترتيبية: الوصف بالعدد – ١٠٦
من اثنني إىل عشرة، ليصف ما قبله  املفردةمن األعداد ) فاعل(يصاغ اسم على وزن 

  .ويدل على ترتيبه
  ).أَول(ما العدد واحد فيقابله الوصف أ

ويكون اسم الفاعل ). ١٩- ١١( املركبةاألعداد  صدورويصاغ مثل ذلك من 
، ماعدا اجلزء األول من العددين الفتحعلى  - كأصله -امبنياملصوغ من األعداد املركبة 

  .كون، فإما يبنيان على الس، والثاينْ عشراحلادي عشر: الترتيبيين
  .بالواوعليها  اويذكر بعدها العقْد معطوفً) فاعل(صيغةُ  املعطوف عليهاويشتق من األعداد 

  .كأصله امعرب املعطوفةويكون اسم الفاعل من األعداد 
  :من حيث التذكري والتأنيث والتعريف والتنكري، فيقال يوافق موصوفهوالعدد الترتييب 

  الباب اخلامس عشر؛ تلميذٌ ثالثٌ؛ الفتاة الثانية؛
  ؛ ةَالطبعةُ الرابعةَ عشر/ احللْقةُ / الساعةُ 

والعشرون من هذا الشهر اغد اخلامس هو اليوم.  
) العدد الترتييب هنا(ذلك ألن الصفة . سيصل سعيد يف اليومِ السابعِ والعشرين

املؤنث !اتطابق املوصوف دائم املذكّران، ويتطابق انفيجب أن يتطابق!  
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  .أحواهلا مجيعأما العقود فتعرب إعراب مجع املذكر السامل يف 
ستعمل أحيانب) تنوين النصب لألعداد الترتيبية( ايوذلك عند التعداد املُرت.  

  …ا، ثانيالًأو: فيقال
  .وفيما يلي قائمة تبني األعداد األصلية والترتيبية وتنوين النصب للترتيبية

  تنوين النصب الترتيبية األعداد األعداد األصلية
  الًأو )اَألول(أولٌ  واحد
  اثاني )الثاين(ثان  اثنان
  اثالثً )الثالث(ثالثٌ  ثالثة

  حادي عشر )رشاحلادي ع(حادي عشر  أَحد عشر
  ثاينْ عشر )رشالثاين ع(ثاينْ عشر  اثنا عشر

 ثالثَ عشر )الثالث عشر(ثالثَ عشر  عشر ثالثةَ
  عشرين )العشرون(عشرون  عشرون

 وعشرين احادي )٢()احلادي والعشرون(حاد وعشرون  )١(واحد وعشرون
  وعشرين اثاني )الثاين والعشرون(ثان وعشرون  اثنان وعشرون

  مئة )املئة(مئة  مئة
  )٤(بعد املئة الًأو )٣(األول بعد املئة واحد ومئة

العدد املعطوف عليه، من الواحد إىل التاسع،  لفظ العقْد املنسوب يدل على :فائدة
من الواحد : ، أي يف األعوام املعطوفة على األربعنيحدث هذا يف األربعينيات: فيقال

  .واألربعني إىل التاسع واألربعني
، ألن املتكلم ال يريد جمع األربعني، وإمنا يريد أعداد )أربعينات: (ويف هذا املعىن ال يقال

  ).٨٤، ٧٨، ١/٧٧: كتاب األلفاظ واألساليب –جممع القاهرة . (يلي األربعنيالعقْد الذي 
                                                

)١ (وعشرون: ايقال أيض أحد. 
)٢ (الواحد والعشرون، واألحد والعشرون: ايقال أيض. 
)٣ (احلادي واملئة: ايقال أيض. 
)٤ (ايقال أيض :ومئة احادي. 
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 التأريخ، وتقسيم ليايل الشهر – ١٠٧

لليلة خلَت، ويف اخلامس : يؤرخ العرب بالليايل، ففي اليوم األول من الشهر يقولون
اليوم اخلامس وهكذا إىل اليوم الرابع عشر، ويف  …لخمسٍ خلَونَ من شهر كذا: يقولون

  .للنِصف من شهر كذا: عشر يقولون
رعش من شهر كذا، ويف التاسع : ويقولون يف اليوم السادس تقيرةَ ليلَةً بعش ِألربع

  .آلخر يومٍ من شهر كذا: آلخرِ ليلة بقيت، ويف اليوم الثالثني: والعشرين
  :ة، يضم كلٌّ منها عشر لَيالٍ، فيقالوتقْسم ليايل الشهر الثالثون إىل ثالثة أقسام متساوي

  ).لأو اُألوىل، مفرد اُألو(العشر اُألول    –أ 
  ).أو الوسطى، مفرد الوسط(العشر الوسط  –ب 
  ).أو اآلخرة، مفرد األواخر(العشر اَألواخر  –ج 
 ر  –جاُألخ رشر(العرى، مفرد اُألخيف االستعمال مبعىن ) خرىاُأل(جتيء ). [أو اُألخ

) آخرة(وجتمع  !، وهي هنا ذا املعىن)مؤنث اآلخر( اليت تدل على االنتهاء) اآلخرة(
أو (العشر اُألخر أو األواخر : وهلذا لك أن تقول. فواعل ←فاعلة ): أَواخر(على 

  ).]!اآلخرات إنْ شئت 
العشر : قول العامة –) عشر/املصباح املنري (كما يقول صاحب  –ومن اخلطأ 

ألن املراد بالعشر، الليايل؛ وهي جمع مؤنث فال توصف «: اَألول، أو األوسط أو اآلخر
  ».مبفرد مذكر بل مبثلها

. ا، ومبفرد مؤنث أيض)جبمعٍ مؤنث(بيد أن مجع مؤنث ما ال يعقل يوصف مبثله 
   !يةجاريات وجوارٍ وجار) السفينات(السفُن : تقول

 العقْد والعقْد – ١٠٨
  : الذي أصدره جممع القاهرة، لكلمة العقْد املعاين املتباينة اآلتية) املعجم الوسيط(أورد 
  .ما عقد من البناء - ١
  .العهد - ٢
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  .كعقد البيع والزواج والعمل …اتفاق بني طرفني - ٣
  .إىل التسعني …العشرة والعشرون: العقْد من األعداد - ٤

  : هو ااملعجم نفسه لكلمة العقْد معىن واحد وأورد
  .خيطُ ينظم فيه اخلرز وحنوه حييط بالعنق - 

لكلمة العقْد مخسة معان، إضافةً إىل املعاين الثالثة األوىل ) منت اللغة(وأورد معجم 
  .القالدة: وقال عن العقد !وليس فيها ما يتعلق باألعداد) الوسيط(اليت أوردها 

يف حني أوردها  !)القاموس احمليط(وال يف ) لسان العرب(لعقْد باملعىن العددي يف ومل أجد ا
بطرس  –) ٤٥٨/معجم األغالط اللغوية املعاصرة(كما يقول العدناين يف  –، ذا املعىن بالفتح

  ).يف مد القاموس(إدورد لَين و) يف أقرب املوارد(يد الشرتوين وسع) يف حميط احمليط(البستاين 
 يف(الزخمشري  -  كما يقول العدناين – ، باملعىن العدديبالكسرولكن أوردها 

  .وفرايتاغ) مقدمة األدب
الطبعة (بالد الرابع  بالكسر يف سبعة مواضعووجدتها، باملعىن العددي، مضبوطة 

 ٥٢٢؛ ٥١٨: ، يف الصفحاتعند الكالم على العددوذلك ) النحو الوايف(من ) الثالثة
  ! ٥٦٣؛ ٥٦٢؛ )املنت، وثالث مرات يف احلاشية مرة يف(

الذي تابعه عليه عباس حسن صاحب النحو الوايف، عضو  - ويعجبين رأي الزخمشري
  .عشرة أعداد، مثلما تنظم القالدة اخلرز) يضم(ألن العقد العددي ينظم  - جممع القاهرة 

 قد مثانية معانال يكون متباينةوإذا كان للع مقد معنيان ، فَل؟متقاربانللع!   
مدة طويلة من نشر هذه الفقرة، أعلمين األخ الفاضل األستاذ أمين ذو  بعد: مالحظة

بالكسر يف ماديت » اللسان«أن العقد باملعىن العددي وردت يف  –جزاه اهللا خريا  –الغىن 
مرات  أوردها اللسان مخس) باملعىن العددي أيضا(وأن العقد ). س ب ع(و) ب ض ع(

  )!ن و ف(يف مادة 
  )!ن و ف(وجاء يف القاموس احمليط العقد باملعىن العددي بالكسر مرتني يف مادة 

 ...؛ مبا يف ذلك...ما؛ فيما؛ مما؛ مبا فيه -١٠٩
مبعىن (فتكون موصولية : على وجوه كثرية تزيد على عشرة) ما(تأيت األداة  -١
مبعىن  ااخل؛ وجتيء أحيان... ، واستفهامية، ونافية، ومصدرية)لغري العاقل... اليت/ الذي

  ).٣٩٢/مغين اللبيب ( )شيء(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ١٧٢ -  
 

» .كتاب اهللا وسنة نبِيه: الن تضلُّوا أبد) فـ(إن اعتصمتم به  ماتركت فيكم «:  rقال 
  !]ماضتران جواب الشرط بالفاء وعدم اقترانه، ألن فعل الشرط جيوز يف هذه احلالة ومثيالا اق[

يف تقريظ اجلزء األول من ديوان مصطفى صادق (قال الناقد اللغوي إبراهيم اليازجي 
إذا تدبرته وجدته هو  مايف كالمٍ تضمن من فنون ااز وضروب اخليال، ... «): الرافعي

  ».الشعر بعينه
زيلويف . فيما: املوصولية فتتصل ا) ما( على) يف(تدخل  - ٢   :العزيز التـن
• ] كُمنيب كُمفَأَح كُمجِعرم إِلَي اثُميمفُونَ فلتخت يهف مت٥٥: آل عمران[ ]كُن.[  
• ] ةاميالْق موي مهنيلُ بفْصي وه كباإِنَّ ريمفُونَ فلتخي يهوا ف٢٥: سجدةال[ ]كَان[.  

  . الشيء يفاختلفوا : يقال
  )شارك يف األمر: يقال. (صنعوا وفيماخططوا  فيما شارك فالنٌ •
  ).املعجم الوسيط. (يكره فيماقولٌ أو فعلٌ يستبشر به، وقد يستعمل : الفَأْلُ •
  ».فإمنا ينبغي أن يشري إىل حمل اعتراضه... عرضنا له فيماملعترِضٍ  قولٌفإذا بدا «  •
  ».عدا ذلك سديدة غزيرة املادة فيمالكن أقواله ... « •
• ف فالنٌ كتبنته إلينا منها اصنإال مخسة - أعلم  فيما - كثرية مل ي.  

حتوي التركيب  اوكثري حنو)فيما إذا(ما تصادف عبارات ،:  
  ...، أما إذا كاناكان املأثور قطعي فيما إذاهذا كله ... 

  ...احملذوف اجلملة بأسرهاإذا كان  فيماإمنا يشترط الدليل 
تغيري  اواألفضل أحيان. منها سليمةً معافاة الًمن العبارتني جيعل ك )فيما(إن حذْف 

  :، حنوبنية العبارة
  .وحمل اخلالف فيما إذا أُطلق هذا اللفظ بال قرينة...

  .وحمل اخلالف هو إطالق هذا اللفظ بال قرينة: وبعد التغيري
  ...، فذهب أكثرهم إىلاا كان أحد الزوجني رقيقًواختلف أهل العلم فيما إذ

  ... اواختلف أهل العلم يف حالة كون أحد الزوجني رقيقً: وبعد التغيري
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  :يقال. مما: املوصولية فتدغم النون هكذا) ما(على ) من(تدخل  -٣
•  ممااشتريت  ممااشتريتم وأكلت أكلتم.  
  ...هو جدير بالذكر والتنبيهومما  •
  ).١/٣٥٩نفح الطيب (» .يصلح للوصفاء واحلشم مما انون فَرسومثا... « •

: وقد اعترض الناقد اللغوي صالح الدين الزعبالوي، رمحه اهللا، على قول القائل
) ،ه هكذا...) دعاين إىل مماكلَّفين فالنٌ كذا وكذا وأحلَّ عليحألنه ليس مبستقيم، وصح :
: قلب العبارة بقولك اوميكن أيض...) دعاين إىل امم/ ما ، وأحلّ علي، وهذا ...كلفين(
  ).كلفين إياه وأحلّ علي بشأنه ادعاين إىل فعل كذا أنّ فالن ومما(

  .اشترى مبا معه من املال: املوصولية، حنو) ما(تدخل الباء على  -٤
  ،)مع الذي فيها: أي(صادر رجال اجلمارك حقائبه مبا فيها : وإذا قلت
  ،)مع الذي فيه: أي(نٌ املنزل مبا فيه اشترى فال: أو قلت

اكان كالمك سليم امستقيم.  
  !ال وجه لتأويله الًاستعما) مبا(ولكن شاع يف أيامنا استعمال 

  .اشترى البيت مبا فيه األثاث: من ذلك قوهلم
  .أثاث مبا فيه مناشترى البيت : والصواب

  .مع أثاثه/ اشترى البيت بأثاثه : أو
  .زرعة مبا فيها الداراشترى امل: وقوهلم

  .الدار ومعها/ وفيها اشترى املزرعة : والوجه أن يقال
  .جاء املدعوون مبا فيهم سعيد وعمر: وقوهلم

  .سعيد وعمر بينهم/ ومنهم جاء املدعوون : والصواب
  .فقدت حقيبتها مبا فيها النقود ومفاتيح السيارة: وقوهلم

  .من نقود ومفاتيح مبا فيهافقدت حقيبتها : والوجه أن يقال
  .فقدت حقيبتها وفيها نقود ومفاتيح السيارة: أو
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  .نهبت حمتويات املكتبة مبا فيها املخطوطات الثمينة: وقوهلم
  .املخطوطات الثمينة ومعها/ وضمنها / ومنها نهبت حمتويات املكتبة : والصواب

  ...ى مقاومةمساعدته عل مبا يف ذلكعلى سلسلة من العوامل : ... وقول أحدهم
  ...مساعدته على مقاومة ويشمل ذلكعلى سلسلة من العوامل : ... والوجه أن يقال

  ...مساعدته على مقاومة يدخل فيهاعلى سلسلة من العوامل : ... أو
 ...)ال أعلم ما إذا كان(اخلطأ يف التراكيب الشبيهة بـ  -١١٠

ف تراكيب  اكثريصادا نامجة عن  - ما تمن النمط اآليت - الترمجة احلرفية يبدو أ:  
١. اال أعرف ما إذا كنت راضي اأو غاضب.  
  .أسألكم عما إذا كنتم ترغبون يف ذلك .٢
  .أعلمونا فيما إذا كنتم تريدون البقاء هناك .٣
  !!).أين جواب الشرط؟. (ال أدري إنْ كان قد حدث هذا .٤

  : تفهام، أو بتغيري بنية العبارةوميكن تصحيح العبارات السابقة باستعمال صيغة االس
١. راضي اال أعرف، أكنت ؟اأم غاضب  
  أسألكم، أترغبون يف ذلك أم ال ؟  .٢
  .إذا كنتم تريدون البقاء هناك فأعلمونا: أعلمونا، أتريدون البقاء هناك؟ أو .٣
  ال أدري، أَحدثَ هذا أم ال؟ .٤

  :زيل العزيزنـفقد جاء يف الت. من أفصح الكالموفيما يلي مناذج 
  ].٢٧: النمل[ ؟)قال سننظُر أَصدقْت أم كنت من الكاذبني(
) ...أم أَكْفُر ين أَأَشكرلُوبي٤٠: النمل[ ؟)قال هذا من فضل ريب ل.[  
  ].٤١: النمل[ ؟)قال نكِّروا هلا عرشها ننظُر أتدي أم تكونُ من الذين ال يهتدون(
  ].٥٥: األنبياء[ ؟)من الالعبني قالوا أجئتنا باحلق أم أنت(

  :وفيما يلي مناذج صادفْتها أثناء مراجعيت لبعض املقاالت العلمية، مع تصحيحها
  ...أما مسألة ما إذا كان إرضاء املستهلك يسفر عن - ١

  ...فجوابه... أَيسفر إرضاء املستهلك عن: أما السؤال
  فية أم ال ؟جيدون صعوبة يف حتديد ما إذا كانت املعلومات كا - ٢
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  أهي كافية أم ال ؟: جيدون صعوبة يف اختاذ قرار بشأن املعلومات
  .حتدد املقاييس ما إذا كان اإلعالن يعزز املقدرة أو ال - ٣

  أَيعزز اإلعالن املقدرة أم ال؟: حتدد املقاييس ما يلي
٤ - ايوضح هذا املثال ما إذا كانت القرارات تؤدي دور اهام.  

  ؟اهام اهل تؤدي القرارات دور: وضح النقطة اآلتيةوهذا املثال ي
  .أو ال الًليست القضية فيما إذا كان اإلعالن فعا - ٥

  .أو ال الًليست املسألة مركوزة يف كون اإلعالن فعا
  .لتحديد فيما إذا كانت السلسلتان متساويتني أم ال - ٦

  .للحكم على تساوي السلسلتني أو عدمه... 
  .اكان املفتاح مضغوطًملعرفة إن ...  - ٧

  هل املفتاح مضغوط؟: لنعرف... 

 !جازيك من رجل/همك/ هذا رجلٌ حسبك! هذا رجلٌ ناهيك من رجل -١١١
  ».أي كاف لك من غريه: هذا رجلٌ حسبك من رجل«): القاموس احمليط(جاء يف 
  : يقال

  .يكفيك أن تسمعه لتشمئز منه: حسبك من شر مساعه - 
 - بحسه اه فخرجناح!  
  !اكْتف به؛ يكفيك: درهم) حبسبِك(حسبك  - 
 -  بثالثة كتب وحس قرأت)بحس :(وهذا كاف!  
 - بثالثة كتب فحس فقط(أي ال غري : قرأت!(  

أي : هذا رجلٌ مهُّك من رجل، وهمتك من رجل«): هم/لسان العرب (قال يف 
  ».حسبك

أي : ، واك من رجلناهيك من رجلمن رجل، و رجلٌ نهيك«): ى(وقال 
به وغَنائه ينهاك عن تطلب غريه. كافيك من رجل، كله مبعىن حسوتأويله أنه بِجِد.«  
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  »! وهذه امرأةٌ  ناهيتك من امرأة«: وقال
  ».كفاه: ناب عنه وأجزأ مجزأَه: أغىن عنه غَناء فالن«): منت اللغة(جاء يف معجم 

  ».كلمة تعجبٍ واستعظامٍ، أي كافيك من رجل: يك منهناه«: وجاء فيه
  !ناهيك من خطَب اوحبروا خطَب: ...وقال بشار

  ):١/١١٠(وجاء يف نفح الطِّيب 
  ناهيك من فرد أَغَر ممـدحٍ 

 

  الذَّرا حر الكالم محسـد  رحبِ 
 

  .)أامللج: والذَّرا. كرمي الطبيعة: هو كرمي الذَّرا: يقال(
  ».يف الظَّرف واألدب) أي بِتينِك الشاعرتني(وناهيك ما «… ): ١/١٧٦(وجاء فيه 

صيغة مدحٍ مع تأكيد طلب، أي : به/ ناهيك منه «): ٤/٣٦٠(وجاء يف الكليات 
  ».حسبك وكافيك

  ».وثقة اوراوي اناهيك بأيب القاسم عاملً«: أليب حيان التوحيدي) البصائر والذخائر(وجاء يف 
  ).الباء للمبالغة يف املدح(ناهيك بأخينا : ال الفراءق

  . انابغ احسبنا بفالن أديب: يقال
  .اناهيك باإلجياز هدفً: ويقال

اليت ال يندر يف هذه ) ناهيك(هذه مناذج فصيحةٌ تبني االستعمال الصحيح لكلمة 
  .غري سليم الًاأليام أن تستعمل استعما

إضافة لربامج !): (... الة واسعة االنتشار جديف جم(فقد قال كاتب معروف  - 
 ناهيك عناأللعاب اإللكترونية اليت يدمن عليها ماليني األطفال على كوكب أرضنا، 

  .)مغامرات اإلحبار عرب شبكة اإلنترنيت
  ...دع عنك مغامرات: ؛ أو...بلْه مغامرات: ... والوجه أن يقال

عروف أن ما يبدو حياةً رخية، ميكن أن يورِثَ فامل... «: وجاء يف جملة أخرى راقية -
  ».، ناهيك عن املرضاروحي) كذا( الًأي إنسان تآك

دع عنك املرض؛ / رضعلى امل الًفض/ إنْ مل يسبب املرض : ... والوجه أن يقال هنا
  .الًال تآك الًتأَكُّ: والوجه أن يقال. وذلك حبسب املعىن الذي يريده الكاتب
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) كذا(توجه اهتمام املؤلف إىل الشواهد حبيث «: يف تقدمي أحد املعاجم وجاء - 
استقى من القرآن الكرمي، واحلديث النبوي الشريف، والشعر العريب القدمي، ناهيك بلفتاته 

  »...الصرفية املتعلقة باإلفراد والتثنية واجلمع و
  ...افة إىل لفتاتهالقدمي، إض... إىل الشواهد، فاستقى من: ... والوجه أن يقال

 أرجو أن يوافيين كتابكم -١١٢
  .أرجو أن توافوين بكتابكم قبل اية الشهر احلايل: الًمن اخلطأ الشائع قوهلم مث

  .املوضوع الفالين حولأرجو أن توافوين مبعلوماتكم : أو
  ؛ ...أرجو أن يوافيين كتابكم: والصواب

  ... املوضوع عنأرجو أن توافيين معلوماتكم 
واىف املوت أو الكتاب . أَتاهم: واىف القوم يوافيهم موافاةً«: فقد جاء يف معاجم اللغة

أدركه: افالن.«.  
 املُوكَلَ عليه/ أدى العملَ املوكولَ إليه  -١١٣

  !جنح فالنٌ يف أداء العمل املوكل إليه: الًمن اخلطأ الشائع قوهلم مث
  .املوكل عليه/ املوكول إليه جنح فالن يف أداء العمل : والصواب

  :فقد جاء يف معاجم اللغة
  .واكتفى به إليهسلَّمه إليه؛ فَوضه : الًو وكو الًفالن يكلُه وكْ إىلوكَلَ األمر 

  . إليهفاألمر موكول 
  .)وأُفَوض أمري إىل اهللا(: العزيز التنـزيلويف 

كَلَ العملَ : اوجاء أيضلُ علىأَوكوي إيكافالن الَّه كلَّه عليه: الًهخ.  
  .عليهفالعمل موكَلُ 

 )إحدى(و) أحد( -١١٤
  التلْفَزة أحد املخترعات العجيبة؛

  .اهلاتف اخلَلَوِي إحدى األدوات املدهشة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ١٧٨ -  
 

ا يف املثالني السابقني يصف ما قبله، موكلٌّ منه. من أمساء العدد) إحدى(و) أحد(
أو ملؤنث ) خمترع خمترعات: حنو(إما مجع ملذكَّر : ليهواملضاف إ. ويضاف إىل ما بعده

  ).أداة أدوات: حنو(
املضافة مفْرد املضاف إليه يف التذكري ) إحدى/ أحد (واألصل أن تراعي كلمة 

املوصوف (فهل يصح مراعاة املُحدث عنه . والتأنيث، كما جاء يف املثالني املذكورين
  :؟ أي هل يقال)بأحد أو بإحدى

  .التلفزة إحدى املخترعات العجيبة؛ اهلاتف اخللوي أحد األدوات املدهشة
على الضمري واسم اإلشارة إذا اختلف مرجعهما  اال ضير يف ذلك، قياس: اجلواب

  :مع ما بعدمها، إذ يقال
  .وهو أمر حممود/ املطالعة نافعة، وهي أمر حممود : يف حالة الضمري )١
  .وهذا غذاء جيد/ الفاكهة مفيدة، وهذه غذاء جيد: ةيف حالة اسم اإلشار )٢

وابن خروف  )ه٥٨١(والسهيلي ) ه٥٣٨(وقد حبث هذه املسألة كلٌ من الزخمشري 
حملمد ) ١/١٣٠لُغويات (من الشرح والتفصيل يف كتاب  اوجيد القارئ مزيد). ه٦١٦(

  .علي النجار
، إذ ليس يف هذه )عجماتدار النقاش حول صنع إحدى امل: (ولكن ال يصح أن يقال

وال بد إذن من مراعاة مفرد املضاف إليه املذكر )! إحدى(عنه يسبق  متحدثٌالعبارة 
  .املعاجم/ دار النقاش حول صنع أحد املعجمات: ، أي)معجم(

 )دونَ(أَشيع معاين  -١١٥
  : فهي تأيت... هلذه الكلمة معان كثرية

  .أي أمامه: دونهمشى : يقال). أمام(مبعىن  -٣؛ )فوق(مبعىن  -٢؛ )حتت(مبعىن  -١
 اال يقف عطاء اليوم حاجز: أي» غد دونَ وال يحولُ عطاُء اليومِ... «: قال النابغة
  :وقال حسان بن ثابت. أمام عطاء الغد

  دونهـم ترك األحبةَ مل يقاتـل  
 

  ونجا بـرأس طمـرة و لجـامِ    
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  .أي خلْفَه: َاألمريدون جلَس : يقال). وراء(مبعىن  - ٤
  .جيحون، أي على ما وراءه دونَهذا أمري على ما : ويقال

  .النهرِ قتال، أي قبل أن تصل إىل ذلك دونَالنصر أهوال؛  دونَ: يقال). قَبل(مبعىن  - ٥
  .يضرب للشيء ال ينال إال مبشقة عظيمة »ذلك خرطُ القتاد دونَ« :ويف املَثَل

  :استبعاد ما تضاف إليه، حنو مبعىن - ٦
  .الثاين دونَفَصوب االستعمال األول ... 
  .الكسر دونَ واقتصر على الفَتح... 
  .املواد األخرى دونَاملقصود باحلديث هو احلديد ... 

  ».تفصيلها دونفنأخذ باجلملة «: )٣٢٣/إعجاز القرآن (قال الرافعي يف 
 هم ؛]٤٨: النساء[ ]ما دونَ ذَلك لمن يشاُءغفر وي[ :، حنو)أَقَلَّ من(مبعىن  - ٧
  !اعدد دوننا

   ].١١٧: النساء[.)اإال إناثً دونهإنْ يدعون من (: ، حنو)سوى/ غري (مبعىن  - ٨
  .إبطاء، أي من غري إبطاء دونقام من فَورِه : وحنو
ما  دونَلَّةُ املال صاحبه وقد يحبِس ق«: قال املرزوقي. مبعىن التقصري عن الغاية - ٩

  .أي قد جتعل قلة املال صاحبه يقصر عن غايته يف حتقيق ما يهتم له ».يهتم له أو يهتم به
  : مبعىن يفيد االختصاص ونفْي الشركة، حنو - ١٠
 ... كثريٍ من اآلخرين أنْ دونَولقد كان من فضله علي...  
 ...اوليس هذا أمر ه  اخاصالكائنات احلية األخرى دونَباإلنسان وحد.  

قالت أعرابية «: للمستعصمي البغدادي) ١٤٩/كتاب أسرار احلكماء (جاء يف 
: قال خالد. ونصيحيت لألمري أن يأمر يل خبادمٍ وما يصلحين وإياها: لألمري خالد القسري

 كما هي يل : قالت! دونناهذه نصيحة لكها وذكْرها وثناؤها وعالؤ! دونأجر ها، لك
  ».ويل نفعها
  !خذْه: الكتاب/ دونك الدرهم ): خذْ(اسم فعل أمر مبعىن  - ١١
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معجم ألفاظ (يف القرآن الكرمي مبعانٍ أخرى أوردها ) دون(هذا، وقد جاءت كلمة 
  الذي أصدره مجمع القاهرة، ) القرآن الكرمي

  ].٥٠: الكهف[ ]دونِيياَء من أَفَتتخذُونه وذُريته أَول[: التجاوز: منها
  ].٩٠: الكهف[ ]الَم نجعلْ لَهم من دونِها ستر[: من جهتها: ومنها

  بِدون -١١٦
عن األمري  الًنق) ٤٠/حتت راية القرآن (جاء يف كتاب مصطفى صادق الرافعي 

  :العصر كُتاب وسيدحجة األدب، : شكيب أرسالن، الذي وصفَه الرافعي بأنه
  .».حماكمة، وذلك ليقال إم رقاةٌ عصريون وبدونفَرجحوا كلَّ جديد كيف كان، ... «

فليس صواب الشيء وعدمه ... « :على لسان األمري نفسه ٤١وجاء يف الصفحة 
  .».نظرٍ إيل أي اعتبار آخر بدون هو احلاكم عند هذه الفئة، بل هو مصدر الشيء

مادام املعىن ) دون(قبل ) من(مكان ) الباء(وسي وضع والبطَلْي ابن جنيأجاز  •
  ).٢٣٥/معجم األغالط اللغوية املعاصرة (انظر ! ال يتغري 

استقالل اإلدارة وقوا، ... «): ١٠٣/إعجاز القرآن (قال الرافعي يف كتابه  •
  .»...البتة بدونهوهذا هو الذي يكون عنه األمر باملعروف، وال يكون 

  .».بدونهفس من أَسر العادات واألوهام، وال يكون اإلميان على احلقيقة استقالل الن... «
  :٣اجلزء ) األيام(وقال طه حسني يف كتابه  •
  ».أن يصل من حبثه إىل شيء بدونوجعل الفىت يبحث عن كاتب هذين البيتني «
  ».اأو كثري الًأن يتغري قلي بدونوامتداد حياته على هذا النحو ... «: وقال •
  ):القَرض/املعجم الوسيط (وجاء يف  •
  »).مو( ربحٍ أو فائدة جتارية بدونقرض : القَرض احلسن«
 )١٣٠انظر الفقرة ( الم التقوية -١١٧

له أيضعقرأ : ل؛ تقوامن املعلوم أن املفعول به قد يتقدم على فاعله، أو على فاعله وف
  .خالد كتابني؛ قرأ كتابني خالد؛ كتابني قرأ خالد
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  :على املفعول به إذا تقدم فعلَه، حنو قوله تعاىل الالموقد تدخل 
] مه ينلَّذلهِمبرونَ لبهر١٥٤: األعراف[ ]ي[   
  ].٤٣يوسف [ )تعبرون للرؤياإنْ كنتم (و

 اسم: أي(لفعل، كاملصدر والصفات وقد تدخل عليه إذا تأخر عما يعمل عمل ا
 فَعالٌ[و، ]٩١: البقرة[ ]مـمصدقاً لما معه[: ، حنو قوله تعاىل)الفاعل وصيغ املبالغة

رِيدا يم١٦: الربوج[ ]ل.[  
م اهللا وجهه  وحنو قول عليلعن اهللا اآلمرين باملعروف «): ٢/٤٧٥النحو الوايف (كر

  »...التاركينه... «: وأصل الكالم» .املنكر العاملني به ، والناهني عنله التاركني
 اجيجم «): ٢٣/كتاب الالمات (قال الزطول معاناأْميلهم  لهلهم فيه وتوكد

وكان يف وسع . يقال عاىن الشيَء. املتعدي بنفسه) عاىن(فعل  مصدرفاملعاناة » .إياه
جاء يف ). [تأميلهم(مع املصدر الثاين  كما فَعل) لطول معانام إياه(الزجاجي أن يقول 

  ]. حسن لزيدضريب ): ٢٨٧/مغين اللبيب (
  :وعلى هذا

  .للضعيف/ الضعيف أستحِسن مساعدتك : تقول - ١
  .لشيِءل/ الشيَء أنا فاعلٌ : وتقول - ٢

  :زيل العزيزففي التنـ. ع الصفات أكثر ما يكونوجميء الم التقوية م. كلُّه عريب جيد
نزاعةً (و ،]٤٣النساء [) للغيبحافظات (و ،]٣٢فاطر [ )لنفسهظامل  فمنهم(
، أكّالون للكذبمساعون (و ،]٢٩املدثر [ )للبشرلَواحةٌ (و ،]١٦املعارج [ )للشوى

  ].٤٢املائدة [ )للسحت
  . تشاء أفعل وملاأفعلُ ما تشاء؛ وما تشاء أفعل؛ : وتقول - ٣
زعموا أنه «): ، احلاشية٢/٤٧٦النحو الوايف، (لي قال األب أنستاس ماري الكرم[
الالم املعترضة (والنحاة تسمي هذه الالم . ، وعندي أنه جيوز...)ميكن ألحدكم: (ال يقال

مغين (وهذه الالم للتوكيد » .، وهي كثرية الورود يف كالمهم)بني الفعل املتعدي ومفعوله
  ).]٢٨٤/اللبيب 
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  ].١٢الزمر [ )أكون أولَ املسلمني ألنْ وأُمرت(: زيل العزيزـويف التن
  :قال كُثير عزة

  ذكْرهـا، فكأمنـا   ألنسىأريد 
 

  .تمثَّلُ يل ليلـى بكـل سـبيل    
 

كما  متعد) أمكن(، فالفعل »سهلَ وتيسر: أمكنين األمر«): املصباح املنري(جاء يف و
  .، صحيح فصيح)أن يفعل هذا اأحدال ميكن : (وقولك. نرى

ال ميكن : (وقولك. الزمفالفعل » تقول أمكن الشيُء إذا تيسر«: قال ابن القوطيةو
صحيح فصيح كذلك)أن يفعل هذا ألحد ،.  

  ...ال حيق ألحد أن: يقال). الزمالفعل (حق األمر؛ : ومثله
  .ثبت يل عليه كذا= صح يل على فالن كذا : يقال). الزمالفعل (صح قولُه؛ : ومثله

  !»ف ما يقول ويقوم ما يعملال ميكن لإلنسان أن يثقِّ«: قال التوحيدي يف مقابساته
  ...ميكن لإلنسان أنْ... / أنْ ميكن اإلنسانَ: تقول

 حتريك الواو والياء بالفتحة بعد الناصب -١١٨
إذا وقع االسم أو الفعل املختوم بواوٍ أو ياٍء يف حمل نصب، وجب إظهار الفتحة على 

العزيز؛  التنـزيلتستبني صحة هذه القاعدة بالنظر يف أفصح الكالم، وهو . أو الياءالواو 
  :قال تعاىل

  ).١٩/يوسف ( )دلْوهوجاءت سيارةٌ فأرسلوا واردهم فأدىل ( - 
 اللَّغووإن . من الكالم ال خري فيه احلَشووإن . من طبيعة اإلنسان السهوإن : يقال

 دتعبهمن الكالم ال ي.  
  ).١٠/لقمان ( )...أن تميد بكم رواسيوألقى يف األرض ... (

  : قال احلطيئة

 مدعال ي فْعلِ اخلريـه من يازيوج  
 

  ال يذهب العرف بني اِهللا والناسِ 
 

  . متينةً ومعاينَ رائعةً مباينَتضمنت القصيدة : تقول
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  . مفيدة حواشيكتب املُراجع : وتقول
  .]٣١/األحقاف [ )...اهللا داعيومنا أجيبوا يا قَ( - 
 - ) تلَغكَالّ إذا براقٍ التراقي نلَ مي٢٧و ٢٦/القيامة [ )وق[.  
 - )... وكَفيد٢٠/الفتح [ )...الناس عنكم أي[.  
- ) هموهو الذي كفيدكمعنكم  أييد٢٤/الفتح [ )...عنهم ببطْن مكّة وأي[.  
  .]٩٩/النساء [ )...عنهم يعفُوأن  فأولئك عسى اُهللا( - 
  .]١٤/الكهف [ )...امن دونه إاله ندعولن  ( - 
  .]٢٤/الكهف [ )اربي ألقْرب من هذا رشد يهدينِوقُلْ عسى أن ( - 
  ).٤٠/الكهف ( )...من جنتك اخري يؤتينِفعسى ربي أن ( - 
  ).٦٠/الكهف ( )احقُب أمضيحىت أَبلُغَ مجمع الَبحرين أو ...( - 
  .]٤٠/النمل [ )أأشكر أم أكْفُر ليبلُوينقال هذا من فضل ريب ( - 
  .]٣١/هود [ )...ااهللا خري يؤتيهملن ... ( - 
  .]٣٤/هود [ )...يغوِيكميريد أنْ ... ( - 
 - ) ...ريجتره ل١٢/اجلاثية [ )...الفُلْك فيه بأم[.  
  .]٣٣/األحقاف [ )املوتى يحيِيأنْ بقادرٍ على ...( - 
  .]١٨٣/آل عمران [ )...بقْربان يأتيناحىت ... ( - 
  .]٣١/لقمان [ )...من آياته ليرِيكم... ( - 
  .]١٢١/التوبة [ )اُهللا أحسن ما كانوا يعملون ليجزِيهم... ( - 
  .]٣١/حممد [ )أخباركم وونبلُولَنبلُونكُم حىت نعلم ااهدين منكم والصابرين ( -

اليت أجازها بعض النحاة، وعاا آخرون ) الضرورة الشعرية(ومع كل هذا، نرى أن 
إىل خمالفة القاعدة  - وبينهم علماء كبار كاملتنبي واملعري  - بشدة، أجلأت بعض الشعراء 

كتاب  انظر على سبيل املثال نقد أيب هالل العسكري هلذه الضرورات يف. ااملذكورة آنفً
  .، تأليف عبد الوهاب الصابوين)٣٥٥/اللُّباب يف النحو (
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 بكذا؛ خمصوص/ لكذا؛ خصه كذا/ خص؛ خاص بكذا -١١٩

  :جاء يف معاجم اللغة
١ - »خصوص صخالشيُء ي نة: اخصعلَّق جبهة معيت ،منقيض »نقيض ع ؛ فاخلاص
 الشامل/ العام.  

