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 من سامت اللغة العربية ولطائفها
 الدكتور حممود السّيد

 

نحاول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف بعضًا من سامت لغتنا العربية, وأن نبّني بعض 
 .خصائصها, ونشري إىل جانب من اللطائف التي متتاز هبا

 متهيد −أوالً 
اللغة العربية من بني اللغات الست املعتمدة يف األمم املتحدة عـىل أهنـا لغـة عامليـة  تعدّ 
يـام إسـهام يف مسـرية احلضـارة البرشـية, وهلـا ميـزات تـتحىل هبـا, وقـد أشـاد هبـذه أسهمت أ

 .ومن غري أبنائها يف الوقت نفسه ,امليزات واخلصائص بعض من أبنائها
إذا «: حيـث قـال» اخلصـائص«وكان ممن أشاد هبا من أبنائها قـديًام ابـن جنـي يف كتابـه 

وجدت فيها من احلكمة والدقة واإلرهـاف  تأملت حال هذه اللغة الرشيفة الكريمة اللطيفة
  )١(.»والرقة ما يملك عيلَّ جانب الفكر

وما مثل العربيـة إال «: وممن أشاد هبا من أبنائها حديثًا أمحد فارس الشدياق عندما قال
مثل دوحة ذات أفنان, يف كل فنن منها أفنـان مـا يـزال ظلهـا ظلـيًال ضـافيًا, وموردهـا عـذبًا 

العرب واحلق أقول مل يقّدروها حق قدرها, وال عرفـوا أهنـا الفاضـلة وغريهـا صافيًا, بيَد أن 
  )٢(.»املفضول

قدرها فإن ثمة أجانب أشادوا بمزاياهـا مجـاالً  روها حقَّ وإذا كان نفر من أبنائها مل يقدّ 
وهب اهللا اللغة «: يقول» جورج سارتون«ومرونة وسحرًا وسعة, فها هو ذا العامل البلجيكي 

مرونة جعلتها قادرة عىل أن تدّون الوحي أحسن تـدوين بجميـع دقـائق معانيـه, وأن  العربية
 )٣( .»تعّرب عنه بعبارات عليها طالوة, وفيها متانة, وهي أسهل لغات العامل وأوضحها

                                                 
  .٩٩ص  ١٩٥٢دار الكتب بالقاهرة  − حتقيق حممد عيل النجار − اخلصائص − جني ابن )١(
  .٢٠١١كانون الثاين  ١٠تاريخ  ١٤٠٧٣العدد  − صحيفة الفداء − حب اللغة العربية )٢(
  .١٢ص  ٢٠١٦دمشق  − دار الرشق − أزاهري أدبية − الدكتور حممود أمحد السيّد )٣(



 

ليست لغة العـرب أغنـى لغـات العـامل فحسـب, بـل «: »فرنينباغ«ويقول العامل األملاين 
ال يمكــن حرصــهم, وإن اختالفنــا عــنهم يف الزمــان والســجايا الــذين نبغــوا يف التــأليف هبــا 

واألخالق أقام بيننا نحن الغرباء عـن العربيـة, وبـني مـا ألفـوه حجابـًا ال نتبـني مـا وراءه إال 
 )٤(. »بصعوبة

كيـف يسـتطيع اإلنسـان أن يقـاوم هـذه «: »زيغريد هونكـة«وقالت املسترشقة األملانية 
لفريد? فجـريان العـرب أنفسـهم يف البلـدان التـي فتحوهـا اللغة ومنطقها السليم وسحرها ا
 )٥(. »سقطوا رصعى سحر تلك اللغة
اللغـة العربيـة تفـوق سـائر اللغـات رونقـًا, «: »كـارل نلينـو«وقال املسترشق اإليطـايل 

 )٦(. »ويعجز اللسان عن وصف حماسنها
تلـك مـن أغـرب املدهشـات أن تنبـت «: »ارنسـت رينـان«ويقول املسترشق الفرنيسـ 

اللغة القوية, وتصل إىل درجة الكامل وسط الصحارى عند أمة من الرحل, تلك اللغة التـي 
 )٧(. »فاقت أخواهتا بكثرة مفرداهتا, ودقة معانيها, وحسن نظام مبانيها

ولقد متيزت العربية بالثبات, وهذا الثبات ال يعني اجلمود وعدم التطور, فهي متطورة 
قواعد حتفظ عليها رونقها وأصوهلا, ولذلك مل يطلها مـا طـال يف إطار ثابت من خالل أطر و

اللغات األخرى من تطور أدى يف النهاية إىل اندثارها, أو تطورها تطورًا نشأ عنه مراحل من 
اللغــة الالتينيــة ونشــأت عنهــا اللغــات  انــدثرت اللغــة ال يفهــم الالحــق منهــا الســابق, فقــد

ليزية, فصار من يدرس اللغة اإلنجليزيـة احلديثـة ال األوربية املتعددة, وتطورت اللغة اإلنج
يفهم اإلنجليزية يف العرص الوسيط, فاحتـاج دارس اإلنجليزيـة إىل مـن يـرتجم لـه روايـات 
شكسبري ليفهمها, يف حني أن العرب يقرؤون ما كتب منـذ عرشـات القـرون فيفهمونـه, بـل 

                                                 
  .١٢املرجع السابق ص )٤(
  .املرجع السابق )٥(
  .املرجع السابق )٦(
  .١٣املرجع السابق ص  )٧(



 

 .ويعيشون مشاعر قائله ,يشعرون به
ن بعض من هـذه السـامت التـي تتسـم هبـا اللغـة العربيـة حتـى وجيدر الوقوف عىل تبيا

 .وفيام ييل إطاللة عىل جانب من هذه السامت. أشاد هبا نفر من أبنائها ومن غري أبنائها
 من سامت اللغة العربية −ثانياً 

تتصف اللغة العربية بصفات خاصة إن يف أصواهتا أو يف سعة مفرداهتا, أو يف إعراهبا, 
 ., أو يف مجال خطها, أو يف دقتها يف التعبري, أو يف الرباعة يف تناوهلاأو يف إجيازها

 :اخلصائص الصوتية −١
يتصــف املــدرج الصــويت يف اللغــة العربيــة بالســعة, إذ إنــه يمتــد مــن أقىصــ احللــق إىل 

ع عليه حروف العربية البالغة ثامنيـة وعرشـين حرفـًا, وسـاعد هـذا االتسـاع الشفتني, وتتوزّ 
حروف ال توجد يف اللغات األخـرى كالضـاد والظـاء والعـني والغـني واحلـاء بنفراد االعىل 

 .والطاء والقاف
ومن سامت العربية يف أصواهتا أن ثمة توازنـًا وانسـجامًا بينهـا, فـال جيتمـع الـزاي مـع 
الظاء, والسني مع الضاد والدال, وال جيتمع اجليم مع القاف والظاء والطاء والغني والصاد, 

 .اء, وال الالم قبل الشنيهلاء مع العني, وال اخلاء قبل احلاهلاء, وال ا وال احلاء مع
ومل جيمع بني ساكنني أو متحركني متضادين, وال بـني حـرفني ال يأتلفـان, وال يعـذب 
النطق هبام أو يشنع ذلك, فهام يف جرس النغمة وحس السمع كالغني مع احلـاء, والقـاف مـع 

السـاكنة مـع الكرسـة قبلهـا, واليـاء السـاكنة مـع الضـمة الكاف, والصاد مع الضاد, والواو 
 )٨(. قبلها

ومن سامت العربية يف أصواهتا وحروفهـا أن لكـل صـوت حرفـًا داالً عليـه, إذ ال يوجـد 
مثـل  PHيف الفرنسـية يقابلـه  Fحرفان يشكالن صوتًا كـام يف اإلنجليزيـة والفرنسـية, فحـرف 

PHOTO , وحرف الشني يقابلهCH  مثلChaud ، وحرفC  ينطق سينًا يفCity ، وكافًا يف
Cat. 

                                                 
  .٢٧٢اجلزء األول ص  − املزهر يف علوم اللغة وأنواعها − جالل الدين السيوطي )٨(



 

وجتدر اإلشارة إىل أن التالزم بني الصوت واحلرف الدال عليه يف اللغة العربية يساعد 
إال ) كام تصـوت تكتـب(أيام مساعدة عىل سهولة تعلم اإلمالء يف اللغة, وال يشذ عن قاعدة 

بـواو اجلامعـة, وهـذه هلـا قاعـدة كلامت قليلة مثل هذا, لكن, هؤالء, طـه, أو كلـامت تنتهـي 
 .تنظمها

ومن هذه السامت أيضًا أن ثمة ترابطًا بني احلروف واألصوات واملعاين الدالـة عليهـا, 
نفـث اليشـء : ذلك عىل النفاذ واخلـروج, إذ يقـال فإذا كان احلرف األول نونًا والثاين فاًء دّل 

ونفق احلامر . وهذه نفثة مصدورأي رمى به, ومن أقواهلم البد للمصدور أن ينفث, : من فيه
ونِفـد بمعنـى ذهـب وانتهـى, ومنـه قولـه  .أي مات, ونفق اليشء بمعنى خرج ومنه اإلنفاق

  .}قل لو كان البحر ِمدادًا لكلامت ريب لنِفَد البحر قبل أن تنفد كلامت ريب {: تعاىل

غاب, غاص, غـرق, غـرس, غفـر, فكلمـة غـرق يـدل : والغني يدل عىل الغياب مثل
ا الغني عىل غياب اجلسم يف املاء, والراء عىل تكرار الغياب, والقاف عىل اصطدام اجلسم فيه

 .بقعر املاء
إذا ) التـاء(الخ, وحـرف ....مجع, مجد, مجر, مجل: واجليم يدل عىل معنى اجلمع كام يف

 ..بتَّ احلبل, برت العضو: عىل القطع مثل جاء ثاين الكلمة دّل 
حروفها عىل مدى العصـور واألجيـال عـىل الـرغم مـن  وتتسم أصوات العربية بثبات

كل التغريات التي تعرتهيا, واملصوتات هي التي تتغري وتتبـدل, وهـذه املصـوتات قـد تكـون 
, ومـع )األلف, الواو, اليـاء(, وقد تكون طويلة مثل )الضمة, الفتحة, الكرسة(قصرية مثل 

افظـة عـىل األحـرف الثالثـة األصـلية ذلك التغيري يف املصوتات تبقى الكلـامت يف العربيـة حم
عامل, معلوم, عليم, عّالمة, معلم, أعلم, تعّلـم, اسـتعلم, (الثابتة التي ترجع إليها, فكلامت 

, )العني والالم واملـيم(أي عىل األحرف الثالثة األصلية ) علم(تشتمل كلها عىل مادة ) عّلم
يـؤدي إىل معنـى جديـد ال صـلة بينـه إذ إن تغّري املصوت وهذا ال نجده يف اللغات األجنبية, 

تعنــي ) mir(, وكلمــة )املــوت(يف الفرنســية تعنــي ) mort(فكلمــة وبــني املــادة األصــلية, 
) ^(بإضـافة حركـة ) mur(, وكلمـة )جـدار(تعني بضم الشفتني ) mur(, وكلمة )نيشان(



 

) ˋ(  ةباإلمالة تعني البحر, وبإضافة حركـ) mer(, وكلمة )ناضج(فوق احلرف الثاين تعني 
 )٩( .تعني األم mèreإىل األخري لتصبح  eفوق احلرف الثاين, وإضافة 

وإذا كان ثمة أصل واحد يف الكلمـة العربيـة حتـافظ عليـه, إال أن هـذا األصـل تتـوارد 
عليــه معــان عــدة بوســاطة التغيــري يف بعــض احلركــات أو زيــادة بعــض احلــروف أو نقصــها, 

