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  نظرات في مسائل لغوية
  كتبها األستاذ الدكتور محمد مكي الحسني الجزائري

  تحت عنوان
  ))نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية((

  خير اهللا الشريف. أ

 عضو جممع اللغة العربية )١(عاجل األستاذ الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائري
 يف )٢(يف سبع عشرة حلقة نشرت مسألة لغويةبدمشق مئة واثنتني ومخسني 

                                                            
 

اهــد عبــد ١٩٣٢ولــد الــدكتور احلــسين ســنة  )١(  بدمــشق ألســرة علــم وفــضل، جــدها األمــري ا
م الفيزيائيــة الرياضــية ، حــاز إجــازة العلــو)١٨٨٣- ١٨٠٧(القــادر احلــسين اجلزائــري رمحــه اهللا 

 ١٩٦٥، والـــدكتوراه مـــن جامعـــة موســـكو احلكوميـــة ســـنة ١٩٥٤مـــن اجلامعـــة الـــسورية ســـنة 
ً، بـدأ عملـه التعليمـي معيـدا يف قـسم )التفاعالت النووية عند الطاقات املنخفضة: (بتخصص

ـاه أسـتاذا فيـه سـنة ١٩٥٥الفيزياء يف كلية العلوم جبامعة دمشق سنة  إىل ، وكـان ١٩٩٨ً، وأ
ذلك شغل يف هيئة الطاقة الذرية ومركز البحوث والدراسات وظائف علمية عـدة، وأتقـن مـن 

بـدأ . ٢٠٠١الروسية واإلنكليزية والفرنسية، وهو عـضو جممـع اللغـة العربيـة منـذ سـنة : اللغات
 الذي نشر يف موسكو سنة» فيزياء عامل الصغائر« فراجع ترمجة كتاب ١٩٦٨إصداراته سنة 

، »القياســات الفيزيائيــة وحتليــل نتائجهــا« ١٩٧٤شرت لــه جامعــة دمــشق ســنة ، مث نــ١٩٦٣
ايــة« آخرهــا ترمجــة كتــاب ً،اثــين عــشر كتابــا) ١٢(ه ـبلغــت إصداراتــو حــل : البحــث عــن الال

 يف كتـب - ومـازال- ًدقق لغويا . ١٩٩٧الذي نشرته دار طالس بدمشق سنة » أسرار الكون
الــيت صــدر » الثقافــة املعلوماتيــة«: ًني كتابــا، ومــواد جملــةكليــة املعلوماتيــة الــيت بلغــت زهــاء ثالثــ

  .ًتسعة عشر عددا حىت اآلن) ١٩(منها 
ُِّمئتــني ومخــس وأربعــني صــفحة جنمــت تــسع ســنني ) ٢٤٥(اســتغرقت احللقــات لــواذ  )٢( مــن (ٍ

ًعلى ستة عشر عددا من جملة جامعة دمشق للعلـوم اهلندسـية، كمـا ) م٢٠٠٦ إىل ١٩٩٨
عـــة دمـــشق للعلـــوم الـــصحية، وجملـــة جامعـــة دمـــشق للعلـــوم األساســـية، نـــشرت يف جملـــة جام

  .وجملة الثقافة املعلوماتية، وما زالت تنشر فيها



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ً، وكان قد ثقف الكتابة العلمية العربية تأليفا وترمجة، علمية متخصصةجمالت 
ورغب إىل زمالئه وتالمذته أن حيذوا حذوه، فتناول تصحيح ألفاظ وأساليب 
ّجانبها الصواب، جرت على أقالم الكثريين أساتذة وطالبا، فنبه عليها؛ لتربأ منها  ً

م، ويصفو    .األخذ عنهمكتابا
مهد الدكتور احلسين يف احللقة األوىل بني يدي مسائله بكلمة تناولت أمهية 
ا والدفاع عنها، ومتثل قول الدكتور مازن املبارك يف  اللغة لألمة وضرورة االعتزاز 

السخف املأثور يف أن اخلطأ املشهور خري من الصواب «: )حنو وعي لغوي(كتابه 
ُّراء التسيب واإلباحية اللغوية اليت يعانيها الناس يف  وكشف أن و،)٣ (»املهجور

تمع العريب املعاصر عقدة الشعور بالدونية إزاء الغرب، وعزا تدين مستوى األداء  ا
بالعربية إىل هبوط مستوى املناهج واملعلمني، وإىل إعالميني غري مؤهلني يرسخون 

 لغوي مريض يستخف العامية واخلطأ اللغوي يف وسائل اإلعالم، وإىل حميط
ًإن اخلطأ الشائع ليس ضربا من «:بالعربية ويتقبل العامية واألغالط اللغوية، فقال

التطور، وإن شيوعه ال يعطيه حق البقاء، فليس من التطوير يف شيء كسر 
  .)٤(»األصول أو هدم القواعد اليت سارت عليها العربية ومازالت تسري حىت اليوم

ٍ وضع يده على جرح لغوي أثخن أذواق الناس عامة، َّلعل الدكتور احلسين قد
ًوالبعيدين عن اللغة العربية خاصة فأخطؤوا كتابة ونطقا، ووجد عالج ذلك 
ًبالتدرج يف إتقان العربية السليمة مث الفصيحة مث الفصحى، ورأى ألجله سبال إذا 

َسلكها املرء بلغت به الغاية يف التمكن من العربية، أوالها أخذه م َ َ ن قول ابن ُ
إن حصول ملكة اللسان العريب إمنا هو بكثرة احلفظ من «: خلدون يف مقدمته

ُكالم العرب، حىت يرتسم يف خياله املنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم، فينسج 
                                                            

  .١٨١حنو وعي لغوي ص  )٣(
  . بتصرف يسري١٥٩يف احللقة الثانية ص )٤(



  
٤٢٣  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

  .)٥ (»...هو عليه
مختصين بالعلوم األساسية وملا كان توجه يف حلقاته اللغوية باخلطاب إىل 

 اقرتح حلصوهلم على تلك امللكة خمالطة طائفة والكيمياءكالرياضيات والفيزياء 
من أيسر الكتب برزت فيها األساليب العربية املشرقة، ومل يذكر القرآن الكرمي 
ا، وضرب مثال على كتب نثرية وشعرية، فذكر منها  ًوكتب احلديث النبوي لشهر

ظ وابن كتب الرافعي وطه حسني واملنفلوطي والطنطاوي من األواخر، واجلاح
  .املقفع من األوائل، ودواوين شعراء قدامى وحمدثني كأمحد شوقي والفرزدق وجرير

وثانية تلك السبل الرجوع الدائم إىل معجمات لغوية قدمية وحديثة، من مثل 
املعجم الوسيط إلبراهيم أنيس ورفاقه الذي أصدره جممع القاهرة، ومعجم منت 

 والقاموس احمليط للفريوزابادي، ولسان اللغة ألمحد رضا من املعجمات احلديثة،
  .العرب البن منظور من معجمات املتقدمني

وثالثة سبل التمكن عنده االستعانة بكتاب جيد يف قواعد العربية، فذكر مجلة 
ملصطفى الغالييين، وهو من الكتب النحوية ) جامع الدروس العربية(كتب منها 

العربية اليت ال يستغين عنها كاتب أو ًاملشهورة يف عصرنا، وحييط إمجاال بقواعد 
  . ليوسف الصيداوي) الكفاف(قارئ، و