  .قطاع خاص! ظاهرة خاصة/ مؤسسة / ة مدرس/ سيارة / حالة : تقول
  .له فقط/ مقصور عليه: لكذا/ خاص بكذا

  ...للشركة/ بالسفارة / موقف خاص بالوزارة : تقول
الالم ( للمؤنثهذا وصف ال حظَّ فيه للمذكَّر، وإمنا هو خاص : قال الفّراء

  !).لالختصاص
  )!للّهخاص  »الرمحن«ألن ...(: وقال ابن خالويه

وقد اخترعوا يف تلك «): ٣/٣٦تاريخ آداب العرب (مصطفى صادق الرافعي وقال 
  ».الدولة أثواب املنادمة، وهي خاصة بالشعراء واألدباء

  .تعلَّق به: خصه الشيُء - ٢
  .يتعلق يب وحدي: هذا أمر خيصين وحدي: تقول
  .ال يهمين/ ليس من شأين : وهذا أمر ال خيصين: وتقول

  ...فيما يتعلق بكذا= ... فيما خيص كذا
٣ - فالن اخص ابكذا خص أَفْرده به دون (آثره به على نفسه ...: وخصوصية اوخصوص

  ).اسم املفعول(وذاك خمصوص ) اسم الفاعل(، فهو خاص )غريه، كما جاء يف اللسان
  ...بعنايته/ د وخصه بال: تقول

  :تبين يل ما يلي) صخمصو(وباستقراء جمموعة من التعابري املتضمنة كلمة 
  .كذا مقصور عليه/ مفرد بكذا، متميز بكذا: فالنٌ خمصوص بكذا - أ

 املخصوصسيدنا حممد املُشرف بالشفاعة، ): ...اللسان(قال ابن منظور يف مقدمة 
  .ببقاء شريعته إىل يوم الساعة
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وحضر  حني كان يف بغداد) ه٦١٤( وقال حممد بن أمحد بن جبري الكناين األندلسي
فشاهدنا جملس رجل ليس من عمرو وال زيد،  «: جملس عبد الرمحن ابن علي اجلوزي

يف  واملخصوصاحلنبلية  عني اإلميان، رئيس الزمان، وقُرةُ الصيد، آيةُ ا كلُّرويف جوف الفَ
  »...ة، إمام اجلماعةالعلي بالرتبالعلوم 
  :الشيء الفُالين خمصوص بكذا - ب
  .متميز بكذا/ ذا متفرد بك: الًأو

بربد اهلواء  املخصوصةوأما الثغر وجهاته واجلبال «): ١/١٣٠نفح الطيب (جاء يف 
  ».فيتأخر بالكثري من مثره

وله خواص يف كرم النبات، يوافق بعضها أرض «): ١/١٣٠نفح الطيب (وجاء يف 
  ».جبواهر اإلنبات املخصوصةاهلند 

فإنك ترى كلَّ حبر من البحور «: يللرافع) ٣/٢٦تاريخ آداب العرب (وجاء يف 
  ».بنوع من املعاين اخمصوص) الشعرية(

مقصور على كذا: اثاني:  
  ):٣/١٥٣الكليات (صاحب ) ه١٠٩٤(قال أبو البقاء الكفوي 

  ».بالطلب من اهللا تعاىل خمصوصالدعاء «
  :وقال ابن قتيبة

  ».باجلماعة الراجعني إىل وطنهم خمصوصة القافلة«
  .)رجع من السفَر: الًل قُفُوفقَفَلَ يقْ(

 سرباحلب والبذر خمصوصبالشجر؛ والزرع  خمصوصالغ.  
) املربوطة(مل تكن فيه التاء «): ٢/٢٨٠بدائع الفوائد (وقال ابن قيم اجلوزية يف 

  ».بالتحديد والنهاية املخصوصة
  .مقصورة عليه: لفالن أشياُء خمصوصة به -ج

مث هلم مع ذلك آداب ...«: ن أهل التصوفع) مقدمته(قال ابن خلدون يف 
  ».خمصوصة م
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  .مقصور عليه: لفالن/ كذا خمصوص بفالن  - د
 خمصوصةالصفْر ) مجع غفارة(وغفائر الصوف «): ١/٢٢٣نفح الطيب (جاء يف 

  ».باليهود، وال سبيل إىل يهودي أن يتعمم البتة
صفات مشتقات فلن تطلق  ألا وإن كانت«): الالمات(وقال الزجاجي يف كتابه 

  ».اوضعت له اتفاقً خمصوصة ملنمعرفة باأللف والالم إال 
  .معين: خمصوص - ھ

  ».خمصوصةللجمع صيغٌ  «): ٨٧/شذا الَعرف(قال الشيخ احلمالوي يف 
بل إمنا يتقَبل إن ...«): معجم مفردات ألفاظ القرآن(وقال الراغب اإلصبهاين يف 

 صوصخمكان على وجه.«  
ما يضعه الناس يف غري موضعه أو يقْصرونه !) األخطاء(فمنها ... «: وقال اجلواليقي

  ».وهو شائع خمصوصعلى 
  » .تسمى أدوات النداء خمصوصةهو الدعاء بأحرف : النداء«: وتقول كتب النحو

 وقت خمصوصيسيح عليها ر يف  األن هلا أرض«): ١/٦١٤نفح الطيب (جاء يف 
  ».من السنة

األمر الداعي إىل إيراد الكالم الفصيح : يف البالغة: احلال«): املعجم الوسيط(جاء يف 
 خمصوصعلى وجه  نةوكيفيةمعي.«  

  ».خصصه من اجلملة: عين الشيَء«: وجاء فيه
  .من اجلملة خمصص: فالشيُء معين؛ أي

  .مقصورة على فالن: أي» هب خمصوصة اجعلَه عين: عين املال لفالن«: وجاء فيه
 )...اَألمثَلَة(و) االستمثال(يف  -١٢٠
  .، أي من فَضلَ»تفضيلٌ من مثُلَ: اَألمثَل«): املعجم الوسيط(جاء يف  -أ

  .الفُضلى= األفضل؛ وهي املُثْلى = فاألمثل 
ثَلُ؛ هذا حلٌّ أَم: ؛ تقول!)ال ينون(ومن املعلوم أن اسم التفضيل ممنوع من الصرف 

  .أَمثَلَ الًوجدت ح
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الذي يعين  to optimize sthمثة حاجة يف كثري من العلوم إىل ترمجة الفعل  - ب
أَمثَلَ (فهل ميكن ترمجته بالفعل . optimizationجعلَ الشيَء أَمثَلَ، وإىل ترمجة مصدره 

حتذف يف بقية  وتحذف يف املضارع، كما مزيدة؟ وهو فعلٌ رباعي مهزته )الًيمثلُ إمثا
  .اأَكْرم يكرِم إكرام: األفعال الرباعية املشاة، حنو

  ! له معنى مغاير) أَمثَلَ(ال، ال ميكن، ألن الفعل : اجلواب
  ). اأي قصاص(قَتلَه بقَود : أمثَلَ الرجلَ«): لسان العرب(جاء يف 

  »...من أطرافه اه وشيئًجعلَه مثْلَةً، أي جدع أنفه وأذن: وأَمثَلَ القتيلَ
. باهلمزة يف أولهمزيد  املذكور هو فعل رباعي) أمثل(إن الفعل : قد يقول قائل -ج

، ال حتذف يف أصيلة، أي مهزته اجمرد ارباعي الًباعتباره فع) أَمثَل(فلم ال نعتمد الفعل 
  :املضارع، ويصرف كما يلي

منذج ينمذج منذجةً؛ حوسب حيوسب حوسبةً، : رعلى غرا( أَمثَلَ يؤمثلُ أَمثَلَةً
  ؟ ...)دحرج يدحرج دحرجة
، هذا من جمردة مهموزة األولليس يف العربية أفعال رباعية : يف اجلواب نقول

ومل يضبط  optimizationمقابل ) أمثلة(ومن جهة أخرى، إذا استعمل املصدر . جهة
، وهذا مدعاة )مثال(كسر الثاء، كأنه مجع ب أًأمكن النطق به خط) بفتح الثاء (بالشكل 

  !لاللتباس والغموض وضياع املعىن
استمثَلَ : أي) استفعل(وِزان  اسداسي الًفع) م ث ل(ميكن أن نشتق من مادة  - د

أا تفيد ) بالسني والتاء(إذ من املعلوم أن من دالالت هذه الصيغة . الًيستمثلُ استمثا
  ...طلب قدومه، إخل: اطلب النجدة؛ استقدم فالن: نجداست: يقال. الطلب

  .جعله أَمثَلَ - اتوسع - طلب جعلَه أمثلَ، أو: استمثل الشيَء: فيكون
ث التباسيف املعىن اونرى أن هذه الصيغة حتقق الغرض املطلوب، وال حتْد.  

  :واخلالصة
  ).استمثال(ـب  optimization وترمجة مصدرِه) استمثل(ـب optimizeترمجة الفعل ميكن 
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 و واو املعية واو العطفتذكرة ببعض أحكام  -١٢١

  ).احلديد معيتحد الكربيت : (، وقولك)السرعة معتتناسب املسافة : (جواز قولك
  : الًأو
  .خالدوجاء زيد : يعطف االسم الظاهر على الظاهر، حنو •
  ).ضمريا رفع(أنت زميالن وأنا : ويعطف الضمري على الضمري، حنو •

  ).ضمريا نصب(إياكم وأكرمتهم 
  :، أو)ضمريا نصب(جاءين سعيد وأخوه فأكرمته وإياه  - 
  .»للتوكيد» هو«الضمري املنفصل (إياه وجاءين سعيد وأخوه فأكرمته هو  - 
  ).ضمري رفع(جاءين زيد وأنت : حنوويعطف الضمري على االسم الظاهر،  •

ضمري نصب(إياك و اأكرمت سعيد.(  
ضمري رفع (زيد وما جاءين إال أنت : ويعطف االسم الظاهر على الضمري، حنو •
 ).منفصل

  ).ضمري نصب منفصل( ازيدوما رأيت إال إياك 
)لَكوأَه كوجنا مضمري نصب متصل( ،]٣٣: العنكبوت[ )إن.(  
  ).منجوك(صوب ألنه معطوف على حمل الكاف يف من) أهلَك(

 املستتروالضمري  املتصلعلى الضمري !) وبعض النحاة مينعه(ولكن ال يحسن العطف 
  :إال بعد توكيدمها بالضمري املنفصل املرفوعين

  .وزيد أناجئت : جئت وزيد، ألن الوجه أن تقول: فال حيسن أن تقول
  .وسعيد هوزيد جاء : د جاء وسعيد، ألن الوجه أن تقولزي: وال حيسن أن تقول

  ].٢٤: املائدة[ )وربك فقاتالْ إنا هاهنا قاعدون أنتفاذْهب (: زيل العزيزـويف التن
) ذهباكْري أنتنِيا يف ذ٤٢طه [ )وأخوك بآيايت وال ت.[  

  ».هموأوالده بأيدي هوكان يعمل ...«): ١/٤١٢نفح الطِّيب (جاء يف 
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  ».وصاحب الروض املدفون بإزائه أَليفَي صبوة هووكان «): ١/٦٣٥(وجاء فيه 
. مررت به وبِهِم: والكثري الغالب إعادة اجلار، حنو. ويعطف على الضمري ارور

  .أحسنت إليك وإىل وأخيك
اثاني:  

إذا قلت) :وخالد ال يلزم من جميئهما هذا أن يتصاحبا فيه) جاء زيد.  
، يف اواملعىن أما جاءا مع) جاء زيد مع خالد: (قلت الًفع املصاحبةفإذا أردت 

  .وقت واحد
  ).املفعول معه(بالنصب على املَعية ) اوخالدجاء زيد : (وميكن أداء هذا املعىن بقولك

  ).واو املعية(هي ) مع(هذه الواو اليت مبعىن 
  !):مع اختالف املعىن(لوجهان يف الكالم جاز ا جاز العطَفونرى أنه إذا 

  :العطف، حنو .١
  .جاء زيد وخالد؛ جئت أنا وزيد؛ مث دخلت أنا وهو

   .]ايء أو الدخول: خصوص العطف بالواو مجرد إشراك الفاعلني يف احلدثمن [
  :، حنو)املفعول معه(النصب على املعية  .٢

وخالد اجاء زيداه، مث دخلت أنا وا؛ جئت أنا وزيدالتعبري األخري شائع على . (إي
  .جاء زيد مع خالد؛ جئت مع زيد، مث دخلت معه: أي !)ألسنة الناس

، إذا احتمل معىن الفعل اأحيان تفيد واو املعية املصاحبة واإلشراك يف احلدث[
فليس بيين وبني البحر مشاركة، إذ البحر ال ) مشيت والبحر: (فإذا قلت. املشاركة
  .] له اله يف مشيي ومقارن اواملعىن املقصود هو أين كنت مصاحب !ميشي

: تعين النصب على املعية، أي] جئت وزيد: ذكرنا أنه ال يقال[وإذا مل يجزِ العطف 
وزيد اه اجئتوإي مث دخلت .  

جاء: (وإذا قلت الفاعل(بتأخري الفعل، وأردت العطف على ضمري الرفع املستتر ) زيد( 
جاء هو  زيد: أن تؤكده بضمري رفع منفصل قبل العطف فتقول - كما ذكرنا  -فاألفصح 
  .خالد معزيد جاء : ، أيامعكان املعىن أما جاءا ) اخالدجاء و زيد: (فإذا قلت. وخالد
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  : مما سبق نالحظ ما يلي
  .ال تلي مباشرة ضمري الرفع املتصل العطفواو  - ١
  .الرفع املنفصلتلي ضمري  العطفواو  - ٢
  .املتصل واملنفصل: تلي ضمريي الرفع املعيةواو  - ٣
  .أرجو أن تكون أنت والعزيزان زيد وخالد خبري: على هذا لك أن تقولو

) !كون اجلميع خبري(يف احلُكم ) اإلشراك(، ألنه يفيد التشريك العطفهنا يكفي 
  : ولكن لك أن تقول. وهو املراد بالكالم
  !     الزيارة ليست مجاعية بالضرورة ): تشريك... (ا أنت والعزيزانأرجو أن تزورن

  ).معية/ مصاحبة... (يزين مع العز/ ...وأرجو أن تزورنا أنت والعزيزين

  تفاعلَ معه
سنعرِض أربعةً منها ): دالالت(يف مخسة معان ) تفَاعلَ(اشتهرت األفعال وِزان 

  .التفصيل باختصار، مث نبحث اخلامس بشيٍء من
تمارض، تشاغَلَ، تغافَلَ، جتاهلَ، تناوم، : التظاهر بالفعل دون حقيقة، حنو - ١

  ...تغابى، حتامق، تعامى
٢ - اإلبل: ، حنواحصول الشيء تدرجي تدلُ؛ تواريتزايد الن...  
  ...باعدته فتباعد: مطاوعة فاعلَ، حنو - ٣
  )...أجهد نفسه فيه حىت كاد يفىن(ب؛ تفاىن يف العمل تثاَء: جمرد وقوع احلدث، حنو - ٤
التشريك بني اثنني فأكثر، أي يتعدد الفاعل، إذ ال يكتفي الفعل بفاعل فَرد،  - ٥

: اقتتلوا؛ تفاىن القوم: اختصموا؛ تقاتلَ القوم: اختلفوا؛ ختاصم القوم: تنازع القوم: حنو
هم بعضبعض يف احلرب اأفىن.  

  .؛ تبارى الفتيان، تبارى زيد وخالدتبارياْ
  .صافح كلٌ منهما اآلخر؛ تصافح زيد وخالد: تصافح الرجالن

  ...خلنافَساْ؛ تسابقَاْ؛ جتادالْ، إت. ختاصم الرجالن أو ختاصم زيد وعمرو
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، ألن من خصوص العطف بالواو بالواوالفاعل الثاين على األول  يعطفكما نرى 
  .حلدثإشراك الفاعلني يف ا

تأكيده بضمري رفع  فاألفصحمستتر، فإذا أريد عطف الفاعل الثاين على ضمري رفع 
  :تقول. منفصل قبل العطف
  .وزيد هوسعيد تبارى 

  .وحاجةُ العمل هياختريت املواد حبيث تتناسب 
  . ومستوى املخاطَب هوكالم املرء يتناسب ...
، فهل افصيح اصحيح) فالن ونٌ تبارى فال: (إذا كان قولنا: هنا ينشأ سؤال مهم -

؟ بتعبري آخر، إذا كان معىن الفعل يفيد اشتراك )فالن معتبارى فالن : (يصح أن نقول
يقتضي ) التشريك: يف حالة أفعال املشاركة(واالشتراك يف احلدث [الفاعلني يف احلدث 

  ؟ )و(عاطف حمل ال) مع(، فهل مثة حملّ إلحالل أداة املصاحبة ]بطبيعة احلال املصاحبة
، ورأى بعضهم )تفاعل معه(ذهب بعض النقّاد إىل امتناع قول القائل : اجلواب

  !األخذ مبا جاء يف كالم الفصحاء والقياس عليه
  ».اخلماسي فقليل معالرباعي  تزاحمأما ...«): ١/٤٥٣اخلصائص (قال ابن جين يف 

الوليد بن عبد أن ... روى املرزباين«: للبغدادي) ١/١٢٢خزانة األدب (جاء يف 
  ».أخيه مسلَمة تشاجر معامللك 

  .».بدوي مع حاج عند منصرف الناس وختاصم«: لألبشيهي) املستطْرف(جاء يف 
املعارف واإلخوان  يتالقى مع«): كتاب احلجاب(وقال اجلاحظ يف بعض رسائله 

  ».واجلُلساء
  ».معهاللتالحق  اطلب...«: وقال املرزوقي

  : تقولوعلى هذا لك أن 
 -  أو تنافست ،أنا وسعيد معتنافست سعيد.  
 -  وقيس ختاصم خالد / قيسٍ معختاصم خالد.  
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  .معهخالد متخاصم هو وقيس أو متخاصم  - 
  .أخيه مع/ تسابق أمحد وأخوه  - 
  .هي ومقدار العمل) ال تتناسب(األجور تتناسب  - 
  .مقدارِ العمل مع) ال تتناسب(األجور تتناسب  - 
  ).الًاحلديد مث(املعدن  مع/ يتفاعل هذا احلمض و - 
  .سرعةُِ احلركة مع/ يف احلركة املنتظمة تتناسب املسافة املقطوعة و - 
 معتتناسب / يف احلركة املنتظمة املسافة املقطوعة تتناسب هي وسرعةُ احلركة  - 

  .سرعة احلركة
  .عة احلركةسر معيف احلركة املنتظمة تكون املسافة املقطوعة متناسبة  - 

  افتعل معه
: ، حنو)التشريك/ املشاركة(ة معان، منها التشارك اشتهرت يف ست) افْتعلَ(األفعال زنة 

  .اختصم زيد وعمرو، بعطف الفاعل الثاين بالواو على األول
  :ولكن .اجتمع القوم؛ احتد الرجالن؛ اتفق الشيئان: جاء يف معاجم اللغة

 - معهاجتمع «: جوهريلل) الصحاح(يف  اجاء أيض.«  
  ».معه، واتفق معهاجتمع «: البن منظور) اللسان(وجاء يف  - 
  .».العقل معاحتاد النفس ...«: أليب البقاء الكفوي) ١/٣٥الكليات (ويف  - 
  .».املعاين معبانفرادها واشتراكها ...«: للخفاجي) سر الفصاحة(ويف  -
  ».سائر احليوان معهم مشتركون فيه  ما...«: للحصري القريواين) زهر اآلداب(ويف  - 
  ».يده وجتتمع معأي أيدينا تلتقي ... «: البن األثري) النهاية(ويف  - 
  .».معهاقالت هذه املرأة ملا التقيت ... «: للمرزوقي) شرح احلماسة(ويف  - 

  : وعلى هذا لنا أن نقول
  .احلديد مع/ يتحد الكربيت و - 
  .همعزيد خمتصم هو وقيس، أو خمتصم  - 
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لألستاذ صالح الدين ) ٣٦٣- ٣٥٠/مع النحاة (لالستزادة انظر كتاب : مالحظة
بأن الكثري من مادة هذه الفقرة وسابقتها مقتبس من هذا الكتاب االزعبالوي، علم.  

 منذ، قبل -١٢٢
من  اجمرد اوتكون حرف جر، وتكون امس(ظرف للزمان مبين على الضم ) منذ(
  ). الظرفية
ف للزمان السابق أو املكان السابق؛ وهو مبهم ال يفهم معناه إال باإلضافة ظر) قَبل(و
  :تقول. وهو مبين على الضم إذا قُطع عن اإلضافة، وينصب إذا أُضيف. اأو تقدير الفظً

  .الفظً) قبل(يف هذين املثالني أضيف الظرف . فالن؛ داري قبلَ داره جاء فالنٌ قبلَ
ه تعاىلقول اومثال إضافته تقدير :]دعلُ ومن بمن قب ٤: الروم[ ]هللا األمر.[  

هو أن اخللط بينهما يف ) قبل(و) منذ(إنّ ما دعاين إىل احلديث عن هذين الظرفني 
  .ويف هذا إساءة جديدة إىل لغتنا الشريفة... االستعمال صار واسع الشيوع يف أيامنا

  ؟)منذ(فمىت يصح استعمال 
ال  امعين، ا، بشرط أن يكون ارور وقتاجر أصلي حرف) منذ(تستعمل  :الًأو
همبام ،اماضي اأو حاضر .  

  سافرت؟ منذ مىت سافرت؟ منذ أي وقت سافرت؟ امنذ كم يوم: يقال يف السؤال
  !)ما رأيته منذ وقت قدوم خالد: أي(ما رأيته منذ قدومِ خالد : ويقال

  : وتكون مبعىن
١ - )ن؛ حنو)م:  

  ).من يوم السبت األخري ابدًء: أي(يومِ السبت األخري  منذيته ما رأ
  )٢٧/طه حسني، الوعد احلق (اليومِ  منذأنت حرب على ابنك عمار إذن 

  ).٩٣/طه حسني، الوعد احلق (اليومِ  منذأنت ابن يل 
  !اآلن منذإذن، أنت صديقي 

سنة شاعر يتزيا بِِزِي  حنوِ مخسني منذوكان عندنا «): البيان والتبيني(قال اجلاحظ 
  ».املاضني
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، أي من بداية املدة املذكورة إىل ايتها؛ بشرط أن يكون الزمان امع) إىلو  من( - ٢
  :حنو! اأو معىن ليكون معين الفظً امعدود، نكرة

  ).من بدايتها إىل ايتها: أي(ثالثة أيام  منذما رأيته 
  !).الدهر متعدد يف املعىن(ألما يف حكم املعدود  دهر،/ شهرٍ  منذ: وجيوز أن تقول

  :ويكون الفعل قبلها
اماضي ينفام  ما رأيته منذ يومِ اجلمعة: حنو أن يتكرر معناه،يصح.  
اماضي ثْبتر : أي[ معناه ممتد متطاول، امييف طبيعة احلدث معىن االستمرار، كالس

  :حنو...] والنوم والكالم
 -  ترلوعِ الشمسط منذس.  
  !.قبلَ سنتني اسجنوه شهر: ولكن). اوهو ال يزال سجين(سنتني  منذسجنوه  - 
والوصف ). انعقاد املؤمتر فيه استمرار. (مؤمتر يف دمشق قريب منذ وقتعقد  - 

  ).اوالتعيني شرط كما ذكر آنفً(فيه نوع من تعيني الوقت ) قريب(
، معناه غري ممتد ومتطاولٍ امثْبتفعل قبلها إذا كان ال) منذ(ال يصح استعمال  :مالحظة

  ...).كَسر، قَتلَ، اار، وقَع، وصل، جاء: ليس يف طبيعته معىن االستمرار؛ حنو(

  :والوجه أن يقال :فال يقال
  يومني قبلانكسر الصحن  انكسر الصحن منذ يومني

  شهر قبلار اجلسر ا اار اجلسر منذ شهر
 أسبوع قبلوقعت اجلرمية  منذ أسبوعحدثت اجلرمية 

 عشر سنوات قبلاملعلومات ...  بدأت ثورة املعلومات منذ عشر سنوات

: ؛ حنو)١٠٢انظر الفقرة (مبعىن املاضي  امضارع) منذ(ميكن أن يكون الفعل قبل  :مالحظة
»... ارمنذ ذلك اليومويصبح عم ١٥٢/الوعد احلق (» .من زعماء املعارضة ازعيم.(  

  ).٥٦/الوعد احلق( ».منذ اآلن افكُن هلا زوج..«: ؛ حنوبصيغة األمروميكن أن يكون 
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 ـوردت يف جملة شهرية واسعة االنتشار ـ )منذ(وفيما يلي مناذج من استعمال 
  :بعضها سليم وبعضها غري صائب

  .هذه السيدة نذرت نفسها منذ عشرات السنني للذود عن التراث العريب اإلسالمي -
ه املشكلة ليست وليدة أيامنا هذه، فهي مطروحة لدى الدوائر احلكومية هذ - 

  .املختصة منذ ربعِ قرن أو يزيد
  :لننظر اآلن يف هاتني العبارتني. سليم) منذ(يف هذين املثالني استعمال 

ألف سنة قبل: ...والوجه أن يقال .اأُنشئت مدينة ڤينيسيا منذ ألف سنة تقريب... ،
  !تد ألف سنةألن اإلنشاء مل مي

شخصيات يف تاريخ(بعنوان  اسبق أن أصدر هذا الكاتب منذ بضع سنوات كتاب .(
  . ، ألن اإلصدار ليس له صفة االمتداد والتطاول...بضع سنوات قبل: ...والوجه أن يقال
  :وميكن القول

 دمشق وال يزالون(مخسة آالف سنة  منذسكن الناس.(!  
  :اآلتية وصادفت يف مقالة علمية النماذج

، ألن الزيارة مل متتد قَبل عقد: الصواب! زار فالنٌ املكان املذكور منذ عقْد مضى - 
  !عشر سنني

روبرت هوك احلقيقة اجلديدة عرب عدسات جمهر رأى العامل اإلنكليزي  - 
  .سنة ٣٠٠! منذ) مكروسكوب(

  .اعام ٨٠! منذ) تلسكوب(رأى عامل الفلك األمريكي إدوين هابل احلقيقة عرب مقْراب  -
  ...بأول حماولة يل للتنبؤ بـ اسنتني تقريب! لقد قمت منذ - 

  ).منذ(مكان ) قَبلَ(يف هذه النماذج استعمال  والصواب

ستعمل  :اثانيمنذ(ت (وتدخل علىاظرفً اامس ،:  
  .ما سافرت منذ اجلو مضطرب: مجلة امسية

  .ركب أخي منذ حضرت السيارةأسرعت إليك منذ دعوتين؛ : مجلة فعلية ماضوِية
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  :؛ حنو!)ال مجلة(اسم مرفوع من الظرفية إذا وقع بعدها  اجمرد اامس) منذ(تستعمل  :اثالثً
  ).خرب: مبتدأ؛ الشهر: منذ(ما سافرت منذ الشهر املاضي 

  .ما رأيته منذ يومان
  :قال دعبِل اخلُزاعي
  حجـةً  ثالثـون أمل تر أين مذْ 

 

  حوأَر  ـراتوأغْدو دائـم احلَس  
 

تتماثالن يف كل شيء إال اللفظ، وال ميتنع بعدمها إال جميء ) منذُ(و) مذْ( :مالحظة
ااالسم منصوب.  

  :مراجع يف البحث
  .لعباس حسن) ٢/٥١٨النحو الوايف (
  .للشيخ مصطفى الغالييين) ٢١٩، ١٨٧، ٣/٦٨جامع الدروس العربية (
  .يليوسف الصيداو) ٥٨٨/الكفاف (

 ).١٤١انظر الفقرة ( اسم التفضيلخطأ آخر يف استعمال  -١٢٣
  !  ذكر األخطاء اليت ينبغي جتنبها، وفيما يلي خطأ آخر) ٤٧(سبق يف الفقرة 

  ».نيامدينة مومباسا ثاين أكرب مدينة يف كي«: جاء يف إحدى االت
   second largest! ، وهو من جنايات الترمجة احلرفية!)ثاين أكرب(ويف هذا التركيب نظر 

من  املرتبة األوىلأن ما يتصف ا حيتل  - حني تضاف- تعين ) أكرب(إن الصيغة 
حيث الكبر؛ وهذا يقتضي أالّ يشاركه يف هذه املرتبة شيٌء آخر، فهو وحيد متفرد ذه 

 اخالفً...! بعبارة أخرى، ليس هناك أول أكرب، وثاين أكرب، وثالث أكرب ).أكرب(الصفة 
  ...ملا يقال يف اإلنكليزية

  .مدينة يف كينيا الثانية بعد أكربمدينة مومباسا هي : لذا فالوجه أن يقال
  .يف كينيا االثانية كبرمدينة مومباسا هي : أو

حبرية (ين أكرب حبرية للماء العذب ثا(!) وإفريقيا هي موطن «: وجاء يف الة نفسها
  »).ڤكتوريا
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  »).حبرية ڤكتوريا( االثانية كبرويف إفريقية توجد البحرية العذبة «: والوجه أن يقال
  ».بني حبريات العالَم العذبة املياه اوتقع يف إفريقية حبرية ڤكتوريا، وهي الثانية كبر«: أو

  ».كرب سلعة متداولة يف العالَمالقهوة هي ثاين أ«: وجاء يف جملة أخرى
  ».يف العامل الًالسلع تداو!) ال أكرب(الثانية بعد أوسع القهوة هي «: والوجه أن يقال

  ..هي سلعة وحيدة متفردة ذه الصفة، وليس هلا ثانية وثالثة) الًأوسع السلع تداو(ذلك بأن 
  ».امليف الع الثانية سعةَ تداولٍالقهوة هي السلعة «: وميكن القول

  ».الزهرةُ هي ثاين أقرب كوكب إىل الشمس«: وجاء يف أحد الكتب
  ).األقرب هو عطارد(

  ».من الشمس االثاين قُربالزهرة هي الكوكب «: والوجه أن يقال
  :ويف اللغة اإلنكليزية يقولون

Jupiter is the largest planet of the solar system, fifth in order from the sun .  
 من من حيث البعداملنظومة الشمسية، وهو اخلامس أضخم كواكب هو ) املشتري(

  ).عن الشمس(الشمس 
يأيت ) بعد األقرب(، وأن أقل ضخامةًيأيت ما هو ) بعد األضخم(من الواضح أن [ 
أبعدما هو  امنطقي[.  

مس هو اخلامس بعد أقرب الكواكب إىل الش: ... لذا ميكن أن نقول عن املشتري
  ).من الشمس(

Venus is the sixth largest planet of the solar system and second in 
order from the sun .  

هي الكوكب السادس بعد أضخم كواكب املنظومة الشمسية، وهي ) الزهرة(
  .إىل الشمس/ من  بعد أقرب الكواكبالكوكب الثاين 

حد كواكب اموعة الشمسية التسعة، ثاين أ: الزهرة«): املعجم الوسيط(جاء يف 
 باستثناءوهو أملع جرم مساوي . كوكبٍ يف البعد عن الشمس، يقع بني عطارد واألرض

  ».الشمس والقمر
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 )...استثنائية(تراكيب  -١٢٤

  :يقال. ٨٨هذه الفقرة تكمل الفقرة 
  ].هنا مصدرية) ما[(ما عدا كذا؛ / اتفق فالنٌ وفالنٌ يف كل شيء عدا كذا 

  ].هنا موصولية) ما. [(ذلك فيما عدااختلفا يف كذا وكذا، واتفقا 
 جنح مجيع الطالب عدا خالد /اما عدا خالد.  

  .إال الرابعة ومل يستثْنِأورد املؤلف أخبار مجيع الفرق، 
من القبلة إىل ) أي جامع الزهراء(وطُولُه «: للمقَّرِي) ١/٥٦٤نفْح الطِّيب (جاء يف 

  ».اثالثون ذراع - املقصورة حاشا - اجلوف
 -احملرابِ سوى - فطول هذا املسجد أمجع من القبلة إىل اجلوف«: ١/٥٦٤ويف ص 

اسبعة وتسعون ذراع.«  
  :إصدار مجمع القاهرة - ) املعجم الكبري(جاء يف 

  ».ليس فيها ثَنِية احلَف ميين: يقال. االستثناء: الثَّنِية«
  ):١/١١٦نفح الطيب (وجاء يف 

املشتملة على النصائح الكافية، واحلكَم الشافية من كل مرضٍ ... و وصيته هلم... «
  »...بال ثُنيا

  .سعيد باستثناءمل ينجح من أولئك الطالب أحد، 
، يكافئ )باستثناء كذا: (، فَقَولك»املصاحبة«): الباء(من املعلوم أن من معاين [
  ).]مع استثناء كذا: (قولك
ومل / بدون استثناء / بغري استثناء / بال استثناء رد املؤلف أخبار مجيع الغزوات أو

  .يستثْن منها واحدة
مغين . (غضب من ال شيء: أي) غضب بال سبب(؛ و)جاء بال زاد: (يقال[

  .يف العبارتني األوىل والثانية نافية معترضة بني اخلافض واملخفوض) ال( ).٣٢٢/اللبيب 
  ).هذا االسم(مضاف إليه ) زاد(اسم جمرور بالباء، و) ال(إن : وفيونيقول الك
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  .جمرور بالباء) زاد(، و)زائد(حرف ) ال(إن : ويقول غريهم
ال دخانَ بال نارٍ؛ عاقبهم بال : يقال). بال(ومثة تراكيب كثرية شائعة تٌستعمل فيها 

أو رمحة؛ حرب ت شفقةبال هوادة أد خلأو شرط، إ إىل استسالمٍ بال قيد...  
 ]فمن اضطُر غري باغٍ وال عاد[): ال(تكون مبعىن ) غري(«): منت اللغة(وجاء يف معجم 

  .]بال استثناء/ بغري استثناء : وعلى هذا تقول. يف اآلية منصوبة على احلالية) غري( ؛]١٧٣: البقرة[
  :جاء عنوان أحد قرارات جممع اللغة العربية يف القاهرة كما يلي

  ».بغري استثناءعلى أفعالٍ ) فَعلٍ(جمعِ  إباحةُ« 
أحد كواكب اموعة الشمسية التسعة، ثاين كوكب : الزهرة« ): املعجم الوسيط(جاء يف 

  ».الشمس والقمر باستثناءوهو أملع جرم مساوي . يف البعد عن الشمس، يقع بني عطارد واألرض

 املركَّب اإلضايف) صفة(عائدية نعت  -١٢٥
  :صادفت يف مقالة علمية العناوين الفرعية اآلتية

  :والوجه أن يقال :جاء يف املقال
  أسطورةُ التاريخ اخلاطئة األسطورةُ اخلاطئة للتاريخ
  أسطورةُ احلجم اخلاطئة األسطورةُ اخلاطئة للحجم
  أسطورةُ االلتزام اخلاطئة األسطورةُ اخلاطئة لاللتزام
 أسطورةُ الدقة اخلاطئةُ األسطورةُ اخلاطئة للدقة

  .وقد وردت شبيهات هذه العبارات يف مقاالت أخرى
  !أما العبارات املقابلة هلا فهي الصحيحة... من الواضح أن عبارات املقال ركيكة

بضمة ) اخلاطئةُ(يف العبارة الصحيحة األخرية، إذا مل تضبط كلمة : قد يقول قائل
  . القارئ إىل أا صفة للدقة فوق التاء املربوطة، فقد ينصرف ذهن

، مث إن )اليت سأوردها بعد قليل(إن هذا الكالم خيالف القاعدة : ويف اجلواب أقول
صفة لألسطورة، ألن الدقة توصف بأا عالية أو منخفضة، ) اخلاطئة(السياق يبني أن 
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ميكن أن أما يف بقية العبارات الصحيحة فالنعت املؤنث ال !! لكنها ال توصف بأا خاطئة
للمضاف املؤنث ايكون للمضاف إليه املذكَّر، فهو حتم!  
  :فتنص على أنه) ٣/١٦٧النحو الوايف (وأما القاعدة اليت أوردها صاحب 

إذا وقع بعد املركَّب اإلضايف نعت، فهو للمضاف؛ ألن املضاف هو املقصود «
  :حنو ».أما املضاف إليه فهو قَيد. األساسي باحلُكم
  !]هو املقصود باحلكم، باالجتهاد، ال معلِّمه) تلميذ(املضاف . [علي اتهد جاء تلميذُ

  : يستثىن من القاعدة السابقة حالتان
  :أن يقوم دليل على أن املقصود بالنعت هو املضاف إليه؛ حنو -١

: امللهوف. [معاونةُ الفتاة امللهوفة واجب؛ وبذْلُ اجلهد الصادقِ إلنقاذها واجب
  )]املعجم الوسيط(ملظلوم املضطر يستغيث ويتحسر ا

  !).ال البذل(، وأن الصادق هو اجلهد !)ال املعاونة(من الواضح أن امللهوفة هي الفتاة 
  ).كُلّ(أن يكون املضاف هو لفظة  -٢

  .فاألحسن يف هذه احلالة مراعاة املضاف إليه، ألنه املقصود األساسي
  :حنو الشمول والتعميم؛ فجيء به إلفادة) كل(أما املضاف 

  : وحنو !).ضعيفة هنا) كل(مراعاة املضاف . (كلُّ حكومة رشيدة هي دعامة لرقي وطنها
، ألن املضاف جاء )فىت(هو للمضاف إليه ) جمتهد(فالنعت . جمتهد فائز كلُّ فتى

  .إلفادة التعميم ال للحكم عليه
مضاف، وال يكون للمضاف إليه فالنعت لل... جاءين رسولُ علي الظريف: وأما حنو

  .إال بدليل، ألن املضاف إليه جاء لغرض التخصيص، ومل جيئ لذاته
  : العزيز التنـزيلويف 
  .]٢٧/الرمحن [ ]اجلالل واإلكرام  ذوربك  وجهويبقى [
  .]١٥و  ١٤/الربوج [ ]ايدالعرشِ  ذووهو الغفُور الودود [
] اسم بارككت٧٨/الرمحن [ ]اإلكراماجلالل و ذي رب[.  
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 طريق، طريقة، طريقة من الطُّرق، خاصة من اخلصائص -١٢٦
  :أن من معاين) الوسيط، ومنت اللغة، وغريمها(جاء يف معاجم اللغة 

  :الطريق
  .السبيل املَسلوكة؛ السبيل يطرقها الناس وغريهم - ١
  .املمر الواسع املمتد، أوسع من الشارع - ٢

  ).طُرق(وهذه اللفظة تذكَّر وتؤنث وجتمع على . املُتصوفةمسلك الطائفة من  - ٣
القضائية اليت يلجأ إليها احملكوم عليه  الوسائل): يف قانون املرافعات(طُرق الطعن 

  ).جممع القاهرة(ابتغاء إلغاء احلكم أو تعديله 
  : العزيز التنـزيلويف 
طَرِيق  إِالَّ طَرِيقاًاللَّه ليغفر لَهم وال ليهديهم إِنَّ الَّذين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ  [

  ]١٦٩و ١٦٨: النساء[ ]... جهنم خالدين فيها أَبداً
  ].٧٧: طه[ ]فَاضرِب لَهم طَرِيقاً في الْبحرِ يبساً ... [
  ].٣٠: حقافاأل[ ] يهدي إِلَى الْحق وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ...[