ُب, ارضْب, ضــارب, مرضــوب, مِرضــب, عــىل ســبيل املثــال نجــد يِرضــ) رضب(فالفعــل 
أي حتــرك ومــاج, وحــديث مضــطرب, : أي جالــده, واضــطرب اليشــء: مرضــاب, ضــاربه

 .ما رضبته بالسيف, وضار به يف املال: والرضيبة
 :ومن املعاين املجازية

 هارضب الدراهم والدنانري أي صكّ  −
 ورضب يف األرض إذا سار فيها مسافراً  −
 ي هنضورضب يف سبيل اهللا أ −
 )١٠(ورضب عىل يده أي كفه عن اليشء ومنعه  −

رجل : ويف العربية يفّرقون أحيانًا بحركة البناء يف احلرف الواحد بني املعنيني, فيقولون
ُلَعنَه فحركوا العـني بـالفتح, رجل : ُلْعنة إذا كان يلعنه الناس, فإذا كان هو يلعن الناس قالوا

رجل ُسَبَبه, وكـذلك ُهـْزأة : فإذا كان هو يسبُّ الناس قالواورجل ُسبَّة إذا كان يسبُّه الناس, 
 )١١(.وتبقى سمة الثبات يف حمافظة احلروف الثابتة عىل املعنى األصيل من مزايا العربية. وُهَزأة

وجتــدر اإلشــارة إىل أن الكلــامت يف اللغــة العربيــة ال تعــيش منعــزالت, بــل جمتمعــات 
يف مقدار من حروفها وجزء من أصواهتا, وتشـرتك  ومشرتكات, فتشرتك الكلامت يف العربية

األلفاظ املنتسبة إىل أصل واحد يف قدر من املعنى, وهو املعنى العام للامدة األصلية, وهذا ال 
                                                 

منشـورات جامعـة دمشـق  − اجلـزء األول − طرائق تدريس اللغـة العربيـة  − الدكتور حممود أمحد السيّد )٩(
  .١٥ص ٢٠١٧

  .١٠٧٠ص ١٩٨١القاهرة  − مطبعة األمانة − لغة مرصفقه ال − عبد احلميد حممد أبو سكني )١٠(
  .١٥مرجع سابق ص − طرائق تدريس اللغة العربية − الدكتور حممود أمحد السيّد )١١(



 

كاتب, مكتوب, كتابة, مكتب, كتـاب, : نجده يف اللغات األوربية, ففي العربية نجد كلامت
مكتبــة عامــة ، Livreكتــاب : فنجــد اآليت أمــا يف الفرنســية. تشــرتك كلهــا يف معنــى الكتابــة

bibliothèque .حمل بيع الكتب :librairie  يكتبécrire مكتب :Bureau.  

ومن مزايا األصوات العربية أن ثمة تناسبًا موسيقيًا بني احلروف املتقاربة فالتـاء قريبـة 
الـذال, والسـني املخرج من الثاء, والتقارب يف اللفظ نجده بني حريف احلاء واخلاء, والدال و

 .والشني, والصاد والضاد, والطاء والظاء, والعني والغني
وال يقترص األمر عىل التقارب يف املخرج, وإنام نجد هذا التقارب يف الشكل بـني عـدد 

اء والتـاء والثـاء, مـن سهولة تعلم احلروف العربية, فالب من احلروف, وهذه ميزة تساعد عىل
ط, وكـذلك األمـر يف اجلـيم واحلـاء خـالف إال يف الـنقحد, وليس ثمـة مـن حيث شكلها وا

واخلاء, والدال والذال, والراء والزين, والسني والشني, والصـاد والضـاد, والطـاء والظـاء, 
 ...والعني والغني, والفاء والقاف

هــا إىل متتــاز اللغــة العربيــة بكثــرة مفرداهتــا, إذ يصــل عــدد موادّ : ســعة املفــردات −٢
سان العرب عىل ثامنني ألف مادة, يف حني أن عدد كلامت أربعمئة ألف, ويشتمل ل

مخسـة وعرشـون ألفـًا, وعـدد كلـامت اللغـة اإلنجليزيـة  ٢٥.٠٠٠اللغة الفرنسية 
 .مئة ألف ١٠٠.٠٠٠

ولقد أحىص اخلليل بن أمحد يف كتاب العني أبنية كالم العرب املستعمل واملهمـل عـىل 
ي واخلاميس من غري تكـرار فوجـدها عـىل النحـو مراتبها األربع من الثنائي والثالثي والرباع

, والرباعي تسعون ألفًا وأربعمئة, واخلاميس أحـد عرشـ ٩٦٥٠, الثالثي ٧٥٦الثنائي : اآليت
 )١٢(. ألفًا وستمئة

مفردات العربية إىل أن اللغويني عندما وضعوا املعاجم مجعوا  ويرجع السبب يف اتساع
مجيعها, ومل يقترصـوا عـىل هلجـة قـريش مـع أهنـا هـي املفردات املستخدمة عىل ألسنة القبائل 

                                                 
  .١٩٦٧بغداد  − مطبعة العاين − حتقيق عبد اهللا درويش − العني − اخلليل بن أمحد )١٢(



 

, )كوفيـة(القاسم املشرتك بني اللهجات العربية, فـالقمح لغـة شـامية, واحلنطـة لغـة عراقيـة 
 .والُرب لغة حجازية

ــى أن هنالــك  ــرتادف, بمعن ــرى آخــرون أن الســبب يف هــذا االتســاع يرجــع إىل ال وي
لألسـد, ومئتـا اسـم للثعبـان, وأكثـر مـن مفردات عدة للمسمى الواحد, فثمة مخسمئة اسم 

مخسـون ) ٥٠(اثنان ومخسون اسًام للظالم, و) ٥٢(اسًام للنور, و) ٢١(ثامنني اسًام للعسل, و
أربعة وستون اسًام للمطـر, ولكـل مـن الناقـة واملـاء والبئـر واحلجـر ) ٦٤(اسًام للسحاب, و

 .أسامء كثرية تبلغ عرشين يف بعضها وثالثمئة يف بعضها اآلخر
ورأى بعضهم أن كثرة املفردات ترجع إىل أن كثريًا من األسامء هـي صـفات للمسـمى 
وليست اسمه احلقيقي, فبعض األلفاظ كانت تدل يف املايض عىل أوصاف حمددة العتبارات 
معينة, ومع مرور الزمن توسع يف استعامهلا ففقدت الوصفية واقرتبت من االسـمية واكتفـي 

للخمـر تعنـي الـذي أديـم يف الوصف اسًام, فاملدام كانت صـفة فغدا بالصفة عن املوصوف, 
 .الدن, فهي تطلق اآلن عىل أهنا اسم من أسامء اخلمر

ــة  ــاة للدالل ــدم مراع ــتعامل وع ــاهل يف االس ــة وتس ــول الداللي ــداخل يف احلق ــة ت وثم
الصحيحة, ومن أمثلة ذلك ال تسمى احلديقة حديقـة إال إذا كـان هلـا سـور, فـإن مل يكـن هلـا 

ر فهي بستان, وال تسمى املائدة مائدة إال إذا كان عليها طعـام, فـإن مل يكـن عليهـا طعـام سو
فهي خوان, وال تسمى الكأس كأسًا إال إذا كان فيهـا رشاب, فـإن مل يكـن فيهـا رشاب فهـي 
قدح, والوجيف والرجيف كالمهـا بمعنـى زيـادة رضبـات القلـب, إال أن الوجيـف حيـدث 

 .فيكون بسبب اخلوف بسبب الفرحة, أما الرجيف
ومن غرائب العربية أن يكون للكلمة معنى, ويكون هلا معنى مضاد لألول مثل كلمـة 

 :يف قول الشاعر) جلل(
ــــل كــل يشء مــا خــال املــوت جلــل ــــه األم ــــعى ويلهي ــــى يس  والفت

 .تعني اليشء القليل اليسري, وتعني أيضًا اليشء العظيم, وهذا ضّد ذاك) جلل(فكلمة 
لألبيض واألسـود, ) اجلون(و. لك عسعس الليل إذا أقبل بظالمه أو أدبرومن أمثلة ذ



 

إذا أقبلت علـيهم حتـى يـروك, أو : ومنه أيضًا طلعت عىل القوم. للفرح واحلزن) الطرب(و
 .إذا غبت عنهم حتى ال يروك

إذ إهنا تلتقي مع مثيالهتا  من سامت اللغة العربية أهنا لغة وّالدة, وهلا نسب: االشتقاق − ٣
مادهتا ومعناها, وثبات أصول األلفاظ العربية يميز الدخيل الغريب من األصيل, يف 

ويف قدر عام منـه يرسـي  تمية إىل أصل واحد يف أصل املعنىوإن اشرتاك األلفاظ املن
وتعــد . البيئــة اختلفــت يف مجيــع مشــتقات األصــل الواحــد مهــام اختلــف العرصــ أو

عـاين يف كلياهتـا وعمومياهتـا, وإن صـيغ الروابط االشتقاقية نوعـًا مـن التصـنيف للم
فتختلف يف الوظيفة الكلامت يف العربية هي احتاد قوالب للمعاين تصب فيها األلفاظ 

التي تؤدهيا, فالناظر واملنظور واملنظر كلامت تتفق يف أصـل املفهـوم العـام الـذي هـو 
 . ة واملكانيةالنظر, ولكنها ختتلف يف مدلوهلا إذ إن فيها معنى الفاعلية واملفعولي

وهذه القوالب تعّلم أبناء اللغة املنطق والتفكري املنطقي, ولكل من هـذه األبنيـة نغمـة 
موسيقية ثابتة, فالقالب الدال عىل الفاعليـة مـن األفعـال الثالثيـة هـو دومـًا عـىل وزن 

تـدل ) فّعـال(فاعل, والدال عىل املفعولية من هذه األفعال عىل وزن مفعـول, وصـيغة 
عـىل الشـدة أو الكثـرة,  الـدال لغة اسم الفاعل بام فيها من تشديد احلرف الثاينعىل مبا

مـن ) مفَعـل ومفِعـل(وبألف املد التي تدل عىل االمتداد والفاعلية اخلارجية, وصـيغة 
  .الخ... الفعل الثالثي تدل عىل الزمان واملكان 

 حروفها ومفرداهتا  يفاإلجياز سمة من سامت اللغة العربية, ويتجّىل  ويعدّ : اإلجياز −٤
وتراكيبها وكتابتها, فاحلركات أو املصوتات القصرية توضع فوق احلـرف أو حتتـه 
ال تأخذ حجًام يف الكتابة, وإذا كّرر احلرف يف العربية توضـع الشـدة, فالفعـل مـدَّ 
تكرر حرف الدال فيه مرتني يف حني أن يف اللغة األجنبية تتكرر كتابة احلـرف كـام 

 .Frapperيف 
ال نـدري أهـي ) فـرح(هذه احلركات أو املصوتات تفرق بني معاين الكلامت, فكلمة و

صـيغة مبالغـة أو ) َفـِرْح (اسـم, و) َفـَرح(فعل, و) َفِرح(اسم أم فعل إال بوضع املصوتات فـ 



 

 .صفة مشبهة
, )عـن مـا(عوضـًا عـن ) عـمَّ (ويستغنى باإلدغام عن كتابة حروف بكاملهـا, فتكتـب 

يعرب احلرف الواحد عـن معنـى مجلـة بكاملهـا كـام يف قولنـا وقد ). من ما(عوضًا عن ) ممَّ (و
, وكذا األمـر )ِق (واألمر منه ) يقي(ومضارعه ) وقى(, وهو فعل أمر من الفعل املايض )ِق (

