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تحديث قواعد اللغة العربية
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الفهرس 

المقدمة.

القسم الول:

الفصل الول: ضرورة التجديد والتحديث.

.التحديث والقرآن الكريمالفصل الثاني: 

الفصل الثالث: تجدد اللغة والساليب.

الفصل الرابع: المنهج.

القسم الثاني:

الباب الول: النحو.

الفصل الول: الكلمة والجملة. 

الفصل الثاني: الفعل.

آ- أزمنة الفعل: 

- الفعل الماضي.1

 - الفعضل الحاضضر: الضدوات الضتي تضدخل علضى الفعضل الماضضي والحاضضر، الفعضل الحاضضر2

المعِلل.

 - الماضي3 ،الحاضر الشرطي- 2 - الفعل الحاضر المقترن بأداة،1- الفعل المستقبل: 3

 -2- الفعضل الحاضضر المقضترن بضأداة طلضب، 1- صضيغة الضمر: 5- الفعضل المعلضل، 4الشضرطي، 

فعل المر البسيط.

ب- إفراد الفعل مع الفاعل وتذكيره وتأنيثه.

ج- أنواع الفعل:

- المعلوم والمجهول. 4- اللزم والمتعدي، 3- المتصرف والجامد، 2- الصحيح والمعتل، 1

د- الفعال الخاصة: 

- ظن وأخواتها.3- كاد وأخواتها، 2- كان وأخواتها، 1

الفصل الثالث: الفاعل.

الفصل الرابع: متممات الجملة.

آ- المفاعيل: 

 - المفعضول3- المفعضول بضه غيضر المباشضر "الجضار والمجضرور"، 2- المفعضول بضه المباشضر، 1

- ظرفا الزمان والمكان.4البياني/ المطلق، 

ب- أساليب التوضيح:

 -7- التمييضز، 6- الحضال، 5- العطضف/ عطضف النسضق، 4- البضدل، 3- التوكيضد، 2- النعضت، 1

المركب الضافي.
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الفصل الخامس: الجملة السمية (المبتدأ والخبر).

الفصل السادس: السم.

الصحيح والمقصور والمنقوص والممدود. أ- 

 - الشارة،4- الضمير، 3- المعرف بأل، 2- اسم العلم، 1ب- النكرة والمعرفة – المعارف: 

- السم الموصول.6- المضاف إلى معرفة، 5

ت- المذكر والمؤنث.

ث- تثنية السم. 

 - الجمع باللف والتاء/ جمع2- الجمع بالواو والنون/ جمع المذكر السالم، 1ج- الجموع: 

- جمع التكسير. 3المؤنث السالم، 

الفصل السابع: أساليب البيان التقليدية.

 – السضضتفهام6– الشضضرط، 5- السضضتثناء، 4– النضضداء، 3– المضضدح والضضذم، 2- التعجضضب، 1

- أساليب أخرى..11- القسم، 10- المغايرة، 9- الحصر/ القصر، 8– الموازنة، 7والجواب، 

الفصل الثامن: الدوات المتعددة الدللت.

الباب الثاني: الصرف.

الفصل الول: 

– الجامد والمشتق.3- الميزان الصرفي، 2- المجرد والمزيد، 1

الفصل الثاني: المشتقات من الفعل.

 - اسضم4- اسضم الفاعضل ومبضالغته، 3- اسضم الهيئة، 2- المصضادر الثلثيضة وفضوق الثلثيضة، 1

- السم الميمي "الزمان، المكان، المجرد".5المفعول، 

الفصل الثالث: المشتقات من السم.

- التصغير. 3- النسب الصطلحي، 2- النسب، 1

الباب الثالث: الملء.

- الهمزة تبحث عن هوية: الهمزة المتوسطة والمتطرفة، الهمزة في أول الكلمة. 1

- اللف اللينة.2

- نقصان الحروف وزيادتها.3

الخاتمة.

المصادر والمراجع.

*****
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المقدمة

 الكتاب محاولة متواضعة لحل معضلة قواعد العربية جذريًا. وقد اعتمدت المحاولة على

 الضضتراث نفسضضه الغنضضي باللهجضضات المتعضضددة والقواعضضد الغنيضضة جضضدًا باتجاهاتهضضا ومضضذاهبها

 الكثيرة.. واختارت منه السهل واليسر وابتعدت عن التشدد والتعقيد. فالتحديث تواصل

بين الماضي والحاضر، بين الصالة والمعاصرة. 

 إن التجديضد والتحضديث لضن يتحققضا إل بضإنزال القواعضد مضن برجهضا العضاجي، وإخراجهضا مضن

 دائرة المختصضين جضدًا، لتكضون سضهولتها فضي متنضاول الجميضع، جميضع النضاطقين بالعربيضة.

فالقواعد لكل العرب، وليست لفئة قليلة!

 المحاولضة مشضروع يتنضاول القواعضد منهجيضًا بالتعضديل والحضذف والتغييضر إذا كضانت الضضرورة

 تتطلب ذلك.. إل أن الساس هو إعادة النظر في الحركة العرابية وكم القواعد الهائل..

وفي تراثنا ما يدعم كل ذلك.

 الضتركيب اللغضوي لضن يمضس ولضن يتبضدل وكضذلك النسضق والسضياق، ولكضن تحليضل الجملضة

سيطرأ عليه تعديل. 

 وقد آن الوقت الذي ندرك فيه أن الحل بالضبط، يكمن في قراءة جديدة للقواعد التراثية؛

 قضضراءة جضضادة لسضضتخلص جضضوهر وروح القواعضضد، القواعضضد الضضتي تتلءم مضضع الحيضضاة والفكضضر

 والعقل والمنطق، وتحسب حساب الجيال القادمة التي لن ترحمنا ألسنتها إن لم نقدم

لها القواعد السهلة كي تستخدمها.

 فإذا نجحت المحاولة، تسقط تلقائيًا مقولة قاسم أمين الخطيرة: (في اللغات الجنبية

يقرأ النسان ليفهم، أما في اللغة العربية فيجب أن يفهم النسان ليقرأ).

 مضا يطرحضه الكتضاب هضو مضدخل للدراسضة والحضوار والمناقشضة فضي جضو جضاد وهضادئ، بهضدف

الوصول إلى الحل المثل. 

 والحوار المفتوح يتطلب جهود الكثيرين وتفاعلهم "مجامع اللغة العربية، ووزارات التربية

 والتعليضم والثقافضة والضعلم، والعضاملين فضي مجضالت الكتابضة والبضداع.."، إل أن المفكريضن

 والدبضاء المبضدعين والكتضاب والصضحفيين، هضم المسضئولون عضن التحضديث لضنهم يحضترفون

الكتابة، والمستقبل سيحاسبهم قبل غيرهم.

***

يتألف الكتاب من قسمين: 

القسم الول يتضمن الفصول التالية:

- ضرورة التجديد والتحديث.1

- التحديث والقرآن الكريم.2

- تجدد اللغة والساليب.3
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- المنهج.4

 القسم الثاني: يتضمن مشروعًا تطبيقيًا لموضوعات النحو والصرف والملء، وفق منهج

التحديث.

***
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القسم الول
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الفصل الول:

ضرورة التجديد والتحديث

 يعاني العربي من قواعد العربية على الرغم من امتلء المكتبات بمئات الكتب النحوية،

ما بين مطولة ومختصرة، وما بين أساليب متنوعة في التبويب والعرض!

 وقد ُاستهلك القرن العشرون برمته دون أي حل ملئم لها، مما يعني أن هناك معضلة

حقيقية تجلت في كل العصور وهي تتعلق بض:

).1- شكل الحرف الخير المرتبط بالعراب (1

- كم القاعدات الهائل، والجزئيات الكثيرة للقاعدة. 2

).2- كتابة الكلمة إملئيًا/ رسم الكلمة (3

).3وإضافة إلى ذلك هناك معاناة أخرى تتعلق بلفظ بنية الكلمة (

***

 لقد ولدت منذ قرون عديدة هوة بين النسان العربي وقواعد لغته وازدادت اتساعًا حتى

 عصرنا وما زالت. فالصعوبات والتعقيدات والكم الفظيع، خلق المعضلة وحول القواعد من

 ممارسضة إلضى مضادة مسضتقلة عضن التعامضل بهضا فضي الحيضاة؛ تضدرس كمضا تضدرس أيضة مضادة

 بمعضزل عضن الواقضع المعضاش، وبالتضالي صضارت أقضرب إلضى أثضر فنضي إلضى جضانب آلف الكتضب

التراثية! 

 فهضل تبقضى القواعضد كتحفضة فنيضة علضى الضرف نتغنضى بهضا وبعبقريتهضا ولكننضا علضى الصضعيد

 العملي ل نستعمل إل أقلها ولفئة مختصة، أم ننزلها من الرف ليستخدمها العرب كلهم

في حياتهم!؟

 إن المشضكلة ليسضت مضع النضص، وليسضت مضع النحضاة المتقضدمين أو المتضأخرين فضي عهضود

 النحدار، إنما المشكلة تكمن في القواعد المعاصرة التي سادت فيها المدرسة البصرية

 ومنهضج ابضن هشضام سضواء علضى صضعيد النحضو العضام، أو النحضو التعليمضي فضي المضدارس

 والجامعضضات، وقضضد ُأريضضد لهضضا أن تكضضون فضضوق النضضص، ممضضا أدى إلضضى تعميضضق الهضضوة وتجضضذر

المشكلة! 

 إن بعضث الحيضاة فضي القواعضد لتناسضب وعينضا ومفاهيمنضا الثقافيضة، يتطلضب إعادتهضا إلضى

حجمها الطبيعي كوسيلة لبناء النسق المفهوم والواضح والمعبر عن تفكيرنا ومشاعرنا. 

***

 لقضد تعضالت أصضوات متعضددة التجاهضات والنوايضا منضذ عصضر النهضضة مناديضة بالتحضديث. فكضم

 )، وجدالت طالت، وفي النهاية طوي المر ولم يحدث أي شيء4من مشاريع طرحت (

 علضى الرغضم مضن قناعضة الكضثيرين بضضرورة التحضديث، وبقيضت الضمور علضى مضا هضي عليضه،

واستمرت غربة العربي عن قواعده. 
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لكن تلك السجالت والصراعات انتهت إلى إنجازات عظيمة وهي: 

).5- تثبيت العربية الفصحى السهلة، ورفض اللهجة المحكية كبديل للفصحى (1

- تثبيت الحرف العربي، ورفض استخدام الحرف اللتيني.2

- قبول أساليب التعبير الحديثة والمختلفة عن أساليب الجداد.3

 وتلضك النجضازات أنهضت أطروحضات الصضلحيين الضذين ارتبطضوا بالسضتعمار الغربضي أو كضانوا

أسرى عقد النقص تجاهه!

***

 لقضد ظضن الغيضورون قضديمًا أن حضل الصضعوبات يكمضن فضي التوضضيح والشضرح، وآخضرون ظنضوا

 الحل في اليجاز والختصار، فتكّون في النهاية جبل من المتون والشروحات والحواشي

المكررة التي ورثناه شاكرين!

 وفضضي العصضضر الحضضديث ظضضن بعضضض الغيضضورين أن الحضضل فضضي تيسضضير (تسضضهيل، تبسضضيط)

 المعلومات واختصار ما أمكن منها، أو بابتكارات جديدة في التبويب أو الخراج أو الرسوم

 والجضداول، وآخضرون ظنضوا الحضل تحميضل العربضي كتضاب القواعضد مضن المهضد إلضى اللحضد! وقضد

 أخفقضضت فضضي النهايضضة كضضل محضضاولت تعليضضم القواعضضد لغيضضر المختضضص، وهيهضضات أن يتقنهضضا

 المختص كما أتقنها سيبويه وابن جني والسيوطي.. ولو نجح في ذلك لوجد من يخطئه

كما ُخطئ سيبويه نفسه والكسائي وابن جني والزمخشري وابن مالك..!

فالظنون تلك وهم وخداع للذات أو للخرين، أو للثنين معًا.

 لقد أتخمت المكتبة العربية قديمًا وحديثًا بكتب النحو ولم تحل المعضلة العويصة، وما

 زلنضا نضرى المزيضد مضن الكتضب تطضرح فضي السضواق، وتحمضل معهضا الجملضة التقليديضة الضتي

 يدعي فيها المؤلف أن الكتب صعبة وعسيرة المنال، وأنه اكتشف أسباب انصراف الناس

 عضن القواعضد، فوضضع لهضم مضا يعيضدهم إلضى واحتهضا ويحببهضم إليهضا، فشخصضه الكريضم كمضا

 يدعي كتب أفضل مما كتبه الجميع ليحل الشكاليات والصعاب. أو يدعي أنه سد ثغرات

 سها عنها غيره، وما كتابه إل إضافة إلى الركام ولم يغير شيئًا؛ فهو قد يهمل قضايا أو

 يختصضر أخضرى أو يتجضرأ فيغلضب رأيضًا علضى آخضر أو يتسضاهل فضي قضضية مضا.. وهضو يضذكرنا

 بأسضضاليب القضضدماء؛ فالكضضاتب وحيضضد دهضضره وفريضضد عصضضره، ومنهضضم مضضن يتعضضوذ مضضن حسضضد

 الحاسضضدين؛ فقضضد جضضاء فضضي مقدمضضة حاشضضية الخضضضري: (فجضضاءت بعضضون ال ضضحاشضضية ل

كالحواشي، أعيذها بال الحفيظ من كل حاسد وواش).. 

 وعلى الرغم من كل تلك المحاولت لم يتقّوم الخطأ، فكم كتاٍب كتب منذ القديم وعلى

)! 6امتداد العصور وحتى عصرنا عن لحن الناس وتصويب أخطائهم بل وأخطاء العلماء (

 إن دوران النحضاة القضدماء فضي دوامضة الشضرح وشضرح الشضرح فالختصضار والنظضم، ومضن ثضم

 دوران نحضاة العصضر الحضديث فضي دوامضة تسضهيل السضلوب واختصضار المعلومضات واسضتخدام

 الجداول.. لم يفد شيئًا، وأخفق الجميع في حل المشكلة لن حلولهم بقيت تدور في
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 إطار الشكل والجزئيات ولضم تمضس جوهر الموضضوع، ولضم يؤد صنيعهم إل إلضى زيادة الكم

القائم على التكرير الممل، والتكرير لن يؤدي إلى أي تحول نوعي! 

 كما أن الملحظات المتفرقة التي تطرح هنا أو هناك مطالبة بالتطوير لم تؤد إلى نتيجة

 لضن المحضافظين المتزمضتين وضضعوا محضاولت التطضوير كلهضا فضي سضلة واحضدة مضدعين بضأن

 الهدف منها الهجوم على الدين! وبعض المعتدلين يدعي أن الظروف تتطلب اللجوء إلى

 حصن اللغة وحمايتها من الهجمة الشرسة للستعمار ومشاريعه المتنوعة والمشبوهة،

 متجضضاهًل أن مجضضامع اللغضضة العربيضضة تقضضر بوجضضود مشضضكلت وصضضعوبات فضضي القواعضضد، ولهضضا

 مسضاهماتها المحضدودة فضي تسضهيل بعضضها، ولكنهضا لضم تقضدم حلضوًل جذريضة لنهضا منهجيضًا

 دورته المصري في حصرت مهمتها في تيسير اللغة وقواعدها، فقرار مجمع اللغة العربية

 الحاديضة عشضرة يضذكر أن: (كضل رأي يضؤدي إلضى تغييضر فضي جضوهر اللغضة وأوضضاعها العامضة ل

تنظر إليه اللجنة، لن مهمتها تيسير القواعد)!

***

وبعضهم ما زال يردد: العودة إلى السليقة!

 قضال قطضرب: (دخضل الفضّراء علضى الرشضيد فتكلضم بكلم لحضن فيضه مضرات، فقضال جعفضر بضن

 يحيى البرمكي: إنه قد لحن يا أمير المؤمنين، فقال الرشيد للفراء: أتلحن؟ فقال الفراء:

 يا أمير المؤمنين إن طباع أهل البدو العراب، وطباع أهل الحضر اللحن، فإذا تحفظت لم

).7ألحن، وإذا رجعت إلى الطبع لحنت، فاستحسن الرشيد قوله) (

 ليضس الفضراء وحضده كضان يلحضن فضي عصضور الفصضاحة، فقضد تضداولت كتضب الضتراث أن اللحضن

 والخطأ كانا في الجاهلية وفي صدر السلم وبعده فقد جاء في المزهر للسيوطي أن

 اللحضن ظهضر فضي كلم المضوالي والمتعربيضن فضي تلضك العصضور وأن رجًل لحضن فضي حضضرة

 الرسول فقال: (أرشدوا أخاكم فقد ضل). كما ينسب إلى الخليفة عمر بن الخطاب أنه

 أمر أبا موسى الشعري أن يضرب كاتبه سوطًا لنه لحن، والحجاج المشهور بالفصاحة

 كان يلحن، وعبد الملك بن مروان كان يلحن وقد ورد: (قيل لعبد الملك بن مروان أسرع

 ). والوليد بن عبد الملك8إليك الشيب، فقال شيبني كثرة ارتقاء المنبر ومخافة اللحن) (

اشتهر بكثرة اللحن، وقد تحدث الجاحظ عن بعض أخبار من لحن من البلغاء والفصحاء (

9 .(

أليس بعضنا بحاجة إلى فهم معنى السليقة/ الفطرة/ الطبيعة؟! 

 الفراء الموسوعة من الئمة العلم في النحو واللغة، وهو المكمل لبناء مدرسة الكوفة

التي أسسها أستاذه الكسائي، وجوابه للرشيد يشرح معنى السليقة ويوضحها! 

 فالسضضليقة تكضضون عنضضدما ينشضضأ الطفضضل فضضي بيئة مغلقضضة ومعزولضضة يتكلضضم فيهضضا الضضبوان

ى تضوجه الطفضل يسضمع الفصضحى فقضط: فضي السضرة والحضارة والمدرسضة  الفصضحى، وأّن

 والقريضة والمدينضة وكضذلك وسضائل الضعلم.. عنضدها سيكتسضب اللغضة الفصضحى ويتكلمهضا
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 سليقة كبنية وتركيب لنها اللغة الوحيدة التي يسمعها فيتلقاها ويحفظها نتيجة التداول

 والممارسة.. أما الكتفاء بتعلم الفصحى من مصدر واحد فهو لن يخلق أية سليقة ما،

 ومضن يظضن غيضر ذلضك فهضو يزيضف الحقيقضة، لضن الطفضل سضيحفظ لهجضتين للغضة الواحضدة:

 المحكيضضة والفصضضحى المبسضضطة، والضضتي سضضتجعله إن تكلمهضضا فضضي غيضضر موضضضعها عرضضضة

للسخرية والستهزاء! 

 لقضضد تحضضدث ابضضن خلضضدون عضضن تلضضك السضضليقة فقضضال بضضأن السضضليقة اكتسضضاب ومعايشضضة

مستمرة للفصحى أنى توجه العربي في بيئته كلها:

 (فضالمتكلم مضن العضرب حيضن كضانت ملكتضه اللغضة العربيضة موجضودة فيهضم يسضمع كلم أهضل

 جيلضه وأسضاليبهم فضي مخاطبضاتهم وكيفيضة تعضبيرهم عضن مقاصضدهم كمضا يسضمع الصضبي

 (.. ثم ل يزال سماعهم لذلك يتجدد في كلاستعمال المفردات في معانيها فيلقنها..)، 

 لحظضة ومضن كضل متكلضم واسضتعماله يتكضرر إلضى أن يصضير ذلضك ملكضة وصضفة راسضخة ويكضون

 كأحضدهم. هكضذا تصضيرت اللسضن واللغضات مضن جيضل إلضى جيضل وتعلمهضا العجضم والطفضال،

 وهضذا هضو معنضى مضا تقضوله العامضة مضن أن اللغضة للعضرب بضالطبع؛ أي بالملكضة الضولى الضتي

 أخذت عنهم ولم يأخذوها عن غيرهم. ثم إنه لما فسدت هذه الملكة لمضر بمخالطتهم

 العضاجم، وسضبب فسضادها أن الناشضئ مضن الجيضل صضار يسضمع فضي العبضارة عضن المقاصضد

 كيفيات أخرى غير الكيفيات التي كانت للعرب فيعبر بها عن مقصوده لكثرة المخالطين

 للعرب من غيرهم، ويسمع كيفيات العرب أيضًا فاختلط عليه المر وأخذ من هذه وهذه

).  10فاستحدث ملكة وكانت ناقصة عن الولى وهذا معنى فساد اللسان العربي) (

 وفسضاد اللغضة فضي عصضر ابضن خلضدون ومضا آلضت إليضه ومضا قضدمه مضن حلضول، ل يختلضف عمضا

يطرحه الغيورون أصحاب السليقة في عصرنا:

 (اعلم أن ملكة اللسان المضري لهذا العهد قد ذهبت وفسدت. ولغة أهل الجيل كلهم

 مغايرة للغة مضر التي نزل بها القرآن، وإنما هي لغة أخرى من امتزاج العجمة بها كما

 قضدمناه، إل أن اللغضات لمضا كضانت ملكضات كمضا مضر كضان تعلمهضا ممكنضًا شضأن سضائر الملكضات.

 ووجضه التعليضم لمضن يبتغضي هضذه الملكضة ويضروم تحصضيلها أن يأخضذ نفسضه بحفضظ كلمهضم

 القضديم الجضاري علضى أسضاليبهم مضن القضرآن والحضديث وكلم السضلف ومخاطبضات فحضول

 العرب في أسجاعهم وأشعارهم وكلمات المولدين أيضًا في سائر فنونهم، حتى يتنزل

 لكضثرة حفظضه لكلمهضم مضن المنظضوم والمنثضور منزلضة مضن نشضأ بينهضم ولقضن العبضارة عضن

 المقاصد منهم. ثم يتصرف بعد ذلك في التعبير عما في ضميره على حسب عباراتهم

 وتضأليف كلمضاتهم، ومضا وعضاه وحفظضه مضن أسضاليبهم وترتيضب ألفضاظهم فتحصضل لضه هضذه

 الملكضة بهضذا الحفضظ والسضتعمال ويضزداد بكثرتهمضا رسضوخًا وقضوة، ويحتضاج مضع ذلضك إلضى

 سلمة الطبع والتفهم الحسن لمنازع العرب وأساليبهم في التراكيب ومراعاة التطبيق

 بينها وبين مقتضيات الحوال والذوق يشهد بذلك وهو ينشأ ما بين هذه الملكة والطبع
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 السضليم فيهمضا كمضا نضذكر، وعلضى قضدر المحفضوظ وكضثرة السضتعمال تكضون جضودة المقضول

).11المصنوع نظمًا ونثرًا) (

 لقد شاع اللحن في بيئة فصيحة نتيجة الختلط بالعاجم كما ذكرت كتب التراث، وهذا

 أن من يريد تحصيل لغة العرب الفصحى، عليه أل يختلط بغير الفصحاء من العربيعني 

 يفسضد مضا تعلمضهلضن الختلط والنفتضاح سضيؤدي إلضى اللحضن ووأن يبتعضد عضن الجضانب، 

فيذهب تعبه أدراج الرياح!!

 الجضداد لضم يسضتطيعوا تحقيضق العزلضة ول منضع تفشضي اللحضن، ول يمكضن أن يتحقضق ذلضك

 فضضي عصضضرنا، فالعزلضضة مسضضتحيلة فضضي عضضالم تعضضدد وسضضائل التصضضال والضضعلم وتخمضضة

 المعلومات، في عالم الكمبيوتر والنترنت والفضائيات، في عالم صار فيه الكون كله قرية!

 والعربضضي المعاصضضر ل يتلقضضى الفصضضحى مضضن بيئتضضه كلهضضا، ول يمارسضضها فضضي أي مكضضان،

 والمجتمع العربي منفتح على العالم كله، وتطحنه أمية القراءة والكتابة، وأمية المثقف،

 وجهضضل المتفاصضضح، ونضدرة المختصضضين المتمكنيضضن.. فالوضضضع أعقضضد بكضضثير ممضضا كضضان عليضضه

أجدادنا حين شاع اللحن بينهم!

 مضا أشضّدوإذا مضا كضانت حكايضة أبضي السضود الضدؤلي مضع ابنتضه حضول مضا أجملَض السضماَء أو 

):13)، فهي تتضمن نقطتين سيئتين (12، السبب في بدء تأليف النحو (الحر

 - إذا كضانت ابنضة أبضي السضود الضدؤلي ل تسضتطيع تمييضز التعجضب مضن السضتفهام فضي1

 عصر البلغة والفصاحة وفي بيت أبيها وما أدراك من هو، فهذا يعني أن إتقان الحركات

العرابية أمر مستحيل، فلم العتب واللوم!؟

 - خضالطت ابنضة الضدؤلي العجضم فأفسضدت سضليقتها! فضإذا مضا كضانت اللغضة ستفسضد لضي2

 اختلط بلغضة أخضرى فمعنضى ذلضك أنهضا لغضة هشضة، لضنه ل توجضد لغضة فضي العضالم تفسضد إذا

اختلطت بغيرها من اللغات! 

 السليقة لم ولنفإن اللغة العربية ليست هشة، ولكن الحركة العرابية هي الهشة؛ 

 تعصم من الوقوع في خطأ تبدل حركة الحرف الصحيح الخر. ومعظم اللحن يتعلق بتلك

الحركة وأقله في حركات بنية الكلمة والتركيب. 

 )؛ فمنذ أن14ويأتي بعد هذا كله من يدعي أن الخلل في الناس، وادعاؤه تجن وجهل (

 كانت القواعد وكان (الكتاب) لسيبويه، وعلى امتداد أكثر من ألف سنة وحتى الن، لم

 تحل مشكلة النحو والحركة العرابية مع النسان العربي، وبقي اللحن في تلك العصور

 المتربعضة علضى عضرش الحضضارة وأوج أيضام مجضد الفصضحى والفصضاحة. والمعانضاة المحضدودة

 فضي تلضك العصضور وقبلهضا ازدادت وتفضاقمت فيمضا بعضد، ووصضلت إلضى أوجهضا فضي عصضر ابضن

خلدون، واستمرت في التصاعد حتى عصرنا. 
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 فإذا لم يستطع العرب عبر التاريخ اللتزام التام بالعراب/ الحركة، فمعنى ذلك أن هناك

 خلًل فضي قسضم مضن قواعضد اللغضة وفضي تلضك الحركضة العرابيضة المتبدلضة باسضتمرار، وليضس

في مليين العرب أصحاب الضاد، فلم نريد تحميل وزر ذلك، من ل ذنب لهم أبدًا؟ 

 وهل سنبقى نألم على وضع الفصحى كما تألم نحاة الماضي على أخطاء ما يسمونه

 العامضة وحضتى الخاصضة مضن العلمضاء فضي عصضورهم، ونكيضل التهامضات جزافضًا، أو نبحضث عضن

الحل الجذري؟

 إن لغضة العضرب وقواعضدها لملييضن العضرب، وليسضت طبقيضة للنخبضة الخاصضة، فل شضيء

 اسمه قواعد الخاصة الرستقراطية. وكم ممن عل صوته دفاعًا عن الفصحى وقواعدها

 فضضي عصضضرنا، هضضو نفسضضه، ل يسضضتخدم الفصضضحى الشضضفوية وقواعضضدها إل فضضي بعضضض

المناسبات الستعراضية، وكأنما اللغة وقواعدها طقوس لها أوقاتها!

 ولضو اسضتمعنا فضي عصضرنا إلضى فصضيح متقضن للقواعضد فهضو ل يخطضئ فضي تنظيضم نسضقه

 ودقتضه ووضضوحه ويسضتطيع أن يوصضل رسضالته أو خطضابه إلضى المتلقضي، ولكنضه علضى صضعيد

 الحركضة العرابيضة فيمضا لضو أسضرع فضي كلمضه فسضيقع فضي الخطضأ الضعرابي لضن القواعضد

 علمتضه الصضنعة وليضس السضليقة، لضذلك يكضثر مضن تسضكين أواخضر الكلمضات. وقضد لحظنضا أن

 كثيرًا من الختصاصيين ممن يتكلمون في المحاضرات أو الندوات أو اللقاءات أو الدروس

 الضتي تتطلضب مظهضر الفصضاحة، يتكلمضون ببطضء وبجمضل قصضيرة، فيظضن المسضتمع أن البطضء

 وقصر الجمل وقار، بينما هو حرص من المتكلم ليتمكن من متابعة الحركة العرابية لنه

 لو أسرع لما استطاع ضبطها، وكذلك فيما لو استخدم جمًل طويلة في نسقه فقد يصل

 إلى كلمة فيتوقف حائرًا من حركتها؛ فيستعيد الجملة في ذهنه من بدايتها ليقدر حركة

 تلضضك الكلمضضة، ثضضم يتضضابع.. وذاك يعنضضي أن القواعضضد الضضتي تنظضضم النسضضق شضضيء والحركضضة

العرابية المتغيرة شيء آخر!

***

 إن التعقيضد المرهضق والتفتضق فضي مهضارات التعضدادات والتضأويلت والحتمضالت، جعضل كضل

قاعدة قاعدات؛ فالجزئية صارت قاعدة، والستثناء فّرخ قاعدة ابتعدت عن القاعدة الم! 

 )، وإلضى سضاحة منضاظرات وسضجالت15والضترف النحضوي حضّول النحضو إلضى أحجيضات وألغضاز (

 اسضتمرت حضتى عصضور النحضدار - وهضي تشضبه المنضاظرات الضتي كضانت تضدور بيضن علمضاء

يام الخليفة الواثق،  الكلم والفقضه- كمناظرات الكسائي أمام هارون الرشيد، والمازني أ

  أبضو عثمضان المضازني بحسضرة: (دخلضت بغضداد فضألقيت علضي مسضائل فكنضت أجيضبوقضد قضال

فيها على مذهبي ويخطئونني على مذاهبهم).

 إل أن منضاظرة الكسضائي وسضيبويه فضي المسضألة الزنبوريضة تضبين أن المماحكضة هضدفها

لوزير يحيى بن  التفوق على الخصم وكسب السبق ل الوصول إلى الحقيقة، وقد قال ا
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 خالد في نهاية تلك المناظرة: (قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن ذا يحكم بينكما؟)

)16.(

 وكضل ذلك حول القواعد إلضى ركام ضخم ومتنضاقض ل يسمن ول يغني من جضوع.. وينفر

منه كل ذي عقل سليم! 

***

 لضمان حفظ اللغة وسلمتها حدد العلماء الخذ من البوادي حتى القرن الرابع الهجري

 ومضضن الحضضضر حضضتى القضضرن الثضضاني، وعلضضى ذاك السضضاس دونضضت اللغضضة وحفظضضت، ولكنهضضا

حفظت أيضًا إلى جانب ذلك الشاذ والنادر والمولد.. 

 وكضضان الشضضاعر يرمضضي كلمتضضه ويمضضضي والنحضضاة يلهثضضون بحثضضًا عضضن مصضضدرها إن لفتضضت

 أسضماعهم أو عضن مسضوغات رفعضه لهضا أو نصضبها المخضالف لتعريفضاتهم الصضارمة، فضإن لضم

 يجدوا - وهم مضطرون لقبول كلمه لنه من أمة ما قبل قفل أبواب المعصومين– ادعوا

)!17بأنه يجوز للشاعر ما ل يجوز لغيره، ومن حقه خرق القوانين (

 فالنحضاة يثبتضون الخطضأ بنضاء علضى القاعضدة، ولكنهضم يغضضون الطضرف للضضرورة الشضعرية أو

القول بأنه شاذ، بدًل من إعادة النظر في القاعدة نفسها! 

 وبعضد الحظضر الضذي فرضضه النحضاة الضوائل علضى الشضعراء المتضأخرين، عضاد فطاحضل الشضعر

 المتضأخر عضن زمضن الستشضهاد كضأبي تمضام والبحضتري والمعضري والمتنضبي والحمضداني..

 ليشضغلوا النحضاة فيمضا بعضد؛ فقضد استشضهد ابضن هشضام بضالمتنبي، واستشضهد السضيوطي

 بضالمعري.. ولضم يبضق شضعر طرفضة أو جريضر والفضرزدق متفضردًا فضي عربيتضه بعيضدًا عضن شضعر

المتنبي.. ولكن ذلك لم يؤد إلى إعادة النظر في القواعد!

 إن إغلق باب الستشهاد ورفض استيعاب الخروقات قاعديًا هو رفض للجتهاد والبداع

 وجمود أمام التقعيد، وهو من أسباب النحدار. والجداد لم يتحدثوا عن كل شيء، وقد

قال الجاحظ ما على الناس شيء أضر من قولهم: ما ترك الول للخر شيئًا!

 لضذلك يجضب أن يسضتمر الجتهضاد والستشضهاد، وذاك يعنضي قبضول نصضوص الشضعراء الكبضار

 والمبضدعين فضي العصضضر الحضديث كشضضوقي وحضافظ إبراهيضم والجضضواهري وجضبران ونعيمضة

 ومطضضران والخطضضل الصضضغير والسضضياب.. أليضضس أولئك عربضضًا، وقضد طضضوروا السضاليب والصضضور

 الرائعضضة، فمضضن حقهضضم علضضى اللغضضة وقواعضضدها أن تشضضرع الضضبواب لهضضم ولكضضل المجضضددين

والمبدعين.

 ويجضب قلضب المعادلضة فضالنص فضوق القاعضدة، لضن النضص هضو الحيضاة والقاعضدة تسضتمد مضن

الحياة المستمرة فهي تابعة، فإن لم تبق كذلك تصير قيدًا لنها تحّول الصل إلى فرع!

***
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 . ولكنفرض علينا احترامهم وتقديرهميما أنجزه العلماء عبر التاريخ من جهود جبارة إن 

 التقدير الحقيقي أن نأخذ منهم جميعًا ما يناسبنا وأن نبتعد عن التبعية العمياء لقسم

منهم إلى البد!

 وصراع ولعل الخلفات بين النحويين ، أنفسهم لم يقبلوا من بعضهم كل شيءفالجداد

الراء المتعارضة في ساحة النحو خير دليل على ذلك. 

 وهذا الوضع يجرنا إلى الحديث عن التراث كله؛ فالجداد ليسوا معصومين عن الخطأ،

 وليس كل ما قالوه يصلح لنا. والتراث فيه الصواب والخطأ، وفيه الجيد والسيئ، وما النحو

إل جزء من ذاك التراث!

 صضحيح بضأن المدرسضة البصضرية قضامت علضى السضتقراء والقيضاس، ولكنهضا اقتصضرت علضى

 لهجضات معضدودة اعتمضدتها؛ فالسضتقراء كضان مجحفضًا وناقصضًا لضنه اسضتبعد لهجضات أخضرى

 فصضيحة. كمضا أن اللهجضات الضتي قبلهضا البصضريون ليسضت مطلقضة، فضإن كضانت كضذلك فقضد

 منحضت شضهادة ميتافيزيقيضة مقدسضة، وهضذا الضمر غيضر مقبضول. ومضن المعضروف أن سضيبويه

بنى بعض آرائه على عشرات البيات التي لم يجد الدارسون أصًل لها! 

 إن كضثيرًا مضن الشضعار الشضواهد اختلقضت علضى لسضان الكضثيرين لضدعم قاعضدة نحويضة، وإذا

 مضا تتبعنضا نحضل الشضعر الجضاهلي نجضد أن أحضد دوافعضه دعضم قاعضدة نحويضة، أو نقضض قاعضدة

عند آخرين، والكذب سمة كبار رواة الشعار كحماد الراوية وخلف الحمر! 

 وتشضدد بعضض النحضاة فضي عصضرنا لصضالح البصضريين ل معنضى لضه سضوى التعقيضد، فل يجضوز

لهم أن يدينوا أحدًا إن استخدم أية لهجة سهلة وردت عن العرب. 

 إن فرض رؤية أحادية على التراث بل والتاريخ أيضًا، فيه خداع للعربي وتشويه للتراث.

فقراءة التراث يجب أن تكون علمية وموضوعية لتصل إلى نتائج منصفة وعادلة.

 ومن حق النحاة المعاصرين أن تكون لهم اجتهاداتهم في اللغة والقواعد وفي كل قضايا

 الحيضاة كمضا كضانت للمتقضدمين والمتضأخرين. لكضن مضن النضادر فضي عصضرنا أن نجضد نحويضًا لضه

 اجتهضاده، فواحضدهم ينقضل لضك آراء أعلم النحضاة قضال فلن وفلن.. علضى مضا فضي تلضك الضراء

 من تناقضات ويختمها بض "وال أعلم". وكلهم يبدأ كتابه بأنه مقلد وليس بمبتدع وكأنما

البداع عار! 

 إن التقليد شيء والبداع شيء آخر، وتعصب النحاة للتقليد الحادي خاطئ لنه يغلق

دروبًا كثيرة سهلة، ويحجب حقيقة ما قدمه الجداد من فسيفساء جميلة. 

 ولضو دققنضا النظضر فضي تراثنضا لوجضدنا أن القضدامى كضانوا أكضثر انفتاحضًا ووعيضًا مضن كضثيرين فضي

 عصرنا، فقد عاشوا إلى جانب بعضهم واستوعبوا الراء المتناقضة والختلفات بل عدوا

اختلف العلماء والئمة وتعدد الراء رحمة للمة!
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 ولضم يفضرض أحضد رأيضه النحضوي علضى الضخرين بضل تركضوا للعربضي حريضة الختيضار مضن بحضر

 التنضوع، فالتعضدد هضو التسضامح والمرونضة والتسضهيل. وكضان العربضي يتبنضى مضا شضاء مضن

المذاهب النحوية الكثيرة والغنية والمتنوعة.. 

 وفضي الضتراث قواعضد كضثيرة سضهلة ولضو أخضذنا مثًل واحضدًا وهضو مضا الحجازيضة فهضي عاملضة

 بلهجة الحجاز وتسمى ما الحجازية بينما لهجة تميم المعترف بها ل تعملها، يقول ابن

 جنضضي: (اعلضضم أن سضضعة القيضضاس تبيضضح لهضضم ذلضضك ول تحظضضره عليهضضم، أل تضضرى أن لغضضة

 التميمييضن فضي تضرك إعمضال مضا يقبلهضا القيضاس، ولغضة الحجضازيين فضي إعمالهضا كضذلك؛ لضن

 لكضل واحضد مضن القضومين ضضربًا مضن القيضاس يؤخضذ بضه ويخلضد إلضى مثلضه، وليضس لضك أن تضرد

 إحدى اللغتين بصاحبتها لنها ليست أحق بذلك من رسيلتها، لكن غاية ما لك في ذلك

 أن تتخيضر إحضداهما فتقويهضا علضى أختهضا وتعتقضد أن أقضوى القياسضين أقبضل لهضا وأشضد أنسضًا

).18بها) (

 فما أداة نافية، وما بعدها مبتدأ وخبر. والمر ذاك لن يغير بنية الجملة ول معناها، ولكنه

 يحد من تغير الحركة، فيريح أجيالنا من عبء شروط عمل ما عمل ليس ويخفف جزئية

).19من كم القواعد.. وقس على ذلك الدوات الكثيرة (

 وهنا لن نحتاج إلى إعادة كتابة التراث كما ادعى بعضهم في حال تطوير القواعد، لن

 مضا الحجازيضة مثًل وردت عاملضة وغيضر عاملضة فضي القضرآن. فتغييضر حركضة مضا لضن يضؤثر علضى

 المعنضى ولضن يقطضع صضلتنا بضالتراث، لضنه مسضتمد مضن الضتراث نفسضه. والقضضية أننضا اخترنضا

لهجة سهلة لجداد لنا وفضلناها على لهجة أخرى لجداد لنا آخرين، وكلتاهما فصيحة.

 إن النحضاة المعاصضرين لضم يختضاروا السضهل مضن المضدارس والمضذاهب والتجاهضات، لضن

 عمليضة الختيضار تحتضاج إلضى جهضد، بينمضا المدرسضة البصضرية جضاهزة ومضا عليهضم إل إعضادة

كتابة نحوها بأسلوب معاصر وتنصيبها على عرش النحو في عصرنا!

 لقد كانت للنحاة ظروفهم الذاتية والموضوعية فلم يمتلكوا الرؤية والقدرة على البداع

 لتجديضد النحضو العربضي وتطضويره كمضا امتلكضه أجضدادنا مثضل قطضرب والفضراء وابضن جنضي وابضن

 مضاء القرطبي.. ولكن ما ظروفنا في القرن الحادي والعشرين التي تحول دون التطوير

والتحديث الحقيقي؟! 

***

هناك موقفان ل ثالث لهما:

 - اليمضان بضأن القواعضد وسضيلة للضتركيب الصضحيح وليسضت غايضة، وهضذا يفضرض علينضا بنضاء1

 القواعضد السضهلة حضتى يسضتطيع كضل عربضي أن يتعلمهضا بسضهولة، وأن يطبقهضا بسضهولة.

والنتيجة زوال النفصام بين حب العربية، وقواعدها.
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 المكضابرة والتشضنج، والتمسضك بالقواعضد البصضرية. فيبقضى الضدوران فضي حلقضة مفرغضة- 2

 وتستمر المعاناة إلى ما ل نهاية. والنتيجة ديمومة الحالة الفصامية بين حب اللغة وكره

قواعدها والنفور منها. 

 )20ومضن البضديهي أن الموقضف الضول هضو الصضحيح، لضذلك يجضب أن نضدرس اللهجضات كلهضا (

 والقضراءات القرآنيضة وآراء الجضداد المتنوعضة والتجاهضات المختلفضة.. واختيضار مضا اتسضم منهضا

بالمرونة والتساهل واليسر والسهولة، لبناء قواعد جديدة وحديثة. 

 فالتحضديث تفكيضك لبنضاء النحضو التقليضدي وإعضادة بنضائه مضن جديضد، وهضذا البنضاء أشضبه بضولدة

 جديضدة ولكضن الوليضد ابضن الضتراث نفسضه، فهضو وإن ولضد مضن القضديم إل أن لضه خصوصضيته

وهويته أي كينونته التي تناسبه.

***
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هوامش الفصل الول

) راجع بحث المنهج.1(

) راجع بحث الملء.2(

" في بحث المنهج.3) راجع الهامش "3(

 ) لقضد طضرح كضثيرون إصضلح القواعضد قضديمًا وحضديثًا: فقضديمًا دعضا ابضن رشضد إلضى إعضادة4(

 العلل الثوانيو نظرية العامل صياغة النحو منهجيًا، كما دعا ابن مضاء القرطبي إلى إلغاء

 والتقضدير والتأويضل.. وكضان لبعضض النحضاة وجهضات نظضر متقدمضة علضى ، والقيضاس،والثضوالث

عصرهم..

 ومنضذ القضرن الماضضي وحضتى الضن تضوالت الضدعوات للتجديضد فسضاطع الحصضري أبضو القوميضة

 العربيضة دعضا إلضى الفصضحى المعتدلضة فضي كتضابه (اللغضة والضدب وعلقتهمضا بالقوميضة – ص

 قاسم وما بعد). و80)، وانتقد قواعد اللغة ودعا إلى إصلحها (المصدر السابق - ص 42

 أميضضن وآخضضرون دعضضوا إلضضى تسضضكين أواخضضر الكلمضضات.. ومنهضضم مضضن دعضضا إلضضى إلغضضاء بعضضض

 موضضضوعات النحضضو والصضضرف مثضضل الممنضضوع مضضن الصضضرف ونضضون التوكيضضد، والتصضضغير وجمضضوع

 التكسضير والكتفضاء بضالجمع بالضلف والتضاء لغيضر المضذكر السضالم، والكتفضاء بحالضة واحضدة فضي

 المثنى وجمع المذكر السالم.. وإلغاء نون النسوة واللف الفارقة ومطابقة العدد للمعدود

 في التذكير والتأنيث..

 والعليلضي قضدم رؤى لتطضوير بعضض قضضايا الصضرف فضي كتضابه (مقدمضة لضدرس لغضة العضرب).

 ) و(النحضو الضوافي)، طضرحاللغضة والنحضو بيضن القضديم والحضديثوعبضاس حسضن فضي كتضابيه (

 مسائل تجديدية كرفضه المبالغة في التعليلت النحوية التي أقحمت الفلسفة والمنطق

 كتاب ابنتحقيقه لبدءًا من مقدمة طرح د. شوقي ضيف آراء كثيرة للتطوير في النحو.. و

 مضضاء القرطضبي (الضرد علضى النحضاة)، وانتهضاء بكتضابه (تجديضد النحضو)، وقضدم لمجمضع اللغضة

  الضدكتور شضوقي ضضيف بحثضًا إلضى مضؤتمر المجمضعالعربيضة فضي مصضر اقتراحضات كضثيرة: (قضدم

 فضي الضدورة الثالثضة والضربعين بعنضوان "تيسضير النحضو" فأحضاله المضؤتمر علضى لجنضة الصضول.

 يعتمضد البحضث المقضدم أمضام اللجنضة فضي تحقيضق هضدفه مضن التيسضير علضى أربعضة أسضس

 هي: الساس الول: إعادة تنسيق أبواب النحو: ومن المقترحات التي قدمها في هذا

 - حذف البواب الخاصة بكان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وما، ول، ولت، العاملت1المجال: 

 عمضل ليضس، ول النافيضة للجنضس، وظضن وأخواتهضا، وأعلضم وأرى، مضن بضاب المبتضدأ والخضبر،

 ودراسضتها فضي أبضواب أخضرى أكضثر مناسضبة لموضضوعها، فتضدرس كضان مثًل فضي بضاب الحضال،

 - إلغضضاء بضضاب التنضضازع2ويعضضرب السضضم المرفضضوع بعضضدها فضضاعًل، والسضضم المنصضضوب حضضاًل. 

 والشتغال. الساس الثاني: إلغاء العراب التقديري والمحلي. ومن مقترحاته في هذا

 - ل يقضدر للظضرف أو للجضار والمجضرور متعلضق عضام..).. (إخضراج صضور السضتثناء1المجضال: 
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ّرع مضن بضاب السضتثناء، لنهضا مضن صضور القصضر... السضتغناء عضن إعضراب أدوات الشضرط  الُمَف

 وإعضراب كضم السضتفهامية والخبريضة.. إلضخ).. (موقضع مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر علضى

شبكة النترنت).

 كما ساهمت مجامع اللغة العربية في تسهيل بعض قضايا القواعد ومن القرارات التي

 تبناهضا مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر لتطضوير القواعضد: عضّد المطضرد كالقياسضي، والنسضبة

 إلضى صضيغة الجمضع، والشضتقاق مضن الجامضد كمكضبرت مضن الكضبريت.. وإلغضاء البدليضة فضي

 الستثناء التام المنفي، وتثبيت حالة واحدة وهي النصب، وإدخال أل على حرف النفي

 للدللضضة علضضى نفايضضة الشضضياء وتناثرهضضااللسضضلكي.. وقياسضضية بعضض الضضوزان مثضضل ُفعالضضة 

 وبقاياهضا كمضا جضاء فضي قضرار المجمضع: (درس المجمضع صضيغة ُفعالضة للدللضة علضى نفايضة

 الشضيء وبقاياه ومضا تنضاثر منضه، وتأسيسضًا علضى مضا سضجلته المعضاجم وكتضب اللغضة الضخرى

 مضن عشضرات اللفضاظ علضى هضذه الصضيغة بهضذه المعضاني، وعلضى مضا ذكضره اللغويضون مضن أن

 فَعالضة يدل على ُفضالة الشيء وما تحاّت منه وبقي بعد الفعضل - كما في ديضوان الدب

 وغيره- يجيز المجمع ما ينشأ من كلمات على صيغة ُفعالة بهذه المعاني، سواء ما كان

 منها في مصطلحات العلوم أم في ألفاظ الحضارة) (موقع مجمع اللغة العربية في مصر

على شبكة النترنت).

 راجع بعض آراء دعاة التجديد: (اللغة العربية) تحرير وتقديم محمد كامل الخطيب). (نحو

 عربيضة أفضضل) للجنيضدي خليفضة. (المعجضم العربضي الجديضد – المقدمضة) للهضادي العلضوي.

  الرفض التام لما في -جناية سيبويهد. تمام حسان. (اللغة العربية معناها ومبناها) لل(

 ..تحيضا اللغضة العربيضة(لشضريف الشوباشضي . وأخيضرًا كتضاب زكريضا أوزون) لالنحضو مضن أوهضام

 )..يسقط سيبويه

 ) استخدمنا مصطلح اللهجة المحكية بدًل من اللهجة العامية لنها تشير إلى مدلول5(

 سضيئ؛ فهنضاك لهجضة الخاصضة أو الخضواص وهضم مضن الطبقضة العليضا وتقابلهضا طبقضة سضفلى

 هي العامة والعوام والرعاع.. وهذا يتكرر دائمًا في الكتب التراثية، كما يتكرر في عصرنا

دون النتباه إلى المدلول.

 فيجضب حضذف تلضك الكلمضات المقيتضة، الضتي تعضبر عضن الرسضتقراطية النخبويضة اللغويضة

والنحوية المتعالية على الشعب! 

 كما أن بعض الدارسين يسمي اللهجة المحكية باللغة العامية، وهذا خطأ فهي لهجة

 وليسضت بلغضة، وقضد كضانوا قضديمًا يخلطضون أيضضًا بيضن اللغضة واللهجضة فيقولضون لغضة العامضة/

 العامية، كما كانوا يطلقون على اللهجات المختلفة للقبائل العربية تسمية خاطئة وهي

اللغات فيقولون لغة الحجاز ولغة تميم.. والصحيح أنها لهجات.

 ) هناك كتب كثيرة عالجت أخطاء النحو واللغة ومنذ أكثر من ألف سنة وحتى الن..6(

 وعلضى سضبيل المثضال: فضي القضرن الثضاني للهجضرة كتضاب الكسضائي (مضا تلحضن فيضه العضوام).

18

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 وفي القرن الثالث الهجري كتاب ابن خالويه (كتاب ليس) وكتاب (إصلح المنطق) لبن

 السضضكيت. وفضضي القضضرن الرابضضع الهجضضري تحضضدث ابضضن جنضضي عضضن أغلط العضضرب فضضي كتضضابه

  ومضا بعضد)282 ومضا بعضد)، وفضي الجضزء نفسضه (فضي الصضفحة 273 - ص 3(الخصضائص - ج 

 تحضدث عضن سضقطات العلمضاء. وفضي القضرن العاشضر الهجضري يلحضق السضيوطي فضي كتضابه

 (المزهضضر) أخطضضاء العامضضة والعلمضضاء.. وفضضي القضضرن العاشضضر أيضضضًا كتضضاب علضضي بضضن بضضالي

القسطنطيني (خير الكلم في التقصي عن أغلط العوام).. 

 وفضي العصضر الحضديث ظهضرت كتضب كضثيرة تحضت عنضوان قضل ول تقضل، وهضذا يجضوز وذاك ل

 يجضوز، وهضذا صضحيح وذاك خطضأ: (أزاهيضر الفصضحى) لعبضاس أبضو السضعود. (معجضم الخطضاء

 الشائعة) لمحمد العدناني.. والغريب في المر أن د. إبراهيم السامرائي فضي مقالة له

 في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق – الجزء الثاني – المجلد السادس والخمسون -

، تحدث عن أخطاء في المعجم المذكور! 1981نيسان 

 أحمضدول ).أبحضاث فضي قضضية الخطضأ وضضعف الطلبضة فضي اللغضة العربيضةولنهضاد موسضى (

 )..أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب والذاعيين (مختار عمر

 فضإلى مضتى سضنبقى فضي دوامضة تأليف كتضب ملحقضة النضاس (العامضة) الضالين، والسضيف

مصلت على لسانهم!؟

.177 - ص 6) ابن خلكان: وفيات العيان وأنباء أهل الزمان - ج 7(

. 48) أبو طاهر عبد الواحد بن عمر: أخبار النحويين – ص 8(

 وما بعد. 323 – ص 1) الجاحظ: البيان والتبيين – ج 9(

 والمقصضود بضاللحن فضي الجاهليضة وصضدر السضلم الخضروج عضن آليضة بنيضة النسضق، أو لفضظ

الحركة على غير السليقة المتعارف عليها! 

.555 - 554) مقدمة ابن خلدون: ص 10(

.559) المصدر السابق: ص 11(

 ) تضضاربت الضراء فضي كتضب الضتراث حضول نشضأة النحضو وهنضاك روايضات عديضدة ل توصضلنا12(

 إلضى الحقيقضة، فهضل المؤسضس هضو أبضو السضود الضدؤلي تلبيضة لطلضب الخليفضة عمضر بضن

 الخطضاب أو الخليفضة علضي بضن أبضي طضالب أو معاويضة أو زيضاد بضن أبيضه، أو لخطضأ وقعضت فيضه

 ابنتضه أو ابنضه أو بضدافع ذاتضي منضه.. وهضل تمضت بسضبب فسضاد اللغضة داخضل بيضت أولئك أم

نتيجة لحن ُسمع من العرب أو العاجم.. 

 وهنضاك حكايضة طريفضة تضدعي أن عليضًا كضان يشضيع جنضازة فسضأله أحضدهم مضن المتضوِفي؟

 فقال علي: ال! لن المفترض أن يسأل من المتوَفى "اسم المفعول". ويزعم الراوي أنه

 السضبب الضذي دفضع عليضًا لوضضع النحضو فضأمر أبضا السضود الضدؤلي بضذلك. راجضع كتضاب: (سضبب

 وضضع علضم العربيضة) للسضيوطي، و(المحكضم فضي نقضط المصضاحف) لضبي عمضرو الضداني،

و(أخبار النحويين) لبي طاهر عبد الواحد..
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وقد أجاز مجمع اللغة في مصر استخدام الكلمتين "المتوفي والمتوفى" بمعنى واحد.

 ) كضذلك الضمر يقضال عضن حكايضة الضعرابي الضتي وردت بأشضكال مختلفضة، فضإذا كضان13(

 البدوي ابن الفصاحة لم يدرك معنى الية: (إن ال بريء من المشركين ورسوله) "التوبة

 " لمجرد تأخير عطف كلمة رسوله على كلمة ال، فمعنى ذلك وجود خلل في الحركة3

نفسها، أو أن الحكاية مختلقة وهو الصحيح! 

 ، أنضه: (قضدم أعرابضي فضي30روى السضيوطي فضي كتضابه "سضبب وضضع علضم العربيضة" - ص 

 زمان عمر فقال: من يقرئني مما أنزل ال على محمد؟ فأقرأه رجل سورة براءة، فقال:

 "إن ال بريء من المشركين ورسوِله" بالجر، فقال العرابي أو قد برئ ال من رسوله،

 إن يكضن ال ضقضد برئ مضن رسضوله فأنضا أبرأ منضه! فبلضغ عمضر مقالضة الضعرابي فضدعاه فقضال يضا

 أعرابضي أتضبرأ مضن رسضول ال؟ض قضال يضا أميضر المضؤمنين إنضي قضدمت المشضركين ول علضم لضي

 بضضالقراءة، فسضضألت مضضن يقرئنضضي، فضضأقرأني هضضذا سضضورة براءة فقضضال: "إن ال ضضبريضضء مضضن

 المشركين ورسوله"، فقلت أو قد برئ ال من رسوله، إن يكن ال قد برئ من رسوله

 فأنا أبرأ منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابي. قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال:

 "إن ال ضضبريضضء مضضن المشضضركين ورسضضوَله"، فقضضال الضضعرابي: وأنضضا وال ضضأبرأ ممضضا برئ ال

 ورسوله منه. فأمر عمر بن الخطاب أل يقرأ القرآن إل عالم باللغة، وأمر أبا السود فوضع

النحو. أخرجه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق). 

 ) سضمعنا أحضد الضدكاترة المعاصضرين فضي نضدوة تلفزيونيضة يشضكك بعروبضة كضل مضن ل14(

 يتكلضم بالفصضحى، راميضًا آلف الشضهداء وراء تشضنجه، وقضد استشضهدوا مضن أجضل الضرض

والوطن والعروبة، ومنهم من هو أعلم من الدكتور ذاك في اختصاص آخر غير العربية!

فبدًل من التهامات المجحفة، هل حاول الدكتور الغيور أن يقدم حًل لعربية العروبة؟! 

 ) كمضا فعضل الزمخشضري فضي كتضابه "الحضاجي". وقضد سضرد السضيوطي فضي كتضابه15(

 "الشضباه والنظضائر" طائفضة كضبيرة مضن الحضاجي وذكضر مضا اخضترعه هضو نفسضه منهضا، وكضرر

الموضوع في كتابه "المزهر".

 كمضا حضول بعضض النحضاة النحضو إلضى فقضه، قضال ابضن هشضام فضي كتضابه "مغنضي اللضبيب عضن

 : (ذكروا أنه إذا اعترض شرط على آخر نحو إن أكلت إن801 - ص 1كتب العاريب" - ج 

 شضربت فضأنت طضالق، فضإن الجضواب المضذكور للسضابق منهمضا وجضواب الثضاني محضذوف مضدلول

 عليه بالشرط الول وجوابه كما قالوا في الجواب المتأخر عن القسم والشرط، ولهذا قال

 محققو الفقهاء في المثال المذكور إنها ل تطلق حتى تقدم المؤخر وتؤخر المقدم وذلك

لن التقدير حينئٍذ إن شربت فإن أكلت فأنت طالق وهذا كله حسن)!

 :الكسائي وسيبويه) روى المسألة الزنبورية الشهيرة كثيرون، وهي مناظرة بين 16(

 ،703 - ص 2يقضول أبضو البركضات النبضاري فضي كتضابه "النصضاف فضي مسضائل الخلف" - ج 

 (الحكايضة المشضهورة بيضن الكسضائي وسضيبويه وذلضك أنضه لمضا قضدم سضيبويه علضى :704
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 البرامكة فطلب أن يجمع بينه وبين الكسائي للمناظرة. حضر سيبويه في مجلس يحيى

 بن خالد وعنده ولداه جعفر والفضل ومن حضر بحضورهم من الكابر، فأقبل خلف الحمر

 على سيبويه قبل حضور الكسائي فسألة عن مسألة فأجابه سيبويه فقال له الحمر

  ثم سأله عن ثالثة فأجابه فيها. ثم سأله عن ثانية فأجابه فيها فقال له أخطأت.أخطأت

 فقال له سيبويه هذا سوء أدب. .فقال له أخطأت

 قضال الفضراء فضأقبلت عليضه وقلضت إن فضي هضذا الرجضل عجلضة وحضدة ولكضن مضا تقضول فضي مضن

 قضال هضؤلء أبضون ومضررت بضأبين كيضف تقضول علضى مثضال ذلضك مضن وأيضت أويضت؟ فقضدر فأخطضأ،

 .فقلت أعد النظر فقدر فأخطأ، فقلت أعد النظر فقدر فأخطأ ثلث مرات يجيب ول يصيب

 فلما كثر ذلك عليه قال ل أكلمكما أو يحضر صاحبكما حتى أناظره. قال فحضر الكسائي

 فأقبضضل علضضى سضضيبويه فقضضال تسضضألني أو أسضضألك فقضضال بضضل تسضضألني أنضضت فأقبضضل عليضضه

 الكسائي فقال: كيف تقول كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي أو

  ثم.فإذا هو إياها؟ فقال سيبويه: فإذا هو هي ول يجوز النصب. فقال له الكسائي لحنت

 سأله عن مسائل من هذا النحو نحو خرجت فإذا عبد ال قائٌم وقائمًا، فقال سيبويه في

 ذلضك بضالرفع دون النصضب، فقضال الكسضائي: ليضس هضذا مضن كلم العضرب، والعضرب ترفضع ذلضك

 كلضه وتنصضبه. فضدفع ذلضك سضيبويه ولضم يجضز فيضه النصضب. فقضال لضه يحيضى بضن خالضد: قضد

 اختلفتمضا وأنتمضا رئيسضا بلضديكما فمضن ذا يحكضم بينكمضا؟ فقضال لضه الكسضائي: هضذه العضرب

 ببابك قد اجتمعت من كل أوب ووفدت عليك من كل صقع وهم فصحاء الناس، وقد قنع

..بهم أهل المصرين... )

وتنتهي الحكاية باستدعاء أولئك فيؤيدون الكسائي. 

! رأي الكسائي، وفي الوقت نفسه عدوا إجابة سيبويه هي الصحيحةتقبلوا النحاة و

  معضتزًل النضاس، إلضى مضوطنه شضيراز (أو همضذان)ًاسضيبويه حزينض بعضد تلضك المنضاظرة عضادو

! هض"180مات بعيد فترة قصيرة "ف

 ) فضي كتضب الضتراث حكايضات كضثيرة عضن نفضور الشضعراء مضن علمضاء اللغضة والنحضو. وكضان17(

 النحضاة يرضضخون للشضعراء بضل أجضازوا لهضم خضرق القواعضد كمضا فضي كتضاب المضبرد "ضضرائر

الشعر".

 ومن الطضرف الضتي تداولتها الكتب حكاية الفضرزدق مع النحضوي عبضد ال بضن أبي إسحق

 الحضرمي وهو من المؤسسين الوائل لعلم النحو، وكان ينتقد الفرزدق، فهجاه الفرزدق

بقوله:

فلو كان عبد ال مولى هجوته          ولكن عبد ال مولى مواليا

وقد قال مواليا نكاية به، وحسب الصول كان يجب أن يقول مواٍل. 

كما هجا عمار الكلبي المتشددين من النحويين فقال:

ماذا لقينا من المستعربين ومن           قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا
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إن قلت قافية بكرًا يكون لها          معنى يخالف ما قاسوا وما صنعوا

قالوا لحنت وهذا ليس منتصبًا             وذاك خفض وهذا ليس يرتفع

وحّرشوا بين عبد ال من حمق           وبين زيد فطال الّضرب والوجع

فقلت واحدة فيها جوابهم                     وكثرة القول باليجاز تنقطع

ما كّل قولي مشروح لكم فخذوا        ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا..

.10 - ص 2) ابن جني: الخصائص - ج 18(

":125 - ص 1ويقول أيضًا في "ج 

 (مضضن ذلضضك اللغضضة التميميضضة فضضي "مضضا" هضضي أقضضوى قياسضضًا، وإن كضضانت الحجازيضضة أيسضضر

استعماًل وإنما كانت التميمية أقوى قياسًا).

:175 - ص 1وقال أبو البقاء في كتابه "اللباب في علل البناء والعراب" - ج 

 (بضضاب مضضا: القيضضاس أل تعمضضل مضضا لنهضضا غيضضر مختصضضة فهضضي كحضضرف السضضتفهام والعطضضف

 وغيرهمضا، ولهضذا لضم يعملهضا بنضو تميضم، وإنمضا أعملهضا أهضل الحجضاز لشضبهها بليضس، وهضي

 تشضبهها فضي أربعضة أشضياء: النفضي ونفضي مضا فضي الحضال ودخولهضا علضى المبتضدأ والخضبر

 ودخضول البضاء فضي خبرهضا. وقضد تقضرر أن الشضيء إذا أشضبه غيضره مضن وجهيضن فصضاعدًا حمضل

عليه ما لم يفسد المعنى)!

) إلغاء عمل الدوات وتقييد حرية الحركة هو أحد القتراحين المقدمين في المنهج.19(

 ) حفظضت الكتضب التراثيضة اللغويضة والنحويضة كضثيرًا مضن اللهجضات العربيضة. وهنضاك كتضب20(

 "فضضي اللهجضضات العربيضضة".. كمضضا أن خلفضضات معاصضضرة تناولتهضضا ككتضضاب د. إبراهيضضم أنيضضس

النحويين كلها مطروحة في كتب النحو. 

***
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الفصل الثاني:

التحديث والقرآن الكريم

 ). ومضع أن اللهجضات غيضر1إن لغضة القضرآن الكريضم احتضضنت اللهجضات العربيضة المتعضددة (

 القضراءات، إل أنضه ل توجضد فروقضات مميضزة لكضل منهمضا، لضنه لضم يضرد أي نضص أو أثضر يوضضح

 المقصضود مضن الحضروف السضبعة ممضا أدى إلضى فتضح البضاب واسضعًا أمضام الضراء والجتهضادات،

فاختلط المر بين القراءات واللهجات.

 ومعظضم اختلفضات القضراء تتعلضق بقضضايا النحضو، ول سضيما تنضوع الحركضة العرابيضة المرتبضط

 ) عاشوا في القرن الثاني وما2بالتقدير والتأويل.. وأصحاب القراءات العشر المشهورة (

 بعده وارتبطت قراءاتهم بالنحو، فالكسائي صاحب إحدى تلك القراءات مؤسس المدرسة

الكوفية مع الفراء. 

 إن المراد سبع لغات وإلى هذا ذهبيتحدث السيوطي عن اللهجات والقراءات فيقول: (

  وصضححه الضبيهقي فضي الشضعب، واختضاره ابضن عطيضة،أبضو عبيضد وثعلضب والضزهري وآخضرون

 وتعقضب بضأن لغضات العضرب أكضثر مضن سضبعة وأجيضب بضأن المضراد أفصضحها فجضاء عضن أبضي صضالح

 عن ابن عباس قال نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجز من هوازن قال

 ، وهضؤلء كلهضم مضن هضوازن،والعجضز سضعد بضن بكضر وجشضم بضن بكضر ونصضر بضن معاويضة وثقيضف

  ولهذا قال أبو عمرو بن العلء أفصح العرب عليا هوازن وسفلى،ويقال لهم عليا هوازن

)..تميم يعني بني دارم

  بل اللغات السبع مفرقة،وقال أبو عبيد ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات(

  فبعضضه بلغضة قريضش وبعضضه بلغضة هضذيل وبعضضه بلغضة هضوازن وبعضضه بلغضة اليمضن،فيضه

  وقيل نزل بلغة مضر خاصةً. قال وبعض اللغات أسعد بها من بعض وأكثر نصيبا.وغيرهم

  وعين بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر السبع من مضر.لقول عمر نزل القرآن بلغة مضر

 أنهم هذيل وكنانة وقيضس وضضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمضة وقريضش فهذه قبائل مضضر

). 3) (تستوعب سبع لغات

 ومضا يهمنضا هضو معرفضة تلضك اللهجضات، سضواء أسضميت لهجضات أم قضراءات. قضال السضيوطي:

 (وقضال أبضو الفضضل الضرازي فضي "اللضوائح" "اللوامضح": الكلم ل يخضرج عضن سضبعة أوجضه فضي

 الختلف، الول: اختلف السماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث. الثاني: اختلف

 تصضريف الفعضال مضن مضاض ومضضارع وأمضر. الثضالث: وجضوه الضعراب. الرابضع: النقضص والزيضادة.

 الخضامس: التقضديم والتضأخير. السضادس: البضدال. السضابع: اختلف اللغضات كالفتضح والمالضة

). 4والترقيق والتفخيم والدغام والظهار ونحو ذلك) (

 وذكر ابن قتيبة الدينوري وجوه الختلفات، وسنسردها مختصرة الشواهد مع توضيحات

وضعناها بين قوسين: 
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 (أولهضا: الختلف فضي إعضراب الكلمضة، أو فضي حركضة بنائهضا بمضا ل ُيزيُلهضا عضن صضورتها فضي

اب ول ُيَغيضُر معناهضا.. "هضن أطهضُر" و"هضن أطهضَر" "هضود   ".. [أطهضُر، أطهضَر]، "وهضل78الِكَت

 ".. [نجضزي فعضل معلضوم والكفضور17ُنجضزي إل الكفضوَر" و"وهضل ُيجضازى إل الكفضوُر": "سضبأ 

مفعول به، ويجازى فعل مجهول والكفور نائب فاعل].

 والوجه الثاني: أن يكون الختلف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغّير معناها، ول

ا َباَعَد َبين أسفارنا" "سبأ ا َباِعْد َبْيَن َأْسَفاِرَنا" و"َرّبَن  يزيُلها عن صورتها في الكتاب.. "َرّبَن

".. [باعْد فعل أمر، باعَد فعل ماض].19

ر معناهضا ول  والضوجه الثضالث: أن يكضون الختلف فضي حضروف الكلمضة دون إعرابهضا، بمضا ُيغّي

اِم َكْيفَض ُننشِضُزَها" وَ"ُنْنشِضُرها" "البقضرة  ى الِعَظ ْر ِإَل  ".. [ننشضزها،259يزيضل صضورتها.. "َوانُظ

ننشرها]..

ر ر صضورتها فضي الكتضاب، ول ُيغّي  والضوجه الرابضع: أن يكضون الختلف فضي الكلمضة بمضا ُيغّي

 ". و"كالّصوِف29معناها، نحو قوله: "إْن كاَنْت إّل َزْقَيًة" و"ِإن َكاَنْت ِإّل َصْيَحًة َواِحَدًة" "يس 

".. [زقية، صيحة. الصوف، العهن]..5الَمْنُفوِش" و"َكاْلِعْهِن اْلَمنُفوِش" "القارعة 

 والضوجه الخضامس: أن يكضون الختلف فضي الكلمضة بمضا يزيضل صضورتها ومعناهضا.. "َوَطْلعٍض

". [طلع، طلح].29َمْنُضود" في موضع "وَطْلٍح َمْنُضوٍد" "الواقعة 

 والوجه السادس: أن يكون الختلف بالتقديم والتأخير نحو قوله: "َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت

"، وفي موضع آخر: "َوَجاءْت َسْكَرُة الَحق ِبالَمْوِت". 19ِباْلَحّق" "ق 

 والضوجه السضابع: أن يكضون الختلف بالزيضادة والنقصضان، نحضو قضوله تعضالى: "َومضا َعِمَلتْض

 "، ونحو قوله: "ِإّن الَّ ُهَو اْلَغِنّي اْلَحِميُد" "لقمان35أْيِديِهْم"، "َوَما َعِمَلْتُه َأْيِديِهْم" "يس 

). 5" و "إّن اَل الَغِنّي الَحِميُد") (26

وذكر السيوطي القوال المتعددة، ومنها:               

  وقال ابن الجزري قد تتبعت صحيح القراءة وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هي:الثامن(

  وذلضك إمضا فضي الحركضات بل تغيضر فضي،يرجضع اختلفهضا إلضى سضبعة أوجضه ل يخضرج عنهضا

 : أو متغير في المعنى فقط نحو. بأربعة ويحسب بوجهين"بالبخل" :المعنى والصورة نحو

  و"تبلضو" : وإمضا فضي الحضروف بتغيضر المعنضى ل الصضورة نحضو".فتلقضى آدم مضن ربضه كلمضات"

 ".اسضعوا" و"وامضضوا" : أو بتغيرهمضا نحضو".السضراط" و"الصضراط" : أو عكضس ذلضك نحضو".تتلضو"

 "وصى" : أو في الزيادة والنقصان نحو".فيقتلون ويقتلون" :وإما في التقديم والتأخير نحو

  قضال وأمضا نحضو اختلف الظهضار والدغضام. فهضذه سضبعة ل يخضرج الختلف عنهضا".أوصضى"و

  فهضذا ليضس مضن الختلف الضذي،والضروم والشضمام والتحقيضق والتسضهيل والنقضل والبضدال

 يتنوع فيه اللفظ أو المعنى لن هذه الصفات المتنوعة في أدائه ل تخرجه عن أن يكون

  وهذا هو القول الثامن ومن أمثلة التقديم والتأخير قراءة الجمهور. انتهىً، واحداًلفظا
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") (على قلب كل متكبر" وقرأ ابن مسعود "،كذلك يطبع ال على كل قلب متكبر جبار"

6.( 

 وقضد اختلضف الدارسضون حضول بقضاء تلضك اللهجضات السضبع فضي مصضحف عثمضان؛ فمنهضم مضن

 قال ببقائها ومنهم من قال ببقاء بعضها لن نسخة عثمان غير المنقوطة وغير المشكولة

 تتحمل بعض تلك الوجه. ومنهم من قال بأن القرآن على حرف واحد وقد ألغى مصحف

 عثمان الستة الباقية. وقضد نقل السضيوطي عن الحارث المحاسضبي قضوله: (حمضل عثمان

 النضاس علضى القضراءة بضوجه واحضد، علضى اختيضار وقضع بينضه وبيضن مضن شضهده مضن المهضاجرين

 والنصضار لمضا خشضي الفتنضة عنضد اختلف أهضل العضراق والشضام فضي حضروف القضراءات. فأمضا

 قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي

). 7نزل بها القرآن) (

  بعضد أن اسضتعرض الضراء حضول بقضاء الحضروف السضبعة أو زوالهضا، قضال:محمضد الزركشضيو

 سضبعة الضحرف الضتي أشضير إليهضا فضي الحضديث ليضس بأيضدي النضاس منهضا إل حضرف زيضد بضن(

). 8) (ثابت الذي جمع عثمان عليه المصاحف

***

 الرسم العثماني" منقوطة ول مشكولة، فأدى ذلك إلى  تعدد "لم تكن مصاحف عثمان

 القضراءات، قضال الزرقضاني: (صضورة الكلمضة فيهضا كضانت لكضل مضا يمكضن مضن وجضوه القضراءات

 المختلفة وإذا لم تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه في مصحف، ثم كتبت في مصحف

 آخضر بضوجه آخضر وهلم جضرًا. فل غرو أن كان التعويل علضى الروايضة والتلقي هضو العمدة في

).9باب القراءة والقرآن) (

 وأيضة قضراءة صضح سضندها ووافقضت العربيضة وأحضد المصضاحف العثمانيضة ولضو بضوجه مضا تعضد

 مقبولة كما نقل السيوطي على لسان ابن الجزري: (وأحسن من تكلم في هذا النوع

 إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير بن الجزري قال في أول كتابه النشر: كل

 قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتماًل وصح سندها،

 فهي القراءة الصحيحة التي ل يجوز ردها ول يحل إنكارها، بل هي من الحرف السبعة

 الضتي نضزل بهضا القضرآن ووجضب علضى النضاس قبولهضا سضواء كضانت عضن الئمضة السضبعة أم عضن

 العشرة أم عضن غيرهم من الئمة المقبضولين. ومتى اختل ركن من هذه الركان الثلثة

 أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم.

). 10هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف) (

 ومضع أن الخضوف مضن اللحضن أدى إلضى الشضكل لضضبط اللفضظ ثضم التنقيضط، لكضن ذلضك لضم يلضغ

كثرة القراءات والخلف فيما بينها.

إن الشواهد على القراءات كثيرة جدًا وسنذكر بعضها: 

: المجهولأو المعلوم بصيغة  - ورود الفعل
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 ("ومضا أرسضلنا مضن قبلضك مضن رسضول إل نضوحي إليضه أنضه ل إلضه إل أنضا فاعبضدون" قضرأ حمضزة

 والكسائي وحفص و"ما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه" بالنون وكسر الحاء،

 وحجتهضم فضي ذلضك أن نضوحي جضاءت علضى مجضرى أرسضلنا، ولفظهضا قريضب مضن لفضظ الجمضع

 فجرى الكلم على نظام واحد إذ كان الوحي والرسال جميعًا له فأسندوا الفعلين إليه،

).11ويقوي هذا قوله "إنا أوحينا إليك". وقرأ الباقون "إل يوحى" بالياء وفتح الحاء) (

 ("لعلضك ترضضى" يقضرأ بفتضح التضاء وضضمها؛ فالحجضة لمضن فتحهضا أنضه قصضده بكضون الفعضل لضه

 ففتح لنه من فعل ثلثي. والحجة لمن ضم أنه دل بذلك على بناء الفعل لما لم يسم

فاعله والمر فيهما قريب لن من أرضي فقد رضي ودليله قوله تعالى "راضية مرضية") (

12  .(

:الجمعأو المفرد ورود السم بصيغة  -

 قضال ابضن زنجلضة: ("كضذلك حقضت كلمضت ربضك" قضرأ نضافع وابضن عضامر "وكضذلك حقضت كلمضات"

 باللف وكذلك الذي بعده وحجتهما أنهما كتبتا في المصاحف بالتاء. وقرأ الباقون "كلمة

).   13ربك") (

 ("أصلتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا" قرأ حمزة والكسائي وحفص أصلتك بغير واحد،

 وحجتهضم إجمضاع الجميضع علضى التوحيضد فضي قضوله "إن صضلتي ونسضكي". وقضرأ البضاقون

 "أصلواتك" على الجمع وحجتهم أنها مكتوبة في المصحف بواو وكذلك في سورة براءة)

)14  .(

ورود حرف المضارعة للمخاطب أو الغائب: -

 قضال ابضن خضالويه: (قضوله تعضالى: "ولتنضذر أم القضرى" يقضرأ باليضاء والتضاء؛ فالحجضة لمضن قضرأه

 بالتضاء أنضه أراد بضه النضبي صضلى ال ضعليضه وسضلم ودليلضه "إنمضا أنضت منضذر" وأم القضرى مكضة.

). 15والحجة لمن قرأه بالياء أنه أراد الكتاب المقدم ذكره وهو القرآن) (

- جواز التذكير أو التأنيث:

  قضال أبضو بكضر التميمضي: (واختلفضوا فضي قضوله: "ول يقبضل منهضا شضفعة" فقضرأ ابضن كثير وأبضو

). 16عمرو ول تقبل بالتاء. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ونافع ول يقبل بالياء) (

 - مرونة الحركة العرابية، وحركة البنية:

 وردت كلمضضات فضضي اليضضات القرآنيضضة بالحركضضات الثلث، وقضضد ذكضضر السضضيوطي فضضي كتضضابه

"التقان" أمثلة كثيرة على جواز تثليث الحركة العرابية أو حركة البنية:

 (فيمضا قضرئ بثلثضة أوجضه الضعراب أو البنضاء أو نحضو ذلضك: قضد رأيضت تأليفضًا لطيفضًا لحمضد بضن

يوسف بن مالك الرعيني سماه تحفة القران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن:     

 - (الحمضد ل)ض: قضرئ بضالرفع علضى البتضداء، والنصضب علضى المصضدر، والكسضر علضى إتبضاع

الدال اللم في حركتها.     

26

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - (رب العالمين): قرئ بالجر على أنه نعت، وبالرفع على القطع بإضمار مبتدأ، وبالنصب

عليه بإضمار فعل أو على النداء.     

- (الرحمن الرحيم): قرئ بالثلثة.

 - (اثنتا عشرة عينًا): قرئ بسكون الشين وهي لغة تميم، وكسرها وهي لغة الحجاز،

وفتحها..   

- (بين المرء): قرئ بتثليث الميم، لغات فيه. 

 - (فبهضت الضذي كفضر): قضراءة الجماعضة بالبنضاء للمفعضول، وقضرئ بالبنضاء للفاعضل بضوزن ضضرب

وعلم وحسن.    

- (ذرية بعضها من بعض): قرئ بتثليث الذال.  

 - (واتقضوا ال ضالضذي تسضاءلون بضه، و"الرحضام"): قضرئ بالنصضب عطفضًا علضى لفضظ الجللضة،

 وبالجر عطفًا على ضمير به، وبالرفع على البتداء والخبر محذوف أي والرحام مما يجب

أن تتقوه وأن تحتاطوا لنفسكم فيه.  

 - (ل يسضتوي القاعضدون مضن المضؤمنين "غيضر" أولضي الضضرر): قضرئ بضالرفع صضفة لقاعضدون،

وبالجر صفة للمؤمنين، وبالنصب على الستثناء. 

 - (وامسضحوا برؤوسضكم و"أرجلكضم"): قضرئ بالنصضب عطفضًا علضى اليضدي، وبضالجر علضى

الجوار أو غيره، وبالرفع على البتداء والخبر محذوف دل عليه ما قبله.   

 - (فجزاء مثل ما قتل من النعم): قرئ بجر مثل بإضافة جزاء إليه، وبرفعه وتنوين مثل

صفة له، وبنصبه مفعول بجزاء.  

 - (وال ضربنضا): قضرئ بجضر ربنضا نعتضًا أو بضدًل، وبنصضبه علضى النضداء أو بإضضمار أمضدح، وبرفعضه

ورفع لفظ الجللة مبتدأ وخبر.  

- (ويذرك وآلهتك): قرئ برفع يذرك ونصبه وجزمه للخفة.  

 - (فأجمعوا أمركضم وشضركاءكم): قضرئ بنصضب شركاءكم مفعضوًل معضه أو معطوفضًا أو بتقضدير

 وادعوا، وبرفعه عطفًا على ضمير فأجمعوا أو مبتدأ خبره محذوف، وبجره عطفًا على كم

في أمركم.

 - (وكأين من آية في السماوات والرض يمرون عليها): قرئ بجر الرض عطفًا على ما

قبله، وبنصبها من باب الشتغال، وبرفعها على البتداء والخبر ما بعدها.   

- (موعدك بملكنا): قرئ بتثليث الميم.    

 - (وحضرام علضى قريضة): قضرئ بلفضظ الماضضي بفتضح الضراء وكسضرها وضضمها، وبلفضظ الوصضف

 بكسر الراء وسكونها مع فتح الحاء، وبسكونها مع كسر الحاء وحرام بالفتح وألف فهذه

سبع قراءات. 

- (كوكب دري): قرئ بتثليث الدال.  
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 - (يسن): القراءة المشهورة بسكون النون، وقرئ شاذًا بالفتح للخفة، والكسر للتقاء

الساكنين، وبالضم على النداء.    

 - (سواء للسائلين): قرئ بالنصب على الحال، وشاذًا بالرفع أي هو، وبالجر حمًل على

اليام.   

- (ولت حين مناص): قرئ بنصب حين، ورفعه وجره. 

 - (وقيله يا رب): قرئ بالنصب على المصدر، وبالجر وتقدم توجيهه، وشاذًا بالرفع عطفًا

على علم الساعة.      

 - (قضاف): القضراءة المشضهورة بالسضكون، وقضرئ شضاذًا بالفتضح والكسضر لمضا مضر، أي للخفضة

وللتقاء الساكنين.  

 - (الحبضك): فيضه سضبع قضراءات ضضم الحضاء والباء وكسضرهما وفتحهما، وضضم الحضاء وسضكون

الباء وضمها، وفتح الباء وكسرها، وسكون الباء وكسرها، وضم الباء.   

- (والحب ذو العصف والريحان): قرئ برفع الثلثة ونصبها وجرها.

