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 األدوات النحوية يف لغة اإلعالم 
 

  حممد بن سعد بن حممد الشقريان
   

املتحد ِّث يف أي ِّ وسيلة إعالمية مسؤول مسؤولية كاملة عمَّا يصدر عنه من كالم. والناس حتصي عليه    :امللخص 
للمتحد ِّث يف الوسائل اإلعالميَّة، إمنا هو إفادة من يسمعونه، أو يرونه. هفواته وأخطاءه، ذلك أن اهلدف األوَّل واألمسى 

وكلَّما كانت لغة املتحد ِّث سليمة من األخطاء النحوية، واللغوية، واألسلوبية، والرتكيبية، كانت أبلغ يف اإلفادة. وكلَّما 
أن جيمع ما استطاع من األخطاء. وركَّز  بعدت عن ذلك، ضعف أتثريها يف املتلق ِّي. وهذا البحث سعى فيه الباحث إىل 

على األخطاء اليت تكون يف األدوات النحوية، ذلك أنَّ بعضاً من مستخدمي األدوات النحوية، من اإلعالميني،  
لقني، والكتبة، خيطئون يف إيراد هذه األدوات اإليراد الصحيح املأثور عن العرب. ومن أبرز  

ُ
واخلطباء، والوعَّاظ، وامل

ربط اإلعالميني  -2تصحيح معاين أدوات النحو العريب اليت قد تُ ْفهم خطًأ، فُتستعمل خطًأ.   -1ا البحث: أهداف هذ
 .وغريهم ابلرتاث العريب األصيل

 
األخطاء يف األدوات النحوية. األدوات النحوية. األخطاء الشائعة. اإلعالميون. التخطئة  تصويب  :الكلمات املفتاحية

 .والتصويب
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Title:  Grammatical Tools in Media Language. Monitoring and 
Evaluation 

Abstract:   The spokesperson in any media is fully responsible for his 
speech. People list his mistakes and mistakes, because the first and foremost 
goal of the speaker in the media is to benefit from those who hear him or 
see him. The more the speaker's language was sound from grammatical, 
linguistic, stylistic, and structural errors, the more informative the testimony 
was. The further it is from that, the weaker its influence on the recipient. 
And this research in which the researcher sought to collect as many mistakes 
as he could. He focused on the errors that are in the grammatical tools, 
because some of the users of grammatical tools, from the media people, 
preachers, preachers, lecturers, and writers, make mistakes in these tools. 
Among the most prominent objectives of this research: 1- Correct the 
meanings of Arabic grammar tools that may be misunderstood and used 
incorrectly. 2- Connecting media professionals and others to the original 
Arab heritage. 
 
Key Words:  Correct errors in grammar tools. Grammar tools. Common 
mistakes. Media Professionals. False and Correct. 
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 مقدم     ة
 والسالم على خري املرسلني، وصحبه الغر امليامني. أما بعد، احلمد هلل رب العاملني، والصالة 

فإن هللا شرَّفنا حنن العرب، أبن أنزل هذا الكتاب العظيم بلغتنا. وإنَّه بقدر هذا الشرف تعظم املسؤولية، فنحن مؤمتَنون على  
 رعاية هذه اللغة اليت نزل هبا هذا الكتاب العظيم. 

ظم اخلطأ ما يكون يف هذه اللغة العظيمة. لذلك سعى علماء العربية األقدمون  وإن اخلطأ من طبع البشر، وإن من أع 
 واملتأخرون إىل محاية هذه اللغة، وشرعوا يبينون للعامة وللخاصة ما وقعوا فيه من أخطاء. 

من أخطاء   على أن أذكر شيئاً قليالً مما وقع فيه اإلعالميون واخلطباء والوعاظ  –إن شاء هللا    –وقد عزمت يف حبثي هذا  
 حنوية. 

وال أزعم أين استقصيت مجيع ما وقع فيه اخلطباء والوعَّاظ واإلعالميون، وإمنا هي منوذج فقط. والباب ال يزال مفتوحاً  
 لذوي التخصص، ألن العامة تسرع إىل اخلطأ، سرعة الظمآن إىل املاء النَّمِّري، بل رمبا تلذَّذت به وابلوقوع فيه.

فة يسرية؛ ألنب ِّه على أمر مهم، أال وهو أن الذي له أن يتصرَّف يف العربية، ويستعمل األداة املناسبة،  وأودُّ هاهنا أن أقف وق
إمنا هم أهل اللغة األوَّلون، العرب األقحاح. أما النحاة واللغويون فإمنا هم مقي ِّدون مقتَ ُفون. وال جيوز ألحد غري العرب  

  من لُدْنه، حىت لو كان على َسنن العرب.  األوائل، أهل اللغة أن خيرتع أسلوابً جديداً 
 

على أن العرب أنفسهم ورد يف كالمهم بعض العبارات اليت حار فيها مقي ِّدو اللغة، من مثل: )ُسقط يف يده(، ومثل: )كذب 
وغريها مما أدخلته العرب يف كالمها، ومل يستطع اللغويون الربط بني الكلمة ومعناها   عليك كذا(، ومثل:  )َعيَّ ابإلسناف(، 

 فيه. 
فنقول: هؤالء هم العرب، وهم أهل اللغة، وهم الذين يتصرَّفون يف كالمهم،  حسب حدود العرف اللغوي. أما النحاة فإمنا 

 هم مقي ِّدون ال مقع ِّدون. وهللا أعلم سبحانه.   
 

 منهجي يف التخطئة والتصويب  
 سيكون منهجي يف حبثي هذا هو املنهج االستقرائيَّ. وسيكون املنهج قائماً على اخلطوات التالية: 

 * عرض اجلملة اليت حدث فيها استعمال األداة خطأ . 
 * حتديد األداة اليت حصل فيها االستعمال اخلاطئ .

 * موازنتها ابألداة الصحيحة اليت أمهلت .
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 ذكر معىن تلك األداة يف االستعمال اخلاطئ .* 
 * ذكر معىن تلك األداة يف االستعمال اللغوي الصحيح .

 
 مصادري يف التخطئة والتصويب

القرآن الكرمي. فإذا كانت األداة موجودة يف القرآن العظيم أوردهتا، وذكرت معناها، مث عرضت اجلملة اليت وقع   •
بني االستعمالني، حىت يتبني للقارئ الكرمي خطأ احمْلدثني حينما أوردوها يف مثل ذلك  فيها االستعمال اخلاطئ، مث وازنت  

 املوطن.
 السن ة النبوية املطهرة.  •
 أشعار العرب احملتج ِّ بكالمهم.  •
كتب األدوات النحوية، ك  )رصف املباين( للماَلقي، و)اجلىن الداين( للمرادي، و)مغين اللبيب( البن هشام   •

 جم اللغوية، ك  )الصحاح( للجوهري و)لسان العرب( البن منظور.األنصاري. واملعا
االستحسان أحياانً. واستحساين ليس مقياساً للصحة واخلطأ، ولكْن بعد عرض االستعمال اخلاطئ، وموازنة   •

ْوَردة، قد أصل إىل اقتناع أبن األداة األخرى  
ُ
اليت جعلتها األداة فيه ابستعمال آخر من عندي، متضمناً أداة أخرى غري امل

 مكان األداة اليت وقع فيها اخلطأ، أهنا هي األوىل واألجدر.
 

 تراث السابقني يف هذا املوضوع  
آابؤان األولون يف احملافظة على هذه اللغة العظيمة، لغة القرآن العظيم، ورد ِّ من خالف السَّنن العريب فيها إىل جادة    مل أيلُ 

يوم مسع من يلحن من أهله األقربني، مث   –رمحه هللا    –الصواب. وال أدلَّ على ذلك من فزع اإلمام أيب األسود الدؤيل  
ه بوضع قواعد لرد ِّ الناس عن ا  للحن، وإقامة العربية فيهم إقامة صحيحة. هنوضِّ

 
 وال يزال علماء العربية األجالء ماضني على هذا السنن، يردُّون الناس إىل جادة الصواب. ومن أولئك العلماء السابقني: 

 الكسائيُّ، يف كتابه: )ما تلحن فيه العامَّة(. -1
 ومحزة األصفهاين، يف كتابه: )التنبيه على حدوث التصحيف(.  -2
 وابن خالويه، يف كتابه: )ليس يف كالم العرب(.  -3
4-  .)  وأبو بكر الزُّبيديُّ، يف كتابه: )حلن العوام ِّ
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 وأبو أمحد العسكريُّ، يف كتابه: )شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف(.  -5
6-  .)  واحلريريُّ، يف كتابه: )درَّة الغوَّاص يف أوهام اخلواص ِّ
 )إصالح غلط احملد ِّثني(. واخلطَّايب، يف كتابه:  -7
 وابن هشام اللخميُّ، يف كتابه: )املدخل إىل تقومي اللسان(.  -8
، يف كتابه: )غلط الضعفاء من الفقهاء(.  -9  وابن بر ِّي ٍّ

 وابن احلنبلي ِّ، يف كتبه:  -10
 سهم األحلاظ يف وهم األلفاظ. (أ

.  (ب  وعقد اخلِّالص يف نقد كالم اخلواص ِّ
 وحبر العوَّام يف ما أصاب فيه العَوامُّ.  ج(   

11-    .  وابن ابيل، يف كتابه: )خري الكالم يف التقص ِّي عن أغالط العوام ِّ
 

 الدراسات احلديثة يف موضوع التخطئة والتصويب 
 أخطاء اللغة العربية املعاصرة. د. أمحد خمتار عمر. -1
 العربية الصحيحة. د. أمحد خمتار عمر.  -2
 ة والتصويب. عبدالفتاح سليم.املعيار يف التخطئ -3
 التصويب والتخطئة، وأثرمها يف مسائل أصول الفقه. حيىي بن حسني الظلمي.  -4
 معايري التخطئة والتصويب يف اللغة العربية. خليل بنيان احلسون.  -5
 معجم األخطاء الشائعة. حممد العدانين.  -6
 معجم أخطاء الكتَّاب. صالح الدين الزعبالوي. -7
 

 الدراسة اهلدف من 
•  .  إعادة النسق العريب ِّ الفصيح يف استعمال أدوات النحو العريب ِّ
 تصحيح معاين أدوات النحو العريب اليت قد تفهم خطأ، فتستعمل خطأ. •
 ربط رجال اإلعالم وغريهم ابلرتاث العريب األصيل. •
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، أم على صحف، أم على  ولسائل أن يسأل بعد هذا التقدمي: عالَم اعتمدَت يف استقصاء هذه األخطاء؟ أَعلى خُ  َطبٍّ
 جمالت، أم على قنوات إعالمية؟  

فأقول: إن اخلطأ يف هذه األدوات ويف غريها أكرب من أن حيصى من هذه املنافذ اإلعالمية، فقد طَفْت هذه األخطاء على 
ه عتبنا ولومنا السطح وظهرت. وقد كن ا من قبل نعتب على العامةَّ والسُّوقة تسقَُّطهم على األخطاء وولعهم هبا. ف اليوم نوج ِّ

 الشديدين إىل املتخصصني يف اللغة العربية، والذين مل تسلم ألسنتهم وكتاابهتم من األخطاء اللغوية واألسلوبية والصياغية. 
ورمبا سأل سائل أيضاً: لِّ َم  لَ ْم تبو ِّب هذه األخطاء، فتصنف أخطاء اإلعالميني يف جدول، وأخطاء اخلطباء والوعَّاظ يف  
جدول آخر؟ فأقول: إن هذه األخطاء متداخلة، يصعب التمييز بينها، وإفراد كل فئة وحدها. فاخلطأ الذي أُورُِّده يكاد 
يكون مشرتكاً بني تلك الفئات مجيعها. وهذه الفئات اليت تشرتك يف هذه األخطاء، كلها ميكن أن تصنف أبهنا تدخل 

اء، واخلطيب تنقل خطبته يف وسائل اإلعالم، واملسؤول جيرى معه لقاء كلها حتت مظلة اإلعالم، فاملذيع يربز على اهلو 
 إعالمي. فكلُّهم داخلون حتت مظلة اإلعالم. 

ورمبا ورد سؤال اثلث، وهو أن يقول قائل: عنوان الكتاب: )األدوات النحوية(. واملضمون ليس متمحضاً لألدوات النحوية  
إن األخطاء املعاجَلة يف الكتاب، غالبها يف األدوات النحوية، وقليٌل منها  فقط، بل فيه استدراك على الصياغة. فأقول له:

 يف األخطاء الصياغية. فالتسمية تكون لألعم األغلب، وما شذَّ مما مل يدخل حتت األدوات فإمنا يدخل يف غمار الكثري. 
 : مناذج خمضعة للدراسة 

 
 ( مهزات القطع والوصل1)

خيطئ كثريون يف اعتقادهم أن هذه العالمة )ء(، أهنا هي اهلمزة ذاهتا يف مهزة القطع. والصواب أن اهلمزة هي ذلك القائم 
)ا(، وإمنا هذه العالمة رأُس عنيٍّ يف مهزة القطع فقط. انظر معي إىل الرسم، تَر صدق ذلك.  مهزة القطع اجتزأان رأس حرف  

عناها فوق مهزة القطع ، إشارًة من الواضع  إىل أهنا مهزة قطع، وأما مهزة الوصل العني فيها من كلمة )ق ط ع(، فوض
فأمهلت اهلمزة ومل يرمز هلا بشيء، إال يف الرسم العثماين يف املصحف الشريف، فإنك لو أتملت ودقَّقت قليالً لتبنيَّ لك 

أن اهلمزة يف كلمة )احلمد( قد وضع فوقها رأس ذلك، انظر إىل أول آية يف القرآن الكرمي: )احلمد هلل رب العاملني( تر  
 الصاد، إشارًة إىل أهنا مهزة وصل.

فتلخَّص لنا من هذا كله أن اهلمزة يف ابب مهزيت القطع والوصل، أهنا ذلك القائم ، وأما هذه )ء( فإمنا هي عالمة فقط  
 على أن اهلمزة مهزة قطع.
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مة )ء( فيهما هي اهلمزة نفسها، وإمنا توضع هلا التَُّكأة املناسبة، إما الياء،  وأما اهلمزاتن املتوسطة واملتطرفة، فإن هذه العال 
 وإما الواو، وإما األلف، فإن مل يناسبها شيء من ذلك ألقيت على السطر. 

 وهللا أعلم سبحانه. 
 
 

 ( )مهزة الوصل ومهزة االستفهام ( 2)
زة االستفهام، أن مهزة الوصل يستغىن عنها هبمزة االستفهام،  مما ال خيفى على طالب العربية أنه إذا اجتمعت مهزة الوصل ومه

 مثااًل: )فال تبكِّ عيناك على َمْن بلَّغته، أستقام أم مل يستقم(، فإن اهلمزة اليت يف )أستقام( مهزة استفهام. 
مهزة االستفهام،   :"... كما نصُّوا ]يعين علماَء الرسم[ على وجوب حذف مهزة الوصل بعد(1) قال الدكتور أمحد اخلرَّاط

"[ أم مضمومة، حنو: )َأْختِّرَي(؟ أم چ   ڀ   ڀچ  :  (2) سواءٌ اكانت اهلمزة مكسورة، حنو: )َأمْسُك زيد(؟ ]وحنو قوله تعاىل 
   (؟". ولعلَّنا نستعرض األمثلة اليت أوردها الدكتور أمحد؛ لنتبنيَّ مكان مهزة الوصل وحركتها: مفتوحة، حنو: ) أهلل

 )َأمْسَُك زيد(؟ أصلها: )أَاِّمْسَُك(.  •
 )َأْختِّرَي( أصلها: )أَاُْختِّرْيَ(.  •
 )أهلل(؟ أصلها: )أََاهلل(.   •

أقول: وبعض من نسمعهم من اإلعالميني يقرؤها هكذا: )اِّستقام(، فيكسر اهلمزة، يظنها مهزة وصل. ومنهم من َيْشرق هبا 
تعاىل قال  الصحيح.  اإليراد  يوردمها  فيحار كيف  يعرتضه مهزاتن كما سبق،  فإنه  املنشئ والكاتب هلا،     :(3) إذا كان هو 

 وهللا أعلم سبحانه.     چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ     ۈچ
 

 ( ) أحد (3)
: ")أحد(: يستعمل على ضربني: أحدمها يف النفي فقط، والثاين يف اإلثبات، فأما (4) جاء عن اإلمام الراغب األصفهاين

الناطقني، ويتناول القليل والكثري، على طريق االجتماع واالفرتاق، حنو: )ما يف الدار   املختصُّ ابلنفي فالستغراق جنس 

 
 .   25-24الهمزة في اإلمالء العربي. المشكلة والحل ص   ( 1)
 (.78سورة مريم. اآلية )   ( 2)
 (.75سورة ص. اآلية )    ( 3)
 .21المفردات  في غريب القرآن ص    ( 4)
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اثنان فصاعداً، ال جمتمعنَي، وال مفرتقِّنْيَ. وهلذا    أْي واحد، وال  املعىن مل يصحَّ استعماله يف اإلثبات، ألن نفي أحد(، 
 املتضادَّين يصح، وال يصح إثباهتما". 