ورابعة تلك السبل اليت ذكرها الدكتور احلسين للتمكن من العربية االطالع 
ًعلى بعض معجمات األخطاء الشائعة، وقدم لذلك كتبا منها معجم األغالط : (ّ

  . حملمد العدناين)اللغوية املعاصرة
ة موضوع درج اللغويون العرب قدامى وحمدثني على توجيه واألغالط اللغوي

ًعنايتهم إليه، فبينوا األساليب اللغوية الصحيحة من اخلطأ، وأفردوا كتبا مهمة يف  ّ
                                                            

، الفصل احلادي واخلمسون يف أن ملكة هذا اللسان ٣٨٦ص / ٢مقدمة ابن خلدون ج )٥(
  .بية ومستغنية عنها يف التعليمغري صناعة العر



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ال   .)٦(هذا ا
بدأ الدكتور احلسين يف احللقة الثانية بذكر مسائل البحث اليت مجعها من 

فة املعلوماتية وكتب علمية أخرى، قراءاته يف كتب كلية املعلوماتية وجملة الثقا
وبدا له فيها خطأ أو حلن أو أسلوب بعيد عن املنهج السوي للعربية، فالتقطها 
ودرسها يف رحاب الكتب اليت اقرتح مناذج منها، فكان يضع لكل مسألة 
ًعنوانا يلخص حمتواها، مث يأيت بنقول معجمية أو حنوية أو أساليب أدبية، أو 

ً معلقا عليها، ومستشهدا بالقرآن الكرمي واحلديث من معجمات األغالط ً
ّالشريف والشعر واملثل وأقوال األدباء، ويسوق عبارات لكتاب جانبها الصواب 

  .مشفوعة بتصحيحها
وتشتمل هذه العبارات على أشيع األخطاء لدى الكتاب، وعلتها استعمال 

لذي يصح استعمال الكلمة يف غري ما وضعت لـه، فيورد الدكتور احلسين السياق ا
الكلمة فيه، مث يأيت بالرتاكيب اخلطأ، مث الرتاكيب السليمة البديلة منها، ولعل هذا 
األسلوب الذي اتبعه يف معاجلة األخطاء الشائعة هو أبرز مامييز عمله مما سبقه 

  .من أعمال حتدثت عن اخلطأ والصواب
لى أنه أراد هلا أن ًوقد تأيت حبوثه خالية من أمثلة اخلطأ والصواب تعويال ع

ًتكون تذكرة للكتاب وزادا هلم عندما تكون املسألة املبحوثة ذات أوجه يف 
  .االستعمال، فيكتفي بإطالعهم على هذه األوجه

ًمئة ومخسني مسألة، وجاءت مسائله ) ١٥٠(درس الدكتور احلسين يف حلقاته 
                                                            

» تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان«البن السكيت، و» إصالح املنطق«:  فمن كتب القدامى)٦(
تصحيح التصحيف «للحريري، و» درة الغواص يف أوهام اخلواص«ّالبن مكي الصقلي، و

يب، لعبد القادر املغر» عثرات اللسان«: ومن كتب احملدثني. للصفدي» وحترير التحريف
 حملمد »حماضرات عن األخطاء اللغوية الشائعة«لكمال إبراهيم، و» أغالط الكتاب«و

  .علي النجار، وغريها



  
٤٢٥  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

الشائع أو ضرب تناوله قبله الذين سبق هلم رصد اخلطأ اللغوي : على ضربني
ًاحلديث عن االستعماالت ذات األوجه، ولكنه عاجله معاجلة خمتلفة وأكثر جدوى، 

ّوضرب تفرد جبمعه واحلديث عنه، فمن األول
ًإذن وإذا: ( كالمه على)٧( ) َحوايل(و) ْ

ّأخصائي(و أحسن إليك بينما أسأت أنت (و) سوف لن أذهب(و) آنف الذكر(و) ِ
، )رّ وف(و) ّمتعن يف األمر(و) مدراء(و) ئ وأخطأخط(و) سافر بطريق اجلو(و) إليه

كيلو واط (و) خليوي(و) بالتايل(و) مربوك: (ومن اآلخر حديثه عن. وغري ذلك
) لنفرض(و) فرتة(و) معكوف(و) طاقوي(و) بشكل عام(و) سوية(و) ساعي

  .وغري ذلك) إن هكذا أشياء(و) مائة(و
ًنيف مسائلها أنواعا ثالثة ويف نظرة استقرائية يف هذه البحوث يتبدى لنا تص

  :ثم نردفها بمثال لكل نوعنذكرها 
 مسائل لغوية تتناول أخطاء األساليب اللغوية املستعملة، وقد نالت - ًأوال

  :اجلانب األوىف من هذه البحوث، فمنها
: كلمات أتى اخلطأ فيها من استبدال معىن لغوي معجمي بآخر مثل - ١

ا يوجد) يتواجد( ْمن الوجد، ويقصد   من الوجود بشرط أن يكون هذا الوجود َ
ًعاما مطلقا، و ا مبارك من الربكة، و) مربوك(ً من ) نفذ(َْمن البـرك، ويقصد 

ا نفد من النفاد وهو االنتهاء، و من الفتور ) فرتة(ِاإلنفاذ وهو اإلمضاء ويقصد 
ا مدة، و ْوفر(ويقصد  ا التوفري، و) َ ا ويقصد ) حد كبري(مبعىن كثري ويقصد 

ا بـله، و) ناهيك عن(بعيد، و َويقصد  ْشكل(َْ ا وجه، و) َ ْويقصد  ) توفري إمكان(َ
ا إتاحة، و ا إعذاب، و) تعذيب املاء(ويقصد  مبعىن ) إمالء الفراغ(ويقصد 

                                                            
حملمد ) ١٩٨٦ طبعة سنة معجم األغالط اللغوية املعاصرة(انظر املسائل املذكورة يف  )٧(

. ٧٢٧، ٦٣٤، ٤٤٩، ٤٤٢، ٤٠٩، ٢٧٥، ١٩١، ٩٠: العدناين يف الصفحات
  . وما بعدها١٨٨: ملازن املبارك يف الصفحات) ١٩٨٥بعة سنة  طحنو وعي لغوي(و



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٢٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ا ملء الفراغ، و ْكتابة، ويقصد  ا تبيني، ) تفنيد(َ مبعىن تكذيب، ويقصد 
ا املظاهر أو الوج(و ا (، و)وهاألبعاد ويقصد  معكوف أي حمبوس ويقصد 

ا توفري(، و)معقوف أي معطوف سوية مبعىن (، و)تأمني من األمن ويقصد 
ا مستوى ا مع أن(، و)معتدلة ويقصد  حملة (، و)ًعلى الرغم أي إكراها ويقصد 

ا نبذة ا فيما يتعلق(، و)ويقصد  ا (، و)بالنسبة إىل ويقصد  ُيعترب ويقصد 
ّيـعد ا قبلمن(، و)َُ  ).ذ ويقصد 

يف جملة جامعة (، قال الدكتور احلسين )٢٧(وسنمثل هلذا النوع باملسألة رقم 
  ):١٥٤ص/ ١ع/ ٣ح / ١٨مج : دمشق للعلوم األساسية

ْالفترة -  27{ َ:  
ًفـرت يفرت فـتورا«: جاء يف املعجم الوسيط ُ َُ ُ َالن بعد شدة، أو سكن بعد : َْ َ َ َ

ٍحدة ونشاط َّ ُُيسبحون الليل والنهار ال يـفتـرون: زيززيل الع ويف التن. »ِ ْ َ َُِّ 
ُأي ال يضعفون عن مداومة التسبيح]. ٢٠:األنبياء[ َ.  

