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هذه المجموعة هي الثالثة من «الصفحات اللغوية» التي سبق أن نُشررت
كل صفحة منها في جزء من أجزاء مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق.
وقد أصدر مجمع اللغة العربية مشكو ًرا المجموعة األولى سنة 2011م
وتتضمن  /12/مسألة شغلت  /89/صفحة.
ثم أعاد المجمع إصدار هذه المجموعة فري ببعرة ثانيرة سرنة 2014م،
نظرا إلى رواج هذا الكتيّب ،واهتمام ال ُق ّراء به وبكترابي اخررر« :نحوو تقاوا
ً
الكتابة العلميوة باللغوة العربيوة» الرذ أصردر المجمرع ببعتره األولرى سرنة
2009م ،وببعته الثانية سنة 2011م ،وببعته الثالثرة سرنة 2015م ،وببعتره
الرابعة ! 2018
وحصلت إدارة «المنظمة العربية للتربية والثقافرة والعلروم» (األلكسرو)
سنة 2010م على موافقة مجمع دمشق أن تطبع المنظمرة فري ترون

عشور

آالف نسخة من هذا الكتاب لتوزيعها علرى الردوا العربيرة تعمي ًمرا للفائردة!
وتسلمت سنة 2013م أوا نسخة منه.
ُ
أما المجموعرة الثانيرة« :صوفحات لغويوة  »)2فقرد أصردرها مجمعنرا
مشكو ًرا سنة 2016م ،وتتضمن  /12/مسألة شغلت  /103/صفحات.
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وقد لقيت هاتان المجموعتان ،وكذلك كترابي «نحرو إتقران الكتابرة»...
روا ًجا الفتًا تجلَّى بوضوح في معرض الكتاب الذ أقريم فري مكتبرة األسرد
في المدة .2019/9/22 -12
وهذا مما شجعني على اقتراح نشر هذه المجموعة الثالثة:
« صفحات لغوية (» )3
وقد استجاب المجمع مشكو ًرا لرغبتي ،فوافق على اإلصدار.
لقد ُكتب الكثير جدًّا عرن أهميرة اللغرة الوبنيرة لكرل أ ُ َّمرة ،ألنهرا تمثرل
ُه ِويَّتَها ،وهي وبنها الروحي وأعظم مق ّومات وجودها.
ولرري

العرررب وحردَهم هررم الررذين أشررادوا بعظمررة لغتنررا العربيررة ،بررل

مسلمون كثيرون من أصروا غيرر عربيرة كاإلمرام الزمخشرر  ،والعرالِم أبري
الريحان البيروني و ،...وكذلك مستشرقون كثر منهم:


الفرنسي ترنست رينا :Ernest Renan

العربية فاقت أرواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظرام مبانيهرا،
ولم يعرف لها في كل أبوار حياتها بفولة وال شيخورة.


األلماني يوها فوك :John Fuck

لقد برهن جبروت التراث العربي الخالد على أنه أقوى من كل محاولرة
يقصد بها زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسيطر.


األلمانية زيغريد هونكه :Sigrid Hunke

كيف يستطيع اإلنسان أن يقاوم جماا العربية ومنطقها السليم وسرحرها
الفريد؟ فجيران العرب أنفسرهم فري البلردان التري فتحوهرا سرقطوا صررعى
سحر تلك اللغة.
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األلماني كارل بروكلما :Karl Brockelman

بلغت العربية بفضل القررنن مرن االتسراد مردًى ال تكراد تعرفره أ لغرة
أررى من لغرات الردنيا ،والمسرلمون جميعًرا منمنرون برأن العربيرة وحردَها
اللسا ُن الذ أُح ّل لهم أن يستعملوه في صالتهم.


األلماني غستاف فريتاغ :Gustav Freytag

اللغة العربية ليست أغنى لغات العالم فحسب ،برل إن الرذين نبغروا فري
التأليف بها ال يكاد أن يأتي عليهم العدّ.


اإليطالي كارلو نيلّلينو :Carlo Nellino

اللغة العربية تفوق سائر اللغات رون ًقا .ويعجز اللسان عن وصف محاسنها.


البريطاني ألفريد غيّوم :Alfred Guillaume

يسهل علرى المررء أن يردرد مردى اسرتيعاب اللغرة العربيرة ،واتسراعها
ْ
للتعبير عن جميع المصطلحات العلمية للعالم القديم بكل يُس ٍر وسهولة.


النمساوي غستاف غرونيباوم :Gustav Grunebaum

ما من لغ ٍة تستطيع أن تُطاوا اللغة العربية في شرفها .فهي الوسيلة التري
ارتيرت لتحمل رسالة اهلل النهائية .ومن يتبع جميرع اللغرات ال يجرد فيهرا -
على ما سمعته  -لغة تضاهي اللغة العربية.


االسكتلندي جو ميليه :John.G. Milais

أرض درلتها ،لتأثيرها الناشئ عن كونهرا
إن اللغة العربية لم تتراجع عن
ٍ
لغةَ دي ٍن ولغةً مدنية .لم قبق لغة أوربية واحود لرم يصرلها شريء مرن اللسران
العربي المبين.
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والسعي إلتقانها ال يعنري
التمسك باللغة الوبنية العربية،
إن الدعوةَ إلى
ُّ
َ
البتّة التخلّي عن تعلّم اللغات األجنبية الحيّرة ،برل مرن المهرم جردًّا أن يرتقن
العالِم العربي لغة أجنبية واحدة في األقرل ،وهرذا مرا فعلره علما نرا األوائرل
ويفعله علماء البالد المتقدمة .لقد قاا به حسين:
«إن المثقفين العرب الذين لم يتقنوا معرفة لغتهم ،ليسوا ناقصري الثقافرة
فحسب ،بل في رجولتهم نقص كبير ومُهين ً
أيضا».
ورحم اهلل شاعرنا القائل:
بقرردر لغررات المرررء يكثررر نفعُرره
فبا ِد ْر إلى حفر اللغرات مسرارعًا

وتلررك لرره عنررد الشرردائد أعرروا ُن
فكررر ّل ل ِ
ٍ
سررران بالحقيقرررة إنسرررا ُن

ورحم اهلل بدو الجبل (محمد سليمان األحمد) القائل:
ّ
مفرقرررة
للضررراد ترجرررع أنسررراب َّ

ُ
رررر ٍة وأ َ ِب
فالضرررراد أحسرررر ُن أم بَر َّ

دمشق ،في  5من ذ الحجة 1441ه
 26تموز  2020م
األمني العام جملمع اللغة العربية
أ .د .حممد مكي احلسين اجلزائري

فصلة في كتاب:
* حاشية :تُنظر سيرة المنلف ال ُم َّ
« أعالم جممع اللغة العربية بدمشق يف مئة عام »
في الصفحة  ،/307/وهو منشور في موقع المجمع على الشابكة (اإلنترنت):
www.arabacademy.gov.sy
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كاد  -يكاد

()

هذا الفعل كثير االستعماا في البيان القرننري وفري كرالم العررب .وقرد
ارتلفت نراء اللغويين والنحويين في دالالته وأسرلوب اسرتعماله ،وهرذا مرا
حداني على كتابه هذه «الصفحة» لعرض أهم ما قيل فيه ،والتعليق عليه.
سننظر في التراكيب :كاد يفعل  -ما كاد يفعل  -ال يكاد يفعرل  -كراد ال
يفعل  -يكاد ال يفعل  -إ ْن كاد ل َيَفعل وغيرها.
(كاد) من أفعاا المقاربة ،وهي من أروات (كان) :اسمها مرفرود أبردًا،
وربرها مضارع أبدًا ،مجردٌّ من (أ ْن) غالبًا ،نحو:
صر به قوم من أهل قريته( .ابن المق ّفع) .المعنرى:
 كاد يغرق لوال أن ب َ ُلم يغرق.
 عطشوا حتى لم يكادوا أن يُبصروا من العطش (األصبهاني). قاا الشاعر يرثي:إذ غرررردا َح ْشرررر َو َريْطرررر ٍة وبُرررررو ِد

كادت الرنف ُ أن تفريع عليره

ثي في َك َفنِه.
أ  :كادت روح الشاعر تخرج حين رأى ال َم ْر َّ
جاج:
 قاا ر بة ب ُن ال َع ّالدهر ً
حى
بوال فران ْ َم َ
َربْع عفاهُ
ُ

صرحا
قد كاد من ُبروا البِلرى أن يَ ْم َ

ً
بويال فانمحى وكراد
الربْع (المنزا الربيعي) زمنًا
أ  :أزاا الدهر معالم َّ
ص َح الشيءُ :زاا أو كاد).
يذهب( ...مَ َ
( )نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد  89الجزء الثاني.
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 قاا تعالى :ﮋﭿﮀﮁﮂﮃﮊ [البقرة.]20 : وقاا :ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﮊ [النور.]35 : وقاا :ﮋﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮊ [النور.]40 :ويستعمل (كاد ،يكاد) مثبَتًا كما رأينا ،ومنفيًّرا بصريغة الماضري بردروا
(ما) النافية عليه (على المنهاج) [ألن (ال) تدرل على الماضي لتفيد الردعاء
دت ،ما كراد ،مرا كرادوا .ومنفيًّرا بصريغة المضرارد،
تكرر!] نحو :ما ِك ُ
إذا لم ّ
بدروا (ال) عليه :ال يكاد ،أو بدروا (لم) عليه :لم يكد.
ب الفعر َل
ال رالف في معنى (كاد) حين يستعمل مُثْبَتًا ،وهو :هَر َّم وقرا َر َ
ولم يفعل ،كما رأينا في األمثلة المذكورة نن ًفا .هذا أشهر مَعانيه.
أما حين يُستعمل َمن ْ ِفيًّا فقد أورد صراحب (اللسران) فري مرادة (د

د)

اخراء اختية:
ْت أَبْلُر ُل إليرك وأنوت دود
الفراء(( )1ت 207ه) :العرب تقروا :مرا ِكرد ُ
« ّ
بلَ ْغت؛ قاا :وهذا هو وجه العربية؛ ومن العرب من يُدرل (كاد) و(يكاد) في
ّ
الشك ثم يُجع ُل يقينًا.
اليقين وهو بمنزلة الظ ّن ،أصله
وقاا األرفش (ت 177ه) في قوله تعالى :ﮋﮣﮤﮥﮊ ُح ِمرل علرى
المعنى وذلك أنه ال يراها ،وذلك أنك إذا قلت كراد يفعر ُل إنمرا تعنري قرا َرب
الفع َل ،ولم يفعل على صحة الكومم ،وهكرذا معنرى اخيرة ،إال أن اللغرة قرد
أجازت لم يكد يفعل ودد ف َ َع َل بعد ِش ّد  ،وليس هذا صوحة الكومم ،ألنره إذا
قاا كاد يفعل فإنما يعني قا َرب الفعر َل ،وإذا قراا لرم يكرد يفعرل لرم يُقرا ِر ِب
الفعل ،إال أن اللغة جاءت على ما ف ُ ِّس َر ،قاا :وليس هو على صحة الكلمة.
( )1أضفت تواريخ وفاة العلماء المذكورين هنا.
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وقاا الفراء :إذا أررج يده لم يكد يراها من ِشدّة ال ُّظلْمرة ،ألن أقر َّل مرن
هذه الظلمة ال تُرى الي ُد فيه .وأما لم يكد يقوم فاد دام ،هذا أكثر اللغة!
ْت أَفع ُل معناه عند العررب
ابن األنبار (ت 328ه) :قاا اللغويونِ :كد ُ
فعلوت بعود تبطوا  .قراا:
ُ
قاربت الفع َل ولم أفعر ْل ،وموا كودت أفعو ُل معنراه
ُ
وشا ِه ُدهُ قولُه تعالى :ﮋﭹﭺﭻﭼﮊ [البقرة]71 :؛ معناه فعلروا
كودت أفعو ُل بمعنرى موا
بعد إبطاء لِتَع ُّذر ِو ْجدان البقرة عليهم .وقد يكون موا
ُ
داربت إذا أ ُ ِّكد الكم ُم بأكادُ .قاا أبرو بكرر( )1فري قرولهم :قرد كراد
ُ
فعلت وال
ُ
ب الهال َد ولم يه ِل ْ
فالن يَ ْه ِل ُ
ك ،فإذا قلت ما كاد فوم ياووم،
ك؛ معناه قد قا َر َ
فمعناه دام بعد تبطا ؛ وكذلك كاد يقوم معناه قرارب القيرام ولرم يقرم؛ قراا:
وهذا وجه الكمم ،ثم قاا :وقكو كاد صلةً للكمم( .)2أجاز ذلرك األرفرش
وقطرب وأبو حاتم؛ وا ْحت ََّج قطرب بقوا الشاعر:
سريع إلى ال َهيْجاءٍ ،
شاد سرال ُحهُ
فمررررا إ ْن يَكررررادُ قِ ْرنُررررهُ يَتَررررن َّف ُ
س دِرنه[ .أقوا :إ ْن زائدة بعد ما النافيرة ،يكراد صولة ،قِ ْرنُره:
مَعناهُ ما يتن َّف ُ
ِمثله في الشجاعةٍ ،
شاد سال ُحهُ :سال ُحهُ كامل .م ح].
حسان:
وقاا ّ
تكس ُل أ ْن تَجِ يء َ
فراشها
وتكاد َ

رروام
فرري جسررم َر ْر َعبَرر ٍة و ُح ْسرر ِن ق َ ِ

تكسرل الشرابّة البيضراء
معناه
وقكسول [أقروا :تكراد زائردة ،والمعنرىَ :
َ
الحسنة القوام أن تجيءَ فراشها لداللها].
( )1يريد األنبار .
( )2صلة :زائدة للتوكيد.
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وقوله تعالى :ﮋﮣﮤﮥﮊ؛ معناه لم يَ َرها ولم يقارب ذلك .وقاا بعضهم:
«رآها من ب َ ْع ِد أن لم يكد يراها من شدة الظلمة»( .انتهى االدتباس من اللسا ).
ً
تعليال للقوا الذ اشتهر بين النحاة وهو أن (كاد إثباتُهرا
نرى فيما سبق
نفي ،ونفيها إثبات).
لكن اإلمام األشموني (ت قُرابة 900ه) لم يقبل هذا القوا!
وقد عالج المجمعي المصر األستاذ أحمد العوامر ( )1مسألة تسرلي
النفي على كاد ،وجواز تحويله إلى ربرها ،بعد أن وجرد فري كترب الصرناعة
التي ابلع عليها أن النفي مسولّ علوى كواد نفسوها .وأورد فري مقالره عبرارة
األشموني في شرح الكافية:
«قد اشتهر القوا بأن كاد إثباتها نفري ونفيهرا إثبرات ...ومرن زعرم هرذا
فلي

بمصيب .بل ُحكم «كاد» حكم سرائر األفعراا ،وأن معناهرا منفري ،إذا

صحبها حرف نفي ،وثابت إذا لم يصحبها .فإذا قراا قائرل :كراد زيرد يبكري،
فمعناه :قا َرب زيد البكاء .فمقاربة البكاء ثابتة ،والبكاء ُم ٍ
نترف .وإذا قراا :لرم
ٍ
منترف
يكد يبكي ،فمعناه :لم يقارب البكاء .فمقاربة البكراء منتفيرة ،والبكراء
الرمّة:
انتفاءً أبعد من انتفائه عند ثبوت المقاربة .ولهذا كان قوا ذ
ُّ
()2
ب مَيَّةَ يبرح
رسي
الهوى من ُح ِّ

إذا غيَّر النأ ُ المحبّين لم يكرد
ب كل ِ
ب ،لم يقا ِرب حبّري التغيرر.
صحي ً
مح ّ
حا بلي ًغا ،ألن معناه :إذا تغير ُح ُّ
وإذا لم يقاربه ،فهو بعيد منه .فهذا أبلل من أن يقوا :لم يبرح ،ألنه قد يكون غيرر
بارح ،وهو قريب من البراح .بخالف المخبَر عنه بنفي مقاربة البراح» ا ه.
( )1مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة ،العدد األوا ،ص  ،140صدر سنة .1934
( )2الرسي  :الشيء الثابت  -القاموس.
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ري ُمقاربرة ال ِفعرل
نالح أن كالم األشموني يتفق تما ًما مع المقولة« :ن َ ْف ُ
ً
ممراثال
أش ُّد من ن َ ْفيه» .ويبدو أن اجتهاد اإلمام الزمخشر (ت 538ه) جراء
الجتهاد األشموني ،إذ قراا فري الكشراف فري تفسرير اخيرة  :ﮋﮣﮤﮥﮊ
ً
فضال عن أن يراها!
قرب أن يراها
مبالَغة في (لم يرها) ،أ لم يَ ُ
يبدو أن اإلمام الخضر (ت 1287ه) أرذ برأ األشموني ،فقراا فري
تفسررير قولرره تعررالى :ﮋﭹﭺﭻﭼﮊ [البقرررة« :]71 :الررذبح ال
يناقضه ﮋﭺﭻﭼﮊ الدا ُّا على انتفا الذبح بانتفا مااربته ،وذلرك
لعدم اقحاد زمنهما ،الذ هو شرر التنراقع ،إذ المعنرى فرذبحوها بعود أ
امتنعوا حتى ال يقربوا منه ،وال تناقع في ذلك» ا ه.
رج بنرو إسررائيل
وقد وردت في سورة البقرة تفاصيل هذه القصة :فقرد ل َ َّ
ً
برويال فري االستفسرار والمماحكرة عرن صرفات البقررة التري أ ُ ِمرروا
لَجا ًجا
بذبحها ،ممتنعين بذلك عن اإلذعان ألمر اهلل ،إلى أن عجزوا عن إيجاد عرذ ٍر
يُ َس ِّوغ امتناعهم ،حينئذ ذبحوها.
فالسياق الذ وردت فيه اخية وما سبقها َ
أوض َح عدم اتحاد زمن الرذبح
وزمن االمتناد عنه.

دخول (ال) النافية على (يكاد)
لننظر اخن في بعع اخيات التي درل فيها النفي على يكاد.
المفسرين مثلما رأى األشموني أن (نفي مقاربة الفعرل أشر ُّد
يرى بعض
ّ
من نفيه) .ويرى بعض آخر أن المعنى غالبًا ما يكون صعوبة أو ندرة حردوث
الفعل الذ هو ربر يكاد.
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قاا تعالى :ﮋﮏﮐﮑﮊ [الزررف .]52 :الكالم عن سيدنا موسى.
المعنررى :ال يقررارب كالمُرره أن يظهررر لِلُثْ َغترره بررالجمرة الترري تناولهررا فرري
ِ
صغره ،أ يُفهم كالمه بصعوبة.
وقاا :ﮋﯓﯔﯕﮊ [إبرراهيم .]17 :الكالم عن كل متكبّر عن باعة
اهلل .المعنى :ال يقارب إساغته وت َ َقبُّلَه فكيف يتقبله؟ فهو يبتلعه بصعوبة وكراهة.
وقاا :ﮋﰀﰁﰂﰃﮊ [النسراء .]78 :المعنى :ال يقاربون أن يفهموا
حديثًا يُلقى إليهم مرن فرر جهلهرم (وهرم يهرود المدينرة) فيعلمروا أن اهلل هرو
الباس القابع ،وكل ذلك صادر عن حكمة وصواب.
وقرراا :ﮋﯟﯠﯡﯢﮊ [الكهررف .]93 :المعنررى :ال يقرراربون أن
يفهموا ً
دوال يُلقى إليهم إال بعد ب ء ،وبجه ٍد ومش ّقة (من إشار ٍة ونحوها كمرا
يفهم البُكم) وذلك بسبب ارتالف لغتهم عن لغة ذ القرنين.
لننظر اآل في كمم بعض الفصحا :
 -1قاا اإلمام الزمخشر في الكشاف ( :)544/2ال قكاد قسومعهم (يريرد
العرب) يستعملون (صار) ولكن (عاد) :ما عدت أراه ،عاد ال يكلّمني.
المعنى :ناد ًرا ما تسمعهم يستعملون (صار).
 -2وقاا في الكشاف (« :)420/3فِعل (استجاب) يتعردى إلرى الردعاء
بنفسه ،وإلى الداعي بالالم ،فيقاا :اسرتجاب اهللُ دعراءَه ،أو اسرتجاب
لفالن .ويُحذف الدعاء إذا ُع ِّد إلى الرداعي فري الغالرب ،فوم يكواد
ياال :استجاب له دعاءَه! » .المعنى :ناد ًرا ما يقاا ذلك.
 -3قاا الثعالبي (في فقه اللغة)« :لكل لفظة أسررارها وروحهرا بحير ال
- 16 -

ٍ
ألفاظ متقاربة المعاني لفظةً تنروب عرن أرتهرا أو تقروم
قكاد قجد في
مقامها» .المعنى :ناد ًرا ما تجد...
العباسي (في معاهد التنصيص « :)244/1ورد بأن لف الندى ال
 -4قاا
ّ
يكاد يستعمل في بذا النف » .المعنى :ناد ًرا ما يستعمل...
 -5قاا اإلمام الجرجاني (في دالئل اإلعجاز :)136/
«هذا ،وهو كالم ال يكاد يجي إال نابيًا ،وإنما الكالم البليل هو أن تبدأ باالسم
وتبني الفعل عليه كقوله :قد أغتد والطيْ ُر لم تكلَّ ِم ».يقوا ال يكاد يجيء إال قل ًقرا
حصر .المعنى :ناد ًرا ما يجيء منسج ًما غير قلق.
غير منسجم .هذا تركيب ْ
 -6قاا علي الجارم ...« :كرم مرن كنروز دُفنرت فري بطرون الكترب اللغويرة
أثرا فري صرفحات المعجمرات».
الطرفُ يلمح منها إال ً
النافعة ،فم يكاد ْ
حصر .المعنىً :
هذا ً
قليال ما يلمح الطرف ذلك!
أيضا تركيب ْ
 -7قاا صبحي البصام (في مجلة مجمع دمشرق ،المجلرد -58ص :)832
 ...وهي تفيع بمصطلحاتها التي ال يكاد يُحصى عددها.
المعنى :يصعب إحصا ها.
 -8ال يكاد يُ ْفلح النخيل إذا أَبَّرها البخيل! مثرل عربري .المعنرى :ال يثمرر
شجره البخيل! وهو من باب التشا م!
النخيل إذا ل ّقح
َ

جواز نفي خرب كاد
قلنا إن األستاذ العوامر وجد في كتب النحو التي ابلع عليها أن النفي
كان دائ ًما مسلّ ًطا على كاد نفسها ،ولم يتطرق أحرد إلرى جرواز درولره علرى
ربرها .لكن العوامر وجد شاهدًا لجواز نفي ربر كاد ،هرو قروا زهيرر برن
َني ،في مطلع قصيدة يمدح بها ِسنان بن أبي حارثة ال ُم ِّر ّ :
أبي ُسلمى ال ُمز ّ
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صحا القلب عن سلمى وقد كاد ال يسلُو

وأقفرر مررن سرلمى التعرراني ُق فالثِّ ْقر ُل

قرراا الش رارح ،وهررو األعلررم النحررو الش رنْتَ َمر ّ (وهررو إمررام ُحجررة،
ت476ه)« :أفاق القلب عن حب سرلمى ،وقرد كواد ال يسولُو ،أ ال يفيرق،
لشدة التباس ُحبِّها به .والتعانيق والثقل موضعان».
قاا العوامر « :فهذه ُحجة على جواز نفري ربرر كراد .وجراء الشرارح،
وهو اإلمام الحجة ،فلم ير في البيت ما يستحق التنبيه أو االستدراد .برل هرو
قد أعاد (كاد ال يسلو) في أثناء تفسيره .على أنه قد يكرون فري كرالم العررب
كثير من هذا ،لم يُتح لنا االبالد عليه».
قلب زهير عدم نسيا حب سولمى ألنره ُمتريَّم بهرا ،لكنره فري
أ قارب ُ
النهاية نسيها لبُعدها منه ،وإقفار المواضع التي كان يلتقي بها.
السرلُو ،ويفيرد ضرمنًا حردوث
نرى أن (كاد ال يسلو) معناه قارب عردم ُّ
السلو بالفعل.
وهذا التركيب (كاد ال يفعل كذا) يعني أن اسم كاد قارب ّأال يفعل رالا مدة
ما ،ويفيد ضمنًا حدوث الفعل بعد تلك المقاربة؛ كما إذا قيل :كاد الغمم ال يغور
ب النجاة) ،والعبارة تفيد ضمنًا حدوث الغرق].
[أ قارب عدم الغرق (قا َر َ
وكذلك كاد فالن ال يجيرب دعروة صرديقه ،فرالمعنى الضرمني هرو أنره
أجاب الدعوة في النهاية.
ولو قاا زهير (ما كاد يسرلو) لكران المعنرى علرى مرا َمر َّر بنرا مرن كرالم
األشموني ،أن مقاربة السلو منفية ،والسلو نفسه منفي .وال تنراقع هنرا برين
(صحا) و (ما كاد يسلو) لعدم اتحاد زمن الحدثين ،كمرا أنره ال تنراقع برين
(ذبحوها) و (ما كادوا يفعلون).
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اخلالصة
إذا تأملنا العبارات الثالث:
ب الغرق لكنه لم يغرق).
 -1كاد الغالم يغرق (أ قا َر َ
 -2ما كاد الغالم يغرق (أ ما قارب الغرق ،ولم يغرق).
ب النجرراة)،
ب عرردم الغرررق؛ (قررا َر َ
 -3كرراد الغررالم ال يغرررق (أ قررا َر َ
والعبارة قفيد ضمنًا حدوث الغر في النهاية.
نجد أن مندى العبارتين األولى والثانية هو انتفاء ربر كاد ،وهو الغرق.
ونالح في العبارتين الثانية والثالثة اختمف المعنى ،تبعًرا لنفري كراد أو
نفي ربرها .ومندى العبارات الثمث هو نايض خبر كاد.
مرر بنرا مرا ورد فري «معجرم األغرال اللغويرة
ويستوقف النظرر بعرد الرذ
َّ
المعاصرة» ( )590للعدناني ،وهو أنه جراء فري «مفرردات الراغرب األصرفهاني»
متأررا عنه!
قوله :ال فرق بين أن يكون حرف النفي متقد ًما على الفعل كاد ،أو
ً

جواز نفي خرب يكاد

 إذا قيل( :هذه أمور تكاد ال تحدث هنرا) فرالمعنى أنهرا تُقرارب عردمالحدوث ،وحدوثها أقرب إلى العدم منه إلى الوجود (حدوثها نادر).
 ومثله( :إني أكاد ال أسمعك) ،أ إن سمعي أقرب إلى العدم منه إلىالوجود (أسمعك جزئيًّا وبصعوبة).
 ومثله( :هذا األمر يكاد ال يأرذ من وقتي شيئًا) أ يأرذ القليل جر ًّدامن وقتي.
 ومثله( :كانت إجابات التلميرذ النبيره صرائبة مدهشرة تكراد ال تخطررعلى باا ُمعلّمه).
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أ كانت إجاباته تقارب عدم وقوعها في باا معلّمه.
أ إن وقوعها في باا معلمه أقرب إلى العدم منه إلى الوجود.
كثيرا في معناه عن التركيرب
نالح أن التركيب (يكاد ال يفعل) يختلف ً
(كاد ال يفعل) الذ يفيد ضمنًا حدوث الفعل.