أقول: ومما يقع من اخلطأ على ألسنة اإلعالميني: أتخري النفي املرتبط ب  )أحد( عنها، حنو قوهلم: )... إال أن أحداً مل يصب  
منا يعين العموم، ال شخصاً معيناً. وإمنا ترِّد هي وبعض بسوء(. ف  )أحد( هذه ال يصح إيرادها هكذا،  ألن الناطق هنا إ

 الكلمات يف سياق النفي فقط، ال يف سياق اإلثبات. 
ر(، و)عريب( و)طُْوئِّيٌّ( . تقول: )ما فيها أحد(، )وما فيها دَّير(، )وما فيها عريب( (1)  وهذه األلفاظ هي: )أحد(، و)دَّيَّ

عندي أحد(، أو: )فيها أحد(، بل ال بد أن تسبق بنفي، كما سبق.  وقد ذكر )وما فيها طُْوئِّيٌّ(، وال يصح أن نقول: )
 اإلمام الراغب مواطن ورودها يف اإلثبات. فليعد إليه.  

والصواب يف اجلملة املوردة أن يقال: )إال أنه مل يصب أحد أبذى(. والضمري هنا يف )أنه( ليس ضمري غائب، بل هو ضمري  
؛ بل هو عام، أي: مل يصب صغري وال كبري، وال رجل وال امرأة. أما اجلملة املوردة الشأن. ولفظ )أحد( هنا ليس مل عنيَّ

خطأً فإان إذا قدَّمنا لفظ )أحد( فإن هذا اللفظ بتقدميه يعين شخصاً معيناً، وليس هذا هو املراد يف نطق املتكلم، وهللا أعلم  
 سبحانه. 

 
 ( ) إذا ( الشرطية 4)

 الزمان، خافض لشرطه، منصوب حمالً جبوابه. )إذا(: ظرف ملا يستقبل من 
ما معىن هذا التعريف؟ معناه أن )إذا( للزمان املستقبل، وهذا واضح من السياق الذي ترد فيه، خالفاً ل  )إْذ(، فتلك ظرف  

 ملا مضى من الزمان. 
وهذا مطَّرد ال خالف فيه.   ما معىن )خافض لشرطه(؟ أي إن أيَّ ظرف زماين ٍّ أو مكاين، فإن ما بعده يكون مضافاً إليه.

 .  فإذا كان الذي بعد )إذا( مجلًة فعلية فهي  يف حمل جر ٍّ، مضاٌف إليه. واخلفض معناه اجلرُّ
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    ڦچ :(2) أما: )منصوب حمالً جبوابه( فال يتضح معناه إال إبيراد املثال. قال تعاىل

 . چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   

ولعلنا نطب ِّق على مثال، لئال خندش قداسة القرآن. نقول: )إذا جاء زيد فأكرمه(. لو قلنا: )أكرْم زيداً إذا جاء( لرمبا اتضح 
 املعىن أكثر. سأسألك:

 
  )طآ(.    15/3)دور( و 4/298)أحد( و 3/70)عرب( و 1/592ينظر لسان العرب  ( 1)
 (.  1سورة النصر. اآلية ) ( 2)
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 ا )إذا جاء( معمول للفعل )أكرْم(. ومبثال آخر قد يتضح املعىن أكثر.  مىت أُكرُم زيداً؟ ستقول: )إذا جاء(. فقولن
تقول: )أكرْم زيداً يوَم اجلمعة(. أسألك: ما إعراب )يوَم(؟ ستقول: ظرف زمان. أسألك مرة أخرى: ما الذي عمل فيه  

 الظرفية؟ ستقول: فعل )أكرْم(. فهذا مثل )إذا( متاماً،  ف  )إذا( ظرف زمان، وعامله هو جوابه املتأخر عنه. 
اب، ذلك أن املبتدئ يف الدراسة يسمع مثل هذا التعبري، وال يدري وأرجو أن ال يعتب عليَّ القارئ الكرمي يف هذا اإلسه

 معناه. لذلك حاولت أن أفك ِّك التعريف.
 : )إذا(: ظرف لزمان مستقبل، كقولك: )إذا قام زيد أحسنُت إليك(". (1)  قال اإلمام الزجَّاجي يف شأن )إذا(

فاجأة، فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل، مضمَّنة معىن : "والثاين من وجَهي )إذا(: أن تكون لغري م(2) وقال ابن هشام
الشرط، وختتص ابلدخول على اجلملة الفعلية". قال: "ويكون الفعل بعدها ماضياً كثرياً، ومضارعاً دون ذلك، وقد اجتمعا  

 :(3)يف قول أيب ذؤيب
 والنفس راغبة إذا رغَّبتها            وإذا تردُّ إىل قليــل تقنع  

أقول: ومن أخطاء اإلعالميني وغريهم: أتخري )إذا(الشرطية، فرتى من يقول: )هل إذا دخلت يف النسك، هل حيلُّ يل َمسُّ  
 الطيب(؟

أمسَّ   أن  النسك، فهل حيل يل  )إذا دخلت يف  فيقول:  ب  )هل(، مصحوبة ابلفاء،  )إذا(، مث أييت  يصد ِّر  أن  والصواب 
 الطيب(؟ وهللا أعلم سبحانه. 

 
 أمَّا ( ( ) 5)

تسمع من بعض اإلعالميني والوعاظ من يدخل )أمَّا( الشرطية التفصيلية على اجلملة االمسية، وهذا خطل، وإمنا تدخل 
 گ  گ چ:(5) وقال سبحانه،   چ           ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گچ  :(4))أما( على املفرد، قال هللا عز  وجل  

: "أما أان فقد شفاين هللا. وخشيُت أن يثري ذلك على  (6) ، وقال احلبيب املصطفى، صلى هللا عليه وسلم چ ڳ   ڳ ڳ گ
 الناس شرَّاً". 

 
 .67حروف المعاني والصفات ص   ( 1)
 .93-1/92المغني    ( 2)
 والبيت من الكامل، وهو البيت الرابع عشـر من قصيدته التي أولها:  145ديوان أبي ذويب ص   ( 3)

ع؟                  ......       أمن المنون وريبها تتوجَّ
 (. 79سورة الكهف اآلية ) ( 4)

 (. 15سورة الفجر اآلية ) ( 5)
 (.  3268كتاب بدء الخلق. باب صفة  إبليس وجنوده. الحديث ذو الرقم ) 6/486فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 6)
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فهي هنا داخلة على مفرد، وجواهبا يف اجلملة الفعلية املصدرة ب  )قد(، وهذه اجلملة هي خرب املبتدأ )هللا(. وقد يتساءل 
لت على مجلة امسية مكونة من مبتدأ وخرب، فيقال: هي داخلة على املبتدأ فقط، متسائل: إهنا يف هذا احلديث قد دخ

وإبيراد النقيض يفهم املراد. أقول: تسمع ممن ذكرت آنفاً من يقول: )أمَّا أنَّ املسلم يتساهل يف اإلانبة يف رمي اجلمرات،  
 ( وامسها وخربها، مث أتى جواب )أما( الحقاً. فال جيوز(. ف  )أمَّا( يف هذا املثال دخلت على مجلة امسية مكونة من )أن 

والصواب أن يستبدل هبذه اجلملة مجلٌة أخرى تدخل فيها )أما( على اسم مفرد، كأن يقال: )أما أْن يتساهل املسلم...( ف  
 )أن( هنا دخلت على اسم مفرد، وهو )أن(املصدرية، وسبك اجلملة: أما تساهُل املسلم...(. وهللا أعلم سبحانه. 

 
 ( ) أمَّا بعد  ( 6)

 . )أما بعد(، هذه مكوَّنة من )أمَّا( الشرطية التفصيلية، و)بعد( الظرفية. وهذا الظرف مقطوع عن اإلضافة، مبينٌّ على الضم ِّ
 ولو أضيف لكان سبك اجلملة هكذا: )أما بعَد التسمية والتحميد والتمجيد فأقول كذا وكذا(. 

بسيط، فيه معىن الشرط، ُمَؤوَّل ب  )مهما يكن من شيء(، ألنه قائم مقام أداة الشرط وفعل : ")أمَّا(: حرف (1)قال املرادي
 الشرط، ولذلك جياب ابلفاء". 

وهذه األداة يرُِّد اخلطأ فيها من أن بعض من جتري على ألسنتهم أييت جبواهبا جمرَّداً من الفاء، والفاء الزمة يف جواهبا. قال  
 أحكام: فمنهما: : "ول  )أمَّا( (2)املرادي

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ :(3)أن الفاء بعدها الزمة ال حتذف. إال مع قولٍّ أغىن عنه احملكيُّ به، كقوله تعاىل  

  أي: فيقال هلم: أكفرمت؟ أو يف ضرورة شعرية...". مث عدَّد مواطن أخرى حلذفها.. چۅ  
ويرد اخلطأ أيضاً يف هذه األداة من أن بعضهم يستبدل ب  )أما( واواً، فيقول: )وبعد(. وليس هذا َسنن العرب يف إيرادها،  
فال يصح أن جنرتئ على العريب يف لغته، فنخرتَع أسلوابً على غري سننه، فيَغصَّ املتكلم مبثل هذه املخرتعات، فال يدري  

 كيف يصدرها، وال كيف يوردها. 
 :(4) سحبان وائل قال

 لقد علم احلي اليمانون أنــين       إذا قلت: )أما بعد(، أين خطيبها 
 

 .97ورصف المباني ص 68وينظر حروف المعاني والصفات ص 522الجنى الداني ص   ( 1)
 .523الجنى الداني ص   ( 2)
 (.106سورة آل عمران. اآلية )   ( 3)
ــان  من الطويل. والب   ( 4) ــواهد ص  1/461يت في اللس ــحب(، وتخليص الش ــاهد ذو الرقم    10/369، وخزانة األدب  248)س الش

 (. والبيت أُوِرَد شاهداً على جواز كسـر همزة )إن( الثانية وفتحها، ولكليهما توجيه. 867)
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 : (1) فأنت تلحظ أنه ذكر األسلوب كاماًل: )أما بعد(. قال ابن منظور
 "وقوهلم يف اخلطابة: )أما بعد(، إمنا يريدون: )أما بعد دعائي لك(". وهللا أعلم سبحانه.  
 

 (  )إْن( 7)
، بل ذكر أن بعض العلماء ذكر هلا معايَن ُأَخَر. قال  : ")إْن( (2) أورد اإلمام ابن هشام األنصاري ل  )إْن( احملفَّفة أربعة معانٍّ

 املكسورة اخلفيفة ترِّد على أربعة أوجه:
 .  چڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  چ  :(3)أحدها: أن تكون شرطية، حنو قوله تعاىل

 .   چڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ   ۆ  چ :  (4) الثاين: أن تكون انفية، قال تعاىل 

  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ:  (5) الثالث: أن تكون خمففة من الثقيلة، وتكون مهملة ال عاملة، قال تعاىل

 . چ 

 الرابع: أن تكون زائدة. 
األساليب. تسمع من يقول: )كذا ينبغي أن يكون إحرام وإن مما يرد فيه اخلطأ بني طلبة العلم: إقحام )إْن( هذه يف بعض  
   املسلم، وإْن كان األصل أن يضطبع يف األشواط الثالثة األوىل(.

ما شأُن )إْن( هاهنا؟ فأقول: لو استعرضنا حاالهتا األربع املاضية ملا استطعنا أن نسكلها يف واحدة منهنَّ. فالصواب أن 
 ف )إن(، ألنه ال موجب هلا. وهللا أعلم سبحانه. يقال: )واألصل أن يضطبع ...(، فيحذ 

 
 (  ) أن ( التعليلية 8)

مما خيفى على بعض الوعاظ والقراء: )أْن( املصدرية اليت تعين التعليل، و)أْن( هذه هي اليت مبعىن )ألجل أن حيصل كذا(،  
 نه(. أو )ألجل أْن ال حيصل كذا(، أو يكون معناها قريباً من ذلك، كأن تكون مبعىن: )أل

 
 )بعد(. 3/93اللسان    ( 1)
 .26-1/22مغني اللبيب    ( 2)
 (.38سورة األنفال. اآلية )    ( 3)
 (.20سورة الملك. اآلية )    ( 4)
 (.35سورة الزخرف. اآلية )   ( 5)

https://www.ub.edu.sa/web/dsr/09/15


 األدوات النحوية يف لغة اإلعالم رصداً وتقومياً  :حممد الشقريان

https://www.ub.edu.sa/web/dsr/09/15  538 

 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ   :(1) يف سورة احلجرات قوَل هللا تعاىل  القارئاتبْع معي أخي  

   .چٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

 من قوله تعاىل: )أن تصيبوا(، فيتضحَ   اآلية  يستأنف  رتى كثرياً من القراء يتعمد الوقوف على كلمة )تبينوا(. وليته  لإنك  و 
املعىن، ألن معىن اآلية: فتبينوا؛ لئال تصيبوا قوماً جبهالة، ألن الفاسق يلقي اخلرب، فيستثري العواطف، ولرمبا حصل من هذه 

ق القالة أو على أانس أبرَّيء مما أُلصق هبم، فيتندَم الذي أخذ ابخلرب الكاذب، قبل أن يتبني صد  ىناإلاثرة احلمقاء أن جيُ 
 كذهبا. 

ا خطأ يف فهم  ذأقول: ولكنَّ كثرياً من القراء يتوقَّف عند قوله تعاىل: )فتبينوا(، مث يعيد هذه الكلمة ويكمل القراءة. وه
فتجنَّبوا(، ولذلك حيرص على أن يقف على )فتبينوا(، مث يعيدها مع ما بعدها،  )اآلية، فقد فهمها هذا القارئ أهنا مبعىن: 

 هذا الفهم اخلاطئ.  بناًء على
(: )أْن  2ومما جاء يف )أْن( هذه: قول ذلك الرجل الذي أساء األدب مع احلبيب املصطفى، صلى هللا عليه وسلم، فقال)

من أجل أنه ابن عمتك؟ وكان احلق مع الزبري، ابن عمة املصطفى،    ؛؟ أي أَحَكْمَت للزبري بن العوام َعَليَّ (كان ابَن عمتك
لم، ولكنه، صلى هللا عليه وسلم، أراد تقريب القلوب إىل بعضها، وأن ينتهي أمرمها بصلح من املصلح صلى هللا عليه وس

 خلاطردرءاً للفتنة، وتطييباً    ومل يكن يف صاحله، رضي هللا عنه، ولكنه قبله ورضي به؛  األعظم، فحكم حبكم رضيه الزبري،  
 الرسول الكرمي، صلى هللا عليه وسلم.