من ) عِ (, والفعل )ِف (واألمر منه ) يفي(ومضارعه ) وىف(من الفعل املايض ) ِف : (يف الفعل
 ).عِ (واألمر منه ) يعي(, ومضارعه )وعى(الفعل 

: وقد يستغنى بحرفني عن كلامت كاملة كإضافة حرفني إىل املفرد يف التثنيـة, فنقـول يف
األجنبية البد من ذكـر الكلمـة, وذكـر عالمـة اجلمـع يف حني أنه يف اللغة ) كتابان(, )كتاب(

  .Les deux Livres:بعد الكلمة, فنقول يف الفرنسية

 :ى عىل كائنني غري متشاهبني كام يف قولناويف اللغة العربية قد يدل املثن
 اإلنس واجلن: الثقالن −    
 األب واألم: الوالدان −    
 الدنيا واآلخرة: الداران −    
 املغرب والعتمة: العشاءان −    
 القلب واللسان: األصغران −    
 الذهب والزعفران: األصفران −    

ــ ــال مث ــامء األفع ــة يف أس ــامت العربي ــاز يف الكل ــات, أٍف, : لونجــد اإلجي ــتان, هيه ش
ونالحــظ ذلــك يف أســلوب اإلغــراء . شــكرًا, عفــوًا, معــذرةً : الــخ, ويف املصــادر مثــل..صــهْ 

 .الكذَب : األمانَة, ويف التحذير: والتحذير كقولنا يف اإلغراء
 :ويتجىل اإلجياز يف عدد حروف الكلامت كام يتضح ذلك فيام ييل

 

 عدد احلروف الكلمة اإلنجليزية عدد احلروف ةالكلمة الفرنسي عدد احلروف الكلمة العربية
 ٦ Father ٤ Père ٢ أب



 

 ٦ Mother ٤ Mère ٢ أم
 ٧ Brother ٥ Frère ٢ أخ

 

ويستتبع ذلك اإلجياز يف عدد احلروف يف أثناء الرتمجة, ففي اإلنجليزيـة نالحـظ أن يف 
سـتة  ? Qu'est ce que c'estعرشـة حـروف, ويف الفرنسـية  ? What is thisعبارة 

تسعة حروف, عـىل حـني أننـا نالحـظ أن عبـارة  ? Was ist dasعرش حرفًا, ويف األملانية 
يف العربيــة تشــتمل عــىل مخســة حــروف, وإذا كــان يعــرب عــن املعنــى يف اللغــات » مــا هــذا ?«

األجنبية يف حدود سطرين فإنك تستطيع أن تسـتوفيه يف العربيـة يف حـدود النصـف يف أثنـاء 
 .الرتمجة

جياز يف الرتكيب فنالحظه يف عدم اللجوء إىل األفعال املساعدة إلقامة املعنى, إذ أما اإل
أمـا يف اإلنجليزيـة فنسـتخدم . أنا سعيد فنكتفـي بـذكر املسـند واملسـند إليـه: نقول يف العربية
  .Je suis heureux: ويف الفرنسية أيضًا نقول، I am Happyالفعل املساعد 

ــة يكتفــى بإضــافة  ــه, : الضــمري إىل الكلمــة ليغــدو جــزءًا منهــا فنقــولويف العربي كتاب
  .Leur maisonو son livre: يف حني نقول يف الفرنسية. ومنزهلم

: ويف إضافة اليشء إىل غريه يكتفى بإضافة حركة إعرابية إىل آخر املضاف إليـه, فنقـول
  .L' école des élèves : يف حني يف الفرنسية يقال. مدرسة التالميذ

: الفعل يف العربية باستتار الفاعل فيه حينًا, وكونه جزءًا منه حينًا آخـر, فنقـولويمتاز 
: , وكتبنا, وكتبوا, وال نحتاج إىل البدء به منفصًال عن الفعـل كـام يف الفرنسـيةأكتُب, وكتبَت 

Je , tu , nous , iles.  
لامت العربية ومن مظاهر اإلجياز يف اللغة العربية أن أقىص ما نستطيع الوصول إليه الك

بالزيادة سبعة أحرف يف األسامء كام يف اسـتخراج, اسـتثامر, يف حـني أن الكلـامت يف اللغـات 
  .Internationalisme :  األجنبية قد تصل إىل مخسة عرش حرفًا أو أكثر كام يف

وغني عن البيان أن النطق بالكلامت الصغرية أخـف عـىل اللسـان, وأرسع يف الكتابـة  



 

 .طويلة, وهذه خاصية فيها توفري للوقت واجلهد واملالمن الكلامت ال
 :الدقة يف التعبري −٥

يأخذ بعضهم عىل اللغة العربيـة أهنـا تتسـم بالعموميـة وعـدم الدقـة يف التعبـري بسـبب 
يس, يريـان أن لكـل وشيخه أبا عـيل الفـار» ابن فارس«خاصية الرتادف يف املفردات, إال أن 

ف عن معنى الكلمة األخرى, وأن العربية متتاز بالقدرة عىل كلمة يف اللغة العربية معنى خيتل
 .التمييز بني األنواع املتباينة, واألحوال املختلفة إن يف األمور احلسية أو املعنوية

ولقد حافظ العرب يف كالمهم عىل دقة استخدام الكلامت واملصطلحات عنـد التعبـري 
لكشــف عــن اليشــء مــن البــدن عــن خمتلــف األحــوال والصــفات, ومــن ذلــك التفريــق يف ا

عن نابه, وكّرش عن أسنانه, وكشف عـن  حرس عن رأسه, وسفر عن وجهه, وافرتَّ  :فيقولون
 .ساقيه, وهتك عن عورته, وأبدى عن ذراعيه
بيت اإلنسـان, عـرين األسـد, عـش الطـائر, : ومن ذلك التفريق يف املساكن, فيقولون
 .ء الريبوعكناس الظبي, قرية النمل, كور الزنابري, نافقا

ثـوب لـني, ورمـح لـدن, وحلـم : ومن ذلـك التفريـق يف اسـم اليشـء اللـني, فيقولـون
 )١٣(  .رخص, وريح رخاء, وفراش وثري, وأرض دمثة

 :ولكل نوع من أنواع احليوانات والطيور صوته اخلاص به, كام نرى فيام ييل
 األصوات يف العربية 

 صوت اهلدهد يسمى هدهدة − 
 صوت الصقر يسمى عقعقة − 
 وت الدجاجة يسمى نقنقةص − 
 صوت الثعلب يسمى ضباح − 

                                                 
ة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة منشورات املنظم − عبقرية اللغة العربية − حممد عبد الشايف القويص )١٣(

  .٩٨ص  ٢٠١٦ − )األسيسكو(



 

 صوت البقر يسمى خوار − 
 صوت البغل يسمى الشحيح − 
 صوت احلصان يسمى صهيل − 
 صوت احلامر يسمى هنيق − 
 صوت احلامم يسمى اهلديل − 
 نعام يسمى زمارالصوت  − 
 صوت النرس يسمى صفري − 
 صوت اجلراد يسمى رصير − 
 صوت الضفدع يسمى نقيق − 
 صوت األفعى يسمى فحيح − 
 ت الكلب يسمى نباحصو − 
 صوت الشاة يسمى ُثغاء − 
 صوت األرنب يسمى ضغيب − 
 صوت الناقة يسمى حنني − 
 صوت األسد يسمى زئري − 
 صوت النحلة يسمى طنني − 
 صوت العصفور يسمى زقزقة − 
 صوت البلبل يسمى تغريد − 
 صوت اهلر يسمى مواء − 
 صوت الغزال يسمى هنيز − 
 صوت الغراب يسمى نعيق − 
 صوت الذئب يسمى عواء  − 
 وم يسمى نعيقصوت الب − 



 

ومن خصائص استخدام الكلـامت واملصـطلحات عنـد التعبـري عـن خمتلـف األحـوال 
 )١٤(: والصفات, التفريق بني أسامء األوالد, فيقولون

 لولد كل سبع جرو − 
 ولولد كل ذي ريش فرخ − 
 ولولد الفرس مهر − 
 ولولد احلامر جحش − 
 ولولد البقرة عجل − 
 ولولد األسد شبل − 
 ولولد الظبية خشف − 
 يل دغفلولولد الف − 
 ولولد الثعلب هجرس − 
 ولولد الضب حسل − 
 ولولد األرنب خرنق − 
 ولولد النعام رأل − 
 ولولد اخلنزير خنوص − 
 ولولد الريبوع والفأرة درص − 
 ولولد احلية حريش − 
 ولولد الشاة احلمل − 
 ولولد الدب الديسم − 
 ولولد العنزة اجلدي − 

احة يف الوجـه, الصـب: وللجامل يف اللغة العربيـة كلـامت متنوعـة يف داللتهـا, فيقولـون

                                                 
  .٩٩املرجع السابق ص  )١٤(



 

والوضاءة يف البرشة, واجلامل يف األنف, واملالحة يف الفم, واحلالوة يف العينني, والظـرف يف 
 )١٥(. اللسان, والرشاقة يف القّد, واللباقة يف الشامئل, وكامل احلسن يف الشعر

ومن طرائف العربية أن ثمة كلامت دالة عـىل جمموعـة مـن األمهـات واآلبـاء والبنـات 
 :ء كام يتبني لنا فيام ييلواألبنا

 :بنات يف اللغة العربية 
 الكلمة: بنت الشفة  − 
 الدمعة: بنت العني  − 
 الفكرة: بنت العقل − 
 القهوة: بنت اليمن − 
 احلصاة: بنت األرض − 
 السفينة: بنت اليمّ   − 
 الرأي أو الشعر: بنات الفكر − 
 األحالم: بنات الليل − 
   الوساوس: بنات النعش − 
 األمعاء: بنات الطوى − 
 العذارى: دوربنات اخل − 
   املاء: بنات الفال − 
   أرغفة اخلبز: بنات التنانري − 
 اهلموم: بنات الصدور − 
 األوتار: بنات اللهو − 
 :أبناء يف اللغة العربية 

                                                 
  .املرجع السابق )١٥(



 

   اللص: ابن الليل  − 
 العابر: ابن السبيل  − 
 الفقري: ابن الغرباء  − 
 الشجاع: ابن احلرب  − 
   الرشه: ابن بطنه  − 
   الليل: ابن سمري  − 
 مرالق: ابن الليايل  − 
 السيف: ابن الغمد  − 
 :آباء يف اللغة العربية 
 إبليس: أبو مرة −

 املرسح: أبو الفنون −

 املزمار: أبو الصخب −

 امللح: أبو مصلح  −

 األسد: أبو األشبال −

 النمر: أبو األبرد  − 
 اجلمل: أبو أيوب −

 الفيل: أبو مزاحم − 
 الديك: أبو يقظان −

 البغل: أبو األخطل −

 :أمهات يف اللغة العربية 
 لفاحتةا: أم الكتاب −

 مكة: أم القرى −



 

  العلم: أم الفضائل −

 اجلهل: أم الرذائل −

 اخلمر: أم اخلبائث −

 العجلة: أم الندامة −

 احلنطة: أم الطعام −

 املنية: أم قشعم −

 األفعى: أم الربيض −

 العقرب: أم عريط −

  اجلرادة: أم عوف −

 ومن أسامء الرياح وأنواعها 
 

 .الريح الباردة ذات الندى: الَبْلَبل  − 
 .هتب من نقطة اجلنوب التي: اَجلنوب  − 
 .التي جتيء باحلصباء: احلاصبة واحلصباء واحلاصب  − 
 .الريح احلارة: اَحلرور والبارح − 
 .»صوت«التي هلا حنني : احلنون  − 
 .الشديدة الربد خترتق الثياب: اخلريق  − 
موم  −   .الريح احلارة: السَّ
 .التي هتب من الرشق: الصّبا  − 
رص  −   .الريح الباردة: الَرصْ
 .ريح الشديدةال: العاصف  − 
 .التي هتب من جهات خمتلفة: املتناوحة − 
 .الريح بنفس ضعيف: النسيم  − 