املدة تقع بني : والفترة. الضعف واالنكسار: الفرتة«: ًوجاء يف الوسيط أيضا
  .»زمنني أو نبيني
ْيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم على فـرت: زيل العزيز ويف التن َ ِّ ٍة من ُ

ُالرسل ُّ] معجم ألفاظ القرآن «وجاء يف . انقطاع من الرسلأي ] ١٩:املائدة
  :وهو من إعداد جممع اللغة العربية بالقاهرة» الكرمي
ْفـرتة« ٍمضي مدة بني رسولني: َ ُّ ِ ُ«  

ًيف نفسي فـرتة وفـتورا ِ أجد - ف ت ر «: وجاء يف أساس البالغة للزخمشري ُ َُ ً ْ
ّإذا سكن عن حدته والن ب ِ َفالن علته كبـره، وعرته فرته: وتقول. عد شدتهَ ُ َُْ ََ ََْ َْ : أي» ٌ

ْضعف َ.  
ُّفرتة احلمى«: ويف الوسيط ا بني نوبتني: ُ   .»زمن سكو



  
٤٢٧  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

ٌفالفترة إذن مدة تتميز بالفتور وكل حال .  وانقطاع اجلد أو النشاط فيهاُ
ِّ بني حالني من احلدة أو اجلد أو االجتهاتتوسطللسكون أو االنقطاع  د فهي َِّ
َُفرتة، طالت أم قصرت وكل حال من الشدة أعقبتها حال من الضعف أو اللني . َ

  .فقد آلت إىل فرتة
ٍومن اخلطأ حسبان الفرتة زمانا كأي زمان من األزمنة ّ ً!   

َكونوا جدد القلوب«: قال ابن مسعود • َ ُوشرح هذا القول اإلمام ابن قدامة . »ُ
: ونقل ابن قدامة قول بعضم. »يف العبادةعدم الفترة كناية عن «: فقال

ٌكنت إذا اعرتتين فرتة يف العبادة، نظرت إىل وجه حممد بن واسع وإىل « ْ َ
  .»اجتهاده

... كان الشابان يتحادثان ومها ميشيان... «: وقال الشيخ علي الطنطاوي •
ُ يصمتان فيها فال يسمع إال وقع أقدامهمافترةوتكون  ْ َ ُ«. 

َّمث لتعلمن «: »146تاب املساكني، صك«وقال مصطفى صادق الرافعي يف  •
ِأنه إن كانت للقدر  َ ًفرتة عن رجل من الناس، فقريا أو غنيا أو بني ذلك، فما َ ً ٌ

ّهي غفلة وال معجزة، ولعل الرجل إمنا  َ ِ ْ َ ٌ ْ ًيمد له في الغي مدا طويالَ ً ّ ّ ُّ ُ...«. 
 .نيًكانت السنوات مابني احلربني العامليتني فرتة للمتحارب: ولنا أن نقول •

  .ُ لالقتصاد العاملي، أصابه فيها ركودًفترةوكان عقد الثالثينيات املنصرم  - 
 . اسرتاح فيها من عناء العملًفترةٌأمضى فالن على شاطئ البحر  - 
خمصصة الستجمام ًفترة ُتتضمن السنة اإلنتاجية يف معظم الشركات  - 

 .العاملني
 .ة الطازجة للتزود بالوقود واألغذيًفترةتوقفت السفينة يف املرفأ  - 

ً، يف غري ما وضعت له، شيوعا واسعا؛ فيقولون، )الفرتة(وقد شاع استعمال  ً ُ
  :ًمثال
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جتري مقابلة املرشحني يف الفرتة / ّيستقبل املعرض زواره / ُسيعقد املؤمتر،  - ١
 .1-99/6/5من المدة يف .. سيعقد املؤمتر، إخل : أقول. 1-99/6/5من 
 َْطورمراقبة ذلك يف : أقول. ات إزهار النبفترةجيب مراقبة ذلك يف  - ٢

 ].املدة واحلني: التارة، أي: الطور«من معاين . [إزهار النبات
ْال تسطع النجوم إال حقبة : أقول.  حمدودةلفترةال تسطع النجوم إال  - ٣ ِ َّ

 ). !َََتكون خالهلا يف حالة ثـوران ال فتور(مدة حمدودة / برهة/
ّالطاقة اليت تشعها النجوم يف أحسن  - ٤ ِ وجودها تأيت من تفاعالت ت فتراُ

ّالطاقة اليت تشعها النجوم يف أحسن أوقات: أقول. اندماج نوى اهلدروجني ِ ُ /
 .مراحل وجودها/ أطوار
رات حتول بشكل  - ٥ َّواجلزء اآلخر من غاز ا كثيف إىل جنوم يف ) كذا(ّ
رات حتول متكاثفا بشدة إىل جنو: أقول.  قصريةفترة ًواجلزء اآلخر من غاز ا َّ م يف ّ
 .ٍزمن قصري/ ٍمدة 
 التدريبية الفتراتوإبالء !)  ( الدراسة فترةعلى الطالب بذل اجلهد أثناء  - ٦

مدة الدراسة، وإيالء / على الطالب بذل اجلهد أثناء الدراسة: أقول. عناية خاصة
 ...أوقات التدريب/ األوقات التدريبية

حدث (ال معىن لـ : أقول.. أن اكتشف أحد الباحثنيفترة حدث من  - ٧
ألن جمرد استعمال الفعل املاضي يعين أن احلدث جرى ...) أو من مدة/ من فرتة

ًالكاتب مزيدا من التحديد، وجب عليه تعيني / فإذا أراد املتكلم. قبل زمن التكلم
ِّأو إضافة كلمة معربة..) ً أيام مثال٣ قبلحدث (الزمن املنصرم بعد احلدث  جرى : ُ

 ...قبل مدة قصرية، إخل/  أيام قليلةقبل/ ًقريبا/ ًحديثا/ ًقدميا
/ ًزارين حديثا...  مدة قصرية قبلزارين : أقول...  قصريةفترةزارين منذ  - ٨
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 ...ًقريبا
 ! الشباب على األقلفترة جيب العناية بذلك يف  - ٩

الشباب مرحلة ! [ بالفتور أم باحليوية والنشاط؟مرحلة الشبابأتتميز : أقول
ُّوالشبان والشواب . رجولةمن العمر تلي الطفولة وتسبق ال َّ هم الذين ) ّالشابات(ّ

ًوجيمع الشاب على شباب أيضا]. يعيشون مرحلة الشباب ُ.  
ًولعل من املفيد أن أورد شيئا مما جاء يف مقال الدكتور البدراوي زهران  ِ جملة (ُ

ُبل هلذا وجدت لألوقات كلمات ... «): 1993 لعام 72جممع القاهرة، العدد 
َسب الطول والقصر يف املدةَخمتلفة على ح ِ ِ َ:  

أو اللحظة  شاملة جلميع املقادير من امتداد الزمن، وتنطوي فيها فالمدة 
َ والردح *والبرهةللوقت القصري، اللمحة  والفترة للمدة  للوقت الطويل، َّ

 للزمن املعهود املقرتن والعهدَّواحلني للزمن املقصود املعني، المعترضة بين وقتين، 
للمدة احمليطة والدهر للداللة على جنس الوقت كيفما كان، والزمن ، مبناسباته