حينئذ حقَّه للزبري، وكان رسول هللا    -صلى هللا عليه وسلم–يث عن عروة بن الزبري: "فاستوعى رسول هللا  جاء يف متام احلد
صلى    – قبل ذلك أشار على الزبري برأيِّ سعة له ولألنصاري، فلمَّا أحفظ األنصاري رسول هللا    - صلى هللا عليه وسلم–

ب هذه اآلية نزلت إال يف  استوعى للزبري حقَّه يف صريح احلكم. ق   –هللا عليه وسلم   ال عروة: قال الزبري: وهللا، ما أحسِّ
 .  چۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    چ     :(3)ذلك

 
ة )  (  1) ه(    (.  6ســـــورة الحجرات. اآلـي اـن دروير في )إعراب القرآن الكريم وبـي دين اـل ال الشـــــي  محيي اـل ...و )أن ":  9/262ـق

ــيةَ إصــابتكم، أو: كراهةَ  تصــيبوا(: )أن( وما في حيزِزها في محل نصــب، مفعول من أجله، على حذف م ــاف، أي:   خش

 ."إصابتكم
ــشرح صحيح البخاري   ( 2) ْلح فأبى، حكم عليه بالُحْكم البيزِن.   651-5/650فتح الباري بــ كتاب الصلح. باب إذا أشار اإلمام بالصُّ

  (. 2708الحديث ذو الرقم )
  (. 65سورة النساء. اآلية )  ( 3)
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ال . أي: من أجل أْن    چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ   :  (1) ومما هو يف هذا اجملال: قوله تعاىل 
 .متيد مبَن عليها

بُّ مثااًل: )أُ   .فإن )أن( هذه قد تلتبس على بعض العامة  ،والشيء ابلشيء يذكر ء؛ أنْ   حِّ كان رسول هللا صلى هللا     الدُّابَّ
، وقد تسمع من ينطقها: )إن كان امن أجل أنَّ الرسول، صلى هللا عليه وسلم، كان حيبه  اه (، أي أحبُّ اعليه وسلم حيبه

 مفتوحةَ   اهلمزة، وإمنا أراد املصدريةَ   مكسورةَ   ا مل يرد الشرطيةَ هبق  وال إشكال فيها، ولكنَّ الناط   ة،  الرسول...(. وهي سائغ
 . اليت تعين التعليل، وهللا أعلم سبحانهو  ،اهلمزة

  
 

 ) أْن ( املصدرية و )إْن( الشرطية ( 9) 
(: "أَلن يهدي هللا بك رجالً 2تسمع كثرياً من بعض اإلعالميني واخلطباء من يقرأ حديث رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم)

واحداً خرٌي لك من مُحْر النَّعم" بكسر اهلمزة يف )ألن(، فيقرؤها هكذا: )لئن(، وهو خطأ بال شك، ف  )أن( وما دخلت  
ة: هَلدايُة  رجل واحد بك خرٌي لك من محر النعم. ومثل هذا قوله، صلى هللا عليه يف أتويل مصدر صريح، وسبك اجلمل

والذي نفسي بيده، أَلْن أيخَذ أحدكم حبله، فيحتطَب على ظهره، خري له من أن أييت رجالً فيسأَله، (: "3عليه وسلم)
 ".  أعطاه أو َمنَ َعه 

:   (4) وقد أتيت )أْن( املصدرية هذه، مراداً هبا املصدر املنفي، وليس املصدر املثبت. تعرف ذلك من سياق الكالم. قال تعاىل 
(، وأهنا مفعول به لذلك  يظن بعض    .    چ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ من يقرأ اآلية أنَّ )أْن( املصدرية معمول ل  )يبني ِّ

الفعل. واحلق أهنا مصدرية حذف منها الم التعليل و)ال( النافية. و)أْن( فيها هي املصدرية، واملعىن: يبني هللا لكم آَّيت املواريث؛  
 .لئال تضلُّوا. وهللا أعلم سبحانه 

 
 (  ) أنَّ ( و ) أْن ( 10)

 
ــورة النحل. اآلية )   ( 1) ــي  محيي الدين الدروير في إعراب القرآن الكري15سـ ... و)أن( وما في ": 5/279م وبيانه (. قال الشـ

ها مفعول ألجله، أي: كراهة أن تميل بكم وت طرب   . "حيزز
يَر. باب دعوة اليهود والنصارى، وعلى ما يقاتلون عليه؟ الحديث ذو الرقم: )  6/212فتح الباري    (  2)  (.    2942كتاب الجهاد والسزِ
 (.    1470اف عن المسألة. الحديث ذو الرقم: )كتاب الزكاة. باب االستعف 4/97فتح الباري   ( 3)
 (.  176سورة النساء. اآلية )    ( 4)
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: ")أْن( اخلفيفة املفتوحة، هلا أربعة مواضع". وذكر أول موضع هلا، وهو الذي يهمٌّنا هنا. قال:  (1) قال اإلمام الزجَّاجي
 "تكون انصبة للفعل املستقبل، كقولك: )أريد أن خترج(".

أيضاً  أنك (2) وقال  )بلغين  عليه ابإلعراب، كقولك:  َعَلم، حيكم  اسم  مع صلتها مبعىن  تكون  املفتوحة  املشدَّدة  ")أنَّ(   :
اسم  أنك شاخص(، فهي يف موضع  )بلغين شخوصك(، وتقول: )كرهت  مرفوع، أتويله:  اسم  شاخص(، فهي مبعىن 

 نطالقك(". منصوب، معناه: )كرهت شخوصك(، وتقول: )عجبت أنك منطلق(، واملعىن: )من ا
لعلك أخي القارئ الكرمي أدركت معي معىن قول اإلمام الزجاجي: )تكون انصبة للفعل املستقبل(. فاملستقبل هو الذي مل 

 يكْن بعُد. 
الزجاجي، ومها: )بلغين أنك شاخص(، و)كرهت أنك  الذي أوردمها  املثالني  الثقيلة  ولعلك أدركت يف استعراض )أنَّ( 

 وطنني كليهما أتت لتدل على شيء قد حصل وانتهى. شاخص(، ف  )أنَّ( يف امل
فتبنيَّ من تعريف الزجاجي ل  )أْن( املخففة، ومن مثاليه على )أنَّ( /املثقَّلة الفرق بينهما، وأن املخففة تتحدث عن شيء مل  

 يقع بعُد، وأنَّ املثقَّلة تتحدث عن شيء قد كان وحصل.
ميني واخلطباء: إحالل )أنَّ( املؤك ِّدة حمل )أن( املصدرية، حنو قول أحدهم:  أقول: ومما يرد من األخطاء لدى بعض اإلعال

)أخشى أنه يفوت(. ومن املعلوم الثابت املستقر أن )أنَّ( أتيت لتوكيد األمر احملقَّق ولو مستقبالً، كما سبقت اإلشارة آنفاً،  
حنو: )أخشى أن يفوت(، ألن اخلشية تكون من أمر   حنو: )علمت أنك مسافر(. أما )أْن( املصدرية فتأيت لألمر املعلَّق،

 معلَّق، وهللا أعلم سبحانه.  
 

 ( ) أْو( و )أَو( 11)
رين عدُّوا هلا اثين عشر معىن. ومن   (3) )أْو( ساكنَة العني: حرُف عطف. وقد ذكر اإلمام ابن هشام األنصاري  أن املتأخ ِّ

، واإلابحة. وهي كلمة واحد  ة. معانيها: التخيري، والشكُّ

 
  . 18وقاموس اإلعراب ص 46وينظر معجم الطالب في اإلعراب واإلمالء ص 63حروف المعاني والصفات ص  ( 1)
 .62حروف المعاني والصفات ص    ( 2)
 .67-1/61مغني اللبيب   ( 3)
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 .  چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ     :(1)أما )أََو( املفتوحة الواو فإهنا مكونة من مهزة االستفهام والواو العاطفة، قال تعاىل 

 .   چ  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبچ :  (2) وقال سبحانه

وتسمع من بعض اإلعالميني، حني يذكر حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم مع خادمه ربيعة بن كعب األسلمي، رضي  
: "َسْل" فقال ربيعة: أسألك مرافقتك يف اجلنة، فقال له الرسول صلى (3) هللا عنه، حني قال له الرسول صلى هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه -ربيعة: هو ذاك. تسمع من يفتح الواو يف )أو(. وهو خطأ، فالرسول  هللا عليه وسلم: "أْو غرَي ذلك"؟ فقال  
ال يشكُّ يف أن ربيعة ماضٍّ يف طلبه، وأنه ال يريد إال هذا الطلب، ولكنه راجعه يف الكالم، ليزداد متسكاً يف طلبه،    -وسلم  

ت األداة هي )أَو( املكونة من مهزة االستفهام فقال له: ))أْو غري ذلك((؟ أي لعلك تطلب شيئاً آخر غري هذا. ولو كان
 والواو العاطفة، لكان املعىن: أتريد اجلنة وغريها؟ ولكنَّ املعىن: أتريد اجلنة جازماً؟ وهللا أعلم سبحانه. 

 

 والواو  ←( ) أْو (12)
فالن بني السفر أو اإلقامة(.   مما يقع فيه اخللط: إحالل )أو( حمل الواو يف األسلوب الذي تكون فيه )بني(. مثااًل: )ُخري ِّ 

فالصواب: )واإلقامة(. أما إذا جترَّد األسلوب من )بني( فإنك أتيت ب  )أو(، تقول ملخاطَبك: )اخرت اإلقامة أو السفر(، أو:  
 )أتريد اإلقامة أو السفر(؟ 

 
 (  ابء الِعوض13)

العوض على املأخوذ. وإمنا تدخل ابء العوض   مما يرد اخلطأ فيه لدى بعض اإلعالميني، بل لدى عامة الناس: إدخال ابء
على املرتوك. تسمع كثرياً من يقول: )استبدل السلعة الرديئة بسلعة جيدة( وهو خطأ، والصواب أن يقال )استبدل ابلسلعة  

ومعلوم أن بين  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆچ     :  (4)الرديئة سلعًة جيدة(.  قال تعاىل

 
والهمزة لالـستفهام ":  3/215(. قال الـشي  محيي الدين الدروير في إعراب القرآن الكريم وبيانه 122ـسورة األنعام. اآلية )   ( 1)

 .  "اإلنكاري، والواو عاطفة...
الهمزة  ":  2/100كريم وبـياـنه  (.  ـقال الشـــــي  محيي اـلدين اـلدروير في إعراب القرآن  ال165ســـــورة آل عمران. اآلـية )   ( 2)

 ."لالستفهام اإلنكاري والتقريع، والواو عاطفة...
 (..489كتاب الصالة. باب ف ل السجود والحث عليه الحديث ذو الرقم )  154-4/153صحيح مسلم بشرح النووي     ( 3)

الباء مع اإلبدال ":  1/114لكريم وبيانه  (. قال الشــــي  محيي الدين عبدالحميد في إعراب القرآن ا61ســــورة البقرة. اآلية )   ( 4)

ِ به  ."تدخل على المتروك، ال على المأتِيز
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  - سبحانه –األدىن: البصل والفوم والعدس والقثَّاء، وتركوا الذي هو خري، وهو املنُّ والسلوى، فعاتبهم هللا  إسرائيل أخذوا  
على هذا الدنو ِّ واالحنطاط. ولو أتيح لنا أن نستبدل بكلمة )استبدل( كلمًة أخرى، قريبة يف املعىن لتبني املراد أكثر، لو 

 عة الرديئة. قلنا: )أخذان هذه السلعة اجليدة بتلك السل
 أليس معىن اجلملة هنا أننا أخذان اجليدة وتركنا الرديئة؟ بلى. فهذه مثل تلك، وهللا أعلم سبحانه. 

 
 ( ابدَئ ذي َبْدء  14)

على   والصالة  واحلمد  التسمية  بعد  ابتداء كالمه،  يف  يقول  من  واإلعالميني وغريهم  والوعاظ  اخلطباء  بعض  من  تسمع 
الرسول، صلى هللا عليه وسلم: )ابدَئ ذي َبْدءٍّ(. وهذه العبارة هبذه الصيغة صحيحة لغة وأسلوابً، وال غبار عليها، ولكنَّ 

ل مذكور، بل حىت بغري عاملٍّ متخيَّلٍّ من الناطق هبا، وجاء اخللل أيضاً من أن اخلطل  جاء إليها من استخدامها بغري عام
صاحب احلال فيها غري مذكور البتة. فالناطق هبا نصب )ابدئ(، ولكنه ال يدري ما عامل النصب،  وال أين صاحب  

 احلال. 
 ( 2) ء أيضاً: األول. ومنه قوهلم: )افْ َعْله ابديْ : "والَبْدء والبدي(1)وقد جاء العامل مصرَّحاً به يف لغة العرب. قال اجلوهري

. هكذا (3) َبْدء(، على )فَ ْعل(، و)ابدْي َبدِّْيء(، على )َفعِّيل(، أي أوََّل شيء. والياء من )ابدْي( ساكنة، يف موضع النصب
 َل أوَل". يتكلَّمون به".مث قال: "ويقال أيضاً: )افْ َعْله َبْدأَة ذي َبْدء(، و)َبْدأة ذي َبْدأة(، أي أو 

 فأنت ترى أن العرب نطقوا ابلعامل صرحياً، وهو قوله: )افْ َعْله(. وترى أيضاً أن صاحب احلال مضمر، تقديره: )أنت(. 
 أما استعمال احمْلدثني هلذه الصيغة فإنه جمرَّد من عامل احلال ومن صاحبها. 
لكنه أييت عقِّبها، ورمبا جاءت أيضاً جمرَّدة من  أقول: وقد جاءت هذه الصيغة عن العرب بغري عامل مذكور متقدم عليها، و 

 صاحب احلال. ولكْن حني نتأمَّل مثل ذلك التعبري جند أن صاحب احلال مضمر. 
 : "وقال اللحياين: )أمَّا ابدَئ َبْدء فإين ِّ أمحُد هللا(.(4) قال ابن منظور

 صاحب احلال. فهذه اجلملة أتخَّر عامل احلال فيها عنها، وَخَلْت أيضاً من 

 
 )بدأ(.   1/19الصحاح  ( 1)
 كذا باإلسكان. وسينبزِه اإلمام الجوهري إليها بعد قليل. ( 2)
 أي على الحال. ( 3)
لت هذه العبارة: )باد   )بدأ(. واإلمام اللحياني ها هنا ليس يورد قوالً للعرب، ثم يف  1/27اللسان   ( 4) ــره، بل يأتي بجملة تحمت سـ

 بدء(. 
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لكنك حني تتأمَّلها تدرك أن صاحب احلال موجود، لكنه مضمر. ولو أظهره املتكلم لقال: )أما أان ابدَئ َبْدء فإين أمحُد 
هللا(. ومثل ذلك أن تقول: )أما اليوَم فقد ُشغِّلُت(. فأنت يف هذا املثال ال تتحدث عن اليوم، بل تتحدث عن ذات 

 يوم( إمنا هو وعاء للحديث، فهو متحدث فيه العنه، وهللا أعلم سبحانه. مضمرة، هي ذات املتكلم. و)ال 
  

 ( ) بل (15)
ر للحاج  مما يرد من األخطاء من بعض اإلعالميني وغريهم: إقحام واو العطف بعد )بل( اإلضرابية، مثااًل: )وإن هللا لييس ِّ

  ے    ھ    ھ   ھھچ  :   (1) راح هذه الواو، قال سبحانهأموره كلها، ال يف املشاعر وحدها، بل ويف كل شؤونه(. فالواجب اط ِّ 
ائ  ائ  چ  :  (3) ،  وقال سبحانهچڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  چ    :(2) ، وقال عزَّ وجل چ   ےۓ

 .  چەئ       ەئ   وئ  

الواو ليست العاطفة، بل أقول: ولعل اخلطأ هنا وارد من حنو: )ال أيتيه ذلك األمر يف املنام فقط، بل وهو انئم((. فهذه  
 هي احلالية. وهللا أعلم سبحانه. 

 
 

 ) ابلنسبة لـِ ( ( 16)
فاحمْلدثون يستعملون هذا   .مما يرد فيه اخلطأ: االستغناء أبسلوب )ابلنسبة لكذا( عن األسلوب العريب الفصيح، وهو: )أما(

األسلوب: )ابلنسبة لكذا( للداللة على التفصيل، فتسمع من يقول: )ابلنسبة للبالغني فإهنم يُ ْعَفون من العمل، وابلنسبة 
 للغلمان فإهنم يعملون(. 