 

 .الريح التي وقعت بني رحيني: النكباء  − 
 .احلارة التي هتب من جهة اليمني: اهلوجاء  − 
مل   −   .التي هتب من الشامل: والّشاملالشَّ
 .التي هتب من األرض نحو السامء مثل اإلعصار: الزوبعة  − 
 .اهلوجاء التي تذهب بكل االجتاهات الريح: زادة  − 
 .الريح التي هتب من األرض إىل السامء كالعمود: اإلعصار  − 
 .التي حتّرك أغصان الشجر بشدة وتقتلع األشجار: الزعزاع  − 

يف التعبري أن ثمة كلمة دالة عىل وضع معني ختتلف فيه عـن الكلمـة ومن مظاهر الدقة 
رمـق, حلـظ, نظـر, (وحتمل املعنـى نفسـه, فـالكلامت األخرى, وقد كان يظن أهنا مرتادفة هلا 

ق تشـرتك مجيعهـا يف النظـر بصـورة عامـة, إال أن ثمـة فروقـًا بـني كـل كلمـة ) ملح, رنـا, حـدَّ
تدل عىل النظر من جانب األذن, ) حلظ(تدل عىل النظر بمجامع العني, و) رمق(وأخرى, فـ 

ج(و ق(دامـة النظـر يف سـكون, وتفيـد إ) رنـا(تدل عىل الرمي بالبرص مع حدة, و) حدَّ ) حـدَّ
 .تدل عىل أنه مجع عينيه لشدة النظر

وثمة مراتب لألمور املعنوية واحلسية, يطلق عىل كل مرتبـة لفـظ معـني, فمـن مراتـب 
 −احلرســة −الــرتح −الغــمّ  −الكآبــة −الوجــوم −األســى −الكــرب −البــث −الكمــد: احلــزن
 .الشجن −اهلمّ  −الندم −األسف

 −املـرح −الفـرح −االرتيـاح −االستبشـار −االبتهـاج −جلـزلا: ومراتب الرسـور هـي
 .الطرب −الغبطة

 .اهلُيام −األوام −الصدى −الظمأ −العطش: ومن مراتب العطش
وتعد اللغة العربية لغة شاعرة, إذ إن الكالم العريب نثرًا كان أو شعرًا ما هو إال جمموع 

ذج موسـيقية, وقـد اسـتثمر الشـعراء من األوزان, وال خيرج عن أن يكـون تركيبـًا معينـًا لـنام
اخلاصة املوسيقية, فقابلوا بني نغمة الكالم وموضوعه مقابلة هلـا أثرهـا مـن الوجهـة الفنيـة, 

 :فالشاعر النابغة الذبياين يقول



 

 نعـــم ونســـأهلا عـــن بعـــض أهليهـــا ميلــوا إىل الــدار مــن لــيىل نحييهــا
بـام يف  وحنـان إىل آثـار احلبيـبفينقلك إىل جو عاشق هيـيم ويتأمـل وهتفـو نفسـه برقـة 

 ., وكثرة يف املدود, وحسن توزعها, ومجال تركيب األلفاظالبيت من نعومة يف احلروف
 :ويقول البحرتي يف حديثه عن الذئب
ـــدُ  عوى ثم أقعـى فـارجتزت فهجتـه ـــه الرع ـــربق يتبع ـــل ال ـــل مث  فأقب

 .لية احلركاتفينقل تتابع حركات الذئب الرسيع يف ألفاظ قصرية األوزان متوا
وجتدر اإلشارة إىل أن اخلاصة املوسيقية للغتنـا العربيـة قـد بلغـت ذروهتـا يف الرتكيـب 

 اللفظ الواحد عن صورة كاملة إن بجرسه أو بام يوحيه من ظالل التعبري, القرآين عندما يعّرب 
ك m{  z   y  xl   :ففي قولـه تعـاىل يف وصـف جهـنم نالحـظ أن كلمـة    ٨: المل

 .تستقبل أفواج الكفرةوحي بحالة الغضب والغيظ واحلنق التي عليها جهنم وهي ت» متّيز«
m  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f   e  d  : ويف قولــه تعــاىل

r  q   psl ة تنقلنا إىل ختّيل حركة هـؤالء يف ) اّثاقلتم(نالحظ أن لفظة  ٣٨: التوب
التلكؤ والرتاخي وعدم تلبيـة داعـي  تعبري عن وضع هؤالء يف امثقلها, فهذه اللفظة عّربت أي

 .اجلهاد
ـــة الكريمـــة ـــا النظـــر يف اآلي    m  W   V  U  T  S  R      Q  PX   :وإذا أنعمن

_  ^  ]  \  [  Z  Y`l ران ـــــب ١٥٩: آل عم ـــــا يف تركي , ونظرن
وتشـريان إىل ) الظـاء(تنتهيـان بحـرف »فظـًا, غلـيظ«أحرفها وداللة ذلك وجـدنا أن كلمتـي 

يف وسط الكلمة ال يشري ) انفّضوا(د يف وليست محيدة, وأن حرف الضاد املشدّ صفات منّفرة 
 .حيققه لفظ الكلمة ونطقها وطاقتهاإىل االبتعاد فحسب, وإنام إىل نفور شديد 

m  ]  \  [  Z  Y  :إال أن اخلطاب مل يلبث أن يتغري يف قولـه تعـاىل

_  ^`  l ثقًال, ووقعهـا أرّق  حروف أقّل  وهذا التغري كان البد له من  .١٥٩: آل عمران 
 .عن سابقتها



 

إذ ال تعادهلـا كلمـة أخـرى يف مجاهلـا ) حّب (ومن سحر الكلامت يف اللغة العربية كلمة 
. منها رائحة احلب, ألهنا خترج من أعامق القلب مصحوبة بـنفس احلـّب  وقوهتا, وتكاد تشمُّ 

, وليس حلب عندهم من القلبومن حق العرب أن يفاخروا هبذه الكلمة ألهنا تدل عىل أن ا
دة ممـا يستشـف ائهـا املشـدّ ىل بوليس أمجل من ضّم هذه احلاء وإطباق الشفتني عـ .من الشفاه

 .منه احلزم والثبات
مجيلــة بميمهــا ورائهــا وحائهــا وبائهــا وتنوينهــا  موســيقية هــي لفظــة» اً مرحبــ«وكلمــة 

 )١٦(. »وحركات الفتح فيها كأهنا قطعة موسيقية يتبادهلا الناس
جـاء يف لسـان العـرب البـن منظـور أن اإلعـراب سـمي إعرابـًا لتبيينـه : اإلعراب −٦

ب أي أبــان وأفصــح, وأعــرب عــن : وإيضــاحه, إذ يقــال أعــرب عنــه لســانه وعــرَّ
 .الرجل أي بنيَّ عنه, وأعرب الكالم وأعرب به أي بّينه

لتغـري مـن ويرى ابن جني أن اإلعراب سّمي إعرابًا لسببني مها اإلبانـة واإليضـاح يف ا
 )١٧( .حال إىل حال

ــه  ــارس يف كتاب ــن ف ــار اب ــذا أش ــى, وإىل ه ــم املعن ــة الكــربى يف فه ــراب األمهي ولإلع
إن اإلعراب هو الفارق بني املعـاين املتكافئـة يف اللفـظ, وبـه «: قائالً » الصاحبي يف فقه اللغة«

ن يعرف اخلـرب الـذي هـو أصـل الكـالم, ولـواله مـا مّيـز فاعـل مـن مفعـول, والمضـاف مـ
 )١٨( .»منعوت, وال تعجب من استفهام, وال صدر من مصدر, وال نعت من توكيد

أن اإلعراب جعله اهللا وشيًا لكالم اللغـة العربيـة, وحليـة لنظامهـا, » ابن قتيبة«ويرى 
وفارقًا يف بعض األحوال بني الكالمني املتكافئني, واملعنيني املختلطني كالفاعل واملفعـول ال 

ـــنهام إذا تســـ المهـــا يف إمكـــان الفعـــل أن يكـــون لكـــل واحـــد مـــنهام إال ااوت حيفـــرق بي
                                                 

  .٥٩مرجع سابق ص  − عبقرية اللغة العربية − الدكتور حممد عبد الشايف القايص )١٦(
  .اهليئة املرصية للكتاب  ١٧٥ص ١ج − اخلصائص − ابن جني )١٧(
طبعـة عيسـى  − حتقيق السيد أمحد صـقر − فقه اللغة وسنن العرب يف كالمهاالصاحبي يف  − ابن فارس )١٨(

  .٧٦ص − احللبي ورشكاه



 

هــذا قاتــُل أخــي : هــذا قاتــٌل أخــي بــالتنوين, وقــال آخــر: , ولــو أن قــائًال قــال)١٩(بــاإلعراب
 .لدل التنوين عىل أنه مل يقتله, ودل حذف التنوين عىل أنه قتلهباإلضافة 

أركـان علـوم «: ذ يقـولالنحو أهم علـوم اللسـان العـريب قاطبـة إ» ابن خلدون«ويعد 
اللسان أربعة, وهي اللغة والنحو والبيان واألدب, وأن األهم املقدم منها النحو, إذ به يتبني 
أصول املقاصد بالداللة, فيعرف الفاعل من املفعول, واملبتدأ من اخلرب, ولواله جلهـل أصـل 

 )٢٠( .»اإلفادة
لـه اإلخـالل بالتفـاهم ويضيف ابن خلدون أن علـم النحـو أهـم مـن اللغـة, إذ يف جه

 .مجلة, وليست كذلك اللغة
أن النحـو مـن اللغـة بمنزلـة القلـب مـن » نشومسـكي«وأكد العامل اللغوي األمريكـي 

 .جسم اإلنسان, وال يمكننا أن نتصور حياة ألي إنسان من غري قلب
 :ولإلعراب دور كبري يف توضيح املعنى فإذا قلت

أنـا وحممـد : كيف أنت وحممٌد ? فإن السؤال هنا عن احلال والصحة, وتكـون اإلجابـة
 .بخري

إن : وتكـون اإلجابـة. دًا ? فـإن السـؤال هنـا عـن العالقـةكيف أنت وحممـ: وإذا قلت
 .عالقتنا جيدة

 .فإنك تتعجب من حسن زيد! زيدًا  ما أحسنَ : وإذا قلت
أهو خلقـه ? أم : ن اليشء احلسن يف زيدزيٍد ? فإنك تستوضح ع ما أحسنُ : وإذا قلت

 .علمه ? أم فضله ?
 .اهما أحسن زيٌد, فإنك تنفي إحسان زيد, أي أن زيدًا مل حيسن العمل الذي أدّ : وإذا قلت

: وتنضوي حتت اإلعراب ظاهرة الشكل أي تشكيل الكلمة من الداخل, فالفعل كَتَب 

                                                 
  .٣٠٠− ٢٩٩ص  ٤معجم مقاييس اللغة ج )١٩(
  .٣/٢٣٦مقدمة ابن خلدون  )٢٠(



 

للمجهـول, فالكلمـة تعطـي أكثـر  فعل ماض مبني: فعل ماض مبني للمعلوم, يف حني ُكتب
بفـتح البـاء تكـون بمعنـى مـا انبسـط مـن األرض, ) َبـر(فمثًال كلمة . من معنى بتغري احلركة

