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االفتتاحـيـة
الم عىل سيدنا حممد وعىل آله
والس ُ
الحمدُ هلل رب العاملنيَّ ،
والصال ُة َّ

وصحبه ،و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين.

وبعـــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب  -إدارة

إصدارها اجلديد « :بريد الضاد » ،جلمهور القراء وطلبة
ابلحوث » أن تقدِّ م
َ
العلم والسادة الباحثني واملتطلعني إىل املعرفـة.

اإلصدار هو جمموعة رسائل ،محلت اسم (بريد الضاد)ُ ،نرشت
وهذا
ُ

ٍ
معلومات لغوية ،أو قواعد
يف الدائرة إلكرتوني ًا ،وهذه الرســائل تتضمن

تصح ُح خطأ شــائع ًا ،أو ِّ
تذك ُر
نحويــة ورصفية ،أو لطائف بيانيــة ،وقد ِّ

ٍ
ٍ
توضح فرق ًا بني األلفاظ املرتادفةُّ ،
لكلمة ما ،أو ّ
وكل ذلك
بضبط صحيح

ٍ
ٍ
إخالل.
إمالل وال
مميز يف العرض ،حيرص عىل تقديم الفائدة بال
بأسلوب ّ
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقـــدم عظيم الشــكر والدعاء ألرسة
آل مكتــوم  -حفظها اهلل تعاىل  ،-التي حتــب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا

ُ
الشيخ
صاحب السمو
اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها
ُ

رئيس جملس
حممدُ ُ
بن راشد بن ســعيد آل مكتومُ ،
نائب رئيس الدولةُ ،

حاكم ديب ،الذي ُيشــيد جمتمع املعرفة ،و َيرعى البحث العلمي،
الوزراء،
ُ
و ُيشجع أصحابه ُ
وط ّلبه.

راجني العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والسداد،
وأن يوفق إىل مزيد من العطـاء عىل درب التميز املنشـود.
ُ
مي
وآخر دعوانا َأ ِن احلمدُ هلل ِّ
رب العاملــنَ ،
بي األ ِّ
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ

اخلا َت ِم ِ
حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
سيدنا َّ

إدارة البحوث
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والســام عىل

املبعوث باخلريات ،نبينا حممد ﷺ ،الصادق األمني ،الذي بلغ القرآن

بلسان عريب مبني.

وخصها بخصائص
واحلمد هلل الذي جعل لغة القرآن لغة خالدة،
َّ
ِ
ِ
جليل الت
فائقة ،وجعلها للناس آية بام محلته ِمــن
ّرشيعات ،وما َو َع ْت ُه
ِ
اآليات يف كتابه املعجز الذي تكفل بحفظه سبحانه وتعاىل:
ِمن عظي ِم
﴿ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [احلجر]9 :

وجعلها سبب ًا للتعقل ،فقال َع َّز من قائل:
﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ [يوسف.]٢ :
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وبعد،،،
فهذه شــذرات من لغة القرآن ،حتمل معلومة موجزة ،أو لطيفة

وضمنتها يف نرشة شهريةُ ،ت َع َّم ُم
لغوية ،اقتطفتها من بســاتني العربية،
َّ
عىل موظفي دائرة الشــؤون اإلســامية والعمل اخلريي بديب ،وقد
بدأت هذه السلســلة بفضــل اهلل يف عام 2008م ،وهــو العام الذي
أعلنه صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة

للهوية الوطنية ،وكان يف هذا العام أيضا انطالق
حفظه اهلل ،أعلنه عام ًا ُ
مرشوع محاية اللغة العربية واهلوية الوطنية من إدارة البحوث بالدائرة.

ها هنا مخسون من رسائل هذه النرشة ،مجعتها يف جزء أول حيمل

حرصت عىل
اســم النرشة ذاهتا وهي( :بريد الضاد) ،النــرة التي
ُ
َ
الشح.
إعدادها ،وصغتُها بقلمي
موج َز َة َّ
ميس َة العرضَ ،
لتكون َّ

واهلل أســأل أن ينفع هبا ويكتب هلا القبول واالنتشار ،وحيقق هبا

رشفها بأن تكون صاحبة لســان القرآن:
شــيئا من النفع لألمة التي َّ
أص ً
ال أو نطق ًا .

واحلمد هلل رب العاملني

رشوق حممد سلامن
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 )1تنويه وتنبيه
أنوه إىل
كثري ًا ما تُســتعمل كلمة (تنويه) بمعنى (تنبيــه) فيقالِّ :

ارتكبت كذا.
أنك
َ

ويف املجــال اإلداري تصدر وثائق رســمية حتمل عنوان (تنويه

إداري) ويكون املقصود منها هو التنبيه عىل أمر ما.

والصــواب أن (التنويه) هو بمعنى املــدح وإعالء الذكر ،جاء

ون ُت باليشء ن َْوه ًا
يف لســان العرب« :ناه اليش ُء ينوه :ارتفع وعالُ ..
ونوهتُه تنوهي ًا :رفع ُت ُه.
ونو ُ
هت به ّ
ّ

ذكره .وناه
هت باسمه:
النبات :ارتفع »(((.
ُ
ُ
ونو ُ
ّ
رفعت َ

أ ّما التنبيه فهو اإليقاظ واإلشــعار بأمر ما .تقول العرب « :هذا

مشعر به » .وتقول « :هذا األمر َمنْـ َب َه ٌة له،
األمر َمنْـ َب َهة عىل هذا ،أي
ٌ
شعر ب َقدْ ِر ِه ،و ُم ٍ
عل له »(((.
أي ُم ٌ
وهكذا فاألصــل أن يقــال (تنبيــه إداري) و(ن ّبهتُك عىل هذا

اخلطأ) ،وأ ّما (التنويه) فتستعمل يف مدح بعض األمور ورفع شأهنا.
((( لسان العرب ،البن منظور ،دار صادر (.)550/13
((( السابق (.)546/13
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َ
 )2جاء فالن وحدهُ أو لوح ِده ِ؟
الصواب أن نقول :جاء فالن َو ْحدَ ُه ،جلســت الطالب ُة َو ْحدَ ها،

أدى الطالب واجبه املدريس َو ْحدَ ُه بال مساعدة والديه.

(و ْحدَ ُه) اسم منصوب عىل احلال ،ال ينبغي اقرتانه بحرف
كلمة َ

اجلر يف هذا املوضع الذي نريد منــه الداللة عىل احلالة التي كان فيها

الفاعل ،وهو حال الوحدة والتفرد.

ِ
لوحد ِه ،وجلســت
ولكن املالحظ أن كثريين يقولون( :جاء فالن
ِ
لوحدها) ،وهذا أســلوب غري صحيح ،وهــو متأثر بالرتمجة من
فالنة

اللغات األخرى ،ومكتســب من العاميات ،فبعــض اللهجات العامية
ِ
(لوحده) ،كام
تقول( :جلس حلاله أو لوحده) ،فنقلوها إىل العربية لتصري
نقلت من بعض الرتمجات احلرفية التي تفتقر إىل الثقافة اللغوية الرصينة.

فهذا األســلوب من األخطــاء الشــائعة عىل ألســنة اخلطباء

واإلعالميني واملحارضين ،وتلتصق بأقالم ال ُكتّاب واألدباء ،وجيب

أن نتجنبها ألهنا تتســم بالركاكة وتنزل بالكالم إىل مستوى العامية،
وواجبنا أن نرقى بلغتنا لنقرتب من الفصاحة اللغوية املنشودة.

11

 )3مالحظات للطباعة :عالمات الرتقيم واألقواس
هذه بعض امللحوظات التي يقدمها بريد الضاد من أجل تنسيق

أمجل ،ودقة أكرب يف الطباعة عرب لوحة املفاتيح احلاسوبية:

 عند طباعة عالمات الرتقيــم :الفاصلة ،والنقطة ،والنقطتان

الرأسيتان ،وعالمة التعجب ،وعالمة االستفهام:

ـ يراعى عدم ترك مسافة بني العالمة وبني الكلمة السابقة.
ـ يراعى ترك مسافة واحدة بني العالمة والكلمة التي بعدها.
 عند طباعة األقواس:
ـ يراعى ترك مسافة واحدة بني القوس األول والكلمة السابقة.
ـ يراعى عدم ترك مسافة بني القوس األول والكلمة التي تليه.
ـ يراعى عدم ترك مسافة بني القوس الثاين والكلمة التي قبله.
ـ يراعى ترك مسافة بني القوس الثاين والكلمة التي بعده
مثال( :ال تنه عن خلق  ،وتأيت مثله ) مطلع بيت شهري
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 )4مالحظات للطباعة :الواو ـ أو
يتابع بريد الضاد تقديم بعض امللحوظات املفيدة يف جمال الصف

واإلخراج الفني ..من أجل تنســيق أمجل ،ودقة أكرب يف الطباعة عرب

لوحة املفاتيح احلاسوبية:

ومشيت:
خرجت
عند طباعة (الواو) املفردة نحو جاء عيل وسعيد،
ُ
ُ
ـ جيب ترك مسافة واحدة بني الواو والكلمة التي قبلها.
ـ ينبغي عدم ترك مســافة بني الــواو والكلمة التي بعدها لكيال

حيدث فراغ ملحوظ غري مناسب ولكيال تنتقل الكلمة إىل سطر وتبقى
الواو منفردة يف آخر الســطر كهذا الشــكل غري املقبول :جاء عيل و

سعيد .وهذا األمر يشبه ما قيل يف العدد السابق من عالمات الرتقيم.
عند طباعة (أو) مثل (خذ الكتاب أو الورقة):
ـ جيب ترك مسافة واحدة بني (أو) والكلمة السابقة.
ـ جيب ترك مسافة بني (أو) والكلمة التي تليها.
وهبذا تكون أو منفصلة عام قبلها وما بعدها ،كأهنا كلمة مستقلة

قائمة بذاهتا.
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 )5معىن لكمة رمضان
فلنطالع مع ًا شيئ ًا عن معنى اسم (رمضان) يف اللغة.
الر َم ُض :شدة احلر ،وشدة وقع الشمس عىل الرمل وغريه.
َّ

ِ
حر ُه  ...ورمضت َقدَ ُم ُه:
يقالَ :رم َض يو ُمنا ير َمض َر َم ًضا :اشتدَّ ُّ

الرمضاء.
احرتقت من َّ

األرض احلامية شديدة
حلر ،والرمضا ُء أيض ًا
ُ
والر ْمضاء :شــدَّ ة ا ّ
َّ
احلرارة من شدَّ ة الشمسِ .
اض :ك ُُّل ما َأ ْو َج َع .يقالَ :أ ْر َم َضنِي،
واإل ْر َم ُ
َأي َأ ْو َج َعنِي.
ويف أدبنا العريب بيت شهري هو:

ِ
املستجري ٍ
بالنار
بعمرو عند كربتِه      كاملستجري من الرمضاء

التغلبي حــن طعن ُه عمرو بن
قصة كُليب بــن ربيعة
وهــو عن َّ
ّ

بجســاس فألقا ُه عــى األرض .فقال كليب:
ُم َّر َة
ّ
البكــري املل َّقب َّ
يا عمرو أغثني برشبة ماء ،فأجهز ِ
عليه أي أتَّم قتل ُه ،فقيل البيت وسار
مث ً
رضب ملن ُيستَجار فيزيد املستجري بل َّي ًة عىل بليت َِّه(((.
ال ُي َ
((( انظر جممع األمثال للميداين (.)375/1
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مض َ
القمرية بني شعبان
ان هو الشهر التاسع من الشهور
شــهر َر َ
َّ
وأرمضاء ِ
اضني ِ
وأرمضة وأر ُمض ».
ور َم
ُ
َّ
وشوال .مجعه « :ر َمضانات َ

وقيل عن سبب إطالق هذا االســم عليه أهنم َّملا نقلوا أسامء الشهور

ســموها باألزمنة التي
عــن اللغة القديمة وهي لغــة العرب البائدة
َّ

ناتق ـ وهو اســم هذا الشــهر يف اللغة القديمة ـ
وقعــت فيها فوافق ٌ
ِ
ِ
حر
والر َمض ...أو من قوهلم َرم َض الصائم أي اشتدَّ ُّ
احلر َّ
أيام زمان ّ
جو ِ
فه ،أو ألن ُه ُير ُِق ّ
نوب (((.
الذ َ
َ ْ

((( ينظــر يف معنى رمضان :لســان العرب (رمــض)  ،162-160/7وتاج
العروس للزبيدي ،باب الضاد املعجمة.
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 )6األذان ـ أم اآلذان؟
النداء للصالة الذي يصدح يف كل مسجد مخس مرات يوميا هو

(األذان).