 - (وحور عين كأمثال اللؤلؤ): قرئ برفعهما وجرهما ونصبهما بفعل مضمر أي ويزوجون)

)17 .(

كما أن العلماء ذكروا كلمات قرآنية جازت فيها حركتان: 

قال ابن خالويه: 

 (قضوله تعضالى: "فتلقضى آدم مضن ربضه كلمضات" تقضرأ برفضع آدم ونصضب الكلمضات، وبنصضب آدم

 ورفضع الكلمضات. فالحجضة لمضن رفضع آدم أن ال ضتعضالى لمضا علضم آدم الكلمضات فضأمره بهضن

 تلقاهن بالقبول عنه. والحجة لمن نصب آدم أن يقول ما تلقاك فقد تلقيته وما نالك فقد

). 18نلته وهذا يسميه النحويون المشاركة في الفعل) (

وقال ابن زنجلة: 

 ("ل يسضتوي القاعضدون مضن المضؤمنين غيضرَُ أولضى الضضرر والمجاهضدون" قضالوا غيضر بالنصضب

). 19على الحال أو النصب على الستثناء، أو الضم على البدلية أو الصفة) (

  وقد علل أبو بكر التميمي البغدادي الختلف في الحركات العرابية بقوله:

 (ومنهضم مضن يضؤدي مضا سضمعه ممضن أخضذ عنضه ليضس عنضده إل الضداء لمضا تعلضم، ل يعضرف

 الضعراب ول غيضره. فذلك الحافظ فل يلبضث مثلضه أن ينسضى إذا طال عهضده فيضضيع الضعراب

 لشضدة تشضابهه وكضثرة فتحضه وضضمه وكسضره فضي اليضة الواحضدة، لضنه ل يعتمضد علضى علضم

). 20بالعربية ول بصر بالمعاني يرجع إليه وإنما اعتماده على حفظه وسماعه) (

 - حالت النقص والزيادة:

قال ابن خالويه: 

 (قضوله تعضالى: "فضإن ال ضهضو الغني الحميضد" يقضرأ بإثبات هضو بيضن السضم والخضبر وبطرحضه؛

 فالحجضة لمضن أثبتضه أنضه جعلضه فاصضلة عنضد البصضريين وعمضادًا عنضد الكضوفيين ليفصضل بيضن
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 النعت والخبر. وله وجه آخر في العربية وهو أن يجعل هو اسمًا مبتدأ والغني خبر فيكونا

 جملة في موضع رفع خبر إن ومثله "إن شانئك هو البتر". وما ورد عليك من أمثال هذا

 فأجره على أحد هذين الوجهين. والحجة لمن طرحه أنه جعل الغني خبر إن بغير فاصلة

).  21والحميد نعتًا له) (

وذكر الزرقاني:

 " وجاء في قراءة "أو تحرير رقبة مؤمنة" بزيادة لفظ مؤمنة89("أو تحرير رقبة" "المائدة 

).  22فتبين بها اشتراط اليمان في الرقيق الذي يعتق كفارة يمين) (

***

لتراث ول سيما  وإضافة إلى الكتب الختصاصية انتشرت القراءات واللهجات في كتب ا

 النحو مثل: "مغني اللبيب عن كتب العاريب" لبن هشام، وفي تفاسير القرآن كتفسير

 القضرآن "البحضر المحيضط" لضبي حيضان، وفضي كتضب إعضراب القضرآن ككتضاب "مشضكل إعضراب

 القضرآن" لمكضي بضن أبضي طضالب القيسضي، وكتضاب "التبيضان فضي إعضراب القضرآن" لضبي البقضاء

العكبري..

  مضن سضورة البقضرة (والوالضدات233- قضال أبضو حيضان فضي تفسضيره "البحضر المحيضط" لليضة 

يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتُم الرضاعة):

 (وقرئ: أن يتُم، برفع الميم، ونسبها النحويون إلى مجاهد، وقد جاز رفع الفعل بعد أن

في كلم العرب في الشعر أنشد الفراء رحمة ال تعالى: 

 م يرتعون من الطلحأن تهبطين بلد قو

وقال الخر:

مني السلم، وأن ل ُتْبِلَغا أحدا..أن تقرآن على أسماء، ويحكما

 وهذا عند البصريين هي الناصبة للفعل المضارع، وترك إعمالها حمًل على: ما، أختها

 فضي كضون كضل منهمضا مصضدرية، وأمضا الكوفيضون فهضي عنضدهم المخففضة مضن الثقيلضة، وشضذ

وقوعها موقع الناصبة، كما شذ وقوع الناصبة موقع المخففة في قول جرير:

   أن ل يدانينا من خلقه بشرترضى عن ال أن الناس قد علموا

 والذي يظهر أن إثبات النون في المضارع المذكور مع أن، مخصوص بضرورة الشعر، ول

 يحفضظ أن غيضر ناصضبة إّل فضي هضذا الشضعر، والقضراءة المنسضوبة إلضى مجاهضد، ومضا سضبيله

).23هذا، ل ُتبني عليه قاعدة) (

 - وقضال مكضي بضن أبضي طضالب القيسضي فضي كتضابه "مشضكل إعضراب القضرآن"، عضن اليضة

"حمالة الحطب" من سورة المسد: 

 (قضوله "وامرأتضه حمالضة الحطضب" امرأتضه عطضف علضى المضضمر فضي سيصضلى، وحمالضة رفضع

 علضى إضضمار هضي ابتضداء وخضبر. وقيضل امرأتضه رفضع بالبتضداء وحمالضة خضبره. وقيضل الخضبر فضي

 جيضدها حبضل ابتضداء وخضبر فضي موضضع الخضبر وكضذلك رفضع الحبضل بالسضتقرار والجملضة خضبر
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 امرأتضه وحمالضة نعضت للمضرأة، وإذا جعلضت حمالضة الخضبر كضان قضوله فضي جيضدها حبضل ابتضداء

 وخضبر فضي موضضع الحضال مضن المضضمر فضي حمالضة، وكضذلك إذا جعلضت وامرأتضه حمالضة ابتضداء

 وخضبرًا جضاز أن تكضون الجملضة فضي موضضع الحضال مضن الهضاء فضي أغنضى عنضه وقيضل إن فضي

). 24جيدها حبل خبر ثان لمرأته) (

- وقال العكبري في كتابه "التبيان في إعراب القرآن" في إعراب سورة الفاتحة:

 (الجمهور على َرْفع "الَحْمد" بالبتداء. و"ل" الخبر، واللم متعلقة بمحذوف، أي واجٌب،

أو ثابت.

 ويقضرأ "الحمضَد" بالنصضب، علضى أنضه مصضدر فعضل محضذوف؛ أي أَحمضد الحمضَد؛ والرفضع أجضود؛

لّن فيه عمومًا في المعنى.

 ويقضرأ بكسضر الضدال؛ إتباعضًا لكسضرة اللم؛ كمضا قضالوا: الِمِعيضرة وِرغيضف؛ وهضو ضضعيف فضي

 الية؛ لن فيه إتباَع العراِب البناء، وفي ذلك إبطاٌل للعراب. وُيقرأ بضم الدال واّللم على

 إتباع الّلم الدال؛ وهو ضعيف أيضًا؛ لن لَم الجر مّتصل بما بعده، منفصٌل عن الدال، ول

 نظيَر له في حروف الجّر المفردة؛ إل أّن َمْن قرأ به فّر من الخروج من الضم إلى الكسر،

).25وأجراه َمْجَرى المّتصل؛ لنه ل يكاد يستعمُل الحمد منفردًا عما بعده) (

***

المثلة التي ذكرت جزء قليل مما ورد في كتب التراث، ويمكن أن نستنتج منها: 

- جواز حركات العراب الثلث أو الحركتين في الكلمة الواحدة.1

- جواز تنوع حركة البنية/ لفظ الكلمة، في بعض الكلمات. 2

). 26- بعض الكلمات فيها عشرات اللهجات (3

 - إلغضضاء عمضضل بعضضض الضضدوات مثضضل إنضّض، ومضضا الحجازيضضة، ومضضن الشضضرطية، وأن الناصضضبة4

للمضارع..

- لهجات تخالف عمل بعض الدوات التقليدية كالنصب بلم.5

- لهجة تصرف الممنوع من الصرف. 6

- عدم المطابقة في المثنى والجمع.7

 - جواز مجيء قبل وبعد غير مبنيتين على الضم، على الرغم من حذف المضاف إليه8

وتقديره.. 

- جواز أن تكون كان ناقصة عاملة أو تامة. 9

- استخدام من لما ل يعقل..10

 إن القضراءات كلهضا معضترف بهضا ولضم يردهضا أحضد ولضم يضدع أحضد أن تلضك الخلفضات المتعلقضة

 بالحركضة العرابيضة مضا بيضن رفضع ونصضب وجضر - رغضم كثرتهضا- تضؤثر علضى القضرآن، بضل عضدت

 صضحيحة كلهضا. ومرونضة الحركضة تعنضي أنهضا ليسضت جوهريضة ويمكضن التلعضب بهضا مضن خلل

 التقضدير والتأويضل، فالسضياق المنظضم والمضؤدي إلضى المعنضى الواضضح هضو الجضوهر والحركضة
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 لحقضة. ولضو كضانت الحركضة مقدسضة لثبتضت علضى حالضة واحضدة مطلقضة، ولرفضضت القضراءات

المبدلة لثبوتها! 

 واعضتراف القضرآن باللهجضات وعضدم تغييبهضا، يعيضد إليهضا مكانتهضا الضتي غيبتهضا عنهضا النظضرة

 الحاديضة. ول ننسضى أن بعضض أصضول القواعضد عنضد المدرسضة البصضرية تخضالف مضا ورد فضي

 القضرآن، وهضي اسضتبعدت القضراءات الشضاذة، وأصضحابها نضادرًا مضا يستشضهدون بالحضاديث

النبوية لنها برأيهم رويت بمعناها! 

 فأيهمضا يؤخضذ برأيضه: القضرآن الضذي قبضل تلضك اللهجضات لنهضا عربيضة قحضة، أو رأي النحضوي

الذي رفضها؟!

 لقضد أخضذ العلمضاء اللغضة عضن القبضائل البدويضة/ البعيضدة عضن الختلط، ولضم يأخضذوها مضن

 الحضضر كمضا تقضول كتضب الضتراث. فهضم مثًل لضم يأخضذوا عضن ثقيضف وأهضل الطضائف لمخضالطتهم

 ). وقضد قضالوا قريضش هضي الفصضح27تجضار اليمضن المقيميضن عنضدهم كمضا قضال السضيوطي (

لنها اختارت الرق والجمل والفضل من لهجات العرب!

 لكن عربية الحجاز لم تكن ضمن قلع وأسوار بمعزل عن المؤثرات الخارجية، عن عرب

الجنوب والشمال وخطوط القوافل التجارية، والحتكاك بالفرس والروم والحباش.. 

 ومكضة حضضر ومركضز تجضاري واختلطضت بالغربضاء ولهضا رحلتهضا الصضيفية والشضتوية، وعضاش

 الرقيق الجنبي المستورد في ربوعها.. فكيف ذلك كله لم يؤثر في لهجتها، وكيف يكون

لها الحس الذوقي الرفيع، ول يصدق ذلك على غيرها؟!

 الحضضر المتضاخم للضروم والفضرس اكتسضب مضن مجضاوريه الحضضارة وذاك يعنضي رقضة لهجتضه

 وسضضمو ذوقضضه.. وزيضضارات النابغضضة وحسضضان لملضضوك الغساسضضنة والمنضضاذرة، ورحلت امضضرئ

القيس.. تشهد بذلك. 

 إن رفض النحاة للهجة ما لنها ل تتفق ومنهجهم ل يعني أنها ل تتفق مع الفصحى، بل

 هي فصحى، وقد قال ابن جني بعد أن استعرض بعض اللهجات الضعيفة: (إل أن إنسانًا

 لو استعملها لم يكن مخطئًا لكلم العرب لكنه يكون مخطئًا لجود اللغتين. فأما إن احتاج

 إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير منعّي عليه. وكذلك إن قال يقول على

 قيضاس مضن لغتضه كضذا كضذا، ويقضول علضى مضذهب مضن قضال كضذا وكضذا، وكيضف تصضرفت الحضال،

 فالنضاطق علضى قيضاس لغضة مضن لغضات العضرب مصضيب غيضر مخطضئ وإن كضان غيضر مضا جضاء بضه

).  28خيرًا منه) (

 فإذا كانت اللهجات الضعيفة مقبولة، فالقوى ل جدال فيها، لذلك اللهجات العربية كلها

 مقبولة لنها تضع أمامنا خيارات متعددة، فل تحفظ تجاهها ول تمييز إل بمقدار ما تكون

 مفيضدة فضي تسضهيل القواعضد. ومضا وصضلنا مضن تلضك اللهجضات يكفضي إلضى حضد مضا، علمضًا بضأن

 اللغضة ولهجاتهضا لضم تجمضع كلهضا كمضا ذكضر أبضو عمضرو بضن العلء: (مضا انتهضى إليكضم ممضا قضاله

العرب إل أقله). 
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 والراء التي أقصيت ستقبل إن كانت مستساغة وسهلة، فأصحابها ل يقلون درجة عن

النحاة الذين ُرفعوا إلى أعلى الدرجات! 

 إن التحديث يحتاج إلى عملية غربلة وانتقاء بالستناد إلى القراءات القرآنية واللهجات

العربية والنحاة.. بهدف تسهيل القواعد وحل معضلتها المستعصية. 

***
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الفصل الثانيهوامش 

 ) كضان العلمضاء قضديمًا يسضمونها لغضات ولكضن الصضح تسضميتها لهجضات؛ فاللغضة العربيضة1(

واحدة ولكنها ذات لهجات متعددة.  

 ) القضراءات المنسضوبة للقضراء بلغضت أكضثر مضن أربضع عشضرة ولكضن شضاعت عشضر قضراءات؛2(

 سبع منسوبة إلى: نافع وعاصم وحمزة وعبد ال بن عامر وعبد ال بن كثير وأبي عمرو

بن العلء وعلي الكسائي، والثلث الباقية منسوبة إلى أبي جعفر ويعقوب وخلف.  

 : (وكضان216، 215 - ص 1قضال السضيوطي فضي كتضابه "التقضان فضي علضوم القضرآن" - ج 

 الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب، وبالكوفة على قراءة

 حمضزة وعاصضم، وبالشضام علضى قضراءة ابضن عضامر، وبمكضة علضى قضراءة ابضن كضثير، وبالمدينضة

 على قراءة نافع، واستمروا على ذلك. فلما كان على رأس الثلثمائة أثبت ابن مجاهد

 اسم الكسائي وحذف يعقوب، قال والسبب في القتصار على السبعة مع أن في أئمة

 القراء من هو أجل منهم قدرًا ومثلهم أكثر من عددهم، أن الرواة عن الئمة كانوا كثيرًا

 جضدًا فلمضا تقاصضرت الهمضم اقتصضروا ممضا يوافضق خضط المصضحف علضى مضا يسضهل حفظضه

 وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والمانة وطول العمر في ملزمة القراءة

 والتفاق على الخذ عنه فأفردوا من كل مصر إمامًا واحدًا ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان

 عليضه الئمضة غيضر هضؤلء مضن القضراءات ول القضراءة بضه كقضراءة يعقضوب وأبضي جعفضر وشضيبة

وغيرهم).

 وهنضاك حضديث عضن تلضك القضراءات، فقضد ذكضر محمضد عبضد العظيضم الزرقضاني فضي كتضابه

 : (روى البخضضاري ومسضضلم فضضي99 – ص 1"مناهضضل العرفضضان فضضي علضضوم القضضرآن" – ج 

 صحيحيهما عن ابن عباس رضي ال عنهما أنه قال، قال رسول ال: أقرأني جبريل على

 حروف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. زاد مسلم قال

 ابضن شضهاب بلغنضي أن تلضك السضبعة فضي الضمر الضذي يكضون واحضدًا ل يختلضف فضي حلل ول

حرام). 

 ، إنه: (اختلف في130 - ص 1وقال السيوطي في كتابه "التقان في علوم القرآن" - ج 

معنى هذا الحديث على نحو أربعين قوًل)! 

.134، 133ص -  1ج ) السيوطي: التقان في علوم القرآن - 3(

 " في تفسير الحروفنيالتاسع والعشر أحد القوال "138 فحةصوذكر السيوطي في ال

  وإن اختلضفًكلمضة واحضدة تعضرب بسضبعة أوجضه حضتى يكضون المعنضى واحضداالسضبعة بأنهضا: (

). اللفظ فيه

.131ص -  1ج ) المصدر السابق: 4(
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 ) ابضن قتيبضة الضدينوري: تأويضل مشضكل القضرآن - بضاب الضرد عليهضم فضي وجضوه القضراءات5(

[ترقيم الصفحات ليس للكتاب كله].

.132ص -  1ج ) السيوطي: التقان في علوم القرآن - 6(

.166 - ص 1) المصدر السابق: ج 7(

.222ص -  1 ج  -البرهان في علوم القرآن) الزركشي: 8(

.285 - ص 1) محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن - ج 9(

.180 - ص 1) السيوطي: التقان في علوم القرآن - ج 10(

.178) ابن خالويه: الحجة في القراءات السبع - ص 11(

.248) المصدر السابق: ص 12(

.331) ابن زنجلة: حجة القراءات – ص 13(

.348) المصدر السابق: ص 14(

.145) ابن خالويه: الحجة في القراءات السبع - ص 15(

.155) أبو بكر أحمد التميمي البغدادي: كتاب السبعة في القراءات - ص 16(

.546، 543 - ص 1) السيوطي: التقان في علوم القرآن - ج 17(

 . ومن أمثلته الخرى على تنوع75) ابن خالويه: الحجة في القراءات السبع - ص 18(

الحركة:

 - (قوله تعالى: "ول يأمركم" يقرأ بالرفع والنصب والسكان؛ فالحجة لمن نصب أنه رده

 علضى قضوله "أن يضؤتيه ال ضالكتضاب". والحجضة لمضن رفضع أنضه اسضتأنف مبتضدئًا ودليلضه أنضه فضي

 قضراءة عبضد ال ض"ولضن يضأمركم" فلمضا فقضد الناصضب عضاد إلضى إعضراب مضا وجضب لضه بالمضضارعة.

 والحجة لمن أسكن تخفيفًا في ذوات الراء فقد أتينا عليها فيما مضى) (المصدر السابق

).111- ص 

 - (قوله تعالى: "ول تسأل" يقرأ بالرفع والجزم فالحجة لمن رفع أنه أخبر بذلك وجعل ل

 نافيضة بمعنى ليضس ودليلضه قراءة عبضد ال وأبي ولضن تسأل. والحجة لمضن جزم أنه جعله

 نهيًا ودليله ما روى أن النبي صلى ال عليه وسلم قال يومًا ليت شعري ما فعل أبواي،

 فضأنزل ال ضتعضالى "ول تسضأل عضن أصضحاب الجحيضم" فإنضا ل نؤاخضذك بهضم والضزم دينضك. فأمضا

 من ضم التاء فإنه جعله فعل ما لم يسم فاعله ومن فتحها جعلها فعل فاعل) (المصدر

).87السابق – ص 

 - (قوله تعالى: "ليس البر أن تولوا" يقرأ البر بالرفع والنصب؛ فالحجة لمن رفع أنه جعله

 اسضم ليضس والخضبر أن تولضوا لضن معنضاه تضوليتكم. والحجضة لمضن قضرأ بالنصضب أنضه جعلضه خضبر

 ليضس والسضم أن تولضوا، ودليلضه أن ليضس وأخواتهضا إذا أتضى بعضدهن معرفتضان كنضت مخيضرًا

 فيهما. وإن أتى بعدهن معرفة ونكرة كان الختيار أن تجعل المعرفة السم والنكرة الخبر)

).92(المصدر السابق – ص 
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 - (قضوله تعضالى: "وإن تضك حسضنة يضضاعفها" يقضرأ بنصضب حسضنة ورفعهضا وبإثبضات الضلف

).123وطرحها) (المصدر السابق – ص 

 - (قضوله تعضالى: "متضاع الحيضاة الضدنيا" يقضرأ بضالرفع والنصضب؛ فلمضن رفضع وجهضان أحضدهما

 بضضالخبر لقضضوله إنمضضا بغيكضضم متضضاع الحيضضاة، والضضخر أن يجعضضل تمضضام الكلم عنضضد قضضوله علضضى

 أنفسكم ثم يرفع ما بعده بإضمار هو كما قال بشر من ذلكم النار أي هي النار. والحجة

 لمضن نصضب أنضه أراد الحضال ونضوى بالضضافة النفصضال أو القطضع مضن تمضام الكلم) (المصضدر

).181السابق – ص 

. ومن أمثلته الخرى على تنوع الحركة:209) ابن زنجلة: حجة القراءات - ص 19(

 - ("لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون" قرأ عاصم "َجذوة من النار"

ذوة" بالكسضر ثلث لغضات مثضل ربضوة)  بالفتضح، وقضرأ حمضزة "جُذوة" بالضضم، وقضرأ البضاقون "ِج

).543(المصدر السابق - ص 

 - (سضورة البقضرة قضوله تعضالى: "بربضوة" هضا هنضا وفضي المضؤمنين يقضرآن بضضم الضراء وفتحهضا

 وهمضا لغتضان فصضيحتان، وفيهضا سضبع لغضات وهضي مضا ارتفضع مضن الضرض وعل) ( المصضدر

).102السابق - ص 

 - ("فاغسلوا وجوَهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجَلكم إلى الكعبين"

 قضرأ نضافع وابضن عضامر والكسضائي وحفضص "وأرجَلكضم" بالفتضح وحجتهضم أنهضا معطوفضة علضى

 الوجضوه واليضدي فضأوجبوا الغسضل عليهمضا. وعضن أبضي عبضد الرحمضن عبضد ال ضبضن عمضر قضال

 كنضت أقضرأ أنضا والحسضن والحسضين قريبضًا مضن علضي عليضه السضلم وعنضده نضاس قضد شضغلوه

 فقرأنضا "وأرجَلكضم" فقضال رجضل "وأرجِلكضم" بالكسضر فسضمع ذلضك علضي عليضه السضلم فقضال

 ليضس كمضا قلضت ثضم تل "يضا أيهضا الضذين آمنضوا إذا قمتضم إلضى الصضلة فاغسضلوا وجضوهكم

 وأيضديكم إلضضى المرافضضق وأرجلكضضم إلضضى الكعضضبين وامسضضحوا برؤوسضكم" هضضذا مضضن المقضضدم

 والمؤخر في الكلم قلت وفي القرآن من هذا التقديم والتأخير كثير) (المصدر السابق -

).221ص 

 - ("ولكن اُل قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن ال رمى" قرأ حمزة والكسائي وابن عامر

 ولكضضن خفيفضضة، الُ رفضضع وكضذلك الضذي بعضضده. وقضضرأ البضضاقون ولكضضن بالتشضديد الَ نصضضب)

).309(المصدر السابق - ص 

.45) أبو بكر أحمد التميمي البغدادي: كتاب السبعة في القراءات -  ص 20(

.343، 342) ابن خالويه: الحجة في القراءات السبع - ص 21(

 . ومضن أمثلتضه علضى104 - ص 1) الزرقضاني: مناهضل العرفضان فضي علضوم القضرآن - ج 22(

الزيادة والنقصان:

 - (وقرئ "تجري من تحتها" بزيادة لفظ من وهما قراءتان متواترتان وقد وافقت كلتاهما

 رسم المصحف بيد أن ذات الزيادة توافق رسم المصحف المكي لن لفظ من ثابتة فيه.
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 أمضا حضذفها فضإنه يوافضق رسضم غيضر المصضحف المكضي حيضث لضم تثبضت فيضه أي فضي غيضر

).120 - ص 1المصحف المكي) (المصدر السابق - ج 

) بعض المثلة من تفسير "البحر المحيط" لبي حيان:23(

  مضضن سضضورة طضضه (إنضّض هضضذان63- إلغضضاء عمضضل إن: قضضال أبضضو حيضضان فضضي تفسضضيره لليضضة 

لساحران):

 (وقرأ أبو جعفر والحسن وشيبة والعمش وطلحة وحميد وأيوب وخلف في اختياره وأبو

 عبيضضد وأبضضو حضضاتم وابضضن عيسضضى الصضضبهاني وابضضن جريضضر وابضضن جضضبير النطضضاكي والضضخوان

 والصاحبان من السبعة إّن بتشديد النون "هذان" بألف ونون خفيفة "لساحران" واختلف

 في تخريضج هذه القراءة. فقال القضدماء من النحاة إنضه علضى حذف ضضمير الشأن والتقدير

 إنضضه هضضذان لسضضاحران، وخضضبر "إن" الجملضضة مضضن قضضوله "هضضذان لسضضاحران" واللم فضضي

 "لساحران" داخلة على خبر المبتدأ، وضعف هذا القول بأن حذف هذا الضمير ل يجيء

إل في الشعر وبأن دخول اللم في الخبر شاذ.

 وقال الزجاج: اللم لم تدخل على الخبر بل التقدير لهما ساحران فدخلت على المبتدأ

 المحضذوف، واستحسضن هضذا القضول شضيخه أبضو العبضاس المضبرد والقاضضي إسضماعيل بضن

 إسحاق بن حماد بن زيد. وقيل: ها ضمير القصة وليس محذوفًا، وكان يناسب على هذا

 أن تكضون متصضلة فضي الخضط فكضانت كتابتهضا "إن هضذان لسضاحران" وضضعف ذلضك مضن جهضة

 مخالفته خط المصحف. وقيل "إْن" بمعنى نعم، وثبت ذلك في اللغة فتحمل الية عليه

 و"هضذان لسضاحران" مبتضدأ وخضبر واللم فضي "لسضاحران" علضى ذينضك التقضديرين فضي هضذا

 التخريج، والتخريج الذي قبله وإلى هذا ذهب المبرد وإسماعيل بن إسحاق وأبو الحسن

 الخفش الصغير، والذي نختاره في تخريج هذه القراءة أنها جاءت على لغة بعض العرب

 من إجراء المثنى باللف دائمًا وهي لغة لكنانة حكى ذلك أبو الخطاب، ولبني الحارث بن

ي ذلضك عضن الكسضائي، ولبنضي العنضبر وبنضى  كعضب وخثعضم وزبيضد وأهضل تلضك الناحيضة ُحِك

 الهجيم ومراد وعذرة. وقال أبو زيد: سمعت من العرب من يقلب كل ياء ينفتح ما قبلها

ألفًا.

 وقرأ أبو بحرية وأبو حيوة والزهري وابن محيصن وحميد وابن سعدان وحفص وابن كثير

 "إْن" بتخفيف النون هذا باللف وشدد نون "هذان" ابن كثير، وتخريج هذه القراءة واضح

 وهو على أن هي المخففة من الثقيلة و"هذان" مبتدأ و"لساحران" الخبر واللم للفرق

 بيضن إن النافيضة وإن المخففضة مضن الثقيلضة علضى رأي البصضريين والكضوفيين، يزعمضون أن إن

 نافيضة واللم بمعنضى إّل. وقضرأت فرقضة "إن ذان لسضاحران" وتخريجهضا كتخريضج القضراءة الضتي

 قبلها، وقرأت عائشة والحسن والنخعي والجحدري والعمش وابن جبير وابن عبيد وأبو

 عمر "وإّن هذين" بتشديد نون إّن وبالياء في هذين بدل اللف، وإعراب هذا واضح إذ جاء

 على النهج المعروف في التثنية لقوله "فذانك برهانان، إحدى ابنتي هاتين" باللف رفعًا
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 واليضاء نصضبًا وجضرًا. وقضال الزجضاج: ل أجيضز قضراءة أبضي عمضر ولنهضا خلف المصضحف. وقضال أبضو

 عبيد: رأيتها في مصحف المام عثمان هذن ليس فيها ألف، وهكذا رأيت رفع الثنين في

 ذلضك المصضحف بإسضقاط الضلف، وإذا كتبضوا النصضب والخفضض كتبضوه باليضاء ول يسضقطونها،

وقالت جماعة منهم عائشة وأبو عمر: وهذا مما لحن الكاتب فيه وأقيم بالصواب.

 وقضرأ عبضد ال ضإن ذان إل سضاحران قضاله ابضن خضالويه وعزاهضا الزمخشضري لضَبّي. وقضال ابضن

 مسعود: إن هذان ساحران بفتح أن وبغير لم بدل من "النجوى" انتهى. وقرأت فرقة ما

هذا إّل ساحران..).

  مضن سضورة النمضل (ومضا81- عضدم حضذف يضاء المنقضوص: قضال أبضو حيضان فضي تفسضيره لليضة 

أنت بهادي العمي عن ضللتهم): 

 (وقرأ الجمهور: بهادي العمى، اسم فاعل مضاف؛ ويحيى بن الحارث، وأبو حيوة: بهاٍد،

 منونًا العمي؛ والعمش، وطلحة، وابن وثاب، وابن يعمر، وحمزة: تهدي، مضارع هدى،

 العمضي بالنصضضب؛ وابضضن مسضضعود: ومضضا أنضضت تهتضضدي، بزيضادة أن بعضضد مضضا، ويهتضضدي مضضضارع

 اهتدى، والعمي بالرفع، والمعنى: ليس في وسعك إدخال الهدى في قلب من عمي

عن الحق ولم ينظر إليه بعين قلبه).

  من سورة يوسف (إنه90- عدم إعمال من الشرطية: قال أبو حيان في تفسيره للية 

من يتقي ويصبر):

 (وقضرأ قنبضل: "مضن يتقضي"، فقيضل: هضو مجضزوم بحضذف اليضاء الضتي هضي لم الكلمضة، وهضذه

 اليضاء إشضباع. وقيضل: جزمضه بحضذف الحركضة علضى لغضة مضن يقضول: لضم يرمضي زيضد، وقضد حكضوا

 ذلك لغة. وقيل: هو مرفوع، ومن موصول بمعنى الذي، وعطف عليه مجزوم وهو: ويصبر،

 وذلك على التوهم. كأنه توهم أن من شرطية، ويتقي مجزوم. وقيل: ويصبر مرفوع عطفًا

 على مرفوع، وسكنت الراء ل للجزم، بل لتوالي الحركات، وإن كان ذلك من كلمتين، كما

 سضكنت فضي يضأمركم، ويشضعركم، وبعضولتهن، أو مسضكنًا للوقضف، وأجضرى الوصضل مجضرى

 الوقف. والحسن من هذه القوال أن يكون يتقي مجزومًا على لغة، وإن كانت قليلة، ول

 يرجع إلى قول أبي علي قال: وهذا مما ل يحمل عليه، لنه إنما يجيء في الشضعر ل

في الكلم، لن غيره من رؤساء النحويين قد نقلوا أنه لغة).

 من سورة النشراح (ألم نشرح):1- النصب بلم: قال أبو حيان في تفسيره للية 

 (وقرأ الجمهور: "نشرح" بجزم الحاء لدخول الجازم. وقرأ أبو جعفر: بفتحها، وخرجه ابن

 عطية في كتابه على أنه ألم نشرحن، فأبدل من النون ألفًا، ثم حذفها تخفيفًا، فيكون

مثل ما أنشده أبو زيد في نوادره من قول الراجز:  

 أيوم لم يقدر أم يوم قدرمن أي يومي من الموت أفر

وقال الشاعر:

ضربك بالسيف قونس الفرسأضرب عنك الهموم طارقها 
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 وقال: قراءة مرذولة. وقال الزمخشري: وقد ذكرها عن أبي جعفر المنصور، وقالوا: لعله

 بين الحاء، وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها، انتهى. ولهذه القراءة تخريج

 أحسن من هذا كله، وهو أنه لغة لبعض العرب حكاها اللحياني في نوادره، وهي الجزم

 بلضن والنصضب بلضم عكضس المعضروف عنضد النضاس. وأنشضد قضول عائشضة بنضت الضعجم تمضدح

المختار بن أبي عبيد، وهو القائم بثأر الحسين بن علي رضي ال تعالى عنهما: 

   حتى أتيح له المختار فانعمدا  قد كان سمك الهدى ينهد قائمه

في كل ما هم أمضى رأيه قدمًا            ولم يشاور في إقدامه أحدا 

بنصب يشاور، وهذا محتمل للتخريجين، وهو أحسن مما تقدم).

  مضن سضورة الضدهر/4- صضرف الممنضوع مضن الصضرف: قضال أبضو حيضان فضي تفسضيره لليضة 

النسان (سلسًل وأغلًل):

 (وقرأ طلحة وعمرو بن عبيد وابن كثير وأبو عمرو وحمزة: "سلسل" ممنوع الصرف وقفًا

 ووصًل. وقيل عن حمزة وأبي عمر: الوقف باللف. وقرأ حفص وابن ذكوان بمنع الصرف،

 واختلضف عنهضم فضي الوقضف، وكضذا عضن الضبزي. وقضرأ بضاقي السضبعة: بضالتنوين وصضًل وبالضلف

 المبدلة منه وقفًا، وهي قراءة العمش، قيل: وهذا على ما حكاه الخفش من لغة من

 يصرف كل ما ل ينصرف إل أفعل من وهي لغة الشعراء، ثم كثر حتى جرى في كلمهم،

 وعلضل ذلضك بضأن هضذا الجمضع لمضا كضان يجمضع فقضالوا: صضواحبات يوسضف ونواكسضي البصضار،

أشبه المفرد فجرى فيه الصرف، وقال بعض الرجاز:

والصرف في الجمع أتى كثيرًا      حتى ادعى قوم به التخييرا

 والصرف ثابت في مصاحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة، وفي مصحف أبي وعبد ال،

 وكذا قوارير. وروى هشام عن ابن عامر: سلسل في الوصل، وسلسًل بألف دون تنوين

في الوقف. وروي أن من العرب من يقول: رأيت عمرًا باللف في الوقف).

  مضن السضورة السضابقة (وأكضواب كضانت قضواريرًا، قضواريرًا15- وقضال أيضضًا فضي تفسضيره لليضة 

من فضة):

 (وقرأ نافع والكسائي: قواريرًا قواريرًا بتنوينهما وصًل وإبداله ألفًا وقفًا؛ وابن عامر وحمزة

 وأبو عمرو وحفص: بمنع صرفهما؛ وابن كثير: بصرف الول ومنع الصرف في الثاني. وقال

 الزمخشري: وهذا التنوين بدل من ألف الطلق لنه فاصلة، وفي الثاني لتباعه الول،

 انتهى. وكذا قال في قراءة من قرأ سلسًل بالتنوين: إنه بدل من حرف الطلق، أجرى

 الفواصل مجرى أبيات الشعر، فكما أنه يدخل التنوين في القوافي المطلقة إشعارًا بترك

الترنم، كما قال الراجز: 

يا صاح ما هاج الدموع الذّرفن

فهذه النون بدل من اللف، إذ لو ترنم لوقف بألف الطلق).

 من سورة هود (وإلى ثمود أخاهم صالحًا):61- وقال في تفسيره للية 
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 (قضرأ ابضن وثضاب والضعمش: وإلضى ثمضود بالصضرف علضى إرادة الحضي، والجمهضور علضى منضع

الصرف ذهابًا إلى القبيلة).

  مضن سضورة12- عضدم المطابقضة بيضن المثنضى والجمضع: قضال أبضو حيضان فضي تفسضيره لليضة 

التحريم (فقد صغت قلوبكما):

 ("فقد صفت": مالت عن الصواب، وفي حرف عبد ال: راغت، وأتى بالجمع في قوله:

 "قلوبكما"، وحسن ذلضك إضافته إلضى مثنضى، وهضو ضميراهما، والجمع فضي مثضل هذا أكثر

استعماًل من المثنى، والتثنية دون الجمع، كما قال الشاعر: 

كنوافذ العبط التي ل ترفعفتخالسا نفسيهما بنوافذ

 وهضذا كضان القيضاس، وذلضك أن يعضبر بضالمثنى عضن المثنضى، لكضن كرهضوا اجتمضاع تثنيضتين

 فعضدلوا إلضى الجمضع، لضن التثنيضة جمضع فضي المعنضى، والضفراد ل يجضوز عنضد أصضحابنا إل فضي

الشعر، كقوله:

حمامة بطن الواديين ترنمي

 يريضد: بطنضي. وغلضط ابضن مالضك فقضال فضي كتضاب التسضهيل: ونختضار لفضظ الضفراد علضى لفضظ

التثنية).

 - جواز عدم بناء قبل وبعد على الضم على الرغم من حذف المضاف إليه وتقديره: قال

 من سورة الروم (ل المر من قبل ومن بعد):4أبو حيان في تفسيره للية 

 ("ل ضالضمر": أي إنفضاذ الحكضام وتصضريفها علضى مضا يريضد. وقضرأ الجمهضور: "مضن قبضل ومضن

 بعضد"، بضضمهما: أي مضن قبضل غلبضة الضروم ومضن بعضدها. ولمضا كانضا مضضافين إلضى معرفضة،

 وحضذفت بنيضا علضى الضضم، والكلم علضى ذلضك مضذكور فضي علضم النحضو. وقضرأ أبضو السضمال،

 والجحدري، وعون العقيلي: من قبل ومن بعد، بالكسر والتنوين فيهما. قال الزمخشري:

 على الجر من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه، كأنه قيل: قبًل وبعدًا، بمعنى أوًل وآخرًا.

 وقال ابن عطية: ومن العرب من يقول: من قبل ومن بعد، بالخفض والتنوين. قال انتهى.

 الفراء: ويجوز ترك التنوين، فيبقى كما هو في الضافة، وإن حذف المضاف، انتهى. وأنكر

 النحضاس مضا قضاله الفضراء ورده، وقضال الفضراء فضي كتضابه: فضي القضرآن أشضياء كضثيرة مضن الغلضط،

 منهضا: أنضه زعضم أنضه يجضوز مضن قبضل ومضن بعضد، وإنمضا يجضوز مضن قبضل ومضن بعضد علضى أنهمضا

 نكرتضان، والمعنضى: مضن متقضدم ومضن متضأخر. وحكضى الكسضائي عضن بعضض بنضي أسضد: ل

 الضمر مضن قبضل ومضن بعضد الضول مخفضوض منضّون، والثضاني مضضموم بل تنضوين. والظضاهر أن

يومئذ ظرف "يفرح المؤمنون"، وعلى هذا المعنى فسره المفسرون).

.1 - ص 1) مكي بن أبي طالب القيسي: مشكل إعراب القرآن - ج 24(

 ) تتمضة إعضراب سضورة الفاتحضة لنهضا تضبين لنضا مرونضة الحركضة العرابيضة وتنضوع حركضة25(

البنية: 
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 (والربّض: ... وجضّره علضى الصضفة أو البضدل. وقضرئ بالنصضب علضى إضضمار أعنضي؛ وقيضل علضى

 النضداء. وقضرئ بضالرفع علضى إضضمار هضو...).. (وفضي "الرحمضن الرحيضم" الجضر والنصضب والرفضع،

وبكّل ُقرئ على ما ذكرناه في َرّب).

ْوِم الضدين"، ُيقْرأ بكسضر اللم ِمنْض غيضر ألضف، وهضو مضن عمضر ملكضه؛  (قضوله تعضالى: "مالضك َي

 يقال: ملك َبّين الُملك بالضم. وقرئ بإسكان اللم؛ وهو من تخفيف المكسور، مثل َفِخذ

 وَكِتف؛ وإضافُته على هذا َمْحَضة، وهو معرفة؛ فيكون َجّره على الصفة أو البدل ِمن ال؛

ول َحْذَف فيه على هذا.

 ويقرأ باللف والجر، وهو على هذا نكرة؛ لن اْسَم الفاعل إذا ُأريد به الحاُل أو الستقباُل

 ل يتعّرفُض بالضضافة؛ فعلضى هضذا يكضون جَّره علضى البضدِل ل علضى الصضفة؛ لضن المعرفضَة ل

ُتوصف بالنكرة.

ْضَر يَْوِم الضضدين، أو مالضضك يضضوَم الضضدين الضضمَر.  وفضضي الكلم حضضْذٌف مفعضضوٍل، تقضضديره مالضضك َأم

 وبالضافة إلى "يوم" خرج عن الظرفية؛ لنه ل يصّح تقدير في، لنها تفصل بين المضاف

والمضاف إليه.

ويقرأ "ماِلَك" بالنصب على أن يكوَن بإضمار أْعني؛ أو حاًل. وأجاز قوم أن يكوَن ِنداًء. 

ويقرُأ بالرفع على إضمار ُهو، أو يكون خبرًا للرحمن الرحيم على قراءة َمْن رفع الرحمن.

ويقرأ "َمِليك يوم الدين" َرْفعًا ونصبًا وجّرا.

ويقرأ "َمَلَك يوم الدين" على أنه ِفْعل ويوم مفعول أو ظرف).

(قوله تعالى: "غير المغضوب": يقرُأ بالجر، وفيه ثلثة أوجه: 

 أحدها: أنه َبَدل من الذين. والثاني: أنه بدٌل من الهاء والميم في عليهم. والثالث: أنه

صفة الدين.

 فضإن قلضت: الضذين َمْعرفضة وغيضر ل يتعّرفُض بالضضافة، فل يصضّح أن يكضون صضفة لضه، ففيضه

جوابان:

 أحضدهما: أنّ غيضر إذا وقعضت بيضن متضضادين، وكانضا معرفضتين، تعرفضت بالضضافة؛ كقولضك:

 عجبتُض مضن الحركضة غيضر السضكون؛ وكضذلك الضمر هنضا؛ لضّن المنَعمَض عليضه والمغضضوب عليضه

متضاّدان.

 والجواب الثاني: أّن الذين قريب من النكرة؛ لنه لم ُيْقصد به َقْصَد قوم بأعيانهم، وغير

 المغضضوب قريبضة مضن المعرفضة بالتخصضيص الحاصضل لهضا بالضضافة؛ فكّل واحضد منهمضا فيضه

َوْجه. إبهام ِمْن َوجٍه واختصاٌص من

ويقرأ "غير" بالنصب، وفيه ثلثة أوجه:

 أحضدها: أنضه حضال مضن الهضاء والميضم، والعضامُل فيهضا أنعمضت، ويضضعف أن يكضوَن حضاًل مضن

 الضذين، لضنه مضضاٌف إليضه، والصضراط ل يصضّح أنْض يعمضل بنفسضه فضي الحضال؛ وقضد قيضل: إنضه

ينتصب على الحال من الذين، ويعمل فيها معنى الضافة.
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والوجه الثاني: أنه َيْنتصب على الستثناء من الذين أو من الهاء والميم.

والثالث: أنه َيْنتِصُب بإضمار أعني).

 فأما "عليهم" ففيها عشر لغات، وكلها قد ُقرئ به: خمس مع َضّم الهاء، وخمس مع (

كسرها.

 فضالتي مضع الضضم: إسضكان الميضم، وضضمها مضن غيضر إشضباع، وضضمها مضع واو، وكسضر الميضم

من غير ياء، وكسرها مع الياء.

 وأمضا الضتي مضع كسضر الهضاء فإسضكان الميضم، وكسضرها مضن غيضر يضاء، وكسضرها مضع اليضاء،

وضمها من غير واو، وضمها مع الواو.

 واَلْصُل في ميم الجمع أن يكون بعدها واو، كما قرأ ابن كثير، فالميم لمجاوزة الواحد،

 والضلف دليضل التثنيضة نحضو: عليهمضا، والضواو للجمضع نظيضر الضلف؛ ويضدل علضى ذلضك أن علمضَة

 الجمضع فضي المضؤنث نضون مشضّددة، نحضو: عليهنّض؛ فكضذلك يجضب أن يكضون علمضة الجمضع

لواَو تخفيفًا؛ ول َلْبس في ذلك؛ لّن الواحَد ل ِميَم فيه،  للمذكر َحْرَفْين، إل أنهم حذُفوا ا

والى الحركضات فضي أكضثر  والتثنيضة بعضد ِميِمهضا ألضف، وإذا ُحذفت الضواو سضكنت الميضم؛ لئل َتَت

المواضع، نحو: ضربهم ويضربهم.

َفَمْن أثبَت الواو أو حذفها وسّكن الميم فِلما ذكرنا.

َوَمْن َضّم الميم َدَل بذلك على أّن أصلها الضم، وجعَل الضمَة دليَل الواو الَمحذوفة.

 وَمْن َكَسر الميم وأتبعها ياَء فإنه حّرك الميم بحركة الهاء المكسورة َقْبلها، ثم قلب الواو

ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.

َوَمْن حذف الياء جعل الكسرة َدليًل عليها.

ومن كسر الميَم بعد َضّمِة الهاء فإنه أراَد أن ُيَجاِنَس بها الياء التي قبل الهاء.

 ومضن ضضّم الهضاء قضال: إنّ اليضاء فضي "عليضه"، حّقهضا أن تكضوَن ألفضًا كمضا ثبتضت الضلُف مضع

ر، وليسضت اليضاء أصضَل الضلف؛ فكمضا أن الهضاء ُتضَضّم بعضد الضلف فكضذلك تضضّم بعضد اليضاء  الُمظَه

المبدلة منها.

 َوَمْن كسر الهاء اعتبر اللفظ، فأّما َكْسُر الهاء وإتباعها بياء ساكنة فجائز على َضْعٍف، أما

ة، والخفيّ قريضب مضن اِء الهضاء ُبّيَنتْض بالشضباع، وأمضا ضضْعُفه فلضّن الهضاء َخِفّي  جضَواُزِه فِلَخَف

الساكن، والساكُن غير َحِصين، فكأن الياء َوليت الياء.

 وإذا لقضي الميضم سضاكٌن بعضدها جضاز ضضّمها، نحضو: عليهمُض الّذّلةُض؛ لضّن أصضلها الضضم، وإنمضا

 أسضكنت تخفيفضًا، فضإذا احتيضج إلضى حركتهضا كضان الضضّم الضذي هضو حّقهضا فضي الصضل أولضى،

ويجوز كسرها إْتباعًا لما قبلها).

 ) هناك كلمات قرآنية وردت فيها عشرات القراءات، جاء في تفسير "البحر المحيط"26(

لبي حيان أن ملك، مالك في سورة الفاتحة لها: (ثلث عشرة قراءة).
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  -1وقال محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه "مناهل العرفان في علوم القرآن" - ج 

:109ص 

 " التي ورد أنها تقرأ بطرق تبلغ السبعة أو العشرة،4(فكلمة "ملك يوم الدين" "الفاتحة 

 " التي ورد أنها تقرأ باثنتين وعشرين قراءة، وكلمة60وكلمة "وعبد الطاغوت" "المائدة 

"أف" التي أوصل الرماني لغاتها إلى سبع وثلثين لغة..).

.212 - ص 1) السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها - ج 27(

.12 - ص 2) ابن جني: الخصائص – ج 28(

***
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الفصل الثالث:

تجدد اللغة والساليب

 لقد نظرت شعوب كثيرة وأديان قديمة نظرة تقديسية إلى اللغة وأسقطت عليها رؤى

 غنوصية وصوفية وفلسفية.. فاليونان القدماء على سبيل المثال اعتقدوا بأن بنية اللغة

تعكس بنية العالم، وأن هناك مناسبة بين الصوت والمعنى في لغتهم!

 وتلك المفاهيم انتقلت إلى العربية، فأغرق بعُض العرب اللغَة في الشطحات الخيالية؛

 إذ أسضضقطوا علضضى حروفهضضا ومفرداتهضضا طلسضضم غيبيضضة أدخلتهضضا عضضالم التصضضوف والسضضحر

والشعوذة، وتحولت اللغة معها إلى لغة ما ورائية فوق النسان..

 لقضد نضاقش العلمضاء العضرب أصضل اللغضة وانقسضموا إلضى رأييضن: الضول يقضول اللغضة توقيفيضة/

وحي، والثاني يقول اللغة اصطلحية/ وضعية/ طبيعية. 

 ويعد المعتزلة أشهر من تبنى وضعيتها، قال ابن جني: (غير أن أكثر أهل النظر على

 )، وذكر أحد الراء التي ترى1أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلح ل وحي وتوقيف) (

أن اللغة بدأت تقليدًا ومحاكاة للكائنات في الطبيعة. 

 كمضا تعضرض العلمضاء لموضضوع مناسضبة اللفضاظ لمعانيهضا بضدءًا مضن الخليضل بضن أحمضد ومضرورًا

 بضابن فضارس والمضازني وابضن جنضي.. وحضتى الضن إذ استنسضخت فضي عصضرنا تلضك المفضاهيم

 القديمضة بضأثواب العلضم والفلسضفة؛ واعتقضد بعضض الدارسضين أن اللغضة كمفضردات - وليضس

)، وأعادوا الحديث عن جدلية اللفظ والمعنى!2كسياق- تعكس فكر المة أو عقلها (

 اللغضة وقواعضدها لهمضا منطقهمضا الخضاص بهمضا ويختلفضان جضذريًا عضن منطضق الفكضر. وهمضا

 حياديتضان وبريئتضان مضن الضرؤى الغيبيضة، ول ذنضب لهمضا إن جعلهمضا بعضضهم رديفضًا لمنطضق

الفكر أو جعلهما طقسين مقدسين وأحاطهما بهالت دينية أو فلسفية! 

 ل يمكن أن نتصور العربي القديم، قد ربط بين اللفظ والمعنى بعبقرية مدروسة، أو وضع

 المعنضى الفلسضفي للفظضه، فهضذا كلضه جضاء فضي مرحلضة تضدوين اللغضة فضي العصضر العباسضي

 عصر الحضارة، ولم تكن قط قبل الحضارة يوم كان العربي ما زال في مرحلة خلق اللغة

بعفوية.

 ووضع المعنى الفلسفي العميق والماورائي يتطلب لغة سابقة ليفكر بها واضع اللغة،

 فبأي لغة فكر عربينا القديم وهو يصنع لغته؟ وهل الفكر الراقي والمتطور يتم دون لغة

كما يظن بعضهم!؟

 إن دراسضضة اللغضضة وفقههضضا لتسضضليط الضضضوء علضضى غناهضضا شضضيء، والوصضضول إلضضى نتضضائج

 ميتافيزيقيضة شيء آخر، لضن فصل اللغة عن النسان الذي أبدعها، يؤدي بالضضرورة إلى

 مثاليضة مطلقضة. وعنضدما تكضون اللغضة المسضبقة التصضور والصضنعة كائنضًا أعلضى مسضتقًل عضن
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 النسضان وهضو تضابع لهضا، يضؤدي ذلضك إلضى تحريضم اخضتراق حرمهضا المصضون ومنضع تطويرهضا

وقواعدها لنها إلهية كما قالت الكنيسة البابوية القديمة عن لغة الكتاب المقدس!

 اللغضة وضضعية مضن صضنع النسضان وهضي ظضاهرة اجتماعيضة وظيفيضة، للتواصضل بيضن النضا

 ). وقد3والخر، بين المرسل والمتلقي. وفي الوقت نفسه هي أداة للتفكير والمعرفة (

 أنتضج عقضل النسضان اللغضة عضبر جضدله مضع الوجضود/ الطبيعضة، البشضر، العلقضات الجتماعيضة

 والقتصادية.. وكذلك اخترع نظمها وطرق بناء تراكيبها. والجهل بقوانين الحياة وبوضعية

اللغة وقواعدها، يؤدي إلى تلك المفاهيم الخاطئة.

 فالنسان فوق اللغة وفوق القواعد وكلتاهما خاضعة له لنه هو مبدعهما، وهذا ينطبق

 علضى العربيضة وعلضى لغضات العضالم كلهضا وقواعضدها. وهضذا الفهضم الصضحيح للغضة البشضرية

وقواعدها، وحده يساعد على التطوير والتحديث. 

***

 إن تطضور الضبيئة الزمانيضة والمكانيضة انعكضس تضدريجيًا علضى اللغضة العربيضة، فتطضورت تطضورًا

 كضبيرًا؛ فمنضذ القضديم مضاتت مئات الكلمضات إن لضم نقضل آلف الكلمضات وولضدت مئات جديضدة

 سضميت مولضدة، ودخلضت العربيضة الفصضحى فيمضا بعضد كمضا دخلتهضا لغضة الحضضر ومضا نتضج عضن

اختلط العرب بغيرهم. واستطاعت العربية أن تسع كل ذلك برحابة صدر. 

 وفضي عصضرنا مضاتت كلمضات وولضدت كلمضات ل حصضر لهضا. ولكضن بقيضت كلمضات ل مسضوغ

 لبقائهضا فضي معاجمنضا الحديثضة، فمضا قيمضة عشضرات المسضميات للخيمضة والحصضان والجمضل

والحيوانات.. ؟

 وماذا يفيدنا أصًل وجود خمسمئة اسم للسد ومئتين وخمسين للناقة وألف للسيف

)؟!4وثمانين للعسل.. (

 إن تلضك السضماء تجميضع مضن لهجضات عربيضة متعضددة، وبعضضها صضفات لوضضعيات معينضة

 جمعضت بيضن الصضفة والموصضوف، ولكضن بمضا أن الصضفة اقتصضرت علضى موصضوف معيضن صضارت

كعلم جنس له. 

 وكضثرة المسضميات والمترادفضات والصضفات المدموجضة فضي الموصضوف.. ل تضدل علضى غنضى

 اللغضضة فضضي حضضضارة القضضرن الواحضضد والعشضضرين، حضضضارة التطضضور العلمضضي المضضذهل حضضضارة

 التصضالت والمعلومضات، والضتي تختلضف جضذريًا عضن حيضاة الباديضة وعقليتهضا ورؤيتهضا وآفاقهضا..

فيكفي اسم واحد للمسمى ثم نلحق به الصفة التي نريد ول حدود لتوالد المعاني. 

***

 لقد عدت تعابير كثيرة ل تحصى في زمن ما على غير طريقة العرب، ثم اصطفت إلى

 جانب فصاحة الفصحى، فرضت نفسها وانتصرت في معركتها، وصار بعضها كأنما هو لغة

 جديدة مغايرة للغة القدماء، وهذه سنة الحياة.. ولعل ما ذكره ابن هشام يعطي صورة

 عن ذاك الوضع في عصره فقد سئل عن التعابير التالية: فلن ل يملك درهمًا فضًل عن
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 دينضار، الضعراب لغضة البيضان واصضطلحًا تغيضر الضخر الصضحيح لعامضل، الضدليل لغضة المرشضد

 والجماع لغة العزم والسنة لغة الطريقة، يجوز كذا خلفًا لفلن، هلم جرًا.. فقال: (كل

 هضذه الضتراكيب مشضكلة ولسضت علضى ثقضة مضن أنهضا عربيضة وإن كضانت مشضهورة فضي عضرف

).5الناس) (

 لقد تجضاوز أجدادنا سابقيهم مضن الجضداد؛ فلضم يكضن العصضر العباسضي نسضخة مكضررة عضن

 العصضضور السضضابقة عليضضه، وكضضان يعيضضب علضضى الشضضاعر الكلم الوحشضضي والغريضضب. والعصضضر

الندلسي لم يكن نسخة مكررة عن المشرق.. 

 والتجديد في عصرنا امتداد طبيعي وهو لم يقف عند ولدة كلمات جديدة ما بين تعريب

 واشضتقاق، وتغيضر مضدلولت كلمضات ل حصضر لهضا، بضل شضمل الضتراكيب والسضاليب، فانفتحتضا

 على الحضارة والتطور. ولم يستطع تشدد المحافظين أن يمنع التطور، أو أن يغلق الباب

 دونضه. فضالنص البضداعي إن كضان رائعضًا يفضرض مضا يبضدعه علضى اللغضويين والنحضاة وإن خضرق

 القواعضضد التقليديضضة، سضضواء أكضضان علضضى صضضعيد الكلمضضة أم البنيضضة والنسضضق أم السضضلوب

الجمالي المبتكر.. فل أحد يستطيع أن يرد عبقرية البداع!

 ومحضترفو الكتابضة والمبضدعون لضم ولضن يضضيعوا وقتهضم كلضه فضي تعلضم القواعضد كلهضا وهضي

 ليسضت أكضثر مضن وسضيلة، فمضا يهمهضم منهضا تكضوين البنيضة السضليمة الضتي توصضل رسضالتهم

 وقد تحقق هذا بالستناد إلى أساسيات القواعد القليلة ونجحوا في ذلك إذ كيفوا اللغة

 باتجاه البداع المعبر عن ذواتهم، عن مشاعرهم ووجدانهم وأفكارهم، ولم يبالوا بالحدود

الصارمة..

 ومع أن أساليب التعبير في لغتنا المعاصرة اختلفت كثيرًا عن أساليب التعبير القديمة،

 إل أن بعضض القضديم بقضي حضتى عصضرنا ولكنضه غيضر شضائع أو قضل اسضتخدامه مثضل: أسضلوب

 التحضذير والضغراء، وأسضلوب النضداء علضى وزن َفعضاِل وُفعضل كيضا خبضاِث، وأسضلوب السضتغاثة،

والتوكيد بالنون.. 

 وما يميز عصرنا هو طريقة صياغة الجملة التي لم تبق أسيرة الصياغات التقليدية، فأية

 صياغة تؤدي إلى سياق واضح ومفهوم وشائع بين الناس، تعّد سليمة ومقبولة سواء

 أوافقضت السلوب التقليدي أم ل، وسواء أكانت قريبة من النحو الصضارم فضي قيضوده على

استخدام الكلمات فيما يجوز معها وما ل يجوز، أم بعيدة عنه ومخالفة له.

 فالصضياغة المعاصضرة تعضد فصضيحة وضضمن نسضق العربيضة إن كضانت تسضتخدم فضي بنائهضا

الكلمات العربية الفصحى وليس الجنبية. 

 وليضس الضدب وحضده بكضل أنضواعه الشضعرية والنثريضة أغنضى اللغضة بأسضاليب متنوعضة، بضل

 الترجمة أيضًا أدخلت أساليب جديدة من اللغات الجنبية، وقد أقر مجمع اللغة المصري

 السضضاليب المتضضأثرة باللغضضات الجنبيضضة كترجمضضة للجملضضة وليضضس تعريبضضًا، وعضضّد ذلضضك إغنضضاء

 للسضاليب العربيضة وطضرق التعضبير. ولضو درسضنا تلضك السضاليب لوجضدناها جميلضة سضواء فضي
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 الصضورة المبتكضرة أو فضي طريقضة صضياغة وسضبك الجملضة الضتي لضم يعرفهضا أجضدادنا القضدماء.

 وقضد سضاق لنضا د. إبراهيضم السضامرائي بعضض تلضك التعضابير اللطيفضة مضن الصضحف والمجلت

 والكتضب المعاصضرة: (ابتسضامة هضادئة، هضو يمثضل الضرأي العضام، هضو يسضهر علضى المصضلحة

 العامضة، هضذه القضضية مطروحضة علضى بسضاط البحضث، ذر الرمضاد فضي العيضون، لقتضل الضوقت،

 حجضر عضثرة، علضى قضدم المسضاواة، يلعضب بالنضار، كضرس حيضاته، بكضل معنضى الكلمضة، وضضع

). 6النقاط على الحروف، تحت تأثير، مسألة بسيطة، مع السف...) (

 وما أقرته مجامع اللغة العربية من كلمات وأساليب وتراكيب كانت في يوم ما مضى من

 المحظضورات، يضدل علضى أن مضا هضو شضائع الضن بيضن النضاس ومرفضوض عنضد المتشضددين كضأن

 تقضدم أو تضؤخر فضي مواضضع لضم يقلهضا القضدماء مثضل هكضذا وضضع، عوضضًا عضن وضضع كهضذا.. أو

 تكريضر مضا ل يجضوز تكضراره كتكضرار بيضن وكلمضا نحضو العلقضة بيضن الكضاتب وبيضن القضارئ، بينمضا

 الفصضيح القضديم العلقضة بيضن الكضاتب والقضارئ.. سضيحظى بضالقبول عضاجًل أو آجًل، لضن تلضك

التراكيب تعتمد في بنيتها على اللغة العربية، وكل ما يشبه العربية هو عربي.

 وعلضضى صضضعيد المفضضردات سضضُيمنح مضضا يرفضضض الضضن القبضضول فيمضضا بعضضد كاسضضتخدام حيضضث

للتعليل، واستخدام إلى أو اللم مع عند، وطالما بمعنى ما دام.. 

 ) متفاوتضة فضي متابعضة التطضور، لكضن مجمضع اللغضة7إن مسضاهمة مجضامع اللغضة العربيضة (

 العربيضة فضي مصضر أنشضطها فقضد أقضر كضثيرًا مضن السضاليب المعاصضرة والضتراكيب المخالفضة

 ). وأقر إضافة مدلولت جديدة إلى معاني كلمات كثيرة نتيجة استخدام8لعربية القدماء (

 اللهجضضة المحكيضضة لهضضا كفشضضل بمعنضضى أخفضضق، والتحضضديث بمعنضضى التطضضوير والمعاصضضرة،

 والتبسيط بمعنى التيسير.. بل اضطر المجمع إلى مخالفة بعض القواعد الصيلة لصالح

). 9المحكية التي فرضت نفسها ككلمة مطار والنملية (

 لكضن تعريبضه للمصضطلحات يحتضاج إلضى مرونضة؛ فكضثير منهضا يحتضاج إلضى إعضادة النظضر فيهضا

). 10كالهاتف والرائي أو التلفاز والحاسوب أو الحاسب (

***

 ) وبعض البرامج11لقد سادت اللغة الفصحى المبسطة في معظم الصحف والمجلت (

 الجادة في بعض المحطات الفضائية، ولهجة المثقفين اقتربت كثيرًا من الفصحى ولكنها

غير معربة/ مشكولة. 

 وهذه الفصحى المبسطة هي اللغة الموحدة للعرب في الخطاب الرسمي وستبقى

 على الرغم من وجود آلف اللهجات المحكية في الوطن العربي. وانتشارها في التواصل

 يرتبضط بتطضور العلقضات الجتماعيضة والقتصضادية والثقافيضة والسياسضية والعلميضة.. كمضا أن

ازدياد المعرفة والوعي برابطة اللغة الموحدة يعزز انتشارها أكثر. 
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 ولعضل الفضضائيات هضي أكضثر الوسضائل العلميضة إن لضم تكضن الوحيضدة القضادرة علضى نشضر

 الفصحى المبسطة بين الناس إن وضعت دراسات غيورة وجادة لتطوير برامج المحطات

لتصل إلى المستوى المطلوب. 

 والضذين يتبضاكون علضى مضوت الفصضحى بيضن العضرب، عليهضم أن يسضتغلوا وسضائل الضعلم

 لعضادة الفصضحى لتكضون أهضم أداة اتصضال بيضن العضرب، وهضم يتحملضون المسضؤولية؛ فشضدة

حرصهم على اللغة وقواعدها دون تقديم علج عصري سيؤدي إلى خنقهما أكثر فأكثر!

***

 واللهجة المحكية المستحكمة في حياتنا لها مكانتها، وتمتلك حيوية خاصة في بعض

 مفرداتها مثل كلمة القرف بالمفهوم الدارج، فل تؤدي معناها والحالة النفسية المرتبطة

 بهضا أيضة كلمضة فضي الفصضحى وكضذلك زعلن، ويمكضن السضتفادة مضن المفضردات المحكيضة

الشائعة لغناء الفصحى. 

 نعم الكثير من المفردات المحكية تحريف للفصحى، ولكن الكثير منها أيضًا إنما هو من

 بقايا اللهجات العربية القديمة كشوب ومشّوب فهما من السريانية. فاللغات القديمة من

 سضريانية/ آراميضة وفينيقيضة وبابليضة وهيروغليفيضة.. أو لنقضل اللهجضات القديمضة تلضك هضي

)، وكثير من مفرداتها متوارث! 12لهجات عربية، وليست بلغات أعجمية (

 واللهجات المحكية لم تدرس كلها في كل البلد العربية، وما قرره اللغويون قديمًا من

 أن المفردات العربية إنما هي مفردات الجزيرة وخاصة الحجاز، هو نتيجة جهلهم بعربية

 ما ظنوه أعجميًا. والكتفاء بمفردات الجزيرة كمدار للعربية فيه إجحاف كبير بحق عربيتنا

 وحضضضاراتها العريقضضة فضضي العصضضور القديمضضة قبضضل الميلد، والضضتي يمكضضن السضضتفادة منهضضا

لستكمال النواقص في تلك العربية، إلى جانب الكلمات المعربة. 

 إن القرآن الكريم استوعب بمرونته كلمات من أصول فارسية ورومية وحبشية.. وعدها

 "، وهذا يعني أنه2عربية لنها عربت ودخلت لغة العرب: (إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا) "يوسف 

)! 13ل يجوز طرد مفردة عربية، في الوقت الذي تقبل فيه كلمات من أصول غير عربية (

 فضالمفردات فضي اللهجضة المحكيضة قسضم منهضا مضن بقايضا اللهجضات القديمضة غيضر المعضترف

بها، وقسم تحريف للفصحى، وقسم دخيل.. 

 ) إلى جانب اللهجة الفصحى، وستبقى اللهجة الدبية14وستبقى اللهجة المحكية (

 الرفيعضة ولهجضة الصضحافة الوسضطى، ولضن تلتقضي اللهجضات ولضن تنصضهر فضي بوتقضة واحضدة.

 ولضن تفيضد الوصضاية علضى ألسضنة النضاس بتغييضر الواقضع فهضي لضم تصضل إلضى أيضة نتيجضة عضبر

). 15التاريخ كله كما ذكرنا (

 ومفهضوم الزدواجيضة الضذي يفلسضف فيضه بعضضنا ضضياعنا بيضن لهجضة نفكضر بهضا ونتكلمهضا

 ونتعامل بها ولهجة أخرى نكتب بها، ليس صحيحًا، فهذه قضية كانت وما زالت وستبقى

في لغات العالم، ولن تخلق ازدواجية في الشخصية!
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***

 إن ظروفنضا وأوضضاعنا ومشضاكلنا ومتاعبنضا ومعاناتنضا وحياتنضا تختلضف عضن حيضاة الجضداد فضي

 أمضور كضثيرة جضدًا.. ومضا دامضت هنضاك حيضاة تتغيضر وتتطضور، هنضاك لغضة معضبرة عنهضا ومتلئمضة

 معهضا تتطضور وتتقضدم؛ فالعلقضة جدليضة بيضن تطضور الحيضاة وتطضور الفكضر والضداة المعضبرة عنضه.

 وقد استوعبت العربية قديمًا كل أنواع العلوم والفكر، واحتضنت التجديد بكل أنواعه في

اللغة والساليب، واستطاعت أن تكون لغة الحضارة والتطور.

 واللغضة كضائن حضي ينمضو ويتطضور وبالمقابضل يضذبل ويمضوت، وكضذلك القواعضد نفسضها فهضي ل

 تخرج عن ذاك القانون، وقد أدى استمرارها دون تطوير إلى البعد عنها شيئًا فشيئًا إلى

أن كانت القطيعة بينها وبين مستخدميها إل المحترفين.

 لضضذلك علضضى النحضضاة مواكبضضة تطضضور الفكضضر واللغضضة والسضضاليب لتسضضتوعبه القواعضضد بكضضل

تفصيلته وجزئياته، وفي تراثنا الحيوي الحل المناسب لذلك. 

***
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هوامش الفصل الثالث

.40 - ص 1) ابن جني: الخصائص - ج 1(

وهو وإن كان معتزليًا إل أنه كان ضائعًا بين التجاهين، فلم يستطع أن يحسم رأيه.

 ) راجضع علضى سضبيل المثضال "العبقريضة العربيضة فضي لسضانها" و"اللسضان العربضي" لزكضي2(

 الرسوذي. و"فلسفة اللغة العربية" للد. عثمان أمين. و"المعاني الفلسفية في لسان

العرب" للد. ميشال إسحق..

 ) الفكضر كلم بل صضوت، فضالتفكير يتضم بكلم داخلضي فضي العقضل بيضن النسضان وذاتضه3(

 ولكنضه إشضاري ومخضتزل، والعلقضة جدليضة بيضن اللغضة والفكضر. والكلم مضع الضخر هضو عمليضة

 عكسضية يتضم فيهضا تحويضل الفكضر إلضى سضياق بنيتضه كلمضات متعضارف علضى مضدلولها بيضن

 الطرفيضن، فيتسضلم المتلقضي الرسضالة فيفهمهضا، وبالتضالي يكضون التواصضل الجضدلي بيضن

فكرين ولغة خارجية مشتركة الدللة. 

 ومدلول الكلمة الحرفي المعجمي قد يختلف كثيرًا عن مدلوله في البناء النسقي، بما

 يولضده الكضاتب مضن دللت جديضدة وإيحضاءات تتجضاوز دللضة المعجضم الوليضة. وهضذا يعنضي أن

 اللفظة بدللتها البتدائية محددة، وعندما تدخل في بنية يتوسع فضاء دللتها بحسب ما

 يريده الكاتب لها، وقد تنتقل إلى دللت جديدة عند المتلقي/ القارئ بما تفتحه له من

آفاق أخرى قد ل تخطر في بال منشئها!

 ،407 – ص 1يضذكر السضيوطي فضي كتضابه "المزهضر فضي علضوم اللغضة وأنواعهضا" - ج ) 4(

كتابين لبن خالويه الول في أسماء السد والخر في أسماء الحية!

  اسضمًا، ويضروي عضن ابضن150": أن السضد لضه 325 - ص 1ويضذكر فضي الكتضاب نفسضه "ج 

 70 اسضم للحيضة!! وفضي الصضفحة نفسضها يضذكر 200 اسضم للسضد، و500خضالويه أنضه جمضع 

اسمًا للحجر!!

.276 – ص 3) السيوطي: الشباه والنظائر – ج 5(

 وما بعد..107) د. إبراهيم السامرائي: اللغة والحضارة - ص 6(

  من مجامع القاهرة1971) تم تأسيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية سنة 7(

 وسضورية والعضراق، ثضم انضضمت إلضى التحضاد مجضامع اللغضة العربيضة فضي الضردن وفلسضطين

 والسودان وليبيا والجزائر وأكاديمية المملكة المغربية والمجمع التونسي للعلوم والداب

والفنون..

 ويعمضضل التحضضاد علضضى تنسضضيق الجهضضود بيضضن المجضضامع مضضن أجضضل تطضضوير اللغضضة وتوحيضضد

المصطلحات العلمية والفنية التي أنجز اللف منها.. 

49

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ) إن منطلضق مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر: (بحضث كضل مضا لضه شضأن فضي تطضوير اللغضة8(

 العربيضة والعمضل علضى نشضرها). وهنضاك الكضثير ممضا أقضره، ومنهضا مضا يسضتند إلضى الضتراث

نفسه. ومن تلك الساليب والمفردات التي أجازها نذكر:

- الساليب:1

َأ ُفلنٍض  يجضب أن يحكضمكقولنضا: سَضواَء أو سَضياَن . حضتى أنضت يضا صضديقي. َتَرسّضَم ُفلنٌض َخَط

ذا.القضانون فضي مشضكلت النضاس سضواء - أو سضيان- الفقضراء أو الغنيضاء ذا أو َك  ل ِخلفٌض.  َك

 حضر ما يقرب من عشرين مدعوًا، أو حضر ما يزيد: ما َيْقَرُب أو ما َيِزيُد. َبْيَن َهذا أو ذاَك

 "ما" فيهما ليست موصولة ولكنها نكرة موصوفة؛ فمعناها معنى اسم مبهم وماوعليهم 

ا.بعدها صفة له

 جعل فيهأي  َأّثَث الَبْيَت  أو لم أفعل هذا قط.لم أفعل هذا أبدًا: أَبدًا في َمْعَنى الّنفي

 لَمْعنَى الِكفايَة  ِاسضْضِتْعماِل الَكفضاءة والَكفضضء أو عضن السضؤال. أجضاَب علضى السضّضؤاِل.أثاثضًا

 .فلن كفء أو من أهل الكفاءة: والكاِفي

 أسضألك عمضا إذا. ل أعضرف مضا إذا كنضت راضضيًا أو غاضضبًا. ل أْعَرفُض مضا إذا كضاَن قضْد َحَدَث َهذا

 .. ل أدري إن كان قد حدث هذا.كنت تعرف هذا أو ل

 َأعضضَدم الجلُد. َأّولضُض َأمْضس وَأمْضس الضضّول،  رأيتضضه أمضضس الضضول:أّولضُض مضضن أمْضس وعَاٌم أّول

. ُأْكِرُم الّضْيَف بَوْصِفي َعَرِبّيا أو بِصَفِتي َعَرِبّيا أكاَنت صاِلَحًة أم ل؟. المجرَم

ْوِقيَع ُمْفَتَعٌل ِة وأّكَد الَخِبيُر على أّن الّت  ضمن الفعلوقد ت :أّكَدْت الَمْدَرَسُة على الُمَواَظَب

  تأويضضليكضضون و،"أّكدضض" معنضضى نّبهضض، يقضال: نّبهضضه علضضى الضضمر، أي وقفضضه عليضضه وأعلمضضه بضضه

 .. وذكضضرالعبضضارتين: نبهضضت المدرسضضة علضضى المواظبضضة، والخضضبير علضضى أن التوقيضضع مفتعضضل

د محضذوفًا ملمَؤّكدض فضي واقضع الضمر المجمضع: ا  أكضدت المدرسضة الحضث علضى"فعضول بضه لّك

 ، يضدل علضى معنضى الحضث أو الحضض أو التنضبيه، فتلضك هضي الضتي تلئم المقضام،"المواظبضة

 ويصلح كل منها أن يكون متعلقًا لحرف الجر على. وحذف المفعول به شائع في العربية،

 : "وحضذف المفعضول كضثير فضي القضرآن وفصضيح الكلم، وذلضك إذا كضانيويقضول فيضه ابضن جنض

..هناك دليل عليه"

 َتَراَوَح الّشْيُء َبْيَن َكذا.  اِلْسِتْشعاُر من َبِعيد وأنف من مجالسته.َأَنَف ُمجاَلَسَته ِلَفْقِره

ذا  ّوَتُهبمعنضى راوح.وَك ِدي ل سِضّيما وهضو فضي الميضداِن وَنحُْوه . ِاسْضَتْجَمَع ُق ّدُر الُجْن  أو ول ُأَق

ى اِلسْضِتيعاب. تعضالم عليضه بمعنضى تبضاهى وتفضاخر بضالعلمسضيما. ُة الَمْوضُضوع بَمْعَن   َتْغِطَي

  َجّمَد.وتصفية الحساب تصفية البضائعو َتْصِفَيُة الُمْشِكلت .الحاطة والشمول والحتواءو

  َهْل هذا. التركة بمعنى منع حق التصرف فيها جميعًا أوتجميد أموال الشركةكوالّتَجّمد 

الْمُر ُيْعِجُبَك؟ هل الكذوب يصدق؟

ْسِتْعماُل خاّصة وُخُصوصًا  ،ُأحّب الفاكهة وخاصة العنب، أحّب الفاكهة وبخاصة العنب: ِا

. ُأحّب الفاكهة وخصوصًا العنب،ُأحّب الفاكهة خاصة العنب
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 أْكَثُر من واِحٍد مقابل الفصيح على الرغم من كذا أو برغم كذا. رغم كذاأو ُرْغمًا عن كذا 

. ساَر بَشْكٍل َحَسٍن.َمَشى بُصوَرٍة َجّيَدٍة.  َقِبَل باَلْمِر ذلك.وما أْشَبه

 :نحوأو ُزهاء . حوالي بمعنى  ها أنا أْفَعُل وَشَبُهه.لَتَمّنى َكذا وَنْحُوهوإل  ،وإّل َلكان َكذا

م. َعْبَر الّتاضِريِخ،سضاَر َعْبَر الِبحضاِر. بضدأ الحفضل حضوالي السضاعة السضابعة مسضاًء   ُكّل عضاٍم وأْنُت

ر َذا لو.ِبَخْي ِة. عاَش الْحداَث. َحّب   َدَخَل. أداَنْت الَمْحَكَمُة ُفلنًا أو َحَكَمْت الَمْحَكَمُة "بالداَن

ٌد بينمضا كضاَن َعِليّ َيَتَكّلمُض ك؟. مضقضد ل يكضون كضذا .خاِل   بزيضادةا هضي السْضباُب؟ ومضا هضو َرْأُي

الضمير المنفصل.

ّدْلُت َكذا بَكذا"الباِء في دخول   و َشْرِقّيأ َشْرُق َكذا .على المتروك أو على المأخوذ" َب

  َأحاَطه. َسداُد الّدْيِن في معنى قضاء الدين أو أدائه.َلِعَب َدْورًا أو بالكرة. َيْلَعُب الُكَرَة. َكذا

 . أَحْطَته ِعْلمًا بِقّصِتي. أحاطوا الُمحاَصِريَن. ِاْحتاطوا الَقْرَيَة من َجميِع ِجهاِتها.الُّ بِعناَيِته

َر َر وأْنَعمَض الّنَظ   أنتضج الفضدان عشضرة قنضاطيَر قطنضًا وأنتضج المؤلضف عشضرين كتابضًا..أْمَعنَض الّنَظ

. َتْدُعُم الّدْوَلُة َبْعَض ِسَلِع الّتْمِويِن.َتَقّدَم إلى ُفلٍن بَكذا أي َقّدَمه إليه أو َطَلَبه أو ِاْلَتَمَسه

 ".بينما أنا مسافر إذ قابلني صديقي" ، مقابل الفصيح:بينما أنا ُمساِفٌر قاَبَلِني َصِديقي

ناِدي بالّتحاِد بينما نحن ُمْفَتِرُقوَن  ننادي بالتحاد على حين - أو في، مقابل الفصيح: "ُن

..حين- أننا متفرقون

- الكلمات:2

 الفرخضة، إجضاَزُة ُلحُوِق الّتاضِء بالسْضماِء فضي َتْعِبيراتٍض ُمعاصِضَرة: اللوحضة، النجمضة، الوجهضة،

 أسضماء دخلضت الطاسضة، العظمضة، ويعضترض علضى هضذه الكلمضات بأنها غيضر مسضموعة وأنهضا

 التضاء فيهضا للدللضة علضى الوحضدة أووعليهضا التضاء الضتي ل تضدخل قياسضًا إل علضى الصضفات، 

 لتأكيضدها، وفضي مسضموع اللغضة كضثير مضن السضماء ذوات التضاء، وقضد سضبق للمجمضع أن أقضر

دخول تاء الوحدة على المصادر بلفظها بإطلق.

ْضَوام.  َملك بَمْعنَى َملَك.الِخصضّضاِئّي. خصضضب وأأرض خصضضيبة   . ُأْمسضِضَية.جمضضع كَْوم   َأك

ى الّتْقِييضد. اسضتعرض القضائد جنضده :ِاْسَتْعَرضَض  ِاسْضِتْعماُل الّتْقِييضم. ِاسْضِتْعماُل الَقيْد بَمْعَن

ّومأي بمعنضى َبيضاُن الِقيَمة   َقّيمض الشضيء تقييمضًا بمعنضى حضدد قيمتضه للتفرقضة بينضه وبيضن َق

 َتشْضُجُب. َعِديضَدة بَمْعنَى َكِثيضَرة فضي َنحِْو قَْوِلهم: ُكُتبٌض َعِديضَدٌة. الشضيء بمعنضى عضدله

 أو طاقة. باَقًة.وبالكاد. َنْفُس الّشْيِءبمعنى الرفض والستنكار. 

ْسِتْبيانًاًِاْسَتْعَوَض ِاْسِتْعواضا ْسَتْبَيَن ِا  . استعاض استعاضة، واستبان استبانة بمثابة وِا

.بَمْعَنى الُمساِوي الّسِوّيو َخَرُجوا َسِوّيا استعمال

ْسَتْقَطَب ْسَتْهَدَف الّشْيَء بمعنى.  استقطب الستاذ طلبه بمعنى اجتذبهم نحوه:ِا  ِا

..اَلَراِضي الّرْعِوّية. الحصاءات مثل الْحصاِئّيات. استعمال َجَعَله َهَدفًا

  بمعنى"أرفق" فعل من هذه المادة على وزن "َأْفعل"، وهو افتراض :الْرفاُق والُمْرَفقات

  وعلضى أسضاس هضذا الفضرض يمكضن إعمضال قضرار المجمضع القضائل بقياسضية تعديضة،صضاحب
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  ومضن،: أرفضق بمعنضى جعلضه رفيقضًا أي صضاحبًاٍالفعضل الثلثضي اللزم بضالهمزة فنقضول حينئذ

 نشتق المرفق والرفاق والمرفقات."أرفق"

  الّتحْضِويُر.الّتحْضِديُث جعضضل الشضضيء حضضديثًا. الّتأضْضِميم. الَبْرَمجَة. اِلْنضضِضباط. الضضْمُن واَلمضضان

 .الّتصضْضِنيع. الّتصضْضِفَية.  الْنسضَضَنة.الّتشضْضِخيص. الّتسضَضّيب. الّتْرِكيضضز. الّتدضْضِويل. بَمْعنَى الّتْغِييضضر

  الّتْوصِضيف.الُمواصَضَفاُت.  الّتْهِريضج.الّتْطِويضع بمعنضى الخضضاع والتضذليل. الّتْطِبيعُض. الّتصْضِويب

ُضح مضضن اُلرُجوحضضة. بمعنضضى تصضضنيف الشضضياء وبيضضان أنواعهضضا أو صضضفاتها  . الَجْدَولَة.التَأْرج

 . الّشّفاِفّية.الَحَساِسَية.  الَجْرد. عّبَر بمعنى البانة بالحركة أو العمل أو التصرف.الَمْنَهَجة

  السضّضمك. الّرصضِضيد.الّرصضْضد.  الِحيضضاد والّتْحِييضضد. الحمضضاس كالحماسضضة. الَفّعاِلّيةضض.الناِنّيةضض

ة. الّطرضاز فضي البنضاء. الّطاضِبق. الصّضْدَفُة والُمصضاَدَفة.  الشّضِهّية.السّضيِمّية. والسّضِميك  .العَماَل

 الَكسْضَتِنّي. الَقّيمض أي لضه قيمضة بمعنضى المقهضى. الَقهَْوة.  بمعنضى خضاب وفشضلالَفشَضل

 ،الَمشْضُبوهوَن. الَمْدُيوِنّيةض.  الّلصْضق واللصِضق وصضفًا للضون المشضابهة للثمضرة.والَقسْضَطِلّي

ة.بمعنى إعلن رأي أو إظهار عاطفضة في صورة جماعيضة الُمظاَهَرة. الُمشْضَتَبهوَن   الُمَقاَوَل

ا. بضاِهٌت للدللضة علضى تغيضر اللضون وقلضة زهضوهو ، َبَهتَض. بعضث لزمضًا ومتعضديًا.والُمقضاِول  الّنَواَي

  ِاْنَعَدَم. َجْبَهِوّي.الُمْنَتَزه. الَوقاِئع بَمْعَنى الْحداث.  َتْسِييس. َتْنَمِوّي.َتْرَبِوّي. بَمْعَنى الّنّيات

. الّشْيُء

  إضضافة إلضىَمحاصِضيل وَمشضاِريع وَمواضِضيع جمضع تكسضير محصضول ومشضروع وموضضوعجمضع 

 . محصولت ومشروعات وموضوعاتجمعها السالم المتعارف عليه

 ،الحنايا بمعنى الحناء والضلوع لمفردها َحِنّية :َكِلماٍت على ِصيَغِة َفعيل بَمْعَنى َمْفُعول

 مزيضج بمعنضى.  خطيبضة بمعنضى مخطوبضة. بمفردهضا َثِنيضةيوالثنايضا بمعنضى الثنضاء والمثضان

 . عديم بمعنى معدوم. رهيب بمعنى مرهوب. عديد بمعنى ذي عدد.ممزوج

  بلشضف مضن.بسضتر. سَضاَهَم بمعنضى شضارك وقاسضم.  الفنضاء والضضعف بمعنضىَتلشَضت

  شباب واعد بمعنى أنه قد توفر له تمام الكفاية والخلق ما. تلفن من التليفون.البلشفية

ى الَمكَان أو الضّداِئَرةب الِمْنَطقَة .يرجضى معضه الخيضر   تطمينضًاه َطّمَن وُمتحَف.ْتحَفَم. َمْعَن

  الّتْبِريضر فضي معنضى.أي أوقعضه فضي الضفلسه  َفّلسَض.أدخضل عليضه الطمأنينضة بمعنضى طمضأنه

(موقع مجمع اللغة العربية في مصر على شبكة النترنت). ..التسويغ

  ألضف مضادة ومليضون كلمضة، وقضد30وقضد أنجضز المجمضع "المعجضم الوسضيط" فضي اللغضة وفيضه 

 اهتم باللغة الحديثة وما أقر من كلمات، إضافة إلى المصطلحات العلمية والدبية والفنية

 والحضارية.. ولكنه ما زال على النمط القديم في شرح المعاني، ولم يرتب معاني المادة

 بحسب التطورات الدللية، وأبقى كثيرًا من الكلمات القديمة المماتة.. ولم يبوب الكلمات

بحسب اللفظ دون الرجوع للجذور.
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 كما أنجز المجمع معاجم المصطلحات العلمية والفنية التي زادت على مئة وخمسين

 الذي صدر منه ألف مصطلح.. وهو يعمل على إنجاز مشروع المعجم الكبير الموسوعي

.. وكل هذا بهدف عصرنة اللغة. خمسة أجزاء

 ) اسضم المكضان مضن الثلثضي الضجوف اليضائي مفعِل أي مطيضر، والنمليضة نسضبة إلضى9(

النمل، بينما المنخل في الخزانة لمنع دخول النمل! 