   :الطريقة
  .الطبقة - ٤؛ )جماز(املذهب واألسلوب  -٣السرية؛  -٢الطريق؛  -١

  :العزيز التنـزيلويف ). طرائق(على ) الطريقة(وجتمع 
  .، أي مبذهبكم وشريعتكم الفُضلى]٦٣: طه[ ] الْمثْلَى بِطَرِيقَتكُمويذْهبا  ...[
] ... مثَلُهقُولُ أَمإِالَّ ةًطَرِيقَإِذْ ي مماً إِنْ لَبِثْتوا]١٠٤: طه[ ]يا ومذهبأعدهلم رأي ،.  
]قاً لَوِأنْ واًء غَدم ماهنقَيَألس لَى الطَّرِيقَةوا عقَامتلَّ: ، الطريقة]١٦: اجلن[) اسة اإلسالمم.  
  .، مذاهب وأحواالً خمتلفة األهواء]١١:اجلن[ ] كُنا طَرائق قدداً... [
] نيللْقِ غَافنِ الْخا عا كُنمو قائطَر عبس قَكُما فَولَقْنخ لَقَد١٧: املؤمنون[ ] و[ 

  .سبع طبقات بعضها فوق بعض: اسبع مساوات طباقً
  ): ٢٢٥/حماضرات إسالمية (قال الشيخ حممد اخلضر حسني 
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»...نفوس الل الصحيحاالستد على طريقةمل تتلقّن تعاليم الدين  اوجدت.«  
، أما يف املعىن )التاء املربوطة(نالحظ أن الطريقة ال ختتلف عن الطريق يف املبىن إال باهلاء 

: وليس هذا شأن كل كلمتني زادت إحدامها على األخرى باهلاء! اأيض) الطريق(فمن معانيها 
  ...خلة واملُد، إة واملُهل، واملُدفثمة فرق كبري بني اللمحة واللمح، وكذلك بني املُهل

وأكثر ! اواضح اأمر: اباصر ايقال ُألرِينك حملً: النظرة العجلى؛ اللمح: اللمحة[
  !]استعماله يف الوعيد

األسلوب، / النهج/ السبيل: مبعىن اجماز) الطريقة(الذي يهمنا هنا هو أنه إذا استعملت 
طريق من الطرق: (لمثلما يقا) طريقة من الطرق: (أن يقال امل يكن غريب.(  

  ):٦١/حتت راية القرآن (قال الرافعي يف كتابه 
  ».الرواية طريق من طرقوال أمضوا فيه بإمجاعٍ معروف ينتهي إليه علم أو يقف عليه «

اليت تسمى علمية هي يف التاريخ أجهلُ  الطريقةوهذه «): ١٣١ص (وقال 
  .األسلوب هنا: الطريقة: »الطرق

، وخاصة على من كان الطرقهي أيسر  الطريقةمث تلك ...«): ١٣١ص (وقال 
  ...النهج: الطريقة: »قليل االطالع

وأرشد إليها على ...«): ١٦٩/حماضرات إسالمية (وقال الشيخ حممد اخلضر حسني 
طريقة اليت سلكها الفالسفة من الطرقإىل العقول، وأدعى إىل العمل عليها  أقرب.«  

. املنتمية إىل الصوفية الطرقتصوفني، يتحدثون عن عند احلديث عن التصوف واملُ
شيخ «ويترمجون لِـ ... النقشبندية، اخل والطريقةالصوفية الشاذلية،  الطريقةفيذكرون 

  ».الطريقة
: الصوفية«: وجاء» .التصوف طريقةمن يتبع : الصويف«): املعجم الوسيط(جاء يف 

  ».التصوف
: عنوانه الًفص) ٩١/حماضرات إسالمية (ر حسني يف كتابه وعقَد الشيخ حممد اخلض

  )الصوفية يف الوقت احلاضر الطُّرق(
  )!الطرائق(ال ) الطُّرق(و) الطريقة(ونالحظ أم يقولون 
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  :للدكتور عبد الكرمي اليايف) ٣٣٩/مباهج اللغة واألدب (جاء يف كتاب 
  ».ائصهوخاصة من خصفالعشق منقبة من مناقب اإلنسان عندهم، «

  !وخاصة من خواصه، أو خصيصة من خصائصه: نالحظ أنه مل يقل

 عن طريق كذا بطريق كذا؛ من طريق كذا؛ على طريق كذا؛ -١٢٧
  :الًأو

  ):٤٥/الفروق يف اللغة (قال أبو هالل العسكري 
، ألنه قصد احلق واجتهد يف ااالجتهاد مطيع من طريقوكذلك يكون املخطئ «
  ».إصابته

  ):اإلقناع(مام الغماري يف كتابه وقال اإل
من لقوله صلى اهللا عليه وسلم، يف احلديث الصحيح املتفق عليه، واملروِي عنه ... «
  »...أَزيد من عشرة من الصحابة طريق

  ):١٣/دراسات يف اللغة (وقال الشيخ حممد اخلضر حسني 
فاتسع  من هذا الطريقة يف اللغ دخلتمن األلفاظ اليت ... والناظر يف العلوم و... «

  ».به نطاقها
  ):١٥٧/حتت راية القرآن (وقال الرافعي 

  »...اليت جاءت منها األساطري والتاريخمن الطريق هذا الشعر إال  جاءوهل «
  ):٤٠ص (وقال يف املرجع السابق 

نبذ القدمي والبايل  من طريق) أي نقْض قواعد القرآن(ذلك  تأيت) هذه الفئة(و...«
  » .ذ باجلديد واحلايلواألخ

  ):نقل/املعجم الوسيط (وجاء يف 
الرواية أو السماع، كعلم اللغة أو احلديث وحنومها،  من طريقما علم : املنقول«

  ».املعقولوهو يقابل 
  ):٣/٢٨٨وحي القلم (وقال الرافعي 
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  ».بيضة اخلدر: هذه الكلمة من طريقيف بعض بيام  يمرون) العرب(بل هم ... «
  ):١٣٨/حماضرات إسالمية (ال الشيخ حممد اخلضر حسني وق
  ».املراسلة من طريقإال  اتصالومل يكن بينهما ... «

  ):١٧٥/حماضرات إسالمية (وقال الشيخ حممد اخلضر حسني 
  ».غري مشروعة من طريقإليها ولو  يصليف أن ... «

اثاني:  
  ):فجر/اللسان (قال يف 

املعىن  على طريقتفسري  ،فَجارِ معدولةٌ عن الفَجرةسيبويه إن  وقولُ: قال ابن جين« 
  ».اللفظ على طريقال 

  ):٢٠٠/حتت راية القرآن (وقال الرافعي 
  ».يف الرأي والفكروعلى طريقهم هو كاستنتاج الرافضة ... على أن ما قاله... «

  ):٥٨/٤/٨٢٩جملة جممع اللغة العربية بدمشق (وقال اللغوي املعاصر صبحي البصام 
  »...النقل على طريق االعلوم األجنبية يف احلضارة اإلسالمية قدمي دخلت... «

  :للكفوي) ٣/١٥٣الكليات (وجاء يف 
حقيقة أو ال، فهو أمر؛ وإن كان  االعلْو، سواء كان عالي بطريقوالطلب إن كان «

  ».يف الواقع أم ال، فدعاء الًالسفْل، سواء كان ساف على طريق
التضمني، وقد غلب عليه الشوق  على طريقفقال «): ١/٩٣فْح الطيب ن(وجاء يف 

  »...واحلنني
  ): ٢٢٤/حماضرات إسالمية (وقال الشيخ حممد اخلضر حسني 

  ».من شأن علماء الدين احلطِّ على طريقتقتحمها أقالم تسعى للتنفري من الدين ...«

  :اثالثً
  :للكفوي) ٥/١٠٤الكليات (جاء يف 

  ».الربهان الستلزام الوجود بطريقله تعاىل ويثبت الوجود «
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  ):٥/٦٤(وجاء فيها 
  »...عموم ااز بطريقوقد يراد باهلاء احلرف الدالّ على التأنيث غري األلف «

  ):ضمن/املعجم الوسيط (وجاء يف 
  ».اإلشارة أو االستنباط بطريقأفادته : تضمنت العبارةُ معنى«

  ):٢٧/غويات ل(وقال الشيخ حممد علي النجار 
  ».التوسع والتجوز بطريقهو استعمال جاء ... «

  ):٨٨/حماضرات إسالمية (وقال الشيخ حممد اخلضر حسني 
  ».اإلشارة بطريقوأَنكر أن تكون هذه املعاين مأخوذة من القرآن ولو ... «

ارابع:   
  ):اإلذاعة/املعجم الوسيط (جاء يف 

  ».اجلهاز الالسلكي عن طريقا وغريمه نقل الكالم واملوسيقا: اإلذاعة«
ولكن قال ). عن طريق(عملوا نالحظ أن األقدمني ومن تابعهم على أساليبهم مل يست

 علي وِية يف علم احلروف (صاحب كتاب ) ه٤١٥(بن حممد اهلَريتكون «): ٢٧٨/اُألزه
كان  ورمبا. ؛ وأورد على هذا شواهد من أفصح الكالم»)الباء(و) على(و) من(مكان ) عن(

يف املعجم الوسيط الذي  ا، كما ورد آنفً)عن طريق: (ذلك وراء االستعمال احلديث الشائع
  .٢٠٠٤سنة  والرابعة ١٩٦٠أصدر مجمع اللغة العربية يف القاهرة طبعته األوىل سنة 

من طريق، (يف التراكيب ) طريق(استعمال كلمة  اتبني النماذج املذكورة آنفً •
  .الًمقبو اجمازي الًاستعما) طريقعلى طريق، بطريق، عن 

  .ايجانِِبه التوفيق غالب الًوقد شاع يف أيامنا استعمال بعض هذه التراكيب استعما
  .وفيما يلي مناذج مأخوذة من بعض املَجالّت

مالحقتهم  عن طريقهي أَخذُ احلرب إليهم ) اإلرهابيني(الطريقة الوحيدة هلزمية ... 
  . أينما كانوا

  !).مبالحقتهم أينما كانوا: ... األحسن(
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  . حججٍ قوية وموضوعية عن طريقحياول الكاتب أن يقنع القارئ بنظريته ... 
  ) ...وذلك بإيراد حججٍ: ... األحسن (

التقارير  عن طريقألنه يبني التطورات اليت ال حيصل املُشاهد الغريب عليها عادةً ... 
  . اإلخبارية احملدودة

  ). ...من التقارير عادةً: األحسن (
  . وضع قواعد وضوابط مجاعية عن طريقحماولة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ... 

  ) ...الشامل بوضع قواعد و: ... األحسن (
  ... تطوير أساليب التعليم و عن طريقالعمل على رفع مستوى كفاية خرجيي مدارسنا ... 

  ) ...يبمدارسنا، وذلك بتطوير أسال: ... األحسن (
  . االصدفة أو عمد عن طريققد حيدث االنتقال ... 

  ) اأو عمد مصادفةًًاالنتقال : ...األحسن (
 ربطريق البحر / سافر فالنٌ بطريق الب /بطريق اجلو .  

  ) اجو/  احبر/  اسافر فالنٌ بر: األحسن (
١٢٨- ابالنظر إىل كذا؛ نظر لكذا اإىل كذا؛ نظر 

  ):املعجم الوسيط( مما جاء يف
  .أبصره وتأمله بعينه: نظر إىل الشيِء -٢  .أبصره: نظَر الشيَء - ١
   !رثى له وأعانه: نظَر لفالن - ٤ . تدبره وتفَكَّر فيه: نظَر فيه - ٣

  ».الفكر يف الشيء تقَدره وتقيسه: النظَر«): القاموس احمليط(قال يف 
  ».له امالحظةً واعتبار: إىل كذا، وبالنظر إليه اظرن«): حميط احمليط(وجاء يف 

حماضرات (ويعزز هذا التفسري عبارةٌ وردت يف كتاب الشيخ حممد اخلضر حسني 
  ».النظر واالعتباروضع آثار النفوس العالية على محك ... «): ٨/إسالمية 

ستعمل فمن ا): سوف(فرع ) السين(«: للكفوي) ٥/٢٥٠الكليات (جاء يف 
: أي[» .اإلجياز واالختصار نظر إىل) السني(األصل، ومن استعمل  نظَر إىل) سوف(

  ].اعترب اإلجياز واالختصار: أي[، ]اعترب األصل
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  ):٢٢/حماضرات إسالمية (وقال الشيخ حممد اخلضر حسني يف كتابه 
»أي[» ...قاعدة املساواة قال علماء األصول إىل اونظر :املساواةلقاعدة  اواعتبار[..  

 - وهذا املذهب«): ٤٦/دراسات يف العربية وتارخيها (وقال الشيخ نفسه يف كتابه 
: أي[» .مذهب وجيه - ما حيتمله التركيب من الوجوه املقبولة يف القياس بالنظر إىل

  ...].باعتبار ما حيتمله التركيب
ال اليت ما يقف هلم من األحو إىل انظروقد خيتلفون يف القياس «): ٤٩ص (ويف 

  ...].ملا يقف هلم ااعتبار: أي[» .تعارض السماع
أما احلديث الوارد على وجه واحد، فالظاهر صحة االحتجاج به، «): ١٧٨ص (ويف 

على اعتبار أن : أي[» .أن األصل الرواية باللفظ، وإىل تشديدهم يف الرواية باملعىن إىل انظر
  ...].وباعتبار تشديدهم... األصل

  ):١٣٩/لغويات (حممد علي النجار يف كتابه وقال الشيخ 
فإن املصدر يقع : أصله إىل انظراملَصدر الذي يوصف به ال يتغري يف العدد، وذلك «

املصدر ال يتغري إذا وصف به : ، يريد...ألصله ااعتبار: أي[» .على احلَدث قَلَّ أو كثُر
  ].مفرد أو مثىن أو مجع 

  ). لفالننظَر ( ورد يف بداية هذه الفقرة معىن
  ):٢٩٤/حتت راية القرآن (قال مصطفى صادق الرافعي 

عليه  افَتعالَم الناس ذلك منه، فَوسعوه إشفاقً. كان يبطن الكفر ويظهر اإلسالم...«
له اونظر.«  

، كما )إىل كذا انظر(مبعىن  افقد استعمل هذا التركيب أحيان) لكذا انظر(أما 
  ).سبب كذاب(استعمل مبعىن 
لقربه من  انظروأَقَره مبدينة إشبيلية التصاهلا بالبحر «): ١/٢٧٦نفح الطيب (جاء يف 
  ».مكان ااز

اليت نفدت  للحشود انظرانصرفنا من منازلة قرطبة ...«): ١/٥١٦(وجاء فيه 
  ».معدات أَزوادها
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، اجلزء ٧٤بدمشق، الد  جملة جممع اللغة العربية(وقال الدكتور عبد الكرمي اليايف 
  ):١٩٩٩األول، سنة 

  ).١٦٥ص (» .لوضاءا انظريف الصباح قيل هلا جنم الصباح )  الزهرة (وإذا ظهرت ... «
بالعربية حني نتكلم يف الفلك،  اإننا نتحدث دائم« : قال األستاذ األجنيب اجلليل

  ).١٧١صفحة(» .لكثرة أمساء النجوم بالعربية انظروذلك 
» .ملكانته انظرعاجله علماء البالغة العربية يف قسم املعاين، أولِ أقسام البالغة و«

  ).١٧٥صفحة (
  :حفين ناصف ورفاقه، يف مبحث اسم اإلشارة: ملؤلفيه) قواعد اللغة العربية(وجاء يف كتاب 

 اراعتبا: أي[» .للمخاطب انظرذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن : تقول«
  .]للمخاطب اوفقً/ على حسب املخاطب /للمخاطب 

 بعد، أبعاد -١٢٩
تا  اكثريمستعمل يف الكتابات املعاصرة كَلد(ما تعال هو على  الًاستعما) أبعاد(و) ب

  .احلقيقة، وال على ااز
أي : له ابعد: ويقولون يف الدعاء عليه. اتساع املدى: البعد«): املعجم الوسيط(جاء يف 

  ».من خلْفه ايحذِّره شيئً): بعدك(ويقال . ذو رأي عميق وحزم: إنه لذو بعد: وقالوا .اهالكً
  . »الغاية: واملدى. املسافة: املدى«: وجاء فيه

  .العربية) بعد(هذه معاين كلمة 
  :اإلنكليزية فقد شرحها معجم أكسفورد على النحو اآليت dimensionأما كلمة 

  :يف حالة إفرادها: الًأو
. ؛ مدى)…خلإطول، عرض، ارتفاع، ثخانة، : صنف من أي(قياس، بعد - ١
  ما هي أبعاد الغرفة؟: يقال

٢ -ظهر، جانب، حنو: اجمازللمسألة جانب مل نناقشه: م.  
عها حبرف : اثانيميف حال جs:  
  ).ال األبعاد(خملوق عظيم احلجم : حجم؛ مقدار؛ قَدر؛ شأن، حنو - ١
٢ - مل أدرك حجم املشكلة: ازي؛ حنوحجم باملعىن ا!  
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مماثلة اويعطي معجم وبستر شروح.  
ويالحظ القارئ املدقق فيما ينشر يف جمالت ومطبوعات هذه األيام استعمال كلميت 

  .جيانبه التوفيق، وجيعل اجلملة يف غاية الركاكة الًاستعما) بعد وأبعاد(
  :تشار العبارات اآلتيةفقد جاء يف عدة أعداد من جملة راقية و واسعة االن

غري األبعاد اللغوية، وصار يعبر عن  ااختذ أبعاد) التسامح(بيد أن املصطلح …« - ١
  ».اجتماعي - موقف ثقايف

  …اختذ دالالت غري الداللة اللغوية…: والوجه أن يقال
ويقود إىل التفكري يف أصول هذا املصطلح ومنابِعه وأبعاده الثقافية …« - ٢

  »…والنفسيةواالجتماعية 
  …ومنابِعه وآثاره الثقافية و…: والوجه أن يقال

  )! الثقايف البعد: الربجميات: (عنوان املقال - ٣
  .الثقايف اجلانب/ الوجه : الربجميات: والوجه أن يقال

  …»وتلقي الضوء على األبعاد اجلديدة للمعلوماتية«…  - ٤
  …للمعلوماتية اجلديدة املظاهر/ اجلوانب على … : والوجه أن يقال

 الًاحلريص على سالمة اللغة، أن يستعمل بد) للكاتب(وإضافة إىل ما ذكر، ميكن الكاتب 
  :ما يقتضيه السياق من الكلمات اآلتية) أبعاد(و) بعد(من 

  …إخل، نتائج، نواحٍ، حجم؛ عواقب؛ صعيد؛ مغزى؛ معان/ معىن
 )١١٧انظر الفقرة ( الالم املُوصلة إىل املفعول -١٣٠

ملفعولَين، فاألصلُ  افإذا كان الفعل ناصب«): ٣/١٤جامع الدروس العربية (قال صاحب 
، )أعطى(، وألنه فاعلٌ يف املعىن يف باب )ظَن(تقدمي املفعول األول، ألن أصلَه املبتدأُ، يف باب 

) سعيد) [(الكتاب اأعطيت سعيد: (، وحنو]البدر طالع: األصل) [اظَننت البدر طالع: (حنو
وجيوز  !فاعل يف املعىن: سعيد هو الذي أخذ الكتاب ].ليس أصلهما مبتدأ وخرب) الكتاب(و

  »).اأعطيت الكتاب سعيد: (، وحنو)البدر اظننت طالع: (إنْ أُمن اللَّبس، حنو العكس
: وانهمازن املبارك، باب عن. للزجاجي بتحقيق د) ١٦١/الالمات (جاء يف كتاب 
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وذلك «): باب الالم اليت تكون موصلةً لبعض األفعال إىل مفعوليها وقد جيوز حذفها(
  .، ونصحت لزيد، واملعىن واحدانصحت زيد: قولُك

كلْت لزيد الطعام وكلْته : وكذلك تقول… شكرت لزيد وشكرته: وكذلك تقول
وعلى هذا» .الطعام :زيد لْتاك  الطعام= كلت الطعام لزيد!  

وهذا ليس بِمقيس، أعين إدخال هذه الالم بني «: مث يستدرك الزجاجي فيقول
ضربت لزيد وأكرمت لعمرٍو، وأنت : أال ترى أنه غري جائزٍ أن يقال… املفعول والفعل

  ».اوأكرمت عمر اضربت زيد: تريد
ممنوع ! ال ينون) عمر(ن عند تنوين النصب، أل) عمرو(ال حاجة إىل زيادة واو [ 

  .] )الصرف(من التنوين 
  .معناه أن علَّة عدم جواز القياس هي فساد املعىن) …وهذا ليس مبقيس، إخل(وقولُه 

فإذا مل يتغري املعىن أمكن القياس؛ أي يف وسعنا استعمال هذه الالم مع بعض األفعال 
  ).الطعام اكالَ زيد(أ وخرب، على غرار إىل مفعولَين ليس أصلهما مبتد بنفسهااملتعدية 

يؤدي ) أعطيت الكتاب لسعيد(أو ) أعطيت لسعيد الكتاب: (أال ترى أن قولَك
  ؟)الكتاب اأعطيت سعيد(معىن 

  .أي صنعه إليه: امعروفً اأَولَى فالن: يقال يف اللغة
اأوىل فالن هقَتاها: ثإي هحنأي م.  

. لفالن اأوىل معروفً/  اأوىل لفالن معروفً: املعىن على حاله إذا قيلأال يبقى : قلت
  أوىل ثقته لفالن؟/ أوىل لفالن ثقَته 

  :مالحظة مهمة
. إن جواز تقدمي املفعول الثاين على املفعول األول ال يعىن أن املعىن ال يتغري البتة

  .وتبحث كتب البالغة دواعي التقدمي والتأخري ودالالما
  :إىل ما سبق أرى أنه مل خيطئ الذي قال اتناداس

  » مع إيالِء عناية خاصة للطرفني«…
  …»مع إيالء الطرفني عنايةً خاصةً«…: واألصل أن يقول
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  …»توىل عنايةٌ خاصة بالفروق بني األلفاظ«…: وليس هذا شأن الذي قال
  …»توىل عناية خاصة للفروق«…: والوجه أن يقول

  …»الفروق عنايةً خاصةتوىل «…: واألصل
  » .ثقَته امنح فالن«…: يقال

  ».منح ثقته لفالن/ منح لفالن ثقته «: وميكن القول
، )اموقت( اأعطاه إياه وقتي: كأنه قيل(، »أعطاه إياه عاريةً: الشيَء اأعار فالن«: يقال

  ).كلُّ عارة مستردة: يقال. كما تعطيه غريك على أن يعيده إلي: العارة =ألن العارِية 
از ما قاله كاتبومن ا :»ر اهتماميعهذا النقص الكبري يف املعاجم اون دسل أعظم.«  

  .انعري سد النقص اهتمام: األصل
  .لسد النقص انعري اهتمام: أو

 !)َألولِ مرة: ال(أَولَ مرة،  -١٣١
قُلْ يحيِيها الَّذي [ :العزيز تسع مرات، منها التنـزيل يف) أول مرة(ورد التركيب 

ةرلَ ما أَوأَهش٧٩: يس[ ]أَن[.  
، وال !)ألول مرة: (ما نصادف يف أيامنا هذا التركيب بعد إدخال الالم عليه اكثريو

من معانيها الكثريةاأرى هلذه الالم وجه الًفمث. ، إذ ال يستقيم يف هذا التركيب أي:  
  :يقولون

  .يقام يف دمشق معرض املخطوطات ألول مرة - ١
  .يقام يف دمشق معرض املخطوطات أول مرة: والوجه أن يقال

  .يقام يف دمشق أول معرض للمخطوطات :واألحسن
  :ويقولون

٢ - ألول مرة ااألمري فالن يزور دمشق غد.  
  .األمري فالن يزور دمشق أول مرة اغد: والوجه أن يقال

  :ويقولون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٢١٢ -  
 

  .وقد مشل القصف املدينة كلَّها ألول مرة - ٣
  .وهذه أول مرة يشمل فيها القصف املدينة كلها: والوجه أن يقال

  :ويقولون
  .مسحت السلطات للصحفيني ألول مرة حبضور حماكمات املعتقلني - ٤

وهذا أول مساح / ةوهذه أول مر -  للصحفينيمسحت السلطات : والوجه أن يقال
  …حبضور

  :ويقولون
  .األديبة فالنة اليت منحتها األكادميية الفرنسية وألول مرة يف تارخيها جائزة البالغة والشعر - ٥

  …اليت كانت أول امرأة متنحها األكادميية…: والوجه أن يقال
  …اليت كانت أَولَ من منحتها األكادميية يف تارخيها: أو
  …حصلت علىاليت كانت اُألوىل يف تاريخ األكادميية اليت : أو

  :ويقولون
  .وجه أمس إىل فالن حتذير للمرة األخرية - ٦

  .حتذير أخري…… وجه: والوجه أن يقال
  :ويقولون

  .مرر يده على جذع شجرته املفضلة للمرة األخرية - ٧
  .مرةً أخرية… … مرر يده: والوجه أن يقال

  :ويقولون
  .أمس عوقب فالنٌ للمرة الثالثة - ٨

  .أمس عوقب فالن مرةً ثالثة: يقال والوجه أن
  :جاء يف إحدى الدراسات عن الذخرية اللغوية - ٩
أما اللغوي فألول مرة يف تاريخ البحوث اللغوية ستكون حتت تصرفه أعظم مدونة «

وألول مرة حقيقةً سيستغلّ هذه  - ما عدا دواوين العرب اللغوية  - نصية شهدها التاريخ 
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ميكنه أن يستغل  امندمج، أي بصورة قاعدة معطيات؛ وألول مرة أيض املدونة على شكل
  …»ما فيها أينما كان

  :ليته قال: أقول
 - يف تاريخ البحوث اللغوية أول مرةوهذه  -  أما اللغوي فستكون حتت تصرفه

 واملرة األوىل… اليت يستغل فيها هذه املدونة املرة األوىلوسوف تكون … أعظم مدونة
  …فيها اليت يستغل
يف تاريخ البحوث اللغوية يوضع فيها حتت  أولَ مرةأما اللغوي فستكون هذه : أو

  . تصرفه أعظم مدونة
  : ال عيب يف قول من قال - ١٠
  .كانت تلك هي املرة األوىل اليت يترجِم فيها أديب عريب إحدى املالحم األوربية…

 )دة كذامل: ال(مدةَ كذا،  -١٣٢

) فيه الًوتعرب مفعو(كلها صاحلة للنصب على الظرفية  ظروف الزمان وأمساء الزمان
  .ا؛ صبرت دهراانتظرت مدةً؛ سرت زمن: سواء أكانت مبهمة، حنو

  .اخلميس أُسافر يوم: ، حنو)مىت(أو خمتصة صاحلة للجواب على 
شهرين/ سأغيب يومني : حنو): كم(لِـ  اأو معدودة تصلح جواب…  

  :ومما ينوب عن الظرف فينصب على أنه مفعول فيه
  .اسافرت ثالثني يوم: العدد املميز بالظرف، حنو -١
  ).اسافرت مدةَ ثالثني يوم: األصل(
  .ساعات أربعسافرت أيامٍ؛ ستةَ لزمت الدار : العدد املضاف إىل الظرف، حنو -٢
  ).سافرت مدة أربع ساعات. لزمت الدار مدةَ ستة أيام: األصل( 
  .الًطوي اوقفت زمان: ، أيالًطويوقفت : صفة الظرف، حنو -٣
ة(ما نصادف يف هذه األيام ظرف الزمان  اوكثريدوقد أُدخلت عليه الالم ،أو غريه) م .

ملثالفعلى سبيل ا. اوال أرى هلذه الالم وجه:  
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  يقولون والوجه أن يقال
 املؤمتر مدة أسبوعني/ يستمر املعرض -١

 !يستمر املعرض أسبوعني: واألوجز
 املؤمتر ملدة أسبوعني/ يستمر املعرِض -١

  .عمل فالن يف الشركة ليومني فقط -٢ .عمل فالن يف الشركة يومني فقط -٢
  .أيام ٤ى إجازة ملدة حصل فالن عل -٣ .أيام ٤حصل فالن على إجازة مدا  -٣
… : أو. مدا أسبوع… سافر يف جولة -٤

اتستغرق أسبوع /امتتد أسبوع…  
  .سافر فالن يف جولة تفتيشية ملدة أسبوع -٤

: أو… بريوت طَوال ثالثة أيام مؤمتر…  -٥
 .وقد دام املؤمتر ثالثة أيام… عقد

عقد يف بريوت، وملدة ثالثة أيام مؤمتر إشهار  -٥
  ).ة العربية للتحديث الفكرياملؤسس(

تأثريات هذا الدواء اجلانبية ضعيفة، وال  -٦
 ..اقصري اوتدوم زمن/ الًتدوم طوي

خفيفة ) كذا( التأثريات اجلانبية هلذا الدواء تكون -٦
  .وملدة قصرية) كذا(

  …اجواز السفر هذا صالح ملدة سنتني بدًء -٧ .من تاريخ إصداره اصاحل سنتني بدًء…  -٧
٨- طويلةً منصب منصب املدير العام -٨  …شغل فالن سنوات غلَ فالنٌ لسنوات طويلةش..  
 .انتخب فالن لريأس اجلمعية مدة سنتني -٩

  .للجمعية ومدته سنتان اانتخب فالن رئيس: أو
مدة سنتني، ألن  اانتخب رئيس :ال يصح

 !ليس له دميومة االنتخاب

٩- خب فالنٌ رئيسعية ملدة سنتنيللجم اانت.  

١٣٣- هام ،هِمة؛ ممهة، مهِمم 
لغة (يف كتابه  ارصين اأورد الناقد اللغوي صالح الدين الزعبالوي رمحه اهللا حبثً

  .للفائدة ا، رأيت أن أقتبس منه تعميم)العرب
  معان؛ ) هم يهم هما(للفعل الثالثي  •

: يقال. ]شائع االستعمال ذا املعىن -اهلَم - ملَصدرا[منها ما يتعلق باحلزن والقلق 
األمر همه : فاألمر ،هنزوأَح أَقْلَقَه اسم الفاعل(هام( وم، وهومهم )اسم املفعول.(  

أي ال أَهم بذلك وال : ال مهمةَ يل: يقال. ومنها ما يتعلق بالطلب والقصد واإلرادة
  .أفعله، أو ال أُريد
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: ذهب فالنٌ يف مهمة، فاملعىن: فإذا قيل. من الفعل هم مصدر ميميهنا، ) مهمة(و
  .مضى يف قَصد أو مطْلب

ولكن . مبعىن واحد) هم(والثالثي ) أَهم(الرباعي : نصت املعاجم على أن الفعلني •
لألمر الشديد، ومل ) املُهِم(ومن أجل هذا قالت العرب . زيادة اهلمزة تعين التأكيد واملبالغة

  .وهذا فَرق ما بينهما)! اهلام(يقولوا 
  :مبعنيني) اأَهم يهِم إهمام(وقد استعمل الفعل 

، أي تنادوا ألمرٍ )اسم الفاعل(تداعى القوم لمهم أو مهِمة : األمر الشديد، حنو -١
  .شديد نزل م

٢- غلك وينيكاألمر تضطلع به فيشع.  
: فإذا أردت التعبري عن األمر الذي يفوض إليك فتتوالّه وتحملُ مؤونته وتبِعته، فقُلْ

  .يف هذا االستعمال، وألصق باملعىن املراد) مهمة(، ألا أَوىل من مهِمة
  .ما يسترعي االهتمام من األمور؛ وما يدعو إىل اليقظة والتدبري: املُهِم: مالحظة

١٣٤- مييامل رداملَص 

بدأ أبدقياسي ي مبيمٍ زائدة  اهو مصدر)ميمي هوملَه، ساوبسبب لزوم هذه امليم أَو( ،
إنه آكَد من معىن  ايف املعىن والداللة على احلَدث؛ وقيل أيض املصدر األصلي ويساوي

  .املصدر األصلي
، بفتح امليم والعني وسكون الفاء، )مفْعل(على وزن  الثالثيوهو يصاغ من الفعل 

 ااعب؛ ويالزم اإلفراد والتذكري، وال تلحقه تاء التأنيث إال مسمنصر ومذْهب ومضر: حنو
  .يف رأي كثري من النحاة

  .على زِنة اسم املفعول من غري الثالثيويصاغ 
  :مناذج من املصدر امليمي املشتق من الثالثي: الًأو

ر ـ؛ مفَ)روم( = ؛ مرام )قُدوم( = ، مقْدم )غُنم( = ؛ مغنم )أَكْل( = مأكَل 
  ).دخول( = ، مدخل )فرار = (
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  :بكسر العني) مفْعل(وشذَّ فجاء على 
= (؛ موضع )وعد(= مشيب، مصري، مزِيد، موعد مبيت، جميء، مرجِع، مِسري، 

  ).ثقة= (؛ موثق )والدة(= مولد ، )وضع
  :ومما حلقَته تاء التأنيث

  .الولَد مبخلَة، مجبنة، محزنة - 
  .مخبثَةٌ لنفس املُنعمالشكر مبعثَةٌ لنفس املُفُضل، والكُفْر  - 
لكة، ؛ مخافة، مقالة، محمدة، مفْسدة، مه)حباو  امن حب يحب حب(محبة  - 
، مسعى ومسعاة، مندم ومندمة، )فَوز= (ازة ، مفاز ومف)نيل= (منال ومنالة … منصبة

رسة، ممهة، مدوابة، معاب ومعقَّةمشة، مربة، مذَمة، م…  
  :بكسر العني) مفْعلة(وشذَّ فجاء على 

  …موعظة مظْلمة معرفة، معصية، مغفرة، معيشة، مقْدرة،
مناذج من املصدر امليمي املشتق من غري الثالثي: اثاني:  

، مغنى )إقامة(قامة ، مقام وم)إجراء(، مجرى )إخراج(، مخرجِ )إدخال= (مدخل 
  …)إصابة(، مصاب )انقالب(، منقَلَب )انطالق(، منطَلَق )إغناء(ومغناة 

أمساُء الزمان واملكان املشتقة من الفعل ) مفْعل(تشارك املصدر امليمي يف وزن : مالحظة
ب ذَهب يذه: الثالثي، إذا كان مضارعه مفتوح العني أو مضمومها وصحيح اآلخر، حنو

  .مذْهب، دخل يدخل مدخل
أما أمساء الزمان واملكان من الثالثي الذي مضارعه مكسور العني صحيح اآلخر 

على حني (جيلس مجلس؛ يغرِس مغرِس : بكسر العني، حنو) مفْعل(فتصاغ على وزن 
  !).مجلَس، مغرس: املصدر امليمي من هذين الفعلني هو

 على مفاعيل؟ مىت يجمع مفعول -١٣٥
للناقد اللغوي حممد خليفة  ارصين احبثً) ١٩٧٧؛ آب ٢٢٥العدد ) [العريب(نشرت جملة 

  .وقد رأيت أن أخلَّصه لفائدته الكبرية. التونسي رمحه اهللا، عنوانه هو عنوان هذه الفقرة
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ملا ذهب إليه  اذهب كثري من النحاة القدامى إىل أن مجوع التكسري مساعية، خالفً - 
  .١٩٣٧اللغة العربية يف القاهرة سنة  جممع

جواز قياس ما مل يسمع على ما سمع، وأن املَقيس  ١٩٣٧قرر جممع القاهرة سنة  [
   ].على كالم العرب هو من كالم العرب

»ن يخطئ ميفهناك مجوع التكسري املطّردة اليت : م أن كل مجوع التكسري مساعيةتوه
، )٤/٦٣٤الوايف النحو (انظر » .للمفردات املدروسة قد يكون إىل جانبها مجوع مساعية

  .ملؤلفه عباس حسن
ملعون مالعني، مشؤوم مشائيم، فمنعوا : وجد القدماء يف املعاجم مثالني فقط •

  .القياس عليهما
: وجد بعض املتأخرين يف النصوص األدبية املأثورة عن الفصحاء أمثلة أخرى •

  …ري، مملوك مماليك، ميمون ميامنيجمنون جمانني، منكود مناكيد، مشهور مشاه
  :أربعة أنواع) مفعول(الكلمات اليت وردت على وزن  •
ال يجمع  للداللة على احلدث؛ وما كان كذلك احمض امصدريستعمل األول  -١
له، وال  هذا الرجل ال معقولَ«: ، حنو قولنا] جمع املصدر: ٥٤انظر الفقرة [  البتة
مجلودوال م ،يأي » سوروأمثلة هذا النوع نادرة. لد، وال يسارال عقل له، وال ج.  