ومن اخلطأ الشائع كثريا أن ُتَدَّ اهلمز ُة فيقال( :اآلذان) ،ونسمع
م(سيفع ُ
يف اإلعالم َ
آذان العرص)! واآلذان هي مجع كلمة (أذن)،
قول
ُ
وهي عضو السمع املعروف ،وهو خالف املقصود.

ومثلهــا كلمــة (أداء) يف نحو قولنــا( :أداء الــزكاة من أركان

بعضهم باملدِّ فيقولون( :آداء) ،وهو كذلك
اإلســام) حيث يلفظها ُ

خطأ ،والصواب( :أداء الزكاة).

ِ
واكتف بنطقهــا مع حتريكها بالفتح دون َمدٍّ :
فال ت َُمدَّ ن اهلمزة،

(أذان ،أداء).
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 )7معىن لكمة (أذان)
(األذان) أصله من ( َأ ِذن) ،وهو أصل لغوي يشمل معنيني:
أوهلام :األُ ُذن ،وهي عضو السمع املعروف ،ومجعها آذان.
ِ
لم واإلعال ُم (((.
والثاين :الع ُ

تقــول العرب :قد أذنت هبذا األمــر أي :علمت .وآذنني فالن

أي :أعلمني.

ْت ،فمن العرب من جيعلهام بمعنى ،ومنهم من
ْت وآذن ُ
قالوا :أ ّذن ُ

ْت :أعلمت
ْت للتصويت بإعالن ،وآ َذن ُ
يقول :أ ّذن ُ

وتقول :أ ّذن تأذين ًا :أك َث َر اإلعال َم باليشء .واســتأذنه :طلب منه

َ
اإلذن.

ويقولونِ :
أذ َن به إ ْذن ًا :علم به.
ِ
وأذ َن له أ َذن ًا :استمع.

فاستمعت له.
وآ ّذنني اليش ُء :أعجبني
ُ
((( ينظر :مقاييس اللغة ،ألمحد بن فارس الرازي اللغوي.
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ُ
واألذان :اسم يقوم مقا َم اإليذان ،وهو املصدر احلقيقي.
ُ
واألذان واألذيــ ُن والتأذين :النداء إىل الصالة ،وهو اإلعالم هبا

وبوقتها.

واألذان :اإلقامة(((.
َ
األصل اللغوي لكلمة (أذان) ،ومسو َغ استعامهلا
وهكذا نلحظ
ِ
ِ
وصول هذا
بدخول الوقت ،ووســيل ُة
يف النداء للصالة ،ففيه إعال ٌم

جتتمــع معاين هذا األصل
الســاع ،وهكذا
اإلعالم إىل الناس وهي
ُ
ُ
اللغوي يف هذه الكلمة ذات الداللة الرشعية املعروفة.

((( انظر :لسان العرب البن منظور .12-9 /13
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 )8كيف نكتب وننطق (مائة)؟
يكتب الرقم ( )100يف اللغة العربية هكذا( :مائة) بوضع ألف
بني امليم واهلمزة ،وينطق ِ
(مئة) بدون نطق األلف.
أما ســبب وضع األلف فهو التفريق بينهــا وبني كلامت أخرى

تشــبهها يف حال عدم وضع النقاط عىل احلــروف املنقوطة ،كام كان
احلال يف الســابق حني تكتب الكلامت مهملة بدون نقاط ،فكان ثمة

اشتباه بني كلامت متقاربة مثل( :منه) و(فيه) و(مئة).

ويف العرص احلارض يمكن حذف األلف واالكتفاء بكتابتها (مئة)

مثلام تُن َطق ،ألن النقاط متنع اللبس الذي كان ُيشى منه من قبل.

وإضافة األلف عند من يرغب يف املحافظة عىل الرســم املعمول

بــه يف القديم ال يعني أن تُنطق األلف ،فالكلمة يف كل األحوال تنطق
بدون األلف فنقول (مئة) ســواء وضعنا األلــف (مائة) أو حذفناها

(مئة).

وهــذا مما ينبغي التنبــه له جيدا خاصة عنــد اخلطباء واملعلمني

واإلعالميني.
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ُ
 )9ضبط لكمة (هوية)
تفضل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس

الدولة بإعالن عام 2008هـ عام (اهلوية الوطنية)(((.

وكثري ًا ما نسمع من يقول (اهلَوية) بفتح اهلاء ،وهو خطأ شائع.
والصواب هو( :اهلُـــوية) بضــم اهلاء ،وتعنــي حقيقة اليشء

وخصائصه ومعامله التي متيزه عن غريه.

ومنها :اهلوية التعريفية والبطاقة الشخصية.
(ه َو) ،منسوبة إليه.
وأص ُلها من الضمري ُ

أما (اهلوية) بالفتح ،فهــي :بئر بعيد ُة ا َمله ِ
واة((( ،وهي من الفعل
ْ
ٌ
ّ َ
وه َويان ًا أي سقط إىل أسفل(((.
وه ِو ّيا َ
َهوى بالفتح َ ْيوي َه ِو ّي ًا ُ

((( وذلك يف خطاب سموه بمناسبة اليوم الوطني السادس والثالثني يف األول
من ديسمرب عام 2007م.
((( لسان العرب .374/15
((( انظر الصحاح يف اللغة.
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 )10كال وكلتا
كال وكلتا اســان ،مفردان لفظا ،ولكــن معنامها مثنى ،ولذلك

جيوز مراعاة لفظهام فنقــول :كال احلافظني متقن ،أو مراعاة معنامها،

فنقول :كال احلافظني متقنــان .وجاء يف القرآن﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﴾ [الكهف ،]33:بمراعاة اللفظ.

وكال ،وكلتــا ،تعربان حســب موقعهام من اجلملــة .وتلزمان

اإلضافة إىل مثنى ،معرفة ،قد يكون اســا ظاهرا ،وقد يكون ضمريا

متصال.

فإذا أضيفت إىل اســم ظاهر فإهنا تبقى كام هــي ،وتقدر عليها

حركة اإلعراب حســب موقعها من اجلملة ،أي أن حركة اإلعراب
ال تظهر عليها ،وذلك مثل :جــاء كال الطالبني ،رأيت كلتا الفتاتني،
التقيت بكال الشاهدين ،مررت بكلتا الطالبتني.

أما إذا أضيفت إىل ضمري فإهنــا تلزم حالة املثنى ،فتكون عالمة

رفعهام األلف ،نحو( :جلس كالمها ،ذهبت كلتامها) ،وتكون عالمة
اجلر والنصب هي الياء ،نحو :رأيــت كليهام ،رأيت كلتيهام ،مررت

بكليهام ،سلمت عىل كلتيهام.

21

ِ
واآلخر
اآلخر
َ )11
يلفظ بعض النــاس كلمة (اآلخر) بفتح اخلاء دوما ،أو بكرسها

دوما ،والصواب أن لكل موضع ضبطا خاصا به.

فإن كان املقام مقا َم احلديث عــن يشء يقابل اليشء األول ،أي
أنه ختــام يشء ما ،فالصــواب أن يقالِ :
اآلخــر بالكرس ،واملؤنث:
ِ
اآلخــرة.

اآلخر ،مجادى ِ
اآلخر ،ربيع ِ
مثل :اليوم ِ
اآلخرة.

حل للمشكلة ،هذه ِ
ومثل :هذا ِ
آخ ُر ّ
آخر صفحة.

أما إن كان املقصود هو اليشء املغاير ،أو املختلف ،فالصحيح أن
تقال بالفتحَ :
اآلخر ،ومؤنثة :األُخرى.
مثل :سأراك يف يوم َ
آخر (وأنا أقصد يوما غري اليوم الذي أنا فيه).
ومثل :احلل َ
اآلخر للمشــكلة هــو ( ..أي احلل الثاين املختلف

عن األول ،وليس املقصود هو احلل النهائي أو األخري الذي أملكه).
وقــال تعــاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ﴾ [النساء.]102:
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 )12معنى كلمة (النعي)
نعي فالن).
يقال عند وفاة أحد من الناس( :جاءنا ُ
النَّ ْع ُي هو خرب املوت ،من الفعل َن َعى ،ينْ َعى ،وأصلهَ :ن َع َي.

املعتلٌ :
جــاء يف مقاييس اللغــة :النون والعني واحلــرف ّ
أصل
ِ
صحيح ُّ
يدل عىل
إشاعة يشء.
ومن أخطاء استعامل هذه الكلمة أن يقال( :أقدِّ م نعي ًا لفالن) إذا

كنت أقصد به أقارب املتوىف األحياء ،ألن النعي هو خرب املوت ،فإن
قلنــا (نعي فالن) فهذا يعني خرب وفاته ،وال جيوز أن تقال لشــخص

حي.

وإن قلنا( :أقدم نعيا لفالن لوفاة شــقيقه) فاالستعامل هنا أيضا

خطأ ألنني ال أريد أن أعلمه بخرب وفاة شــقيقه ،وإنام أريد أن أواسيه

وأخفف عنه.

أما ما نتقدم به ألهل املتوىف فهو املواســاة أو العزاء ،من الفعل:

وصبه وواساه.
يعزيه تعزية ،أي ساله
عزى فالنا ّ
ّ
ّ
فنقول :أقدم العزاء لفالن لوفاة شقيقه.

23
املنعي ،وأمــا الذي يعلن اخلرب فهو
والشــخص الذي تُويف هو:
ّ

الناعي.

وتســتعمل ( َن َعى) أيض ًا للداللة عىل معنى أنه يعيب عىل الناس

صف ًة فيهم أو فع ً
ال يرتكبونه ،مثل( :فالن نعى عىل فالن ضعفه وهتاونه

وشهر به.
يف معايل األمور) ،واملقصود أنه عاب عليه ذلك ووبخهّ ،
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 )13الفرق بني ِنفد و َن َف َذ
من األخطاء الشائعة كثريا يف النطق والكتابة :اخللط بني الفعلني:
ن َِفدَ َينْـ َفدُ َ -ن َف َذ َينْـ ُف ُذ

يقالِ :نفدَ اليش ُءَ ،ينْ َفدُ َ ،ن َفد ًا ونَفاد ًاَ :فنِ َي وذهب وانتهى.

األمرَ ،ينْ ُف ُذُ ،ن ُفوذ ًا ونَفاذ ًا :مىض.
ويقالَ :ن َف َذ ُ

َن َف َذ ِ
الكتاب إىل ٍ
فالن :وصل إليه.
ُ

ربه ،وخرج منه إىل اجلهة
ون َف َذ الضو ُء من زجاج النافــذةَ :م َّر ع َ

األخرى.

ِ
اليشء :اخرتقه .قال اهلل تعاىل ﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
و َن َف َذ اليش ُء يف

ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ ﰂ﴾

[الكهف ،]109 :أي النتهى البحر قبل أن تنتهي كلامت اهلل.

وقال عز وجــل﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [الرمحن،]33 :
أي اخرتقوا أقطار الساموات واألرض إن استطعتم.
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 )14أخطاء يف تركيب اجلمل :إن هكذا أشياء
من التعبريات التي تشــيع يف الكتابة واملحادثة قول بعضهمّ :
إن

هكذا أشياء ، ..إن هكذا أمور ..
وكلمة (هكذا) تتألف من:

«ها» التنبيه  +كاف التشــبيه بمعنى :مثل « +ذا» اسم اإلشارة=

هكذا

ومجلةّ :
«إن هكذا أشياء » تعني « :إن ِمثل ذا أشياء»!...