الرتكيب (إنْ كاد َليَفْعل)
(إ ْن) هنا ُمخففة من (إ ّن) التي قفيد التوكيد ،ويرنتى بعردها فري الكرالم
بالم تسمى :الال َم الفاردة (التي تفرقها عن (إ ْن) النافية).
وجوبًا ٍ
قاا تعالى :ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮊ [القصص.]10 :
أ قاربت أمُّ موسى أن تظ ِهر أ َّن الطفل الذ التقطه أعوان فرعون هو ابنُها!
وقاا :ﮋﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﮊ [الفرقان.]42 :
قاا الزمخشر في الكشاف ... :حتى شرارفوا  -برزعمهم  -أن يتركروا
دينهم إلى دين اإلسالم لوال فر ُ لَجاجِ هم واستمساكهم بعبادة نلهتهم.
وقررراا :ﮋﭩﭪﭫﭬﭭﮊ [الصرررافات .]56 :أ تررراهلل قاربرررت أن
تهلكني بإغوائك.
وقاا :ﮋﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﮊ
[اإلسراء .]73 :أ  :قاربوا أن يستنزلود عن الذ أوحينا إليك...
وقاا :ﮋﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮊ [القلم.]51 :
نظررا شرديدًا يكراد (يُقرارب أن) يصررعك
أ ينظر إليك الرذين كفرروا ً
ويُسقطك من مكانك.
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تراكيب أخرى

 أجاز مجمع القاهرة في دورته الثالثة واألربعرين سرنة  1977العبرارةاختية وأمثالها:
«لوم يكوود الضوويل يودخل حتووى عاناووه صواحب الوودار» والمررراد برره أن
الترحيب بالضيف حدث مع أشد الشوق ،فتعاقب الدروا والعنراق بسررعة،
كأنهما وقعا في ٍ
نن واحد.
 جاء في حدي عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه أنه قاا يوم الخندق:غرب».
«ما ِكدت أصلي العصر حتى كادت الشمس ق َ ُ
أ تعاقبت صالته وغروب الشم

بفاصل زمني قصير.

أو :فور انتهائه من صالة العصر كانت الشم

غائبة إال ً
قليال!

هب واد ًفا.
 -ومثله :ما كاد زيد يرى أستاذه حتى َّ

  

- 21 -

حذْف ياء املتكلم
() 
وثالثُ ياءَاتٍ أُخر
ررض لفظرري أو
أوالً :مررن المعلرروم أنرره يجرروز حذذذف املفعذذول ذ أحيانًررا ،لِغر ٍ
معنو  ،بشر ّأال يَ ْ
خت َّل المعنى أو يَفسد بحذفه.
 فمن اللفظي :المحافظة على وزن الشعر ،كقوا أحمد شوقي:
مرررا فررري الحيررراة أل ْن تُعرررا

رررب أو ت ُ ِ
رررب ُمت ََّسررر ْع
حاس َ
تِ َ

تعاتب المخطئَ أو تحاسبَه.
أ
َ
ومنه :المحافظة على تناسب الفواصل (أ نهايات الجمل المتصرلة
ً
اتصاال معنويًّا) كقولره تعرالى :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﮊ [الضحى.]3-1 :
لم ي ُقل (قَال َد ،أ ك ِره َ
َك) ليكون مناسبًا في وزنه للفعل سجا.
 ومن المعنوي :عدم تَعلُّق الغرض به ،كقوا البخيل لمرن يعيبره بالبُخرل:
وساعدت
أنفقت الما َل،
ُ
وعاونت ...أ بالما
ُ
وساعدت،
أنفقت،
ُ
بالما
ُ
ُ
وعاونت فمنًا...
ُ
فمنًا،
ألن الغرض المهم من الجملة لي

فالنًا وفالنًا من األشخاص المعيَّنرة؛

إنما الغرض هو :البذا واإلعطاء لهذا أو لذاد بغير تعيين.

( )نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد  89الجزء الثال .

- 22 -

ومن هذا قوله تعرالى :ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ [الليرل .]5 :أ أعطرى المرا َا
واتقى اهللَ.
متصرل هرو يراء المرتكلم فري
 وقد ورد حذف المفعوا به بصريغة ضرمي ٍر
ٍ
التنزيل العزيز ،الذ نزا بلغة العرب ،المألوفة لديهم والمفهومرة .فقراا
تعرررررالى :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ [البقرة.]186 :
وقاا تعالى :ﮋ ﭻ ﭼ ﮊ [البقرة.]40 :
وقاا :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ [إبراهيم.]22 :
وقاا :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﮊ [النحل.]51 :
وقرراا :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ [الفجر.]16 ،15 :
النون المكسورة في أكرم ِن وأهان ِن وغيرهما من األفعراا هري نرون
الوقاية ،وهي مكسورة أبدًا.
والياء المحذوفة في محل نصب مفعوا به.

ثانيًا :حذف ياء املتكلم (املضاف إلي )

أ )-إذا كانت اإلضافة معنوية (محضة) ،كأ ْن يكرون المضراف اسر ًما جامردًا
ً
مثال ،جاز حذف ياء المتكلم مع بقاء الكسرة قبلها ،بشرر ّأال يحردث
بسبب الحذف لبْ

أو فساد للمعنى.

ت نفسي على ردمة وبني ،جاز لره أن يقروا
فإذا قاا أحدهم :وق ْف ُ
ً
وقفت نف ِ على ردمة وب ِن.
ُ
أيضا:
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ونجررد هررذا الحررذف فرري التنزيررل العزيررز؛ قرراا تعررالى:ﮋ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [إبراهيم.]14 :
أ ْ  :وعيد  ،ولوال أن ياء المتكلم محذوفة لوجب نصب كلمة (وعيد)
كما يقتضي سيا ُ
ق اخيرة .وقراا تعرالى :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮊ [الزررف.]68 :
وقاا :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [إبراهيم.]35 :
وقرررراا :ﮋﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ
[إبراهيم.]40 :
األصل :يا ربِّي .ومن المعلوم جواز حرذف أدوات النرداء جميعًرا.
ذفت الياء مع بقاء الكسرة قبلها ً
و ُح ِ
دليال عليها.
وقاا تعالى :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [الكافرون.]6 :
ب )-أما إذا كانت اإلضافة لفظية (غير محضة) كرأ ْن يكرون المضراف اسر ًما
نفيسا كران
إلي مَحبوبي كتابًا ً
مشت ًّقا فال يجوز حذف الياء ،نحو ،أهدى َّ
دائ ًما مطلوبي.

ثالثًا :حذف ياء االسم املنقوص (جوازًا)
من المعلوم أن االسم المنقوص هو اسم نرره يراء مكسرور مرا قبلهرا،
نحو ،القاضي ،المحامي ،الجاني ...وتُحذف يا ه وجوبًا في حالتين:


مجردًا من (أا) واإلضافة ،فتُحذف يا ه ويُنر َّون
األولى :أن يكون مفردًا ّ
قاض على ٍ
جان.
بالكسر في حالتي رفعه و َج ِّره فا  ،نحو :ح َك َم
ٍ
قاا تعالى :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ [الرعد.]7 :
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أمررا فرري حالووة النصووب فررإن يرراءه تثبُررت ،فنقرروا مر ً
رثال :رأيررت قاضريًا
ً
ومحاميًا .ولك ْن إذا ُحلِّي بر (أا) ثَبت ِ
فضرال
َت الياء في حالتي الرفع والجرر،
القاضي.
رأيت
ُ
مررت بالقاضي،
القاضي،
على النصب ،نحو جاء
ُ
َ
ْ


الثانيوة :أن يُجمررع جمررع مرذكر سررال ًما ،نحررو :شركا المحررامون الجررانِيْن إلررى
ِ
القاضيْن.
حلَّى بو أل) على بريقرة بعرع قبائرل
ولكن يجوز حذف يائه ولو كا مُ َ
العرب في حالتي الرفع والجر ،وبِلُ َغتِهم نزا القرنن.
قاا تعالى :ﮋﭶﭷﭸﭹﭺﮊ [الفجر ]9 :أ قطعوا الصرخر
بواد القرى.
وقاا :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [الحج .]25 :الباد  :الطارئ.

وقرررررراا :ﮋﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [الرعررررررد.]9 :
المتعالي على َرلْ ِقه.
وقاا :ﮋﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﮊ
[البقرة.]186 :
وقاا :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [الكهف.]17 :
وقاا :ﮋﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮊ [ق.]41 :

را عًا :حذف ياء الفعل الناقص اليائيّ جوازًا

من المعلوم أن الفعل النراقص هرو المنتهري برأل ِ ٍ
ف أو وا ٍو أو يراء ،أ نررره
حرف ِعلّة ،نحو:
َسعى يَسعى -غزا يغزو -مشى يمشي
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والمضارد المعترل اخررر باليراء يُجرزم بحرذفها وجوبًوا .ومون الجوائ
حذفها لغير جازم ،قصدًا للتخفيف ،أو مراعا ِة الفواصل ،تَبَعًا لربعع القبائرل
العربية .وجاء القرنن الكريم بإثبات اليا وحذفها في المضارع المرفوع.
قاا تعرالى :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ [يوسرف]65 :

إكرام أعظم من هذا؟
بإثبات الياء؛ أ أ َّ شيء نطلب من
ٍ
وقاا :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ [الكهف ]64 :بحذف اليراء.
وقُرئت هذه اخية بإثبات الياء :ذلك ما كنا نبغي.
وقاا:

ﮋﭑﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ [الفجرر]4-1 :

بحذف الياء .أ  :يَ ْسري (اللي ُل) ُم ً
دبرا.
قبال و ُم ً
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تذكرة أهم أحكام
تذكري الفعل للفاعل وتأنيث

() 

رأيت من المفيد أن أجمع هذه األحكام ،ألني لم أجدها كلَّها في مرجع
واحد وموضع واحد .وسأُم ِّهد بالتذكير ببعع التعريفات.
المؤنووا الحاياووي :هررو الررذ يَ ِلر ُد ويتناسررل ،ولررو مررن بريررق البرريع
كالطيور ،نحو :زينب ،امرأة ،ناقة ،قُبَّرة ،سمكة.
المؤنا المجازي :هو الذ ال يلد وال يتناسل ،لكنه يجر فري أغلرب
استعماالته اللفظية على حكم المننر (فيننر لره الفعرل ،وكرذلك الصرفة
والخبر) ،مثل :شم  ،أرض ،حديقة ،سماء.
ومنرره أيضراً جمووع التكسووير (لغيررر المننر الحقيقرري ،فووم يوودخل فيووه
فَواطم) ،نحو :أنهار ،جباا ،أوراق.
اسم الجمع :هو ما تض ّمن معنى الجمع ،ولكن ال واحرد لره مرن لفظره،
وإنما واح ُدهُ من معناه ،مثل :شعب (واح ُدهُ :مُوابن)؛ جيش (جند )؛ نسراء
(امرأة)؛ ناس (إنسان)؛ قوم (رجل /امرأة) .ويجوز أن يُعامَل معاملة المفورد
باعتبار لفظه ،ومعاملوة الجموع باعتبرار معنراه ،فيقراا :القروم سرار /سراروا؛
شررعب ذكرري /أذكيرراء ،الجرريش زحررف /زحفرروا؛ وفرري التنزيررل العزيررز:
ﮋﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﮊ [النصر.]2 :
( )نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد  89الجزء الرابع.
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اسم الجنس  :هو الذ ال يختص بواحرد دون نررر مرن أفرراد جنسره،
مثل :رجل ،امرأة.
اسم الجنس اإلفرادي :هو ما د َّا على الكثير والقليل من الجن  ،نحرو:
ماء ،لبن ،عسل...
اسم الجنس الجمعي :هو ما تض َّمن معنى الجمرع داالًّ علرى الجرن  ،مثرل:
َح َمام ،نمل ،نخل ،شجر ،تفاح ،تمر ،عرب ،روم ...ونحصل على المفررد بزيرادة
رومي...
عربي،
قا  ،نحوَ :حمامة ،نملة ،تفاحة ،تمرة؛ أو بزيادة يا النسبة:
ّ
ّ

أوالً :جيب تذكري الفعل إذا كان الفاعل:
 -1عادمً مذ َّكراً لفظاً أو معنًى):
 مفرداً ،نحو :حضر المجتهد حمزة (حمزة مذ َّكر معنًى).
 مثنى ،نحو :حضر المجتهدان.
 جم َع مذكر سالماً ،نحو :حضر المجتهدون.
ممحظة :إذا قلنا المجته ُد حضر ،فإن مدرسة البصرة ت ُ ْع ِرب (المجتهرد)
مبتدأ ً [ال فاعالً ت َ َقدَّم فِعْلَه] ،ويكون الفاعل ضميراً مسوتتراً تقرديره هرو يعرود
على المبتدأ .ونالح أن الفعل يبقى مذ َّكراً ،لكنه يطابق الضومير مون حيوا
العدد ،فيقاا :حمزة حضر؛ المجتهدان حضرا؛ المجتهدو حضروا.

 -2مذكراً غير عادل ،مفرداً أو مثنى ،نحو:
قصف الرعد ،لمع البرق ،انكسر الصحنان  -سق الجداران.
هنا أيضاً :الرعد قصف ،البرق لمع ،الصحنان انكسرا ،الجداران سقطا.

ثانياً :جيب تأنيث الفعل إذا كان الفاعل:
 -1مؤنثاً حايايًّا غير مفصول عن فعله:
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 مفرداً ،نحو :جراءت فابمرة؛ ترتعلم هنرد؛ ﮋﮡﮢﮣﮤﮊ
[نا عمران.]35 :
 مثنى ،نحو :جاءت الفابمتان؛ تتعلم الفتاتان؛
يعريش أبوهمرا
ت َ َمنَّى ابنترا أن
َ

وهل أنا إال من ربيعرةَ أو ُم َ
ضرر
«لبيد»

األصل :تَتَ َمنَّى ،و َح ْذف التاء مألوف عند العرب.
وفي التنزيل العزيز :ﮋﭤﭥﭦﭧﮊ [ال َقدْر ،]4 :أ تَتَنَزَّا.
 جمعاً سالماً للعادل (في رأ جمهور النحراة رالفراً للكروفيين)،
سافرت الطالبات.

 -2مفرداً ،من اسم جنس جمعي ،نحو:
سارت بقرة؛ نبتت نخلة؛ أورقت شجرة.

 -3ضميراً مستتراً يعود على:
أ -مؤن َّ ٍ
ا مفر ٍد أو مثنّى:
 حقيقي ،نحوُ :سكينة سافرت؛ فابمة تمأل الدنيا؛ العائشتان تتعلمان.
 مجاز  ،نحو :الحرب انتهت؛ الشم

حتا.
بلعت؛ المدرستان افتُتِ َ

ٍ
سالم:
مؤنا
جمع
ب-
ٍ
ِ
 عادوول ،نحررو :الفابمررات (أو المجتهرردات) سرراف َ ْر َن (أو سررافرت)
ويُسافِ ْر َن (أو تُسافِر)[ .األعلى في هذه الحالة استعماا نون النسوة].
 غير عادل ،نحو :الشجرات ارتفعت (أو ارت َفعْن).
[األعلى في هذه الحالة استعماا تاء التأني ].
ملحق بجمع المؤنا السالم ،نحو :البنات َح َ
حضرت).
ض ْر َن (
ج-
ْ
ٍ
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الس رنُو ُن
د -ملحو ٍ
وق بجمووع المووذكر السووالم( ،مفرررده منن ر ) نحرروِّ :
ت (انصر ْم َن).
انْصر َم ْ
جمع خاص باإلناث ،نحو :النساء َح َ
(حضرت).
ض ْر َن
اسم
ْ
هِ -
ٍ

ٍ
لمؤنا:
جمع قكسي ٍر
و-
ِ
 عادل ،نحو :الحبالى يَ ْستر ْح َن (تستريح).
تَ /ش َغ ْف َن قلبي:
رت (كثُ ْر َن) .الديا ُر َش َغ َف ْ
 غير عادل ،نحو :الوسائل كثُ ْ
رب ال ردِّيا ِر َش ر َغ ْف َن قلبرري
ومررا ُحر ُّ

رب مررن َسر َك َن الررديارا
ولكررن حر ُّ

جمع قكسي ٍر لمذك ٍر غي ِر عادل:
ز-
ِ
ﮋﭙﭚﭛﮊ [االنفررطرررررار ]3 :ﮋﮰﮱﯓﮊ [المرررسررررالت.]10 :
حت ُ
سارت ِ
ت؛
ج ُد ُر َس َق َط ْ
(س ْر َن ،ت َ ِسير ويَ ِس ْر َن)؛ الدروس ُش ِر ْ
الجِماا
ْ
(ش ِر ْح َن) .ال ُ
انكسرت...
الصحون
ْ

ثالثاً :جيوز تذكري الفعل وتأنيث إذا كان الفاعل:
 -1حقيقي التأني

مفصوالً عن فعله بكلمة أو ضمير.

 -2جمعاً سالماً لمنن ٍ مجاز (أو حقيقي).
 -3ملحقاً بجمع المنن السالم.
 -4ملحقاً بجمع المذكر السالم.
 -5مجاز التأني .
 -6جمع تكسي ٍر لمنن .
 -7جمع تكسي ٍر لمذ َّك ٍر.
جمع.
 -8اسم
ٍ
 -9اسم جن
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 -10اسم جن ٍ جمعي.
ضميرا يعود على جمع تكسير لمذ َّك ٍر عاقل.
-11
ً

وفيما يلي قفصيل كل حالة:
-1حاياي التأنيا مفصوالً عن فعله بكلمة أو ضمير ،نحو:
 سافرت (سافر) اليومَ فابمة.
(نسقَ) ال هر مهندسة بارعة.
 ن َ َّس َقت َّ
 ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﮊ [ال ُم ْمت ََحنَة.]12 :
 إن عدم التأني

هو األفصح إذا كان الفاصل كلمة (إالّ) ،نحو:

(صاحت) إال بفلة.
ْ
صاح
ما
َ

 -2جمعاً سالماً
ٍ
لمؤنا مجازي أو حاياي) ،نحو:
 ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ
ﯕﯖﯗﮊ [هود.]10 :
 ﮋﮁﮂﮃﮄﮅﮊ [الزُّ َمر.]51 /
 ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﮊ [اجلاثية.]33 :
اآلفوات فالبُ ْ
ررها
لئن ُجمع
ُ
خر ُل َش ُّ

َ
وش ٌّر من البخل المواعي ُد وال َم ْطر ُل

النائحووات ُ
ت
وشرر ِّق َق ْ
ُ
ع َِشرريَّةَ دووامَ

ُجيُررروب بأيرررد مرررأت ٍم ورررردودُ

مكات دولهما...
الس
ُ
 قاا ابن ال ُمق َّفع في «كليلة و ِدمْنة» :ف َ َس ِم َع َّ

مالحظة مهمة:

ٍ
مؤنا سالماً للعادل ،فإن جمهور النحاة يُوجب
إذا كان الفاعل جم َع

تأني الفعل ،وال يُجيز التذكير ،أ يجب أن نقوا:
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الشاعرات تُجيد القريع كالشعراء.
الفابمات؛ كانت
جاءت
ُ
ُ
وال يجوز في رأيهم – خمفاً للكوفيين – أ يُاال سافر الطالبات ،بل:
سافرت الطالبات!
البنات.
 -3ملحااً بجمع المؤنا السالم ،نحو :قامت /قام
ُ
 -4ملحااً بجمع المذكر السالم ،نحو:
 جاء (جاءت) البَنُون.
 ﮋﭳﭴﭵﭶﮊ[يون .]90 :

مجازي التأنيا ،نحو:
-5
َّ
 ﮋﮜﮝﮞﮟﮊ [هود.]67 :
 ﮋﯛﯜﯝﯞﮊ [هود.]94 :
 ﮋﭭﭮﭯﭰﭱﮊ [البقرة.]275 :
ويجوز في غير القرنن أن يقاا :جاءتْه موعظة.


ﮋﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﮊ [األنفاا.]35 :

 انتهت (انتهى) الحرب؛ تطلع (يطلع) الشرم ؛ امرتألت (امرتأل)
الحديقررة باألزهررار .كانررت (كرران) اإلنررارة الكهربائيررة ومررا تررزاا
ارتراعاً عظيماً .يجب (تجب) مالحظة كذا.

ٍ
لمؤنا:
 -6جم َع قكسي ٍر
مالحظة :في حالة الجمود عمومراً :التأنير علرى قصرد تأويرل الفاعرل
ج ْمع أو الفريق.
بالجماعة أو الفئة .والتذكير على قصد تأويل الفاعل بال َ
عادل ،نحو :جاءت (جاء) الفوابم؛

ٍ
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جوه َّن وزوجترري
فبكووى بنوواقي َش ر ْ

صررردَّعوا
رري ثرررم ت َ َ
والظررراعنون إلر َّ

« َعبْدَة ابن الطبيب»
«بناتي» جم ُع تكسير في رأ بعع النحاة ،ألن المفرد (بنت) لم يَ ْسلَم في
الجمع :ال يقاا بِنتات! وجمع التكسير  -كما هو معلوم  -يُنصب بالفتحة .غير
أن أكثرية النحاة يَ ُعدّون كلمة (بنات) ملحقة بجمع المنن السالم .وقد وردت
هذه الكلمة في القرنن الكريم منصوبة بالكسر عدة مرات!
عادل ،نحو:
 غي ِر
ٍ
تصدَّت (تصدَّى) وسائل اإلعالم لهذا الحدث.
يرر الرجرا َا سرماحةً
ِمنّا الرذ ارتِ َ

َوب الريوا ُ الزعراز ُد
و ُج ْوداً ،إذا ه َّ
«الفرزدق»

حطرب َجرز ٍْا بسراحتنا
ما كان من
ٍ

ريف والنررا ُر
أودى الريووا ُ برره والضر ُ
«أحمد شوقي»

 -7جم َع قكسي ٍر لمذ َّك ٍر:
عادل ،نحو :استجاب (استجابت) الرجراا؛ برادر (برادرت) الفتيران

ٍ
لنجدته؛ حضر (حضرت) الطالب.
ﮋﯕﯖﯗﯘﯙﮊ [هود.]٦٩ :
ﮋﭭﭮﭯﭰﮊ [املائدة.]3٢ :
ﮋﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮊ [الزمر.]٧1 :
ﮋﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮊ [آل عمران.]1٨3 :
ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﮊ [البقرة.]٢53 :
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ما َم َ
الر ْسل ّإال
ض ْ
ت فَتْرة من ُّ

ت قو َمهررا بر َ
رر ْ
رك األنبيرراءُ
ب َ َّشر َ
«البوصير »

قيت (بقي) أشياءُ ال ب ُ َّد من ذكرها.
عادل ،نحو :ب َ ْ
 غي ِر
ٍ
سارت (سار) الجِ ماا .ﮋﮗﮘﮙﮚﮊ [المائدة.]53 :

 -8اس َم َج ْم ٍع ،نحو:
جاءت (جاء) النساء؛ ذهرب (ذهبرت) النراس [ولكرن :النسراء سراف َ ْر َن/
الناس اجتمعوا /اجتمع] .قالت (قاا) بائفة...
سافرت؛
ْ
ُ
ﮋﯥﯦﯧﯨﯩﯪﮊ [األنعام.]66 :
ﮋﯰﯱﯲﯳﮊ [الشعراء[ .]105 :ولكن :القوم َر َح َلَ /ر َحلُوا].
ﮋﯺﯻﯼﯽﮊ [يوسف.]30 :
جنس ،نحو :صارت (صار) المرأة متعلمة كالرجل.
 -9اس َم
ٍ
جنس جمعي ،نحو:
 -10اس َم
ٍ
الرر ْوم؛ أورق (أورقرت) الشرجر؛
قالت (قراا) العررب؛ ه ِزمرت (هر ِزم) ُّ
شرب (شربت) البقر.

 -11ضميراً يعود على جمع قكسير لمذ َّك ٍر عادل ،نحو:
حضرت؛ الرجاا جا وا /جاءت.
 الطالب حضروا/
ْ
 األئِ َّمة قالوا /قالت (يقولون /تقوا).
 ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮊ [الرعد.]23 :
 ﮋﭲﭳﭴﭵﮊ [الشورى.]5 :
 إذا كان الفاعل جمعاً يجوز في فعله الترذكير والتأنير
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(كجمرع

التكسير) :حضر/حضرت الطالب ،فإ الضومير العائود علوى ذلوف الفاعول
يجوز فيه أيضاً التذكير والتأني
 -1حضر الطالب كلُّهم.

نحو:

 -2حضر الطالب كلُّها.
 -3حضرت الطالب كلُّهم.
 -4حضرت الطالب كلُّها.