 ) إن تعريضب الكلمضة بعيضدًا عمضا يسضتخدمه النضاس ل قيمضة لضه، لضذلك لتبضق مسضميات10(

 الختراعضات الشضائعة بلغاتهضا مثضل كمضبيوتر، ولضن يضضير العربيضة أي شضيء، فالضذي يضضيرها

عدم اختراع الشيء!

 وليعمضم اشضتقاق الفعضال مضن السضماء المعربضة ولتسضتكمل المضادة الشضتقاقية، فقضد

 اشضتق مضن التلفضون فعضل تلفضن، ومضن التلفزيضون فعضل تلفضز.. ول مضانع مضن القضول متلفضن

ومتلفز.. 

 ) الصضحافة أيضضًا أبضدعت مصضطلحاتها فانتشضرت بيضن العضرب وأقضرت المجضامع معظمهضا11(

 العولمة، الستنساخ، غسل الموال أو تبييضها، تجميد الموال، الهيكلة، التطهيرمثل: 

العرقي، الخصخصة، العصرنة، التأقلم، بلورة الفكار.. 

 كمضضا أن المقاومضضة الفلسضضطينية صضضنعت مفرداتهضضا فشضضاعت مثضضل: النتفاضضضة، العمليضضات

 الستشضهادية، عضرس الشضهادة، الجنضاح العسضكري، كلشضن (اختصضار للبندقيضة الروسضية

 كلشضضينكوف)، عمضضق الراضضضي المحتلضضة، سياسضضة الضضرض المحروقضضة، تصضضفية الحقضضوق،

الجدار العنصري.. 

 ) إن نظريضة اللغضات السضامية نظريضة اسضتعمارية هضدفها فصضل شضعوب المنطقضة قبضل12(

 الميلد عن جذرها العربي، وإقحام اليهود بينهم. واليهود ل يمتون للمنطقة العربية بأية

 صضلة، كمضا أن يهضود اليضوم ل علقضة لهضم مطلقضًا بضاليهود القضدماء. واللغضة العبريضة  القديمضة

مسروقة من اللهجة الرامية!

 إن العرب بحاجة إلى قاموس لغة تاريخي يتناول تاريخ تطور دللة الكلمة عبر التاريخ،

والدراسات المقارنة بين اللهجات.. وهذه من مهمات مجامع اللغة العربية!

 ) لقد ألف الكثير حول المعرب؛ فمن الكتب القديمة: (المعرب من الكلم العجمي)13(

 للجضضواليقي البغضضدادي، و(شضضفاء الغليضضل فيمضضا فضضي كلم العضضرب مضضن الضضدخيل) للشضضهاب

 الخفاجي.. ومن الكتب المعاصرة (أثر الدخيل على العربية الفصحى في عصر الحتجاج)

للد. مسعود بوبو..

 ) اللهجة المحكية تعتمد على آلية النسق والتسكين، وهي تحل عمليًا إشكالية14(

الحركة والقواعد الصارمة باتجاه السهل. 

" في بحث ضرورة التجديد والتحديث.6) راجع هامش "15(

***
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الفصل الرابع:

المنهج

منهج التحديث هدفه حل معضلة القواعد جذريًا بالستناد إلى:

 )1- النظضضرة الحياديضضة والعادلضضة إلضضى اللهجضضات العربيضضة، وإلضضى المضضدارس النحويضضة (1

 والمذاهب والراء والجتهادات.. والمبدأ الرئيسي في الختيار ليس خاضعًا لميزان الكثر

). 2فصاحة، وإنما لميزان السهولة والمنطق السليم، وإن كان نادرًا أو شاذًا أو ضعيفًا (

- اختصار كم القواعد، والبتعاد عن التفاصيل والجزئيات غير المجدية.2

- تعديل بعض القاعدات.3

- حذف بعض القاعدات غير الضرورية.4

- تهميش دور الحركة العرابية.5

 - بناء قاعضدة النحضو علضى منطضق سليم، وجعلهضا قياسضية دون شضواذ أو اسضتثناءات. أمضا6

 الصضرف فهضو يتعلضق ببنيضة الصضيغة، والصضيغ لهجضات متعضددة، وفضي بعضض البحضاث سضتبقى

صيغ قليلة شاذة ل تخضع للقاعدة ول نستطيع رفضها لشيوعها. 

***

آ- الحركة العرابية:

 )، أم حركضة الضعراب3تعضاني العربيضة مضن مشضكلة الحركضة سضواء أكضانت حركضة البنيضة (

المتعلقة بالحرف الصحيح الخر. 

 إن النحضضو التقليضضدي وإن أعطضضى تركيضضب الجملضضة الهتمضام الضضول لكنضضه ربضط بيضضن الفهضضم

 والحركة، وهذا الفهم خاطئ لن الكلمة جزء من بنية تفهم من خلل النسق والعلقة

 القائمة بين أجزائه. والحركة من رفع ونصب وجر تالية على فهم المعنى وليست صانعة

 له فهي ليست عامل الفهم. والتركيز على الحركة وعدها الساس في فهم التركيب/

الجملة هو الذي خلق تلك المعضلة!

 لضو سضكنا أواخضر كلمضات النضص كلهضا سضيبقى المعنضى مفهومضًا للمتلقضي، باسضتثناء حضالت

 قليلضضة قضضد تخلضضق إشضضكاًل كمضضا فضضي تقضضديم المفعضضول علضضى الفاعضضل، أو للتمييضضز بيضضن كضضم

 السضتفهامية وكضم الخبريضة، أو جملضة التعجضب المشضابهة لجملضة السضتفهام "مضا أجمضل

 السضماء" والضتي أضضاعت ابنضة الضدؤلي.. ولكضن هضذه ليسضت بمشضاكل حقيقيضة لضن الحركضة

 هنا ل تحدد علقة الكلمة بالتركيب إنما تشير إلى انتماء الحركة إلى فصيلة ما، وتأتي

 الخطضوة التاليضة لتحديضد نضوع الكلمضة ضضمن السضياق؛ فالفتحضة فيمضا لضو قضدمنا المفعضول بضه
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 تشضير إلضى المنصضوبات وعلينضا اسضتعراض المنصضوبات كلهضا مضع ربضط الضمر بمعنضى السضياق

 لنصضل إلضى أنهضا مفعضول بضه، وكضذلك الضضمة فهضي ل تشضير إلضى علقضة محضددة إنمضا تشضير

 إلى السماء المرفوعة وكذلك الكسرة.. فالحركة ل تحدد وضع الجزئية في بنية النسق،

 إنما هي في النص المشكول تحدد انتماء السم إلى إحدى فصائل الحركات الثلث، وما

 أكضثر الموضضوعات المنتميضة إلضى الحركضة الواحضدة، وعلضى الرغضم مضن ذلضك هنضاك احتمضالت

أخرى تأويلية قد تسوغ أنواع حركات الفصائل الخرى!

 وهضضذه القضضضية تحضضل بثبضضات ترتيضضب سضضياق الجملضضة الفعليضضة إن كضان التقضضديم سيسضضبب

 التباسضضًا، والصضضل تقضضديم الفاعضضل لضضنه يشضضكل مضضع الفعضضل ركنضضي الجملضضة الفعليضضة بينمضضا

المفعول فضلة لذلك يجب تأخيره، وقد قال النحاة أصل العامل أن يتقدم على المعمول.

 وبتعضديل طفيضف علضى جملضة السضتفهام المصضدرة بمضا وبقضاء التعجضب كمضا هضو، تحضل

 الشضكالية علمضًا بضأن إشضارتي السضتفهام والتعجضب فضي نهايضة الجملضة تحضدد المعنضى.

 فجملة التعجب ما أجمل السماء! وللستفهام ما أجمل السماء؟ أو نضيف كلمة شيء

أو ما يماثلها: ما أجمل شيء في السماء؟

 وتلضك الشكالية المحضدودة خاصضة بالصحيح الضخر، لضن المعتضل الضخر ل تظهضر حركتضه فل

 نفهم وضعه إل من السياق كما في قولنا: رمى مصطفى حصى على مرتضى، وأيضًا ل

 نميز الستفهام من التعجب في المعتل الخر إل من السياق أو الشارة كما في قولنا:

ما أحلى الصحارى؟! 

 وصضحيح الضخر إن كضان مضضافًا إلضى يضاء المتكلضم ل تظهضر حركتضه ولكضن نفهمضه تمامضًا مضن

 السضياق مثضل: جضاء أبضي، رأيضت أبضي، مضررت بضأبي.. والمثنضى والجمضع نفهمهمضا مضن خلل

علمة التثنية والجمع..

 لكن الحالت القليلة الساسية التي نحتاج فيها إلى الحركة لمنع اللتباس أو لتسهيل

 اللفضظ، هضي: حركضة الضضمائر لضن الحركضة تحضدد نضوع الضضمير: أنتَض، أنتِض.. ولتسضهيل لفضظ

 الفعل مع الضمير: كتبَت، كتبُت، كتبِت.. وكذلك إذا أضيف السم إلى الضمير فل بد من

تحريك الحرف الصحيح قبله لتسهيل النطق واللفظ: كتابك، كتابه..

 لقضضد ادعضضى النحضضوي ابضضن عصضضفور أن حاجضضة بعضضض السضضماء إلضضى الحركضضة فضضرض تعميضضم

 الحركضة، وادعضاؤه اللمنطقضي ذاك كضان ردًا علضى مضن قضال بضأن هنضاك تراكيضب مفهومضة دون

 أن يدل على ذلك العراب نحو شرب محمد الماء أو شرب الماء محمد: (إن العراب لما

)!4افتقر إليه في بعض السماء حمل سائرها على ذلك) (

 فهل يقبل العقل ذاك المنطق بأن نعمم الحركة من أجل إشكالت قليلة تتعلق بالسم

الصحيح الخر فقط؟! 
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 إن المنطضق السضليم فضي الضرد علضى أنصضار بقضاء الحركضة منعضًا لللتبضاس هضو: إذًا يجضب أن

 تكون الحركات خاصة بالمواضع التي تحمل التباسًا، وما عداها ل قيمة لها لن المعنى

واضح من السياق!

 المهم في تحليل بنية الجملة هو فهم العلقات بين جزئياتها بتحديد كل جزئية: فعل،

 فاعضل، مفعضول بضه، مبتضدأ، ظضرف، مضضاف إليضه، حضال.. فضإذا عرفنضا ذلضك ل تبقضى أيضة أهميضة

 للحركضة، وإن سضكنت الكلمضات كلهضا. والمتكلضم/ المرسضل هضدفه إيصضال الفكضرة للمتلقضي،

 وهذا يعتمد على وضوح سياقه دون أية ملبسات، فأيهما هو المطلوب: التواصل الذي

 يتضم عضبر وضضوح السضياق المنظضم، أو التواصضل عضبر الحركضة فالمعانضاة وسضوء الفهضم الضذي

يؤدي إلى انقطاع التواصل؟

 وكضثير مضن السضماء وخاصضة المعتلضة، والفعضال والضدوات ل تحتضاج إلضى الحركضة، قضال أبضو

 البركضات النبضاري: (وأمضا الفعضال والحضروف فإنهضا تضدل علضى مضا وضضعت لضه بصضيغها فعضدم

).5العراب ل يخل بمعانيها ول يورث لبسًا فيها والعراب زيادة) (

 إذًا ليس منطقيًا تعميضم قاعدة خلقت إشكاليات عند العربي عبر التاريضخ مضن أجل جزء

 مضن السضماء الصضحيحة الضخر؛ فضالجزء يخضضع للكضل وليضس العكضس، ول يمكضن أن يتحكضم

البعض في الكل، والقاعدة تبنى على الكثر بحسب مفاهيم النحاة وليس على القلة!

 في التحديث تبنى القاعدة على السلم والسهل وهو المقياس المنطقي. فالقواعد

 هضي لفهضم العلقضات بيضن أجضزاء البنيضة وليسضت مضن أجضل الحركضة، فالعلقضة هضي السضاس

 والحركة مجرد شكل تال ول تدل بشكل محدد على علقة الجزئية ببقية الجزاء. وهذا

يعني أن تلك الشارة ليست أساسية ووجودها وعدمها واحد. 

 إن الكلم سابق على العراب ثم دخل العراب لشتباه المعاني كما قال بعضهم. وقال

 الزجضاجي بعضد مناقشضة أيهمضا أسضبق علضى الضخر الكلم أم الحركضة: (فضالكلم إذًا سضابق

). 6في الرتبة، والعراب تابع من توابعه) (

 والجرجضضاني أعطضضى الضضتركيب/ السضضياق/ النسضضق، حقضضه. ولضضو امتلضضك النحويضضون رؤيضضة

 قضد قضامتالجرجضاني فضي البلغضة وطبقوهضا علضى النحضو لكضان وضضع النحضو مختلفضًا تمامضًا. ف

 البلغضة عنضده علضى التضأليف والنظضم بنضاء علضى معياريضة علضم النحضو، وليضس للفظضة وحضدها

أية فضيلة ول للحركة:

 (وإذ قضد عرفضت أن مضدار أمضر النظضم علضى معضاني النحضو وعلضى الوجضوه والفضروق الضتي مضن

 شأنها أن تكون فيه. فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندها ونهاية ل

 تجد لها ازديادًا بعدها. ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي

 على الطلق، ولكن تعرض بسبب المعاني والغراض التي يوضع لها الكلم ثم بحسب

). 7موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض..) (
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 (واعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظر ويغمض المسلك في توخي المعاني التي

 عرفضت أن تتحضد أجضزاء الكلم ويضدخل بعضضها فضي بعضض ويشضتد ارتبضاط ثضان منهضا بضأول، وأن

 يحتضاج فضي الجملضة إلضى أن تضضعها فضي النفضس وضضعًا واحضدًا، وأن يكضون حالضك فيهضا حضال

 الباني يضع بيمينه ها هنا في حال ما يضع بيساره هناك. نعم وفي حال ما يبصر مكان

 ثالث ورابع يضعها بعد الولين. وليس لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره

).  8وقانون يحيط به، فإنه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة) (

 (ومن ههنا لم يجز إذًا عد الوجوه التي تظهر بها المزية أن يعد فيها العراب، وذلك أن

 العلم بالعراب مشضترك بين العرب كلهضم وليضس هو مما يسضتنبط بالفكر ويستعان عليضه

). 9بالروية) (

 وعنضدما يتحضدث عضن الفاعضل ومعرفتضه فضي الجملضة يضذكر أنضه مضن خلل النسضق وليضس

 الحركة، أي العلم بما يوجب الفاعلية للشيء فيقول: (وليس يكون هذا علمًا بالعراب

). 10ولكن بالوصف الموجب للعراب) (

 ويتحدث ابن خلدون عن فقدان العراب في زمنه ومع ذلك بقي السياق مفهومًا: (لغة

 العرب لهذا العهد مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير، وذلك أنا نجدها في بيان المقاصد

 والوفاء بالدللة على سنن اللسان المضري. ولم يفقد منها إل دللة الحركات على تعين

 الفاعضل مضن المفعضول فاعتاضضوا منهضا بالتقضديم والتضأخير، وبقضرائن تضدل علضى خصوصضيات

). 11المقاصد) (

 (ولم يفقد من أحوال اللسان المدون إل حركات العراب في أواخر الكلم فقط الذي لزم

). 12في لسان مضر طريقة واحدة) (

وذكر ابن خلدون بأنه يمكن الستغناء عن العراب بدللت المعاني:

 (ولعلنضضا لضضو اعتنينضضا بهضضذا اللسضضان العربضضي لهضضذا العهضضد واسضضتقرينا أحكضضامه نعتضضاض عضضن

).13الحركات العرابية في دللتها بأمور أخرى موجودة فيه تكون بها قوانين تخصها) (

 ويتحضضدث عضضن لهجضضات عصضضره وأسضضاليبه التعبيريضضة ويقبلهضضا علضضى الرغضضم مضضن اختلفهضضا

وفقدانها العراب: 

 (وعن لغة هذا الجيل العربي الذي لعهدنا وهي عن لغة مضر أبعد، فأما إنها لغة قائمة

 بنفسها فهو ظاهر يشهد له ما فيها من التغاير الذي يعد عند صناعة أهل النحو لحنًا،

 وهضي مضع ذلضك تختلضف بضاختلف المصضار فضي اصضطلحاتهم؛ فلغضة أهضل المشضرق مباينضة

 بعض الشيء للغة أهل المغرب وكذا أهل الندلس معهما. وكل منهم متوصل بلغته إلى

 تأدية مقصودة والبانة عما في نفسه وهذا معنى اللسان واللغة. وفقدان العراب ليس

). 14بضائر لهم كما قلناه في لغة العرب لهذا العهد) (

 وليضس ابضن خلضدون وحضده مضن رأى أن حركضات الضعراب ل قيمضة لهضا، فضالتراث قضدم لنضا

 )15شضواهد كثيرة علضى أن الضعراب/ الحركضة/ ليسضت هي أداة الفهضم. فضالنحوي قطضرب (
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 مضن المدرسضضة البصضرية وأحضد تلميضذ سضيبويه، رأى أن الضضعراب ل يفضرق بيضن المعضاني،

 والحركضة هضي للوصضل حيضن ل يكضون هنضاك وقضف، والعضرب تكسضر السضاكن لتسضهيل متابعضة

 الكلم كمضا فضي المضضارع المجضزوم "لضم يقضرِأ الكتضاب.."، بينمضا أسضتاذه سضيبويه رغضم قضوله

 في كتابه على لسان الخليل بن أحمد: (إن الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن

 الحرف ليوصل إلى التكلم به)، إل أنه لم يستنتج أن الحركة ليست هي الجوهر، بينما

 توصل تلميذه قطرب إلى هذه الحقيقة. فالجوهر هو المعنى وفهم العلقات بين جزئيات

الجملة، ول علقة للحركة في ذلك! 

 يقضول أبضو البقضاء العكضبري: (علضة الضعراب: الضعراب دخضل الكلم ليفضرق بيضن المعضاني مضن

 الفاعليضة والمفعوليضة والضضافة ونحضو ذلضك، وقضال قطضرب واسضمه محمضد بضن المسضتنير: لضم

). 16يدخل لعلة وإنما دخل تخفيفًا على اللسان) (

 (والضعراب دخضل السضماء لمسضيس الحاجضة إلضى الفصضل بيضن المعضاني علضى مضا سضبق.

 وقال قطرب دخل الكلم استحسانًا لن المتكلم يصل بعض كلمه ببعض وفي تسكين

). 17أواخر الكلم في الوصل كلفة فحرك تسهيًل على المتكلم) (

 ويقضضول قطضضرب أيضضضًا بعضضد أن يضضورد أمثلضضة تتشضضابه فيهضضا حركضضات الضضعراب ولكضضن المعنضضى

 مختلف: (لم يعرب الكلم للدللة على المعاني والفرق بين بعضها وبعض، لنا نجد في

 كلمهضم أسضماء متفقضة فضي الضعراب مختلفضة المعضاني، وأسضماء مختلفضة فضي الضعراب

 متفقة المعاني. فمما اتفق إعرابه واختلف معناه قولك إن زيدًا أخوك، ولعل زيدًا أخوك،

 وكأن زيدًا أخوك، اتفق إعرابه واختلف معناه. ومما اختلف إعرابه واتفق معناه قولك: ما

 زيضد قائمضًا، ومضا زيضد قضائم، اختلضف إعرابضه واتفضق معنضاه...).. وبعضد أن يعطضي أمثلضة كضثيرة

 يسضتنتج: (فلضو كضان الضعراب إنمضا دخضل الكلم للفضرق بيضن المعضاني لضوجب أن يكضون لكضل

 معنى إعراب يدل عليه ل يزول إل بزواله. وإنما أعربت العرب كلمها لن السم في حال

 الوقف يلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصله بالسكون أيضًا يلزمه السكان في الوقف

 والوصل، وكانوا يبطئون عند الدراج، فلما وصلوا وأمكنهم التحريك جعلوا التحريك معاقبًا

 للسضكان ليعتضدل الكلم...). ويتسضاءل مضا دامضت الحركضة للوصضل، فلضم لضم يلضتزموا بحركضة

واحدة؟ ويجيضب: (لضو فعلضوا ذلضك لضضيقوا علضى أنفسضهم فضأرادوا التسضاع فضي الحركات..) (

18 .(

 ويعضرض أبضو البقضاء العكضبري الرأييضن المتعارضضين: (والثضاني: أن الضعراب يضدل عليضه مضرة

 الحركة، وتارة الحرف كحروف المد في السماء الستة والتثنية والجمع وما هذه سبيله

 ل يكون معنى واحدًا بل هو دليل على المعنى، والدليل قد يتعدد والمدلول عليه واحد.

 والثالث: أن الحركات تضاف إلى العراب فيقال حركات العراب وهي ضمة إعراب وإضافة

 الشضيء إلضى نفسضه ممتنعضة وكضذلك الحركضات توجضد فضي المثنضى وليسضت إعرابضًا. واحتضج

 الخرون بأن الصل في العراب الحركة وأنها ناشئة عن العامل كقولك قام زيد فالضمة
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 حادثضة عضن الفعضل، والفعضل عامضل والعمضل نتيجضة العامضل والعمضل هضو الحركضة. فأمضا كضون

 السم فضاعًل أو مفعوًل فهو معنضى مجرد عضن علمة لفظية يجضوز أن تدرك بغيضر لفظ كما

 يدرك الفرق بين المبنيات بالمعنى مع الحكم بالبناء كقولك ضرب هذا هذا، وكذلك في

). 19المعرب نحو كلم موسى عيسى،  فعلم أن العراب هو الحركة المخصوصة..) (

 (واحتج الخرون مضن وجهين: أحدهما أن الفعل المضارع معضرب ل يحصل بإعرابه فضرق،

 فكضضذلك السضماء. والثضضاني أن الفاعليضضة والمفعوليضضة تضضدرك بضضالمعنى أل تضرى أن السضضماء

 المقصضضورة ل يظهضضر فيهضضا إعضضراب ومعانيهضضا مدركضضة، وإنمضضا أعربضضت العضضرب الكلم لمضضا يلضضزم

 المتكلضم مضن ثقضل السضكون لضن الحضرف يقطضع عضن حركضاته فيشضق علضى اللسضان. قضالوا:

 ويضدل علضى صضحة مضا ذكرنضاه أن حركضات الضعراب تتفضق مضع اختلف المعنضى وتختلضف مضع

 اتفضاق المعنضى أل تضرى أن قولضك هضل زيضد نضائم مثضل قولضك زيضد نضائم فضي اللفضظ مضع اختلف

 المعنى؟ وقولك زيد قائم مثل قولك إن زيدًا قائم في المعنى إذ كلهما إثبات والعراب

). 20مختلف) (

 (أل ترى أنك إذا قلت لنسان: افرق بين الفاعل والمفعول والمضاف إليه، في نحو قولك

 ضرب زيد غلم عمرو؛ فإنه إذا ضم أوًل وفتح ثانيًا وكسر ثالثًا، حصل لك الفرق بألفاظه ل

 مضن طريضق المعنضى، فإنضك أنضت قضد تضدرك هضذا المعنضى بغيضر لفضظ فضدل أن الضعراب هضو لفضظ

). 21الحركة) (

 (فإن قيل الفرق يحصل بلزوم الرتبة وهو تقدم الفاعل على المفعول، ثم هو باطل فإن

 كثيرًا من المواضع ل يلتبس ومع هذا لزم العراب كقولك قام زيد ولم يقم عمرو وركب

). 22زيد الحمار، فان مثل هذا ل يلتبس وكذلك كسر موسى العصا..) (

 (وإنمضا كضان موضضع حركضة الضعراب آخضر الكلمضة لثلثضة أوجضه: أحضدها أن الضعراب جيضء بضه

 لمعنى طارئ على الكلمة بعد تمام معناها وهو الفاعلية والمفعولية فكان موضع الدال

). 23عليه بعد استيفاء الصيغة الدالة على المعنى اللزم لها) (

 وورد في التراث تلعب على ثوابت الحركة فقد تحدث الخضري في حاشيته عن نصب

 الفاعل ورفع المفعول به: (وقد ينصب شذوذًا عند أمن اللبس كما قاله "ابن مالك" في

الكافية:

َوَرْفُع َمْفُعوٍل ِبِه َل َيْلَتِبسْ    َمْع َنْصِب َفاِعٍل َرَوا َفَل َتِقْس. 

ومنه قوله: ُسمع: خرق الثوُب المسماَر، وكسر الزجاُج الحجَر بنصب المسمار والحجر،

ِمْثُل الَقَناِفِذ هّداُجوَن َقْد َبَلَغْت     َنْجراُن َأْو َبَلَغْت َسْوآِتهْم َهَجُر

ِه  برفع نجران وهجر ونصب سوآت، وقاسه ابن الطراوة عمًل بقراءة "َفَتَلّقى آَدَم ِمْن َرّب

 "، بنصضب آدم ورفضع كلمضات. ورد بإمكضان حملضه علضى الصضل مضن أن37َكِلمَاٌت" "البقضرة 

).. 24المرفوع هو الفاعل لن التلقي نسبة من الجانبين...) (

59

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 بضل هضولقضد رد ابضن الطضراوة علضى ابضن مالضك بقيضاس نصضب الفاعضل ورفضع المفعضول بضه: (

 "..).. 37 البقرة" ٌ" من ربه كلماتَفتلقى آدم"مقيس ومنه في القرآن الكريم 

  وإنما يحافظ،إذا فهم المعنى فارفع ما شئت وانصب ما شئت(كان يقول: ابن الطراوة و

  وذلك نحو:ً،على رفع الفاعل ونصب المفعول إذا احتمل كل واحد منهما أن يكون فاعل

. ) لم يعلم الفاعل من المفعولً وتنصب عمراً لو لم ترفع زيداً،ضرب زيد عمرا

 كلم ابضن الطضراوة يوضضح جضوهر المشضكلة؛ المهضم أن يكضون المعنضى واضضحًا مضن خلل

 السياق وليس من خلل الحركة! وذاك إن دل على شيء إنما يدل على رجاحة عقله

 فإذا فهم المعنى مضن السياق فما قيمة الحركات كيفما كانت؟ ومضا الحركات الثلثية أو

 الثنائية للكلمة الواحدة في القراءات القرآنية إل دليل على عدم قدسية الحركة. وقد ورد

 التسكين في إحدى قراءات القرآن وقال بعض النحاة بأنه للتخفيف، بينما قال ابن مالك

 بأنه يجوز مطلقًا حذف حركة الظاهر من الفعال والسماء الصحيحة الخر، وقال: إن أبا

 "، (فتوبضوا إلضى بضارْئكم)43عمضرو حكضاه عضن لغضة / لهجضة/ تميضم: (المكضُر السضيْئ) "فضاطر 

 "، (رسضْلنا) "المضائدة228"، (وبعضولْتهن أحضق) "البقضرة 67"، (يضأمْركم) "البقضرة 54"البقضرة 

 ".. كمضا ورد تسضكين الضضمير (إن النسضان لربهْض لكنضود)109"، (ومضا يشضعْركم) "النعضام 32

). 25".. (6"العاديات 

 إذًا ل مسضوغ للتشضبث بتلضك الحركضة، علمضًا بضأن النحضاة أنفسضهم لهضم اجتهضادات فضي

 التأويضل والتقضدير تمّكننضا مضن التلعضب بالحركضة كيفمضا شضئنا بالسضتناد إلضى التبضاع علضى

)!!26المجاورة، وحمل الشيء على نظيره، والقطع، والتغليب.. (

 إن الفهضم الخضاطئ لضدور الحركضة العرابيضة هضو الضذي أدى إلضى تقسضيم علضم النحضو عنضد

 بعض النحاة إلى المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، وإلى المبني والمعرب، أي النحو

 عنضدهم صضار علضم الحركضة. ووصضل فضي عصضور النحضدار إلضى جعضل الحركضة غايضة القواعضد،

 والتفنن في العراب هو المبتغى. وعندما تصير القواعد هي الحركات بدًل من أن تكون

أداة لتركيب نسق يعبر بوضوح عما يريده المتكلم، ل نستغرب لم النفور من القواعد!

 فضي العصضر الحضديث تبنضى رأي قطضرب كضثيرون منهضم د. إبراهيضم أنيضس فضي كتضابيه (مضن

 أسرار اللغة) و(دللة اللفاظ)؛ فهو يرى كقطرب أن الحركات العرابية ليس لها مدلول ول

 وأن عضرب الجاهليضة كضانوا يحركضون أواخضر الكلمضات كيفمضا اتفضق للوصضلتحضدد المعضاني. 

 واليقاع الموسيقي، وقد اعتقد النحاة بأن حركات العراب ضرورية لتوضيح المعنى في

الكلم! 

 وقضد هضاجمه بغيضر حضق كضثيرون.. لكضن منتقضديه لضم يقضدموا تعليًل واحضدًا مقنعضًا، بضل هضم

يكررون ما قدمه دعاة مقولة "الحركات لها دللت على المعاني"!

 فدعاة تسكين الحركة العرابية على صواب، وقد هوجموا بغير حق، لن تسكين أواخر

 الكلمضات لضن يضضيع المعنضى حتمضًا. كمضا أن عضدم إتقضان الحركضة فضي المقضروء لضن يضضيع
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 المعنى؛ فلو اسضتمعنا إلى إنسضان ما يرفع المنصوب ويجضر المفتوح سنفهمه تمامًا. ولضو

 أعطينضا نصضًا غيضر مشضكول لمضن ل يفقضه فضي القواعضد شضيئًا سضيقرأوه ويفهمضه، والشضعب/

 العامضة بمفهضوم النحضويين/ يقضرأون الصضحف والمجلت والقصضص ويفهمونهضا رغضم أنهضا غيضر

مشكولة، كما يتفاهم الناس باللهجة المحكية وهي غير مشكولة!

 نسضتنتج ممضا مضر أن ربضط القواعضد بضالتركيب والنصضراف إلضى المعنضى والعلقضات بيضن أجضزاء

 الجملضة، يحضل قضضايا كضثيرة؛ فبمضا أن النسضق هضو الضذي يحضدد المعنضى، والحركضة ل تصضنع

 ذلك، ول قيمة لها في النص غير المشكول، تسقط تلقائيًا من مكانتها التي وصلت إليها

وهي ل تستحقها أصًل. وبقاؤها المحدود هو للضرورة أو الوصل.. 

 وفضي التحضديث اقتراحضان: الضول التسضكين وهضو المتبنضى لضنه يحضل الشضكالية جضذريًا،

 والثضاني بقضاء الحركضة المقيضدة، وهنضاك حضالت للحركضة مشضتركة بيضن القضتراحين. فالوضضع

على النحو التالي:

 - التسضكين هضو الصضل فضي السضماء الصضحيحة الضخر اسضتنادًا إلضى رأي قطضرب وابضن1

الطراوة وابن خلدون.. واستنادًا إلى لهجة تميمية وردت. 

 والحركضة الحضرة للسضماء الصضحيحة الضخر، ليسضت أساسضية وإنمضا فرعيضة للوصضل.. ففضي

 القراءة المتصلة يمكن لفظ أية حركة، وقد اختلف النحاة حول أثقل الحركات أهي الضمة

 أو الكسرة؛ فمنهم من عّد الضمة أثقل الحركات لذلك المرفوعات قليلة كالمبتدأ والخبر

 والفاعل.. وقالوا الكسرة حركة وسطى مع أن أبوابها المضاف إليه والمجرور بحرف الجر

 وهما أقل من أبواب الرفع الكثر ثقًل. وقالوا الفتحة أخف الحركات لذا كانت معظم أبواب

النحو منها. 

 وليضس اللجضوء إلضى الكسضر لمنضع التقضاء الساكنين ثابتضًا عنضد النحاة فقضد قضال بعضضهم إنما

 هضو لتمييضز حركضات الضعراب، وقضال آخضرون ل أصضل لحركضة معينضة لمنضع التقضاء السضاكنين..

 فهناك من يكسر إن التقى ساكنان: لم تغرِب الشمس بعد، وهناك من يفتح: لم تغرَب

 الشضمس بعضد.. وبضذاك لضن تكضون هنضاك مشضكلة فضي الحركضة لمنضع التقضاء السضاكنين، أو

الوصل.

 - حركضة المبنيضات ثابتضة ل تتغيضر وبعضضها يمكضن تسضكينه ول يسضبب أي إشضكال فضي2

 الفهضضم أو اللفضضظ كهضضؤلء.. ولكضضن هنضضاك مبنيضضات حركتهضضا ضضضرورية لتمييضضز نوعهضضا كمضا فضضي

 الضمائر: أنَت، أنِت، إليَك، إليِك.. وهناك حالت يفرض فيها الضمير المتصل تحريك ما قبله

 لتسضهيل النطضق: أعطيتضك كتضابَك.. أو يفضرض حركضة محضددة قبلضه للمجانسضة مثضل: كتبضا

 وكتبضوا وأخضي.. كمضا أن تضاء التضأنيث تفضرض تحريضك مضا قبلهضا: كتبتْض، وألضف التثنيضة وواو

الجماعة تفرضان حركة ثابتة على ما قبلهما للمجانسة: الكتابان، الفلحون.. 

 والفعال لها نمط واحد ثابت يسهل حفظه، وهي تفهم سواء أحرك آخرها أم لم يحرك،

 والحالت التي ذكرت فيها الحركة ترتبط باللفظ وليس بالمعنى.. قال أبو البقاء العكبري:
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 (أما إعراب الفعل فل يتوقف عليه فهم المعنى بل المعنى يدرك بالقرائن المحققة به،

 والشكال يحصل فيه بالحركة التي ل يقتضيها المعنى ل بعدم الحركة، أل ترى أن قوله:

 أريد أن أزورك فيمنعني البواب، لو سكنت العين لفهم المعنى وإنما يشكل إذا نصبتها،

 وإنمضا جضاء الشضكال مضن جهضة العطضف ل بضالنظر إلضى نفضس الفعضل، إذ ل فضرق بيضن قولضك:

 يضضرب زيضد فضي الضضم والفتضح والكسضر والسضكون فضإنه فضي كضل حضال يضدل علضى الحضدث

 والزمضان، وكضذلك إذا قلضت: لضم يضضرب ولضن تضضرب فضإن الفعضل منفضي ضضممت أو فتحضت أو

 سضكنت. وكضذلك: ل يسضعني شضيء ويعجضز عنضك، إذا فتحضت أردت الجضواب وإذا ضضممت

).27عطفت ولو أهملته لفهمت المعنى... ) (

  فضي السماء ليزيضل اللبس الحاصل فيها باعتبار"الضعراب"إنما وضضع ( :ل السيوطيوقضا

 المعضاني المختلضف عليهضا، ولضذلك اسضتغنى عضن الفعضال والحضروف والمضضمرات والشضارات

 والموصضولت لنهضا دالضة علضى معانيهضا بصضيغها المختلفضة فلضم تحتضج إليضه، ولمضا كضان الفعضل

 المضارع قد تعتوره معان مختلفة كالسم دخل فيه العراب ليزيل اللبس عند اعتوارها،

 ومنضه رفضع الفاعضل ونصضب المفعضول فضإن ذلضك لخضوف اللبضس منهمضا لضو اسضتويا فضي الرفضع أو

). 28) (في النصب

 - القضتراح الثضاني يناسضب أنصضار الحركضة لضنهم لضن يتخلضوا عنهضا لسضباب عديضدة منهضا3

 الخضوف مضن اللتبضاس، أو التشضبث بضالموروث علضى علتضه.. فبمضا أن الحركضة ل قيمضة لهضا

 لضذلك تقيضد حريتهضا وتضضبط ضضمن الفصضائل الثلث.. فتصضير الحركضة أسضهل لنهضا فضي العمضد

 الضمة مطلقًا، وثباتها ل تغيره أية عوامل. والفضلت حركتها الفتحة ول استثناءات، والجر

 حركتضه الكسضرة ول اسضتثناءات. ول توجضد إشضكالية فضي التوابضع وإن ابتعضدت عضن متبوعهضا.

وسيلزم هذا القتراح أبحاث النحو كلها لرؤية أبعاده وتفصيلته.

تقييد حرية الحركة:

 مضر معنضا فضي بحضث التحضديث والقضرآن الكريضم قبضول لهجضات عربيضة ل تعمضل بعضض الضدوات

 كمضا الحجازيضة، ومضن الشضرطية، وأن الناصضبة للمضضارع.. وأن بعضض اللهجضات تخضالف عمضل

 بعضض الضدوات التقليديضة كالنصضب بلضم. وصضرف الممنضوع مضن الصضرف، وعضدم المطابقضة بيضن

 المثنضى والجمضع، وجضواز أن تكضون كضان ناقصضة عاملضة أو تامضة. واسضتخدام َمنْض لمضا ل يعقضل.

وجواز مجيء قبل وبعد غير مبنيتين على الضم، رغم حذف المضاف إليه وتقديره.. 

 وسنستفيد من كل ذلك لنه يثبت عدم أهمية الحركة، وفي الوقت نفسه يساعد في

حل إشكالية بقائها. 

- إلغاء عمل الدوات: 1

 الداة في النحو التقليدي لها عمل ومعنى، وفي التحديث يلغى عمل الدوات قياسًا

 على ما ورد منها، وكنتيجة لما ذكرناه من أن الحركة في الصل ل قيمة لها. ولكن يبقى

للدوات ما تؤديه من معنى في الجملة. 
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 فإذا ألغينا عمل الدوات كلها عدا أدوات الجر لجرها السم بعدها، وكذلك  أدوات العطف

 لنهضا بعطفهضا السضماء بعضدها سضتجعلها تتبضع حركضة مضا قبلهضا، نكضون قضد حللنضا مشضاكل

 عويصة وتعدادات كثيرة، وهنا يستطيع العربي حفظ وتطبيق القاعدة بسهولة، فينصرف

ذهنه إلى فهم تأثير آلية استخدام الداة على معنى الجملة..

- إلغاء عمل ما العاملة عمل ليس/ ما الحجازية:

  من سورة النمل: (وما أنت بهادي العمي81لم تقع في القرآن إل عاملة عدا في الية 

 عضن ضضللتهم)، ففضي قضراءة حمضزة ما هنا تميميضة، والتميميضون ل يعملضون مضا عمضل ليضس.

 ). وقضد أعملهضا الحجضازيون29وقضد ذكضر الصضمعي أن "مضا" فضي الشضعر لضم تقضع إل تميميضة (

 والتهاميون والنجديون عمل ليس بشروط، ولكن عدم إعمالها هو القياس، قال سيبويه:

  لضنه،القيضاس وأمضا بنضو تميضم فيجرونهضا مجضرى أمضا وهضل أي ل يعلمونهضا فضي شضيء وهضو(

  وأما أهل الحجاز فيشبهونها بليس إذ.ليس بفعل وليس ما كليس ول يكون فيها إضمار

.)30) (كان معناها كمعناها

إذًا يلغى عمل ما، ويبقى معناها النفي فقط.  

- إلغاء عمل الحرف المشبه بالفعل إّن: 

 " من سورة طه: (إّن هذان لساحران)، وقد وردت التأويلت63مرت معنا الية القرآنية "

التالية: 

).31آ- إّن هذان لساحران بالتشديد: لهجة لبعض العرب كبني الحارث (

 ب- إْن هذان لساحران: خففت إن وبطل عملها وما بعدها مبتدأ وخبر. وقد رفض بعض

 النحضاة التخفيضف بحجضة أن اللم ل تضدخل علضى خضبر المبتضدأ بينمضا أجضاز آخضرون ذلضك بنضاء

على لهجة تفعل ذلك لتوكيد الخبر.

 ج- إن فضي اليضة بمعنضى مضا واللم بمعنضى إل كمضا فضي اليضة: (إن كضل نفضس لمضا عليهضا

"، ومعناها ما كل نفس إل عليها حافظ. 4حافظ) "الطارق 

د- إن بمعنى نعم.

 هض- (إّن هذين لساحران) حسب القواعد، قال ابن قتيبة الدينوري: (فقرأه أبو عمرو بن

 العلء، وعيسى بن عمر: "إّن َهَذْيِن َلَساِحَراِن" وذهبا إلى أنه غلط من الكاتب كما قالت

).32عائشة) (

 إن القرب إلى المنطق أمام تضارب الراء والبتعاد عن المماحكة والتسويغ أن الداة إّن

لم تعمل!  

- لهجة تنصب فيها إّن وأخواتها الجزأين:

 وردت لهجضة تنصضب فيهضا إن وأخواتهضا الجزأيضن معضًا ممضا يضدل علضى أن عملهضا التقليضدي

 ليس مطلقًا: لعل زيدًا أخانا، ليتني حجرًا.. وجاء في حاشية الخضري: (حكى قوم منهم

ابن سيده أن بعض العرب ينصب بها الجزأين كقوله:
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إذا اْسَوّد ُجْنُح الّليِل َفْلَتْأِت وَلَتَكْن    ُخَطاَك ِخَفافًا ِإّن ُحّراَسَنا ُأْسَدا.

وقوله:

كأّن ُأْذَنيِه إذا َتشّوفا    َقادمًة أو قلمًا محّرفا.

وقوله:

َوَيا َلْيَت َأّياَم الّصَبا َرَواِجَعا..

ولعل أباك قائمًا)!

- إلغاء عمل النواصب والجوازم: 

النواصب:

- إهمال عمل أن الناصبة:

 فضي إحضدى القضراءات لضم تعمضل أن الناصضبة كمضا فضي اليضة: (والوالضدات يرضضعن أولدهضن

".233حولين كاملين لمن أراد أن يتُم الرضاعة) "البقرة 

 وجاء في كتب التراث النحوي أن من العرب من يهمل نصب الفعل بأْن، قال ابن عقيل

في شرحه لللفية: 

(َوَبْعُضُهْم أهمَل َأْن َحْمًل على     َما ُأخِتها َحْيُث استحقْت َعَمل..

 يعني َأّن من العرب من لم يعمل َأْن الناصبة للفعل المضارع، وِإْن وقعت بعد ما ل يدل

ان؛ فيرفضع الفعضل بعضدها َحْمًل علضى أختهضا مضا المصضدرية؛ لشضتراكهما  علضى يقيضن أو ُرْجَح

في أنهما يقدران بالمصدر فتقول: ُأريُد َأْن َتُقوم كما تقول: عجبت مما َتْفَعُل).

 وزعضم الكوفيضون أن هضذه هضي المخففضة مضن الثقيلضة شضذ اتصضالها بالفعضل والصضواب قضول

  كما يقول ابن هشام على ما أختها المصدريةًنها أن الناصبة أهملت حملبأالبصريين 

في مغني اللبيب.

- لهجة تنصب بلم: 

 هنضاك لهجضة تنصضب بلضم وذاك يعنضي أن الجضزم بهضا ليضس مطلقضًا، ففضي إحضدى القضراءات:

 "، وقضد علضل بعضض النحضاة ذلضك بأنهضا أعطيضت حكضم لضن فضي1(ألضم نشضرَح) "النشضراح 

النصب!!

 وقضد ذكضر الشضموني فضي شضرحه لللفيضة حضول النصضب: (وقضال فضي شضرح الكافيضة: زعضم

 بعضض النضاس أن النصضب بلضم لغضة اغضترارًا بقضراءة بعضض السضلف: "ألضم نشضرَح لضك صضدرك"

"، بفتح الحاء، وبقول الراجز:1"النشراح 

ِفْي أّي َيْوَمّي ِمَن اْلَمْوِت أِفْر      أَيْوَم َلم ُيْقَدَر أْم َيْوَم ُقِدْر. 

 وهضو عنضد العلمضاء محمضول علضى أن الفعضل مؤكضد بضالنون الخفيفضة ففتضح لهضا مضا قبلهضا ثضم

 حذفت ونويت. هذا كلمه وفيه شذوذان: توكيد المنفي بلم، وحذف النون لغير وقف ول

ساكنين)!

الجوازم:
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- إهمال عمل اسم الشرط من، وحرف الجزم لم: 

 "، لم يجزم الفعل يتقي. وقد90في قراءة للية القرآنية: (إنه من يتقي ويصبر) "يوسف 

 علضل بعضض النحضاة ذلضك بضأن لهجضة بعضض العضرب ل تحضذف حضرف العلضة فضي الجضزم. قضال ابضن

 زنجلة: (قرأ ابن كثير: "إنه من يتقى ويصبر"، بإثبات الياء وحجته أن من العرب من يجري

 المعتل مجرى الصحيح فيقول زيد لم يقضي ويقدر في الياء الحركة فيحذفها منها فتبقى

الياء ساكنة للجزم. قال الشاعر:

ألم يأتيك والنباء تنمي     بما لقت لبون بني زياد.

). 34ولم يقل ألم يأتك) (

 وقضضال بعضضض النحضضاة هضضي اسضضم موصضضول كمضضا ذكضضر الصضضبان فضضي حاشضضيته علضضى شضضرح

 "، بإثبضات اليضاء90الشضموني لللفيضة: (وأمضا قضراءة قنبضل: "إنضه مضن يتقضي ويصضبر" "يوسضف 

 وتسضكين الضراء فقيضل مضن موصضولة وتسضكين يصضبر للتخفيضف أو الوصضل بنيضة الوقضف. وقيضل

شرطية والياء إشباع أو لجراء المعتل مجرى الصحيح فجزم بحذف الحركة المقدرة).

 وقال الشموني في شرحه لللفية عن الداة لم: (قد ثبت حرف العلة مع الجازم في

قوله:

َوَتْضَحُك ِمّني َشْيَخٌة َعْبَشِمّيٌة     َكَأْن َلْم َتَرى َقْبِلي َأِسيرًا َيَماِنَيا.

وقوله: َأَلْم َيْأِتيَك َواَلْنَباُء َتْنِمي     ِبَما َلَقْت َلُبْوُن َبِني ِزياد.

وقوله: َهَجْوَت َزّباَن ُثّم ِجْئَت ُمْعَتِذرًا    ِمْن َهْجِو َزّباَن َلْم َتْهُجو َوَلْم َتَدِع.   

 فقيضل ضضرورة وقيضل بضل حضذف حضرف العلضة ثضم أشضبعت الفتحضة فضي تضر فنشضأت ألضف،

 والكسضضرة فضضي يأتضضك فنشضضأت يضضاء، والضضضمة فضضي تهضضج فنشضضأت واو. وأمضضا: "سضضنقرئك فل

فلست تنسى). " فل نافية ل ناهية أي6تنسى" "العلى 

وذكر ابن مالك أن لم ل تجزم في إحدى اللهجات فقد ورد:

 لول فوارس من نعم وأسرتهم      يوم الصليفاء لم يوفون بالجار.    

يتبين مما مر أن هناك لهجة ل تجزم بمن ولم.

- إهمال عمل متى وإذ ما وأيان: 

 هنضاك لهجضة أهملضت عمضل الجضزم بمضتى، ومضن النحضاة مضن أنكضر أن تكضون إذ مضا وأيضان

جازمتين.

- لهجة تجزم بأن الناصبة: 

 ذكر ابن هشام أن هناك لهجة تجزم بأن الناصبة مما يعني أن النصب بها ليس مطلقًا:

 ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة أن بعضهم يجزم بأن ونقله اللحياني عن بعض بني صباح(

 :من ضبة وأنشدوا عليه قوله

 ).33) (إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا     تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب

- لهجة تجزم بلن الناصبة:
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وردت لهجة تجزم بلن، مما يعني أن النصب بها ليس مطلقًا. 

 - وردت حالت أجاز النحاة فيها رفع الفعل المضارع إذا كان فعل الشرط ماضيًا والجواب

مضارعًا: إن درست تنجُح.

 ووردت حالت منعوا فيها الجزم بَمْن: من كان يأتينا نأتيه، إن من كان يأتينا نأتيه، ليت

 مضن يحسضُن إلينضا نحسضُن إليضه، لكضن مضن يزوُرنضي أزوُره، مضررت بزيد فإذا مضن يزوره يحسضُن

 إليه، ما من يأتينا نعطيه، هل من يأتينا نأتيه.. وقد علل السيوطي تلك المثلة بقوله:

)! 35(لن الشرط ل يعمل فيه عامل قبله) (

ملحظات: 

 آ- إن إهمضال عمضل بعضض الضدوات فضي اللهجضات العربيضة ولضو كضان جزئيضًا يعنضي أن القضضية

 ليسضت شضاذة وليسضت مضن بضاب الضضرورات الضتي تبيضح المحظضورات، فمضا جضاز فضي شضيء

يمكن القياس عليه وتعميمه.

 وإلغاء العمل يريح أجيالنا من عناء كبير جدًا؛ ففي الجملة السمية: العلم مقدس، نجد

 أن المسند والمسند إليه/ المبتدأ والخبر مرفوعان، فإذا ثبتت الحركة مطلقًا يستطيع أن

 يحفظ ذلك الجميع، أما تغيير حركة الرفع في المبتدأ والخبر بدخول إّن أو ما.. فهو الذي

 يخلق المشاكل مع أن الحركة ل قيمة لها أصًل. ولو كان المر مقتصرًا على مغير واحد

 للحركة لهان المر، ولكن هناك أدوات عديدة وشروط عملها وما نتج عنها من الكم الكثير

الذي جعل العربي عاجزًا، فماذا سيحفظ ويحفظ؟!

 ب- اقتراح بقاء الحركة المقيدة يلغي عمل الدوات كلها عدا أدوات الجر والعطف، ولكن

 عمضل أدوات الجضر ليضس مطلقضًا، فقضد يحضذف المعمضول لسضبب مضا فل نلهضث وراءه، ويبقضى

للداة التسمية والمعنى الذي تؤديه مثل ربما وكما..

 كما يرفض ما سماه النحاة بالدوات الزائدة؛ فهو تعبير عن جمود في الصنعة النحوية،

فكيف تكون للتأكيد في آلية المعاني، ول مكان لها في الصنعة؟ 

 إن النحضاة نظضروا للموضضوع مضن جهضة الحركضة، فحيضن ل تضؤثر الضداة فضي الحركضة يجعلونهضا

زائدة. وتلك الصنعة الحرفية الجامدة تؤدي إلى تشويه معنى الداة.

 ج- ل يوجد في القواعد ضمير رفع متصل خاص بالدوات.. لذلك تستخدم ضمائر النصب

المتصلة؛ فقد ناب ضمير النصب عن ضمير الرفع في عسى ولول: عساك ولولك. 

 ويمكن الستفادة من تلك المرونة فنعرب ضمير النصب المتصل بإن وأخواتها مبتدأ كما

في المثال إنك محب للعلم: إن أداة توكيد، والكاف ضمير متصل مبتدأ.

- إلغاء الجزم في جواب الطلب:2

 "، لم ُيجزم الفعل يلعبون مع أنه91في الية: (ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) "النعام 

جواب الطلب.
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 ولبعض النحاة تعليلهم بأن الجملة في محل نصب حال "لعبين"، وهذا تحريف للكلمة،

والصحيح أنها لهجة لحدى قبائل العرب. 

- إلغاء الممنوع من الصرف: 3

 الممنوع من الصرف وتفرعاته الكثيرة، ل معنى له جملة وتفصيًل وليس أكثر من عبثية

 في نهاية المطاف. وقد قال النحاة الصل في السماء الصرف والمنع استثناء، ولكن لم

يقدم أحد منهم سببًا واحدًا مقنعًا للخذ برأي المنع، وإهمال رأي الصرف! 

 صضحيح بضأن بعضض أجضدادنا منعضوا الصضرف لسضبب مضا ل تعليضل لضه فاللغضة ل تعلضل، لكضن

بعضهم الخر صرفوا ولم يمنعوا، لذا لسنا ملزمين بالسير على درب المانعين. 

 وقد ورد الصرف في القرآن وهو ثابت في مصاحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة، وفي

مصحف أبي وعبد ال..

 "، واليضضة: (وأكضضواب كضضانت قضضواريرًا،4ومنضضه اليضضة القرآنيضضة: (سلسضضًل وأغلًل) "النسضضان 

"..  67"، والية: (أل إن ثمودًا كفروا ربهم) "هود 16، 15قواريرًا من فضة) "النسان 

وملخص قول المفسرين والنحاة:

آ- التنوين لمشاكلة ما قبله من رؤوس الي لنها باللف.

 ب- لهجضة عربيضة، قضال ابضن زنجلضة حضول اليضة (سلسضًل وأغلًل): (ذكضر الفضراء فقضال إن

 العرب تجري ما ل يجري في الشعر فلو كان خطأ ما أدخلوه في أشعارهم فكذلك هؤلء

أجروا سلسًل، قال الشاعر:

). 36فما وجد أظآر ثلث روائم... فأجرى روائم) (

 وقضال ابضن خضالويه عضن صضرف العلضم ثمضود: (قضوله تعضالى: "أل إن ثمضودًا كفضروا ربهضم"، يقضرأ

 وما شاكله من السماء العجمية مصروفًا وغير مصروف؛ فلمن صرفه وجهان أحدهما أنه

 جعلضه اسضم حضي أو رئيضس فصضرفه، والضخر أنضه جعلضه فعضوًل مضن الثمضد وهضو المضاء القليضل

 فصضرفه. والحجضة لمضن لضم يصضرفه أنضه جعلضه اسضمًا للقبيلضة فضاجتمع فيضه علتضان فرعيتضان

 منعتاه من الصرف إحداهما للتأنيث وهو فرع للتذكير، والخرى التعريف وهو فرع للتنكير.

 والقضراء مختلفضون فضي هضذه السضماء وأكضثرهم يتبضع السضواد فمضا كضان فيضه بضألف أجضراه ومضا

 كضان بغيضر ألضف منعضه الضجراء. فأمضا قضوله "وآتينضا ثمضود الناقضة" فإنمضا تضرك إجضراؤه لسضتقبال

).37اللف واللم فطرح تنوينه) (

 ل تقنعنا تعليلت النحويين التي يبررون بها خروج الية عن مقاييسهم بأنه للتناسب أو

التباع.. أو لن العلم اسم شخص أو مكان كما قالوا عن سبأ..

 وهناك خروقات للقاعدة كصرف العلم الثلثي العجمي الساكن الوسط مثل لوط ونوح

وعاد ودعد.. 
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 وبنضو أسضد صضرفوا المشضتق علضى وزن فعلن، قضال الشضموني فضي شضرحه لللفيضة إن:

 (قومضضًا مضضن العضضرب وهضضم بنضضو أسضضد يصضضرفون كضضل صضضفة علضضى فعلن لضضنهم يؤنثضضونه بالتضضاء

ويستغنون فيه بفعلنة عن فعلى، فيقولون سكرانة وغضبانة وعطشانة..).

 وقد صرف النحاة كلمة ملئكة مع أنها جمع تكسير لملك وهو مخالف لقاعدة منع صيغ

 منتهضى الجمضوع مضن الصضرف، وقضد عللضوا صضرف ملئكضة بضأن الكلمضات مثضل صضيارف وصضياقل

 وملئك ممنوعضة مضن الصضرف لكونهضا صضيغة منتهضى الجمضوع، وعنضدما أضضيفت التضاء: ملئكضة

)! 38وصيارفة وصياقلة اجتمع الجمع مع التأنيث لذلك انصرف (

 ثضضم أليضضس مخجًل منضضع أسضضماء دول ومضضدن عربيضضة مضضن الصضضرف كدمشضضق وسضضورية

 وفلسضطين.. للعلميضة والعجمضة!؟ وإذا كنضا نعضذر مضا قضاله النحضاة قضديمًا عضن العجمضة لغيضر

 عربيضة الجزيضرة نتيجضة جهلهضم بضأن الراميضة والسضريانية والبابليضة والهيروغليفيضة مضن أسضرة

 عربية واحدة، فماذا نقول لنحاة عصرنا وقد عرف بعضهم هذه الحقيقة ولكنه بقي يكرر

 مقولضة القضدمين عضن عجمضة تلضك الضعلم قياسضًا علضى عربيضة الجزيضرة، دون أن يشضعر بضأن

ذلك انتهاك لحرمة العروبة! 

 وأمضر آخضر طريف وهضو أن أحد المدافعين المعاصرين عن الممنوع من الصرف ادعضى بأن

 منضع علضم المضؤنث مضن الصضرف، لضن الضنثى رقيقضة والفتضح يناسضب رقتهضا! وينسضى المدافع

 أن أثقضل لفضظ فضي اللغضة العربيضة الضضمير هنّض وأنتنّض، ثضم نضون النسضوة، وأن جمضع المضؤنث

 السالم ينصب ويجر بالكسرة. وينسى أن المنع يشمل كل أعلم المؤنث حتى المؤنث

اللفظي كمعاوية، فأين الذكورة والنوثة؟!

 إن الصرف لهجة أقرها القرآن وهي لهجة عربية فصيحة، قال السيوطي: (وزعم قوم أن

 ).39صضرف مضا ل ينصضرف مطلقضًا أي فضي الختيضار لغضة لبعضض العضرب، حكاهضا الضخفش) (

 والنحاة جوزوا صرف ما ل ينصرف في الضرورة الشعرية وهو كثير، وأجمع عليه البصريون

 والكوفيون. وبعض النحويين جعل صرف الممنوع يشمل الضرورة الشعرية وسجع النثر..

 لضذلك يمكضن إلغضاء البحضث كلضه فنريضح العضرب مضن عبضء ثقيضل ل جضدوى مضن التشضبث بضه.

 وتصير الكسرة حركة ثابتة لكل المجرورات دونما أي استثناء وهذا سيريح أنصار الحركة

كثيرًا. 

- إلغاء نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة: 4

). 40أجاز الكوفيون نصب جمع المؤنث السالم بالفتحة مطلقًا: سمعت لغاَتهم (

 وقضضال الشضموني فضي شضرحه لللفيضة: (وجضوز الكوفيضون نصضب جمضضع المضؤنث السضالم

ومنه قول بعض العرب: سمعت لغاَتهم). بالفتحة مطلقًا، وهشام فيما حذفت لمه

وهذا اللغاء يؤدي إلى توحيد النصب بالفتحة لكل المنصوبات دون أية استثناءات..

- نصب المنادى في كل حالته:5

قسم النحاة المنادى إلى قسمين أساسيين:
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آ- المبني على الضم في محل نصب ويشمل المعرفة والنكرة المقصودة.

ب- المنادى المنصوب ويشمل المضاف والشبيه بالمضاف، والنكرة غير المقصودة.

 ونلحظ أن العلم المفرد مبني على الضم في محل نصب: يا خالُد، بينما العلم المركب

المضاف منصوب مباشرة: يا عبَد اِل..

 وقد أجاز الكوفيون وغيرهم مناداة العلم الموصوف بابن بفتح المنادى العلم: يا زيدَُ بَن

 عمرو. وقال ابن كيسان هو الكثر في كلم العرب. وكذلك قالوا مع المنادى غير العلم: يا

). 41غلمَُ ابَن زيد (

 والمنضادى المفضرد المعرفضة مبنضي علضى الضضم عنضد البصضريين، بينمضا عنضد الكضوفيين معضرب

 بغيضر تنضوين. قضال أبضو البركضات النبضاري: (المنضادى المفضرد العلضم معضرب أو مبنضي: ذهضب

 الكوفيون إلى أن السم المنادى المعرف المفرد معرب مرفوع بغير تنوين. وذهب الفراء

 من الكوفيين إلى أنه مبنى على الضم وليس بفاعل ول مفعول. وذهب البصريون إلى

).42أنه مبنى على الضم وموضعه النصب لنه مفعول) (

 والغريضب أن بعضض النحضاة كضالمبرد قضال إذا نضودي العلضم ينكضر ثضم يتعضرف بالقصضد والشضارة،

 ومنهضم مضن قضال يبقضى علضى تعريفضه. فضالعلم الضذي هضو أكضثر أنضواع المعضارف تعريفضًا يفقضد

بالنداء تعريفه ليعود ويكتسب تعريفًا بالنداء، ولكن ل ندري كم استغرقت فترة الضياع!

 وتقسيم النكرة إلى مقصودة وغير مقصودة غير صحيح، فأبو عثمان المازني يرى أنه ل

 وجضود للنكضرة غيضر المقصضودة فضي النضداء فكلهضا مقصضودة. والمضازني علضى حضق فالمنضادى

مقصود دائمًا وإن كان نكرة. 

 إن المنادى في الصل مفعول به وهذا يعني توحيد حركة المنادى بالفتح مطلقًا فيلغى

 المبنضي علضى الضضم. وهضذا سضيريح محضبي الحركضة مضن تنوعهضا وتنضوع المعضرب والمبنضي

وتنتهي قضية تنوع إعراب التابع بين التبعية على اللفظ أو المحل!

 إذًا المنادى منصوب، ولم تبق هناك أهمية لنواعه لنها تنطبق على الفاعل والمفعول

وغيرهما.. فهما يمكن أن يكونا معرفتين أو نكرتين أو مضافين: 

العلم المفرد: جاء محمٌد، رأيت محمدًا.. 

العلم المضاف: جاء عبُد الرحمن، رأيت عبَد الرحمن. 

المضاف غير العلم: جاء صاحُب المكتبِة، رأيت صاحَب المكتبة..

النكرة: جاء رجل، رأيت رجًل..

 والمنضادى ل يخضرج عضن ذلضك فقضد يكضون علمضًا مفضردًا: يضا صضلحًا، أو علمضًا مضضافًا: يضا صضلَح

الديِن، أو مضافًا غير علم: يا زعيَم المقاومِة، أو نكرة: يا زعيمًا..

***
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 إذًا في التحديث هناك اقتراحان: الول تسكين حركة السم المعرب الصحيح الخر وهو

 المتبنضى، علمضًا بضأن معظضم حركضات المبنيضات ضضرورة ل بضد منهضا. والثضاني بقضاء الحركضة

المقيدة والمضبوطة.

والحركات ستكون على النحو التالي: 

 - الضضمة: المبتضدأ والخضبر، الفاعضل، والتضابع لمرفضوع، وجمضع المضذكر السضالم للمجانسضة.1

 الفعضل الحاضضر مضع الضضمائر: "أنضا، نحضن، أنتَض، هضو، هضي"، الفعضل مضع واو الجماعضة فضي

)..43الزمنة كلها (

 - الكسرة: المضاف إليه والمسبوق بأداة جر، والمضاف إلى ياء المتكلم، والتابع لسم2

حركته الكسرة.. والفعل مع ياء المؤنثة المخاطبة في الحاضر والمر. 

 - الفتحضة: المفاعيضل كلهضا والحضال والمنضادى.. والتضابع لسضم حركتضه الفتحضة، والسضم3

 المثنضى للمجانسضة. والفعضل الماضضي للمفضرد المضذكر الغضائب والغائبضة، والفعضل مضع ضضمير

المثنى لمجانسة اللف في الزمنة كلها.

 - السضكون: المعتضل الضخر مضن السضماء والفعضال، والفعضل الماضضي مضع ضضمائر المتكلضم4

والمخاطب. وفعل المر مع المفرد المذكر المخاطب.

***

تقييد حركة الحرف العرابي:

 فضي النحضو التقليضدي المثنضى وجمضع المضذكر السضالم والسضماء الخمسضة تعضرب بضالحروف

 وقضد اختلضف النحضاة حولهضا مضا بيضن كونهضا حضروف إعضراب، أو هضي علمضات بينمضا حركضات

). 44العراب مقدرة، ول قيمة لذلك الخلف في التحديث (

- المثنى: 

 المثنى في لهجة بني الحارث وغيرها باللف دائمًا، قال السيوطي: (ولزوم اللف في

 الحوال الثلثة لغة معروفة عزيت لكنانة وبني الحارث بن كعب، وبني العنبر، وبطون من

).45ربيعة، وبكر بن وائل، وزبيد ،وخثعم، وهمدان، وفزارة، وعذرة) (

 وقضال ابضن جنضي: (علضى أن مضن العضرب مضن ل يخضاف اللبضس ويجضري البضاب علضى قياسضه

 فيضدع الضلف ثابتضة فضي الضحوال الثلث فيقضول قضام الزيضدان وضضربت الزيضدان ومضررت بالزيضدان

). 46وهم بنو الحارث بن كعب وبطن من ربيعة) (

 وهناك لهجة تجعل المثنى باللف وتجري الحركات الثلث على النون، قال الصبان في

 حاشضيته علضى شضرح الشضموني لللفيضة: (وبعضض مضن يلزمضه الضلف يعربضه بحركات ظاهرة

 على النون كالمفرد الصحيح فيقول جاء الزيداُن بضم النون ورأيت الزيداَن بفتحها ومررت

بالزيداِن بكسرها. وهي لغة قليلة جدًا كذا في الدماميني وغيره). 

 ومضن العضرب مضن ل يسضتخدم المثنضى مطلقضًا فصضيغة الجمضع هضي نفسضها للمثنضى، وهضذا

من باب التغليب.
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 الحالضة الضولى هضي المناسضبة للتحضديث لضذلك يثبضت المثنضى علضى حالضة واحضدة بالضلف

مطلقًا، وكذلك الملحق به.

- جمع المذكر السالم/ الجمع بالواو والنون: 

 لقد وردت لهجات سهلة تلتزم بصيغة واحدة في بعض ملحقات هذا الجمع نذكر منها

 لهجضة بعضض تميضم وبنضي عضامر إذ يجعلضون الضعراب علضى النضون ويثبتضون اليضاء فضي كلمضة

 سنين وتعامل كجمع تكسير، قال ابن عقيل في شرحه لللفية: (قد تلزمه الياء وُيْجَعُل

 الضعراُب علضى النضون؛ فتقضول: هضذه سِضِنيٌن، ورأيضت سِضنينًا، َومضررت بسِضنيٍن، َوإن شضئت

 حذفت الّتْنويَن، َوهو أَقّل من إثباته، َواْخُتِلَف في اّطراد هذا، والصحيُح أنه ل َيّطِرُد، وأنه

مقصور على السماع).

 وجضاء فضي حاشضية الخضضري عنضد شضرح قضول ابضن مالضك "َواْخُتِلفَض فضي اطْراِد هضذا": (مضن

النحويين من يطرده في باب الجمع كله، ول يخصه بباب سنين تمسكًا بقوله:

ُرّب َحَي َعَرْنَدٍس ِذي َطَلٍل     َل َيزاُلوَن َضاِربيَن الِقَباِب.

ْد جَاَوْزُت حضّد الَضْرَبِعيِن.. حيضث أبقضى النضون مضع الضضافة لضن الضعراب عليهضا. وقضوله:  َوَق

والصحيح قصره على السماع مطلقًا). 

 وقد قال ابن مالك لو عومل بهذه المعاملة العقود "عشرون إلى تسعين" لكان حسنًا

لنها ليست جموعًا، فكان لها حق في العراب بالحركات كسنين.

 وعلى الرغم من أن الفراء جعل ذلك مطردًا مما يعني أنه يمكن القياس عليه، إل أننا

 سضنجد أنفسضنا أمضام علمضة جمضع إضضافة إلضى حركضة الضعراب، لضذلك هضذا الضرأي ل يناسضب

 التحديث على أهميته لن السهل ثبات علمة الجمع وإلغاء العراب بسبب المجانسة

التي تمنع ظهوره.

 إذًا اللتزام بالواو في جمع المذكر السالم والملحق به دائمًا بناء على لهجة. وسيلزم

 الحضرف الضخير مضن السضم الضضم لمجانسضة علمضة الجمضع الضواو: جضاء الفلحُوَن، رأيضت

الفلُحوَن، مررت بالفلُحوَن..

 فإذا كان مفتوحًا ما قبل الواو لحذف آخره كمصطَفى تحول الحركة إلى ضمة لتجانس

 مصطُفون.← مصطَفون ←الواو ولتعميم القاعدة: مصطفى 

- إلغاء السماء الخمسة: 

 تعضرب السضماء الخمسضة بضالحروف إذا كضانت مفضردة وغيضر مصضغرة، ومضضافة إلضى غيضر يضاء

المتكلم عدا ذو..

وهناك ثلث لهجات في السماء الخمسة: 

 آ- اللهجة الولى لهجة عالية تلتزم باللف مطلقًا وهي لهجة بني الحارث وخثعم وزبيد

 وغيرها: (وقد يحكى أيضًا عن بعض العرب أنهم يقولون هذا أباك ورأيت أباك ومررت بأباك

).47باللف في حالة الرفع والنصب والجر فيجعلونه اسمًا مقصورًا) (
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ا َجْهلٍض)، وقضول أبضي حنيفضة: (ل قضود فضي مثقضل ولضو ا صَضَنَع َأَب  وعليهضا الحضديث النبضوي: (َم

 ضضربه بأبضا قضبيس). وقضد قضال الشضموني فضي شضرحه لللفيضة: (اسضتعمال أب وأخ وحضم

 مقصورة أي باللف مطلقًا أكثر وأشهر من استعمالها منقوصة أي محذوفة اللمات معربة

على الحرف الصحيحة بالحركات الظاهرة). 

 فإعراب السماء الخمسة باللف أشيع كما نلحظ وعلى الرغم من ذلك لم تتبن كتب

النحو ذلك الرأي السهل. 

 ب- اللهجة الثانية وهي الشائعة عند النحاة وتكون باللف في حالة النصب، والواو في

حالة الرفع، والياء في حالة الجر. 

 وبعض النحاة يزيد التعقيد فيقول إن الحركات مقدرة على الحروف، كما نقل ابن عقيل

 في شرحه على اللفية: (والصحيُح أنها معربة بحركاٍت ُمقدرة على الواو واللف والياء،

 فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على اللف، والجر بكسرة مقدرة

على الياء، فعلى هذا المذهب الصحيح لم َيُنْب شيء عن شيء مما سبق ذكره)!

 ج- اللهجة الثالثة: أسهل اللهجات وهي تعامل "أب وأخ وحم" معاملة السماء العادية

بو البركات النباري: (وقد يحكى عن بعض العرب أنهم يقولون هذا أُبك ورأيت أَبك  قال أ

).48ومررت بأِبك من غير واو ول ألف ول ياء) (

 وهذه اللهجة مناسبة للتحديث فأب وأخ وحم ستلحق بالسماء العادية ويمكن إشباع

الحركة في اللفظ. وعند إضافتها لياء المتكلم ستثبت حركتها بالكسرة لمجانسة الياء.

 ) أو تبقى بالواو دائمًا. وذو49أما فو بمعنى فم فهي نادرة الستخدام ويمكن حذفها (

 ): جاءني ذو مال50بمعنى صاحب تثبت بالواو أيضًا فهي مبنية في لهجة بعض طيء (

ورأيت ذو مال ومررت بذو مال. وهما سُتلحقان بالسماء المبنية.

***

إلغاء التنوين والنون: 

أ- التنوين:

 للنضثر العربضي الفنضي إيقضاع خضارجي خضاص أقضرب إلضى عضالم الشضعر. ورنيضن النضثر يضأتي

 بأساليب شتى كالتنوين والسجع.. إل أن التنوين يخلق رنينًا له جرسه الخاص. فالنون

 حضرف أغضن وهضو نضوع مضن الضترنم كمضا قضال ابضن يعيضش. وهنضاك مضن الشضعراء مضن ألحضق نونضًا

على قوافيه ليترنم بها: 

قالت بنات العم يا سلمى وإنْن..

 والتنضوين نضون سضاكنة زائدة فضي اللفضظ. وعنضدما يضذكر النحضاة التنضوين مطلقضًا يعنضون تنضوين

 ).. وهو51السم المصروف. وللتنوين عشرة أنواع: تمكين، تنكير، عوض، مقابلة، ترنم (

).. 52يحذف من السم إن عرف بأل أو الضافة (
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 لم يبق العرب يترنمون بإيقاع موسيقى الخطاب، فهم يتأثرون بما يقدمه الخطيب من

معان وفكر، ومعالجة لقضاياهم الوطنية وحياتهم المعاشة وكرامتهم وحريتهم وأمنهم..

 كمضا أن الضديب فضي زمننضا ل يهضدف إلضى إيقضاع مسضتمعيه بشضباك الرنيضن لضنه يعضرف أن

 سضوقها انتهضى، فالعصضر ليضس عصضر الكلمضة المنطوقضة بسضحرية مخارجهضا وإيقاعاتهضا، ومضن

 هنضا فقضدت النضون تلضك الميضزة إل فضي منضبر الشضعر فلضه وضضعه الخضاص المتجضاوز أصضًل لكضل

القواعد! 

 التنضوين فضي حضالتي الرفضع والجضر يتعلضق بالشضكل وهضو ل يسضتخدم بصضورة عامضة، فليضس

 من ورائه مشكلة. ولكنه في حالة النصب يخلق مشكلة إملئية لرتباطه بألف ليجلس

عليها وليوقف عليها بمد صوت الفتح، فتنوين النصب جمع بين العراب والملء والوقف! 

 إن قبيلضة ربيعضة تقضف بالسضكون علضى المنصضوب المنضون: رأيضت زيضْد.. وهضذا يعنضي إمكانيضة

إسقاط ألف التنوين التي ارتبط إملؤها بالقراءة والوقف.

  رأيضت كتضاًب، وفضي الوقضف:←لضذلك سضتلغى الضلف مضن تنضوين النصضب كتابضة: رأيضت كتابضًا 

رأيت كتاْب. وهذا أيضًا يلغي قاعدة تنوين الهمزة المتطرفة: رأيت شاطًئ.. 

 فضي التحضديث تحضذف هضذه النضون الرنينيضة فضي النحضو والكتابضة، أمضا فضي القضراءة واللفضظ

 فالفضل لمن يرغب في الحركة الستغناء عن التنوين: هذا شاطُئ، رأيت شاطَئ مررت

 بشاطِئ.. ويبقى الوقف بالسكون في الحالت كلها. وقد وردت قراءة: (قل هو ال أحُد،

".. 40" دون تنوين، ومنه: (ول الليل سابُق النهار) "يس 2، 1اُل الصمُد..) "الصمد 

 وقد علل الجرمي حذف التنوين لمنع التقاء الساكنين، وقال ابن هشام بأن استخدامه

قليل. وقال آخرون بأن حذف التنوين للتخفيف مثل قام زيُد بُن عمرو.

). 53ولكن من يرغب في التنوين يمكنه استخدامه في اللفظ والقراءة فقط (

ب- النون:

- نونا المثنى وجمع المذكر السالم: 1

 هضذه النضون كمضا يضدعي النحضاة بضدل مضن التنضوين فضي السضم المفضرد، وهضذا الكلم يسضقط

  جضاء عمضران، جضاء عمضرون، فكيضف سضنقول←فضي العلضم الممنضوع مضن الصضرف: جضاء عمضُر 

 النضون عضوض مضن التنضوين فضي السضم المفضرد، بينمضا السضم المفضرد عمضر ل ينضون! بضالطبع

 للنحاة إجاباتهم الجاهزة فالقاعدة بنيت على أساس السم المتمكن المكن.. وكل ذلك

 ل قيمة له فاللغة ل تعلل، والجواب الصحيح أن بعض العرب استخدم تلك النون وبعضهم

لم يستخدمها!

 يقول ابن جني: (أما كونها عوضًا من الحركة والتنوين ففي كل موضع ل يكون السم

 المتمكن فيه مضافًا ول معرفًا باللف واللم وذلك نحو رجلن وفرسان وغلمان وجاريتان.

 أل تضرى أنضك إذا أفضردت الواحضد علضى هضذا الحضد وجضدت فيضه الحركضة والتنضوين جميعضًا، وذلضك

 قولك رجل وغلم وجارية وفرس. فالنون في رجلن إنما هي عوض ها هنا مما يجب في
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 ألف رجلن التي هي حرف العراب بمنزلة لم رجل فكما أن لم رجل ونحوه مما ليس

 مضافًا ول معرفًا باللم يلزم أن تتبعه الحركة والتنوين فكذلك كان يجب في حرف التثنية)

)54 .(

 والزجاج يرى أن النون بدل/ عوض عن حركة العراب في المفرد، فهي ل تقابل التنوين

إنما تقابل الحركة، فكيف تقابل النون ثلث حركات؟!

 فضي منهضج التحضديث إمضا أن تبقضى النضون ثابتضة مطلقضًا فل تحضذف فضي الضضافة، والنضون

 المتحركضة يسضهل لفظهضا: هضذان كتابضاِن أمجضد، جضاء معلمضوَن المدرسضة.. وإمضا أن تحضذف

 مطلقضًا: جضاء الفلحضا، رأيضت الفلحضا مضررت بالفلحضا. جضاء الفلحضو، رأيضت الفلحضو، مضررت

 بضالفلحو.. وهضذا هضو الفضضل فقضد جضوز الكسضائي حضذف النضون مطلقضًا فضي السضعة، فيجضوز

 عنده: قام الزيدا بغير نون. وأورد أبو حيان: بيضك ثنتا، وبيضي مئتا. ومنه القراءة: (إنكم

 "، (والمقيمضي الصضلة) "الحضج3"، (غيضر معجضزي الَ) "توبضة 38لضذائقو العضذاَب) "الصضافات 

 ".. إذ حضذفت النضون ول مسضوغ لهضا فضي102"، (ومضا هضم بضضاري بضه مضن أحضد) "البقضرة 35

). 55القواعد التقليدية (

 وهنضاك لهجضة تحضذف النضون مضن مثنضى الموصضول مضع أنهضا مضن أصضل الكلمضة، يقضول ابضن

).56هشام: (وبلحرث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون نون اللذان واللتان) (

- نون الفعال الخمسة: 2

 هنضاك مضن يحضذف النضون مضن الفعضال الخمسضة ومنهضا قضراءة اليضة: (سضاحران تظضاهرا)

ْدُخُلوا الَجّنَة َحّتى48"القصص  ِدِه َل َت  "، وقد جاء في الحديث النبوي: (واّلذي َنْفسي بَي

وا َحّتىض َتحضاّبوا)، فقضد حضذفت النضون مضن ل تضدخلون ول تؤمنضون دون وجضود وا َوَل ُتؤِمُن  ُتؤِمُن

 ناصب أو جازم، وقد جوز بعضهم ذلك كما ورد في التصريح "جواز ذلك في السعة"، لكن

النحاة كالسيوطي وغيره لم يقبلوا أن يقاس عليه! 

 والصضضحيح أن يقضضاس عليضضه لضضنه لهجضضة عربيضضة. أليضضس اليسضضر أن يكضضون الوضضضع قياسضضيًا

 فننتهضي مضن تلضك النضون الضتي تثبضت فضي حالضة الرفضع وتحضذف فضي حضالتي النصضب والجضزم؟

 وتصير الفعال الخمسة من المبنيات لرتباطها بحركة المجانسة الثابتة كما سيأتي في

فقرة المبني والمعرب. 

- نون النسوة والضميران أنتن وهّن:3

 قاعضدة التغليضب النحويضة تغلضب التضذكير علضى التضأنيث، والعاقضل علضى غيضر العاقضل.. وقضد

لتراث أمثلة كثيرة مثل: مررت بزيد وهند الصالحين، وبرجل وامرأة عاقلين.  ذكرت كتب ا

 وقضال النحضاة إذا كضان المعضدود مذكرًا ومؤنثضًا فالعدد للمذكر: خمسضة عشضر رجًل وامضرأة، أو

خمسة عشر امرأة ورجًل.. وورد التغليب في القرآن الكريم:

 ": المشضار إليضه اليضد والعصضا وهمضا مؤنثتضان. (فسضجدوا إل32(فضذانك برهانضان) "القصضص 

 ": لفضضظ الملئكضضة مؤنثضضة وإبليضضس مضضذكر. (قضضالت أخراهضضم لضضولهم)34إبليضضس) "البقضضرة 
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 ": ُاستخدم ضمير جمع الذكور هم مع المؤنث بدًل من هّن. (هي حسبهم)38"العراف 

 ". (إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو32". (لستن كأحد من النساء) "الحزاب 68"التوبة 

 ".. وخطاب جمع الذكور (يا أيها12". (وكانت من القانتين) "التحريم 23كلهما) "السراء 

الذين آمنوا) يشمل الذكور والناث والكبار والصغار.

). 57والتغليب يكون في التثنية والجمع وفي عود الضمير وفي الوصف وفي العدد.. (

 إن التغليضب مضن الحكضام العامضة فضي النحضو وقضد ذكضر ابضن هشضام فضي المغنضي: (أنهضم

 يغلبضون علضى الشضيء مضا لغيضره لتناسضب بينهمضا أو اختلط، فلهضذا قضالوا الضبوين فضي الضب

والم).

 وعن قياسيته قال عباس حسن: (والخير أن يكون التغليب قياسيًا عند وجود قرينة تدل

).58على المراد بغير لبس) (

 ونلحظ أن الضمير أنا للمتكلم المفرد المذكر والمؤنث، ونحن لجماعة المتكلمين الذكور

والناث والمثنى المذكر والمؤنث، واسم الشارة هؤلء لجماعة الذكور والناث..

 إن فكرة التغليب تمكننا من الستغناء عن نون النسوة والضميرين أنتّن وهّن.. وتعميم

 الضميرين أنتم وهم لجماعة المذكر والمؤنث: هم كتبوا للمذكر والمؤنث، الطالبات جاءوا

ومعهم كتبهم..

 وذاك الدمج يريحنا من أمرين: أولهما القاعدات المرتبطة بتلك النون، والثاني ثقل النون

). 59نفسها في اللفظ (

- نونا التوكيد: 4

 قلما تستخدم نونا التوكيد في لغتنا المعاصرة، وهما ل تقلن ثقًل عن نون النسوة ول

سيما المشددة منهما، لذلك تم الستغناء عنهما.

***

ب- تعديل مفهوم المبني والمعرب: 

 قضال النحضاة: (المعضرب هضو مضا يتغيضر آخضره بسضبب مضا يضدخل عليضه مضن العوامضل كزيضد تقضول

 جضاءني زيضٌد ورأيضت زيضدًا ومضررت بزيضٍد، أل تضرى أن آخضر زيضد تغيضر بالضضمة والفتحضة والكسضرة

بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت)..

 وقضالوا فضي تعريضف المبنضي: (الضذي يلضزم طريقضة واحضدة ول يتغيضر آخضره بسضبب مضا يضدخل

عليه).. 