وهو تعبري ال يناســب اللســان العريب ،لكنه يستعمل يف بعض

اللهجات العامية يف بعض البالد العربية ،وينقل من بعض الرتمجات
احلرفية لتعبريات إنجليزية أو فرنسية.

والصواب يف مثل تلك التعبريات أن يقال:
« إن أشــياء مثل هــذه  ، ...إن أمورا كهــذه  ، ...إن مثل هذه

األمور .» ...

وهناك استعامالت صحيحة لكلمة (هكذا) مثل:

26
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هكذا قال العلامء  -هكذا هي احلياة
كان املعنى هكذا  -هكذا علمني أيب
هكذا فلنفعل  -إنه يأيت هكذا
فيجب التفريق بني األسلوبني.
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 )15النسب إىل كلمة (لغة)
من األخطاء التي تشــيع يف ضبط بعض الكلامت ما يقوله بعض

الناس يف النسبة إىل (اللغة)
حيث يشيع ُ
قولم:

غوي  -دراسة اللغويات  -هذه أخطاء َلغوية
ٌ
تدقيق َل ّ
ف ُتنْ َطق بفتح الالم يف كلمة اللغوي وأمثاهلا.
والصـواب أن يقال :
تدقيق ُلغوي  -دراسة اللغويات  -هذه أخطاء ُلغوية
ٌ
بض ِّم الالم  ،نســب ًة إىل ُلغة ،ألننا ننسب إىل أصل الكلمة ،وهي
َ

مضمومة الالم يف أصلها.

أما ( َلغوية) بفتح الالم ..فهي نسبة إىل ( َل ْغو) وهو الكالم الذي

ليس فيه فائدة وال نفع ،قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﴾ [البقرة.]225 :

وهــذا ليس املراد من هذه التعبــرات إال إذا كنا نقصد يف املثال
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األخري أهنا أخطاء نجمت عن اللغو يف الكالم ،وهذا املعنى ال يناسب
سائر األمثلة وما يشبهها.
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 )16الواو يف كلمة ( َع ْمرو)
ـ تُزا ُد الواو يف اســم ( َع ْمــرو) متييز ًا له عن اســم ( ُع َمر) ،فهام
ِ
ِ
خمتلفان يف النّطق.
الر ْسم،
متشاهبان يف َّ
ـ وهــذه الواو التي تُزاد يف اســم ( َع ْمــرو) ال تُل َفظ ،فال ننطق

بإظهار املدّ يف الراء ،فالرا ُء ليست حرف ًا ممدود ًا يف هذا االسم،
االسم
َ
َ
واو مدّ .
وال الواو َ

الح ُظ ّ
االســم مرفوع ًا أو
أن هذه الواو تبقى مكتوب ًة إذا كان
ـ و ُي َ
ُ

جمرور ًا

نقول :زارنا َع ْم ٌرو َف ِرح ًا.

ِ
التقيت ِ
املسجد.
بع ْم ٍرو يف
ونقول:
ُ َ

ِ
لزوال ِ
سبب إضافتها
ـ أما يف حالة النصب فتُحذف الواو ،وذلك

النصــب يقتيض التنوين ،فتدخل األلف عىل كلمة (عمرو)
حيث إن
َ

فنقول :قابلت َع ْمر ًا يف السوق.

أما الكلمة التي كان ُيشــى من االلتباس هبا يف أول األمر وهي

( ُع َمر) فال يدخلها التنوين وال األلف التي يوضع عليها ألهنا ممنوع ٌة
من الرصف ،نقول :قابلت ُع َم َر يف السوق.
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اسم ( َع ْمرو) إىل
فاختفى التشــاب ُه بينَهام يف حالة النصب ،وعاد ُ

الرســم اإلمالئي العادي الذي تتطابق فيــه احلروف التي تكتب مع
ْ
احلروف التي تل َفظ قدر اإلمكان.
ـ طريقة النطق:
َع ْمــرو = ُيل َفظ بفتح العني ،وســكون امليم ،مــع حتريك الراء

(حسب إعراهبا) بدون إشباع ،يف حالة الوصل.

وال تلفظ الــواو يف حالة الوقف فال جيوز أن نقول :زارنا َع ْم ُرو
ِ
بإظهار
أو التقيت ب َع ْم ُرو ..بإظهار املدّ بالواو يف احلرف األخري ،وال
ِ
كأي اس ٍم َ
آخر.
حركة
بالسكون ّ
الضم فيه ،بل نقف عىل الراء ّ
ّ
يعي من يدعــي االنتامء إىل قبيلة
ـ لطيفة :كان بعض الشــعراء ّ

ُســليمى بأنه كواو (عمرو) التي ال فائدة منها يف لفظ االســم ،وإنام
ُأحلقت إحلاقا يراه ظلام:
ِ
ــفاها
ُقــل ل َمن يدَّ عي ُســ َل ْيمى َس ً
لس َ ِ
المــة ُظ ِ
فـــر
ــت منهــا وال ُق َ
ْ
أنــت ِمــن ُسليـــمى ك ٍ
َواو
إنَّمــا
َ
ِ
ُأ ْل ِ
لمــا ب َع ْم ِرو
ح َق ْ
ــت يف اهلجاء ُظ ً

31

 )17وجبات الطعام
يقول بعض الناس :دعونا أصحابنــا إىل مأدبة ِ
الغذاء بعد ظهر

اليوم( .بكرس الغني وبالذال).

ويقول بعضهم :سنتناول طعام ِ
العشاء يف بيت جدنا هذه الليلة.

(بكرس العني)

السحور( .بضم السني)
ويقول آخرون :سنأكل التمر يف ُّ
وهذا استعامل للمفردات يف غري مواضعها ،خاصة إذا أضيف هلا

عبارة مثل :ســأصيل ال َعشاء يف املسجد الكبري( .بفتح العشاء يف اسم

الصالة).

والصواب بإذن اهلل ما ييل:

ِ
الغذاء (بالذال ،وكرس الغني) :هو مطلق الطعام ،وهو ما ُيغذى

اجلسم به يف أي وقت.

ال َغداء (بالــدال ،وفتح الغني) :هو الوجبة املعروفة التي يتناوهلا

الناس يف الظهرية.

قال اهلل عز وجل عىل لسان موسى عليه السالم يف سورة الكهف:
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﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ﴾

[الكهف.]62:

ِ
العشاء (بكرس العني) :هو الوقت الذي تبدأ فيه ظلمة الليل ،وبه
سميت الصالة املفروضة فيه (صالة ِ
العشاء).
ُ
قال اهلل تعاىل عن إخوة يوســف عليه الســام﴿ :ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﴾ [يوسف.]16:

العشاء (بفتح العني) :الوجبة التي تؤكل يف وقت ِ
العشاء.
َ
الس َحر ،وخاصة يف شهر
السحور (بفتح السني) :ما يؤكَل َ
وقت َّ
َّ

رمضان.

الس ُح ِ
ور
قال رسول اهلل عليه الصالة والسالم « :ت ََس َّح ُروا َفإِ َّن يف َّ

َب َر َك ًة » (((.

((( صحيــح البخاري ،كتاب الصــوم ،باب بركة الســحور من غري إجياب،
حديث رقم .1823
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 )18أحد وإحدى
نسمع يف بعض األحيان هاتني اجلملتني:
سقطت الطائرة يف أحد املواقع
سقطت الطائرة يف إحدى املواقع
فهل بينهام فرق؟
الفرق الواضح لنا هو يف تذكري كلمة (أحد) وتأنيثها ،والسؤال

التايل :ما الفرق يف املعنى بينهام؟

اجلملة األوىل :سقطت الطائرة يف أحد املواقع
تعني أن الطائرة قد ســقطت يف واحد من األماكن ،بغض النظر

عن ماهية هذا املكان ،فهذا قد يتعلــق بتكملة اجلملة ،لكن املهم أن
التذكري هنا معناه أن املقصود مذكر وهو املكان.

اجلملة الثانية :سقطت الطائرة يف إحدى املواقع
تعني أن الطائرة قد سقطت يف موقعة أي معركة.
والدليــل عىل املعنى الذي فهمناه هو تذكري كلمة أحد يف اجلملة
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األوىل ،ممــا يعني أن الكلمة التالية هلا هــي كلمة مفردها مذكر ،وهو

موقع أي مكان.

وتأنيث كلمة (إحدى) يف اجلملــة الثانية تعني أن مفرد الكلمة

التالية هلا مؤنث وهو هنا موقعة أي معركة.

فالقاعدة إذن هي أن نعود إىل املفرد من الكلمة التي تيل (أحد/

إحدى) وأال نبادر إىل حتديد تذكري أو تأنيث إال بعد التأمل يف مفردها

سواء كانت مجع تكسري أم مجع مؤنث ساملا.

وال جيوز أن نعكس التذكري والتأنيث وإال فهم املعنى خطأ ،ففي

املثال الســابق إذا قلنا (يف إحدى املواقع) يمكن أن يفهم أن الطائرة

وقعت يف معركة مع أن املقصود وقوعها يف مكان وليســت عندنا أي

معركــة دائرة لكن تأنيث إحدى يشــر إىل معركة وهو عكس املعنى
املراد.

		
أمثلة:
أعجبني أحد املوضوعات مفردها مذكر :موضوع
رأيت أحــد املستشفيات

مفردها مذكر :مستشفى

35
دخلت أحد املصـانـع

مفردها مذكر :مصنع

قابلت إحدى اجلارات

مفردها مؤنث :جارة

قطفت إحدى األزهار

مفردها مؤنث :زهرة
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ِ )19آمني
كلمة ِ
(آمني) تقال بعد الدعاء ،وهي اســم فعــل أمر ،ومعناه:

اللهم استجب .وفيها ميم واحدة ،غري مشددة ،بل هي ميم ممدودة.
ويلحظ أن بعض الناس يشدّ دون امليم فيقولون :آ ّمني.
َ

وهذا خطأ يغ ّيـــر معنى الكلمة ،حيث تصبح بمعنى قاصدين،

ألن آ ّمــن هي مجع كلمة (آ ّم) بمعنى قاصــد ،مجعه( :آ ّمون) يف حالة

الرفع ،و(آ ّمني) يف النصب واجلر.

وقــد وردت هبذا املعنى أي قاصدين يف القرآن الكريم يف قول

اهلل تعــاىل﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜ ﴾ [املائدة.]2:
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 )20قواعد يف مجع املؤنث السامل
* املفرد الذي عىل وزن ( َف ْعلة) ،نوعان:
 -األول مــا كان احلرف الذي يقابل العــن فيه حرفا صحيحا

(حلةَ ،ط ْلقة ،نَدْ وة)
(ليس حرف علة) مثلْ َ :

حكمه عند اجلمع :جيب حتريك عني الكلمة بالفتح لتتبع الفاء أي

(حالت،
احلرف األول ،فتصري الكلامت الســابقة عند اجلمع هكذاَ َ :

َط َلقات ،نَدَ وات).

 -الثــاين ما كان احلرف الذي يقابــل العني فيه حرف علة مثل:

(ج ْولةَ ،د ْورة).
َ

حكمه عند اجلمع :جيب بقــاء احلرف املقابل للعني عىل حالته،

فيحتفظ بالسكون ،ويمتنع حتريكه إىل الفتح ،فتصري الكلامت هكذا:

(ج ْوالتَ ،د ْورات)
َ

* املفرد الذي عىل وزن (فِ ْعلة):

حكمه عند اجلمع :ال يتغري ضبط الفاء أي احلرف األول ،وجيب

أن يبقى عىل حاله مكسورا.
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ويبقى احلرف املقابل للعني ســاكنا كام هو ،وجيوز فيه الفتح،كام

جيوز فيه اإلتباع ملا قبله ،واألكثر بقاؤه عىل حاله من السكون.