املصادر واملراجع
 النحو الوايف لع ّباس حسن ،اجلزء الثاين ،٦٨ /أحكام الفاعل. الكفاف ليوسف الصيداوي.٢44 /السامرائي.٢15 /
 الفعل زمانه وأبنيتُه ،للدكتور إبراهيمّ
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هذا ويمكن إجماا ما تَقدَّم في الجدوا اختي:
وجوب قذكير الفعل وقأنيثه وجوازهما معًا
الفعل

أمثلة

الفاعل

وجوب

مذكر عاقل (مفرد ومثنى وجمع)

َح َ
ض َر (المجته ُد ،المجتهدان ،المجتهدون)

قذكيره

مذكر غير عاقل (مفرد ومثنى)

َس َق َ (الجدا ُر ،الجداران)

منن حقيقي غير مفصوا عن فعله
(مفرد ومثنى وجمع)
مفرد من اسم جن

وجوب
قأنيثه

ضمير
مستتر
يعود
على:

جمعي

سارت بقرة
ْ

منن حقيقي أو مجاز (مفرد ومثنى)

المرأة ُ سافرتْ  ،المرأتان تتعلَّمان،
حتا
المدرس ُة افتُتحت ،المدرستان افتُتِ َ

جمع منن سالم (عاقل أو غير عاقل)

َت
الشجرات ا ْرت َ َفع ْ
جاءت،
الفتيات
ُ
ْ
ُ

ملحق بجمع المذكر/المنن السالم

البنات َح َ
ت
ت،
السنو ُن انصرمَ ْ
ض َر ْ
ُ
ِّ

اسم جمع راص باإلناث

النساءُ َح َ
ت
ض َر ْ
سارت،
حبال َى تستريح ،الجِ ما ُا
ْ
ال َ

جمع تكسير لمنن أو لمذكر غير عاقل

النائحات،
قام (قامت)
ُ

جمع منن سالم حقيقي أو مجاز

السمكات
(س ِم َعت)
ُ
َس ِم َع َ

ملحق بجمع المذكر السالم أو المنن

جواز

السالم

قذكيره

منن مجاز

ت
الوسائ ُل َكثُ َر ْ
(سافر) اليومَ فابم ُة
سافرت
ْ
َ

منن حقيقي مفصوا عن فعله

وقأنيثه

جاءت (الطالبةُ ،الطالبتان ،الطالبات)

جمع تكسير لمنن أو مذكر (عاقل أو غير عاقل)
اسم جمع
جمعي
اسم جن أو اسم جن ٍ
ّ
ضمير يعود على جمع تكسير لمذكر عاقل

البنات
جاء (جاءت) البَنون ،قام (قامت)
ُ
الحرب
ان ْتَ َهت (ان ْتَ َهى)
ُ
الرياح،
َب)
ُ
ب َ َكت (ب َ َكى) ب َناتيَ ،هبَّت (ه َّ
الر ُسل ،سارت (سار) الجِما ُا
جاءت (جاء) ُّ
الناس
ب (ذهبت)
جاءت (جاء) النساءُ ،ذَ َه َ
ُ
العرب
قامت (قام) المرأة ُ ،قالت (قاا)
ُ
ضروا ( َح َ
الطالب َح َ
ت)
ض َر ْ
ُ

* صنع هذا اجلدول صديقي ورصيفي املجمعي األستاذ مروان البواب.
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من قواعد القراءة
التقاء الساكنني وما يرتتَّب علي

()

 العربي ال يبدأ كالمه بساكن ،وال ي ِقف على متحرد بل علرى سراكن.
وال يقف على تنوين ،مع أن التنوين سكون! فكيف إذا التقى ساكنان؟
ب!
ب ،بل ا ِ ْش َر ْ
فالعربي ال ياولْ :ش َر ْ
ُب!
ُب ،بل اُ ْكت ْ
َب .والْ :كت ْ
َب ،بل اِذْه ْ
وال يقوا :ذْه ْ
وال يقوا مرثالً :جراء المعلِّر ُم (بضر ّم المريم) ،ويسركت ،برل يقروا (جراء
المعلِّ ْم) فيقف على الساكن .ثم إنه ال يقف على مُن َ َّون ،مرع أن التنروين ُسركون؛
والجر ( -جاء بَشيْ ُر ْن) و(هو على َر َطئِ ْن) ،برل
فال يقوا مثالً  -في حالتي الرفع
ّ
يقوا( :جاء بشيْ ْر) و(هو على َر َطأْ) ،فيحرذف التنروين ويُ َسر ّكن! أمرا فري حالوة
النصب فإنه ال يحذف التنوين عند الوقوف؛ بل يَ ْق ِلبُ ُه ألِفاً (ل َ ْفظاً فق ) فرال يقروا
ير ْن) بل يقوا (رأيت بشيراْ) ،وال تكترب األلِرف بعرد الهمرزة إذا
مثالً (رأيت ب َ ِش َ
(شرربت مراءْ) ،برل
ُ
(شربت مراءَ ْن) وال
ُ
يصح أن تقوا
كانت مسبوقة بألِف ،فال
ُّ
و[ارتكب َر َطأَ(اْ)] ،و[هذا أيضاْ] ،وهكذا.
تقوا [شربت ماء (اْ)]
َ
وإن اض ُط َّر َمن يقرأ اخية :ﮋﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮊ [محمد،]4 :
إلى الوقوف على كلمة (فداءً) المنونة ،ن َ َط َق بها [فداءَ (اْْ)]! ال :فِداءْ!
( )نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد  90الجزء األوا.
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التقاء الساك َنيْن
احلالة األوىل :يحدث التقاء الساكنين ويكون جائزاً (أ مقبوالً):
أوالً :يف آخر الكلمة الواحدة عند الوقف عليها ،وذلك:
أ -حين يسبق الحرفَ األرير حرفُ مد( ،)1نحو:
بستا ْنُ ،رمّا ْن ،تُك ِّذبا ْن – ُح ْو ْر ،مجن ْو ْن ،منمن ْو ْن – تِيْ ْن ،لذيْ ْذ ،لِلْ ُمعلِّ ِميْ ْن.
ٍ
حرف ساكن .فإذا كان هرذا السراكن
ب -حين يسبق الحرفَ األرير أ ُّ
ت دَلْ َالَتُهُ ،أ إظهرار
أحد األحرف اختية :ق ، ،ب ،ج ،د (قطب َجد) َو َجبَ ْ
نَبْ َر ٍة للصوت حاا الن ُّ ْطق بالحرف ،كما في:
الصبْ ْر – األ ْج ْر – البَ ْد ْر.
ال َف ْق ْر – ال ِف ْط ْر – َّ
ت:

ال َفت ْْح،

ث:

ال ِمثْ ْل،

ح:

ح ْر،
البَ ْ

خ:

ال َف ْ
خ ْر،

ذ:

البَ ْذ ْر،

ال ِعلْم،

الظلْ ْم

ح ْش ْر ا:
الست ْْر ،ش :البِ ْش ْر ،ال َ
ّ
الس ْم ْ
ك
القص ْر،
البَثْ ْر ص:
ْ
ْ
القص ْد م :الش ْم ْ َّ ،
ض ْع ،البِ ْ
الر ْح ْل ض :ال َو ْ
ض ْع ن :الَمن ْ ْع ،الَمن ْ ْح
َّ
الن ْ
ح ْظ ْر ه :الَم ْه ْر ،الن ْه ْر
خ ْل ظ :الع ْظ ْم ،ال َ
الب ْذ ْا

د:

الص ْرفْ  ،ال َق ْر ْح
ر:
َّ
ز :ال ِو ْز ْر ،البِ ْز ْر ف:
غ:

ْش و:
السع ْْر ،النَّع ْ
ِّ
:
الن َّ ْغزْ ،البَ ْغ ْل

الق ْف ْر ،الن ْف ْ
س :اليُ ْس ْر ،الع ُْس ْر د :ال ِف ْك ْر ،ال ِو ْك ْر
ممحظة :يجب أيضاً قلقلة أحرف (قطب جد):

ال َعيْ ْن،

البَيْن

الواو والياء هنا ليسا

( - )1أحرف ال ِعلَّة ثالثة :الواو ،والياء ،واأللف.
 حرف المدِّ :هو حرف ِعلَّة ساكن ،مسبوق بحرك ٍة تناسبه:فهو واو قبلها َ
ض َّمة ،أو ياء قبلها َك ْسرة ،أو ألِف قبلها فتحة.
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الثَّ ْو ْر

البَ ْو ْن

َم َّديْن!

جعلرون ،م ْق ِرنرون ،إضرافةً
 -1إذا جاءت ساكنةً في أثناء الكلمة ،نحو :ي ْ
إلى ما ورد ننفاً.
حساب ،شهيدْ.
 -2إذا جاءت في نرر الكلمة عند الوقف عليها ،نحو:
ْ
ثانياً :ضمن الكلمة الواحدة ،وذلك:
حررين يكررون السرراكن األوا حوورفَ موود ،ويكررون السرراكن الثرراني حرفراً
راصة ،مادَّة ،دابَّة ،ضال ُّ ْو ْن ،ضالِّيْ ْن ،وفي التنزيل العزيز:
مُ َشدَّداً ،نحو:
َّ
ﮋﮱﯓﯔﯕﯖﮊ [الفجر.]18 :
ج ْونْني] ﯙﯚﮊ [األنعام.]80 :
ﮋﯘ[= أتُحاْ ْج ُ
أَتُحا ِّجيْنّي في ذلك؟ أ أَتُجادلِيْنَني؟
احلالة الثانية :يحدث التقاء الساكنَيْن ويكو غير جائ غيور مابوول)
ص منه ،وذلك عند تصريف:
فيُتَخلَّ ُ
 الفعل النادص [أ المعتر ِّل اخررر :بواأللِل (نجرا ،رمرى) أو بوالواو(س ُر َو أ َش ُرفَ ) أو باليا (ن َ ِس َي)].
َ
 والفعل األجوف [أ المعتل الوس  ،نحو :قاا ،باد (األلِرف مُنقلبرةعن واو« :يقوا» ،أو عن ياء« :يبيع»)].
أ -تسناد الفعل الماضي النادص تلى الضمائر.
 -1اإلسناد إلى واو الجماعة :يُحذف حرف ال ِعلّة اللتقاء الساكنَيْن:
(س ُر ْو ْوا) ،ن َ ُس ْوا (ن َ ِس ْي ْوا).
نَ َ
ج ْوا (األصل :نجاْ ْوا)َ ،س ُر ْوا َ
ونرى في المعتل األلِف أن الفتحة تبقى دليالً على الحذف.
ونرى في المعتل الواو والياء أنه يُض ّم ما قبل واو الجماعة.
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 -2اإلسناد إلى تاء التأني  :يُحذف حررفُ ال ِعلّرة اللتاوا السواكنين إذا
ت).
ج ْ
كان معت ّل اخرر باأللِلَ :سع ْ
ت (نجاْ ْ
َت (األصل سع َْى ْ
ت) ،ن َ َ
رت،
جر َواْ .رمَيْ ُ
ج ْو ُ
ت ،نجوتُمرا ،ن َ َ
[وتُردُّ األلِف تلى أصلها مع الضمائر :ن َ َ
َرمَيتُماَْ ،رمَيَاْ].
 -3وإذا كان الفعل معتل اخرر بالياء ،ال يحدث فيه تغيير مرع الضرمائر
تِ ،
تِ ،
(إالّ مع واو الجماعة كما ذكرنا ننفاً) فنقواِ :
ت...
نسيَ ْ
نسيْ َ
نسيْ ُ
ج ْو ،ير ِم ْي)
سى ،يَن ْ ُ
ب -تسناد المضارع النادص نحو :يَن ْ ْ
 -1اإلسناد تلى واو الجماعة :يحرذف حررف العلّرة اللتاوا السواكنين.
وفي المعت ّل باأللل ،تبقى الفتحة دليالً على الحذف:
(ينس ْى ْون)،
يَن ْ َس ْون َ
جر ْو ْون)،
ج ْون (ين ُ
وفي المعت ّل بالواو واليا يُض ّم ما قبل واو الجماعة :يَن ْ ُ
يرمُ ْون (يرمُ ْو ْون).
 -2اإلسناد تلى يا المخاطبة :يُحذف حرف العلّرة اللتاوا السواكنين –
(تنس ْى يْن).
نسيْن َ
وفي المعت ّل باأللِل تبقى الفتحة دليالً على الحذف :ت َ َ
كسر ما قبل ياء المخاببة :تَنجِ يْن (تَنجر ْويْن)،
وفي المعت ّل بالواو واليا يُ َ
تَر ِميْن (تَر ِم ْي يْن).
جو -تسناد المضارع النادص المج وم.
 عممات ج م المضارع:
يكتب.
 -1السكون الظاهر على نرره إذا كان الفعل صحيح اخرر ،نحو :لم
ْ
 -2حذف نون األفعاا الخمسة.
 -3حذف حرف العلّة إذا كران الفعرل ناقصراً الجتمراد سركونَيْن علرى
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حرف العلّة :سكون هذا الحرف وسكون الجزم ،نحو:
جو ْ ْ) ،لم يَ ْر ِم (لم يَ ْر ِمي ْ ْ).
نج (لم يَن ْ ُ
لم يَن ْ َ (لم يَن ْ َسى ْ ْ) ،لم يَ ُ
ج َوا ،لم تَر ِميَا].
نسيا ،لم تَن ُ
لم تَن ْ َسوا ،لم تَن ُ
جوا ،لم تَرمُوا[ .لم ت َ َ
نس ْي ،لم تَنجِ ْي ،لم تَر ِم ْي.
لم ت َ َ
د -تسناد فعل األمر النادص:
 يُصاغ فعل األمر:
 للمخا َبب :من المضارع بعد حذف ياء المضارعة. وللمتكلم والغائب :بصيغة المضارد المقترن بالم األمر.ُب!
ُب ،فَلْنكت ْ
ُب ،ف َ ْألَكت ْ
ففي حالة الفعل الصحيح السالم :يكتب  اُ ْكت ْ
 ويُبنى فعل األمر على ما يُج م به ُمضارعه! -1اإلسناد تلى المخاطب:
يُحذف حرف العلّرة ،إذ يجتمرع عليره سركونان :سركون حررف العلّرة،
وسكون بناء فعل األمر ،نحو:
جو ْ ْ) .يرمي  ا ِ ْر ِم (اِر ِمي ْ ْ).
جو  اُن ْ ُج (اُن ْ ُ
يَنسى  اِن ْ َ (اِن ْ َسى ْ ْ) .ين ُ
 -2اإلسناد تلى واو الجماعة :يحذف حرف العلّة اللتاا الساكنين:
نس ْى ْوا ) .وتبقى الفتحة على عين الفعل دليالً على حذف األلف.
اِن ْ َس ْوا ( ا ِ َ
جوا ( اُنج ْو ْوا ) .ا ِ ْرمُوا ( ا ِ ْر ِم ْي ْوا  اِر ِم ْوا  اِرمُوا ).
اُن ْ ُ
 -3اإلسناد تلى يا المخاطبة:
تَن ْ َسيْن  اِن ْ َسي ْ  .تَنْجِ ين  اِنجِ ي .تَر ِميْن  اِر ِمي.
ه -تسناد الفعل األجوف (وهو الذ عينُه حرف معتر ّل ،والمُره حررف
صحيح) ،نحو:
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قاا يقوا؛ سار يسير ،نام ينام.
 -1الماضي :ت ُ َس َّك ُن المُه عند إسناده إلى ضمائر الرفرع المتحركرة ،وت ُ َ
ضر ُم
فا ُ ه إذا كانت مضمومة في المضارد ،فتُحذف عينه اللتاا الساكنين ،نحو:
ت)ُ .ه َّن ق ُ ْم َن (ق ُ ْومْ َن)
ت (ق ُ ْومْ ُ
قام ي ُقوم  ق ُ ْم ُ
ت ِ
ت).
(سيْ ْر ُ
وإالفتكسر فا ه :سار يسير ِ س ْر ُ
َ
 -2المضاردُ :ه َّن ي ُق ْم َن (يق ْومْ َن) .أنتُ َّن ت ُق ْم َن ،ت َ ِس ْر َن ،تن َ ْم َن ...
 -3المضارد المجزوم :قحذف عينوه اللتاوا السواكنين :لرم يَ ُقر ْم ( لرم
يَ ُق ْومْ )؛ لم ي ُق ْم َن ...
ال ت َ ُق ْل ،ال ت َ ُق ْم ،ال تَبِ ْع ،ال تَن َ ْم ...
وقباى عينه في األفعاا الخمسة بعد حذف النون :لم تقوما ،لم تقومروا،
لم تقومي...
ولكن ال قحذف عين المضارد المجزوم إذا اتصرل بنوو التوكيود الثايلوة أو
الخفيفة ،ويُبنى حينئ ٍذ على الفتح إذا كان المخا َبب مفرداً :ال تقول َ َّن ّإال الحقيقة!
وقحذف واو الجماعة :ال تقول ُ َّن ّإال الحقيقة!
أنت ق ُ ْم (ق ْومْ)ِ .
أنت قُومي .أنت َّن ق ُ ْم َنِ ،س ْر َن ،ن َ ْم َن ...
 -4األمرَ :
( ُك ْو ْن صادقاً) ُ ك ْن صادقاًُ .كونِي صادق ًة.
ممحظة :1
يجوز حذف نون التوكيد الخفيفة إذا َولِيَها ساكن .قاا الشاعر:
تركرر َع يومرراً
ررررر عَلَّرررررك أن
والرردهر قررد َرفَعَررهْ
ُ
وال ت ُ ِهررررريْ َن الْفقير َ
فقير ،أ مع بقاء حرف العلّة في المضارد بسبب التوكيد.
األصل :ال ت ُ ِهيْن َ ْن ال ْ َ
ممحظة :2
حالة خاصة :يجوز أن تُقلب نون التوكيد الخفيفة في الوقْف ألِفاً:
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فيقاا مثالً :ا ِ ْح َف َظ ْن = ا ِ ْح َف َظاْ.
دال الشاعر:
ب
المنصوب ال تَن ْ ُسر َكنَّهُ
َ
وذا الن ُّ ُ
ص َ
أ  :واهللَ فاعبُ َد ْن!

وال تَعبُررر ِد األوثرررا َن واهللَ فاعْبررر ُداْ

ممحظة :3
ما يُطبَّق على الفعل األجوف يُطبَّق على ما يُ ْشتق منه .فمثالً:
سترح (بحذف حرف المدّ :لم يستريْ ْح!)
ْ
استراح يستريح  لم يَ
وفي صيغة األمر :ا ِ
سترح (بالحذف أيضاً).
ْ
ويُطبّق ما ذ ِكر على مضارد استباح ،استزاد ،استشار ،استعاد ،استفاد ،استقاا...
استطاد يستطي ُع :ﮋﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮊ [الكهف.]78 :
ولكن :استر َو َح يستر ِو ُح (ال يوجد هنا حرف مَدّ!) لذا يقاا :لم يستر ِو ْح!

ملحق فعل األمر
ذكرنا في (د) أن فعرل األمرر يُصراغ مرن المضرارد .فرإذا كران نررر الفعرل
المضارد مُشدَّداً ،نحوَ :ردَّ يَ ُردُّ (األصل :يَ ْردُدُ) ،و ُج ِزم؛ لم يَ ُردْدْ ،أو بُني منه فعرل
األمرُ :ردْدْ ،فإن جماعرة مرن العررب يحركرون الرداا الثانيرة اللتقراء السراكنين،
فيُتْبِعُون الضمةَ الضمةَ ،ويقولونُ :ردُّ يا فتى .ومنهم من يفرتح اللتقراء السراكنِين،
فيقواُ :ردَّ يا فتى ،فيفتح ،أل الفتح أخل الحركوات ،ومرنهم مرن يقرواُ :ردِّ يرا
ِ
فيكسر ألن حق التقاء الساكنين الكسر ،وعلى هذا:
فتى،
ُ
يش ُّد  لم يَ ُش َّد ُ شدَّ!
َع يا فتى.
َع يا فتى  +ع ِّ
َع  ع َّ
َع يَع ُّ
ع َّ
فر يَ ِف ُّر  فِ َّر يا فتى  +فِ ِّر يا فتى.
َّ
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ثالثاً :حالة التقاء الساكنني يف كلمتني متجاورتني.
نوع الساكن األول

حكم
ال ُ

حرف َم ّد

يُحذف

َح َ
ضرناْ الْيوم

يُكسر

ُر ْذ الْكتاب

ُر ِذ لْكتاب

ميم الجمع

يُض ّم

ل َ ُه ْم الْبشرى

الجر ( ِم ْن)
نُو ُن حرف
ّ

يُفتَح

ِم ْن الْبيت

له ُم لْبُشرى
ِم َن لْبيت

لي

حرف َم ّد

اللفظ

المثال
()

َ
حض ْر َن لْيوم

ممحظة :1
قرر مجمع القاهرة أنه ال َح َرج على مرن يردفع اللُّربْ َ بِ َمرد عنرد التقراء
بمندوبي ْاألردُن.
الساكنين ،في مثل قولهم :اجتمع مندوب ْو الْعراق
ْ
ممحظة :2
الكلمات المختومة بتاء مربوبرة يُوقَرف عليهرا بالهراء ،نحرو :مدرسرة،
من َّظمة ،تربية ،ثقافة ،قناة...
ح َرة ،برائع باعرة ،كاترب
ونحو جمود التكسير ِزنة فَعَلَة ،مثل :ساحر َسر َ
كتَبَة ،ظالم َظلَ َمة....
ونحو جمود التكسير ِزنة فُعَلَة ،مثل :قُضاة ،هُداة ،دُعاةُ ،غزاة ،عُداة (= َع ُد ّو).
فهذه الجمود األريرة يلتقي فيها عند الوقف ساكنا !
( )ونحو ذلك:
 ﮋﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﮊ [البقرة .]196 :تحذف ياء (حاضر ) لفظاً. ﮋﯮ ﯯﮊ [العلقُ .]18 :حذف حرف الم ِّد (الواو) ر ّطاً ويُحذف لفظاً أيضاً. ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [اإلسررراء ،]110 :تحررذف واو (ادعرروا) لفظ راً .وبهررذابي اإلسالم]
يصبح لف (اُدْ ُع ْوا) [الخطاب للناس] مماثالً لِلَ ْف (اُدْدُ) [الخطاب لِن َ ِّ
في اخية :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [النحل.]125 :
 -ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ [البقرة .]87 :تحذف ألِف موسى لفظاً.

- 44 -

[وال َعر ُد ُّو :رررالف الصررديق المرروالي ويقررع بلفر ٍ واحررد علررى الواحررد
المذكر والمننر

والمجمرود ،والجمرع أعرداء و ِعردًى ،وضر ُّم العرين لغرة،

ُعدًى .وتثبت الهاء مع الضم فيقاا :عُدا ].

  

املصادر واملراجع
 الكفاف ،ليوسف الصيداو  /120/و./163/ اللغة والناس ،ليوسف الصيداو ./171/ نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية ./133/ -الكامل لل ُمبَ ِّرد ./438/
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تذكرة أهم دالالت
() 
األداة «إذن» وأحكامها
«تذ » حرف جواب وجزاء في األكثر ،وهو ينصب الفعل المضارد بشررو
ثالثة( ،)1ولذا يُذكر مع األحرف الناصبة للمضارد :أ ْن ،لن ،كي ،إذن.
وهو يدرل على األفعاا واألسماء .يقوا قائل( :سرأبذا لرك جهرد )
فتجيب :تذ أكافِئَف) أو( :إذن أنا مُكافئُك).
وتأويله غالبًا :إذا كان األمر كما جرى/ذُ ِكر ...
أما معناهُ فالداللة على أمرين هما« :الجواب» وهذا يالزمه دائ ًما في كل
استعماالته ،و«الج ا » وهذا يالزمه في األغلب.
فالمراد من داللته على الجواب :وقوعه في كالم مترتِّبًا على كرالم قبلره
ب الجواب على السناا :سواء أكان الكالم السابق مشتمالً على اسرتفهام
ترت ُّ َ
صريح أم غير مشتمل عليه ،لكنه بمنزلة الملحوظ.
كأ ْن يقوا صديق لصديقه «أُحبُّف» ،فيقوا اخرر« :تذ أظنُّف صواددًا».
فهذه الجملة الثانية ليست ردًّا على سؤال سوابق موذكور .وإنمرا هري بمنزلرة
ٍ
سناا ناشر عرن الجملرة األولرى ،قاوديره :فمرا قولرك؟ فمراذا
جواب عن
ستفعل  ...إلخ.
( )نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد  90الجزء الثاني.
(( - )1أ) أن يكون في صدر جملته( ،ب) أن يليه (يتصل به) المضارد (جر) الذ زمنره فري
السياق هو المستقبل وليس الحال.

- 46 -

وال يُتصور هنا الج ا ألن الصدق ال يصلح هنا جرزاءً مناسربًا للمحبرة.
ً
حالي ال من ،والج ا ال يكو تال مستابمً ،لذا لم ينتصرب
وأيضا فهذا الظن
ّ
المضارد أظنُّك .و«إذن» هنا للجواب وحده ،ال محل له من اإلعراب.
أما المراد من أنه للج ا  -غالبًا  -فداللته على أن الجملة التي تحتويره
تكون في الغالب ُمسبَّبة عما دبلها ،لذا ِ
ينصب المضارد الذ يليه.
بائسرا؟» وأجابره اخررر:
َ
فإذا قاا شخص خرر« :ماذا تفعل لو
صادفت ً
«تذ أبذ َل باقتي في تخفيف بنسه» .فهرذه الجملرة جوواب عرن االسرتفهام
المذكور في سابقتها ،ووجود كلمة «إذن» يوحي أن اإلجابة مذكورة في هرذه
الجملة .وقبدو هنا السوببية واضوحة برين التخفيرف عرن البرائ

ومصرادفته،

ذكرت فإني أبذا براقتي ...فالشور
فكأ ّن المجيب يقوا :ت كا األمر كما
َ
والج ا واضحا !
وانتصووب المضووارع هنررا تذ أبووذ َل) وكررذلك فرري المثرراا األوا تذ
أكافئَف) لتحقق الشرو الثالثة المطلوبة!
«إذن» في المثالين المذكورين حرف جواب وج ا .
وقد وردت األداة (تذ ) في القرنن الكرريم ( )31مررة ،كمرا وردت فري
شعر العرب ونثرهم.
ففي التنزيل العزيرز :ﮋﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﮊ [البقرة.]145 :
إذن :حرف جواب وج ا !
وفيه :ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [النساء.]53 :
إذن :حرف جواب .المعنى :ألهم نصيب من الملك؟ اسرتفهام إنكرار
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(أ لي

نقيرا لشدة بخلهرم.
لهم نصيب) ولو كان لهم نصيب ما نتَوا الناس ً
نصيبهم.