 وعللوا المبني بأنه (ما أشبه الحرف)، والمعرب (ما لم ُيشبه الحرف) ولن نناقش هذا

 التعليضل الموهضوم الضذي ل أسضاس لضه، قضال ابضن عقيضل فضي شضرحه لللفيضة: (السضم إن

 أشبه الحرَف سمي مبّنيا، وغير متمكن، وإن لم ُيْشِبِه الحرف سِمي ُمْعَربًا ومتمكنًا. ثم

 الُمعضَرب علضى قسضمين: أحَُدُهما مضا َأشضبَه الفعضل ويسضمى غيضر منصضرف، ومتمكنضًا غيضر

أْمكَن. والثاني ما لم ُيشِبِه الفعَل، ويسمى منصرفًا، ومتمكنًا أمَكَن.
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 وعلمضُة المنصضرِف: أن يجضّر بالكسضرة مضع الضلف واللم، والضضافة، وبضدونهما وأن يضدخله

 الصرف. وهو التنويُن الذي لغير مقابلة أو تعويض، الداّل على َمْعًنى يستحّق به السُم

َدُم شِضْبِهِه الفعضل. نحضو: َمَرْرتُض ِبُغلمٍض، وغلمِض َزيضٍد  أن يسضمى أمَكنَض، وذلضك المعنضى هضو َع

والغلِم)!

 وقضال النحضاة تنضوب الضواو والضلف والنضون عضن الضضمة. وتنضوب الضلف واليضاء والكسضرة وحضذف

النون عن الفتحة. وتنوب الفتحة والياء عن الكسرة. وينوب حذف الحرف عن السكون. 

 فللرفضع أربضع علمضات وللنصضب خمضس علمضات، وللجضر ثلث علمضات، وللجضزم علمتضان،

فهذه أربع عشرة علمة: منها أربعة أصول وعشرة فروع لها تنوب عنها..

 ). فمضذهب البصضريين أن60وقضد اختلضف النحضاة فضي المبنضي مضن الكلمضات وأصضل البنضاء.. (

 العراب أصل في السماء، فرع في الفعال، والصل في الفعل البناء. وذهب الكوفيون

إلى أن العراب أصل في السماء وفي الفعال! 

 لقضد جعضل النحضاة السضم المتمكضن مقياسضًا للضعراب والبنضاء، ولمضا كضان المضضارع تتغيضر

 حركتضه مضن رفضع ونصضب وجضزم ألحقضوه بضالمعرب عضدا حضالتين البنضاء علضى السضكون مضع نضون

 النسوة، والفتح مع نوني التوكيد. واختلف الكوفيون والبصريون في فعل المر فهو مبنّي

عند البصريين، ومعرب عند الكوفيين. 

 والمبنيات عند النحاة غير المضارع والمر المختلف فيه، هي: الفعل الماضي والدوات

 والضمائر، وأسماء الشارة والسماء الموصولة إل المثنى منها فقد اختلفوا في بنائهما

 أو إعرابهمضا كضالمثنى، وأسضماء الشضرط، وأسضماء السضتفهام وأسضماء الفعضال، إضضافة إلضى

كلمات متنوعة..  

 إن المطلضوب هضو تحديضد الحركضة لمضن يريضدها إن وجضدت، وقضد تضم الحضد مضن حريتهضا لتأخضذ

 طابعضًا ثابتضًا ل يعيضق حفظهضا أحضدًا. لضذلك فضي التحضديث يجضب أن يعضاد النظضر فضي مفهضوم

 المعرب والمبني؛ فنجعل المعرب هو المتغير الحركة ول يكون إل في الصحيح الخر من

السماء المفردة وجمع التكسير والجمع باللف والتاء. 

 وبما أن السم المعتل الخر ملزم للسكون، فلسنا مضطرين لتقدير الحركة على آخره

 قياسضًا علضى الصضحيح المتمكضن، فكلهمضا متسضاويان ولكضل منهمضا قاعضدته، لضذلك يلغضى

تقدير الحركة عليه ويضم إلى المبنيات.

 والفعضل بكضل أزمنتضه مبنضي وهضو وإن تغيضرت حركتضه مضع الضضمائر، يحضافظ علضى نمضط موحضد

 عضام ليسضضت فيضه أيضة إشضضكالية. فالحركضضة ثابتضة ضضمن آليضة تصضضريف الفعضضل مضضع الضضضمائر

 المختلفة؛ فالفعل الماضي له ثلث حركات: الفتحة والضمة والسكون. والحاضر له ثلث:

 الضمة والفتحة والكسرة. والمر له أربع: الفتحة والكسرة والضمة والسكون. والحركات

 المشتركة للمجانسة في الماضي والحاضر والمر هي الفتحة مع ألف التثنية، والضمة

مع واو الجماعة، والكسرة مع ياء المؤنثة المخاطبة في الحاضر والمر. 
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 وبما أن المثنى وجمع المذكر السالم ل تظهر حركتهما نتيجة المجانسة فهما مبنيان

 فضي التحضديث، وهنضاك مضن النحضاة مضن عضدهما مضن المبنيضات، قضال أبضو البركضات النبضاري:

).61(وحكى عن أبي إسحاق الزجاج أن التثنية والجمع مبنيان وهو خلف الجماع) (

 لقضد كضان هضم النحضويين رصضد الحركضة علضى آخضر الكلمضة ولكضن لمضا ضضاعت الحركضة فضي

 المثنى وجمع المذكر السالم ضاعوا بين عّد اللف في المثنى علمة المثنى أو علمة

 العراب، وكذلك الواو في الجمع.. وعّد المثنى وجمع المذكر السالم مبنيين يخرجنا من

 تلك القضية. فالمثنى له صورة واحدة باللف، والفتحة تلزمه للمجانسة: جاء الشاعَران

 ورأيت الشاعَران ومررت بالشاعَران. وجمع المذكر السالم تلزمه الضمة لمجانسة الواو:

جاء المناضُلون ورأيت المناضُلون ومررت بالمناضُلون. 

 والسم مع ياء المتكلم مبني أيضًا لن الكسرة ملزمة له لمجانسة الياء: هذا كتاِبي،

 أخضذت كتضاِبي، مضررت بصضاحِبي.. وقضد اختلضف النحضاة فضي حركضة مضا قبضل يضاء المتكلضم أهضي

 حركضة بنضاء أم إعضراب أم بيضن بيضن، ومنهضم مضن عضدها خصضية! قضال أبضو البقضاء العكضبري:

 (والمضضاف إلضى يضاء المتكلضم مبنضي عنضد الجمهضور لثلثضة أوجضه: أحضدها أن السضم المعضرب

 صار تابعًا للياء إذ ل يكون ما قبلها إل مكسورًا وإذا صار تابعًا في الحركة صار تابعًا للمضمر

 في البناء. والثاني أنه خرج عن نظائره من المضافات إذ ليس فيها ما يتبع غيره. والثالث

).62أن العراب اختلف آخر الكلمة وهذا ممتنع ها هنا لفظًا وتقديرًا فكان مبنيًا) (

 ونلحظ هنا أن السم الصحيح الخر مبني في حالة ومعرب في حالة أخرى، فالكتاُب

 معضرب بينمضا فضي حالضة إضضافته إلضى يضاء المتكلضم يصضير مبنيضًا للمجانسضة: كتضاِبي، وكضذلك

مثناه..

 وبما أن الحركة ل تظهر في السم المعتل الناقص في حالتي الرفع والجر فهو مبني

 معهما، ول يحوله ظهور الحركة في حالة النصب إلى معرب، فشرط المعرب تداول ظهور

الحركات الثلث.

 ويجضب إخضراج بعضض السضماء مضن دائرة المبنيضات مثضل أمضس. فالحجضازيون يبنونهضا علضى

 الكسضر، أمضا التميميضون فمنهضم مضن أعربهضا بالضضمة رفعضًا وبالفتحضة مطلقضًا: مضضى أمسُض

 بالضمة واعتكفت أمَس وما رأيته منذ أمَس بالفتح. ومنهم من أعربها بالضمة رفعًا وبناها

 علضى الكسضر نصضبًا وجضرًا.. وقضد ذكضر الكسضائي أن هنضاك مضن يعضرب أمضس إعضراب المنصضرف

). 63وينونها بالحوال الثلثة (

 وأمس في النحو التقليدي مبنية حين تكون نكرة فقط، أما إن أضيفت أو دخلت عليها

أل التعريف فهي معربة. وفي التحديث تصير معربة: مر أمٌس، جئت أمسًا..

 "، وهذا4وكذلك يقال عن قبل وبعد: فهناك قراءة: (ل المر من قبٍل ومن بعٍد) "الروم 

 يعنضي إمكانيضة إخراجهمضا مضن دائرة المبنيضات بنضاء علضى لهجضة عربيضة. ومضا ينطبضق عليهمضا

ينطبق على أخواتهما مثل أول وقدام ووراء وخلف وأسفل.. 

77

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 وكذلك حيثَِ، حيُث: فمن النحاة من بناها على الضم وآخرون بنوها على الفتح أو على

 الكسضضر، ولهجضضة فقعضضس يعربونهضا ومنضضه القضضراءة: (سنسضضتدرجهم مضضن حيثضِض ل يعلمضضون)

".182"العراف 

فمعظم السماء الصحيحة الخر والتي كانت مبنية في النحو التقليدي تصير معربة.

 وفي العراب ل نقول مرفوع أو منصوب أو مجرور، بل نذكر الحركة الظاهرة "لمن يريد"

مثل: 

 العلم أساس النهضة: العلم مبتدأ حركته الضمة، ول نقول مرفوع وعلمة رفعه الضمة،

وأساس خبر حركته الضمة، والنهضة مضاف إليه حركته الكسرة.

 والمبنيات إما أن تكون ساكنة أو لها حركة ثابتة؛ فالساكنة ل نذكرها مطلقًا، أما الثابتة

الحركة فيمكن أن يذكرها من يرغب: 

 كتَب: فعل ماض أو فعل ماض حركته الفتحة ول نقول مبني على الفتحة، وكتُبوا فعل

ان: فعضل حاضضر حركتضه الفتحضة، ويكتبُون فعضل حاضضر حركتضه  مضاض حركتضه الضضمة. ويكتَب

الضمة. واكتَبا: فعل أمر حركته الفتحة، واكتُبوا: فعل أمر حركته الضمة.. 

 ورأيضت ذاك النهضر.. : ذاك اسضم إشضارة مفعضول بضه.. ول نقضول مبنضي علضى السضكون فضي

 محل نصب مفعول به. وأنَت أخي في الوطنية: أنت ضمير منفصل مبتدأ، ول نقول مبني

على الفتح في محل رفع. وأخي خبر، والياء ضمير متصل مضاف إليه.

إذًا المعرب والمبني يصيران على النحو التالي:

- المعرب هو السم الصحيح الخر القابل لتداول الحركات الثلث.  1

 - المبنضي إمضا أن حركتضه ل تظهضر، أو تظهضر ولكنهضا ثابتضة، أو تظهضر فضي إحضدى الحضالت2

العرابية كالفتحة في المنقوص.. 

والمبني يشمل:

 - السضماء الملزمضة لحركضة ثابتضة ل علقضة لهضا2- المعتضل الضخر مضن السضماء والفعضال، 1

 بالمجانسة كالضمائر، أو الملزمة لحركة ثابتة للمجانسة كما في المثنى وجمع المذكر

- الفعال لملزمتها حركات ثابتة. 3السالم والمضاف إلى ياء المتكلم، 

***

ت- إلغاء نظرية العامل: 

 لقضد جعضل النحضاة العامضل قضوة سضحرية عجيبضة فهضو يرفضع وينصضب ويجضر، وشضغلوا أنفسضهم

 بتتبعه في كل صغيرة وكبيرة، لنهم رأوا أنه ل بد لكل معمول من عامل، لكل معلول من

  وأدتعلضضة "قضضانون السضضببية": (العامضضل مضضع المعمضضول كالعلضضة مضضع المعلضضول) كمضضا ذكضضروا،

 التقسيمات العقلية والفلسفية إلى اختراع حالت غير موجودة، وصار التعامل مع قضايا

العامل وغيره كأنما هو تعامل مع الوجود! 
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 إن تلك المقولت ذات دللت فلسفية تتعلق بالوجود بهدف الوصول إلى واجب الوجود،

وهي ل تنطبق على النحو، فالمتكلم وحده هو العامل الذي يقرر سياقه المعمول! 

 لقد ولد ذاك المفهوم في عهد الخليل وسيبويه نتيجة إقحام أرسطو والمنطق اليوناني

في النحو العربي، وتعمق ذلك على أيدي من جاء بعدهما. 

 ولضو نظرنضا إلضى السضياق الطضبيعي وفهمنضا دللتضه ل نحتضاج إلضى العامضل المختلضق مطلقضًا،

فما الفائدة من القول إن الفعل هو الذي أثر في الفاعل فرفعه وأثر في المفعول فنصبه؟

 ربضط النحضاة العامضل بالحركضة: (الضعراب أثضر ظضاهر أو مقضدر يجلبضه العامضل فضي آخضر السضم

 المتمكضن والفعضل المضضارع)، لكضن الحركضة ليسضت سضوى إشضارة تاليضة علضى الفهضم كمضا

ذكرنا.

 وقالوا العامل فعل أو ما يشبهه كالحرف الصيل في العمل لختصاصه، أما السماء فقد

عملت لشبهها بالفعال، لكن من النحاة من رفض أن يعمل السم في السم!

 كالبتضضداء فضضي رفضضعومعنويضضة (كالفعضضل والحضضرف) وقسضضم النحضضاة العوامضضل إلضضى لفظيضضة (

  وأصضلية وفرعيضة وقويضة وضضعيفة ومتقدمضة ومتضأخرة.. ووقفضوا عنضد قضضايا اللغضاءالمبتضدأ)،

والتعليق.. وخاضوا في خلفات في قضايا عديدة.. 

 والمضثير للسضتغراب قبضول النحضاة بتضأثير الحضرف علضى السضم والفعضل؛ فقضد عضدوا الفعضل

 عامًل قويًا بينما عدوا الحرف عامًل ضعيفًا، وعلى الرغم من ضعفه عمل كالفعل فالحرف

 إنّض غيضر حركضة المبتضدأ الصضيلة مضن الرفضع إلضى النصضب.. فهضل التعليضل بضأنه "حضرف مشضبه

 بالفعضل" كضاف ليحظضى بالعامليضة ويحضل إشضكالية تحضول الحركضة مضن الرفضع إلضى النصضب؟

 والضمر نفسضه مضع بقيضة الحضروف العاملضة فهضل حقضًا "حضرف النضداء" نصضب المنضادى لضنه سضد

مسد الفعل أنادي كما قال المبرد؟ 

 ألضم يرتبضوا طبقيضًا السضم أوًل لشضرفه الرفيضع ثضم الفعضل، وجعلضوا الحضرف أدنضى مرتبضة فضي

السيادة والشرف؟ فكيف ذاك المهمل طبقيًا يمنح قوة التأثير في أسياده؟ 

 ليس هناك في الحقيقة أي عامل ول نواسخ لصول؛ فلم يكن العربي يفكر قط بجملة

 اسمية من المبتدأ والخبر، ثم يدخل إّن فتنسخ حركة المبتدأ المرفوع فتجعله منصوبًا.

 هذا أسلوب مستقل استخدمه العربي هكذا! ولو أردنا النصاف لقلنا هناك أداة اسمها

 إّن إن جاء بعدها اسم فهو منصوب عند بعض العرب وإن تله اسم آخر فهو مرفوع ودونما

أية اختلقات فلسفية للعامل!

 ولننظر في تعليل عامل الرفع في الفعل المضارع، قال الصبان في حاشيته على شرح

 الشضضموني لللفيضضة: (أجمضضع النحويضضون علضضى أن الفعضضل المضضضارع إذا تجضضرد مضضن الناصضضب

 والجازم كان مرفوعًا كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو، وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما

 هو؟ فقال الفراء وأصحابه رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم، وقال الكسائي حروف

 المضارعة، وقال ثعلب مضارعته للسم، وقال البصريون حلوله محل السم، قالوا ولهذا
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 إذا دخضل عليضه نحضو أن ولضن ولضم ولمضا امتنضع رفعضه لضن السضم ل يقضع بعضدها فليضس حينئٍذ

 حضاًل محضل السضم. وأصضح الضقوال الضول وهضو الضذي يجضري علضى ألسضنة المعربيضن يقولضون

 مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء ل يعمل فيه،

 وقول ثعلب أن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة ثم يحتاج كل نوع من أنواع

 العراب إلى عامل يقتضيه، ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعًا دائمًا ول

 قضائل بضه، ويضرد قضول البصضريين ارتفضاعه فضي نحضو هل يقضوم لضن السضم ل يقضع بعضد حضروف

التحضيض)..

 هضذه الضراء المتوهمضة آمنضت بوجضود قضوة ظضاهرة أو خفيضة اسضمها العامضل الضذي يتلعضب

 بالحركة، وجندت فن الجدل والتعليل والمماحكة لثباتها، فأهرقت جهدًا كبيرًا ليست له

أية قيمة علمية! 

 وابضن جنضي وإن كان يضؤمن بنظرية العامضل إل أنضه كان يقضول: (فالعمضل مضن الرفضع والنصضب

 والجضر والجضزم إنمضا هضو للمتكلضم نفسضه ل لشضيء غيضره وإنمضا قضالوا لفظضي ومعنضوي لمضا

 ظهضرت آثضار فعضل المتكلضم بمضضامة اللفضظ للفضظ أو باشضتمال المعنضى علضى اللفضظ وهضذا

). 64واضح) (

 (وقصدي في هذا الكتاب أنوقد دعا ابن مضاء القرطبي إلى إلغاء العامل والتعليلت: 

 أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه، وأنّبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه، فمن

 ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم ل يكون إل بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكون

 بعامل لفظي وبعامل معنوي، وعبروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا "ضرب زيد عمرًا أن

). 65الرفع الذي في زيد والنصب الذي في عمرو إنما أحدثه ضرب.. وهذا بّين الفساد) (

 إن القضضائل أو الكضضاتب هضضو العامضضل الحقيقضضي ل غيضضر، وهضضذا مضضا نسضضتنتجه مضضن نظريضضة

:  الجرجاني

 (ومما ينبغي أن يعلمه النسان ويجعله على ذكر أنه ل يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني

 الكلضم أفضرادًا ومجضردة مضن معضاني النحضو، فل يقضوم فضي وهضم ول يصضح فضي عقضل أن يتفكضر

 متفكر في معنى فعل من غير أن يريد إعماله في اسم، ول أن يتفكر في معنى اسم

 من غير أن يريد إعمال فعل فيه وجعله فاعًل له أو مفعوًل، أو يريد منه حكمًا سوى ذلك

). 66من الحكام مثل أن يريد جعله مبتدأ أو خبرًا أو صفة أو حاًل أو ما شاكل ذلك) (

 (وأمضا نظضم الكلضم فليضس الضمر فيضه كضذلك لنضك تقتضضي فضي نظمهضا آثضار المعضاني وترتبهضا

 على حسب ترتيب المعاني في النفس، فهو إذا نظم فيه حال المنظوم بعضه مع بعض،

 وليضس هضو النظضم الضذي معنضاه ضضم الشضيء إلضى الشضيء كيضف جضاء واتفضق. وكضذلك كضان

 عنضدهم نظيضرًا للنسضخ والتضأليف والصضياغة والبنضاء والوشضي والتحضبير ومضا أشضبه ذلضك، ممضا

 يوجب اعتبار الجزاء بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونه

 هناك، وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصلح. والفائدة في معرفة هذا الفرق: أنك إذا
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 عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق بل أن تناسقت

). 67دللتها وتلقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل) (

 وفضي العصضر الحضديث تبنضى كضثيرون رأي ابضن مضضاء. فعبضاس حسضن وإن كضان يؤيضد نظريضة

 العامضل لكنضه ضضد المغضالة فضي اصضطياده، فقضد قضال بضأن النحضويين عنضدما لضم يجضدوا العامضل

 فضضي بعضضض الضضتراكيب العربيضضة الصضضحيحة اضضضطروا إلضضى أن: (يقضضدروه وأن يفترضضضوا وجضضوده

).68ويتكلفوا ويتعسفوا) (

 فإلغضاء نظريضة العامضل المختلضق يزيضح عضن الظهضر عضبئًا ثقيًل ل معنضى لضه، ولضن يضؤثر ذلضك

 علضى تحليضل الجملضة وفهمهضا. ويضؤدي أيضضًا إلضى إلغضاء موضضوعين مضن النحضو همضا: التنضازع

والشتغال اللذين رفضهما ابن مضاء القرطبي. 

 فموضوع التنازع اختلق نتيجة عدم تقبل بعض النحاة فاعًل مشتركًا لفعلين أو أكثر في

وقت واحد، أو مفعوًل واحدًا لفعلين. 

 وإصضرار بعضض النحضاة علضى أن لكضل معمضول عضامًل، أوهمهضم نزاعضًا بيضن العوامضل للنيضل مضن

 المعمضضول، والخلف شضضكلي بيضضن الكوفيضضة والبصضضرية حضضول العامضضل الضضذي يفضضوز بضضالمعمول

 المباشر، والعامل الخر الذي يقتنع بالضمير لخسارته.. ولو قبلوا باجتماع عاملين على

معمول واحد، لنتهت القضية! 

 يمكضن أن نجضد أكضثر مضن عامضل متقضدم والمعمضول واحضد، كمضا فضي اليضة القرآنيضة: (آتضوني

 "، فكلمة قطرًا مفعول به ولكن توهم النحاة بوجود منافسة96أفرغ عليه قطرًا) "الكهف 

 بيضن الفعضل آتضوني والفعضل أفضرغ علضى المفعضول؛ فضآتوني يريضد مفعضوله الثضاني وأفضرغ يريضد

 مفعضوله الوحيضد.. ول نضدري لضم تضوهم النضزاع فضالمفعول للثنيضن معضًا، وليضس مضن الضضروري

اختصاص كل عامل بمعمول. 

ويمكن أيضًا أن يكون الفاعل لفعلين مثل: قام وقعد سعيد..

 والشتغال في النحو التقليدي أن يتقدم اسٌم على عامله الذي من المفترض أن يعمل

 فيه، لكنه ينشغل بالعمل في الضمير الملحق به كما في قولنا: الكتاَب قرأته، فالكتاب

مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده لنشغاله بنصب الضمير! 

ولو رفعنا الكتاب لنتهت المشكلة! 

 "، وجملة الخبر38ومنه الية القرآنية (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما..) "المائدة 

إنشائية! 

 وبإلغضاء الشضتغال تلغضى حالضة النصضب والشضروط الضتي وضضعها النحضاة لضه، ويكضون السضم

 المتقضدم علضى عضامله (كمضا يسضمونه) مبتضدأ والجملضة بعضده خضبره: الكتضاُب قرأتضه، والهضاء

 ضمير مفعول به يشير إلى المبتدأ الظاهر، ومهمة الضمير في الصل الختصار حتى ل

نكرر السم الظاهر.

***
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ث- إلغاء التعليلت النحوية:

 التعليضل فضي النحضو نتيجضة تضأثير المنطضق اليونضاني أيضضًا، وقضد انضدفعت التعليلت وتكلضف

 التبريرات المملة والتفصيلت والتفسيرات والختراعات المتوهمة.. إلى أوجها في عصور

 الشضضروحات والحواشضضي، عصضضور النحضضدار، وصضضرنا نجضضد إلضضى جضضانب القواعضضد، علضضم جضضدل

القواعد.. مما أفسد الكثير من القواعد. 

 وقضد ألفت كتضب في التعليضل ككتاب "علضل التثنيضة" لبن جني، و"اللباب في علل البنضاء

والعراب" لبي البقاء العكبري..

 لنقرأ ما جاء عند الشموني في شرحه لللفية وهو يتحدث في باب المبني والمعرب:

 (بدأ في الذكر بالمعرب لشرفه، وفي التعليل بالمبني لكون علته وجودية وعلة المعرب

 عدمية، والهتمام بالوجودي أولى من الهتمام بالعدمي..) فهل هذا كلم في القواعد

أو في الفلسفة والمنطق؟!

 وقال أيضًا معلًل إعراب السماء الخمسة بالحرف: (إنما أعربت هذه السماء بالحرف

ى حضده بهضا، وذلضك أنهضم أرادوا أن يعربضوا المثنضى  تضوطئة لضعراب المثنضى والمجمضوع َعَل

 والمجمضوع بالضحرف للفضرق بينهمضا وبيضن المفضرد، فضأعربوا بعضض المفضردات بهضا ليضأنس بهضا

 الطبع. فإذا انتقل العراب بها إلى المثنى والمجموع لم ينفر منه لسابق اللفة. وإنما

 اختيرت هذه السماء لنها تشبه المثنى لفظًا ومعنى أما لفظًا فلنها ل تستعمل كذلك

 إل مضضافة والمضضاف مضع المضضاف إليضه اثنضان. وأمضا معنضى فلسضتلزام كضل واحضد منهضا آخضر:

 فالضب يسضتلزم ابنضًا والضخ يسضتلزم أخًا وكضذا البضواقي وإنما اخضتيرت هضذه الضحرف لمضا بينهضا

وبين الحركات الثلث من المناسبة الظاهرة)!

 فضأي عاقضل سضيقبل أن إعضراب السضماء الخمسضة تمهيضد ليتقبضل العربضي إعضراب المثنضى

وجمع المذكر السالم!!

 وعلضل النحضاة بنضاء بعضض السضماء بأنهضا تشضبه الضحرف وغاصضوا فضي المشضابهات: الشضبه

 الشبه المعنوي، الشبه الهمالي، الشبه الجمودي، الشبه الشبه الفتقاري، الوضعي،

اللفظي..

 ي)،الثوان (العلل - علل قياسية2 (العلل الولى)، علل تعليمية- 1وقسموا العلل إلى: 

!! العلة، وعلة العلة، وعلة علة العلة وبمعنى آخر.)العلل الثوالث(- علل جدلية 3

فذاك الكلم يخرج النحو من دائرته إلى دائرة علم الكلم والمنطق والفلسفة!

  لقضد قضال النحضاة الحركضة علضى الحضرف الضخير مضن الكلمضة كالضضمة علضى البضاء فضي يكتبُض

 فالفعل مرفوع وعلمة رفعه الضمة، وعندما يقولون يكتَبان أو يكتُبون يقولون علمة رفعه

 ثبضوت النضون، فكيضف تضم النتقضال مضن كضون الحركضة للمعضرب علضى الحضرف الضخير إلضى جعضل

النون حرفًا ينوب عن الحركة!؟ 
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ان، ا، يكتَب  إن الفتحضة حركضة الحضرف قبضل ألضف الثنيضن للمجانسضة فضي الزمنضة كلهضا: (كتَب

وا)، والكسضرة قبضل اليضاء ون، اكتُب ون، تكتُب وا، يكتُب ا)، والضضمة قبضل الضواو: (كتُب ان، اكتَب  تكتَب

ي).. ويقضول النحضاة بضأن تلضك الحضروف جلبضت الحركضات  فضي الحاضضر والضمر: (تكتِبيضن، اكتِب

لتجانسها!

فهل الفتحة على الباء في كتَبا هي فتحة البناء أو المجانسة؟ 

 ويقضول النحضاة الفعضل الماضضي مبنضي وأصضل بنضائه الفتضح، ورغضم تغيضر حركضة آخضره إلضى

 السضضكون (وعضضد بعضضضهم السضضكون هضضو الصضضل) والضضضم يصضضرون علضضى البنضضاء لضضن القاعضضدة

 الساسضية بنيضت علضى خطضأ؛ وهي أن الفعال والحضروف مبنيضة. ولمضا كضان الفعضل المضضارع

 متغير الحركة ما بين الرفع والنصب والجزم ألحقوه بالسماء بل غيروا اسمه الصطلحي

من الحاضر إلى المضارع للتذكير بالمشابهة!

 وحضول اسضمية أو فعليضة بعضض الكلمضات لجضأ بعضض النحضاة إلضى تضاء الفاعضل وتضاء التضأنيث

 الساكنة للرد على خصومهم، فقد جاء في حاشية الخضري: (وبهاتين التاءين رّد على

 مضن زعضم مضن البصضريين حرفيضة ليضس حمًل علضى النافيضة، وعلضى مضن زعضم مضن الكضوفيين

 حرفيضة عسضى حمًل علضى لعضل، وبالثانيضة رد علضى مضن زعضم مضن الكضوفيين اسضمية نعضم

 وبئس مستدًل بدخول الجار عليهما، في نحو: ما هي بنعم الولد لن قبول التاء نص في

الفعلية. وأما الجار فداخل على مقدر أي ما هي بولد َمُقوٌل فيه ِنْعَم الَوَلُد ..).

 لقد عد بعضهم أفعل في التعجب فعًل، وكذلك ما عدا وما خل وحاشا في الستثناء،

 وحبذا في المدح، وتلك الفعال الماضية ل تقبل إحدى التاءين! وهم لهم تعليلتهم لذاك

التناقض ولكنها ليست أكثر من مماحكة! 

 وقالوا في المضاف إلى ياء المتكلم تقدر الحركات الثلث (ومنهم من قدر الرفع والنصب

 فقضط وعضد الجضر حقيقيضًا وليضس للمجانسضة) لشضتغال المحضل بحركضة الكسضرة المجانسضة

 للياء. إذًا الطارئ يلغي الصضيل ويمنعه من الظهضور، ولكن هل حقًا هناك أصيل وطارئ؟

وماذا عن صيغ المثنى والجمع هل هي طارئة؟!

 وقال النحاة الطارئ يزيل حكم الثابت كدخول أل التعريف أو الضافة على الممنوع من

الصرف فيلغى المنع وينصرف السم!

 أليس السم المنصرف أصالة ل ينون مع أل التعريف أو الضافة لن أل التعريف والضافة

تمنعان التنوين!؟

 فضي الحقيقضة ليضس هنضاك أصضيل وطضارئ، وكضل الصضيغ بمسضتوى واحضد ول أفضضلية فضي

 السبق ول ثابت لوضع تقاس عليه بقية الوضاع. هكذا تكلم العرب ونحن نسلم بذلك،

 واعتراضضنا ينصضب علضى منطضق النحضاة التضبريري لتثضبيت الحركضة فضي كضل الضحوال الجويضة.

لذلك الصح أل نضع افتراضًا نظريًا ونبقى ندور ونلف حوله لتثبيت دعائمه!
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 وعلضى الرغضم ممضا قلنضاه فقضد تدهشضنا بعضض التعليلت الذكيضة بمنطقهضا المحكضم، ولكضن

هذا نادر جدًا، ومنطق التعليل مهما كان قويًا ل يعني صحته وسلمته. 

 وهنضاك فضرق بيضن التعليضل والمماحكضة؛ فالتعليضل محاولضة علميضة ولكنضه ل يصضلح للقواعضد،

 أمضضا المماحكضضة فهضضي ثرثضضرة ل علميضضة لختلق مضضا يضضبرر الضضمور. وقضضد سضضاهمت خلفضضات

 النحويين في تعميمها.. وهم لم يقدموا تعليلت علمية، وكان يكفيهم القول هكذا تكلم

 الجضداد ول يحتضاجون لخضضاع مضا تكلمتضه العضرب للمنطضق؛ فاللغضة خضارج حضدود المنطضق

والتعليل.

 وقضد نقضد ابضن مضضاء القرطضبي التعليلت والتقضديرات والتضأويلت، والقيسضة الصضارمة. فهضو

 علضةاللبحضث عضن ل  نتيجضة اسضتقراء مضا وصضل مضن العضرب ول حاجضةالفاعضل مرفضوعيضرى مثًل 

 ). وذكر أبو حيان الندلسي أن التعاليل ل قيمة لها لنها: (تعليل وضعيات،69 (سببوال

). 70والوضعيات ل تعلل) (

 وقد تبنى رفض تعليلت النحو في عصرنا كثيرون كعباس حسن الذي ذكر خلل حديثه

 عضن تعليضل النحضاة للممنضوع مضن الصضرف أن العضرب تكلمضت: (بفطرتهضا وطبيعتهضا ل لسضبب

 آخر؛ كمراعاة لقواعد علمية، وتطبيق لسس فلسفية منطقية؛ فإن هذه وتلك لم تكن

). 71معروفة لديهم في عصر صدر السلم وما قبله من عصور الجاهلية..) (

 وقضال معلقًا على تعليلت النحاة للمبنضي والمعرب: (فهل نقبل هذه العلضل المصضنوعة؟

 وهضل عضرف العضرب الضوائل الفصضحاء قليًل أو كضثيرًا منهضا؟ وهضل وازنضوا واسضتخدموا القيضاس

)..  إلى أن يقول: 72والمنطق وعرفوهما في جاهليتهم؟...) (

 (علينا أن نترك هذا كله في غير تردد وأن نقنع بأن العلة الحقيقية في العراب والبناء

).73ليس إل محاكاة العرب فيما أعربوه أو بنوه من غير جدل زائف ول منطق متعسف) (

 إن اللغة لم تكن نتيجة اجتماع علماء في غرفة مغلقة خلقوها فيها وتراكيبها وحركاتها

 وغيروا وعدلوا نتيجة نقاشات منطقية بينهم حتى وصلت إلى ما هي عليه من القناعة

 والتعليل لكل استخدام، فنشروها بين الناس!! فالتعليل جدل عقيم ل يعني في النهاية

 شيئًا، لن اللغة والقواعد ليستا هما الوجود وكل شيء فيهما يحتاج إلى تعليل. واللغة

 نشضأت وتطضورت خلل آلف السضنين، فهضي ل تعلضل لنهضا اصضطلحية متعضارف عليهضا عضبر

الزمن ول تخضع إلى أي منطق عقلي!

***

ج- تعديل العراب التقديري وإلغاء المحلي: 

العراب التقديري:

 - تقدير الحركة العرابية على المعتل الخر من السماء والفعال1يشمل ثلثة أمور: 

 - تنضوع الحركضة وإيجضاد مسضوغات لكضل3- تقضدير المحضذوف، 2والمضضاف إلضى يضاء المتكلضم، 

حالة.
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 - تقدير الحركة على المعتل الخر: قال النحاة المعتل باللف ل تظهر الحركات الثلث1

عليه للتعذر بينما المعتل بالواو والياء ل تظهر الضمة والكسرة للثقل. 

 ول تقضف القضضية عنضد تقضدير الحركضة علضى الحضرف الموجضود بضل ُتلحضق وإن حضذف الحضرف

 كمضا فضي: مشضت أمينضة فضي الحديقضة، فمشضت فعضل مضاض مبنضي علضى الفتحضة المقضدرة

 على اللف المحذوفة منعًا للتقاء الساكنين! وفي جاء قاٍض: قاض فاعل مرفوع وعلمة

رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة..!

 ومجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر أبقضى علضى الضعراب التقضديري والمحلضي ولكضن ألغضى

 التعليضل للطلب لتيسضير تعليضم النحضو العربضي، وقضد جضاء فضي قضراره: (ففضي نحضو: "جضاء

 القاضضي" يقضال: القاضضي: مرفضوع بضضمة مقضدرة، وفضي نحضو، جضاء مضن سضافر، يقضال: "مضن"

 فاعضل محلضه الرفضع، وفضي نحضو: محمضد يحضضر، يقال: "يحضضر" جملضة فعليضة خضبر). وحبضذا لضو

ثبت المجمع ذلك مطلقًا فما فائدة التفصيلت؟!

 لماذا قرر النحاة أن الصحيح هو الصل وليس المعتل هو الصل، أو هما متساويان في

الصالة؟!

 لضذلك سضنتجاوز تعليلت النحضاة لمضا هضو الصضل ونتجضاوز الحركضة فضي الضعراب. فمضا فضائدة

 تقضدير مضا هضو غيضر موجضود بضل مضن المسضتحيل إيجضاده فضي المعتضل بالضلف، اسضتنادًا إلضى

 الصضضحيح ول مضضبرر يتطلبضضه كالوصضضل فضضي القضضراءة أو لفهضضم المعنضضى؟ ولمضضاذا اللهضضاث وراء

المحذوف والحركة الظاهرة نفسها ليست لها أية أهمية في فهم المعنى؟

 ولم ل نطبق ما قاله أبو البركات النباري: (وما ل يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى

)، على تلك الوضاع فنرتاح من التقديرات تلك؟74تقدير) (

 فالكلمضات مثضل: مصضطفى ورمضى والقاضضي مبنيضة فضي التحضديث.. لضن آخرهضا ل يسضمح

 بظهور الحركة، ول يهمنا المانع سواء أكان الثقل أم التعذر فهذا من خيال النحاة.. لذلك

 نقضول رمضى مصضطفى: رمضى فعضل مضاض فقضط، ومصضطفى فاعضل فقضط. وفضي جضاء القاضضي:

 القاضي فاعل، ومررت بالقاضي: القاضي اسم مجرور. وتظهر الفتحة في النصب: رأيت

القاضَي..

 - تقدير المحذوف: ل فائدة من تقدير الضمير المستتر مع الفعال: أكتُب ونكتُب وتكتُب2

 واكتبْض.. لضن الصضيغة دالضة بضذاتها علضى صضاحبها/ فاعلهضا. لضذلك فضي المثضال: أكتبُض رسضالة

 إلى صديقي.. نقول: أكتب: فعل حاضر والفاعل أنا. ويلغى القول: والفاعل ضمير مستتر

وجوبًا تقديره أنا!

 أما التقدير لمحذوف بلغي كالختصار لوضوح المعنى فهو ضروري جدًا لن البلغة في

اليجاز؛ ففي الجابات مثًل نستخدم الجابة المختصرة عادة وهي واضحة مثل:

ماذا رأيت في المعرض؟

فنحن نستطيع الجابة بثلث طرق: 
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- رأيت كتبًا في المعرض.3- رأيت كتبًا، 2- كتبًا، 1

 والجابة المختصرة الولى هي البلغ. فكتبًا: مفعول به لفعل محذوف تقديره رأيت. وإن

 كضانت الجابضة كتبٌض، يصضح القضول: مبتضدأ، والخضبر المحضذوف يمكضن تقضديره بجملضة رأيضت مضن

الفعل والفاعل: كتب رأيت.

وفي مثل: من جاء؟

- عائدة..

 أي جضاءت عضائدة، فعضائدة فاعضل لفعضل محضذوف تقضديره جضاءت.. كمضا يمكضن عكضس الوضضع

فعائدة مبتدأ، والخبر محذوف تقديره جملة جاءت: عائدة جاءت..

).75إن أحببت أن تبقى عندنا فابق وإل.. والمحذوف تقديره فاذهب (

 فالمحذوف بلغيًا هو بمثابة وجوده، وقد قال ابن جني: (المحذوف إذا دلت الدللة عليه

). 76كان في حكم الملفوظ به) (

 - تنضوع الحركضة وإيجضاد مسضوغات لكضل حالضة: فضي التحضديث تلغضى هضذه الحالضة لغيضر3

 المحضذوف بلغيضًا، ويلضتزم بالحركضة الواحضدة لعضدم أهميتهضا. فعصضرنا هضو عصضر المعلومضة

الدقيقة المعنى ول يتحمل اللجوء إلى رفاهية تنوع الحركة. 

 وقد مرت معنا في كتب القراءات أمثلة ل حصر لها عن تنوع حركة العراب القائمة على

 التقدير والتأويل، وقد استنتجنا منها مرونة الحركة العرابية. ول يوجد كتاب في النحو إل

 ). ولكضن77وفيضه احتمضالت الضعراب المتعضددة الضتي تظهضر مهضارات التقضديرات والتضأويلت (

ذلك في عصرنا ل يفيد في تيسير القواعد. 

العراب المحلي:

 الضعراب المحلضي فضي كتضب النحضو معظمضه للمبنيضات سضواء أظهضرت الحركضة كهضؤلِء وأنتَض،

 أم لم تظهر كهذا والذي.. فالحركة وإن ظهرت لكنها ثابتة ل تغيرها العوامل، لذلك يقال:

مبني على كذا.. في محل كذا.. 

)، وقد تحدثنا سابقًا عن إعراب المبنيات. 78في التحديث يلغى العراب المحلي (

***

ح- تعديل أبحاث القواعد وتبويبها، وتعديل بعض التسميات:

 تحتضاج موضضوعات القواعضد إلضى إعضادة ترتيضب وتنظيضم، ومنهضا مضا يحتضاج إلضى تعضديل أو

 حذف.. كما تحتاج بعض التسميات إلى التغيير لنها ل تشير إلى موضوعها إنما تتعلق

 بالحركضضة بينمضضا يجضضب أن تتحكضضم بالتسضضمية والمصضضطلحات نوعيضضة البحضضاث ودللتهضضا..

وسنستعرض هنا معظم تلك القضايا:

- إعادة التبويب والفهرسة:
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 سيعاد ترتيب موضوعات القواعد بناء على محتوياتها، وستنقل أبحاث إلى أبواب جديدة

 مثضل: أسضاليب البيضان التقليديضة وهضي تشضمل أسضلوب التعجضب وأسضلوب المضدح والضذم

وأسلوب الستفهام.. 

- الحد من التفريعات الكثيرة على القاعدة الم:

 قلما نجد قاعدة ليس فيها تفريعات وتفصيلت مملة وجزئيات يطول أحيانًا تعداداها مما

 يحول تلضك الجزئيات إلى قاعضدات. وتصير القاعدة الم تتألف مضن قاعدات فرعية، ويمكضن

معها في المطولت أن نقول قاعدات القاعدة!

- إلغاء الستثناء على القاعدة:

 لقضد ازداد كضم السضتثناءات فضي بعضض القاعضضدات إلضضى درجضضة جعلتهضا تنسضضف القاعضدة.

 فالسضتثناء أحيانضًا يتجضاوز عضدد بنضود القاعضدة نفسضها وكأنمضا السضتثناء هضو القاعضدة الضم،

بينما القاعدة الم الساس هي الستثناء!

 أل تنسضف أكضثر مضن أربعيضن حالضة عضن مجيضء المبتضدأ نكضرة، القاعضدَة الضتي تقضول يجضب أن

يكون المبتدأ معرفة؟! 

 فالستثناءات إن تجاوزت حدودها القليلة تقوض دعائم القاعدة الم، وتصير القاعدة بل

 قاعدة، لن الستثناءات استقراء أيضًا، وبالتالي يتساوى الطرفان إلى حد ما، فعلى أي

أساس حسم المر لصالح أحدهما؟! 

- إلغاء اللهجات المتعددة للكلمة الواحد:

 لقد أقحم النحاة اللفاظ المتعددة للكلمة الواحدة في النحو، وهي في الحقيقة قضايا

 لغويضة يجضب أن تبقضى فضي المعضاجم وفقضه اللغضة. نضذكر مضن ذلضك كلمضة السضم ففيهضا عنضد

 الصبان ثماني عشرة لهجة، وكلمة فم فيها ثلث عشرة لهجة: (قال شيخ السلم في

 شضرحه علضى الشضذور مضا نصضه: الفضم بضالميم يعضرب بالحركضات مضع تضضعيف ميمضه وبضدونه

 ومنقوصًا كقاض ومقصورًا كعصا بتثليث فائه فيها، فهذه مع لغة حذف الميم ثلث عشرة

 لغضة، واقتصضر فضي التسضهيل علضى عشضرة وأفصضحها فتضح فضائه منقوصضًا اهضض. فضأنت تضراه ذكضر

 في الفم بالميم اثنتي عشرة لغة بزيادة ثلث لغات على ما ذكره الشارح وهي إعرابه

 علضى اليضاء كقضاض مثلضث الفضاء وإسضقاط لغضة اتبضاع فضائه لميمضه فضإذا ضضمت إلضى الثنضتي

عشرة كانت لغات الفم بالميم ثلث عشرة ...)!!

 ). وتجاوزت كلمة هيهات "بمعنى بعد" الربعين79وكلمة لعل فيها سبع عشرة لهجة (

 لهجضة، وكضذلك كلمضة أف "بمعنضى أتضضجر" فقضد ذكضر معجضم القضاموس المحيضط (أن فيهضا

أربعين لغة)!! 

فماذا يعني كل ذلك، وماذا يفيد حتى في المعاجم أو في فقه اللغة؟! 

الوضع الصحيح في النحو الكتفاء بلهجة واحدة شائعة.

- الفعال الخاصة:
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 تم تعديل عمل كان وأخواتها وكاد وظن.. لتوحيدها مع الفعال العادية في العمل "فعل

 وفاعل وتتمات.." وهذا يريح العربي من ثلث قاعدات خارجة عن النسق العام وما يتفرع

عنها من جزئيات كثيرة! 

 لقد بنيت أبحاث تلك الفعال على مفهوم خاطئ وهو أنها أفعال ناسخة، وأصل الجملة

قبل دخول تلك الفعال عليها هو المبتدأ والخبر! 

 إننا نستطيع أن نركب جمًل كثيرة من أفعال عادية فيما لو حذفت تبقى جملة اسمية:

 رأيت القمر رائعًا.. أحب الرياضة مفيدًة.. أليست جملة القمر رائع جملة اسمية صحيحة

 فلمضاذا كلمضة رائعضًا حضال ول تكضون مفعضوًل ثانيضًا؟ والرياضضة مفيضدة، أليسضت جملضة اسضمية

 صضحيحة، فلمضاذا كلمضة مفيضدة حضال ول تكضون خضبرًا؟ وهضل يكفضي الضرد بضأن رأى البصضرية

وأحب ليسا من زمرة تلك الفعال؟!

 ومقابل ذلك ليسضت كل جملضة مع الناسخ الفعلضي أصلها مبتضدأ وخضبر، إذ ل يصح إعادة

بعضها إلى مبتدأ وخبر بعد حذف الناسخ ول سيما أفعال التحويل كما سيأتي.

 هل العربي استخدم الجملة السمية ثم أدخل عليها الناسخ وعدل الحركات بناء على

 الناسضخ؟! إن اسضتقراء الجمضل العربيضة تضبين أن العربضي اسضتخدم الجملضة الفعليضة وفضق

 الترتيب التقليدي للجملة: الفعل دون معرفة كونه ينسخ أو ل ينسخ، ثم السم المرفوع

 فالسم المنصوب.. والنحاة هم من قرر نوعية الفعل وكونه ينسخ أو ل ينسخ وأصل ذاك

المرفوع والمنصوب وإعطاء التسميات والعمل! 

 وقضد اختلضف النحضاة حضول تسضميتها بالفعضال الناقصضة فقضال بعضضهم هضي ناقصضة لنهضا ل

 تكتفضي بمرفوعهضا بضل تحتضاج للخضبر لتمضام المعنضى، قضال الصضبان فضي حاشضيته: (فتسضمية

 هذه الفعال ناقصة لنقصانها عن بقية الفعال بالفتقار إلى شيئين. وقيل لنقصانها عنها

 بتجردها من الحدث. قال المحققون كالرضي أي من الحدث المقيد لن الدال عليه هو

الخبر، أما هي فتدل على حدث مطلق يقيده الخبر حتى ليس وحدثها النتفاء).

 فضي التحضديث ستسضمى بالفعضال الخاصضة لنهضا ل تكتفضي بالفاعضل وإنمضا تحتضاج إلضى مضا

 يتمضم المعنضى، ومصضطلح "الخاصضة" لتمييزهضا عضن مفهضوم اللزم والمتعضدي. وإلغضاء عملهضا

 التقليضدي ل يغيضر مضن طبيعضة الضتركيب ولكنضه يخفضف مضن عبضء القاعضدات الكضثيرة ويوحضد

جزئيات النحو المخالفة للكليات.

- كان وأخواتها:

 فضي النحضو التقليضدي تضدخل علضى الجملضة السضمية فتبقضي المبتضدأ مرفوعضًا ويسضمى

 اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وفي التحديث تصير أفعاًل تامة ولكنها خاصة لنها

تتطلب إضافة إلى الفاعل ما يتمم الجملة غير المفعول به. 

 والكوفيون باستثناء الفراء يرون الخبر حاًل حقيقية، وقالوا في مثل كان زيٌد قائمًا: كان

 تحتمضل التمضام وقائمضًا حضال. وجعلضوا الحضال سضادة مسضد خضبر المبتضدأ. قضال الصضبان فضي
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 حاشيته: (قال الفراء هو شبيه بالحال وبقية الكوفيين حال حقيقة وعلى مذهبهم أين

 خضبر المرفضوع وهضل يقضال سضدت الحضال مسضده؟ وقضال البصضريون شضبيه بضالمفعول وهضو

 الصحيح لوروده باطراد معرفة وجامدًا. وأما اعتراض الكوفيين عليهم بأنه لو كان مشبهًا

 بضالمفعول لضم يقضع جملضة ول ظرفضًا ول جضارًا ومجضرورًا، فضأجيب عنضه بضأن المفعضول قضد يكضون

 جملضة وذلضك بعد القول وفضي التعليق وأما الظضرف وشضبهه فليسضا الخضبر علضى الصضح إنما

 الخبر متعلقهما المحذوف وهو اسم مفرد..). وجاء في شرح الشموني: (إذا قلت كان

زيد قائمًا جاز أن تكون كان ناقصة فقائمًا خبرها، وأن تكون تامة فيكون حاًل من فاعلها).

 فضرأي الفضراء أن السضم ارتفضع لشضبهه بالفاعضل والخضبر انتصضب لشضبهه بالحضال، فكضان زيضد

 ضضاحكًا تشضبه عنضده جضاء زيضد ضضاحكًا. أمضا المضبرد فيضرى أن اسضم كضان (ربمضا يسضمى فضاعًل

). 80مجازًا لشبهه به)، وخبر كان (وربما يسمى مفعوًل مجازًا لشبهه به) (

 وقد أجاز أبو علي الفارسي أن تأتي الفعال الناقصة ليس وزال تامة قياسًا ل سماعًا.

كما ذكر النحاة أن ليس وزال وفتئ وظل يمكن أن تأتي تامة.

وهناك من رفع السمين بعد كان: إذا مت كان الناس صنفان شامت... 

 والرافضون مجيء السمين مرفوعين لهم تأويلتهم التي تجعل كل شيء ممكنًا حتى

وإن جر المرفوع يجدون له تلفيقًا، فالتأويل والتقدير يجّوزان كل شيء!

 إن اسم كان يمكن أن يكون فاعًل والخبر يمكن أن يكون حاًل أو مفعوًل. وفي التحديث

 تضضم تبنضضي رأي الفضضراء والكضضوفيين، ويلغضضى رأي البصضضريين "اسضضم كضضان المرفضضوع وخبرهضضا

المنصوب". 

 فضي الجملضة كضاَن سضعيٌد مجتهضدًا: كضان فعضل مضاض حركتضه الفتحضة، وسضعيد فاعضل حركتضه

الضمة، ومجتهدًا حال حركتها الفتحة.

- كاد وأخواتها: 

 أفعال تامة ولكنها خاصة لنها تتطلب بعدها فعًل حاضرًا ليتم المعنى: (إذا أخرج يده لم

"..40يكد يراها) "النور 

- ظن وأخواتها: 

في النحو التقليدي قسم النحاة الفعال التي تأخذ مفعولين/ تنصب مفعولين، إلى:

أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرًا: أعطى ومنح..

 وأفعضال تنصضب مفعضولين أصضلهما مبتضدأ وخضبر وهضي ظضن وأخواتهضا وتقسضم إلضى: أفعضال

القلوب وأفعال التحويل. وأفعال القلوب تقسم إلى أفعال اليقين وأفعال الرجحان.. 

 ولكن ليس ضروريًا أن يكون أصل المفعولين مبتدأ وخبرًا كما ذكرنا، فذاك أمر غالب لنه

 إذا قلنا: صيرت الماَء ثلجًا، ليست "الماُء ثلٌج" جملة اسمية صحيحة! وظننت الهرَة كلبًا

ليست "الهرُة كلٌب" جملة اسمية صحيحة!
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 وتلضك الفعضال تأخضذ مفعضوًل واحضدًا مضن حيضث المعنضى، ففضي المثضال السضابق وقضع فعضل

 الصيرورة على الماء فقط، أما الثلج فهو وصف للحالة التي تحول إليها الماء، فهو حال.

 ولو قلنا: صير الحريق الخشاَب رمادًا، فالخشاب هي المفعول لفعل الحرق، أما الرماد

فهو وصف للحالة التي آل إليها الخشب بعد الحرق ولم يقع عليه الفعل، فهو حال.

 ولو قلنا: ظننت الكوخ قصرًا، فالذي وقع عليه فعل الظن هو الكوخ، أما القصر فهو وصف

 للحالضة الضتي آل إليهضا الكضوخ فضي الظضن، فهضو حضال. وفضي التحضديث يمكضن أن تكضون الحضال

جامدة كما سيأتي. 

 ولو أخذنا فعًل من الفعال التي تنصب مفعولين حقيقيين كأعطى في جملة: أعطيت

أخي كتابًا، لوجدنا أن فعل العطاء وقع على الخ وعلى الكتاب أيضًا.

 - أفعال يمكن أن تأخذ مفعولين مباشرين، أو1لذلك عدل وضع المتعدي إلى مفعولين: 

 مفعوًل واحدًا مباشرًا والخر غير مباشر مسبوق بأداة جر، وهي مجموعة أعطى، منح

كما سيأتي في بحث اللزم والمتعدي، إذ يمكن القول: أعطيت الكتاَب لخي.

 - مجموعة ظن وأخواتها أفعال خاصة تنصب مفعوًل واحدًا فقط ولكنها تحتاج إلى تتمة2

مثل الحال وغيرها.. 

- الحال وتمييز الجملة:

 الحضال مضن البحضاث غيضر السضليمة فضي القواعضد التقليديضة فهضي بحضث بل بحضث، وقاعضدات

بل قاعدة! 

 إن كل شرط من جزئيات البحث ُينسف بنقيضه واستثناءاته.. فالنحاة يقولون الحال غير

ثابتة ثم يستدركون فيقولون وقد تكون ثابتة، مما يعني نقض التعريف.

 ويقولون الحال صضفة/ مشتقة، ثضم يقولضون وقد تكضون جامدة مؤولضة بالمشضتق  ويعددون

ثلث حالت، ثم يعددون سبع حالت لجامدة غير مؤولة بالمشتق. 

 وقضد جضاءت الحضال جامضدة َمصْضَدرًا نكضرة، ولكنضه ليضس ِبَمقيضس عنضد بعضض النحضاة لمجيئه

 على خلف الصل، ومنه: "زيد طلع َبْغَتًة" فبغتًة مصدٌر نكرة، وهو منصوب على الحال،

 والتقضدير: زيضد طلضع باغتضًا، كمضا يقضول سضيبويه والكضثيرون. لكضن الضخفش والمضبرد قضال إنضه

 منصوب على المصدرية، والعامل فيه محذوف، والتقدير: طلع زيد يبغُت َبْغَتًة، وهو طلع،

فيبغت عندهما هو الحال، ل بغتًة.

 ورأي الكضضوفيين أصضضح فهضضو منصضضوب علضضى المصضضدرية كمضضا قضضال الضضخفش والمضضبرد، لكضضن

 الناصضب لضه عنضدهم الفعضل المضذكور، لتضأويله بفعضل مضن لفضظ المصضدر، والتقضدير فضي قولضك:

"َزْيٌد َطَلَع َبْغَتًة" زيد بغت بغتة فيؤولون "طلع" ببغت، وينصبون به "َبْغَتًة".

 ومثلضه: أتيتضه ركضضًا، فالصضحيح مضا قضاله الضخفش والكوفيضون بضأنه مفعضول مطلضق لفعضل

 تقضديره أركضض دون تأويضل. ورأي البصضريين خضاطئ وهضو يعتمضد علضى تأويضل الحضال الجامضدة

بالمشتق أي راكضًا!
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 وقضولهم بوجضوب مجيضء الحضال نكضرة ينقضضه قضولهم بأنهضا قضد تضأتي معرفضة مؤولضة بضالنكرة،

 بينمضا آراء البغضدادّيين ويضونس تجيضز أن تكضون الحضال معرفضة مطلقضًا دون تأويل، فأجضازوا: جضاء

زيٌد الراكَب.

 ووردت إشضكالية فضي حضديث النحضاة عضن تقضديم الحضال وتأخيرهضا.. فقضد قضالوا إن تقضدمت

 الصضفة علضى الموصضوف النكضرة تصضير حضاًل ويسضوقون شضاهدهم الشضعري المشضهور عنضد

 الجميع: لمية موحشًا طلل.. قال ابن جني في الخصائص (فيها قائمًا رجل) حال تقدمت

على صاحبها؛ فهو يختار أهون القبيحين كما يرى فصاحب الحال نكرة محضة. 

 ونلحضظ اخضتراع قاعضدة "نعضت النكضرة إن تقضدم صضار حضاًل" لتضبرير حركضة النصضب فضي الضوقت

 الذي يمكن فيه حل تلك الشكالية دون زيادة كم القواعد بقبول أن يكون صاحب الحال

 نكرة، أو نصحح الكلم: لمية موحٌش طلٌل.. فتكون صفة تقدمت على موصوفها والشاعر

أو الراوي أخطأ في نصبها والوزن لن ينكسر! 

 فالنحضاة حضاولوا تأويضل حضالت مجيضء صضاحب الحضال نكضرة، ولكضن هنضاك حضالت جضاءت فيهضا

نكرة محضة دون تأويل (عليه مئٌة بيضًا) والحديث (وصلى وراءه رجاٌل قيامًا)! 

 وقال الكوفيون: إن تضّمنت الحال معنى الشرط صّح تعريُفها وإّل فل، فما تضمن معنى

 الشرط مثل: زيٌد الّراكَب أْحَسُن منه الماشَي، فالراكب والماشي حالن، وصح تعريفهما

 لتأولهمضا بالشضرط، إذ التقضدير: زيضد إذا ركضب أحسضُن منضه إذا َمشَضى، فضإن لضم تقضدر الحضال

بالشرط لم يصح تعريُفها فل يجوز القول: جاء زيد الّراكَب، إذ ل يصّح جاء زيد إن ركب!

 إن الصضفة قضد تكضون دائمضة فضي صضاحبها سضواء أكضان نكضرة أم معرفضة وقضد ل تكضون: رأيضت

 الطفضل الضضاحَك ورأيضت طفًل ضضاحكًا، ول منطضق فضي تحضول الديمومضة والثبضات فضي الحضال

بين تنكير صاحبها أو تعريفه بعيدًا عن مدلول سياق الجملة نفسه. 

 (خلضق ال ضالزرافضةوقضد ذكضر النحضاة أمثلضة كضثيرة علضى ثبضوت الحضال وعضدم النتقضال منهضا: 

، مع أنهم قالوا الكثر أن تكون منتقلة غير ثابتة! يدْيها أطوَل من رجليها)

 فضإذا مضا ابتعدنا عضن المماحكضة والجضدل نجضد أن الحضال هي الصضفة، وهمضا توءمان. فليكضن

 صضاحب الحضال معرفضة أو نكضرة، ولتكضن الحضال نكضرة أو معرفضة، وديمومتهضا وثباتهضا أو كونهضا

مؤقتة ومنتقلة يحدده السياق.

الحال وتمييز الجملة:

 هنضاك مقاربضات بيضن الحضال وتمييضز الجملضة، تضؤدي إلضى التباسضات بينهمضا. وتمييضز الجملضة

 عنضضد النحضضاة اسضضم فضضضلة نكضضرة جامضضد مفسضضر لغمضضوض فضضي النسضضبة/ الجملضضة ويسضضمى

 ُمفّسرًا، وتفسيرًا، ومبّينًا، وتبيينًا، وممّيزًا، وتمييزًا.. وهو موافق للحال في المور الثلثة

الولى. وقد أجاز الكوفيون أن يكون التمييز نكرة أو معرفة.

 وقضال النحضاة فضي تمييضز الجملضة/ النسضبة بضأنه محضول عضن فاعضل أو مفعضول أو عضن مضضاف

 بعد التفضيل، أو غير محول كما مع رب ونعم وبئس.. ولكن ابن هشام قال: (وقد يقع كل
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 من الحال والتمييز مؤكدًا غير مبين لهيئة ول ذات مثال ذلك في الحال قوله تعالى "ول

 )، وأعضرب أبضو81تعثضوا فضي الضرض مفسضدين"، "ثضم وليتضم مضدبرين"، "ويضوم أبعضث حيضًا"..) (

).82عمرو بن العلء رجًل في (حبذا محمد رجًل) حاًل (

 "، أن12وذكضر السضيوطي فضي معضرض حضديثه عضن اليضة: (وفجرنضا الضرض عيونضًا) "القمضر 

الشضلوبين قضال: عيونضًا نصضب علضى الحضال، ولضم يثبضت أن التمييضز محضول عضن المفعضول بضه (

83.(

 وهنضاك أمثلضة عنضد النحضاة يتقضارب فيهضا الجانبضان، ممضا أوقعهضم فضي اضضطراب وتعضارض فضي

التقديرات ما بين تمييز الجملة والحال: 

 وضضح الحضق شمسضًا، هضذه أموالضك بيوتضًا، أعجبنضي القميضص حريضرًا، رغبضت فضي الضذهب

 خاتمضًا، أنضت أفصضح النضاس متكلمضًا، أنضت الرجضل فهمضًا، أنضت زهيضر شضعرًا وسضحبان فصضاحًة

وحاتم جودًا، ما أحسن الصديق وفيًا، ل دره فارسًا، زيد أكثر ماًل..

 وقضد قضال النحضاة: إن كضان صضاحب الحضال نكضرة وهضو فضرع مضن الحضال يجضوز أن تكضون تمييضزًا:

هذا خاتم ذهبًا. وفي قولنا: هذا خاتمك ذهبًا، قالوا حال لن صاحبها معرفة. 

 مضا الفضرق بيضن الحضال الضتي تكضون أصضًل لصضاحبها أو فرعضًا لضه أو نفسضه؟ مضا المقيضاس إذا

ابتعدنا عن مماحكات التقدير والتأويل؟

 يقضول ابضن هشضام عضن إحضدى حضالت الحضال الجامضدة المؤولضة بالمشضتق: (أو تكضون نوعضًا

 لصاحبها نحو هذا مالك ذهبًا، أو فرعًا نحو هذا حديدك خاتمًا و"تنحتون الجبال بيوتًا"، أو

).. 84أصًل له نحو هذا خاتمك حديدًا) (

 أل يمكضن تقضدير الضداة "مضن" دون تكلضف والتقضدير يعنضي أنهضا تمييضز نسضبة: هضذا مالضك مضن

ذهب، وخاتمك من حديد.. 

 أما جملة هذا حديدك خاتمًا؛ فمعنى الجملة يدل على التحول وبالتالي الولى تقدير

فعل محذوف كصار أو صير: هذا حديدك صار خاتمًا؟!

 وقضال بعضضهم "خطيبضًا" حضال فضي الجملضة لنهضا مشضتقة: هضذا أفصضح النضاس خطيبضًا، بينمضا

ينطبق عليها تمييز النسبة..

 إذًا الغمضوض يكتنضف الفروقضات بيضن الحضال وتمييضز الجملضة نتيجضة التضداخل بينهمضا. وبمضا أن

 النصب قائم في الحالتين يمكن دمج المدلولين بإضافة تعريف تمييز الجملة إلى الحال،

فيصير تعريف الحال هو: 

(ما تدل على الهيئة أو توضح غموض المبهم في النسبة/ الجملة)!

 وهضضذا التعريضضف لضضن يمضضس الجملضضة أو الضضتركيب أو الصضضياغة لضضنه يتعلضضق بتسضضمية كلمضضة

 منصضوبة ل غيضر. ونكضون بضذلك قضد أرحنضا عربنضا مضن تكضرار الختلفضات حضول كلمضة منصضوبة

غامضة. 

 - تغيير تسمية شبه الجملة "الظرف والجار والمجرور":
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 مفهوم شبه الجملة في النحو التقليدي يرتبط بالعامل المحذوف الذي يتعلق به الجار

 والمجضرور والظضرف. والعامضل إمضا فعضل كاسضتقر أو اسضم كمسضتقر. فلمضا حضذفت الجملضة

 للدللضة العامضة "السضتقرار، الوجضود العضام المطلضق.."، نضاب عنهضا الظضرف أو الجضار والمجضرور

 لضذلك سضميا بشضبه جملضة. وقضد اختلضف النحضاة فضي شضبه الجملضة أهضو كلمضة أو جملضة أو

قسم مستقل؟

 فضالظرف كلمضة والسضم المجضرور كلمضة، ولكضن تعلقهمضضا فضضي النحضو التقليضضدي بالعامضل

 المحذوف يدل على جملة أو ينوب عن الجملة.. يوضح ابن عقيل في شرحه على ألفية

ابن مالك "بحث المبتدأ والخبر" هذه القضية فيقول:

(وَأْخَبروا ِبَظْرٍف أْو ِبَحْرِف َجّر    َناِويَن َمْعَنى كاِئٍن أو اْسَتَقّر.

 تقّدَم أن الخبر يكون مفردًا، ويكون جملة، وَذَكَر المصنُف في هذا البيِت أنه يكون ظرفًا

ٌد فضي الضّداِر" فكضل منهمضا متعّلقٌض بمحضذوٍف واجبِض َدَك" و"َزْي ٌد ِعْن اّرًا ومجضرورًا، نحضو: "َزْي  أو َج

 الحضذِف، وأجضاز قضوم منهضم المصضنف أن يكضون ذلضك المحضذوف اسضمًا أو فعًل نحضو: "كضائن" أو

 "اسَتَقّر" كان من قبيل الخبر بالجملة. واختلف النحويوَن في هذا؛ فذهب الخفُش إلى

 أنه من قبيل الخبر بالمفرد، وأن كّل منهما متعلق بمحذوف، وذلك المحذوُف اسُم فاِعٍل،

التقدير "َزْيٌد كائن عندك، أو مستقر عندك، أو في الدار"، وقد ُنِسَب هذا لسيبويه.

ٌد  وقيضل: إنهمضا مضن قبيضل الجملضة، وإن كّل منهمضا ُمتعلضق بمحضذوف هضو ِفْعل، والتقضدير "َزْي

 اْسَتَقّر أو َيْسَتِقّر ِعْنَدَك، أو في الّداِر"، وُنِسَب هذا إلى جمهور البصريين، وإلى سيبويه

 أيضضًا. وقيضل: يجضوز أن ُيْجَعل مضن قبيضل المفضرد، فيكضون المقضدر مسضتقرًا ونحضوه، وأن ُيْجَعل

 من قبيل الجملة، فيكون التقدير "اْسَتَقّر" ونحوه، وهذا ظاهر قوِل المصنف: "ناوين معنى

 كضائن أو اسضتقَر". وذهضب أبضو بكضر بضن السّضّراِج إلضى أن ُكّل مضن الظضرف والمجضرور ِقسْضٌم

 برأسه، وليس من قبيل المفرد ول من قبيل الجملة، َنَقَل عنه هذا المذَهَب تلميذُه أبو

علي الفارسّي في الشيرازيات.

 والحّق خلُف هذا المذهب، وأنه متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف واجب الحذف، وقد

ُصّرَح به شذوذًا كقوله:

َلَك اْلِعّز إْن َمْوَلَك َعّز، وِإْن َيُهْن     َفَأْنَت َلَدى ُبْحُبوَحِة اْلُهوِن كاِئُن.

 وكما يجب َحْذُف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرًا كذلك يجب حذفه إذا وقعا

 صِضَفًة، نحضو: "مضررت برجضل عنضدك، أو فضي الضدار" أو حضاًل، نحضو: "مضررت بزيضد عنضدك، أو فضي

 الضدار" أو صِضَلًة، نحضو: "جضاء الضذي عنضدك، أو فضي الضدار" لكضن يجضب فضي الصّضلِة أن يكضون

 المحضضذوف فعًل، التقضضدير: "جضضاء الضضذي اسضْضَتَقّر عنضضدك، أو فضضي الضضدار" وأمضضا الصضضفة والحضضال

فحكمها حكم الخبر كما تقدم).
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 في التحديث ألغي التعليق بالعامل المحذوف وصار الجار والمجرور أو الظرف هما الخبر

 فضي الجملضة السضمية، فلضم يبضق الظضرف أو الجضار والمجضرور يشضبهان الجملضة، لضذلك تلضك

التسمية القديمة ل تناسب التحديث. 

 كمضا أن تسضمية الجضار والمجضرور ل تتعلقضان بضالمعنى، وإنمضا بالحركضة وعاملهضا ممضا يعنضي

 ضرورة تغيير تسمية السم المجرور لتناسب المعنى. فالسم المجرور لم يحظ بتسمية

 المفعضول وإن حظضي بهضا عمليضًا مضع الفعضال اللزمضة الضتي قضال عنهضا النحضاة بأنهضا تتعضدى

 بغيرهضا فتصضل إلضى المفعضول بضه بواسضطة حضرف الجضر، فضالمجرور هضو مفعضول بضه محًل لضنه

مفعول غير مباشر/ غير صريح للفعل اللزم القاصر. 

 لضذلك سيسضمى السضم المجضرور بعضد أداة جضر المفعضول غيضر المباشضر. وتبقضى تسضمية

 الظضرف لظضروف الزمضان والمكضان لكضن تلغضى تسضمية المفعضول فيضه للختصضار ولضن الظضرف

ليس بمعنى في دائمًا كما ذكر النحاة. 

 إن التسمية بالمفعول غير المباشر سليمة مع الفعال، إل أنها غير سليمة مع الجمل

 السمية: الكتاب على الطاولة، ولكن التسمية كاصطلح أفضل من السم المجرور غير

 الواضضضح الدللضة. وقبضول النحضاة بتسضضمية المفعضول فيضضه رغضضم مجيئه خضبرًا "الكتضاب فضضوق

الطاولة" يسوغ التسمية هنا. 

 وتبقضى تسضمية أداة الجضر لتشضير إلضى أن السضم بعضدها مفعضول غيضر مباشضر لضذلك هضو

مجرور.

- المفعول البياني/ المطلق:

 تضضم توحيضد المفعضضول المطلضضق ونضائبه وسضضميا بضضالمفعول البيضضاني لضضن تسضضمية المفعضضول

 المطلق غير سليمة، فهي تعني أنه غير مقيد، والنحاة يعللون التسمية بأنها لم تتقيد

 بحضرف مثضل: المفعضول بضه، المفعضول لضه، المفعضول فيضه.. ومنهضم مضن أطلضق عليضه تسضمية

 مصضدر التأكيضد، وقضالوا هضو مصضدر مبهضم إن كضان للتوكيضد ومختضص إن كضان للنضوع أو العضدد..

فهذا المصدر يدل على النوع أو العدد من خلل صفة توضحه فهي قيد له! 

 مضنالكوفيضون يقولضون المفعضول واحضد، أمضا بقيضة المفاعيضل فهضي شضبيهة بضالمفعول بضه. و

 النحاة من عد المفاعيل ثلثة المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه، أما المفعول

!لجله ومعه فليسا بمفعولين

 وفضي التحضديث ضضم المفعضول لضجله/ لضه، إلضى المفعضول البيضاني لضنه مصضدر يعلضل سضبب

حدوث الفعل. وقد استفيد من رأي الزجاج فهو يعده مفعوًل مطلقًا لبيان النوع.

 فضالمفعول البيضاني مصضدر قضد يكضون موافقضًا لحضروف فعلضه/ المفعضول المطلضق فضي النحضو

التقليدي، وقد ل يكون موافقًا لحروف فعله/ المفعول لجله في النحو التقليدي. 

- المفعول معه:
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 عضّد بعضض النحضويين المفعضول معضه سضماعيًا، وبعضضهم قياسضيًا، ومضن النحضاة مضن قضال:

 المفعضول معضه والمفعضول لضه/ لضجله مضن حقهمضا أل يفارقضا الجضر، ولكنهضم نصضبوهما علضى

 التساع كنوع من الحذف. والتساع يكون مع اللزم والمتعدي: يوم الجمعة صمته بدًل

من صمت فيه.

 فضضي المثضضال "سضضار حمضضزُة والجبلضَض" يقضضول النحضضاة: الجبضضل مفعضضول معضضه.. والضضواو للمعيضضة

 وليسضضت العاطفضضة لضضن المعنضضى يفسضضد إن عطضضف الجبضضل علضضى حمضضزة. والنحضضاة يجيضضزون

الحالتين واو المعية وواو الحال إن لم تفسد الجملة.

والمفعول معه ناصبه فعل مقدر مثل حاذى: سار حمزة وحاذى الجبل! 

 ولو أبقينا الجبل مرفوعًا وهو معطوف على حمزة، يبقى المعنى واضحًا لن سير الجبل

جانبه مجازي، ولن يخطر في بال أحد أن الجبل سار معه!

 وقضد قضال بعضض النحضاة أن الضواو فضي اليضة القرآنيضة: (أجمعضوا أمركضم وشضركاءكم) "يضونس

"، حرف عطف وما بعدها معطوف..71

إذًا في التحديث يلغى هذا المفعول، ويصير كأي اسم معطوف.  

- إلغاء القول المتضمن معنى الظن: 

 إن تضمن القول معنى الظن فإنه في النحو التقليدي ينصب مفعولين بشروط خمسة،

 وقبيلضة بنضي سضليم تنصضب المفعضولين دون أيضة شضروط كمضا فضي المثضال: أتقضول السضماَء

 ماطرًة؟ والقول وإن استوفى الشروط يجوز رفع ما بعده على أنهما مبتدأ وخبر. وهذا هو

المتبنى لنه يخفف من عبء قاعدة وشروطها. 

- رفض تجزيء الكلمة: 

 جضزأ النحضاة كضثيرًا مضن الكلمضات فمثًل الضضمير "إيضاك" قضال بعضضهم عنضه: مؤلضف مضن إيضا

الضمير والكاف للخطاب. وقالوا "هم" مؤلفة من الهاء وهي ضمير، والميم علمة الجمع..

 فضي التحضديث يرفضض تجزيضء الكلمضة، وتعضد الكلمضات مثضل إيضاك وهضم وهضذا وسضيما ومضا

أشبه ذلك.. كلمة واحدة. 

- تثبيت ياء المنقوص: 

 تبقى ياء السم المنقوص ثابتة دائمًا فل تحذف في حالتي الرفع والجر وإن تجرد من

أل والضافة. 

 مضن النحضاة مضن يقضف علضى المنقضوص المحضذوف اليضاء بإعادتهضا: هضذا قاضضي. وهضي تبقضى

 ::فقضال وسضألت الخليضل عضن القاضضي فضي النضداءفضي النضداء عنضد بعضضهم، يقضول سضيبويه: (

). 85) (أختار يا قاضي لنه ليس بمنون كما أختار هذا القاضي

  و"هضادي"وقضف ابضن كضثير علضى وذكضر ابضن زنجلضة أن ابضن كضثير وقضف باليضاء دون حضذف: (

). 86( ).. ووقف الباقون بغير ياء، بالياء"والي" و "واقي"
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 )، مررت بقاضي. ويصير الوقف على87وبناء على ذلك نقول: جاء قاضي، رأيت قاضَي (

الياء وهو عمليًا كسرة ممدودة "لين ومد" كما في المعرف بأل: القاضي. 

- الجمع باللف والتاء: 

 التسضمية التقليديضة جمضع المضؤنث السضالم ليسضت سضليمة لنهضا تشضمل علضم المضذكر

 المنتهي بتاء مربوطة كمعاوية وطلحة، وتشمل ما يعقل وما ل يعقل. وفي تعليل النحاة

 لذلك إنقاص لمكانة المرأة. وقد وردت تسمية الجمع باللف والتاء في كتب النحو وهي

 تسمية أفضل، قال السيوطي: (وذكر الجمع بألف وتاء أحسن من التعبير بجمع المؤنث

). 88السالم) (

- الجمع بالواو والنون: 

 في النحو التقليدي اسمه جمع المذكر السالم وهو خاص بعلم المذكر أو صفته، علمًا

بأن جمع العلم أقرب إلى الصنعة النحوية من الستخدام العملي. 

 وقضد ألحقضت بجمضع المضذكر السضالم أسضماء كأهضل وأرض وابضن والعقضود.. وهضي ليسضت

 باسضم علضم لعاقضل ول صضفة لضه، ومنهضا مضا هضو جمضع لمضؤنث مجضازي كالضرض أو مجضازي

لفظي كالعلية.. وتلك الجموع لهجات عربية.

 كمضا اسضتخدم هضذا الجمضع لمضا ل يعقضل ففضي اليضة القرآنيضة: (رأيتهضم لضي سضاجدين)

".. 11"، (قالتا أتينا طائعين) "فصلت 4"يوسف 

 إن وجضضود نصضضوص تنضضاقض القاعضضدة، وإلحضضاق القاعضضدة نفسضضها بكلمضضات كضضثيرة مخالفضضة

للتخصيص يلغي قضية يعقل وما ل يعقل! 

 وبنضاء علضى ذلضك تضم اختيضار تسضمية الجمضع بضالواو والنضون أو بضالواو (يمكضن أن تلغضى النضون

كما ذكر) وهو يشمل العاقل وغير العاقل، والصيل والملحق!

 وهنا يتساوى الوضع بين هذا الجمع وجمع المؤنث السالم، لنهما معًا يشملن العاقل

وغير العاقل، والتذكير والتأنيث يشمل الحقيقي والمجازي. 

- إلغاء اللف الفارقة بعد واو الجماعة: 

 هضل العربضي ل يميضز واو الضضمير مضن غيرهضا مضن الضواوات (كضالواو الصضلية، أو واو جمضع

المذكر السالم..) إل من خلل اللف والتي ل تظهر في الكلم الشفوي؟!

 إن تعليل النحاة اللمنطقي لوجود تلك اللف، يفترض إدخال حروف على كثير مما يقع

 فيه اللتباس كالمثنى وجمع المذكر السالم في حالتي النصب والجر مع غياب الشكل:

رأيت الكاتبين.. لذلك تلغى اللف الفارقة ول ضير في ذلك. 

- جموع التكسير:

  أعوص بحث في القواعد، فأوزانه تقارب الربعين وزنًا والغالب عليها السماع، وما ذكره

 النحاة من قياسية بعضها ليس قياسيًا في الحقيقة، فهناك مواصفات يجب أن تتوفر في

 السضماء حضتى تجمضع علضى وزن محضدد ولكضن هنضاك شضواذًا، كمضا أن مواصضفات السضماء
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 حضتى تجمضع علضى وزن محضدد، تجمضع أيضضًا علضى وزن آخضر فضي الضوقت نفسضه، ممضا يضؤدي

إلى عدة جموع للسم الواحد. 

 وهضضذه الجمضضوع الكضضثيرة إنمضضا هضضي لمجمضضوع القبضضائل العربيضضة ولضضم تكضضن العضضرب كلهضضا

تستخدمها!

 والحل الجذري لمشكلة تكسير بنية الكلمة وتلك الوزان الكثيرة، هو استخدام الجمع

السالم بقسميه كبديل لسهولة اللحقة التي ل تؤثر في بنية الكلمة..

 ولكن ذاك الحل ل يمنع من اختيار بضعة أوزان قياسية لجمع التكسير وترك ما ل يصح

 تحضويله إليهضا للمعجضم. وقضد ل تتقبضل الضذن سضماع بعضض الصضيغ الجديضدة نتيجضة تعميضم

 القيضاس، لكضن بالسضتخدام والشضيوع تعتضاد؛ فهنضاك حضالت ضضمن الصضرف التقليضدي تنفضر

 الضذن منهضا مثضل: شضجرات جمضع شضجرة وهضي فصضيحة، لكضن الضذن اعتضادت علضى أشضجار،

ومثلها َمْدَرسات جمع َمْدرسة..

- أوزان الكلمات: 

 لقضد تجضاوزت أوزان الكلمضات المئات، وقضد أوصضلها السضيوطي إلضى ألضف ومئتيضن وعشضرة

 ). ومهما غربلنا فسيبقى الرقم يتجاوز المئات، فلمن تلك الوزان ومن سيحيط89أوزان (

بها، وماذا تعني في النهاية؟!

 ل معنى للوزان رغم الدعاء بأنها لمعرفة الكلمات العربية الصيلة من غير العربية! إن

 تلك الوزان تحتاج لدراسة دقيقة لعادة الضبط والتصحيح والغربلة وتجديد الممات منها

 إن كضان يفيضد فضي خلضق دللت جديضدة تغنضي اللغضة.. وذاك كلضه مضن اختصضاص علضم اللغضة

وفقهها.

 فضي التحضديث سضتبقى الضوزان الضتي لهضا علقضة بالقواعضد وهضي تشضمل: أوزان الفعضل

 الثلثضضي المحضضددة، والفعضضل الربضضاعي ومصضضادره، والمشضضتقات، وأوزان جمضضع التكسضضير

 المحدودة، وفعل التعجب.. ومجموعة تلك الوزان لن تتجاوز الربعين وزنًا، وما عدا ذلك

مجاله علم اللغة وفقهها. ويلغى هوس وزن كل كلمة بالمطلق!

- أوزان الفعل الثلثي:

 فضي النحضو التقليضدي سضتة أوزان سضماعية للفعضل الثلثضي، ول يمكضن للمتكلضم بالعربيضة

 الحاطة بعين الفعال كلها دون العودة إلى المعجم، وأخطاء لفظ عين الماضي والمضارع

نجدها حتى عند الختصاصيين بل وعلماء في العربية!؟ 

 مضع أنضه وردت فضي كتضب النحضو مقضاييس وإن هنضاك إشضكالية فضي حركضة عيضن الفعضل،

 )، إل أن ذلضك ل يجضدي مضع كضثرة90تقريبيضة لضبواب الفعضال، وأقضر مجمضع اللغضة قياسضيتها (

السماع. 
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 لقضد اقضترح العليلضي أن تكضون عيضن الفعضل الماضضي مفتوحضة مطلقضًا إل لحاجضة معنويضة

 فينقضل الضوزن إلضى بضابي طضِرب وكضُرم، والفعضل المضضارع بكسضر عينضه مطلقضًا إل للحاجضة

). 91المذكورة، ويبقى الحلقي مفتوح العين (

 كمضا أجضاز بعضض النحضاة أن تكضون حركضة العيضن فضي المضضارع مضضمومة أو مكسضورة سضواء

) وجعلوا فتح العين للحلقي فقط.92أسمعت أم ل (

 لقد وردت أفعال عين مضارعها بالفتح والضم والكسر: يصبغ، يدبغ، يرجع.. وأفعال وردت

 عينهضا بحركضتين الفتضح والضضم: يصضلح ويفضزع.. وأفعضال عينهضا وردت بالضضم والكسضر: يعكضف

 ويفسق.. مما يعني إمكانية التساهل في هذه القضية للوصول إلى حل جذري يختصر

تلك البواب ويعمم الحركة، ويمكن أن تكون على النحو التالي: 

ل َيْفعضل: للفعضال اللزمضة والمتعديضة ول قيضد علضى حركضة عيضن المضضارع إل فضي1  - َفَع

حالتين:

آ- فَعل يفُعل: للجوف والناقص الواويين: قال يقول، دنا يدنو.

 ب- فعَل يفعِل: للمثضال كلضه، والضجوف والنضاقص اليضائيين: وعضد يعِد، بضاع يضبيع، ورمضى

يرِمي.

- فُعل يفُعل: كُرم يكُرم. للفعال اللزمة المتعلقة بالوصاف الخلقية.2

والفضل توحيد الجوف والناقص؛ فإما أن تكون أفعالهما كلها واوية أو يائية. 