أمثلةِ :
(خدْ مــةِ :خدْ مات ـ ِر ْحلةِ :ر ْحالت ـ فِ ْلذة :فِ ْلذات) وال

جيوز ما نســمعه يف اإلعالم من فتح األول والثاين كقوهلمَ :خدَ مات،
ور َحالت ،و َف َلذات.
َ
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 )21من التعبري القرآين « :يا» و«أي» للنداء
يقوم علم البالغة عىل أســاس هو :بيان املعاين التي تنشــأ من

تركيب الكلمة يف اجلملة ،وتركيب اجلمل بعضها مع بعض ،وما يتبع
ذلك من املعاين.

فنجد احلرف (يا) مثال قد ُوضع يف اللغة ليدل عىل النداء للبعيد،

بينام وضع احلرف (أي) ليدل عىل النــداء للقريب ،ومثله (اهلمزة)،
ولكن تنشأ عن هذا املعنى األصيل يف السياق معان وفرية ،فقد ينادى

القريب بأداة البعيد للتوكيد ،ومن أمثلة ذلك افتتاح سورة األحزاب

بقول اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾.

فاســتعملت (يا) لنداء النبي ﷺ وذلك لإلشارة إىل أنه ُينادى

ألمر مهم وخطري ،حيتــاج إىل أن جيمع قلبه وعقله لتلقيه ،ولوال هذه

اإلشارة جليء بـ (أي) أو اهلمزة ،ألن اهلل قريب إىل كل منادى.

قال النحاة أن (يا) تستعمل يف نداء البعيد ،أو من ينزل منزلته من

الساهي والغافل كام جرت عادة الناس باستعامهلا عند إيقاظ النائم.
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واستعمل القرآن النداء هبا فال ينادى اسم اهلل إال هبا دون غريها

لعظم شأنه ورفعة مقامه سبحانه ،وال يقدر عند احلذف غريها نحو:
﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﴾ [يوسف ،]29:التقدير :يا يوسف.

قــال الزخمرشي :وتفيد (يا) التوكيد املــؤذن بأن اخلطاب الذي

يتلوه معني به جدا.

وقــال البالغيون :وإنام يقــول الداعي يف دعائــه :يا رب،

وهو أقــرب إليه من حبل الوريد ،وأســمع به وأبرص ،اســتقصار ًا

من الداعي لنفســه ،واســتبعادا هلا من مظان الزلفــى ،وما يقربه إىل
رضوان اهلل ومنازل املقربني ،هضام لنفسه ،وإقرارا عليها بالتفريط يف
جنب اهلل(((.

((( انظر :من أرسار التعبري القرآين ملحمد حممد أيب موسى ،مكتبة وهبة.
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 )22أخطاء يف تركيب اجلمل :سوف لن أفعل
نسمع كثري ًا من يقول( :سوف ال أفعل ،سوف لن أذهب) ،وهذا

من األساليب غري الصحيحة التي شاعت يف االستعامل.

وهي غري جائزة يف األسلوب العريب لألسباب اآلتية:
األول :أن (السني ،وســوف) تعترب كل منهام كالكلمة الواحدة

مع ما بعدَ ها ،فال جيوز دخول أي أداة بينهام مثل (ال ،لن).

ثاني ًا :ينتج عن الســبب األول أن السني وسوف ال تدخالن إال

عىل مجلة ُم ْث َبتة ،وال تدخالن عىل مجلة منفية ،لذلك ال جيوز اجتامعهام
مع أدوات النفي (ال ،لن).

الثالث( :الســن ،وسوف) تدالن عىل املســتقبل ،و(لن) لنفي

املستقبل ،فال جيوز اقرتاهنام ومها تدالن عىل زمن واحد.

والصــواب أن نقول( :لــن أفعل) لنفي صــدور العمل منا يف

املستقبل.

ونقول( :ســوف أفعل) عند العزم عىل العمــل ولكن بتأجيله

للمستقبل.
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َ )23شمال ِ
وشمال
من الكلامت املتشــاهبة خ ّطا (أي يف الكتابــة) املختلفة ضبط ًا :
(شامل ِ
كلمتا َ
وشامل) ،أوالمها بفتح الشني ،والثانية بكرسها.
يســتعمل بعض الناس إحداها مكان األخــرى ،وبعضهم قد

يعتمد واحدة منهام ،ويدع األخرى متاما.

والصواب أن َّ
كل واحدة منهام تدل عىل معنى معني ،وينبغي أن

تستعمل فيه.

َّ
فالشــال (بالفتح) هو اجلهة املقابلة للجنوب ،ومجعه شامالت،

ويمكن مج ُعها عىل شامئل.

وأما ِّ
أشــمل،
الشــال (بالكرس) فهــو املقابل لليمني ،ومجعه
ُ

وشامئل.

قال اهلل تعــاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ [الواقعة،]41:

وقال قبلها﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﴾ [الواقعة.]27:

الشــال ،وهذا البلد يقع يف َّ
ونقول :هذه ريح َّ
الشامل الرشقي ..

إشارة إىل اجلهة الشاملية املقابلة للجنوب.
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 )24تواجد
ينترش عىل ألسنة كثري من املتحدثني بالعربية مجلة يقولون فيها:
َواجــدَ فالن يف هذا املــكان ،أو نرجــو تواجدكم يف الوقت
(ت َ

املحدد)

الو ْجد.
(تواجدَ ،
كلمة
وتواجد) معناها :أظهر من نفسه َ
ُ
َ
والو ْجد هو احلزن وهو احلب الشديد .وهو خالف املعنى املراد
َ

تواجد) بمعنى احلضور
يف سياق اجلمل التي تستعمل كلمة
(تواجدَ ُ ،
َ

والوجود.

أمثلة وتصويبها:
كذا

 عليكم التواجد يف الســاعة كذا  /عليكم احلضور يف الساعة -تتواجد األســاك يف املاء  /توجد األســاك يف املاء أو تعيش

األسامك

44

بريد الضاد

 )25من التعبري القرآين :ما أدراك وما يدريك
من خصوصيات االســتعامل القرآين للمفردات والرتاكيب ،أنه

إذا جاء بالفعل املايض يف الســؤال يف الرتكيــب املعروف (ما أدراك،

وما يدريك) فإنه جييب بعده عن اليشء مفرسا للمسؤول عنه  ،مثل:

﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ [الطــارق.]3-1:

فالطارق هو النجم الثاقب.

أما إذا اســتعمل الفعل املضارع يف الســؤال (مــا يدريك) فإنه

ال جييب عنه ،فيبقــى مبهام ،مثــل﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﴾ [عبس.]6-3:

وهذا الرتكيب يتألف من أســلوب استفهام ،واملراد به اإلنكار،

ويســمى االســتفهام اإلنكاري ،وهو ينفــي الدرايــة باليشء قبل

االستفهام عنه ،ولكنه ال ينفي حصول العلم به بعد ذلك.

ولكــن عند اســتعامل الفعل املضــارع يكون فيه إنــكار ونفي

لإلدراك :يف احلال ويف املستقبل ،فال جييب عنه ،و ُيرتك مبهام.

قال بعض العلامء :كل ما يف القرآن من قوله تعاىل ﴿ :ﭔ ﭕ ﴾

فقد أدراه ،وما فيه من قوله﴿ :ﭘ ﭙ﴾ فام أدراه.
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( )26ما) االستفهامية واتصاهلا بحروف اجلر
(ما) االستفهامية ،تتألف من حرفني كام ترون :مـ  +ا
قد تتصل (ما) ببعض حروف اجلر ،مثل:
عن ـ يف ـ إىل ـ الالم ـ عىل ـ من ـ الباء
ويف هــذه احلالة جيب أن حتذف األلــف منها التصاهلا بحروف

اجلر.

فال جيوز أن نكتب:
		
فيام أنت منشغل؟

فيم أنت منشغل؟
الصوابَ :

ومثلها:
			
مما تعاين؟

مم تعاين؟
الصوابَ :

ملا أنت خارج مبكرا؟

الصواب :مل َ أنت خارج مبكرا؟

إالما تستمر يف إمهال عملك؟

الصواب :إال َم تستمر يف إمهال عملك؟
بام ترجو الفوز باجلنة؟

بم ترجو الفوز باجلنة؟
الصوابَ :
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 )27اسم اآللة
اسم ّ
يدل
من صيغ املشــتقات يف لغتنا العربية (اسم اآللة) ،وهو ٌ
(مفتاح ِ
عىل األداة التي هبا يكون الفعل .مثلِ :
ومكنَسة).
الثالثي املتعدّ ي
ويشرتط لصياغة اسم اآللة أن يؤخذ من الفعل
ّ

الباب /
ـ وهو الــذي ال يكتفي بفاعله وحيتاج إىل مفعول به ـ( :فتح
َ
البيت/باملكنسة).
باملفتاح ـ كنس
َ

أوزان الصيغ التي يشتق اسم املفعول عليها هي:

			
ِم ْف َعلِ :مربد

ِم ْف َع َلةِ :م َبة		

			
فِعالِ :رباط

ِم ْفعالِ :م ْسامع
غسالة
َف َّعا َلةّ :

ِ
فاع َلة :ساقية

				
فاعول :حاسوب
ونالحظ من هذه الصيغ ســهولتها وكثرهتــا وإمكانية القياس

عليها ،وهذا ما يتيح للغتنا العربية مســاحة واســعة من التعبري عن

املخرتعــات احلديثة التي مل تكن معروفة من قبــل ،وهذا من دالئل
مرونة العربية ومواكبتها لكل جديد واتساعها لكل حديث.
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 )28هل أنت وحدَ ك؟ أو هل أنت لوحدك؟
نســمع كثريا من يتحدث عن انفراد أحد بيشء ما ،فيعربون عن

ذلك بقوهلم:

جاء إلينا لوحده ،جلســت فالنة لوحدها منعزل ًة عن أخواهتا،

ســافر األب لوحده دون أبنائه جلس الرجال لوحدهم ،وجلســت
لوحدي.

والصواب أن يقــال :جاء إلينا وحدَ ُه ،جلســت فالنة وحدَ ها

منعزلة عن أخواهتا ،ســافر األب وحــدَ ه دون أبنائه ،جلس الرجال
وحدَ هم ،وجلست وحدي.

كلمة (وحدَ ه) اســم منصوب عىل احلال ،ال جيوز اقرتانه بحرف

اجلر (الالم) يف هذا املوضع الذي نريد منه الداللة عىل احلالة التي كان
فيها الفاعل ،والتقدير (جاء وحيدا ،جلس منفردا).

وال تكون كلمة (وحده) جمــرورة إال يف حالة اإلضافة كقوهلم

عند املدح:

فالن نسيج ِ
ٌ
وحد ِه :أي أنه متفرد يف أخالقه أو أفعاله.
ُ
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وال داعــي للتحرج من اســتعامل الكلمة بالنصــب بحجة أن

اســتخدامها لغري اهلل فيه شــبهة نفي التوحيد عــن اهلل ،وأهنا ختتص

بــاهلل عز وجل وحدَ ه الختصاصه بالوحدانية وال جتوز لغريه ،كام هو

معروف يف شــهادة التوحيد :أشهد أن ال إله إال اهلل وحدَ ه ال رشيك

له.

فــا داعي هلذا احلــرج ،إذ ورد يف احلديــث النبوي قوله صىل

اهلل عليه وآله وســ ّلم « :إذا ما قام أحدكــم للناس فليخ ّفف الصالة،
فإن فيهــم الكبري وفيهم الضعيف ،وإذا قام وحــدَ ه فليطل صالته ما

شاء»(((.

((( صحيح مسلم ،رقم  ،720كتاب الصالة ،باب أمر األئمة بتخفيف الصالة
يف َتا ٍم.
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(جادى األوىل واآلخرة)
 )29النطق الصحيح لكلمة ُ
(جادى) ويوصف
من الشــهور اهلجرية شــهران يطلق عليهام ُ

األول منهام ـ وهو اخلامس يف ترتيب األشــهر اهلجرية ـ بأنه شــهر

(جادى
(مجادى األوىل) ،والشــهر الثاين ـ وهو الســادس ـ يســمى ُ

اآلخرة) .ومجعها (مجاديات).