  .»جبميع األزمنة والعهود واألحيان
ْمل يصفها . (»املدة من الزمان: ُالربهة«: جاء يف املعجم الوسيط: أقول ∗ ِ َ
  ):الذي أصدره جممع القاهرة(وجاء يف املعجم الكبري !) بالطول
ْالبـرهة«   .ّن، أو هي أعماملدة الطويلة من الزما: َ

ًأقمت عنده بـرهة من الدهر: يقال. َْالبـرهة: ُْالبـرهة ُْ ُ«.  
ْالهنـيهة«: وجاء يف الوسيط   .»ًأقام هنيهة: يقال: القليل من الزمان: َُ
ْالحقبة «: ًوجاء فيه أيضا ٌحقب ) ج. (أو السنة. املدة ال وقت هلا: من الدهرِ َ ِ

ٌوحقوب ُ ُ.  
ُالحقب والحق«: ًوجاء فيه أيضا ُ ُُ  سنة أو 80(املدة الطويلة من الدهر : ُبْ

  .»أحقاب/ ِحقاب ) ج). (أكثر
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ْالمرحلة«: ًوجاء فيه أيضا املسافة يقطعها املسافر يف حنو يوم، أو ما بني : َ
َِْاملنزلني ْ«.  

َّقدر حمدد من الشيء«وتستعمل املرحلة اآلن مبعىن  ٍ ْ ٍقدر «وعلى اخلصوص » َ ْ
  .»من الزمان
 مرحلة الشباب، مرحلة الرجولة، مرحلة الكهولة، مرحلة مرحلة الطفولة،: يقال

  ...الشيخوخة
  ...اجلامعية/ الثانوية / اإلعدادية / مرحلة الدراسة االبتدائية : ويقال

كالربهة واحلقبة، وهي : من الدهرََّّالسبة «: »منت اللغة«وجاء يف معجم 
  .»َّْالسنبة

ُاألوان«: وجاء يف الوسيط ُاحلني: َ   }.»َِواجلمع آونة. ُء أوان الربدجا: يقال. ْ
:  ومنها استعماالت أقحمت فيها كلمات أو حروف يستغىن عنها مثل - ٢

ا ) سوف لن( مكررة ) كلما(و. َ، ألن سوف التدخل إال على مثبت)لن(وصوا
ا بدءا، و) من خالل البدء(يف مجلة واحدة، و ا يف ) عبارة عن(ًوصوا وصوا

ا عدا، و) ا عنعد(ًموضعها أن حتذف أحيانا، و ا إذا، ) فيما إذا(وصوا وصوا
ا أول مرة) ألول مرة(و  .وصوا

  . مسائل تتناول األخطاء النحوية أو الصرفية أو اإلمالئية- ًثانيا
  :فمنها في النحو

ا ) ّتأكد منه: (ًتعدية الفعل حبرف جر بدال من آخر، مثل - ١ تأكد (وصوا
ا ) ّحتسب منه(، و)له   ).له(وصوا

ا ) أكد عليه: (فعل حبرف جر وهو يتعدى بنفسه، مثلتعدية ال - ٢ وصوا
ا ) ّتعرف عليه(، و)أكده(  ).ّتعرفه(وصوا

ْيف حالة تضاعفت: (إضافة اسم إىل فعل، مثل - ٣ ا ) ََ يف حالة (وصوا
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ِتضاعف ُ.( 
ستنجح : (ّاستبدال فعل بالم التعليل وأن املصدرية املشبهة بالفعل، مثل - ٤

ا ستنجح   ).ألنك تسهرطاملا تسهر وصوا
ًوجدت حال أمثال: (صرف املمنوع من الصرف، مثل - ٥ ا ) ً  ).َأمثل(وصوا
 - ) ع(بـ ) س(استبدل : [ًإدخال الباء على املأخوذ بدال من املرتوك، مثل - ٦

ا استبدل - )س(واملرتوك ) ع(املأخوذ   )].س(بـ ) ع( وصوا
ا ) ٍأكتب حواش: (حذف ياء االسم املنقوص حال النصب، مثل - ٣ وصوا

 ).َحواشي(
  :ومنها في الصرف

ِنشر : (استبدال اشتقاق بآخر اليوافق السياق، أو خيالف القاعدة، مثل - ١ ُ
ا ) ًمؤخرا ًنشر أخريا(وصوا ِ ) مبهر(، وهو استبدال اسم مفعول بصفة مشبهة، و)ُ

ا  ا ) ملفت(، و )باهر(وصوا ا ) مدراء(، و)الفت(وصوا ، )مديرون(وصوا
ا مربو) مرابيط(و ا ) حكايا(طون، ووصوا ، وهو استبدال مجع )حكايات(وصوا

َْموكل على(جبمع السالمة، و ا ) ُ ، ولكن يصح )موكول إىل(ََمن وكل، وصوا
ٌموكل على( َ ، وهو استبدال اسم مفعول من ثالثي مزيد باسم )أوكل على(من ) ُ

ا ) أقنية(مفعول من ثالثي جمرد، و فعلة وهو استبدال اجلمع على أ) قنوات(وصوا
ا ) فحوصات(باجلمع على فعالت، و ، وهو استبدال مجع اجلمع )فحوص(وصوا

  .باجلمع
ا ) مباع: (أخطاء يف مراحل العملية الصرفية، مثل - ٢ ، وهو )مبيع(وصوا

ا ) ّطاقوي(اسم مفعول من ثالثي معتل جوفه ياء، و ، وهي نسبة )ّطاقي(وصوا
ا ) خليوي(إىل طاقة، و ّخلوي(وصوا ِ َ ) الطائرة األسرع(سبة إىل خلية، ووهي ن) َ

ا  ا ) نستفاد(، وهو وصف باسم تفضيل للمؤنث، و)السرعى(وصوا وصوا
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 ً.، وهو إبدال الياء ألفا)نستفيد(
يف جملة جامعة (، قال الدكتور احلسين )١٤٤(وسنمثل هلذا النوع باملسألة رقم 

 ):٣٥٤ص/ ١ع/ ١٥ح/ ٢١مج : دمشق للعلوم اهلندسية
ِهذا آخر خمس : أو!(  خامسة معركة: ال(خامس معركة  هذه – 144{ ْ َ ُ ِ

  .معارك
  للرافعي والعدناني: تعقيب على قولين

ا؛ وتصاغ من 106 عاجلت الفقرة - 1 ٌ األعداد الرتتيبية، وهي أمساء يوصف 
) ِفاعلة(للمذكر، و) ِفاعل(على وزن ) من اثنني إىل عشرة(األعداد املفردة 

. للمؤنث) ُْأوىل(ّللمذكر، و) َّأول(فيقابله الوصف ) واحد(أما العدد . للمؤنث
ْما قـبلهوالعدد الرتتييب يصف   موصوفه من حيث يطابقّ ليدل على ترتيبه، وهو َ

ٌفصل رابع، قناة ثانية؛ الباب : ًالتذكري والتأنيث والتعريف والتنكري، فيقال مثال ٌ ٌ
  .السابع، الطبعة اخلامسة

 :)86 ص(حملمد العدناين » عةمعجم األخطاء الشائ« جاء يف - 2
خامسة هذه : والصواب. انتصر فيها جيشناخامس معركة هذه : ويقولون«

ٌألن العدد الرتتييب يطابق املعدود يف التذكري والتأنيث، سواء أكان صفة، معركة؛ 
  ».ًأم مضافا إىل املعدود

ملفرد املضافة إىل املعدود ا) خامس(اعرتاض العدناين هو إذن على تذكري كلمة 
ًلكنه مل يورد شاهدا على كالمه، ومل يذكر مرجعا يؤيده. معركة: املؤنث النكرة ً ُ .