 وقضد وردت أفعضال ناقصضة كضثيرة واويضة ويائيضة معضًا بحسضب اللهجضات العربيضة القديمضة كمحضا

 وقل وطهضا وعل "محضى وقلضى وطهضى وعلضى" ففضي اللهجضة التميميضة نجضد قلضى يقلضي،

). 93بينما الحجازية قل يقلو.. وقد ذكر ابن السكيت كثيرًا منها (

 إن قسمًا من الفعال يمكن قبول تصريفها على أساس واوي ويائي دون حدوث خلل،

 وتوحيضضدها يضؤدي إلضى ازديضضاد معضاني الفعضل؛ فالفعضل نضال لضه معضان فضضي الصضل الضضواوي

 مشضضتركة مضضع الصضضل اليضضائي، ولضضه معضضان منفضضرد بهضضا غيضضر موجضضودة فضضي الصضضل اليضضائي،

فبدمجهما واويًا أو يائيًا تزداد دللت الفعل ولن تكون هناك مشكلة.

 أو قضد تكضون الضلف واويضة فقضط مثضل الفعضل لذ يلضوذ لضوذًا وليضاذًا، فل يوجضد لذ يليضذ مضع أن

المصدر لياذًا يشير إلى إمكانية ذلك، فيمكن هنا قبول الصل اليائي أو الواوي.

  يقضول "الكلم"،← يقيضل "النضوم ظهضرًا"، قضال ←وهنضاك قسضم يخلضق إشضكالية مثضل قضال 

 لختلف المعنييضن بيضن اليضائي والضواوي، وهضذا نسضبته قليلضة ول معانضاة حضتى فضي اللهجضة

 المحكيضة إذ نجضد السضتخدام سضليمًا، ولكضن الحضل الجضذري ل يكضون إل بتوحيضد أصضل الضلف

 لننتهضي مضن الشضكالية، ومضا ينتضج عضن ذلضك مضن صضعوبات ل قيمضة لهضا أمضام جذريضة الحضل،

 ووضوح الدللة في السياق، علمًا بأن الذن في عصرنا ل تسمع الصواب إل نادرًا، لوجود

 في حركة حروف بنية الكلمة!معضلة

- مصادر الفعال الثلثية:
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 في الصرف التقليدي مصادر الفعال الثلثية سماعية ل ضابط لها، ومن الصعب الحاطة

 بهضا إل بضالعودة إلضى المعجضم، أمضا مصضادر فضوق الثلثضي فهضي قياسضية إضضافة إلضى أوزان

قليلة سماعية.. 

 لقد وضع النحاة بعض المقاييس التقريبية لمصادر الثلثي، وأقر مجمع اللغة في مصر

قياسيتها لكن ذلك غير مجد لميوعة المقاييس وكثرة المصادر والشذوذ.

 وأما كل عمٍلذكر النحاة أن مصدر الثلثي فْعل للمتعدي، وفعول للزم، قال سيبويه: (

  فضإنه يكضون فعلضه علضى مضا ذكرنضا فضي الضذي يتعضدى ويكضون السضم،لضم يتعضد إلضى منصضوب

 قعد قعودًا وهو قاعد وجلس جلوسًا وهو جالٌس: وذلك نحو، فاعًل والمصدر يكون فعوًل

 :وقضالوا.  وهضو ذاهبٌضًوسضكت سضكوتًا وهضو سضاكٌت وثبضت ثبوتضًا وهضو ثضابٌت وذهضب ذهوبضا

). 94) (الذهاب والثبات فبنوه على فعال كما بنوه على فعوٍل والفعول فيه أكثر

 وقضال أبضو عمضرو الضدويني: (إل أن الغضالب فضي فعضل اللزم نحضو ركضع علضى ركضوع، وفضي

 المتعضدي نحضو ضضرب علضى ضضرب، وفضي الصضنائع ونحوهضا نحضو كتضب علضى كتابضة، وفضي

 الضضطراب نحضو خفضق علضى خفقضان، وفضي الصضوات نحضو صضرخ علضى صضراخ. وقضال الفضراء إذا

). 95جاءك فعل مما لم يسمع مصدره فاجعله فعًل للحجاز وفعوًل لنجد) (

 وقال أبو القاسم السعدي: (وقد قال الفراء كل ما كان متعديًا من الفعال الثلثية فإن

). 96الفعل والفعول جائزان في مصدره) (

 فضي التحضديث مصضدر الفعضل الثلثضي اللزم والمتعضدي فعْل وفعضول، وهمضا قياسضيان ول

 استثناء في ذلك. وما قيس على كلم العرب فهو عربي وإن لم يسمع. والذن قد تنفر

 مضضن بعضضض المصضضادر المقاسضضة ل لنهضضا غيضضر فصضضحى، ولكضضن لضضن الضضذن لضضم تعتضضد عليهضضا،

 فالستساغة تكتسب بالتداول، فمثًل المجيء هو المصدر الشائع للفعل جاء، ولكن من

 مصضادره الجيضء فهضل تستسضيغه الضذن؟ والضضربان مصضدر للفعضل ضضرب، فمضن يسضتخدمه

ومن يستسيغه؟ 

 يقول عباس حسن عن قياسية المصادر: (قد يكون المصدر الذي تصنعه - ولم ينطق به

). 97العرب- نصًا غريبًا على السماع، ولكن هذه الغرابة والوحشة يزولن بالستعمال) (

- مبالغة اسم الفاعل والصفة المشبهة:

 إن بحضضث الصضفة المشضبهة عضضويص تمامضًا، بضدءًا مضن العنضوان فالصضفة المشضبهة باسضضم

 الفاعضل توقضع فضي التبضاس بيضن مفهضوم الصضفة/ المشضتق كمضا فضي النحضو الضتراثي والصضفة/

 النعت، والفضل أن يبقى مصطلح الصفة مرادفًا للنعت، ويلغى استخدام الصفة بمعنى

المشتق. 

 وهنضاك تداخل بيضن الصضفة المشضبهة واسضم الفاعضل، جضاء فضي حاشضية الخضضري: (الصضفة

 المشضبهة باسضم الفاعضل أي فضي دللتهضا علضى حضدث، ومضن قضام بضه). وقضد جعضل النحضاة

 التمييضز بينهمضا قضائم علضى الزمضن بيضن كضونه مؤقتضًا أو مسضتمرًا؛ فاسضم الفاعضل صضفة مؤقتضة
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 والصضفة المشضبهة أكضثر التصضاقًا بصضاحبها فهضي دائمضة أو شضبه دائمضة أو مضدة ثبوتهضا أطضول

من مدة ثبوت اسم الفاعل، وهذه قضية نسبية.. 

 وصضيغة اسضم الفاعضل نفسضها إن دلضت علضى صضفة دائمضة تصضير صضفة مشضبهة.. فعنضدما

 نقول كاتب أو شاعر ل تكون الصفة مؤقتة، وذكر عباس حسن أن اسم الفاعل قد يكون

صفة مشبهة كما في قولنا: الشمس مستديرة، فمستديرة صفة ثابتة وليست مؤقتة..

 ومع أن النحاة يتقيدون بالصنعة الصرفية إل أنهم هنا دمجوا اسم الفاعل إن دل معناه

على الثبوت في الصفة المشبهة. 

 والمواصفات التقريبية لوزان الصفة المشبهة تتداخل مع مواصفات أوزان أخرى، وبعض

 أوزان الصفة المشضبهة مشتركة مضع اسضم الفاعل ومبالغته.. وهذا الخلضط يفقضد الموضوع

الدقة العلمية. 

 جاء في شرح اللفية لبن عقيل: (إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل قليٌل في فُعَل -

 بضم العين- كقولهم َحُمَض فهو َحامض، وفي َفِعَل - بكسر العين- غير متعد، نحو: َأِمَن

فهو آِمن وَسِلَم فهو َساِلٌم، وَعِقَرْت المرأُة فهي عاقٌر.

 بضل قيضاس اسضم الفاعضل مضن َفِعلَض المكسضور العيضن، إذا كضان لزمضًا أن يكضون علضى فعضل -

َر فهضو َبِطٌر، وأشِضَر فهضو َأشِضٌر، أو علضى َفْعَلن، نحضو:  بكسضر العيضن- نحضو: َنضِضَر فهضو َنضِضٌر، وَبِط

 َعِطَش فهو َعْطَشان، وَصِدَي فهو َصِديان أو على أْفَعَل نحو: َسِوَد فهو َأْسَوُد َوَجِهَر فهو

أْجَهُر.

 إذا كان الفعُل على وزن َفُعَل - بضم العين- كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن َفْعٍل

 كَضُخَم فهو َضْخٌم، وَشُهَم فهو َشْهٌم، وعلى فعيل، نحو: َجُمَل فهو جميٌل، وَشُرَف فهو

َشِريُف).

 في التحديث يبقى اسم الفاعل ضمن آلية اشتقاقه محددًا في الوزن، أما دللته في

 السضياق فهضي مفتوحضة. فصضيغ اسضم الفاعضل أو المفعضول وإن دلضت فضي السضياق علضى

 الثبضات والسضتمرار، ل تسضمى صضفة مشضبهة لضن الضمر هنضا يرتبضط بقضضية أوزان لهضا دللضة

 عامة، وما زاد على دللتها إنما جاء من دللة السياق وليس منها كجزئية؛ ففي قولنا

 الشضمس مسضتديرة اسضم الفاعضل هنضا أعطضى معنضى الديمومضة لرتبضاطه بالشضمس أي

بالتركيب.

 فضوزن فاعضل كصضيغة عامضة للدللضة المؤقتضة، وأوزان المبالغضة والصضفة المشضبهة للدللضة

على الكثرة والديمومة.

 وتدمضج أوزان مبالغضة اسضم الفاعضل فضي الصضفة المشضبهة ويصضير عنضوان الجميضع مبالغضة

 اسم الفاعل، وهي تخص أوزان المبالغة والثبوت المطلق دونما النظر إلى مدته. فالحكم

 علضى الضوزن لتحديضد مضدلوله العضام، ول علقضة لضه بتغيضر الدللضة فضي فضضاء الضتركيب، لضن

صاحب النص يولد معانيه ويعطيها مدلولت جديدة.
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 وقد ذكر مجمع اللغة العربية في مصر في دورته الحادية عشرة دمج (الصفة المشبهة

وصيغة المبالغة في باب اسم الفاعل).

- تعديل أبواب الصرف:

 يخصص علم الصرف للمصادر والمشتقات وتضم أبحاث التثنية والجمع والمجرد والمزيد

 والصضحيح والمعتضل والجامضد والمتصضرف إلضى النحضو. وينقضل اسضم اللضة والنحضت إلضى فقضه

 اللغضة وسضيأتي الحضديث عنهمضا.. كمضا تنقضل أبحضاث التصضريف الزيضادة والحضذف والضعلل

والبدال والقلب والنقل والدغام.. إلى فقه اللغة. 

  قضائل؛ أي←فاسضم الفاعضل مضن قضال هضو قضائل فضي علضم الصضرف، فيكفضي القضول: قضال 

 المعتضل الوسضط تصضير ألفضه همضزة؛ فالصضرف يتنضاول الصضيغة ول علقضة لضه بتحليلهضا. أمضا

 التعليل وكيفية الصل قاول وكيف انتقلت الواو إلى همزة.. فهذا من اختصاص فقه اللغة،

فهو يدرس آلية البنية. علمًا بأن بعض تلك البحاث يسيطر عليها الخيال!

 دورتضه الحاديضة عشضرة لتيسضير قواعضد النحضووقضد أقضر مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر فضي 

 وافضق المضؤتمر علضى أن أكضثر مسضائل علضم الصضرف مضن مضا يلضي: (15الفقضرة والصضرف فضي 

 بحضضوث فقضضه اللغضضة الضضتي ل يحتاجهضضا البضضادئ بضضل ل يصضضل إليهضضا فهمضضه كالضضعلل والبضضدال

 والقلب، وتنّقل الكلمة في موازين مختلفة حتى تصل إلى هيئتها في النطق. وقد رئي

 أن يقتصضر علضى تصضريف الفعضل وصضوغ مشضتقاته وتثنيضة السضم وجمعضه، علضى أن يعلضم

 التلميذ الصيغ المختارة بالمثلة الكثيرة، وأل يكلف معرفة شيء مما يراه الصرفيون في

أصول الكلمات وتقبلها في الهيئات المختلفة. أبواب النحو والصرف). 

 ومشكلة المجمع أنه يربط التسهيل بالمبتدئ والتلميذ، كما كان يصنع النحاة بفوقيتهم

على الناس تحت تسمية العوام!! 

إلحاق اسم اللة بالمعاجم وفقه اللغة: - 

 اسضضم اللضضة يضضدل علضضى أداة العمضضل وهضضو سضضماعي ل حصضضر لضضه ول ضضضابط كالطضضاحون/

 الطاحونة والناعورة والُمْنُخل والسكين والشوكة والفأس والقدوم والجرس.. وفي كل يوم

 اختراعات جديدة وأدوات تفرض مسمياتها وتشيع، وسوق المهن والدوات معجمه خاص

 به وهو خارج نفوذ علم الصرف كما هو الحال في معظم أسواق التكنولوجيا، وهذا أمر

طبيعي إن كنا واقعيين!

 وعلضضى الرغضضم مضضن ذلضضك وردت فضضي الصضضرف التقليضضدي أوزان محضضددة قياسضضية يمكضضن

 الشضتقاق علضى وزنهضا. إل أن قضضية القيضاس فضي اسضم اللضة مسضتحيلة التطضبيق كلهضا إل

 لضضذلك الفضضائدة الحقيقيضضة لسضضم اللضضة أن يكضضون مضضن اختصضضاصفضضي الصضضنعة الصضضرفية، 

 المؤسسات والمجامع وأن يدرس في علم اللغة وفقهها بهدف حصر الوزان كلها التي

 استخدمها العرب قديمًا للدللة على الدوات، ولمتابعة الشتقاقات لتكون ضمن معاجم

التكنولوجيا. 
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قاعدة اسم اللة في النحو التقليدي:

 يشضتق اسضم اللضة مضن الفعضل، ولكضن هنضاك أسضماء آلضة اشضتقت مضن أسضماءقضال النحضاة 

 جامدة "أسماء أعيان/ ذوات محسوسة": مكحلة على وزن ُمْفُعلة اشتقت من الكحل،

ل مضن السضعوط والضدهان أو الضدهن، ومَِحضبرة مضن الحضبر،  ومسضعط ومضدهن علضى وزن ُمْفُع

وَمقلمة من القلم، والَمملحة من الملح..

 وردت أوزان من أفعال فوق الثلثية:وقال النحاة يجب أن تشتق من فعل ثلثي، ولكن 

). 98محراك من الفعل حّرك، ومعلق من عّلق، ومملسة من مّلس (

 وقضال النحضاة يجضب أن يكضون الفعضل متعضديًا، لكضن وردت صضيغ مضن اللزم: معضراج "السضلم"

 مضن عضرج أي ارتقضى، والمصضباح مضن صضُبح، والمدخنضة مضن دخضن، والمضزراب مضن زرب أي

 مجمع اللغة العربية في مصر إلى إقرار سال، والمعزف من عزف أي صوت.. وهذا ما دفع

اشتقاق اسم اللة من الفعل اللزم أيضًا. 

 : ِمْفَعل وِمفعلة وَفّعال وفّعالة وِمْفَعال. وقد أقر مجمع اللغة العربيةوأوزان اللة القياسية

لتراث النحوي،  في مصر قياسية الوزان: مفعل ومفعلة ومفعال وهي التي وردت في ا

 وأضضضاف مجمضضع اللغضضة العربيضضة فضضي سضضورية فعّال/ فّعالضضة: بّراد، سضضّخان، جضضّرار، غسضّضالة،

 مسضّضاحة.. ولكضضن عنضضدما عربضضوا كمضضبيوتر، لضضم يلتفتضضوا إلضضى الضضوزان القياسضضية التقليديضضة

فاستخدموا وزن فاعول: حاسوب!

 وقياسية الشتقاق على الوزان غير منطقية لن تطبيق آلية القياس تعني أن تشتق

 مضن الفعضل الضوزان السضابقة كلهضا، فلضو طبقناهضا علضى الفعضل نشضر نجضد: منشضر، منشضرة،

 نّشار، نّشارة، منشار.. وهذه الوزان القياسية قد يشيع بعضها ول تشيع أخرى، ول أحد

 يتعامل إل مع ما هو شائع، فالكلمة المستخدمة من تلك الوزان في عالم النجارة هي

منشار فقط! 

 ولو أخذنا الفعل غسل فاللة منه: ِمغسل وِمغسلة وغّسال وغّسالة وِمغسال، ولكن

 المسضتخدم منهضا غسّضالة فقضط، بينمضا الكلمتضان الشضائعتان َمغسضل وَمغسضلة بفتضح الميضم

 تستخدمان كاسم لمكان كثير الغسل كمغسل السيارات، والمغسلة في البيت المكان

المخصص لغسل اليدين والوجه.. 

إذًا ما قيمة بقية الشتقاقات التي ل تستخدم، أليست صنعة صرفية فقط؟!

وقد أضاف مجمع اللغة العربية في مصر إلى الوزان التقليدية أوزانًا أخرى شائعة مثل:

ِفعال: رباط، حزام، لحاف..

فاعلة: ساقية، رافعة، حاسبة..

فاعول: ناقوس، هاوون، ساطور..
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 ولكن كيف تكون الوزان قياسية إن لم نستطع أن نعمم الشتقاق على الوزان كلها؛

 فنحن ل نستطيع القول: ناشور من الفعل نشر، ورابوط من الفعل ربط، ورافوع من الفعل

رفع، ول نستطيع تسمية ِمسطار أو سّطارة أو ساطرة أو ِسطار مقابل ساطور!!

 إنهضا مجضرد عمليضة حصضر لضوزان أدوات موجضودة، لضذلك ل معنضى لبقضاء اسضم اللضة فضي

 القواعد، فما فائدة أن يشتق أحدنا اسمًا لن يستخدمه أحد، فهذه القضية عامة على

 ودراسته في بكل فرد يقيس ما يعجبه. وليست خاصةالمؤسسات والمجامع مستوى 

 ويسضتفاد منضه فضي آليضة تعريضب مسضميات الضدوات الجنبيضة، أو لوضضع مسضمياتفقضه اللغضة 

 أدوات صناعية عربية جديدة قبل أن تشيع مسميات السوق، لنه إن شاعت فقد سبق

السيف العذل! 

 بالمعاجم وفقه اللغة:- إلحاق النحت

 قال الخضري في حاشيته على ابن عقيل: (النحت: وهو أن يختصر من كلمتين فأكثر

 كلمة واحدة، ول يشترط فيه حفظ الكلمة الولى بتمامها بالستقراء خلفًا لبعضهم، ول

 الخضذ مضن كضل الكلمضات، ول موافقضة الحركضات، والسّضكنات، كمضا يعلضم مضن شضواهده. نعضم

). 99كلمهم ُيْفِهم اعتبار ترتيب الحروف) (

 وقضال ابضن فضارس فضي معجمضه "المقضاييس": (ومعنضى الّنحضت أن ُتؤخََذ كلمتضان وُتْنَحتَض

 منهما كلمٌة تكون آخذًة منهما جميعًا بَحَظ. والصل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم

 َحْيَعَل الّرُجل، إذا قاَل َحّي َعلى. ومن الشيِء الذي كأّنه مّتَفٌق عليه قولهم َعْبَشّمى:

وقوله: َتْضَحُك ِمّني َشْيَخٌة َعْبَشِمّيٌة..)..

 لقضد شضمل النحضت الفعضل مثضل برقضش مضن برش ورقضش، وبحضتر مضن بضتر وحضتر.. كمضا يضذكر

ابن فارس. والسم مثل بلحارث وبلعنبر: بنو الحارث وبنو العنبر..

 وهنضاك أفعضال منحوتضة ولهضا أسضماؤها، مثضل الفعضل هلضل أي قضال "ل إلضه إل ال"ض والسضم

 الهيللة، بسمل "بسم ال" والسم البسملة، حوقل أو حولق "ل حول ول قوة إل بال"

 والسم الحوقلة أو الحولقة، حمدل "الحمد ل" والسم الحمدلة، سبحل "سبحان ال"

والسم السبحلة، حيعل "حّي على الصلة، حي على الفلح" والسم الحيعلة.

 تعبشضضم "عبضضد شضضمس" والسضضم عبشضضمي، تعبقضضس "تعلضضق بعبضضد القيضضس" والسضضم

 عبقسضضي، تعبضضدرى "عبضضد الضضدار" والسضضم عبضضدري، تمرقضضس "امضضرؤ القيضضس" والسضضم

مرقسّي.. 

 عنضد ابضن فضارس، وقضال الغليينضي: (ومضن المحققيضن مضن جعلضه قياسضيًا،والنحضت قياسضي 

 فكل ما أمكنك فيه الختصار، جاز نحته. والعصر الحاضر يحملنا على تجويز ذلك والتوسع

). 100فيه) (

 وقد أقر مجمع اللغة العربية قياسية النحت لكثرة الحاجة إليه في عصرنا ول سيما في

 إل أنضه ل توجضد قواعضد تقنيضة لليضة الشضتقاق كمضا هضو الحضال بالنسضبةالمجضالت العلميضة، 
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 لشضتقاق اسضم الفاعضل؛ فكضل إنسضان يسضتطيع اشضتقاق اسضم الفاعضل مضن أي فعضل كضان

وإن لم ينطق به أحد، بينما ل يستطيع ذلك في النحت!

 يفتضح الفضاق لوضضعكمضا فعضل منيضر البعلبكضي فضي قضاموس المضورد،  ومضا نحتضه المعاصضرون

قواعد خاصة للية النحت ول سيما أن كثيرًا منها سلس مثل:  

 الرأسضمال، الزمكضاني، السضرمنة "السضير فضي النضوم"، اجتصضادي "اجتمضاعي واقتصضادي"،

اجتياسي "اجتماعي وسياسي"، جيوسياسي..

 مؤسسضات والمجضامع وليضس جهضدًاوعلضى الرغضم مضن ذلضك يبقضى النحضت مضن مهمضات ال

 فما فائدة أن ينحت كل فرد كما شاء له هواه! فرديًا،

لذلك يلغى النحت من الصرف، ويضم إلى علم المعاجم واللغة وفقهها.

- ضم اللحاق إلى فقه اللغة:

 : (أن يزاد على أحرف كلمة، لتوازن كلمة أخرى.مصطفى الغليينياللحاق كما يقول 

 وشرط اللحاق في الفعال اتحاد مصدري الملحق والملحق به... واللحاق ل يكون في

).101أول الكلمة وإنما يكون في وسطها... أو في آخرها..) (

 إن المازني جعل الثلثي الملحق بالرباعي (فعلل بتكرار لم الفعل الثلثي) مطردًا أي

 قياسيًا، وذكر ابن جني: (وقال أبو عثمان في اللحاق المطرد إن موضعه من جهة اللم

 نحو قعدد ورمدد وشملل وصعرر. وجعل اللحاق بغير اللم شاذًا ل يقاس عليه وذلك نحو

).102جوهر وبيطر وجدول) (

   دخلل، خرج←وأبو علي الفارسي توسع فيه كما يذكر ابن جني، ومن أمثلته: دخل 

  خرجج.. ←

 إن منطق اللحاق ليس سليمًا كله، وتغلب عليه الصنعة الصرفية، وأحيانًا ل يفيد مثل:

  قعدد!؟ ← دحدر، قعد ←دحر 

 فاشتقاق أفعال جديدة ملحقة يجب أن يغني المعجم بمدلولت جديدة لم تكن موجودة

في اللغة، وهو عمل مؤسساتي، ومن اختصاص علم اللغة وفقهها وليس الصرف!

- تعديل تسمية مصدر المرة والهيئة:

 في النحو التقليدي المرة والهيئة مصدران، وذاك خطأ لنهما يدلن على معنيين: عدد

 المضرات مضع مصضدر المضرة وتبيضان الهيئة مضع مصضدر الهيئة إضضافة لمعنضى كضل واحضد منهضا،

 لضذلك يضدمجان معضًا وتصضير صضيغتهما الشضتقاقية واحضدة، وتلغضى تسضميتهما بالمصضدرين

فيسميان اسم الهيئة.

 ويصير تعريف اسم الهيئة يتضمن الهيئة والنوع والعدد.. والسياق يوضح المراد، كما هو

الوضع مع المفعول البياني/ المطلق فهو يدل على التأكيد أو النوع أو الهيئة أو العدد. 

المصدر الصناعي:/ - النسب الصطلحي
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 المصدر الصناعي في القواعد التقليدية سيسمى في التحديث النسب الصطلحي،

 لضن التسضمية التقليديضة ليسضت سضليمة فهضو مشضتق مضن السضم ول يضدل علضى المعنضى

المجرد. ومصطلح الصناعي ل معنى له، والصيغة هي نفسها للنسب المؤنث.

 والفرق بين النسب، والنسب الصطلحي أن النسب عام ويتضمن مدلولين سواء أكان

 للمذكر أم المؤنث: المعنى المجرد، والنسبة إليه. بينما النسب الصطلحي -وإن كانت

 صضضيغته هضضي صضضيغة مضضؤنث النسضضب العضضام نفسضضها- يضضراد منضضه المذهبيضضة أو المدرسضضية

المجردة، والفرق بين المذهبية والصفة، ل يتضح إل من السياق.

- ضم المصدر الميمي إلى اسمي الزمان والمكان، وتعديل التسمية:

 يضضم المصضدر الميمضي إلضى اسضمي الزمضان والمكضان لتقضارب الصضيغ فضي الشضتقاق، فهضو

 يضدل علضى معنضى مجضرد كالمصضدر إل أنضه يبضدأ بميضم زائدة. وبعضض النحضاة رفضض مصضدريته

 وقضال بضأنه جضاء بمعنضى المصضدر وليضس مصضدرًا. وتصضير تسضمية اسضمي الزمضان والمكضان

 والمصضضدر الميمضضي: السضضم الميميضّض. فالسضضم الميمضضي يضضدل علضضى المكضضان أو الزمضضان أو

المعنى المجرد والسياق يوضح الدللة. 

في النحو التقليدي يصاغ اسما الزمان والمكان من الفعل الثلثي كما يلي: 

 َمفَعل: للثلثي المفتوح عين المضارع أو مضمومها وغير معتل الول، والثلثي المكسور

ب    ملعضب، دخضل←العيضن إن كضان معتضل الضخر، واللفيضف المقضرون أو المفضروق: لعضب يلَع

 موَفى.← مثَوى، وفى ← مرَمى، ثوى ← مدَخل، رمى يرمي ←يدُخل 

ل: لمكسضور العيضن فضي المضضارع صضحيح الضخر، والمثضال الضواوي سضواء أكضانت عينضه   َمفِع

 موِضع.← موِعد، وضع يَضع ← مجلس، وعد يِعد ←مكسورة أم مفتوحة: جلس يجِلس 

ووردت صيغ مخالفة للقاعدة كمشرق ومغرب ومسقط ومسجد..

ويصاغ السم الميمي من الفعل الثلثي كما يلي: 

ل للثلثضي صضحيح الضول، أو اللفيضف المقضرون، أو اللفيضف المفضروق: لعضب    ملعضب،←َمفَع

 موَفى.← مثَوى، وفى ← مدَخل، ثوى ←دخل 

 موِضع.← موِعد، وضع ←َمفِعل: للثلثي المعتل الول بالواو الصحيح الخر: وعد 

وقد وردت صيغ مخالفة للقاعدة: مِبيت، مِجيء، مجِلس، مرِجع، مِزيد، مِسير، مِصير..

 ونلحضظ أن: صضياغة السضم الميمضي تتعلضق بصضحة واعتلل فضاء الفعضل ولمضه، أمضا اسضما

 المكضان والزمضان فهمضا يتعلقضان بحركضة عيضن المضضارع ودون إغفضال وضضع فضاء الفعضل ولمهضا

في الثلثي، مما يعني وحدة الصياغة في معظم الحالت:  

 - مفَعل: صحيح الول مفتوح العين أو مضمومها، ومكسور العين إن كان معتل الخر،1

واللفيف المقرون والمفروق.

- مفِعل: المثال الواوي المكسور العين وصحيح الخر..2
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 والفرق يكمن في مكسور العين إن كان صحيح الخر وفيه شواذ تلتقي فيه الصيغتان

كمجلس.

 وصيغة اسمي الزمان والمكان والسم الميمي لما فوق الثلثي واحدة وهي نفسها

صيغة اسم المفعول لما فوق الثلثي.

 ونتيجضة ذاك التقضارب يضضم اشضتقاق السضم الميمضي إلضى طضرق اشضتقاق اسضمي الزمضان

 والمكضان، والسضياق يوضضح الدللضة إن كضانت للزمضان أو المكضان أو المعنضى المجضرد: موعضدنا

 السضاعة السضابعة مسضاء "للزمضان"، مكان الموعد فضي النضادي "للمكان"، اللتزام بالموعضد

قضية أخلقية "المعنى المجرد".

- دمج اسم المصدر في المصدر:

 اسضم المصضدر سضماعي ل ضضابط لضه. وهضو إمضا أن يكضون لفعضل قضد أميضت، أو مصضدرًا أصضليًا

 شاذًا للفعل، لكن النحاة رفضوا أن يكون أصليًا لمخالفته أصول الصنعة الصرفية. والفضل

 لتقليل التسميات والقاعدات، قبوله كمصدر سماعي/ شاذ، فنقول مثًل: الفعل أعطى

 مصضضدره القياسضضي إعطضضاء، والسضضماعي عطضضاء. والفعضضل تكلَم مصضضدره القياسضضي تكلُم،

والسماعي كلم.

 أو يمكن أن تستكمل المادة اللغوية فيصير لسم المصدر فعل يناسبه فيتحول آليًا إلى

مصدر أصلي! 

- دمج أسماء الفعال في الفعال الجامدة: 

 فضي النحضو التقليضدي أسضماء الفعضال ألفضاظ نضابت عضن الفعضال معنضى واسضتعماًل كشضتان

 بمعنضى افضترق، وصضه بمعنضى اسضكت وأّوه بمعنضى أتوجضع ومضه بمعنضى أكفضف وهيهضات

 بمعنضى بعضد.. وذكضر الخضضري فضي حاشضيته أن بعضضهم عضّد (حضروف النضداء أسضماء أفعضال

تتحمل ضمير المنادى)! 

).103ولعل أسماء الفعال من بقايا لهجات لم تتطور كما ذكر العليلي (

 والنحضاة لمضا رأوا تلضك الكلمضات ليسضت واضضحة المعضالم لتنتمضي إلضى السضماء أو الفعضال

 فهضي ل تحمضل علمضات السضم حقيقضة، ول علمضات الفعضل مضع أن معانيهضا ترتبضط بزمضن

 محدد، ابتدعوا تسمية أسماء الفعال، جامعين السم والفعل معًا، ولكن بعضهم جعلها

قسمًا رابعًا من أقسام الكلمة. 

 معظضم البصضريين عضدها أسضماء، وبعضضهم عضدها أفعضاًل اسضتعملت اسضتعمال السضماء.

 )، وبنضاء علضى رأيهضم104وذهضب الكوفيضون إلضى أنهضا أفعضال لضدللتها علضى الحضدث والزمضن (

 ضمت إلى الفعال ولكن الجامدة، لنها ل تتصرف في الزمنة كلها، وبعضها ل يتصرف مع

الضمائر.
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 وعضدها أفعضاًل جامضدة يخلصضنا مضن اسضتقللية وضضعها، أمضا قضضية التنضوين فل قيمضة لضه؛

 فالكوفيون عدوا فعل المدح اسمًا مستندين إلى دخول حرف الجر الباء عليه، بينما هو

فعل عند البصريين. 

- آمين: 

 الكلمة عربية الصل إل أن النحاة القدماء غاصوا في خيالهم فاختلفوا في أصلها ما بين

 آرامي أو مصري نسبة لمون، وقد قال بعضهم هي عجمية معّربة لنه ليس في كلم

 العضرب فاعيضل، وقيضل أصضلها أميضن بالقصضر فأشضبعت فتحضة الهمضزة فتولضدت الضلف.. فضي

التحديث سنعدها فعًل جامدًا لها صيغة واحدة ثابتة ومعناها استجب. 

- هلم وهات وتعال: 

 اختلف النحاء في أمرها؛ فهلم فيها لهجتان: الولى لهجة الحجاز والخرى لهجة تميم،

 قال ابن هشام: (هلم وهات وتعال: فأما هلم فاختلف فيها العرب على لغتين إحداهما:

 أن تلزم طريقة واحدة ول يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم يا زيد

 وهلم يا زيدان وهلم يا زيدون وهلم يا هند وهلم يا هندان وهلم يا هندات، وهي لغة

 أهضل الحجضاز وبهضا جضاء التنزيضل قضال ال ضتعضالى: "والقضائلين لضخوانهم هلضم إلينضا" أي ائتضوا

 إلينا، وقال تعالى: "قل هلم شهداؤكم" أي أحضروا شهداؤكم، وهي عندهم اسم فعل

ل فعل أمر لنها وان كانت دالة على الطلب لكنها ل تقبل ياء المخاطبة.

 والثانيضة أن تلحقهضا بالضضمائر البضارزة بحسضب مضن هضي مسضندة إليضه فتقضول هلضم وهلمضا

 وهلمضوا وهلممضن بالفضك وسضكون اللم وهلمضي، وهضي لغضة بنضي تميضم وهضي عنضد هضؤلء

 ).105فعل أمر لدللتها على الطلب وقبولها ياء المخاطبة) (

 وهاِت وتعاَل تشبهان هلم وقد اختلف فيهما النحاة أيضًا فمنهم من عدهما من أسماء

 الفعضال، وآخضرون عضدوهما فعلضي أمضر لنهمضا يضدلن علضى الطلضب وتلحقهمضا يضاء المخاطبضة:

هاتي وتعالي..

في التحديث الكلمات الثلث أفعال جامدة تتصرف في المر مع الضمائر كلها.

- صْه: 

 من النحاة من رأى أنها للختصار والمبالغة لنها صيغة واحدة مع كل ضمائر المخاطب.

 فضي التحضديث تصضير دللتهضا عامضة للسضكوت المطلضق وتبنضى علضى السضكون، وتلغضى صضٍه

"بالتنوين". 

- إياك:

 فضي التحضديث ألغضي الضضمير إيضاك مضن بحضث التحضذير، وضضم إلضى الفعضال الجامضدة بمعنضى

احذر وهو يصرف في المر مع ضمائر المخاطب كلها.. 

 - هناك صيغ ركبت من الظرف أو الجار والمجرور عدها النحاة أسماء أفعال مثل: مكانك

 بمعنضى اثبضت، ولضديك ودونضك بمعنضى خضذ، وراءك بمعنضى تضأخر، أمامضك بمعنضى تقضدم، إليضك
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 بمعنضى تنضح، عليضك بمعنضى الضزم.. وقضد أجضاز الكسضائي القيضاس عليهضا فضي كضل ظضرف

ومجرور.

 وقضد اختلضف النحضاة حضول الكضاف المتصضرفة؛ فمنهضم مضن قضال حضرف خطضاب ل محضل لضه مضن

العراب، ومنهم من قال ضمير وهو الصحيح. 

 إن اسضتخدام الظضرف والجضار والمجضرور فضي تلضك السضاليب هضو فضي الحقيقضة إيجضاز فهمضا

 جزء من جملة حذف ركن منها وعلى سبيل المثال: مكانك ل تعني اثبت، إنما هي جزء

 مضن جملضة حضذف فعلهضا وتقضديره اثبضت أو قضف مكانضك.. لضذلك سضتبقى تلضك الصضيغ بحسضب

 وضضعها الصضلي فضي الضعراب كجضار ومجضرور أو ظضرف ولضن تسمى أفعاًل جامضدة ول أسضماء

أفعال. 

- أسماء الصوات:

 مجالها المعجم وليس النحو، فإذا وردت في نص نقول اسم صوت ومعناه كذا دون أية

 حالضة إعرابيضة. قضال الصضبان عنهضا فضي حاشضيته علضى شضرح الشضموني لللفيضة: (أسضماء

 الصضوات: وصضرح جماعضة بأنهضا ليسضت أسضماء بضل ليسضت كلمضات لعضدم صضدق حضد الكلمضة

 عليهضا، لنهضا ليسضت دالضة بالوضضع علضى معنضى لتوقضف الدللضة علضى علضم المخضاطب بمضا

وضعت له والمخاطب بالصوات مما ل يعقل).

- إلغاء عمل المصادر والمشتقات:

 إلغاء عمل المصادر والمشتقات يجعلها مضافة حكمًا إلى معمولها. وقد أنكر الكوفيون

 عمل المصدر المنون، وأعملوا المعرف والمضاف، وعند ابن عصفور إعمال المعرف أقوى

من إعمال المضاف. بينما رأى الزجاج أن إعمال المنون أقوى من إعمال المضاف! 

 وجاء في كتاب الجمل: (قولهم هذا ضارب زيد تخفض زيدًا بإضافة ضارب زيد إليه. فإذا

 أدخلضت التنضضوين علضى ضضارب خضالفت الضضافة وصضار كضالمفعول بضه فنصضضبت زيضدًا بخلف

 المضاف، وعلى أنه كان مفعوًل تقول من ذلك هذا ضارب زيدًا ومكلم محمدًا فلما أدخلت

).106التنوين نصبت) (

 لكن أبا حيان قال بأن ترك إعمال المضاف والمعرف والمنون هو القياس، لن الصل في

السماء أل تعمل، فإذا تعلق اسم باسم فالصل الجر بالضافة، وهذا ما تم تبنيه. 

وقال ابن مالك إن المنصوب بعد اسم الفاعل إنما هو بفعل مقدر. 

 وأنكضر الكوفيضة عمضل صضيغ المبالغضة لنهضا زادت علضى معنضى الفعضل بالمبالغضة، والفعضل

ليست له مبالغة.

 واسضم المصضدر ضضم إلضى المصضادر وينطبضق عليضه الحكضم، علمضًا بضأن إعمضاله فضي النحضو

 التقليضدي قليضل، كمضا يقضول ابضن عقيضل فضي شضرحه لللفيضة: (وإعمضاُل اسضم المصضدر قليضل،

ومن ادعى الجماع على جواز إعماله فقد وِهم).
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 إن الضتزام حالضة واحضدة فضي "المعمضول" وهضي الضضافة يخفضف مضن حريضة الحركضة، ويلغضي

 قاعضدة شضروط عمضل المصضدر والمشضتقات فل يضضيع العربضي وقتضه بالسضؤال هضل يعمضل

 المصدر أو المشتق هنا "في النص الذي بين يديه" أو ل يعمل، وهي قضية ل تستحق

أن يقف عندها العربي.

***

خ- العراب المختصر والمفيد:

لقد حول النحاة العراب إلى هدف وتفننوا في إطالته، ول فائدة ترجى سوى الرهاق. 

 مفهضوم الضعراب فضي التحضديث هضو تحليلضي وصضفي مضن أجضل الفهضم وليضس النقضد؛ فهضو

 يتناول كل جملة/ الوحدة اللغوية الساسية الصغيرة/ ويفكك جزئياتها لفهم وظيفة كل

 جزئيضة فضي الوحضدة والعلقضة القائمضة بينهضا وبقيضة الجزئيضات.. ثضم ينظضر إلضى الوحضدة مركبضة

 لتحليضل ودراسضة ارتباطهضا وعلقتهضا بالوحضدات الضخرى المكونضة للسضياق كلضه. فالسضياق

 منظومضة فكريضة/ عقليضة يضؤدي رسضالة، فضإن عجضز المرسضل عضن إيصضال رسضالته/ خطضابه

للمستقبل/ إلى المتلقي، فلن يكون هناك أي اتصال أو تواصل. 

 وفهم العراب ذاك يتفق مع المعنى اللغوي للعراب، ويبقى المعنى الصطلحي لمن

 يسعى وراءه كما ذكر، يقول ابن هشام: (وأقول للعراب معنيان لغوي وصناعي، فمعناه

 اللغوي البانة يقال أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه وفي الحديث البكر تستأمر

 وإذنهضضا صضضماتها، والضضيم تعضضرب عضضن نفسضضها أي تضضبين رضضضاها بصضضريح النطضضق. ومعنضضاه

 الصضطلحي مضا ذكضرت مثضال الثضار الظضاهرة الضضمة والفتحضة والكسضرة فضي قولضك: جضاء زيضد

). 107ورأيت زيدًا ومررت بزيد أل ترى أنها آثار ظاهرة في آخر زيد...) (

 فضضي الجملضضة: قضضرأ غسضضان الرسضضالة.. إذا فككنضضا بنيتهضضا إلضضى أجضضزاء نجضضد أركضضان الجملضضة

 والتتمضات والعلقضة القائمضة بيضن تلضك الجزئيضات: فقضرأ فعضل مضاض، غسضان فاعضل، الرسضالة

 مفعول به.. وطالب الحركة يمكنه أن يضيفها: قرأ فعل ماض حركته الفتحة، غسان فاعل

حركته الضمة، الرسالة مفعول به حركته الفتحة. 

وفي جملة: يمشي مصطفى: يمشي فعل حاضر، مصطفى فاعل.

 وهنضا حضددنا نوعيضة الكلمضتين، والحركضة ل تظهضر ولسضنا مضضطرين لستحضضارها المقضدر

سواء أكنا مؤمنين بها أم ل. 

***

 د- إلغيياء إعييراب الجمييل باسييتثناء الجمليية الخبرييية، والمفعولييية، والحالييية،

والمعطوفة، والوصلية:

 الصضل فضي الضعراب عنضد النحضاة هضو المفضرد وليضس الجملضة، ولكنهضم أخضضعوا الجملضة

 بالتأويضل إلضى المفضرد. والجمضل الضتي لضم يسضتطيعوا تحويلهضا إلضى المفضرد قضالوا ل محضل لهضا

من العراب!
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 وقد قال أبو حيان الصل أل يكون للجمل موضع من العراب لن العراب للمفرد والصل

 في الجملة أل تقدر بالمفرد، وعلى الرغم من ذلك ذكر الجمل وإعرابها وقال بأن الجمل

 الضتي فضي محضل رفضع سضت متفضق عليهضا.. واثنتضان فيهما خلف كالجملضة الضتي فضي موضضع

).108الفاعل نحو: يعجبني يقوم زيد، أي يعجبني قيام زيد.. (

 لقد قسم النحاة إعراب الجمل إلى جمل ل محل لها من العراب وعددها سبع، وجمل

 لهضا محضل مضن الضعراب وعضددها سضبع. ومنهضم مضن زاد عضددها إلضى تسضع، قضال ابضن هشضام

 فضي المغنضي: (والحضق أنهضا تسضع والضذي أهملضوه الجملضة المسضتثناة والجملضة المسضند

). 109إليها...) (

لكن عدد الجمل استقر على الرقم سبعة لوقعه الغنوصي الخاص!

 والجمضل الضتي لهضا محضل لهضا مضن الضعراب فضي النحضو التقليضدي هضي: الجملضة الخبريضة،

 المضاف إليه، الحالية، الصفة، الشرطية، المفعول به، التابعة. والجمل التي ل محل لها

 مضضن الضضعراب هضضي: الجملضضة البتدائيضضة والسضضتئنافية، المعترضضضة، القسضضم، الموصضضول،

التفسيرية، جواب الشرط غير الجازم، التابعة.

 فضي التحضديث الجمضل الضتي ل محضل لهضا مضن الضعراب تسضقط تلقائيضًا لنهضا إعضراب لمضا ل

 إعضراب لضه! ولكضن تبقضى تسضمياتها كضأنواع للجمضل؛ فنقضول هضذه الجملضة ابتدائيضة أو جضواب

الشرط.. 

 وجضرت تعضديلت علضى الجمضل الضتي لهضا محضل مضن الضعراب: فقضد ألغيضت جملضة الحضال

 التقليديضة وجملضة الصضفة، فالقاعضدة عنضد النحضاة تقضول: الجمضل بعضد المعضارف أحضوال وبعضد

 النكضرات صضفات؛ إن جملضة يبتسضم فضي قولنضا: عضاد المناضضل يبتسضم، واضضحة فضي دللتهضا

 الوصفية ول تحتاج للتأويل بالمفرد مبتسمًا، ومثلها جملة الصفة في قولنا: عاد مناضل

 يبتسم. وتلغى واو الحال كما في قولنا: عاد المناضل وهو يبتسم، فهذه الواو في النحو

 التقليدي تسمى واو الحال وستصير تسميتها أداة عطف، والواو في العطف هي للجمع

 والمشضاركة وهنضا قرنضت فعضل العضودة بفعضل البتسضام معضًا فضي وقضت واحضد. فجملضة هضو

 يبتسضم معطوفضة علضى جملضة عضاد المناضضل، كمضا أنهضا ربطضت بيضن الجملضتين وأغنضت عضن

تكرار الفاعل الظاهر فالصل: عاد المناضل، يبتسم المناضل..

 كمضا ألغيضت جملضة المضضاف إليضه فالقاعضدة التقليديضة "الجمضل بعضد الظضروف مضضاف إليضه"

أسقطت إعراب المفرد بعد الظرف، على الجملة، بهدف استحضار الحركة! 

 أمضا جملضة الشضرط فتبقضى تسضميتها ولكضن يلغضى الضعراب المحلضي لضن الضدوات ل تعمضل.

والجملة التابعة تبقى دون النظر إلى كونها لها محل أو ل..

وقد استعير مصطلح الجملة الوصلية للمصدر المؤول ليعرب إعراب الجمل. 

- الجملة الخبرية:1
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 الجملضة الخبريضة تتمضضم أحضد ركنضضي السضناد فضضي الجملضضة السضمية مثضل: الحريضضة تنضال

بالكفاح، فجملة تنال خبر المبتدأ. 

- جملة المفعول به:2

 فضي المثضال: أظضن أن الشضمس ستشضرق.. يمكضن القضول جملضة الصضلة "أن ومضا بعضدها"

 مفعضول بضه، أو أغنضت عضن المفعضول. ول نحتضاج إلضى التأويضل بضالمفرد ول القضول فضي محضل

نصب. 

- الجملة الحالية:3

 المقصود هنا مرتبط بكان وأخواتها فقد مر بأنها أفعال خاصة تحتاج إلى فاعل وحال. فإذا

 جضاءت جملضة بضدًل مضن السضم المنصضوب مثضل: كضان المقضاوم يقاتضل بصضلبة، أو كضان مقضاوم

يقاتل بصلبة.. نقول: جملة يقاتل حالية، وإن كان الفاعل نكرة.

- الجملة المعطوفة: 4

 توضح الرتباط بين الجمل كما هو الحال في عطف المفردات، ولكن دون ذكر المحلية أو

 الحركضة: فتضح باسضل التلفزيضون وشضاهد نشضرة الخبضار.. فالجملضة الضولى "فتضح باسضل"

ابتدائية، والجملة الثانية "الفعل شاهد وفاعله" معطوفة على جملة "فتح باسل".

 سضمير يسضتمع إلضى الموسضيقا، وهضو يقضرأ كتابضًا عضن الفضن التشضكيلي.. جملضة "هضو يقضرأ"

معطوفة على الجملة الولى "الفعل يستمع وفاعله"..  

 الجملة الوصلية/ المصدر المؤول:- 5

 في التحديث أضيف المصدر المؤول إلى إعراب الجمل وسمي الجملة الوصلية، والفرق

 بينهضا وبيضن جملضة صضلة الموصضول الضذي والضتي.. أن الجملضة الوصضلية هنضا مسضبوقة بضأداة،

 ويمكضن أن تضأتي مبتضدأ أو فضاعًل.. بينمضا صضلة الموصضول السضمي ل محضل لهضا مضن الضعراب

أصًل.

 إن المصضضدر المضضؤول فضضي النحضضو التقليضضدي يحضضل النقضضص فضضي مفضضردات أركضضان الجملضضة أو

 متمماتهضا، فهضو يتعلضق بضإعراب المفضردات، ففضي اليضة القرآنيضة: (وأن تعفضوا أقضرب للتقضوى)

 "، المصدر المنسبك من أن وما بعدها في محل رفع مبتدأ والتقدير: عفوكم237"البقرة 

أقرب للتقوى..

 وفي "أحب أن أقرأ"، أن أقرأ: مصدر مؤول يساوي المصدر الصريح القراءة وهو في محل

 نصب مفعول به، والتقدير: أحب القراءَة. وفي: "بلغني أنك تحب المطالعة"، أنك تحب:

مصدر مؤول تقديره حبك وهو في محل رفع فاعل. 

 وذكضر النحضاة أن المصضدر المضؤول هضو كضل حضرف أّول مضع صضلته بمصضدر صضريح. والحضروف

 ): أّن وأن وما وكي ولو، ومن النحاة من أضاف إليها الذي،110المصدرية خمسة هي (

 قضال الشضموني فضي شضرحه لللفيضة: (الموصضول الحرفضي كضل حضرف أول مضع صضلته بمصضدر

 "،51وذلضك سضتة: أن وأن ومضا وكضي ولضو والضذي نحضو: "أو لضم يكفهضم أنضا أنزلنضا" "العنكبضوت 
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 "، "لكيل يكضون26"، "بمضا نسضوا يضوم الحسضاب" "ص 184"وأن تصضوموا خيضر لكضم" "البقضرة 

 "، "وخضتم كالذي96"، "يود أحدهم لو يعمر" "البقرة 37على المؤمنين حرج" "الحزاب 

").69خاضوا" "التوبة 

 إن التأويضل بضالمفرد هضو اعتضداء علضى الجملضة بتعضديل مضا أراده القضائل وتضوظيفه لمصضلحة

 الصنعة العرابية، فالقائل لو أراد المصدر الصريح لقاله مباشرة، فل يجوز أن يكون المصدر

بديًل عن الحرف المصدري وما بعده!

 وإلغاء تأويضل المصضدر المنسضبك بالمصدر الصضريح يحضافظ علضى الجملضة كمضا هضي، ول يضؤثر

على المعنى، ويريح العربي من التأويل والمحل والحركة!

 وبمضا أن الضدوات أبطضل عملهضا وبقضى مضا تضؤديه مضن معنضى، تصضير تسضمية تلضك الحضروف

 أدوات وصلية، وهي مع صلتها دون تأويل بالمصدر الصريح، تعرب كجملة وتسد النواقص

 كالفاعل أو المبتدأ.. ففي المثال السابق "بلغني أنك تحب المطالعة" نقول بعد إعراب

المفردات، وجملة أن وما بعدها فاعل. 

***

112

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



هوامش الفصل الرابع

) ل بد من فكرة موجزة عن تاريخ النحو والمدارس حتى عصرنا: 1(

 لعل نشأة النحو بدأت مع شكل القرآن وتنقيطه.. وإذا ما تجاوزنا البدايات الولى التي

  هضضض) وغيضضره.. نجضضد أن الخليضضل بضضن أحمضضد117نسضضبت لبضضن إسضضحق الحضضضرمي (تضضوفي 

  هضض) هو المؤسضس لعلضم النحضو. ووريثه الشضرعي تلميذه سضيبويه175الفراهيدي (توفي 

  هض) الذي يستحضر آراءه النحوية على امتداد كتابه سائًل180(عمرو بن عثمان توفي 

 وهذا،  قال الخليل،سألت الخليل، زعم الخليل: ( مرة500ومستفسرًا أو مخبرًا أكثر من 

..). الخليل كان يقول واعلم أّن، قول الخليل

 زعمكما يستحضر بدرجة أدنى يونس بن حبيب، وهو نحوي كبير وله آراء انفرد بها: (

ا يضونس فكضان يقضول، يضونس  حضدثنا، سضألت يضونس، سضمعناه مضن يضونس، قضال يضونس، أّم

..). وهو قول يونس والخليل..) وأحيانًا يشركهما: (يونس

 ويعضد (الكتضاب) لسضيبويه الكتضاب الضول الشضامل لقواعضد العربيضة نحضوًا وصضرفًا، وهضو "قضرآن

 النحضو" كمضا قضال أبضو الطيضب اللغضوي، وهضو السضاس لكضل مضا كتضب فضي القواعضد مضن بعضده.

 وكضان المضازني يقضول عضن كتضاب سضيبويه: (مضن أراد أن يعمضل كضبيرًا فضي النحضو بعضد كتضاب

).36سيبويه فليستح) (أخبار النحويين لبي طاهر المقرئ – ص 

والذي شهر "الكتاب" لسيبويه هو تلميذه وصاحبه أبو الحسن الخفش الوسط. 

وقد ثبت "الكتاب" المفاهيم التالية:

- القاعدة النحوية المبنية على الستقراء.1

- القياس المتشدد. وهذا أدى إلى رفض الكثير من لهجات العرب لمخالفتها القياس.2

- قضية العامل والتعليل النحوي المتأثرين بالمنطق اليوناني والفلسفة.3

- فقه التركيب اللغوي.4

 وعلى تلك السس قامت المدرسة البصرية، وقد اعتمدت على السماع المباشر من

 البادية (قيس وتميم وأسد في المقام الول، ثم طيء وهذيل وكنانة في المقام الثاني)

 ورفضضض كضضل مضضا يخالفهضضا، وهضضذا أدى إلضضى اسضضتبعاد كضضثير مضضن لهجضضات العضضرب والشضضواهد

الفصيحة.

 إن الولضع بضالمنطق اليونضاني أغضرق البصضريين فضي الجضدل وأوصضلهم إلضى التعليضل وإلضى

 نظرية العامل والقياس، ويعد ابن السراج تلميذ المبرد ذروة ما وصل إله المنطق النحوي

 المولضع بالعلضل النحويضة والتعليضل. كمضا يعضد أبضو عثمضان المضازني مؤسضس علضم الصضرف ذروة

التمسك الحرفي بالقياس ورفض ما يخالفه، واشتهر بتسمياته الحدية في تعريفاته..

 وحضتى ل ُيظضن أن سضيطرة العقضل الصضارم والمنطضق سضادت نضذكر أن بعضض قضضايا النحضو

 كضانت أقضرب إلضى السفسضطة والمماحكضة والطرافضة واخضتراع مسضائل وهميضة حضتى عنضد
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 وأّن غير  هذا أّن ل أكسره:وسألت الخليل عن رجل سّميته أّن فقالسيبويه فهو يقول: (

 )!87 –  ص 3) (الكتاب: ج  إّن كالفعل وأّن كالسم:إّن

ولو تأملنا التأويل والتقدير لوجدناهما أسلوبًا في التلعب لصطياد الحلول!

  هضض) علضى أسضتاذه سضيبويه فضي مسضائل عضدة211وقضد تمضرد الضخفش الوسضط (تضوفي 

 منها قبوله بنصوص تخالف القاعدة القياسية، وبذلك فتح الطريق أمام تلميذيه الكسائي

  هضض) ليكونضا المدرسضة الكوفيضة (راجضع كتضاب المضدارس207 هضض) والفضراء (تضوفي 189(تضوفي 

النحوية للد. شوقي ضيف). 

 تميضزت الكوفيضة بمنهجهضا المخضالف لمنهضج البصضرية ممضا جعلهضا مدرسضة قائمضة بضذاتها،

 فالنص أوًل وإن تكلم به قلة وهذا يعني قبول القياس على الشاذ من النصوص، وقبول

قراءات القرآن الشاذة وعدها حجة. 

 إن التساهل في الرواية/ النقل، وإعطاء النص الولوية يدل على أن الكوفية أوسع صدرًا

 تجاه الخر وأرحب قبوًل لما ورد عن العرب وإن كان من قبيلة صغيرة عربيتها ضعيفة في

نظر البصريين. 

 وللكوفية تسمياتها الخاصة بها كتسمية البدل بالترجمة وعطف الحروف بعطف النسق.

 ولهضا وجهضات نظضر إعرابيضة تخضالف المدرسضة البصضرية.. ولعضل بعضض الخلفضات كضانت مناكفضة

 بين بعضهم فمثًل قال الكوفيون ل يجوز تقديم الخبر على المبتدأ بينما أجازه البصريون.

والبصريون قالوا ل يجوز تقديم خبر ما زال بينما الكوفيون أجازوا ذلك!

 أما التجاهات النحوية في بغداد والندلس ومصر وعلى الرغم من ظهور نحاة كبار لهم

 آراؤهضم النحويضة، لكضن تلضك التجاهضات كلهضا ضضمن منهضج مدرسضي واحضد وهضو الجمضع بيضن

 المدرسضضتين مضضع هضضامش نقضضدي ورؤى، ولكضضن ل نسضضتطيع أن نسضضمي كضضل واحضضدة منهضضا

 مدرسضة كمضا سضماها د. شضوقي ضضيف فضي كتضابه (المضدارس النحويضة)، فضأولئك ضضمن

 مدرسضة واحضدة تلفيقيضة اعتمضدت علضى سضيبويه وإن خضالفت بعضض آرائه، وهضي وإن دارت

 في فلك المدرسة البصرية لكنها أخذت أيضًا عن الكوفيين، وإضافاتها ل تتعدى وجهات

نظر أو اجتهادات في بعض القضايا النحوية أو العرابية.. 

 وكلمضة المدرسضة مصضطلح معاصضر، وقضد كضانوا قضديمًا يطلقضون علضى صضاحب الضرأي صضاحب

 مضذهب أي الطريقضة فيقولضون مضذهب سضيبويه أو مضذهب الكضوفيين أو مضذهب ابضن مالضك أو

ابن هشام.

 392 هض) وابن جني (توفي 377ومن أعلم أولئك في بغداد أبو علي الفارسي (توفي 

  هضض) صضاحب اللفيضة المشضهورة الضتي قضولبت672هضض). وفضي النضدلس ابضن مالضك (تضوفي 

  هض)745النحو شعرًا، كما كانت له اجتهادات نحوية كثيرة.. وأبو حيان الندلسي (توفي 

 هض)...552وابن مضاء القرطبي (توفي 
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 وفي مصر برز في القرن الثامن للهجرة ابن هشام النصاري وقد ألف عددًا من الكتب

 ما بين مختصرة وموسعة منها شرحه لللفية (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)، وله

 (مغنضي اللضبيب عضن كتضب العضاريب).. وهضو وإن كضان بصضري النزعضة إل أن لضه بعضض وجهضات

النظر النحوية والعرابية يخالف فيها سيبويه وابن مالك.

 لقد شضرح اللفية كضثيرون أهمهضم ابضن هشام وابضن عقيل والشموني. وألف الحواشي

 كثيرون وأهمها حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لللفية فهي حاشية على شرح

المتن. ومثلها حاشية الصبان على شرح الشموني لللفية.

 كمضا برز السضيوطي الموسضوعي ففضي موسضوعتيه (همضع الهوامضع شضرح جمضع الجوامضع)

 و(الشباه والنظائر في النحو) يذكر اللهجات المتعددة وآراء النحويين وخلفاتهم التي ل

حصر لها..

 لقد كانت عصور النحدار في العهدين المملوكي والتركي عصور الشروحات والحواشي

 الموسضوعية، وكضان لللفيضة مكانضة ل تقضل عضن مكانضة كتضاب سضيبويه. وتميضزت هضذه العصضور

 بالنقاشات والجدالت والمماحكات وفن الكلم في النحو المتأثر بالمنطق اليوناني. وصار

النحو غاية في نفسه وليس وسيلة للفهم!

 ومضع بضدايات عصضر النهضضة ومنضذ النصضف الثضاني مضن القضرن التاسضع عشضر بضدأت مرحلضة

 الحيضاء النحضوي ولكضن قاعضدته ميضراث المدرسضة البصضرية ومضا وصضلت إليضه علضى يضد ابضن

 هشضام، ولضم يكضن فضي البضال التطضوير وإنمضا إعضادة كتابضة النحضو البصضري بأسضلوب معاصضر

 لتسضهيله وتيسضيره.. (راجضع كتضاب: الحيضاء اللغضوي فضي بلد الشضام للضد. نشضأة ظبيضان)..

 "، لمصطفى1912ومن الكتب الهامة في أوائل القرن العشرين (جامع الدروس العربية) "

الغلييني.

 كمضا ظهضرت فضي النصضف الثضاني مضن القضرن العشضرين كتضب كضثيرة لتبسضيط النحضو واختصضار

 تفرعضاته، وقضد نجحضت فضي تسضهيل أسضاليب الشضرح والتبويبضات، وابتعضدت عضن التعقيضد

 والمسائل العويصة. ومنها ما أدخل الجداول على نمط كتب القواعد الغربية، واستمدت

 المثلة من الحياة المعاشة فصار النحو أقرب إلى النحو الوظيفي.. ولكن سيطرت على

 تلك الكتب آراء البصريين وابن هشام، وغلب على الكتب الصغيرة الحجم الطابع التجاري

والتكرار.

 لقضد انتهضى العصضر الحضديث إلضى ثلثضة كتضب هامضة صضغيرة الحجضم ومتوسضطة وكضبيرة؛

 فالصضغيرة الحجضم كضثيرة منهضا: (المضوجز فضي قواعضد اللغضة العربيضة) لسضعيد الفغضاني، أمضا

 الكتب المتوسطة فأهمها: (جامع الدروس العربية) لمصطفى الغلييني، أما الكبيرة فل

 منضافس للموسضوعة المبسضطة السضلوب: (النحضو الضوافي) لعبضاس حسضن، وهضي قمضة مضا

وصل إليه النحو قديمًا وحديثًا. 
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 : (فجعضل أهضل علضم العضرب مضا97 – ص 1) قضال ابضن جنضي فضي كتضابه "الخصضائص" – ج 2(

 اسضتمر مضن الكلم فضي الضعراب وغيضره مضن مواضضع الصضناعة مطضردًا، وجعلضوا مضا فضارق مضا

عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذًا). 

 الشضواذ لهجضة عربيضة فصضحى أهملهضا النحضاة البصضريون لتعصضبهم المدرسضي ومنطقهضم

 الصارم في التقعيد. وبالتالي علينا إعادة النظر في القاعدة الم التي استقرئت، فالشاذ

 والسماعي إن كان هما السهل والكثر منطقًا يمكن القياس عليهما ما دام هناك من

 قبلهمضا مضن أجضدادنا الضخرين، وقضد قضال أبضو عثمضان: (مضا قيضس علضى كلم العضرب فهضو مضن

كلم العرب). 

 حركضضة بنيضضة الكلمضة/ لفظهضا مسضتقلة عضن حرفهضضا، لضذلك تضضضع القضضارئ أمضام ثلثضة )3(

 احتمالت للفظ الحرف الواحد إن لم يكن مشكوًل وتزداد الحتمالت مع ازدياد عدد حروف

 الكلمضة. وهنضاك ثلثضة حضروف علضة هضي الضلف والضواو واليضاء تسضاعد فضي اللفضظ السضليم إن

جانستها الحركة قبلها وتسمى عندئٍذ حروف علة ومّد: "قال، يقول، قولي..".. 

 لقضد قضدمت حلضول معاصضرة لحضل إشضكالية حركضة البنيضة ولكضن لضم تنجضح علضى الرغضم مضن

 منطقيضة بعضضها؛ فالضب أنسضتاس الكرملضي اقضترح إدخضال الحركضات ضضمن الكلمضة بشضكل

 خطوط مائلة بعد الحرف (واو مشطورة بخط مائل وألف مشطورة بخط مائل وياء مشطورة

 بخط مائل) لتعبر عن الحركات الضمة والفتحة والكسرة ولكن اقتراحه أخفق (راجع كتاب

  ومضا بعضد).63اللغضة العربيضة: تحريضر وتقضديم محمضد كامضل الخطيضب - القسضم الرابضع – ص 

 ورفضضت أيضضًا دعضوة لطفضي السضيد لسضتخدام حضروف العلضة لتعضبر عضن الحركضات. والرفضض

استند إلى أن الكلمة تتسم بالختصار/ الختزال، وإدخال الحروف كحركات يطيل الكلمة!

 أمضا مضا طرحضه بعضضهم مضن اسضتخدام الحضروف اللتينيضة أو غيرهضا فقضد انتهضت إلضى الرفضض

 القضاطع، لضنه طضرح يضدور فضي فلضك السضتعمار الغربضي، وقضد كضان صضدى لمضا فعلضه كمضال

 أتاتورك في تركيا. ونحن نسأل هل اللغة الفرنسية أو النكليزية (وهما لغتا المستعمرين

 اللذين كانا يحتلن وطننا العربي عندما شاع ذاك الحل) ل تعانيان من مشكلة اللفظ في

الكلمة رغم وجود حروف العلة ضمنها؟

 لنأخضذ أي قضاموس إنكليضزي مثضل أكسضفورد، وبسضتر.. نجضد الكلمضة وإلضى جانبهضا طريقضة

 اللفظ، ولول مصطلحات اللفظ لما استطاع صاحب اللغة نفسه اللفظ السليم للكلمة إن

 لضم يتلقضه سضماعًا! فالنكليزيضة وإن أدخلضت الحضروف الصضوتية فضي بنيضة الكلمضة لكنهضا لضم

 تسضتطع حضل الشضكالية. ولضو جعضل مصضطلح اللفضظ هضو نفسضه الكتابضة لكضان مضن الممكضن

القول حلت مشكلة اللفظ عندهم. 

 والمسضتغرب أن العربضي إن لفضظ كلمضة أجنبيضة بشضكل خضاطئ يعيبضون عليضه ذلضك، بينمضا

 يلفضظ مئات الكلمضات العربيضة بشضكل خضاطئ ول يعيبضون عليضه ذلضك، فلضم الشضعور بضالنقص

تجاه لغة الغرب، واللمبالة باللغة القومية؟!  
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 لقضضد مضضاتت مضضع ذاك الطضضرح دعضضوة السضضتعمار الغربضضي إلضضى تشضضجيع اسضضتخدام اللهجضضة

المحكية بدًل من الفصحى، بهدف تفتيت الكيان العربي!

 إن الحضرف العربضي وصضل إلضى مضا وصضل إليضه عضبر مخاضضات طويلضة علضى امتضداد الزمضن،

 ووجضود مشضكلة فضي اللفضظ والشضكل ل يعنضي تركضه والهضروب مضن مواجهضة المشضكلة، بضل

 البحضث عضن حضل جضذري لهضا، ينبضع مضن لغتنضا نفسضها. والتمسضك باللغضة الفصضحى السضهلة

"المبسطة" والحرف العربي قضية ترتبط بكينونتنا العربية ووجودنا القومي. 

 لمضضاذا ل ينفصضضل القضضاموس الضضنكليزي عضضن متكلضضم اللغضضة، وهنضضاك الحجضضام المختلفضضة

 والطبعات السنوية المكررة، بينما العربي بعيد عن قاموسه والطبعات ل تلحق التطورات

ول تتوفر بالحجام المختلفة كما هو الحال بالنسبة لقاموس أكسفورد مثًل!؟

 إن ربضضط العربضضي بضضالمعجم قضضضية حضضضارية فضضالمعجم يعطينضضا اللفضضظ السضضليم والمعنضضى

والجموع والمشتقات.. ولكننا بحاجة إلى قاموس معاصر حيوي يحقق التالي:

 - سضهولة اسضتخراج الكلمضة دون العضودة إلضى جضذرها، وطريقضة قضاموس الضرائد لجضبران1

 مسعود خطوة جيدة وقد سبقه إلى الفكرة ساطع الحصري فقد دعا إلى تأليف معجم ل

 نعضود فيضه إلضى جضذور الكلمضة بضل نخرجهضا بحسضب تسلسضل حروفهضا علضى نمضط المعضاجم

الغربية. 

 :128- إلغاء المترادفات. وقد قال د. شوقي ضيف في كتابه "العصر الجاهلي" – ص 2

(والترادف في العربية كثير كثرة مفرطة).

- الحد من الدللت الكثيرة للكلمة. وإدخال دللت جديدة شائعة بين الناس.3

- حذف الكلمات المماتة.4

- حل إشكالية عين الفعل، ودمج الواوي واليائي معًا.5

- ضبط جموع التكسير وفق صيغ محددة قياسية.6

- كتابة الكلمة كما تلفظ دون زيادة أو نقصان.7

- الطبعات الجديدة المتلحقة لمتابعة التطورات بشكل دائم.8

 أما الحل الجذري لمشكلة حركة حروف البنية فل يكون إل بإبداع أشكال حرفية جديدة

 للحركات تدخل ضمن بنية الكلمة، وليس مهمًا أن تزداد حروف الكلمة، فالزدياد بنطق

سليم خير من الختزال بنطق خاطئ!

وإلى أن يتحقق ذلك هناك بعض القتراحات التي يمكن أن تحل جزءًا من المشكلة:  

 - عدم اللتزام بحركات محددة إن لم يؤد ذلك إلى التباس بين الكلمات، فمثًل كلمة1

 صندوق: ليست هناك أية مشكلة في ضم الصاد أو فتحها أو كسرها، والدال مجانسة

 للواو.. فتبقى النون فنشكلها بالسكون. وكذلك المر بالنسبة للكلمات التي يقع الخطأ

فيها بلفظ حرف ما منها إذ يمكن التساهل في ذلك مثل: هْضبة وهَضبة، َملف وِملف..
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 وقضد مضرت معنضا مرونضة حركضة البنيضة/ لفضظ الكلمضة، فضي بعضض الكلمضات القرآنيضة بنضاء علضى

 لهجضات عربيضة فيمكضن القيضاس عليهضا بضأن يضترك البضاب مفتوحضًا للحركضات المتنوعضة للحضرف

الواحد ما دامت الكلمة ل تؤدي إلى التباس بأخرى. 

 وهناك كلمات لفظها باللهجة الدارجة أسهل من الفصحى مثل كلمة صهيونية فاللفظ

 الفصضضيح ثقيضضل: صضِضْهَيْونية بينمضضا السضضهل صضَضهُيونية.. وهضضذا يعنضضي عضضدم التقيضضد بضضاللفظ

المعجمي لبنية الكثير من الكلمات العامة والمصطلحات والمعربات كتلفزيون.

 أمضا الكلمضات الضتي تغيضر فيهضا الحركضة المعنضى فل بضد مضن أن نشضكل الحضرف: فلضو أخضذنا

 الكلمضة كتضب نجضد أن لهضا احتمضالت كفعضل معلضوم أو مجهضول أو اسضم.. وفضي قولنضا: كتضب

 خليضل علضى الطاولضة، يقضع التبضاس بيضن الفعضل المعلضوم والسضم "جمضع كتضاب" إن لضم يكضن

السياق موضحًا، وفي هذه الحالة نشكل الكاف وتنتهي الشكالية. 

 - الحرف الصحيح يجانس حرف العلة بعده دائمًا فيصير حرف العلة مدًا. ولو أخذنا كلمة2

 بيت، نجد أن الباء المفتوحة غير مجانسة للياء ولو كسرت لجانست ويصير اللفظ بكسر

 البضاء، وهضي لهجضة وردت عضن العضرب ودارجضة بيضن النضاس.. فل نحتضاج لشضكلها لضن الفتحضة

والكسرة مقبولتان. 

وا ←وكضذلك المجانسضة قبضل واو الجماعضة إن حضذف حضرف العلضة قبلهضا مثضل: رَمى   ← رَم

رُموا.. فل ضير في تحول حركة الميم المفتوحة أصًل إلى ضمة لتجانس الواو!

- عين الفعل الماضي والمضارع تلفظ كما هو شائع ول تقيد بأوزان الفعال.3

 - تلفضظ الضعلم كمضا هضو شضائع دون قيضد: فلسضطين بفتضح الفضاء أو كسضرها. مصضر بفتضح4

الميم أو كسرها.. 

.282 – ص 1) السيوطي: الشباه والنظائر - ج 4(

.46أسرار العربية - ص  ) أبو البركات النباري:5(

.106 – ص 1) السيوطي: الشباه والنظائر - ج 6(

. 60) عبد القاهر الجرجاني: دلئل العجاز – ص 7(

.64) المصدر السابق: ص 8(

.256) المصدر السابق: ص 9(

.257 - 256) المصدر السابق: ص 10(

.555) مقدمة ابن خلدون - ص 11(

.556) المصدر السابق: ص 12(

.557) المصدر السابق: ص 13(

.558) المصدر السابق: ص 14(

 ) عد السيوطي قطرب من أئمة اللغة والنحو "المزهر في علوم اللغة وأنواعها - ج15(

".419 - ص 2
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.93) أبو البقاء العكبري: مسائل خلفية في النحو - ص 16(

.56، 55 - ص 1) أبو البقاء العكبري: اللباب في علل البناء والعراب - ج 17(

، "وهو نقل عن الزجاجي".108، 107 - ص 1) السيوطي: الشباه والنظائر – ج 18(

.108) أبو البقاء العكبري: مسائل خلفية في النحو - ص 19(

.97، 96) المصدر السابق: ص 20(

.109) المصدر السابق: ص 21(

.94) المصدر السابق: ص 22(

.58 - ص 1) أبو البقاء العكبري: اللباب في علل البناء والعراب - ج 23(

ونصب فاعل أجز ول تقس.) ورد عجز بيت ابن مالك برواية أخرى: 24(

.184، 183 – ص 1) السيوطي: همع الهوامع - ج 25(

 ) لقضد ذكضرت كتضب الضتراث قاعضدات فضي فقضه النحضو، يمكضن السضتفادة منهضا لتسضويغ26(

الخطأ في الخطاب الشفوي والقراءة غير المشكولة: 

 - التقضدير والتأويضل يفتضح البضاب علضى مصضراعيه لتسضويغ الحركضات الثلث فضي الكلمضة1

الواحدة. 

- قاعدة التغليب..2

 - التباع للمجاورة: إلحاق الحركة بحركة ما قبلها إلى أن تنتهي الفقرة، ويبدأ المتكلم3

 بجملة جديدة لها حركتها التي سيتابعها حتى انتهاء الفقرة وهكذا. ففي النحو التراثي

 مفهضوم اتبضاع الحركضة مضا قبلهضا وإن اختلضف موقعهضا الضعرابي (أن الشضيء يعطضى حكضم

 الشضيء إذا جضاوره)، كقضول بعضضهم (هضذا جحضُر ضضبٍٍ خربٍض) بضالجر، ومنهضا تعليضل بعضضهم

 "، واليضة (فاغسضلوا وجضوَهكم4لليضات القرآنيضة مثضل اليضة: (سلسضًل وأغلًل) "النسضان 

".. 6وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَِكم إلى الكعبين) "المائدة 

 " عن الحركة على الجوار بعد223وقد تحدث ابن زنجلة في كتابه "حجة القراءات - ص 

 استعراضضه للتضأويلت المتعضددة فقضال: (ويجضوز أن يكضون قضوله "وأرجِلكضم" بضالخفض حملضت

 علضى العامضل الضقرب للجضوار وهضي فضي المعنضى للضول كمضا يقضال هضذا جحضُر ضضٍب خربٍض

فيحمل على القرب وهو في المعنى للول).

 " معلقضًا علضى "هضذا جحضر ضضٍب192 – ص 1وقضال ابضن جنضي فضي كتضابه "الخصضائص - ج 

 خرٍب": (وأما أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيفا على ألف موضع وذلك أنه

 علضى حضذف المضضاف ل غيضر فضإذا حملتضه علضى هضذا الضذي هضو حشضو الكلم مضن القضرآن

والشعر ساغ وسلس وشاع وقبل). 

 " أن العضضرب تضضدخل الضضلف واللم علضضى251حجضضة القضضراءات - ص  "كمضضا ذكضضر ابضضن زنجلضضة

 المعرفضة إذا جاورتهضا فيضه الضلف واللم ليضزدوج الكلم: (قضرأ ابضن عضامر "بالغضدوة والعشضي"

 بالواو وضم الغين وحجته في ذلك أنه وجده في المصحف بالواو فقرأ ذلك اتباعًا للخط.
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 فإن قيل لم أدخل اللف واللم على المعرفة فالجواب أن العرب تدخل اللف واللم على

المعرفة إذا جاورتها فيه اللف واللم ليزدوج الكلم كما قال الشاعر:

 رأيضت الوليضد بضن اليزيضد مباركضًا... فأدخضل الضلف واللم فضي اليزيضد لمضا جضاور الوليضد فكضذلك

 أدخضل الضلف واللم فضي "الغضدوة" لمضا جضاور "العشضي". وقضرأ البضاقون "بالغضداة" وهضذا هضو

 الوجه لن غداة نكرة وغدوة معرفة ول تستعمل باللف واللم، ودخلت على غداة لنها

 ول تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أي غداة كل نكرة، والمعنى - وال أعلم-

يوم).

 وأجاز بعضهم كالخفش الضرورات في النثر للتناسب والسجع كما في الية القرآنية:

 "، فزيضادة الضلف لتوافضق الفواصضل أضضلونا. ومثلهضا (ويظنضون67(فأضضلونا السضبيل) "الضحزاب 

 "، ومنه الحديث النبوي: (أنفق بلًل ول تخش من ذي العرش10بال الظنونا) "الحزاب 

 إقلًل) فقضد نضون المنضادى بلًل وهضو مفضرد علضم مبنضي علضى الضضم لمناسضبة إقلًل، وذكضروا

أنه كثير في الكلم الفصيح.

 " عن ابن إبان من كتابه34 – ص 1وقد نقل السيوطي في كتابه "الشباه والنظائر - ج 

 "شضرح الفصضول": (اعلضم أن العضرب قضد أكضثرت مضن التبضاع حضتى صضار ذلضك كأنه أصضل يقضاس

عليه). 

وللتباع أنواع منها:

 (اتبضاع حركضة آخضر الكلمضة المعربضة لحركضة أول الكلمضة بعضدها كقضراءة مضن قضرأ "الحمضِد ِل"

 بكسضر الضدال اتباعضًا لكسضرة اللم)، أو (اتبضاع حركضة أول الكلمضة لحركضة آخضر الكلمضة قبلهضا

  – ص1كقضراءة مضن قضرأ "الحمضُد ُل"ض بضضم اللم اتباعضًا لحركضة الضدال) "المصضدر السضابق: ج 

 وما بعد". 29

 وقضد يكضون التبضاع فضي بنيضة الكلمضة نفسضها كاتبضاع عيضن الكلمضة فاءهضا أو لمهضا، أو اتبضاع

الكلمة في التنوين، أو اتباع ضمير المذكر لضمير المؤنث..

 إذًا هنضاك آراء تضرى أنضه يمكضن للحركضة مشضابهة حركضة الجضوار فضي السضياق وإن خالفتهضا

إعرابيًا وأقيسه أن يكون الثاني تابعًا للول. 

 - اللجوء إلى قاعدة القطع: وقد أجازها النحاة في التوابع كالصفة.. وهي مبنية على4

خروج الحركة من تبعيتها لما قبلها إلى حركة أخرى كالرفع أو النصب.. 

 - التضمين: (تضمين الفعل معنى فعل آخر فيجرونه مجراه ويستعملونه استعماله مع5

 ". فالفعضل28إرادة معنضى المتضضمن) ومنضه اليضة القرآنيضة: (ول تعضد عينضاك عنهضم) "الكهضف 

 إذا كضان يتعضدى بحضرف جضر محضدد والفعضل الضخر بحضرف جضر آخضر، فيمكضن أن نسضتخدم أحضد

 الحرفين موقع صاحبه. وقد أقر مجمع اللغة العربية في مصر إنابة حروف الجر عن بعضها

على سبيل التضمين. 
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 - حمضل الشيء علضى نظيره فقضد جمعضوا ُحّداث لجماعضة المتحدثين حمًل على سامر6

  – ص1وسُضّمار، فالسضّمار هضم جماعضضة المتحضدثين. "السضضيوطي: الشضباه والنظضائر - ج 

223 ."

 والحمضل يمكضن أن يكضون علضى الضكثر أو القضل لكنضه علضى الضكثر أولضى، فقضالوا فضي جمضع

 نضضدمان نضضدمانون لضضن مضضؤنثه ندمانضضة وليضضس علضضى فعلضضى. وذكضضر الزمخشضضري فضضي كتضضابه

 " تحضت عنضوان جمضع المعنضى: (ويحمضل الشضيء244"المفصضل فضي صضنعة الضعراب – ص 

 علضضى غيضضره فضضي المعنضضى فيجمضضع جمعضضه نحضضو قضضولهم مرضضضى وهلكضضى ومضضوتى وجربضضى

 وحمقضى حملضت علضى قتلضى وجرحضى وعقضرى ولضدغى ونحوهضا ممضا هضو فعيضل بمعنضى

مفعول. وكذلك أيامى ويتامى محمولن على وجاعى وحباطى).

 وللحمل أنواع مثل الحمل على اللفظ، أو حمل النقيض على النقيض.. وكله مؤصل عند

 النحضاة فقضد (ورد بضه القضرآن وفصضيح الكلم منثضورًا ونظمضًا) كتضأنيث المضذكر وتضذكير المضؤنث

 وتصور معنى الواحد في الجماعة والجماعة في الواحد: (فلما رأى الشمس بازغة قال

 " أي هذا الشخص، (إن رحمة ال قريب من المحسنين) "العراف78هذا ربي) "النعام 

 وما بعد".176 – ص 3". "السيوطي: الشباه والنظائر – ج 56

 - ذكر النحاة أنه يغتفر في الثواني ما ل يغتفر في الوائل، مثل: كم رجًل ونساُؤهم7

 جاؤوا، إذ عطفوا النساء على مكان كم وهو البتداء، أو النصب كم رجًل ونساَءهم جاؤوا،

بعطف النساء على رجل مع أنها معرفة ورجًل تمييز نكرة، فهم أجازوا ذلك في اللواحق!

 - العطف على التوهم: قال النحاة بصحة دخول العامل المتوهم على المعطوف رفعًا8

". 10ونصبًا وجرًا والجزم أيضًا كما في الية القرآنية: (فأصّدق وأكْن) "المنافقون 

 ومن أمثلة النحاة الشعرية: ما الحازم الشهم مقدامًا، ول بطٍل.. على توهم أنه يجوز

 دخول الباء على خبر ما بمقداٍم وبالتالي العطف على التخيل. ونحو: ليس زيد قائمًا ول

 قاعضٍد بضالخفض علضى تضوهم دخضول البضاء فضي الخضبر بقضائٍم. وشضرط جضوازه صضحة دخضول ذلضك

العامل المتوهم.

 إن ذاك العطضف يخلضق مرونضة بالحركضة فضي الخطضاب الشضفوي، لكنضه فضي الكتابضة مرفضوض

 لنه يخلق إشكالت في التقدير والتأويل لذلك تم إلغاؤه كتابيًا وسيبقى ضمن الخطاب

الشفوي. 

 - اللجوء إلى تسكين الكلمات الصحيحة الخر أمر صحيح وفصيح كما ذكر، وليس عكاز9

 الضعيف كما كان متداوًل بين النحاة في عصور النحدار. وقد تحرر الخطيب والقارئ من

فن أصول القراءة.. 