 .بكرس الباء تعني اإلحسان) ربِ (بمعنى القمح, و) ُبر(وبضم الباء 
بضم الغـني تعنـي القيـد, ) ُغل(بكرس الغني تعني البغضاء والكراهية, و) ِغّل (وكلمة 

 :  عرقال الشا
 قيف القلب مثـل الُغـّل يف العنـفالِغلُّ خّلص فؤادك من ِغلٍّ ومن حسٍد

بكرسـ الغـني تعنـي احلقـد والِغـّل, ) ِغمـر(بفتح الغـني تعنـي الكثـري, و) َغمر(وكلمة 
 )٢١(. بضم الغني تعني من مل جيّرب األمور مجع أغامر) ُغمر(و

خلط فيها, واخلـط اجلميـل جيعـل من سامت اللغة العربية مجال ا: مجال اخلط العريب −٧
من الكتابة أكثر قبوالً ورحابة, ويزيد الكلمة وقارًا, ويعطي املعنى هيبة, وبحسنه 
تتآخى آيات اجلامل, كام لو أنك تطالع لوحات فنيـة يف غايـة الدقـة والرقـة, ولقـد 

ولقد ظهرت أنواع كثرية من اخلطوط عـرب . اخلط احلسن يزيد احلق وضوحاً : قيل
أمتنا العربيـة, ولكـل خـط مجالـه ورونقـه اخلـاص كـاخلط الكـويف, واخلـط مسرية 

وحيتـل اخلـط العـريب مكانـة . )٢٢(الـخ .. النبطي, واخلط املغريب, واخلـط القـريواين
وهـو نـي وتنـوع أشـكاله, ط اللغات األخرى مـن حيـث مجالـه الفكبرية بني خطو

وتغنـوا يف كتابـة جمال خصب إلبداع اخلطاطني, حيث برعوا يف كتابة املصـاحف, 
 )٢٣(. لوحات رائعة اجلامل, كام زينوا باخلطوط جدران املساجد ورسومها

 

 
                                                 

  .٧٦٧ص  ٢٠٠٧ − املعجم املدريس − وزارة الرتبية السورية )٢١(
ألقيـت يف اجلامعـة  − »بية مجاهلـا وإبـداعاهتاسحر اللغة العر«حمارضة عنواهنا  − الدكتور رياض الغزي )٢٢(

  .٢٠١٥السورية اخلاصة بمناسبة االحتفال بيوم اللغة العربية عام 
  .املرجع السابق  )٢٣(



 

 من لطائف اللغة العربية −ثالثاً 
 

من لطائف اللغة العربية أن ثمـة براعـة يف الصـوغ واإلخـراج تـتجىل يف مظـاهر عـدة, 
لبيت الشعري مـن ومنها قراءة كلامت من اليمني بمعنى, ومن اليسار بمعنى آخر, وقد يقرأ ا

اجلهتني كلمة كلمة, وثمة بيت شعري ال يتحرك اللسان بقراءته, وال تتحرك الشفتان بقراءة 
بيت آخر, ونجد من األبيات الشـعرية مـا يقـرأ أفقيـًا وعموديـًا, وهنالـك كلـامت واحـدة يف 
البيت الشعري من حيث كتابتها, إال أن لكل كلمة معنى إذا ضـبطت بالشـكل, وإىل جانـب 

احلـرف مـن  ن وجـود حـرف األلـف فيهـا, مـع أن هـذالك كلـه هنالـك خطبـة صـيغت دوذ
احلروف األكثر شيوعًا, وهنالـك خطبـة أخـرى تشـتمل عـىل كلـامت دون وجـود نقـط عـىل 
حــروف كلامهتــا, ومقــال دون وجــود حــرف الــراء, ومــن هــذه اللطــائف احلكــم واأللغــاز 

 .الخ...والتشبيهات 
 :من هذه اللطائفوفيام ييل فكرة موجزة عن كل 

وهـذا . فـال كبـا بـك الفـرس, دام عـال العـامد ْرس : مجل تقرأ من اليمني واليسار مثل −١
 : بيت من الشعر يقرأ من اجلهتني أي من اليمني إىل اليسار, ومن اليسار إىل اليمني

ـــــدوم لكـــــل هـــــول ـــــه ت ـــــــدوم مودت ـــــــه ت  وهـــــــل كـــــــل مودت
كام وردت يف قصـة رجـل أرسه  مجل تقرأ من اليمني بمعنى, ومن اليسار بمعنى آخر −٢

الروم, فلام طلبوا إليه إرسال رسالة إىل قائد املسـلمني ليشـجعه عـىل القـدوم إلـيهم, 
وكان الروم قد نصبوا للمسلمني كمينـًا, كانـت الرسـالة التـي أرسـلها مجلـة واحـدة 
فقط, إذا قرئت من اليمني كانت كام أراد الروم, وإذا قرئت من الشامل كانت حتذيرًا 

 نصحت فدع ريبك ودع مهلك,   :لمسلمني, وهيل
 .كلهم عدو كبري ُعْد فتحّصن   :فإذا عكست كانت

من الشعر إذا قرئت من اليمني كانت مدحًا, وإذا قرئت مـن  ومن غرائب اللغة أبياٌت  



 

 )٢٤(: اليسار صارت ذمًا, وهذا مثال من شعر إسامعيل بن أيب بكر املقري
ــــبر طلبــوا الــذي نــالوا فــام حرمــوا ــــام حطــــت هلــــم رت  فعــــت ف
 ســـــلموا فـــــام أودى هبـــــم عطـــــُب  وهبـــوا ومـــا متـــت هلـــم خلـــق
ــــبوا جلبــوا الــذي نــرىض فــام كســدوا ــــام كس ــــيٌم ف ــــم ش ــــدت هل  مح

 :األبيات من اليسار إىل اليمني تصري ذماً  ذي وها هي
 حرمــــوا فــــام نــــالوا الــــذي طلبــــوا رتـــب هلـــم حطـــت فـــام رفعـــت
ـــام ســـلموا ـــم أودى ف  هلـــــم متـــــت ومـــــا وهبـــــواخلـــــق عطـــب هب
ـــم محـــدت ـــيٌم هل ـــام ش ـــبوا ف ـــوا كس ـــذي جلب ـــام نـــرىض ال  كســـدوا ف

إذا اكتفينـا بقـراءة الشـطر األول مـن ) نوفل بن دارم(وهناك قصيدة يف املدح قيلت يف 
 :كل بيت, فإن القصيدة تصبح هجاء الذعًا, وها هي ذي قصيدة املدح

ــــــن دارم ــــــل ب ــــــت نوف ـــــيف ها إذا أتي ـــــزوم وس ـــــري خم ـــــمأم  ش
ـــــل ظـــــامل ـــــه أظلـــــم ك  عــــــــىل الــــــــدنانري أو الــــــــدراهم وجدت

 بعرضـــــــــــــه ورسه املكـــــــــــــانم ل األعـــراب واألعـــاجموأبخـــ
ـــــــاحلق يف اجلـــــــرائم ال يســتحي مــن لــوم كــل الئــم  إذا قىضـــــــ ب
ـــــب املكـــــارم  يف جانــــب احلــــق وعــــدل احلــــاكم وال يراعـــــي جان
 إن مل يكــــــن مــــــن قــــــدم بقــــــادم يقـــرع مـــن يأتيـــه ســـن النـــادم

لت إىل ذم وهجاءوإ  : ذا اكتفينا بقراءة الشطور األوىل فقط من كل بيت حتوَّ
ــــــن دارم ــــــل ب ــــــت نوف  وجدتـــــــه أظلـــــــم كـــــــل ظـــــــامل إذا أتي

 ال يســــتحي مــــن لــــوم كــــل الئــــم ل األعـــراب واألعـــاجموأبخـــ
ـــــب املكـــــارم  يقــــرع مــــن يأتيــــه ســــن النــــادم وال يراعـــــي جان

ا باملقلوب كلمـة كلمـة فـإن النتيجـة سـتكون وهنالك أبيات يف املدح والثناء, إذا قرأهت
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 .أبياتًا يف اهلجاء موزونة ومقفاة
 :يف املدح

 شــــحت هلــــم مــــننُ ســــمحوا فــــام  حلمـــوا فـــام ســـاَءت هلـــم شـــيٌم
 رشــــدوا فــــال ضــــلت هلــــم ســــننُ  ســـلموا فـــال زّلـــت هلـــم قـــدٌم

 :إذا قلبت عّدت هجاء
ــــوا مـــنٌن هلـــم شـــحت فـــام ســـمحوا ــــام حلم ــــم ســــاءت ف  شــــيٌم هل
ـــــت فـــــال ســـــلموا ســـنٌن هلـــم ضـــلَّت فـــال رشـــدوا  قـــــدٌم هلـــــم زلَّ

 :بيت من الشعر ال يتحرك اللسان يف قراءته −٣
 مههـــــم مـــــا هبـــــم ومهـــــي مـــــا يب يب أحبــــــايبآب مهــــــي وهــــــمَّ

 :وبيت آخر ال تتحرك بقراءته الشفتان
 رساعــًا عــىل اخليــل العتــاق لالحقــي قطعنا عىل قطـع القطـا قطـع ليلـة

 :قرأ أفقيًا وعمودياً أبيات شعرية ت −٤
  ألـــــــوم صـــــــديقي وهـــــــذا حمـــــــال
ـــــــال ـــــــالم يق ـــــــب ك   صـــــــديقي أح
ــــــــامل ــــــــغ اجل ــــــــالم بلي ــــــــذا ك   وه
ــــــــال ــــــــال اجلــــــــامل خي ــــــــال يق   حم

كلامت أربع يف كل مـن شـطري البيـت للمتنبـي واحـدة مـن حيـث كتابتهـا ال يفهـم  −٥
 :معناها إال بالضبط يف الشكل

ــــه ـــــم بدائ ـــــم أل ـــــم أل ـــــم أل ــــــــــــــــــــــــــــه نآان ان ان ان  أل  أوان
 :وبالضبط بالشكل يصبح

ــــه ـــــمَّ بدائ ـــــْم ُأل ـــــمَّ َأل ـــــٌم َأل  أوانـــــــــــــــــــــــــــه نُ آإْن أنَّ آٌن آَن  أل
 .بمعنى وجع أحاط يب مل أعلم بمرضه, وإذا توجع صاحب األمل حان وقت شفائه

 :وعىل هذا النحو يف الضبط بالشكل نفّرق بني



 

 من أسعُد الناس ? − 
 من أسعَد الناس − 

 :لواحدة فعًال واسًام كام يفوقد تكون الكلمة ا
 فاألوىل اسم والثانية فعل مضارع    يقـينـي يقـينـي  

 :وقد تكون صفة واسًام كام يف قول أمري الشعراء شوقي
 ويكـــــرمهم ولـــــو كـــــانوا ِعظامـــــا عظيُم الناس مـن يرعـى الِعظامـا

 

 :وكام يف قولنا
  كن عظيًام ودودًا  قبل أن تصبح عظامًا ودودا

 :العربية إرسال األمثال يف أنصاف األبيات, ومن ذلك قول املتنبيمن لطائف  −٦
 الســواقيا ومــن قصــد البحــر اســتقّل  غــريهكــافور تــوارَكقواصــَد −
نا رسج سـابٍح − ــــاُب  أعزُّ مكان يف الدُّ ــــام كت ــــيٍس يف األن  وخــــُري جل