گ   گ  گ   چ:   (4)قال هللا تعاىل  والصواب أن يقال: )أما البالغون فإهنم يعفون(، وأما )الغلمان فإهنم يعملون(،

ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ .       چۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  چ    .   چڳ  ڳ  ڳ  ڳ            

 . وهللا أعلم سبحانه فانظر كيف قِّْيُل هللا يف ما فيه تفصيل.  . چۅ  

 
 (. 17سورة الفجر. اآلية ) ( 1)
 (.14سورة المطففين. اآلية )  ( 2)
 (.22سورة االنشقاق. اآلية )  ( 3)
  (.  82( و )80و ) 79سورة الكهف. اآليات ) ( 4)
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 ) بينما ( ( 17)

 الكالم. . وهي تكون مصدَّرة يف أول ليه العريب: )يف الوقت الذي...(معناها الذي ع
 : (1) األفْ َوُه اأَلْوديقال  

َنما  وايف ه وَّة فيها فغار   َهَوْواإْذ            ها   على عليائِ  الناس   بـَيـْ
. أما استعماهلا اليوم من بعض اإلعالميني فإنه استعمال خاطئ، فإهنم ال يصد ِّروهنا، بل بيت األفوهفأنت تراها مصدَّرة يف  

بقي أخوه منتظراً.    يف الوقت الذياً(. وهم يقصدون:  )غادر فالن منزله، بينما بقي أخوه منتظر يستدركون هبا، يقولون:  
 . فاملتكلم مل خيطئ يف معناها، لكنه أخطأ يف إيرادها، وهللا أعلم سبحانه 

 
 ) ُث َّ( العاطفة ( 18)

 هذه األداء مضمومُة الثاء، مفتوحة امليم ُمَضعََّفُتها، وهي للعطف والرتاخي. 
 : (2) ا هو املشهور املستفيض من حال )مُثَّ( العاطفة، ولكنَّ ابن هشام األنصاري ذكر أهنا تقتضي ثالثة أمورهذ

 األول: التشريك يف احلكم. 
 الثاين: الرتتيب. 
ْهلة. 

ُ
 الثالث: امل
 يف هذه املعاين، وانقش األقوال فيها.  – رمحه هللا –وقد فصَّل 

هبا جمرَّدة من أي أداة تصحبها، ولكن ترى وتسمع من يدخل عليها )مِّن( اجلارَّة، وترى من يفتح اثءها،  ويعطفأقول:  
 فيقول: )دخل األُب، ومن مُثَّ أبناؤه(، أو: )ومن مَثَّ أبناؤه(. 

يت مبعىن )هنا(، يقال: )ومن واملتكلم يعين ابلتعبريين كليهما العطف. وهذا خطأ، وإمنا اليت تدخل عليها )من( اجلارَّة: )مَثَّ( ال 
 .مَثَّ دخل الوهم على فالن(، أي ومن هنا. وليس دخول )من( عليها بالزم، بل األصل فيها أن يعرب هبا جمردة منها 

 
 والبيت من الرَمل، وهو البيت الرابع من قصيدةٍ، مطلعها: 11الطرائف األدبية ص    ( 1)

 إْن تَرْي رأسَي فيِه قََزعٌ                  وَشَواتْي َخلَّةً فيها ُدوارُ 
 .  432-426وينظر الجنى الداني، ص 119-1/117مغني اللبيب   ( 2)
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(.  وقال ف (1) وقد وصف اإلمام الزَّجَّاجي )ثَ مَّ( وعرَّفها بقوله  يها ابن : )مَثَّ(: بفتح الثاء، وتشديد امليم: إشارة إىل مكان ُمرَتاخٍّ
 : (2) هشام األنصاري 

وهو " أي: هناك. قال:  .  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ : (3) )مث( ابلفتح: اسم يشار به إىل املكان البعيد، حنو قوله تعاىل " 
 . " ظرف ال يتصرَّف 

جدال فيه،  أعود فأقول: األصل جتريد )مث( الظرفية من )من( اجلارَّة، ولكْن لو دخلت عليها فاألسلوب صحيح. وهذا متقرر ال 
 ولكْن ملا لزم التنبيه للتمييز بينها وبني العاطفة نبَّهت، وهللا أعلم سبحانه. 

 
 ()حـّتَّ ( 19)

 ، ولكْن ما أريد احلديث فيه هو )حىت( االبتدائية و)حىت( التعليلية. (4) معان  ثالثة )حىت( هلا
 : (5) و)حىت( االبتدائية إما أن تليها مجلة امسية، كقول الفرزدق
اِشــع           فَواَعَجبا. حّتَّ ك َليٌب َتس بُّين  كأنَّ أابها ْْنشٌل أو جم 

 : (6)وإما أن تليها مجلة فعلية، كقول حسان، رضي هللا عنه
م         ال َيسألون عن السَّوا  ِد امل ْقبلِ يـ ْغَشون، حّتَّ ما َتَِرُّ كالُب 

.)  برفع )هترُّ
أي من     چ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ     (7)   مثال التعليلية: قوله تعاىل:

 أجل أن ينفضوا.  
 

 
 .24حروف المعاني والصفات ص   ( 1)
 . 34وينظر قاموس اإلعراب ص 1/119مغني اللبيب    ( 2)
 (.64سورة الشعراء. اآلية )   ( 3)
 . 180وقد ذكر المراديُّ أن بع هم عدت لها خمسة معاٍن. وينظر رصف المباني ص  553-551، 542الجنى الداني ص ( 4)
 من الطويل، وهو من قصيدة مطلعها:  2/42ديوانه    ( 5)

جاَل سماحة      وخيراً إذا هبَّ الرياح الزعازع      ِمنَّا الذي اختير الر ِ
 من الكامل. وهو من قصيدة مطلعها:  226ديوانه ص( 6)

 َملِ بين الجــوابي فالبَُضــيع فَحوْ       أسألَت رسم الدار، أم لم تسأِل؟   
وقد نصت الـشي  محيي الدين الدروير في هذه   10/101(. وينظر إعراب القرآن الكريم وبيانه 7نافقون ، اآلية )ـسورة الم  ( 7)

 اآلية على أن )حتى( حرف تعليل.
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تصدق  : "ورجلٌ (1)وترى وتسمع من يقرأ حديث السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله، يوم ال ظل إال ظله، والذين ذكر منهم
وهو خطأ؛ ذلك أن املعىن: إن  ،بصدقة فأخفاها، حىت ال تعلُم مشاله ما تنفق ميينه". يقرؤونه بنصب الفعل املضارع )تعلم(

ال ميكن وصفه، حىت إن يده اليسرى لو كانت حتس وتعلم ابألشياء مل تعلم، لشدة   هذا الرجل بلغ به إخفاء الصدقة مبلغاً 
وإذا نصبنا كما هو حال كثري من اخلطباء والوعاظ واإلعالميني، أقول: وإذا نصب الفعل )تعلم( كان املعىن: إن   .إخفائه

 هذا املتصدق أخفى الصدقة عن مشاله، من أجل أْن ال تعلم أنه متصدق. 
  هذا هو املراد، وال ميكن تصوره، فإن اليد ال حاسة هلا؛ فتشعَر مبا جيري حوهلا.وليس 

العاطفة،   الواو على )حىت( االبتدائية، أو  الذي يرتكب يف )حىت( هذه: إدخال  يقول: )وحىت ومن اخلطأ  فتسمع من 
)جاءت العائلة كلها، بل وحىت   األطفال مل يسلموا من لظى احلرب(. هذا يف االبتدائية، وتسمع من يقول يف العاطفة:

اخلدُم( واألصل االستغناء عن هاتني األداتني: )بل( والواو، ألن )حىت( نفسها عاطفة يف مثل هذا املثال. وإذا كان احلديث  
يف )حىت( فإن من احلسن أن أنبه إىل خطأ آخر يقع فيه بعض اإلعالميني، وهو إقحام الواو يف )حىت(  الغائية،  حنو قول 

 . هم: )حنن معكم من اآلن، وحىت الصباح(. فهذه الواو جيب أن تطَّرح. وهللا أعلم سبحانه أحد
 
 

 )حسبك هللا( و)حسيب هللا( و)حسيبك هللا(  ( 20)
چ :   (3) . وقال الشيخ حميي الدين الدرويش عند إع  راب قوله تعاىل " و)حْسُبك( أي: كفاك، وهو اسم " :  (2)قال اإلمام اجلوهري 

قال چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ إىل  " :  (4).  مبتدأ مضاف  أبو حيان: و)حسبك(  قال  )حسب(: 
(. " :  (5) . وقال البغدادي " الضمري، وليس مصدراً، وال اسَم فاعل   و)حْسب(: اسم مبعىن )لَِّيْكفِّ

 
. الباب ذو الرقم )  4/38فتح الباري بشــرح صــحيح البخاري    ( 1) رز (. على أن محقق الكتاب  13كتاب الزكاة. باب صــدقة الســزِ

 ( بالنصب. وال أدري ما وجه النصب عنده؟  بط كلمة )تعلم
  )حسب(.   1/99الصحاح  ( 2)
 (62سورة األنفال. اآلية ) ( 3)
 .4/38إعراب القرآن الكريم وبيانه    ( 4)
 .9/392خزانة األدب     ( 5)
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عامة الناس إىل أن قول املرء ملن ظلمه: )حسيب هللا(، أن هذا من ابب الدعاء على  ، بل  الوعاظ واخلطباء ذهب كثري من  أقول: وي 
  : (1)ذلك الظامل. وليس هذا ما أراده العريب املتحدث األول هبذا اللفظ، وإمنا معىن لفظ )حسيب هللا(: كافيين هللا. قال تعاىل 

 أصابنا وما نزل بنا، وهو نعم الوكيل سبحانه. أي كافينا ما    چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   چ
وقوهلم: )حسيبك هللا(، أي: انتقم هللا  ":   (2)قال اجلوهري  أما )حسيبك هللا( فإن معناها: هللا حماسبك على ظلمك،  

 . "منك
ظيم، مث قال  أنه ملا طلَّق زوجه، إبكراه من أبويه، جعل يلوم نفسه، وأصابه من ذلك وجد ع  (3)وجاء يف خرب قيس بن ذريح

 . " ألبيه وقد أقبل أبوه يلومه على هذا الوجد منه: )ل ْم تُرِّْد إال قتلي. فاهلل حسيبك وحسيب أمي(
 . وهللا أعلم سبحانهأقول: ولعل الوهم دخل على العامة من هذا الباب.  

 
 )حيــث( ( 21)

يعلق عليها ما راق له. وإمنا )حيث( يف معناها واستعمال العريب هلا ظرف مكان مبين على الضم    هذه األداة اليت غدت كالشمَّاعة، كلٌّ 
 ، ولكنَّ اإلعالميني واخلطباء، بل كل متحدث، ابتكروا هلا معاين عدة، فمن معانيها عند بعضهم: ( 4) يف حمل نصب على الظرفية 

يقول...(.   -1 احلاضرون، حيث  )ألقى فالن كلمة جامعة أعجب هبا  أحدهم:  تقع حشواً، حنو قول  أهنا 
احذف )حيث( تَر الكالم مستقيماً. أقول : وكثرياً ما جند يف العربية أساليب فيها كلمات وقعت حشواً، ولكنَّ واضعها 

 مقع ِّدون.إمنا هو صاحب اللغة األول. أما املتأخرون فإمنا هم مقي ِّدون ال 
أهنا تقع موقع التفصيل ملا سبقها، حنو قوهلم: )أتى فالن مبا يزري، حيث فعل كذا، وفعل كذا، وفعل   -2

 ك  )قد( , مسبوقة ابلفاء.   ،. وكان يغين عن )حيث( هذه أداة أخرى(كذا
 سه(. أهنا تقع موقع )حىت( االبتدائية، حنو قوهلم: )تراكمت األعمال على فالن، حيث مل جيد وقتاً لنف -3
أهنا تقع موقع التعليل، بل إن يف بعض أنظمة القانون والتحقيق مصطلحاً امسه: )احليثيات(، ويعنون به  -4

املسب ِّبات للحدث الذي هو قيد التحقيق، ومن أمثلته عندهم: )حيث إن فالانً اعتدى على فالن وجب عليه كذا وكذا(، 
 وإمنا معناها هنا: ألن فالانً اعتدى على فالن وجب...

 
 (.173سورة آل عمران. اآلية )    ( 1)
 )حسب(. 1/99الصحاح      ( 2)
 .399الفصول والجمل ص     ( 3)
 قال ابن هشام: )وهي للمكان. اتزِفاقاً(.  1/131مغني اللبيب  ( 4)
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 وهللا أعلم سبحانه. 
 

 ) ذو ( و )ذوو( ( 22)
)ذو( أحد األمساء الستة، وهو مبعىن )صاحب(، كقولك: )جاء ذو مال(. يعرب ابلواو رفعاً، وابأللف نصباً، وابلياء جرَّاً.  

( و  وأما )ذو( فال تستعمل إال مضافًة. وال تضاف إال إىل اسم جنس، من حنو )مال":  (1) وقال عنها اإلمام ابن يعيش
ا.ه  . ")عقل( وحنومها. وال تضاف إىل صفة وال مضمر، فال يقال: )ذو صاحل( و)طاحل(، وال جيوز )ذوه( وال )ذوك(  

 .(2)  ومثىن: )ذو(: )ذوان(، ومجعه: )ذوون(
و)ذوو( مجع )ذو( مبعىن صاحب، ويالزم اإلضافة، ويعرب إعراب مجع املذكر السامل، ألنه ملحق به، فريفع ابلواو، وينصب  

 .(3) وجير ابلياء، ويعرب حسب موقعه من اجلملة
عىن مما يقع فيه اخللط لدى بعض اإلعالميني وغريهم: وصف اجلماعة مبا يوصف به الواحد، وذلك يف )ذي( اليت مبأقول: و 

كما مرَّ   )صاحب(. تسمع من يقول: )أقبل رجال ذو هيئة حسنة(. والصواب )ذوو(. و)ذوو( ملحق ابجلمع املذكر السامل
 : (4) الضمري، كما قال الشاعر االسم الظاهر، حنو: )هؤالء ذوو املروءة(، وإما إىل  ، ومل أيت إال مضافاً، إما إىلآنفاً 

 إمنا يعرف ذا الفضل من الناس ذووه
 أي: إمنا يعرف صاحَب الفضل أصحاُب الفضل، أما اللئام فإهنم ال يْقدرون لذي الفضل فضله، وهللا أعلم سبحانه. 

 
 سني الطلب( 23)

صت  مما يرد فيه اخلطأ من بعض اإلعالميني وغريهم: إدخال سني الطلب على املضيف، وليس على الضيف. وإمنا خصَّ 
 الضيافة ألهنا هي اليت يقع فيها اخلطأ. مثااًل: 

  ، يف كلمة )استضافت(  واحلديث هنا إمنا هو  لِّلُّغة العربية(.    اخلامسَ   العاملي  )استضافت دولة اإلمارات العربية املتحدة املؤمترَ  
افة، فإذا قلنا: )استضافت هي املضيف، وليست الضيف، وإمنا تكون السني يف طالب الضي   -محاها هللا    –فدولة اإلمارات  

 
 .  1/53شرح المفصتل   ( 1)
 .42قاموس اإلعراب ص   ( 2)
 .124معجم الطالب في اإلعراب واإلمالء ص   ( 3)
)ذوو(. ولكن ورد في  15/458لســان وال 1/53البيت من مجزوء الرمل: وهو بال نســبة في شــرح المفصــل البن يعير    ( 4)

 اللسان على رواية أخرى، هي:
 إنَّما يصطنُع المعروَف في  الناس ذووه
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ڤ  چ   (1)   : دولة اإلمارات العربية املتحدة...(، فإن معىن هذه اجلملة أهنا طلبت أن تكون ضيفاً ال مضيفاً، قال تعاىل

 فاملعىن أن موسى عليه السالم واخلضر طلبا الطعام من أهل تلك القرية.     چڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ضة   ، ولكنَّ أقرب املعاين إىل مثل  (2)للطب، بل هلا معانٍّ أخرى  –كما هو معلوم    –على أن صيغة )استفعل( ليست متمح ِّ

 هذا التعبري الذي أوردته هو الطلب. 
هو )إضافة الشيء إىل غريه(. فيقال:    ،تبس هذا املعىن مبعىن آخر فالصواب أن يقال: )أضافت(. فإن قال قائل: فقد يل

 ، وهللا أعلم سبحانه.)رعت( :هي ،نستبدل بكلمة )استضافت( كلمة أخرى معربة
 

 )سبق أن ...(  (24)
من يقول:    ب  )أْن( املْصدرية، تسمع كثرياً   مما جيري على ألسنة بعض اإلعالميني: إقحام واو يف الفاعل إذا كان مجلة مصدرَّة

)سبق وأن أعلنت املؤسسة الفالنية كذا وكذا(. ومعلوم أنَّ )أْن( هنا مصدرية، ولو سبكت مع ما دخلت عليه يف مصدر 
ل  تَر أن الفعل دخ ،صريح لكان سبكها هكذا: )سبق إعالُن املؤسسة...(. جر ِّد أيها القارئ الكرمي اجلملة من هذه الواو

 على الفاعل مباشرة دون واو. وهذا هو النسق العريب الصحيح الذي جيب أن نسري عليه.
 