الجملة بعد تذ سببها البخل ولي

ولذلك لم ينتصب المضارع (فإذن اليُنتون) [ألن الفصرل برر (ال) برين
إذن والمضارد َك َال فصل!]
مالحظات:
 -1قد تدرل (إذن) على جواب (لو)  -ظاهرة أو مقردَّرة  -وجوواب (إ ْن)
الشربيتين لتوكيده وقاويته ،نحو :لو زا َملتني إذن ألرضيتُك .وقوا الشاعر:
ولررو بقرري الكرررامُ -إذن -بقينررا
فلررو َرلَ ر َد الكرررامُ -إذنَ -رلَ ردْنا
وقوا اخرر:
َر َمتني بنات الدهر من حير ال أرى
فلرررو أنهرررا نَبْرررل -إذن -التَّقيتُهرررا

بررام؟
ِ

فكيف بمرن يُرمرى ،ولري
ُ
رررهام
ولكننرررري أرمررررى بغيررررر سر ِ

ونحو :إن ت ُ ِ
نصف أراد  -إذن  -ت َ ْسلَ ْم .هنا درلت (إذن) علرى جرواب
الشر .
ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [الكهف.]57 :
 -2قد تكون (إذن) متض ِّمنةً معنى الشر في الماضي ،فيجوز إجرا هرا
ررن جوابهرا برالالم ،كقولره تعرالى :ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
مجرى (لو) في ق َ ْ
ﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ [اإلسراء.]75 - 74 :
ركنت شيئاً قليالً ألذقناد.
َ
أ  :لو
وقوله تعرالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ [اإلسراء.]76 :
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قاا الزمخشر  :ولو أخرجوك من مكة الستُنصلوا عن بكرة أبيهم.
 -3وقد تتضمن معنى الشر في المستابل ،فيجوز قررن جوابهرا بالفراء
كقوا الشاعر:
رت بشرريء أنررت تكرهرره
مررا إ ْن أتير ُ

إلري يرد
إذن فرال َرفَعرت سرو ًبا ّ

تذ فعررررراقَبَني ربّررررري معاقبرررررة

ت بها عين من يأتيرك بالحسر ِد
ق َ ّر ْ

(إ ْن) هنا بعد (ما) زائدة وليست شربية ،و(إذن) هنا تتضمن معنى الشر .
رفعرت...
ْ
صل مني  -في المستقبل  -شيء أنت تكرهره فرال
المعنى :إن َح َ
فعاقبني ربي ...وما بعد الفاء في المثالين جملة دُعائية! فزمنها المستقبل.
أمثلة أخرى:
 -1جاء فري التنزيرل العزيرز :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ [النساء.]67 - 66 :
إذن هنرا جووواب لسر ٍ
رناا مقرردر ،كأنرره قيررل مرراذا يكررون مررن هررذا الخيررر
والتثبيت؟ قاا :هو أن نُنتيَهم من ل َ ُدنّا أجراً عظيماً.
 -2قرراا تعررالى :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ [الكهف.]14 :
المعنى :بتقدير محذوف هو :إن فعلنا ذلك لقد قلنرا قروالً ذا شرط أ
إفرا في الكفر.
 -3وقررررراا :ﮋﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ [الكهف.]20 :
المعنى :إن عُدتم في ِملَّتهم فلن تظفروا بخير أبدًا.
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 -4وقررراا :ﮋﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﮊ [المنمنون.]91 :
المعنووى :لررو كرران معرره إلرره النفرررد كررل واحررد منهمررا بمخلوقاترره عررن
مخلوقات اخرر ،وبلب غلبة اخرر.
 -5وقرررررراا :ﮋﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ [الشعراء.]20 - 19 :
ري
المعنى :القائل في اخية  20هو موسى عليه السرالم (بعرد أن وكرز ال ِقبْ ِط َّ
فقتله) ،وقوله (إذن) صلة في الكالم ،وكأنها بمعنى حينئذ ،قاا ذلك ابرن عطيرة.
(هذا الكالم منقوا من تفسير اإلمام ابن ُج َز الغرنابي المتوفى 741ه).
 -6قاا الخليل يومًا« :ال يصل أحد من النحو إلى ما يَحتاج إليه إال بمرا
ال يَحتاج إليه ،فقد صار إذن ما ال يُحتاج إليه يُحتاج إليه».
تأويل إذن هنا :تذا كا األمر كما ذ ِكر فقد صار ما ال يُحتاج إليه...
 وقد جاء في معجم متن اللغة :إذن :حرف جواب وجزاء ،تأويلها :إذاكان األمر كما جرى...
 وجاء في المعجم الكبير (الذ يصدره مجمع القراهرة) ،إذن :إذيرن؛حينئررذ .فرري نراميررة العهررد القررديم (واخراميررة المصرررية) .كلمررة للجررواب
والجزاء .قاا أبو علي الفارسي :ت ِرد للجواب والجزاء في األكثر ،وقد تكون
للجواب وحده.
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يف العِلم واملعرفة
()
والفرق ينهما
العِلم :إدراد الشيء بحقيقته ،أو إدراد صرفاته .فيكرون برالمعنى األوا
مرادفاً للمعرفة ،فيتعدّى [فِعلُه ( َع ِلم يَعلَم)] بنفسه إلى مفعوا به واحد ،نحرو
ُ
قوله تعالى :ﮋﯩﯪﯫﯬﯭﮊ [األنفراا .]60 :ونحرو:
علمرت أمر ِ
عم َق ذلك الواد .
علمت ال ِعلرم نافعراً.
ُ
ويقاا :علم الشيءَ حاصالً :أيقن به وصدَّقه ،نحو:
ويتعدى بالبا فيكرون فيره معنرى اإلحابرة ،التري هري إدراد الشريء بكمالره
ظاهراً وبابناً ،نحو قوله تعالى :ﮋﯚﯛﯜﯝﯞﮊ([ )1العلق.]14 :
ويكون برالمعنى الثراني متعوديًّا تلوى مفعوولين نحرو قولره تعرالى :ﮋﯕ
ﯖﯗﮊ [الممتحنة .]10 :ويُضادُّ ال ِعل َم الجه ُل.
قاا عنترة:
ّ
ٍ
ِ
مالرك
سرألت الخير َل يرا ابنرة
هال
يُ ْ
رر ِد مررن شررهد الوقيعررة أننرري
خبِر ْ
وقاا زهير بن أبي ُسلمى:
وأعلَو ُم ِعلررم اليرروم واألمر قبلرره

 إن ِكنت جاهلةً  -بما لم قعلمي
ف عنرد ال َم ْغرنم
أغشى الوغى وأ ِع ُّ
ولكنني عن ِعلرم مرا فري َغر ٍد عَر ِم

( )نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد  90الجزء الثال .
( )1جاء في «المصباح المنير» (علم) :وقد يُ َ
ت به.
ض َّمن معنى َشعَر فتدرل الباء ،فيقااَ :ع ِل ْم ُ
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 أما المعرفة فيقوا أبو هالا العسكر (ت ~400ه)(:)1

مفصومً عموا سوواه.
أخص من العلم ألنها علوم بِعَويْن الشوي
«المعرفة
ّ
ّ
والعلم يكو مجممً ومفصمً .فكل معرفة علم ،ولري

كرل علرم معرفرة(.)

وذلك أن لفظ المعرفة يفيد قميي المعلوم من غيره ،ولف العلرم ال يفيرد إال
بضرب نرر من التخصيص في ذكر المعلروم .والشراهد قروا أهرل اللغرة إن
ٍ
العلم يتعدى تلى مفعولين لري

لرك االقتصرار علرى أحردهما تال أ يكوو

بمعنى المعرفوة كقولره تعرالى :ﮋﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﮊ
[األنفاا ]60 :أ ال تعرفونهم .وإنما كان ذلك كرذلك ألن لفوظ العلوم موبهم:
مت زيداً فذكرتَه باسمه الذ يعرفه به المخا َبب لم يُ ِفردْ؛ فرإذا
فإذا قلت :علِ ُ
علمت زيداً على صف ٍة جاز
َ
دللت بذلك على أنك
َ
ْت ،ألنك
َ
قلت (قائماً) أَفَد َ
عرفت زيداً
أفدت ،ألنره
ُ
ّأال قَعلَ َمه عليها مع علمك به في الجملة .وإذا قلت:
َ
بمنزلة قولك ع ِلمته متمي اً من غيره ،فاستغنى عن قولك متميزاً من غيره لموا
في لفظ المعرفة من الداللة على ذلف .والفرق بين العلم والمعرفة إنما يتبريّن
علموت أن
ُ
في الموضع الذ يكون فيه جملرة مبهمرة( ،)2أال تررى أن قولرك
عرفت أن لزيد ولداً يجريان مجرى واحداً».
ُ
لزيد ولداً ،وقولك
لذا جاء في لسان العرب:
ح َطيئة :شاعر معروف (أ متميِّز من غيره!).
(حطأ) ،وال ُ

( )1الفروق في اللغة  - 13/دار اخفاق الجديدة  -بيروت  1983 - 5 -ص .72
(*) ولهذا استعمل علماء اللغة (ومنهم الزمخشر ) عبارة «أهل العلم والمعرفة» وصفاً لمن
الح ْسنيين.
جمع ُ
( )2في األصل (غير مبهمة).
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ِ
والحنّاء :بالم ِّد والتشديد :معروف.
(حنأ)،
الربب من التمر معروف.
(ربب)ُّ ،
(دوم) ،ال َّد ْومُ شجر معروف.
أجل معلوم.
الربا في النَّسيئة هي البيع إلى ٍ
(نسأ) ،إنما ِّ
ف
(سلف)ُ ،رو عن
النبري عليره الصرالة والسرالم أنره قراا :مرن سرلَّ َ
ّ
ٍ
أجل معلوم.
ف في َكيْ ٍل معلوم
فَلْيُ ْس ِل ْ
ووزن معلوم إلى ٍ
ويقاا :متواز األضالد :صنف محدَّد معروف من ال ُمضلَّعات.
 وجاء في (تاج العروس) للزبيرد (ت 1205ه) نقرالً عرن الراغرب
األصررفهاني (ت  502ه) :ال ِعل و ُم إدراد الشرريء بحقيقترره .وذلررك ضررربان:
تدراك ذات الشي والثاني الحكم على الشيء بوجود شري ٍء هرو لَرهُ ،أو نفري
منفي عنه .فاألوا هو المتعد إلى مفعوا واحد نحو قولره تعرالى:
شي ٍء هو
ٌّ
ﮋﯩﯪﯫﯬﯭﮊ [األنفاا .]60 :والثراني إلرى مفعرولين نحرو قولره:
ﮋﯕﯖﯗ ﮊ [الممتحنة.]10 :
 وجاء فيه نقالً عن «البصائر»(« :)1المعرفة :إدراد الشيء بتف ّكر وتدبُّر
أرص من العلم .والمعرفة قتعلوق بوذات الشوي والعلوم يتعلوق
ألثره ،وهي
ّ
بأحواله .والمعرفة تكون في الغالب لما غاب عرن القلرب بعرد إدراكره ،فرإن
أدركه قيل عرفه».
مفصالً ع ّمرا سرواه ،بخرالف العلرم فإنره قرد
والمعرفة علم ل ِ َعيْن الشي
َّ
ج َمالً».
يتعلق بالشيء مُ ْ
(« )1بصائر ذو التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروز نباد (ت 817ه).
المجل

األعلى للشنون اإلسالمية  -القاهرة (ببع الجزء األرير سنة .)1996
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 وجاء فيه نقالً عن الراغب ...« :ويقاا فالن يَ ْعرف اهللَ ورسووله ،وال
يقاا يعلم اهللَ متعدياً إلى مفعوا واحرد ،لِمرا كران( )1معرفرة البشرر هلل تعرالى
هو  )2تدبُّر نثاره دو تدراك ذاقه.
ويقاا :اهللُ يعلم كذا وال ياال يعرف كذا لِما كانت المعرفة تستعمل فري
المتوصل إليه بتف ُّكر».
العلم القاصر [عن اإلحابة ،م ح]
َّ
فسرربحان َرب فرروق كررل َم ِظنَّرر ٍة
إذا قاا (إنّري) ذاد وحردة ق ُ ِ
دسره

تعررالى جررالالً أ يُحووا بذاقووه
وإن قاا (إنّرا) ذاد حشر ُد صرفاته

والعارف هو المختص بمعرفة اهلل ومعرفة ملكوته و ُح ْسن معاملته تعالى.
وض ُّد المعرف ِة اإلنكا ُر ،وض ُّد ال ِعل ِم الجه ُل.
 والمعروف :اسم المفعوا من :عرف الشيءَ يع ِرفره معرفرة وعرفانراً:
حواسه أو بعقله.
أدركه بحاسة من
ّ
فعل يُعرف ُح ْسنُه بالعال أو الشورع وهرو ررالف
والمعروف :اسم لكل ٍ
المن َكر .والمعروف :الصنيعة يُسديها المرء إلى غيره.
قاا تعالى :ﮋﮗﮘﮙﮚﮛ ﮊ [التوبة.]71 :
 والعُرف :ما تعارفه الناس في عاداتهم ومعامالتهم.

والعُرف :المعروف ،هو رالف الن ْكر (األمر المن َكر).
قاا الحطيئة:

ِالخير ال يَعردَم َجوازيَره
من يفعل
َ
(الجواز  :جمع الجازية :الثواب).

يذهب الع ُْرفُ بين اهلل والنراس
ال
ُ

( )1ل ِ َمررا( :مررا) مصرردرية غيررر زمانيررة .ومعنررى (لمررا كرران) :لكررون المعرفررة( ....مغنرري
اللبيب.)399/
( )2يجوز (معرفة البشر هلل تعالى هو/هي تدبُّر).
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ومن المتعارف المتداوا بين الناس أن المعروف ع ُْرفاً كالمشرو شرباً!
 ويقااَ :أل ْع ِرف َ َّن لك ما صنعت :ألُجا ِزينَّك به.
قاا تعالى :ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [يوسف.]58 :
وقاا :ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [النحل.]83 :
وقاا :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﮊ [البقرة.]146 :
وقاا :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ [األنبياء.]7 :
وقاا :ﮋﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﮊ [محمد.]19 :
وقاا :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮊ [البقرة.]60 :
وقاا :ﮋﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﮊ
[الحج .]72 :أ تُد ِرد المنكر وتُميِّزُه في وجوههم.
توصرل إليهرا بالتردبُّر والتف ُّكرر،
 فالمعرفة نود مخصوص من العلم ،يُ َّ
ويغلب عليها التعلّق بالذوات ،وضدّها اإلنكار.
 أما ال ِعلوم فهرو أعر ُّم مرن المعرفرة ،ويغلرب عليره التعلّرق بالصوفات
واألحوال ،وضدُّه الجهل.
 وأما علم اهلل فهو مُطلَق ويحي بأجزاء األشياء ،ويتعالى عن القصور
أو التدبُّر واالجتهاد!
ّ
الكشاف« :331/3 ،قولك (فم مون العلموا )
 قاا الزمخشر في
أَبْل ُل من قولك (فرالن عرالِم) ألنرك تشرهد لره بكونره معردوداً فري زمررتهم،
ومعروفة مساهمته لهم في العلم».
لم يقل (معلومة) بل (معروفة) ألن أعماا العالِم هي ُكتُبه ،فهي ذوات .فمثالً
والمفصل في النحو ...ذوات!
ُكتب الزمخشر  :الكشاف وأساس البالغة
َّ
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وفيما يلي شواهد على استعمال العلم والمعرفة:
 قرراا تعررالى :ﮋﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﮊ [البقرة .]146 :الهاء في «يعرفونره» تعرود علرى
النبي ﷺ على رأ الزمخشر ( ،)1والنبي واألبنا ذوات فإدراكهما معرفرة ،أمرا
ويتحصل بالتدبر واالجتهاد.
الح ُّق هنا فإدراكه ِعلْم ،ألنه من المعاني
َّ
 بعد ِ
الردَّة بين رليفة رسروا اهلل ﷺ،
الحوار الذ جرى قُبيل حروب ِّ
وعمر ب ِن الخ ّطاب رضي اهلل عنه قاا عمر« :فواهلل ما هرو إال أن رأيرت أن اهلل
َ
فعرفت أنه الح ّق».
ُ
قد شرح صدر أبي بكر للقتاا،
[الضمير في (أنه) يعود على «قرار القتاا» الذ قدبَّر عُمر أثره الخطير الشأ ].
 قرراا تعررالى :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ [النحررل ،]83 :أ
يعرفون نِعَم اهلل ألنهم منتفعون بها ،ويُنكرونها بإنكار ح َّقهرا وهرو الشركر(.)2
فالنعمة ذات وإدراكها معرفةِ ،
وض ُّد المعرف ِة اإلنكا ُر كما في اخية.
 قررراا تعرررالى :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ [األنعرررام ،]97 :أ
يدركون أن ذلك مما يستدا به على وجرود الصرانع المخترار وكمراا قدرتره
وعظمته ،وبديع صنعته وعلمه وحكمته( .)3فهنا ال يُقاا :لقوم يعرفرون ،ألنره
هنا تدراك لحاائق لم تكن في الذهن سابقاً.
 قاا تعالى :ﮋﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮊ [البقررة ،]65 :هنرا
العلم بمعنى المعرفة لتعلاه بالذوات ،ولهذا تعدَّى إلى مفعوا به واحد فق .
( )1يُنظر :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،للسمين الحلبي  .169 :2دار القلم ،دمشق.
( )2يُنظر :التحرير والتنوير  .242 :14لمحمد الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر.1984 ،
( )3يُنظر :فتح البيان في مقاصد القرنن .203 :4
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 قراا تعرالى :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ [الواقعرة ،]62 :أ
َرلْ َق ندم عليه السالم( .)1وال يُقاا هنا :عرفتم ،ألنه تدراك ذهنوي لهيئرة لري
لها صورة محسوسة.
 قاا تعالى :ﮋﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ( )ﭝﭞﭟ ﭠ
ﭡﭢﮊ [المائدة.]109 :
 قاا تعرالى :ﮋﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﮊ
[المائدة.]113 :
 قاا تعالى :ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﮊ [نا عمران.]167 :
ب) لها أحكام تختص بها (المالقي.)90/
 اِعْل ْم أ ّن ( ُر َّ
ياال:
 أنا أعلم أنك تتقن اإلنكليزية ،ولكن هل قعرف اإلسبانية؟
 من المعلوم أن الخشب يطفو على سطح الماء (أ هذا غير مجهوا).
 من المعروف عند العرب القدامى أن ِديَةَ القتيل قد تصل إلرى
 /100/ناقة (أ كان ذلك من المتعارف بين الناس).
 أنا ال أعلم شيئاً عرن هرذا األمرر (أ أجهرل كرل شريء عنره)
لكني أعرف تفاصيل المشرود الذ حدثتني عنه.
وجا في كتاب الصناعتين ألبي همل العسكري:
( )1يُنظر :تفسير «الجامع ألحكام القرنن» لإلمام القرببي  .217 :17دار الكتب المصرية.1935 ،
(*) ومن المأثور :أن عمر بن الخ ّطاب رضي اهلل عنه سأا رجالً عن شيء ،فقراا :اهلل أعلر ُم،
فقاا عمر :لقد شقينا إن ُكنّا ال نعلم أن اهلل أعلم! إذا سئل أحردكم عرن شريء ال يعلمره،
فلْيق ْل :ال ِعل َم لي!
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 ومن ال يعرف الخطأ كان جديراً بالوقود فيه .ص .70
 ولم يعرف األصمعي وأبو عمرو معنى هذا البيت .ص .335
[أ لم يميِّزا المعنى من غيره].
ٍ
زمان قرد فرات،
 وقاا أبو ال َّد ْرداء رضي اهلل عنه :معروفُ زماننا مُن ْ َك ُر
ٍ
زمان لم يأت .ص .309
نكرهُ معروفُ
و ُم ُ
ريره .ص.324
 واعلم أن قريبَك مَن ق َ ُرب منك ُ
 واهلل يعلم أنّي أَودُّد مودّة رالصة .ص.442
 دال ابن عباس رضري اهلل عنره« :إذا قررأتم شريئاً مرن كتراب اهلل فلرم
قعرفوه فابلبوه في أشعار العرب ،فإن الشعر ديوان العرب».
الكشواف  :335 3قرد يكرون الرجرل عارفواً
ّ
 ودال ال مخشري في
بعدة لُغات.

شواهد من الشعر

 قاا عروة بن أذينة (ت 130ه):
أن الذ هو رزقري سروف يرأتيني
علمت وما اإلسراف من ُرلُقي
ُ
لقد
 قاا عمر بن أبي ربيعة:
قالَر ِ
ررت ال ُكبررررى أقَعووو ِرف ْ َن ال َفترررى
قال َ ِ
الصرررغرى َوقَرررد تَيَّمتُهرررا
رررت ُ

قال َ ِ
ررت ال ُوسررطى نَعَررم هَررذا ُع َمررر
قَررد ع ََرفنوواه وهررل يَخفررى ال َق َمررر

 قاا البحتر :
يررت مَعووروفَ ال َكررري ِم يَزيْنُرر ُه
و َرأ َ ُ

تَعجيلُرررهُ عَرررن َوقتِررر ِهَ ،وتَمامُرررهُ

 قاا أبو تمام:
لوال اشرتِعا ُا النرار فيمرا جرا َو َرت

َرر ِ
ف العرو ِد
عرفُ
ُ
بيرب ع ْ
ما كا َن يُ َ
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 وقاا:
الناس ِعلمي بِالز ِ
َّمان َومرا
لو يَعلَ ُم
ُ

عاثَررت يَررداهُ لَمررا َربَّرروا َوال َول َردُوا

 قاا المتنبي:
ع ََرفتُو َ
الصررررفوفُ ُم َعبَّرررر ت
وووف َو ُّ
عوورفُ ِمررن بَعيرر ٍد
َو َوجررهُ البَحرر ِر يُ َ

ك ال ت َ
نرررت ب َغيررر ِر َسررري ِف َ
عررريج
َوأ َ َ
ُ
ررروج
إِذا يَ ْسررررجو ف َ َكير َ
رررف إِذا يَمر ُ

يعيج بالسيف :يعتمد عليه.
 وقاا:
ف َ
َو ُمسررتَكب ٍر لَررم يَعوو ِر ِ
اهللَ سرراع ًة

َرأى َسررري َف ُه فررري َك ِّفررر ِه فَت ََشررر َّهدا

 وقاا:
ونَرررذي ُمهم وبهرررم عرفنوووا فضرررله
نذيمهم :ن َ ِعيْبُهم ون َ ُذمُّهم.

ّ
وبضررررردها تتميرررررز األشرررررياء

 قاا بشار بن برد:
أال أيهرررررا السرررررائلي جاهرررررداً

أنف ال َك َرم (أ منتهاه)
لِيعرفني ،أنا ُ

 قاا الشاعر:
عمررر ِد اهلل أننرري
ألررم قعلمووي يررا
َ

كررريم علررى حرري ِن الكرررامُ قليررل؟

 قاا الشاعر:
رير فري ُح ْسرن الفتراة و ِعلْمهوا
ال َ

إذا كان في غير الصرالح رضرا ُ ها

 قاا الشاعر:
إذا أنت لم قعورفْ لنفسرك ح َّقهرا

هواناً بها ،كانت على الناس أهونرا
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()1

(هكذا) و(كهذا) والفروق ينهما يف املعنى واالستعمال
( )
هاتف خََلوِيّ ،ال خِ ْل َيوِيّ!!
ً
أوال( -هكذا) و(كهذا) كلمتان مر ّكبتران مرن نفر

األحررف( :هرا) التنبيره،

وكاف التشبيه ،واسم اإلشارة (ذا) .هما مرع ذلرك غيرر متطرابقتين ال فري
المعنى وال في االستعماا ،وبينهما فروق:
السيف كهذا السيف.
( -1كهذا) يليها المشار إليه ،نحو :هذا َّ
السيف!
السيف هكذا َّ
(هكذا) ال يليها المشار إليه ،فال يقاا :هذا َّ
ولكننا نسمع من كثير من المتحدثين عبارات تنذ السمع ،وتش ِّوه لغتنا
الجميلة ،نحو:
ً
ٍ
قرارات كهذه أمر
بدال من :إن
إن هكذا قرارات أمر مطلوب بإلحاح!
مطلوب بإلحاح.
أو :إن مثل هذه القرارات أمر مطلوب بإلحاح.
 -2ثم إن قولنا (هذا السيف كهذا السيف) يفيد -من حير المعنرى -تشربيه
سيف بسيف .أما قولنا (إن هذا السيف هكذا) فمعنراه أن هرذا السريف لره
صنع على هذه الهيئة ،أو هو اخن على هذه الحاا!
هذه الصورة ،أ ُ
( -3هكررذا) يمكررن أن يليهررا فِعوول ،تقرروا :هكررذا يفعررل الرجرراا! أو هكررذا
( )1استفدت عند كتابة هذه الصفحة من كتاب «معاني النحو» للدكتور فاضرل السرامرائي -
دار إحياء التراث العربي  -1بيروت 2007 -م.
( )نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد  90الجزء الرابع.
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حي األبطاا! بخالف (كهذا) التي يليها االسم غالباً.
يض ّ
 -4إذا قيل :ما باا فالن يفعل كذا وكذا؟ فقد يكون الجواب :هو هكوذا! أ هرذا
شأنه ،وال يقاا :هو كهذا! إال بمعنى هو شبيه بهذا .وشتان ما بين المعنيين.
تذكيرا وتأنيثًا وإفرادًا وجمعًا ،تقروا:
 -5ثم إن اسم اإلشارة (ذا) في (كهذا) يتغير
ً
كهذه ،كهذين ،كهنالء...

وال يقاا :هكذ  ،وال هكذين ،وال هكنالء...

بل يقاا ً
مثال :هكذا هما ،وهكذا نحن ،وهكذا هم...
إن هذا التشويه المستمر للغتنا الجميلة هو من جنايرات الترجمرة الحرفيرة
الركيكررة إلررى العربيررة ،ونتيجررة َ
ضررعف الرقابررة اللغويررة لوسررائل اإلعررالم
المختلفة ،ولوسائل اإلعالن ومنسسته.
ثانيًا -يسمى جهراز الهراتف المحمروا (الجر ّواا) باإلنكليزيرة  cell phoneأو
phone

 cellularومعنى كلمة  cellبالعربيةَ :ر ِليّة .وحين ظهر هرذا الهراتف

الجديد تَرجم اس َمه من ال يتقن العربية فقاا :هاتف رليو ! وهرذا رطرأ
ي ،وهررذه الصرريغة
شررنيع ،ألن النسرربة الصررحيحة إلررى (رلّيررة) هرري َخلَو ِو ّ
مستعملة في سورية في كتب الطب والعلوم الحيوية منذ عشرات السنين!
ولكن لماذا يجب أن نقوا رلو ؟
ألن القاعدة تقوا :عند النسبة إلرى االسرم المختروم بتراء مربوبرة يجرب
إسقابها ثم تضيف إلى االسم ياءً مشددة ،نحو:
كوفة
بصر

كوفي
ّ
بصري

مكة

م ّكي

الااهر

الااهري...
ّ

علي..
نبي ،ق ُ َ
ص ّيّ ،
فإذا كان االسم ينتهي بيا ٍء مُشدَّدة قبلها حرفان ،نحوَ :ع ِد ّ ّ ،
تح ِذف الياء األولى وتق ِلب الثانية وا ًوا ثم تَنسب فتقوا:
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ص ِو ّ  ،عَلَ ِو ّ .
َع َد ِو ّ  ،نَبَ ِو ّ  ،ق ُ َ
َرلَ ِو ّ .
َر ِل ّي
َرليّة
وإنه لَيسوءُني أن أرى كلمة (رليو ) المخطوء فيها مسرتعملة فري فرواتير
«الشررركة السررورية لالتصرراالت المسرراهمة ال ُم ْغ َفلررة» ،وفرري اإلعالنررات
الدعائية للكثير من المنتجات السورية.
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( ُكلّ) و(جَميع) والفروق ينهما

() 

 -1كل
( ُك ُّل) :اسم يضاف إلى النكرة المفردة وإلى المعرفة.
 -1فإذا أضيل تلى نكر أفاد استغراق أفرادها ،و ُرو ِعي معنى ما أضيف
إليه ،نحو:
 قوله تعالى :ﮋﮔﮕﮖﮗﮘﮊ [الطرور .]21 :فهرذا اسرتغراق لجميرعاألفراد .وروعيت كلمة (امرئ) المذكرة فأتى الخبر مذكراً.
 وقوله تعالى :ﮋﮞﮟﮠﮡﮢﮊ [نا عمران .]185 :فهذا اسرتغراق ًأيضرا
لجميع البشر .وروعيت كلمة (نف ) المننثة فأتى الخبر مننثًا.
 وقوله تعالى :ﮋﯝﯞﯟﯠﯡﮊ [المنمنون .]53 :فقد روعي معنرىمذكرا.
كلمة (حزب) فأتى الخبر جمعًا
ً
 وفي الحدي « :ك ُّل ابن ندم َر ّطاء ،ورير ال َخ ّطائين الت ّوابون».
فهذه األمثلة تفيد استغراق كل فر ٍد من أفراد الجن .
 -2وإذا أضيل تلى معرفة ،فإن كانت مفردة أفاد استغراق عموم أجرزاء
هذا المفرد ،نحو :ك ُّل الر ُجل المذكور سليم ،أ كل أجزائه.

( )نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد  91الجزءان األوا والثاني.
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وفي الحدي « :ك ُّل المسلم على المسلم حرام ،د ُمه ومالُه وعرضه(.»)1
محاسب.
وإن كانت المعرفة عامة أفاد استغراق كل األفراد ،نحو :ك ُّل البَ َشر
َ
وإن كانت المعرفة معهود أفاد استغراق ك ِّل األفرراد المعهرودين ،نحرو
لطالب مخصوصين.
(أقبل ك ُّل الطالب) فهذا استغراق
ٍ
وحين إضافته إلى معرفة ،يجوز أن يراعى لفظ ( ُكر ّل) المفررد ،أو معنوى
المضاف إليه .ففي الحالة األولى ياال ً
مثمُ :ك ُّل الطالب نجوح .وفري الثانيرة
يقااُ :ك ُّل الطالب نجحوا.
 وقررد يكررون ( ُك ر ّل) للتكثيررر والمبالغررة دون الشررموا واإلحابررة وكمرراا




التعميم ،نحو قوله تعالى :ﮋﭿﮀﮁﮂﮃﮊ [يون .]22 :
ويجيء ( ُك ُّل) صفة ،نحو :هو العالِم ُك ُّل العالِم؛ أنت األمين ك ُّل األمين.
ويررأتي ( ُكر ُّل) قوكيودًا ،وال ينكررد برره إال مررا يقبررل التجزئررة ،فيكررون الزم
اإلضافة لف ًظا ،ويضاف حينئذ إلى الضمير ال االسم الظراهر .وال برد مرن
أن يسبقه المن َّكد الذ يطابقه الضمير فري اإلفرراد والترذكير وفروعهمرا:
فاحتفيت بهم كلِّهوم( .أضريف هنرا (كر ُّل)
ُ
نحو :حضر المدعوون كلُّهم،



إلى الضمير ،وتبع المن َّكد في إعرابه) .ونحو :قبضت الما َا كلَّه.
روت أصرردقائي و ُكلُّهووم حضووروا» جرراز أن تقرروا:
وإذا قلر َ
رت« :لقررد دعر ُ
«وكلُّهم حضر» .غير أنه في الجملة األولى ثمة احتمراا اجتمراعهم فري
الحضور ،واحتماا حضورهم فُرادى ،بخالف الجملة الثانيرة فإنهرا تفيرد
حضور ك ِّل واحد منهم منفردًا.