ولكن ينترش عىل ألســنة الكُتاب ويف بعض التقويامت الســنوية

أخطاء يف تسمية الشهرين ،فبعضهم يسميه (مجاد األول) أو (مجادى
األول) أو (مجاد اآلخرة).

و(جادى) من اجلمود ،وقد ُســمي هذان الشهران هبذا االسم
ُ

جلمود املاء فيهام عند تسمية الشهور.

الفرا ُءُّ :
الش ُهور ك ّلها ُم َذكّرة
والصحيح أن (مجادى) مؤنث ،قال َّ
إِالّ ُجا َد َي ِ
ني فإِ ّنام ُمؤنّثان.
وإن قيل بالتذكري فإنام ينسب إىل الشهر كام قال الفراء أيضا :فإِ ْن
الشهر.
معت
ِس َ
تذكري ُ َ
جا َدى فإِنَّام ُيذهب به إِىل ْ
َ

وال جيوز املخالفة يف التذكري والتأنيث بني اســم الشــهر (مجاد،
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مجادى) وصفته (األول ،األوىل) ،فــا يقال مجاد األوىل ،وال مجادى
األول.

ويطلــق عىل الثاين منهام مجادى اآلخرة ،وليس الثانية ألن الثانية

تدل عىل وجود ثالث أو رابع.
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(مدير)
 )30مجع كلمة ُ
نسمع كثريا من الناس من يقول يف مجع كلمة ( ُمدير)ُ ( :مدراء)،

وهو مجع تكسري.

والصواب أن مجع ( ُمدير) هو :مديرون ،وهو مجع مذكر سامل.
ولعل من يســتعمل اجلمع األول قد استعمل القياس استعامال

غري صحيح فقاس كلمة ( ُمدير) عىل نحو :سفري سفراء.

ولكن الفرق بينهام كبري ،وهو راجع إىل وزن كل كلمة وأصلها،
فالسفري عىل وزن (فعيل) ،أما املدير فهي عىل وزن ( ُم ْف ِعل).
ف َ ،ر  .فنقابل كل
(ســفري) أصلها من الفعل الثالثــيَ :س َ ،

،ع َ،ل) ،والنتيجةَ :ســ َفر -
حرف أصيل بحروف امليزان الرصيف َ
(ف َ

سفري ُ -سفراء = فعل  -فعيل ُ -فعالء.

ولكــن كلمة (مدير) خمتلفة متاما ألهنا صفة ملذكر عاقل الســم

الفاعل ،وهو مبدوء بميــم زائدة ،وأصله :من الفعل الرباعي (أدار)

املأخوذة من ( َد َ ،و َ ،ر) ،حيث نقول:

أدار ـ يدير ـ فهو ُمدير (وأصل ُم ِدير ُ :مدْ ِير بتسكني الدال)
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َد َو َر ـ أدار ـ ُيدير ـ ُمدير ـ مديرون

فعل ـ أفعل ـ ُي ْف ِعل ـ ُم ْف ِعل ـ ُمفعلون
مثل :أنــار  ،ينري  ،فهو منري ،وهم منريون ،وأجاب ،جييب ،فهو

جميب ،وهم جميبون.

وأما كيف انقلبت ( ُمدْ ِير) إىل ( ُمدير) فهذه قاعدة رصفية تسمى

(اإلبدال) حيث تنقل حركة الياء (وهي الكرسة) إذا كان قبلها ساكن
إىل هذا احلرف السابق الســتثقال نطقها عىل اللسان العريب ،وإيثاره

السهولة واخلفة يف الكلامت.
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 )31سنوات السبعينات أو السبعينيات؟
حني نريد أن نتحدث عن ســنوات القرن العرشين فإننا نسيمها

عرشين ّيات ،وثالثينيات ،وأربعينيات ...الخ

وهو أوىل من مجعها بدون الياء كام يف قول بعضهم :عرشينات

القرن املايض ،وسبعينات القرن املايض ،وتسعينات القرن العرشين.

والســبب يف ذلك أن قولنا :عرشينيات وسبعينيات أضيفت

له ياء النســبة التي تنسب الســنة إىل تلك الفرتة املحددة الواقعة بني
( 20إىل  )29أو ( 70إىل  ... )79الخ .

أما كلمــة عرشينات فهي تعني جمموعــات تتألف كل منها

من عرشين جــزءا ،مثال :عندي عــرون صفحة يف بحث رشعي،
وعــرون صفحــة يف بحث لغــوي ،وعرشون يف بحــث إداري،

وعــرون يف بحث طبــي ،فإن مجعت هذه الصفحــات يف جمموعة

واحدة حيق يل أن أقول  :جمموعة العرشينات .أي عرشين فردا يف فئة،
مجعتها إىل عرشين فــردا يف فئة ،إىل عرشين فردا يف فئة أخرى ،فصار

عندي جمموعة من العرشينات.

إذن  :الصــــواب :ســبعين ّيات وأخواهتا ،وليس سبعينات

وأخواهتا.
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 )32العقود من السنني
ال َعقدُ من السنني  :هو كل عرش سنوات .فاألعوام من  2001إىل

هناية  2010م هي أعوام العقد األول من القرن احلادي والعرشين.

 .األعوام منذ ميالد اإلنســان إىل إكامله السنة العارشة من عمره

هي العقد األول من العمر.

 .ومن بدء عامه احلادي عرش إىل هناية العام العرشين هي العقد

الثاين من العمر.

 .ومــن بدء عامه احلادي والعرشين إىل هناية عامه الثالثني يعترب

يف العقد الثالث من العمر ...إلخ.

ومن األخطاء التي تشيع بيننا أن نقول ـ عىل سبيل املثال ـ إن

فالنا يف منتصف العقد الثاين من عمره ،وهو يف الواقع عمره مخســة

وعرشون عاما ،ألن سن اخلامسة والعرشين يقع يف العقد الثالث ،أما

العقد الثاين فهو كام تقدم من سن  20 - 11سنة.
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 )33من أقوال املحبني للغة القرآن الكريم
حيرص ُّ
كل من يغــار عىل لغتنا العربية عىل التأمل يف ســلبيات

التخيل عــن اللغة العربية ،أو الضعف فيهــا ،ولذا نجدهم خيرجون
بلطائف من الفهم تنقلها لنا أقواهلم لتنبهنا من غفلتنا عن لغة القرآن
الكريم والرتاث العريب األصيل.

يقول األصمعي (عبدامللك بن قريب) وهو اللغوي الكبري ،من

أهل القــرن الثاين اهلجري ،يقول حمذرا مــن عاقبة اللحن (اخلطأ يف

اللغة):

َ
يدخل
النحو أن
أخاف عىل طالب العلم إذا مل يعرف
(أخوف ُما
ُ
َ
َ
ِ ِ
متعمــد ًا فليتبوأ مقعدَ ُه من
عيل ّ
يف مجلة قول النبــي ﷺَ :
«م ْن ك ََذ َب ّ
النار» ألنه مل يكن َي ْل َح ُن ،فمهام
رويت عنه وحلن َْت فقد كذ ْب َت)(((.
َ

((( روضة العقالء ونزهة الفضالء أليب حاتم حممد بن ح ّبان البســتي ،حتقيق:
عبدالعليم حممد الدرويش ،منشــورات اهليئة العامة الســورية للكتاب،
وزارة الثقافة2009 ،م.
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مبار ٌك
َ )34
التهنئة من األمور املستحبة بني الناس لتزيد عالقات املودة بينهم

بمشاركة بعضهم أفراح بعض ومناسباهتم السعيدة ،وفيها الدعاء هلم
باخلري والزيادة فيه دوما.

ومن املالحــظ أن بعضنا يقول عند التهنئة بمولود مثال أو ببيت

جديد :مربوك ـ ألف مربوك عىل املوهوب ـ أو مربوك عليكم البيت.
بارك.
ولكن الصواب هوُ :م َ
ومبارك (اســم مفعول) وأصلــه من الفعــل الرباعي املتعدي

(بار َك) ،ومعناه الدعاء وطلب الزيادة والنامء ،وثبوت اخلري.
َ

أما مربوك فالصواب أن يقال (مربوك فيه) ألنه (اســم مفعول)

وأصله من الفعل الثالثي الالزم غــر املتعديَ :ب َرك ،وهو من :برك
البعري إذا أناخ يف موضعه ف َل ِزمه.
والقاعدة هي أنه عند اشــتقاق اسم املفعول من فعل الزم جيب

أن يصحبه شبه مجلة ،ويكون حرف اجلر فيها هو احلرف الذي يتعدى
معه فعله ،ففي الفعل (برك) وهو مــن الربوك يقال :برك يف املكان،

57
واســم املفعول :هذا مكان (مربوك فيه) .وال جيوز استخدام مربوك
وحدها إال بإرادة شبه اجلملة بعدها.

فكلمة مربوك غري مناســبة ال من حيــث اللفظ ،وال من حيث

املعنى الذي ال يتفق مع التهنئة.
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 )35الفرق بنيِ :
أمس ــ األمس
كلمة (أمس) يقول عنها النحاة إهنا كلمــة (إذا ُع ّرفت ُنكّرت،

وإذا ُنكّرت ُعرفت).

وهي عبارة تبدو غامضة ملن مل يعرف الفرق بني استعامل (أمس)

بالتنكري ،و(األمس) بإضافة ال التعريف.

ِ
(أمس) بــدون ال التعريف ،فإهنا تكون ظرفا مبنيا عىل
فإذا قلنا

قصد به اليوم السابق مبارشة.
الكرس ،و ُي َ

أما إذا قلنا (األمس) بإضافــة ال التعريف فإن املقصود هو أي

يوم مىض يف أي وقت من الزمن القريب أو البعيد دون حتديد.

وهلذا فإن أردنا أن نتحدث عن أمر ما ،حدث يف اليوم الســابق،

علينا أن نقول( :حدث كذا ِ
أمس) .فنأيت هبا بالتنكري الذي يفيد حتديد

يوم معني.

ٍ
ماض فعلينا أن نقول:
وإن أردنا احلديــث عن أمر ما يف أي يوم

(حدث كذا يف األمس) .ونعني به أي يوم ما عدا اليوم السابق ،أي أن

59
غري حمدد ،وإنام هو واحد من األيام املاضية يف املايض
اليوم املقصــود ُ
القريب أو البعيد.

قال تعاىل يف ســورة يونس ﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﴾ [يونس .]24 :أي يف املايض ،دون أن
يقصد اليوم السابق وحده.

60

بريد الضاد

 )36مفردات عن رمضان والصيام
مبارك قدوم الشهر الفضيل ،وكل عام وأنتم بخري.
متر علينا أحاديث تتعلق هبذا الشــهر املبــارك وترد فيها كلامت

خيتلف الناس يف ضبطها ،أو يف معرفة معناها ،نختار لكم بعضها مع
توضيح مفرداهتا الصعبة:

أوالً :جاء يف صحيح مســلم عن النبي ﷺ  « :إِ َذا َر َأ ْيت ُُم ا ْل ِهال ََل
ِ
ِ
ني
وموا َثالَث َ
ُــم َف ُص ُ
ومــوا َوإِ َذا َر َأ ْيت ُُمــو ُه َف َأ ْفط ُروا َفــإِ ْن ُغ َّم َع َل ْيك ْ
َف ُص ُ

َي ْو ًما»(((.

ٍ
ماض مبني للمجهول ،فهــو مضموم األول .ومدار
ُغ َّم :فعل

الفعل عىل جهل احلال ووجود حاجز مانع.

اخلب  -عىل ما مل ُي َس َّم فاعله -
جاء يف لسان العرب( :و ُغ ّم) عليه َ ُ

أي اس َت ْع َج َم.