 ضمري الرفع وضمري النصب  ( 25)
مما يقع فيه اخلطأ من اإلعالميني واخلطباء والوعاظ: إحالل ضمري الرفع املنفصل حمل ضمري النصب املنفصل يف ماال يصح 

يقول: )ما أريد إال أنت(، )ما نرجو إال هو(. وهذا خطأ، والصواب: )ما أريد فيه إال ضمري النصب املنفصل. تسمع من 
 وهللا أعلم سبحانه. . چ  ڑ  ک  ک  ک        کچ   :(3) إال إَّيك(، )ما نرجو إال إَّيه(. قال تعاىل 

 
 ) ضمري الغَيبة وضمري الشأن ( ( 26)

 
 (.77سورة الكهف.  اآلية ) ( 1)
 .53-52وشذا العَرف ص 83-82ينظر دروس التصريف للشي  محمد محيي الدين عبدالحميد ص  ( 2)
 (.40سورة يوسف. اآلية )   ( 3)
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 ٱ   چ:   (2) ، حنو قوله تعاىل (1) ضمري الشأن هو ضمري للمفرد الغائب أو الغائبة، يؤتى به لتنبيه املخاطب إىل أمر ذي شأن 
 . چ ٻ  ٻ ٻ  ٻ

 أي: الشأن واألمر واخلطب: هو هللا أحد.
، أو   چ  ڱ       ڱ   ڳ  ڳ   ڳ  چ:   (3) وأييت منفصاًل، كالذي يف سورة اإلخالص. وأييت متَّصالً ب  )إنَّ(، حنو قوله تعاىل

 ب  )أنَّ(، كالذي يف صدر سورة اجلن ِّ. وسريد بعد قليل إن شاء هللا. 
خيتلفان يف النطق هبما، وإمنا اخلطل  هذه األداة، أو هذا االسم ليس اخلطأ فيه من طريق النطق، ألن الضمريين ال  أقول: و 

، فيقول: قابله ضمائر ال يعلم إىل من تعودوالوهم آت من اخللط بينهما، فقارئ القرآن املبتدئ حني يشرع يف سورة اجلن، ي
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  چ     أسل ِّم وأفوض. أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرمحن الرحيم.

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ             ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ     چڀ  ڀ   ڀ  ٺ     ڀ 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ         چڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  گ  چ       چچ  چ  

 .   چڌ  ڎ         ڎ  ڈ  ڈ     ژ  

 الشأن. رت كل واحدة منها بضمري هذه اآلَّيت العظيمة صد ِّ 
 ولوال أين مسعت من يقول: إىل من يعود الضمري يف مثل هذه اآلَّيت العظيمة، ملا جعلت هذا مبحثاً. 

ولعل مما حيسن التنبيه إليه هاهنا، أن ضمري الشأن هذا يقدَّر أحياانً يف سياق، ألن اجلملة بغريه ال ميكن أن تكون على 
 : (4) الشاعرالنسق العريب، قال 

 آِذراً وظباء ــَق فيها جــيل            إنَّ َمْن يدخِل الكنيسَة يوماً    
يقدَّر بل    .: إن )َمْن( موصولة، وهي اسم )إن(؛ ألن )يدخل( و)يلق( جمزومان فإن الناظر البصري ابللغة ال ميكن أن يقول

، ويكون سبك الكلمة حينئذ: )إنه، يف )إنَّ   من يدخل...(. وهللا أعلم سبحانه. أي: إن الشأن: ( ضمرُي شأنٍّ
 

 ( الضمري الـم ْقَحم ) ( 27)

 
 .   147، ومعجم الطالب في اإلعراب واإلمالء ص166قاموس اإلعراب ص ( 1)
 (.   1سورة اإلخالص. اآلية ) ( 2)
    (.21سورة األنعام. اآلية ) ( 3)
   ، فقد علتق ابن هشام على البيت.1/37ينسب البيت إلى األخطل. ولم أجده في ديوانه. وينظر المغني  ( 4)
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مجلة، فرتى من يقول: )من حماسن هذه الشريعة    م شبهُ ضمري قبل املبتدأ املؤخر الذي خربه املقدَّ   إقحام خيطئ بعض اإلعالميني يف  
ولغرابة هذا الضمري يف مثل هذا املوطن،  والذي ال يُتصوَّر أن تقبله ذائقة     العظيمة هو التيسري(، والصواب حذف هذا الضمري. 

على أنه ال صلة      ، ( 1) عمال يف أبواب النحو؟ لعله ُيْسَلك يف ابب ضمري الفصل العريب الفصيح، مل أْدرِّ أين ُيسلك مثل هذا االست 
إمنا يكون بني املبتدأ  بينهما البتة، ولكْن ال بدَّ أن جند له مدخالً يف األدوات النحوية، ليكون التصويب. فأقول: إن ضمري الفصل  

و ابلصفة، مثااًل: )الرسول هو حممد(، صلى هللا عليه وسلم. ف   واخلرب إذا كاان شيئاً واحداً، وُخشي أن يلتبس اخلرب ابلبدل، أ 
)الرسول( مبتدأ، و)حممد( خربه، ولو مل يؤت بضمري الفصل لظن أن )حممد( بدل، ولبقي السامع ينتظر اخلرب. هذا مثال التباس  

واد خرب، ولو حذفنا ضمري الفصل لبقي  هو اجلواد(، فاجل   حممد، صلى هللا عليه وسلم اخلرب ابلبدل. أما التباسه ابلنعت فكقولنا: ) 
 السامع ينتظر اخلرب. وهللا أعلم سبحانه. 

 
 ) اطّراح الضمري( ( 28)
أورده، لكن لعظم اخلطأ فيه وددت أن أورده. واخلطأ الوارد فيه ليس خيتلف   وهذا ليس له ُقْطر ميكن أن حيدَّ فيه، واألصل أن ال 

اللهم، ال أحصي ثناء  " :  (2)به املعىن فقط، بل إنه يؤدي إىل سوء األدب مع هللا،  عزَّ وجلَّ. قال عليه الصالة والسالم يف دعائه 
ماً يف استهالل حديثه، ولكن إبسقاط الضمري  . وقد مسعت أحد طلبة العلم يورده دائ " عليك. أنت كما أثنيت على نفسك 

 املنفصل. 
أسقط أخي القارئ الكرمي الضمري، يَ ُعْد معىن اجلملة: َّي رب، إين ال أستطيع أن أحصي ثناء عليك، كثنائك على نفسك. وهذا  

 جيوز أن نفص ِّل يف الشرح  وال   .  جتاوز يف حق هللا سبحانه، وال جيوز أن يقول به مسلم، فقد جعل املتكلم نفسه يف مرتبة ليست له 
أكثر من هذا؛ ذلك أن االستطالة واخلوض يف مثل هذا قد ينزلق فيه اللسان، فيكون معه إساءة األدب مع هللا، عزَّ وجلَّ، وإمنا  

 يفهم اللبيب ابلذكر اجملرد، دون تفصيل. 
هللا عليه وسلم، وهو الذي يْقدر هللا حق أعد أخي القارئ الفاضل الضمري، واقرأ الدعاء كما ورد عن رسول هللا، صلى  

، قدره سبحانه، والحظ الوقف التامَّ بعد كلمة )عليك(، وأنك استأنفت كالماً جديداً غري متصل مبا قبله. فاملعىن: َّي رب ِّ 
 إين ال أستطيع أن أحصي ثناء عليك. فأنت مثل الذي تثين به أنت على نفسك. 

ث به سبحانه عن نفسه، أو  فإن احلديث عن هللا ال جيوز إال يف حدود ما حتدَّ   ل أكثر،هنا جيب أن نتوقف، وال نفص ِّ 
 صلى هللا عليه وسلم، وهللا أعلم سبحانه.  ،حتدث به عنه رسوله

 
ع فيه وشقتق. فليُعد إليه. 498-2/493في المغني  –رحمه هللا  –أورد ابن هشام    ( 1)  كالماً نفيساً في  مير الفصل، وفرت

 (.     486كتاب الصالة. باب ما يقال في الركوع والسجود. الحديث ذو الرقم: )  4/152صحيح مسلم بشرح النووي  ( 2)
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 ) طاملا ( ( 29)

ن  . وترى بعض اإلعالميني يعمدو (1) )طاملا( هذا لفظ مركَّب من الفعل املاضي:  )طال(، مبعىن: )امتدَّ(، و)ما( الكافَّة 
فيأتون جبملة فيها )طاملا(، وهم يعنون هبا )ما دام(، فتسمع من يقول: )لن يكون سالٌم طاملا كان إىل أسلوب جديد،  

اليهود يف فلسطني(. والصواب أن يستبدلوا هبذه األداة أداًة أخرى تعرب عن املقصود، فيقولوا: )لن يكون سالم ما دام  
أما )طاملا( فمعناها: )ما أكثر(، مثااًل: )طاملا .     چ  پ  پ  پ   پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  چ :(2) قال هللا تعاىل  اليهود يف فلسطني(.  

 (. وعد فالن، ولكنه ال يفي
 وهللا أعلم سبحانه. 

 
 ) عسى ( ( 30)

  ٺ   ٺ ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   چ : ( 5) يف قول هللا تعاىل   ( 4) . وقد اجتمعا ( 3) ال يتصرَّف،  يرِّد للرجاء واإلشفاق )عسى( فعل ماض جامد  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   : ( 6) وهو يقال للمفرد واملثىن واجلمع، وقد ورد إسناده إىل اجلمع، قال تعاىل .  چ   ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

أفعال       چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   من  و)اخلولق(    ، الرجاء وهو  )عسى(  ثالثة:  الرجاء  وأفعال 
 : ( 7) ، قال هدبة بن خشرم إذا كان يف حق اآلدميني   الرجاء أو املقاربة ومعناه    و)حرى(، وهي فرع من أفعال املقاربة.  

 عسى الكرب الذي أمسيَت فيه         يكـــون وراءه فـــرج قريب  
ف  )عسى(   .  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ   :(8)   أما يف حق هللا فهو يفيد التحقق، قال تعاىل 

 هنا معناها التحقق وحصول األمر. 
على أهنا دعاء، إما ملن  الرجاء، ويستعملوهنا أيضاً،    مبعىن   أما اإلعالميون واخلطباء والوعاظ، بل عامة الناس فإهنم يستعملون )عسى(  

هت إليه أو عليه. وهذا خطأ، ومل يوردها العريب على أهنا دعاء   .  وج ِّ
 

 . 148إلمالء صمعجم الطالب في اإلعراب وا  ( 1)
 (. 24سورة المائدة اآلية )   ( 2)
 والنص المنقول عن المرادي أطول مما حدزْدته بالرقم.   462الجنى الداني ص    ( 3)
 أي الرجاء واإلشفاق.      ( 4)
 (  216سورة البقرة. اآلية )    ( 5)
 (.  22سورة محمد. اآلية )  ( 6)
 .   54من الوافر. ديوان هدبة بن خشرم ص    ( 7)
 (.7سورة الممتحنة. اآلية )   ( 8)
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 وهللا أعلم سبحانه.  
 )فقط( ( 31)

بغدادي، ، وقال ال(1) )فقط( هذه مكوَّنة من الفاء و )َقْط(. والفاء اليت تتصدَّرها إمنا هي حرف زائد، أيت به لتزيني اللفظ 
ومعناها عندهم ]أي عند البصريني[: )َحْسُب(، أو ألهنا اسُم فعلٍّ عند  ": (2) وهو يتحدث عن )قْط(، وليس عن )فَ َقْط(

 )قْط( خفيفًة: مبعىن )َحْسُب(، تقول: ": (3) . وقال ابن منظور" الكوفيني، ومعناها: )يكفي(
  (.)َقْطَك الشيُء، أي: َحْسُبك

 . "... وإذا كانت يف معىن )َحْسب( فهي مفتوحة القاف، ساكنة الطاء ": (4)وقال يف موطن آخر
 وقد تتبَّعت املادة يف اللسان، فلم أره أورد )فقط(.

 بل حديثه كله عن )قط(. فال أدري، هذه الفاء الزائدة فيها، أهي معروفة عند القدماء، أم أهنا من وْضع احمْلدثني؟
 ت أريد احلديث فيه، فأقول: أعود إىل ما كن

يقع فيها بعض اإلعالميني وغريهم: حتديد مكان كلمة )فقط( يف اجلملة. فإذا قلت: )حضر أخوك  اليت  من األخطاء 
 فقط(، فإنك تعين أنه مل حيضر غريه، أي قصرت احلضور عليه.

فقط يف القاعة الكربى(. فهذه اجلملة   مثااًل: )يدخل الضيوف  .ولكنك تسمع من حيِّلُّ )فقط( هذه يف غري حملها الصحيح
معناها  قصر دخول القاعة الكربى على الضيوف، أي ال يصح أن يدخلها غريهم، ولكْن جتد من يعرب هبذه اجلملة وهو  
يقصد قصر دخول الضيوف يف القاعدة الكربى، أي ال يصح أن يدخل الضيوف قاعة أخرى غريها، وهو هبذه الصياغة 

تى هبا بعد من تريد قصر الفعل عليه، أما إذا أخللت مبكاهنا فإن املعىن سيتغري ال شك. وهللا أعلم  خمطئ. ف  )فقط( يؤ 
 سبحانه. 

 
 )يف ما( ( 32)

سارعت فرق أخرى إىل إخراج احملتجزين    ما   أمخدت فَِّرٌق من رجال الدفاع املدين النار، يف يعنون هبا: )على حني(، يقولون: ) و 
 : (5) الشاعر   قال   داخل املبىن(.  والصواب: )على حنَي سارعت...(، واجلملة الفعلية يف حمل جر ابإلضافة.  

 
 .173معجم الطالب في اإلعراب واإلمالء ص  ( 1)
 . 11/440الخزانة  ( 2)
 )قطط(. 7/381اللسان   ( 3)
 )قطط(. 7/381اللسان   ( 4)
ة البصـرية    ( 5) بهما صـدر الدي  2/262الحماـس ن إلى أعـشى همدان، ولم أجدهما في ديوانه. والبيتان لم وهما من الطويل. وقد نـس

   يجزم بنسبتهما إلى شاعر معين.
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ْهنا ِخفـــافاً ِعيابـ ـهـــْم     َر احلقائبِ ــويرجْعَن ِمْن داريَن ب ْ            مي رُّون ابلدَّ
 الب ـفندالً ز ريق  املاَل نـــــْدَل الثَّع             م ــالناَس ج لُّ أمورِه ألْـَهىعَلى حنَي 

والشاهد إمنا هو يف البيت الثاين، لكين أوردت البيت األول ليتبنيَّ املقصود، وأهنما مرتبطان، فالشاعر يقول: إننا سرقنا  
 . أمواالً كثرية من دارين، على حني كان الناس مشتغلني أبمور معاشهم

 أعود فأقول: إذا أردت أن تستدرك فاعمد إىل هذا األسلوب: )على حني(. 
 وهللا أعلم سبحانه. 