فإذا مجعنا كلمة ). بأوالده مربوطكلّ أب : (كما يف قولنا صفةً خالصةيستعمل الثاين  - ٢
تجمع مجع : أي) بأوالدهن مربوطاتبأوالدهم، واألمهات  مربوطوناآلباء : (هنا قلنا) مربوط(

وأمثلة هذا النوع كثرية !!). مرابيط(وال جتمع مجع تكسري ، )مذكر سامل أو مؤنث سامل(سالمة 
شاعر مطبوع، شعراء مطبوعون...مسرور مسرورون، مبتور، معقود: ، منهااجد ،…  

مصطلح (مفعول : أمساء مصطلحات، أو أمساء ذوات وهيئات، حنو: الثالث -٣
ويحنحلَّةسائل فيه ماد(مواضيع، حملول ) حمور الكالم(مفاعيل، موضوع ) نحماليل، ) ة م

مكاتيب، جمهول جماهيل، مشروع ) رسالة(مولود مواليد، حمصول حماصيل، مكتوب 
مضامني، ) محتوى(مشاريع، مرسوم مراسيم، منشور مناشري، مفهوم مفاهيم، مضمون 
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مساتري، ) سر(مناسيب، مستور ) مستوى(مشروب مشاريب، معجون معاجني، منسوب 
مراجيع، ) الوشم الذي أُعيد سواده(مراكيب، مرجوع ) نوع من النعال(مركوب 

مرجوحة مراجيح، مقصورة ... [مشاحيف) نوع من الزوارق الصغار(مشحوف 
   ]…مقاصري، مطمورة مطامري

  :كلمات تدل على النسب: الرابع -٤
عرب عريب، حجاز : ينسب إىل االسم عادة بزيادة ياء مشددة يف آخره، حنو •

  …حجازي
ذو : سياف: ات تدل على النسب بغري هذه الصيغة اليائية، حنووهناك كلم •

  …ذو لنب: سيف؛ لَبان
  :تدل على النسب، حنو مفعولومثة كلمات كثرية على وزن   •

مشاهري؛ ) ذو شهرة(مناكيد؛ مشهور ) ذو نكد(جمانني؛ منكود ) ذو جنون(جمنون 
متابيع؛ معتوه، ) ذو أتباع(بوع مشائيم؛ مت) ذو شؤم(مالعني؛ مشؤوم ) ذو لعنة(ملعون 

  …خمبول، مهبول، منكور، مملوك، منحوس
  :مالحظة

ستعمل مصدرابعض الكلمات قد ت جمع( احبتفالنٌ ال ميسور له؛ أو صفة : ، حنو!)فال ت
  ).مجع مذكر سامل(هم ميسورو اللقاء  ←هو ميسور اللقاء: حنو!) فتجمع(خالصة 

فاملهم يف مجع ). مياسري(ذي يسار فتجمع مجع تكسري على أما إذا أردناها نسبة مبعىن 
  .مفعول أو عدم مجعه على مفاعيل هو الداللة يف االستعمال

ومكاسري، فإن انتظار الصحة  اسيروا إىل اهللا عرج«): ٢/٥٧نفْح الطِّيب (جاء يف [
  ]».بِطالة

مجع الوصف ملذكَّر غري «عن قياسية ) ٥٣الفقرة ( امن املفيد أن أذكّر مبا ورد سابقً
مأكول مأكوالت، مشروب : يقال. ومن الوصف اسم املفعول. باأللف والتاء» العاقل

خمطوطات، مسروقات  ،مشروبات، ملبوسات، مزروعات، حمفوظات، ممنوعات
  …منشورات، إخل
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 آتى يؤايت مؤاتاةً - آتى يؤيت إيتاًء  -١٣٦

  :ومن املعلوم. علَ وفاعلَأَفْ: يف العربية أفعال حتتمل صيغتها وزنني
  ، الًيفْعلُ إفْعا ←أفعلَ: أن مضارع الوزن األول ومصدره مها
  .يفاعلُ مفاعلةً ←فاعلَ: وأن مضارع الوزن الثاين ومصدره مها

 -اس إيناسآنس يؤنِ - يؤاجِر مؤاجرةً  آجر -  اآجر يؤجر إجيار: من هذه األفعال
  …آنس يؤانس مؤانسةً

  :مثة أفعال شبيهة باملذكورة، ولكن هلا وزن واحد فقط :مالحظة
إن صيغة (؛ آوى يؤوي إيواًء؛ آىل يؤيل إيالًء اآمن يؤمن إميان: ، مثل)أَفْعلَ(إما 

أَولَى يويل : تطابق صيغة مصدر الفعل - أَقْسم/ الذي يعىن حلَف  - مصدر هذا الفعل
  )…اأَواله اهتمام: ؛ أوامعروفً اأوىل فالن: يقال! إيالًء

  …آخى يؤاخي مؤاخاةً - آسى يؤاسي مؤاساة: مثل) فاعلَ(وإما 
إىل أن مثة وزنني للفعل؛ وبعضها  اومما يستوقف النظر أن معاجم اللغة ال تشري غالب

  .سنشرح هنا معاينَ كلِّ فعلٍ على حدته! يشرح الفعلني حبيث تتداخل معانيهما
  !آت: أَفْعلْ: ؛ صيغة األمر!)أصله أأتى مزتني(يؤيت إيتاًء ) أفعلَ(آتى : الًأو
 ]قَالَ لفَتاه آتنا غَداَءنا  [ :العزيز التنـزيلويف . جاء به إليه: آتاه الشيَء - ١

  ].٦٢: الكهف[
٢ -العزيز التنـزيلويف . أعطاه إياه: الشيَء اآتى فالن:  
] يني الدا فنا آتنبةً رنسح ةري اآلخفةً ونس٢٠١: البقرة[ ]ا ح[  
]  نياكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمآت١٧٧: البقرة[ ]و[ 
]  قَّهى حبذَا الْقُر آت٢٦: اإلسراء[ ]و.[ 
] اها آتمم قفنفَلْي قُهرِز هلَيع رقُد نمو  ٧: الطالق[ ]اللَّه[ 
    .أداها، دفَعها: آتى الزكاة - ٣
  ».فكافئوه امن آتى إليكم معروفً«: ويف احلديث. ساقه إليه: آتى إليه الشيَء - ٤
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لَ(آتى : اثانيفاع ( ؤاتاةيؤايت م)لْ: ؛ صيغة األمر)أصله أاتىفاع :آت!  
١- خري النساء املؤاتية «: احلديث ويف. وافقه وطاوعه وجاراه: على األمر اآتى فالن /

  ».املواتية لزوجها
  » .وهذا أمر ال يواتيين. فالنٌ كرمي املواتاة مجيل املواساة: تقول«): أساس البالغة(ويف 
  !ال تؤاته على معصية: يقال
٢ - فالن تالفُرصة اآت : تحنله/ س تضرع.  
٣ - جازاه به: بكذا اآتى فالن.  

وِتاًء اتاه على األمر يواتيه مواتاةً وو: اليمن ال يهمزون هذا الفعل فيقولون أهل: اثالثً
  )].فعال(زِنة [

 )١(رئيسي  -رئيس -١٣٧

  :للشيخ مصطفى الغالييين) جامع الدروس العربية(جاء يف كتاب 
فقد وصفته ذه ) هذا رجلٌ بريويتّ(يف النسبة معىن الصفَة، ألنك إذا قلت « -  أ
  »...، ففي النسبة إليه معىن املبالغة يف الصفةكان االسم صفةًإن ف. النسبة

  .إىل االسم وإىل الصفة) أو النسب( النسبةإذن جتوز 
، )قيهذا رجلٌ دمش: (الًفإذا قلنا مث. االنتماَء أو الصلة أو االرتباطيفيد النسب  -  ب

  ).دمشق(ينتمي إىل املنسوب إليه ) دمشقي(فاملعىن أن املنسوب 
، وهلذا حليبـيب عجيين، وذاك سائل هذا مركَّ: (فإذا قلنا: اأحيان الشبهكما يفيد 

حريري وأن السائل )أو يشبه العجني(العجني صفات ، فاملعىن أن للمركّب )الطفل جِلد ،
  ...ل كاحلريريشبه احلليب، وأن جلد الطف

الشريف، وسيد القوم، : تعىن يف داللتها اللغوية األصل صفةيف ) رئيس( كلمة  - ج
                                                

كتـاب  (مناقشات أعضاء جممع اللغة العربية بالقاهرة، الواردة يف  استفدت عند إعداد هذا البحث من) ١(
 .؛ غري أين عاجلت املسألة من زاوية خمتلفة جدا١٩٧٧اجلزء األول الصادر سنة ) األلفاظ واألساليب
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الشخص  - على سبيل التشبيه  - لذا يوصف ا . أي من له الصدارة والتقدم على سواه
  .الشيخ الرئيس ابن سينا: قالوا اوقدمي. املُربز يف علمه أو فنه أو فضله

ففي . يء الذي ينزل من غريه من األشياء منزلة السيد من قومهكما يوصف ا الش
القلب، والدماغ، : هي(اجلسم البشري أعضاٌء ال يعيش اإلنسان بفقد واحد منها 

  ).األعضاء الرئيسة(بأا  اوقد وصفت قدمي) والكبد، والرئتان، والكليتان
عنصر رئيسي، وظيفة : لما نصادف يف كتابات املُحدثني عبارات مث اكثري - د

ويخطِّئ بعض النقّاد هذا االستعمال، أي الوصف ... رئيسية، شخصيات رئيسية، اخل
  !، قائلني بأن التعبري ال يصح إال بدون ياء النسب املشددة)رئيس(بصيغة النسب إىل 

مل يرد يف الكتابات القدمية، وأن ) رئيسي(أما حجتهم يف ذلك فهي أن الوصف بـ 
  !فالدمشقي هو غري دمشق، مثلما أن امللكي هو غري املَلك. ملنسوب خيتلف عن املنسوب إليها

، لألشخاص عادةً الَقَباتسع يف العصر احلديث، وصارت ) رئيس(بيد أن استعمال كلمة  -  ه
رئيس الدولة، رئيس اجلمهورية، رئيس جملس : يدلُّ يف االستعمال على منصب أو وظيفة؛ من ذلك

  ...خلإوزراء، رئيس احملكمة، رئيس اجلامعة، ال
يف العصر احلديث  - ، فصارت غَلبت عليها االمسية) رئيس(وبعبارة أخرى، الصفة 

: فنقول مبعرفةبدليل أننا نصفُها ) اتكسبها تعريفً(، إضافتها معنوية اجلامدكاالسم  - 
  .جديد الـرئيس الدولة 

ال يوصف به إال إذا لَحقته ياء ) ي ال يؤول مبشتقالذ(ومن املعلوم أن االسم اجلامد 
  ).١٣٩انظر الفقرة ! (النسب املشددة

: يف أصل معناه، بأن يقال) رئيس(يصح النسب إىل «ويف رأي النقّاد املتشددين 
)أي صادر عن الرئيس) مرسوم رئيسي« !]لكن هذا غري . ]كما يقال مرسوم ملكي

  ...مرسوم مجهوري، أو مرسوم رئاسي: ف أن يقالمألوف البتة، واملألو
أن  -)مرسوم ملكي(و) مرسوم رئيسي(من التقابل بني  -ويترتب على رأي النقّاد 

  .ا، وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه آنفً)ملك(وصار يقابل لفظ  اجنذب إىل االمسية) رئيس(لفظ 
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ذوات ... خلإهات، لكن احلياة حافلة باألشخاص واألشياء واألفكار واالجتا -و
وكلٌّ منها ذا ينتمي . األمهية اخلاصة يف باا أو التميز على أشباهها، أو التأثري يف سواها

وللداللة على ذلك يستعمل احملدثون الوصف بصيغة . ويأخذ حبظٍّ منه) رئيس(إىل مفهوم 
  .الرئيسية) الشخصيات، أو العناصر، أو االجتاهات: (النسب، فيقولون

فإنه يقصد إىل أن ينسب إىل العنصر ) رئيسي(بأنه ) العنصر(حني يصف الكاتب و
هذا عنصر : (فإذا قال). انظر الفقرة ب(على جهة التشبيه ) رئيس(صفات املنسوب إليه 

منزلة الرئيس ممن يليه يف عناصر املوضوع ، عنى أن العنصر ينزل من )رئيسي يف املوضوع
و إمنا يريد تشبيه العنصر يف مكانه من العناصر األخرى بالرئيس يف فه. الترتيب مكانةً

  .مكانه، وهو مكان الرئاسة والتصدر

وال هذه قد استقرت يف داللتها املشار إليها؛ ) رئيسي(واجلدير باملالحظة أن صيغة 
من جمموعة من  اجزًء) عنصر، عضو، شخصية(إال إذا كان املوصوف  يصح استعماهلا

سوغ فيه استعمال  اقرار ١٩٦٨وقد أصدر جممع اللغة العربية بالقاهرة سنة . جنسه
  ).رئيسي(الوصف 

 إىل مجع التكسري، وإىل ما جمع باأللف والتاء من األعالم النسبةجواز  -١٣٨

  :القرار اآليت ١٩٣٧القاهرة سنة  أصدر مجمع اللغة العربية يف
املذهب البصري يف النسب إىل مجع التكسري أن يرد إىل واحده، مث ينسب إىل هذا «
  ».، كإرادة التمييز أو حنو ذلكينسب إىل لفظ اجلمع عند احلاجةويرى امع أن . الواحد

حيان أَبين وأدق يف التعبري عن فقد رأى اْمع أن النسبة إىل اجلمع قد تكون يف بعض األ
لذا عدلَ عن مذهب البصريني القائلني بقَصر النسبة على املفرد، . املراد من النسبة إىل املفرد

صني يف إباحة النسبة إىل اجلمع توضيحاإىل مذهب الكوفيني املترخ اوتبيينبأن املسموع  ا، علم
  .وفيما يأيت مناذج شائعة. ري قليلعن العرب من املنسوب إىل مجع التكسري غ

  - نسبةً إىل األنصار أهل مدينة الرسول: أنصاري r الذين ناصروه حني هاجر إليهم.  
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 - ذه النسبة غري : الثعاليب رفنسبةً إىل ثعالب، وهي قبائل من العرب شىت؛ وقد ع
  .واحد
 - وف: اجلواليقير أو غريمها،  نسبةً إىل جواليق مجع جُِوالق، وهو وعاء من صعأو ش

  .ه٥٣٩لقب عالمٍ لُغوي تويف ببغداد سنة ). وهو عند العامة شُوال(كالغرارة، 
 - لوكيالًيقال مث: م : ملوكي/ لباس يليق بامللوك: طعام.  
 - الًيقال مث: مالئكي :مالئكي هكوجه املالئكة: وج!  
  .نظام عشائري: يقال. نسبة إىل عشائر: عشائري - 
 - بِية: يقال. هو بائع الكُتب: كُتبيوق الكُتالس.  
 - أحيائي: يقال. نسبة إىل أحياء: أحيائي معال.  
 - تويف (وهو لقب حممد حسن باقر . هو من يصنع اجلواهر أو يبيعها: اجلواهري
  ).من فحول شعراء القرن العشرين(؛ ولقب الشاعر مهدي اجلواهري )ه١٢٦٦
 - من يصنع السكاكني أو يبيعهالقب : سكاكيين.  
  .لقب من يصنع الصناديق أو يبيعها: صناديقي - 
 -  حايبابة(أما الصحجمع على صوي (عليه الصالة والسالم مؤمن ن لقي النيبافهو م 

  .به ومات على اإلسالم
 -  راب(وأما اَألعرايبجمع على أَعفهو أحد سكان البادية) وي.  
و املنسوب إىل العرب، وهم أُمةٌ من الناس كان منشؤها شبه جزيرة وأما العريب، فه - 
  .العرب

  !ليست مجوع تكسري صحابة وأعراب وعرب: فاأللفاظ
عقد مؤمتر . معرِض دمشق الدويل/ مطار: يقال): نسبة إىل الدول(العاملي : الدويلّ - 
  ...دويلّ

هلا من اجلامعات األهلية  اجامعة دولية، متييز: ليقا. الدولةاملنسوب إىل : الدويل[
  ].اخلاصة
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أجاز فيه النسب إىل ما جمع باأللف والتاء  اأصدر جممع القاهرة قرار ١٩٧٤ويف عام 
  .وما جيري جمراها، دون حذف األلف والتاء من األعالم

  .هي النسبة إىل من امسه السادات: فالسادايتّ
  .لنسبة إىل من امسها عطياتهي ا: وعطيايتّ

وكذلك ما جيري جمرى األعالم من أمساء األجناس واحلرف واملصطلحات، مما يدلُّ 
من اللّبس إذا حذفت  اوذلك فرار... الساعايتّ، واآلاليتّ، واملخلّاليت: على معين، مثل

  .األلف والتاء عند النسب
 -على عالئق، وتجمع -  اتكسري – تجمع الًمث) عالقة(من املعلوم أن كلمة 

ب إىل مجلة عالقات قيل. على عالقات - اتصحيحسالن فإذا أُريد :عالئقي ! إذ ال يصح
  !لعدم انطباق القرار امعي عليها) عالقات( النسب إىل 

  مراجع البحث
  .، لعباس حسن٧٤١- ٤/٧٢٤النحو الوايف  - 
  ).ت جممع القاهرةمن مطبوعا( ٢/٩٠كتاب يف أصول اللغة  - 
  ).من مطبوعات جممع القاهرة( ٤/٦٩٨كتاب يف أصول اللغة  - 

 االسم اجلامد، مىت يصح النعت به؟ -١٣٩

، كاسم الفاعل، واسم امشتق اامس أن يكون) الوصف/ الصفة( النعتاألصل يف 
هذا . هذا حلٌّ مقبولٌّ. جاء الرجلُ ااهد: ، والصفة املشبهة، واسم التفضيل، حنواملفعول

عظيم ممن غريه. عال بطلٌ أشجع ة. خالدليوقد يكون مجلة امسية أو فع.  

  :، وذلك يف تسعِ صورٍ، منهامبشتق الًمؤو اجامد اامسوقد يكون 
 الًرأيت رج. كاألسد ا، أي شجاعاأسد الًرج قابلت: ، حنوتشبيهما دلَّ على  - ١

ان رج. كالثعلب الً، أي حمتااثعلبجالًكان الس شحاوكالوحش ا، أي قاسي.  
  :، بشرطاملصدر - ٢
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  .)٢(امذَكَّر )١(اأن يكون مفرد -  أ
  .أن يكون مصدر فعلٍ ثالثي -  ب
  .اأالّ يكون ميمي -ج

باملصدر أبلغ يف أداء الغرض من النعت باملشتق، وإنه ويقول علماء البالغة إن النعت 
يف  اوقد ورد كثري). أو من باب جماز احلذف أو ااز املرسل(يكون من باب املبالغة 

  : العزيز ويف غريه التنـزيل
· ) ...عنا قرآنما ساإن بجاع( ] ن١اجل[ا، أي عجيب.  
  .ا، أي كثري]١٦ن اجل[ )اغَدقًَألسقيناهم ماًء ... َ( ·
· )عذاب لُكْهسه يبكْرِ ررِض عن ذعن ياوم دعأي شديد املشقة]١٧اجلن [ )اص ،.  
  .، أي كاذب]١٨يوسف [ )كذبٍوجاؤوا على قميصه بِدمٍ ( ·
·  هودهؤالء شقدأي صادقونص ،.  
·  نعندي لَبلْبحلوبحأي م ،.  
  .طموحات شعبه وأمانيه) املشري إىل/ الدالُّ على (ز إىل أي الرام: الرمزالقائد  ·

  :الذي لَحقَته ياء النسب املشددة، حنواالسم اجلامد  - ٣
  .هذا رجلٌ حلَبِي، أي منسوب إىل حلَب

                                                
عدلٌ هذا قاضٍ : إال إذا غلبت عليه الوصفية لكثرة استعماله نعتا فيجوز تثنيته وجمعه، حنو) ١(

  )أي عادلة( عدلٌهذه قاضيةٌ ) عادل أي(
  ).أو عدالن(هاتان قاضيتان عدل  ).أو عدالن(هذان قاضيان عدل 
 ).أو عدول(هؤالء قاضيات عدل ). أو عدول(هؤالء قُضاة عدل 

  ...شفقة، رحمة، حنو إالّ إذا سمع بالتأنيث أصالً) ٢(
  !).فالنة ال تنون. (ثقةٌ فالنةُ امرأةٌ). به(، أي موثوق ثقةٌفالنٌ رجلٌ 
 مةٌهذا طبيبحرأي رحيم ، .  

 .، أي عالم ثَبتحجةٌفالنٌ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٢٢٦ -  
 

  .]!هذا قَمع وحش: ال يقال[. هذا قَمع وحشي، أي نسبت إليه صفة قسوة الوحش
هو«: الَت الشهريةجاء يف إحدى ا والتسامح إن احلوار  شراملبدأ األساسيف عالقات الب.«  

يف رفع الدراما  العامل األساسيأما شركات اإلنتاج فهي «(!):وجاء يف املقال نفسه
  ».السورية ويف أزمتها اليوم

 وقبل إبداء الرأي يف هذا! املبدأ األساس: لينعت به اليس مصدر) األساس: (أقول
  .يف معاجم اللغة) أساس(و) مبدأ(التركيب، لننظر يف بعض معاين كلميت 

  .منطَلَقُه؛ قواعده األساسية اليت يقوم عليها وال خيرج عنها -أَولُه؛  :مبدأ الشيء
  .قواعده األساسية: مبادئ علم امليكانيك: الًيقال مث
  : األساس

  .قاعدة البناء اليت يقام عليها - 
  .أساس الفكرة، وأساس البحث: ؛ ومنهومبدؤه كل شيءأصل  - 
 - ال غىن عنها للناشئاخلربة العلمية والعملية اليت : التعليم األساسي.  

  .العالقات بني البشر مها أساساحلوار والتسامح : لذا فالوجه أن يقال
لدول فاملبدأ األساسي يف التعامل بني ا. القاعدة األصلية: فمعناه )املبدأ األساسي(أما 

  .، هو االحترام املتبادل وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية لآلخرينالًمث
  .لرواية متثيلية، هي الفكرة األصلية اليت انطلقت منها الرواية )الفكرة األساسية(و

الذي جاء يف املقال، فهو تركيب سليم يفهم منه نسبة ) العامل األساسي(وأما التركيب 
  ...عوامل رفع الدراما السورية أحدصفات األساس إىل 

): العامل الذي ال غىن عنه(يف سياقٍ آخر مبعىن ) العامل األساسي(ولكن ميكن استعمال 
  .العامل األساسي يف النمو االقتصادي لدولة ما هو التخطيط السليم ومتابعة تنفيذه: حنو

  )...يالثانو(، أي خبالف )جوهري(مبعىن  اأيض) أساسي(ويستعمل الوصف 
  .مبادئه أو أصوله اجلوهرية: أساسيات املوضوع: يقال

  ...العامل اجلوهري؛ العامل الذي ال غىن عنه: العامل األساسي
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 بلْ -١٤٠

  :أداةٌ تكون): بل(
  ):أي ما ليس مجلة( على املُفْردحرف عطف إذا دخلت  - أ
قال زهري : (إىل شيٍء آخر، حنو للعدول عنهفإذا سبقها كالم مثْبت أو أمر، كانت  - ١

انثرعرجاء سعيد، بل خالد(، )ا، بل ش( ،)عراقل شا، بل نثر( ،)ماًء، بل حليب شرباا.(  
تثْبِت تقَرر ما قَبلها و: )لكْن(لالستدراك مبعىن وإذا سبقها نفْي أو نهي كانت  -٢

ال نزور ). (ما زهري خطيب بل شاعر(، )ا، بل قُطْناما زرعت قمح: (خالفه ملا بعدها، حنو
بل الصديق ،جاه(، )العدو صاحبالًال تمصادقِ األمحق، بل العاقلَ( ، )ا، بل عالال ت.(  

، )ليس(احلجازية العاملة عمل ) ما(أو  )ليس(بـ  امنفيوإذا كان الكالم قبلها  - ٣
خرب ملبتدأ حمذوف : ، كاتب)، بل كاتباليس خالد شاعر: (، حنووجب رفْع ما بعدها

  ).، بل مالكاما هذا بشر). (د، بل جمتهالًما سعيد كسو). (هو( تقديره 
  ):ال املُفرد( على اجلملةحرف ابتداء، إذا دخلت  - ب 
١ - فيد حينعليه مبا بعدها، حنو إبطال افت أم يقولون به (: املعىن الذي قبلها والرد

ةٌ، بل جاءهم باحلقشجاع، بل هو جبان: قيل). (٧٠ /املؤمنون( )جِن فتكون هنا )زيد ،
   ).اإلبطايللإلضراب (

 آل[ ] وال تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ [
  ].١٦٩: عمران
 ].١٥٤ :البقرة[ ] وال تقُولُوا لمن يقْتلُ في سبِيلِ اللَّه أَموات بلْ أَحياٌء ولَكن ال تشعرونَ [
] رش وهبسحاال ت  لَكُم ريخ ولْ هب ١١: النور[ ]لَكُم.[ 

  : قال عمر بن شأس
  لَسنا منوت على مضـاجعنا 

 

  بالليل، بل أدواؤنـا القتـلُ   
 

٢- طَل، حنو االنتقال اوتفيد حينباألول وال ي قَضنآخر، فال ي إىل معىن من معىن:  
] ت نم أَفْلَح لَّىقَدفَص هبر ماس ذَكَركَّى وا _ زيناةَ الديونَ الْحرثؤلْ تب [ 

  ).لإلضراب االنتقايل(، فتكون هنا ]١٦- ١٤ :األعلى[
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وهذا يشهد بأنَّ القرآنَ، بل هاتان السورتان من أعظم «: قال ابن قَيم اجلَوزية
  ».أعالم النبوة

. حرف عطف: بل). خالد متعلم، ال بل عاملٌ: (كيد، حنوللتو) بل(قبل ) ال(قد تزاد 
)زهري عتوالطمأنينة اما ود اُألنس تعسفره، ال بل ود حرف ابتداء: بل). يوم.  

. االستدراك مع اإلضافة) بل و(فتفيد هذه األداة اجلديدة ) بل(بعد ) الواو(قد تزاد 
جري، وتتابع استعماهلا يف كل القرون وقد استعملها األقدمون منذ القرن الثاين اهل

ليست من كالم  - ملا جاء يف املعجم الوسيط اخالفً - فهي. الالحقة حىت أيامنا هذه
  ):اتقريب ه١٩٥تويف سنة (جاء يف ديوان أيب نواس ! املُحدثني

  ما حجيت فيمـا أتيـت ومـا   
 

  ،يل لريبـذْري؟  بل وقَومـا ع  
 

سينا، وابن رشد، واآلمدي، وابن خلدون، وابن واستعملها ابن الرومي، وابن 
  .اجلزري، وكثري غريهم

  : فتفيد الردع والزجر املوجه إىل ما قبلها، مثل) بل(قبل ) كالّ(جتيء 
 )ال يخافُونَ اآلخرةَ بلْ كَالّ _منشرة  ابل يريد كلُّ امرِىٍء منهم أن يؤتى صحفً( 

  .م عما أرادوهردع هل. ]٥٣ :املدثر[

  .)١()بِر الوالدين ثاين أفضل األعمال: (صحة قولك -١٤١

ويف هذا » .مدينة مومباسا ثاين أكرب مدينة يف كينيا«: جاء يف إحدى االت
  !second largest : وهو من جنايات الترمجة احلرفية!). ثاين أكرب(التركيب نظر 

، تعين أن نكرة مفْردة تضاف إىل حني ]الًأكرب، مث[) أَفْعل(إن صيغة التفضيل 
املفضل املوصوف ا حيتل املرتبة األوىل من حيث الكبر؛ وهذا يقتضي أالّ يشاركه يف 

بعبارة أخرى، ليس هناك  .أكرب: ذه الصفة وحيد متفردهذه املرتبة شيء آخر، فهو 
  .يزيةملا يقال يف اإلنكل اخالفً... أول أكرب وثاين أكرب، وثالث أكرب

                                                
 .١٢٣هذه الفقرة تكْمل الفقرة ) ١(
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  .مدينة مومباسا هي الثانية بعد أكرب مدينة يف كينيا: لذا فالوجه أن يقال
  .يف كينيا امدينة مومباسا هي الثانية كبر: أو

، ا، يكون املفضل مثىن أو مجعمجعٍ نكرةأو  مثىن نكرةإىل ) أفعل(وحني تضاف صيغة 
  .هذان أفضلُ رجلني؛ ااهدون أفضلُ رجال: حنو

، ففي هذه احلالة ميكن أن يكون املفضل معرفةإىل ) أفعل(إذا أُضيفت صيغة أما 
امفرد أفضل / هم / مها / هي / هو : ذلك أنه يقال! اأو مثىن أو مجع نالقومه.  

، امجع، أو امفرد الً، ميكن أن تعين مفضالًمث) أكرم الرجال(وعلى هذا فإن عبارة 
  :فإذا قلنا. السياقحبسب ما يقتضيه 

احامتٌ أكرم الرجال، كان املفضلَّ مفرد .  
ويف هذه . ، وعلي واحد منهمامجعل علي من أكرم الرجال، كان املفض: وإذا قلنا

حامتٌ أكرم : فيمكن أن نقول. املفضلة) أو األشياء(ميكن وضع ترتيب لألشخاص  احلالة
  .خلإ... أكرم الرجالالرجال، وعلي ثاين أكرم الرجال، وسعيد ثالث 

 :يف تفسري قوله تعاىل) ه٦٥٤/٧٤٥(أليب حيان النحوي ) البحر احمليط(جاء يف 
)نسنا اإلنسان بوالديه حيصالوالدين [: ]٨ :العنكبوت[ )...اوو ثاين أفضل إذ كان بِر

 )١(،الصالة على ميقاا«:r ، إذ يف احلديث الصحيح، أي األعمال أفضل؟ فقالاألعمال
: r ، إذ قالثاين أكرب الكبائر، وإن كان عقوقهما »مث بِر الوالدين: مث أي؟ قال: قال
  ]».اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين )٢(أال أُنبئكم بأكرب الكبائر؟«

 املثابة، مبثابة -١٤٢
) مكانة، منزِلة(مبعىن ) املثابة(استعماالت عصريةً لكلمة  ٦٥كنت أوردت يف الفقرة 

عليها استناد املعجم الوسيط(إىل معىن هذه الكلمة الذي أورده  اواعترضت.(  

                                                
 .إذن، الصالة أفضلُ األعمال، وبِر الوالدين ثاين أفضلِ األعمال: أقول) ١(
) ٢+ (اإلشراك باهللا) ١: (واحدةكبريتان، ال كبرية ) أكرب الكبائر(واضح من السياق أن ) ٢(

 .عقوق الوالدين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٢٣٠ -  
 

  :وقد تبين يل أين لست أول املعترضني، إذ سبقين
  ).أزاهري الفصحى(عباس أبو السعود يف كتابه  - ١
  ).معجم األخطاء الشائعة(حممد العدناين يف - ٢
الدمشقية بتاريخ ) لثورةا(صالح الدين الزعبالوي يف كلمة نشرا جريدة  - ٣

٢/١٠/١٩٨٣.  
  . املعجمية ال تسوغ االستعمال املعترض عليه وسبب االنتقاد لدى اجلميع، هو أن املعاينَ

الذي ) املعجم الكبري(كما جاء يف مقدمة اجلزء األول من  -واحلقيقة اليت ال شك فيها
ليست مقصورةً على ما جاء يف املعجمات  العربية(هي أن  -يصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة

  .) وحدها، بل هلا مظَانُّ أخرى جيب تتبعها واألخذ عنها، ويف مقدمتها كتب األدب والعلم
وبالفعل وقفت يف أثناء مطالعايت لبعض ما قاله أو كتبه عدد من البلغاء والفصحاء، 

رِد يف املعاجم، وهذا ما يوجِب إدخال بِمعان، منها ما مل ي) املثابة(على استعمال كلمة 
  .املعاين غري املعجمية يف املعاجم احلديثة

جمتمع الناس، امللجأ، املَرجِع، املنزل، موضع حبالة : املثابة«): املعجم الكبري(جاء يف 
  ).الثواب= للطاعة، أي املَثُوبة ( » .الصائد، اجلزاء
  .منتهى تجمع مائها: ، أي»مبلغ جموم مائها: مثابة البئر«: وجاء فيه

: أي ]١٢٥: البقرة[ ]مثَابةً للناسِ وأَمناً وإِذْ جعلْنا الْبيت[ :العزيز التنـزيلويف 
رجعتفسري اجلاللني(يثوبون إليه من كل جانب، كما جاء يف  ام.(  

 ابلغها أن األحنف قال شعر: ويف حديث عائشة«): مجم/لسان العرب (وجاء يف 
سبحان اهللا، لقد استفرغَ حلْم األحنف هجاؤه إياي، أَلي كان يستجِم : يلومها فيه فقالت

عن الناس، فلما صار إليها سفه، فكأنه كان يجِم  اسفَهِه؟ أرادت أنه كان حليم مثابةَ
  ».سفَهه هلا، أي يرحيه وجيمعه

أَلي كان يترك سفَهه يتجمع : فاملعىن. كه يتجمعتر: أَجم املاَء وحنوه يجِمه: أقول
 هعمتجه(حىت صار مهذا اهلجاء؟) مثابت  
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ومن املعلوم أن األحنف بن قيس اشتهر باحللم، وأن كالم أم املؤمنني قيل يف القرن 
  !اهلجري األول

يف منشورة ، وهي )ه٤٢١تويف (للمرزوقي ) ألفاظ الشمول والعموم(وجاء يف رسالة 
إبراهيم السامرائي، مكتبة  .بتحقيق د) رسائل ونصوص يف اللغة واألدب والتاريخ: (كتاب

  :١٣٠املنارة، الزرقاء، األردن، يف الصفحة 
: قوله لو قال مبثابة )السارق والسارقة فاقطعوا أَيديهما(: بداللة أن قوله تعاىل... «

  ».من سرق فاقطعوا يده
يف مبحث  )ه٤٧١(لإلمام عبد القاهر اجلرجاين ) دالئل اإلعجاز(وجاء يف كتاب 

  ):مواضع التقدمي والتأخري(
) زيد(كنت قد أنكرت أن يكون ) تضرب؟ اأَزيد: (فإذا قلت«: ١٢١يف الصفحة  -

  ».أن يجترأ عليه ويستجاز ذلك فيهمبوضع  أن يضرب، أو مبثابة
  ».ما يضير مبثابة الذباب جعله كأنه قد ظن أن طنني...«: ويف الصفحة نفسها -
  »...أن تقول بِمنزلةكان يف التناقض ... فلو قلت...«: ١٢٥ويف الصفحة  - 
أال ترى أنّ من املُحال أن تزعم أنّ املعىن يف قول ... «: ١١٨ويف الصفحة  - 

يفعل ذلك،  مبثابة منأنه أنكر أن يكون )... أخترج يف هذا الوقت؟: (الرجل لصاحبه
جييء منه ذاك نومبوضع م...«  
  .مبوضع، مبنزلة، مبكانة، مبرتبة: مبعىن) مبثابة(يستعمل  البالغة إمامأن  نالحظ

البن عطاء السكندري ) تاج العروس، احلاوي لتهذيب النفوس(وجاء يف كُتيب 
  »...العني مبثابةفالقلب «: ٥٣، يف الصفحة )ه٧٠٩(

أُوقد يف البيت نار صعد الدخان إىل السقف، فإذا  مبثابةفالقلب «: ٥٤ويف الصفحة 
  ».السقف فَسوده، فكذلك دخان الشهوة إذا نبت يف البدن صعد دخانه إىل القلب فَسوده

  : ١١٢، يف الصفحة )ه٧٤٥(النحوي  األندلسي أليب حيان) البحر احمليط(وجاء يف 
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عند  اممنوع - بةاملثاواحلجة له وعليه مذكورة يف علم النحو؛ وما كان ذه ... «
حمل عليه كالم اهللا تعاىل - حذفُه عند اجلمهور ابعضهم، عزيزينبغي أالّ ي.«  

  : ٦٧٣، يف الصفحة )ه٧٥١(البن قَيم اجلوزية ) بدائع الفوائد(وجاء يف كتاب 
  »...بين زرعه وبني املاء ثلمة يدخل منها املاء مبثابة منإال  ]اإلنسان[وما هذا ...«

استعملت يف اللغة الفصحى ) مثابة، مبثابة(بالشواهد املذكورة أن كلمة يستبني 
  ...زلة، املكانة، املرتبة، كاف التشبيهـاملرجع، املن: مبعىن

مقبول؛ ويتحقق القارئ  ٦٥إن ما سبق ال يعين أن مجيع ما اعترضت عليه يف الفقرة 
  !صحةَ هذه النتيجة إذا أعاد النظر يف تلك الفقرة

 ...)القانون/ حتت طائلة احلجز : (... تقُلْ ال -١٤٣

  :قولُهم) لسان العرب وغريه(مما جاء يف معاجم اللغة 
  .الفضل والقدرة، والغىن، والسعةُ، والعلُو: الطَّول والطائل والطائلة

  :يقال. النفع والفائدة: أصل الطائل
  .ة؛ ال فائدة ترجى منهإذا مل يكن فيه غَناء ومزِي) هذا أمر ال طائل فيه( -
  .أي بفائدة) مل يظفر منه بطائل( - 
  .يقال للشيء اخلسيس الدون) ما هو بطائل( - 
  .أي كثرية غزيرة) أموال طائلة( - 

ةٌ : اولكن يقال أيضرالثأر: الترة(بينهم طائلة، أي عداوةٌ وت.(  
ه الكلمة يف االستعمال كما نرى، ال صلة بني معىن الطائلة يف اللغة، وبني املراد من هذ

  !الترمجة احلرفية -على األرجح - ومصدر اخلطأ. اخلاطئ الشائع
يقال يف ) ممنوع وقوف السيارات حتت طائلة احلجز: (، مقابل العبارة الشائعةالًفمث

فإذا أُريد بيان . ما تكون هذه الكلمة كافية يف التحذير اوغالبNO PARKING .: اإلنكليزية
  :املخالفة، يقال يف اإلنكليزيةما يترتب على 

Under penalty of... ) ظْ كلمةالحunder :حتت .(!  
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  :ويقال يف الفرنسية
Sous peine de ... ) ظْ كلمةالحsous :حتت.(!  
  : !).من الضروري رسم إشارة التنبيه! (ممنوع وقوف السيارات: فالوجه أن يقال

  :س، فيمكن أن يقالوإذا كان هذا التحذير غري رادع لبعض النا
  ! ، ويتعرض املخالف للعقوبةممنوع  وقوف السيارات - 
  ! ال تقف سيارتك هنا، و إالّ تعرضت للحجز -  :أو
  !وقوف السيارة هنا يعرضها للحجز -   :أو

  :ويف مقامٍ آخر ميكن أن يقال
  !...ال تفعلْ كذا و إالّ عاقَبك القانون - 
  .]!يطالُك: ال[! إالّ فالقانون يطُولُكال تفعل كذا، و  - 

 هذا آخر خمسِ معارك: أو!) خامسة معركة: ال(هذه خامس معركة  -١٤٤
  للرافعي والعدناين: تعقيب على قولني

مساٌء يوصف ا؛ وتصاغ من ، وهي أاألعداد الترتيبية ١٠٦عاجلت الفقرة  -١
أما . للمؤنث) فاعلة(للمذكر، و) فاعل(على وزن ) من اثنني إىل عشرة(األعداد املفردة 

ما والعدد الترتييب يصف . للمؤنث) أُوىل(للمذكّر، و) أَول(فيقابله الوصف ) واحد(العدد 
يث والتعريف موصوفه من حيث التذكري والتأن يطابقليدلّ على ترتيبه، وهو  قَبله

  .فصلٌ رابع، قناةٌ ثانية؛ الباب السابع، الطبعة اخلامسة: الًوالتنكري، فيقال مث
  :حملمد العدناين) ٨٦/معجم األخطاء الشائعة (جاء يف  - ٢
؛ ألن خامسة معركةهذه : والصواب. انتصر فيها جيشنا خامس معركةهذه : ويقولون«

  ».إىل املعدود اوالتأنيث، سواٌء أكان صفة، أم مضافًالعدد الترتييب يطابق املعدود يف التذكري 
املضافة إىل املعدود املفرد ) خامس(اعتراض العدناين هو إذن على تذكري كلمة 

. يؤيده اعلى كالمه، ومل يذكر مرجع الكنه مل يورد شاهد. معركة: املؤنث النكرة
  .وسنبين أن كالمه جانب الصواب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٢٣٤ -  
 

هنا ) ثانية(، لكن )تمعتم إىل ثانية النشرات اإلخباريةاس: (الًصحيح أنه يقال، مث
  !ومعرفةمضافة إىل معدود مؤنث جمعٍ 

  !أي رماه بداهية كاجلبل): مجع اُألثْفية) (رماه بثالثة األثايف: (ومثْله قول العرب
وحي (قال قبل العدناين بزمن طويل ) ١٩٣٧تويف سنة (وكان مصطفى صادق الرافعي  - ٣
  » .يا أبا حممد، هذا آخر أربع مرات تغضب عليك غضب الطالق: قلت«): ١/١١٤القلم 

هذه (هذا هو التعبري الصحيح ملثل قول الناس «: الصفحة املذكورة حاشيةوقال يف 
ورمبا تأثر يف قوله هذا مبا جاء يف . يؤيد كالمه امرجع اومل يذكر الرافعي أيض). رابع مرة

أتيتك آخر مرتني وآخرةَ : يقال«): تاج العروس(و) احمليط القاموس(و) لسان العرب(
  ».املرة الثانية من املرتني: مرتني

ورمبا اطّلع كذلك على كالم الصحايب الشهري أيب هريرة، الذي قال ملن أتاه ثالث 
  :قال له... مرات يف ثالث لَيالٍ، وهو يعد يف كل مرة أنه لن يعود مث يعود

يف  ٢٣١١انظر احلديث [» ...رات إنك تزعم ال تعود مث تعودهذا آخر ثالث م«
  ].صحيح البخاري بشرح القسطالين

  فما الرأي يف حاشية الرافعي وكالم العدناين؟
٤ - من كتب النحو شرح امل أجد فيما لدي إضافة الصفة إىل موصوفها(ألحكام  الًمفص.«  

د اهللا فساعفَين بِطَلبيت بأنْ زودين وقد تطَول علي األستاذ الفاضل حممد علي مح
  .باحلُكم العام

إىل  املذكرجاء يف الكالم الفصيح إضافة الوصف : وقبل أن أُورِد ما ذكره يل أقول
  .املؤنثاملوصوف 
  ].٧٩: يس[ ]قُلْ يحيِيها الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة  [ :العزيز التنـزيلففي 

  : وقال عنترة
  بعاجِلِ طعنةكفّي جادت له 

 

  ورشاشِ نافذة كَلَون العنـدم  
 

  ).نبات أمحر: العندم(
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  بتاء تأنيث؟) عاجلة(اسم مؤنث، فلماذا مل يقل ) الطعنة: (قال األستاذ الكرمي
: ، هكذا)موصوفه(منعوته  بعد) ةالصف/ الوصف( النعتاألصل أن يأيت : اجلواب
عاجلة وية، وسقط معها  قبلولكن ملّا جِيء بالوصف . بطعنةة النحيتعالن موصوفه سقطت

؛ وبسقوطها اللفظي سقطت املطابقة الًوحم اوعدد اللموصوف جِنس واجب التبعية
  . والتأنيث عارض، األصل يف األمساء، ألنه التذكرياجلنسية، فعاد اللفظ إىل 

مشتق أيض نكرة، عندما يضاف إىل اومثل هذا يقع السم التفضيل، وهو وصف ،
  . جادت له كفّي بأعجلِ طعنة: حنو

سرين ما عندك من : (، قولنافرعوالتأنيث  أصلٌومن األدلة على أن التذكري 
التبيِينِية ) من(يَء بـ سرتين، مع أن احلكمة هي املقصودة هنا، مث جِ: وال نقول). حكْمة
  .الصاحلة ملذكر ومؤنث) ما(اسم املوصول املْبهم، وهو هنا ) أو لتميز(لتبين 

: ، حنواصح أيض معرفة امفرد؛ فإن جاء نكرة ااملضاف إليه مفردهذا كُلُّه إذا كان 
  ه.ا. واثق اخلطوة، قوِي العزمية، هدار النبرة

الوصف فإذا كان . الكالم السابق هو على إضافة الوصف بوجه عام: أقول -٥
ااملضاف عدد ثالث، رابع( اترتيبي ،ثان (... فإنه يضافإىل مفرد نكرة امذكَّر )حنو :

وال يضاف ؛ ( هذه خامسة معركة: ، وال يقالخامس معركةهذا خامس زلزال، وهذه 
  .ر، وهذه خامس املعركةهذا خامس اإلعصا: ، أي ال يقالإىل مفرد معرفة

وخرج ) أي من حيث التذكري والتأنيث(وجبت املطابقة اجلنسية  مجعٍ معرفةوإذا أضيف إىل 
  .وهذه خامسة املعارك. هذا ثاين الفائزين: يقال. عن كونه صفةً للمضاف إليه مقَدمةً عليه

). أَفْعل(ن وزنه فتنطبق عليه أحكام اسم التفضيل أل) أَول(أما العدد الترتييب  -٦
وجب إفراده وتذكريه يف ) مجع/ مثىن / مفرد / مؤنث / مذكر ( نكرةفإذا أضيف إىل 

  :يقال. كل األحوال
  ).بل املرة األوىل !  أُوىل مرة: وال يقال(هذا أول قرار؛ هذه أول مرة 

  . طالّب من اليمن/ هم أول طالبين / مها 
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  .اليمن طالبات من/ هن أول طالبتني / مها 
  :ونميز هنا حالتني. خرج عن كونه صفةً للمضاف إليه مقدمةً عليه معرفةوإذا أضيف إىل 

هنا ) أول(فكلمة . الدراسة/ الفصل؛ أول السنة/ أول الشهر : واملعرفة مفردة، حن -  أ
  ... الدراسة/ السنة/ الفصل/ بداية الشهر: هوال يفيد الترتيب ألن املعىن 

/ لهم أو: وأُوىل الطالبات؛ وحن/ لل التالميذ؛ هي أوهو أو: ع، حنواملعرفة مج – ب
أو نات الطالبات/ لأوائل الطالب؛ هلَيأُو.  