 :وإرسال املثلني يف كل من شطري البيت الواحد, كام يف حكم املتنبي
ــل − ــٌب وك ــل حمب ــويل اجلمي ــرٍئ ي  وكـــل مكـــان ينبـــُت العـــزَّ طّيـــُب  ام
ـــــــالمُ  مـــن هيـــن يســـهل اهلـــواُن عليـــه − ـــــــٍت إي ـــــــرٍح بمّي ـــــــا جل  م
ــــيم متــــردا إذا أنـــت أكرمـــت الكـــريم ملكتـــه −  وإن أنــــت أكرمــــت اللئ
ــنُهُم − ــالعفو ع ــل األحــرار ك ــا قت ــدا وم ــاحلّر الــذي حيفــظ الي  ومــن لــك ب
ــــا ى املـوت شـافياأن تـركفى بك داًء − ــــنَّ أماني ــــا أن يك ــــُب املناي  وحس

 

ومن عجائب اللغة العربية ما ورد من خطبة لإلمام عيل بن أيب طالـب عليـه السـالم  −٧
 :مل تكن هنالك نقط عىل أي كلمة من كلامهتا, وهذه اخلطبة هي

املهاد  د ساطعِ مطرو كلِّ  لِ مولود وموئ كلِّ  رِ مصوّ  الودودِ  املالِك  املحمودِ  احلمد هللا امللِك 
ــ هــا كِ هلِ ومُ  االمــالكِ  رِ ها ومــدمّ ومــدركِ  االرسارِ  عــاملِ  مطــارِ اال ومرســلِ  طــوادِ األ دِ وموطِّ
ـه وكَ سـامَح  ها عـمَّ رِ صـدِّ ومُ  مـورِ األ هـا ومـوردِ رِ ومكرّ  الدهورِ  رِ ومكوّ   َل ه وَمهـكاَمـل رُ مَّ



 

 وحد االواه ه كامدُ وحِّ ه محدًا ممدودا وأُ محدُ أ رمَل وأَ  الرمَل  وسعَ وأ واالمَل  السؤاَل  وطاوعَ 
, سـالملإل علـامً  رسـل حممـداً أ ,سـواهل لـه ملـا عـد مم سواه وال صـادعَ وهو اهللا ال اله لأل

, وحكم واحكم ,علم وعلمأحكام ود وسواع أ َل عاع ومعطِّ للرُّ  داً مسدِّ  ,للحكام ماماً وإ
ــ ,صــولوأصــل األ ــه اإلكــرام وأوعــدوعــد وأال كــدَ د وأومهَّ  ودع روحــه, أوصــل اهللا ل

احلـالل واطرحـوا احلـرام  وا مسـالَك كُ عامل واسلُ األ صلَح , اعملوا رعاكم اهللا أسالماإل
 ,عوهـاواردَ  هـواءَ وا األوعاُص  ,وراعوها رحامَ لوا األوِص  وهُ عُ مر اهللا وَ واسمعوا أ ودعوهُ 

ر طهــرموا رهــط اللهــو والطمــع ومصــاهركم أوصــا ,هــل الصــالح والــورعصــاهروا أو
حالهـم مـوردا وهـا هـو امكـم وحـل حـرمكم مملكـا ؤددا وأاألحرار مولدًا وارساهم س

والد رسول اهللا أم سلمه وهو أكرم صـهر أودع األعروسكم املكرمه وما مهر هلا كام مهر 
راد وماسها مملكه وال وكس مالمحه وال وصم اسـال اهللا حكـم امحـاد وصـاله وملك ما أ

 واملـدُح  الرسمدُ  احلمدُ (وله  ودوام اسعاده واهلم كال اصالح حاله واالعداد ملاله ومعاده
 ).محدَ لرسوله أ

ومن عجائب اللغة أيضًا ما ورد من خطبة أخرى لإلمام عيل عليـه السـالم خاليـة مـن 
جلسـوا يتـذاكرون, فـأمجعوا أن   حرف األلف, إذ يروى أن مجاعة من صحابة رسول اهللا 

م عـيل وارجتـل هـذه حرف األلف من أكثـر احلـروف شـيوعًا وورودًا يف الكـالم, فقـام اإلمـا
 .حرفاً  ٢٧٤٥كلمة, وورد فيها  ٧٠٠اخلطبة اخلالية من األلف, وهي تتكون من 

ْت مشـّيتُه وبلغـْت حجتـُه وسبغْت نعمتُه ومتّـْت كلمتـُه وَنَفـذمحدُت من عظمْت منّتُه «
ٍل مـن وعدلْت قضّيتُه وسبقْت غضبُه رمحتُه, محدتُه محَد مقرٍّ بربوبيتِه متخّضٍع لعبودّيتِه متنّص 

خطيئتِه معرتٍف بتوحيدِه مستعيٍذ من وعيدِه مؤّمٍل من رّبِه مغفرًة تنجيِه يـوَم يشـغُل كـلٌّ عـن 
وشهدُت لُه شهوَد عبـٍد خملـٍص . فصيلتِه وبنيِه, ونستعينُُه ونسرتشُدُه ونؤمُن به ونتوّكُل عليهِ 

ليَس لـُه رشيـٌك يف ملِكـِه ومل موقٍن, وفّردُتُه تفريَد مؤمٍن متيّقٍن, ووحدُتُه توحيَد عبٍد ُمذعٍن 
علـَم فسـَرت وبطـَن فخـَرب جلَّ عْن ُمشٍري ووزيٍر وعوٍن ومعـٍني ونظـٍري, يكْن لُه ويلٌّ يف صنِعِه, 

يزْل لـيَس وملَك فقهَر وُعَيص فغفَر وعبَد فشكَر وحكَم فعدَل وتكّرَم وتفّضَل, لْن يزوَل وملْ 



 

ٍء, ربٌّ متفّرٌد بعّزتِه متمّكٌن بقّوتِه متقّدٌس بعلّوِه كمثلِه يشٌء وهو قبَل كلِّ يشٍء وبعَد كلِّ يش
رؤوٌف رحيٌم, عجَز متكّربٌ بسمّوِه, ليَس يدرُكُه بٌرص وملْ حيْط به نظٌر, قويٌّ منيٌع بصٌري سميٌع 

عْن وصفِه من وصفُه وضلَّ عن نعتِه من عرفُه, قرَب فبعـَد وبعـَد فقـرَب, جييـُب دعـوَة مـن 
وُه, ذو ُلطٍف خفيٍّ وبطٍش قويٍّ ورمحـٍة موسـعٍة وعقوبـٍة موجعـٍة, رمحُتـُه يدعوُه ويرزقُه وحيب

 .جنٌّة عريضٌة مونقٌة, وعقوبتُه جحيٌم ممدودٌة موبقةٌ 
وشهدُت ببعِث حمّمٍد عبِدِه ورسولِه ونبّيِه وصفّيِه وحبيبِه وخليلِه, بعثـُه يف خـِري عٍرصـ 

ختَم بِه نبّوَتُه ووضحْت بِه ُحّجُتـُه فـوعَظ ونصـَح , وحَني فرتٍة وُكفٍر رمحًة لعبيدِه ومنًّة ملزيِدهِ 
وبّلَغ وكدَح, رؤوٌف بكـلِّ مـؤمٍن رحـيٌم سـخيٌّ ريضٌّ ويلٌّ زكـيٌّ عليـِه رمحـٌة وتسـليٌم وبركـٌة 

 .وتعظيٌم وتكريٌم من ربٍّ غفوٍر رحيٍم قريٍب جميٍب حليمٍ 
نبـّيُكْم فعلـيُكْم برهبـٍة ُتسـكُن وّصيتُكْم معَرش من حَرض بوصّيِة رّبُكْم وذّكـرُتُكْم سـنََّة 

دموعُكْم وتقّيٍة تنجيُكْم قبَل يوِم يذهلُكْم ويبتليُكْم يوَم يفوُز ) ُتْذري(قلوبُكْم وخشيٍة تدري 
ـٍق وخشـوٍع  فيِه من ثقَل وزُن حسنتِه وخفَّ  وزُن سّيئتِِه, وعليكْم بمسـألِة ُذلٍّ وخضـوٍع ومتلُّ

قبـَل ُسـقِمِه وشـيبتُه قبـَل هرِمـِه وسـعَتُه قبـَل فقـِرِه تُه وتوبٍة ونزوٍع, وليغـنْم كـلٌّ مـنكْم صـح
وفرغتُه قبَل شغِلِه وحَرضُه قبَل سفِرِه وحياَتُه قبَل موتِـِه, قبـَل هيـُن وهيـرُم ويمـرُض ويسـقُم 
ُه طبيبُه وُيعرُض عنُه حبيبُه وينقطُع عمُرُه ويتغّريُ عقُلـُه, ثـّم قيـَل هـَو موعـوٌك وجسـُمُه  ويملُّ

جـدَّ يف نـزٍع شـديٍد وحَرضـُه كـلُّ قريـٍب وبعيـٍد فشـَخَص ببِرصـِه وطمـَح بنظـِرِه  منهوٌك, ثمّ 
ورشَح جبينُُه وخطَفْت عرينُُه وجدَبْت نفُسـُه وبَكـْت عرُسـُه وحَرضـ رْمُسـُه ويـتَم منـُه ولـُدُه 

َد وُغّسَل وُعرَي وُنّشـَف و ُسـّجَي وتفّرَق عنُه عدُدُه وُفصَم مجُعُه وذهّب بُرصُه وسمُعُه, وُجرِّ
وُبسَط لُه وُهّيئ وُنَرش عليِه كفنُُه وُشدَّ منُه ذقنُـُه وُمحـَل فـوَق رسيـٍر وُصـّيلَ علْيـِه بتكبـٍري بغـْريِ 

وُنقَل من ُدوٍر مزخرفـٍة وقصـوٍر مشـّيدٍة وُفـُرٍش منّجـدٍة, فُجعـَل يف رضيـٍح ُسُجوٍد وتعفٍري, 
لْيـِه عفـُرُه وُحَيشـ مـدُرُه وحتّقـَق ملحوٍد ضّيٍق مرصوٍد بلبٍن منضوٍد مسّقٍف بجلموٍد وهيَل ع

حذُرُه وُنَيس خُربُه, ورجَع عنُه وليُُّه ونديُمـُه ونسـيُبُه ومحيمـُه وتبـّدَل بـه قرينُـُه وحبيُبـُه, فهـَو 
ِه ويسيُل صـديُدُه مـن منخـِرِه وتْسـحُق تربُتـُه  حْشُو قْربٍ ورهُني َحْرشٍ يدبُّ يف جسِمِه ُدوُد قْربِ



 

حِرشِه, فينُرشُه مـن قـِربِه وُيـنفُخ يف الّصـوِر وُيـدعى رمُّ عظُمُه حتى يوِم حلمُه وُينشُف دمُه ويُ 
حلٍرش وُنشوٍر, فثمَّ ُبعثَرْت قبوٌر وُحّصلْت رسيُرُه يف صدوٍر وجيَء بكلِّ نبيٍّ وصّديٍق وشهيٍد 

يـٍل قعَد لفصِل حكِمِه قديٌر بعبِدِه خبٌري بصـٌري, فَكـْم حَرسـٍة ُتضـنيِه يف موقـٍف مهومنطيٍق, و
بَني يدْي ملٍك عظيٍم بكلِّ صغريٍة وكبريٍة عليٍم, فحينئٍذ ُيلجُمـُه عرُقـُه وخيفـُرُه ومشهٍد جليٍل 

قلُقُه, فعربُتُه غُري مرحوَمٍة ورصخُتُه غُري مسموعٍة وبرَزْت صحيفُتُه وتبّينَـْت جريرُتـُه, فنَظـَر 
بخطِوِه وجلُدُه بلمِسِه وفرُجُه بمّسِه,  يف سوِء عمِلِه وشهَدْت عينُُه بنظِرِه ويُدُه ببطِشِه ورجُلهُ 