 
 ما بينهم(  ) يف( 33)

: ظرف منصوب، مبعىن )وْسَط(. يضاف إىل أكثر من واحد، حنو: )وقفت بني والَِّدي (، أي أحدمها عن مييين،  (1) )َبنْيَ(  
واآلخر عن مشايل، أو أحدمها أمامي واآلخر خلفي. وحنو: )جلست بني األيتام(، أي َوْسَطهم. وإذا أضيف إىل الواحد 

أيب وأمي(. وتكريرها   تعاىلُعطف عليه ابلواو، حنو: )جلست بني  ڳ  ڳ         چ :(2)مع الضمري واجب، قال 

 . چڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

 ويكون )بني( ظرف زمان إذا أضيف إىل اسم زمان، حنو: )قعدت يف املسجد بني املغرب والعشاء(. 
 .  چڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ : (3) وجترُّ أحياانً ب  )مِّْن(، قال تعاىل

 ة تستعمل وحدها، أو تصحبها )مِّْن( اجلارَّة، كما سبق آنفاً. وهذه األدا
يدخل قبل هذه تجد من اإلعالميني من  ولكنك جتد احملدثني استعملوها على غري النسق الذي استعملتها عليها العرب، ف 

 )دار النقاش يف ما بينهم(. وهذا التعبري خاطئ بال شك. وهللا أعلم سبحانه.  األداة )يف ما(، فيقول:
 

 ) القول ( ( 34)
إدخال الباء على املقول اجلملة، فتسمع من يقول: )قال أبنه سيأيت(،    : مما يرِّد على ألسنة بعض اإلعالميني وغريهم 

يف )رأى(، فيقول: )رأى فالن أبن ذلك األمر  والصواب حبذفها وكسر مهزة )إن(. بل جتد من يتخطَّى هذا، فيدخلها  

 
 .76-75معجم الطالب في اإلعراب واإلمالء ص    ( 1)
 (.58سورة طه. اآلية )    ( 2)
 (.  17سورة األعراف. اآلية )  ( 3)
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أحسن(. ولن جتد يف نصوص العربية، القرآن والسنَّة وشعر العرب نصاً دخلت فيه الباء على املقول اجلملة. أما دخوهلا 
 أعلم . فأنت ترى املقول هنا مفرداً ال مجلة. وهللا (وقال بذلك األئمة األربعة ) على املفرد فشائع ذائع، حنو قول الفقهاء:  

 سبحانه.
 

 ما () كلَّ ( 35)
إعادة )كلما( الشرطية الظرفية يف جواهبا، فيقول أحدهم: )كلما حاول   :مما شاع خطأ يف أوساط املثقفني واإلعالميني

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ     :(1)الصعود، كلما وجد املعوقات(، والصواب حذف )كلما( من اجلواب، قال تعاىل

 وهللا أعلم سبحانه.  . چ  ىب        يب  جت  حت  خت  متچ : (2)وقال سبحانه ،چائۉ  ۉ  ې  ې  ې
 

 ) كما ( و )كذلك( ( 36)
ل(، و)ما( املصدرية، ولكنَّ بعض احمْلدثني واإلعالميني يستعملوهنا مبعىن ثْ هذه األداة )كما( مكونة من الكاف اليت مبعىن )مِّ 

  والصحيح أهنا ال تقع موقع )أيضاً(، بل هي كما أسلفت آنفاً.  أحدهم يقول: )كما أحب أن أشكر...(.)أيضاً(، فرتى 
 . چڑ  ک  ک   ک  ک  گ  چ   : (3) قال تعاىل

  : (4) ومثلها: )كذلك(، فاحمْلدثون يستعملوهنا مبعىن )أيضاً(، وإمنا هي حرف اجلر )الكاف(، واسم اإلشارة )ذلك(، قال تعاىل
   . چٿ  ٿ       ٿ  چ 

 أقول: ولعل اخلطأ يف معناها وإيرادها جاء من قول أحدهم: )وأنت كذلك(.  
 وهذه العبارة لو أتملتها لوجدهتا تعين: وأنت مثل ذلك. وهللا أعلم سبحانه. 

 
 

 (.   22سورة الحج. اآلية ) ( 1)
   (. 64سورة المائدة. اآلية ) ( 2)

ــورة األنفال. اآلية )   ( 3) ــي  محيي الدين الدروير في إعراب القرآن وبيانه 5س )كما(: يجوز أن ":   531-3/530(.   وقال الش

تكون الـكاف بمعنى )مـثل(، ومحلـها الرفع، على أنـها خبر لمبـتدأ مـحذوف، تـقديره: ـهذه الـحال كـحال إخراـجك. ويجوز أن 
اً، ومـحلُّ  الـجارزِ والمجرور الرفع، والمعنى: إن ـحالهم في كراـهة ـما رأـيت من تنفـيل الغزاة مـثل ـحالهم في تكون حرـفاً ـجارت

 .   "كراهة خروجك للحرب...

)كذلك( نعت ":  4/450(.   وقال الشـــي  محيي الدين الدروير في إعراب القرآن الكريم وبيانه 6ســـورة يوســـف. اآلية )   ( 4)

 ."لمصدر محذوف، أي: كما اجتباك واختارك لهذه الرؤيا العظيمة، يجتبيك ألمور عظام
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 )كيف ( ( 37)
أن اإلسالم    وامسِّها بني )كيف( وعاملها، حنو قول أحدهم: )انظر، كيف  املضعَّفة  ( املفتوحة مما يرد من األخطاء: إقحام )أنَّ 

 ح )أن(، فيقال: )كيف اعتىن اإلسالم...(. ومعلوم أن )كيف( تصحب: ا اعتىن بشأن املرأة(، والصواب اط ِّر 
فتتصدر، حنو: )كيف أنت(؟ وتكون حينئذ خرباً مقدماً وجوابً، ألن أمساء االستفهام هلا الصدارة يف   ،االسَم املفرد-1 

 الكالم. 
 .  للفعل الذي يليها، وتعرب حاالً معموالً  حينئذاعتىن(. وتكون  أو اجلملَة الفعلية، حنو: )كيف-2

وتقع خرباً قبل ما يستغين، حنو: )كيف أنت(؟...، وحاالً قبل ما يستغين، حنو: )كيف جاء زيد(؟  ":  (1) قال ابن هشام
 ؟"أي: على أي حالة جاء زيد

أقول: ومل ترد )كيف( يف القرآن الكرمي مع االسم البتة، بل كل مواطن ورودها مع الفعل.  وقد وردت مع الفعل سبعاً 
 وهللا أعلم سبحانه.  وأربعني مرة. وهذا ال شأن له مبا حنن فيه، لكنه من ابب الفائدة. 

 
 ) الم األمر والم التعليل ( ( 38)

ال يف االبتداء، فتسمع من يقرأ قول    ،بذلك نطقها يف الدَّرج  صُّ وإمنا أعين الم التعليل، وأخُ من ال مييز بينهما يف النطق.    مَثَّ 
إبسكان الالم يف    چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ     :(2) هللا تعاىل

تعاىل قوله  يقرأ  من  وتسمع  مكسورة.  تعليل  الم  هي  وإمنا  )ليتربوا(،  ويف  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چ     :(3) )ليدخلوا( 

 مسك ِّناً الالم يف )وليقول(. وهذا خطأ بال شك. وهللا أعلم سبحانه.     چ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ
 

 اجلحود والالم الفارقة(  ) الم (39)
. وإمنا مس ِّيت الَم اجلحود ألنه يلزم أن (4) الم اجلحود هي الالم املكسورة بعد كون منفي، أي هي اليت يسبقها )كان( منفيةً 

 .چ گ گ گ     ک ک چ  :(5) يسبقها جحٌد، واجلحد هو النفي، قال تعاىل 

 
    عزز وجلت )كيف تكفرون باهلل...(.في إعراب  قول هللا  1/74وينظر إعراب القرآن الكريم وبيانه  1/205المغني  ( 1)
 (.     7سورة اإلسراء. اآلية )  ( 2)
 (.     31سورة المدثر. اآلية )  ( 3)
 .    69الالمات ص ( 4)
      (.143سورة البقرة. اآلية ) ( 5)
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. أي: ما وجدان أكثرهم  چ  ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ  ۆ  چ:(2) ، حنو قول هللا تعاىل(1) أما الالم الفارقة فهي الالم املفتوحة بعد )إْن( النافية 
 إال فاسقني. 

 وهذه الالم ال جيوز حذفها أبداً.  
 أقول: وقد حيصل اللبس عند بعض طلبة العلم بني هاتني الالمني، فيتسبَُّب ذلك يف قلب املعىن متاماً. 

ڎ  ڈ  ڈ  چ :  (3) ه بينهما ملا أدخلتهما ضمن هذا املوضوع، قال تعاىل طَ ولوال أين قرأت ملفسر حْمدث خلْ 

اآلية  .    چژ  ژ   ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک  گ   گ يفسر  من  رأيت  أن  فقد  على 
مكرهم كادت تزول منه اجلبال. لعِّظمه. وليس هذا هو املقصود، فإن هذه الالم اليت يف )لتزول( هي الم اجلحود، وهي  

املقصور   ولو كان املعىن    .الالم اليت تكون بعد َكون منفي ٍّ، وهي تكون مكسورة، واملعىن: ما كان مكرهم لِّتزول منه اجلبال
اجلليل املفسر  أورده  ما  قوله  ل  ،هو  النفي، حنو  تفيد اإلثبات ال  مفتوحة، وهي  الفارقة، ولكانت  الالم  الالم هي  كانت 

و)إْن( فيها ليست النافية، بل هي املخففة ،  چ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉچ  : (4) تعاىل
 كاد يضلنا عن آهلتنا... وهللا أعلم سبحانه.   ، أي: إن الشأن:  من )إنَّ( الثقيلة، ويقدَّر بعدها ضمري شأن، والتقدير: إنَّه

 
 ) ال بدَّ أْن(( 40)

 تفعل كذا وكذا(.  )ال بد وأنْ   ، فيقول: املصدرية   و )أْن( (ال بدَّ )تسمع من بعض اإلعالميني وغريهم من يقحم واواً بني 
، وال مناَص، وال حمِّ فمعناه: ال م   ،وهذا األسلوب )ال بدَّ( اجلار قبل  تقديره: )مِّْن( وحذفُ  ،يَد. وفيه حرف جر حمذوفرَّ

أي: يف أن تنكحوهن، أو: ،   چى  ى  ائ     چ     :(5) سائغ شائع، وال نكري فيه، قال تعاىلاملصدرية  )أْن(  
احملذوف عن أن تنكحوهن. أما إقحام واو بني )ال بد( و)أْن(، فال يسوغ، وليس على سنن العرب. ولو أعدت حرف اجلر  

 .لظهر لك استحالة نطق ذلك

 
      .114-113الالمات  ( 1)
 (.   102سورة األعراف. اآلية ) ( 2)
      (.64سورة إبراهيم، اآلية ) ( 3)
      (.42سورة الفرقان، اآلية ) ( 4)
 (.127سورة النساء. اآلية )    ( 5)
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: إحالل )أنَّ( املثقَّلة حمل )أْن( املصدرية يف هذه األداة  من األخطاء الواردة من بعض اإلعالميني واخلطباء والوعاظ وغريهمو 
..(. ولعل مع كلمة )ال بدَّ(، فتسمع من يقول: )ال بد أنَّك أتيت بعمرة أخرى مكان العمرة األوىل(. وتصويبها: )أْن أتيت.

 . أنَّ(. فكلمة أْن(، و)ال شكَّ  اخلطأ هنا ورد من اخللط بني أسلويب: )ال بدَّ 
   ، وهذه تكون مع )أنَّ( املضعَّفة.)ال شك( خرب، وهي تفيد أتكيد وقوع الفعل 

 أما )أْن( املصدرية فهي مع )ال بد( إنشاء، وهي تفيد املستقبل، فالفرق بينهما واضح. وهللا أعلم سبحانه. 
 

 ) مل ( و )لن( ( 41)
پ  ڀ   ڀ  چ "   : (2) )مل(: حرف جزم، لنفي املضارع وقْلبِّه ماضياً، حنو قوله سبحانه":  (1) قال ابن هشام األنصاري

)لن( تنفي املستقبل...(،  ": (4) . وقال اإلمام الزجَّاجي ": )لن(: حرف نصب ونفي واستقبال(3) . وقال" چڀ  ڀ  
  )مل( لنفي املاضي ابملعىن، كقولك: )مل خيرج زيد(."وقال: 

من يقول: )مل ولن يتنازل فالن عن مبدئه(، فيسل ِّط عاملني على معمول واحد، ويعمل أقول: وتسمع من بعض اإلعالميني  
ة، بل هو دليل على متكن من اللغة، وهو ما األخري منهما. واحلق أن تسليط عاملني على معمول واحد أمر وارد يف العربي

 : (5) قالت عاتكة بنت عبداملطلب بن هاشميسمى ابب التنازع، 
 هــــم  حملــــوا شــــعاع ه  بعكاَظ يـ ْعشي الناظرين إذا

يطلبه مفعواًل، ( يطلبه فاعالً، و)حملوا(  يفقد تنازع عامالن، ومها )يعشي( و )حملوا( يف املعمول )شعاعه(، فالفعل )يعش 
فأعمل الشاعر العامل األول وهو )يعشي(، فرفع املعمول. ولو أعمل الثاين )حملوا( لنصب. وقد ورد يف الشعر إعمال العامل 

 الثاين أيضاً، ولكننا لسنا بصدد بسط احلديث يف ذلك.
يتصرف ختبُّطاً. أما حنن املتأخرين  أقول: ذلكم هو العريب، يتصرف يف لغته كما شاء، حسب حدود العرف اللغوي، وليس  

 ومن خالف فإنه يردُّ  .فال حيق لنا أن نتصرف يف هذه اللغة، فنغري السنن العريب فيها، بل الواجب أن ننهج هنج من سبقوا

 
 .  1/277مغني اللبيب      ( 1)
 (.  3سورة اإلخالص. اآلية )     ( 2)
 .  1/284مغني اللبيب      ( 3)
 .  23حروف المعاني والصفات ص     ( 4)
ب   ( 5)  .     2/175وأو ح المسالك  1/251من مجزوء الكامل. ينظر المقرت
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تعاىل هللا  قال  الصواب،  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  چ     :(1) إىل 

 وهللا أعلم سبحانه.   چيئ  جب   
 

 ِلَما ( و )لَـمَّـا(  )( 42)
 )لَ مَّ ا(: تكون:" :  (2) قال اإلمام أبو القاسم الزجَّاجي 

 .  چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   ہ  چ : (3) مبعىن )لَ ْم( يف نفي الفعل املستقبل، كقوله تعاىل - أ   

(، قال تعاىل - ب   أي إال عليها. ،   چڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ    : (4) وتكون مبعىن )إالَّ

ہ  ہ   ھ  ھ  چ :   (5) فإذا رأيت هلا جواابً فهي ألمر يقع بوقوع غريه، مبعىن )حني(، كقوله  تعاىل – ج  

   :ا.هـ.  چڍ  ڌ  ڌ  ڎچ    : (6)و   " أي: حني آسفوان "   چ

 هذه )ل مَّ ا(.
أما )لِّ َم ا( فال يتصوَّر أن تفرد يف كتب األدوات؛ ذلك أهنا مكونة من الالم اجلارَّة، و)ما( املوصولة، فهي مثل )إْن ال( املكونة 

. ومثل )أْن ال( املكونة     چۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ :  (7) من )إن( الشرطية، و)ال( النافية، حنو قوله تعاىل 
 نافية، حنو قولنا: )أشهد أْن ال إله إال هللا(.من )أْن( املخففة من الثقيلة و)ال( ال 

التباس )لِّ َم ا( املكوَّنة من حرف اجلر و)ما( املوصولة أقول: و  ب     ، مما يرد فيه اخلطأ لدى بعض اإلعالميني وغريهم: 
: "كنا عند رسول هللا صلى  ( 8) )لَ مَّ ا( الظرفية احلينية. تسمع من يقرأ هذا احلديث، قال أحد الصحابة، رضي هللا عنه 

باء... فتمعَّر وجه رسول هللا،  مار أو العَ هللا عليه وسلم، يف صدر النهار" قال: "فجاءه قوم حفاة عراة، جمتايب  الن ِّ 

 
 (.     24سورة البقرة. اآلية )  ( 1)
 .     26حروف المعاني والصفات ص  ( 2)
 (.     8سورة ص. اآلية )  ( 3)
 (.  4سورة الطارق. اآلية ) ( 4)
 (.     55سورة الزخرف. اآلية )  ( 5)
 (.     101سورة هود. اآلية )  ( 6)
 (.40سورة التوبة. اآلية )   ( 7)
 (.1017كتاب الزكاة. باب )الصدقة حجاب من النار(. الحديث ذو الرقم: ) 7/85صحيح مسلم بشرح النووي   ( 8)
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هبم من الفاقة. تسمع من يقرؤها: )َلمَّ ا رأى هبم    رأى   ى هبم من الفاقة..." أي للذي صلى هللا عليه وسلم لِّ َم ا رأ 
 من الفاق ة(. وليست هذه من هذه أبداً. وهللا أعلم سبحانه. 