وح َسبه أو فيمن يلزمه أمره ،وما يفتخرر بره
( )1ال ِعرض :ما يُمدح ويُ َذ ُّم من اإلنسان في نفسه َ
اإلنسان من نسب أو شرف ،أو ما يصونه اإلنسان من نفسه أو سلفه ،أو َمرن يلزمره أمرره
كالزوجة والبنت .معجم اللغة العربية المعاصرة -أحمد مختار عمر.

- 64 -



ً
تعويضرا عرن المضراف إليره ال ُم َقردَّر،
وتذا دُطع ك ُّل) عن اإلضافة لف ًظا ،ين َّون
وذلك إذا سبقه كالم يمكن أن يعود إليه .ويجروز مراعراة لفظره (وهرو مفررد)
كقوله تعالى :ﮋﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮊ [البقرة.]285 :
وقولررره تعرررالى :ﮋﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﮊ [ق .]14 :كمرررا

يجوز مراعاة معناه كقولره تعرالى :ﮋﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﮊ
[البقررة ،]116 :وقوله :ﮋﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁﰂﰃﮊ [ي .]40 :
وحين يكون الخبر بصيغة المفرد (نمَ َن ،كر َّذب) فرالمعنى أن كرل واحرد
قام به على انفراد ،مثلُ :ك ٌّل حضررُ :كو ُّل واحر ٍد مرنهم حضرر .وحرين يكرون
الخبر بصيغة الجمع فالمعنى أنهم مجتمعو في الحدث ،مثلُ :ك ٌّل حضروا،
أ اجتمعوا في الحضور.
الخمصة:
 كلُّهم حضروا ،أ مجتمعين/فُرادى. كلُّهم حضر ،أ منفردين. ك ٌّل حضروا ،أ اجتمعوا في الحضور. -ك ٌّل حضر ،أ كل واحد منهم حضر منفردًا.

 -2مجيع
 -1جميع :أ -جماعة الناس .يقاا :جميع الناس مدع ّوون للعمل( ،جميع :مبتدأ).

 حضر جميع المدع ّوين (جميع :فاعل). حضر المدعوون جميعًا (جميعًا :حاا ألنها بمعنى :مجت ِمعين).ب -وقد تكون وص ًفا ،نحو :هذا رأ جميع :سديد.
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 -2تكررون (جميررع) من ّونررة ،نحررو قولرره تعررالى :ﮋﯼﯽﯾﮊ
[الشعراء ،]56 :أ مجتمعو

؛ وقوله تعالى :ﮋﯪﯫﯬﯭﯮﮊ [القمر:

 ]44أ مجتمعرررون ،وقولررره :ﮋﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﮊ [النررور ،]61 :أ مجتمعررين أو متفرررقين .وقولرره :ﮋﯗﯘ
ﯙﯚﯛﮊ [الحشر ،]14 :أ تحسبهم مجتمعين ،وهم متفرقون.
 -3جميع :من ألفاظ التوكيد المعنوي األصرلية السربعة( :ن َ ْفر  ،عَريْن،
ِكررالِ ،كلتررا ،ك ر ّل ،جميررع ،عا ّمررة) ،والثالثررة األريرررة هرري ألفوواظ الشوومول
واإلحاطة .وعند استعمالها للتوكيد ال ب َّد مون أ يسوباها المؤ َّكود( ،)1وين َّكرد
يصح افتراده ِح ًّسا أو ُحك ًما...وهي قتبع المؤ َّكد في إعرابه.
بها ك ُّل ما
ُّ
( )1هذا هو األصل المعتمد لدى أكثرية النحاة .ولكرن جراء فري «معجرم األغرال اللغويرة
المعاصرة» لمنلفه محمد العدناني في مادة (نف ) ما نقله عن األشرموني (ت نحرو 900ه)
القائل« :ال يلي العام َل شيء من ألفاظ التوكيد ،وهو على حاله فري التوكيرد ،إال جميعًرا
ومرررت
وعامَّةً مطل ًقا ،فتقوا :قام القومُ جميعُهم وعامَّتُهم ،ورأيرت جمريعَهم وعرامَّتَهم
ُ
بجمي ِعهم وعامَّتِهم».
وقاا الصبّان (ت 1206ه)« :قوله :وهرو علرى حالره فري التوكيرد ،أ مرن إفرادة
التقوية ورف ْ ِع االحتماا .واحترز بذلك عن نحو :بابت ن ْف ُ ٍ
عين عمرو ،فرإ ّن
زيد ،وف َ َقأ َ َ
الروح ،وبالعَين الباصرةُ ،فَلَيْسا على حالهما في التوكيد».
المرادَ بالنف
ُ
ولكن يقوا سيبويه (ت 180ه) في «الكتاب» « :84/2وإذا َ
ت)
ت (يريد ن َ َسبْ َ
أض ْف َ
قلت شا ِه ّي ،ت َ ُردُّ ما هو من ن ْف ِ الحرف وهو الهراء»( .يريرد مرن نفر أصرل
إلى شا ٍةَ ،
الكلمة ألن جمع شاة ِشياه).
وحكى سيبويه ً
الجبل مقابلي».
أيضا عن العربُ « :
ِ
نزلت بنف ِ الجبل ،ونف ُ
ويقوا ابن جني (ت  392ه) في الخصرائص  ،287/1مُع ِّقبًرا علرى قروا العررب
«تبًّا له»« :إن (له) متعلقة بنف تَبًّا» يريد بر تَبًّا ِ
نفسها.
وحسبنا االعتماد على هذين العمالقين سيبويه وابن جِ نّي ،في جواز تقديم (نف )
المن ِّكدة على المن َّكد!
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يقاا :جاء المدعوون جميعُهم ،أ كلُّهم.

قبضت الما َا جميعَه.
ُ

كما نرى ال بر ّد مرن اقصوال الضومير بألفراظ التوكيرد المعنرو ليربطهرا
بالمن َّكد .فإ ْن ف ُ ِقد الضرمير امتنرع إعرابهرا توكيردًا ،نحرو :حضرر المردعوون
جميعًا (جميعًا :حاا!).
 -4إن (جميع) المضافة إلى الضمير تكون توكيردًا بمعنرى ( ُكر ّل) .فرإذا
قلت( :أقبل الرجاا جميعُهم) كان المعنى أقبلوا كلُّهم ،ولري معنراه أقبلروا
مجتمعين ،فقد يكونون مجتمعين أو متفرقين.
فهناد فرق برين قولنرا( :أقبرل الرجراا جميعًرا) وقولنرا( :أقبرل الرجراا
جميعهم) ،فاألوا يحتمل معنيين:
أ -أن يكررون المعنررى أقبَلُرروا ُكلُّهررم ،نحررو قولرره تعررالى :ﮋﯻﯼﯽ
ﯾﮊ [النور.]31 :
والمعنى توبوا ُكلُّ ُكم ،ولي

معناه توبوا مجتمعين .وكذلك قوله :ﮋﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮊ [األعرررراف ]158 :أ ُكلِّ ُكرررم،
ولي

معناه مجتمعين.
ب -أن يكرررون المعنرررى أقبلررروا مجتمعرررين ،كقولررره تعرررالى :ﮋﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﮊ [النور.]61 :
أما الثاني (أقبل الرجاا جميعُهم) فال يكون إال بمعنى كلّهم.
الخالصة :الفرق بين (جميع) المتصلة بالضمير (جميعهم ،جميعنرا)...
و(جميع) المفردة ،أن المتصلة ال تكون إال توكيدًا بمعنى ( ُك ّل) والمفردة قد
تكون بمعنى ( ُك ّل) وقد تكون بمعنى (مجتمع) ،وقد تحتمرل المعنيرين معًرا،
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نحو قوله تعالى :ﮋﮜﮝﮞﮊ [األنعام.]22 :
فهذا يحتمل معنيين:
أ -أن يكون بمعنى ( ُك ّل) فيكون المعنى :ويوم نحشرهم كلَّهم.
ب -أن يكون بمعنى (مجتمع) فيكون المعنى :ويوم نحشرهم مجتمعين.
وقد يراد المعنيان معًرا ،أ يحشررهم كلَّهرم مجتمعرين :فبالعُردوا إلرى
المفردة كسب المعنيين معًا ،ولو قاا (ويوم نحشرهم جميعهم) ألفراد معنًرى
واحدًا فق .
فهذا من الفروق بين (كل) و(جميرع) :فرإن ًّ
(كرال) تفيرد العمروم وتردا
على ك ِّل فر ٍد حيثما وقعت وكيفما كانت ،وليست (جميع) كذلك.


أما (جميع) المضافة إلى اسم( ،نحو :على جميع الطرالب الحضرور

إلى المد َّرج المذكور فري السراعة الثامنرة) فتفيرد توكيرد الشرموا ،مرع أنهرا
سبقت «الطالب» المن َّكد عليهم ضرورةَ الحضور.
 -5قد تقع ألفاظ التوكيرد المعنرو معمولرةً لربعع العوامرل ،فتُعررب
بحسب مقتضى الكالم كما رأينا في الفقرة ( ،)1وذلك إذا لم ت ُ ْسبَق بمن َّكرد،
نحررو قولرره تعررالى :ﮋﭫﭬﭭﭮﭯﭰﮊ [األنعررام ،]54 :وقولرره
تعالى :ﮋﯿﰀﰁﰂﰃﮊ [مريم.]95 :
 -6استعمل العرب ألفا ًظا ألحقوها بألفراظ التوكيرد المعنرو األصرلية
الدالّة على الشموا وهي :أجم ُع (أجمعون/أجمعين) ،و َج ْمعاء ( ُج َم ُع).
والسنةُ جمعاء.
يقاا :مضى العامُ أجم ُعَّ ،
وقاا تعالى :ﮋﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﮊ [البقرة.]161 :
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ويقاا :حضر الضيوفُ أجمعون.
ِ
الزائرات ُج َم َع.
ويقاا :استقبلت


أجم ُع :اسم معرفة ين ِّكرد االسر َم المعرفرة ،نحرو قولرك :هرذا مالُرك

أجم ُع .وهو ال ينصرف ومننثه جمعاء .والشاهد على أنره معرفرة أنره ال يتبرع
نكرة أبدًا.


صلَّوا قعودًا أجمعون.
ويُجمع فيقاا :عند إروانُك وقد َ

قاا تعالى :ﮋﰖﰗﰘﰙﮊ [ص.]82 :
سمعت الخطباءَ أجمعين.
ُ
ويقاا:
وهو لي

ررا ،نحرو:
بصفة ،إذ لو كان صفةً ما َس ِل َم جمعُه ،ولكران َّ
مكس ً

أحمر و ُح ْم ٍر.
 جمعاء :اسم معرفة لي بصرفة ألن َج ْمعهرا ( ُج َمر ُع) غيرر منر َّون وال
ً
رع) ألن
مصروف .وهو معدوا عن (جمعاوات) وال يكون معدوال عن ( ُج ْم ٍ
كأحمر و ُح ْم ٍر.
(أجم َع) لي بوصف فيكون
َ
وأعجبني ال ُ
ب ُج َم ُع.
نقلت المحاضرة جمعاء.
ُ
 يقاا:
خ َط ُ
قاا أبو علي( :)1باب (أجمع وجمعاء) و(أكتع وكتعراء) ومرا يتبرع ذلرك
من بقيّته ،إنما هو اتفاق وتوارد وقع في اللغة على غير ما كان في وزنه منهرا،
ألن باب أفعل وفعالء إنما هو للصفات ،وجميعها يجيء علرى هرذا الوضرع
ٍ
نكرات ،نحو أحمر وحمراء ،وأصفر وصفراء ،وهذا ونح ُوه صفات نكررات.
فاسمان معرفتان ليسرا ِ
بصر َفتين ،وإنمرا ذلرك اتفراق وقرع
أما أجمع وجمعاء ْ
لهذه الكلمة المن َّكد بها.
( )1هو أبو علي الفارسي (377-288ه) إمام عصره في النحو واللغة.
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مالحظتان:
 -1قد يراد تأكيد التوكيد وتقويته ،فيُنتى بكلمرة (كر ّل) وبعردها إحردى
حسرب الحراا  :-أجمرع ،أو جمعراء ،أو أجمعرون ،أو
أربع كلمات  -على َ
ُج َم ُع ،نحو:
 مضى العا ُم كلُّه أجم ُع ،والسنةُ كلُّها جمعاء.قاا تعالى :ﮋﯶﯷﯸﯹﮊ [الحجر.]30 :
ِ
الزائرات كلَّهن ُج َم َع.
واستقبلت
ُ
 حضر المدعوون كلُّهم أجمعون، -2قد تُزاد الباء في كلمتي (ن َ ْف
نفسره أو ِ
رر لف ًظرا وتكرون فري محرل رفرع أو نصرب تَبَعًرا
بنفسره ،فتُ َ
المدير ُ
ج ُّ
ُ
و َعيْن) حين ينكد بهما ،فيقاا :قابلني

للم َن َّكد .ويقاا :جاء القو ُم جميعُهم وبأ ْج َم ِعهم.
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َتغ َُّي ُر معنى الكلمة َتغ َُّيرِ لفظها

()

في لغتنا العربية كلمات كثيرة يمكن أن يُن َط َق بكل منها علرى وجهرين أو
معنى مختلف عن معنى الوجه اخررر .ومرن المال َحر أن
ثالثة .ولك ِّل وج ٍه
ً
هذه الحقيقة تَغيب عرن بعرع الخطبراء والمرذيعين  -فينطرق الواحرد مرنهم
ِ
بعرع
يالح الغلر َ فيهرا
الكلمة باللف المغاير للمعنى الذ يريده ،ولك ْن
ُ
المستمعين ،فتنخفع «أسهم المتحدث»...
جمعت في هذه الصرفحة عرددًا مرن هرذا الصرنف مرن الكلمرات،
ُ
وقد
بعع من يَ َّطلع عليها.
عسى أن يُفيد منها
ُ

القسم األول :أ رز ما َعلِقَ الذاكرة من الكالم املتداول

 ال َغيْبَة :ال ِغياب ،وهي من مصادر فِعل «غاب» تقوا :غاب يَغيرب َغيْبًرا و َغيْبرةً
و َغيبوبةً وغيابًا :رالف َش ِهد و َح َ

ضر .ومما تغيَّر معناه بتغيُّر لفظه:
ال ِغيْبة :أن يُذ َكر من وراء اإلنسان عُيوبُهُ التي يستُرها ويَ ُسو ُ هُ ِذكرها.
ررد أررراد بمررا يَكررره» .وهرري مررن
وفرري الحرردي « :ال ِغيبررةِ :ذكر ُ
والسن َّ ِة النبوية.
حرمات في القرنن الكريم ُّ
ال ُم َّ

 ال َف ُطور :ما يُف ِطر عليره الصرائم بعرد غرروب الشرم  .أو مرا يتنرا َوا مرن
الطعام في الصباح .وال ُف ُطور :تناوا الصرائم بعامره بعرد غرروب الشرم ،
وتناوا الطعام األوا في الصباح.
ال ُفطور :جم ُع (ال ُف ْطر) :بائفة من الال زهريات رالية من الكلوروفيل.
( )نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد  91الجزءان الثال والرابع.
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 العَشا  :بعام الع َِش ّي.
يقاا :تناولنا العَشاء،

وكذلك :تناولنا ال َغداء.

وال يقاا :تناولنا بعام العشاء،

وال يقاا :تناولنا بعام الغداء.

ال ِعشا  :أوا ظالم الليل ،أو من صالة المغررب إلرى ال َعتَ َمرة .وال ِعشراءان:
ال َمغرب وال ِعشاء.
 مُ ْ
أرلرص هلل الردين :تررد
صرهُ .يقراا:
َ
صهُ=رلَّ َ
خلِص :اسم فاعل من أ ْرلَ َ
ح َ
ضها لره رالصرة ال
الرياء فيه ،فهو مخ ِلص .أرلص له النصيحة :مَ َ
يَشوبُها شيء .وفي التنزيرل العزيرز :ﮋﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮊ [ال ُّز َمر .]2 :ولهذا الفعل َم ٍ

عان أررى.
صه :ارتاره ومَيَّزَه عرن غيرره فهرو مُ ْ
مُ ْ
خلَرص.
خلَص :اسم مفعوا من أ َ ْرلَ َ
وفي التنزيل العزيز :ﮋﰑﰒﰓﰔﰕﰖﮊ [مريم.]51 :

 العَدا  :مصدر عدا عليهَ :ع ْد ًوا وعَداءً :ظلمه وتجاوز الحدّ.

ال ِعدا  :مصدر عاداه معاداةً و ِعداءً :راصمه وكان عد َّوه.

الس ْو  :ك ّل ما يَ ُغ ُّم اإلنسان وك ّل ما يَ ْقبُح ،وهو اسم جامع لآلفات.
ُّ 
السو  :مصدر َساءَهُ (أ فِ ْع ُل ما يُ ُك َره) ويستعمل مضافًا إليه ما يُراد ذمُّه.
َّ
ياال :هذا جلي ُ َس ْوء ،وياال :هذا َر ُجل َس ْوء :هذا رجل قبيح َسيِّئ.

 ال َايْدَُ :حبْل ونَح ُوهُ يُجعَل في ِرجل الدابة وغيرها فيمسكها،
ياال :قَيد من حديد .وله مع ٍ
َان أررى.
ال ِايْدُ :ال َق ْد ُر والمقدار ،يقاا :بينهما قِيْ ُد ُرمْح.
وياال :لم يتزحزح عن رأيه قِيْ َد َشعْرة/أُن ْ ُملَة!
وال يقاا :قَيْ َد شعرة بفتح القاف!!
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 ال َف ْر َحة :ال َم َس َّرة والبشرى.

ال َف ِر َحة :منن ال َف ِر ِح :الشاعر بالسرور والبهجة.
الضياع :مصدر ضاد يَضيع َ
َّ 

ضياعًا :ف ُ ِق َد وأُه ِمل.
الضياع :جمع َّ
ِّ
الضيْعة :األرض ال ُم ِغلَّة ،والضريْعة :العمرل النرافع ال ُمرربح
كالتجارة والصناعة وغيرهما من ِ

الح َرف ...وجمع «ضائع».

الصغار :جمع صغير.
ِّ 
صغا ًر ا :رضي بال ُّذ ِّا والضَر عَة ،فهرو صراغر
ص ُغر َ
ص ُغر ي َ ْ
الصغار :مصدر َ
َّ
ص َغرة وصاغرون.
(ج) َ
ضن (مصدر ت َ َو َّ
 ال ُوضو  :التَّ َو ُّ
ضأ).
التوضن .ال ُمتَ َو َّ
ُّ
ض ْو  :الماء يُ َّ
ال َو ُ
ضأ :المكان المخصص
توضأ به ،واسم يقوم مقام
لل ُوضوء في المساجد .ومن الخطأ أن يقاا عنه :ال َم ْوضأ أو ال ُم َو ّ
ضأ!
 ال َعبْر  :ال َّدمْعَة.
التّعاظ وا ِ
ال ِعبر  :ا ِ
العتبار بما مضى.
 ال ِفنا  :الساحة في الدار أو بجانبها.
ال َفنا  :مصدر فَنِ َي يَ ْفنى فَناءً :بادَ وانتهى وجوده.
 ال َم َّد  :عالمة تُجعَل على الهمزة الممدودة هكذا ~.
ال ُم َّد  :مقدار من الزمان يقع على القليل والكثير.
رسل في عمل معيَّن منقت ،منها بَعثة سياسية وبَعثة دراسية...
 البَعثة :هيئة ت ُ َ
حر ِّل هرذه
البِعثة :مصدر بَعثه يب َعثُره ب َ ْعثًرا وبِعْثرةً ،نحرو :إ َّن بِ ْعثَترك أرراد ل ِ َ
المشكلة كان ارتيا ًرا موف ًقا.
جلْسة :مَ َّرة الجلوس.
 ال َ
الجِ لسة :اسم الهيئة من فِعل َجلَ  ،يقااَ :جلَ َ جِ لسة المتكبّر.
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 البِ ُّر :الخير ،والفناد .مصدر فعل ب َ َّر يَبَ ُّر بِ ًّرا.
ب القمح ،وابن ب ُ َّرة :ال ُ
خبز.
البُ ُّرَ :ح ُّ
البَ ُّر :ما انبس من سطح األرض ولم يُغ ِّطه الماء.
والبَ ُّر :اسم من أسماء اهلل تعالى.
والبَ ُّر بوالديه :المحسن إليهما.
ح ْمل :مصدر َح َم َل يح ِم ُل ،وله مَ ٍ

عان أررى.
 ال َ
ِ
الح ْمل :ما يُح َمل على ال َّظهر ونحوه.
ح َمل :الصغير من الضأن.
ال َ

 ال َعيْن :عضو اإلبصار لإلنسان وغيره من الحيوان.
ال ِعيْن :جمع األ َ ْعيَن وال َعيْناء .واأل َ ْعيَ ُن :واس ُع العين بيِّن العين.

الس ْمفُ :س ْمك الشيءِ :غلَ ُظه وثخانته.
ُّ 
الس ْمف :السقف ،والقامة من كل شيء .وفري التنزيرل العزيرز :ﮋﮊﮋ
َّ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮊ [النازعررات .]28-27 :أ جعلهررا
عالية البناء مستوية األرجاء.
ودال الفرزد :
إ ّن الررذ َس ر َم َ
ك السررماءَ بَنررى لنررا بيتًررررا دعائ ُمرررره أعرررر ُّز وأبررررو ُا

 ال ُم ْهر :الصغير من الخيل.



صدَاق المرأة :ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج.
ال َم ْهرَ :

حصون األعماا.
السافر ،ومن معانيه واحد المالئكة الذين يُ ُ
الس َف َر  :جمع ّ
َّ 
السفر.
المرة من َّ
َّ
الس ْف َر َّ :
ً
وأيضا المائدة وما عليها من الطعام.
السفر  :بعام يُصنع للمسافر.
ُّ
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 ال َّطعْم :ما تدركه حاسة الذوق من بعام أو شراب (كالحالوة والمرارة و.)...
للس َمك وغيرره الصرطياده .ويطلرق مجرا ًزا علرى كرل مرا
ال ُّط ْع ُم :ما يُلقى َّ
يُتوصل به إلى شيء ،كالرشوة والهبة والهدية.
 ال َغ ُر ْور :ك ُّل ما َغ َّر اإلنسان من ٍ
ماا أو جا ٍه أو شهوة ،أو إنسان ،أو شيطا .
رر ْور:
وفي التنزيل العزيز :ﮋﮗﮘﮙﮊ [الحديرد .]14 :وال َغ ُ

ما يُتَ َغ ْر َغر به من األدوية.
ال ُغ ُر ْور :مصدر َغ َّر فالنًا يَ ُغ ُّره َغ ًّرا و ُغ ُرو ًرا :ردعه وأ ْب َمعه بالبابل.
انخداد المرء بنفسه وإعجابه بها ورضاه عنها .التكبُّ ُر واالرتياا.

الس ْكر :ما يُ َس ُّد به مجرى الماء (كالنهر ونحوه).
ِّ 
الس ْكر :غيبوية العقل وارتالبه من الشراب ال ُم ْس ِكر.
ُّ

شهرا ،وهي إما قمرية أو شمسية.
َّ 
السنَة :اثنا ع ََشر ً
السنة :النُّعاس :فُتُ ْور يتقدّم النوم.
ِّ
ِ 

الحبْ ُر :ال ِمدادُ يكتب به( .ج) أحبار و ُحبُور؛ والعالِم.
حبْر :العالِم( .ج) أحبار و ُحبُور.
ال َ

القسم الثاني :ما اخرت ُت ُ من كتاب قُطرب

()1

من أصل ( )32كلمة مثلثة اللف  ،ول ُكل معنى..

 )1ال ُمثَلَّ ُ في اللغة ،ألبي علي محمد بن المستنير المعروف ب ُق ْط ُرب (ت بعد 210ه) .ترح.
عدنان عمر الخطيب .الطبعة األولى 2016 -م -دار الماجد ودار العصرماء .وفري هرذا
الكتاب لكل معنى للكلمة شاهد ِشعر  .وهناد كتاب أوسرع مرن هرذا بكثيرر :إذ يضرم
 /2131/كلمة مُثَلَّثَة ،عنوانه :إكماا اإلعالم بتثلي الكالم -تأليف :محمد برن عبرد اهلل برن
مالك الجيراني (ت 672ه) مكتبرة المردني للطبرع والنشرر والتوزيرع .الطبعرة األولرى-
1404ه 1984 -م .جدة  -المملكة العربية السعودية.
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السمم :بالفتح ،التحية بين الناس.
َّ 
السمم :بالكسر ،الحجارة ،واحدها َس ِلمة.
ِّ
السمم :بالضم ،عظام األصابع بين كل َم ْف ِصلَين.
ُّ

 ال َكمم :كالم الناس بينهم.
ِ
الكمم :الجراحات ،واحدها َكلْم.
ال ُكمم :األرض الصلبة ،فيها الحصى والحجارة.

حلُ َم في النوم.
َ حلَ َم :أن يَ ْ
َحلِ َم :من َحلْ ِم األديم وفساده.
َحلُ َم :من ِ
الحلْم واالحتماا.

ج ُر :مُقدَّم القميص.
ح ْ
 ال َ
ِ
ج ُر :العقل.
الح ْ
جر :اسم َر ُجل.
ُح ْ
َّ 

ب!
الش ْرب :القوم يشربون ،و ُه ُم النَّدامى؛ ومصدر َش ِر َ
ِّ
الش ْرب :الماء بِعَينه ومَ ِ
وضعُه.
الشرب :مصدر َش ِرب ْ
ُّ
يش َرب ُش ْربًا.
ً
وأيضررا الصرريحة .وفرري التنزيررل العزيررز:
ور  :الجماعررة مررن النرراس.
َّ 
الصو َّ

ﮋﰄﰅﰆﰇﮊ [الذاريات.]29 :
الص َّر  :الليلة الباردة.
ِّ
الص َّر ِ :
ص ُّر فيها الشيء.
الخرقة يُ َ
ُّ

الس ْا ُ  :الثلج.
َّ 
أيضا عينُها .وقد يكرون ً
السا  :ما يسق من النار ،وهو ً
رل
ِّ
الر ْم ِ
أيضرا مرن َّ
الذ يتصل باللِّوى (أ بما استر َّ
ق من الرمل).
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دال امرؤ الايس:
حبيرب ومَن ْ ِ
قِفا نَبْ ِ
رزا بِ ِس ْق ِ اللِّوى بين الدَّروا فَحومَ ِل
ك من ذكرى
ٍ
الس ْا  :الول ُد يسق من بطن أمه 
مستبين الخلق لغير تمام.
ُّ 
 األَمَّةَّ :

جة التي تبلل أمَّ الرأس (أ الدماغ).
الش َّ
ِ
صب.
اإلمَّة :النِّعمة
والخ ْ
األ ُ َّمة :الجماعة من الناس.