 والوقضف أساسضه السضكون، ويمكضن أن يطبضق ذلضك علضى التضاء المربوطضة أيضضًا، فقضد ورد

 "، (رحمضت ربضك)43بعضض العضرب: (إن شضجرت الزقضوم) "الضدخان عنضد  عليهضا بالتضاء الوقضوف

"..شجرْه"على التاء المربوطة بالهاء:  تقف لهجة طيء، بينما "32"الزخرف 
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 إن التراث النحوي بنفسه قدم للعربي رخصًا مشروعة تسوغ له ما يطمئنه إلى نفسه

 فضي التجضاوزات وإن اسضتنكر ذلضك المتشضددون، ول سضيما التلعضب بالحركضة حضتى أنضه فضي

 عصضور النحضدار وتنضوع الفضانين العبثيضة اختلقضوا فنضًا فضي الشضعر يتعمضد صضاحبه فيضه تضرك

 المجضضال لحتمضضال الحركضضات الثلث المتنوعضضة فضضي الضضروي، وقضضد سضضماه أبضضو عمضضرو عثمضضان

البلطي "القصيدة الحرباوية"!

.89، 88) أبو البقاء العكبري: مسائل خلفية في النحو - ص 27(

.335 – ص 1- ج الشباه والنظائر ) السيوطي: 28(

.74 – ص 2) المصدر السابق: ج 29(

.19 – ص 1) سيبويه: الكتاب – ج 30(

 ، خبر الضحاك:242) ذكر ابن خالويه في كتابه "الحجة في القراءات السبع" - ص 31(

 (عضن ابضن عبضاس أن ال ضتعضالى أنضزل هضذا القضرآن بلغضة كضل حضي مضن أحيضاء العضرب، وهضذه

 اللفظة بلغة بلحارث بن كعب / بني الحارث/ خاصة لنهم يجعلون التثنية باللف في كل

وجه ل يقلبونها لنصب ول خفض).

 ) ابضن قتيبضة الضدينوري: تأويضل مشضكل القضرآن - [ترقيضم الصضفحات ليضس متسلسضًل32(

للكتاب كله].

 : (روي عن244، 243وقد ذكر ابن خالويه في كتابه "الحجة في القراءات السبع" – ص 

 عائشة ويحيى بن يعمر أنه لما رفع المصحف إلى عثمان قال أرى فيه لحنًا وستقيمه

 العضرب بألسضنتها. فضإن قيضل فعثمضان كضان أولضى بتغييضر اللحضن، فقضل ليضس اللحضن هضا هنضا

أخطاء الصواب، وإنما هو خروج من لغة قريش إلى لغة غيرهم..).

       . 45) ابن هشام: مغني اللبيب عن كتب العاريب – ص 33(

.364حجة القراءات - ص  ) ابن زنجلة:34(

 وقال العكبري في كتابه "التبيان في إعراب القرآن": ("َمْن َيَتق": الجمهوُر على حْذِف

الياء. و"َمْن" شرط، والفاء جواُبه. ويقرأ بالياء، وفيه ثلثة أوجه:

أحدها: أنه أْشَبع كسرَة القاِف، فنشأت الياء.

ة كالصضحيح فضي  والثضاني: أنضه قضّدَر الحركضَة علضى اليضاء، وحضذفها بضالجزم، وجعضل َحْرفَض العّل

ذلك.

والثالث: أنه جعل "َمْن" بمعنى الذي، فالفعُل على هذا مرفوع. 

"َوَيْصِبر" بالسكون فيه وجهان:

َوى الضَوْقَف عليضه، وأجَْرى الَوصْضَل والى الحركضات، أْو َن  أحضدهما: أنضه حضَذَف الضضّمة لئل تَت

مجرى الوقف.

 والثضاني: هضو مجضزوم علضى المعنضى؛ لضّن "َمنْض" هنضا وإن كضاَنْت بمعنضى الضذي، ولكّنهضا

 بمعنى الشرط ِلما فيها من العموم والبهام؛ وِمْن هنا دخلت الفاُء في خبرها، ونظيره:
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 "فأّصّدَق وَأُكْن" في قراءة من َجزم. والعائُد من الخبر محذوف؛ تقديره: المحسنين منهم.

ويجوز أن يكوَن وَضَع الظاهر موِضَع الُمْضمر؛ أي ل نضيع أْجرهم).

.463 – ص 2) السيوطي: همع الهوامع - ج 35(

.738، 737حجة القراءات - ص  ابن زنجلة: )36(

.189، 188) ابن خالويه: الحجة في القراءات السبع - ص 37(

.58 – ص 3) السيوطي: الشباه والنظائر - ج 38(

. 121، 120 – ص 1) السيوطي: همع الهوامع – ج 39(

.77 – ص 1) المصدر السابق: ج 40(

.41 - ص 2) المصدر السابق: ج 41(

. 323 - ص 1) أبو البركات النباري: النصاف في مسائل الخلف – ج 42(

 ) حركة لم الفعل مع ضميري التثنية والجمع في الزمنة كلها، وحركة السم في43(

التثنية والجمع، ثابتة لمجانستها حروف العلة. 

 : (فإن قيل فما حرف67) قال أبو البركات النباري في كتابه "أسرار العربية" - ص 44(

 العراب في التثنية والجمع قيل اختلف النحويون في ذلك: فذهب سيبويه إلى أن اللف

 والضواو واليضاء هضي حضروف الضعراب. وذهضب أبضو الحسضن الضخفش وأبضو العبضاس المضبرد ومضن

 تابعهمضا إلضى أنهضا تضدل علضى الضعراب وليسضت بضإعراب ول حضروف إعضراب. وذهضب أبضو عمضر

 الجرمضي إلضى أن انقلبهضا هضو الضعراب. وذهضب قطضرب والفضراء والزيضادي إلضى أنهضا هضي

العراب والصحيح هو الول).

 : (أقضوى هضذه الضقوال قضول سضيبويه،51وقضال ابضن جنضي فضي كتضابه "علضل التثنيضة" - ص 

 والدليل على صحة قول سيبويه أن اللف حرف إعراب دون أن يكون المر فيها على ما

 ذهب إليه غيره أن الذي أوجب للواحد المتمكن حرف العراب في نحو رجل وفرس هو

 موجود في التثنية في نحو قولك رجلن وفرسان وهو التمكن، فكما أن الواحد المتمكن

 المعرب يحتاج إلى حرف إعضراب فكذلك السم المثنى إذا كان معربا متمكنا احتضاج إلى

 حرف إعراب. وقولنا رجلن ونحوه معرب متمكن محتاج إلى ما احتاج إليه الواحد المتمكن

من حرف العراب إذن..).

. 134 – ص 1) السيوطي: همع الهوامع - ج 45(

.58، 57) ابن جني: علل التثنية - ص 46(

.18 - ص 1– ج  ) أبو البركات النباري: النصاف في مسائل الخلف47(

.61) أبو البركات النباري: أسرار العربية - ص 48(

) فم فيها عشر لهجات، وقد أوصل الدماميني لهجات "فو" إلى ست عشرة!49(

 ) ذو: ذكضر النحضاة أن لغضة طيضء تسضتعمل "ذو" اسضمًا موصضوًل بمعنضى الضذي، إضضافة50(

 إلضى وضضعها ضضمن السضماء الخمسضة، وتعضدها مبنيضة علضى سضكون الضواو تقضول جضاءني ذو
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 قام ورأيت ذو قام ومررت بذو قام. ومنهم من يعربها مثل ذو في السماء الخمسة بالواو

 رفعضًا وبالضلف نصضبًا وباليضاء جضرًا: رأيضت ذا قضام ومضررت بضذي قضام. وهضي تسضتخدم مضع المفضرد

 والمثنضى والجمضع والمضذكر والمضؤنث، ومنهضم مضن يسضتخدم ذات للمضؤنث المفضرد وذوات

لجمع الناث.

 ) قسم النحاة التنوين إلى خمسضة أقسام ومنهم مضن أوصلها إلى عشرة. وتنوين51(

التمكين يلحق السم المعرب المنصرف، ويسمى أيضًا تنوين المكنية، وتنوين الصرف. 

 وتنوين التنكير يلحق بعض السماء المبنية للتمييز بين معرفتها ونكرتها، كما في اسم

الفعل كصٍه ومٍه وإيٍه، أو العلم المختوم بويٍه كسيبويٍه.. 

وتنوين المقابلة في جمع المؤنث السالم مقابل النون في جمع المذكر السالم..

وتنوين العوض يكون بدًل من محذوف كما في يومئٍذ.

وتنوين الترنم خاص بالشعر..

في التحديث تلغى التسميات كلها وتبقى تسمية واحدة هي التنوين.

 ) فضي النحضو التقليضدي هنضاك مواضضع أخضرى لحضذف التنضوين كمضا فضي الممنضوع مضن52(

 الصضرف، والوقضف، والعلضم الموصضوف بضابن.. كعمضر بضن عبضد العزيضز، والمنضادى العلضم المفضرد

والنكرة المقصودة.. 

) القرآن له إملؤه وقراءاته، والتجويد فن قائم بذاته وخاص به.53(

.81) ابن جني: علل التثنية - ص 54(

.165 – ص 1) السيوطي: همع الهوامع - ج 55(

.140 - ص 1) ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ج 56(

.73 – ص 1) السيوطي: الشباه والنظائر - ج 57(

.109 – ص 1) عباس حسن: النحو الوافي - ج 58(

 ) تحدى د. السيد أبو النجا أعضاء مجمع اللغة العربية بأن يخاطب أحدهم جمعًا من59(

 النضاث دون أن يخطضئ فضي نضون النسضوة فقضال: (إننضي أتحضدى أعضضاء المجضامع اللغويضة أن

 يقف أحدهم في حفل عام فيخاطب جمعًا من السيدات بنون النسوة لمدة عشر دقائق

".48 – ص 2000دون أن يخطئ في كل دقيقة بضع مرات) "عروبتنا سنة 

 وكلمه غير علمي؛ فهناك من أعضاء المجامع من هو اختصاصي متمكن، ولنقل كلهم

 متمكنضون ومئات آخضرون أيضضًا بضل آلف.. ولكضن هضل القواعضضد لجضضل قلضضة يتقنونهضضا راميضضن

مليين العرب وراء ظهورنا؟! 

 وقضد دعضا أبضو النجضا إلضى تسضهيل وتيسضير اللغضة العربيضة، ومضن ذلضك حضذف نضون النسضوة

واللف بعد واو الجماعة، وكتابة الكلمة كما تنطق وتلفظ..

 ) جاء في حاشية الخضري: (اعلم أّن ما بني على السكون من الفعال والحروف ل60(

 يسضأل عنضه لمجيئه علضى أصضل البنضاء، وهضو السضكون. ومضن السضماء فيضه سضؤال واحضد: لمَض
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 بنَي؟ وما بنَي على حركة من الفعال والحروف فيه سؤالن: لَم حرك؟ ولَم كانت الحركة

كذا؟ ومن السماء فيه ثلثة أسئلة: ِلم بني؟ ولم حرك؟ ولم كانت الحركة كذا؟)!

.34 – ص 1) أبو البركات النباري: النصاف في مسائل الخلف – ج 61(

.95 - ص 2) أبو البقاء العكبري: اللباب في علل البناء والعراب - ج 62(

.139 – ص 2) السيوطي: همع الهوامع - ج 63(

 وقضال الشضموني فضي شضرحه لللفيضة: (نظيضر سضحر فضي امتنضاعه مضن الصضرف أمضس عنضد

 بني تميم؛ فإن منهم من يعربه في الرفع غير منصرف ويبنيه على الكسر في النصب

 والجضر، ومنهضم مضن يعربضه إعضراب مضا ل ينصضرف فضي الضحوال الثلث خلفضًا لمضن أنكضر ذلضك،

 وغير بني تميم يبنونه على الكسر. وحكى ابن أبي الربيع أن بني تميم يعربونه إعراب

 مضا ل ينصضرف إذا رفضع أو جضر بمضد أو منضذ فقضط. وزعضم الزجضاج أن مضن العضرب مضن يبنيضه علضى

 الفتضح..).. وقضال نقًل عضن شضرح الكافيضة: (ول خلف فضي إعضراب أمضس إذا أضضيف، أو لفضظ

معه باللف واللم..).

 وقضال الصضبان فضي حاشضيته علضى شضرح الشضموني لللفيضة: (قضوله: "وبنضي أمضس عنضد

 الحجازيين" أي بشروط خمسة ذكرها الشارح في باب ما ل ينصرف: أن يراد به معين،

 وأل يضاف، ول يصغر، ول يكسر، ول يعرف بأل. وأما التميميون فبعضهم يعربه إعراب ما ل

 ينصرف في الحوال الثلثة للعلمية والعدل عن المس وأكثرهم يخص ذلك بحالة الرفع

 ويبنيضه علضى الكسضر فضي غيرهضا. فضإن فقضد شضرط مضن الشضروط المتقدمضة فل خلف فضي

إعرابه وصرفه).

.110 - ص 1) ابن جني: الخصائص - ج 64(

.76) ابن مضاء القرطبي: الرد على النحاة – ص 65(

.266) الجرجاني: دلئل العجاز - ص 66(

.35) المصدر السابق: ص 67(

 النحضضو بيضضن القضضديم. وراجضضع كتضضابه "69 – ص 1) عبضضاس حسضضن: النحضضو الضضوافي - ج 68(

 وما بعد. 196والحديث" - ص 

.131 ص  -ابن مضاء القرطبيل راجع كتاب "الرد على النحاة" )69(

.190 – ص 1) السيوطي: همع الهوامع - ج 70(

.33 – ص 1) عباس حسن: النحو الوافي - ج 71(

.83 – ص 1) المرجع السابق: ج 72(

.84 – ص 1) المرجع السابق: ج 73(

.165) أبو البركات النباري: أسرار العربية - ص 74(

 التقضدير فضي، 82ص الضرد علضى النحضاة" - فضي كتضابه "  القرطضبيمضضاء) رفضض ابضن 75(

 ن لفظآيزاد في القر نه لأنه حرام، الجماع على أمما يدل على ( وعده محرمًا:القرآن 

125

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ن المعاني هيأغير المجمع على إثباته، وزيادة المعنى كزيادة اللفظ، بل هو أحرى، ل

ّوَرْت) اليضةففضي ). جلهضاأالمقصضودة واللفضاظ دللت عليهضا، ومضن   "119": (ِإذا الشضْمس ُك

 ً ِإذا كورت الشمس كورت، لن ذلك ُيدخل في القرآن لفظا فعل بعد الشرط: تقديريرفض

! عليه وهو أمر ُمحرمًزائدا

.284 - ص 1) ابن جني: الخصائص - ج 76(

  ومضا بعضد..684) راجضع علضى سضبيل المثضال كتضاب "مغنضي اللضبيب" لبضن هشضام - ص 77(

 فهو يطرح مسائل فيها اختلف في وجهات النظر العرابية سواء أكان النص من القرآن أو

من الشعر، وجواز حالت إعرابية متعددة، وفيه خلفات كثيرة حول التقديرات العرابية..

 ) يقول النحاة: الماضي المسبوق بأداة شرطية جازمة مثل إن درست تنجح، يكون78(

 في محل جزم. وكذلك جملة جواب الشرط المقترنة بالفاء.. وفي التحديث ألغي عمل

الدوات.

 ) قال الصضبان فضي حاشضيته علضى شرح الشموني لللفيضة: (وفيهضا عشضر لغضات قضال79(

 فضي التسضهيل وقضد يقضال فضي لعضل عضل ولعضن وعضن ولضن وأن ورعضن ورغضن ولغضن أي بغيضن

 معجمضة فضي هضذين ولعلضت. قضال شضيخنا وزاد بعضضهم لغضتين وغلّض وغضن بالمعجمضة فيهمضا،

وأوصلها إلى سبع عشرة)!

.353 – ص 1) السيوطي: همع الهوامع - ج 80(

.241) ابن هشام: شرح قطر الندى - ص 81(

.515) ابن هشام: مغني اللبيب - ص 82(

.266 – ص 2) السيوطي: همع الهوامع - ج 83(

.299 - ص 2) ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ج 84(

.347 – ص 4) سيبويه: الكتاب - ج 85(

 .يا قاضل: وأما يونس فقاإل أن سيبويه يؤيد يونس بن حبيب فهو يتابع كلمه قائًل: (

 وقضول يضونس أقضوى لضنه لمضا كضان مضن كلمهضم أن يحضذفوا فضي غيضر النضداء كضانوا فضي النضداء

 ).ار ويا صاح ويا غلم أقبلجيا :  لن النداء موضع حذف يحذفون التنوين ويقولون،أجدر

.375ص  - حجة القراءات) ابن زنجلة: 86(

 ) ذكر أن تنوين النصب قد حذف في التحديث، ولكن من يريد استخدامه يجريه بغير87(

ألف فل يقول رأيت قاضيًا إنما قاضًي.

.77 – ص 1) السيوطي: همع الهوامع - ج 88(

.4 - ص 2) السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها – ج 89(

  ضضبط عيضن المضضارع مضن ماضضي الثلثضي حضولقضرار) لمجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر 90(

 المفتوح العين: (تدارست اللجنة ما قدم في الموضوع من مذكرات وما عرض عليها من

 مقترحات، ورأت أن جمهرة من اللغويين والنحاة كأبي زيد والمبرد وثعلب وابن درستويه
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 وأبي علي الفارسي وغيرهم يقولون بجواز ضم مضارع َفَعل وكسره فيما لم يشتهر من

 الفعال، ويستأنس في الجواز بأن الكسر والضم يتعاقبان في الفعل الواحد كثيرًا، ولهذا

 تقضضترح اللجنضضة مضضا يضضأتي: يجضضوز فضضي َفعَل المفتضضوح العيضضن ضضضم عيضضن مضضضارعه وكسضضرها

 باسضتثناء: أ- مضا شضاع بيضن المتكلميضن فل يكضادون يخطئون فيضه مثضل: يضضرب يقتضل فيبقضى

 علضى الضوجه الشضائع. ب- مضا اشضتهر مضن ألفضاظ حلقيضة العيضن أو اللم بالفتضح فضالوجه فيهضا

 الفتح مثل: َفَتح يفَتح وَسَبح يسَبح وَوَضع َيَضع ورأى َيَرى ونأى َينأى. ج- ما كان لمعنى

 الغلبة مثل خصمته فالباب فيه بالضم. د- ما كان واوي الفاء كوعد أو يائي العين أو اللم

 كباع ورمى، والمضاعف اللزم مثل حّسن والباب فيه الكسر. وترى اللجنة: أوًل: أل يتبع

 ذلك في تحرير المعاجم. ثانيُا: أل يرخص في هذا الستعمال للمتكلم العادي إل حين ل

يكون هناك نص صريح على باب الفعل الذي نريد أن نترخص في ضبطه).

 . والحروف الحلقية هي:115) عبد ال العليلي: مقدمة لدراسة لغة العرب – ص 91(

(ء، هض، ع، ح، غ، خ).

.271 – ص 3) راجع كتاب "همع الهوامع" للسيوطي - ج 92(

 فما فوق.  138) راجع كتاب "إصلح المنطق" لبن السكيت - ص 93(

.255 - ص 4) سيبويه: الكتاب – ج 94(

.23) أبو عمرو الدويني: الشافية - ص 95(

.10 - ص 1) أبو القاسم السعدي: كتاب الفعال - ج 96(

.159 – ص 3) عباس حسن: النحو الوافي – ج 97(

.210 – ص 1) مصطفى الغلييني: جامع الدروس العربية – ج 98(

 ) وتتمضة كلم الخضضري: (ولذا ُعّد مضا وقضع للشضهاب الخفضاجي في شضفاء الغليضل مضن99(

 طبلق بتقديم الباء على اللم إذ قال: أطال ال بقاءك سبق قلم والقياس طلبق والنحت

 مع كثرته عن العرب غير قياسي كما صرح به الشمني، ونقل عن فقه اللغة لبن فارس

 قياسيته. ومن المسموع َسْمَعَل إذا قال: السلم عليكم، وَحْوَقَل بتقديم القاف إذا قال:

 ل حول ول قوة إل بال، وقيل بتقديم اللم. وهّلَل تهليًل وهيَلَل هيللًة إذا قال: ل إله إل

وُر ُبْعِثرتْض" "النفطضار   "، قضال4ال ضويضاء هيلضل لللحضاق بضدحرج. ومنضه فضي القضرآن "َوإَذا الُقُب

 الزمخشري: هو منحوت من بعث وُأِثيَر، أي ُبِعَث موتاها وأثير ترابها. ومن الموّلد الَفْذَلَكُة

 مضن قضولهم: فَْذَلَك العضدد كضذا وكضذا، والَبْلَكفَُة الضتي أخضذها الزمخشضري مضن قضول أهضل

السنة: إّن ال تعالى يرى بل كيف َوَرّد عليهم بناء على زعمه الفاسد بقوله:

َقْد َشّبُهوُه بخْلِقِه فَتخّوُفوا    َشنَع الَوَرى َفَتسّتروا بالَبْلَكَفْه

 قيضل: ومضن الموّلدض َبسْضَمَل لضنه لضم يسضمع مضن فصضحاء العضرب. قضال الشضهاب الخفضاجي:

 والمشضهور خلفضه وقضد أثبتهضا كضثير مضن أهضل اللغضة كضابن السضكيت والمطضرزي ووردت فضي

قول عمر بن أبي ربيعة:
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لقد َبْسَمَلت ليلى َغداَة َلِقيُتَها    َفَيا َحّبذا َذاَك الَحِديُث الُمبْسَمُل.

 وقضد اسضتعمل كضثير ل سضيما العضاجم النحضت فضي الخضط فقضط والنطضق بضه علضى أصضله،

 ككتابضة حينئذ حضاًء مفضردة ورحمضه ال ضرح، وممنضوع مضم، وإلضى آخضره تضارة إلضخ، وتضارة ا هضض،

وصلى ال عليه وسلم صلعم، وعليه السلم عم، إلى غير ذلك).

.227 - ص 1 مصطفى الغلييني: جامع الدروس العربية – ج )100(

.228ص  - 1) المرجع السابق: ج 101(

وقد اختلف النحاة في مكان اللحاق أهو في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها.. 

.358 –  ص 1) ابن جني: الخصائص - ج 102(

 . وراجضع "أدوار اللغضات104) عبضد ال ضالعليلضي: مقدمضة لدراسضة لغضة العضرب - ص 103(

ونشوء العربية".

.82 – ص 3) السيوطي: همع الهوامع - ج 104(

.31ابن هشام: شرح قطر الندى - ص  )105(

.98) الجمل في النحو - ص 106(

.43، 42) ابن هشام: شرح شذور الذهب في معرفة كلم العرب – ص 107(

 وتتمة كلم ابن هشام السابق تتعلق بالعامل، والحركات المقدرة: (.. جلبتها العوامل

 الداخلضة عليضه وهضي جضاء ورأى والبضاء. ومثضال الثضار المقضدرة مضا تعتقضده منويضًا فضي آخضر نحضو

 الفتى من قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى فإنك تقدر في آخره في المثال

 الول ضضمة وفضي الثاني فتحة وفضي الثالث كسرة وتلك الحركات المقضدرة إعضراب كما أن

الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب).

. 27 – ص 2) السيوطي: الشباه والنظائر – ج 108(

 : (واختلف في الفاعل ونائبه هل559وذكر ابن هشام في كتابه "مغني اللبيب" – ص 

 يكونان جملة أم ل فالمشهور المنع مطلقًا وأجازه هشام وثعلب مطلقًا نحو يعجبني قام

 زيد. وفصل الفراء وجماعة ونسبوه لسيبويه فقالوا إن كان الفعل قلبيًا ووجد معلق عن

 العمضل نحضو ظهضر لضي أقضام زيضد صضح وإل فل، وحملضوا عليضه: "ثضم بضدا لهضم مضن بعضد مضا رأوا

 اليات ليسجننه حتى حين"، ومنعوا يعجبني يقوم زيد وأجازهما هشام وثعلب واحتجا

بقوله: وما راعني إل يسير بشرطة.. 

 ومنضع الضكثرون ذلضك كلضه وأولضوا مضا ورد ممضا يضوهمه فقضالوا فضي بضدا ضضمير البضداء وتسضمع

ويسير على إضمار أن..). 

 . وراجع كتاب السيوطي "الشباه والنظائر"558) ابن هشام: مغني اللبيب – ص 109(

 وما بعد.22 – ص 2– ج 

 ) قسضم النحضاة الموصضولت إلضى موصضولت اسضمية الضذي الضتي.. وموصضولت حرفيضة110(

 ) وعدوا الموصول الحرفي وما بعده بمثابة المفرد، لذلك يؤول وما وما ولويكو وأن ّأن(
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 الموصولت الحرفية وهي: (141، 138 - ص 1بعده بمصدر، جاء في شرح ابن عقيل - ج 

  عجبت من أن: مثلً أحدها أن المصدرية وتوصل بالفعل المنصرف ماضيا:خمسة أحرف

  فإن وقع. أشرت إليه بأن قم: نحوً وأمرا، عجبت من أن يقوم زيد: نحوً ومضارعا،قام زيد

  وقضوله"،وأن ليضس للنسضان إل مضا سضعى" :بعضدها فعضل غيضر متصضرف نحضو قضوله تعضالى

 ّ ومنهضا أنض. فهضي مخففضة مضن الثقيلضة"وأن عسضى أن يكضون قضد اقضترب أجلهضم" :تعضالى

 لم يكفهم أنا أو" : قائم ومنه قوله تعالىًوتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من أن زيدا

  واسمً وأن المخففة كالمثقلة وتوصل باسمها وخبرها لكن اسمها يكون محذوفا"،أنزلنا

  ومنهاً. جئت لكي تكرم زيدا: ومنها كي وتوصل بفعل مضارع فقط مثلً.المثقلة مذكورا

  وغيرً، أي مدة دوامك منطلقاً ل أصحبك ما دمت منطلقا:ما وتكون مصدرية ظرفية نحو

  وتوصل بالماضي كما مثل وبالمضارع نحو ل أصحبكً عجبت مما ضربت زيدا:ظرفية نحو

  وبالجملة السمية"،بما نسوا يوم الحساب" ومنه ً.ما يقوم زيد وعجبت مما تضرب زيدا

  عجبضت ممضا زيضد قضائم ول أصضحبك مضا زيضد قضائم وهضو قليضل وأكضثر مضا توصضل الظرفيضة:نحضو

  ويقضلً، ل أصضحبك مضا لضم تضضرب زيضدا:المصضدرية بالماضضي أو بالمضضارع المنفضي بلضم نحضو

  ل أصضحبك مضا يقضوم: بلضم نحضوًوصضلها أعنضي المصضدرية بالفعضل المضضارع الضذي ليضس منفيضا

:زيد ومنه قوله

.   إلى بيت قعيدته لكاع أطوف ما أطوف ثم آوي 

 ..).. وددت لو يقوم زيد: والمضارع نحو، وددت لو قام زيد:ومنها لو وتوصل بالماضي نحو

***
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القسم الثاني
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الباب الول: النحو

مقدمة

 النحو يبحث في العلقات بين جزئيات بنية الجملة، وهو: (علم تعرف به أحوال الكلمات

). ولكن قد تطلق كلمة النحو لتشمل النحو والعراب والصرف. 1العربية مفردة ومركبة) (

 أما الصرف فهضو يبحضث في بنيضة الكلمة المفضردة، فيتناول الصضيغة نفسها ومضا طرأ على

 بنيتهضا مضن تغييضرات. ويرتبضط بالفعضال المتصضرفة، والسماء المتمكنضة، أما السماء المبنيضة

والفعال الجامدة والدوات فل علقة لها بموضوع الصرف.

 والصضرف اصضطلحًا يطلضق علضى شضيئين: الضول تحويضل الكلمضة إلضى أبنيضة مختلفضة لضضروب

 ). والثاني يتعلضق ببنية الكلمضة2مضن المعاني كاشتقاق اسم الفاعل واسضم المفعول.. (

 لمعرفضة مضا طضرأ عليهضا مضن تغييضر لغيضر معنضى طضارئ عليهضا، كالصضالة والزيضادة والصضحة

 والضضعلل والحضضذف والبضضدال والقلضضب والنقضضل والدغضضام.. وهضضذا مضضا يسضضميه بعضضض النحضضاة

بالتصريف، وهو يتعلق بالسماء المتمكنة والفعال المتصرفة. 

 ومع أن سيبويه وضع لبناته الولى بعد الخليل، إل أن أبا عثمان المازني يعد المؤسس

لهذا العلم، وقد أوصله ابن جني إلى أوجه.

 وبنضاء علضى مضا جضاء فضي المنهضج ضضمت بعضض موضضوعات الصضرف إلضى النحضو، وضضم بعضضها

إلى فقه اللغة. 

***
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الفصل الول: 

الكلمة والجملة

تعريفات أولية:

الكلمة:

 تتألف الكلمضة مضن عدد من الحضروف الهجائية ولها دللة معجميضة. فهي لفظ يدل علضى

). 3معنى مفرد (

أنواع الكلمة:

). 4أنواع الكلمة ثلثة: اسم، فعل، أداة (

السم:

 ). وهو يشمل5ما دل بذاته على معنى محسوس أو غير محسوس ولم يقترن بزمن (

النسان والحيوان والنبات والجماد..

  الكتاب، ودخول أداة الجر: ذهب قاسم←): قبول أل التعريف: كتاب 6علمات السم (

إلى البيت..

 الفعل: 

 ما دل بذاته على معنى/ حدث محسوس أو غير محسوس واقترن بزمن في الماضي،

أو الحاضر أو المستقبل. والسياق يحدد تقييد الزمن.

 فالفعضل الصضطلحي يضدل علضى معنضى وزمضان، وقضد سضمى النحضاة المعنضى حضدثًا وفعًل

 يقضول ابضن هشضام: (الفعضل فضي الصضطلح مضا دل علضى معنضى فضي نفسضه مقضترن حقيقيضًا.

 بأحضد الزمنضة الثلثضة وفضي اللغضة نفضس الحضدث الضذي يحضدثه الفاعضل مضن قيضام أو قعضود أو

). 7نحوهما) (

 والفعضل قضد يكضون مفضردًا ككتضب ويكتضب.. وقضد يكضون مركبضًا أي يتضألف مضن فعليضن يؤديضان

 معنى واحدًا: كان يكتب، كاد يكتب، ما زال يكتب، ما يزال يكتب، ليس يكتب، بدأ يكتب..

ماض وحاضر ومستقبل. أقسام الفعل: 

 إن كضضثيرًا مضضن النحضضاة حضضتى عصضضرنا يقسضضمون الفعضضال إلضضى مضضاض ومضضضارع وأمضضر، وهضضذا

 التقسضيم خضاطئ لضنه ل يتعامضل مضع الفعضل كزمضن. ولكضن هنضاك بعضض النحضويين القضدماء

 الفعضل: مضا دلقسضموا الفعضل إلضى مضاض وحاضضر ومسضتقبل مثضل ابضن السضراج فقضد قضال: (

).8) (على معنى وزمان وذلك الزمان إما ماض وإما حاضر وإما مستقبل

 وقال أبو البركات النباري: (لن الزمنة لما كانت ثلثة وجب أن تكون الفعال ثلثة ماض

). 9وحاضر ومستقبل) (
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 كما أطلق النحاة على الفعل الحاضر تسمية المضارع، معللين مشابهته للسم، بدءًا

 ) ومضن جضاء بعضده، يقضول ابضن هشضام: (وإنمضا سضمى مضضارعًا لمشضابهته10مضن سضيبويه (

)! 11للسم ولهذا أعرب واستحق التقديم في الذكر على أخويه) (

وا ُمضَضاِرعًا" بطريضق الحمضل علضى  ويوضضح الشضموني ذلضك فضي شضرحه لللفيضة: ("َوَأْعَرُب

 السضم لمشضابهته إيضاه فضي البهضام والتخصضيص، وقبضول لم البتضداء، والجريضان علضى لفضظ

اسم الفاعل في الحركات والسكنات وعدد الحروف وتعيين الحروف الصول والزوائد).. 

 إن النحاة بتقسيمهم زمن الفعل إلى ما قبل الكلم أو خلله أو بعد النتهاء منه، يجعل

 زمن الفعل مفتوحًا على المطلق العام إل إن ارتبط بقيد يحدد الزمن بالضبط. فالنحاة لم

 يعطضوا زمضن الفعضل حقضه فضي التحديضد وتقسضيم أجضزائه وحضالته المتنوعضة، ولكنهضم ذكضروا

 بعضض تلضك الحضالت فضي حضديثهم عضن الضدوات والظضروف وأفعضال المقاربضة وكضان.. وتأثيرهضا

). 12على معنى الفعل في القرب أو البعد أو التحقيق أو النفي.. (

 قضال ابضن جنضي: (بضاب الفعضال وهضي ثلثضة أضضرب تنقسضم بأقسضام الزمضان مضاض وحاضضر

 ومستقبل. فالماضي ما قرن به الماضي من الزمنة نحو قولك قام أمس وقعد أول من

 أمس. والحاضر ما قرن به الحاضر من الزمنة نحو قولك هو يقرأ الن وهو يصلي الساعة،

 وهذا اللفظ أيضًا يصلح للمستقبل إل أن الحال أولى به من الستقبال تقول هو يقرأ غدًا

 ويصلي بعد غد. فإن أردت إخلصه للستقبال أدخلت فيه السين أو سوف قلت سيقرأ

 غضدًا وسضوف يصضلي بعضد غضد. والمسضتقبل مضا قضرن بضه المسضتقبل مضن الزمنضة نحضو قولضك

 سضينطلق غضدًا وسضوف يقضوم غضدًا وسضوف يصضلي غضدًا، وكضذلك جميضع أفعضال الضمر والنهضي

). 13نحو قولك قم غدًا ول تقعد غدًا) (

 الفعل الماضي هو الصل، والحاضر يشتق منه بزيادة حرف من حروف كلمة (أنيت) في

أوله، وفعل المر يشتق من الحاضر كما يقول الكوفيون.

 لكل زمن علماته وستأتي في بحث الفعل.علمات الفعل:

 الداة:

 رابطة لها معنى وهي تربط ما قبلها بما بعدها، ول تقبل علمات السم أو الفعل. وقد

 تعريضفادعضى النحضاة أن الضداة تضدل علضى معنضى فضي غيرهضا كمضا يقضول الزمخشضري: (

  ومن لم ينفك من اسم أو فعل يصحبه إل، الحرف ما دل على معنى في غيره:الحرف

 فضي مواضضع مخصوصضة حضذف فيهضا الفعضل واقتصضر علضى الحضرف فجضرى مجضرى النضائب نحضو

 وهذا غير صحيح فالداة/ الحرف لها معنى في نفسها ).14..) ( نعم وبلى وإي:قولهم

 فمثًل هضضل: تضضدل فضضي نفسضضها علضضى السضضتفهام.. وهضضذا مضضا ذهضضب إليضضه أبضضو حيضضان وابضضن

النحاس.

 وقد ذكر النحاة أن هناك كلمات يمكن أن تأتي كأداة واسم وفعل، فمثًل على: أداة جر،

 ).15وإن سضبقت بضأداة جضر أخضرى تصضير اسضمًا مجضرورًا: وقضع الرجضل مضن علضى الشضجرة.. (
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 وفي التحديث يلغى ذاك التداخل بين أقسام الكلمة، وتبقى أداة الجر أداة وإن تكررت،

 فمضن أداة جضر وعلضى أداة جضر والشضجرة اسضم مجضرور، ونلحضظ فضي المثضال أن الضداة علضى

 يمكن الستغناء عنها: وقع الرجل من الشجرة، وسيأتي توضيح هذا في بحث متممات

الجملة.

المعرب والمبني: 

- المعرب هو السم الصحيح الخر القابل لتداول الحركات الثلث: كتاب. 1

 - المبني إما أن حركته ل تظهر: سما مصطفى، أو تظهر ولكنها ثابتة: كتَب، أنَت.. أو2

تظهر في إحدى الحالت العرابية كالفتحة في المنقوص: رأيت المحامَي.. 

وهو يشمل:

 - السضماء الملزمضة لحركضة ثابتضة ل علقضة لهضا2- المعتضل الضخر مضن السضماء والفعضال، 1

 بالمجانسة كالضمائر، أو الملزمة لحركة ثابتة للمجانسة كما في المثنى وجمع المذكر

 - الفعال كلها في الزمنة الثلثة لملزمتها حركات3السالم والمضاف إلى ياء المتكلم، 

ثابتة. 

 وفضي الضعراب ل نقضول مبنضي علضى كضذا فضي محضل كضذا، بضل نضبين الحركضة مباشضرة: قضرأ

سومر.. قرأ: فعل ماض حركته الفتحة، سومر: فاعل حركته الضمة. 

 والضذي ل تظهضر حركتضه ل نضذكرها ول نقضدرها مطلقضًا: هضذا مصضطفى.. فهضذا: اسضم إشضارة

مبتدأ، ومصطفى خبر.

الجملة:

 تتضألف مضن عضدد مضن الكلمضات ضضمن نسضق منظضم ومضترابط يضؤدي إلضى كلم مفيضد وتضام

 ). قال أبو البقاء العكبري: (والجملة هي الكلم الذي تحصل منه فائدة تامة)16المعنى (

)17 .(

أقسام الجملة: 

تقسم الجملة الساسية إلى: جملة فعلية وجملة اسمية.

 ): اشترى حسام18- الجملة الفعلية: تتألف من الفعل المعلوم والفاعل والمتممات (1

 مجلة، ذهب علء إلى الحديقة. أما الجملة الفعلية التي فعلها مبني للمجهول ففاعلها

محذوف وسيأتي الحديث عن ذلك في بحث الفعل.

- الجملة السمية: تتألف من المبتدأ والخبر: الوطن عزيز.2

).  19وتقسم الجملة إلى بسيطة ومركبة (

 - البسضضيطة تتضضألف بنيتهضضا مضضن ركنيضضن أساسضضيين الفعضضل والفاعضضل أو المبتضضدأ والخضضبر.1

 ويسضميان مسضندًا ومسضندًا إليضه: فالمسضند إليضه اسضم مرفضوع دائمضًا كالمبتضدأ والفاعضل..

)، ثم تأتي التتمات.20والمسند اسم مرفوع أو فعل أو ظرف أو جار ومجرور.. (

134

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - المركبة تتألف بنيتها من جملتين كالجملة السمية إن كان خبرها جملة: الفدائي2

 يضحي بحياته من أجل وطنه. والفعلية: رأيت الثقافة تطور النسان. والجملة الشرطية

تتألف من الشرط وجوابه، وجملة القسم تتألف من فعل القسم وجوابه.. 

 أنواع الجمل:

 نظضر النحضاة إلضى الجمضل بمنظضار السضم المفضرد فمضا أمكضن أن يضؤول إليضه فلهضا محضل مضن

 الضعراب، ومضا لضم يضؤول فل محضل لهضا مضن الضعراب. ولكضن فضي التحضديث نضوع الجمضل يتعلضق

 بأساليبها التعبيرية أو بوضعها في السياق، دون النظر إلى موقعها العرابي، وقد ذكرت

 فضي المنهضج الجمضل الضتي لهضا محضل مضن الضعراب وهضي: الخبريضة والحاليضة والمفعضول بضه

والوصلية والمعطوفة. 

الجملة البتدائية: وهي التي يبتدأ بها الكلم.

الجملة الستئنافية: الجملة المستقلة عما قبلها في درج الكلم.

جملة الصلة: وتكون بعد السماء الموصولة، أو الموصولت الحرفية: "أحب أن أتعلم" (

21.(

 الجملة العتراضية: وهي التي تدخل بين شيئين متلزمين ويمكن حذفها دون أن تتأثر

 الجملضة الصضلية: الصضراع بيضن العضرب والصضهاينة – كمضا يضؤمن بضه كضل وطنضي شضريف- هضو

صراع وجود وليس صراع حدود.

الجملة التفسيرية: وهي التي تشرح وتوضح ما قبلها.

 الجملة التعليلية: وهي جملة مركبة من جملتين الثانية تعلل سبب الولى: المقاومة

تقاتل الصهاينة لتحرر الوطن السليب.

 الجملضضة الشضضرطية، جملضضة القسضضم، جملضضة السضضتثناء، الجملضضة الحصضضرية، الجملضضة

).22الستفهامية، الجملة الجوابية.. (

***
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الفصل الولهوامش 

. 5 – ص 1) مصطفى الغلييني: جامع الدروس العربية - ج 1(

 ) الشضتقاق يقسضم إلضى اشضتقاق أكضبر واشضتقاق أصضغر؛ فالصضغر كاشضتقاق اسضم2(

 الفاعضل واسضم المفعضول.. ويرتبضط بالصضرف. أمضا الضكبر فهضو التقضاليب السضتة علضى حضروف

 الثلثضي ويرتبضط بفقضه اللغضة. وهضو اشضتقاق غيضر علمضي! وقضد بضدأ موضضوع هضذا الشضتقاق

والتقاليب الخليل بن أحمد في معجمه العين.. 

  ومضا بعضد: (وذلضك أن الشضتقاق133 – ص 3يقضول ابضن جنضي فضي كتضابه "الخصضائص" – ج 

 عندي على ضربين  كبير وصغير. فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم كأن تأخذ أصًل من

 الصضول فتتقضراه فتجمضع بيضن معضانيه وإن اختلفضت صضيغه ومبضانيه وذلضك كضتركيب: س ل م

 فإنك تأخذ منه معنى السلمة في تصرفه نحو سلم ويسلم وسالم وسلمان وسلمى

 والسلمة، والسليم اللديغ أطلق عليه تفاؤًل بالسلمة، وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته

 وبقيضة الصضول غيضره كضتركيب: ض ر ب، و: ج ل س، و: ز ب ل، علضى مضا فضي أيضدي النضاس

 مضن ذلضك فهضذا هضو الشضتقاق الصضغر. وقضد قضدم أبضو بكضر رحمضه ال ضرسضالته فيضه بمضا أغنضى

عن إعادته لن أبا بكر لم يأل فيه نصحًا وإحكامًا وصنعة وتأنيسًا.

 وأما الشتقاق الكبر فهو أن تأخذ أصًل من الصول الثلثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه

 السضتة معنضى واحضدًا تجتمضع الضتراكيب السضتة ومضا يتصضرف مضن كضل واحضد منهضا عليضه وإن

 تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه كما يفعل الشتقاقيون ذلك في

 الضتركيب الواحضد. وقضد كنضا قضدمنا ذكضر طضرف مضن هضذا الضضرب مضن الشضتقاق فضي أول هضذا

 الكتاب عند ذكرنا أصل الكلم والقول وما يجيء من تقليب تراكيبهما نحو: ك ل م، ك م

 ل، م ك ل، م ل ك، ل ك م، ل م ك. وكضضذلك: ق و ل، ق ل و، و ق ل، و ل ق، ل ق و، ل

 الكلم الستة على القوة و ق. وهذا أعوص مذهبًا وأحزن مضطربًا وذلك أنا عقدنا تقاليب

والشدة وتقاليب القول الستة على السراع والخفة...).. 

 ) عرف النحاة الكلمة: قول مفرد والقول هو اللفظ الدال على معنى. وجاء في شرح3(

 : (والكلم اسم جنس واحده كلمة وهي إما اسم وإما فعل وإما15 - ص 1ابن عقيل - ج 

 حرف. لنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي السم، وإن اقترنت

بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف).

 : (الكلمضة هضي23ويقضول الزمخشضري فضي كتضابه "المفصضل فضي صضنعة الضعراب" - ص 

 اللفظضة الدالضة علضى معنضى مفضرد بالوضضع. وهضي جنضس تحتضه ثلثضة أنضواع السضم والفعضل

 والحضرف. والكلم هضو المركضب مضن كلمضتين أسضندت إحضداهما إلضى الضخرى، وذاك ل يتضأتى

 إل في اسمين كقولك زيد أخوك وبشر صاحبك، أو في فعل واسم نحو وقولك ضرب زيد

وانطلق بكر وتسمى الجملة).
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ومجموعة الحروف إن لم يكن لها معنى ل تسمى كلمة.

 ) الداة: مصطلح كوفي وهو أفضل من الحرف، فتسمية الحروف تبقى خاصة بحروف4(

الهجاء التي يسميها النحاة حروف المباني، والداة لما يسمونه حروف المعاني.

 : (السم: هو ما23) يقول الزمخشري في كتابه "المفصل في صنعة العراب" - ص 5(

 دل علضى معنضى فضي نفسضه دللضة مجضردة عضن القضتران، ولضه خصضائص منهضا جضواز السضناد

 إليه ودخول حرف التعريف والجر والتنوين والضافة..).. (وينقسم إلى اسم عين واسم

 معنى، وكلهما ينقسم إلى اسم غير صفة واسم هو صفة. فالسم غير الصفة نحو:

رجل وفرس وعلم وجهل. والصفة نحو راكب وجالس ومفهوم ومضمر..).

 :18ويقضول ابضن هشضام فضي كتضابه "شضرح شضذور الضذهب فضي معرفضة كلم العضرب" – ص 

(فالسم في الصطلح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الزمنة الثلثة).

 ، علمات السم إلى9 – ص 2) أوصل السيوطي في كتابه "الشباه والنظائر" - ج 6(

 ثلثين علمة! ولكن يكفي منها قبول السم أل التعريف، علمًا بأن هناك أسماء ل تقبل

أل التعريف ول التنوين كأسماء الشارة..

. 18) ابن هشام: شرح شذور الذهب في معرفة كلم العرب – ص 7(

: 319ويعرف الزمخشري الفعل في كتابه "المفصل في صنعة العراب" - ص 

 (الفعضضل مضضا دل علضضى اقضضتران حضضدث بزمضضان. ومضضن خصائصضضه صضضحة دخضضول قضضد وحرفضضي

 الستقبال والجوازم ولحوق المتصل البارز من الضمائر وتاء التأنيث الساكنة نحو قولك قد

فعل وقد يفعل وسيفعل وسوف يفعل ولم يفعل وفعلت ويفعلن وافعلي وفعلت).

. 5 - ص 1) ابن السراج: الصول في النحو - ج 8(

: 4وقد قال في الصفحة 

  فضإذا كضانت.الفعضل قضد قسضم بأقسضام الزمضان الثلثضة: الماضضي والحاضضر والمسضتقبل(

 . وإذا دلت على معنى وزمان محصل فهي فعل،اللفظة تدل على زمان فقط فهي اسم

).وأعني بالمحصل الماضي والحاضر والمستقبل

.278) أبو البركات النباري: أسرار العربية - ص 9(

 وما بعد.4 – ص 1) سيبويه: الكتاب – ج 10(

. 27 - ص 1) ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ج 11(

 ) راجضع كتضاب "الزمنضة فضي اللغضة العربيضة" لفريضد الضدين آيضدن. والمؤلضف مصضيب فضي12(

 قضضية الزمضن المطلضق فضي الفعضال العربيضة، فالنحضاة اهتمضوا بضإعراب الفعضل وحركتضه وبنضائه

أكثر من تفصيلت زمنه وأحواله. 

 وما يطرحه عن الفعال المركبة المقيدة بأدوات أو أسماء أو أفعال أو ظروف.. ما هو إل

 أسضضاليب فضضي التعضضبير عضضن أحضضوال الفعضضل المطلضضق ولكضضن ل تحضضدد زمنضضه بالضضضبط. وتلضضك

 السضاليب ل حضدود لهضا فضي العربيضة فهضي غنيضة جضدًا: كتضب، قضد كتضب، كضان قضد كتضب، بضدأ
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 يكتضب، قضد يكتضب، مضا زال يكتضب، كضاد يكتضب، كضاد أن يكتضب، يكضاد أن يكتضب، كضاد أن ينتهضي

 من الكتابة.. ما كتب، ما كتب قط، لم يكتب، لم يكتب قط، لما يكتب، لم يكن يكتب، لم

 يبدأ بالكتابة، ل يكتب.. قبل أن يكتب، بعد أن يكتب، بعد أن ينتهي من الكتابة.. سوف

يكتب، سيكتب، لن يكتب، لن يكتب أبدًا..

 نعضم ل توجضد فضي العربيضة صضيغ جضاهزة لتعضبر عضن الزمنضة المركبضة مثضل اللغضة النكليزيضة

 كالتام أو المستمر أو التام المستمر في الزمنة كلها.. ولكن ذلك ليس عيبًا في العربية

 مطلقًا لن أساليب العربية تستطيع التعبير عن كل تلك الحالت.  والزمنة المركبة في

 النكليزية تنويعات على أحوال الفعل ول تحدد الزمن بالضبط؛ فالتام في الماضي يعني

 أنضه تضم فضي الماضضي فضي فضترة مضا والمسضتمر يعنضي اسضتمرار الفعضل فضي فضترة مضا فضي

 الماضي.. واستمرارية تأثير الفعل حتى الحاضر أو آثاره.. ل تعبر عن زمن الفعل إنما عن

حالته..

.23) ابن جني: اللمع في العربية - ص 13(

.379) الزمخشري: المفصل في صنعة العراب - ص 14(

 وهذا ما يؤكده معظم النحاة، فابن هشام في كتابه "شرح شذور الذهب في معرفة

 يقول: (والحرف في الصطلح ما دل على معنى في غيره).18كلم العرب" – ص 

 ، ثماني عشرة كلمة11 – ص 2) ذكر السيوطي في كتابه "الشباه والنظائر" - ج 15(

تأتي كأداة واسم وفعل! 

 ) هنضاك خلف بيضن النحضويين حضول مفهضوم الكلم والكلضم والجمضل.. وقضد تضم تبنضي16(

مصطلح الجملة وأهملت بقية المصطلحات.

.138 - ص 1) أبو البقاء العكبري: اللباب في علل البناء والعراب - ج 17(

 ) في النحو التقليدي المسند والمسند إليه عمدتان وما عداهما فضلة/ زيادة وهي18(

 منصضوبة دائمضًا إل إن سضبقت بضأداة جضر أو كضانت مضضافًا إليضه. فضالرفع للعمضد، والنصضب والجضر

  وقد ذكر مجمع اللغة العربية في مصر أن:للفضلت، والنصب أخو الجر كما قال النحاة.

 (كضل مضا ذكضر فضي الجملضة غيضر المسضند إليضه والمسضند فهضو تكملضة منصضوب علضى اختلف

علمات النصب، إل إذا كان مضافًا إليه أو مسبوقًا بحرف جر أو تابعًا من التوابع).

 إن الفضضلة تسضمية غيضر صضحيحة، فضالمفعول بضه مضع الفعضل المتعضدي ليضس فضضلة فهضو

 "، لو كانت60كالعمدة أيضًا.. وفي الية القرآنية: (ول تعثوا في الرض مفسدين) "البقرة 

 الحال "مفسضدين" فضضلة يمكضن حذفها لمضا اسضتقام المعنى فضي اليضة. وقضول ابضن هشام

 : (والمراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة ل ما235في كتابه "شرح قطر الندى" - ص 

 يصضح السضتغناء عنضه)، يحتضاج إلضى تصضويب فالفضضلة تعنضي الزيضادة عضن الركضان ولكضن مضا

 دامضت هنضاك حضالت ل يصضح السضتغناء عنهضا إذًا هضي أساسضية/ عمضدة وليسضت بفضضلة.
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 فهناك تناقض بين القول تمام الجملة والقول ل يستغنى عنها! لذلك مصطلح فضلة يثير

إشكالية وفي التحديث استخدم مصطلح التممات أو المتممات.

 .. تقسم الجملة إلى جملة497) عند ابن هشام في كتابه "مغني اللبيب" – ص 19(

 صضغرى وجملضة كضبرى: (الكضبرى هضي السضمية الضتي خبرهضا جملضة نحضو زيضد قضام أبضوه وزيضد

 أبضوه قضائم. والصضغرى هضي المبنيضة علضى المبتضدأ كالجملضة المخضبر بهضا فضي المثضالين).. (مضا

 فسرت به الجملة الكبرى هو مقتضى كلمهم وقد يقال كما تكون مصدرة بالمبتدأ تكون

مصدرة بالفعل نحو ظننت زيدًا يقوم أبوه).

 ) اختلف النحاة بتحديد المسند والمسند إليه وما تم تبنيه هو رأي سيبويه. راجع20(

.10 – ص 2كتاب "الشباه والنظائر في النحو" للسيوطي – ج 

) ضم المصدر المؤول إلى الجمل كما ذكر في المنهج.21(

) راجع بحث أساليب البيان التقليدية.22(

***
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الفصل الثاني:

الفعل

آ- أزمنة الفعل. 

- الفعل الماضي.1

 - الفعضل الحاضضر: الضدوات الضتي تضدخل علضى الفعضل الماضضي والحاضضر، الفعضل الحاضضر2

المعِلل.

 - الماضي3 ،الحاضر الشرطي- 2 - الفعل الحاضر المقترن بأداة،1- الفعل المستقبل: 3

 -2- الفعضل الحاضضر المقضترن بضأداة طلضب، 1- صضيغة الضمر: 5- الفعضل المعلضل. 4الشضرطي، 

فعل المر البسيط.

ب- إفراد الفعل مع الفاعل وتذكيره وتأنيثه.

ج- أنواع الفعل:

 - المعلوم والمجهول.4- اللزم والمتعدي، 3- المتصرف والجامد، 2- الصحيح والمعتل، 1

د- الفعال الخاصة: 

- ظن وأخواتها.3- كاد وأخواتها، 2- كان وأخواتها، 1

***

آ- أزمنة الفعل

 ذكضر فضي المنهضج أنضه تضم تعضديل مفهضوم المبنضي والمعضرب؛ فالحركضة ظضاهرة أو ل، ثابتضة أو

 متغيرة بحسب الموقع العرابي. والفعال في الزمنة الثلثة مبنية وإن تعددت حركاتها

لن تلك الحركات ثابتة عند تصريف الفعال مع الضمائر. 

- الفعل الماضي: 1

تعريفه: 

 الفعضل الماضضي (هضو الضدال علضى اقضتران حضدث بزمضان قبضل زمانضك) كمضا يقضول الزمخشضري

 ). ولكضن ذاك الحضدث/ المعنضى الضذي جضرى فضي الماضضي قبضل التكلضم أو قبضل1وغيضره (

النتهاء من الكلم غير محدد ومفتوح على الماضي المطلق!

 فهو كصيغة عامة كان قد تم وانتهى عندما لفظناه، والسياق وحده يحدده تمامًا..

علماته:

 كتبُت، كتبَت.. أو تاء التأنيث الساكنة: كتبْت.←قبوله تاء الضمير/ التاء المتحركة: كتب 

حركته:

) له ثلث حركات: الفتحة والضمة والسكون. 2الفعل الماضي (

):3(تصريفه 
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 )، "يمكن أن يضيف مريدو الحركات: ساكن"، ُت ضمير متصل4أنا كتْبُت: فعل ماضي (

).5"حركته الضمة" فاعل (

نحن كتْبنا:  فعل ماضي "ساكن"، نا ضمير متصل فاعل. 

أنت كتْبَت: فعل ماضي "ساكن"، َت: ضمير متصل فاعل.

أنت كتْبِت: فعل ماضي "ساكن"، ِت: ضمير متصل فاعل.

أنتما كتْبتما: فعل ماضي "ساكن"، ُتما: ضمير متصل فاعل.

).6أنتم كتبتم: فعل ماضي "ساكن"، ُتم: ضمير متصل فاعل (

هو كتَب: فعل ماضي "حركته الفتحة".

).7هي كتَبْت: فعل ماضي "حركته الفتحة"، والتاء الساكنة للتأنيث (

هما كتبا: فعل ماضي "حركته الفتحة"، واللف ضمير متصل فاعل.

).8هما كتبتا: فعل ماضي "حركته الفتحة"، وتا ضمير متصل فاعل (

): فعل ماضي "حركته الضمة"، والواو ضمير متصل فاعل.9هم كتبو (

 العراب المختصر ذاك يفي بالغرض فهو يجمع بين التحديد والحركة. فالمطلوب هو فهم

 الفعضل، وليضس التفنضن فضي إعضراب الحركضة الضتي ل قيمضة لهضا فضي الفعضال لنهضا ذات نمضط

 ثضابت. لكضن حركضة الضضمائر هامضة فالضضمة للمتكلضم، والفتحضة للمخضاطب المضذكر، والكسضرة

للمخاطبة المؤنثة: كتبُت، كتبَت، كتبِت. 

***

 تصريف بقية أنواع الفعل الصحيح في الماضي "المهموز والمضعف" مثل السالم إل أن

  مضدْدُت". وقضد وردت لهجضة بإضضافة يضاء قبضل←المضضعف يفضك تضضعيفه مضع الضضمائر: "مضّد 

 )،10الضضمير ودون فضك التضضعيف: مضّدْيت، وعضدها السضيوطي مضن البضدال فضي المضضعف (

 وهذه اللهجة الفصيحة هي الفضل لنها شائعة بين الناس. وقد كرهت العرب اجتماع

 المثضضال مكضضررة فقضضالوا بضضدًل مضضن ظللضضت ظلضضت وبضضدًل مضضن مسسضضت وأحسسضضت مسضضت

وأحست، فالميل للتخفيف أفضل.

تصريف المعتل:

 وعدت..←- المثال: يصرف كالصحيح: وعد 1

 - الجوف: "قال، باع" تحذف اللف "عين الفعل" مع ضمائر المتكلم والمخاطب: ُقلت،2

ِبعت.. وتبقى مع ضمائر الغائب: قال، قالت، قال..

 )، مضع الضضمائر: رميتُض، دنضوُت، رضضيُت.. فضي النحضو11- النضاقص: رمضى، دنضا، رضضي (3

 التقليدي تقلب اللف إلى أصلها فاللف المقصورة تقلب ياء واللف الممدودة تقلب واوًا،

والمنتهي بياء تبقى كما هي. 

ملحظات:
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 - تحذف اللف مع تاء التأنيث الساكنة، هي رَمت، دَنت.. وفي العراب ل نلتفت إلى1

المحذوف فنقول رَمْت، دَنْت: فعل ماض والتاء للتأنيث. 

 - تحضضذف الضضلف مضضع واو الجماعضضة: رمَوا، دنَوا، رضضُضوا.. وفضضي الضضعراب ل نلتفضضت إلضضى2

المحذوف. ويضم ما قبل الواو للمجانسة كما ورد في المنهج، فنقول رُموا، دُنوا، رُضوا.

 ونلحظ صيغة واحدة للمثنى الغائب وجمع الذكر الغائب: هما دَنَوا، هم دَنْوا، لكن اللفظ

 يختلف وكذلك العراب: هما دَنَوا فعل ماض حركته الفتحة والواو لم الفعل واللف ضمير

ْوا: فعضل مضاض ولم الفعضل محذوفضة والضواو ضضمير فاعضل، والضلف الفارقضة  فاعضل. وهضم دَن

ستحذف كما ذكرنا.

 دُنو.←وعند تحويل حركة ما قبل الواو للمجانسة يصير الوضع: هما دَنَوا، هم دُنوا 

 - المثضال النضاقص "اللفيضف المفضروق" مثضل: وفضى، يصضرف كالمثضال والنضاقص. والضجوف3

الناقص "اللفيف المقرون" عوى، يصرف كالناقص.  

***

- الفعل الحاضر: 2

 سضماه النحضاة مضضارعًا لمشضابهته السضم كمضا ذكرنضا سضابقًا، بينمضا المفضترض أن تضدل

 ). وهضو يشضتق مضن الماضضي بإضضافة حضرف فضي12التسضمية علضى حقيقتضه كزمضن حاضضر (

أوله من حروف (أ، ن، ي، ت). 

تعريفه:

 الحاضر يدل على حدث/ معنى يجري أثناء التكلم، فزمنه الوقت الحالي المفتوح على

المستقبل.

علماته:

). 13أن يقبل السين وسوف، ولن ولم وأخواتهما (

حركته:

الفعل الحاضر له ثلث حركات: الضمة والفتحة والكسرة.

):14(تصريفه 

).15أنا أكتُب: فعل حاضر، (ولمن يريد الحركة: حركته الضمة)، والفاعل أنا (

نحن نكتُب: فعل حاضر، "حركته الضمة"، والفاعل نحن.

أنَت تكتُب: فعل حاضر، "حركته الضمة"، والفاعل أنَت.

).16أنِت تكتبي: فعل حاضر، "حركته الكسرة"، والياء ضمير متصل فاعل (

أنتما تكتبا: فعل حاضر، "حركته الفتحة"، واللف ضمير متصل فاعل.

).17أنتم تكتبو: فعل حاضر، "حركته الضمة"، والواو ضمير متصل فاعل (

هو يكتُب: فعل حاضر، "حركته الضمة".

هي تكتُب: فعل حاضر، "حركته الضمة".

142

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



هما يكتبا: فعل حاضر، "حركته الفتحة"، واللف ضمير متصل فاعل.

هما تكتبا: فعل حاضر، "حركته الفتحة"، واللف ضمير متصل فاعل.

): فعل حاضر، "حركته الضمة"، والواو ضمير متصل فاعل.18هم يكتبو (

***

 تصضضريف بقيضضة أنضضواع الصضضحيح "المهمضضوز والمضضضعف" كالصضحيح السضضالم مضضع ملحظضضة أن

 المهموز المسند للمتكلم المفرد تجتمع فيه همزة الفعل وهمزة المتكلم فتصيران مدًا:

 آخذ. ويلغى فك المضعف إن سبق بلم أو ل الناهية: لم يمّد.. ←أخذ 

تصريف المعتل:

  يعضد. وتعمضم هضذه القاعضدة علضى المثضال كلضه أي←- المثضال: تحضذف فضاء الفعضل: وعضد 1

ل": والفعضال الضتي علضى غيضر ذاك الضوزن تحضول إليضه مثضل: وبضأ،  يصضير علضى وزن "فعضل يفِع

 وبد، وبر، وبش.. ويلغى مضموم العين في الماضي أو مكسورها وإن وردا ضمن تنويعات

).19الفعل كوَثق يِثق، وُثق يثق، وَحد يِحد، وُحد يحد، وِحد يحد.. (

 - الجوف: في النحو التقليدي أصل اللف قد يكون واوًا أو ياء، لذلك تقلب اللف إلى2

   يبيع. وقد←يقول، واليائي مثل: باع  ←أصلها في الحاضر. فالجوف الواوي مثل: قال 

 ينام. ←تبقى كما هي: نام 

وفي التحديث ل حل لصل اللف إل بتوحيدها كلها واويًا أو يائيًا كما جاء في المنهج. 

 - الناقص: وردت أفعال ناقصة أصل ألفها واو في لهجات أو ياء في لهجات أخرى، وهذا3

 يعنضي أن أصضل الضلف نفسضه فيضه اضضطراب، ويمكضن حضل الشضكالية بضدمجهما فضي حالضة

واحدة يائية أو واوية. 

  يضدنو.. فضإن كضانت← يرمضي، دنضا ←فضي النحضو التقليضدي تقلضب الضلف إلضى أصضلها: رمضى 

 يرضى.←منتهية بالياء في الصل تقلب ألفًا في الحاضر: رضي 

ملحظات:

 ): لم الفعل الصلية حذفت، والياء الموجودة20- أنِت ترِمي، تدِني، ترِضي/ ترَضي (1

هي ياء المؤنثة المخاطبة وهي ضمير فاعل. 

): لم الفعل حذفت، والواو ضمير فاعل. 21- أنتم ترموا، تدنوا، ترُضوا/ ترَضوا (2

- هم يرموا، يدنوا، يرضوا: لم الفعل حذفت، والواو ضمير فاعل.3

 - نلحضظ تشضابهًا بيضن صضيغتي الغضائب المثنضى والجمضع: همضا يضدُنَوا، هضم يضدُنْوا، وتشضابهًا4

بين صيغتي المخاطب المثنى والجمع: أنتما تدُنَوا، أنتم تدُنْوا..

 ولكضن اللفضظ يختلضف والصضل كضذلك؛ فضالواو مضع المثنضى لم الفعضل والضلف ضضمير الفاعضل،

لواو ضمير فاعل واللف فارقة وهي ستحذف كما ذكر  ولم الفعل مع الجمع محذوفة وا

 فيصير الوضع: هما يدنوا، هم يدنو، أنتما تدنوا، أنتم تدنو.. وصيغة الجمع تصير مشابهة

لصيغة المفرد لكن التمييز بينهما في السياق سهل.
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***

:)22(الدوات التي تدخل على الفعل الماضي والحاضر 

 تضدخل قضد علضى الفعضل الماضضي والحاضضر. فضإن دخلضت علضى الفعضل الماضضي فهضيقيد: 

 تفيضد التحقيضق أو تزيضده توقعضًا وتقريبضًا فالفعضل الماضضي كمضا يقضول الصضبان فضي حاشضيته:

 (زمضانه يحتمضل القضرب والبعضد، فضإذا دخلضت عليضه قضد تخصضص بضالقرب). وإن دخلضت علضى

 الحاضضر تجعلضه يفيضد التقريضب أو التكضثير أو التوقضع أو التحقيضق. وقضد اختلضف حضول التقريضب

والتحقيق مع الحاضر وهذا ليس بإشكالية لن السياق هو الساس في فهم الدللة.

 ): توصل بالفعل المنصرف، يقول ابن عقيل في شرحه لللفية: ("أن"23 (أْن الوصلية

 المصضدرية، وُتوصَضُل بالفعضل المنصضرف ماضضيًا مثضل "َعِجْبتُض ِمنْض َأنْض قَاَم َزيٌْد"، ومضضارعًا

نحو"َعِجْبُت ِمْن َأْن َيُقوَم َزْيٌد"، وأمرًا نحو "َأَشْرُت ِإَلْيِه ِبأْن ُقْم"..).

 والنحاة يسبكونها والفعل بمصدر، إل إن كان الفعل أمرًا لنها إذا سبكت والفعل بمصدر

 فات معنى المر المطلوب. ولم يرد في كلم العرب مثل: يعجبني أن قم. ويذكر الصبان

 فضي حاشضيته أنّض أنْض: (موصضول حرفضي إذ كضل موضضع تقضع فيضه كضذلك محتمضل لضن تكضون

).24تفسيرية أو زائدة، فالول نحو أرسلت إليه أن قم أو ل تقم).. (

 وتسضمى نضون العمضاد أيضضضًا وهضي تضدخل قبضضل يضاء المتكلضم مضضع الفعضضل نيون الوقايية:

المتصرف لسلمة اللفظ: أكرمني ويكرمني، أو الجامد نحو: عساني.. 

 وقضد اختلضف فضي سضبب وقايتهضا، قضال الشضموني فضي شضرحه لللفيضة: (مضذهب الجمهضور

 أنها إنما سميت نون الوقاية لنها تقي الفعل الكسر. وقال الناظم بل لنها تقي الفعل

 اللبضس فضي أكرمنضي فضي الضمر فلضول النضون للتبسضت يضاء المتكلضم بيضاء المخاطبضة، وأمضر

 المضذكر بضأمر المؤنثضة، ففعضل الضمر أحضق بهضا مضن غيضره، ثضم حمضل الماضضي والمضضارع علضى

المر). 

الفعل الحاضر المعِلل:

 )،25قد يستخدم معنى الفعل بمعزل عن زمنه وذلك في العلوم والتعريفات العلمية (

وفي الجمل المركبة التعليلية يتجرد الفعل الحاضر من الزمن..

 الجملضة التعليليضة تتكضون مضن جملضتين الثانيضة معِللضة للضولى وتتضألف مضن الفعضل الحاضضر

 ). والفعضل الحاضضر وإن كضان26وإحضدى أدوات التعليضل: لم التعليضل وكضي ولكضي وحضتى (

ترتيبه الزمني ضمنيًا بعد الفعل الول لكن الزمن فيه ليس هو المقصود.

 يقرأ حسان لتزداد ثقافته، فازدياد الثقافة والتعليل إما أن يكون مطلقًا كما في المثال:

 معلومة عامة ول تعني الحالية. أو يكون مقيدًا إن كان ترتيبه الزمني سينفذ بعد الفعل

الول مباشرة.

ل:   فضي المثضال: ذهضب خالضد إلضى الجامعضة ليتعلضم، دللضة الفعضل يتعلضمالماضيي المعَل

ليست في الحاضر، إنما هي تعليل للفعل الماضي ذهب.
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 يضضذهب حسضضن إلضضى المكتبضضة ليشضضتري كتابضضًا، الفعضضل فضضي المثضضال:الحاضيير المعلَل: 

 ليشضتري تعليضل للفعضل الحاضضر يضذهب، وهضو سضيجري فضي المسضتقبل بالنسضبة لضه، لكضن

الزمن ليس هو المقصود.

ل:   فضي المثضال: سضيذهب خالضد إلضى المكتبضة ليشضتري كتابضًا، فعضلالمسيتقبل المعَل

الذهاب سيجري في المستقبل، والتعليل ليس في الحاضر. 

***

- الفعل المستقبل:3

 بما أن تسمية أزمنة الفعال تطابق الزمن الحقيقي في التحديث، صار فعل المر جزءًا

من تشكيلت فعل المستقبل، وليس هو المقابل للماضي والحاضر. 

تعريفه:

 المستقبل يدل على حدث/ معنى سيجري بعد النتهاء من الكلم، وقد يكون مطلقًا أو

 محددًا. والسياق يوضح هل هضو مسضتقبل بالنسضبة للحاضضر، أو بالنسضبة للماضي، ففي

 فهنا الفعلن سأسافر وسأزور المثال: قال جمال سأسافر إلى مصر وسأزور الهرامات..

في المستقبل بالنسبة للماضي قال.. 

أنواعه:

- الفعل الحاضر المقترن بأداة: 1

 ). والسضضين للمسضضتقبل27 سيسضضافر، سضضوف يسضضافر (←- السضضين أو سضضوف: يسضضافر 

 القريضب وسضوف للتسضويف أي للمسضتقبل البعيضد كمضا يضرى البصضريون فهضم يضدعون اتسضاع

 زمضن المسضتقبل مضع سوف، بينما أنكضر الكوفيضة مضا قضالته البصضرية، ورأي الكوفيضة أصضح لضن

القرب أو التسويف مطلق ول يرتبط بقيد زمني، والسياق هو الذي يحدد ذلك.

 وتنفضرد سضوف عضن السضين بجضواز دخضول لم البتضداء عليهضا نحضو: (ولسضوف يعطيضك ربضك

".5فترضى) "الضحى 

 والداتان تستخدمان في الثبات. أما في النفي المطلق للمستقبل فتستخدم لن: لن

يكتب، لن أداة نفي مطلق للمستقبل، يكتب فعل حاضر حركته الضمة. 

- أن: أداة وصل واستقبال: نحب أن يتحرر الوطن.  

- الحاضر الشرطي (المستقبل بالنسبة للحاضر): 2

 أسضلوب الشضرط للمسضتقبل المطلضق باسضتخدام أدوات الشضرط إن وأخواتهضا: إن تضدرس

 تنجضح.. فالفعضل تضدرس فضي الحاضضر بينمضا الجضواب فضي المسضتقبل. وهنضاك أسضاليب أخضرى

للشرط ستأتي في بحث أساليب البيان التقليدية.

 - الماضي الشرطي (المستقبل بالنسبة للماضي):3
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 إذا الشضضرطية تحضضول معنضضى الماضضضي إلضضى المسضضتقبل: إذا درسضضت نجحضضت أو تنجضضح..

 والجضواب فضي المسضتقبل مضن حيضث المعنضى بالنسضبة لصضيغة الماضضي، لضن النجضاح يكضون

بعد الدراسة فهو مستقبل بالنسبة لها.

- الفعل المعِلل:4

 قلنا سابقًا بأن دللة الفعل المعِلل ترتيبها بعد الفعل المعَلل، وأن المقصود منه التعليل

 ل الزمن، ولكضن يبقى ضمنيًا ترتيبضه الزمنضي فضي المستقبل بالنسضبة للفعل المعَلل كما

 ذهب خالد إلى المكتبة كي يشتري كتابًا، فالشراء سيتم في المستقبل في المثال:

 بالنسضبة للضذهاب. ومثلضه الحاضضر المعلِل لفعضل فضي المسضتقبل: سضيذهب خالضد إلضى

المكتبة ليشتري كتابًا..

تتعلق بالمستقبل المطلق، ولها شكلن:- صيغة المر: 5

 - الفعل الحاضر المقترن بأداة طلب:1

 - ل الناهيضة: لطلضب المتنضاع عضن فعضل الشضيء/ أمضر النهضي بضدءًا مضن المسضتقبل القريضب

بعد إتمام الكلم وانتهاء بالمستقبل المطلق إن لم يحدده السياق: ل تهمل واجباتك. 

 - لم الضضمر: أداة لطلضضب القيضضام بالفعضضل بضضدءًا مضضن المسضضتقبل القريضضب بعضضد إتمضضام الكلم

).28وانتهاء بالمستقبل المطلق إن لم يحدده السياق: لتعطف على الصغير (

فعل المر البسيط: - 2

تعريفه:

 هضضو الضضذي يضضدل علضضى الطلضضب بنفسضضه مضضن المخضضاطب تحديضضدًا، دون القضضتران بأيضضة أداة

). 29مساعدة (

 علمته:

 يذكر النحاة إضافة لدللته على الطلب أن يقبل ياء المؤنثة المخاطبة، ولكن الياء وحدها

ل تكفي لن الحاضر تدخل عليه تلك الياء، لذلك تعريفه كاف للدللة عليه. 

حركته:

) والفتحة والضمة والكسرة. 31): السكون (30فعل المر له أربع حركات (

تصريفه:

).32أنت اكتْب: فعل أمر ساكن، والفاعل أنت (

أنِت اكتِبي: فعل أمر حركته الكسرة، والياء ضمير متصل فاعل.

أنتما اكتَبا: فعل أمر حركته الفتحة، واللف ضمير متصل فاعل.

).33أنتم اكتبو: فعل أمر حركته الضمة، والواو ضمير متصل فاعل (

***

 تصريف بقية أنواع الصحيح "المهموز والمضعف": المهموز الول تحذف همزته في المر:

). 34خذ، خذي، خذا، خذوا. والمهموز الوسط تبقى همزته:  اسأل.. (
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ّد، وهضو المتبضع فضي  المضضعف فضي لغضة الحجاز يفضك التضضعيف: امضدد، بينما تميضم تقضول: ُم

التحديث.

تصريف المعتل:

  عضد، عضدي، عضدا،←- المثضال: تحضذف فضاء الفعضل لضنه مشضتق مضن الحاضضر: وعضد يعضد 1

عدوا.

  قلْض، وتبقضى←- الضجوف: تحضذف عيضن الفعضل مضع المفضرد المضذكر المخضاطب: قضال يقضول 2

مع بقية الضمائر: قولي، قول، قولوا. ومثله الجوف اليائي: ِبْع، بيعي، بيعا، بيعوا.

 - الناقص: رمى، دنا، رضي: في القواعد التقليدية تحذف لم الفعل مع المفرد المذكر3

 المخضاطب: ارمِض، لكضن فضي التحضديث سضيبقى حضرف العلضة وسضيكون مضدًا ولينضًا لمجانسضة

الصحيح قبله له: ارمْي، ادنْو، ارضْى. 

 وتصضريف الفعضل مضع بقيضة الضضمائر كمضا هضو التصضريف السضابق: ارمضي، ارميضا، ارمضوا. ادنضو،

ادني، ادنوا، ادنوا.

ملحظات:

 - المعتل حركاته: السكون الظاهر للمفرد المذكر "كعْد وبْع وارمْي "دون حذف لمه"،1

ا، والضضمة مضع واو  والكسضرة مضع يضاء المؤنثضة المخاطبضة: ارِمي، والفتحضة مضع المثنضى: ارمَي

الجماعة: ارُموا..

 - ارمضي: صضيغة واحضدة للمضذكر والمضؤنث، لكضن اليضاء فضي المضذكر لم الكلمضة، أمضا فضي2

 المضؤنث فلم الكلمضة محذوفضة واليضاء هضي يضاء المؤنثضة المخاطبضة ضضمير الفاعضل. بينمضا ل

يوجد التباس في بقية أنواع الناقص: ارضى، ارضي. ادنو، ادني.

 - ادنَوا، ادُنْوا: تتشابه الصيغتان إملء في المثنى والجمع ولكنهما تختلفان في اللفظ3

 والصضل: فضالواو فضي المثنضى لم الفعضل والضلف ضضمير الفاعضل. وفضي الجمضع لم الفعضل

 محذوفة والواو هي واو الجماعة ضمير الفاعل. وعند حذف اللف الفارقة من واو الجماعة

 "ادنو" يصير شكلها مغايرًا لصيغة المثنى، ولكنها ستشبه صيغة المفرد المذكر "ادنو"؛

 إل أن الواو في المفرد أصلية "لم الفعل"، وفي الجمع لم الفعل محذوفة والواو هي واو

الجماعة ضمير الفاعل، والسياق يوضح الدللة.

- فعل الحاضر التعليلي يدخل على صيغة المر: ادرس لتنجح، كي تنجح..4

 وإذا حضذفت الضداة تصضير الجملضة أسضلوب شضرط كمضا سضيأتي فضي بحضث أسضاليب البيضان

التقليدية.

***

 إذًا الفعضل لضه الحركضات كلهضا مضن فتضح وضضم وكسضر، وسضكون (قطضع الحركضة) وهضي علضى

النحو التالي:
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 الفتحة: في الماضي مع المفرد الغائب والغائبة. والمثنى في الماضي والحاضر وصيغة

المر.

 الضضمة: مضع واو الجماعضة فضي الماضضي والحاضضر وصضيغة الضمر. وفضي الحاضضر مضع المتكلضم

 المفضضرد والجمضضع، والمخضضاطب المفضضرد المضضذكر والغضضائب المفضضرد المضضذكر والغائبضضة المفضضردة

المؤنثة. 

الكسرة: مع ياء المؤنثة المخاطبة في الحاضر وصيغة المر.

 السكون: في الماضي مع المتكلم المفرد والجمع، والمخاطب بكل صيغه. وفي صيغة

المر مع المفرد المذكر.

***
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ب- إفراد الفعل مع الفاعل وتذكيره وتأنيثه

- إفراد الفعل مع الفاعل:1

 يجضوز أن يبقضى الفعضل فضي صضيغة المفضرد إن جضاء قبضل الفاعضل: جضاء المناضضل مضن سضاحة

 المعركضة.. جضاء المناضضلن.. جضاء المناضضلون.. فضإن جضاء السضم قبلضه "وهضو الفاعضل عمليضًا"

يلحق الفعل ضمير يطابق الفاعل: المناضل جاء.. المناضلن جاءا.. المناضلون جاءوا..

 ويجضوز دخضول علمضة التثنيضة أو الجمضع علضى الفعضل إن تقضدم علضى الفاعضل، لضنه لهجضة

 ).35عربيضضة وهضضي شضضائعة فضضي اللهجضضة المحكيضضة وتسضضمى لهجضضة (أكلضضوني الضضبراغيث) (

 والمدرسة البصرية عدتها لهجة ضعيفة نتيجة القياس المتزمت، بينما المدرسة الكوفية

 تقبلتهضا. وهضي لهجضة فصضحى وسضليمة وقضد وردت آيضات قرآنيضة علضى نمطهضا: (وأسضروا

".. 71"، (ثم عموا وصموا كثير منهم) "المائدة 3النجوى الذين ظلموا) "النبياء 

 إذًا يجضوز القضول: يحبضان المثقفضان المطالعضة، يحبضون المثقفضون المطالعضة؛ فالضضمير فاعضل

 ). فالمهم36لسبقيته ويأتي السم الظاهر بدًل كموضح للضمير المبهم وهو الفضل (

هنا فهم العلقة بين الضمير والسم الظاهر في الجملة.

ملحظة:

 ، أن يقال: الجيش جيش الذي ل مفرد له من لفظه مثلجمعالاسم أجاز النحاة في 

 ى. ولكن في التحديث يجبلمعنلمراعاة وبالجمع  مراعاة للفظ فبالفراد جاء، أو جاؤوا،

الفراد.

- تذكير الفعل وتأنيثه:2

 ادعضى بعضض النحضاة أن الفعضال مضذكرة بحسضب مصضادرها، والصضحيح أل توصضف بالتضذكير

 والتضأنيث فضذاك خضاص بالسضماء. ولكضن تلحضق الفعضل علمضة التضذكير أو التضأنيث إن كضان

 الفاعل مذكرًا حقيقيًا أو مؤنثًا حقيقيًا: لعب توفيق بكرة القدم، ولعبت وفاء بكرة الطاولة.

). ويعامل اسم الجمع معاملة المفرد.37وتلغى حالت جواز تذكير الفعل وتأنيثه (

 أما المضذكر والمضؤنث المجازيان فهمضا حياديان، وقضد أجاز ابضن كيسضان وهضو مضن المدرسضة

 البغدادية تذكير الفعل بعد المؤنث المجازي: الشمس طلع أو طلعت. وذكر سيبويه عن

بعض العرب: قال فلنة..

 فالمجازي حيادي الجنس، وهناك كثير من السماء الحيادية قد اختلفت اللهجات في

تذكيرها أو تأنيثها أو جواز المرين. 

 لضضذلك تضضترك حريضضة تضضذكير الفعضضل أو تضضأنيثه مضضع الفاعضضل المجضضازي للتسضضهيل، ولكضضن مضضع

 المؤنثضات المجازيضة الضتي تحمضل علمضة التضأنيث وهضي التضاء المربوطضة أو الضلف أو الهمضزة

الزائدة، تدخل علمة التأنيث على الفعل: اهتزت الشجرة أمام الرياح العاتية.   

***
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ج- أنواع الفعل

 - المعلوم والمجهول.4- اللزم والمتعدي، 3- الجامد والمتصرف، 2- الصحيح والمعتل، 1

***

- الصحيح والمعتل:1

يقسم الفعل إلى صحيح ومعتل:

 الصحيح:

تخلو حروفه الصلية من حرف العلة (ا، ى، و، ي)، وهو يقسم إلى:

- السالم: يخلو من الهمز والتضعيف: كتب، ذهب..1

). 38- المهموز: أحد حروفه الصلية همزة: أخذ، سأل، قرأ (2

- المضعف: ما كانت عينه ولمه من جنس واحد "حرفه الخير مكرر": مّد، هّز.. 3

ملحظة:

 تلغضى تسضمية الربضاعي المضضعف مثضل زلضزل لضنه ل يضترتب عليهضا وضضع خضاص، وتبقضى

تسمية الرباعي المجرد فقط: بعثر، زلزل. 

المعتل: 

أحد حروفه الصلية حرف علة (ا، ى، و، ي) ويقسم إلى:

- المثال: ويكون حرف العلة في أوله: وعد..1

- الجوف: ويكون حرف العلة في وسطه: باع، قال..2

- الناقص: ويكون حرف العلة في آخره: دنا، رمى..3

- الجوف الناقص (تلغى تسمية اللفيف المقرون): وفيه حرفا العلة متجاوران: طوى..4

- المثال الناقص (تلغى تسمية اللفيف المفروق): وفيه حرفا العلة متباعدان: وفى.. 5

ملحظة:

 حرفضضا العلضضة "و، ي"، إن جانسضضهما مضضا قبلهمضضا فهمضضا حرفضضا علضضة وليضضن ومضضد. فضضإن لضضم

يجانسهما فهما حرفا علة ولين، فإن تحركا فهما حرفا علة فقط.

أما اللف اللينة فهي دائمًا حرف علة ولين ومد. 

***

- المتصرف والجامد:2

 الفعل المتصرف:

ينقسم إلى تام التصرف وناقص التصرف.

 التام التصرف تأتي منه صيغ الماضي والحاضر والمر البسيط والمشتقات: كتب، يكتب،

اكتب، كاتب، مكتوب، مكتب..