 
 ) لن( ( 43)

مما يرد من األخطاء لدى بعض اإلعالميني وغريهم: تصدير اجلملة املنفية ب  )سوف(، حنو قول أحدهم: )سوف لن آيت(. 
، و)لن(  (1) لالستقبالوهذا خطأ، بل حمال، ووجه اإلحالة فيه أنك مجعت بني النفي واإلثبات يف مثال واحد، ف  )سوف( 

 . (2) لنفي املستقبل
 قبح هذا التعبري فقل: )لن سوف أحضر(، فإن هذه مثل تلك متاماً.وإذا أردت أن تعرف 

والصواب أن تقول إذا عزمت على احلضور: )سوف أحضر( أو: )سأحضر(، وأن تقول: )لن أحضر( إذا عزمت على 
 ، وهللا أعلم سبحانه. ترْكِّه

 
 )ليت( ( 44)

يصحُّ أن أييت مجلة امسية البتة. ومل يقل بذلك أحد من . وال  (3)ال غريُ    رافع خلربه، وامسه مفرد  ،)ليت( حرف انصب المسه
لكنك تسمع أحياانً من بعض اخلطباء والوعاظ من أييت ابمسها مجلًة،   .مفرداً ومجلة وشبه مجلة  ءه فيجىيأما خرب   النحاة.  

 يف مكان واحد. بل حشر حرفني انصبني يقول: )ليت أين أزور مكة املكرمة(. وهو هبذا أقحم )أنَّ( بني )ليت( وامسها،  
 :الواعظ املولَّدوهو خطأ أسلويب. ولعل الذي سوَّغ هلذا الواعظ وذلك  اإلعالمي وذلك اخلطيب قوُل ذلك 

 وب  ـــنا فنتــوأيذن  يف توابت            فياليت أن هللا يغفر ما مضى  
 وهللا أعلم سبحانه.  
 

 )ما( االستفهامية  ( 45)
وخربِّها االسمِّ الظاهرِّ، حنو قوهلم: )ما هو    مبتدأً من أخطاء اإلعالميني وغريهم: إقحام ضمري بني )ما( االستفهامية الواقعة  

 أتمَّْلنا اجلملة لعلمنا أهنا ال حتتاج إىل هذا الضمري املقَحم. ف  )ما( مبتدأ، وكلمة )الشيء( خربه.  ولو الشيء...(؟

 
   .458، والجنى الداني ص398رصف المباني ص ( 1)
 .270، والجنى الداني ص285ني صرصف المبا ( 2)
   .493-491والجنى الداني ص  300-298ينظر رصف المباني ص ( 3)
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 .   چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ :(1) قال تعاىل 

 وإذا أردَت أن تعرف قبح هذا التعبري فقل: )من هو أنت(؟ أو: )ما هو هذا احلهاز(؟
ليس هذا موطنه، وإمنا موطنه إذا مل يكن بعده     أما وقوع الضمري البارز بعد )ما( االستفهامية فهو وارد يف العربية، ولكن

 )ما هو(؟ وهللا أعلم سبحانه.  اسم ظاهر، لو قال لك قائل: )أشرتيته(؟ فإنك ستبادره، فتقول:
 

 ) مما أدَّى ( (46)
تسمع من بعض اإلعالميني من يقول: )وقد ارتطمت بعض السيارات ابحلواجز اخلرسانية، مما أدى إىل وقوع أضرار...( 

 وقد تسمع من خيتزل هذه اجلملة، فيقول: )ما أدى إىل ...(. 
جار وجمرور، وهو )مما( اليت أصلها: )من ما(، وهذا اجلار واجملرور ليس له ولو أتمَّلنا يف هذه العبارة لوجدانها مكونة من  

وأدَّى الشيء: أوصله، " :(2)قال ابن منظورمتعلَّق يف هذه اجلملة. مث إن استعمال )أدَّى( مبعىن )تسبَّب( غري صحيح لغة،  
ن منظور أن من معاين )أدَّى(: أوصل، وهذا  . وقد يقول قائل: فقد ذكر اب"واالسم األداُء...، وأدَّى َدينه أتدية: قضاه

 متحق ِّق يف املثال الذي أوردته فانتقدته. 
فلو استبدلوا هبذا  فيقال له: إن )أوصل( الذي أورده ابن منظور ال يعين )تسبَّب(، بل يعين إيصال الشيء إىل صاحبه.  

 األسلوب أسلوابً آخر، حنو أن يقال: )فتسبَّب ذلك يف وقوع أضرار...(. 
مثل هذه اجلملة قوهلم: )وقد انتشرت مدارس حتفيظ القرآن الكرمي يف منطقة كذا، مما كان له أكرب األثر يف صالح األبناء  و 

 واستقامتهم(. فالصواب أن يقال: )فحصل من ذلك االنتشار املبارك صالح األبناء واستقامتهم(. وهللا أعلم سبحانه. 
 

 نون التوكيد  ( 47)
ڌ  ڌ    چ :  (4) نون التوكيد، وهي خفيفة وثقيلة، وقد اجتمعتا يف قوله تعاىل ":  (3) األنصاري قال اإلمام ابن هشام  

ت النون الثانية يف املصحف الشريف على هيئة التنوين، كما ترى هنا.  ا.ه "چڎ   ڎ  ڈ     . أقول: وقد ُرمسِّ

 
 (.  2-1سورة القارعة. اآليتان ) ( 1)
 )أدا(.  14/26لسان العرب   ( 2)
 . 1/339مغني اللبيب    ( 3)
 (.   32سورة يوسف. اآلية ) ( 4)
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وأما املضارع، فإن ". مث قال:  "ويؤكد هبما صيغ األمر، ولو كان دعائياً... وال يؤكَّد هبما املاضي مطلقا"قال ابن هشام:  
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ   : (1) ، يف حنو قوله تعاىلكان حاالً مل يؤكَّد هبما، وإن كان مستقبالً أك ِّد هبما وجوابً 

 .  چجئ   ی     ی

چ   : (4) و قوله تعاىل  ، چڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  چ    :(3) ، يف حنو قوله تعاىل (2)   وقريباً من الوجوب بعد )إمَّا(

انتهى النقل عن ابن هشام. قال الشيخ حميي الدين الدرويش يف   . چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ڱ  چ :(6) . وقال يف آية ".... و)إْن( شرطية، و)ما( زائدة، وأدغمت النون ابمليم ".     چگ  گ  چ :(5) إعراب آية

الزائدة".:  چں  ب  )ما(  . و)إن( شرطية، ".    چچ  ڇ چ :(7) . وقال يف آية "و)إْن( شرطية، أدغمت 
   ."أدغمت نوهنا ب  )ما( الزائدة

  : (8)  مما يرد من األخطاء: عدم التمييز يف نون التوكيد الثقيلة بني املفرد واجلمع. ولوال أين مسعت من يقرأ هذه اآليةأقول: و 

النون األوىل من )لتؤمنن( ، فيحر ِّ   ومثيالهتا چ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھچ  ك 
ملا ذكرت ذلك. وهذا خطأ. وال أشنع من اخلطأ    ،)لتنصرنه( ابلفتح. أقول: لوال أين مسعت من حيركهما ابلفتحوالراء من  

 يف آَّيت هللا.  
فالفعالن املضارعان يف اآلية قد أسندا إىل ضمري اجلمع املذكر، وقد حذفت الواو منه اللتقائها ابلنون األوىل الساكنة، فإن 

. اتبع معي يف )لتنصرُنَّه(، لو بقيت واو اجلماعة ومل حتذف كما هو معلوم  الثانية حمركة ابلفتح نون التوكيد األوىل ساكنة و 
لكانت الكلمة هكذا: )لتنصرْونْ َنه(، الحظ أين فككت إدغام نون التوكيد الثقيلة، ليتضح لك تركيبها. أقول: فلما التقى 

على ما ُحذِّف. وكذلك َّيء املخاطبة إذا أك ِّد الفعل ابلنون  الساكنان حذفت الواو وبقيت الضمة اليت يف آخر الفعل دالة 
فأصل الفعل: )ترْين(، .    چپ  پ  پ  پ  ڀ               ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٿ   چ  :(9) الثقيلة، قال تعاىل

 
 (. 57سورة األنبياء. اآلية )( 1)
 هو يعني )إْن ما(، المكونة من )إْن( الشرطية و)ما( الزائدة.    ( 2)
 (.58سورة األنفال. اآلية )  ( 3)
لت. اآلية )200وردت في األعراف. اآلية )  ( 4)  (.   36( وفي فصزِ
 .  4/28إعراب القرآن الكريم وبيانه     ( 5)
 .  4/29إعراب القرآن الكريم وبيانه     ( 6)
 .3/516إعراب القرآن الكريم وبيانه      ( 7)
 (.81سورة آل عمران. اآلية )   ( 8)
 (.26سورة مريم.  اآلية )   ( 9)
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اللينة  ر الستبان األمر. تقول )رأى(.  ولو طبَّقناها على الفعل الصحيح اآلخِّ   :وقد حذفت الم الفعل اليت هي األلف 
َّ(، فقد حذفت   للمخاطبة: )أنتِّ  تكتبني(، لكْن أدخل نون التوكيد الثقيلة على الفعل، ستقول: أقسمت عليك، لَتْكُتِبِّ

 الياء، وأبقيت حركة الباء وهي الكسرة عليها. وهللا أعلم سبحانه. 
 

 الوقاية نون ( 48)
ڄ   ڄ  ڄ  چ    (1)   مما يرد فيه اللبس عند بعض اإلعالميني واخلطباء وغريهم: نون الوقاية ونون الفعل، قال تعاىل: 

 .   چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

يظن البعض أن هذه النون هي نون إعراب الفعل املضارع، وإمنا هي نون الوقاية، وبعدها َّيء املتكلم، ولكنها حتذف عند 
 الوقف . 

  على هذه التسمية يف مثل اآلية الكرمية السابقة،  ملحظاً ء ابلشيء يذكر، فإذا كان احلديث يف نون الوقاية، فإن يل والشي
دق على النون اليت تكون بني وهي )نون الوقاية( إمنا تصْ   ،فإن هذه التسمية  وللمسم ِّي األول التوقري واإلجالل واالحرتام.

 . (2) . أو بني اسم الفعل )قْط( وَّيء املتكل ِّمرعاً أو أمراً، وبني َّيء املتكلممضاآخر الفعل الصحيح، ماضياً كان أو 
آخر الفعل ومحْته من أن  مثااًل: )أكرَمين(، )يكرُمين(، )أكرْمين(، فإن هذه النون اليت بني آخر الفعل وَّيء املتكلم َوَقْت  

 لم. بقي على حركته اليت كان عليها قبل أن تصحبه َّيء املتكفُيْكسر، 
: )قْطين قْطين( أي َحْسيب. فهذه النون  ( 3) مثاالً آخر على الواقعة بني اسم الفعل وَّيء املتكلم: قول النار للجبار، سبحانه

 يف هذا املوطن مَحَْت الطاء الساكنة من أن تكسر، إْتباعاً لياء املتكلم. 
يها أهنا َوَقْت آخر الفعل من الكسر، وهو مل يكسر  فإنه مل يصدق عل  "إال ليعبدون"،أما النون اليت يف مثل قوله تعاىل:   

 أصاًل؛ فتقَيه، وإمنا هذه النون حممولة يف التسمية على نون الوقاية. 
 وقد أيت هبا يف مثل هذا املوطن دفعاً اللتقاء الساكنني، ومها واو اجلماعة، وَّيء املتكلم، فكلتامها ساكنتان.

: )سقاين(، )يسقيين(، فإن هذه النون إمنا أيت هبا دفعاً اللتقاء الساكنني، ومها احلرف ومثلها النون اليت يف الفعل املعتل، حنو
 املعتل وَّيء املتكلم. 

 
 في إعراب سورة )الذاريات(. 9/323(. وينظر إعراب القرآن الكريم وبيانه 56سورة الذاريات.  اآلية )  ( 1)
 )قطط(.  7/382ولسان العرب  11/440خزانة األدب  ( 2)

كـتاب التفســـــير. ـباب قوـله:   9/573في فتح الـباري   –رحـمه هللا    –ورد الـحدـيث برواـيات ـعدة، ذكرـها اإلـمام ابن حجر   ( 3)

 (.4848. الحديث ذو الرقم )"قول هل من مزيدوت"
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 وأرى أْن لو مس ِّيت هذه النون )نون النقل( لكان ذلك أدقَّ يف التعبري. 
على آابئنا وأئمتنا يف اللغة،   رمحه هللا أدخل يف هذه التسمية أشياَء كثرية. ولست ابجملرتئ  (1) على أن اإلمام ابن هشام 

 ولكْن ل مَّ ا ظهر يل عدم انطباق االسم على املسمَّى يف بعض أحواله نبَّهت إىل ذلك. ويبقى الفضل للمتقد ِّم. 
   ( 2)   وأرجو أن يسمح يل القارئ الكرمي بعرض حرف آخر، أرى أنه مس ِّي بغري امسه، وهو واو اإلشباع يف حنو قوله تعاىل:

فهذه الواو قد أشبعت هبا امليم الدالة على اجلمع حقاً، ولكنَّ مهمة هذه الواو أكرب من أن   ،  چۇ  ۆ  چ 
تكون إشباعاً فقط، فلو مسيت: )واو التسويغ( لكان ذلك أدق يف التعبري؛ وذلك أهنا سوَّغت االنتقال من امليم إىل اهلاء. 

 وهللا أعلم سبحانه. 
 

 )انهيــك( ( 49)
  –واخلطباء والوعَّاظ يف استخدام كلمة )انهْيك(، فيوردوهنا على غري إيرادها الصحيح، فيقولون    خيطئ  بعض اإلعالميني

: )قتل بشَّار النساء واألطفال، انهْيك عن التنكيل هبم(. فالذي يتبادر إىل ذهن املستمع هلذه العبارة أن املتكلم -مثاالً 
 يقول: )وال تسأل عن التنكيل هبم، فذاك شيء مسلَّم به( . 

 
وتريد بذلك مدَح املتحدَّث   )انهْيك مِّْن فالن( واحلق أن إيراد العرب لكلمة )انهيك( ليس كإيراد احمْلَدثني هلا، فالعرب تقول:  

الكالم، ال يف وسطه، ومعىن )انهيك من فالن(:   عنه:   ابتداء  الكلمة يف  تعرب ِّ هبذه  ابتداًء ال استدراكاً، أي  تقول ذلك 
 حسبك، أي كافيك، والباء فيه زائدة. 

ب(، من رجل، أي: كافْيك من رجل، كله مبعىن )حسْ   : "ورجل هَنُْيَك من رجل، وانهيَك من رجل، وهَناكَ (3)قال ابن منظور
 وأتويله: أنه جبِِّّد ِّه وَغنائه ينهاك عن تطلُّب غريه"ا.ه .

 فاإليراد بني املتقدمني واحملدثني خمتلف، واملعىن خمتلف أيضاً. 
م، فذاك شيء مسلم  وميكن أن ينوب عن تعبري احملدثني للداللة على ما أرادوا أن يقول أحدهم: )وال تسْل عن التنكيل هب

 وهللا أعلم سبحانه.  به(.
 