َوسنبني أن كالمه جانب الصواب َ ّ.  
) ثانية(، لكن »استمعتم إىل ثانية النشرات اإلخبارية«: ًصحيح أنه يقال، مثال

ٍهنا مضافة إىل معدود مؤنث مجع  َْ ٍ   ! معرفةٍ
ْومثله قول العرب ٍأي رماه بداهية ): َُِّْمجع األثفية(» ثالثة األثايفرماه ب«: ِ
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  !كاجلبل
قال قبل العدناين بزمن ) 1937تويف سنة ( وكان مصطفى صادق الرافعي - 3

ُيا أبا حممد، هذا آخر أربع مرات : قلت«): /114/1وحي القلم (طويل 
ِ)1( 

ْتـغضب عليك غضب الطالق هو هذا ) 1: (الصفحة املذكورةحاشية وقال يف » .َ
ًومل يذكر الرافعي أيضا مرجعا ). هذه رابع مرة(التعبري الصحيح ملثل قول الناس  ً

القاموس «و» لسان العرب«ورمبا تأثر يف قوله هذا مبا جاء يف . يؤيد كالمه
َأتيتك آخر مرتني وآخرة مرتني: يقال«: »تاج العروس«و» احمليط ِ ِ

َ املرة الثانية من : ُ
  .»املرتني

على كالم الصحايب الشهري أيب هريرة، الذي قال ملن أتاه ّورمبا اطلع كذلك 
ُثالث مرات يف ثالث ليال، وهو يعد يف كل مرة أنه لن يعود مث يعود َِ ٍ قال … َ

  :له
ُهذا آخر ثالث مرات إنك تزعم ال تـعود مث تعود« َ  2311انظر احلديث [» …ِ

  .]يف صحيح البخاري بشرح القسطالين
  وكالم العدناين؟فما الرأي يف حاشية الرافعي 

ً مل أجد فيما لدي من كتب النحو شرحا مفصال ألحكام - 4 َّ ً إضافة الصفة «ّ
  .»إىل موصوفها

ْوقد تطول علي األستاذ الفاضل حممد علي محد اهللا فساعفين بطلبيت بأن  ََِ َِ ََ َّ َّ َ
ُزودين باحلكم العام ّ.  

ِوقبل أن أورد ما ذكره يل أقول  الوصف جاء يف الكالم الفصيح إضافة: ُ
  .المؤنثإىل املوصوف المذكر 

َّقل  حيييها الذي أنشأها أول مرة: زيل العزيز ففي التن ُِْْ] وقال ] . ٧٩يس
  ]٢٠٧ديوانه ط مولوي ص: [عنرتة
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َْورشاش نافذة كلون العندم َْ َ ٍ ِ َ ّجادت لـه كفي  َ ٍبعاجل طعنةْ ِ ِ 
  ).نبات أمحر: َْالعندم(

  بتاء التأنيث؟) عاجلة(اسم مؤنث، فلماذا مل يقل ) الطعنة: [(قال األستاذ الكرمي
ُ منـعوته بعد) الصفة/ الوصف(ُاألصل أن يأيت النعت : اجلواب ، )موصوفه(َْ

ٍبطعنة عاجلة: هكذا ِولكن ملا جيء بالوصف . ٍ
ّ

َِّْ موصوفه سقطت النـَّعتية قبل ِ

ًللموصوف جنسا وعددا وحمال؛َََِّّواجب التبعية ْالنحوية، وسقط معها  ً ً  وبسقوطها ِ
األصل في ألنه التذكير، اللفظي سقطت املطابقة اجلنسية، فعاد اللفظ إىل 

  .والتأنيث عارضاألسماء، 
ًومثل هذا يقع السم التفضيل، وهو وصف مشتق أيضا، عندما يضاف إىل  ٌ

ٍجادت له كفي بأعجل طعنة: حنونكرة،  ِ ّ ْ.  
ََّسرين ما عندك من  (:، قولناٌ فرعوالتأنيثٌأصل ومن األدلة على أن التذكري 

ْحكمة َسرتين، مع أن احلكمة هي املقصودة هنا، مث جيء بـ : وال نقول). ِ
ِ َّْ ) ِمن(َ

ِّالتبيينية لتبني  َّ ْ ِْ ِّأو لتميز(َّ َاسم املوصول املبـهم، وهو هنا ) ُ ْ الصاحلة ملذكر ) ما(َ
  .ومؤنث

َّ صح رفةًمفردا معفإن جاء ًالمضاف إليه مفردا نكرة؛ ُُّهذا كله إذا كان  َ
ًأيضا◌، حنو ْواثق اخلطوة، قوي العزمية، هدار النَّربة: ً ُ َّ َ ُّ   . ا ه. ِ

فإذا كان . ٍالكالم السابق هو على إضافة الوصف بوجه عام:  أقول- 5
ًالوصف المضاف عددا ترتيبيا  ًمذكرا إلى فإنه يضاف ...) ٍثان، ثالث، رابع(ً َّ

هذه :  وال يقالعركة،خامس مهذا خامس زلزال، وهذه : حنو(مفرد نكرة 
هذا خامس : أي ال يقال وال يضاف إلى مفرد معرفة، ؛ )خامسة معركة

  .اإلعصار، وهذه خامس املعركة
ِوجبت املطابقة اجلنسية ٍجمع معرفة وإذا أضيف إىل  ََ أي من حيث التذكري (َ



  
٤٣٥  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

ًوخرج عن كونه صفة للمضاف إليه مقدمة عليه) والتأنيث َ ًَّ هذا ثاين : يقال. ُ
  .وهذه خامسة املعارك. زينالفائ

فتنطبق عليه أحكام اسم التفضيل ألن وزنه ) َّأول( أما العدد الرتتييب - 6
َأفـعل( وجب إفراده ) مجع/ مثىن / مفرد/ مؤنث/ مذكر (نكرة فإذا أضيف إىل ). َْ

  :يقال. وتذكريه يف كل األحوال
  ).وىلبل املرة األ! ُْأوىل مرة: وال يقال(هذا أول قرار؛ هذه أول مرة 

ْهم أول طالبـني / مها َّهن أول طالبتني / مها. ّطالب من اليمن/ َ طالبات من / ُ
  .اليمن

ًخرج عن كونه صفة للمضاف إليه مقدمة عليهمعرفة وإذا أضيف إىل  َ ًَّ ُِّومنيز . ُ
  :هنا حالتني

فكلمة . الدراسة/ الفصل؛ أول السنة / أول الشهر :  املعرفة مفردة، حنو- أ
/ السنة / الفصل / بداية الشهر :  تفيد الرتتيب ألن املعىن هوهنا ال) أول(

  ...الدراسة
هم : ُْأوىل الطالبات؛ وحنو/ هو أول التالميذ؛ هي أول:  املعرفة مجع، حنو- ب
َّأوائل الطالب؛ هن أول/ أول َأوليات الطالبات/ ُ َْ ُ.  