و ُغ َّم اهلالل عىل النّاس ّ ً
غم :سرته
الغيم وغريه فلم ُي َر(((.
ُ

((( صحيح مســلم ،احلديث رقم  ،1815كتــاب الصيام ،باب وجوب صوم
رمضان لرؤية اهلالل.
((( لسان العرب.442/12 :
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َّبي ﷺ عن ر ِّبه
ثاني ًا :جــاء يف البخاري برقم ( )5927عــن الن ِّ

عز وجل قال:

ِ
« ك ُُّل ِ
وف
عمل
الص ْو َم َفإِ َّن ُه يل وأنا َأ ْجزي بِ ِه َو َُل ُل ُ
ابــن آ َد َم له َّإل َّ
َف ِم الصائِ ِم َأ ْطيب عندَ اهلل من ريح ا ْل ِمس ِ
ك »(((.
َ ُ
َّ
ْ
ُخلوف فم الصائم :رائحة الفم املتغرية ،وهي بضم اخلاء.

ف
ف الطعا ُم والفم وما أشبههام َ ْ
جاء يف لســان العربَ :خ َل َ
ي ُل ُ
ِ
تغي َ ...
تغيت رائحت ُه (((.
فم الصائم ُخلو ًفا أي َّ
وخ َلف ُ
ُخلوف ًا إذا ّ

((( صحيح مســلم ،احلديث رقم  ،1815كتــاب الصيام ،باب وجوب صوم
رمضان لرؤية اهلالل.
((( لسان العرب.93-92/9 :
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 )37ألفاظ التفاؤل عند العرب
تطلق العرب بعض األسامء تفاؤال بحصول مضموهنا عىل ما

ُيتوقع منه حصول العكس.

من أمثلة ذلك :املفازة ،والسليم ،والقافلة ..إلخ
املفازة :من الفعل فاز ،يفوز ،فوز ًا.
اســم أطلقته العرب عــى الفالة ال ماء هبا ،وهو اســم حيمل

التفاؤل بالفوز والنجاة منها.

الســليم :اســم يطلق عىل اللديغ الذي لدغته حية أو عقرب،

ويطلق عىل اجلريح املرشف عىل املوت تفاؤال هلام بالسالمة.
القافلة :من الفعل َق َفل يقفل ُقفوال أي رجع.

والقافلة اسم يطلق عىل اجلامعة تسافر إىل بلد ما أو تعود منه.
وهي يف األصل اســم للرفقة الراجعة من السفر ،لكنها عممت

عــى من رجع وعىل من ذهب مســافرا تفاؤال لــه بالقفول والعودة

الساملة.
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حييى :اسم تطلقه العرب عىل من ترجو له طول احلياة ،ويسمي

الوالد ابنه حييى تفاؤالً له بطول العمر.

وتطلق العرب عىل الرضير لقب أيب بصري.
وعىل احلبيش لقب أيب البيضاء.
وهذا من أخالق العرب احلميدة ،وميلهم للتفاؤل بدل التشاؤم،

واحرتامهم ألصحاب العاهات واألمراض ،وتوقع السالمة والنجاة

هلم.

وكلها أخالق إسالمية رفيعة.
وصدق رسول اهلدى ﷺ« :إنما بعثت ألمتم
صالح األخالق»(((.
َ

((( األدب املفرد للبخاري ،باب حسن اخللق ،رقم . 269
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 )38الم االبتداء
من أدوات التوكيد يف اللغة العربيــة (الم االبتداء) وتكون

مفتوحة ،وتدخل عىل األسامء ،نحو:

هلل أرحم بعباده ،وأصلها :اهلل أرحم بعباده.
َلنت أكرم من أخيك ،وأصلها :أنت أكرم من أخيك.
َللحق يعلو وال ُيعىل عليه ،وأصلها :احلق يعلو وال يعىل عليه.
فإذا دخلت ّ
(إن) املراد هبا التوكيــد فإن الالم تُزحلق إىل اخلرب،

وتُسمى (الالم املزحلقة).

ويصح أن تدخل عىل اخلرب إذا كان اســا :إن اهلل ألرحم بعباده،

و إنك ألكرم من أخيك.

ويصــح أن تدخل عليه إذا كان فعال ،مثــل :إن احلق َليعلو وال

يعىل عليه.

ويصح دخوهلا عىل اخلرب إذا كان شــبه مجلة ،مثل قول اهلل تعاىل:

﴿ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [القلم.]4:
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وســبب زحلقتها إىل اخلرب أهنا تفيــد التوكيد ،فإن دخلت (إن)
التي تفيد التوكيد كذلكُ ،أ ّخــرت إحدى أدايت التوكيد لكيال جتتمع

أداتان متتاليتان للغرض نفسه.

وهلذا ..فإن اخلرب إذا كان مقدما عىل االسم بعد إدخال (إن) تبقى

الالم مزح َلقة إىل املتأخر منهام ولو كان هو االسم وليس اخلرب كقول

احلق سبحانه وتعاىل ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﴾ [النازعات.]26:
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 39الم العاقبة
حتدثنا يف العدد الســابق عن نوع من أنواع الالم (الم االبتداء)،

ونتناول اليوم نوعا آخر يسمى (الم العاقبة).

وهي الم مكســورة ،وتدخل عىل األفعال ،وتنصبها ،فهي تشبه

(الم التعليل) املعروفة يف العمل ،ولكنها ختتلف يف املعنى.
ِ
ينجح.
 -مثال الم التعليل  :اجتهد الطالب ل َ

معناها :أن ما قبل الالم سبب ملا بعدها.
مثال الم العاقبة ﴿ :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾ ﴾ [القصص.]8:

املعنى :اآلية عن موســى عليه السالم بعد إلقائه يف اليم ،حيث

وجده آل فرعون فأخذوه.

وال تعنــي اآلية بالتأكيد أهنم التقطوه لكــي يصري عدوا وحزنا

هلم ،فليس ما قبلها ســببا ملا بعدها .إنام التقطــوه لغرض ما ،ولكن
العاقبة كانت أمرا آخر غري األمر الذي قصدوه وأرادوه .أي أن حاله
بعد االلتقاط قد صار إىل أن يكون عدوا ،ومل يكن مقصودا منذ البدء.
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فالم العاقبة هي الالم الدالة عىل أن ما بعدها نتيجة غري مقصودة

ملا قبلها .

وتسمى هذه الالم أيضا :الم املآل ،والم الصريورة.
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ُ )40ث ّم َ -ث ّم
نجد يف بعــض األحيان كلمة (ثم) ت َِرد بضم الثــاء وأحيانا ت َِر ُد

بفتحها ،وتأيت بال تاء أحيانا ،وأحيانا تلحقها التاء ،فام الفرق بينهم؟
ُث َّم :املضمومة الثاء
هي حرف عطف ،يفيد الرتتيب ويفيد الرتاخي.
املعطوف عليه يف احلكم واإلعراب.
املعطوف
وفيه يشارك
َ
ُ

أنــور) أي أن أمحد جاء أوال ،وبعده جاء
نقول( :جاء أمحدُ  ،ثم
ُ

أنور ،فهام قد اشــركا يف احلكم وهو املجيء ،ويف اإلعراب فكالمها
مرفوع ،األول ألنه فاعل ،والثاين عطفا عىل الفاعل.

وجيوز دخوهلا عىل املفردات ،كام جيوز دخوهلا عىل اجلمل الفعلية

واالسمية.

ومن دخوهلا عىل اجلمل قولــه تعاىل ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﴾ [البقرة.]28:
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وختتص يف هذه احلال
وقد تتصل هبا تاء زائدة ،فتصبح ( ُث ّم َت)،
ّ

بعطف اجلمل ،نحو:

قلت ال َي ْعنينِي
فمض ْي ُت ُث َّم َت ُ
أمر عىل اللئي ِم يس ّبنيَ        
ولقد ُّ

َث َّم :املفتوحة الثاء
اسم يشار به إىل املكان البعيد ،وهو ظرف للمكان.
نحوها .أي :هناك غاية..
نقولَ :ث ّم غاي ٌة كربى للمسلم يسعى َ
جــاء يف القــرآن العزيــز﴿:ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾
[اإلنسان.]20:

ِ
ِ
ثم .
ويصح أن ُ َ
ي ّر بـ [م ْن] أحيانا ،فنقول :من َّ
وقد تتصل به تاء التأنيث فيقالَ :ث َّم َة.
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 )41نون الوقاية
هــي (نون) تدخل عىل الكلمة قبل يــاء املتكلم ،مثل :أكرمني،

ليتني ،إنني ،عني.

وســميت نون الوقاية ألهنا تقــي الفعل من الكــر ،فالفعل

كرس
ال يمكن أن ّ
جيــر ،ولكن حني تدخله ياء املتكلــم فإهنا تتطلب َ
جير كام تقدم ،وهلذا
ما قبلها ،وال يمكن حدوث ذلــك ألن الفعل ال ّ

تدخل النون لتفصل بني الفعل والياء ،وتتلقى احلرك َة املناســبة للياء

أكر َمني ـ أكر ْمني ـ يكرمني.
وهي الكرسَ ،

كــا أن فيها إزالة للبس فيام إذا أردنــا إضافة الضمري (الياء) إىل

فعل مثل ساعَدَ  ،فلو مل تدخل النون الختلط الفعل باالسم ،ومل نعرف
ِ
ِ
وساع ِدي:
ســاع ِدي (اسم بمعنى الســاعد اخلاص يب )
الفرق بني

الفعل املضاف له ياء املتكلم قبل إضافة النون.

وال تدخل هذه النون عىل األســاء التي تضــاف هلا الياء مثل:

ساعدي وكتايب وقلمي.

وتدخــل نون الوقايــة عىل حريف اجلر :من وعــن عند اتصاهلام

بالياء ،فتصريان :مني وعني.
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كام قــد تدخل عىل احلروف الناســخة إذا اتصلت بالياء( :إنني

وأنني ولعلنــي وليتني وكأنني ولكنني) .وجيــوز تركها كام قد جيوز
إدخاهلا عليها ،وليست الزمة هلا وإن كانت تكثر مع (ليت) حتديد ًا.
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 )42صيغة (فِعالة)
من املصادر يف اللغة العربية ما يأيت عىل وزن (فِعالة) وهو مصدر

سامعي للفعل الثالثي.

والكلامت التــي تأيت عليه يف الغالب تكــون مما يدل عىل حرفة
أو صناعة أو والية أو اســتيالء ،فقياسها أن تصاغ عىل وزن (فِعالة)

بكرس الفاء.

فهذه الصيغة (فِعالة) تدل عىل «االشتامل مثل ِ
العصابة والعاممة
والقالدة ،ولذلك جاء أكثر الصناعات عىل فِعالة ..ومثل ذلك ِ
العبارة

الشتامهلا عىل ما فيها».

فالعرب تقول عن الفعل (كتب) ،واملصدر (كتْب ِ
وكتاب) ،أما
املصدر الذي يدل عىل الصناعة من هذا الفعل فهوِ :
(الكتابة).

ّ
يــدل عىل ِحرفــة وصنعة :التجــارة واخلياطــة والنجارة
ومما

والطباعة والرماية.

وممــا ّ
يدل عىل واليــة واســتيالء :اخلالفة واإلمــارة والوكالة

والسقاية.
والوصاية ِّ
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وكلمة (داللة) مثلثــة الدال ،فيمكن أن تكون بالفتح أو بالضم

أو بالكرس ،كلها أوجه صحيحة.

لكن إن أردنا احلديث عن العلم الناشئ احلديث (علم الداللة)
فنصوغــه عىل (فِعالة) بالكرس ،لكي تدل عىل احلرفة التي يمثلها هذا

العلم و َمن يشتغل فيه أو خيتص بدرسه.
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 )43ما زال  ،أ ْم ال زال ؟
(ال) و (ما) من أدوات النفي ،ولكن لكل منهام موضع خاص:
ـ تدخل (ما) النافية عىل الفعلني املايض واملضارع ،لتفيد النفي،

نحو :ما رأيته ،ما أراه.

لذلك يقال :ما يزال اجلو بارد ًا ،وما زال اجلو بارد ًا ،وفيهام داللة

عىل االستمرار.

ـ أمــا (ال) النافية فتدخل عىل الفعل املضارع لتفيد النفي ،نحو:

ال يريد ،ال أريد ،ال نريد.