 
 .1/344مغني اللبيب   ( 1)
 . 9/228(. وينظر إعراب القرآن الكريم وبيانه 37سورة محمد اآلية ) ( 2)
 )نهي(.  15/346لسان العرب  ( 3)
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 النعت بـ )ما(    (50)
ل( املعر ِّفة ب  )ما( املوصولة، تسمع من يقول: )يف السطر ما قبل  امما جيري على ألسنة بعض اإلعالميني: نعت ما فيه )

 األخري(. 
أن يوصف ابملوصول اخلاص )الذي(، فيقال:  ووجه اخلطأ يف هذه اجلملة أنه وصف املعرفة ابملوصول العام )ما(، وكان حقه  

)يف السطر الذي...(، و)اليت( إذا كان املوصوف مؤنثاً، حنو: )يف الصفحة اليت قبل األخرية(، و)اللذين( إذا كان املوصوف  
 اللتني مثىن مذكراً، حنو: )يف السطرين اللذين قبل األخري(، و)اللتني( إذا كان املوصوف مثىن مؤنثاً، حنو: )يف الصفحتني

 . قبل األخرية(
 

 ) الواو يف جواب الطلب( ( 51)
مما يرد كثرياً لدى بعض اإلعالميني: إقحام واو يف جواب الطلب، فتسمع من يقول: )ثواين ونقدم لكم األخبار(. بل إنه ال ينطق  

بل يف    ،  خطأ فاحش، ليس هاهنا فقط النطَق الصحيح، فرتاه يسك ِّنها وهو يف الدَّرْج، وهذا   كلمة )ثواين( اليت هي ظرٌف زماينٌّ 
أغلب الكلمات اليت ينطقوهنا، وكأنه يتكلم ابلعامية اليت ال تلتزم ابحلركات البتة، بل تلجأ إىل تسكني األواخر يف كل حال.  

وإبسكان )نقدم(  والصواب أن تكون قراءة اجلملة اليت أوردهتا آنفاً هكذا: )ثوايَن نقدْم لكم األخبار(، بنصب )ثواين( على الظرفية،  
أنه جواب طلب، كقوله، صلى هللا عليه وسلم  السما " :  ( 1) على  امليم يف    " ء ارمحوا من يف األرض يرمْحكم من يف  إبسكان 

 )ثواين( يكون على الظرفية، كما سبق آنفاً، وعامل الظرف حمذوف، تقديره: )انتظروا(، وهللا أعلم سبحانه.   ونصبُ   . )يرمحكم( 
 

 ) واو احلال(  (52)
مما يرد على ألسنة بعض اإلعالميني وغريهم: إقحام واو احلال يف غري موطنها، فاألصل فيها أن تكون يف اجلملة االمسية، 

لكنك تسمع من يدخلها على اجلملة الفعلية، يقول أحدهم: )ما ذكر فالن فالانً إال وأثىن عليه(.  حنو: )جاء وهو يعدو(.  
 تَر الكالم سلساً مستقيماً.    ،احذف الواو  بال واو.  فاألصل االستغناء عن الواو يف مثل هذا املوطن، واجلملة الفعلية هنا حال

   چ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       چ   :(2) قال هللا تعاىل 

 . 

 
 .1846جامع الترمذي.  من )موسوعة الكتب الستة( ص    ( 1)
 (. 94سورة األعراف. اآلية )   ( 2)
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)إال( أداة حصر، فاالستثناء مفرَّغ من أعم ِّ األحوال، فجملة )أخذان( يف حمل نصب  ":  (1) قال الشيخ حميي الدين الدرويش 
 . "على احلال، بتقدير )قد(، كما هو الشرط يف وقوع املاضي حاالً 

 مفردة لكان سبكها هكذا: )ما ذكر فالن فالانً إال مثنياً عليه(.   حاالً حلال اجلملة ابولو استبدلنا 
تسمع من يدخل هذه الواو على اجلملة الفعلية اليت فعلها مضارع، تسمع من يقول:    ،بل إنك تسمع ما هو أشنع من ذلك

 )ما ذكر فالن فالانً إال ويثين عليه(. وهذا إخالل برتكيب اجلملة العربية السليمة اليت اختطَّها العريب وسار عليها. 
ی  ی  ی     جئ   حئ     ی چ    :(2) أقول: ولعل الوهم دخل على املتكلم هبا خطأً من مثل قوله تعاىل 

 .59القصص:  چمئ  ىئ   
صحيٌح أن أداة احلصر    . ليست هذه من تلكلكْن  فهذه اآلية قد جاءت اجلملة احلالية فيها بعد أداة احلصر )إال(. و 

املتمسَّك لنا واحداً، وهو السابقة، واجلملة اليت يقع فيها اخلطأ، ولكْن ال يزال    ة  دخلت عليهما كلتيهما، أعين اآلية الكرمي
أن واو احلال دخلت يف اآلية الكرمية على اجلملة االمسية، أما اجلملة اليت وقع فيها اخلطأ فهي فعلية. وحنن مطالبون أن 

 نسري على السنن العريب الفصيح، ال أن نبتدع شيئاً مل جيرِّ على لسان العريب، وهللا أعلم سبحانه. 
 

 ما( )وال سيَّ ( 53)
داة مكونة من الواو، و)ال( النافية للجنس، وكلمة )سيَّ( مبنيًة على الفتح، ألهنا اسم )ال( النافية للجنس، ومعناها:  هذه األ

ْثل(، و)ما( هي الزائدة إن جررت ما بعد )وال سيما(، وهي املوصولة إن رفعت. جاء عن ابن منظور يُّ: املِّْثل" (3))مِّ : "والس ِّ
يٌّ(، ُضمَّ إليه وقال:   : املِّْثالن"، وقال: "وقوهلم: )ال سيما(: كلمة يستثىن هبا"، مث راح يفككها، قال: "وهو )سِّ يَّانِّ "والس ِّ

 )ما(. واالسم الذي بعد )ما( لك فيه وجهان:
القوم، وال إن شئت جعلت )ما( مبنزلة )الذي(، وأضمرت ابتداًء  ورفعت االسم الذي تذكره خبرب االبتداء، تقول: )جاءين  

 سيَّما أخوك(، أي: )وال سيَّ الذي هو أخوك(. 
(  ا.ه .  ْثلٍّ ( معىن )مِّ  وإن شئت جررت ما بعده، على أن جتعل )ما( زائدة، وجتر االسم ب  )سي ٍّ(، ألن معىن )سي ٍّ

ا ختبُّط؛ فمنهم من جير ِّ  ا من )ال( النافية للجنس، دها من الواو، ومنهم من جيردهأقول: هذه األداة ختبَّط فيها املثقَّفون أميَّ
 وأما اتليها فريفعونه أو جيرُّونه، ال على ُهدى وبصرية، بل على التهد ِّي. 

 
 . 412-3/411إعراب القرآن الكريم وبيانه    ( 1)
  (.59سورة القصص. اآلية )   ( 2)
   .1/139)سوا(، وينظر المغني   14/411اللسان ( 3)
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 وهللا أعلم سبحانه.  
 

 نة األلف الليِّ ( 54)
إطالق لفظ )األلف املقصورة( و )األلف املمددة( على األلف اللينة    :مما يرد فيه اخلطأ بني طلبة العلم، بل بني املتخصصني

هو االسم    إمنا ليس يف العربية مصطلح امسه: )األلف املقصورة( أو )األلف املمدودة(،  و يف آخر االسم أو آخر الفعل،  اليت  
اء، ياملقصور، وهو االسم املختوم أبلف لينة ساكنة الزمة، سواء أكانت على هيئة العصا، ك  )مها(، أم كانت على هيئة ال 

 الذي ختم هبمزة قبلها ألف، حنو )خضراء(.دود، وهو االسم  مك  )ملى(. أو االسم امل
ظانٌّ أن تيك الكتب املؤلفة يف هذا الباب، أهنا    وقد ألَّف آابؤان يف هذا الباب كتباً هبذا االسم: )املقصور واملمدود(. وال يظُنَّنَّ 

هتديه إىل التمييز بني االسم املمدود واالسم املقصور، وتشرح له القاعدة اليت مييز هبا بينهما، ومييز هبا يف االسم املقصور بني ما  
ذا، وإمنا أوردْت مجيع األمساء  يكتب آخره على هيئة العصا، وما يكتب آخره على هيئة الياء. ال،  هذه الكتب مل تتعرَّض هل 

  املقصورة، ومجيع األمساء املمدودة اليت مسِّعْت عن العرب. وهم يف هذا الصنيع كآابئنا الذين ألَّفوا يف الظاء والضاد. فقد يظن ظانٌّ 
وليس فيها شيء من هذا،    أنه سيجد طلِّبته فيها، وأهنا ستهديه إىل القاعدة اليت هبا ميي ِّز بني االسم ذي الظاء، واالسم ذي الضاد. 

 وإمنا هي مؤلفات حصر فيها مؤلفوها األمساء اليت وردت ابلظاء، واألمساء اليت وردت ابلضاد، واليت مسعت عن العرب. 
 أعود إىل أصل احلديث، فأقول: من مؤلفات آابئنا يف االسم املقصور واالسم املمدود:

ابن -1 ألَّفه اإلمام  املقصور واملمدود. وهو كتاب  املوضوع، وهي قصيدة استوعبت األمساء   شرح  دريد يف هذا 
 املمدودة واألمساء املقصورة، مث شرحها اإلمام ابن دريد نفسه يف هذا الكتاب.

 املقصور واملمدود. لإلمام إبراهيم بن حممد )نفطويه(.  -2
ك ِّيت. -3  حروف املمدود واملقصور. لإلمام ابن الس ِّ
 الوشَّاء.  املمدود واملقصور. لإلمام أيب الطَّي ِّب -4
 مقاييس املقصور واملمدود. لإلمام أيب علي الفارسي.  -5
شرح قصيدة املقصور واملمدود. لإلمام ابن هشام اللَّْخمي. وابن هشام اللخمي يف هذا الكتاب يشرح قصيدة   -6

 ابن دريد يف األمساء املقصورة واألمساء املمدودة.
مرقاة الصعود إىل معاين حتفة املودود مبعرفة املقصور واملمدود. وهي  أبيات لإلمام ابن مالك، مساها: )حتفة  -7

 املودود(، وشرحها الشيخ حممد حمفوظ بن املختار فال الشنقيطي يف مرقاة الصعود.  
 وهناك كتب أخرى، ولكن مل  حيضرين إال ما أوردت.
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وال مقصور، بل هو ما ختم أبلف لينة، سواء أكانت على هيئة العصا، حنو: )دعا(،    والفعل أيضاً ليس فيه ممدودأقول:  
. وليس يف الفعل ممدود. أما ما ختم هبمزة يف آخره من األفعال، حنو )جاء(  و)رعى(  (ىاء، حنو: )جر يأم كانت على هيئة ال 

 وهللا أعلم سبحانه.   : إنه خمتوم هبمزة متطرفة.فيقال فيه
 ***** 

 
 ما تيسَّر مجعه. وال شك أن األخطاء اليت يقع فيها اإلعالميون واخلطباء والوعَّاظ أكثر من أن حتصى. هذا  

وإنه ليجمل يب يف هناية هذا البحث أن أقد ِّم توصيات، أرجو أن يطَّلع عليها املسؤولون، فيجدُّوا يف تطبيق ما يستطاع 
م على الوجه الذي يرضيه سبحانه، وصلى هللا على نبينا وسيدان  منها. وهللا أسأل أن يعني املسؤولني على أداء مهمته

 حممد. 
 التوصيات 

 وتتضمن: 
 وذلك ابآليت: ،الوسائل والطرق إلعادة ما أمهل، وتصحيح ما وقع فيه اخلطأ

للخطأ    تصحيحِّ   -1 األوىل  البذرة  هي  التعليمية  املؤسسة  ألن  األخطاء؛  من  الدراسية  املناهج  يف  وقع  ما 
 والصواب.

تصحيحَ  -2 اجلامعات  املتخصصة يف  األكادميية  األقسام  املؤسسات   تبين  ونشره يف  األخطاء،  من  يقع  ما 
 التعليمية والدوائر احلكومية. 

والنُّ  -3 الكَتبَة  احلكومية  الدوائر  مديري  األقسام إلزام  من  يرِّدهم  الذي  ابلتصحيح  يلتزموا  أبن  لديهم  سَّاخ 
 األكادميية املتخصصة. 

 استحداث وظائف يف الدوائر احلكومية، لشغلها مبصححني متمكنني ابسم )مصحح لغوي(.  -4
استحداث وظائف ابسم )مشرف(، تكون مهمتهم التواصل مع أولئك املصححني، وتزويدهم بكل جديد   -5

 . الشأن يف هذا 
عقد لقاءات دورية بني أولئك املشرفني، لتدارس ما وصلوا إليه مع املصححني اللغويني، وتبادل اخلربات   -6

 وكل ما هو جديد يف ذلك.
إسناد تبين ِّ هذا املشروع إىل وزارة التعليم، ودعمها بكل ما ميكن أن يسه ِّل املهمة، لتؤدي الرسالة على أمت   -7

 وجه. 
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 اخلامتة
 تتم الصاحلات. اللهمَّ، ال حنصي ثناًء عليك. بل أنت َّي ربنا كما أثنيت على نفسك، سبحانك. احلمد هلل الذي بنعمته 

 يف ختام هذا البحث أود أن أذكر  أموراً: 
 أن اإلعالميني والوعاظ واخلطباء مولعون ابلوقوع يف األخطاء أميا ولع. فال غرو إذن أن يولع بذلك العامة.  -1
واليت تستبدل فيها أداة مستحدثة ابألداة الصحيحة الواردة عن العرب، أن أن احلديث يف األخطاء الشائعة،   -2

 ذلك العمل يتطلَّب جمهوداً، وكدَّ ذهن، وموازانت. وقد يوفَّق الباحث يف الوقوف على اخلطأ وتصويبه، وقد ال يوفق.
عن مراد الناطق العريب    أن من األدوات النحوية اليت يقع فيها اخللط، ما قد يتسبَّب يف تغيري املعىن وإحالته -3

 األول به.
أن عد ِّي هذه األخطاء ليس معناه أين استقصيت، ومل أترك لناهس منهساً. بل الباب مفتوح لكل ابحث،  -4

نا العربية.   ولكل غيور على أم ِّ
 أسأل هللا أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن ينفع به. وهللا أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد.  
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 م.1990ه /1410لسان العرب. البن منظور. دار صادر. بريوت. لبنان، ط. األوىل   •
مرقاة الصعود إىل معاين حتفة املودود مبعرفة املقصور واملمدود. للشيخ حممد حمفوظ بن املختار فال الشنقيطي. حتقيق عبداحلميد   •

 م. 2003ه /1424ان. ط. األوىل  بن حممد األنصاري. دار الكتب العلمية. بريوت. لبن
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571  –525، ص ص  م(2021سبتمرب  -هـ 1443التاسع  )حمرم  جملة جامعة بيشة للعلوم اإلنسانية والرتبوية، العدد    
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 م. 1986معجم الطالب يف اإلعراب واإلمالء. د. إميل بديع يعقوب. دار العلم للماليني، ط. الثانية   •
 
 م.1987ه /1407مغين اللبيب. لإلمام ابن هشام. حتقيق الشيخ حممد حميي الدين عبداحلميد. املكتبة العصرية. صيدا. لبنان ط •
القرآن • غريب  يف  األوىل  املفردات  لبنان. ط  بريوت.  املعرفة.  دار  عيتاين.  خليل  حممد  ومراجعة  ضبط  األصفهاين.  للراغب   .

 م. 1998ه /1418
مقاييس املقصور واملمدود. أليب علي الفارسي. حتقيق د. حسن حممود هنداوي. دار إشبيليا للنشر والتوزيع. اململكة العربية   •

 م. 2003ه /1424السعودية. ط. األوىل  
 م.1971ه /1391. البن عصفور. حتقيق أمحد اجلواري وعبدهللا اجلبوري. ط األوىل  املقرَّب  •
 املقصور واملمدود. لنفطويه.حتقيق د. حسن شاذيل فرهود. ال توجد معلومات عن الناشر، وال عن سنة الطبع.  •
 مصر. بغري سنة طبع.   املمدود واملقصور. أليب الطَّي ِّب الوشَّاء. حتقيق د. رمضان عبدالتوَّاب. مكتبة اخلاجني. •
اهلمزة يف اإلمالء العريب. املشكلة واحلل.د. أمحد اخلرَّاط. دار القلم للطباعة والنشر. دمشق. سورَّي. والدار الشامية للطباعة   •

   م.1994ه /1415والنشر. بريوت. لبنان. ط.  
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