  .أي جيوز هنا إفراد املضاف وتذكريه، وجيوز مطابقته لما قَبله
به يف لإلشارة إىل ما يكون ترتي) آخر(وتستعمل كلمة . نقيض املتقدم) اآلخر: (مالحظة

  :يقال. النهاية، فتضاف إىل املذكر واملؤنث واملفرد واجلمع
هذه العبارة هي . هذا آخر املدعوين، تلك آخر مرة رأيته فيها. هذا آخر امتحان
  ...آخر كلمات خطبته

مقتبسة من كالم بعض أئمة القرون اهلجرية السابع والتاسع والثاين  الًوإليك أقوا - ٧
  .عشر والثالث عشر

قال ابن « ):ه٨٢١(للقلقشندي ) ٣/٣٢صبح األعشى يف صناعة اإلنشا (جاء يف 
كثلثي  ثالث سنومساحة رأس السين من أول سن منها إىل ): ه٦٦٠(عبد السالم 

فمؤنثة( » .أَل نمن املعلوم أن الس.(  
  ».ذكورةيف السنة امل ثالث مرةمث وليها عنه أبو منصور «): ٣/٤٩٣(وجاء فيه 

قوله «): ه٨٥٢(إلمام ابن حجر العسقالين ل) ١/١٠٧فتح الباري (وجاء يف مقدمة 
)يف ) ةقَّح ا. من اإلبلرابع سنة هي اليت دخلتيت بذلك ألمقيل س...«  

من أبواب  خامس ترمجةفقد صرح البخاري يف «): ٣/٢٧فتح الباري (وجاء يف 
هد خبالفالتهج...«  

 افصارت أُمه لبونثالث سنة وابن اللبون الذي دخل يف «): ٣/٣١٩( وجاء فيه 
  »...بوضع احلمل
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  ».رابع سنةوهو يف «: البن حجر العسقالين) ٥/٢٤٢لسان امليزان (وجاء يف 
  »...سادس سنةوحكى البارودي أنه أَسلم «): ٣/١١٥ذيب التهذيب (وجاء يف 

ولو مل يدع هلم «): ه١١٢٢( لإلمام الزرقاين) ٢/٤٦٣شرح الزرقاين (وجاء يف 
  ».ما سألوه ثالث مسألة

: الثامن والثالثون«): ه١٢٥٥(لإلمام الشوكاين ) ٤/٣٦٦نيل األوطار (وجاء يف 
  ».آخر ليلةعشرة أو إحدى وعشرين أو  سابعأو  تاسع ليلةأول ليلة أو 

رن وهو من رجال الق(البن ناصر الدين ) التبيان، شرح بديعة البيان(وجاء يف 
» .مات احجها متهِم خامس حجةويف «: وهو يترجم لإلمام الربزايل) التاسع اهلجري

)هِمتام :هامة اأي قاصدتالطريق السهلة البحرية ل(.  

  : اخلالصة -٨
  :يستبني مبا سبق صحة التراكيب الشائعة االستعمال اآلتية

  ...حملبةعميق ا/ خالص املودة / ة ر التحيطعلك مني 
  ...طيب النية/ عظيم املَسرة / ملست منه صادق اهلمة 

  .) ! دعاء( تقَبلَ اُهللا صاحلَ األعمال 
 ...؛ أما إذاأما -١٤٥
وال يفصل . اأبد وتلزم الفاُء جوابهااملشددة امليم حرف شرط وتوكيد، ) أما( •
  :وفائها إالّ) أما(بني 

 ]لمساكني يعملُونَ في الْبحرِ  فَكَانتأَما السفينةُ  [ :اسم، حنو قوله تعاىل - أ
  .]٧٩: الكهف[

]  يمتا الْيفَالفَأَم رقْهلَ  _ تائا السأَمفَالو رهنت _  كبر ةما بِنِعأَمثْفَودح [ 
  ].١١ - ٩: الضحى[

  .الكسول خيسر، أما اتهد فريبح
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 الً، مفعوأًمبتد: وفائها على حسب موقعه من العبارة) أما(ويعرب االسم الواقع بني 
  :»عليه) أما(على حالته قبل أن تدخل ) أما(الكالم بعد «: بتعبري آخر... خلإبه، 

 جمتهد خالد←  ا خالدأمفمجتهد.  
  :العزيز التنـزيلأو شرط، حنو ما جاء يف  - ب
  ].٩١ -٩٠ :الواقعة[] لَك من أَصحابِ الْيمنيِ فَسالم _ من أَصحابِ الْيمنيِ إِنْ كَانَوأَما  [

  !موقف آخر فلييف كالمك  اجادإنْ كنت أما 
  ]. ١٠٠انظر الفقرة  : [ )إذا (  •
  .امعىن الشرط غالب ، متضمناظرف للمستقبل غالب) إذا(

، سواء أكان ماضي اللفظ، أم كان مستقبل الزمنواملاضي يف شرطها أو جواا 
ى اماضيمعن كمزوم بـ  اوححنو) مل(دون لفظ، وهو املضارع ا :  

على القذى اإذا أنت مل تشرب مرار  
 

  ظمئت، وأي الناس تصفو مشـاربه  
 

) ما(و) قد(من  اجمرد امتصرفً ايكون ماضيحني ) [إذا( جوابومن أحكام فعل 
) أو حكمه(يف لفظه  اأنه إنْ كان ماضي] وغريمها مما يتصل به ويوجب اقترانه بالفاء

  :، حنوامتنع اقترانه بالفاء، غري مقصود به وعد أو وعيد، يف معناه الًمستقب
  ).حديث شريف(» .خانإذا حدث كذَب، وإذا وعد أَخلَف، وإذا اؤتمن : آية املنافق ثالث«
  ...أما إذا •

  .، وهذا كالم صحيح مبنى ومعنى)ست رسبتإذا درست جنحت، وإذا تقاع: (الًيقال مث
يف العبارتني فعل ماض يف لفظه يفيد املستقبل يف معناه، لذا ) إذا(ونالحظ أن جواب 

  .امل يقترن بالفاء ألن االقتران ممتنع يف هذه احلالة كما بينا آنفً
  :ولكن كيف نكمل العبارة اآلتية

  ؟...)إذا درست جنحت، أما إذا تقاعست(
بال ) رسبت(، فال يصح أن يقال هنا ايقتضي الفاء يف اجلواب قطع) أما(إنّ وجود 

). فرسبت(أن يقال  اوميتنع اقتران الفاء بفعل ماض يفيد املستقبل، أي ال يصح أيض. فاء
  .فترسب: والصواب هو
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ربي  فَيقُولُفَأَما اِإلنسانُ إِذَا ما ابتاله ربه فَأَكْرمه ونعمه  [ :العزيز لتنـزيلاويف 
  ]١٦و ١٥ :الفجر[ ] ربي أَهاننِ فَيقُولُوأَما إِذَا ما ابتاله فَقَدر علَيه رِزقَه  _ أَكْرمنِ

أن تقول اولكن لك طبع:  
)ب إذا درسترسفت توولَه تبفلَع ا إذا تقاعستأم ،(، ألن )جنحت فلعبت
عليه) ولَهوت جزٌء من مجلة الشرط معطوف.  

  :وقد استغربت ورود العبارات اآلتية يف مقال يتحدث عن اإلعراب وحركاته
  » !النصب استحقأما إذا تغريت داللته بعد أداة، « - 

  .النصب تحقفيس، ...أما إذا: والوجه أن يقال
  »!.آخره وسكن) ملّا(أو ) مل(بـ  اتصلأما إذا أُريد له أن يدل على الزمن املاضي، « - 

  .آخره ويسكن... بـ فيتصل، ...أما إذا: والوجه أن يقال
 - »د ذاتينِي، اأما إذا قُيعلى أخف احلركات وهي الفتحة ب« !  

  ...كاتعلى أخف احلرفَيبىن ، ...أما إذا: والوجه أن يقال
أضفت،  فأما إذاهذا إذا مل تضفْه، : ... قال اجلوهري«): ويل/اللسان (جاء يف 

  »...إال النصب فليس
  )!ال املاضي(وهي كلمة تدل على نفي احلال ) ليس(هنا دخلت الفاء على 

  »...امنك شيئً الًقاب فلستاستثنيت،  أما إذا: قال املنذر«): ١/١٣٠جممع األمثال (وجاء يف 
  »...الطريق حقَّه فأعطواأبيتم،  أما إذا... «): ١/٣٩٣األدب املفرد (جاء يف و

  .هنا دخلت الفاء على فعل أمر
   ):٦/٦٦نفح الطيب (وجاء يف 
  استنجدتين من بعد مـا  أما إذا

 

  ركدت ملا جنت اخلطوب ريـاحي  
 

  مهزولـة وأنـا امـرؤ    فإليكها
 

  قررت عجزي واطّرحت سـالحي  
 

)ذْها: إليكَها. أمرفعل اسم ) إليكخ.  
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على عدله  اأحببت عليفإين أبيت،  أما إذا«): ١/٣٠٧صبح األعشى (وجاء يف 
  »...يف الرعية وقَسمه بالسوِية

   .هنا دخلت الفاء على مجلة امسية
  »...فيهفال ذم وضع السجع يف مواضعه من الكالم،  فأما إذا«): كفأ/اللسان (وجاء يف 
بفضل  اجزى اُهللا املتواخني خري أما إذا«): ٢/٤٠١ة خطب العرب مجهر(وجاء يف 

  »...اُهللا عين أفضل اجلزاءفجزاك تواصلهما، 
أي : ، يفيد املستقبل يف معناه، لكنه يفيد الدعاءماضهنا دخلت الفاء على فعلٍ 

ذا يندرج حتت الوعد أو الوعيد، وهل) باخلري والشر(، ألن الدعاء بنوعيه )وعد(مقصود به 
  .جاز اقتران هذا الفعل املاضي بالفاء

 جلواب الشرطحاالت خاصة  -١٤٦
إذا كان  - مجلة امسيةحني يكون  - جواب الشرط بالفاء  عدم اقترانجواز : الًأو

ت اليت جيب فيها اقتران جواب الشرط احلاال) ١٠٠(ذكرنا يف الفقرة . اماضيفعل الشرط 
  .إنْ تصفح فالصفح أفضل: ، حنومجلة امسيةومن هذه احلاالت أن يكون اجلواب . بالفاء

  .اماضياجلواب بالفاء إذا كان فعل الشرط  عدم اقترانولكن جيوز 
 إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف: (قال اإلمام العكربي يف كتابه

  ].١٢١: األنعام[ ]إِنكُم لَمشرِكُونَ أَطَعتموهموإِنْ [ :قوله تعاىل«): ١/٢٦٠مجيع القرآن 
حذف الفاء من جواب الشرط، وهو حسن إذا كان الشرط بلفظ املاضي، وهو هنا 

  »).وإن أطعتموهم: (كذلك، وهو قوله
 إنفائز اجتهدت أنت فائز  ←  فأنت اجتهدت إن  
  إن مل تتقاعس النجاح حليفُك ←  فالنجاح حليفُك مل تتقاعسإنْ 
عل أمر  - جواز عدم اقتران جواب الشرط بالفاء : اثانيإذا كان فعل  - حني يكون ف

االشرط ماضي.  
م إنَّ اهللا عظَّ«]: ٤/٩٤تاريخ الطربي [قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  - 

  .يف شك أجيزوهم وفُوا هلم مادمتم؛ الوفاء، فال تكونون أوفياَء حىت تفُوا
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على قول ) ٥٨/٤/٨٣٣جملة جممع دمشق (علق الناقد اللغوي الكبري صبحي البصام 
) مادام(نذكّر هنا بأن [» .من الفصيح) أجيزوهم(وحذْف الفاء من «: ابن اخلطاب بقوله

  !]شرطيةمصدرية 
  ):١/٤٨٥نفح الطِّيب (وجاء يف  - 

  خبــريٍ أبِشــرمنــا  كنــتإنْ 
 

ــر  أو  ــلِّ ش ــأيقن بك   ال، ف
 

إذا كان  امضارع الًفعحني يكون  -جواز اجلزم والرفع يف جواب الشرط : اثالثً
   .اماضيالشرط فعل 

الرفْع «): ٢/٢٠٠جامع الدروس العربية (يقول الشيخ مصطفى الغالييين يف كتابه 
  »!حسن، واجلزم أحسن

  .جواب الشرط جبزم  ،)إليهم أعماهلم نوفاحلياة الدنيا من كان يريد زينة  (: قال تعاىل - 
  :قول زهري بن أيب سلْمى الرفعومن  - 

  خليـلٌ يـوم مسـغبة    أتاهوإنْ 
 

  ال غائب مايل وال حـرم  يقول 
 

  :وقول عروة بن الورد - 
  اقترابـه  يـأمنون ال  بعدواوإنْ 

 

  تشوف أهلِ الغائـب املُتنظِّـرِ   
 

  : محد شوقيوقول أ - 
  عـين كـأنْ مل   تميلُ رأتينإنْ 

 

ــياءُ   ــها أش ــيين وبين ــك ب ت  
 

 -  أَقُم تإنْ قُم / قُم أَقُم؛ إن مل تأَقوم /أَقوم!  

 املكسورة اخلفيفة) إنْ (أحكام  -١٤٧

 إنْ(ترِد (هجعلى أَو:  
/ ونالحظ أن اجلواب). إنْ تدرس تنجح: (أن تكون شرطية، حنو: اأوهل -١

بعبارة أخرى، النجاح معلَّق على ). تدرس(مسبب عن الشرط ) تنجح(اجلزاء، أي 
  .حتقيق الدراسة
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  .]٣٨األنفال [)إنْ ينتهوا يغفَر هلم( ؛]١٩األنفال [ )وإنْ تعودوا نعد(: العزيز التنـزيلويف 
وكتابة؛ كقوله  االشرطية، فتدغم فيها النون نطقً) إنْ(الزائدة بعد ) ما(ويكثر وقوع 
 )...إما يبلُغن عندك الكبر أحدمها أو كالمها فال تقُلْ هلما أُف(: تعاىل يف الوالدين

  ).ما(املؤكَّدة بـ ) إنْ: (وتسمى يف هذه الصورة] ٢٣اإلسراء [
. يحذف فيها فعلُ الشرط، أو جواب الشرط، أو كالمهاهنالك حاالت : مالحظة

: أي(تكلم خبري وإالّ فاسكُت : ، حنو)ال(املردفة بـ ) إنْ(يحذف فعل الشرط بعد : الًفمث
  ).وإال تتكلم خبري فاسكت

وليس املراد ! جواب) لشرطها( وال يكون )١()شرطية معترضة(أن تكون : ثانيها -٢
  ).كما يف إن تدرس تنجح(، ألن التعليق يقتضي ترتب أمر على أمر )التعليق(هنا حقيقة ) الشرط(بـ

  :وفيما يلي بعض األمثلة
  :قال أبو العالء املعري •

  وإين وإنْ كنت األخـري زمانـه  
 

  آلت مبا مل تسـتطعه األوائـلُ   
 

  :عن أُنسِ اخلليل اوقال ابن الرومي متحدثً •
ــلُّ إذا زارين  ــلٌ أظـ   خليـ

 

  جديــدا انشــأُ خلْقًــكــأين أُ 
 

  - وإنْ كثُــر املؤنســون -أراين
 

  فريـدا  اما غاب عين، وحيـد  
 

  بلَــوت ســجاياه يف النائبــات
 

ــدا    فلــم أَبــلُ منــهن إال محي
 

  .]طَوال غيابه عين= ما غاب عين . حالية) إنْ(قبل ) الواو[(
  .خبيل -  وإنْ كثُر مالُه -  احلريص •
  .قد عرِيت من مسات األصالة - نها أوراق وأبواب بتمامهاوإنْ مل يسقط م - هذه النسخة •
  .أُحب ابين وإن عصاين •
  .ذلك دور مضى، وإنْ بقيت آثاره •

                                                
  ).التعليق(ال ) التعميم(، وقيل إن معناها )وصلية(وقيل إا ) ١(
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؛ فقد جاء يف )لو(باملعىن املذكور تقول عنها بعض املراجع أا مبعىن ) إنْ(: مالحظة
  .]، حنو أَكْرِمه وإنْ أَهانك)لو(وتكون مبعىن ): [منت اللغة(معجم 

أي حني تكون حرف وصل لتقوية املعىن، ووصل  )لو الوصلية(هنا ) لو(واملراد بـ 
  :بعض الكالم ببعض، حنو قوله تعاىل

) ...ىب ولو اال نشتري به مثن١٠٦املائدة [ )كان ذا قُر[.  
  .]١٧يوسف [) كنا صادقني ولووما أنت مبؤمنٍ لنا ... (

  :وفيما يلي مزيد من األمثلة
  )]ب ن و(عجم الوسيط امل[جاء يف 
  .نزلْ وإنْابن االبن : االبن

  ):لو(وجاء فيه 
  كنـت رِمـةً   وإنْلَظَلَّ صدى صويت 

 

  لصوت صدى ليلى يهِش ويطْـرب  
 

  :، وتدخل)ما(أن تكون نافيةً  مهملةً مبعىن : ثالثها - ٣
  .]٢٠امللك [)ر يف غُروإن الكْافرون إال(. إنْ سعيد إال شاعر: على اجلمل االمسية، حنو -أ

 إِنْ أَردنا إِالّ [ ].٥: الكهف[ ]كَذباً إِنْ يقُولُونَ إِالَّ[ :على اجلمل الفعلية، حنو - ب
  ].١٠٧: التوبة[ ]الْحسنى
من أحد إال  اإن أحد خري: ، حنو)ليس(أن تكون نافية تعمل عمل : رابعها - ٤
  .وهو الضيف) العايف(مجع ) العافية. (إال بكثرة ضيوفه: أي. بالعافية
  .إال بدفْع املكروه وصرف األذى: أو
يف هذه احلال تهمل،  - فتكون للتوكيد - )إنَّ(أن تكون مخفَّفة من : خامسها - ٥
  :، حنو)الالم الفارقة(ال تعمل، ويؤتى بعدها يف الكالم بالمٍ تسمى : أي

  .إنْ خالد تهد، وإنْ نظنه ملن الناجحني
  :أن تكون زائدة، وتدخل على اجلمل االمسية والفعلية، حنو: اسادسه - ٦

  .انصرف حىتزهري  جاءما إنْ 
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  :وقول الشاعر
  جـبن ولكــن  طبنــافمـا إنْ  

 

ــةُ آخرينــا    ــا ودولَ   منايان
 

  ]عادتنا= طبنا[
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا (: ، حنو قوله تعاىل)إذا(أن تكون مبعىن : سابعها - ٧
  .]٢٣التوبة [ )...م وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكُفر على اإلميانآباءك
  :، وإمنا تفيد التفصيل، حنواأن تكون للتفصيل، فال جتزم وال تعمل شيئً: ثامنها -٨

  اوإنْ كـذب  صـدقًا  )١(قد قيل ما قيل إنْ
 

  فما اعتذارك من قـولٍ إذا قـيال؟   
 

 - رعسم راس وإنْ ماش اإنْ راكباي.  
 - إنْ حاضر متدحازهري م اوإنْ غائب.  
  .هذه البضاعة رائجة إن يف الداخل وإنْ يف اخلارج - 

نة من  اوهي ترِد أيضاسم شرط(يف اجلمل املكو ( نٍ معىن حرف الشرطمتضم)ْإن (
  .من غري ذكرٍ صريح هلذا احلرف

من، : شرط، ومنها، وأمساء ال)إنْ(حرف الشرط : من املعلوم أن أدوات الشرط هي[
  .]ما، مىت، حيثما

ظهر مع البدل حرف ) املبدل منه(يفصل جممل اسم الشرط ) الًبد(فإذا اقتضى األمر 
  :ليوافق املبدلُ املبدلَ منه يف تأدية املعىن، حنو) إنْ(الشرط 
: األصل قبل التفصيل. من يجاملْين إنْ صديق وإنْ عدو أجاملْه: الشرط للعاقل •

)(بدل تفصيل من ) صديق(فكلمة ). ن جياملْين أجاملْهمنللتفصيل) إنْ(الشرطية، و) م.  
  .تتأثر به نفسك اوإن رديئً اما تقرأْ إنْ جيد: الشرط لغري العاقل •

                                                
)١ (حذف  اكثريما ت)اليت للتقليل) لو(الشرطية، و) إنْ(هي وامسها ويبقى خربها بعد ) كان.  

... اوإن كنت ماشي ان كنت راكبإ... اوإن كان كذب اإنْ كان املَقُول صدقً: ... فاألصل هنا 
اإن كان حاضر ولو خامتً: ويف احلديث. اوإن كان غائب سولو كان : والتقدير. من حديد االتم

 سمه(املُلْتسمن حديد اخامتً) ما تلتم.  
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  .للتفصيل) إن(، و)ما(بدل من كلمة ) اجيد( فكلمة
  .بلقائكوإنْ بعد غد أسعد  امىت تزرين إنْ غد: الشرط الدال على الزمان •

  .للتفصيل) إنْ(، و)مىت(بدل من ) اغد(فكلمة 
حيثما جتلس إنْ فوق الكرسي وإنْ فوق األريكة جتد : الشرط الدال على املكان •
  .للتفصيل) إنْ(، و)حيثما(بدل من ) فوق(فكلمة . راحة

  :مصادر البحث
  .٤/٤٣٤لعباس حسن، ) النحو الوايف(
  .٢/١٩٣غالييين، للشيخ مصطفى ال) جامع الدروس العربية(
  .٤١٨ليوسف الصيداوي، ) الكفاف(

َّ (مىت تكسر مهزة  -١٤٨  بعد فعل القول؟) إن

) أي امسها وخربها(أنْ تقع مع معمولَيها : يف موضع واحد هو) إنَّ(جيب فتح مهزة : الًأو
إىل اسم مرفوع، أو منصوب، أو جمرور، وال سبيل للحصول على ذلك من مجلة مفتقرة  اجزًء

سرين أنك بار : (ففي مثل. مع معموليها) أنَّ(االسم املطلوب إال من طريق مصدر مسبوك من 
وال وسيلة هنا للوصول . مع حاجة كل فعل إىل فاعل) سر(للفعل  اصرحي الًال جند فاع) أهلَك

  .سرين بِرك أهلَك: مع معموليها، فيكون التقدير) أنَّ(در مؤول من إليه إال بسبك مص
ــافر  ــك مس ــت أن   علم

 

ــفرك   ــت سـ   علمـ
 

  تأملت من أنَّ صديقي مريض
 

  تأملت من مرض صديقي 
 

  .])١/٦٤٢النحو الوايف (انظر [
بك من : اثانيسأنْ ي حصومما بعدها مصدر، ) أنّ(إذا مل يبجا وحنوكسر مهز ، :  
)  مهنيب كُمحلَي كبإِنَّ ر١٢٤: النحل[  ]و [.  
  .] ١٣: آل عمران[ ]إِنَّ في ذَلك لَعبرةً  (
  ].١: الفتح[ ] إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً (
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نص املَقُول بلفظه، ) يروي(أو مشتقاته حيكي) القول(إذا كان الكالم بعد فعل : اثالثً
ر مهزة وكس ب٣٠مرمي [)قال إين عبد اهللا(: ، حنو)إنّ(ج[.  

  .]٦٩: البقرة[ ] صفْراُء قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ [
نص ) إا بقرة صفراء(يعين أنّ هذا نص كالم سيدنا موسى، و) إنه يقول(فتعبري 

  :قال الشاعر .كالم ربه تعاىل
ــدن ــلٌ عدي ــا قلي ــا أن   اتعيرن

 

  إنّ الكـرام قليـلُ  : فقلت هلـا  
 

  :، حنو)إن(فال تكسر مهزة  الظنمبعىن ) القول(أما إذا كان 
  أتظن ذلك؟: أي) أتقول املراصد أن اجلو بارد يف األسبوع املقبل؟(

  :للمالقي) ١٢٦/ رصف املباين(جاء يف كتاب 
  !ارد من معىن الظنبعد فعل القول ) إنّ(تكسر مهزة 

  : إذا مل يرِد املتكلم حكايةَ مفعوهلا، حنو) قال(بعد ) أنّ(ك تفتح مهزة وكذل - 
  .قال القاضي أنه يوافق على مقترحات احملامي

  .إين أوافق على مقترحات احملامي: قال القاضي: ولكن
  .قال اين أُحب الشعر: لننظر يف هذه العبارة - 

  .ص كالمه، أي هو يحب الشعر، فاملعىن أن هذا هو ن)إني(إذا كسرت مهزة 
  .، كان معىن كالمك أنه قصد أنك أنت حتب الشعر)أني: (وإذا فتحتها

  :ومشتقاته إذا كان املقصود به االعتقاد أو الرأي، حنو) قال(بعد فعل  الباءتأيت 
  .هيقولون بتمدد الكون، هم يرون ذلك، يعتقدون: ، أي)يقول بعض العلماء بأنَّ الكون يتمدد(
  !)يقول فالنٌ بأنَّ النظرية الفالنية هي الفُضلى(

  .وهي نقل اجلملة بلفظها: بعد القول إذا قصدت احلكاية) إنّ(تكسر مهزة  :واخلالصة
  !بعد القول إذا مل تقصد احلكاية) أنّ(وتفتح مهزة 

 )حيث(دخول حروف اجلر على  -١٤٩

 املعجم(ومما جاء يف . هذا هو املشهور. مبين على الضم ظرف مكان) حيث(
  : الذي يصدره جممع اللغة العربية بالقاهرة) الكبري
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أشهر استعماالا أن تكون ظرف مكان، يضاف إىل اجلملة االمسية أو : حيث«
وتكون جمرورة أو مبنِية يف حمل . أم منفيةالفعلية، وإىل الفعلية أكثر، سواء أكانت مثبتةً 

  »).لدى(إليه بعد  امن، الباء، يف، إىل؛ أو إذا كانت مضافً: جر بعد حروف اجلّر
  : فمثال إضافتها إىل مجلة فعلية مثبتة

  .]٥٨البقرة [ )اشئتم رغَد حيثفَكُلُوا منها (
  :قال الشاعر

  يجعـلُ نفسـه   حيثوما املرء إال 
 

  األخالق نفْسك فاجعـلِ ففي صاحل  
 

  :ومثال إضافتها إىل مجلة فعلية منفية
  .]٢٦النحل [ )ال يشعرون حيثوأتاهم العذاب من (
)خرجقِ اَهللا جيعلْ له متقْه من  اومن ي٣الطالق [ )ال حيتسب حيثويرز[.  

  :ومثال إضافتها إىل مجلة امسية
 -  ريح حيثجلستم اجللوس.  
  .اجلمع مؤتلف وحيثالشمل ملتئم  حيث هنا تطيب احلياة - 

 فردالها مفهو مبتدأ حمذوف اخلرب، حنو) أي ما ليس مجلة(فإن ت:  
  .، أي مكثنا حيث الظلُّ ممتد)الظلُّ حيثمكثنا (

  .االطمئنان وحيثُأنا مقيم حيثُ اهلدوِء : ومن النحاة الكبار من جير هذا املفرد، حنو
  :صيحة، كقول الشاعروحجتهم أمثلةٌ مسموعة ف

  ويطعنهم حتت احلُبا بعـد ضـرم  
 

  لَـي العمـائمِ   حيثُبِبِيض املواضي  
 

  .إىل االسم املفرد، على أن يجر ما بعدها) حيث(وقد أجاز جممع القاهرة قياسية إضافة 
  :من حيثُ •

هذا التركيب كثري دريت مثالني من سو اوقد ذكرنا آنفً. العزيز التنـزيليف  اور
  .النحل والطالق
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  .]١٩١: البقرة[) أَخرجوكُم  من حيثُوأَخرِجوهم (  :وفيما يلي أمثلة أخرى
]  قَبِيلُهو وه اكُمري هثُإِنيح نم  مهنور٢٧: األعراف[ ]ال ت .[  
]  مهرِجدتسنثُسيح نونَ ملَمع١٨٢: األعراف[ ] ال ي.[  

  :بو العتاهيةقال أ
 نِـهك اإلنسان من باب أَموقد يهل  

 

  يحـذَر  من حيثُوينجو بإذن اِهللا  
 

  :حبيثُ •
  ):م ٦٦٥/ ه٤٥تويف (قال احلُطيئة 

بسلكم ح مأشت ولكـن  افَلَم  
 

  توداحلُداُء حبيثح تمعسي  
 

  ):ه٤٧٤(لإلمام عبد القاهر اجلرجاين ) دالئل اإلعجاز(وجاء يف كتاب 
يتوهم أنه  حبيثوأنّ قلبه قلب ال خيامره الذعر وال يدخله الروع، ... «: ٤٢٥ص 

  ».األسد بعينه
  ».ال ينقُص عن األسد حبيث هو من الشجاعة الًرأيت رج... «: ٤٢٧ص 
ال يتميز  حبيثإن االستعارة، لَعمري، تقتضي قوةَ الشبه وكونه ... «: ٤٤٨ص 

عن املشب هبه بهاملش.«  
يف هذا الكتاب اوتكرر هذا االستعمال كثري...  