الناقص التصرف تأتي منه صيغتان فقط:
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 - قسضم يضأتي منضه الماضضي والحاضضر: مضا زال ومضا يضزال، مضا انفضك ومضا ينفضك، مضا برح ومضا1

يبرح، كاد ويكاد، أوشك ويوشك.

). 39- وقسم يأتي منه الحاضر والمر: يدع ودْع، يذر وذْر (2

 الفعل الجامد:

 ل يتصضرف فضي الزمنضة كلهضا، وهضو يلزم صضيغة الماضضي أو الحاضضر أو الضمر البسضيط. ول

.. زمنبالدللته ترتبط 

  وفضي التحضديث ألحقضت بالجامضد أسضماء الفعضال كهيهضات وتعضال وصضه.. كمضا ذكضر فضي

المنهج، وكذلك إياك التي نقلت من بحث التحذير. 

تصريفه مع الضمائر:

 - قسم2- قسم يتصرف مع ضمائر الفاعل كلها، 1 يقسم الفعل الجامد إلى قسمين: 

يحافظ على صيغة واحدة فل يتصرف مع الضمائر. 

 ومضن الجامضد مضا تضدخل عليضه ضضمائر المفعضول بضه كفعضل التعجضب وهضب وهضات، أو تنضوب

ضمائر النصب عن الرفع كما في عسى..

أقسامه:

- أفعال ملزمة للماضي:1

- متصرفة مع ضمائر الفاعل: عسى، ليس، ما دام، أفعال الشروع.. 

 - غيضر متصضرفة مضع ضضمائر الفاعضل: نعضم وبئس، حبضذا ول حبضذا، فعضل التعجضب، هيهضات

 )، كضثر مضا،41)، قلّض أو قلمضا، طضال أو طالمضا (40بمعنضى بعضد، شضتان بمعنضى افضترق، فقطْض (

شّد ما.. 

وقلما وطالما تدخلن على الفعل: قلما يفعل العاقل السوء.. 

- أفعال ملزمة للحاضر:2

 صيغتها ثابتة ل تتصرف مع ضمائر الفاعل: آه "بمعنى أتوجع"، أف "بمعنى أتضجر"، وي

"بمعنى أتعجب"..

- أفعال ملزمة للمر: 3

، إيضاك "بمعنضىبمعنضى احسِضب"هضب - متصضرفة مضع ضضمائر الفاعضل:   "، هضاِت، تعضاَل، هلّم

احذر".

- غير متصرفة مع ضمائر الفاعل: آمين "بمعنى استجب"، صْه "بمعنى اسكت".. 

***

- اللزم والمتعدي:3

 الفعل اللزم:

 هضو الضذي ل يحتضاج إلضى مفعضول بضه لتمضام المعنضى كقضام محمضود. ولكضن قضد يحتضاج إلضى

 الظضرف أو المفعضول بضه غيضر المباشضر "الجضار والمجضرور" لتمضام المعنضى: خضرج الفلح إلضى
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 حقلضه. وقضد ذكضر النحضاة أن الفعضل اللزم هضو الضذي يتعضدى بغيضره فيصضل إلضى المفعضول بضه

).42بواسطة حرف الجر فهو مفعول غير صريح.. (

وقد ذكر النحاة بعض دلئل الفعل اللزم، منها:

 - دللته على لون أو حلية أو وزن فُعل وهو ما دل على سجية/ طبيعة نحو: "َشُرَف،

 وَكُرَم، وَظُرَف وَنَهَم". أو دل على نظافة "َطُهَر الثوُب وَنُظَف". أو على دنس "دنس الثوُب

َوَوسَخ". أو دّل على عرض "َمِرَض زيد، واحمّر".. 

- كل فعل على وزن اْفَعَلّل نحو: "اقَشعّر واطمأن". 

 - إن كضان مطاوعضًا لمضا تعضّدى إلضى مفعضول واحضد نحضو: مضددُت الحديضَد فامتضّد، ودحرجتُض

 البرميضل فتضدحرج. أو علضى وزن اسضتفعل إن دل علضى التحضول كاسضتحجر، وانفعضل إن كضان

للمطاوعة كسرته فانكسر.. 

الفعل المتعدي:

 هضو الضذي يحتضاج إلضى مفعضول بضه لتمضام المعنضى: اشضترى بلل مروحضًة.. وقضد ينصضب

 المتعدي مفعوًل صريحًا وآخر غير صريح، أي مباشر وغير مباشر: أخذ علء الصحيفة من

عماد.

تعدية اللزم: 

يمكن تحويل اللزم إلى متعد بإحدى الطرق التالية: 

 ←- التضضعيف: كضرم 3 جالسضته، ←- ألضف المفاعلضة: جلضس 2 أكضرم، ←- بضالهمزة: كضرم 1

 استخرج. ←- صوغه على استفعل للطلب: خرج 4كّرمته، 

).43والتعدية بالهمزة والتضعيف قياسية في اللزم والمتعدي إلى واحد (

حل إشكالية اللزم والمتعدي:

 في القواعد التقليدية ل يوجد مقياس حاسم لتمييز اللزم من المتعدي سوى العودة

إلى المعجم، ولكن ذلك لم يمنع النحاة من ذكر بعض المقاييس منها:

 أن يتصل بالفعل ضمير الهاء العائد على غير المصدر، وهو مفعول به نحو: الباُب أغلقته!

 ولكضن أنضى للعربضي أمضام الفعضل أن يعضرف كضون الجملضة مستسضاغة أو ل فيمضا لضو قضال:

الحديقة مررتها؟ 

 ولبضن السضراج رأي ولكنضه ليضس سضليمًا، وهضو أن الفعضل إذا كضان يتعلضق بالضذات دون تضأثير

)! 44على الخارج فهو لزم، أما إذا كان للفعل تأثير خارج إطار الذات فهو متعد (

 وقضد ورد فضي النحضو التقليضدي مضا ييسضر إشضكالية اللزم والمتعضدي كقاعضدة حضذف حضرف

الجر توسعًا، والتضمين، ورخصة تحويل حركة العين عند الكوفيين..

 - وردت أفعضال كضثيرة لزمضة ومتعديضة كجضبر: جضبرت يضده وجبرتهضا وعمضر المنضزل وعمرتضه1

 وسار الدابة وسرتها وعاب وعبته، ودان الرجل ودنته ومنه اشتق اسم المفعول مديون

في لهجة تميم كما ذكر السيوطي في كتابه "الشباه والنظائر".
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 - ذكرت كتب النحو أفعاًل تتعدى بنفسها أو بحرف الجر مثل نصح وشكر وكال ووزن..2

شكرت زيدًا وشكرت له.. وهي سماعية ل يقاس عليها في النحو التقليدي! 

 - ذكضرت الكتضب أيضضًا نوعضًا مضن الفعضال يتعضدى لثنيضن، أو أحضدهما مفعضول بضه مباشضر3

والخر غير مباشر بواسطة حرف الجر نحو: اختار، استغفر، أمر، سّمى، كّنى، دعا..

 - ورد حذف حرف الجر توسعًا (النصب على نزع الخافض)، فيصير الفعل اللزم متعديًا4

بعد حذف حرف الجر المرافق له وهو قياسي عند بعض النحاة.. 

 فقد ذكرت كتب التراث بعض الفعال اللزمة متعدية مثل: "دخلُت البيَت، وسكنُت الّداَر،

 وذهبُت الشأَم"، وقال النحاة إن الكلمات المنصوبة: البيت، الدار، الشام ليست منصوبًة

 على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به. والخفش الوسط أعرب

 الضدار فضي قضوله دخلضت الضداَر: مفعضوًل بضه، وعضّد الفعضل متعضديًا، بينمضا سضيبويه أعضرب الضدار

منصوبة على الظرفية. 

 في التحديث سنستفيد من مرونة هذه القاعدة للتساهل في قضية اللزم والمتعدي.

 فقضد ألغيضت تسضمية النصضب علضى نضزع الخضافض لنهضا تابعضة لمفهضوم الضعراب المحلضي،

 وسيكون المفعول حقيقيًا. قال ابن عقيل في شرحه لللفية: ( الفعل اللزم يصُل إلى

 مفعضوله بحرف جضر نحو: "مررتُض بزيٍد"، وقد يحذف حرف الجر فيصُل إلضى مفعضوله بنفسضِه

نحو: "مررت زيدًا"، قال الشاعر:

تُمّروَن الدياَر ولم َتُعوُجوا    كلُمُكُم َعَلّي إذًا َحَراُم.

 أي: تمّروَن بالديار، ومذهُب الجمهور أنه ل ينقاس َحْذُف حرِف الجّر مع غير "أّن وَأْن" بل

 ُيقَتصُر فيه على السماع، وذهب أبو الحسن علّي بن سليمان البغدادي وهو الخفش

 الصغير إلى أنه يجوز الحذُف مع غيرهما قياسًا، بشرط تَعّيِن الحرف، ومكان الحذف، نحو:

"بريُت القلَم بالسكين" فيجوز عنده حذف الباء، فتقول: "بريُت القَلَم السكين").

 وليضس ضضروريًا التقيضد بضأداة الجضر المقضررة نحويضًا لمرافقضة الفعضل اللزم إذ يمكضن أن يحمضل

 )، ففضي اليضة القرآنيضة:45معنضى الفعضل معنضى فعضل آخضر، فيأخضذ أداة الجضر الملزمضة لضه (

 "، حمضل الفعضل يخضالفون وهضو متعضد "والصضل63(فليحضذر الضذين يخضالفون عضن أمضره) "النضور 

 يخلفضضون"، علضضى معنضضى يخرجضضون عضضن أمضضره. وأيضضضًا: (وإذا قضضرئ القضضرآن فاسضضتمعوا لضضه)

"، حمل الفعل فاستمعوا على معنى أنصتوا له.204"العراف 

 - التضضمين: (إلحضاق معنضى فعضل مضا بمعنضى فعضل آخضر فيعطضى حكمضه فضي التعضدي5

 واللضزوم، لكضن بشضرط أن يكضون بيضن الفعليضن تناسضب وأل يقضع اللبضس، وأن يكضون الوضضع

 ملئمضًا للضذوق العربضي كمضا فضي اليضة "سضمع ال ضلمضن حمضده" فسضمع متعضد لكنضه تضضمن

 )، وذكر السيوطي أنه يقاس عليه لكثرة46معنى استجاب فصار لزمًا وأخذ حرف جر..) (

).47ما سمع منه (
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 إذًا مضن خلل النقضاط الخمضس ول سضيما قاعضدتي (حضذف حضرف الجضر والتضضمين) يمكضن

 التسضاهل فضي أمضر التعديضة واللضزوم.. فضإن ُنصضب السضم بعضد الفعضل فالفعضل متعضد وإن لضم

ينصب فالفعل لزم!

***

 والمتعضدي قضد يأخضذ مفعضوًل واحضدًا وهضو الضكثر فضي الفعضال المتعديضة، وقضد يأخضذ مفعضولين

).48وهي أفعال معدودة (

الفعال التي تأخذ مفعولين، أو مفعوًل مباشرًا والخر غير مباشر مسبوقًا بأداة الجر: 

 أعطى، منح، كسا، ألبس، وهب، كّنى، سّمى، استغفر، اختار، زّوج، دعا، كال، وزن،

 زاد، بخس، أذاق، غشي، سام، بدل، أحّل، وعد، سقى، آتى، خلق، أسكن، خّول.. :

 أعطى خالٌد محمدًا كتابًا أو يمكن القول: أعطى خالد الكتاَب لمحمٍد، وهو أسلوب شائع

 ومستسضاغ ول يخضرج عضن العربيضة.. ويمكضن تقضديم أحضد المفعضولين علضى الضخر إن لضم يقضع

التباس.

 وقضد أضضيفت إلضى هضذا القسضم المجموعضة الضتي يقضول النحضاة عنهضا بأنهضا تنصضب ثلثضة

 مفاعيل وهي: "ُأرى، أعلم، أنبأ، نّبأ، أخبر، خّبر، حّدث.."، فالمفعول الثالث في التحديث

).  49يعرب حاًل: أنبأ زعيُم المقاومِة الشعَب النتصاَر سهًل.. (

***

- المعلوم والمجهول:4

 الجملضة الفعليضة تتضألف مضن الفعضل والفاعضل، والفعضل المعلضوم هضو الضذي نعضرف فضاعله:

انتصرت المقاومة على جيش الصهاينة. 

 أما الفعل المجهول فهو الذي ل نعرف فاعله لسبب ما كالجهل به أو لتجاهله.. وحذف

 الفاعل يقتضي أل نجعل له خليفة ينوب عنه، فمع الفعل المجهول وحتى تتحقق فائدة

 حضذف الفاعضل، يجضب أن يبقضى الفعضل بل فاعضل ول نضائب فاعضل: سُضرق الضبيَت؛ ففاعضل

 السضرقة محضذوف لضنه مجهضول (س)، ويبقضى "الضبيَت" مفعضوًل بضه وقضع عليضه فعضل الفاعضل

 المجهضول، وهنضا يبقضى مضدلول الفاعضل المجهضول مضاثًل أمامنضا، ول يضضيع الهضدف مضن حضذف

 الفاعضل. ولضن تسضقط أركضان الجملضة بغيضاب ركضن مصضطنع جعلضه النحضو التقليضدي نائبضًا عضن

 ). فلمضاذا النضائب مضا دام السضلوب يتطلضب تغييضب أي ذكضر للفاعضل؟! وكيضف50المحضذوف (

 يتحضول مضن وقضع عليضه الفعضل/ الفضضلة عنضد النحضاة، ليصضير بمرتبضة العمضدة الفاعضل ويأخضذ

 حركتضه؟ ألضم يقضل النحضاة بضأن الفاعضل مرفضوع لرفعتضه وأهميتضه، ولكضن فضي البنضاء للمجهضول

رفعوا مكانة المفعول به/ الفضلة، فاحتل مكانة الفاعل وصار بمرتبته! 

 فليبضق فاعضل الفعضل المجهضول محضذوفًا دون أن ينضوب عنضه أحضد، وهضذا يعنضي عضدم تحضول

 المفعول به إلى الرفع وثبوته دائمًا على النصب. وإلغاء من ينوب عن ذاك المجهول يبقي

البناء أقوى، ويحد من تغيير الحركة. 
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 ولضو قلنضا: الضبيُت سُضرق، يصضير الضبيت مبتضدأ، لضن السضم إن تقضدم علضى الفعضل مبتضدأ،

وُسرق فعل مجهول وفاعله محذوف، والجملة خبر.

غ/ بناء الفعل للمجهول: صو

 تحويضل الفعضل المعلضوم (الماضضي والحاضضر) إلضى المجهضول يلحقضه تغييضر فضي بنيتضه، أمضا

صيغة فعل المر البسيط فل تصاغ للمجهول.

غ الفعل الماضي للمجهول: صو

 - الفعل الصحيح يكون بكسر ما قبل آخره إن لم يكن مكسورًا وبضم كل متحرك قبله:1

  ُاسُتخِرج.. والمضعف ل يظهر← ُاعُتِمد، استخرج ← ُأكِرم، اعتمد ← ُكِتَب، أكرم ←َكَتب 

 ُمّد.←الكسر عليه: َمّد 

 ُتُقّدم.←- المبدوء بتاء يضم الحرف الثاني مع الول ويكسر ما قبل الخر: تقّدم 2

 ِقيل.← ِبيع، قال ←- الجوف الثلثي تقلب ألفه ياء ويكسر ما قبلها: باع 3

ي،←- النضاقص تقلضب ألفضه يضاء ويكسضر مضا قبلهضا ويضضم كضل متحضرك قبلهمضا: رمضى 4   ُرِم

 ُاشُتِري...←اشترى 

 - الفعضل الربضاعي والخماسضي المعتلن بالضلف، إذا بضدءا بهمضزة تضضم همزتهمضا، وتقلضب5

 ُاقِتيد..← ُأِميل، اقتاد ←ألفهما ياء، ويكسر ما قبلها: أمال 

 فإذا لم يبدءا بهمزة وثانيهما حرف علة، تقلب اللف واوًا ويضم ما قبلها، ويكسر ما قبل

 ُضوِرب..← ُقوِتل، ضارب ←الخر: قاتل 

 -  الخماسضي الضذي ثضالثه حضرف علضة ومبضدوء بالتضاء، تقلضب ألفضه واوًا ويضضم الحضرف الضول6

 ُتُجوِهل.←والثاني ويكسر ما قبل آخره: تجاهل 

 - السداسضي المعتضل بالضلف والمبدوء بهمضزة، تقلضب الضلف ياء ويكسضر مضا قبلهضا، ويضضم7

 ُاسُتِقيل.. ←كل متحرك قبلهما: استقال 

صوغ الفعل الحاضر للمجهول: 

 ُيكَتب..←- الصحيح يكون بضم أوله وفتح ما قبل آخره إن لم يكن مفتوحًا: يكتب 1

 - المعتضل الوسضط أو الضخر بضالواو أو اليضاء، تقلضب واوه أو يضاؤه ألفضًا ويفتضح مضا قبلهضا ويضضم2

 يستقال..← ُيرمى، يستقيل ← ُيباع،  يرمي ← ُيقال،  يبيع ←الحرف الول: يقول 

 ُيقاَتل..←- المعتل الوسط باللف تبقى اللف كما هي مع فتح ما قبل آخره: ُيقاِتل 3

:ملحظات

 - في النحو التقليدي أفعال معلومة شاذة صيغتها تشبه المجهول مثل: ُزِكم، ُدِهش،1

 ُشده، ُشغف، ُأولع، ُاشتهر، ُأغرم، ُعني، ُاستشهد، ُتوفي، ُجن.. وفي التحديث تخصص

 للمجهضول، أمضا المعلضوم منهضضا فيتضضم بتعضديل حركضضة بنيضة الكلمضضة مثضضل: َدهِش، ِاشضضَتهر،

ِاسَتشهد.. 

- الفعال الجامدة والناقصة/ الخاصة ل تبنى للمجهول.2
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 - يمكضن اسضتخدام الحاضضر المجهضول فضي معنضى المطاوعضة كمضا أقضر ذلضك مجمضع اللغضة3

العربية في مصر: ُيقاَوم بمعنى إمكانية المقاومة.

***

156

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



د- الفعال الخاصة

 ذكضر فضي المنهضج أنضه تضم إلغضاء العمضل التقليضدي لكضان وأخواتهضا، وكضاد وأخواتهضا، وظضن

 وأخواتهضا، وصضارت أفعضاًل خاصضة لضن لهضا خصوصضية تميزهضا عضن الفعضال العاديضة فهضي ل

 توصضف بضاللزوم أو التعضدي - عضدا ظضن وأخواتهضا- ولكنهضا ل تكتفضي بفاعلهضا بضل تحتضاج إلضى

 تتمة كالحال، أو جملة أو شبه جملة ليتم المعنى. أما ظن وأخواتها فهي تشبه الفعال

 المتعدية إذ يمكن أن تأخذ مفعوًل واحدًا، ولكن المعنى ل يتم بذاك المفعول فهي تحتاج

أيضًا إلى شبه جملة أو جملة أو اسم ليتم المعنى. 

- كان وأخواتها: 1

تقسم كان وأخواتها من حيث التصريف إلى:

- تامة التصرف: كان، أصبح، أمسى، أضحى، صار، ظّل، بات.1

- ناقصة التصرف ويأتي منها الماضي والحاضر: ما زال، ما انفك، ما فتئ، ما برح. 2

).51- جامدة التصرف: ما دام، ليس (3

معاني كان وأخواتها:

دمجت معاني هذه الفعال "التامة والناقصة" نتيجة إلغاء عملها التقليدي.

 معنضى كضان اتصاف فاعلهضا بمعنى الحضال دون ارتباط بالزمن. ومعنضى ظلّض اتصاف فاعلهضا

 بمعنى الحال نهارًا أو بمعنى الستمرار. ومعنى بات اتصاف فاعلها بمعنى الحال ليًل أو

 عند النزول ليًل. ومعنى َأضحى اتصاف فاعلها بمعنى الحال في الضحى أو عند الدخول

 في الضحى. ومعنى َأصبح اتصاف فاعلها بمعنى الحال في الصباح أو عند الدخول في

 الصضباح. ومعنضى أمسضى اتصضاف فاعلهضا بمعنضى الحضال فضي المسضاء أو عنضد الضدخول فضي

المساء. 

وقد تخرج تلك الفعال عن معانيها فتأخذ كلها معنى صار، والسياق يوضح دللتها.

 ومعنضى صضار يفيضد التحضول مضن صضفة إلضى صضفة. ومعنضى ليضس يفيضد نفضي الحضال بشضكل

 يفيضضد السضضتمرارية؛ يقضضول أبضضو مطلضضق إل إن قيضضد بزمضضن. ومعنضضى زال وبِرح وفضضتئ وانفضضك

 القاسضم الزجضاجي: (مضا انفضك ومضا فضتئ ومضا برح معنضاهن القبضال علضى الشضيء وملزمتضه

).52وترك النفصال منه) (

ملحظات:

  لضم يكُض. وبمضا أن  عمضل←- ارتبضط حضذف نضون يكضون بلضم الجازمضة للتخفيضف: لضم يكنْض 1

الدوات ألغي تبقى الصيغة لسلستها كلهجة. 

 - زال، انفك، فتئ، برح: يجب أن تسبق بنفي مثل ما أو ل.. ودام تسبق بما الوصلية،2

 وتلغضى تسضميتها المصضدرية الزمانيضة، فقضد قضال النحضاة عضن اليضة القرآنيضة (مضا دمضت حيضًا)
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 "، الصل مدة دوامي حيًا فحذف الظرف وحلت ما وصلتها مكانه. وهذا تكلف ل31"مريم 

داعي له فديمومة الزمن واضحة من معنى الفعل، ولسنا مضطرين لسد أي فراغ.

 - هنضاك أفعضال تشضبه صضار فضي المعنضى والعمضل مثضل: آض ورجضع وعضاد واسضتحال وارتضد3

 وتحضول.. ول ضضير فضي وجضود عشضرات الفعضال المرادفضة أو المشضابهة لكضل مجموعضة كضان

وليس ضروريًا معرفتها، لن بنية العراب تغيرت. 

 )، ولكن53- قضية التقديم والتأخير: هناك خلفات بين النحاة حول التقديم والتأخير (4

 في التحديث ل توجد أية شروط فالمهم هو وضوح المعنى وسلمته وسلسة الصياغة.

 ومضضع أن تسلسضضل الضضتركيب أسضضلم إن كضضان ضضضمن القاعضضدة العامضضة: الفعضضل فالفاعضضل ثضضم

التتمات، إل أن السلوب قد يتطلب تنويع بنية التركيب. 

 - يجضوز اتصضال ضضمير النصضب بكضان وأخواتهضا ولكضن الفصضل أسضلس فضي اللفضظ، قضال ابضن5

 عقيل في شرحه لللفية: ("في ُكْنُتُه اْلُخْلُف اْنَتَمى" إل أنه إذا كان خبر "كان" وأخواتها

 ضميرًا، فإنه َيجوز اتصاُله وانفصاُله، واْخُتِلَف في المختار منهما؛ فاختار المصنف التصاَل،

 نحضضو: ُكْنُتهضُض، واختضضار سضيبويه النفصضضال، نحضو: كنتضُض إيضاه، "تقضضول؛ الصضضديق ُكْنُتهضُض، وكنتضُض

إّياه"..).

 - تَُزاد البضاء كضثيرًا بعضد ليضس وتفيضد التأكيضد، ففضي اليضة القرآنيضة: (أليضس ال ضبضأحكم6

 "، أفادت الباء التأكيد.. وبما أن العراب في التحديث على الظاهر بل8الحاكمين) "التين 

 تقدير أو تأويل أو محلية، فل نقول الباء حرف جر زائد، وأحكم مجرور لفظًا في محل.. بل

 نقول حرف جر أصلي ومجرور حقيقي.. فيصير لدينا فعل وفاعل وشبه جملة، والمعنى

واضح.

 - فضي النحضو التقليضدي زيضدت كضان فضي التعجضب: مضا كضان أحسضن زيضدًا، وذكضر الفضراء أنضه7

يمكن زيادة كل أخوات كان. 

 وفضي التحضديث يلغضى هضذا الضتركيب، لضن صضيغة التعجضب كاملضة فضي التعضبير ول تحتضاج

لقحام كان للتوكيد وغيره. 

***

- كاد وأخواتها:2

  تحتضاج إلضى فعضل حاضضر بعضدها ليتمضم المعنضى: كضادت الشضمس،)54هضي أفعضال خاصضة (

 تغضرب؛ فالشضمس فاعضل كضادت، والفعضل تغضرب تمضم معنضى الجملضة ول نحتضاج إلضى إعضراب

). 55الجمل، أو المصدر المؤول إن اقترن الحاضر بها (

وتقسم كاد وأخواتها إلى:

 - فعل المقاربضة: ويفيضدان اقضتراب وقضوع الفعضل وهمضا فعلن ناقصضا التصضرف يضأتي منهمضا1

الماضي والحاضر فقط: كاد يكاد، أوشك يوشك..

وهناك عدة أشكال لتركيب الجملة معهما: 

158

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 كضادت الشمسُض تشضرق، كضادت الشمسُض أن تشضرق، كضادت تشضرق الشمسُض، كضادت أن

تشرق الشمُس.. 

 تحليل جملة كادت تشرق الشمُس: كادت فعل ماض، وتشرق فعل حاضر، والشمس

). 56فاعل مشترك للفعلين كادت وتشرق، ول داعي للتقديرات (

 وكضادت أن تشضرق الشضمس: الشضمس فاعل مشضترك للفعليضن كادت وتشضرق، والجملضة

الوصلية أن وما بعدها تممت معنى الجملة.  

 - أفعال الشروع: جامدة تأتي في الزمن الماضي فقط، ول يقصد بها الزمن الحقيقي2

 ): بدأت الزهار57لنها تفيد المعنى المجرد للبدء وهي: شرع، أنشأ، أخذ، بدأ، ابتدأ.. (

تتفتح. 

 ). وهنضاك خلف حضول تصضرفه مضع الضضمائر58- فعضل الرجضاء: يفيضد التمنضي وهضو عسضى (3

 وحول كونه فعًل أو أداة؛ قال ابن عقيل في شرحه لللفية: (فتقول على لغة تميم: هند

 َعَسْت أن تقوم، والزيدان َعَسَيا أن يقوما، والزيدون َعَسْوا أن يقوموا، والهندان عستا أن

 تقومضضا، والهنضضدات َعسضَضْيَن أن َيُقْمنضَض. وتقضضول علضضى لغضضة الحجضضاز: هنضضد عسضضى أن تقضضوم،

 والزيضضدان عسضضى أن يقومضضا، والزيضضدون عسضضى أن يقومضضوا، والهنضضدان عسضضى أن تقومضضا

 والهنضداُت َعسَضى أن َيُقْمنَض). وجضاء فضي حاشضية الخضضري: (زاد الموضضح عسضى فضي لغضة

 حمًل علضضى لعضضل لكونهضضا بمعناهضضا، وإنمضضا يكضضون اسضضمها ضضضمير نصضضب متصضضًل: عسضضاك).

 والكوفيضون عضدوه بمعنضى لعضل، قضال ابضن هشضام: (وأمضا عسضى فضذهب الكوفيضون إلضى أنهضا

 ).59حرف ترج بمنزلة لعل وتبعهم على ذلك ابن السراج) لكن ابن هشام تبنى فعليته (

 وقد تم تبني فعليته بناء على لهجة تميم وهو فعل جامد يتصرف مع ضمائرالفاعل كلها

 فضي الزمضن الماضضي. وضضمير النصضب المتصضل بضه يقضوم مقضام ضضمير الرفضع مثضل: عسضاك

).60وعساه وعساي.. فضمير النصب المتصل فاعل للفعل عسى (

وهناك عدة أشكال لتركيب الجملة مع عسى:

 )، عسضى أن يهطضل المطضر، عسضى61عسضى المطضر يهطضل، عسضى المطضر أن يهطضل (

).. فالمطر فاعل لعسى وليهطل معًا.62يهطل المطر (

***

- ظن وأخواتها:3

 ظضن وأخواتهضا تأخضذ مفعضولين مباشضرين، وهضي تقسضم إلضى: أفعضال فضي النحضو التقليضدي

 ). لكضن فضي التحضديث ألغضي عضدها أفعضاًل ناسضخة وناصضبة63اليقيضن والرجحضان والتحويضل (

 لمفعولين، فهي شبيهة بالفعال المتعدية لنها تأخذ مفعوًل واحدًا، أما السم المنصوب

الخر فهو حال: أرى الوطَن غاليًا، فالوطن مفعول به، وغاليًا حال منصوبة. 

وقد تأتي جملة فعلية بدًل من السم الحال: أظن المطر يهطل، فجملة يهطل حال.
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 وقد تأتي جملة اسمية مصدرة بأن بدًل من المفعول والحال: أعلم أن فلسطين كلها

ستتحرر من الستعمار الصهيوني، فجملة أن وما بعدها حلت مكان المفعول به والحال.

وهذه الفعال تقسم إلى:  

)، علم، وجد، ألفى، درى.. 64- أفعال اليقين وتعني العتقاد الجازم: رأى "العقلية" (1

 )، خال، حسب، زعم65- أفعال الرجحان: ظن "قد تكون للظن أو أقرب إلى اليقين" (2

"للظن الفاسد أو لمجرد القول"، عّد.. 

).66- أفعال التحويل/ التصيير: صّير، رّد، اتخذ، جعل.. (3

ملحظات:

- بمضا أن تلضك الفعضال لضم تبضق ضضمن مفهضوم النواسضخ لضذلك ل معنضى لشضروط عملهضا (1

67 .(

 - الحضذف البلغضي قاعضدة عامضة فضي كضل أبضواب النحضو، كمضا فضي اليضة القرآنيضة: (أيضن2

 "، (وال ضضيعلضضم وأنتضضم ل تعلمضضون) "البقضضرة62شضضركائي الضضذين كنتضضم تزعمضضون) "القصضضص 

216 .."

 - دخضضول ضضضميرين متصضضلين للنصضضب علضضى هضضذه الفعضضال يجعضضل اللفضضظ ثقيًل والفضضضل3

 الفصل، قال ابن عقيل في شرحه لللفية: ("ِخْلَتِنيِه" وهو: كّل فعٍل َتَعّدى إلى مفعولين

 الثاني منهما َخَبٌر في الصل، وهما ضميران، ومذَهُب سيبويه أن المختار في هذا أيضًا

ي إّياضُه، ومضذَهُب سضيبويه أْرَجحُض، لضنه هضو الكضثير فضي لسضان العضرب  النفصضاُل، نحضو: ِخْلَتِن

على ما حكاه سيبويه عنهم وهو اْلُمشاِفُه لهم).

 - قضية اللغاء والتعليق: الصل أن يأتي الفعل فالفاعل فالمفعول به، وتقديم المفعول4

به لعلة ما بلغية أو غير ذلك قد يقتضي استخدام الحركات خشية اللتباس. 

 في النحو التقليدي أجاز النحاة في أفعال القلوب عدا رأى، عملها في نصب المفعولين

 إن تقدم المفعول، كما أجازوا إلغاء عملها فما بعدها يعود مبتدأ وخبرًا. فإن تقدم المفعول

 الول على الفعل جاز النصب أو إلغاء النصب، كذلك المر إن تقدم المفعولن على الفعل

). 68ولكن اللغاء أفصح (

 وفضي التحديث الفعال الخاصة تعامل معاملضة الفعال العادية، فإن تصدر المفعضول تصضير

 الجملضة جملضة اسضمية لضن الفضرق بيضن الجملضة الفعليضة والسضمية هضو أسضبقية الفعضل أو

السم. وهذا الكلم ينطبق على الفعال كلها دون استثناء. 

 والتعليضق فضي النحضو التقليضدي هضو إبطضال عمضل أفعضال القلضوب عضدا رأى لفظضًا ل محًل

 لعتراض ما له صدر الكلم بينها وبين معموليها مثل لم البتداء أو الستفهام أو النفي

".. 65بل أو ما، كما في الية القرآنية: (لقد علمت ما هؤلء ينطقون) "النبياء 

 وفضي التحضديث القضضية تتعلضق بالفعضال كلهضا فالجملضة السضمية حلضت مكضان المفعضول

والحال ول داعي لمصطلح التعليق. 
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هوامش الفصل الثاني

.319) الزمخشري: المفصل في صنعة العراب - ص 1(

 ) الفعل الماضي في النحو التقليدي مبني، والمفترض عند النحاة أن المبني ملزم2(

 لحركضة واحضدة إل أننضا نجضد ثلث حركضات فضي الماضضي: الفتحضة والضضمة والسضكون/ إلغضاء

الحركة!

 لقضد تحضدث ابضن جنضي فضي كتضابه "الخصضائص" عضن إصضلح اللفضظ مثضل تسضكين الفعضل

 الماضضي مضع الضضمير لمنضع تضوالي الحركضات مثضل: َكَتْبتُض.. وذكضر النحضاة كضابن هشضام فضي

 ، أن أصل الحركة في الفعل36 - ص 1كتابه "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" - ج 

 الماضضي البنضاء علضى الفتحضة، بينمضا البنضاء علضى السضكون عضارض لمنضع تضوالي الحركضات

 والضضم لمناسضبة الضواو: (وأمضا ضضرْبت ونحضوه فالسضكون عضارض أوجبضه كراهتهضم تضوالي أربضع

 متحركضات فيمضا هضو كالكلمضة الواحضدة. وكضذلك ضضمة ضضرُبوا عارضضة لمناسضبة الضواو). بينمضا

 يضدعي ابضن الضدهان أن الضضمير يضرد الشضياء إلضى أصضولها فضدخول الضضمير علضى الفعضل رده

إلى أصله وهو السكون!

 والسضؤال أليسضت الضلف ضضميرًا وكضذلك الضواو فلضم لضم يبضن الفعضل معهمضا علضى السضكون؟

 والتعليضل عنضد ابضن الضدهان جضاهز فالمجانسضة هضي السضبب! ولعضل كلم ابضن عصضفور مقنضع

 أكثر إذ يقول: المضمر ل يرد كل شيء إلى أصله في جميع المواضع. وهذا ما ذكره ابن

 : (الضضمار يضرد الشضياء فضي أكضثر327 - ص 1جنضي فضي كتضابه "سضر صضناعة الضعراب" – ج 

أحوالها إلى أصولها).

 وتوالي الحركات مردود ففي مثل دْحَرْجُت سكن الفعل ول تتوالى فيه الحركات ولكن

 بعضض النحضاة جضاهزون للمماحكضة فقضد ردوا بضأن الصضل فضي ذلضك الثلثضي ثضم عمضم علضى

الفعال كلها!

 والخضضري فضي حاشضيته ينقضل رأي المصضّرين علضى البنضاء علضى الفتحضة مطلقضًا: (مبنضي

ا  علضى الفتضح حضتى مضع واو الجماعضة كضضربوا، ومضع ضضمير الرفضع المتحضرك كضضربت، وانطلْقَن

 واستبْقَنا، وهو الصحيح ففتح الول مقدر لمناسبة الواو، وأما فتح نحو: َغزوا وقضوا ففتح

 بنية، وبناؤه مقدر على الحرف المحذوف إذ أصله َغزووا وَقضيوا، قلبت اللم ألفًا لتحركها

وانفتاح ما قبلها ثم حذفت للساكنين، وبقي ما قبلها على فتحه)!

ألم يصرف العرب الفعل مع الضمائر في وقت واحد، فكيف حكم على أسبقية الفتحة؟

 ل أصضضل ول عضضارض، والخطضضأ الضضذي وقضضع فيضضه النحضضاة هضضو نتيجضضة اعتقضضادهم بضضأن السضضم

 المتمكضن هضو الصضل فضي قيضاس المعضرب والمبنضي، ولضو قلنضا إن حركضة الفعضل تختلضف عضن

حركة السم ولكل منهما حركاته الخاصة به لنتهينا من كل تلك المماحكات.
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  ومضضا بعضضد232 - ص 1) راجضضع "جضضامع الضضدروس العربيضضة" لمصضضطفى الغليينضضي – ج 3(

"تصريف الفعل مع الضمائر".

 ) فضي القواعضد الحديثضة سضتبقى اليضاء ثابتضة فضي المنقضوص وإن تجضرد مضن أل التعريضف4(

والضافة في حالتي الرفع والجر فنقول: فعل ماضي.

 ) قال النحاة في إعراب الضمير: والتاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضم في5(

 محضل رفضع فاعضل، فلنختصضر هضذه الطالضة: ضضمير متصضل فاعضل، وقضد أقضرت مجضامع اللغضة

العربية ذاك العراب المختصر.

 أما الحركة فقد ذكر في المنهج أن حركة المبنيات ثابتة ول داعي لذكرها، ولكن إن أصر

محبو الحركة على ذكرها فبإمكانهم القول: ضمير متصل حركته الضمة.. 

 ) تم استخدام الضميرين أنتم وهم لجماعة الذكور والناث بناء على قاعدة التغليب6(

كما ذكر في المنهج، وألغي الضميران أنتن وهن. 

 ) قال النحاة عن سكون التاء هو لمنع توالي الحركات المتتابعة، ومن المعاصرين من7(

ادعى بأن العرب سكنوا التاء لن المرأة عندهم لم تكن تعمل!

 إذًا علضى العضرب أن يحركضوا تضاء التضأنيث لضن المضرأة صضارت تعمضل، ولكضن ل نضدري كيضف

سيلفظون توالي الحركات وكيف سيحركون الفعل الساكن مع نون النسوة؟!

 ←) نلحضظ تحضرك تضاء التضأنيث السضاكنة بالفتضح مضع ألضف التثنيضة لمجانسضتها: كتبتْض 8(

كتبَتا، فماذا عن تسميتها السابقة مع ألف التثنية؟

لذلك نقول: تا "دون فصل" ضمير متصل للمثنى المؤنث وهو فاعل. 

 ) حذفت اللف الفارقة بعد واو الجماعة بناء على ما جاء في المنهج. وقد علل النحاة9(

 بضأن الضلف الضزائدة علضى واو الجماعضة فضي الفعضل، للفضرق بيضن الضواو الصضلية والضواو الضزائدة،

لواو  وقال الكسائي للفرق بيضن السم والفعضل، وقال الفراء للفرق بين الضواو المتحركضة وا

الساكنة!

والكوفيون أجازوا زيادتها مع السماء: ضاربوا زيد! 

. 468 - ص 1) السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها - ج 10(

 ) فضي التحضديث الفعضل المعتضل الضخر سضتكتب ألفضه ممضدودة "ا"، سضواء أكان ثلثيًا أم11(

 فوقه، وكذلك السم: رما، سما، عصا، فتا، استدعا، مشفا، مصطفا. وذكر في المنهج

ضرورة تثبيت أصل اللف في المعتل الوسط والخر إما بالياء كلها وإما بالواو. 

 ) فضي النحضو التقليضدي يتحمضل المضضارع الزمضن الحاضضر والمسضتقبل بوجضود دللضة.12(

والصح أن يكون الحاضر للحالية فقط، إل إن اقترن بقيد ما يخرجه منها.

 ) ذكضر النحضاة أن مضن علمضات الحاضضر أن يبضدأ بأحضد حضروف أنيضت/ نضأيت الضزائدة (أ، ن،13(

 ي، ت) وهي التي تحول الماضي إلى الحاضر. لكن تلك العلمة قد توقع في التباس إن

لم يكن الفعل مشكوًل؛ فالماضي قد يبدأ بها وتكون زائدة: أكرَم، تعّلم.. 
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  ومضضا بعضضد، بمضضا فضضي ذلضضك177 – ص 4) راجضضع "النحضضو الضضوافي" لعبضضاس حسضضن – ج 14(

  - ص1الجضداول المسضاعدة. وراجضع "جضامع الضدروس العربيضة" لمصضطفى الغليينضي – ج 

 وما بعد "تصريف الفعل مع الضمائر".232

 ) فضي الضعراب نحضدد حركضة الفعضل كمضا هضي فضي الواقضع المضرئي ل المتخيضل. والنحضاة15(

 يقولون عن الفاعل: ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنا. وقد ألغيت الضمائر المستترة وجوبًا

 وجضوازًا، ويكفضي أن نضذكر الفاعضل لضن الهمضزة فضي الفعضل أكتضب تضدل علضى المتكلضم "همضزة

 المتكلضم" وفضي الضوقت نفسضه حضولت الفعضل الماضضي إلضى الحاضضر، كمضا هضي النضون فضي

 نكتضب.. فلمضاذا نقضدر الضضمير. وقضد ذكضر مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر أن صضيغة "أكتضب"

 للمتكلضم فضي الحاضضر.. وهكضذا كضل الصضيغ فضي كضل الزمنضة الضتي تتطلضب الضضمير المسضتتر

في النحو التقليدي. 

 ) تم إلغاء نون الرفع في الفعال الخمسة كما ذكر في المنهج. وحركة الفعل هي16(

الحركة الملفوظة في نهاية الفعل لمجانسة اللف والواو والياء. 

 لماذا الصرار على إعراب آخر وهو الفعال الخمسة التي تشذ عن السياق الطبيعي

 للفعل مع الضمائر (اللف والياء والواو) لفرض الرفع؟ أليست الحركة هي هاجس النحاة؟

 ومضا المضانع أن يكضون الفعضل مكسضورًا وهضو عمليضًا حركتضه الكسضرة لمجانسضة يضاء المؤنثضة

 المخاطبضة؟ فلمضاذا الهضروب مضن الحقيقضة وجعضل النضون مماثلضة للضضمة، وحضذفها ممضاثًل

لحركتين شتان ما بينهما النصب والجزم؟!

 ومضضن النحضضاة مضضن أصضضر علضضى بقضاء الحركضضة المقضضدرة غيضضر معضضترف بالمجانسضضة فقضضد قضضال

 الشضموني فضي شضرحه لللفيضة: (وذهضب بعضضهم إلضى أن إعضراب هضذه المثلضة "الفعضال

الخمسة" بحركات مقدرة على لم الفعل)!

 فلتكضن حركضات الحاضضر الضضمة والفتحضة والكسضرة بنضاء علضى صضورتها الواقعيضة وليسضت

المتوهمة.

) ذكر سابقًا أن الصيغة واحدة لجماعة الذكور والناث. 17(

) اللف الفارقة ل معنى لها لذا حذفت كما ذكرنا سابقًا.18(

 : (وقضد شضذ مضن المضضارع284 - ص 4) قضال ابضن عقيضل فضي شضرحه لللفيضة – ج 19(

 المفتوح العين عدة أفعال فسقطت الواو فيها وقياسها البقاء وهي يذر ويسع ويطأ ويلع

 ويب ويدع ويزع ويقع ويضع ويلغ. وشذت أفعال مكسورة العين في المضارع وقد سلمت

 مضن الحضذف فضي لغضة عقيضل وهضي يضوغر ويضوله ويولضغ ويوحضل ويوهضل وهضي عنضد غيضر عقيضل

مفتوحة العين أو محذوفة الفاء..).  

 إن أوزان الفعال "البواب الستة" مرتبطة في النحو التقليدي بعين الفعل في الماضي

والمضارع، وقد عدلت في التحديث. 
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 ) الفعضل ترضِضي فضي النحضو التقليضدي ترضَضين حضذفت لم الفعضل الضلف، والفتحضة تضدل20(

 عليهضا. وفضي التحضديث حضذفت نضون الفعضال الخمسضة وتحضولت حركضة عيضن الفعضل "الضضاد"

إلى كسرة لمجانسة الياء دون اللتفات إلى الحذف.

 ) الفعل ترُضوا في النحو التقليدي ترَضون، وفي التحديث تحرك عين الفعل "الضاد"21(

بالضم لتجانس الواو دون اللتفات إلى الحذف.

 ) فضي القواعضد التقليديضة الضدوات الضتي تضدخل علضى المضضارع فتجزمضه هضي: لضم ولمضا22(

 ولم الضضمر ول الناهيضضة وأدوات الشضضرط. والضضتي تنصضضبه هضضي: أن ولضضن وكضضي وحضضتى وفضضاء

 السببية وواو المعية.. وفي التحديث ألغي عمل الدوات مع بقاء معناها وضمن تصنيفات

جديدة. 

 لقد انشغل النحاة بالدوات كعامل مغير للحركة حتى أن اسم معظمها ارتبط بالحركة

 فالنواصضب للنصضب والجضوازم لقطضع الحركضة، فهضل القواعضد قواعضد بنضاء وتركيضب ومعضاٍن أو

قواعد حركة؟!

) ذكر في المنهج أن المصدر المؤول سيعامل كجملة وستسمى الجملة الوصلية.23(

 فأوحينا إليه( ) تضم "أن التفسيرية" إلى الوصلية، ومنها ما قاله النحاة حول الية:24(

"، بأنها مصدرية والتقدير أوحينا إليه صنع السفينة.27) "المؤمنون أن اصنع الفلك

 تحتمل المصدرية بأن يقدر قبلهاويذكر ابن هشام بأنه يمكن أن تكون أن التفسيرية: (

 ). كما ذكر ابضن هشام فيالمخففضة مضن الثقيلضة لدخولها على السمية( أو )حرف الجضر

 (وعن ، إنكار الكوفيين للتفسيرية:48، 47كتابه "مغني اللبيب عن كتب العاريب" - ص 

 الكضوفيين إنكضار أن التفسضيرية البتضة وهضو عنضدي متجضه لضنه إذا قيضل كتبضت إليضه أن قضم لضم

يكن قم نفس كتبت كما كان الذهب نفس العسجد أي ذهب).

 (وذكر الزمخشري في قوله تعالى: "ما قلت لهم إل ما أمرتني به أن اعبدوا ال"، أنه

 يجوز أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالمر أي ما أمرتهم إل بما أمرتني به أن اعبدوا

 ال وهو حسن، وعلى هذا فيقال في هذا الضابط أل يكون فيها حروف القول إل والقول

 مضؤول بغيضره، ول يجضوز فضي اليضة أن تكضون مفسضرة لضمرتني لضنه ل يصضح أن يكضون "اعبضدوا

 ال ضربضي وربكضم" مقضوًل ل ضتعضالى، فل يصضح أن يكضون تفسضيرًا لضمره لضن المفسضر عيضن

 تفسضيره ول أن تكضون مصضدرية وهضي وصضلتها عطضف بيضان علضى الهضاء فضي بضه، ول بضدًل مضن

 مضا. أمضا الضول فلضن عطضف البيضان فضي الجوامضد بمنزلضة النعضت فضي المشضتقات فكمضا أن

 الضمير ل ينعت كذلك ل يعطف عليه عطف بيان، ووهم الزمخشري فأجاز ذلك ذهوًل عن

 هضذه النكتضة وممضن نضص عليهضا مضن المتضأخرين أبضو محمضد ابضن السضيد وابضن مالضك والقيضاس

 معهمضا فضي ذلضك. وأمضا الثضاني فلضن العبضادة ل يعمضل فيهضا فعضل القضول نعضم إن أول القضول

 بالضمر كمضا فعضل الزمخشضري فضي وجضه التفسضيرية جضاز ولكنضه قضد فضاته هضذا الضوجه هنضا

 فضأطلق المنضع. فضإن قيضل لعضل امتنضاعه مضن إجضازته لضن أمضر ل يتعضدى بنفسضه إلضى الشضيء
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 المضأمور بضه إل قليًل فكضذا مضا أول بضه. قلنضا هضذا لزم لضه علضى تضوجيهه التفسضيرية ويصضح أن

 يقدر بدًل من الهاء في به، ووهم الزمخشري فمنع ذلك ظنًا منه أن المبدل منه في قوة

الساقط فتبقى الصلة بل عائد والعائد موجود حسًا فل مانع).

إذا كان العلماء يختلفون ويخطئون بعضهم، فماذا يفعل عباد ال الناطقون بالضاد؟

لذلك تبقى تسمية واحدة لض "أن" وهي الوصلية ل غير، وتلغى زيادتها بعد ما ولما.

.45 – ص 1) راجع كتاب "النحو الوافي" لعباس حسن – ج 25(

 ) كضي التعليلضة مرادفضة للم التعليضل، ويمكضن اقترانهمضا "لكضي": ذهضب لضبيب إلضى26(

 البساتين لكي يمتع عينيه بالطبيعة.. وفي التحليل نعد لكي كلمة واحدة دون تجزيء،

فيكون لدينا كلمتان بمعنى واحد: كي ولكي. 

  وهو الغالب في استخدامها كما يقول ابن هشام في على النتهاءأما حتى فهي تدل

 ، ويمكضضن أن تسضضتخدم للتعليضضل:166كتضضابه "مغنضضي اللضضبيب عضضن كتضضب العضضاريب" - ص 

سيسهر خالد حتى ينتهي من القصة..

 ) الفعضضل فضضي الحاضضضر دون أداة، ودخضضول الضضداة السضضين أو سضضوف حضضولت زمنضضه27(

 للمستقبل، لذا مضن المنطقضي أن يصير إعراب الفعضل فعًل للمستقبل، لكن ذلضك سيوقع

 فضي التباسات جديدة، لذلك سيبقى الضعراب كما في النحضو التقليضدي مضع الشارة إلضى

الدللة.

 ) يقضول النحاة من باب الضدب واللباقضة إن كان الطلضب من الضعلى للدنى فهضو نهضي28(

وأمر، وإن كان من الدنى للعلى فهو للتوسل، وإن تساوى الطرفان فهو التماس. 

 في علم النحو يبقى المر أمرًا ول تتغير تسميته، والسياق يحدد مكانة المر. واللباقة

 تتطلضب أن يرفضق الضمر بصضيغة أدبيضة مثضل إذا سضمحت أو مضن فضضلك دون النظضر لموقضع

الطالب: إذا سمحت أغلق الباب، أو أغلق الباب من فضلك..

 ) فضي التحضديث أطلضق عليضه تسضمية البسضيط لتمييضزه عضن الضمر المركضب مضن الفعضل29(

 الحاضر والداة. وكلمة البسيط كمقابل للمركب أو المعقد أقرها مجمع اللغة العربية في

مصر.

 ) هنضاك خلف بيضن الكضوفيين والبصضريين حضول فعضل الضمر؛ فالبصضريون يقولضون مبنضي30(

 والكوفيضضون يقولضضون معضضرب مجضضزوم بلم الضضمر المحذوفضضة، قضضال الشضضموني فضضي شضضرحه

 لللفية: (وأما المر فذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم بلم المر مقدرة. وهو عندهم

مقتطع من المضارع، فأصل قم لتقم فحذفت اللم للتخفيف، وتبعها حرف المضارعة).

 وفضي النحضو التقليضدي الضمر مضع ألضف الثنيضن ويضاء المؤنثضة المخاطبضة وواو الجماعضة مبنضي

 علضى حضذف النضون لتصضاله بتلضك الضضمائر، أو لضن مضضارعه مضن الفعضال الخمسضة. ويقضول

 ←النحاة يبنى المر على ما يجزم به مضارعه، أي يأخذ أشكال جزم المضارع: لم تكتْب 

 اكتبوا..← اكتبا، لم تكتبوا ← اكتبي، لم تكتبا ←اكتْب، لم تكتبي 
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 ومن المفترض أن تكون الحركة على الحرف الخير من الفعل، ولكن النحاة نقلوها إلى

خارجه أمام إشكالية المجانسة!

 ) فضي النحضو التقليضدي الفعضل مضع نضون النسضوة يبنى علضى السضكون، وقضد ألغيضت فضي31(

التحديث.

 ) قال النحاة الفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أنت، علمًا بأن صيغة الفعل للضمير32(

 الول في المر مرتبطة بأنَت. والفعل ل يكون لغير المخاطب، فتقدير الضمير تابع للصنعة

النحوية ليس إل.

) تم تعميم أنتم وهم لجمع الذكور والناث كما ذكر سابقًا. 33(

) ألغي جواز حذف الهمزة "سل، سلي.." لنه ل يستخدم في عصرنا.34(

 ) حكى البصريون عن طيء وأزد شنوءة لهجة "ضربوني قومك"، وقد قال ابن عقيل35(

 فضي شضرحه لللفيضة: (ومضذهُب طائفضٍة مضن العضرب وهضم بنضو الحضرث بضن كعضب، كمضا نقضل

 الصّفار في شرح الِكتاِب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى، أو مجموع أتي فيه بعلمٍة

 تدّل على التثنية أو الجمع، فتقول: "قاما الزيدان، وقاُموا الزيدون، وُقمَن الهنداُت". وهذه

 اللغة القليلُة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة: "أَكُلوني الَبراغيث" َوُيعبُر عنها المصّنف

 فضي كتبضه بلغضة "َيَتعضاَقُبوَن فيُكمْض ملِئكضٌة بضالّلْيِل وملئكضٌة بالّنهضار"، فضض"الضبراغيث" فاعضل

"أكلوني" "وملئكة" فاعل "يتعاقبون"، هكذا زعم المصنف).

 والنحضاة المعاصضرون يرفضضون تلضك اللهجضة، ومنهضم سضعيد الفغضاني فقضد قضال فضي كتضابه

 إل أن ما يجب التنبيه إليه هنا هو أن"الموجز في قواعد اللغة العربية – بحث الفاعل": (

 "،َوَأسَيّروا الّنجَْوى اّلذِييَن َظَلمُوا" :بعضضًا مضن فضضلء النحضاة القضدمين تضوهم فظضن آيضة

  مضن هضذه اللغضة، وليضس ذلضك"يتعضاقبون فيكضم ملئكضة بالليضل وملئكضة بالنهضار" :وحضديث

 "الذين" و. في أول السورة"الناس" وهو واو الجماعة عائد على "أسروا"بصحيح، ففاعل 

  المحذوفة، وأسلوب القرآن الكريم جرى على حذف فعل القول اكتفاء بإثبات"قال"فاعل 

 إن ل ملئكة يتعاقبون فيكم: ملئكة بالليل.."المقول في مواضع عدة، والحديث له أول: 

.)وبقيت هذه اللغة الرديئة مفتقرة إلى شاهد صحيح ل ضرورة فيه". إلخ

 إن تأويل ما ورد هضو وجضه مضن الوجضوه. والتحديث قبل بتلك اللهجة لشيوعها، ولضورود ما

يؤيدها وإن كان ضعيفًا في نظر الفغاني وغيره.

 ) بعضض النحضاة كالضخفش والمضازني.. قضالوا السضم الظضاهر هضو الفاعضل بينمضا الضضمير36(

مجرد إشارة للمثنى أو الجمع. 

 ) من حالت جواز تذكير وتأنيث الفعل مع الفاعل إذا فصل الفاعل المؤنث الحقيقي37(

 عن فعله. ومنها ما أجازته الكوفية في جمع المذكر السالم قياسًا على جمع التكسير:

 قضام الزيضدون وقضامت الزيضدون.. ففضي جمضع التكسضير يقولضون: قضام الزيضود وقضامت الزيضود..
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 وكذلك جمع المؤنث السالم لعلم المذكر المنتهي بتاء مربوطة كطلحة: جاء الطلحات،

وجاءت الطلحات.. 

 وقضد قضال ابضن عقيضل فضي شضرحه لللفيضة بضأن كضل: (جمضع تكسضير لمضذكر، كالرجضال، أو

 لمؤنث كالُهُنود، أو َجْمَع سلمة لمؤنث كالهندات، جاز إثباُت التاء وحذفها، فتقول: "قام

 الّرجضاُل، وقضامت الرجضاُل، وقضام الهنضود، وقضامت الهنضود، وقضام الهنضداُت، وقضامت الهنضدات"،

فإثبات التاء لتأّوله بالجماعة، وحذفها لتأّوله بالجمع).

 ) عد النحاة المهموز قسمًا مستقًل من أقسام السم الصحيح مع أن الهمزة حرف38(

 صحيح لكنها بل هوية. وعندما يصير لها شكل مستقل ستكون أقسام الصحيح: السالم

والمضعف فقط. 

) ورد للفعلين الزمن الماضي: ودع، وذر، ولكن أميت استخدامهما. 39(

 ) قال النحاة "فقط" الفاء زائدة لتزيين اللفظ، وقط بمعنى حسب حال من اللم أي40(

 حال كونها حسبك أي كافيتك عن طلب غيرها. وقيل: الفاء في جواب شرط مقدر، وقط

 خضبر لمحضذوف، أو اسضم فعضل بمعنضى انتضه أي إذا عرفضت ذلضك فهضي حسضبك أو فضانته عضن

طلب غيرها.

في التحديث هي كلمة واحدة غير مجزأة، فعل جامد بمعنى ليس غير. 

 ) قال سيبويه هي أفعال كفتها ما عن العمل "كافة ومكفوفة". بينما المبرد رأى أن41(

ما زائدة وبقيت هي أفعال فاعلها ما بعدها، ومن النحاة من عد ما مصدرية.. 

 فضي التحضديث الصضيغة ل تجضزأ فطالمضا كلمضة واحضدة مسضاوية لصضيغة طضال، وكضذلك قضل

وقلما. 

 وقد شاع استخدام طالما بمعنى ما دام: يجب أن نقاتل العدو طالما يحتل أرضنا، بدًل

 مضن: يجضب أن نقاتضل العضدو مضا دام يحتضل أرضضنا، وهضذا مقبضول وهضو نضوع مضن التجديضد فضي

تحميل كلمة طالما معنى الستمرارية. 

 ) أطلق النحاة على اللزم تسمية "القاصر" لعدم قدرته على الوصول إلى المفعول42(

 بنفسه، فهو غير مجاوز لفاعله. وأطلقوا عليه أيضًا المتعدي بأداة جر. قال ابن عقيل في

 شضرحه لللفيضة: (يسضمى مضا يصضل إلضى مفعضوله بنفسضه فعًل متعضديًا وواقعضًا ومجضاوزًا، ومضا

ليس كذلك يسمى لزمًا وقاصرًا وغير متعد ويسمى متعديًا بحرف جر).

 - التعديضضة بضضالهمزة1) اختلضضف النحضضاة حضضول التعديضضة بضضالهمزة أو التضضضعيف إلضضى آراء: 43(

 - التعديضضة2قياسضضية فضضي اللزم عنضضد الضضخفش والفارسضضي، وسضضماعية عنضضد سضضيبويه، 

 - التعديضة بالتضضعيف3بالتضضعيف سضماعية فضي اللزم، وعنضد سضيبويه سضماعية مطلقضًا، 

- التعدية سماعية كلها..4قياسية في اللزم والمتعدي إلى واحد، 

وقد تم تبني قياسية التعدية بناء على ما أقره مجمع اللغة العربية في مصر.
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 ٌبْضضر: (137، 136 – ص 1) قضال ابضن السضراج فضي كتضابه "الصضول فضي النحضو" - ج 44(

 وضضرب منضه ل يلقضي شضيئًا ول يضؤثر فيضه فسضمي الفعضل فيهضا يلقضي شضيئًا ويضؤثر فيضه.

الملقي متعديًا وما ل يلقي غير متعٍد.

 حمَر وطاَلافأما الفعل الذي هو غير متعد فهو الذي لم يلق مصدره مفعوًل نحو: قام و

  والفعال التي ل تتعدى.إذا أردت به ضد قصر خاصًة وإن أردَت ِبه معنى عل كان متعديًا

 هضي مضا كضان منهضا خلقضًة أو حركضة للجسضم فضي ذاتضه وهيئًة لضه أو فعًل مضن أفعضال النفضس

 حمضَر وعضوَر وشضهَباسضَوَد واهضو خلقضة فنحضو:  أمضا الضذي غيضر متشضبث بشضيء خضارج عنهضا.

 وأما حركة الجسم بغير ملقاة لشيء آخر فنحو: قاَم وقعَد وساَر وطاَل وما أشبه ذلك.

 وغاَر أل ترى أن هذه الفعال مصوغة لحركة الجسم وهيئته في ذاته فإن قال قائل: فل

  قيضل: هضذا ل بضّد منضه لكضل فعلٍض،بضد لهضذه الفعضال مضن أن تلقضي المكضان وأن تكضون فيضه

  لضن الفعضل، وإنما علمنا محيط بأن ذلضك كضذلك،والمتعضدي وغيضر المتعضدي فضي هضذا سضواء

 وأما أفعال النفس التي ل يصنع ليدل على المكان كما صيغ ليدل على المصدر والزمان.

تتعداها فنحو: كُرَم وَظُرَف وَفَكر وَغِضَب وَخبَر وَبُطَر وَمُلَح وَحُسَن وسمَح وما أشبه ذلك.

 وأمضا الفعضل الضذي يتعضدى فكضل حركضة للجسضم كضانت ملقيضًة لغيرهضا ومضا أشضبه ذلضك مضن

 أفعضال النفضس وأفعضال الحضواس مضن الخمضس كلهضا متعديضة ملقيضة نحضو: نظضرت وشضممت

  وكضذلك حركضة الجسضم.هن فهضو متعدنيوسضمعت وذقضت ولمسضت وجميضع مضا كضان فضي معا

 إذا لقت شيئًا كان الفعُل من ذلك متعديًا نحو: أتيُت زيدًا ووطئُت بلدَك ودارَك وأما قولك:

 فضارقته وقضاطعتُه وبضاريتُه وتضاركتُه فإنمضا معنضاه: فعلضت كمضا يفعضل وسضاويت بيضن الفعليضن

 والمساواة إنما تعلم بالتلقي وتركتَك في معنى تاركتَك لن كل شيء تركتُه فقد تركَك

.)فافهم هذا فإن فيه غموضًا قليًل

  –1) راجع بحث الحمل على المعنى في كتاب "الشباه والنظائر" للسيوطي - ج 45(

 وما بعد.232ص 

.434 - ص 2) عباس حسن: النحو الوافي - ج 46(

  – ص1. وفي كتابه "الشباه والنظائر" ج 8 – ص 3) السيوطي: همع الهوامع – ج 47(

 وما بعد، بحث مستفيض عن التضمين.133

 ) ذكضضر فضضي المنهضج تعضديل عمضضل ظضضن وأخواتهضا، وضضمها إلضى الفعضضال الخاصضضة مضضع48(

مجموعة كان وكاد.

 ) أي إلغاء نصب ثلثة مفاعيل ويكتفى بمفعولين، أما الثالث فهو حسب ما يقتضيه49(

المعنى وغالبًا حال.

 ) فضي النكليزيضة يبنضون الفعضل للمجهضول، ثضم يضذكرون الفاعضل فضي نهايضة الجملضة بعضد50(

)، فل فائدة من حذف المجهول!BYكلمة (
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 وقضد انتقضل ذاك التعضبير الخضاطئ إلضى العربيضة فمنهضم مضن يقضول: ُكتبضت الرسضالة مضن قبضل

فلن، وهذا يتناقض مع تركيب صيغة المجهول، فيجب القول: ُكتبت الرسالة.

 ) بعض النحاة كأبي علي الفارسي عد ليس أداة ل فعًل كما يقول ابن هشام في51(

 : (وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات إلى أنها28كتابه "شرح قطر الندى" - ص 

حرف نفي بمنزلة ما النافية وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقير).

 : أن بني تميم تهمل عمل115 – ص 1وذكر السيوطي في كتابه "همع الهوامع" – ج 

ليس بوجود إل: ليس الطيب إل المسك. 

 ورد في مجلس أبي عمرو بن العلء مع عيسى بن عمر مسألة: ليس الطيُب إلوقد 

 المسُك، فمنهم من نصب "المسَك"، ومنهم من رفع "المسُك" على تشبيه ليس بما

 وقضد أهملضت لنقضض النفضي بضإل. وهنضاك مضن قضال بضأن ليضس لضم تعمضل وهضي لهجضة كمضا هضو

الحال مع ما التميمية.

.7) أبو القاسم الزجاجي: كتاب حروف المعاني - ص 52(

  - ص1النصضاف فضي مسضائل الخلف" - ج  ") يقضول أبضو البركضات النبضاري فضي كتضابه53(

 : (مسضألة القضول فضي تقضديم خضبر مضا زال وأخواتهضا عليهضن: ذهضب الكوفيضون إلضى أنضه155

بو الحسضن  يجوز تقديم خبر ما زال عليهضا وما كان فضي معناها مضن أخواتها، وإليه ذهب أ

 بضن كيسضان. وذهضب البصضريون إلضى أنضه ل يجضوز ذلضك وإليضه ذهضب أبضو زكرياء يحيى بضن زيضاد

الفراء من الكوفيين وأجمعوا على أنه ل يجوز تقديم خبر ما دام عليها). 

 ": (مسضألة القضول فضي تقضديم خضبر ليضس عليهضا: ذهضب160 - ص 1ويقضول أيضضًا فضي "ج 

 الكوفيضون إلضى أنضه ل يجضوز تقضديم خضبر ليضس عليهضا، وإليضه ذهضب أبضو العبضاس المضبرد مضن

 البصضريين. وزعضم بعضضهم أنضه مضذهب سضيبويه وليضس بصضحيح، والصضحيح أنضه ليضس لضه فضي

 ذلك نص. وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر ليس عليها كما يجوز تقديم خبر كان

عليها).

 ) ألغضي عضدها أفعضاًل ناقصضة، وتضم تعضديل الضعراب كمضا ذكضر فضي المنهضج؛ فمضا بعضد كضاد54(

 وأخواتهضضا فاعضضل، ثضضم متممضضات الجملضضة.. وقضضد قضضال ابضضن الطضضراوة إن عسضضى ليسضضت مضضن

النواسخ؛ وفي قولنا عسى زيد أن يقوم، زيد فاعل يقوم.

 ) كضثيرًا مضا يقضترن الفعضل الحاضضر مضع أفعضال المقاربضة والرجضاء بضأن المصضدرية: كضادت55(

 الشمسُض أن تشضرق، عسضى المطضر أن يهطضل. أمضا أفعضال الشضروع فل تقضترن بهضا. ومضن

النحاة من عّد أن زائدة وليست مصدرية، لكن في التحديث وصلية كما مر. 

 ) نلحضظ هنضا أن الفاعضل مشضترك للفعليضن ول ضضير فضي ذلضك، فالنحضاة أشضركوه فضي56(

 ذلضك إن كضانت عسضى تامضة، لكضن مضرة كاسضم ظضاهر والضخرى كضضمير مسضتتر يعضود إلضى

 الفاعضل الظضاهر، وقد ألغضي التنضازع بكضل أنضواعه فضي القواعضد الحديثضة. وفضي الية القرآنيضة:

"، ربكم فاعل للفعلين عسى ويرحمكم.  8(عسى ربكم أن يرحمكم..) "السراء 
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 وقضد يكضون الفاعضل المشضترك ضضميرًا: عسضى أن تحضرروا الضوطن بجهضادكم وصضبركم، فضالواو

هي الفاعل المشترك.. 

) أوصل بعض النحاة أفعال الشروع إلى أربعين!57(

) ألغي استخدام الفعلين حرى واخلولق لنهما ل يستخدمان في عصرنا. 58(

.28) ابن هشام: شرح قطر الندى - ص 59(

 ) دخضول ضضمير النصضب علضى عسضى ولضول خلضق إشضكالية فضي القواعضد التقليديضة،60(

فكيف يكون ضمير النصب في محل رفع؟ 

 قال سيبويه في عساك بأنها خرجت عن عمل كان وعملت عمل لعل لشبهها بلعل،

 ومضذهب المضبرد أنهضا علضى أصضلها تعمضل عمضل كضان لكضن انعكضس طرفضا السضناد فمضا كضان

 مبتدأ في الصل وهو الضمير جعل خبرها مقدمًا، وحول الخبر الصل إلى اسمها مؤخرًا،

فالضمير على هذين في محل نصب. 

 ومذهب الخفش أنها على أصلها والضمير اسمها في محل رفع لكن ناب ضمير النصب

 عضن ضضمير الرفضع. والمتبنضى فضي التحضديث أنضه يمكضن أن ينضوب ضضمير النصضب المتصضل عضن

الرفع لنه ل توجد في العربية ضمائر رفع متصلة خاصة بتلك الحالة والدوات مثل لول. 

 ) يقول النحاة: المصدر المؤول خبر عسى، ولكن في النحو التقليدي يحل المصدر61(

 الصريح مكان المصدر المؤول، وخبر هذه الفعال فعل مضارع فكيف يحل السم مكانه؟

 وإن تصضيدنا المصضدر ل يكضون الضتركيب مستسضاغًا كمضا فضي قولنضا: عسضى المطضر أن يهطضل

  عسى المطر هطوًل! لذلك من النحاة من قال ل يصح التصريح بالخبر المؤول، وذاك←

هروب نتيجة إشكالية تكلف الصنعة العرابية!

 ) نلحظ أن التقديم والتأخير جعل النحاة يعدونها تامة أو ناقصة ففي قولنا: عسى62(

 أن يهطضل المطضر جعضل النحضاة عسضى تامضة والمصضدر المضؤول فاعضل. وفضي جملضة: المطضر

عسى أن يهطل؛ أجازوا أن تكون تامة أو ناقصة!

 ) قسضم النحضاة تلضك الفعضال إلضى مجموعضتين: أفعضال القلضوب وأفعضال التحويضل. وأفعضال63(

  وما28 – ص 2القلوب تقسم إلى قسمين اليقين والرجحان (راجع شرح ابن عقيل – ج 

بعد). 

 وسضماها النحضاة أفعضال القلضوب لظنهضم أن معانيهضا قائمضة فضي القلضب، ونحضن وإن كنضا نعضد

 التسميات مجرد اصطلحات للتفاهم، ولكن هنا ل بد من الشارة إلى أن القدماء كانوا

 يظنضون أن القلضب مركضز المشضاعر والحاسضيس والحضالت النفسضية.. وبمضا أن العقضل هضو

 المركضضز فيجضضب أن تسضضمى أفعضضال العقضضل ل القلضضوب، علمضضًا بضضأنه ليضضس كضضل فعضضل يرتبضضط

بالمشاعر ينصب مفعولين، فتلك أفعال محددة!

 ) رأى لليقيضن، ولكضن قضد تسضتعمل بمعنضى ظّن كمضا فضي اليضة القرآنيضة: (إّنُهمْض َيَرْوَنهُض64(

" أي: يظّنونه.. فالسياق يحدد الدللة. 5َبِعيدًا) "المعارج 
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أما رأى البصرية فهي تنصب مفعوًل واحدًا: رأيت غيومًا في السماء.

 ) يمكن أن تستعمل ظّن لليقين كما في الية القرآنية: (َوَظّنوا أن ل مْلجَأ من ال65(

".. 118إّل إليه) "التوبة 

 ) ألغيضت بعضض الفعضال المماتضة فضي عصضرنا مثضل حجضا، ومضا يوقضع التباسضًا مثضل تعّلمْض66(

 بمعنضى اعلضم، تضرك، وهضب.. فالفعضل تعّلمْض يبقضى فعضل أمضر مضن الفعضل تعّلمض، والفعضل وهضب

يبقى ضمن مجموعة أعطى ومنح.

 ) في النحو التقليدي يشترط في أخذ تلك الفعال مفعولين أن تكون ضمن معنى67(

 مجموعتها: فالمجموعة الولى تدل على اليقين العقلي الذي ل شك فيه، والمجموعة

 الثانيضة تضدل علضى الرجحضان، والمجموعضة الثالثضة تضدل علضى التحويضل مضن وضضع إلضى وضضع

آخر.. 

 وما بعد.22 – ص 2) راجع كتاب "النحو الوافي" لعباس حسن – ج 68(

***
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الفصل الثالث:

الفاعل

تتألف الجملة الفعلية من الفعل والفاعل..

الفاعل:

 هضو الضذي قضام بالفعضل حقيقضة أو مجضازًا: أغلضق وليضد النافضذة، مضات الرجضل، سضقطت أوراق

الشجرة على الرض..

أنواعه:

- اسم ظاهر: كتب سهيل رسالة لخيه..1

- ضمير ويقسم إلى:2

).1ضمير متصل: سمعت، سمعوا، اسمعا، اسمعوا.. (

ضمير منفصل: وهو خاص بأسلوب الحصر: ما جاء إل أنت..

 - مصضدر مضؤول: يعجنضي أنضك محضب للعلضم: الجملضة الوصضلية أن ومضا بعضدها "أنضك محضب"3

فاعل أو حلت مكان الفاعل ودون حاجة للتأويل بالمصدر حبك.

حركته:

- المعرب:1

 الضمة: وتكون في المفرد، وجمع التكسير، والجمع باللف والتاء، وفي أب وأخ وحم إذا

أضيفت إلى ضميري المخاطب والغائب:  

 ألقضضى الشضضاعُر قصضضيدته، ألقضضى الشضضعراُء قصضضائدهم، ألقضضت الشضضاعراُت.. عضضاد أبُك إلضضى

البيت.. عاد أُخه.. "مع إشباع حركة الباء والخاء".

ألقى الشاعر: ألقى فعل ماض، الشاعر فاعل حركته الضمة.

- المبني:2

 حركة الحرف الخير في السم قبل ألف المثنى وواو الجمع السالم وياء المتكلم، ثابتة

). 2للمجانسة وليست حركة إعراب (

- الفتحة في المثنى: تطل القريَتان على الوادي.

القريتان أو القريتا: فاعل، واللف والنون معًا أو اللف علمة التثنية. 

 - الضمة في الجمع بالواو والنون: نجح الصحفيون في تغطية أخبار المقاومة البطلة في

الجنوب اللبناني.

الصحفيون أو الصحفيو: فاعل، والواو والنون أو الواو علمة الجمع. 

- الكسرة في المضاف إلى ياء المتكلم: سافر صديِقي إلى بغداد.

صديقي: فاعل، والياء ضمير متصل مضاف إليه.

أحكامه:
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 - الترتيب المنطقي للجملة الفعلية أن تبدأ بالفعل فالفاعل فالمفعول به، ولكن يجوز1

 التقضديم والتضأخير بيضن الفاعضل والمفعضول لعلضة بلغيضة إن لضم يقضع التبضاس، قضال ابضن عقيضل

 فضي شضرحه لللفيضة: (يجضب تقضديُم الفاعضل علضى المفعضول، إذا خيضف التباسُض أحضدهما

 بالضخر، كمضا إذا َخفضي الضعراُب فيهمضا، ولضم ُتوَجد قرينضٌة ُتَبّينُض الفضاعَل مضن المفعضول، وذلضك

 نحضو: "ضضرب ُموسَضى ِعيسضى" فيجضب كضون "موسضى" فضاعًل، "وعيسضى" مفعضوًل. وهضذا

 مذهب الجمهور، وأجاز بعُضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه، قال: لن العرب لها غرٌض

 في اللباس كما لها غرض في التبيين. فإذا ُوجدت قرينٌة ُتَبّيُن الفاعل من المفعول جاز

تقديُم المفعول وتأخيُره، فتقول: أكَل موسى الِكّمْثَرى). 

 والفضضل فضي حضال تقضديم المفعضول بضه أن يكضون المعنضى واضضحًا مضن السضياق وليضس مضن

  ركب السيارة سامر، السياق واضح ول يوقع←الحركة، ففي مثل: ركب سامر السيارة 

التباسًا. 

  المثقفُض←أمضا إذا تقضدم الفاعضل علضى فعلضه فهضو يصضير مبتضدأ: يحضب المثقفُض المطالعضَة 

 يحُب المطالعَة؛ فالمثقف مبتدأ وفاعل يحب يعود إليه، ولتمام أركان الجملة يتم النتقال

). 3إلى إعراب الجمل؛ فجملة يحب من الفعل والفاعل خبر المبتدأ المثقف (

  الكتاُب←وكذلك المر إذا تقدم المفعول على الفاعل والفعل معًا: أخذ سعيد الكتاَب 

أخذه سعيد، يصير الكتاب مبتدأ في الصنعة النحوية للتسهيل مع أنه المفعول الحقيقي.

 - الفاعل قد يكضون ظاهرًا/ موجودًا، أو محذوفًا للختصار: فتح الجنضدي باب الخيمة ثم2

 دخل.. ففاعل دخل هو نفسه الجندي ونقول في العراب وفاعل دخل هو الجندي، ول

حاجة للقول والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره هو فقد ألغي الضمير المستتر بنوعيه.

وقد يحذف الفاعل في الجواب المختصر: 

- من جاء؟

- رياض.

فرياض فاعل لفعل محذوف تقديره جاء، أو يمكن عده مبتدأ وخبره جملة جاء.

- إفراد الفعل مع الفاعل وتذكيره وتأنيثه تم الحديث عنهما في بحث الفعل.3

- يمكن أن يتعدد الفعل والفاعل واحد: أكل وشرب فؤاد.. 4

***
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هوامش الفصل الثالث

 ) الضمائر مع الفعال فاعل (راجع بحث تصريف الفعال)، ولكن هناك حالت كما في1(

 عساك، ينوب فيها ضمير النصب المتصل عن الرفع كما ذكر.←الفعل عسى 

) تم منهجيًا تعديل المبني والمعرب.. وليس ضروريًا ذكر حركة المبني لثبوتها.2(

 ) إن كلمة المثقف هي الفاعل الحقيقي قبل التقديم (يحب المثقف..)، وحين تقدم3(

 الفاعضل وصضار مبتضدأ فضي الصضناعة النحويضة، بقضي فضي تحليضل العلقضات الفاعضل الحقيقضي

 حضتى أن ضضمير الفاعضل المسضتتر يعضود إليضه. وهضذا الخطضأ نتيجضة تعريضف النحضاة للجملضة

 الفعليضة والسضمية؛ فمضا بضدأ بفعضل فهضو جملضة فعليضة، ومضا بضدأ باسضم فهضو جملضة اسضمية.

 والمنطضق السضليم أن ننظضر فضي الجملضة نفسضها فضإن كضان أحضد ركنيهضا فعًل فهضي جملضة

 فعليضة وإن خلضت مضن الفعضل فهضي جملضة اسضمية، ولكضن تطضبيق ذلضك سضيفتح إشضكالت

جديدة لذلك الفضل البقاء على المفهوم التقليدي.. 

***
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الفصل الرابع:

متممات الجملة

 آ- المفاعيل:

 - المفعضول3- المفعضول بضه غيضر المباشضر "الجضار والمجضرور"، 2- المفعضول بضه المباشضر، 1

- ظرفا الزمان والمكان.4البياني/ المطلق، 

ب- أساليب التوضيح:

 -7- التمييضز، 6- الحضال، 5- العطضف/ عطضف النسضق، 4- البضدل، 3- التوكيضد، 2- النعضت، 1

المركب الضافي.

***

آ- المفاعيل

 )، ولكن إذا كان الفعل متعديًا1الجملة الفعلية تتألف من الفعل والفاعل وهما عمدتان (

 فهضضو يحتضضاج إلضضى المفعضضول بضضه ليتضضم المعنضضى ممضضا يعنضضي أن متممضضات الجملضضة قضضد تكضضون

 )، أو تكضون معلومضات إضضافية يمكضن السضتغناء عنهضا2أساسضية ل يسضتغنى عنهضا كالعمضد (

). 3لنها فضلة/ زائدة (

***

):4(- المفعول به المباشر 1

المفعول به: اسم وقع عليه الفعل حقيقة أو مجازًا، وحركته الفتحة. 

أنواعه:

- اسم ظاهر: ألف الباحث كتابًا.1

).5- ضمير منفصل: إياكم يناشد الوطن المغتصب (2

- ضمير متصل: الشهيد أعطانا درسًا في البطولة والتضحية.3

).6- جملة: أظن أن النصر قريب (4

أحكامه:

 - يمكن أن يتقدم المفعول على الفاعل، إن لم يقع التباس في الجملة كما مر، يقول1

 ابضن جنضي: (فضإن قلضت فقضد تقضول ضضرب يحيضى بشضرى فل تجضد هنضاك إعرابضًا فاصضًل وكضذلك

 نحضوه. قيضل إذا اتفضق مضا هضذه سضبيله ممضا يخفضى فضي اللفضظ حضاله ألضزم الكلم مضن تقضديم

 الفاعل وتأخير المفعول ما يقوم مقام بيان العراب. فإن كانت هناك دللة أخرى من قبل

 المعنى وقع التصرف فيه بالتقديم والتأخير نحو أكل يحيى كمثرى لك أن تقدم وأن تؤخر

 كيف شئت، وكذلك ضربت هذا هذه وكلم هذه هذا. وكذلك إن وضح الغرض بالتثنية أو

 الجمضع جضاز لضك التصضرف نحضو قولضك أكضرم اليحييضان البشضريين وضضرب البشضريين اليحيضون.
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 وكذلك لو أومأت إلى رجل وفرس فقلت كلم هذا هذا فلم يجبه لجعلت الفاعل والمفعول

 أيهما شئت لن في الحال بيانًا لما تعني، وكذلك قولك ولدت هذه هذه من حيث كانت

).7حال الم من البنت معروفة غير منكورة ..) (

 إن الضتركيب الجيضد هضو الضذي يعتمضد علضى وضضوح النظضم وليضس علضى الحركضة، وقضد ورد

)، وعلى الرغم من تبادل الحركة بقي المعنى واضحًا! 8"خرق الثوُب المسماَر" (

- يمكن أن تحذف الجملة قبل المفعول كما في الجابة المختصرة:2

- ماذا تحب؟

- المطالعَة.

فالمطالعة مفعول به لفعل محذوف تقديره أحب.. 

 - إذا تقضدم المفعضول بضه علضى فعلضه يلحضق الفعضل ضضمير نصضب للربضط، ويصضير المفعضول3

  القصضُة الجديضدة قرأتهضا؛ الهضاء ضضمير متصضل مفعضول بضه.←مبتضدأ: قضرأت القصضَة الجديضدة 

). 9وهناك إعرابات أخرى لكن هذا هو السهل والفضل (

 ): فتح وأغلق غسان الباب، فغسان10- يمكن أن يكون أكثر من فعل لمفعول واحد (4

).11فاعل للفعلين فتح وأغلق، والفعلن أخذا مفعوًل واحدًا (

 - مضرت فضي بحضث اللزم والمتعضدي فقضرة "المنصضوب علضى نضزع الخضافض": دخلضت الضدار،5

 ذهبت اليمن، انطلقت الشام.. وقد ذكر النحاة أنه يمكن تعدية اللزم بإسقاط حرف الجر

 علضى أل يكضون هنضاك لبضس. وفضي التحضديث ل ضضوابط علضى الفعضل اللزم والمتعضدي؛ فضإن

 اسضتخدم اللزم كمتعضد ل نقضول عضن المفعضول منصضوب علضى نضزع الخضافض إنمضا هضو مفعضول

حقيقي.

ملحظة:

 كمضا رأى مجمضع اللغضة العربيضةأسضاليب الختصضاص والتحضذير والضغراء تابعضة للمفعضول بضه 

 فضي مصضر: (يضرى المجمضع أنضه ل مضانع مضن إدخضال بضاب التحضذير والضغراء فضي بضاب المفعضول

به). وقد نقلت إلى بحث أساليب البيان التقليدية، وأدخلت عليها تعديلت. 