ـ لكنها ال تدخل عىل املايض إلفادة النفي فال نقول(:الزال اجلو

باردا) بل( :ما زال باردا).

ـ دخول (ال) عىل الفعل املايض يفيد الدعاء.
أبرص َت وال
مثال الدعاء بالرش :ال رفعه اهلل ،ال ســلمك اهلل ،ال ْ

سم ْع َت ،ال بارك اهلل يف عمل السور .

فض اهلل فاك ،ال أراك اهلل مكروه ًا ،ال زال
مثال الدعاء باخلري :ال ّ

بيتك عامر ًا.
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ـ ال جيوز دخول (ال) عىل الفعل املايض إذا كنا ال نقصد الدعاء.
فإذا قلنا :ال عاد فــان ..فنحن ندعو عليه بعدم العودة دون أن

نقصد ذلك .والصواب :ما عاد فالن.

ـ قد تفيــد (ال) الدعاء إذا دخلت عىل الفعــل املضارع ،ولكن

الســياق هو الذي حيدد إن كانت للنفي أم للدعاء .مثال الدعاء( :ال

تزال سباقا إىل املعروف).

ـ يمكن أن تفيد (ال) النفي مــع الفعل املايض برشط تكرارها،

مثل :فالن ال جاء وال ذهب ،وال أكل وال رشب.

والقاعدة بإجياز هي(:إذا دخلت (ال) عىل الفعل املايض منفرد ًة

دون تكرارها فهي للدعـاء).

مثل( :ال ســلمه اهلل ،ال وفقــه اهلل) ،ومثلها قولنــا( :ال زالت

احلرب مســتعرة) فهذا دعاء باستمرارها مســتعرةً ،وليس خرب ًا عن

استعارها ،فإذا أرادت العرب أن خترب عن استمرار احلرب قالت( :ما
احلرب مستعرة).
زالت
ُ
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 )44النحت
ـ (النحت) :من وسائل إثراء العربية بالكلامت اجلديدة ،ويقوم

عىل مبدأ االختصار واالختزال.

والبي والقطــع .يقال نحت النجار
ـ النحــت يف اللغة :الن َّْش َ ْ

اخلشب إذا براه.

ـ واصطالح ًا :النحت أن تعمد إىل كلمتني أو مجلة فتنـــزع من

جمموع حروف كلامهتا كلمــة ّ
فذة تدل عىل ما كانت تدل عليه اجلملة
فسم َي نحتا.
نفسها .وهذا النـزع يشبه النحت من اخلشب واحلجر ِّ
* أمثلة تأليف كلمة منحوتة من مجلة:
حيعلة :حكاية قول (حي عىل الفالح)
محدلة :قول (احلمد هلل)
سبحلة :قول (سبحان اهلل)
حسبلة :قول (حسبي اهلل)
حولقة :قول (ال حول وال قوة إال باهلل)
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دمعزة :قول (أدام اهلل عزك)
طلبقة :قول (أطال اهلل بقاءك)
علت فداك)
(ج ُ
جع َفلة :قول ُ
* أمثلة نحت فعل من مجلة:
يف األمثلة الســابقة يقال عــن الفعل :فالن ح ْي َع َ
ــل  ،ومحدَ َل ،

ودم َع َز ،وطل َب َق  ...إلخ.

* أمثلة تأليف كلمة من املضاف واملضاف إليه:

فالن َع ْب َش ِم ّي :عندما ننسبه إىل بني عبد شمس.
* أمثلة تأليف كلمة منحوتة من كلمتني:
َف َرس صلدم :صلب شديد  ،مأخوذة من الصلد والصدم.
برمائي :مأخوذة من الرب واملاء مزجا بينهام.
ـ ومــن املنحوتات احلديثة ما يأخذ أول حرف ـ أو أبرز حرف ـ

من جمموعة كلامت مثل:

(وام) :وكالة أنباء اإلمارات.
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يشرتط لقبول الكلمة اجلديدة :أن تكون الكلمة املنحوتة متصفة

برشوط أمهها انسجام حروفها وخضوعها ألحكام العربية وصياغتها

عىل وزن عريب.
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 )45هل يمكن أن نستغني عن كتابة تنوين النصب
ونكتفي باأللف الدالة عليه؟
يوضع التنوين عىل آخر بعض الكلامت العربية ،وهو عبارة عن

ويرسم التنوين عىل شكل حركتني من
نون ساكنة تلفظ وال تكتبَ ، ،
جنس حركة احلرف السابق عىل التنوين.

فهذه النون الساكنة قد تيل حرفا مفتوحا فيعرب عنها بالفتحة ،أو

تيل حرفا مضموما فيعرب عنها بالضمة ،أو حرفا مكســورا فتعرب عنها
بالكرسة وتنوين النصب بالذات يكتب فوق ٍ
ألف تيل احلرف األخري
للكلمــة ،وهذا ما جعل بعض الناس يطالــب بعدم كتابة التنوين يف
حالة النصب ،أســوة بعدم كتابته يف حالتي الرفع واجلر ،مثل( :هذه

شــجرة ،كتبت بقلم أمحر) .وذلك يف النصوص غري املشــكولة؛ ألن
الســياق يدل عليه فوجوده وعدمه سواء وعلينا التخفيف من عبء

صف الكلامت وتنضيد النصــوص ،ووجود األلف يغني عن وضع

حركتي التنوين كام يقولون.

واحلقيقة أن كتابــة التنوين يف حالة النصب أمر رضوري وذلك

ألن األلف التي تيل آخر حرف يف الكلمة ،هذه األلف تلتبس بألفات
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أخرى تكتب يف الكلامت العربية ،فإن أسقطنا التنوين أوجدنا اللبس،
واحتجنــا إىل قراءة العبارة أكثر من مــرة لنفهم املقصود ،ونحدد أي

ألف هذه التي نراها.

من احلاالت التي يلتبس فيها تنوين النصب :
ـ تلتبــس ألف تنوين النصب بألف التثنية :مثال( :عمال بام ورد

يف القرآن والسنة).

تقــرأَ :ع َم ً
ال ـ و َع ِمال  ،واملعنى خمتلــف بني فعل االثنني وبني
املصدر يقين ًا.
ـ وتلتبس ألف تنوين النصب بألف الضمري (نا):
مثال( :هذا األمر يقينا من األمراض).
تقرأ :يقين ًا  ،ويقينا  ،فاملعنى خمتلف إىل حد التناقض.
ـ وتلتبس ألف تنوين النصب باأللف الفارقة:
واأللــف الفارقة هي مثــل األلف التي تلحــق الفعل املضارع

املسند إىل واو اجلامعة يف حال النصب واجلر ،مثلَ :س َه ْواَ ،ك ّفوا ،فإهنام

(س ْهو ًا  ،كُفو ًا)
يلتبسان باالسم املنصوب َ
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ـ وكذلك تلتبس ألف تنوين النصب باأللف التي خيتم هبا الفعل

املايض الناقص :مثالَ :غدا ـ َبدا (أفعال) تلتبس بـ ( َغد ًا ُ -بد ًا)
واألمثلة كثرية يف كل حالة مما سبق.

* نخلص من ذلك إىل أن رســم التنوين عــى األلف يف حال

النصب أمر مهم ،وأنه يعني عىل القراءة والفهم ،وجينبنا اللبس ،هذا
إىل جانب الناحيــة اجلاملية التي يضفيها عــى النصوص حني يزين

بعض كلامهتا *
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 46كيف نخاطب املؤنث؟
من األخطاء التي تشــيع يف كتابة بعضنا ،والتي تشــوه شــكل

الكالم ،وتنسب للغة العربية شيئا ليس فيها وال منها( :إضافة ضمري

ياء املؤنثة املخاطبة بعد ضمري الكاف واهلاء).

* يف احلــروف ـ اخلطـــأ = لكــي  ،بكــي  ،منكــي  ،فيكــي
منك ِ ،
بك ِ ،
لك ِ ،
ـ الصواب = ِ
فيك
* الضامئر املتصلة باألســـاء ـ اخلطـــأ = أبوكي  ،كتابكي ،
دينك ِ ،
كتابك ِ ،
ِ
ِ
أنت
=أبوك ،
دينكي  ،أنتي ـ الصواب
* الضامئر املتصلة باألفعـــال ـ اخلطـأ = أرجوكي  ،سمعتكي،
ِ
ِ
سمعتك ،
أرجوك ،
رأيتكي  ،رأيتي  ،قرأيت  ،ذهبتي ـ الصـــواب =

قرأت  ،ذهب ِ
ِ
ُك ِ ،
رأيت ِ
ت
رأيت ،
ْ
الشــرح :

* الياء ضمري للمؤنث ،يضاف للتمييز بني املذكر واملؤنث.
* والــكاف والتاء كل منهام ضمري ،ولــه حركة عىل آخره ،فإن

(ذهبت ـ َ
أبوك) وإن كانت حركته الكرسة
كانت الفتحة فهي للمذكر
َ
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(ذهبت ـ ِ
ِ
أبوك)
فهو خاص باملؤنث ،وال حيتاج لعالمة تأنيث أخرى
* وال جيوز أن نقول إن هذه الياء هي إشــباع املد ،ألن الضمري

مبنــي ،أي أن عالمته ثابتة ـ كام تقدم ـ فيكــون مفتوحا مع املذكر ،

مكسورا مع املؤنث.

األماكن الصحيحــة لكتابة ياء املؤنثة املخاطبة :تكتب هذه الياء

مع األفعال ،وحتديــدا :الفعل املضارع وفعل األمــر ،وليس الفعل
املايض.

أمثلة:
هل تكتبني ؟  -مل تكتبي  -عليك أن تكتبي  -اكتبي.
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 )47معاين حرف العطف ( أو )
كثري ًا ما نســتخدم يف حديثنا وكتاباتنا احلــرف (أو) عىل أنه من

حروف العطف ،ولكن ثمة معان يفيدها هذا احلرف بحسب السياق

الذي يأيت فيه ،إىل جانب كونه ذا وظيفة هي العطف بني املفردات أو

اجلمل.

وهذه بعض املعاين التي قد حيملها هذا احلرف:
 -1قــد يعني اجلمع ،فيحمل معنى (الواو) ،مثل :لنفيس تُقاها،

أو عليها فجورها ؟ أي االثنان واقعان.

 -2أو يعني اإلباحة ،وذلــك عندما جيوز اجلمع بني املتعاطفني

هبا ،مثل :ارشب ماء أو حليبا ،اكتب مقاال أو قصة.

 -3أو يعني التخيري بني عدة أمور ،وذلك حني ال يمكننا اجلمع

بني األمور التي يقدمها لنا ،مثال :خذ اليشء ،أو اتركه ،ومثل :تزوج
هند ًا أو أختها.

 -4وقــد حيمل معنى (بل) وهــو اإلرضاب ،كقوله عز وجل:
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﴿ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ [الصافــات ]147:بمعنى :بل

يزيدون عن مائة ألف.

 -5أو يكون للتقســيم والتفريق ،مثل :الكالم اســم أو فعل أو

حرف.

وثمة معان أخــرى((( ،لكن لعل هذه أشــهرها ،وهناك معان

عديدة لكل حرف مــن حروف اجلر أو الربط يف اللغــة العربية ،مما

يعطيها ثراء وغزارة يف املعاين جيعالهنا تســتحق اختيارها لتكون لغة

القرآن الكريم.

((( ينظر ملزيد من التوسع :مغني اللبيب ،ومعاين احلروف.
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( )48كم) اخلربية ،و (كم) االستفهامية
تأيت (كم) لالســتفهام عن أمر ما ،وتسمى (كم) االستفهامية،

وتأيت كذلك لتفيد التكثري ،وتسمى (كم) اخلربية.

مبهمتان ،حتتاجــان إىل متييز يأيت بعدمها ليحدد
وتتفقان يف أهنام َ

نوع (كم).