َْأي جيوز هنا إفراد املضاف وتذكريه، وجيوز مطابقته لما قـبله ِ.  
لإلشارة إىل مايكون ) ِآخر(وتستعمل كلمة . ّنقيض املتقدم) ِاآلخر(: حظةمال

  :يقال. ترتيبه يف النهاية، فتضاف إىل املذكر واملؤنث واملفرد واجلمع
ِهذا آخر املدعوين، تلك آخر مرة رأيته فيها. ِهذا آخر امتحان هذه العبارة . ُِِّ

  ...هي آخر كلمات خطبته
 من كالم بعض أئمة القرون اهلجرية السابع والتاسع ً وإليك أقواال مقتبسة- 7

  .والثاين عشر والثالث عشر



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

(:     ه821تويف (للقلقشندي ) 32/3(» ُصبح األعشى يف صناعة اإلنشا«جاء يف  •
ٍّومساحة رأس السني من أول سن منها إىل (:   ه660ت (ّقال ابن عبد السالم  ِ ِْ ِّ

ٍّثالث  سن ٍ كثلثي ألفِ َّ أن السن مؤنثةمن املعلوم. (َِ ِّ.(  
َِمث وليها عنه أبو منصور): 493/3(وجاء فيه  •  .يف السنة املذكورةثالث مرة َ
 852ت (لإلمام ابن حجر العسقالين ) 107/1(» فتح الباري«وجاء يف مقدمة  •

ُِّقيل مسيت بذلك .  من اإلبلرابع سنةْهي اليت دخلت يف ) حقة(قولـه (:  ه
ا  ...أل

من خامس ترجمة ّفقد صرح البخاري يف ): 27/3(» يفتح البار«وجاء يف  •
ِِأبواب التهجد خبالفه ّ... 

ًفصارت أمه لبونا ثالث سنة وابن اللبون الذي دخل يف ): 319/3(وجاء فيه  • ُُّ
 ...بوضع احلمل

 .رابع سنةوهو يف : البن حجر العسقالين): 242/5(» لسان امليزان«وجاء يف  •
ْوحكى البارودي أنه أسلم : )115/3(» ذيب التهذيب«وجاء يف  •  .سادس سنةَ
ْولو مل يدع هلم ): 1122ت ( لإلمام الزرقاين )463/2(» شرح الزرقاين«وجاء يف  • ََ

 . ما سألوهثالث مسألة
الثامن «(:   ه 1255ت (لإلمام الشوكاين ) 366/4(» نيل األوطار«وجاء يف  •

عشرين أو آخر  عشرة أو إحدى وتاسع ليلة أو سابعأول ليلة أو : والثالثون
 .»ليلة

وهو من رجال (البن ناصر الدين » التبيان، شرح بديعة البيان«وجاء يف  •
َّخامس حجة ويف «: وهو يرتجم لإلمام الربزايل) القرن التاسع اهلجري ِ

ًحجها متهما مات ِ ُْ ِِأي قاصدا الطريق السهلة البحرية لتهامة: ًمتهما. (ََّ ً(. 
  :الرتاكيب الشائعة االستعمال اآلتيةيستبني مبا سبق صحة : الخالصة - 8



  
٤٣٧  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

ُلك مين عاطر التحية  ّ   ...عميق احملبة/ ّخالص املودة / َ
ّملست منه صادق اهلمة  ُ ََّعظيم املسرة / ْ َ

ّطيب النية/  َ ِّ...  
َتـقبل اهللا صاحل األعمال  ُ َ   .}!).ُدعاء(َََّ

  :ومنها في اإلمالء
ا ) مدبب: (أخطاء من التصحيف، مثل - ١ ) على حده(، و)مذبب(وصوا

ا    ).حدة(باهلاء وصوا
ا ) حدى(و) حدا: (أخطاء من التحريف، مثل - ٢ ، )حدة(وصوا

ا ) عامود(و ا ) بناءا على(، و)عمود(وصوا تلفظ –) مائة(، و)بناء على(وصوا
 .من دون ألف) مئة(ّ وهو خطأ جر إليه الرسم، وصواب لفظها - ماءة

  :ا الرتمجة احلرفية، مثل أساليب واستعماالت غري عربية جاءت - ًثالثا
 de telles choses:جاءت من مثل قوهلم يف الفرنسية): إن هكذا أشياء(- ١

sont... ويف االنكليزية such things ase....   
ا   .إن مثل هذه األشياء: إن أشياء كهذه، أو: وصوا

 il joue un rôle dans: جاءت من مثل قوهلم يف الفرنسية): ًيلعب دورا (- ٢

cette affaireا   !الزم) لعب(ًيؤدي دورا أو يقوم بدور، ألن فعل :  وصوا
 second largest: جاءت من مثل قوهلم يف اإلنكليزية): ثاين أكرب (- ٣
ا   ً.الثانية كربا: وصوا

يف جملة الثقافة (، قال الدكتور احلسين )٥١(وسنمثل هلذا النوع باملسألة رقم 
  ):١٣٢ص/ ١٠ع/ ٥ح: املعلوماتية

َ لـ، ألن، من أجل، ألجل؛ بسبب كذا، بسبب من كذا؛ كي؛ بـغية - 51{ َْ ُ ٍ ْ ْ َّ ِ

  ...ْكذا، إذ
ِاشكر احملسن إلحسانه؛ العمل ضروري : التعليل؛ يقال) الالم( من معاين - أ ْ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٣٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ُّلدفع الفاقة؛ أحبه ألنه كرمي األخالق  ُ َلكرم أخالقه/ ْ َ
ِ...  
  :وهناك حروف أخرى تستعمل للتعليل

  .َكافأ بعمله، ويعاقب بتقصريهٌّكل ي: الباء
  ]١٩٧ديوان البوصريي ص: [قال اإلمام البوصريي. نام من شدة التعب: من

ِوينكر الفم طعم الماء من سقم َ َ َ ُ ٍقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد ُِ َِ َ ُ ُ 
  ).أي عظيمة الشأن(اشتهر هذا احملامي يف قضية خطرية : يف
  .ٍ طلب منكعنْمل أحضر إال : عن
ِأشكر احملسن : على   ... إحسانهعلىْ
ِفعلت ذلك أجلك ومن أجلك: يقال: ْأجل«:  جاء يف املعجم الوسيط- ب ْ َْ َ ُ :
  .»بسببك

َكلمة تدخل على : ْأجل«، )إعداد جممع القاهرة(وجاء يف املعجم الكبري 
َِّسبب الشيء وعلته ْفعلت ذلك من أجل كذا، وألجل كذا: يقال. ِ ْ َأجل : ويقال. ُ ْ

  .»كذا
  ].٣٢املائدة [...ََمن أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل: زيل العزيز  التنويف

ّوقف الطالب إجالال للمعلم«: وإذا قيل ْكان إعراب املصدر » ً َ
» ًإجالال«

ِمفعوال ألجله  ْ ِأو من أجله(ً َِّأي إن هذا املصدر هو علة حصول الفعل، حبيث ). ْ

ًيصح أن يقع جوابا لقولك   .ْ ألجل إجالل املعلم- » َِمل وقفوا؟«: ُّ
ُويصح الشيء نفسه يف قولنا ُ ِفالن يدرس حبا للعلم: ُّ ًُّ َُ ْ ْ ألجل - َِمل يدرس؟ . ٌ

ِحب العلم ِّ ُ.  
  :يقال على الصواب

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



  
٤٣٩  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

 !فرسل من أجقامت حرب داحس والغرباء بني عبس وذبيان  •
انتزاع حقوق من أجل كانت هذه الدولة أول دولة يف التاريخ تعلن احلرب  •