  ]:من القرن الرابع اهلجري) [٣/٣٣رسائل إخوان الصفا (وجاء يف 
  ».أم ال يفقهون أمر املعاد حبيثبل إمنا ذمهم ... «

  ):ه٥٣٨تويف الزخمشري ) (عقب/أساس البالغة (وجاء يف 
»قَّبعتاومل أجد من قولك م فَحتأي مداد والصحة اصال  حبيث، يعين أنه من الس

  ».حيتاج إىل تعقُّب
  :يف حيثُ •

  :حتقيق اإلمام حممد عبده) ١٧٧/ج البالغة (جاء يف 
  ».ال تبلُغه الصفات لتناولِ علم ذاته سبحانه يف حيثوغَمضت مداخل العقول «
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  ):ه٦٨٩(لإلمام ابن قُدامة املقدسي ) ٦/١٣٣املغين (وجاء يف 
  »...حيتاج إىل مؤنة كثرية يف حيثوقد يكون الصبغ ال حيصل إال ... «

  ): ١٣/٣٧األغاين (وجاء يف 
  : سهية أنه هجا حباشة األسدي؛ فقال روى ابن األعرايب عن أرطأةَ بنِ«

  ـهتارك باشةَ أين غـريغْ حلأَب  
 

  حىت أُذَلِّلَه إذ كـان مـا كانـا    
 

ـا قد نحبِس احلق حىت ما    يجاوِزن
 

  »يلقانـا يف حيثُ واحلق حيبسنا  
 

  ): ١/٦٥٢نفح الطيب (وجاء يف 
  :قال أبو القاسم العطار، أحد أدباء إشبيلية ونحاتها«

ــا  ــية يف رواء جماهل شــا كالع   م
 

  وبلــوغ نفســي منتــهى آماهلــا 
 

  ما شئت مشس األرض مشرِقَةَ السنا
 

ـ     اوالشمس قد شدت مطي رحاهل
 

ـ    يف حيث اتنسـاب امليـاه أراقم  
 

ـ    ـرك األفيــاُء بيعظالهلــاوت در«  
 

  :إىل حيثُ
  ):أرب/أساس البالغة (جاء يف 

  ».شئت إىل حيثأَلْحق مبآربك من األرض، أي اذهب : يقولون«
  ): ثين(وجاء فيه 

»هعلى وجهه، إذا  اثنيت فالنجاء إىل حيث رجعت. «  
  :لرمةقال ذو ا): خوص(وجاء فيه 

  مراعاتك اآلجالَ ما بني شـارعٍ 
 

  ساألواع حادت عن عناق إىل حيث 
 

وقال إبراهيم ه١٧٦(هرمة  بن:(  
  إىلسالت به شـعبة الوفـاء   

 

  انتهى السهل وانتهى اجلبل حيث 
 

  ):ه٢٤٣(وقال إبراهيم بن العباس الصويل 
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ــ ذه دائمــو ــالقرآن اأُع   ب
 

  حلْ إىل حيثوأرمي بطَريف  
 

فأضحت يدي قصدها واحد  
 

  حلَّ فلـم يرحتـلْ   إىل حيث 
 

  :لحيثُ •
  ):ه١٢٠(قال الَعرجي 

  ما شئت فهـو معتـرف   حليث
 

  قد صار للحـب يف اهلـوى مـثال    
 

  ):ه١٩٨ت ( وقال أبو نواس 
  وصــاحب الفرحــة مســتوفز

 

ــث  ــي  حلي ــه عن ــا يبلغ   م
 

  :لدى حيثُ •
  ):لرح/أساس البالغة (قال زهري بن أيب سلْمى 
ـ  ومل يفزع بيوت دكـثرية  افش  

 

  أَلْقَت رحلها أُم قَشـعمِ  لدى حيثُ 
 

  .املَنِية: أم قشعم
  :على حيثُ •

  : حتقيق اإلمام حممد عبده) ١٨٥/ج البالغة (جاء يف 
  ».انتهت من احلدود املتناهية على حيثوحتتها ريح هفَّافةٌ حتبسها «
 )فَعيل( مجع األمساء والصفات زِنة -١٥٠
  ...، منها مخسة أوزان قياسية، والبقية مساعيةاوزن ١٣على ) فعيل(وِزان  األمساءتجمع : الًأو

  :فالقياسية
  ...قميص قمصان، قضيب قضبان، رغيف، خليج، كثيب: ، حنوفُعالن
  ...طريق أَطْرق، سبيل أسبل؛ ميني أَيمن: ، حنو)للمؤنث املعنوي( أَفْعل
  ...رغيف أرغفة، سرير أَسرة: ، حنو)ذكرللم( أَفْعلة
الريح الباردة؛ واملنخفض من : أي... ( خريق خرائق: ، حنو)للمؤنث املعنوي( فَعائل

األرض وفيه نبات بني أرضن ال نبات فيهماي .(! َّذوش)مديح مدائح، ): ألنه مذكر
  ...ضمري، ضريح، فريد
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رغيف رغُف، طريق طُرق، قضيب، : وحن) لغري املضعف وغري معتل الالم( فُعل
  ...غدير، خليج

١٥على ) فعيل(وِزان  الصفاتجتمع : اثاني منها أربعة قياسية، والبقية مساعيةاوزن ،...  
  : فالقياسية

  ...نيب أنبياء، قوي، غين، ذكي، تقي: ، حنو) املعتل الالم( أَفْعالء
  ...بيب، شحيح، خليل، ضريرعزيز أعزاء، ط: ، حنو)أو املضعف للمذكر العاقل(

  ...صديق، بريء: وشذّ
كرمي كرام، صغري، طويل، ظريف، مسني، : ، حنو)الصحيح الالم مبعىن فاعل( فعال
  ...قومي، صبيح
، )على آفة أو مكروه يصاب به احلي الًإذا كان الوصف مبعىن مفعول، داّ(فَعلى 

  ...ىقتيل قَتلى، جريح جرحى، أسري أسرى، صريع صرع: حنو
مريض مرضى، شتيت : حنو) للفاعل للداللة على هلْك أو توجع اأو إذا كان وصفً(

  ...شتى، كَِسري كسرى
يدلّ على  اسم الفاعلالصحيح الالم وغري املضعف ملذكر عاقل مبعىن ( فُعالَء
ري، لطيف لُطفاء، حكيم حكماء، كرمي، ظريف، خبري، رحيم، حليم، نظ: ، حنو)ذَم مدحٍ أو
  ...، عميلوسيطشريك، 

ومن الفصيح الذي (شهيد، أسري، سجني، قتيل ) مبعىن مفعولألنه (وشذ 
  !)قُتالء: العامة تستعمله

صغري، طويل، : ، وهيفعالال تجمع على فُعالء وإمنا على  أربعة ألفاظويستثىن 
  ...مسني، صبيح

 كحمع على فُعالء(ومل يمما ج ( إال لغري مذكر عاقلوصفإذا كان أصله ا نادر ،
: البعري املقرون بآخر، والقرين: القرين«): منت اللغة(فقد جاء يف معجم . أن يكون للعاقل

  »...قُرناء: المثْل يف السن، واملصاحب املقارن، ج
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كما هو احلال  للعاقل املؤنثوجمع على فُعالء ما هو . على اازفيكون مجعه هذا 
  »!.قُرناءج )... جماز( الزوجة : القرينة«): منت اللغة(يف فقد جاء . يف القرينة

  ).كأن الفقه يف األصل للمذكر(وكذلك مجعوا فقيهة على فُقهاء 
: وفالنٌ منقطع النظري. املُناظر، واملثْل واملُساوي: النظري«): املعجم الوسيط(جاء يف 
  ».ج نظَراء. منفرد يف بابه
... لعنصر واحد ذرات: النظائر املُشعة... رنظائج ... مؤنث النظري: النظرية

  ..النظرية املشعة: واحدا
): فرد/املعجم الوسيط (فقد جاء يف . نظراء لغري العاقلوقد مجع نظري على 

  »!.نظرائهاختاره وحده من بني : استفرد الشيَء«
فُعالءأن جنمع القرين والوسيط والنظري على  وعلى هذا يصح )و مل يكن ول) اجماز

  .ملذكر عاقل

 :إىل بعض األمساء مثل) النسب(النسبة  -  ١٥١
  ).ودعي(، دعوة )وخلية(بِنية، بيضة، خلْوة 
إذا أُريد النسب إىل اسم، أُلْحق بآخرِه ياٌء مشددة مكسور : القاعدة األساسية

  .يدمشق دمشقي، حلب حليب، بصر بصرِ: حنو. قبلها ما
ذفت قبل إحلاق الياء املشددة، حنو افإذا كان االسم خمتوممة : بتاٍء مربوطة، حفاط

 ريصرة البصالب ،طاقة طاقي ،يمفاط)ريصن البكلنا مسع باإلمام احلَس.(  
النسبة القياسية إىل االسم الثالثي الذي ثالثه ياٌء أو واو، وقبلهما سكون، تكون 

  .غَزوِي) غَزوة(ظَبيِي؛ غَزو ) ظَبية(ظَبي : سب املشددة، حنوبإحلاق ياء الن
ولكن رأت جلنة األصول يف جممع اللغة . هي بِنيِي) بِنية(وعلى هذا فالنسبة إىل 
جيوز [ امجع) بِنيات(على أساس أا منسوبة إىل ) بِنيوِي(العربية بالقاهرة جواز قبول 
ووافق مؤمتر جممع !]. مفتوح غريتحها، ألن احلرف األول تسكني النون وكسرها وف

  .باألكثرية على قرار جلنة األصول ١٩٧٧القاهرة سنة 
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بيضة، ( اجامد اإذا كان االسم املنسوب إليه امس: إن هذا القرار مبين على القاعدة اآلتية
) بيضات، ثَورات(رابعة  واحلرف الثاين فيهما ساكن، وأَلف اجلمع) ضخمة(أو وصفًا ) ثَورة

، ضخمات، !]بتسكني الياء والواو يف اجلمع ألما حرفا علّة، مع أن احلرف األول مفتوح[
  : فيقال) ابعد حذف التاء املبسوطة وقَلْب األلف واو(جاز النسب إىل املفرد وإىل اجلمع 

ضخمات  -ضخمة ضخمي -)الًاحلركات الثوروية مث(ثَورات ثَوروي  -ثَورة ثَوري
موِيخض .يضيضة بيب-  وِيضيضات بيفهو املنسوب إىل البيضاء(ب ضاوييأما الب.(!  

هو ) وحدة(، ومع أن مجع )وحدي(هي ) وحدة(ومع أن النسبة القياسية إىل 
ن األمة ، ومع أ)مفتوح االسمألن احلرف األول من هذا (احلاء بتحريك ) وحدات(

أن يقولوا واحدة، فقد جرى الناس على  ةدحولبل ) وحدات(العربية ال تسعى لِـ 
)وِيدحو(جوها« ، ورا نسبة إىل  »خعلى أ)داتحو!(  

الثاء ألن  بتحريك) رثَيات(أي روماتيزم، وجمعها ) رثْية(ويستعمل األطباء كلمة 
) رثْيِي(اليت ال هي إىل املفرد ) رثَوِي(لون النسبة ومع ذلك يستعم. احلرف األول مفتوح

  ).انظر املعجم الطيب املوحد)! (رثْيوِي(وال إىل اجلمع 
  !قَرية قَروِي: ومن املسموع الذي ال يقاس عليه

تحذف الياء األوىل وتقلب فللنسب إىل االسم املختوم بياء مشددة قبلها حرفان، أما 
لحق ياء النسب املشددة، حنو، االثانية واومث ت : ،لَوِية خيخل ،وِيبن نبِي ،علوِي علي

 يعى(الدبنبِه أو املُتسهم يف نأي املت (وِيعد .  
  !].بتسكني الالم[خلْوِي : فهي) خلْوة(أما النسبة إىل 

  !].بتسكني العني[دعوِي : هي) دعوة(والنسبة إىل 

 :ف اجلر، وتعدية بعض األفعال الالزمة احرو -١٥٢

، مث )أجاب على السؤال: (ال يندر أن أمسع من ينبه صديقه أو زميله على خطأ قوله
  ).أجاب عن السؤال: (يذكر له أن الصواب هو

؛ )أَثَّر يف كذا: (، ألن الصواب هو)أَثَّر على كذا: (ويتكرر التنبيه إذا قال أحدهم
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  .....خلإ، )احتاج إىل كذا: (، ألن الصواب هو)لكذا/احتاج كذا: (أحدهمإذا قال  أو
  !ال تورد ما يظنونه خطأ املعاجموحجة املعترضني هي أن 

عنها«هذه االستعماالت  افهل حق هيحاشي عنهخطأٌ جيب » املَن؟الت  
غري قليلة من  وسأُورد مناذج. احلق أا ليست خطأ، بشرط أن جتيَء يف السياق املالئم

، ولو كان ذلك وضوابطَهكالم األئمة والبلَغاء تبين االستعمالَ الصحيح ملفردات لغتنا اجلميلة 
  .مما مل تشتمل عليه متون معجمات العربية

  .تعريفات أساسية: الًأو
  :الفعل التام ثالثة أنواع •
  .رمسعت اخلَب: به، حنو الًوهو الذي ينصب بنفسه مفعو: املتعدي - ١
  .نام الطفلُ: به، حنو الًينصب بنفسه مفعو الوهو الذي : الالزم - ٢

هي ) بيت(فكلمة . أقام املريض يف بيته: ، حنومبعونة حرف جربه  الًأو ينصب مفعو
  .وهذه هي التعدية حبرف اجلر. مفعول به للفعل قبلَها - ال يف االصطالح  - يف املعىن 
٣ - و انوع مسموع، يستعمل متعديمثلاالزم ، :حصون كَرش.  

  .شكرت اَهللا على ما أنعم، ونصحت الغافلَ أن يشكُره: تقول
  .شكرت ِهللا على ما أنعم، ونصحت للغافلِ أن يشكُره: وتقول

  ...عرفه الشيَء وبه). أي وبالشيِء(أَعلَمه الشيء وبه : وحنو ذلك
هذا الفعل  خر، فيضم إىل داللته داللةَهو أن تشرِب الفعلَ معىن فعلٍ آ :التضمني •

فعلٌ الزم يتعدى  الًفإذا ضمن مث. الذي أُشرب معناه، وينزل منزلته يف التعدية واللزوم
  .باحلرف، معىن فعلٍ متعد بنفسه، حذف اجلار الذي كان وسيلته إىل التعدية

، وذلك أقوى من إعطاء جمموع معنيني -كما قال الزخمشري  -والغرض من التضمني 
  .ى كلمتنيدؤكلمة م أن تؤدي -كما قال ابن هشام  -وفائدته . إعطاء معىن واحد

 :]١٨٥: البقرة[ ]ولتكَبروا اللَّه علَى ما هداكُم  [قال الزخمشري يف كشافه حول اآلية 
: احلمد، كأنه قيل ىنمع اليكون مضمن) على(التكبري حبرف االستعالء  معىنوعدوا ... «

  .»لتكربوا اَهللا حامدين على ما هداكم
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التعدية السماعية والتعدية القياسية: اثاني  
عرف بِملك النحاة، ... هو احلسن بن صايف بن عبد اهللا بن نزار[قال اإلمام أبو نزار 

  :للسيوطي» األشباه والنظائر«، كما جاء يف ] ه٥٦٨إمام بارع، ت 
ة من حروف اجلر، على مقدار املعىن اللغوي املراد من يتعدى بعدإن الفعل قد « 

وذلك . وقوع الفعل؛ ألن هذه املعاين كامنة يف الفعل، وإمنا يثريها ويظهرها حروف اجلر
  .الدارمن خرجت : خروجك، قلت ابتداءأنك إذا قلت خرجت، فأردت أن تبني 

فإن أردت . الدابة علىخرجت : ئك، قلتفإن أردت أن تبني أن خروجك مقارنٌ الستعال
اوزة للمكان، قلتا : الدار عنخرجت .الصحبة، قلت وإن أردت : بسالحيخرجت...  

  .»فقد وضح ذا أنه ليس يلزم يف كل فعل أال يتعدى إال حبرف واحد
  :»٢٠/ ٢فوائد الفوائد «يف كتابه ) ه٧٥١ت (ويقول ابن قيم اجلَوزِية 

فعل املُعدى باحلروف املتعددة، ال بد أن يكون له مع كل حرف معىن زائد على ال«
ظهر فإن ظهر اختالف احلرفني . وهذا حبسب اختالف معاين احلروف. احلرف اآلخر

يه وبه رغبت فيه ورغبت عنه، وعدلْت إليه وعنه، وملْت إليه وعنه، وسعيت إل: ، حنوالفرق
يريد (وإن تقاربت معاين األدوات ). بـ/ يف/ على/ لِـ /إىلسعى : ٤٩انظر الفقرة (

وظاهرية النحاة . قصدت إليه وله، وهديت إىل كذا ولكذا: ، حنوعسر الفرق )احلروف
ه الطريقة، بل وأما فقهاء أهل العربية فال يرتضون هذ. جيعلون أحد احلرفني مبعىن اآلخر

يستدعي من غريه، فينظرون إىل احلرف وما مع  جيعلون للفعل معنى مع احلرف، ومعنى
  .فيشربون الفعلَ املتعدي به معناه األفعال،

هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه، رمحه اهللا تعاىل، وطريقة حذّاق أصحابه، يضمنون 
وهذه قاعدة شريفة جليلة املقدار، ال يقيمون احلرف مقام احلرف، الفعل معىن الفعل، 
  ».فة يف الذهنتستدعي فطنة ولطا

القياسي ما يطَّرد فيه استعمال كل حرف، أي تبني االستعمال  كتب النحووتبين 
. هذه احلروف يف وجهاا املطردةويفصل فيها وجوه تصريف . حلروف اجلر املنقاد
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بل على السماع، مل تؤلَّف لتبسط القول يف القياس املنقاد، وإمنا قامت لتنص  املعاجم ألن
وقد تشري إىل القياس وتمثِّل له . ى االهتداء إليه بالقياس قبل كل شيءال يتأتعلى ما 

  .الستبانة وجه من الوجوه، أو التنبيه على ما يقع فيه اللْبس أو اخلفاء فتكشف عنه
فإذا نص يف املعجم على استعمال حرف مع فعل من األفعال، أُخذ به لإلفصاح عن 

باستعمال  وجوه أخرىأن يصرف الفعل يف وال مينع هذا عماله، الداللة املعينة للفعل باست
وقد يتفق لك استعمال فعل حبرف مساعي . يف وجهات حمددة اقياسحروف اطرد جرياا 

 ولكن األصل أن . دعاه إىل اجلهاد ودعاه للجهاد: حنولقصدين متماثلني، وآخر قياسي
إذ يكون كلٌّ  ال يعين أما مبعنى واحد، على املوضع الواحد) أو أكثر(تعاقب حرفني 

أي إن استعمال حرف يف مقام، ال مينع من إعمال آخر يف مثل . على ما هو قياسه
  ! بتقدير آخرموضعه 

قد قال ) كما فعل األخفش والزجاج والزخمشري وأبو حيان(وإذا كان بعض األئمة 
 -  إىل(و ) الالم(فيما خيص ( - اقبهما حينعى املوضع الواحد، أو ذهب إىل عل ابت

ما ومتاثلهما يف كثري من املواضع) كما فعل اإلمام املالقي( اتعاقبهما قياسفذلك لتقار .
أن هذا التعاقب جائز يف كل موضع اومع ذلك، ليس صحيح!  

 تيف استعمال حروف اجلر  -فإذا مجع- عليه كتب اللغة عامةً،  القياس تعلى ما نص
فيما نصت عليه املعجمات خاصةً، أي إذا ضممت يدك على هذا وذاك، كان  السماعإىل 

ال بد أن تلحظ أن تصريف الفعل حبرف من احلروف، إمنا يفْرده مبعىن ال يؤديه تصريفه 
آخر، وإنْ داناه أحيان ا دون سواهاحبرف وجهةً اختص ألن لكل حرف ،.  

  )ھـ ١٨٩ت (ئي والكسا) ھـ ٣٩٢ت (رأي ابن جين  - اثالثً
على قول بعض النحاة بأن حروف اجلر ينوب  ا، تعليقً)اخلصائص(قال ابن جين يف 

ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، ولكنا نقول إنه يكون مبعناه يف «: بعضها عن بعض
فأما يف كل موضع وعلى على حسب احلال الداعية إليه، واملُسوغة له؛  موضع دون موضع،

  .»!الكل حال ف
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جلست إىل «: ، فهل يصح أن تقول يف معناه»جلست لالستراحة«: الًفإذا قلت مث
  ؟»سرت إىل البحر«، بدل »يف البحر سرت«: ، وهل تقول»االستراحة؟

  ؟»بعته بدرهم«، بدلَ »بِعته يف درهم«: وهل تقول
  :قال الشاعر األموي القُحيف العقَيلي

 تإذا رضيـ  علي ربنو قُشي  
 

  لَعمر اِهللا أعجـبين رضـاها   
 

، عليه، وأقبلت عليه، عطفت عنهووجه ذلك أا إذا رضيت . عنهرضيت : أراد
  ).عن(يف موضع ) على(ولذلك استعمل 

 الًحم) على(عدى رضيت بـ ) سخطت(ضد ) رضيت(ملا كان «: قال الكسائي
كرِهه : سخط عليه: املعلوم أنه يقال ومن. »، كما يحمل على نظريهللشيِء على نقيضه

  ).املعجم الوسيط(وغضب عليه ومل يرضه 
يستوي (؛ وما أنتم منا ببعيد )بعيد عنا: ويقال(منا  بعيدمنا؛ وهو  قريبهو : ويقال

  ).فيه الواحد واجلمع
  .عن/ اقترب من؛ وابتعد من: ويقال

  ):ه١٠٩٤ت ( ٥/٣٢٧،وقال صاحب الكليات
»ألفاظ وهي بعد) عن(مبعىن ) على(رد لفظ طَّي:  

غضب علي ،رضي علي ،استحال علي ،علي دعب ،خفي علي.«  

ارابع - أشهر املعاين القياسية حلروف اجلر  
  : وجيد القارئ أمثلة عليها يف. فيما يلي أشهر هذه املعاين

  .منشورات دار الفكر بدمشق. ملؤلفه يوسف الصيداوي» الكفاف«كتاب 
  ).٤٣١/اجلزء الثاين(دار املعارف مبصر . ملؤلفه عباس حسن» النحو الوايف«كتاب 

- التعليل والسببية - بيان اجلنس -التبعيض -ابتداء الغاية املكانية أو الزمانية: من -
  .االستعالء - االستعانة - ااوزة - الظرفية - زائدة للتوكيد - البدلية
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مبعىن  - مبعىن عند - )مبعىن مع(املصاحبة  -  الزمانية انتهاء الغاية املكانية أو: إىل - 
  .للتبيني - مرادفة لالَّم -يف

مبعىن جانب  - التعليل - البدلية - مبعىن من - مبعىن على - مبعىن بعد -ااوزة: عن - 
  .الظرفية - مبعىن الباء - )من عن مييين: »من«إذا سبقت بـ (

من : مبعىن فوق -االستدراك -)مبعىن يف(الظرفية  -التعليل -املصاحبة - االستعالء: على -
  . مبعىن من -)مبعىن عن(ااوزة ! على املنرب
 -الظرفية - العوض - التعدية - السببية والتعليل - االستعانة - اإللصاق: الباء - 

  ).مبعىن على(االستعالء  - مبعىن بدل - القَسم - )مبعىن مع(املصاحبة 
  .الباء/ من/ مبعىن إىل -املصاحبة -االستعالء -السببية -نية أو الزمانيةالظرفية املكا: يف -
 - التعجب - االستغاثة -انتهاء الغاية - التعليل -التقوية - االختصاص: الالم - 

  .التبليغ -  الظرفية – الصريورة
: وإنّ من يسمع قول القائل. نالحظ أن احلرف الواحد ميكن أن يؤدي عدة معان خمتلفة

» ما معي كنت دفأموت  منيف الصحراء، ون تدمناملاء، وك االظمأ، حىت صادفت بئر 
 اسيدرك سريع» ...يومني منمائها العذب ما حفظ حيايت اليت تعرضت للخطر  منشربت 

  : وقد تكرر يف هذا الكالم مبعان لغوية خمتلفة) من(معىن احلرف 
  ....االبتداء: البعضية؛ ورابعها: االسببية؛ وثالثه: بيان اجلنس؛ وثانيها: أوهلا

املذكور يف مصادر هذا البحث، » مسالك القول«وقد أورد األستاذ الزعبالوي يف كتابه 
  :أمثلةً كثرية مدروسة بعناية وبالتفصيل، تبين حاالت يتعاقب فيها حرفان على موضع واحد

  .دعلى املوضع الواح) على(و) يف(أمثلة على تعاقُب  ٩٣ففي الصفحة 
  .على املوضع الواحد) على(و) الباء(أمثلة على تعاقُب  ١٠٢ويف الصفحة 
  .على املوضع الواحد) على(و) الالم(أمثلة على تعاقُب  ١٠٧ويف الصفحة 
  .على املوضع الواحد) على(و) عن(أمثلة على تعاقُب  ١٥٣ويف الصفحة 
  .الواحدعلى املوضع ) عن(و) من(أمثلة على تعاقُب  ١٢٠ويف الصفحة 

  .على املوضع الواحد) الباء(و) إىل(و) الالم(أمثلة على تعاقُب  ١٢٦ويف الصفحة 
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 احتاج إليه، واحتاجه، واحتاج له -١٥٣
، )إىل(جند يف املعاجم أن العرب درجوا على تعدية ما صيغ من هذه املادة باحلرف 

  ...احتجت إليه، وما أَحوجين إليه، ويب حاجة إليه: فقالوا
  بنفسه؛) احتاج(من البلغاء قد عدوا  اى أن كثريعل

  . »لو احتجت بصلة ما تعلَّمت مسألة«: الًفقال اإلمام الشافعي مث
  . »غري برد عفافه اما احتاج برد«: وقال الشريف الرضي يف رثاء ابن جين

ه يف تعدية فما الوج.... اإلمام اهلوريين واإلمام الصبان اأيض) احتاجه(واستعمل 
  ملا جاء يف املعاجم؟ اخالفًبنفسه، ) احتاج(

) احتجت إىل املال(فإذا قلت . التضمنيعلى ) احتاجه(الوجه أن يحمل قوهلم 
تطَلَّبته (فإذا أَشربته، أو ضمنته، معىن . قصدت أنك قد افتقرت إليه، وال شيَء غري ذلك

كما يتعدى هذان الفعالن، كان معىن قول ) احتجت املالَ(فَعديته بنفسه ) أو التمسته
    !الشافعي أنه لو احتاج إىل بصلة فالتمسها وتطَلَّبها وشغل بذلك، ملا تعلَّم مسألة

دروال التمس ب درد عفافه اوكذلك معىن قول الشريف الرضي، أي ما احتاج إىل برغري ب .
 - وإال فهل يفوت الشافعي! املعىن ذا االشيء صحيح) تاحتج(وعلى هذا يكون قولك 

 -وهو راسخ القدم يف الكتابة والشعر -أو الشريف الرضي -املعروف بالفصاحة وحسن البيان
   يتعدى باحلرف؟) احتاج(أنَّ 

يف كثري من املواضع لتقَارما ) إىل(و ) الالم(وإذا أخذنا برأي األئمة، القائل بتعاقُب 
  .، وهذا ما استعمله بعض األدباء القدامى واحملدثني)للشيِءاحتاج (وتماثُلهما، أمكن القول 

١٥٤- وعنه؛ أجاب طلبه اأجاب السؤال وعنه وعليه؛ أجاب فالن 
: ويقال. رد عليه وأفاده عما سأل: اأجاب فالنٌ فالن«: جاء يف املعجم الوسيط - 

  ».وقضى حاجته قَبِلَه: أجاب طلبه. أجاب عن السؤال
  .أجابه وأجاب عن سؤاله: وجاء يف الصحاح - 
  .»إن كلَّ عاقل يجيب مثلَ هذا السؤال بِنعم«: وقال أبو حيان يف البحر احمليط - 
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لكن ). عن(وتعدية هذا الفعل يف األصل تكون بـ . اأجاب إجابةً وجواب: يقال
أجبت يف : (يقال! معاين الفعل إذا اتسعت هلا هذا ال مينع تعديته بغريه من احلروف،

على ورقة (؛ واعلى االستعانة والظرفية أيض) بالكتاب(على الظرفية، و) الكتاب
) أجاب ألمرٍ مهم(على البدلية، و) أجاب عنه(على االستعالء احلسي، و...) بيضاء

  ).أجاب عن السؤال(على التعليل؛ ويقال يف األصل 
 يبىن عليه،أمر من األمور، أو  يترتب علىأن ) صدرهأو م(وإذا أريد بالفعل  -

على ) إمنا جوايب(إمنا أجبتكم «: سائغ مستقيم؛ كأنْ تقول) على(فالعدول بالتعدية إىل 
  ! ، أي أجبتكم اجلواب املترتب على كتابكم»كتابكم
أي » ..سؤايل إياه عنها على اجواب... «): ٣/٣٨(قال ابن جين يف اخلصائص  - 
اجواب عن(على سؤايل، ولو داىن هذا يف معناه التعدية بـ  امترتب.(  

 - أي جوابه » ...ظاهر سؤاله علىفجوابه «): ٢/٢٦٦( اوجاء يف اخلصائص أيض
  ...املبين على ظاهر سؤاله

» من وجهني عليهفنقول، اجلواب «): ٢٥٧/ ٣(» األشباه والنظائر«وجاء يف  - 
  .يكون من وجهنيأي اجلواب املترتب عليه إمنا 

ما كان  علىوكان هذا جوايب «): صاحب لسان العرب(قال ابن منظور  -
  ...أي ردي على» به هجاه

املبين على /وجوايب املترتب: التقدير... ذلك هو علىوجوايب «: وقال اجلاحظ - 
  »...ذلك

 - ٢٧٥/ ٤: (وقال الطربي :(»علي تأجب.«  
 ما: للسؤال اقال ابن املقفّع جواب«): ١/٧٩ البيان والتبيني: (وقال اجلاحظ -
  »:...البالغة؟
  :»كتاب املساكني«: وقال مصطفى صادق الرافعي يف - 

  .ال تقع إلنسان ملسألةابتكار جواب غريب : ... ١٣٦يف الصفحة 
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، أو ال يفهم اجلواب عليهال جواب  الًممن يسأل احلياة سؤا: ... ١٣٦يف الصفحة 
  ...عليه

  ...السماء عليهاهذه املسائل ال جتيب : ٢١٠يف الصفحة 
  !عليهألنه ال جواب ... ... ومن األسئلة ما : ١٣٥يف الصفحة 

  .فور الدعاء علىحيث يشترط اإلجابة ): ١٢٥/ ٥(وجاء يف الكليات  -
 أَثَّر فيه وعليه وبه -١٥٥

  ):الذي أصدر جممع القاهرة أجزاءه األوىل(» املعجم الكبري«جاء يف 
قال اإلمام علي كرم اهللا وجهه يذكر زوجته . اترك فيه أثر: يف الشيِء وبه أَثَّر« -

، واستقَت بالقربة حىت بيدهافَجرت بالرحى حىت أثَّرت (... فاطمة رضي اهللا عنها 
 حنرها يفأثَّرت.(  
  ».ظهر فيه األثر، ويقال تأثر بغريه: تأثر الشيُء - 
  :النيب عليه الصالة والسالمعن » اجلامع الصغري«وجاء يف  - 
  ».عبده علىنعمته  أثَرإن اهللا تعاىل حيب أن يرى «
  : للجاحظ» البخالء«وجاء يف  - 

  ...فَعظْها فيهافإذا أثّر ذلك : ١٣١ يف الصفحة
  .أهلهعلى وسوء أثره ... ... وال يفطن لظاهر قبحه و : ١٣ويف الصفحة 
  يقه ممن جعله ضحكة للناس؟صد على اأثرفَمن أسوأ : ٩١ويف الصفحة 

  : »إعجاز القرآن«وقال مصطفى صادق الرافعي يف كتابه  - 
ما  بالصفةم تتنزل األفكار منزلة التوهم الطبيعي الذي يؤثر ومن ثَ: ٢٢٦يف الصفحة 

  .املوصوف بالشيِءيؤثر 
  .وأشدها إزراًء به عليه، اأثروهذه أسوأ احلالني : ١٩٧ويف الصفحة

  ).أي على النفس( التأثري عليهاهو مقتصد يف كل أنواع : ٢٢٣ويف الصفحة 
  .احلس النفسي التأثري علىاالقتصاد يف : ٢٢٤ويف الصفحة 
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  ):٢٢٢الصفحة (» حتت راية القرآن «وقال الرافعي يف كتابه  - 
  ! عليهااألمة، أو سوء أثرها على حسن أثرها ) اجلامعة املصرية(ال تبايل .... 

  ): ٧٥الصفحة (» كتاب املساكني«فعي يف وقال الرا - 
  !نفسهألثره على ولكن  عليه،اهللا ألثر وال ينظرون 

، أو للظرفية، ...اَألثَر الظاهر على: ، والتقديرافيما سبق، لالستعالء جماز) على(و
  !»مبعىن يف: الظرفية«القياسية ) على(وقد ذكرنا أن من معاين 

 على، قسم يف، انقسم إىل قَسم على، قَسم إىل، قَسم -١٥٦
، )املقسوم عليه(غري ) املقسوم(مع هذا الفعل، أن يكون ) على(األصل يف استعمال  -

 قسمت املالَ(، فالغنيمة غري ااهدين؛ و)ااهدين علىقسمت الغنيمة (كما يف قولك 
جعلت لكل فرد  أي) قسمت املرياث على الورثة(، أو )قسمت املالَ بينهم(أو ) مجاعة على
مت على جسمني(و . انصيبفْسٍ قُسكما قال أبو علي األنصاري يف بعض كُتبه) كن.  

) املقسوم(هو ) املقسوم إليه(مع هذا الفعل أن يكون ) إىل(واألصل يف إعمال  - 
أي انتهوا يف القسمة إىل هذه ) ثالثة أصناف إىلانقسم الناس (نفسه، كما يف قولك 

  ).ثالثة أبوابإىل ت كتايب قسم(و. األصناف
  ):إىل(أو ) على(معيار صحة التعدية بـ 

بنصب قسمني على املصدر أو ) قسمت الشيَء قسمني أو ثالثة(كلما صح قولك 
، )فرقت مضمونه على قسمني(على معىن ) قسمته على قسمني(على احلالية بتقدير 

استقام ) ني هؤالء أو بني هذه األشياءقسمت الشيء بينهما أو ب(وكلما ساغ أن تقول 
: ومل يغنِ قولك) قسمت الشيء عليهما أو عليهم أو على هذه األشياء: (قولك

  ).قسمت الشيَء إليهما أو إليهم أو إليها(
ثالثة  علىقسمت كتايب : (فتقول) إىل(حمل ) على(وعلى هذا يصح أن حتلّ 

ثة أجزاء، فجعلت كلَّ جزء من األجزاء يف باب ، أي فرقت ما فيه وجزأته ثال)أبواب
  .من األبواب وخصصته به، كأنّ الباب غري الكتاب
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، ألن )قسمت املرياث على الورثة(يف مثل قولك ) على(حمل ) إىل(وال يصح أن حتل 
فحواه أنك قسمت املرياث أنصبةً كعدد الوارثني، وجعلت لكلٍّ نصيبه؛ وال ميكن أن 

  .املؤدى، ألا رد اإلشارة إىل ما آلت إليه القسمة من أجزاء هذا) إىل(تؤدي 
). على(أي مبعىن ) االستعالء(الذي من معانيه ) يف(باحلرف  اأحيان) قَسم(ويعدى  - 

  ):٣/٢٩٤(ففي حماضرات األدباء للراغب 
  من حماسنِه الو قسم اُهللا جزًء

 

ـا يف     سِالناس طُرا لَتم احلُسن يف الن
 

  : وقال عروةُ بن الورد
  جسومٍ كـثرية  يفأقسم جسمي 

 

    املـاء واملـاء بـارد و قَراحسوأَح  
 

الشدة  إىلوللحروف انقسام آخر «): ١/٦٩سر الصناعة (وقال ابن جني يف  - 
  »والرخاوة وما بينهما
  .متعد والزم: قسمنيإىل الفعل ينقسم : ويقول النحاة

١٥٧- ة؛ احتاج لِـاحلاج 
ملّا دخل  r، أن النيب ٨٥٤بتحقيق األلباين، احلديث رقم » صحيح مسلم«جاء يف خمتصر 

  .»ال حاجة يل به«: ؟ قال)من العسل(يا رسول اهللا، أال أسقيك منه : على زوجته حفصة قالت
أن زوج النيب عليه الصالة والسالم، حني تويف  ٨٦٣وجاء يف التمهيد للحديث 

  .»واِهللا ما يل بالطِّيب من حاجة«: سفيان قالت أبوها أبو
  »..ما بنا حاجة إىل«: -  فصاحةًهو ما هو و - لإلمام الشافعي» األم«وجاء يف كتاب 

  ».ال حاجة لك يف صداقة من يكْثر أعداَءك«: وجاء على لسان ابن املقفّع قوله
ال حاجة  ومثلها كثري«: »٢٢٥/إعجاز القرآن«وقال مصطفى صادق الرافعي يف 

  ».بنا إىل استقصائه
، )ه٦٨٩ت (لإلمام ابن قُدامة ) ١٣٠/خمتصر منهاج القاصدين(وجاء يف كتاب 

  .»يا ابن أخي، إن يل إليك حاجة«): فتى اخماطب(على لسان صلة بن أشيم 
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العقول لغري وال حاجة بالكمال اإلنساين «: »١٢٨/إعجاز القرآن«وقال الرافعي يف 
  ».اها بعضبعض ينبه إليه

، على لسان )ه٦٩٨ت (للمستعصمي البغدادي » أسرار احلكماء«وجاء يف كتاب 
   »!لدعائيال تظْلم، وال حتتاج «): واسع بن حممد اخماطب(بالل بن أيب بردة 
  :يقال واخلالصة،

  .ال حاجة يل بكذا
  .ما يل بكذا من حاجة
  .ال حاجة يل يف كذا
  .ما يب حاجة إىل كذا

  .يب إىل كذاال حاجة 
  .يل إليك حاجة
  .لكذاال حاجة بكذا 

  .ليس يل حاجة يف أن تفعل كذا وكذا
  :أما التراكيب مثل

  ...لست حباجة إىل كذا
  ...أنا حباجة إىل كذا

  ...فقد استعملها بعض الكتاب احملدثني، أمثال طه حسني وغريه

 اأَسهم إسهام - ساهم مساهمةً -١٥٨

(مبعىن ) ساهم(تعمال الفعل نكر بعض النقّاد اسيك(و) أسهم(، وأجازوا )شارمهس.(  
واحد السهام اليت يضرب : والسهم يف األصل. النصيب: السهم«): اللسان(جاء يف 

 همهي به ما يفوز به الفاجل سما يف امليسر، وهي القداح؛ مث س]مث ]أي الظافر سهمه ،
ي كل نصيب سهمماكثر حىت س.«  

  .قارعهم فَقَرعهم: اساهم القوم فَسهمهم سهم«: وجاء فيه
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  .تقارعوا: تسامهوا
  ].ضرب القُرعة: أي[ أَقْرع : أسهم بينهم

أي أخذ كلٌّ منهم [ »تقامسوه: تسامهوا الشيَء«): أساس البالغة(ومما جاء يف 
  .]نصيبه /سهمه

هِم للغازي« : اوجاء أيضفالنٌ. أُس سم مله يف كذاه.«  
  ):اللسان(وقال ابن منظور يف مقدمة معجمه 

يف ال يساهم فاستخرت اهللا سبحانه وتعاىل يف مجع هذا الكتاب املبارك، الذي ... «
  ].ال يقاسم يف سعة فضله وال يشارك: أي[» .وال يشاركسعة فضله 

  ).قاسم(مبعىن ) ساهم(ونرى أن ابن منظور استعمل 
  .املشاركة واملسامهة: واملواساة): أسا(وقال ابن األثري يف مادة 

وتناوبوا . سامهته مساهمةًوناوبته مناوبة مبعىن «]: ن و ب) [املصباح املنري(وجاء يف 
  ».عليه إذا تداولوه بينهم

  .تقامسوهتناوبوا على املاء أي ]: ن و ب[وقال الفريوز أبادي 
  :وقال زهري

  مهت يف احلزم أهلـه أبا ثابت سا
 

   ك دائـموعهـد ك حممودفرأي  
 

  :من معانيه فعلٌ متعد،) ساهمه مساهمةً(يستبني مبا سبق أن  - 
  .شاركه مشاركةً، وقاسمه مقامسةً

  .تقامسوه، أي أخذ كل واحد سهمه أي نصيبه): تسامهوا الشيَء(وأن 
أَسهم فالنٌ : أنه ميكن أن يقال» يأُسهِم للغاز«) األساس(ويفهم من عبارة  - 
  .انصيب/اأي جعلَ له سهم: لفالن

جعل لنفسه فيه ): أسهم يف الشيء(ومعىن . فعل الزم) اأسهم إسهام(فالفعل 
اسهم/ أي اشترك فيهانصيب ،.  