وهيّددُه منكٌر ونكٌري وُكشَف لُه حيُث يصُري فُسلِسَل جيُدُه وُغّلْت يُدُه فسيَق ُيسحُب وحـَدُه, 
وتسـَلُخ من محيٍم تشوي وجَهُه ٍه شديٍد وظلَّ ُيعّذُب يف جحيٍم وُيسقى رشبًة فورَد جهنَّم بُكر

 .خزنُة جهنََّم ويستِرصُخ فيلبُث ُحقَبُه بنََدمٍ جلَدُه يستغيُث, فُيعرُض عنُه 
مصٍري ونسأُلُه عفَو من رَيض عنُه ومغفرَة من قبَل منُه وهَو نعوُذ بربٍّ قديٍر من رشِّ كلِّ 

ويلُّ مسألتي ومنجُح طلبتي فمن ُزحزَح عْن تعذيِب رّبِه ُجعَل يف جنَّتِه بُقربِِه وُخّلَد يف قصوٍر 
وُسـقَي مـن تسـنيٍم خمتـوٍم بمْسـٍك وعنـٍرب ٍني وحفـدٍة وتقلَّـَب يف نعـيٍم ونعمِه وُملَك بحوٍر ع

َر نفسـُه, وتلـَك  ُه وحذَّ يرشُب من مخٍر معذوٍب رشُبُه ليَس ينَزُف ُلبُُّه, هذِه منزلُة مْن خَيش ربَّ
لْت لُه نفُسُه معصَيَة ُمبدِئِه هلَو ذلَك قوٌل فصٌل وحكٌم عدٌل خ ُري عقوبُة من عىص ُمنشئُه وسوَّ

 )٢٥(. »عَظ بِه ونصَّ تنزيٌل من حكيٍم محيدٍ قصٍص ُقصَّ ووُ 
 :سند هذه اخلطبة ونسبتها إىل أمري املؤمنني 

وكفـى إلثبـات صـدور مثلهـا عـن أمـري ): رمحـه اهللا(قال العالمـة املحقـق املحمـودي 
النـاس أن يقول متضلع خبري مثل ابن أيب احلديد بأهنا رواها كثري من ) عليه السالم(املؤمنني 

قه غريه من املتضلعني يف هذه الدعوى)عليه السالم(عنه  ومما يؤيد نسبتها إىل اإلمام . , وصدَّ
 .رواية الكثري من الفريقني هلذه اخلطبة) عليه السالم(أمري املؤمنني 

ومن عجائب اللغة العربية ولطائفها أن واصل بن عطاء كان ألثغ يف الـراء, فينطقهـا  −٨

                                                 
  . ٧٤/٣٤٢بحار األنوار  )٢٥(



 

كيف تقول يف : من مجيع كالمه وخطبه, وقد سأله شخص يوماً غينًا, ولكنه أسقطها 
رشـب منـه الـرائح يأمـر أمـري األمـراء بحفـر بئـر كبـري يف الصـحراء, ل: العبارة اآلتية

حكم حكيم احلكامء بنـبش جـب واسـع يف «: أقرؤها كام ييل: والراجع, فقال واصل
 )٢٦(. »البادية لينهل منه الذاهب والعائد

 عربية األلغاز اللغوية التي متثل امتحانًا لقدرة القـارئ عـىل فـّك ومن لطائف اللغة ال −٩
 :رموزها, وتعّرف مضموهنا, ومن هذه األلغاز قول الشاعر

ـــــة والغـــــراب ومــــــا أخــــــوان مشــــــتبهان جــــــداً   كـــــام اشـــــتبه الغراب
ـــــــايل ــــا إهــــاُب  يضـــــــمهام عـــــــىل مـــــــّر اللي ــــا وال افرتق ــــا اجتمع  وم
ـــــــلُّ  لــــــــذاك وذا دمــــــــوٌع هــــــــامالٌت ـــــــْن ك ـــــــام رشاُب  ولك  دمعه
ـــــار ديـــــٌن ـــــوهنام عـــــن األبص  ويمنــــــع دون نــــــيلهام حجــــــاُب  يص

واملقصـود مـن هـذا . فائضـات: جلـد, هـامالت: موضعان, إهـاب: الغرابة والغراب
 .اللغز الثديان

 :وقول الشاعر
ــــوُت  وآكلـــــــٍة بغـــــــري فـــــــٍم وبطـــــــٍن ــــواُن ق ــــجار واحلي ــــا األش  هل
ــــــــقيتَ  إذا أطعمتهـــــا انتعشـــــْت وعاشـــــْت  ها مــــــــاًء متــــــــوُت وإْن أس

 .واملقصود من هذا اللغز النار
 :وقول الشاعر

 لــــــه كــــــفٌّ ولــــــيس لــــــه بنــــــانُ  وقـــاٍض قـــد قىضـــ يف النـــاس عـــدالً 
ــــــــه وال بيــــــــانُ  وإن النـــــاس قـــــد قبلـــــوا قضـــــاه ــــــــٌق لدي  وال نط

 .واملقصود من هذا اللغز امليزان
 :وقال شاعر آخر

ــــذي أعشــــقه ــــــــــاظره اســــم ال ــــــــــه يف ن  أول
                                                 

  . ٤٣٧ص  ٢ر اآلداب للحرصي جزه )٢٦(



 

ـــــــإن هإذ فــــــــــاتني أولــــــــــ ـــــــره) يل(ف  يف آخ
 ).عيل(واملقصود من ذلك االسم 

 :وقول شاعر آخر
ـــــامن حروفــــــــــه حمــــــــــدودة مخســــــــــٌة ـــــى ث ـــــرف تبق  إذا مىضـــــ ح

فالذي يسأل عنه يتألف من مخسة حروف, إذا ضاع منهـا حـرف يبقـى ثـامن, واملتبقـي 
فـاللغز , )ثامنعـ(هنا أربعة أحرف, وهذه احلروف األربعة إذا سبقتها بحرف العني صـارت 

 .اللغوي هو اسم عثامن
ومن لطـائف اللغـة العربيـة أن الشـاعر أبـا إسـحاق الغـزي نظـم بيتـًا مـن الشـعر يف  − ١٠

 :سؤال
ــده ــا يل أرى الشــمع يبكــي يف مواق  من حرقة النار أم من فرقـة العسـل ? م

فأعلنت إحدى الصحف عن جائزة ملن يستطيع اإلجابة عن هذا السؤال, فأجـاب بعـض 
السبب يرجع إىل األمل من حرقة النار, وأجاب آخرون بـأن السـبب هـو فرقـة  الشعراء بأن

الشمع للعسل الذي كان معه, ولكن أحدًا مل حيصل عىل اجلائزة, وما إن بلغ اخلرب الشـاعر 
 :صالح طه حتى أجاب قائالً 

 مـــا رضَّ بالشـــمع إال صـــحبة الفتـــل مـــن مل جتانســـه فاحـــذر أن جتالســـه
إن سبب بكاء الشمع وجود يشء فيه ليس من جنسه, وهو الفتيلة التي نعم : وفاز باجلائزة

وهكذا جيب علينا انتقاء من نجالسـه ويناسـبنا مـن البرشـ حتـى ال . ستحرتق وحترقه معها
 .نحرتق بسببهم, ونبكي يوم ال ينفع البكاء

 )٢٧(): أفعل(ومن لطائف اللغة العربية أن العرب تقول يف أمثاهلا عىل وزن  − ١١
 الفراق أمرُّ من •
 أشجع من ليث •

                                                 
  . ٥٩ص ٢٠١٦دار الرشق  − أزاهري أدبية − الدكتور حممود أمحد السيّد )٢٧(



 

 أحذر من غراب •
 أذلُّ من وتد •
 أروغ من ثعلب أو أمكر •
 أبعد من الثريا •
 أشهر من الصبح •
 أرسع من الربق •
 آكل من النار •
 أكذب من مسيلمة •
 أذكى من إياس •
 أطيش من فراشة •
 أكرم من حاتم •
 ألحُّ من ذبابة •

 )٢٨(): ربَّ (ومن لطائف العربية أن ثمة حكًام فيها تبدأ بـ  − ١٢
 .لك مل تلده أمك رّب أخٍ  •
 .رّب إشارة أبلغ من عبارة •
 .رّب رميٍة من غري رامٍ  •
 .رّب طرف أفصُح من لسان •
ه •  .رّب قريٍب ال يؤمن رشُّ
ه •  .رّب بعيٍد ال يفقد بِرُّ
 .قوٍل أشدُّ من صولرّب  •
 .رّب كلمٍة سلبت نعمة •

                                                 
  . ١٨٠مرجع سابق ص  − فنون ولطائف لغوية من رياض لغتنا العربية − هاين سعد غنيم )٢٨(



 

 .رّب ملوٍم ال ذنَب له •
 رّب مملوٍل ال يستطاُع فراُقه •

, »الكـاف«فنادتـه !  واكربـاه : رد عـىل لسـان مـؤمن رصخومن لطائف العربية مـا و − ١٣
 .ارصخ من أعامقك بالكلمة من دوين فأنا ذاهبة: وقالت له

 إىل أين ?: فقال هلا
 .ارصخها من دوين وستعلم: فقالت

 وارباه: فصاح املؤمن
 .»أليس اهللا بكاٍف عبده«: يا مؤمن, ال حتزن: فسمع صوتًا يقول

 :ة يف مخسة مواضع هيأحرجت اللغة العربية املرأ − ١٤
إذا كان الرجل ما يزال عىل قيد احلياة, فيقال عنه إنه حّي, وإذا كانت املرأة عـىل قيـد  −١

 .احلياة, فيقال عنها إهنا حيَّة
إذا أصاب الرجل يف قوله أو فعله, فيقال عنه إنه مصيب, وإذا أصابت املرأة يف قوهلا  −٢

 .أو فعلها, فيقال عنها إهنا مصيبة
الرجـل منصـب القضـاء, فيقـال عنـه إنـه قـاض, وإذا تولَّـت املـرأة منصـب إذا توىلَّ  −٣

 .القضاء, فيقال عنها إهنا قاضية
إذا أصبح الرجل عضوًا يف أحد املجالس النيابية, فيقال عنه إنه نائـب, وإذا تقلَّـدت  −٤

 .املرأة املنصب نفسه يقال عنها إهنا نائبة
فيقـال عنـه إنـه هـاٍو, وإذا كـان للمـرأة  إذا كان للرجل هواية يتسّىل هبا وال حيرتفهـا, −٥

 .هواية تتسىل هبا وال حترتفها, فيقال عنها إهنا هاوية, واهلاوية هي أحد أسامء جهنم
 :تقديرًا وشغفًا  إكرام املرأة − ١٥

يف مخسة مواضع, فإن رّب العـاملني قـد أكـرم إذا كانت اللغة العربية قد أحرجت املرأة 
ولقـد جتـىلَّ . د أسبغ عىل املرأة أمًا سامت املودة واملحبة واالحرتاماملرأة أيام إكرام, فها هو ذا ق

ــوين«الفــرق بــني كلمتــي  ــدين«و» األب ــإذا جــاءت كلمــة » الوال ــًا, ف يف القــرآن الكــريم جلّي



 

يف اآلية الكريمة فإن املقصود هبا األب واألم مع امليل إىل جهة األب, ألن الكلمة » األبوين«
لألب وليست لألم, عىل أن األب هو املسؤول عـن أعبـاء األرسة مشتقة من األبوة التي هي 

ــاىل ــال تع ــه مرصــوف, ومــرياث األم حمفــوظ, ق ــًا فمرياث {  ~  �  ¡  m  : مادي