ِّالفقراء عند األغنياء، وكان اخلليفة أبو بكر الصديق أول من حارب من  ِّ
 !أجل هذا

 forمقابل الكلمة اإلنكليزية » من أجل«ويستعمل بعض املرتمجني اليوم 
  .pourوالفرنسية 

ًصحيح أنه ميكن أحيانا ت ٍ، ولكن هلما معان »من أجل«رمجة هاتني الكلمتني بـ ٌ ْ
  :ً مثال، قالواy=2xفإذا كان لدينا التابع . »يف حال«كثرية أخرى، من أمهها 

y=6   من أجل(pour, for)  x=3 ؛ و y=10من أجل   (pour, for)  x=5  .
  ،x=2إذا كان /    يف حالy=6: واألصح أن يقال
 x=5إذا كان /  يف حالy=10:  و

  :لنتأمل العبارات العلمية اآلتية
َ، وسلسلة  »n=2 »for» !من أجل«) باملر(َسلسلة ) بور(ُتعطي صيغة  •

، n=2 يف حال: أليس األحسن أن يقال »n=3 »for» من أجل«) باشن(
  ؟n=3ويف حال 

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

 :...كما يلي) حبسب املعىن املراد» أدىن
ّيقاس املقطع العرضي بالبارن، وله قيمة حمددة من أجل  • مادة معينة (!) َْ

ّيقاس املقطع العرضي بالبارن، وله قيمة حمددة : والصواب. وتفاعل معني َْ
 .ملادة معينة وتفاعل معني

بسبب كذا، : ًل أو لبيان الدافع، الكلمات اآلتية أيضا ومما يستعمل للتعلي- ج



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ْبسبب من كذا، كي، بغية كذا، إذ  ْالبـغية«: جاء يف املعجم الوسيط... ٍ ُ :
 :يقال على الصواب. »ََأراده وطلبه: َابتغى الشيء. ىُْمايـبتغ

 . تراكم الثلوجبسبب) مغلقة(الطريق مغلق  •
ُولغة الشعر يتسامح فيها  • ا بسبب من ِ ا وقوافيها وبناء كو خاصة يف أوزا

الفعل، زمانه : إبراهيم السامرائي. د(ُمجلها، من حيث التقدمي والتأخري 
 ).215وأبنيته، ص 

َبـغيةٌفالن يتفاىن يف خدمة رئيسه  • َْ ْابتغاء مرضاته / َْ نـيل رضاه ُ كي ينال / َ
 ...رضاه

ُإذ هم قريش، وإذ ما مثـلهم بشر َ َ َُ ْ ِ ْ َهللا نعمتهمفأصبحوا قد أعاد ا   ْ ِْ 
  ]١٨٥/ ١) الفرزدق(ديوان [

سبق أن الباحث استقى مادته مما وقع بني يديه من نصوص علمية ومقاالت 
ّمتنوعة، وهذا موضع اإلفادة يف ما كتب، فقلما يأيت تصحيح من أصحاب 

ومما حيمد يف البحوث احملاوالت االجتهادية اليت ترد يف . الكتابات العلمية أنفسهم
ّمدبب( منها رأيه أن االستعمال الشائع لكلمة ثناياها، َ ّمبعىن املؤنف خطأ نشأ ) ُ

ّمذبب(عن تصحيف كلمة  َ مبعىن ) م ث ل(من ) استمثل(، ومنها اشتقاق فعـل )ُ
جعل الشيء أمثل أي أفضل، ومنها التنبيه على خطأ استعماالت أجازها جممع 

َر حوايل عشرين حض(، و)٤٥و٣٥تراوحت درجة احلرارة بني : (القاهرة مثل
) انعكس(، و)انعكس ذلك على حالة اإلنتاج(للمكان، و) حوايل(، وً)شخصا
  .ّارتد

: وهناك استعماالت أخرى تكلم فيها على وجه مث بدا لـه فيها وجه آخر، مثل
ا مبعىن املوضع الذي يثاب إليه أي يـرجع إليه مرة )منزلة(مبعىن ) مثابة( ا أ َ، وصوا ُ ُْ

يأ لـه من نصوص لعلماء أتوا بعد عصر بعد مرة، فأورده ًا أوال على الصواب، مث 



  
٤٤١  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

ا مبعىن منزلة، مثل اجلرجاين وأيب حيان النحوي وابن قيم اجلوزية  ّاالحتجاج ذكر ّ ّّ
  .ّواملرزوقي وابن عطاء اهللا السكندري، فأعاد ذكرها مع إقرار املعىن اجلديد

علوم النظرية والتطبيقية، ًوتوجهت عناية هذه البحوث أوال إىل خمتصني بال
ًفكان حيمد أن تأيت مقتصرة على بيان اخلطأ والصواب مشفوعا بأمثلة واضحة 
وإحاالت دقيقة من دون تفصيالت حنوية أو صرفية أو إكثار من شواهد 

 من ختريج الشواهد القرآنية واحلديثية - ًإال قليال–االحتجاج وأدلته، وخلت 
ا وحديثها، ومن توثيق لطبعات الكتب والشعرية والنصوص األخرى قدميه

) ٤٩(مثانية وتسعني ومئة نص قـرآين سـوى ) ١٩٨(املعتمدة، فلم خيرج من أصل 
اثنيت عشرة مرة، وأتت ) ١٢(تسعة وأربعني، وتواىل ختريج هذه النصوص وإغفاله 

احلواشي تارات يف وسط الكالم وأخرى يف أسفل الصفحة، وذكرت أمساء 
اية البحوث ذوات األرقام مصادر البحوث ومرا ، ١٠٠، ٨٠(جعها فقط يف 

ً، واعتمدت يف الغالب كتبا حنوية ومعجمات )١٣٨، ١٢٢، ١٠٣، ١٠٢
ا القدمية ، ووقعت يف أثناء هذه البحوث هنوات نشري   حديثة ال ختالف يف مضمو

  :إىل بعضها فيما يأيت
  :١٩٨ قوله يف احللقة الثالثة، - 
ًاستعمال االسم، ولكنها جاءت ظرفا يف قول ) ِثين(مجع ) أثناء(واستعملت [

  :الشاعر اجلاهلي عمر بن ماجد
ُفيخبط أثناءالظالم فسول َينام عن التقوى ويوقظه الخنا ُ َ[ 

  :٥٦٨٩ص/ ١٦ج) ط الشعب(قال يف األغاين : قلت
ّ قال احلزين الدؤيل يهجو عمرو بن عمرو بن الزبري ُّ:  

ُولكنه كز اليدين بخيل ٍك ما عمرو بن عمرو بماجدلعمر ُّ َ 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

من شعراء الدولة ... احلزين :  من املصدر ذاته٥٦٧١ويف ص...  ينام
  .األموية، حجازي مطبوع

  :١٧٣ قوله يف احللقة السادسة، ص - 
حىت يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن عمله فيم  ال تزول قدما عبد«[
للرتمذي » لصحيحاجلامع ا«من ) ٢٤١٧(جاء يف احلديث رقم : قلت] »...فعل

  .»...علمه فيم فعل... «): ط شاكر(
  :وقوله يف الصفحة نفسها

ُّفإنك تقضي وال يقضى عليك، وإنه ال يذل من واليت... «[ : قلت]. »...ِ
إنه ال .. «): ط الرسالة(من مسند اإلمام أمحد ) ١٧١٨(جاء يف احلديث رقم 