ج ْو ُر (ال ُّظلْ ُم).
 ال َا ْس  :ال َ
ال ِا ْس  :العدا.
خر به؛ (عُود هند ّ يُجعَل في البَ ُ
ال ُا ْس  :ما يُتَبَ َّ
خ ْور والدواء).

 ال َا َّمة :ما يَ ْقتَ ُّم ُه األسد ،أ  :ما يَطلبه ليأكلَه.
ال ِا َّمة :أعلى ك ِّل شيء.
ال ُق َّمة :ال َم ْزبَلة.

 الع َْرفِ :ريْ ُح العُود.
ال ِع ْرف :الصبر عند المصيبة.
العُرف :المعروف.
ت ً
جدُّ :أبو األب وأبو األ ُ ّم ،وهو البَ ْ
أيضا ،وهو َجالا اهلل تعالى و َع َظمتُرهُ.
خ ُ
 ال َ

[الجن.]3 :
وفي التنزيل العزيز :ﮋﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﮊ
ّ
ِ
محسرن جردًّا:
الجِ دُّ :نقيع الهزْا ،وهو االجتهاد في األمر .يقراا :فرالن
بلل الغاية في اإلحسان (المعجم الوسي ).
جدُّ :البئر القديمة .وجانب الشيءُ .ج ُّد النهرِ :ض َّفتُهُ وشابئه.
ال ُ

 ال َكم :مَهمو ًزا (ال َكأل) ومَقصو ًرا (الكال) :النّبْت.
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الكم :جمع ِكالءة ،وهي ِ
ِ
الح ْف ُ :كوني بخي ٍر في ِكال ٍء و ِغبْط ٍة...
ال ُكلَى :جمع ُكلْيَة.

حمام :الطير المعروف.
 ال َ
ِ

الحمام :الموت.

حمام في شعر الخنساء).
حصين بن ال ُ
حمام :اسم َر ُجل( :ال ُ
ال ُ
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رَضِ َي عن  ،رَضِيَ علي

() 

جا في معاجم اللغة:


ورضيت به ِر ً
ضا (و ِرضوانًا و َمرضاةً) :استحسنتُه ومالت
ُ
َر ِضيْ ُ
ت الشيءَ
ِ
ْت به (رالف ِ
ت عليه).
وسخ ْط ُ
سخ ْطتُه
نفسي إليه ،قبِلْتُه ،ا ْرترتُه ،قَنِع ُ



وفي الدعاء المأثور :اللهم إني أعوذ برضاد من َس َ
خ ِطك.



أما الرضا فهو مصدر ٍ
ثان للفعل راضيتُ ُه مراضاةً ورضاءً ،أ  :وافقتُر ُه
ومعنى.
موافقة و ِوفاقًا ،وزن ًا
ً



رضيت عن زي ٍد ورضيت عليه (لغة ألهل الحجاز).
ُ

حيْف ال ُع َقيْلي:
قاا الشاعر األمو ال ُق َ
إذا ِ
ررر اهللِ أعجبنرري رضرراها
ري بنررو ق ُ َش ريْر
رض ريَ ْ
ل َ َع ْم ُ
ت علر َّ
يت عنّي ،ووجه ذلك أنه إذا ِ
أرادِ :
عطفرت عليره وأقبلرت
ْ
يت عنوه،
رض ْ
رض ْ
عليه ،ولرذلك اسرتعمل (علرى) فري موضرع (عرن) .قراا ِ
الكسرائي« :ل َ ّمرا كران
رضيت بر (على) َح ْم ً
ِ
وم للشوي ِ علوى نايضوه،
ْ
طت) َعدَّى
(س ِخ ْ
(رض ْ
يت) ِض َّد َ
كما يُحمل على نظيره» .ومن المعلوم أنره يقرااِ :
سرخ عليوهَ :ك ِرهَر ُه وغضرب
عليه ولم يَ ْر َ
ضه .ويقاا :هو قريب منّا وهو بعيد منّا (ويقاا :بعيد عنّا).


قاا أبو البقاء (صاحب الكليّات)« :ي ّطرد لف (على) بمعنى (عرن)
ٍ
علري،
علري ،رضري
علي ،استحاا
بعد
ّ
ّ
علي ،ب َ ُع َد ّ
ألفاظ هيَ :ر ِف َي ّ
علي».
غضب ّ

( )نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد  92الجزءان األوا والثاني.
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رضيَهُ لألمر :رنه ً
ِ
أهال له.

 وفي التنزيل العزيز وردت مادة (ر ض ) ومشتقاتها  66مرة.
معراني عرد ٍد مرن اخيرات كمرا أوردهرا «معجرم ألفراظ القررنن
نقلرت
ُ
وقد
َ
الكريم» الذ أعدّه مجمع القاهرة.
قررراا تعرررالى :ﮋﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ارترت لكم اإلسال َم دينًا.
ﮄﮅﮆﮊ [المائدة :]3 :المعنى
ُ
ﮋﮱﯓﯔﯕﮊ [النمل :]19 :تتقبَّلُهُ وتُج ِز ُا ثوابه.
نفسا بها.
ﮋﮣﮤﮥﮦﮊ [البقرة :]144 :تُحبّها وتطيب ً
ﮋﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮊ [البقرةِ :]282 :م ّمن تخترارون
من الشهداء.
ﮋﭼﭽﭾﭿﮊ [الحج :]59 :يُحبّونَه وتطيب نفوسهم به.
ب.
ﮋﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﮊ [النساء :]108 :ما ال يَ ْقبل أو يُ ِح ّ
ﮋﮈﮉﮊﮋﮌﮊ [التوبة :]96 :لِتَودُّوهم.
ﮋﰎﰏﰐﰑﰒﰓﮊ [المائرردة :]119 :أجررزا لهررم ثررواب مررا عملرروا،
وبابت نفوسهم بما أعطاهم.
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﮊ [البقرة :]120 :ترضى عنك
اليهود :يُحبونك ويَودّونك.
ﮋﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ [التوبة :]38 :قنِ ْعتُم بها وارترتموها.
ﮋﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮊ [التوبة :]58 :إن أُعطوا منها قنِعُوا وارتاحوا.
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ض ،كمرا يقراا :هرذا
رر ٍ
ولقائل أن يقوا :هل يجروز أن يقراا :هرذا العمرل ُم ْ
ضي»  -بفتح المريم وتشرديد
ضي؟ نعم .لك أن تقوا ذلك :على أ ّن «مَ ْر ّ
العمل مَ ْر ٌّ
ري عنرره أو برره؛
ري» ،ومعنرراهُ :ر ِضر َ
اليرراء  -اسررم مفعرروا مررن الفعررل الثالثرري « َر ِضر َ
ض»  -بض ّم الميم وتنوين الضراد  ،-وهرو اسرم منقروص أصرله «مُ ْرضري»
و«مُ ْر ٍ
ُح ِذفت يا ه؛ ألنه نكرة منر ّون = اسر ُم فاعرل مرن الفعرل الثالثري المزيرد برالهمزة
«أرضى يُرضي فالنًا» ،ومعناه أنّه جعل المفعوا به راضيًا عنه ،أو راضيًا بأم ٍر ما.
ض» أو
رر ٍ
ضي» بإزاء «مُ ْر ٍ
ض» ليست إشعا ًرا بِ َمن ْع «مُ ْ
وكثرة استعماا «مَ ْر ّ
نبزه .وقد ورد استعماله في كالم بعع القدماء .ومن ذلك:
الرومي (ت 283ه):
 قوا ابنّ
ض وأدنررراه ُمقنررر ُع
ال تسرررألني فررري هرررواد زيرررادة
رررر ٍ
فأيسرررره ُم ْ
ُ
 قوا ابن دريد (321ه) في كتابه (االشتقاق « :)154ال ُم ْعتِب :ال ُم ْرضي»(.)1 قوا عماد الدين األصفهاني (ت 597ه):ِ
سررخ
إمررام لرره مررا يُسررخ اهلل مُ

ض
رر ٍ
غير مرا يُرضري اإللرهَ لره مُ ْ
وما ُ

 قوا الصاحب شرف الدين األنصار (ت 662ه):وال ترضَ بالخلق الذميم ،فلم أجرد

مفيررردًا رضرررا كرررال ُ
خلُق ال ُم ْرضررري

حة إسناد الفعل «أرضرى يُرضري»
ثم إ ّن من المناسب هنا التنبيه على ص ّ
( )1جاء في معاجم اللغة:
ً
 عاتَبَهُ ِعتابًا ومعاتبة :المَهُ.ت فالنًا إعتابًا:
 أ ْعتَبْ ُورجعت إلى ما أرضاه عني.
ُ
علي من أجله،
ُ
-1
تركت ما كان يَجِ ُد ّ
رجعت إلى مَ َس َّرتهِ.
ُ
 -2أعطيته ال ُعتْبى:
 ال ُعتْبى :اسم على فُعْلى ،يوضع موضع اإلعتاب ،وهو الرجود عرن اإلسراءة إلرى موايرضى العاتب.
 وجاء في دعاء النبي عليه الصالة والسالم حين أساء إليه أهل «الطرائف» ،وهرو يخابربَربّه ع ّز وج ّل...« :لك العُتبى حتى ترضى» أ سأفعل ما تشاء حتى ترضى عني.

- 81 -

إلى غير العاقل من شيء وما يجر مجراه ،رالفًرا لمرا ذهرب إليره الردكتور
مصطفى جواد في كتابره (قرل وال تقرل) ِمرن مَنْرع ذلرك وتغليطره .وشرواهد
إسناده إلى غير العاقل في كالم العرب كثيرة .ومنها:
الرب».
النبي ﷺ« :
القلب يحزن والعين تدمع ،وال نقوا ّإال ما يُرضي ّ
ُ
 قوا ّرر ال يُرضريه مرن
 قوا يزيد بن المهلّب« :إيّاد وأعراض الرجراا ،فرإ ّن ال ُح ّ
عرضه شيء.»...
فتحر الخير بجهدد ،وال تكرره سرخ
 قولهم« :رضا الناس غاية ال تُدرد،َّ
من يُرضيه البابل».
 قوا أبي الطيب المتنبي:بررررد لررري
غيرررر ارتيرررار قبِلرررت َّ
َ

والجررود يُرضرري األ ُ ُس رودَ بررالجِ ِ
يف

حح فرري سررنة
هررذا ،وقررد أحسررن مجمررع اللغررة العربيررة بدمشررق ،إذ صر ّ
ض»
وقرر ص ّ
رر ٍ
حة استعماا اسم الفاعل «مُ ْ
2019م هذا االستعماا بوجهيه؛ َ
ض ،والعمرل
رر ٍ
مسندًا إلى غير العاقل ،أو متعلّ ًقرا بره فري نحرو :هرذا عمرل مُ ْ
ال ُم ْر ِضي وراءه التزام صحيح.
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(ما) و (ال) النافيتان
() 
والفروق ينهما
األدا ما) على اثني عشر وجهاً ،منها:
(ما) النافية ،واالستفهامية ،والموصولية (بمعنرى الرذ ) ،والتعجبيرة...
وبمعنى ( َمرن) للتفخريم ،كقولره تعرالى :ﮋﮞﮟﮠﮡﮊ [الليرل :]3 :أ
القادر العظيم القدرة الذ ق َ ِد َر علرى رلرق الرذكر واألنثرى مرن مراء واحرد.
وقولرررره تعررررالى :ﮋﯝﯞﯟﯠﮊ [نا عمررررران .]36 :قرررراا اإلمررررام
الزمخشر في الكشاف في تفسير هذه اخية« :قعظيمواً لمولودهرا ،وتجهريالً
لها بق ْد ِر ما وهب لها منه ،والمقصود بر (مرا) السريدة مرريم أم سريدنا عيسرى
عليه السالم» .لذا يقاا  -عند الحدي عن ر ُجل عظيم  :-وهو ما هو!
 -1إن (ال) يمكن أن قعمل عمل ليس) بلغة أهل الحجاز .قاا الشاعر:
ت َ َع َّز فرال شريء علرى األرض باقيراً وال َو َزر ممرررا قضرررى اهلل واقيرررا

عتصم).
( ال َو َزر :الملجأ وال ُم َ
فهي تدرل على المبتدأ والخبر ،فترفع المبتدأ (الذ يصير اسمها) وتنصرب
الخبر (الذ يسمى ربرها) .وهري  -عاملرةً ومهملرةً  -تنفري الجرن

برجحران؛

ألن النكرة في سياق النفي تع ّم ،ما لم يقترن الكرالم بقيرد داا علرى نفري الواحرد،
كقولك :ال رجل في الدار بل رجالن.
( )نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد  92الجزءان الثال والرابع.
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( -2ال) النافية للجنس قعمل عمول ت َّ ،فهري تردرل علرى المبتردأ والخبرر،
فتنصب المبتدأ الذ يصير اسمها ،ويكون مبنيّاً على الفتح فري محرل نصرب ،إال
إذا كرران مضررافاً أو شرربيهاً بالمضرراف( ،)1وترفررع الخبررر (الررذ يسررمى ربرهررا).
ومعناها نفي جونس موا بعودها المتصرل بهرا ،نحرو :ﮋﭕﭖﭗﭘﮊ [البقررة ،]2 :و(ال
ر ُج َل في الدار) .فهذا يعني نفي وجود جنس الرجال ،أ ّما (ال رجل فري الردار) (ال
هنا = لي ) فهذا نفي وجود رجل واحد .وربما كان هناد رجالن أو رجاا.
نص في نفوي
ولكن يقاا أيضاً( :ما من
رجل في الدار) .وكلتا العبارتين ٌّ
ٍ
الجنس ،فما الفرق بينهما؟
رجل
العبارة المنفية بر (ال) جواب لسناا حاصل أو مقدَّر هو( :هل من
ٍ
في الدار)؟ وهذا الجواب يكون إعالماً للمخابب بما لم يكن يعلرم  ،أو مرا
نُزِّا هذه المنزلة .أما العبارة المنفية بر (ما) فهي ردٌّ على ٍ
وقصحيح ظ ّن.
دول
ُ
( -3ال) تفيد النفي ،وتعطف بشرو ثالثة:
أ -أن يتقدمها تثبات ،نحو (أقبل زيد ال عمرو) ،أو أمر ،نحرو (أرسر ْل
سررعيداً ال رالررداً) ،أو دعووا  ،نحررو (غفررر اهلل لررك ال سررارقِك) أو
قحضيض ،نحو ّ
(هال تكرم سعداً ال مازنراً) ،أو ق َ َمون ،نحرو( :ليرت
لي بستاناً ال حديقةً).
بّ -أال تقترن بعابف ،فإذا قلت( :ما جاء سليم وال رالد) كانت الرواو
هي العابفة و(ال) زائدة لتوكيد النفي.
جر -أن يتغاير متعابفاها نحو (أقبل رجل ال امرأة) بخالف (أقبلت هند
ال امرأة)؛ ألن هند امرأة!
ٍ
فحينئذ يصبح معرباً ،نحو :ال َر ُجلَي َشر محبوبان؛ ال قبيحاً ُرلُ ُقه ممدوح.
()1
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 -4وتدرل (ال) على المعارف فيجب تهمالها وقكرارها ،وذلرك نحرو
قولرره تعررالى :ﮋﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃﮊ [ي  ،]40 :ونحو( :ال محمد حاضر وال رالرد مسرافر)؛ وذلرك
ألنها عند ذاد ال يراد بها إال إشراد أكثر من برف في النفي ،كأن يقروا لرك
قائل( :رالد كاتب وإبرراهيم شراعر) ،فتقروا( :ال رالرد كاترب وال إبرراهيم
جمل.
شاعر) .وهذا من باب دخولها على ال ُ
 -5وقد تدرل (ال) على األسما المفرد  ،وهري العابفرة ،نحرو (جراء
محمد ال رالد) ،وتدرل على الخبر نحو( :هو ال شاعر وال كاترب) ،وعلرى
النعت نحو قوله تعالى :ﮋﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﮊ [الواقعة،]44-43 :
وقولررره :ﮋﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮊ [الواقعرررة ،]33-32 :وعلرررى
(جئت ال مسرعاً وال مبطئاً).
ُ
الحال ،نحو
وال تقع (ما) في هذه المواضع األربعة ،فال يقاا (جاء محمد ما رالد)!
ونالحر عنررد درولهررا علررى المعرفررة والخبررر والنعررت والحرراا أنرره يجووب
قكرارها ،ألن المراد حينئرذ هرو نفري أكثرر مرن حالرة .فرإذا أريرد نفري حالرة
غيرر
غيرر كرريم)( ،هرذه فاكهرة ُ
واحدة ،تُستعمل (غيرر) فيقراا( :هرو رجرل ُ
غير راكب).
ناضجة)( ،رأيت سعيداً َ
 -6ومن أقسام (ال) النافية (ال) المعترضة بين الجرار والمجررور ،نحرو
ِ
و(غضب من ال شيء).
(جئت بال زاد)
 -7وتدرل (ال) على الفعل المضارع ،فال تُقيّده برزمن علرى األرجرح،
ويرى النحاة أنها تخلِّصه لالستقباا.
والحررق أنهررا قررد قكووو للحووال ،كقولرره تعررالى :ﮋﮡﮢﮣﮤﮊ
[الصافات ،]92 :وكقولك :ال أدر  ،لمن سألك عن شيء تجهله.
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وقد قكو لمستابال ،نحو قوله تعرالى :ﮋﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﮊ [البقرة.]174 :
وقد قكو

لمسوتمرار ،كقولره تعرالى :ﮋﮫﮬﮭﮮﮯﮊ [البقررة:

 ،]255وقولررره :ﮋﯗﯘﯙﯚﯛﯜﮊ [البقررررة ،]286 :وكقولرررك:
فالن ال يُريح وال يستريح .وتقع جواباً للقسم ،كقولره تعرالى :ﮋﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﮊ [النساء.]65 :
 -8وال تدرل (ال) على الفعل الماضي إلفاد النفي مفرردة ،فرال يقراا:
(ال جاء فالن) بل (مرا جراء فرالن) ،برل حرين تردرل علرى الماضري يجوب
قكرارها نحو قوله تعالى :ﮋﮂﮃﮄﮅﮊ [القيامرة ،]31 :ونحرو قولرك( :ال
ضراً) تال في حالتين:
َجلَ َ
ب ريراً وال دفع ّ
فعلرت
ُ
أ -إذا كان المراد االمتناع عن الفعل فوي المسوتابل ،نحرو( :واهلل ال
قركت النادر َ ولرو
ُ
ذلك أبداً) .و ُر ِو َ عن الجاح أنه قاا ...( :واهلل ال
قتلتني في الدنيا وأدرلتني النار في اخرررة) .وقراا األعرابري للخليفرة
معاوية الذ نبّهره إلرى الشرعرة فري لُقمتره :واهلل ال آكلتُوف بعرد اليروم!
وكتب قاضي البصرة س ّوار بن عبد اهلل إلى الخليفة العباسي أبري جعفرر
المنصور الذ بلب منه أن يُخرج أرضاً (متنازعاً عليها) من يد فرالن
التاجر ويدفعها إلى فالن القائد« :واهللِ الذ ال إلره إال هرو ال أَخر ْجتُهوا
من يد فالن التاجر إال بحقّ!».
نسيت ذلك اليوم أبداً!» بوق الحمامرة
ُ
* وكقوا أحدهم« :ف َ َواهللِ ال
البن حزم.206/
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ت أو ن ُر َذ ح ِّقي منك.
* وقوا اخرر :ال ِزل ْ َ
ت) مرن زاا يرزوا زواالً :تَحر َّوا (تن َّقرل) وانتقرل مرن
هنا ( ِزل ْ َ
موضع إلى نرر .و(أو) بمعنى (إلرى أ ْن) ،وينتصوب بعردها الفعرل
ذهب إلى أ ْن ن ُر َذ ح ِّقي منك!
المضارع ،ومعنى العبارة :لن ت َ َ
* قاا أحدهم ل ِ ُع َم َر بن الخطراب رضري اهلل عنره :يرا أميرر المرنمنين،
ف لهذه العجوز هذا الوقوف كلَّه؟ فأجابه :واهلل لرو َحبَ َسرتْني مرن
أَت َ ِق ُ
ت إال للصالة المكتوبة! العجوز هي رولة
أوا النهار إلى نرره ما ِزل ْ ُ
بنت ثعلبة التي نزلت بشأنها سورة المجادلة.
()1
ع فُر ْود؛ ال سرمح اهلل ،ال قَردَّر اهلل؛
ب -أو تذا أريد الدعا نحو( :ال ف ُ َّ

ال َع ِدمتُك؛ وال أراد اهلل مكروهاً ،ال َجع َل اهلل لك حاجة إلى لئريم).
وستَرنا في كفايته ،وال سلبنا مرا بنرا مرن نعمتره.
أعاذنا اهلل من البالءَ ،
ويحتاج دروا ال) و ما) على الفعلوين زال ،يو ال) إلرى مزيرد بيران.
فهذان الفعالن ناقصان يدرالن على المبتدأ ،فيرفعانه وينصربان الخبرر.
ويلزم هذين الفعلين تقد ُم أداة النفي ،فيُ َد ُّل بهما على االستمرار.
لت أفعل كذا ،وما زال الهوا بارداً ،وما ي ال الهووا بوارداً ،ومرا
يقاا :ما ِز ُ
زلت بزي ٍد حتى فعل كذا ،ولكن ال ياوال فري اإلربرار( :ال زاا الهرواء برارداً).
وهذا خطأ شائع ج ّداً! بل (مرا زاا أو ال يرزاا الهرواء برارداً) ،ألن (ال) تردرل
على الماضي (زاا) والمضارد (يرزاا) لتفيود الودعا كمرا ذكرنرا ننفراً ،نحرو:
(ال زاا بيتك عامراً) و (ال تزاا سبّاقاً إلى الخير).
مجردةً من (ال) في أسلوب الدعاء بالخير ،وهرو
( )1تُستعمل بعع األفعاا بصيغة الماضي ّ
 من غير شك  -يشير إلى المستقبل ،نحو :سامَ َحك اهلل ،حيّاد اهلل وبَيّاد ،رضي اهلل عنره،
رحمه اهلل ،غفر اهلل له ،أحسن اهلل إليك (أُر ِرج الكالم في صورة الخبر ثقةً باالستجابة).
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( -9ما) أيضاً تعمل عمل (لي ) بلغة أهرل الحجراز ،فتردرل علرى المبتردأ
والخبر فترفع المبتدأ (فيصير اسمها) وتنصب الخبر (فيصير ربرهرا) ،نحرو :ﮋﭪ
ﭫﭬﮊ [يوسررف .]31 :ولكنهررا ال تفعررل ذلررك إال إذا تحققررت ثالثررة شرررو ،
وهي:
أّ -أال يتقدم ربرها على اسمها ،فإن تقدم لم تعمل ،نحو( :مرا مسرافر

زيد) ،األصل :ما زيد مسافراً.
بَّ -أال ت َ ِليَهررا (إ ْن) ،فررإن تَلَتْهررا لررم تعمررل ،نحررو( :مررا إ ْن زيررد شرراعر).

األصل :ما زيد شاعراً.
جرّ -أال يكون في جملتها ّ
(إال) .فإن كانت لم تعمل ،نحرو :ﮋﭳﭴ
ﭵﭶﮊ [نا عمران.]144 :
أثبرت مرن الجملرة الفعليرة
ُ
 إن الجملة االسرمية المنفيرة برر (مرا)
المنفية بها أو بر (لي ).
نفي الجمل االسمية بر (ما) يكون للحال عند اإلبالق ،وإذا قُيِّد يكرون
ُ -10
بحسب القيد ،تقوا( :ما هو مسافراً) :أ اخن ،وتقوا( :ما هو مسافراً غداً).
قاا تعالى :ﮋﯡﯢﯣﯤﯥﮊ [البقرة.]167 :
وقاا تعالى :ﮋﮘﮙﮚﮛﮊ [االنفطار.]16 :
وهي في ذلك لمستابال.