 ¤  £  ¢l اء , يف ١٠٠: يوسف m }  |  {  zl : وقولــه  , ١١: النس
, ١٥: األحقاف mD  C  B  AE  l  يف اآلية » الوالدين«حني إذا وردت كلمة 

فإهنــا تشــري إىل , ٢٣: اإلسراء m  n  m    l  k  j  i  h  gol ه وقولــ
األب واألم, مع امليل إىل جهة األم, فالكلمة مشتقة من الوالدة, والتي هي من صفات املرأة 

 )٢٩( .دون الرجل, عىل أن التوصية باإلحسان والدعاء واملغفرة تناسب فضل األم
وهـل ة يف املكانة اجلديرة هبا حبيبة وزوجة وأمًا, كام أن أدباَءنا األعالم قد وضعوا املرأ

 :يمكننا أن ننسى تذكر عنرتة العبيس حلبيبته عبلة عندما قال
ــد تقطــر مــن دمــي ولقــــد ذكرتــــك والرمــــاح نواهــــل ــيض اهلن ــي وب  من
ــــا ــــيوف ألهن ــــل الس ــــوددت تقبي ـــــارق ثغـــــرك املتب ف  ســـــمملعـــــت كب

 

   :وقول أيب متام
ـــــي ـــــا أســـــامُء من ـــــك ي  ومنـــــك ومـــــن ثيابـــــك واملكـــــان أغـــــار علي

ــــــاين خبأتــــــــك يف عيــــــــوينولــــــــو أين  ــــــا كف ــــــة م ــــــوم القيام  إىل ي
 :وقول الرشيف الريض

ــــرة ــــلت أول نظ ــــد أرس ــــول وق ـــي أق ـــًا إىل جنب  ومل أر مـــن أهـــوى قريب
 فهيهــات أن خيلــو مكانــك مــن قلبــي لئن كنـت أخليـت املكـان الـذي أرى
ــده ــد وح ــوق للبع ــن الش ــت أظ  ن الشـــوق للبعـــد والقـــربومل أدر أ وكن
 كأنـــك مـــن عينـــي نقلـــت إىل قلبـــي خال منك طريف وامتال منك خاطري

 :يف زوجته عندما نظرت إىل متاثيل بعلبك وأعجبت هبا وقول خليل مطران
                                                 

  . ٢٠١٦نيسان  − موقع جملة املجتمع, جملة املسلمني يف أنحاء العامل − الشيخ أمحد املعرصاوي )٢٩(



 

 ى يــا هنــد مــن أن تغــاريأنــت أســم نظــــرت هنــــد حســــنهن فغــــارت
ـــدوها ـــي عب ـــدمى الت ـــلُّ هـــذي ال  لــــك يــــا ربــــة اجلــــامل جــــواري ك
 :وقول الدكتور صدقي محدي يف زوجته
ـــــرة ـــــابر م ـــــىل املق ـــــررت ع  يف بعـــــض أيـــــام الربيـــــع املمطـــــر وإذا م
 زهــــر الربــــا مــــن أصــــفر أو أمحــــر ورأيـــــت يل قـــــربًا جتمـــــع فوقـــــه

ــــرةفتخــــّري  ــــون زه ــــل ل ــــن ك  تاجـــًا لرأســـك ذي اجلـــامل األشـــقر ي م
ـــن ـــار م ـــذه األزه ـــت ه ـــب أنب  أشــــــواقه فــــــأتى بأبــــــدع منظــــــر القل

 خمبـــــــــوءة يف قلبـــــــــي املتســـــــــّرت  كنهــــــا كلــــــامت حــــــب مل تــــــزلل
 :وقول الشاعر الياس أبو شبكة يف حبيبته

 أرى فيــك إنســانًا مجيــل اهلــوى مــثيل نينمجاُلـــــك هـــــذا أم مجـــــايل فـــــإ
ــا ? ــت أم أن ــه أن ــا ب ــذي أحي ــذا ال  وهذا الذي أهواه شكُلك أم شكيل ? وه
 يف ضــمريي أم ظــيل ? أظلــك جيــري وحــني أرى يف احللــم للحــّب صــورة

ــرؤ ــا ال ــك يف دني ــيخلقت  وقبلك جئت الكون أم جئتـه قـبيل ? ى أم خلقتن
 ومن يف اهلوى ُيمىل عليه ومن يميل ? وعنـــي قلـــت الشـــعر أم عنـــك قلُتـــه
 لــــام تالقينــــا اهتــــديُت إىل أصــــيلف كأنـــك شـــطر مــــن كيـــاين أضــــعُته

 :وقول الشاعر خري الدين الزركيل يف أمه
ــــي ويف ســــمعي ويفحــــويل و  يبرصــي وبــني يــديَّ يف جــزيل وغمــ يف قلب

 غفت العيون وغاب عنـي كـل نجـميل إذانجـــــم ييضـــــء شـــــعاعه ســـــب
ـــأمني إِ ـــو م ـــيه ـــت وقبلت ـــا جزع  أّنــى اجتهــت وروعتــي وجــالء مهــي م

 ي هــو قلــب أمــيبتــنيف كربتــي هــو مُ  هـــو مؤنيســـ يف وحـــديت هـــو مـــوئيل
ي عّرب عنه الشعراء األربعة من آل معلوف, وهـم فـوزي وما أسمى التقدير الكبري الذ

املعلوف, وشاهني املعلوف, وميشال املعلوف, وشفيق املعلـوف, يف املهجـر األمريكـي جتـاه 
زوجـة رجـل كـريم كـان الشـعراء يف زيارتـه بـداره, فقـّدمت هلـم ) إيزابيل معلـوف(السيدة 

سقط من كّف الزوجة احلسـناء, وهـي  السيدة املحرتمة فناجني القهوة, إال أن أحد الفناجني



 

ترشب مع الزائرين قهوهتا, فتحّطم الفنجان عىل األرض, وبّلل الثـوب, وارتاعـت الزوجـة 
ألمر مل تكن تتوقعه, وشاء الشعراء أن جيعلوا من احلادث مناسـبة للشـعر, وهـم يف نفوسـهم 

 )٣٠( .يكربون عاليًا السيدة, ويشعرون بتقدير هلا فوق الوصف
شعور الصادق اندفعوا إىل القول يف إخالص يشـف عـن مـودة صـادقة, فقـال وهبذا ال

 :شاهني املعلوف
 شـــــــــفتاُه شـــــــــفتْيها واســـــــــتعرْ  َثِمـــــــَل الفنجـــــــان ّملـــــــا المـــــــْت
ـــــــُدها نِـــي اْعَتـــَذرْ  وتلّظـــــــْت مـــــــن لظـــــــاُه ي  وهـــو لـــْو يـــدري بـــام َجيْ
ــــــا ه ــــــْن َكفِّ ــــــَد ذا ِم ـــــــى اســـــــتقرّ  وضــــــعْته ِعنْ ى قلقـــــــًا أّن  يتلـــــــوَّ

ــــ متـــــى ِمـــــْن وْجـــــِدِه مســـــتعطفاً وار  قــــَدمْيها, وهــــو يبكــــي فانكَرسْ
 :وقال ميشال املعلوف

ـــــــــــــــــــّتمْ  عــــــــــاَش هيواهــــــــــا ولكــــــــــن ـــــــــــــــــــواُه يتك  يف ه
ـــــــــــــا ـــــــــــــه منه ـــــــــــــام أدنْت  الَصـــــــــــَق الثغـــــــــــَر وَمتـْــــــــــَتمْ  كّل
ــــــــــتحّطمْ  َدأُبـــــــــــــــــــه التقبيـــــــــــــــــــُل ال ــــــــــى ي ــــــــــكُّ حت  ينف

 :وقال شفيق املعلوف
ــــــِمَها إْن َهـــَوى الفنجـــاُن ال تعجـــْب وقـــد  َطفــــــر احلــــــزُن عــــــىل َمْبَس
 كــــاَن ذكــــرى ُقبلـــــٍة مــــن َفِمهـــــا كـــــلُّ جـــــزٍء طـــــار مـــــن فنجاِهنـــــا

 :فقد قال) شاعر يف طيارة(أما فوزي املعلوف صاحب امللحمة اخلالدة 
ــــو ــــارًا فل ــــــــارْق شــــــــفتْيها مــــا هــــوى الفنجــــاُن خمت  خــــــــّريوه مل يف
ــــــُه, وذا حــــــظُّ الــــــذي  عليهـــــا يعتـــــدي يومـــــًا بتقبيـــــلٍ  هــــــي أْلَقْت
ــــــــأُس فهــــــــا ــــا  ال وال حطَّمــــــــه الي ــــاكيًا منه ــــي ش ــــو يبك ــــاه  إليه
ـــــــًا ســـــــاملاً  ـــــــاه حّي ـــــــذي أْبق ــــــُل العــــــودِة يومــــــًا ليــــــدْهيا وال  أم

  

                                                 
  . ١٧٧ص  ٢٠٠١ − دار القلم بدمشق − طرائف ومسامرات − الدكتور حممد رجب البيومي )٣٠(



 

 مصادر البحث ومراجعه
 

 .١٩٥٢القاهرة  −دار الكتب −حتقيق حممد عيل النجار −اخلصائص −ابن جني −١
 .١٩٩١وت بري −مؤسسة األعلمي −مقدمة ابن خلدون −ابن خلدون −٢
بـريوت  −دار اجليـل −زهر اآلداب وثمـر األلبـاب −أبو اسحاق احلرصي القريواين −٣

٢٠١٠. 
 .٢٠١٠دمشق  −دار الفكر −معجم مقاييس اللغة −أمحد بن فارس −٤
حتقيق السيد أمحد  −الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها −أمحد بن فارس −٥

 .طبعة عيسى احللبي ورشكاه −صقر
 .١٩٦٧بغداد  −مطبعة العاين −حتقيق عبد اهللا درويش −العني −محداخلليل بن أ −٦
نيسان  −جملة املسلمني يف أنحاء العامل −موقع جملة املجتمع −الشيخ أمحد املعرصاوي −٧

٢٠١٦. 
السـيد  −حتقيق حممد مهدي السيد حسن املوسوي −ار األنواربح −العالمة املجليس −٨

إيـران  −مؤسسة إحياء الكتب اإلسـالمية −البهبوديحممد الباقر  −إبراهيم امليانجي
 .١٩٨٣قم 

دار الكتـب  −اجلـزء األول −املزهر يف علوم اللغة وأنواعها −جالل الدين السيوطي −٩
 .١٩٩٨بريوت  −العلمية

حمـارضة ألقيـت يف  −مجاهلـا وإبـداعاهتا: سحر اللغة العربية −الدكتور رياض الغزي − ١٠
 .٢٠١٥م اللغة العربية عام اجلامعة السورية اخلاصة بمناسبة االحتفال بيو

 .١٩٨١مطبعة األمانة بمرص القاهرة  −فقه اللغة −عبد احلميد حممد أبو سكني − ١١
 .٢٠٠١دار القلم بدمشق  −طرائق ومسامرات −الدكتور حممد رجب البيومي − ١٢
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم  −عبقرية اللغة العربية −حممد عبد الشايف القويص − ١٣

 .٢٠١٦و والثقافة االسيسك



 

 .٢٠١٦دمشق  −دار الرشق −أزاهري أدبية −الدكتور حممود أمحد السيد − ١٤
منشورات  −اجلزء األول −طرائق تدريس اللغة العربية −الدكتور حممود أمحد السيد − ١٥

 .٢٠١٧ −جامعة دمشق
 −مكتبـة اإليـامن −فنون ولطائف لغوية مـن ريـاض لغتنـا اجلميلـة −هاين سعد غنيم − ١٦

 .٢٠١١املنصورة 
 