  ).إنه(دون واو قبل من » ..يذل 
  :١٥١ابعة، ص  قوله يف احللقة الس- 
  ]لإلمام القرطيب) املفهم(وجاء يف [

هـ، وهو ٦٥٦اإلمام القرطيب هنا أبو العباس أمحد بن عمر املتوىف سنة : قلت
، وليس أبا عبد اهللا حممد )املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم(صاحب 

اجلامع ألحكام (، وصاحب تفسري   ه٦٧١بن أمحد األنصاري املتوىف سنة 
: وقولـه يف الصفحة التالية. ًفكان حيسن توضيح األمر خروجا من اللبس، )القرآن

ََوقال العكوك علي بن جبلة[ ُّ ُّ َّهو العكوك، بفتح العني والكاف والواو : قلت] َ َ َ
املشددة، انظر مقدمة ديوانه بتحقيق الدكتور حسني عطوان طبعة دار املعارف 

 .١٩٧٢بالقاهرة سنة 
 :، مجلة القسم ومجلة جوابه١٦٠، ص  قوله يف احللقة السابعة- 

َلئن ساءني أن نلتني بمساءة[  !]ّلقد سرني أني خطرت ببالكا ِ



  
٤٤٣  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

  : خبطاب املؤنث١٥٢ّالبيت يف ديوان عبد الصمد بن املعذل ص : قلت
ِلئن ساءني أن نلتني بمساءة ِلقد سرني أني خطرت ببالك ِ ّ 

): إال(اء واحلصر باألداة ، يف االستثن٢١٠ وقوله يف احللقة التاسعة، ص - 
 إال ٌم أحدُت منكِفَ﴿وال يلت:  الكالم قبل إال تام ومسبوق بنهي، حنو- ج[

ٌامرأتك بدل من أحد: ، ويصح يف غري القرآن]٨١هود [َك﴾ َامرأت بل : قلت]. ُ
السبعة البن جماهد : هو يف القرآن صحيح بقراءة ابن كثري وأيب عمرو، انظر

  .١٢٥ ، والتيسري للداين ص٣٣٨ص
  :٢٣٨ قوله يف احللقة العاشرة، - 
﴿فإين قريب﴾ : الصواب: قلت)] وإذا سألك عبادي عين فإين مسيع قريب[(

  . من سورة البقرة١٨٦ن كلمة مسيع، يف اآلية دومن 
ا، يف اقرتان جواب إن أو إذا الشرطيتني بالفاء -   قولـه يف الصفحة السابقة ذا

  :إذا كان مجلة امسية
) على(حرف اجلر ) حديث شريف(» لصالة فعليكم السكينةإذا أتيتم ا«[

  )!]اسم(دخل على ضمري 
اسم فعل أمر ) عليكم(تعليل االمسية يف مجلة جواب الشرط هو جميء : قلت

  .، ولذلك اقتضى اقرتانه بالفاء)الزموا(مبعىن 
ا-    : قوله يف الصفحة السابقة ذا
  )]اسم» ها«الضمري (ها﴾ َ فلَسأمتأم وإن ُكِم ألنفسُم أحسنتُ﴿إن أحسنت[

رور متعلقان خبرب : قلت تعليل االمسية يف مجلة جواب الشرط هو أن اجلار وا
  .اإلساءة: تقديره كائنة، واملبتدأ حمذوف تقديره

  :٢٤٠ قوله يف احللقة العاشرة، ص - 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  )]فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر[(
  . من سورة يونس٧٢﴿فما سألتكم من أجر﴾ يف اآلية : الصواب: قلت

  :٢٠٧ قوله يف احللقة احلادية عشرة، ص- 
نفع الصادقني صدقهم﴾ جيوز يف كلمة ي﴿هذا يوم : ففي قوله تعاىل: قولـه[

  ].وىلأالرفع والنصب، والرفع ) يوم(
 من سورة املائدة، فالرفع قراءة اجلمهور، والنصب قراءة ١١٩هي اآلية : قلت

  .نافع، والقراءتان متواترتان
  ).١٠١، والتيسري للداين ص٢٥٠ر السبعة البن جماهد ص انظ(
  :٢١١ قوله يف احللقة احلادية عشرة، ص - 
  :قال اإلمام ابن اجلزري[

 ]ُ كسرها، وفي- غير الالم–األسماء  واكسره حال الكسر والفتح وفي

 - وهي الفتحة–بتسهيل اهلمز، ونقل حركته ..) َاالمساء : (.. الصواب: قلت
انظر . [بله، وهي الرواية الصحيحة املتصلة السند إىل ابن اجلزريإىل الالم ق

أمين . د: البن اجلزري، حتقيق» آن أن يعلمهاملقدمة فيما جيب على قارئ القر«
  )].١٠٠(سويد، البيت رقم 



  
٤٤٥  خري اهللا الشريف.  أ- نظرات يف مسائل لغوية 

  المصادر والمراجع
  :الكـتب

 – ١٩٦٩دار الشعب، :  القاهرة- إبراهيم األبياري : األصفهاين، حتقيق/ األغاين .١
 . ج٣١

دار الكتاب العريب، :  بريوت-  ٢ ط- أوتوبرتزل : الداين، تصحيح/ التيسري .٢
١٩٨٤. 

دار إحياء :  بريوت- أمحد شاكر وآخرين : الرتمذي؛ حتقيق/ اجلامع الصحيح .٣
 .مج٥ - ١٩٨٠الرتاث العريب، 

:  دمشق- مروان البواب، إمساعيل مروة / دليل األخطاء الشائعة يف الكتابة والنطق .٤
 .٢٠٠٠، دار الرضا

 .١٩٧٢دار املعارف، :  القاهرة- حسني عطوان . د: حتقيق/ ّديوان العكوك .٥
دار املعارف، :  القاهرة-  ٢ ط- شوقي ضيف . د: ابن جماهد؛ حتقيق/ السبعة .٦

١٩٨٠. 
مطبعة النعمان، :  النجف- زهري زاهد : حتقيق/ ّشعر عبد الصمد بن املعذل .٧

١٩٧٠. 
 .١٩٨٦مؤسسة الرسالة، : بريوت - ١ ط- الفريوز ابادي / القاموس احمليط .٨
مؤسسة الرسالة، :  بريوت- شعيب األرناؤوط وآخرين : حتقيق/ مسند اإلمام أمحد .٩

 .مج٥٠ - ٢٠٠١- ١٩٩٣
مكتبة لبنان، :  بريوت-حممد العدناين/ معجم األغالط اللغوية املعاصرة .١٠

١٩٨٦. 
عبد اهللا حممد : حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه/ مقدمة ابن خلدون .١١

 .ج٢- ٢٠٠٤دار يعرب، :  دمشق- ١ ط- رويش الد



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

. د:   ابن اجلزري، حتقيق/ منظومة املقدمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمه .١٢
 .٢٠٠١دار نور املكتبات، :  جدة-  ٣ ط- أمين سويد 

 .١٩٨٥مؤسسة الرسالة، :  بريوت- مازن املبارك . د/ حنو وعي لغوي .١٣
 :الدوريات

  :ةجملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسي −
لد الرابع عشر لعام  م، وانتهاء بالعدد األول من ١٩٩٨ًبدءا بالعدد الثاين من ا

لد الثاين والعشرين لعام   .م٢٠٠٦ا
  