 وقد تكون لل ُم ِض ّي ،نحو( :ما سعيد ظلمني ح ّقي بل رالد).وقد تكون للحقيقة غير مقيدة بزمن كقولره تعرالى :ﮋﭪﭫﭬﮊ
[المجادلة.]2 :
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 -11وتنفي (ما) الفع َل المضا َرع فتخلّصه للحال عنرد جمهرور النحراة،
كقوله تعالى :ﮋﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﮊ [هود ،]91 :وكقولرك :مرا
أدر  ،لمن سألك عن شيء تجهله.
ولكن قد تدا علوى االسوتمرار أيضراً كقولره تعرالى :ﮋﯔﯕﯖﯗ
ﯘﮊ [نا عمران ،]7 :وقوله :ﮋﯺﯻﯼﯽﯾﯿﮊ [األنعام.]59 :
ذهبت إليه) .وذكرر بعضرهم أنهرا تكرون
ُ
 وهي قنفي الماضي ،نحو (ماعند ذاد لنفي الماضي الاريوب مون الحوال .والحقيقرة أنهرا كثيرراً مرا تكرون
كذلك ،وقرد ترأتي لنفري الماضوي البعيود ،كقولره تعرالى :ﮋﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮊ [األنبياء.]16 :
أهم المراجع التي استفدت منها عند كتابة هذه الصفحة اللغوية:
 الكفاف ليوسف الصيداو  ،دار الفكر  -دمشق 1999م. معرراني النحررو للرردكتور فاضررل السررامرائي -دار إحيرراء التررراث
العربي -1 -بيروت .2007-
 معجررم أرطرراء الكتّرراب لصررالح الرردين الررزعبالو  -دار الثقافررة
والتراث -دمشق 2006م.
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صَلّى يُصَلِّي صَالةً

()

صلِيَةً ،وهو الاياس مثل :ق ِكية ،قج ِربة)...
وال ياال :ق َ ْ
 جاء في «معجم ألفاظ القرنن الكريم» الرذ أصردر مجمرع القراهرةببعته الثانية المن ّقحة سنة 1409ه1989-م مايلي:
 -1الصالةُ :ال ِعبادة المشروعة ،وهي األقواا واألفعاا ُم ْفتَتَحةً برالتكبير
مُ ْ
ختَتَمةً بالتسليم.
وجاء في معجم «لسان العرب» :أصل الصالة في اللغة الردعاء ،وقيرل:
وس ّميت الصالة المخصوصة (المشرروعة) صرالةً لمرا فيهرا
أصلها التعظيمُ .
ررب تعررالى وتقردَّس .وقَولرره فرري التشر ّهد :الصوولوات هلل ،أ :
مررن تعظرريم الر ِّ
األدعية التي يُراد بها تعظيم اهلل ،هو مُ ِ
ستح ُّقها ال تليق بأح ٍد سواه.
صلّى :أدّى الصالة :قاا تعالى :ﮋﮂﮃﮄﮅﮊ [القيامة ]31 :وغيرها.
َ -2
 -3يُصلّي :يندّ الصالة :قراا تعرالى :ﮋﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﮊ [نا عمران.]39 :
ص ِّل عليهم :اُدْ ُد لهم :قاا تعالى :ﮋﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮊ
َ -4
[التوبة.]103 :
صلّون :يردعون :قراا تعرالى :ﮋﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
 -5ي ُ َ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮊ [األحزاب.]56 :
( )نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد  93الجزءان األوا والثاني.
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يُصلّي اهلل على عباده :يورحمهم ،وتُصرلّي المالئكرة علريهم :قسوتغفر لهوم
ﮋﰆﰇﰈﰉﰊﮊ [األحزاب.]43 :
صلّوا عليه :اُدْعُوا له!
َ
فكيف ندعو له؟ أ  :كيف نلتم

له ونطلب؟ الجرواب :نَتَو َّجره إلرى مرن

فاس ِ
أا اهلل)! فماذا نقوا؟
يَملك القدرة على اإلجابة( :إذا سألت ْ
كثيرا».
نقوا« :اللّهم (أ  :ياأهلل) ص ِّل على سيدنا محمد وسلِّم تسلي ًما ً
جاء في «اللسان» :قولنا :اللهم ص ِّل علوى محمود ،معنراهَ :ع ِّظ ْمرهُ فوي الودنيا
بإعالء ِذك ِر ِه وإظهار دعوته وإبقاء شريعتِه ،وفي اآلخر بتشفي ِع ِه في أ ُ َّمتِ ِه وتضرعيف
أج ِر ِه ومَثوبتِ ِه.
وقيل :المعنى ل َ ّما أ َ َمرنا اهللُ سبحانه بالصالة عليه ولم نَبْلُ ْل قَر ْد َر الواجرب مرن
أنت على محمد ،ألنك أعل ُم بما يليق به!
ص ِّل َ
ذلك ،أ َ َحلْناه على اهلل وقُلنا :اللهم َ
المفسرين:
وفي كمم
ِّ
 الصالة من اهلل :الرحمة والرضوان. ومن المالئكة :الدعاء واالستغفار. ومن المنمنين :الدعاء والتعظيم. وحين نقوا( :صلى اهلل عليره وسرلَّم) هرذه صويغة دعوا ً
أيضوا ،ألن مرن
دالالت الفعل الماضي التي تتجراوز الع َْشرر( )1الودعا بوالخير ،نحروِ :
رح َمره اهلل،
غفر اهلل له ،رضي اهلل عنه ،ال سمح اهلل ،ال ق َّد َر اهلل ،أحسن اهلل إليرك ،ال عر ِدمتُك،
ريرررا ،حمرراد اهللَ ،حيّرراد اهلل وبَيّرراد (أ رفررع
ال أراد اهلل مكروهًررا ،جررزاد اهلل
ً
ع فُرود ،ال َجعَرل اهلل لرك حاجر ًة إلرى لئريم ،ال زال
شأنك) ،بارد اهلل فيك ،ال ف ُ ّ
عامرا.
بيتُك ً
( )1ينظر :مكي الحسني  -نحو إتقان الكتابة العلمية.153 :
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درلت «ما» على «زاا» تَغيّرر المعنرى وأفراد الردوام إلرى الوقرت
ْ
إذا

الذ يقتضيه سياق الكالم فإذا قيل مثالً :ما زال الهواء براردًا ،فرالمعنى :هرو
بارد حتى اخن.
فائد  :قراا اإلمرام ال َفيُّرومي فري «المصرباح ال ُمنيرر» :الصرالةُ فري قروا
المناد  :الصالةَ جامعةً :منصوبة على اإلغراء :أ اِلزموا الصالةَ!
 )1مما جا في اللسا :
صرلْيًا (مثراا
صر ِلي ِه َ
صرلَيتُه أ َ ْ
صلْيًاَ :شواهَُ .
ص ِلي ِه َ
صلَى اللح َم وغيَره يَ ْ
َ -1
فعلت ذلك ،وأنت تريرد أن ت َ ْشر ِويَهُ .وفري الحردي أن
َ
رميته أ َ ْرمي ِه َر ْميًا) :إذا
ص ِليَّ ٍة ،قاا الكسائي :أ  :مَ ْش ِويّة .فإذا أردت أنرك تلقيره
النبي ﷺ أُتِ َي بِشا ٍة مَ ْ
في النار إلقاءً كأنّك تريد اإلحراق قُلت:
إصرالءً ،ومنره قولره تعرالى :ﮋﮈﮉﮊﮋﮊ
صر ِلي ِه ْ
صلَيتُه أ ُ ْ
 -2أ َ ْ
[النساء ]30 :وﮋﭶﭷﮊ [المدثر.]26 :
صلِيَةً :أَلقيتُه في النار على وجه اإلحراق .ومنره قولره
صلِّي ِه ق َ ْ
صلَّيتُهُ أ ُ َ
َ -3
تعررررالى :ﮋﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮊ
[الواقعة.]94-92 :
وصر ِليًّا ِ
وصر ِليًّا
صرلْيًا ُ
وصر ِليَها (الزم ومتعردّ) يصرالها َ
ص ِل َي بالنار َ
َ -4
وصلًى ِ
وصالءً :احتر فيها .وفي التنزيرل العزيرز :ﮋﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
َ
ﮍﮎﮊ [مريم .]70 :ومعنى هذه األفعاا الثالثة ( :)4 ،3 ،2قاسى َح َّرها.
صلًى (مثاا َع ِم َي يَعْمى َع ًمى ،و َغ ِش َي اللي ُل يغشى َغ ًشا:
صلى َ
ص ِل َي يَ ْ
َ 
أظلَرر َم .ومنرره :ﮋﮕﮖﮊ [االنشررقاق ، ]12 :وﮋﭠﭡﭢﮊ
[اإلسراء ،]18 :أ  :يحتر فيها.
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حملة إىل كذا
حملة من كذا
()
حملة عن كذا
في كتابي (نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية) الذ

أصدره

مجمعنا مشكو ًرا (سنة  ،2009كتبت في الطبعة األولى الفقرة  /58/عن
كلمة (لمحة) جاء فيها ً
نقال عن «المعجم الوسي »:
جلى .ويقاا :رأيته لمحة البرق :ق َ ْد َر ل َ ْمع ِة البرق
«اللمحة :النظرة ال َع ْ
من الزمان .ويقاا :في فالن لمحة من أبيهَ :شبَه» ا ه.
ويقاا :لمحة تاريخية ،وأدركه بلمح ٍة واحدة...
وفي «الوسي » ً
أيضا:
حا وتَلْما ًحا :امتد إلى الشيء .ويقراا :لمحره ببصرره:
مح
البصر يلْ َمح ل َ ْم ً
«ل َ َ
ُ
ولمح إليه :أبصره بنظ ٍر رفيف ،أو ارتل
ص َّوبه إليه.
َ
َ

النظر فهو المح.»...

ويُصادَف أحيانًا التركيب (لمحة موجزة) ،فما معناه؟
في الوسي « :أوجز كالمه وفي كالمه :قَلَّلَ ُه وارتصره».
وعلى هذا يكون معنى التركيب المذكور:
لمحة موج
نظرة عجلى قليلة/مختصرة! وهذا -في رأيي -كالم ظاهر الفساد.
( )نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد  93الجزءان الثال والرابع.
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ثم هناد من يقوا (لمحة عن كذا) أ نظرة عجلى عن كذا ،وهذا ً
أيضرا
كالم غير مستقيم!
وقد أشار محمد العدناني في «معجم األرطاء الشائعة» إلى هرذا فقراا:
«ويقولون :هذه لمحة عن حياته .والصواب :لمحة تلى حياته».
وجاء في «المعجم المدرسي» الصادر عن وزارة التربية فري سرورية :ويقراا:
لمحة تلى حيا األديب.
وأذ ُك ُر أن األديرب عبراس محمرود العقراد اسرتعمل فري كتاباتره (لمحرة
إلى )...أ نظرة عجلى إلى ...وهذا تركيب سليم ،إذ يقاا (لمح إلرى) كمرا
ذكرت جاء في الطبعة األولى مرن كترابي
رأينا ،مثلما يقاا (نظر إلى) .ك ُّل ما
ُ
المذكور نن ًفا.
ضيف اخن ما جاء في ٍ
مقاا ألستاذنا سرعيد األفغراني رحمره اهلل ،عرن
وأ ُ ُ
كتاب «معاني القرنن  -لألرفش» نشرته مجلرة مجمرع القراهرة (الجرزء 46
حوى فصلُه األوا لمحة قاريخية
لعام  ،)1981وهو قوله« :أما الباب الثاني ف َ َ
تلى تفسير القرنن ،وشي ٍء من تاريخ التفسير واتجاهاته».
أما في ببعة كتابي الرابعة (الصادرة سنة ً )2018
فبدال مرن العبرارة (وهرذا
قلت (وهذا كالم فيه نظر) ،وكتبت بضعة سطور...
كالم غير مستقيم) ُ
فصل هنا ما قلته في السطور المذكورة ،وذلك بعد أن جرى حدي
وسأ ُ ِّ
مط َّوا بيني وبرين صرديق مخرتص برالنحو والصررف ،هرو الردكتور محمرود
كثيرا من الشعر ،وينظم في بعع المناسربات الخاصرة
الحسن ،الذ يحف
ً
مقطوعات شعرية.
ففي أثناء الحدي  ،ذكر صديقي شيئًا من الشرعر القرديم اسرتُعملت فيره
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كلمة (لمحة) متعديةً بالحرف (من) ،كما ذكر أن في كتب بعع المعاصرين
المعروفين وردت كلمة (لمحة) متعديةً بر (عن) في عناوين بعرع الفصروا
 ...فرجوتُه أن يوافيني بما لديه من الشعر والنثر المتضمن كلمة (لمحة)...
مرح يل َم ُ
رر ٍة للفعرل ل َ َ
رح ،أ ْ
من المعلوم أن اللمحة في األصل مصردر مَ َّ
ُعملت اسر ًما ًّ
داال
ْ
ولمح إليه كما ذكرنا .ثرم اسرت
نظر نظرة عجلى .يقاا لَمحهُ
َ
قوسوعوا بهووا
علرى الشريء الوذي يُلموح بوالنظر العَجلووى وهوو األصول ،ثرم َّ
فأطلاوها على ما يُرى بالنظر عامةً ،كما في قوا ّ
بشا ِر ب ِن ب ُ ْرد (ت 167ه):
()1
َررذاب
َكررالمَ ال ُمسررتَجي ِر ِمرر َن الع
ررب منهووا
أ ُ َكلِّر ُم لَم َ
ِ
ح وةً فرري التُر ِ
ِ
وقوا أبي ن ُ َواس (ت 199ه):
حووة
صررفحتِ ِه لَم َ
فري البَررد ِر ِمون َ

رري ِمووون َب ْرفِررر ِه
ولَمحوووة فررري ال ّظبر ِ
فال ُمرادُ باللَّمحة في بيت بشار صرورة المررأ ٍة غابرت عنره ،ول ّمرا اشرتاق

إليها رسم في التراب صرورةً لهرا وجعرل يتأملهرا .وسرا َغت تسرمية الصرورة
لمحةً باعتبارها شيئًا مَلمو ًحا أ مرئيًّا بالنظر .واللمحة في بيرت أبري نرواس
تعني ما يراه النّاظر من ُحسن الوجه وجماا العيون.
رح يَل َمرح ،بمعنرى اسرم
ررة للفعرل ل َم َ
فاللمحة في البيتين هي :مصردر َم َّ
المفعوا :ال َملموحة أ المرئية برالنظرُ ،عبِّرر بره عرن اسرم الرذات (صرفحةُ
َو ْج ِههَ ،عيْنُه) ،لداللتها على مُس ًّمى يُد َرد بالحواس .وحين تُستع َمل اللمحرة

( )1هذا البيت قبله:
ول َ ّمرررررررا فا َرقَتنرررررررا أ ُ ُّم بَكررررررر ٍر
رت أشرركو
وجلَسر ُ
َر َططر ُ
رت ِمثالَهررا َ
رررب ِمنهرررا
أ ُ َكلِّررر ُم لَمحرررةً فررري التُّر ِ

وشررر َّطت ُغربرررةً بَعررر َد اكتِ
َ
ئررراب
ِ
إلَيهررا مررا ل َ
قيررت عَلررى انتِ
حرراب
ُ
ِ
ررذاب
َكرررالمَ ال ُمسرررتَجي ِر ِمر َ
ررن ال َعر ِ
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بهذا المعنى يُمكن قعديتها بو من) التي للتبيين ،فيقاا :لمحة من وجهه على
الحاياة ،ولمحة من أخباره وسيرقه علوى المجواز ،وجمعهرا «مالمرح» علرى
()1

غير قياس

ولهذا قالوا :في ف ُ ٍ
الن لَمحة من أبيهَ :شبَه.
واستُع ِملت اللمحة  -مقترنةً برر (مرن) التري للتبيرين ً -
أيضرا فري معنرى
الكررالم المرروجز الررذ يمكررن  -ل ِ َوجازترره  -أن تسررتوعبه لمحررة ،أو النبررذة
درأت لمحةً من شعر فم  ،ولمحةً مون حياقوه ،جراء فري
المختصرة ،فيُقاا:
ُ
نذكر ل ُ ْم َعةً من رسائل البُلغا ِء والفضالء ،ولمحةً مون أشرعا ِر
نهاية األرب« :ول ْ ْ
األدبا ِء والشعراء»(.)2
حوتُّ
ُّ
أما تعر ِّد اللمحرة وفرق هرذا المعنرى بوو عون) فلوم يورد ع َّمون يُ
بفصاحته من الادما والمتأخرين ،على حين َكثُرر فري كتابرات المعاصورين،
وفي عناوين الكتب واألبواب والفصوا ،نحو:
 «لمحة عن ابن عباس ومدرسته»(.)3 لمحة عن ابن بباببا (ت 322ه)(.)4 «وفي القرنن نية من اخيات أعطتنا لمحة عن هذه المسألة»(.)1( )1ينظر :الخصائص البن جني (ت392ه) ،4 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب.268/1 ،
( )2نهاية األرب في فنون األدب للنوير (ت  733هر) ،1 ،دار الكتب والوثائق القوميرة،
القاهرة 1423ه.171/5 ،
( )3إعراب القرنن وبيانره لمحيري الردين الردرويش ،4 ،دار اإلرشراد للشرنون الجامعيرة،
حمص 1415ه.306/5 ،
( )4ترراريخ النقررد األدبرري عنررد العرررب إلحسرران عبرراس ،4 ،دار الثقافررة ،بيررروت ،1983
ص.133
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ومعظررم الررذين كتبرروا فرري األرطرراء الشررائعة منعوووا هووذا االسووتعمال،
متمسكين بأن اللمحة ال يجوز أ قتعدى بو عن).
المجمعي المصر ّ أحمد مختار عمرر فري كتابره
وأجاز هذا االستعماا
ّ
معجم الصواب اللغو  ،قاا« :هذه لمحة عن حياته .الورأي :مرفوضرة عنرد
رح» برر «عرن» والروارد تعديتره
األكثرين .السبب :لتعديرة مصردر الفعرل «ل َ َم َ
بر «إلى» .المعنى :نظررة عاجلرة .الصوواب والرقبوة :هرذه لمحرة عرن حياتره
[صحيحة] ،التعليق :الجار والمجررور فري الجملرة لري

متعل ًقرا «بلمحرة»،

وإنما بمحذوف يقع صرفة .ويمكرن تقردير المحرذوف بحسرب مرا يناسرب
حرف الجر ،ويقدر هنا «مذكورة» اه (.)2
جته صحيحة ،ألنه لم يررد
ح َّ
والرأ النهائي أن َمن منع هذا االستعماا ف ُ
حتج بفصاحته من القدماء والمتأررين ،وإنمرا اقتصرر اسرتعماله علرى
عمن يُ ّ
كتابات المعاصرين.
وأما َمن أجازه فحجته كثر شيوعه في اللغة المعاصررة ،وأُلفرة ال ُكتَّراب
وال ُق ّراء له .وللكاتب أن يختار بين الفصيح وما سواه.
وفي التوجيه النحو له :ال حاجة لتعليق (عن) بصفة محذوفة للمحرة،
ً
مردلوال
قرر أحمد مختار عمر ،ألن الصفة المحذوفة يجب أن تكون إما
كما َّ
عليها بالسياق ،وإما كونًا عامًّا ،وتقدير الصفة «مذكورة» ليست كونًا عامًّا وال
ٍ
بكون عا ّم هو صفة للمحرة ،أ :
يدا عليها السياق ،والوجه أن يكون التعليق

( )1تفسير الشعراو  ،مطابع أربار اليوم .4167/7 ،1997
( )2معجم الصواب اللغو للدكتور أحمد مختار عمر ،1 ،عالم الكتب ،القراهرة ،2008
.641/1
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لمحة كائنة عن فالن ،ويكرون معنرى (عرن) هرو البردا أو النيابرة ،وهرو مرن
معانيها المشهورة ،والتقدير:
هذه لَمحة عن ٍ
فالن ،أ هذه كلمة مقولة نيابةً عنه ،على اعتبرار أنره لرو أراد
أن يتحدَّث عن سيرته ألتى بالكالم ذاته ،فكان واض ُع اللَّمحة نائبًا عنه فيها.
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()

العَقْ ُد والعِقْد

وعاود األعداد والنسبة تليها وجمعُها منسوبة


معاني كلمة (العَقد) ومنها:
أورد المعجم الوسي
َ
« -4العَقد من األعداد :الع ََشرة والعشررون ...إلرى التسرعين ».هرذه
ألفاظ ال ُع ُاود ،وسوف نرى كيف اتسعت داللة لف (العقد).



وأورد هذا المعجم لكلمة (ال ِعقد ،بكسر العين) معنًى واحدًا هو:

ال ِعقد :ري يُنْظم فيه الخرز ونح ُوه يحي بالعُنق.
 وقاا معجم «متن اللغة» عن ال ِعقد :ال ِقالدة.
وأورد ثمانية َمعا ٍ للعَقد (بفتح العين) لي


بينها ما يتعلق باألعداد.

وأورد ال َعقد (بفتح العين) بالمعنى العدد  -كما يقوا العدناني في

(معجم األغال اللغوية المعاصرة - )458/بطررس البسرتاني فري (محري
المحي ) وسعيد الشرتوني في (أقرب الموارد) وإدْ َو ْرد لِيْن في ( َم ِّد القاموس).


ولكن أوردهرا بالكسور برالمعنى العردد  -كمرا يقروا العردناني -

الزمخشر ّ في (مقدمة األدب) وفرايتاغ.


ووج ْدتُها بالمعنى العدد مضبوطة بالكسر في ثمانية مواضع بالمجلرد

الرابع (الطبعة الثالثة) من (النحو الروافي) وذلرك عنرد الكرالم علرى العردد فري
( )نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد  94الجزءان األوا والثاني.
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الصررفحات ( 518فرري المررتن) و( 519فرري الحاشررية) و( 522مرررة فرري المررتن
وثالث مرات في الحاشية) و( 562في الحاشية) و( 563في المتن)(.)


ويعجبني رأ الزمخشر -الذ تابعه عليه عبراس حسرن صراحب

النحو الوافي ،عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة رحمه اهلل -فيكون للعَقد
ثمانيوووة َمعوووا ٍ  ،ولل ِعقرررد معنيوووا بررردالً مرررن واحرررد :القرررالدة ،والمعنرررى
العدد .90 ،000 ،10،20:
ونجد لف ك ِّل ِعقد يتكرر عشر مرات حين ن َ ُعدُّه مع األعرداد التري تليره
حتى العقد التالي ،فمثالً:
عشرو  ،واحد وعشرو  ،اثنان وعشرو  ... ،تسعة وعشرو .


يوسوعو داللوة اللفوظ
وربّما هذه الحقيقة هي التي جعلرت كثيررين ِّ

ِعاد) عند الكالم عن السونين ،فيطلقونره علرى أ ِّ عشرر سرنين تلري عقردًا:
فال ِعاد الثالا مثالً من القرن الحالي يمتد من العام الحراد والعشررين إلرى
العام الثالثين! وهكذا...
ونصادف عبارات مثل :وضع أينشتاين نظرية النسبية الرائعرة حرين كران
في ال ِعقد الثال من عمره!


ونرى هنا َّ
عشر سنين) وال ِعاود (الخري
الشبَهَ بين ال ِعاد (الذ ينتظم
َ

الذ ينتظم الخرز!).


فس َّمى أ َّ متتالية من السنين تضم عشر سنوات متتابعرة
وتوسع بعضهم َ
َّ

ِعادًا ،أ إن العاد ال مني يمتد عشر سنوات بقطع النظر عرن نهايتره التري ال
( )وردت في اللسان بالكسر في مادتي (ب ض د) و (س ب د) :فقد جاء فيه ما يلي:
 قاا :أبو عبيدة :البِ ْضع :مالم يبلل ال ِعقد وال نِص َفه ،يريد ما بين الواحد إلى أربعة.
 -والسبعون معروف ،وهو ال ِعقد الذ بين الستّين والثمانين.

- 100 -

يشتر أن تكون ِعادًا .فمثالً يتحدثون عن إنجازات حصلت ررالا ال ِعاود:
من منتصف عام 1919م إلى منتصف عام 1929م!


فيما يلي أحكام قتعلق بألفاظ العاود.

 -1ألفاظ العقود أسماء مفرردة وليسرت بجمرود ألنهرا راصرة بمقردار
معيَّن .وهي تحمل معنى العدد المفرد إلى جانب حملهرا المعنرى المجمرود
الذ تدا عليه ،فيقاا :الكتاب العشرون (للمفرد).
كما يقاا :الكتب العشرون (للجمع)[ .جزء « َع َّم» هرو الجرزء الثالثرون
في المصحف الشريف!].
فقولك (عشرون) هو اسم جمع ال واحد له من لفظه وال من معناه.
 -2األلفاظ المنسوبة تلزمها اليا في حالة الرفع ،يقراا :احتُ ِفرل بالعيرد
الخمسوني!
الخمسيني لكذا ،وال يقاا
ّ
ّ
 -3يجوز جمع األلفاظ المنسوبة باأللِف والتاء ،فيقاا مثالً:
عشرينيّات ،ثالثينيّات ...تسعينيّات ،ويدا اللفر حينئرذ علرى الحراد
والعشرين إلى التاسع والعشرين ،وهكذا...
وفي هذا المعنى ال ياال :عشرينات بغير ياء الن َّ َسب!
أقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في سنة 1973م هرذا االسرتعماا،
وقد ّ
فيقرراا :حرردث ذلررك فرري ِعقررد العشرررينيات مررن القرررن الماضرري (أو :فرري
العشرينيات ،ارتصا ًرا).


جاء في المعجم الوسي (ن و ف)

 أنافَ الشيءُ :ارتفع .يقاا أناف البناء .ويقاا :أنراف العرددُ :زاد علوىال ِعاد .وأناف عليه :أشرف (فهو منيف :مشرف على غيره).
- 101 -

 نَيَّف عليه :زاد عليه .يقاا :نيَّف فرالن علرى السرتّين ونح ِوهرا ،إذا زادعليه .وال يستعمل النيّف إال بعد ال ِعاد.
وجاء في لسان العرب :كل ما زاد على ال ِعقد فهو نيّف حتى يبلرل ال ِعقرد
التالي ،ومنه يقاا :عشررون ونيِّرف ،ألنره زائرد علرى ال ِعقرد (وال يقراا نيّرف
وعشرون!).
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ا
ا
 -1من العلماء رجال عّلمات وعّلمن
َق من األمور والشؤون.
وفيهم رجال مُدرِكات لِما جَلَّ ود َّ
()
شكلة على مشكّلت َومشاكل
 -2صحة جمع ُم ِ
 -1من المعروف(**) أنه يقاا :رجل ع ََّممة في مبالغة ع ََّمم ،وهو مبالغة
في عالِم .وكذلك يقاا :رجل ُمد ِركة في مبالغة ُمد ِرك.
فقد جاء في اللسان :رجل مدركة :سريع اإلدراد.
حاسة زائدة.
وجاء في تاج العروس :يقاا :له ُمد ِرك ودَ ّراكة ،أ
ّ
وفيه ً
واس الخمس.
أيضا :المد ِركات الخمس :ال َمدا ِرك الخمس :ال َ
ح ّ
إ ّن تاء المبالغة فيها معنى التأني  ،إذ يذهب بها الوصرف إلرى الغايرة أو
النهاية .وعلى هذا ال يُجمع َبلْحة (اسم) وع َّالمرة (وصرف) برالواو والنرون
جمعهمرا

لئال يجتمع فيهما عالمتا التأني والتذكير .وإذا ُحذفت التاء التب
عالمرة ّ
المجرد منها ،فال يقاا فري جمرع ّ
عالمرون ،وفري جمرع
بجمع اللف
َّ
مُد ِركة مدركون ألن جمع ّ
عمم عالمون ،ومُد ِرك مدركون.
وقد ورد عن ابن عباس (ر) أن نبي اإلسالم عليه الصالة والسالم ،جاء
النسابة.
في كالمه ك َذ َ
النسابين هو ّ
ب الن َّ ّسابو ) .والمعروف في واحد ّ
( )نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،المجلد  94الجزءان الثال والرابع
( )المعرفة ضدّها اإلنكرار .وفري التنزيرل العزيرز :ﮋﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮊ يوسف .58 /يقاا:
من المعروف أن كذا ...أ ال ينكر هذا معظم الناس ،أ يرضونه ويُ ْم ُ
ضونه.
والعلم ِضدّه الجهل .يقاا :من المعلوم أن كذا ...أ ال يجهل ذلك معظم الناس.
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وجاء في كالم ابن جنّي في التنويه برالكوفيين مرن النحرويين والموازنرة
بينهم وبين البصريين« :الكوفيون ع َّممو بأشعار العرب م ّطلعون عليها فوق
قياسا.»..
البصريين ،والبصريون أجود ً
عالمرون جمرع ّ
وع ّقب (ابن عالن) فقااّ :
عرالم بغيرر هراء ،مبالغرة فري
عالِمّ ،
كعالم الغيوب ،ولي

جمع ّ
عالمة بالهاء!