وختتلفان يف أمور منها:
ـ (كم) اخلربية :الكالم معها خربي ،وال حيتاج إىل رد.
(كم) االستفهامية :الكالم معها طلبي ،وحتتاج إىل جواب.
ـ (كم) اخلربية :يأيت متييزها جمرور ًا ،يومكن أن يسبق بمن.
(كم) االستفهامية :يأيت متييزها مفرد ًا منصوب ًا.
* ويتضح ذلك من األمثلة اآلتية:
ٍ
كتاب قرأت( .خربية تفيد التكثري)
ـ كم
ـ كم كتاب ًا قرأت؟ (استفهامية وحتتاج إىل خرب)
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ي ّر التمييز بـ (من) بعد (كم) اخلربية  ،مثال :كم من
ويمكن أن ُ َ

ٍ
كتاب قرأت.

* أمثلة من القرآن الكريم:
(كم) االستفهامية:
ـ ﴿ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﴾ [الكهف.]19:
كم لبثتم :أي كم يوما لبثتم.
(كم) اخلربية:

ـ ﴿ ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ [البقرة.]249:

ـ ﴿ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾

[األعراف.]4:

ـ ﴿ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍﰎﰏ ﰐﰑﰒ

ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﴾ [النجم.]26:
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 )49أخطاء يف تركيب ُ
اجلمل:
جيب أن ال تفعل أو ال جيب أن تفعل
* ال جيب أن تكون ذا أخالق دنيئة.
* ال جيب أن تكذب.
* ال جيب أن يكا َفأ املعتدي.
* ال جيب أن نلعب بالنار.
 حني نسمع تلك العبارات ..ما الذي نفهمه منها؟هل نفهم من األوىل أن أخالقنا جيب أن تكون حسنة؟
 -نعم ..

 هل هناك معنى ٍثان ُيفهم من العبارة؟
 -نعم ..نفهم أن الشــخص الذي نخاطبه يظن أنه جيب عليه أن

يكون ذا أخالق دنيئة!

 -وهل ثمة معنى آخر؟
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 -نعــم ..هناك معنى آخر ،وهو :جيــوز أن نكون ذوي أخالق

دنيئة!

 وهل هذه املعاين هي مما يقصده القائل حقا؟ ال ..ليست كلها مراد القائل ،وإنام مقصده هو املعنى األول.اإلخوة القراء:
متضمنة يف تلك العبارات؟
هل فاجأكم قويل إن كل تلك املعاين
َّ
نعم  ..كل ذلك جائز الفهم من خالل تركيب العبارة  ،وكذلك

يف العبارات التالية هلا.

 فنفهم من العبارة الثانية أهنا تدعونا أن نكون صادقني.فهم منها أن املخا َطب يظن أن الكذب واجب.
 و ُي َ -و ُيفهــم منها كذلك أنه جيوز أن نكــذب ،فإذا كذبنا من تلقاء

أنفسنا دون أن جيربنا أحد فنحن قد التزمنا بام جاء يف هذه العبارة التي

تقول  :ال جيب أن تكذب.

ونفهم من العبارة الثالثة أن مكافــأة املعتدي غري واجبة وجوبا

إلزاميا ،ولكنها يمكن أن حتدث جوازا دون إجبار.
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وكذلك اللعب بالنار غري واجب إجبارا ،لكنه جيوز اختيارا.
فهي عبــارات حتمل أكثر من داللة ،فهي متنعك أن تفعل اليشء

عىل وجــه اإلجبار واإللزام ،لكنها ال متنــع حدوثه عىل وجه اجلواز
واالختيار.

* أمــا إذا أردنا أن تكون داللة اجلملة دالل ًة قطعية ،حتمل معنى

واحدا وال حتتمل معنى آخر فالصواب أن نقول :ـ جيب أن ال تكون

ذا أخالق دنيئة.

 جيب أن ال تكذب. جيب أن ال يكا َفأ املعتدي. -جيب أن ال نلعب بالنار.

ِ
نفي األمــر كله بكل
فهذا الرتكيــب األخري للجملــة يوجب َ

الوجوه ،فال جيوز إيقا ُع ُه وجوب ًا وال جواز ًا.

نكذب أبد ًا مهــا حدث ،وال تتيح
فيجب علينا وجوبــ ًا أن ال
َ

العبــارة احتامالً لفهم آخر كأن يكون الكذب غري واجب علينا ،لكنه

جائز لنا.
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أو أن اللعب بالنار غري واجــب علينا ،فمن الطبيعي أن اللعب

بالنار غري واجب ،فلم يقل أحد إن عىل الناس أن تلعب بالنار ،وتأيت

غري ذات
اجلملــة لتقول هلم  :ال جيب أن نلعب بالنار ،فتكون العبارة َ

داللة أو توجيه ألهنا نفت الوجوب عام ليس بواجب أصال.

وكذلك الكذب ،فهو ليس واجبا عىل الناس لنقول هلم إنه جيب

أن ال يكذبوا ،فكيــف ننفي وجوب ما ليس بواجب عند من ال يظنه
واجب ًا.

ِ
نفي
نعم ..هذا هــو الرتكيب الصحيح للجملة الــذي يوجب َ
األمر كله بكل الوجوه ،فال جيوز إيقا ُع ُه وجوب ًا وال جواز ًا ،وال ُيفهم
منها أن أحدا يظن أن هذه األمور واجبة فننبهه أهنا ليست واجبة.

إذن :الرتكيــب الصحيح أن نقدم فعل (جيــب) ثم نتبعه بالنفي

(جيب أن ال تفعل كذا).
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حب العربية
 )50يف ِّ
آثار من السلف ّ
حتث عىل حب العربية وتع ّلمها
أحب إيل من أن أحفظ آية .
 ألن ُأعرب آية ّأبو بكر الصديق

(((

 تعلموا العربية فإهنا ُتنْبِ ُت العقل وتزيد يف املروءة.عمر بن اخلطاب

(((

 -إذا ســألتموين عن غريب القرآن فالتمســوه يف الشــعر ،فإن

الشعر ديوان العرب.

عبداهلل بن عباس

(((

جــودوا القرآن ،وزينوه بأحســن األصــوات ،وأعربوه فإنه
ِّ

يعرب.
عريب ،واهلل حيب أن َ
((( فضائل القرآن أليب عبيد .

عبداهلل بن مسعود

((( كتاب (املروءة) أليب بكر حممد بن خلف بن املرزبان.

((( ً
نقال عن اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي.
((( ً
نقال عن اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي.

(((
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 من َل َحــ َن  -أي أخطأ خطــأ لغوي ًا  -يف القــرآن فقد كذباحلسن البرصي

عىل اهلل.

أحدَ َ
ب إ َّيل من الفصاحة ).
أعج َ
الناس مروء ًة َ
ث ُ
 ( ما ْابن شهاب الزهري

(((

قيــاس يتبــــع
النحـــو
 إنــاٌ
ُ

وبـــه يف ك ُِّل علــ ٍم ينت َفـــع

النحــو ،وكم
ــع
ُ
كم وضيــ ٍع َر َف َ
ٍ
رشيــف قــد رأيناه َو َضـــع
مــن

بيت من قصيدة للكسائي من كتاب (أخبار النحويني)أليب طاهر

البزار .

 ( -إن علــم اللغــة كالواجب عىل أهل العلــم؛ لئال حييدوا يف

تأليفهم أو فتياهم عن تسنن االستواء).

أمحد بن فارس

(((

((( كتاب (املروءة) أليب بكر حممد بن خلف بن املرزبان.
((( الصاحبي يف فقه اللغة.
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قائمة املصادر واملراجع
1.1أخبار النحويني ،أليب طاهر عبدالواحد بن أيب هاشــم البزار ،حتقيق:
جمدي فتحــي الســيد ،دار الصحابة للرتاث ،طنطــا ـ مرص ،الطبعة
األوىل1410 ،هـ.

2.2أخطاء اللغــة العربية املعارصة عند الكُتــاب واإلذاعيني ،أمحد خمتار
عمر ،عــامل الكتب ،القاهرة  -مــر ،الطبعة الرابعــة 1427هـ /
2006م.

3.3األدب املفرد ،أليب عبداهلل حممد بن إســاعيل البخاري ،حتقيق :حممد
فؤاد عبدالباقي ،املطبعة السلفية ومكتبتها ،القاهرة1375 ،هـ.

عمن2014 ،م.
4.4تأصيل اإلمالء ،حممد يوسف إدريس ،دار النور املبنيّ ،

5.5تاج العــروس من جواهر القاموس ،حممد مرتىض الزبيدي ، ،حتقيق:
عبدالستار أمحد فراج ،وزارة اإلرشاد ـ الكويت ،نسخة رقمية مصورة

من موقع مكتبة لسان العرب1965 ،.م.

6.6جامع الــدروس العربية ـ مصطفــى الغالييني ـ املكتبــة العرصية،
1998م.

7.7اجلنى الداين يف حروف املعاين ،احلســن بن قاســم املــرادي ،حتقي:
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فخر الدين قباوة ،وحممد نديم فاضل ،دار الكتب العلمية ،بريوت -
لبنان ،الطبعة األوىل1423 ،هـ 1992 /م.

8.8روضــة العقالء ونزهة الفضالء ،أليب حاتم حممد بن ح ّبان البســتي،
حتقيق وتصحيح :حممد حامد الفقي ،مكتبة السنة املحمدية.

9.9رشح قطر الندى وبل الصدى ،ابن هشــام األنصاري ،حتقيق :حممد
حميي الدين عبداحلميد ،دار الطالئع ،القاهرة

1010صحيح البخاري ،أليب عبداهلل حممد بن إسامعيل البخاري ،دار ابن
كثري ،دمشق وبريوت ،الطبعة األوىل1423 ،هـ 2002 /م

1111صحيح مسلم ،لإلمام احلافظ أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي
النيسابوري ،حتقيق :صدقي مجيل العطار ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة
األوىل1424 ،هـ 2003 /م.

1212فقه اللغــة وخصائص العربية ،حممد املبارك ،دار الفكر ،دمشــق -
سورية ،الطبعة الثانية.

1313فقه اللغة ورس العربية ،أليب منصور الثعالبي ،حتقيق :مجال طلبة ،دار
الكتب العلمية.

1414القامــوس املحيط ،جمد الدين حممد بن يعقــوب الفريوزأبادي ،دار
احلديث ،القاهرة ـ مرص.
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1515كتاب معــاين احلروف ،عيل بن عيســى الرماين النحــوي ،حتقيق:
عبدالفتاح إسامعيل شــلبي ،دار الرشوق ،جدة ـ السعودية ،الطبعة

الثانية1401 ،هـ 1981 /م.

1616لســان العرب ،مجال الدين حممد بن مكــرم ابن منظور ،دار صادر،
بريوت.

1717معجم الصواب اللغوي :دليل املثقف العريب ،أمحد خمتار عمر ،عامل
الكتب ،القاهرة  -مرص ،الطبعة األوىل1429 ،هـ 2008 /م.

1818معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكريا ،حتقيق :عبدالســام
هارون ،دار الفكر ،سورية.

1919مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،جلامل الدين ابن هشام األنصاري،
حتقيق :مازن املبارك ،وحممد عيل محداهلل ،مراجعة :ســعيد األفغاين،
دار الفكر  -دمشق ،الطبعة األوىل للنارش1419 ،هـ 1998 /م.

2020من أرسار التعبري القرآين ،دراســة حتليلية لســورة األحزاب ،حممد
حممد أيب موسى ،مكتبة وهبة بالقاهرة ،الطبعة الثانية.

2121املهارات األساســية يف الرتقيم واالمالء والنحو :يوسف سحيامت،
عمن ـ األردن  ،ومكتبة
وحييى عبابنة ،وسامح الرواشدة ،دار حننيّ /

الفالح /الكويت واإلمارات ،الطبعة الثالثة1325 ،هـ 2005 /م.
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2222نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية ،مكي احلسني ،مطبوعات
جممع اللغة العربية بدمشق ،الطبعة الثانية1432 ،هـ 2011 /م

2323املســتدرك عىل الصحيحني ،للحاكم ،حتقيــق :مصطفى عبد القادر
عطا ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1411 ،1هـ 1990 -م.
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