هذه املسألة ) ١٩٤٨سنة  ١٤يف الدورة (وقد حبث جممع اللغة العربية يف القاهرة  - 
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  ]:١٨٧/ ٧ظر جملة جممع القاهرة، العدد ان[وقرر 
مبعىن واحد، ومها يف األصل أخذُ سهمٍ يف امليسر ) أسهم(و ) ساهم(أن الكلمتني «

نصيب مع غريه من اآلخرين، مث استعملتا أخري ذيف  ابني آخرين، مث انتقل املعىن إىل أخ
، وأنه يف معىن املشاركةكلتا الكلمتني صحيحة فالس يرى أن . املشاركة يف شيء ما

لسان (وقد استأنس الس مبا ورد يف مقدمة ). ساهم(ال مسوغ لتجنب الكتاب كلمة 
  .»...فاستخرت اهللا سبحانه وتعاىل: حيث يقول) العرب
): ساهم وأسهم(يف حديثه عن » أزاهري الفصحى«وقال عباس أبو السعود صاحب  -

   »حمذوف املفعول ايف إنشاء املدرسة، كان الفعل متعدي سامهت: فإذا قال قائل«
 التنـزيلسامهت املتربعني يف إنشاء املدرسة؛ كما حذف املفعول يف : والتقدير

  ».أي كشفت الثوب. ]٤٤النمل [ ]وكَشفَت عن ساقَيها  [ :العزيز
 - املعجم الوسيط«، جاء يفاأخري«:  

  .فيه اشترك: أسهم يف الشيِء
  .شارك فيه: ساهم يف الشيء

 -تلْمذَ لفُالن وعنده  - خرج، خرج، تخرج، خريج  -١٥٩

خرج فالنٌ يف العلم أو : معانِي كثريةً، منها) خرج(أوردت معاجم اللغة للفعل 
  .نبغ فيهما: الصناعة

  .علَّمه؛ واملتعلم خريج وخريجدربه و: خرجه يف العلم أو الصناعة: وجاء يف املعاجم
كذا: اوجاء أيض فالن يف فن جرخأَدب(» املصباح املنري«جاء يف معجم . نبغ فيه: ت:(  

ا اإلنسان  يتخرجاألدب يقع على كل رياضة حممودة : قال أبو زيد األنصاري«
  .»فضيلة من الفضائل يف

، »الفُالين خلْق كثري تخرج بالعالم«: اآلتيةوتصادف يف كتب التراجم واللغة عبارات ك
. »وممن أخذ عنه وتخرج عليه ولَده«: كما تصادف عبارات كالتالية. »درسوا عليه«أي 

له الكالم » يصحح«فيهب من ) خترج فالن من جامعة دمشق: (ونسمع يف أيامنا من يقول
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: القولني ليس بالوجه، ذلك أن الوجه أن يقالوكال ).. بل خترج يف جامعة دمشق: (الًقائ
  .فالن من خرجيي جامعة دمشق: أكْملَ فالنٌ دراسته يف جامعة دمشق، أو

؛ أي »بوا بك، ويخرجوا على يديكأوالدي، أُحب أن يتأد«: قال الكسائي لألخفش •
  .موايدربوا ويعلَّ

  »!على أَيدي فالن وتتلْمذَ… «: صادفت مرة العبارة اآلتية
ال يقال تلمذ : ثانيها!) تتلْمذ: ال(تلْمذَ : يقال: أوهلا: يف هذه العبارة ثالثة أخطاء: أقول
  :جاء يف املعجم الوسيط! فالن له يدان فقط: ثالثها! فالن على أيدي
  .»كان له تلميذًا: تلْمذَ لفالن وعنده«
 الزجيات: وقائع الزواج، ال -١٦٠

: الزيجة«): زوج(بالقول » حميط احمليط«) ١٨٨٣ت (معجم بطرس البستاين  انفرد
  .»عقد الزواج والنوع منه

ويقولون «): ٤٠/لغة اجلرائد«يف كتابه ) ١٩٠٦ت (قال الشيخ إبراهيم اليازجي 
وإمنا هي من تم بينهما عقد الزجية، يعنون الزواج، ومل يحك وزن فعلَة من هذه املادة، 

  .»األلفاظ العامية
األخطاء اللغوية « ١٩٦٠وقد أَقَر الشيخ حممد علي النجار يف كتابه املطبوع سنة 

  .رأي الشيخ اليازجي» ٣٨/الشائعة
  ):منت اللغة(و ) القاموس احمليط(و ) لسان العرب(وجاء يف 

جير: الزطْمامل هب، وفصيحرعاء، منخيط الب.  
يجمع . ب فيه سري الكواكب، ويستخرج التقومي سنة فسنةكتاب يحس: والزيج

  ).فيل فيلة وأفيال: مثل(على زِيجة وأَزياج 
  .وكما نرى، ال عالقة البتة بني الزيج والزواج

  .على غري قياس) وقْعة(األحوال واألحداث، مفرده : الوقائع
  ).ويتميز من املُتخيل واملُتوهم( الًما حدثَ ووجِد فع: من معاين هذه الكلمة: الواقعة

وقائع(على  اوقد أقر جممع القاهرة مجعها تكسري ( ا مبعىنأل)وقعة.(  
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  : الًوعلى هذا ميكن نقول مث
يف السجل املدين، لكي يشتمل هذا السجل على  واقعة زواججيب تسجيل كل 

  .وقائع الزواجمجيع 
 )بعض األفعال الالزمة عود إىل تعدية( زاد عليه، وزاد عنه -١٦١

). على(و ) عن(بـ ) الًفَضل يفْضل فض( يى تعديتعد) وزيادةً ازاد يزيد زِيد(فعل 
  : »منت اللغة«جاء يف معجم 

آخر، أو يعلو به  افإن قصدت إىل بيان ما يفوق به شيٌء شيئً. زاد: فَضل الشيُء
ا لالستعالء) على( عليه، أو إىل إضافة شيء إىل شيء آخر، استعملتقال تعاىل. أل :

]  زِد أَوهلَييالً عترآنَ تلِ الْقُرتر٤: املزمل[ ] و. [  
  :وقال احلكيم اجلاهلي ذو اإلصبع العدواين، من قصيدة مشهورة

  ـدزَِي عشرم معلـى وأنت  مئـة  
 

  عوا أمركم طُـرفكيـدوين  افأمج  
 

 علىفَضلَ فالنٌ : ويقال. يف الكرمعليه زاد : لويقا. عددكم يزيد على مئة: أي
ال : ويقال. ما سواهاعلى فإن طاعة اهللا فاضلةٌ : ويف ج البالغة. غلبه بالفضل: غريه

  ...ذلكعلى مزيد 
  )...أي فوق راتبه(راتبه على أعطاه مكافأةً زيادةً : ولك أن تقول

ني أمرين أو مقدارين، وبيان الفرق بااوزةَ وإذا قصدت باستعمالك الفعل 
 عن(استعملت.(  

: ويف مفردات الراغب. املطلوب عنأو تزيد : قال املرزوقي يف شرح احلماسة
  .االقتصاد عنالزيادة : الفضل

مالُ فالن يزيد : ويقال. عنهولعل املصنف مل يطّلع عليه، و إال لزاد : وقال اهلوريين
  .حاجته عن

 عنزاد : ولك أن تقول. القوت عنكثري، يفْضل مالُ فالن فاضلٌ : قال الزخمشري
احلد...  
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وقد يتماثل املعنيان يف ). على(و) عن(بـ ) فَضل(و) زاد(هذا هو األصل يف تعدية 
منزلة ) فضل عنه(، وينزل )زاد عليه(موقع ) زاد عنه(كلٍّ منهما إذا عديته باحلرفني فيقع 

  ).فضل عليه(
  :بقومه ااجلرمي مفتخرقال الشاعر اجلاهلي قبيصة 

  كـل شـيءٍ   عـن يزيد نبالةً 
 

  !ونافلةً، وبعـض القـوم دونُ   
 

ل : (البيت اقال املرزوقي يف شرح ديوان احلماسة مفسرفيفض ،ة وعزبل ومحيفيه ن
فماثَلَ يف ). كل نبيل، ويعلو على كل ذي شأن نبيه، وبعض القوم ساقط قاصرعلى 

  .، وهو ما أراده الشاعر)يهزاد عل(و) زاد عنه(شرحه بني 
 ...إىل/ عن/ رغب يف -١٦٢
  .حرص عليه وطمع فيه: رغب فالنٌ يف الشيء - 
: ويف احلديث الشريف. وزهد فيه اتركه متعمد: رغب فالنٌ عن الشيء -

  .»رغب عن سنيت فليس مني منف...«
  .كرهه له: رغب له عن الشيء - 
  .؛ فضل نفسه عليهالًه عليه فضرأى لنفس: رغب بنفْسه عن فالن - 

عرابِ أَنْ ينة ومن حولَهم من اَألما كَانَ َألهلِ الْمد [: العزيز التنـزيلويف 
 فِْسهن نع فُِسهِموا بِأَنغَبرال يو ولِ اللَّهسر نلَّفُوا عخت١٢٠: التوبة[ ]ي.[  

  .ن الشدائدبأن يصونوها عما رضيه لنفسه م: أي
 مييل معهلعلّه يرغب به عين و: (قال ابن املقفع. فضله عليه: رغب بفالن عن فالن -
أي )علي :وي له عليعاديين معهلعلّه يفض.  

  .ترفّع عنه: رغب بنفسه عن الشيء - 
  .ربأ به عنه: رغب بفالن عن كذا - 
  .سأله إياه: رغب إليه يف كذا وكذا - 
وإِلَى ربك ( :العزيز التنـزيلويف . بتهل وضرع وطلبا: رغب إىل اهللا تعاىل - 
غَبأي] ٨: الشرح[ ] فَار ، :عرضت.  
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 اإىل؛ نبه فالن/ من/ لِـ/ نبه على -١٦٣

  :جاء يف معاجم اللغة
  .نبهه من نومه فانتبه: يقال. وقَّفَه عليه وأطْلعه: نبه على الشيِء وللشيِء

  .بصره: هه من غفلتهنب: يقال
  .وينبهنا لما وجب االنتباه له): ١/٥٩١(قال الزخمشري يف كشافه 

، اجد اكثري» تنبه إىل«و » نبه إىل«) الًوحي القلم مث(واستعمل الرافعي يف كتبه 
  »...لفت انتباهه إىل«مبعىن 

، جملة )ريس العربيةجتاريب يف تد(وجاء يف مقال ألمحد حسن الزيات بعنوان 
  ....)وتنبيههم إىل : (... ٢١٨الفيصل، العدد 

  ...ال بد من التنبيه إليه): فكَر ومباحث(وقال الشيخ علي الطنطاوي يف كتابه 
  .رفَعه وشهر امسه: انبه فالن: يقال

  .مل يرسل إليهم من ينبههم عن غفلتهم): ١/٦١٠(قال الزخمشري يف كشافه 
  .استيقظ: وانتبه من النوم. فطن له: انتبه لألمر

  ].»مل ينتبه إليه أحد«): ٣٢٦/ ٢٠األغاين (وجاء يف كتاب [
  .وقف عليه واطّلع: تنبه على الشيء

  . انتبه: وتنبه من نومه. فطن له: تنَبه لألمر
للرافعي  »ي القلموح«[يف كالم اإلمام أيب عبد اهللا البلخي ) تنبه إليه(ولكن جاء 

١/١٢٣.[  
 هداه إىل كذا/ هداه لكذا/ هداه كذا -١٦٤

   :لقوله تعاىل ا، شرح»١٥/ ١شاف الك«يف ) ه٥٣٨ت (قال اإلمام الزخمشري 
] يمقتساطَ الْمرا الصندى «]  ٦: الفاحتة [ ] اهى أصله أن يتعددبالالم أو بإىل، ه

وإِنك  [و] ٩: اإلسراء [ ]قُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم إِنَّ هذَا الْ [: كقوله تعاىل
) اختار(معاملة ]  يف الفاحتة [فَعومل ]  ٥٢: الشورى [ ] لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ
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  ».]١٥٥: األعراف[ ]واختار موسى قَومه  [ :يف قوله تعاىل
، كأن )أي حذْف حرف اجلر(نصوب على نزع اخلافض م) قومه(ومعىن قول اإلمام هو أن 

  ).للصراط(منصوب على نزع اخلافض، كأن األصل هو ) الصراطَ(؛ وكذلك )من قومه(األصل هو 
مىت «): ٢/٢١فوائد الفوائد (فقال يف كتابه ) ه٧٥١ت (أما اإلمام ابن قَيم اجلَوزية 

ومىت . ىل الغاية املطلوبة، فأتى حبرف الغايةتضمن اإليصال إ) إىل(عدي فعل اهلداية بـ 
تضمن التخصيص بالشيء املطلوب، فأتى بالالم الدالة على االختصاص  بالالمعدي 
وإذا ... هديته لكذا، فُهم معىن ذكرته له، وجعلته له، وهيأته وحنو هذا: فإذا قلت. والتعيني

  . وهو التعريف والبيان واإلهلام تعدى بنفسه تضمن املعىن اجلامع لذلك كله،
هو طالب من اهللا أن يعرفه إياه، ويبينه  ] هدنا الصراطَ الْمستقيما [ فالقائل إذا قال

فجرد الفعل له، ويلْهمه إياه، ويقدره عليه، فيجعل يف قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه، 
ولو عدي حبرف، . فسه ليتضمن هذه املراتب كلهامعدى بن ا، وأتى به جمردمن احلرف

  ».تعين معناه وختصص حبسب معىن احلرف؛ فتأملْه فإنه من دقائق اللغة وأسرارها
 تاب إىل اهللا تعاىل، تاب اهللا تعاىل عليه. من ذَنبِه/تاب عن املعصية - ١٦٥

  .رجع عن املعصية: تاب فالن
  .مل يسقَها يف اآلخرة) أي الدنيا(يف الدار الساخرة  مرعن اخلمن مل يتب : قال املعري

  : وقال املتنيب
ـ  أنْ إن أكن قبلَ ك أخطـأ رأيت  

 

 ت    فإين علـى يـديك أتـوب  
 

 ]فَمن تاب من بعد ظُلْمه وأَصلَح فَإِنَّ اللَّه يتوب علَيه  [: العزيز التنـزيلويف 
  ]٣٩: املائدة[

  .وفَّقه للتوبة وغفر له ورجع عليه بفضله: ى عبدهعلتاب اهللا  - 
  .رجع عنه: ذَنبه منتاب فالنٌ  - 

وقال طه . أالّ يعود إىل مثل ذلك) أي التزم(صنع، وشرطَ  مماتاب : قال ابن املقفع
  .خطيئته منإذا تاب جهرةً ... للعفو عن املتنيب احسن اأظهر سيف الدولة استعداد: حسني
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ويا قَومِ استغفروا  [: العزيز التنـزيلويف . رجع إليه بالطاعة :عاىلإىل اهللا تتاب 
  ] .٥٢: هود[  ]ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يرسلِ السماَء علَيكُم مدراراً 

 )تسلَّل(ال ) تغلْغلَ( -١٦٦

  : معاجم اللغةفقد جاء يف. بغري املعىن الذي وضع له) تسلل(شاع استعمال الفعل 
  .خرج يف خفْية: انسلَّ«

  ».تسلل يف الظالم، أو من الزحام: يقال. انسلَّ: تسلَّل
  .خرج يف خفية): تسلل يف الظالم(ومعىن 
  ...خرج دوء، غري ملحوظ): تسلل من الزحام(ومعىن 

  ].٦٣: النور[ ]م لواذاً قَد يعلَم اللَّه الَّذين يتسلَّلُونَ منكُ [ :العزيز التنـزيلويف 
  .يلوذ هذا ذا، يستتر ذا بذا: قال الفراء. هنا للتحقيق) قد(

من املسجد يف اخلطبة من غري استئذان، خيرجون يعلم اُهللا تعاىل الذين : ومعىن اآلية
  .خفْيةً مستترين بشيء

  :ولكن الشائع اآلن حنو قوهلم
  .، فتصدت هلا قوةٌ من حرس احلدودتسللت دورية معادية جمتازةً خط احلدود

  .البالد عابرةً خط احلدوددخلت يريدون بذلك أن الدورية 
  .إىل شبكة احلواسيب) اإلنترنت(تسلَّلت الفريوسات من الشابكة : الًويقولون مث - 

  .الفريوسات إىل الشبكةدخول يريدون بذلك 
  ).الدخول(بدل ) اخلروج(ذ يستعملون إ: فاالستعمال الشائع كما ترى، هو بضد املعىن الصحيح

  ...تغلغلت دورية معادية: والوجه أن يقال
  ).من الشابكة(شبكة احلواسيب يف وتغلغلت الفريوسات 
  .أدخله فيه حىت يلتبس به ويصري من مجلته: غَلْغلَ الشيَء يف الشيِء: جاء يف معاجم اللغة

  .سرى فيها، ختلّلها: لشجرةتغلغل املاُء يف ا. دخل فيه: الشيءتغلْغلَ يف 
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١٦٧- دصأَر ،دصر 
  ).أرصد(فاملالحظ أنه يستعمل مبعىن الفعل . يف غري ما وضع له) رصد(شاع استعمال الفعل 
  ».قعد له على الطريق يرقُبه: ورصدا ايرصده رصد رصده«: ففي معاجم اللغة

: رصد النجم، ومنه: ويقال). املفعول اسم(، وذاك مرصود )اسم الفاعل(فهو راصد 
  .املَرصد الفلكي

، وذاك )اسم الفاعل(فهو مرصد » .أعده: الشيَء له) ايرصد إرصاد( أرصد«و
 دصراسم املفعول(م.(  

  .أظهره وأَحضره: أرصد احلساب: ويقال. كافأه: أرصد له باخلري أو الشر: يقال
 ٨٠٠رصدت له ميزانية مقدارها  امشروع انفّذوا أخري... «: املقاالت العلميةجاء يف إحدى 

  ...أُرصدت له ميزانية : ....والوجه أن يقال» .ألف دوالر
 ] ...وإِرصاداً لمن حارب اللَّه ورسولَه من قَبلُ... [: العزيز التنـزيلويف 

  ....حاربإعدادا ألجل من : أي ،]١٠٧: التوبة[
 ضاف، ضيف، استضاف -١٦٨

استضاف(استعمال  اوشاع أيض (ظ أنه يستعمل مبعىن . يف غري معناهفاملالح)فضي.(  
طلب : ، وضافَه»انزلَ عنده ضيفً: يضيفُه ضيافةً اضاف فالن«: مما جاء يف معاجم اللغة

  .منه الضيافة
»أضاف يف: ومنه» .ارهعنده، أغاثه وأج اأنزله ضيفً: افالناسم ( واملضيفةُ املُض
  .الدولة املضيفة للمؤمتر: يقال). الفاعل
فانطلَقَا حىت إذا أَتيا أَهلَ قرية [ : العزيز التنـزيلويف » .أضافَه: افالن ضيف«

  .]٧٧ :الكهف[]  ... استطْعما أهلَها فَأَبوا أن يضيفومها
  .»سأله الضيافة: افالن استضاف«
» ..وتقدم له اإلدارة املستضيفة خمصصاته األصلية... «: جاء يف إحدى الدراسات - 

  ..املُضيفةُ/ تقدم له اإلدارة املُضيِفة: والوجه أن يقال
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 - احتضان املفهوم اجلديد إىل باالستجابة ) اللغة العربية(مل تبخل ... «: اوجاء أيض
املفهوم  الحتضانباالستجابة ...«: يقالوالوجه أن » .منذ استضافَه التداول العريب

  .»...أضافَه/ اجلديد منذ ضيفه
» خمتارها«وصل الزائر الغريب إىل القرية مساًء، فاستضاف : يقال على الصواب - 

  ...فَضيفَه وأكرمه
: استضافه«: للزعبالوي، أنه ورد يف اللسان» معجم أخطاء الكتاب«جاء يف  •

  : ولكن ورد يف اللسان. ب أن يكون ضيفًاطلأي » طلب إليه الضيافة
»يرا مبعىن املضاف :قال ابن بأيض هذا املعجم أن ابن جين  وذكر !»واملستضاف

  !فتأمل! أنزله ضيفًامبعىن ) استضاف) (اخلصائص(استعمل يف 
 احلَق؛ باحلق إنه؛ واحلق أنه، يف احلق أنه، حقا أنه -١٦٩

  :ثريةٌ، منهامعان ك) احلق(لكلمة 
١- م، حنواسم من أمسائه تعاىل، : احلقم فتدخل عليه باء القسستعمل للقَسولذا ي :

  .ليستحقهاوباحلق إنه نال فالن الدرجة األوىل، 
واللّه : للقَسم، حنو اإذا وقعت مع ما بعدها جوابتكسر ) إنَّ(من املعلوم أن مهزة [

  .]إنه لَشهم
٢- قون(: العزيز التنـزيلويف . بال شكالثابت : احلقمثل ما أنكم تنط قإنه لَح( 

  ]٢٣/ الذاريات[
وهو . متناه يف العلم: هو العالم حق العامل: ويقال. قولٌ حق: ويوصف به، فيقال

  .جدير به: حق بكذا
٣- أنه على: حنوالشيء الصادق الواقع، : احلق اعترضوا على كالم فالن، واحلق 
  .صواب

  .إنسان كرمييف احلق أنك : وحنو
  ...أيف احلق أين مغرم بك هائم: قال الشاعر
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٤- حق قحي قت وصدق: احوثَب صح.  
  ] ٧٠ :يس[ )لينذر من كان حيا ويحق القولُ على الكافرين (: العزيز التنـزيلويف 
حق حقا أنه ): وفقًا للمبرد(، والتقدير )حقا( بعد) أنَّ(تفتح مهزة . [كرميحقا أنه : يقال

  ].فاعل حق: كرمه. مصدر: حقا. حق حقا كَرمه= كرمي
٥- الصحيح الثابت من العقائد واألحكام: احلق .  

  .]١٠٥ :اإلسراء[ ) وباحلق أنزلناه وباحلق نزل( : العزيز التنـزيلويف 
٦- تلك آ(: الصدق: احلقاِهللا نتلوها عليك باحلق ٢٥٢/ البقرة[ )يات[  
٧- حصل فالنٌ على ربع احملصول، : حنوالنصيب الواجب للفرد واجلماعة، : احلق

  .واحلق أنْ يأخذ نِصفه
٨- غ، : احلقواُهللا (: العزيز التنـزيلويف السبب املُس ماليت حر وال تقتلوا النفس
١٥١/ األنعام[ )إال باحلق[  
)بغري احلق نيلون النبي٦١ :البقرة[ )ويقت[  

معناه العام ال خيلو من معىن الثبوت واملطابقة للواقع: احلق.  

  أَما، املخفَّفة امليم -١٧٠
ومن شأا أن يصح طرحها من الكالم، وليس ). أَالَ(تكون حرف استفتاح مبنزلة  - ١

  .الًشام الًأما إنكم ستلقَون بعدي ذُ): الغةج الب(جاء يف . هلا جواب يقترن بالفاء
  :وتكثر قبل القسم، حنو

  أما والذي أبكى وأضحك والذي
 

   ـراَألم هـرأمات وأحيا والذي أَم  
 

  ىوحش أن أرلقد تركَتين أحسد ال
 

   رن منها ال يروعهمـا الـذُّعفَييأل  
 

  .أما إنه لرجلٌ كرمي: ، حنو])نّإ(وتكْسر بعدها مهزة [وتكون لتأكيد الكالم  - ٢
  ].١٣: البقرة[ ]أَال إِنهم هم السفَهاُء  [ :العزيز التنـزيلويف . يف التأكيد) أال(تشبه 
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أما تقوم، أما تزورنا؟ : ، فتختص بالفعل، حنو)أال(وتكون حرف عرض مبنزلة  - ٣
) أَلَم(، مثلها يف )استفهام جحود(وقد يدعى يف ذلك أن اهلمزة لالستفهام التقريري 

  أما تستحي من الناس؟ أي أال تستحي من الناس؟: نافية، حنو) ما(، وأنّ )أال(و
  :، حنو)حقا(كما تفتح بعد بعدها ) أنَّ(تفتح ، وهذه )حقا(وتكون مبعىن  - ٤

  .رناأما إنه كرمي، تفيد التوكيد كما ذك: ولكن. أنه كرمي احقً: كرمي، أيأما أنه 
  :مالحظة

هذه هي املشددة امليم، ألنك ستجد ) أما(فاعلَم أن ) أما وقد(إذا صادفت التركيب 
اهلا جواب مادام(؛ ومن املعلوم أن )مادام قد(بالفاء، وألن معىن هذا التركيب هو  امقترن (

  . اوتلْزم الفاُء جوابها أبدوتوكيد، شرط حرف )أما(، وأنَّ شرطيةمصدرية 
  ):من البسيط(ال أبو متام ق

يوم تشا وقد عبعـد رؤيتـه   اأم  
 

 رفافْخ  ـدجالن الفارس ك أنتفإن  
 

  : وقال مجيل صدقي الزهاوي
  أما وقد جئت مصـحوبا مبقـدرة  

 

  أبـايل أقـام الشـر أم قَعـدا     فال 
 

  ): األغاين(وجاء يف 
 ،ا وقد حلفتق به فإنأمومل تضي ه علييف نفسي من املدح،  ما وفرت معيشتنا، آثَر

  ...فامضِ مصاحبا
، خبالف )أما وقد(من التركيب ) أما(من الواضح أنه ال يصح طرح  :١مالحظة 

  .املخففة امليم االستفتاحية) أما(
) األخطاء اللغوية املعاصرة(إن ما أورده العدناين، رمحه اهللا، يف معجمه  :٢مالحظة 

هنا خمففة امليم وأا لالستفتاح، ) أما(نب الصواب، إذ قال إن قد جا) أما وقد(عن 
  !)برغم وجود الفاء يف جواا(

: األدوات النحوية لصالح الدين الزعبالوي. مغين اللبيب البن هشام :مصادر البحث
  .٣٤/ ٥٣التراث العريب، العدد 
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 السي؛ والسيما -١٧١

مثْالن : مها سيان. سيه/ هي سيك/ هو: يقال. املثْل: السي: جاء يف معاجم اللغة
  .هذا وذاك سيان: ويقال). أي ال فرق بينهما(

مبعىن المثْل، ) سي(النافية للجنس، و ) ال(و ] االستئنافية[مركَّبة من الواو : والسيما
ذا كان ما بعدها ؛ أما إاأو منصوب اجمرور) سي(إذا كان ما بعد ) زائدة(اليت تعرب ) ما(و

موصول(فتعرب  امرفوع ا على السكون يف حمل جر مضاف إليه) اسمنيبم.  
أفاد هذا » تستحب الصدقة يف شهر رمضان، والسيما يف العشرِ األواخر«: فإذا قلت

، لكن ما بعده أوفر مشتركان يف حكم واحدأن ما قبله وما بعده ) والسيما: أي(التركيب 
فمعىن العبارة السابقة أن استحباب الصدقة يف العشر األواخر آكد . هذا احلكممن  انصيب

  .وأفضل، فهو مفضل على ما قبله
من هذا التركيب، إذ يصري ما قبلها وما بعدها متساويني يف  )ال(وال يصح حذف 

 تستحب الصدقة: ، أي يكون التقديرالتفضيلال على التسوية، احلكم، ويبقى املعىن على 
  : قال امرؤ القيس. يف شهر رمضان مثل استحباا يف العشر األواخر

  أال رب يومٍ لك مـنهن صـاحلٍ  
 

  والسيما يـومٍ بـدارة جلْجـلِ    
 

  .»من قاله بغري اللفظ الذي جاء به امرؤ القيس فقد أخطأ«: وقد نقل السخاوي عن ثعلب
تركَّبا وصارا كالكلمة الواحدة، ) سيما(و ) ال(؛ ووجه ذلك أن )ال(أي بغري 

  .لترجيح ما بعدها على ما قبلهاوتساق كما قلنا، 
 امطلقًالرفع و اجلر وجيوز يف االسم الذي بعدها : »مغين اللبيب«قال ابن هشام يف 

]والنصب ، ]اأو مؤنثً اأي سواء كان االسم نكرة أو معرفة، مذكَّرإذا كان نكرة، حنو اأيض:  
  ).امغرد اشحرور(، )شحرور مغرد(لطيور والسيما شحرورٍ أُحب ا -
 -  دما الطائرِ املغرالطيور والسي أُحب)داملغر الطائر .(  

فأخذ بالرأي اآلخر من باب التيسري، ليكون احلكم ) ٤٠٢/ ١(أما صاحب النحو الوايف 
سواء أكان نكرة أم معرفةجيوز يف االسم الذي بعدها الرفع والنصب و: ، فقالاعام ،اجلر.  
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إذا وليها اسم : »معجم أخطاء الكُتاب«قال األستاذ صالح الدين الزعبالوي يف 
  ):والسيما(وذكر أنه قد يلي ! كثريون منع النصب، فقد معرفة
  .أحب الفاكهة والسيما إذا كانت طازجة: ، حنوظرف - ١
  .ا يف بييتأمتتع باملطالعة والسيم: حنوجار وجمرور،  - ٢
  .يعجبين األستاذ فالن، والسيما وهو يلقي الدرس: ، حنومجلة حالية امسية - ٣
يستحق فالن الشكر على أعماله الطيبة، والسيما وقد : حنومجلة حالية فعلية،  - ٤

  .أنقذ الطفل من الغرق
  .النمر غادر، والسيما إن أبصر عدوه: ، حنومجلة شرطية - ٥

قال اإلمام الزخمشري يف الكشاف ! جائز) الواو(من ) سيماوال(جتريد : مالحظة
)١٣٧ /٢:(  

وقد روي أن السيما يف ذلك املقام،  بالصدقأن يغرق موسى يف وصف نفسه ... «
  .»!كذبت، )إين رسول رب العاملني(ملّا قال  –فرعون قال له 

 )لالزمةعود إىل تعدية بعض األفعال ا( ...عليه/ إليه/ مالَ عنه -١٧٢
  .زال عن استوائه: اوميالن الًمال الشيُء يميل مي: جاء يف معاجم اللغة

  .مالَ احلائط ومالت الشمس: يقال
  .عن الطريق/ مال عن احلق: يقال. حاد وعدلَ :عنهمالَ  - 
  .انعطف إىل :إىلمالَ  - 

ننام مدة القائلة  أي(فنقيل فيه » الوليد«الرأي أن نميل إىل منزل «: قال اجلاحظ
  .»])وهي النوم يف الظهرية[

  .أحبه واحناز إليه :إليهمال  - 
جعل صاحب املنزل يلطُف يب ومييل علي «: قال النويري. احنىن عليه: عليهمال  - 

  .»)ينحين علي ليحادثين(باحلديث 
  .أثقل عليه حبوادثه: مالَ عليه الدهر: يقال. جار وظَلَم: عليهمالَ  - 
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ود الذين كفروا لو تغفُلُون عن (: العزيز التنـزيلويف . حمل عليه: عليهال م -
/ ، أي فيحملون عليكم]١٠٢/النساء[ )...أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحدة

  .فيشتدون عليكم
  ...بهمالَ اهلوى : يقال - 
اسم يفيد ، بل ، وهي ليست حرف جر)مع(ويستعمل هذا الفعل مع لفظة  -

  .ومع ذلك من املفيد االطالع على هذا االستعمال). أو أكثر(املصاحبة واجتماع شيئني 
وهو مع املعىن، وهذا من ميلهم «: »١/٢٥٩الكشاف «قال اإلمام الزخمشري يف 

  .»باب جليل من علْم العربية
ثري منهم إن الناس قد تغري ك«: وقال اإلمام علي بن أيب طالب، كرم اهللا وجهه - 
  .»)أي تركوا التفكري يف اآلخرة، فصاروا يطلبون نعيم الدنيا( مع الدنيافمالوا 
 - رون رأيهم »مييلون مع كلِّ ريح«: اوقال أيضأي ال يثبتون على مبدأ، بل يغي ،

  .وسلوكهم وفْق مصاحلهم الشخصية

١٧٣- لَفتخعلى/ إىل/ يف/ اختلف عن/ ا 

كما ) كاللسان والتاج والكبري احىت الكبرية جد(جم هذا الفعل مل تشرحه املعا
اليت صادفْتها  للمعاينوفيما يلي عرض . أا مل تستوف استعماالته الكثرية مبعىن   !ينبغي

  .أثناء البحث يف عدد كبري من كتب اللغة
  .تغير، صار خالف ما كان عليه: اختلف الشيُء - 
  .تغايرت: اختلفت األشياء - 
  .لما ألفَه اتغير عليه، وجده مغاير: يُء عليهاختلف الش - 

كأنكم : ، قالاختلف عليهاخلبز قد ] الضيف[فلما رأى «: جاء يف كتاب األغاين
  .»... أرسلتم إىل اجلريان

  .مل يتفقا، أو مل يتساويا: اختلف الشيئان - 
  .اختلفوا بينهم: يقال. ضد اتفقوا: اختلف القوم - 
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 إِنَّ في خلْقِ [: العزيز التنـزيلويف . تعاقبت: لُ وحنوهااختلفت الفصو - 
اخضِ واَألرو اتاومُألالس ارِ آلياتهالنلِ واللَّي الفابِتي اَأللْب١٩٠: آل عمران[ ] ول.[  

  .تنوعت: اختلفت األلسنة - 
  .تميز عنه، بان عنه: كذاعن اختلف  - 

إن املرأة ختتلف عن الرجل يف كثري من الظواهر «: قال عباس حممود العقّاد
  .اأي تتميز عنه وال تتطابق معه وال تتفق معه، وتبِين عنه بين. »والبواطن
. ذهب رأي كلٍّ منهم فيها إىل خالف ما ذهب إليه اآلخر: املسألةيف اختلفوا  - 

، ]١٧٦/البقرة[ ] ابِ لَفي شقَاقٍ بعيدوإِنَّ الَّذين اختلَفُوا في الْكت [ العزيز التنـزيلويف 
  .تتفق آراؤهم يف الكتاب أي مل

  .هذا أمر ال خيتلف فيه اثنان، أي مسلَّم به، تتفق آراء اجلميع فيه: يقال - 
  ...).أي عدم اتفاق الرأي ال يفِسد(اختالف الرأي ال يفِسد للود قضية : ويقال

  ).رجع مرة بعد أخرى(يه تردد إل: املكانإىل اختلف  - 
  .يتعلم منه: فالن خيتلف إىل فالن: يقال. تردد إليه: اختلف إىل فالن -
  ...اعترض عليه، خرج عليه، مترد عليه، ثار عليه :عليهاختلف  - 

واختالفهم على سؤاهلم بمن كان قبلكم  هلَكدعوين ما تركتكم، إمنا «: rقال 
رواه » شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فَأْتوا منه ما استطعتم فإذا يتكم عن أنبيائهم،
هم، هم أو أفعالَاعتراضهم عليهم أو إنكارهم أقوالَ: اختالفهم على أنبيائهم. الشيخان
  .هم فيما جاؤوهم به من شرعوجِدالَ

أحد خيتلف عليك إذا بايعتك قريش مل «: وجاء يف ج البالغة بشرح ابن أيب احلديد
  .أي مل يعترض عليك، أي اتفقوا عليك ومل خيذلوك. »العرب من

] احلسن بن علي بن أيب طالب[فلما كان «: البن تغري بردي» النجوم الزاهرة«وجاء يف 
  .أي اعترض عليه بعض أصحابه. »بعض أصحابه فضاق صدرهاختلف عليه يف بعض الطريق، 
ابن الفرات «: اوجاء فيه أيض اجلند واضطربت أمور الديار  عليهاختلف وملّا زاد أمر

  ...أي مترد عليه اجلند و . »املصرية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


- ٢٨١ -  
 

إذ هو احلجة القاطعة، ال ينبغي ...«): ١/٨١وحي القلم (وقال مصطفى صادق الرافعي 
  ].أي مما يعترض عليها أو يقاومها. [»أن يكون معها غريها مما خيتلف عليها أو يعارضها

، املختلف فيهين االختالف ال تكون يف الشيء ومعا«): ١٤٨/ ٣وحي القلم (وقال 
بتقدير ! [عليه) يف حكمها(أي يف األنفُس املتغايرة . »املختلفة عليهبل يف األنفُس 
  ].حمذوف كما نرى

 جلَس عن ميينه وعلى ميينه، وعن شماله وعلى شماله -١٧٤
ميينه وعلى  جلس عن[فلما مسعناهم يقولون «): ٢/٩٣الكشاف (قال الزخمشري يف 

أنه متكَّن من جهة اليمني تمكُّن ) على ميينه(معىن : قلنا] ميينه، وعن شماله وعلى شماله
صاحب اليمني عن  اأنه جلس متجافي) عن ميينه(ومعىن . من املستعلى عليه املستعلي
  .»غري مالصق له؛ مث كثر حىت استعمل يف املتجايف وغريهعنه  امنحرفً
 ن القوس، وعليها، ومنهارمى ع -١٧٥

يقال رميت عن القوس، وعلى القوس، «): ٩٣/ ٢الكشاف (قال الزخمشري يف 
إذا وضع على كبدها للرمي، ويبتدئ عنها، ويستعليها ألن السهم يبعد : ومن القوس

  .»الرميمنها 
 بـأخذ  -١٧٦

  :يضاولكن جاء فيه أ. أورد املعجم الوسيط معاينَ هذا الفعل حني يتعدى بنفسه
 ] إليه وأَخذَ بِرأْسِ أَخيه يجره( : العزيز التنـزيلويف . أمسك به: أخذ بكذا«

  .]١٥٠: األعراف[
بذنبه اأخذ فالن :ألزمه: باألمر اجازاه؛ أخذ فالن«.   
  ).بتضمني أخذ معىن رضي، وتعديته من ثَم بالباء(أخذ برأي فالن : ويقال

 يف/ على/ منخرج  -١٧٧
  : الوسيطجاء يف 

» جرمنه: األمر أو الشدة منخ لَصنه. خيمن د جرعلى قضاه؛ خرج : وخ
  .»أخرجه: بهنبغ فيها؛ خرج : العلم أو الصناعةيف مترد وثار؛ خرج : السلطان
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أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه عن فإن خرج «): ٨/ ٣(وجاء يف ج البالغة 
  .»عنهإىل ما خرج 

  .فيما اطرد من معانيه، وهو ااوزة) عن(استعمل هنا 
  على/ ، سكت عنسكت -١٧٨

  : جاء يف الوسيط
»كَتعنه: س ؛ وسكت الغضبتمأو زال: ص رفَت« .  