(النسرابين) فيقردّر أن واحردهم
الجواب عن
وينرذ من كالم ابن عالن
ُ
ّ
نسابة ،ودد ورد الوصفا كمهما.
نساب ال ّ
َّ
وعُرف عن الكوفيين أنهم أجازوا جمرع َطلْحوة علرى َطلْحوين (إذا كران
الوصل المختوم بتاء التأني

يت به رجالً!) .وذهرب البصوريو إلرى
قد َس َّم َ

الربْعة :الوسي القامرة،
أن ذلك ال يجوز فقالوا :رجل َربْعة ورجاا ربعاتَّ [ .
للمذكر والمنن (المعجم الوسي )].
الفرا قولره« :مرن العررب مرن يقروا :امررأة َربْعرة
وجاء في اللسا عن ّ
ونسوة ربعات ،وكذلك رجل ربعة ورجاا ربعو !».
ويررى الشريخ محمررد علري النجررار ،عضرو مجمرع القرراهرة ،فري كتابرره
كثيرا من كالمه ،أ ّن في جمع نحو عالّمرة علرى
ُ
«لغويات ( »)1الذ
اقتبست ً
ّ
عالمين َس َعةً من قِبَل مرذهب الكروفيين ،إذا فهمنراه علرى إبالقره فري العَلَوم
والوصل ،ألن الوصف مثل العلم ال يختلف عنه في شيء!
نرى مما سبق أن جمع هرذا الضررب مرن األوصراف برالواو والنرون ال
إجماد عليه.
والجمع الم ّطرد فيه هو جمع الصفات (األوصاف) أ الجمرع براأللف
والتاء ،فيقاا رجال عمّمات ومُدركات وراويات لألخبار...
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نسرابات ّ
وعالمرات تريرد
وجاء في اللسا (نسب) :تقوا :عند ثالثرة ّ
بنسابات نعتًا لهم .والن ّ َّسابةُ :البليل العالِم باألنساب.
َ
ثالثة رجاا ،ثم
جئت ّ
ومما جاء في اللسان:
رجل دَ ّراد :مد ِرد كثير اإلدراد .وحكى اللحياني:
َر ُجل ُم ْد ِركة ،بالهاء ،سريع اإلدراد ،و ُم ْد ِركةُ :اسم رجل مشتق من ذلك.
كما جاء فيه :مُ ْد ِر ُد ومُ ْد ِركةُ :اسمان .ومدركةُ لقب عمرو بن إلياس ابن مُضر.
 -2من المقرر أن األصرل فري جمرع الصرفات (األوصراف) أن تُجمرع
جمع السالمة ،وذلك قياس َجم ِعها .وتكسيرها ضعيف (ألنه رالف األصرل
في جمعها) .يقوا اإلمام ابن يعيش« :إذا كثر استعماا الصفة مع الموصوف
قويت الوصوفية وقر َّل درروا التكسرير فيهرا ،وإذا قَر َّل اسرتعماا الصرفة مرع
الموص روف (أ إذا اسررتغنت عررن موصرروفها) وكثُررر إقامتُهررا مُقام رهُ غلبووت
ي التكسير فيها».
االسمية عليها ود ِو َ
وحر ُّق الصررفات أن يجمرع المووذكر العادول منهررا جمرع سررالمة (بررالواو
والنون) ،وأن يُجمرع المننر منهرا ،والموذكر غيور العادول ،جمرع المننر
السالم (باأللف والتاء الزائدتين) .لكنهم اتسعوا في تكسيرها (التساد ميردان
كسروا األسما .
البيان!) كما ّ
يكسروا ك َّل الصفات ،فامتنعوا من تكسير اسوم الفاعول مون
بيد أنهم لم ّ
فو الثمثي ،نحو :مدير (من أَدار) ،فقالوا :مديرون (الُ :مردراء) و ُم ْسر ِلمون
(ال :مُ ْس ِلماء!).
وقالوا ،على سبيل المثاا ،في جمع اسرم الفاعرل مُ ْف ِعول) مرن الثالثري
المزيد بالهمزة ،للعادل:
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ُمن ِمنونُ ،مب ِدعون ،متقنون ،مجرمون ،مرشدون ،مشرركون ،مصرلحون،
مضحكون ،مضربون ،مُفلحونِ ،
يكسوروها!
ررون...،الخ ولوم ّ
موسعُون ،مُ ْقتِ ُ
وكسروا ،على قِلّة ،للعادل:
ّ
مُ ْف ِطر مَفا ِبر (ومَفابير) ،مُ ِ
وسر مَياسر (ومياسرير) ،مُنر ِذر مَنرا ِذر(ة) وإذا
يكسر مثل ُم ِ
رضع َمراضع.
كان ُمف ِعل
ً
مختصا باإلناث ّ
وجمعوا لغير العادل فقالوا:
وكسروا،
مُب ِطل مُبْ ِطالت (الصالة) .مُ ْف ِطرات (الصيام) مضحكات األمورّ .
على قلّة ،مُت ِعب متاعب ،مُب ِهج مَبراهج (الحيراة) ،مُخ ِطرر مَخرا ِبر (األمرر الرذ
يُعِّرض لل َ
خ َطر فهو ر ِطر!)ُ ،مد ِرد (بمعنى حا ّسة ،كما َم َّر نن ًفا)َ ،مدا ِرد.
واستعمل كلمة ( َمشا ِكل) أبو بالب بن عبد المطلرب ماد ًحرا ابرن أريره
نبي اإلسالم عليه الصالة والسالم فقاا:
ّ
()2
المحب المواصل
دأب
وإروتِه
فت(َ )1و ْجدًا بأحم ٍد
ل َ َع ْمر لقد ُكلِّ ُ
َ
ِّ
()5
()4
ذب المشراكل
فال زاا( )3في الدنيا جماالً ألهلها
و َزيْنًا لمن َو ّاله َّ
ولنا أن نجمع مشكلة على مشكالت ً
قياسي!
أيضا ،فهذا جمع
ّ







ب أحمد.
( )1أ أ ُ ْولِع ُ
ْت بِ ُ
ح ِّ
ً
وعقيال وعليًّا ،وهم أوالده.
جعفرا
( )2يريد بإروته
ً
( )3هررذه صرريغة دعرراء( ،بمعنررى :أرجررو دَ َوام أحمررد) ألن (ال) النافيررة درلررت علررى (زاا)
الماضي! ومعناها مختلف تمامًا عن (ما زاا)!
ويحسن .المعنى :و َزيْنًا (ب َ َهاءً) لِلّذ فَر َّوض إليره الردفع عنره
ج ِّمل
( )4ال َّزيْن :ك ُّل ما يَزيْن :يُ َ
ِّ
ح ِّل مشاكله.
بِ َ
( )5من كتاب «أزاهير الفصحى» لِعباس أبو السعود  -دار المعارف بمصر.
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( )

من الكلمات العجيبة :وراء

فرري كتررابي (نحررو إتقرران الكتابررة العلميررة باللغررة العربيررة) الررذ أصرردر
المجمع ببعته األولى سنة  2009كتبت في الفقرة ( )115عن كلمرة (دون)
التي لها أكثر من ( )13معنى!.
وذكررت أن
وكتبت في هذه المجلة (المجلد )1/85عن كلمة (العافية)
ُ
معاجم اللغة أوردت زهاء ع ََشر مَعا ٍ لفعل (عفا يعفو ع ْف ًوا) ،فالعافي :اسرم
الفاعل من هذا الفعل ،والعافية :منن اسم الفاعل.
وأضفت ثمانية معا أررى لكلمة (العافية).
ُ
ونشرت هذه المجلة (المجلد )1/74مقراالً ممتعًرا ّ
للعالمرة المجمعري
ْ
الدكتور عبد الكريم اليافي رحمه اهلل ،عرض فيه تأمالته في التحقيق واللغرة،
معراني لفر (وراء) الرذ
وتحدث بويالً عن كلمة (وراء) .وسأعرض هنرا
َ
مقتبسا الكثير من مقاا أستاذ الدكتور اليافي.
هو من األضداد،
ً
جاء في المعجم الوسي :
«الر َوراءَُ :ول َر ُد الولر ِد .والرروراء :الضررخم الغلرري األلررواح .ويقرراا :هررو
وراءَد ،لما استتر عنك ،سواء أكا َخلْ ًفا أم دُدّامًا .وفي التنزيل العزيز :ﮋﮩ
ﮪﮫﮊ [إبراهيم :]16 :أمامه وقُدّامَه».
يدا لف (وراء) في األصل على ال َ
خلْل .وقد يكون الشيء قُدّام المررء
( )لم تنشر بعد.
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لكنه مستتر عنه ،أو ال يوليه اهتمامره أو هرو غافرل عنره .فهرو ُم ْ
خت ٍ
َرف فكأنره
وراءه ال يراه .فاستعماا وراء بمعنى قدّام نرود مرن المجراز أو هرو اسرتعارة
ِضدّية تد ّا على الغفلة عن الشيء وعدم االنتباه أو قلة الر ية الواضحة ،ولرو
كان أمامنا في ال ما أو المكا !


فمن أمثلة وروده ظرف زما بمعنى ددّام قوله تعالى:

 ﮋﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﮮﮯﮊ [إبراهيم.]16-15 :
 ﮋﯟﯠﯡﯢﮊ [إبراهيم.]17 : ﮋﯟﯠﯡﯢﯣﯤﮊ [المنمنون.]100 : ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [الكهف.]79 : ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [اإلنسان.]27 : وجاء في الشعر القديم في شعر لبيد بن ربيعة ،وكان من الر ُم َع َّمرين:حنى عليها األصراب ُع
ألرري ورائووي إ ْن ترارررت َمنِيَّترري
لُزوم العصا ت ُ ْ
أ ُ َربِّر أربرار القررون التري مَ َ
ضرت


ب كرررأنّي كلمرررا ق ُ ْمرررت راكررر ُع
أ َ ِد ُّ

ومن أمثلة وروده ظرف زمان بمعنى (بعد) قوله تعالى:

ﮋﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮊ [البقرة.]91 :
أ  :ويكفرون بما بعده وهو القرنن الكريم.


ومثاا ورود (وراء) ظرف مكا بمعنى أمام ً
أيضا ،ما يقوله الفقهاء فري
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صلّي ((داعدًا ويركع بحي تحراذ جبهتُره موا ورا ُركبتره)) أ قُردّامها،
الر ُم َ
ألن مكان الجبهة في حالة ركرود القاعرد  -بالنسربة إلرى الفقيره الراصود أموام
المصلّي -هو وراء الركبة!


وتفيد كلمة (وراء) معنى سوى ،أو فضمً على ،أو زياد ً على .ﮋﭶ

ب سوى ذلرك
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ [المنمنون .]7 :أ من َبلَ َ
أو زيادة على ذلك.


وألمير الشعراء أحمد شوقي قطعة ِشرعرية غنّاهرا الموسريقار محمرد

عبد الوهاب مشهورة جدًّا ،مطلعها:
يرررا شرررراعًا ورا دجلرررةَ يجرررر
كان عبد الوهراب مُ َق َّربًرا مرن شروقي .فلمرا سرافر المطررب إلرى بغرداد
جنَّبت َ
ْررك العررواد
فرري دمرروعي ت َ َ

رابب الشاعر الزورق الشراعي الذ يحمله في دجلَرة .وهرو حرين يترذكره
تغرورق عيناه بالدمود شوقًا وحنينًا ويدعو له بالسالمة .فكأن الزورق يجر
في دموعه خياالً ،فضالً على جريانه حاياةً في النهر (هذا مثاا على مبالغات
الشعراء!).


جاء في المعجم الوسي :

َم ْهيَ ْم :كلمة استفهام ،أ  :ما حالك؟ وما شأنك؟ أو :ما ورا َك؟
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()1

متى يُجزم جواب الطلب؟

 من المعلوم أن الفعل المضارد يجزم إذا سبقه أحد الحروف اختية:
لم ،ل ّما ،الم األمر ،ال الناهية ،وهذه الحروف قج م فعمً واحدًا.
وهنرراد أدوات ْ
عشررر قجوو م فعلووين :األوا فعررل الشررر  ،والثرراني جوابرره
أنى  -حيثما  -أ ّ .
(جزا ه) ،وهي إ ْن  -مَ ْن  -ما  -مهما  -متى  -أيّان  -أين ّ -
 ويُجزم الفعل المضارد تذا جا مُسبَّبًا عن طلب دبلَوه ويسرمى حينئرذ
جواب الطلب .ومن صيل الطلب األمر أو النهي ،نحو:
ريرا تَن َ ْل ثوابًا( .األصل :تَنا ُا).
اِفع ْل ً
 وكقولررره تعرررالى :ﮋﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﮊ [نا عمران.]61 :
فالفعل (تَعَالَوا) فعل أمر(**) (بلرب) والفعرل (نَرددُ) مضرارد مجرزوم
جواب الطلب ،والفعل (نبته ْل) مضارد معطوف على (نردد) مجرزوم مثلره،
والفعل (فنجع ْل) مضارد مجزوم معطوف على (نبته ْل).
 فإن لم يكن المضارد مسبَّبًا عن بلب لم يُجزم ،كما في قوله تعالى :ﮋﯜ
ﯝﯞﮊ [المدثر ،]6 :أ ال ت ُ ْع ِ
مستكثرا (بالبًا الكثيرر ِع ً
وضرا عنره) .وينيرد
ً
( )لم تنشر بعد.
(**) مبني على حذف النون ،والواو فاعل.
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هذا المعنى قولره تعرالى :ﮋﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮊ [البقرة.]262 :
 وكقوا اإلمام الشافعي (204 -150ه) في مطلع قصيدته ( ُحكم القضاء):
د َِد األيررا َم قفعوو ُل مررا تشرراءُ
جررزد لحادثررة الليررالي
وال ت َ ْ

ب ن َ ْف ًسا إذا َح َك َم القضاءُ
و ِب ْ
فمررا لِحرروادث الرردنيا بقرراءُ

فاأليام تفع ُل ما تشاء ،تركتها أم لم تتر ْكها...
 قبل الدروا في صالة الجماعة ،غالبًا ما نسمع اإلمام يقوا:
«اِستَ ُووا إلى الصرالة يرح ُمنري ويررح ُمكم اهلل» برفرع الفعلرين يرحمنري
ويرحمكم ،أدبًا مع اهلل تعالى ،إذ رحمة اهلل غير معلومة لنا على جهة القطرع،
ويُ َع ُّد الفعالن المذكوران صيغة دعاء!
كما تقوا عند تشميت َمن عط  :يرح ُمك اهلل!
قاا سيبويه(« :)1وتقروا ذَ ْرهُ( )2يقر ْل ذاد ،وذَ ْرهُ يقرو ُا ذاد ،فرالرف ُع مرن
وجهين :أحدهما االبتداء [استئناف] ،واخررر علرى قولرك :ذ ْرهُ قرائالً ذاد،
فتجعل(يقوا) في موضع (قائالً)».
ف ِمثررل الجررزم قولرره تعررالى :ﮋﭡﭢﭣﭤﭥﭦﮊ
[الحجر ،]3 :ومثل الرفع قوله تعالى َج ُّدهُ :ﮋﭾﭿﮀﮁﮊ [األنعام.]91 :
وقاا ع َّز وجل :ﮋﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﮊ [بره:

ٍ
راش.
رائف وال
 .]77فالرفع على وجهين :على االبتداء ،وعلى قوله :اضربْهُ غير
ٍ
( )1الكتاب  1988 ،3 -98/3بتحقيق عبد السالم هارون.
( )2هذه صيغة األمر من الفعل ( َو ِذ َرهُ يَ َذ ُره :يتركه .ذَ ْرهُ :اُتْر ْكرهُ .وقرد أماترت العررب ماضريه
ومصدره ،فإذا أريد الماضي قيل :ت َ َرد).
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()

عن التقويم الشمسي

سبق أن نشرت لي هذه المجلة (مج/87ج )2صفحة لغوية عن «السرنة
القمرية والتقويم الهجر » .وقد رأيت من المناسب أن اكتب صفحة أرررى
عن «السنة الشمسية والتقويم الميالد » فكانت هذه الصفحة.
السنة الشمسية تساو  365‚25يو ًما تقريبًا ،أ :
=  7/364أسبوعًا  +يوم  0‚25 +يوم
=  52أسبوعًا  +يوم  0‚25 +يوم.
ولوال هذا اليوم (الزائد عن األسرابيع) لبردأت السرنة يروم السوبت مرثالً
(رأس السنة) وانتهت يروم الجمعرة ( 31كرانون األوا) ،ولبردأت السرنوات
الالحقة كلها يوم السبت.
ولكن بسبب هذا «اليووم» فإنهرا قبودأ وقنتهوي فوي اليووم نفسوه (السربت
مثالً) .وتبدأ السنة التالية يوم األحد ،أ يتكرر تَروالي (تَعاقرب) أيرام ر وس
السنوات كل  7سنوات (ألن أيام األسبود سبعة).
ثم إن «تراكم» ربع اليووم المرذكور ( 0‚25يروم) ينشرأ عنره يروم كامرل كول
 4سنوات ،يضاف إلرى شرهر شربا (فيصربح  29يومًرا) ويجعرل السرنة كبيسوة:
 366يومًووا ،فتبرردأ مررثالً يرروم السووبت وتنتهرري يرروم األحوود ،وتبرردأ السررنة التاليررة
يوم اإلثنين.
( )لم تنشر بعد.
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والسنوات الكبيسة هي التي يقبل العدد المنلَّف مرن آحادهوا وعشوراقها
القسررمة علررى  :4فالسررنوات  ...1948 ،1944 ،1940كبيسررة ،وكررذلك
 .2020أما السني ُن( )ال َقرنية التي ال يقبل عدد مئاتهرا ونالفهرا القسرمة علرى
 4فتكرررون بسررريطة (عاديرررة) كالسرررنوات ،2100 ،1900 ،1800 ،1700
والسنوات  2400 ،2000 ،1600كبيسة!
ولوال وجود السنوات الكبيسة ،أ لو كانت سنوات الدهر كلها متماثلة
تمامًا ،وكان عدد أيرام السرنة  365يومًرا بالضرب لتكررر تروالي أيرام ر وس
السنوات كل  7سنوات كما ذكرنا.
رأينا نن ًفا أن يوم رأس السنة ينزاح كل سنة إلى اليوم الرذ يليره .ولكون
هذا األمر ليس دائ ًما!
على سبيل المثاا:
بدأت سنة  1917يوم اإلثنين وانتهت يوم اإلثنين ،ألنها سنة عادية.
وبدأت سنة  1918يوم الثالثاء
وبدأت سنة  1919يوم األربعاء
وبدأت سنة  1920يوم الخمي

وهي كبيسة انتهت يوم الجمعة.

فبدأت سنة  1921يوم السبت ،ولي

الجمعة!

وبدأت سنة  1922يوم األحد.
السنَةُ كجمع المذ ّكر السالم فيقااِ :سنُو َن ِ
نين ،وتُحذف النون لإلضرافة .وفري
وس َ
( )تُجمع َّ
والجر) وت ُجعرل النرون حررف إعرراب
الرفع والنّصب
لُغ ٍة تَثبُ ُ
ّ
ت الياءُ في األحواا كلَّها ( ّ
تُن َ َّو ُن في التنكير وال تُحذف مع اإلضافة كأنها من أصوا الكلمة ،وعلى هرذه اللغرة قروا
نَبيِّنا عليه الصالة والسالم« :الله َّم اجعَلها ِسرنيناً ِ
السرنَة علرى
رنين يوسرف» .وتُجمرع َّ
كس ِ
سنوات أيضاً .قاا عروة بن الورد:
رري ،ولكرررن شررريَّبتْني الوقرررائع
سنين تعاقبت
وما شاب رأسي من
ٍ
علر َّ
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نالح انزيا ًحا إضافيًّا (عند السهم) لرأس السنة ،قدره يوم واحد بسبب
السنة الكبيسة ،فلم يظهر يروم الجمعرة فري رأس السرنة  1921برل السربت.
ولما كانت الكبيسة تحدث كل  4سنوات حدث انزياح نرر سرنة  1924لرم
يظهر بسببه (كمرا سروف نررى) يروم األربعراء ،وتكرررت االنزياحرات سرنة
 1928و 1932و 1936و( 1944فلم يظهر يوم األحد وهرو نررر يروم فري
السنة المذكورة).
وكما نرى غابت عن الظهرور فري رأس السرنة أيرام األسربود السربعة علرى
التوالي(وظهرت سبع كبيسات) ،وذلك رالا المجاا الزمنري 1944 -1917
الذ ُمدَّقه  28سنة (ألن  28 =7 × 4وألن .)1944 =27 + 1917
وعاد توالي أيام السنين بتواريخها كما كان قبل  28سنة ،بد ًا من .1945
لننظر في مجاا زمني نرر ،هرو المجراا ( )1972 -1945ومُدّتره هرو
ً
أيضا  28سنة.
بدأت سنة  1945يوم اإلثنين ،وهري عاديرة ،أ مثرل  ،1917وانتهرت
مثلها يوم اإلثنين.
وبدأت سنة  1946يوم الثالثاء ،وهي عادية ،أ مثل ،1918
وبدأت سنة  1947يوم األربعاء ،وهي عادية ،أ مثل ،1919
وبدأت سنة  1948يوم الخمي  ،وهي كبيسة مثل  1920وانتهت يوم الجمعة.
وبدأت سنة  1949يوم السبت ولي

الجمعة مثل 1921

وبدأت سنة  1950يوم األحد!
ونالح أنه حصل انزياح إضافي سرنة ( 1948عنرد السرهم) لرم يظهرر
بسببه يوم الجمعة.
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وسوف تتكرر االنزياحات كما حدث في المجاا السرابق .وهرذا يعنري
أن المجاالت الزمنية اختية وأمثالها متماثلة تمامًا:
 1944 -1917سنوات العمود األيمرن بسويطة (عاديرة) ،وتبردأ كر ُّل منهرا
يوم االثنين!
 1972 -1945وسنوات العمرود األيسرر كبيسوة ،وهري سرنوات نهايرات
المجاالت دبل بد التكرار!
 2000 -1973وعرض كل مجال  28سنة (أرقام العمود األيمن ضمنًا!)
2028 =27 + 2001 2028 -2001
2056-2029
ولمعرفة السنة التي يتكرر فيها تَوالي أيام سن ٍة مّرا ،س ،نضويل  28تلوى
س فنجد س .28+
فتوالي أيام سنة  1917يتكرر سنة ( 1945كلتاهمرا بسريطتان) وكرذلك
سنة  1973و 2001و...
وتوالي أيام سنة 1944يتكرر سنة ( 1972كلتاهمرا كبيسرتان) وكرذلك
سنة  2000و 2028و...
بعبار أخرى :قَوالي أيام المجاا األوا بتواريخها يطابق تمامًرا تروالي أيرام
المجاا الثاني بتواريخها ،كما يطابق توالي أيام بقية المجاالت بتواريخها.
فسنوات العمود األيمن تبدأ كلها يوم اإلثنين وتنتهي كلها يوم اإلثنين.
وسنوات العمود األيسر تبدأ كلها يوم السبت وتنتهي كلها يوم األحد (كبيسة).
أ إن تَوالي أيام أ ِّ سنة (كبيسة أو بسيطة) بتواريخها يتكرر كل  28سنة!
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جداري لعام ( 2020الذ بدأ يوم األربعاء وينتهري الخمري )
فمن لديه تقويم
ّ
يحمل صور جميلة ،بمقدوره االحتفاظ به الستعماله سنة  2048و 2076و...

لي

من العسير تعيرين أيرام ر وس السرنوات المتتاليرة ،إذا علمنرا يروم

رأس إحداها ،وأدرلنا في حسابنا وجود السنوات الكبيسرة :فمرثالً ،المجراا
الزمني  1972 -1945تتوالى أيام سنواته كما يلي:
1945

1946

1947

1948

1949

1950

تثنين

ثالثاء

أربعاء

رمي

سبت

أحد

جمعة

هنا  6سنوات تبدأ اإلثنين
وسنة كبيسة واحدة

1951

1952

1953

1954

1955

1956

تثنين

ثالثاء

رمي

جمعة

سبت

أحد

هنا  11سنة تبدأ اإلثنين ً
أيضا

إثنين

و 3سنوات كبيسة تسبب

أربعاء
1957

1958

1959

1960

1961

ثالثة انقطاعات في توالي

ثالثاء

أربعاء

رمي

جمعة

أحد

أيام ر وس السنوات..

سبت
1962

1963

1964

1965

1966

1967

هنا  11سنة تبدأ اإلثنين ً
أيضا

إثنين

ثالثاء

أربعاء

جمعة

سبت

أحد

و 3سنوات كبيسات تسبب
 3انقطاعات...

رمي
1968

1969

1970

1971

1972

المجمود في هذا المجاا

إثنين

أربعاء

رمي

جمعة

سبت

الزمني  28سنة.

أحد

 7 = 3 +3 +1كبيسات

ثالثاء

وفضالً على التكرار المذكور (كرل 28سرنة) نالحر إذا أنعمنرا النظرر،
أن سررنوات العمررود األيمررن (أ  1917و 1945و1973و)...تتكرررر فرري
بدايات ثمثة مجاالت زمنية فرعية:
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األواُ :مدّتره  6سررنوات ( )1-7وفيرره سررنة كبيسرة واحرردة ،ويمتررد مررن
 1945إلى .1950
الثاني :مُدّته  11سنة ( )3-14وفيه  3سرنوات كبيسرة ،ويمترد 1951
إلى .1961
الثال ُ :مدّته  11سنة ( )3-14وفيره  3سرنوات كبيسرة ،ويمترد 1962
إلى .1972
أما سرنة  1968فتختلول عرن السرنوات الرثالث التري سربقتها (1945
و 1951و )1962والترري برردأت اإلثنررين وانتهررت اإلثنررين ،ذلررك أن 1968
كبيسة بدأت اإلثنين وانتهت الثالثاء.
ونالح أن !28 =11 +11 +6
هنا يبرز السوؤال اآلقوي :هرل التكررار كرل  6ثرم  11ثرم 11سرنة يبقرى
ٍ
مجاا زمني عرضه  28سنة مهما كانت سنة بدايته؟
صحي ً
حا قائ ًما في أ ّ
الجواب :ال! فَتَوالي األيام وتواريخهرا فري مجراا زمنري معرين عرضره
أي مجال زمني لوه نفوس العور
 28سنة ال يطابق دائ ًما تَواليها في ّ

! وذلرك

ألن أسماء أيام األسبود سبعة ،والكبيسة تتكرر كل  4سنوات!
فمررثالً المجرراا الزمنرري  1946 -1919الررذ يبرردأ األربعرراء ،تترروالى
سنواته في المجاالت الفرعية  11،11،6كما يلي:
(هذا المجاا الزمني يبدأ بسن ٍة عادية (د) تليها كبيسة وينتهي بسنة عادية!)
1919

1920

1921

1922

1923

1924

أربعا

خميس

سبت

أحد

تثنين

ثمثا
أربعاء

جمعة
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 6سنوات تبدأ األربعاء
و 2سنتان كبيستان!

1925

1926

1927

1928

1929

1930

رمي

جمعة

سبت

أحد

ثالثاء

أربعاء

إثنين

 11سنة تبدأ الخمي !

1931

1932

1933

1934

1935

رمي

جمعة

أحد

إثنين

ثالثاء

و 2سنتان كبيستان

سبت
1936

1937

1938

1939

1940

1941

أربعاء

جمعة

سبت

أحد

إثنين

أربعاء

رمي

 11سنة تبدأ األربعاء

ثالثاء

 3سنوات كبيسة

1942

1943

1944

1945

1946

المجمود 7= 3 +2 +2

رمي

جمعة

سبت

إثنين

ثالثاء

كبيسات

أحد

نالح بسهولة الفروق الواضرحة برين تروالي سرنوات المجراا الزمنري
 1972 -1945وتوالي سنوات المجاا الزمني .1946 -1919
وتحققت بالفعل أن المجاالت الزمنية المماثلة ل ِر ( 1945د) 1972 -
ُ
(د)  -وكلها تبدأ بسنة عادية (د) مسبوقة بكبيسة وتنتهي بسنة كبيسة (د) =
جميعها متطابقة من حي توالي األيام بتواريخها.
وأن المجاالت الزمنية التي تبدأ بسنة كبيسة (د) وتنتهي بسنة عادية (د) مثل:
1971-1944
1999-1972
2027 -2000

ال قماثل المجاالت السابقة!

2055 -2028
2083 -2056
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