  .اأو تغاضى عنه جمازجاوزه أغفله أو : األمرعن سكت : ويقال
  ).صرب(معىن ) سكت(، بتضمني عليه اصابرسكت عنه : اجلهلعلى سكت : ويقال

 على/ ، صرب عنصرب -١٧٩
  : وجاء يف الوسيط

» ربفْسه عنه: األمرعن  احتمله ومل جيزع؛ صرب: األمرعلى صن سبح«.  
 )ربخ طْ بِهحت ا لَملَى مع بِرصت فكَيج البالغة . ] ٦٨: الكهف [ ] او ويف

  .»تحبعما ما تكره، وصرب على صرب : الصرب صبران«): ١٦٤ /٣(
محارم اهللا أيسر من الصرب  عنفإين رأيت الصرب ...«: قال احلجاج بن يوسف

  .»عذابهعلى 
١٨٠- بـ/ يف شك 

  : جاء يف الوسيط
  .»ارتاب: شك يف األمر وغريه«

 ].٥٥ : النجم[  ] فَبِأَي آالِء ربك تتمارى[ وقد فسر اإلمام القرطيب اآلية 
فبأي «: وفسرها الزجاج فقال. بالباءفعدى شك » شك؟فبأي نِعم ربك ت«: فقال

  .بالباءفعدى تشكَّك » آالء ربك تتشكّك؟
  : وقال أبو متام

 ـا قالوا الرحيل فما شككْتبأ  
 

  الًنفسي من الدنيا تريـد رحـي   
 

  ! »الوساطة«وهذا البيت من خمتارات الناقد املشهور القاضي اجلرجاين صاحب 
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 إىل/ من/ بـ وثق -١٨١

  :جاء يف الوسيط
  .»أخذ فيه بالوثيقة أو الثقة: ومنهاألمر يف توثَّق «و . »ائتمنه فهو واثق به: وثق بفالن«

وقال ابن . »علمك وبصرية مبا عندكمن كنت على ثقة «: »الوساطة«وجاء يف 
أنا : للذا يصح أن يقا. »دينٍ أو رأيمن لست منهم على ثقة «: املقفّع يف األدب الكبري

  .على ثقة من فالن، أو على ثقة من فَهمك
أي ال » أحد من اإلخوانإىل ال يثق «): املطلبية(قال البديع اهلمذاين يف مقامته 

وقال الشيخ حممد اخلضر حسني ). بتضمني وثق معىن اطمأن(تطمئن نفسه إىل أحد منهم 
  : »٧١/دراسات يف اللغة«يف كتابه 
أن األلفاظ الواردة يف هذا للوثوق من تب اللغة من طريق الرجوع إىل ك...«
  .»...الوزن

  على/ ، نام عننام -١٨٢
  :جاء يف الوسيط

سكَن : إليهغَفَل عنها ومل يهتم ا؛ نام : حاجتهعن اضطجع أو نعس؛ نام : نام«
  .»واطمأن ووثق به

  .»حلَرباعلى الثكْل، وال ينام على ينام الرجل «): ٧٨/ ٣(ويف ج البالغة 
ومعىن ذلك أنه يصرب على قتل األوالد، وال يصرب على سلْب األموال: قال الرضي.  

  .عليه اسكن صابر: األمر/الشيءعلى نام : يقال

* * *  

B 
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 فقرات الكتابلفهرس ألفبائي 
  الصفحة   الفقرة  

  أ
  ٢١٩  ١٣٦  آتى يؤايت مؤاتاةً
  ٢١٩  ١٣٦  آتى يؤيت إيتاًء
  ٢٧  ١٧  اآلنف الذكر

  ٥٤  ٤٠  أباع
  ٧٢  ٥٠  أَبدل
  ٢٠٨  ١٢٩  أبعاد
  ٢٦١  ١٥٥  أَثَّر

  ٢٥٩  ١٥٤  أجاب
  ٢٥٩  ١٥٣  احتاج إليه، واحتاجه، واحتاج له

  ٢٦٣  ١٥٧  احتاج لِـ
  ١٧٧  ١١٤  وإحدى أحد

٤٣  ٣٢  اختصاصي  
  ٢٧٩  ١٧٣  على/إىل/يف/اختلف عن
  ٢٨١  ١٧٦  أخذ بـ
  ٦٩  ٤٨  أخطأ
  ٧٣  ٥١  إذْ
  ١٤٣  ١٠٠  إذا
  ٤٦  ٣٦  إذَنْ

دص٢٧٣  ١٦٧  أَر  
  ٧٢  ٥٠  استبدل

  ٢٧٣  ١٦٨  استضاف
  ١٨٦  ١٢٠  استمثال

  ٦٣  ٤٧  اسم التفضيل
  ١٩٦  ١٢٣    اسم التفضيل

  ١١٤  ٧٩  االسم املنقوص وأحكامه
  ٩٤  ٦٣  أمساء اإلشارة
  ٢٦٤  ١٥٨  أَسهم إسهاما

  الصفحة   الفقرة  
  ١٠٤  ٧٣  اُألشابةُ؛ اإلشابةُ

  ٤٣  ٣٢  إشعاعي
  ١٥٥  ١٠٣  إضافة االسم إىل الفعل
  ١١٦  ٨٠  اإلضافة اللفظية واملعنوية

  ١٦٨  ١٠٦  ةاألعداد الترتيبي
  ٢٧  ١٧  أعاله

  ٩٦  ٦٤  افْترض افتراضا وفرضا
  ١٠٠  ٧٠  نيةأق

  ٢٥  ١٥  أكَّد
  ١٢٥  ٨٧  إالّ
  ١٣٠  ٩٠  إالّ
  ٢٧٥  ١٧٠  أَما

  ٢٣٧  ١٤٥  أما؛ أما إذا
  ١٨٦  ١٢٠  أَمثَلَة

  ٤٦  ٣٨  أَمعن يف النظر
نمؤي ن٥٨  ٤٥  أَم  

  ١٤٣  ١٠٠  إنْ
  ٢٤١  ١٤٧  إنْ

  ٥٤  ٤٢  أَنْ ال، أالّ
  ١٦  ٥  إنّ هكذا أشياء

  ١٣٩  ٩٧  انعكس؛ انعكاس
مع٤٦  ٣٨  النظر أَن  

  ٢٦٢  ١٥٦  انقسم
  ١٠٠  ٧٠  أَنوِية

  ٢١١  ١٣١  أَولَ مرة
 ١٩  ١٠  )الشرطية(أي  
  ٩٠  ٦١  أيضا
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  الصفحة   الفقرة  
  ب

  ٣٢  ٢٦  اء االستعانةب
  ٥٤  ٤٠  باع

  ١٧  ٧  بالتايل
  ٨٨  ٥٩  ابالنسبة إىل كذ
  ٢٠٦  ١٢٨  بالنظر إىل كذا

  ٥٣  ٣٩  باهر
  ١٣١  ٩١  بحت
  ٣٠  ٢١  بِحسبِ
  ٧٢  ٥٠  بدل
  ٧٢  ٥٠  بدالً
  ١٨٠  ١١٦  بِدون
  ٧٢  ٥٠  بديالً
  ٧٣  ٥١  بسبب
دع٢٠٨  ١٢٩  ، أبعادب  
  ٥٥  ٤٣  بعض
  ٢٢٧  ١٤٠  بلْ

  ١٨  ٨  مبا أنّ
  ١٧١  ١٠٩  مبا يف ذلك، مبا فيه
  ٢٢٩  ١٤٢  مبثابة

  ٩٦  ٦٥  بِمنزِلة كذا
ره٥٣  ٣٩  ب  
  ٣١  ٢٢  بينما

  ت
  ٢٧١  ١٦٥  تاب
  ١٧٠  ١٠٧  ريخالتأ

  ٢٥  ١٥  تأكَّد
  ٥٨  ٤٥  تأمني

  ١٣٦  ٩٥  تفْنِيد: تبيِين، ال

  الصفحة   الفقرة  
  ٢٣٢  ١٤٣  حتت طائلة احلجز

  ١٨٢  ١١٨  حتريك الواو بالفتحة بعد الناصب
  ١٨٢  ١١٨  حتريك الياء بالفتحة بعد الناصب

  ١٢٥  ٨٦  )من: ال(تحسبا لـ 
  ١٩٨  ١٢٤  )استثنائية(تراكيب 

تح٤٠  ٢٩  راو  
  ٢٧٢  ١٦٦  تسلَّل
  ٢٣  ١٣  تشكَّل

  ٢٥٣  ١٥٢  رف جرحب تعدية األفعال الالزمة
  ٢٨  ١٩  إليه/تعرف به -تعرفَه 
  ٢٧٢  ١٦٦  )تسلَّل :ال(تغلْغلَ 
  ١٣٦  ٩٥  تفْنِيد

  ١٧٠  ١٠٧  هرتقسيم ليايل الش
  ٤١  ٣٠  التقومي والتقييم

  ٢٦٦  ١٥٩  له تلْمذَ
م١٩  ١١  ت  

نعم٥٣  ٣٨  ت  
  ١٣٢  ٩٢  تنوين الصرف

١٥٢  ١٠١  تو  
داجو١٥  ٢  ت  
  ٢٨  ١٨  توجب

  ٥٩  ٤٦  توفَّر؛ توافر
  ث

  ٢٢٨  ١٤١  أكرب/ثاين أفضل
  ج

  ٢٨١  ١٧٤  على ميينه /جلَس عن
  ٢٥٠  ١٥٠  )فَعيل(مجع األمساء والصفات زِنة 

  ٧٦  ٥٣  اجلَمع باأللف والتاء الزائدتني
  ٧٦  ٥٤  جمع مصادر األفعال
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  الصفحة   الفقرة  
  ٢١٦  ١٣٥  مجع مفعول على مفاعيل
  ١٠٥  ٧٤  مجلة القَسم ومجلة جوابه

  ٢٤٠  ١٤٦  جواب الشرط
  ح

  ٢٦٣  ١٥٧  حاجة
  ٣٢  ٢٤  حافَة حافات

  ٨٥  ٥٦  حد بعيد
ذْف اجلار٣٧  ٢٨  ح  

بس٣٠  ٢١  ح  
  ٣٠  ٢١  حسب ما

 ؛ باحلقأنهاحلَق ٢٧٤  ١٦٩  إنه؛ واحلق  
  ٢٧٤  ١٦٩  هحقا أن

  ١٢٥  ٨٤  )احكاي: ال(حكاية حكايات 
  ١٠٠  ٦٩  حوالَي كذا

  ١٣٧  ٩٦  حولَ
  ٢٤٦  ١٤٩  حيث

  خ
١٨٤  ١١٩  خاص  

  ٢٠١  ١٢٦  خاصة من اخلصائص
  ٤٢  ٣١  خاصةً، خصوصا
  ٢٣٣  ١٤٤  )خامسة: ال(خامس معركة 

  ٢٨١  ١٧٧  يف/ على/ خرج من
جرجخيرج، خرخج، تر٢٦٦  ١٥٩  ، خ  
صه ،خص١٨٤  ١١٩  خ  

  ٤٢  ٣١  خصيصى، خصيص
  ٦٩  ٤٨  خطئَ
  ١٠٨  ٧٥  طَأاخلَ

  ١٦  ٤  خليوي
  

  الصفحة   الفقرة  
  د

  ١٧٨  ١١٥  دونَ
  ر

  ٢٢٠  ١٣٧  رئيسي - رئيس
ح٤٠  ٢٩  راو  
دص٢٧٣  ١٦٧  ر  

  ٢٦٩  ١٦٢  إىل/ عن/ رغب يف
  ٢٨١  ١٧٥  عن القوس، وعليها، ومنها رمى

  ز
  ٢٦٨  ١٦١  زاد عليه، وزاد عنه

  ٢٦٧  ١٦٠  الزجيات
  س

  ٢٦٤  ١٥٨  ساهم مساهمةً
  ٧٠  ٤٩  بـ/يف/على/لـ/سعى إىل

  ٢٨٢  ١٧٨  على/ سكت، عن
  ١٥  ١  سوف لن أذهب

  ١٢٩  ٨٩  سوى
  ٣٢  ٢٥  السوِية

  ٢٧٧  ١٧١  السي؛ وال سيما
  ش

  ٤٦  ٣٧  الشفافية
  ٢٨٢  ١٨٠  بـ/ شك يف
  ٢٠  ١٢  الشكل
  ٢٣  ١٣  شكَّل

  ١١٠  ٧٦  الشهور السريانية األصل
  ١١٠  ٧٦  الشهور القمرية

بو١٠٤  ٧٣  الش  
  ص

  ٢٨٢  ١٧٩  على/ صرب، صرب عن
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  الصفحة   الفقرة  
  ١٠٨  ٧٥  حصال

  ١٣١  ٩١  صرف
  ١٠٨  ٧٥  صواب

  ض
٢٧٣  ١٦٨  ضاف  
د٩٧  ٦٧  الض  
  ٢٧٣  ١٦٨  ◌  ضيف

  ط
  ٤٥  ٣٤  ي وطاقويطاق
  ١٤٢  ٩٩  طاملا

  ٢٠١  ١٢٦  طريق، طريقة
  ظ

  ١٥٥  ١٠٣  الظرف
  ع

  ١٢٥  ٨٥  عامود
  ١٠٣  ٧٢  عبارة عن

  ١٢٨  ٨٨  عدا
  ١٦٢  ١٠٥  العدد

  ١٧٠  ١٠٨  العقْد والعقْد
كَس١٣٩  ٩٧  ع  

  ١١٢  ٧٧  عالوةً على ذلك
  ٢٦  ١٦  على الرغْم
ةد١٢٤  ٨٣  على ح  

  ٣٠  ٢١  حسبِ على
  ٢٠٣  ١٢٧  على طريق كذا

  ١٢٥  ٨٥  عامود: عمود، ال
  ٢٠٣  ١٢٧  عن طريق كذا
  ١١٣  ٧٨  عناصر اَألثَر

  غ

  الصفحة   الفقرة  
  ١٠٨  ٧٥  الغلَط
  ٦٩  ٤٨  غَلط
  ١٢٩  ٨٩  غري

  ف
  ٣٤  ٢٧  ةالفَتر
  ١٥٢  ١٠١  فَور
  ١٧١  ١٠٩  فيما

  ق
  ٥٤  ٤٠  ◌  قاس
  ٩٦  ٦٥  مقام كذا قام
  ١٩٣  ١٢٢  قبل

  ٨٥  ٥٦  قَدر كبري
  ٢٦٢  ١٥٦  قَسموقَسم ، 
  ١٤٢  ٩٩  قَلَّما

  ١٠٠  ٧٠  قَنوات
  ك

  ٩٠  ٦١  كذلك
٢٤٥  ١٤٨  بعد فعل القول) إنَّ(ر مهزة كس  
  ١٧  ٦  كلما
  ١٠١  ٧١  كما

  ٤٥  ٣٣  كيلو واط ساعة
  ١٣٥  ٩٤  كيمياوي/ئيكيميا

  ل
  ١٧٤  ١١٠  ال أعلم ما إذا كان

  ٢٧٧  ١٧١  ال سيما
  ٢٩  ٢٠  ال يزال
ت٥٣  ٣٩  الف  

  ١٨٠  ١١٧  الم التقوية
  ٢٠٩  ١٣٠  الالم املُوصلة إىل املفعول
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  الصفحة   الفقرة  
  ٧٣  ٥١  ألنَّ

  ٢١١  ١٣١  َألولِ مرة
٥٣  ٣٩  لَفَت  

  ٨٧  ٥٨  تهحملة عن حيا
  ٢١٣  ١٣٢  ملدة كذا

  ٩٧  ٦٦  ملصلحة كذا
  ١٣٠  ٩٠  لوال

  م
  ١٧١  ١٠٩  ما

  ١٤١  ٩٨  مادام
  ٢٩  ٢٠  ازالم

  ١٥٣  ١٠٢  املاضي
  ٢٨٠  ١٧٢  عليه/إليه/مالَ عنه
  ١٢٤  ٨٢   مؤخرا
  ٥٦  ٤٤  مؤسل

  ٤٥  ٣٥  مائة/ مئة 
  ٥٤  ٤٠  مباع
  ١٥  ٣  مربوك
  ٥٤  ٤٠  مبِيع

  ٢٨  ١٩  متعارفة
  ١٢٢  ٨١  األضالع/متوازي أضالع

  ٢٢٩  ١٤٢  مثابة
  ١٣١  ٩١  محض
٤٣  ٣٢  خمتص  

  ١٨٤  ١١٩  خمصوص
بمب٥٦  ٤٤  د  

  ٢١٣  ١٣٢  مدةَ كذا
  ٥٦  ٤٤  مذَبب
  ٢٧  ١٧  مسبقًا

  الصفحة   الفقرة  
  ٣٢  ٢٥  ملستوي، واملستوىا

عش٤٣  ٣٢  م  
  ٤٦  ٣٧  املصدر الصناعي
مييامل رد٢١٥  ١٣٤  املَص  

  ١٥٣  ١٠٢  املضارع
  ٥٤  ٤١  املعكوف، املَعقوف
  ٨٦  ٥٧  مغلي ، ومغلى
  ٥٤  ٤٠  مقيس
  ٨٥  ٥٥  ملُْء ، وملُْء
  ١٧١  ١٠٩  مما

  ٧٣  ٥١  من أجل
  ٢٣  ١٤  من خالل

  ٢٠٣  ١٢٧  من طريق كذا
  ١٩٣  ١٢٢  منذ

  ١٣٤  ٩٣  الصرف/ املنع من التنوين 
  ١٩  ٩  مهما

هِمة؛ ممهة، مهِم٢١٤  ١٣٣  م  
  ١٧٧  ١١٣  املُوكَلُ عليه/املوكولُ إليه

  ن
  ٢٨٣  ١٨٢  على/ نام، نام عن

  ١٧٥  ١١١  ناهيك
  ٢٧٠  ١٦٣  إىل/ من/ لِـ/ نبه على
  ٢٧٠  ١٦٣  نبه فالنا

  ٢٥٢  ١٥١  النسبة إىل بعض األمساء
  ٢٢٢  ١٣٨  النسبة إىل مجع التكسري
  ٢٢٢  ١٣٨  النسبة إىل مجع املؤنث

  ٩٩  ٦٨  نستفاد
  ٣٧  ٢٨  النصب
  ٢٠٦  ١٢٨  إىل كذا/نظرا لـ
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  الصفحة   الفقرة  
  ١٩٩  ١٢٥  ب اإلضايفنعت املركَّ

 ٢٢٤  ١٣٩  االسم اجلامد بالنعت  
فَدني دففُذُ ، وننفَذَ ي٣١  ٢٣  ن  

  ٨٩  ٦٠  النكرة ال تنعت مبعرفة
  ١٠٠  ٧٠  نويات

  ھ
  ١٦  ٤  هاتف خليوي

٢١٤  ١٣٣  هام  
  ٢٧٠  ١٦٤  إىل كذا/لكذا/هداه كذا

  ٢٣٣  ١٤٤  )خامسة: ال(هذه خامس معركة 
  ١٥٨  ١٠٤  ع والوصلهمزتا القَطْ

  و
  ٩٢  ٦٢  زيادا وحذُفها: الواو

  ٣٢  ٢٦  وساطة/ واسطة 

  الصفحة   الفقرة  
  ١٧٧  ١١٢  ىوافَ
  ٧٥  ٥٢  وإالّ

  ١٨٨  ١٢١  واو العطف
  ١٨٨  ١٢١  واو املعية
  ١٨  ٨  ومبا أنّ
  ٢٨٣  ١٨١  إىل/ من/ وثق بـ

  ١٦٨  ١٠٦  الوصف بالعدد
  ٥٩  ٤٦  وفَر؛ وفَّر

  ١٣٢  ٩٢  الساكن الوقوف على
  ي

  ٢٨  ١٨  يتوجب
  ٥٤  ٤٢  جيب أالّ، ال جيب أنْ

  ٩٦  ٦٥  يقوم مقام كذا
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  الفهرس
  ١٥  ........ )سوف لن أذهب: (اخلطأ يف قولنا -١
 ١٥  .............. )تواجد: (اخلطأ يف استعمال -٢
 ١٥  .............. )مربوك: (اخلطأ يف استعمال -٣
 ١٦  ........... )هاتف خليوي: (اخلطأ يف قولنا -٤
  ١٦  ......... )إنّ هكذا أشياء: (اخلطأ يف قولنا -٥
  ١٧  ........... ال تكرر يف مجلة واحدة )كلما( -٦
 ١٧  ............ !)بالتايل: ال(… من ثَم؛ لذا؛  -٧
  ١٨  .............. !)ومبا أنّ: ال(… وملّا كان  -٨
 ١٩  .................................... مهما -٩
١٠-  ١٩  ......................... )الشرطية(أي 
١١- م١٩  ..................................... ت 
 ٢٠  ................................ الشكل -١٢
 ٢٣  ......................... شكَّل وتشكَّل -١٣
 ٢٣  ............................. من خالل -١٤
 ٢٥  ............................ أكَّد وتأكَّد -١٥
 ٢٦  ............................ على الرغْم -١٦
 ٢٧  )امسبقً( ،)اآلنف الذكر( ،)أعاله( :ال تقُل -١٧
 ٢٨  .................... )!يتوجب: (ال تقُل -١٨
 ٢٨  مسألةٌ متعارفة -إليه /تعرف به - تعرفَه  -١٩
 ٢٩  ...................... ال يزال -ما زال  -٢٠
٢١- سبِ، حسبِ، على حسبِح ،بسماح ٣٠  ب 
 ٣١  .................................. بينما -٢٢
٢٣-  فَدني دففُذُ -ننفَذَ ي٣١  ................... ن 
 ٣٢  ........................... حافَة حافات -٢٤
 ٣٢  ........... السوِية، واملستوي، واملستوى –٢٥
 ٣٢  ................ بوساطة/ بواسطة / بـ  -٢٦
 ٣٤  ................................. الفَترة -٢٧
٢٨-  ذْف اجلار٣٧  ................. النصب –ح 
٢٩-  حراو– حراو٤٠  ........................ ت 
 ٤١  ......................... التقومي والتقييم -٣٠

٣١- صاخاصةً، خصوصيصصى، خيص٤٢  ... ، خ 
٣٢- و خمتصاختصاصي - عش٤٣  ... إشعاعيو م 
 ٤٥  .......... !)ساعي: ال(كيلو واط ساعة  -٣٣
 ٤٥  ..................... )الطاقة(النسبة إىل  –٣٤
 ٤٥  ............................. مائة/ مئة  -٣٥
 ٤٦  ................................... إذَنْ -٣٦
 ٤٦  ............. الشفافية: املصدر الصناعي -٣٧
 ٥٣  .. !)تمعن: ال(أَنعم النظر؛ أَمعن يف النظر  -٣٨
٣٩– رالباه ،ره؛ بتالالف ،٥٣  ............. لَفَت 
 ٥٤  .. قاس، املَقيس؛ باع، املَبِيع؛ أباع، املُباع -٤٠
 ٥٤  ..................... ف واملعكوفاملَعقو -٤١
 ٥٤  ......... أَنْ ال، أالّ؛ جيب أالّ، ال جيب أنْ -٤٢
 ٥٥  .................................. بعض -٤٣
 ٥٦  .......... مؤسل –) مدبب(ال ) مذَبب( -٤٤
٤٥-  نمؤي ن٥٨  ..................... تأمني –أَم 
 ٥٩  ................. وفَّر؛ توفَّر؛ توافروفَر؛  -٤٦
 ٦٣  .... يف اسم التفضيل واخلطأ يف استعماله -٤٧
 ٦٩  ................... غَلط –خطئَ، أخطأ  -٤٨
 ٧٠  ........ بـ/ يف / على / لـ / سعى إىل  -٤٩
٥٠- بدل، باستدل؛ بدل، أَب٧٢  ....... الً، بديالًد 
 ٧٣  ......... لـ، ألنَّ، من أجل، بسبب، إذْ -٥١
 ٧٥  ................................... وإالّ -٥٢
 ٧٦  .......... !اجلَمع باأللف والتاء الزائدتني -٥٣
 ٨١  ................... جمع مصادر األفعال -٥٤
 ٨٥  ................ الفراغ؛ امللُْءجيب ملُْء  -٥٥
 ٨٥  ................ إىل حد بعيد؛ بقَدرٍ كبري -٥٦
 ٨٦  ........... !)املَغلي: ال(املاء املُغلى معقَّم  -٥٧
 ٨٧  ........ )حملة عن حياة املؤلف: (اخلطأ يف -٥٨
 ٨٨  ........................ النسبة إىل كذاب -٥٩
 ٨٩  ................. !النكرة ال تنعت مبعرفة -٦٠
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 ٩٠  ...................... )اأيض(و) كذلك( -٦١
 ٩٢  .................. زيادا وحذُفها: الواو -٦٢
 ٩٤  .......................... أمساء اإلشارة -٦٣
٦٤- افتراض رضفْتاا ض٩٦  ................ او فر 
 ٩٦  ............ بِمنزِلة كذا، يقوم مقام كذا -٦٥
 ٩٧  ........................... ملصلحة كذا -٦٦
٦٧- د٩٧  ................................. الض 
 ٩٩   )ماذا نستفاد من ذلك؟: (اخلطأ يف قولنا -٦٨
 ١٠٠  ........................... حوالَي كذا -٦٩
 ١٠٠   !)ال أَنوِية(؛ ونويات )أقنية: ال(قَنوات  -٧٠
 ١٠١  ............. )كما: (اخلطأ يف استعمال -٧١
 ١٠٣  ............................ عبارة عن -٧٢
 ١٠٤  ............. الشوب؛ اُألشابةُ؛ اإلشابةُ -٧٣
 ١٠٥  .............. مجلة القَسم ومجلة جوابه -٧٤
 ١٠٨  ..... الصواب واخلَطَأُ، والصح والغلَطُ -٧٥
 ١١٠  .... الشهور القمرية، والسريانية األصل -٧٦
 ١١٢   )عالوةً على ذلك: (اخلطأ يف استعمال -٧٧
 ١١٣  .... )!عناصر اَألثَر: (اخلطأ يف استعمال -٧٨
 ١١٤  .............. االسم املنقوص وأحكامه -٧٩
 ١١٦  ........... يف اإلضافة اللفظية واملعنوية -٨٠
 ١٢٢  ............. األضالع/متوازي أضالع -٨١
 ١٢٤  ........... ( امؤخر: (اخلطأ يف استعمال -٨٢
٨٣- ةد١٢٤  ............................ على ح 
 ١٢٥  ......... !)حكايا: ال(حكاية حكايات  -٨٤
 ١٢٥  ................... !عامود: عمود، ال -٨٥
٨٦- بسحـ  ات١٢٥  .................. )من: ال(ل 
 ١٢٥  ............ )إالّ(االستثناء واحلَصر بـ  -٨٧
 ١٢٨  ............. )عدا: (اخلطأ يف استعمال -٨٨
 ١٢٩  ....................... )غري(و) سوى( -٨٩
 ١٣٠  .......................... )لوال(و) إالّ( -٩٠
 ١٣١   ...)بحت، محض، صرف: (استعمال -٩١

 ١٣٢   تنوين الصرف والوقوف على الساكن -٩٢
 ١٣٤  ............ الصرف/ املنع من التنوين  -٩٣
 ١٣٥  ................ )الكيمياء(النسب إىل  -٩٤
 ١٣٦  ..................... !تفْنِيد: تبيِين، ال -٩٥
 ١٣٧  ................................ حولَ -٩٦
 ١٣٩  ............. عكَس، انعكس؛ انعكاس -٩٧
 ١٤١  .............................. )مادام( -٩٨
 ١٤٢  ........................... قَلَّما، طاملا -٩٩
 ١٤٣  ........................ )إذا(و) إنْ( -١٠٠
 ١٥٢  ............... الفَور، التو، توا، لتوه -١٠١
 ١٥٣   ... )املضارع) (املاضي: (صيغتا الفعل -١٠٢
 ١٥٥  إضافة االسم إىل الفعل، أحكام الظرف -١٠٣
 ١٥٨  ............... ا القَطْع والوصلزتهم -١٠٤
 ١٦٢  .............................. العدد –١٠٥
 ١٦٨  .... األعداد الترتيبية: الوصف بالعدد –١٠٦
 ١٧٠  ....... خ، وتقسيم ليايل الشهرالتأري – ١٠٧
 ١٧٠  ........................ العقْد والعقْد –١٠٨
  ١٧١  .... ما؛ فيما؛ مما؛ مبا فيه؛ مبا يف ذلك -١٠٩
  ١٧٤  ...... )ال أعلم ما إذا كان: (اخلطأ يف -١١٠
  ١٧٥  ......... )ناهيك: (اخلطأ يف استعمال -١١١
  ١٧٧  ............ بكمأرجو أن يوافيين كتا -١١٢
 ١٧٧  .... املُوكَلُ عليه/ العملُ املوكولُ إليه  -١١٣
 ١٧٧  .................... )إحدى(و) أحد( -١١٤
 ١٧٨  .................. )دونَ(أَشيع معاين  -١١٥
 ١٨٠  .............................. بِدون -١١٦
 ١٨٠  ......................... الم التقوية -١١٧
 ١٨٢  الياء بالفتحة بعد الناصب/حتريك الواو -١١٨
 ١٨٤  ....... خص؛ خاص؛ خصه؛ خمصوص -١١٩
 ١٨٦  ........... )اَألمثَلَة(و) االستمثال(يف  -١٢٠
 ١٨٨  .............. واو املعية ،واو العطف -١٢١
 ١٩٣  ........................... منذ، قبل -١٢٢
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 ١٩٦    آخر يف استعمال اسم التفضيل خطأ -١٢٣
 ١٩٨  ................. )استثنائية(تراكيب  -١٢٤
 ١٩٩  املركَّب اإلضايف) صفة(عائدية نعت  -١٢٥
  ٢٠١   طريق، طريقة، خاصة من اخلصائص -١٢٦
  ٢٠٣  .......... على طريق كذا/ عن / من  -١٢٧
١٢٨- ـ ابالنظر إىل كذا؛ نظر٢٠٦  .... إىل كذا/ل  
  ٢٠٨  .......................... بعد، أبعاد -١٢٩
 ٢٠٩  .............. الالم املُوصلة إىل املفعول -١٣٠
  ٢١١  .......... !)َألولِ مرة: ال(أَولَ مرة،  -١٣١
 ٢١٣  ............ )ملدة كذا: ال(مدةَ كذا،  -١٣٢
١٣٣- هام ،هِمة؛ ممهة، مهِم٢١٤  .............. م  
١٣٤- مييامل رد٢١٥  ....................... املَص 
 ٢١٦  ..... مىت يجمع مفعول على مفاعيل؟ -١٣٥
 ٢١٩  ... آتى يؤايت مؤاتاةً -آتى يؤيت إيتاًء  -١٣٦
 ٢٢٠   .................... رئيسي - رئيس -١٣٧
 ٢٢٢  النسبة إىل مجع التكسري، ومجع املؤنث -١٣٨
  ٢٢٤   االسم اجلامد، مىت يصح النعت به؟ -١٣٩
  ٢٢٧  ................................. بلْ -١٤٠
 ٢٢٨  ..................... أكرب/ثاين أفضل -١٤١
 ٢٢٩  ........................ ابة، مبثابةاملث -١٤٢
 ٢٣٢  ......... )حتت طائلة احلجز: (ال تقُلْ -١٤٣
 ٢٣٣  ..... )خامسة: ال(هذه خامس معركة  -١٤٤
 ٢٣٧  ......................... أما؛ أما إذا -١٤٥
 ٢٤٠  ....... حاالت خاصة جلواب الشرط -١٤٦
 ٢٤١  ....... املكسورة اخلفيفة) إنْ(أحكام  -١٤٧
 ٢٤٥  بعد فعل القول؟) إنَّ(مىت تكسر مهزة  -١٤٨
  ٢٤٦  .... )حيث(دخول حروف اجلر على  -١٤٩
 ٢٥٠  .... )فَعيل(مجع األمساء والصفات زِنة  -١٥٠
 ٢٥٢   .... إىل بعض األمساء) النسب(النسبة  -١٥١
 ٢٥٣  رف جرحبتعدية بعض األفعال الالزمة  -١٥٢

  ٢٥٩  .... إليه، واحتاجه، واحتاج له احتاج -١٥٣
١٥٤- ٢٥٩  اأجاب السؤال وعنه وعليه؛ أجاب فالن 
 ٢٦١  ................... أَثَّر فيه وعليه وبه -١٥٥
 ٢٦٢   يف، انقسم إىل/إىل، قَسم على/قَسم على -١٥٦
 ٢٦٣  .................. احلاجة؛ احتاج لِـ -١٥٧
 ٢٦٤  ...... اإسهام أَسهم -ساهم مساهمةً -١٥٨
  ٢٦٦  له تلْمذَ ،خرج، خرج، تخرج، خريج -١٥٩
 ٢٦٧  ......... الزجيات: وقائع الزواج، ال -١٦٠
  ٢٦٨  ................ زاد عليه، وزاد عنه -١٦١
 ٢٦٩  .................. إىل/ عن/ رغب يف -١٦٢
  ٢٧٠  ..... اإىل؛ نبه فالن/ من/ لِـ/ نبه على -١٦٣
  ٢٧٠  هداه إىل كذا/ هداه لكذا/ هداه كذا -١٦٤
 ٢٧١  تاب إىل اهللا  ،من ذَنبِه/تاب عن املعصية -١٦٥
 ٢٧٢  ................. )تسلَّل(ال ) تغلْغلَ( -١٦٦
١٦٧- دصأَر ،دص٢٧٣  ....................... ر 
 ٢٧٣  ............ ضاف، ضيف، استضاف -١٦٨
 ٢٧٤  ...ه ق أنه، حقا أناحلَق؛ باحلق إنه؛ واحل -١٦٩
 ٢٧٥  .................... أَما، املخفَّفة امليم -١٧٠
 ٢٧٧  .................... سيما السي؛ وال -١٧١
 ٢٧٨  ................. عليه/ إليه/ مالَ عنه -١٧٢
١٧٣- لَفتخ٢٧٩  ... على/ إىل/ يف/ اختلف عن/ ا 
 ٢٨١  ............ جلَس عن ميينه وعلى ميينه -١٧٤
 ٢٨١  ...... ارمى عن القوس، وعليها، ومنه -١٧٥
 ٢٨١  ............................ ذ بـأخ -١٧٦
 ٢٨١  ................. يف/ على/ من خرج -١٧٧
 ٢٨٢  .................. على/ ، عنسكت -١٧٨
 ٢٨٢  ............... على/ ، صرب عنصرب -١٧٩
١٨٠- ٢٨٢  ....................... بـ/ يف شك 
 ٢٨٣  .................. إىل/ من/ بـ وثق -١٨١
 ٢٨٣  .................. على/ ، نام عننام -١٨٢
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  تعريف باملؤلف

  
بدمشق ألسرة علم وفضل،  ١٩٣٢سنة  اجلزائري احلسين حممد مكي ولد الدكتور

، حاز إجازة )١٨٨٣- ١٨٠٧(جدها األمري ااهد عبد القادر احلسين اجلزائري رمحه اهللا 
، والدكتوراه من جامعة موسكو ١٩٥٤العلوم الفيزيائية الرياضية من اجلامعة السورية سنة 

بدأ عمله  ).ت النووية عند الطاقات املنخفضةالتفاعال: (بتخصص ١٩٦٥نة احلكومية س
اه أستاذ١٩٥٥ًيف قسم الفيزياء يف كلية العلوم جبامعة دمشق سنة  االتعليمي معيدفيه  ا، وأ

، وكان إىل ذلك شغل يف هيئة الطاقة الذرية ومركز البحوث والدراسات ١٩٩٨سنة 
وهو عضو جممع  .نكليزية والفرنسيةالروسية واإل: اتوظائف علمية عدة، وأتقن من اللغ

فيزياء عامل «فراجع ترمجة كتاب  ١٩٦٨بدأ إصداراته سنة . ٢٠٠١اللغة العربية منذ سنة 
 ١٩٧٤، مث نشرت له جامعة دمشق سنة ١٩٦٣الذي نشر يف موسكو سنة » الصغائر

، آخرها اثين عشر كتابا) ١٢(، وبلغت إصداراتـه »القياسات الفيزيائية وحتليل نتائجها«
طالس بدمشق الذي نشرته دار » حل أسرار الكون: البحث عن الالاية«ترمجة كتاب 

كما دقق يف  ،ايف كتب كلية املعلوماتية اليت بلغت زهاء ثالثني كتاب ادقق لغوي. ١٩٩٧سنة 
  :أمهها عدة كتب أصدرا اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية،

  )جزآن(منهج للممارس : اتيالربجمهندسة  - 
  أُسس لغات الربجمة - 
  الذكاء الصنعي - 
  تطبيقيةالتعمية ال - 
   Mathematica 5.0: املدخل إىل - 

 ستة وعشرون) ٢٦(اليت صدر منها » الثقافة املعلوماتية«: مواد جملةويتوىل التدقيق يف 
حىت اآلن اعدد.  
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  أعمال الدكتور احلسين املنشورة
  

  :الكتب املؤلفة
 ١٩٧٤منشورات جامعة دمشق، . القياسات الفيزيائية وحتليل نتائجها -١

  ).صفحة ٢٦٨(
 ١٩٩٠، ١٩٨٧، ١٩٨١منشورات جامعة دمشق، . الكهرباء واملغنطيسية -٢

  ).صفحة ٣٢١(
 ١٩٨٦، ١٩٨٣منشورات جامعة دمشق، . املدخل إىل الفيزياء النووية -٣

  ).صفحة ٢١٣(
). صفحة ١٤٣) (باالشتراك مع عدد من الزمالء(اللغة العربية لغري املختصني  -٤

  .٨٦/ ١٩٨٥منشورات جامعة حلب 

  :الكتب املترمجة
ترمجة بسام ). ١٩٦٣موسكو (شولكني . ي. تأليف ك. فيزياء عامل الصغائر -١

شق منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي دم. مكي احلسين. معصراين، مراجعة د
  ).صفحة ٢٣٥( ١٩٦٨
منشورات ). باالشتراك مع عدد من الزمالء(حماضرات فاينمان يف الفيزياء  -٢

  .١٩٧٤دمشق . وزارة التعليم العايل يف سورية
  ).صفحة ٧٢٧(امليكانيك  :القسم األول
  ).صفحة ٣٢٧(الضوء واإلشعاع  :القسم الثاين
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  ).كل قسم كتاب مستقل) (ةصفح ٤٨٧(االهتزازات والترموديناميك  :القسم الثالث
. منشورات هيئة الطاقة الذرية يف سورية. النظائر املشعة يف احلياة اليومية -٣
  ).صفحة ٧٩( ١٩٨٥دمشق 
). باالشتراك مع عدد من الزمالء(معجم املصطلحات العلمية والتقنية يف الطاقة الذرية  - ٤

  )حةصف ١٣٢( ١٩٨٦دمشق . منشورات هيئة الطاقة الذرية يف سورية
منشورات دار ). ١٩٨٤أكسفورد (ماكاي . تأليف أ. نشوء العصر الذري -٥

  ).صفحة ١٧٥( ١٩٩٣دمشق . طالس للدراسات والترمجة والنشر
). ١٩٩٣بروكسل . (تأليف جاك ليبوا. املرشد إىل وحدات القياس -٦

  ).صفحة ١٥٢( ١٩٩٥دمشق . منشورات دار طالس للدراسات والترمجة والنشر
منشورات ). ١٩٩١باريس (إعداد أكادميية العلوم الفرنسية . العلممستقبل  -٧

  ).صفحة ١٠٧( ١٩٩٥دمشق . دار طالس للدراسات والترمجة والنشر
سيليفاك + ليلستول + تأليف فريزر . حل أسرار الكون: البحث عن الالاية -٨

منشورات دار طالس ). باالشتراك مع الدكتور أمحد احلصري). (١٩٩٤كمربدج (
  ).صفحة ١٥٣( ١٩٩٧دمشق . للدراسات والترمجة والنشر
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