): 12- المفعول به غير المباشر "الجار والمجرور أو المتعدي بحرف الجر" (2

 مضر معنضا فضي بحضث "اللزم والمتعضدي" أن السضم المجضرور مضع الفعضل اللزم هضو عمليضًا

 مفعضول غيضر مباشضر، يقضول ابضن جنضي: (اعلضم أن هضذه الحضروف أعنضي البضاء واللم والكضاف

 ومن وعن وفي وغير ذلك إنما جرت السماء من قبل أن الفعال التي قبلها ضعفت عن

 وصضولها وإفضضائها إلضى السضماء الضتي بعضدها وتناولهضا إياهضا كمضا يتنضاول غيرهضا مضن الفعضال

 القويضة الواصضلة إلضى المفعضولين مضا يقتضضيه منهضم بل وسضاطة حضرف إضضافة، أل تضراك تقضول

 ضضرب زيضد عمضرًا فيفضضي الفعضل بعضد الفاعضل إلضى المفعضول فينصضبه، لضن فضي الفعضل قضوة

 أفضت به إلى مباشرة السم. ومن الفعال أفعال ضعفت عن تجاوز الفاعل إلى المفعول

 فاحتضاجت إلضى أشضياء تسضتعين بهضا علضى تناولهضا والوصضول إليهضا وذلضك نحضو عجبضت ومضررت
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 وذهبضت، لضو قلضت عجبضت زيضدًا ومضررت جعفضرًا وذهبضت محمضدًا لضم يجضز ذلضك لضضعف هضذه

). 13الفعال في العرف والعادة والستعمال عن إفضائها إلى هذه السماء) (

 والجار والمجرور تركيضب يشبه التركيب الضافي، والكوفيضون يسضمون أدوات الجضر حضروف

الضافة، لنها تضيف الفعل إلى السم أي توصله إليه وتربطه به.

 وفضضي التحضضديث اسضضتخدم مصضضطلح المفعضضول غيضضر المباشضضر بضضدًل مضضن السضضم المجضضرور،

 وحركتضه الكسضضرة لتميضضزه عضن المفعضول بضه المباشضضر المنصضوب. وهضذه التسضمية تربطضه

بالمعنى ل بحركة عامة تنطبق عليه وعلى غيره. 

 كمضا أن تسضمية أداة الجضر هضو وصضف لعملهضا ول يتعلضق بمفهومهضا، والتسضمية المنطقيضة

 يجب أن تكون مناسبة لما تؤديه من معنى، ولكن معظم أدوات الجر تحمل دللت كثيرة

 ومنهضا مضا يحمضل دللت أدوات أخضرى ممضا يعنضي اسضتحالة إعطائهضا تسضمية موحضدة، لضذلك

 ستبقى التسمية التقليدية وهي تشير إلى أن السم بعدها مجرور لنه مفعول به غير

مباشر، بينما المفعول المباشر يكون منصوبًا. 

 وكونها بقيت عاملة في التحديث ل يعني أن نجد بعدها دائمًا اسمًا مجرورًا، ففي حال

 لم نجد اسمًا مجرورًا كما بعد "ربما" تبقى لها الدللة فربما أداة للتقليل، وليست كافة

ومكفوفة كما في النحو التقليدي!

والمفعول غير المباشر يأتي مع الجملة الفعلية أو السمية:

 - فضي الجملضة الفعليضة: إذا كضان الفعضل لزمضًا يكضون السضم مفعضوًل غيضر مباشضر حركتضه1

 الكسضضرة: ذهضضب بسضضام إلضضى الحديقضضِة. وإذا كضضان الفعضضل متعضضديًا وقضضد أخضضذ مفعضضوله يكضضون

المفعول غير المباشر زيادة توضيحية للسياق: اشترى زاهر الكتاَب من المكتبِة.

 - في الجملة السمية يكون المفعول غير المباشر خبرًا للمبتدأ: العلم في الصدور ل2

). 14في السطور (

:أدوات الجر

): 15ذكر معظم النحاة عشرين أداة، يبقى منها في التحديث أربع عشرة أداة (

- سبع تجر الظاهر والمضمر: من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللم.

- وسبع ل تجر إل الظاهر: مذ ومنذ، الواو والتاء للقسم، رب، حتى والكاف.

معانيها: 

 فضي التحضديث اسضتغني عضن بعضض معانيهضا، وألغضي التضداخل بيضن معضاني الضدوات قضدر

المستطاع. 

: تفيد انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية: وصل اللعبون إلى الملعب.إلى

: ذكر النحاة أربعة عشر معنى لها ولكن سنقلل تلك المعاني إلى الحد الدنى:الباء

 فهي تفيد الستعانة بالشيء والواسطة والوسيلة، أو اللصاق. وتأتي بمعنى في كما

).16". وللقسم.. (123في الية القرآنية: (ولقد نصركم ال ببدر) "آل عمران 
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 "،59وقضد اختلضف النحضاة فضي بعضض معانيهضا كمضا فضي اليضة: (فاسضأل بضه خضبيرًا) "الفرقضان 

 فقضد فسضرها بعضضهم بمعنضى عضن، وقضال البصضريون البضاء للسضببية، وهضي فضي الحقيقضة ل

 تخضرج عضن معنضى السضتعانة، فضالمطلوب فضي اليضة السضتعانة بخضبير ولكضن هنضاك بلغضة

 "، فالبضاء هنضا6مجازيضة فضي السضناد. ومنضه اليضة: (عينضًا يشضرب بهضا عبضاد ال)ض "النسضان 

تعني الشرب بواسطة عين الماء.

 : تفيضضد انتهضضاء الغايضضة الزمانيضضة أو المكانيضضة ول تجضضر إل السضضم الظضضاهر: اسضضتمرتحييتى

 المعركة نهارًا حتى المساء. فإذا جاء بعدها فعل فهي أداة غاية أو تعليل فقط كما في

). 17".. (217الية القرآنية: (ول يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم) "البقرة 

 ): تفيضضد التكضضثير أو التقليضضل. وتنفضضرد بوجضضوب تصضضديرها ووجضضوب ذكضضر مجرورهضضا18 (ُربّ

 وتنكيره. وفي التحديث تعد أداة جر أصلية، ويلغى عدها أداة جر شبيهة بالزائدة كما ذكر

 ويلغضى حضذفها والستعاضضة عنهضا بضالواو المسضماة واو رب كقضول الشضاعر: النحضاة قضديمًا.

 وليلٍض كمضوج البحضر أرخضى سضدوله.. فقضد قضال أبضو سضعيد الدمشضقي: (والضذي ذهضب إليضه

 جمهضور البصضريين ومضن بعضدهم أن الجضر فضي هضذه المواضضع برب مضضمرة بعضد الضواو ل بضالواو

 نفسضها، بضل هضي عاطفضضة ولضذلك لضم يعضدها سضيبويه فضي حضضروف الجضضر. وذهضضب المضضبرد

 والكوفيون إلى أن الواو هي الجارة لكونها عوضًا عن رب كما في واو القسم ولنها واردة

).  19في أول الكلم وليس قبله شيء يعطف الواو عليه...) (

 فضي التحضديث تضضم الضواو - إن لضم تقضترن برب- إلضى واو العطضف كمتابعضة لحضديث سضابق

قبلها، ويرفع ما بعدها على البتداء وإن كان نكرة.

 ولها تسعة معان عند النحويين أهمها الستعلء : تفيد الستعلء بمعنى فوق..على

 الحقيقضي أو المعنضوي علضى المجضرور: اسضتراح الفلح علضى الضرض تحضت شضجرة زيتضون،

). 20تفوق تيسير على رفاقه.. (

وتتداخل مع الداة عن كما في: أجب عن السؤال أو على السؤال..

: أوصل النحاة معانيها إلى عشرة معان أهمها المجاوزة والبعد.. ومقاربتها لعلى.عن

: لها عشرة معان أهمها الظرفية الزمانية والمكانية.. في

 : تفيضضد التشضضبيه. وفضضي التحضضديث ل تكضضون إل أداة جضضر وتلغضضى معاملتهضضا كاسضضمالكيياف

 بمعنى مثل. فقد ذكر ابن جني أن الكاف تصلح للسمية والحرفية، فالسمية مثل زيد

كعمرو أي مثل. 

 وقد جعل ابن هشام اسميتها خاصة بالشعر: (والصح أن اسميتها مخصوصة بالشعر)

)21 .(

 إن تسهيل النحو يفترض عدم خروج أداة من نوعها إلى السمية أو الفعلية كعدا وخل..

 وفي مثال ابن جني يمكن القول الكاف أداة جر وعمرو اسم مجرور، والجملة تامة فزيد

مبتدأ والجار والمجرور خبر.
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 : للم الجضضارة اثنضضان وعشضضرون معنضضى يهمنضضا منهضضا مضضا يفيضضد الملكيضضة والختصضضاصاللم

).22والستحقاق والتعليل، ومجيئها بمعنى إلى.. (

 : لها خمسة عشر معنى يهمنا منها ما يفيد ابتداء الغاية وهو الغالب عليها حتىمن

 قال بعض النحويين بأن سائر معانيها راجعة إليه. وتفيد أيضًا التبعيض، وبيان الجنس..

 : تتضضمنان معنضى الظرفيضة لبتضداء الزمضن. وهمضا فضي التحضديث أداتضا جضر تجضرانميذ ومنيذ

السم لنهما بمعنى من فنقول: ما رأيته منذ يومين. 

 ولكنهما تختلفان عن الداة من إذ يمكن أن تدخل على الجملة لتدل على البتداء بينما

 مضن ل تضدخل إل علضى السضم. وفضي النحضو التقليضدي إذا دخلتضا علضى الجملضة الفعليضة أو

 السمية هما ظرفان: (ما زال مذ عقدت يداه إزاره) (وما زلت أبغى المال مذ أنا يافع)..

 ولكن في التحديث ألغي التأويل بالمفرد، وإعراب جملة المضاف إليه. فتبقيان إن دخلتا

 على الجملة أداتي جر للبتداء ومجرورهما محذوف بلغيًا: مذ لحظة، وقت.. أو محذوف

للستغناء عنه فقد قلنا ليس ضروريًا أن نجد اسمًا مجرورًا بعد أدوات الجر.

أدوات الجر الزائدة:

 فضي التحضديث يلغضى مضا يسضمى الضدوات الضزائدة. وقضد ذكضر النحضاة بعضض المثلضة كمضا فضي

 "،3"، (هل من خالق غير ال) "فاطر 28" "الفتح 79اليات: (كفى بال شهيدًا) "النساء 

 "،25"، (وهضزي إليضك بجضذع النخلضة) "مريضم 195(ول تلقضوا بأيضديكم إلضى التهلكضة) "البقضرة 

".. وفي المبتدأ: بحسبك درهم، وخرجت فإذا بضيف قادم.. 74(وما ال بغافل) "البقرة 

 فمضا يقضال عضن زيضادة الضدوات يعنضي عبثيضة وجودهضا إن لضم تضؤد إلضى فضائدة، ولكضن الفضائدة

 موجودة وهي معنوية، وقد قال ابن السراج: (كل ما يحكم بزيادته يفيد التأكيد)، فهي

وإن كانت تجر لفظًا عند النحاة لكنها في المعنى نوع من التأكيد. 

 وتسميتها بالزوائد تسمية بصرية تستند إلى سيبويه، أما الكوفيون فيسمونها صلة أو

 حشوًا والصلة ل معنى لها والحشو نوع من الزيادة. إن الزيادة تعني أن حذفها ل يؤدي

 إلضى اختلل المعنضى، ولكنضه سضيخلو مضن المعنضى الضذي أضضافها وجودهضا كمضا فضي الجملضة

 التي فيها توكيد فيمكن حذفه ول يختل المعنى ولكن وجوده يضيف معنى إلى الجملة،

 فضالتكلف فضي الصضنعة النحويضة أدى إلضى عضّدها زائدة. كمضا عضّد النحضاة أدوات أخضرى زائدة

 "، فقضد قضال74كضالواو فضي اليضة: (فلمضا ذهضب عضن إبراهيضم الضروع وجضاءته البشضرى) "هضود 

بعض النحاة إن الواو زائدة لن "جاءته" هي الجواب! 

 إذًا أدوات الجضضر المسضضماة زائدة تسضضميتها خضضاطئة وهضضي دخلضضت فضضي الكلم تقويضضة لضضه

 وتوكيضدًا ول تحتضاج إلضى تعليضق شضأنها شضأن الصضلية. والنحضاة لضم يعلقوهضا، قضال الضزهري:

 (وإنما لم يتعلق الزائد بشيء لن التعلق هو الرتباط المعنوي والزائد ل معنى له يرتبط

).  23بمعنى مدخوله وإنما يؤتى به في الكلم تقوية وتوكيدًا) (
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 أمضا الضعراب فيتضم علضى ظضاهر اللفضظ فالجضار والمجضرور همضا الخضبر فضي اليضة: (ومضا ال

 بغافل).. وبقية اليات تفهم بشيء من المرونة في استخدام اللزم والمتعدي وتضمين

المتعدي معنى اللزم. والقول: ما جاء من أحد؛ من أحد جار ومجرور شبه جملة فاعل (

24.(

ملحظات:

). 25- أداة الجر ومجرورها المفعول به غير المباشر ل يحتاجان إلى تعليق (1

 قضبيٌح أن- فضي النحضو التقليضدي ل يفصضل بيضن الجضار والمجضرور، لضنه كمضا قضال سضيبويه: (2

 ).26) (تفصل بين الجار والمجرور لن المجرور داخل في الجاّر فصارا كأنهما كلمة واحدة

 لكن ورد في التراث الفصل بل فقد ذكر أن ل النافية قد تعترض بين الخافض والمخفوض

 نحو: جئت بل زاد وغضبت من ل شيء. ومن النحاة من عد ل زائدة، والكوفيون قالوا بأن

 ل هنا اسم بمعنى دون وأن الجار دخل عليها نفسها، وزاد مضاف إليه.. وهذه تخريجة

تعقد الوضع. 

 الزيضادة مرفوضضة فضي المنهضج وهضي هنضا نافيضة فاصضلة، لضذلك يمكضن القضول بضأن ل النافيضة

 يمكضن أن تفصضل بيضن الضداة الجضارة والسضم المجضرور، بضل يمكضن الفصضل مطلقضًا إن بقضي

النسق واضحًا ومستساغًا.

 - فضي التحضديث ل قيضد علضى اسضتخدام أداة الجضر الملزمضة للفعضل بحسضب المعجضم مضا3

 دام السضياق واضضحًا ومفهومضًا وشضائعًا، أمضا إذا أدى الوضضع إلضى إشضكال مثضل: رغضب فضي

الشيء أي أراده بينما رغب عنه أي تركه.. ُيلتزم بأداة الجر المرافقة للفعل.

 - قضد تضدخل مضا علضى بعضض أدوات الجضر، والنحضاة يقولضون بزيادتهضا ولكضن فضي التحضديث4

 الزيضادة مرفوضضة إنمضا نجعلهضا لهجضة أخضرى/ صضيغة أخضرى للضداة: مضن وممضا، عضن وعمضا، بضض

".39) "المؤمنون َقاَل َعّما َقِليٍل َلُيْصِبُحّن َناِدِميَن( وبما.. وهي تجر السم بعدها:

 وتعضد "ربمضا" كلمضة مسضتقلة/ صضيغة أخضرى وليسضت مؤلفضة مضن رب + مضا، وهضي تضدخل

 "، وتعني التقليل أو2على الجملة الفعلية كما في الية: (ربما يود الذين كفروا) "الحجر 

 الحتمال. وقد تجر السم بعدها كرب: ربما ضربٍة بسيف ثقيل.. فإن لم تجر اسمًا يبقى

لها المعنى فقط ويلغى مصطلح كافة ومكفوفة.

 أمضا "كمضا" فقضد اختلضف فيهضا النحضاة فضي كضثير مضن المواضضع أهضي مؤلفضة مضن الكضاف ومضا

 الزائدة أو الموصولة أو المصدرية.. وهم لم يتفقوا على رأي في المثلة التي وردت مثل:

كن كما أنت.. 

 في التحديث إن لم نجد اسمًا مجرورًا بعد الداة يبقى لها المعنى فقط؛ فض "كما" كلمة

 واحدة وهي أداة تساوي في المعنى مثلما وتفيد الحالية. وفي العراب نذكر معناها ول

 نلتفضت إلضى عملهضا لضنه ثضانوي يتعلضق بالحركضة، ول نضضيع وقتنضا فضي دهضاليز احتمضالت
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 إعرابهضا لنهضا لضن تأخضذ إعضراب السضماء وإن شضابهتها فضي المعنضى، فالضداة علضى تفيضد

الظرفية مثل فوق ولكنها تبقى أداة!

 - تدخل الداة من على أداتي الجر عن وعلى: نزل ياسين من عن السطح، من على5

 السطح.. (مضن عن يميني مرة وأمضامي..) (غضدت من عليضه بعد ما تضم ظمؤها..).. وهما

 أداتا جر وما بعدهما اسم مجرور. وقد نقضت نظرية العامل في المنهج وقضية التنازع..

 وُقبل أن يكون أكثر من "عامل لمعمول واحد" ويقاس على ذلك هنا، وهذا أفضل من عّد

 على أداة جر وعّد عن بمنزلة السم وجرها محًل بأداة الجر كما يذكر النحاة. ففي حال

توالي أداتي جر كلهما يعمل في السم المجرور..

ويمكن الستغناء عنهما والقول: نزل من السطح. 

 - الجضر بالمجضاورة (هضذا جحضُر ضضٍب خربٍض)، مقبضول فضي الخطضاب الشضفوي، مرفضوض فضي6

 النص المكتوب، علمًا بأن هناك من أنكره كابن جني، وقد جعله الفراء سماعيًا، ومنهم

من خصه بالنكرة.

 وتسمى نون العماد أيضًا، وهي تدخل قبل ياء المتكلم على من وعن - نون الوقاية:7

لسلسة اللفظ: مّني، عّني.

***

:)27(- المفعول البياني/ المطلق 3

المفعول البياني يدل على أربعة أمور:

- يؤكد الفعل: قرأ حسام الكتاب قراءًة.1

).28- أو يدل على نوعه/ هيئته: قرأ حسام الكتاب قراءًة عميقة (2

- أو عدد مراته: قرأ حسام الكتاب قراءتين.3

 ) كمضا29وفضي الحضالت الثلث السضابقة قضد تكضون حضروف المصضدر مضن حضروف فعلضه، أو ل (

سيأتي في الحالت المتنوعة للمفعول البياني.

): 30- أو يبين سبب حدوث الفعل (4

 في هذه الحالة حروف المصدر ل تكون من حروف فعله. والمصدر هنا يتعلق بالمشاعر

 والحاسيس، وقد سماه النحاة مصدرًا قلبيًا لنهم كانوا يعتقدون أن القلب مبعث أفعال

النفس الباطنية كالخوف والحب والكراهية والرغبة.. 

 وفي المثال: وقف الحضور تكريمًا لذكرى الشهيد، نجد أن المصدر تكريمًا يتعلق بحالة

 معنويضضة. وفضضي هضضذه الحالضضة إمضضا أن ينصضضب أو يجضضر بالضضداة: وقضضف الحضضضور لتكريضضم ذكضضرى

 الشضهيد. وقضد وردت آيضات قرآنيضة فضي الحضالتين: (وإن منهضا لمضا يهبضط مضن خشضيِة ال)ض

"، فالنصب والجر سواء. 31"، (ول تقتلوا أولدكم خشيَة إملق) "السراء 74"البقرة 

فإن لم يكن المصدر يتعلق بالمشاعر والحاسيس يجب جره: جلست للقراءة. 

حالت متنوعة للمفعول البياني:
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 لقد ذكر النحاة أكثر من إحدى عشرة حالة لنائب المفعول المطلق وسنكتفي ببعضها،

 لضن منهضا مضا يمكضن تحضويله إلضى أبضواب أخضرى كآلضة الفعضل. وفضي التحضديث هضي حضالت

متنوعة لشكل هذا المفعول وليست نائبة.

- المرادف للمصدر الصلي: جلس محمود قعودًا. 1

). 31- اسم المصدر: سّلم زاهر سلمًا؛ لن المصدر هو التسليم (2

 )، أو كضل وبعضض وأي32- إن جضاء بعضد اسضم الشضارة: قضرأ حسضام الكتضاب تلضك القضراءَة (3

 بشضرط إضضافتها إلضى المصضدر: قضرأ حسضام الكتضاب كلَض القضراءِة، قضرأ حسضام الكتضاب بعضَض

القراءِة، قرأ حسام الكتاب أيَة قراءة. 

فكل وبعض وأي تأخذ تسمية المفعول البياني، والمصدر بعدها مضاف إليه.

 إن المصضدر الصضلي/ المفعضول البيضاني لضم يحضذف مضن الجملضة لكنضه انضزاح قليًل، وذاك

)!33النزياح ل يغّير مفهوم الجملة ولكنها الصنعة النحوية غير المرنة (

 - صضفة المفعضول البيضاني: قضرأ المعتصضم القصضيدة أفضضل قضراءٍة.. فأفضضل أخضذت إعضراب4

المصدر وهي صفة له في المعنى بينما المصدر صار مضافًا إليه. 

 وقضد يحضذف المفعضول نهائيضًا وتبقضى صضفته لتضدل عليضه: لعضب الطفضل بضالكرة كضثيرًا، والصضل

 قبضل الحضذف: لعضب الطفضل بضالكرة لعبضًا كضثيرًا، فالمصضدر لعبضًا وصضفته كضثيرًا، فحضذف المصضدر

وبقيت صفته فأخذت إعرابه. وهذا الحذف البلغي يمكن فهمه من السياق وحده. 

 - قد يحذف الفعل اختصارًا ويبقى المفعول البياني مثل: صبرًا؛ أي اصبر صبرًا. ومثلها:5

 سمعًا وطاعة، حمدًا وشكرًا.. والخفش تلميذ سيبويه جعل هذه الحالة قياسية مخالفًا

بذلك معلمه وهو الصواب، فالحذف إيجاز والبلغة في اليجاز.

 ومع الحذف البلغي تصير مرونة بتقدير المحذوف؛ فيمكن رفع هذا النوع وعده جزءًا من

جملة اسمية حذف ركن منها اختصارًا: صبر جميل. أو إعرابه مفعوًل به لفعل محذوف.. (

34.(

***

 :- ظرفا الزمان والمكان4

 أطلضق النحضاة علضى الظضرف بنضوعيه تسضمية المفعضول فيضه لضن الغضالب مجيضء الظضرف

 بمعنى في كما يرون. وإذا ما تجاوزنا عدم سلمة التسمية، ل نجد مسوغًا لتسميتين

المفعول فيه، والظرف. لذلك يكتفى بتسمية واحدة وهي الظرف كما ذكر في المنهج. 

يقسم الظرف إلى: 

ظرف الزمان: وهو يبين زمن وقوع الفعل.

ظرف المكان: وهو يبين مكان وقوع الفعل.

الظرف المتصرف وغير المتصرف:
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 المتصرف يكون ظرفًا وغير ظرف مثل يوم وشهر وليل.. ومنه أسماء الجهات أمام، قدام،

خلف، وراء، يمين، يسار، شمال..

 والظضروف غيضر المتصضرفة ل تكضون إل ظرفضًا مثضل قطّض وبينضا وبينمضا، أو تكضون محصضورة بيضن

الظرفية والجر بالداة من غالبًا: قبل وبعد وعند..

 الظروف المعربة والمبنية:

 فضي التحضديث الظضروف المعربضة هضي الصضحيحة الضخر، والمبنيضة معتلضة الضخر مثضل: لضدى

وهنا.. 

 فضي تحليضل الظضرف المبنضي ل نقضول ظضرف مبنضي علضى السضكون فضي محضل نصضب.. لضن

 المهم تحديد نوع الكلمة في السياق كظرف للزمان أو المكان وبما أن الظرف ساكن فل

داعي للتكلف بجلب العراب المحلي.

 أمضا الظضرف المعضرب فيكفضي القضول ظضرف زمضان أو مكضان ومضن يريضد ذكضر الحركضة يضضيف:

حركته الفتحة.

والظروف المبنية للزمان: إذا، إذ.. 

والمبنية للمكان: هنا، وهناك وهنالك، ثّمة، لدى..

والمعربة للزمان: أمس، الن، قّط..

والمعربة للمكان: لدن، حيث، قبل، بعد، دون، حين، مع..   

وأي تصلح للزمان والمكان بحسب ما تضاف إليه.

أدوات الستفهام الظرفية:

أدوات السؤال عن الزمان: متى، أياَن، أّنى.. 

أدوات السؤال عن المكان: أيَن، أّنى..

 أدوات السضتفهام تتضضمن معنضى الزمضان أو المكضان وهضي فضي النحضو التقليضدي ظضروف

للزمان أو المكان إضافة إلى الستفهام. 

 فضي التحضديث الظرفيضة مقيضدة بالزمضان والمكضان ول تضدل علضى أي معنضى آخضر: كضأمس

 واليضوم وغضدًا وهنضا وهنضاك وقبضل وبعضد.. فضإن لضم تحضدد الزمضان أو المكضان فليسضت بظرفيضة،

 وأدوات السضتفهام تسضأل عضن الزمضان أو المكضان وليسضت هضي نفسضها الزمضان أو المكضان

 فقضد فقضدت خاصضيتها المطلقضة. فل يصضح السضؤال بضأداة عضن الزمضن وتكضون هضي نفسضها

 الزمضن، وشضتان بيضن مضا يكضون بضه السضؤال عضن الزمضن أو المكضان ومضا يضدل علضى الزمضن أو

 المكان! لذلك ضمت تلك السماء للدوات ولها معناها فقط. فمثًل متى: أداة استفهام

 عضن الزمضن فقضط، وليسضت ظضرف زمضان وكضذلك الضمر بالنسضبة لضين فهضي للسضؤال عضن

المكان، ولكنها ل تدل على المكان نفسه ول تحدده أبدًا.

شرح بعض الظروف:

): 35(قّط  ←قّط 
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، قضال الضزهري:  ظضرف لسضتغراق مضا مضضى مضن الزمضان ويختضص بضالنفي: مضا فعلتضه قّط

 (ظرف لستغراق ما مضى من الزمان ملزم للنفي تقول هذا الشيء ما فعلته قط أي

 لم يصدر مني فعله في جميع أزمنة الماضي. واشتقاقها من القط وهو القطع فمعنى

 ما فعلته قط ما فعلته فيما انقطع من عمري لنقطاع الماضي عن الحال والستقبال فل

). 36تستعمل إل في الماضي) (

ولكن ل مانع من الستخدام الدارج مع الحاضر، فقد ورد في التراث: ل أفعله قط. 

وتهمل بقية إعرابات قط كاسم فعل..

   عوَض:←عوُض 

 قضال الضزهري: (وهضو ظضرف لسضتغراق مضا يسضتقبل مضن الزمضان غالبضًا. ويسضمى الزمضان

 عوضضًا لضنه كلمضا ذهبضت مضدة عوضضتها مضدة أخضرى أو لضنه أي الزمضان يعضوض مضا سضلب فضي

 زعمهضم الفاسضد واعتقضادهم الباطضل. وهضو ملزم للنفضي تقضول أنضت هضذا الشضيء ل أفعلضه

).37عوض أي ل يصدر مني فعله في جميع أزمنة المستقبل) (

:عند

 قضال أبضو القاسضم الزجضاجي: (عنضد أداة لحضضور الشضيء ودنضوه كقولضك كنضت عنضد زيضد أي

). 38بحضرته وكان هذا عند انتصاف النهار فتحتمل الزمان والمكان) (

 وقضال المعضري إنضه ل فضرق بيضن عنضد ولضدى، وهضو مضا ثبتنضاه فضي التحضديث خلفضًا لدعضاء

 بعضضهم كضالحريري وأبضي هلل العسضكري وابضن الشضجري بضأن القضول: عنضدي مضال يصضح إن

كان المال موجودًا بين يديك أو غائبًا، بينما لدي مال إذا كان موجودًا بين يديك. 

 ويقضول النحضاة ل ُتجضّر "عنضد" إل بالضداة "مضن" فل يقضاُل: خرجضت إلضى عنضده، ويعضدون ذلضك

 من أخطاء "العامة"، ويجب أن يقال: خرجت إليه. ولكن في التحديث يقبل القول: ذهبت

إلى عنده أو لعنده لشيوع الستخدام!

: إذا

 أداة شرطية للزمن المستقبل. وإن جاء بعدها اسم فهو مبتدأ خبره الجملة بعده مثل:

). 39".. وهذا رأي الخفش (1(إذا السماء انفطرت) "النفطار 

 ويلغى أن تجيء إذا فجائية مثل: خرجت من البيت فإذا المطر يهطل، فهي ظرفية في

 التحضديث. وقضد عضدها ابضن مالضك حضرف مفاجضأة، وقضال المضبرد هضي ظضرف مكضان، بينمضا قضال

الزجاج هي ظرف زمان.

 "، إذا ظرفية. وأما الية: (وإذا رأوا تجارة أو لهوًا71وفي الية: (حتى إذا جاؤوها) "الزمر 

 " فقضد اختلضف النحضاة فضي التعضارض بيضن الماضضي والمسضتقبل11انفضضوا إليهضا) "الجمعضة 

 وعللضوا ذلضك بضأن إذا تخضرج عضن السضتقبال لتكضون للماضضي! إن المعنضى ل يحتضاج إلضى ذاك

 التعسف؛ فالفعلن في الزمن الماضي ولكن معناهما سيجري في المستقبل بالنسبة

).  40للماضي، والفعل انفضوا مستقبل بالنسبة لرأوا (
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يلغى ما قاله النحاة بأن ما بعد إذا زائدة. ونعدهما كلمة واحدة دون تجزيء.. إذا ما:

لما: 

 بمعنضى الظضرف حيضن/ عنضدما، إن دخلضت علضى الفعضل الماضضي كمضا قضال ابضن السضراج

 والفارسي وابن جني وآخرون. وتسمى حرف وجود لوجود، وبعض النحاة سماها حرف

). 41وجوب لوجوب.. ومثلها كلما (

وهي تتطلب جملتين بينهما علقة شرطية نحو: لما زار حمزة صديقه استقبله مرحبًا.

: قبل وبعد

 غضاص النحضاة فضي أمرهمضا ومضا يشضبههما كأمضام ووراء.. بيضن الضعراب والبنضاء، وبيضن حضذف

 المضاف إليه وتقديره مما ل جدوى منه سوى التعقيد. في التحديث هما معربتان دائمًا،

 وحركتهما الفتحة إن كانتا ظرفًا سواء أكانتا مضافتين أم ل، ول تهم النوايا في المحذوف:

 جضاء هيثضم قبلَض الضوقت، جضاء قبًل.. جضاء مضن قبلِض "جضار ومجضرور".. وقضد ذكضر ابضن هشضام:

(وقرئ "ل المر من قبِل ومن بعِد" بالجر من غير تنوين أي من قبل الغلب ومن بعده) (

".  4). وهناك قراءة بالتنوين: (ل المر ِمْن َقْبٍل َوِمْن َبْعٍد) "الروم 42

 إن حذف المضاف إليه يعد بلغة إن كان الكلم واضحًا، ولكن يلغى الدخول في متاهة

بقاء المحذوف في النية دون اللفظ أو الحذف في النية واللفظ!

:وَسط

 فضي النحضو التقليضدي بسضكون السضين ظضرف كمضا قضال أبضو علضي الفارسضي: حفضرت وسْضط

 الضدار بئرًا، وبفتحهضا غيضر ظضرف: حفضرت وسَضط الضدار بئرًا، فوسضط مفعضول بضه وبئرًا حضال! فضي

 التحديث السين مفتوحة دائمًا ويلغى تسكينها. وفي مثالي الفارسي وسَْط ظرف مكان

وبئرًا مفعول به!

هنا وهناَك وهنالَك وثمَة:

 هنا للمكان القريب، وهناَك كلمة واحدة دون تجزيء وكذلك هنالَك وهما للمكان البعيد

 وحركتهما الفتحضة. ويلغى القضول بأن الظضرف هو هنا واللم للبعد والكاف للخطاب.. وبأن

هناك للمكان المتوسط البعد، وهنالك للمكان البعد فهذه قضية نسبية ل قيمة لها.

 وثمَة بمعنى هناك، وقد ألغي مذكرها َثم لن الناس ل يميزون بينها وبين ُثم العاطفة.

فثم دون النظر إلى حركة الثاء ثمَُ حرف عطف ويلغى مؤنثها، وَثمة ظرف.

 بيَن وبينا وبينما:

بين ظرف معرب، وبينا وبينما ظرفان مبنيان وكل واحد منهما كلمة واحدة دون تجزيء. 

: أمسًا←أمِس 

 في التحديث إن كانت نكرة "أمس"تحدث النحاة عنها كثيرًا كما ذكر في المنهج ولكن 

 فهي تدل على يوم ما مضى وهي عامة، أما إن كانت معرفة "المس" فهي تدل على
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 اليضوم الماضضي تحديضدًا، وهضي ظضرف متصضرف معضرب: جضاء مضاهر أمسضًا وجضاء مضاهر المسَض،

ونستطيع القول جاء ماهر في المِس.

: مع

 ظضرف للزمضان أو المكضان وقضد تتضضمن الحاليضة ولكضن ل تعضرب حضاًل، ففضي المثضال رأيضت

الطلب معًا: المقصود رأيتهم مجتمعين في وقت واحد. 

الظرف المركب:

 وهو يتألف من ظضرف متصرف كيضوم وساعة وحيضن وعند ووقت.. مضاف إلى الظرف إذ:

 يضومئٍذ وسضاعتئٍذ وحينئٍذ وعنضدئٍذ ووقضتئٍذ.. ويكتضب الظرفضان متصضلين كأنهمضا كلمضة واحضدة

 وتكتضب الهمضزة علضى النضبرة حسضب قاعضدة الهمضزة المتوسضطة. والفضرق بيضن الظضرف قبضل

 الضضافة وبعضدها هضو أن الظضرف يضوم نكضرة عامضة بينمضا يضومئٍذ تعنضي فضي ذلضك اليضوم المحضدد

 "، أي في ذلك اليوم4ففيها تحديد وتخصيص ومنه الية: (ويومئٍذ يفرح المؤمنون) "الروم 

بالتحديد. 

 وقضد قضال النحضاة بضأن يومضًا ظضرف أمضا إذ فهضي مضضاف إليضه، وزعضم الضخفش أن كسضرة إذ

كسرة إعراب.

 فضي التحضديث ينظضر إلضى الظضرف المركضب ككلمضة واحضدة مبنيضة دون تجزيضء وتثبضت حركضة

البنية، ول يلتفت إلى تنوين التعويض كما في النحو التقليدي. 

ملحظات:

 - فضضي التحضضديث الظضضروف كلهضضا دون اسضضتثناء مضضذكرة مجازيضضًا. وقضضد ورد عنضضد النحضضاة أن1

الظروف كلها مذكرة مجازيًا عدا قدام ووراء! 

 - في اللهجة المحكية شاع تكرار الظرف بين وكلما ول مانع من ذلك مثل: الفرق بين2

 الرواية وبين القصة، بينما الفصيح في النحو التقليدي: الفرق بين الرواية والقصة. كلما

 قضرأت كلمضا ازدادت ثقافتضك أكضثر، بينمضا الفصضيح فضي النحضو التقليضدي: كلمضا قضرأت ازدادت

ثقافتك أكثر.. 

- أداة الجر "من" تدخل على الظروف: عند ومع وقبل وبعد ولدى، دون..3

 الظضرف دون: فضي النحضو التقليضدي ل يضدخل عليضه مضن أدوات الجضر إل مضن، ولكضن فضي

 التحضديث يجضوز دخضول البضاء عليضه، فقضد اسضتخدمها كضثيرون منهضم ابضن عقيضل والسضيوطي

).. 43الذي أبرزها في أحد عناوينه: (جواز إيصال الفعل إلى غيره بدون واسطة) (

 - ارتبضضط التعليضضق فضضي النحضضو التقليضضدي بقضضضية العامضضل كالفعضضل أو مضضا يشضضبهه مضضن4

المشتقات. وفي المنهج ألغي التعليق وتبعه إلغاء تسمية شبه الجملة. 

ما ينوب عن الظرف:

- لفظ كل وبعض إن أضيفا إلى الظرف: لعب وائل كَل الوقِت، بعَض الوقِت..1
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 - صفة الظرف المحذوف: انتظرتك طويًل، والمقصود انتظرتك زمنًا طويًل. وهنا قد يقع2

 التبضاس بيضن هضذه الحالضة وحالضة نضائب المفعضول البيضاني/ المطلضق إذا كضان صضفة للمصضدر

 المحذوف لكن السياق هو الذي يحدد، وفي حال التساوي في المعنى يمكن قبول أي

منهما، فيمكن القول زمنًا طويًل أو انتظارًا طويًل!

 - اسم الشارة: سنلعب هذا اليوَم بالشطرنج؛ فاسم الشارة هو الظرف واليوم بدل3

منه. 

- العدد إن كان تمييزه ظرفًا: سافر همام عشرين يومًا.. سارت القافلة ثلثَة أيام.. (4

44.(

***
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متممات الجملة:

ب- أساليب التوضيح

 هنضضاك أسضضاليب متعضضددة لتوضضضيح الكلم بمعلومضضات إضضضافية كالصضضفة والتوكيضضد والبضضدل

 والعطف.. وفي النحو التقليدي سميت بالتوابع، لنها تتبع ما قبلها في حركة العراب.

والمفترض أن تصنف التوابع وغيرها بحسب موضوعاتها وليس بناء على الحركة! 

 فضي التحضديث بضوبت تحضت عنضوان أسضاليب التوضضيح وضضمت إليهضا أبحضاث الحضال والتمييضز

والمركب الضافي.

***

:)45(- النعت/ الصفة 1

). 46النعت معلومة إضافية في الجملة، تبين حالة اسم سابق عليها أو توضحه.. (

):47وهو يتبع صاحبه/ المنعوت في أربعة أمور (

- الفراد والتثنية والجمع.1

- التذكير والتأنيث.2

- التعريف والتنكير.3

- الحركة لمن يطلبها.4

).48والنعت قد يكون مشتقًا أو جامدًا (

ملحظات:

 - أهمضل قضول النحضاة "الصضفة معناهضا دائم والحضال معناهضا مضؤقت"، فالجملضة هضي الضتي1

تحدد ذلك وليست الكلمة ول حركتها. 

 - نعضت جمضع مضا ل يعقضل يجضوز فيضه أن يطضابق منعضوته فضي الجمضع، أو أن يكضون مفضردًا2

مؤنثًا: تلك جبال شاهقات، شواهق، شاهقة. 

 - يلغى قطع الصفة في النص الكتابي وتبقى تتبع الموصوف للحد من تغيير حركتها،3

لكنها تبقى في الخطاب الشفوي. 

).49- النعت ل يكون إل مفردًا، وقد ألغي نعت الجملة وشبه الجملة (4

 - قال النحاة المصدر إن جاء نعتًا يبقى بصيغة المفرد المذكر وإن كان المنعوت مؤنثًا أو5

مثنى أو جمعًا: هذا رجل عدل وامرأة عدل ورجال عدل. 

 وفي التحديث يلغى ذلك فنقول: هذا رجل عدل وامرأة عدلة ورجال عدول، وقد وردت

هذه الصيغ في التراث.

 - فضي التحضديث تلغضى الحضالت السضتثنائية المشضتركة بيضن المضذكر والمضؤنث كفعضول6

بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول. والوزان: ِمْفعال، ِمْفعيل، ِمْفعل.. 

وكذلك اسم الجمع الذي يعامل كجمع ومفرد: هؤلء قوم شجاع، وشجعان..
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وسيأتي الحديث عن ذلك في بحث التذكير والتأنيث.

***

- التوكيد:2

 )، أو باسضتخدام50هنضاك أسضاليب متعضددة للتوكيضد كالقسضم: وال ضسضأدافع عضن الضوطن (

أّن، إّن: إّن العلم مفيد.. 

والتوكيد هنا أحد تلك الساليب ويقسم إلى:

 - توكيضد لفظضي: وهضو تكريضر الكلمضة مهمضا كضان نوعهضا: انتصضرنا انتصضرنا علضى العضداء،1

انتصرنا على العداء على العداء.. 

 - توكيضد معنضوي: ويكضون باسضتخدام اللفضاظ التاليضة، للمفضرد: النفضس، العيضن. وللمثنضى:2

كل وكلتا. وللجمع: جميع، عامة، كل.. 

أحكامه:

 يجب أن يلحق بالتوكيد المعنوي ضمير يطابق المؤكد: حرر أبطاُل المقاومة أنفُسهم- 1

جنوَب لبنان من المستعمر الصهيوني..

 - التوكيد يأتي بعد المؤكد فيتبعه في الحركة كما في قولنا: جاء كامٌل نفُسه. ولكن2

 إن جضاء التوكيضد قبضل المؤكضد يبقضى التعضبير صضحيحًا ويبقضى معنضى التوكيضد قائمضًا ولكضن

 وقد أجاز ذلكالتحليل يختلف: قرأت نفَس الكتاِب؛ فنفس مفعول به والكتاب مضاف إليه. 

 (يجاز تقدم لفظ النفس أو العين على المؤكد في معنى مجمع اللغة العربية في مصر:

 التوكيد، ولكنهما ل يعربان توكيدًا، بل بحسب الموقع في الجملة، وذلك لورود مثل ذلك

 في المأثور عن خاصة العلماء والكتاب، ولجازة "الزمخشري" و"ابن يعيش" له، ولتعقيب

"الصبان" في حاشية الشموني على ما نعيه).

 إن كان المؤكد ُمثّنى أو مجموعًا يجمعان على أْفُعلالنفس والعين لتوكيد المفرد، ف- 3

ْضَداِن أْنُفسضُضهما، أو ْضدان أْنُفسضُضهما، أو أْعُينُهمضضا، والهن  كمضضا يقضضول النحضضاة؛ فتقضضول: جَاَء الّزي

).51أْعُينهما، والّزْيُدون أْنُفُسهم أو أْعُيُنهْم (

ل فضي(وقضال مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر:   يجضوز الضفراد والمطابقضة والجمضع علضى أْفُع

 توكيد المثنى بالنفس والعين، فيقال: جاء الرجلن نفُسهما ونفساهما وأنفُسهما).

 - كل: تستغرق أفراد مجموعتها، وتعرب كأي اسم وقد تأتي للتوكيد فتعرب توكيدًا إن4

 جاءت بعد المؤكد، وتعرب بحسب موقعها إن جاءت قبل المؤكد مع بقاء معنى التوكيد:

جاء المدعون كلهم "توكيد"، جاء كل المدعوين "فاعل".

 ويجوز استخدام كل قبل أجمعين: جاء الطلب كلهم أجمعون، أو حذفها، قال ابن عقيل

 في شرحه لللفية: (قد ورد استعماُل العرب أجمع في التوكيد غير مسبوقة بُكّله نحو:

 جضاء الجيضش أجمعُض. واسضتعماُل جمعضاء غيضر مسضبوقة بُكّلهضا نحضو: جضاءت القبيلضُة جمعضاُء.

واستعماُل أجمعين غير مسبوقة بُكّلهم نحو: جاء الَقْوُم أْجَمُعون..).  
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 - اسضتعمل العضرب كلمضة عاّمة مضافة إلى ضضمير المؤكضد للدللة علضى الشّضمول ككضل،5

نحو: جاء القوُم عامُتهم. ولكنها نادرة الستخدام وأكثر النحويين لم يذكرها.

 يمكن أن يكون المؤكد معرفة أو نكرة مفيدة كما ذكر النحويون في مثالهم: "اعتكفت- 6

أسبوعًا كله".

 - يجوز جر التوكيد المعنوي بحرف الجر الباء: جاء البطل بنفسه.. ويبقى معنى التوكيد7

).52قائمًا، ولكن في العراب يصير مجرورًا بأداة الجر (

 - إن أردنا توكيد الضمير المتصل المرفوع أو المنصوب نأتي بضمير رفع منفصل بعدهما:8

 باب ما تكون فيه أنت وأنا ونحن وهو وهي جئت أنا نفسي، رأيتك أنت.. قال سيبويه: (

 اعلم أن هذه الحروف كلها تكون وصفًا للمجرور: وهم وهن وأنتّن وهما وأنتما وأنتم وصفًا

ك أنضت وانطلْقتَض أنضت. والمرفضوع والمنصضوب  للمضضمرين وذلضك قولضك: مررتُض بضك أنضت ورأيُت

 وليضس وصضفًا بمنزلضة الطويضل إذا قلضت مررتُض بزيضٍد الطويضل ولكنضه بمنزلضة نفسضه إذا قلضت

 .)53 ())مررُت به نفسه وأتاني هو نفسه ورأيُته هو نفَسه

 وقال النحاة معللين: لو قلنا رأيتك إياك لكانت إياك بدًل من الضمير الكاف ولما جاز أن

 تكضون توكيضدًا! والتعليضل الصضحيح هضو السضتخدام العربضي فبدليضة الضضمير المنفصضل مضن

المتصل ل معنى لها، لن البدل يجب أن يكون أوضح من المبدل منه! 

 - لعراب التوكيد اللفظي يكفي القول: توكيد لفظي، لنه تكرار يتضمن المكرر. وهذا9

 ينطبق على الفعضل أيضًا كما في: سافر سافر فائز، فالفعل الضول هو الذي يأخذ فاعًل

 والفعل الثاني هو توكيد ول يحتاج إلى فاعل لنه يؤكد الفعل ل الفاعل.. وهذا أيسر مما

 الصبان في حاشيته على شرح الشموني لللفية: (وأجاز ابن أبي الربيع في نحوقاله 

 قام قام زيد أن يكون زيد فاعًل بالثاني وأضمر في الول، وأن يكون فاعًل بالول والثاني

 توكيضد ل فاعضل لضه. وأجضاز المصضنف فيضه أن ينسضب العمضل لهمضا لكونهمضا شضيئًا واحضدًا فضي

اللفظ والمعنى فكأن العامل واحد)..

 كل للمثنضى المذكر وكلتضا للمثنى المضؤنث، ويمكضن اسضتخدام كل للمذكر كل وكلتا: -10

 والمضؤنث، قضال الشضموني فضي شضرحه لللفيضة: (المشضهور أن كل للمضذكر وكلتضا للمضؤنث.

 قال في التسهيل: وقد يستغنى بكليهما عن كلتيهما أشار بذلك إلى قوله: َيُمّت ِبُقْرَبى

الّزيَنَبيِن ِكَليِهَما..).

 وهما تلزمان الضافة إما إلى السم الظاهر أو الضمير وتعربان إعراب السم المقصور

 فضي كلتضا الحضالتين بنضاء علضى لهجضة عربيضة تعربهمضا كالسضم المقصضور مطلقضًا: جضاء كل

)..54الرجلين، جاء الرجلن كلهما ورأيت كلهما (

***
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- البدل:3

 اسم يذكر لتوضيح ما قبله والكوفيون يسمونه الترجمة والخفش يسميه التبيين وابن

 كيسضان يسضميه التكريضر. وقضد عرفضه النحضاة بضض (التضابع المقصضود بضالحكم بل واسضطة).. وهضو

يطابق المبدل منه في الحركة.

أقسامه:

 - بدل مطابق (كل من كل)، قال ابن عقيل في شرحه لللفية: (بدل الكل من الكل،1

 ): انتصضر البطلُض صضلُح55وهضو البضدل المطضابُق للمبضَدِل منضه الُمسَضاوي لضه فضي المعنضى..) (

الدين على الصليبيين.. 

 ): ويدخل عليه ضمير يطابق المبدل منه ليربط56- بدل بعض من كل (جزء من كل) (2

بينهما: قرأت الكتاَب معظَمه، نصَفه.. 

 وهضذا النضوع يقضول فيضه المتحضدث كلمضة عامضة ثضم يخصضص قسضمًا منهضا دون المطابقضة

 الكلية، أو يعدد أقسام كلية ما أو جزئيات شيء ما. ويمكن أل يستخدم ضمير الربط لن

 الرتبضاط واضضح مثضل: زار كامضل مصضر؛ الهرامضات، المعابضد القديمضة، نهضر النيضل.. أقسضام

الشجرة هي: الجذع، الغصان، الوراق.. 

ملحظات:

ه، بطريقضة1  - يمكضن التعضبير عضن بضدل البعضض مضن كضل فضي المثضال: قضرأت الكتضاَب معظَم

 أكلت نصَف الرغيِف..←أخرى أفضل: قرأت معظَم الكتاِب، أكلت الرغيَف نصَفه 

 - فضي التحضديث ضضمت لهجضة "أكلضوني الضبراغيث" إلضى البضدل المطضابق، فضالواو ضضمير2

فاعل والبراغيث بدل من الضمير. 

 - ضضم الختصضاص إلضى البضدل المطضابق، ففضي قولنضا: نحضن – العربُض- مصضممون علضى3

 تحريضر فلسضطين كلهضا؛ كلمضة العضرب لضن تكضون منصضوبة علضى الختصضاص، وإنمضا ستصضير

 مرفوعة وتعرب بدًل من الضمير، لنها وضحت غموض الضمير، والضمير مبتدأ ومصممون

خبر. 

***

- العطف:4

ويسمى أيضًا عطف النسق وهو يتألف من المعطوف عليه والمعطوف وأداة العطف.

 تتبع حركة السم المعطوف حركة السم المعطوف عليه. أما عطف الجمل فل علقة

له بالحركة، وفي العراب نقول: الجملة معطوفة على الجملة قبلها دون أية زيادة. 

أدوات العطف:

الواو: 

 تفيضد الجمضع والمشضاركة، قضال أبضو سضعيد الدمشضقي: (اختلضف العلمضاء فضي الضواو العاطفضة

 على ماذا تدل ولهم في ذلك أقوال الول: أنها تدل على مطلق الجمع من غير إشعار
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 بخصوصضضية المعيضضة أو الضضترتيب، ومعنضضى ذلضضك أنهضضا تضضدل علضضى التشضضريك بيضضن المعطضضوف

 والمعطوف عليه في الحكم الذي أسند إليهما من غير أن يدل على أنهما معًا بالزمان أو

 أن أحدهما قبل الخر. ول ينافي هذا احتمال أن يكون ذلك وقع منهما معًا أو مرتبًا على

 حسضب مضا ذكضرا بضه أو علضى عكسضه، ول يفهضم شضيء مضن ذلضك مضن مجضرد الضواو العاطفضة.

 وهذا قول الجمهور من أئمة العربية والصول والفقه ونص عليه سيبويه في بضعة عشر

 موضضعًا فضي كتضابه. ونقضل أبضو علضي الفارسضي اتفضاق أئمضة العربيضة عليضه كمضا سضيأتي وفيضه

 نظر. والقول الثاني: أنها للترتيب مطلقًا سواء كانت عاطفة في المفردات أو في الجمل،

وهو قول بعض الكوفيين منهم ثعلب وابن درستويه حكاه عنهم جماعة من النحاة..) (

57 .(

ملحظات:

- الواو تعطف المفردات والجمل. 1

 ومثل ذلك قول ال- يجوز قطع حركة المعطوف في الخطاب الشفوي، قال سيبويه: (2

 عز وجّل: "لِكِن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما ُأنزل إليك وما ُأنزل من

 )، فضالقطع58.) (فلضو كضان كلضه رفعضًا كضان جيضدًا. قبلكَض والمقيمينَض الصضلَة والمؤتضون الزكضاة".

يدل على المرونة في الحركة، لكن في النص المكتوب الفضل أن تبقى التبعية. 

- في التحديث ضمت واو رب، واو الحال، واو المعية إلى واو العطف. 3

 الفاء:

تفيد الترتيب والتعقيب، قال ابن مالك في اللفية: (والَفاُء للّترتيب باّتصاِل..).

ُثم: 

 ذكضر في بحضث الظرف أن هناك خلطًا بيضن ُثم العاطفضة وَثم الظرفية لذلك في التحديث

خصصت ثم للعطف بضم الثاء أو فتحها وألغيت ُثمت المؤنثة. 

وهي تفيد الترتيب مع التراخي في الزمن، قال ابن مالك: (وُثّم للّترتْيِب باْنِفَصاِل..).

 وفضي التحضديث يرفضض القضول بزيادة "ثضم" بضل تبقضى عاطفضة، قضال الشضموني فضي شضرحه

 لللفية: (زعم الخفش والكوفيون أن ثم تقع زائدة فل تكون عاطفة البتة، وحملوا على

 ذلضك قضوله تعضالى: "حضتى إذا ضضاقت عليهضم الضرض بمضا رحبضت وضضاقت عليهضم أنفسضهم

 "، جعلوا تاب عليهم118وظنوا أن ل ملجأ من ال إل إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا" "التوبة 

هو الجواب وثم زائدة)، فهي هنا أداة عطف.

أو:

 تفيضضد التخييضضر أو الباحضضة أو التقسضضيم والتفصضضيل: اقضضرأ كتضضاب الغضضاني أو العقضضد الفريضضد..

الكلمة اسم أو فعل أو أداة.  

 وقال بعض النحاة بمجيء أو بمعنى الواو أو ول لكن ذلك مرفوض، فقد ذكر ابن هشام:

 (ومن الغريب أن جماعة منهم ابن مالك ذكروا مجيء أو بمعنى الواو ثم ذكروا أنها تجيء
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 بمعنى ول نحو: "ول على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم"، وهذه هي تلك

 بعينها وإنما جاءت ل توكيدًا للنفي السابق ومانعة من توهم تعليق النفي بالمجموع ل

 بكل واحد، وذلك مستفاد من دليل خارج عن اللفظ وهو الجماع. ونظيره قولك ل يحل

 لك الزنى والسرقة ولو تركت ل في التقدير لم يضر ذلك. وزعم ابن مالك أيضًا أن أو التي

 للباحة حالة محل الواو وهذا أيضًا مردود، لنه لو قيل جالس الحسن وابن سيرين كان

 المضأمور بضه مجالسضتهما معضًا، ولضم يخضرج المضأمور عضن العهضدة بمجالسضة أحضدهما، هضذا هضو

 المعروف مضن كلم النحضويين. ولكضن ذكضر الزمخشري عند الكلم علضى قضوله تعالى: "تلضك

 عشضرة كاملضة" أن الضواو تضأتي للباحضة نحضو جضالس الحسضن وابضن سضيرين وأنضه إنمضا جيضء

 بالفذلكة دفعًا لتوهم إرادة الباحة في "فصيام ثلثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم"،

). 59وقلده في ذلك صاحب اليضاح البياني ول تعرف هذه المقالة لنحوي) (

 وقد تكون دللة أو بمعنى إلى أن أو إل أن، وفي النحو التقليدي تنصب المضارع بعدها

 كان معنى واعلم أّن معنى ما انتصب بعد أو على إّل أن كمابأن مضمرة، قال سيبويه: (

ك أو تقضضيني:مضا انتصضب بعضد الفضاء علضى غيضر معنضى التمثيضل تقضول  ولضضربّنك أو،  للزمّن

.تسبقني فالمعنى للزمّنك إّل أن

.. نحاول ملكًا أو نموت فنعذرا   فقلت له ل تبك عينك إّنما

 والقوافي منصوبة فالتمثيل على ما ذكرت لك والمعنى على إّل أن نموت فنعذرا وإّل أن

 .تعطيني كما كان تمثيل الفاء على ما ذكرت لك وفيه المعاني التي فّصلت لك

ا جضائزًا علضى وجهيضن   علضى أن تشضرك بيضن الضّول والضخر وعلضى أن:ولضو رفعضت لكضان عربّي

 ستدعون إلى" : يكون مبتدأ مقطوعًا من الّول يعني أو نحن ممن يموت. وقال جّل وعّز

  إن شضئت كضان علضى الشضراك وإن شضئت"قضوم أولضي بضأس شضديد تقضاتلونهم أو يسضلمون

). 60) ( أو هم يسلمون:كان على

 إذًا أمضضام الخيضضار نختضضار السضضهل وهضضو الرفضضع، وهضضو وارد علضضى الشضضراك بيضضن يسضضلمون

وتقاتلونهم، أو على البتداء كأنه قيل أو هم يسلمون.

أم: 

 يسضبقها اسضتفهام وتفيضد المسضاواة بيضن الطرفيضن: كمضا فضي اليضة القرآنيضة: (أأنتضم أشضد

 "، واليضة: (وإن أدري أقريضب أم بعيضد مضا توعضدون) "النبيضاء27خلقضًا أم السضماء) "النازعضات 

109 .."

 ولو قلنا: أخالد عندك أم سعيد؟ نجد تساوي وجود الطرفين عند السائل، قال سيبويه:

 عمضرٌو وأزيضدًا  أزيضٌد عنضدك أم:إذا كضان الكلم بهضا بمنزلضة أّيهمضا وأّيهضم وذلضك قولضك: بضاب أم (

 .عندك وأّيهما لقيت  أيهما:لقيت أم بشرًا فأنت الن مّدع أّن عنده أحدهما لّنك إذا قلت

 علمضك قضد اسضتوى ّل أنإفضأنت مضّدع أنّض المسضئول قضد لقضي أحضدهما أو أنّض عنضده أحضدهما 

 .فيهما ل تدري أيّهما هو
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  أزيٌد: أّيهما عندك أّنك لو قلت:أزيٌد عندك أم عمرٌو بمنزلة قولك: والدليل على أن قولك

  ل فقد:أيّهما عندك فقال: كما أّنه إذا قالً  ل كان محال:عندك أم بشٌر فقال المسئول

 لنك ل تسأله عن الّلقى، واعلم أّنك إذا أردت هذا المعنى فتقديم السم أحسن. أحال

 وإّنما تسأله عن أحد السمين ل تدري أّيهما هو فبدأت بالسم لّنك تقصد قصد أن يبين

  وجعلت السم الخر عديًل للّول فصار الذي ل تسأل،لك أّي السمين في هذا الحال

 أعندك زيٌد أم عمرو: ألقيت زيدًا أم عمرًا كان جائزًا حسنًا أو قلت: ولو قلت. عنه بينهما

 .كان كذلك

 وإّنمضا كضان تقضديم السضم ههنضا أحسضن ولضم يجضز للضخر إّل أن يكضون مضؤخرًا لضنه قصضد أحضد

  لّنه،السمين فبدأ بأحدهما لّن حاجته أحدهما فبدأ به مع القصة التي ل يسأل عنها

 )إّنما يسأل عن أحدهما من أجلها فإنما يفرغ مما يقصد قصده بقّصته ثم يعدله بالثاني

)61 .(

 ونلحضظ أنضه لضو قلنضا أخالضد عنضدك أو سضعيد، فضإن أو تضؤدي المعنضى نفسضه إل أن النحضويين

 يرفضضون ذلضك لضنهم يتمسضكون بحرفيضة ل مسضوغ لهضا، فضي الضوقت الضذي يتسضاهلون فضي

 مواضع كثيرة أهم من هذه القضية، قال الزمخشري: (والفصل بين أو وأم في قولك أزيد

 عنضدك أو عمضرو وأزيضد عنضدك أم عمضرو، أنضك فضي الضول ل تعلضم كضون أحضدهما عنضده فضأنت

 تسضأل عنضه. وفضي الثضاني تعلضم أن أحضدهما عنضده إل أنضك ل تعلمضه بعينضه فضأنت تطضالبه

).62بالتعيين) (

 إن افضتراض معرفضة السضائل المسضبقة بوجضود أحضدهما ولكنضه ل يضدري أيهمضا فيضه مبالغضة

لذلك يمكن استخدام أو في مثل تلك الحالة ول داعي للتشدد!

  سَضَواء مضع أم ومضع أو بضالهمزةوقضد أقضر مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر اسضتعمال كلمضة

  لمضضا قضضرره مهضضرة النحضضاة،ً مضضع الهمضضزة وبغيرهضضا، وفاقضضا"أم"يجضضوز اسضضتعمال : (وبغيرهضضا

  سواء علّي أحضرت: مع الهمزة وبغيرها كذلك، على نحو التعبيرات التية"أو"واستعمال 

 أم غبت - سواٌء علّي حضرت أم غبت - سواء علّي أحضرت أو غبت - سواء علّي حضرت

").سواء"والكثر في الفصيح استعمال الهمزة وأم في أسلوب . أو غبت

 وادعى بعض النحويين أن أم تقع زائدة كما في الية القرآنية: (أفل تبصرون أم أنا خير)

 "، والتقدير: أفل تبصرون أنا خير.. قال الشموني في شرحه لللفية:52، 51"الزخرف "

 (وذهضب بعضضهم إلضى أنهضا تكضون زائدة. وقضال فضي قضوله تعضالى: "أفل تبصضرون أم أنضا خيضر"

". إن التقدير أفل تبصرون أنا خير).52"الزخرف 

 وفضضي التحضضديث ألغيضضت الضضدوات الضضزائدة، فهضضي فضضي اليضضة عاطفضضة. وألغضضي أن تكضضون

 للسضتفهام فقضد أنكضر أبضو عبيضدة معمضر بضن المثنضى أن تكضون أم حضرف عطضف وقضال هضي

).63بمعنى همزة الستفهام. كما ألغي مفهوم أم المتصلة والمنقطعة (

ملحظات:
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 العطف بحتى قليل والكوفيون ينكرونه مطلقًا، لذلك ألغي العطف بها. وبقيت جارة- 1

 للسضم الظضاهر، فضإن تلهضا فعضل فهضي أداة غايضة أو تعليضل. وألغضي مجيئهضا ابتدائيضة قبضل

 الجملة؛ فأية ابتدائية تكون وقد سبقت بكلم كما في المثال المشهور: أكلت السمكة

حتى رأسها برفع رأسها؟

وهذا الحد من أحوال "حتى" ليرتاح في قبره من مات وفي نفسه شيء من حتى!

 - يجوز عطف الظاهر على المضمر المجرور من غير إعادة الجار خلفًا لرأي البصريين2

 فهم ل يجيزون ذلك إل في المنصوب والمرفوع. بينما أجازه الكوفيون قياسًا على الضمير

المنصوب: مررُت بك وبزيٍد، أو مَرْرُت بك وزيٍد. كما أجاز ابن مالك ذلك: 

َوَعوُد َخاِفٍض َلَدى عطٍف على       َضِمير َخْفٍض لِزمًا قد ُجِعل

َوَلْيَس ِعْندي لِزمًا، ِإْذ َقد أتى      في الّنثر والّنظم الّصِحيِح ُمْثَبتا.

اِم) "النسضاء  ه والْرَح وا ال ضاّلذِضي تسضاءُلون ِب  "، واليضة:1ومنضه قضراءة اليضة القرآنيضة: (واّتُق

"..   217(وصد عن سبيل ال وكفر ِبه والمسجِد الحرام) "البقرة 

 - العطف على التوهم: تم الحديث عنه في المنهج وذكر أنه يخلق مرونة في الحركة3

 تساعد صاحب الخطاب الشفوي لذلك سيبقى ضمن الخطاب الشفوي، لكنه سيلغى

في النص المكتوب. 

 - الفصل بالعطف بين المضاف والمضاف إليه: أقر مجمع اللغة العربية في مصر ذلك:4

مكتبات ومتاحف المدينة، إضافة إلى: مكتبات المدينة ومتاحفها.

ولنا عودة إلى هذه النقطة في بحث المركب الضافي/ المضاف إليه.

 - عطضف البيضان تكضرار للتوضضيح أو التخصضيص، وبعضض النحضاة قصضره علضى العلضم وآخضرون5

 عممضوه على المعارف. والكوفيضة جعلوه مطلقًا للمعرفضة والنكضرة، ومنهضم من قصضره علضى

 الجامضد وآخضرون علضى المشضتق وآخضرون علضى الجامضد والمشضتق.. قضال الشضموني فضي

 شضرحه لللفيضة: (ويخصضون عطضف البيضان بالمعضارف. قضال ابضن عصضفور وإليضه ذهضب أكضثر

النحويين. وقيل يختص عطف البيان بالعلم اسمًا أو كنية أو لقبًا). 

 وقد قال النحاة كّل ما جاز أن يكون عطف بياٍن، جاز أن يكضون بدًل وليس العكضس نحضو:

ضربُت أبا عبد ال زيدًا. ولبن مالك رأي آخر فالولى عنده أن يكون توكيدًا لفظيًا. 

 بنضاء علضى تضضارب تلضك الضراء وتقضارب البحضثين يكتفضى بالبضدل المطضابق، ويسضتغنى عضن

عطف البيان فيحذف.

***

- الحال:5

 ُذكضر فضي المنهضج أن الحضال بحضث غيضر سضليم، وأن قاعضداته بل قاعضدة؛ لضن كضل شضرط لضه

نقيضه أو استثناءاته التي يصل عددها إلى أكثر من بنود القاعدة نفسها. 
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 فإلغضاء شضروط الحضال وصضاحبها، ودمضج مضدلول تمييضز النسضبة/ الجملضة فضي مضدلول الحضال،

يخرجنا من ذاك الضباب الكثيف الذي يعم هذا البحث، ويرتاح العربي من تلك الفوضى (

64!(

 فالحضال: اسضم تضدل علضى الهيئة وتكضون بمعنضى كيضف، أو توضضح المبهضم والغمضوض فضي

). وحركتها الفتحة.65النسبة/ الجملة. وتأتي نكرة أو معرفة، وجامدة أو مشتقة (

وصاحب الحال يمكن أن يكون معرفة أو نكرة: أقبل الطفل ضاحكًا، أقبل طفل ضاحكًا.  

ملحظات:

 إذا جضاء اسضم منصضوب صضاحبه نكضرة غيضر محضضة أو محضضة وهضو منصضوب مثضل: رأيضت- 1

 طفًل صغيرًا ضاحكًا أو رأيت طفًل ضاحكًا، أجاز النحاة في المثال الول أن تكون "ضاحكًا"

 حاًل أو صفة، أما في المثال الثاني فكلمة "ضاحكًا" صفة فقط. لكن في التحديث أجيز

 أن يكضون صضاحب الحضال معرفضة أو نكضرة، لضذلك لضن تكضون هنضاك أيضة إشضكالية فضي إعضراب

 ضاحكًا صفة أو حاًل في المثالين، والصفة هي الحال. وما عدا حالة النصب هذه ل يوجد

 أي التبضاس بيضن الصضفة والحضال، لضن التطضابق فضي المعرفضة يكضون للصضفة: رأيضت الطفلَض

الضاحَك، وكذلك إن جاء السم في حالتي الرفع والجر لن الحال منصوبة دائمًا.

 - فضي التحضديث الحضال مفضردة فقضط أي اسضم منصضوب، أمضا الجملضة الحاليضة فهضي ترتبضط2

 بالفعضال الخاصضة. وقضد ألغيضت قاعضدة الحضال شضبه الجملضة "أشضباه الجمضل بعضد المعضارف

 أحوال" لرتباطها بالعامل، فما فائدة تعليق الجار والمجرور بحال محذوفة تقديرها كائنة

كما في الجملة: أحب الطيور في السماء؟ 

 - في المثال: جاء سالم والشمس مشرقة، الواو حالية في النحو التقليدي والجملة3

 السمية الشمس مشرقة في محل نصب حال. وتلك الواو واجبة في حالت وممتنعة

في حالت، وللنحاة اختلفاتهم حول ذكرها أو حذفها ضمن شروط.. 

 فضي التحضديث ألغيضت واو الحضال وضضمت إلضى واو العطضف كمضا ذكضر وهضي تفيضد الجمضع بيضن

 شيئين، ففي المثال السابق تعني أن المجيء مرافق لشروق الشمس أي في وقت

 واحضد. فضالواو تبقضى كتسضمية أداة عطضف للجمضع المطلضق والمشضاركة، والسضياق يوضضح

المدلول. 

 - وردت في أساليب القدماء مركبات قضالوا هي فضي محل نصضب: هضو جاري بيتَض بيَت4

بمعنى ملصقًا.. وهذا السلوب لم يعد مستخدمًا في عصرنا.

 - ذكر النحاة أنه يمكن أن تتقدم الحال على صاحبها: مبتسمًا نظر الفلح إلى حقله5

 الخضر.. وقضية التقديم والتأخير في موضوعات النحو كلها مرتبطة ببقاء سلمة التعبير

ووضوحه وسلسته.

 - بمضا أن الحضال معلومضة إضضافية إذًا يمكضن أن تتعضدد بضالعطف ودونضه، وهضذا ينطبضق علضى6

الصفة والخبر أيضًا: نظر الفلح إلى حقله الخضر مبتسمًا، متفائًل بالخير..
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- كلمة الحال يجوز تذكيرها أو تأنيثها.7

***

- التمييز:6

 ) لبيضان أو توضضيح أو تفسضير اسضم مبهضم قبلضه لضه احتمضالت66اسضم نكضرة بمعنضى مضن (

 متعددة. يقول ابن جني: (ومعنى التمييز تخليص الجناس بعضها من بعض ولفظ المميز

 اسضم نكضرة يضأتي بعضد الكلم التضام يضراد بضه تضبيين الجنضس وأكضثر مضا يضأتي بعضد العضداد

).67والمقادير) (

والمبهم قبل التمييز يدل على أحد أمرين:

- العدد: وتمييزه في التحديث مضاف إليه أو مجرور بأداة الجر كما سيأتي.1

- المقدار: ويشمل الوزن والكيل والمساحة.. 2

 الضوزن والكيضل والمسضاحة.. تجضوز فيهضا ثلث حضالت إعرابيضة فضي النحضو التقليضدي: النصضب

على التمييز والضافة والجر بحرف الجر.

 فضي التحضديث تلغضى حالضة النصضب علضى التمييضز وتبقضى الضضافة أو الجضر بضأداة الجضر: هضذا

متر قماش أو من القماش. 

 العدد:

أنواع العدد:

 - المفضرد: رقضم مضن كلمضة واحضدة ل تشضمل العقضود: وهضو مضن واحضد إلضى عشضرة والمئة1

واللف والمليون..

 - المركضب: رقمضان يكونضان رقمضًا واحضدًا دون عطضف وهضو مضن أحضد عشضر وحضتى تسضعة2

عشر.

- العقود: عشرون وثلثون وأربعون وحتى التسعين.3

- المعطوف: رقمان بينها حرف عطف يكونان رقمًا واحدًا: خمسة وعشرون.4

تذكير العدد وتأنيثه:

 )، وقد جاء ما ينقض كلم68قضية تذكير العدد وتأنيثه مع المعدود تثير الغرابة والتكلف (

 " لم تؤنث160النحاة في التذكير والتأنيث، فالية القرآنية: (فله عشُر أمثاِلها) "النعام 

 العضضدد، وقضضد علضضل النحضضاة بضضأن المعضضدود محضضذوف عشضضر حسضضنات أمثالهضضا! وفضضي اليضضة:

 "؛ الجضزء الضول فضي اليضة "اثنضتي"160(وقطعنضاهم اثنضتي عشضر أسضباطًا أممضًا) "الضعراف 

 وافق المعدود "أسباطًا" على اللفظ والجزء الثاني وافق المعدود بناء على المفرد. وجاء

 التمييضز بصضيغة الجمضع بضدًل مضن المفضرد السضبط. وقضد علضل النحضاة ذلضك بضالقول بضأن المضراد

)! 69بالسبط المة والجماعة (

وتقول العرب: ثلثة من البقر أو ثلث لن في البقر لهجتين التذكير والتأنيث. 
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 والنحضاة البغضداديون ينكضرون العضدد ويؤنثضونه فضي الجمضع علضى لفظضه ودون إعضادة للمفضرد:

ثلث حّمامات وثلث سجلت، مع أن المفرد مذكر.

 وقضد قضال الشضموني فضي شضرحه لللفيضة: (الضول فهضم مضن قضوله "مضا آحضاده" أن المعتضبر

 تضذكير الواحضد وتضأنيثه ل تضذكير الجمضع وتضأنيثه، فيقضال: ثلثضة حمامضات، خلفضًا للبغضداديين

 فضإنهم يقولضون ثلث حمامضات فيعتضبرون لفضظ الجمضع. وقضال الكسضائي تقضول: مضررت بثلث

 حمامات ورأيت ثلث سجلت، بغير هاء. وإن كان الواحد مذكرًا، وقاس عليه ما كان مثله،

ولم يقل به الفراء).

تذكير العدد وتأنيثه مع المعدود في التحديث:

 ): رجلن70العدد يوافق المعدود من حيث التذكير والتأنيث سواء أكان مفردًا أم مركبًا (

اثنان، ثلث طلٍب، وثلثة طالباٍت، ثلثة عشرة امرأٍة، وثلث عشر رجٍل..

 وتذكير وتأنيث الجمع يكون على لفظه دون العودة إلى المفرد، فكلمة المقاعد مؤنثة

 والعدد معها مؤنث للمطابقة، وليس لمخالفة المفرد المذكر: ثلثة مقاعد، ومثلها ثلثة

حمامات..

إعراب العدد والمعدود:

 - العدد المفرد يعرب بحسب موقعه في الجملة، أما المعدود فهو مضاف إليه أو مجرور1

): جاء خمسُة رجاٍل، أو من الرجال..71بحرف الجر (

 - العقضود والمئة والضلف والمليضون والمليضار.. صضيغة واحضدة للمضذكر والمضؤنث، والمعضدود2

مضاف إليه أو مجرور بحرف الجر: مئة رجٍل أو من الرجال..

 - العضدد المركضب: فضي النحضو التقليضدي جضزءان مبنيضان علضى الفتضح فضي محضل.. باسضتثناء3

 الرقم اثني عشر "فاثني" ملحقة بالمثنى، أما "عشر" فقد حار النحاة فيها فادعوا بأنها

 بضدل مضن النضون فضي المثنضى، وقضالوا فضي إعرابهضا: جضزء مبنضي علضى الفتضح ل محضل لضه مضن

العراب! 

 ورد فضي المنهضج توحيضد الحركضة دون شضواذ، والحركضات المغضايرة للمضألوف تعتادهضا الضذن

 بالسضتخدام. ومشضكلة المركضب العضددي تكمضن فضي الحركضة وهضي ل قيمضة لهضا أصضًل، فل

داعي لتعقيد المور إذ يمكن أن تحل المشكلة بأحد الوضعين التاليين: 

 - دمج الكلمتين كتركيب مزجي والحركة العرابية وعلمة التذكير والتأنيث تكون على1

 العجضضز، بينمضضا يلزم الصضضدر صضضيغة التضضذكير، وحركضضة بنيتضضه ثابتضضة كالفتحضضة وهضضو مضضا تبنضضاه

 التحديث. وقد أجاز بعض النحاة تثبيت الصدر على حركة ثابتة وإجراء العراب على العجز

 وهي لهجة وردت عن العرب.. والفضل إلصاق الجزأين ولو بشرطة صغيرة للدللة على

 أنهمضا كلمضة واحضدة: هضذه ثلث-عشضرُة فتضاة، وتسضع-عشضُر فضتى.. مضر عمضار فضي سضفره

بخمس-عشرِة بلدة..
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 - رأى بعضضض النحضاة أن المركضضب العضددي تركيضب إضضافي ورأى آخضضرون أن هنضاك حضرف2

 عطف محذوف مقدر بين الصدر والعجز ثلثة وعشر. وبما أن الجزأين معًا يدلن على رقم

 ، فهما اسمان ركبا تركيبًا إضافيًا، وفي المركب الضافي يجري19 – 11واحد محدد من 

 العراب على الصدر "الجزء الول" ويضاف للعجز "الجزء الثاني". وقد أجاز الكوفيون إعراب

). 72الصدر مضافًا إلى العجز مطلقًا (

 فحركضة الضعراب تكضون علضى الجضزء الضول/ الصضدر، والجضزء الثضاني/ العجضز مضضاف إليضه،

 وصضيغتهما فضي التضذكير والتضأنيث تتبضع المعضدود: هضؤلء ثلثُض عشضِر مناضضٍل، رأيضت تسضعَة

 عشرِة لوحٍة تشكيلية في المعرض، مر ياسين بأربعِة عشرِة مكتبٍة في منطقة واحدة.

).73والمعدود مضاف إليه أو مجرور بحرف الجر (

 تعريف العدد:

 - العدد المفرد: القاعدة العامة في الضافة دخول أل على المضاف إليه، ولكن تطبيق1

 ذلضك علضى العضدد ثقيضل اللفضظ: ثلثضة الطلب. لضذلك فضي التحضديث تضدخل أل علضى العضدد

 ): الثلثضة طلب، وهضي لهجضة وردت عضن العضرب وشضائعة فضي74وليضس علضى المعضدود (

اللهجة المحكية. ومجمع اللغة في مصر أقرها.

). 75- العدد المركب: تدخل أل التعريف على الجزء الول: الست عشر رجل (2

- العقود: تدخل أل عليها: الربعون.3

 - العضداد المعطوفضة: تضدخل أل علضى المعطضوف والمعطضوف عليضه: التسضع والخمسضون4

جندي..

العدد الترتيبي:

يصاغ على وزن فاعل ليدل على الوصف والترتيب: 

 - العدد المفرد من واحد وحتى العشرة: يصاغ مباشرة الثاني والثالث.. والرقم الول1

 واحد هو نفسه على وزن فاعل، لذلك يستخدم "الول" حتى ل يقع التباس بين العدد

العادي والترتيبي. 

ل تصاغ المئة واللف.. على وزن فاعل.

- العدد المركب: يصاغ الجزء الول: الثالث عشر.2

- العقود: ل تصاغ. 3

- العدد المعطوف: يصاغ المعطوف عليه فقط لن العقود ل تصاغ: الخامس والستون.4

).76 يخضع العدد الترتيبي لحكام العدد العادي كلها (

ملحظات:

 - ورد العضدد مئة مضضافًا إلضى صضيغة َجمْع وليضس مفضردًا، ومنضه قضراءة حمضزة والكسضائي:1

 "، بإضافة مئة إلى سنين. وهذا يسمح25(ولبثوا في كهفهْم ثلثمائِة سنين) "الكهف 

بأن يكون المعدود مع مئة وألف.. بصيغة الجمع.
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 - لهجضة الحجضاز تفتضح شضين عشضرة إن كضان المعضدود مضذكرًا وتسضكنها إن كضان المعضدود2

 مؤنثًا: "عَشرة طلب وعشْضر طالبات".. بينما تميضم تفتح شين عَشرة مع المؤنث. وذكضر

ابن عقيل في شرحه لللفية عند بحث العدد، أنه يجوز أيضًا كسرها. 

 في التحديث تم تبني رأي تميم لتثبيت حركة الشين بالفتح دون النظر إلى المعدود:

عَشرة طالبات وعَشر طلب.. 

 - قال النحاة إن كلمة حادي مقلوب واحٍد، وحادية: مقلوب واحدة. وجعلوا فاءهما بعد3

لمهما، ول نعتقد بأن الصل هكذا فهو تخمين. 

 وتسضضتعمل حضضادي وحاديضضة مضضع عشضضر ومضضع عشضضرين وأخواتهضضا: حضضادي عشضضر، حضضادي

وتسعون، وحادية وخمسون.

 - كلمة الثماني اسم منقوص فتعامل معاملته: جاء ثمانْي عشر لعٍب إلى الملعب..4

)77.(

 - إذا حضذف المعضدود، أو لضم يقصضد معضدود محضدد وإنمضا العضدد المطلضق، فلنضا الخيضار فضي5

). 78التذكير والتأنيث نحو: ثلثة نصف ستة، أو ثلث نصف ست.. (

***

- المركب الضافي/ المضاف إليه:7

 ) علقضة بيضن اسضمين تفيضد الملكيضة أو الختصضاص أو الظرفيضة.. وقضد عضرف79الضضافة (

). 80السيوطي الضافة بأنها: (نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما الجر) (

 الجزء الول من المركب يسمى المضاف ويعرب بحسب موقعه في الجملة، أما الجزء

الثاني فيسمى المضاف إليه وحركته الكسرة.

أحكامه:

- يجرد المضاف عند إضافته من أل التعريف والتنوين: هذا بيُت خالٍد. 1

وفي النحو التقليدي أجاز النحاة في المشتق المضاف اللفظي "إضافته غير محضة" (

 ) أل يتجضرد مضن أل التعريضف فضي المثنضى والجمضع: هضؤلء المكرمضو خالضٍد. والفضراء أضضاف81

  ).. وقال سيبويه:82المفرد أيضًا، وجوز إضافة المشتق المحلى بأل إلى المعارف كلها (

 واعلم أنه ليس في العربية مضاف يدخل عليه اللف واللم غير المضاف إلى المعرفة(

  أدخلوا الضلف واللم على حسن الضوجه،في هذا البضاب وذلك قولك: هذا الحسن الوجه

  فاحتاج إلى ذلك حيث منع ما يكون في،لنه مضاف إلى معرفة ل يكون بها معرفة أبدًا

). 83) (مثله البتة ول يجاوز به معنى التنوين

 في التحديث يلغى ذلك الستثناء وتثبت القاعدة العامة: هؤلء مكرمو خالٍد، هذا مكرُم

خالدٍٍ، هذا حسُن الوجِه..

).84- يضاف العلم إلى اللقب/ اسم العائلة: هذا بساُم غنيٍم (2

200

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - تضذكير المضؤنث: (إن رحمضة1- يجضوز أن يسضتفيد السضم مضن الضضافة التضذكير والتضأنيث: 3

 - تضأنيث المضذكر: (يلتقطضه بعضض السضيارة)2". 56ال ضقريضب مضن المحسضنين) "الضعراف 

"، ومنه: "اجتمعت أهل اليمامة"، "اجتمع أهل اليمامة". 10"يوسف 

 - يجوز الفصل بالعطف بين المضاف والمضاف إليه: تاريخ وجغرافية فلسطين.. أو تاريخ4

 يخطضضئ بعضضفلسضضطين وجغرافيتهضضا.. وهضضذا مضضا أقضضره مجمضضع اللغضضة العربيضضة فضضي مصضضر: (

 ديريات مصر"م : ويرون الصوب أن يقال"مديريات ومحافظات مصر"الباحثين مثل قولهم: 

 أنه ليس من المسوغات  بحجة أن الفصل بين المتضايفين غير جائز هنا إذ"ومحافظاتها

 الضتي نضص عليهضا النحضاة وتضرى اللجنضة أن التعضبير الضول جضائز وإن كضان التعضبير الضخر أفصضح.

  ويحضذف:الضول إلضى قضول ابضن مالضك فضي اللفيضة وقضد اسضتندت اللجنضة فضي جضواز التعضبير

 الثضاني فيبقضى الضول كحضاله إذا بضه يتصضل بشضرط عطضف وإضضافة إلضى مثضل الضذي لضه أضضفت

  قطع ال يد ورجل من قالها، على تقدير: قطع ال يد:ومثل الشارح لهذا بقوله، الول

).قالها من قالها ورجل من

 وقضد قضال أبضو البركضات النبضاري: (مسضألة القضول فضي الفصضل بيضن المضضاف والمضضاف إليضه:

 ذهضب الكوفيضون إلضى أنضه يجضوز الفصضل بيضن المضضاف والمضضاف إليضه بغيضر الظضرف وحضرف

 الخفض لضرورة الشعر. وذهب البصريون إلى أنه ل يجوز ذلك بغير الظرف وحرف الجر. أما

الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لن العرب قد استعملته كثيرًا في أشعارها..) (

85.(

 وقال أيضًا: (وقد قرأ ابن عامر أحد القراء السبعة "وكذلك زين لكثير من المشركين قتل

 أولَدهضم شضركاِئهم" بنصضب أولدهضم وجضر شضركائهم ففصضل بيضن المضضاف والمضضاف إليضه

 بقوله أولدهم، والتقدير فيه قتل شركائهم أولدهم، ولهذا كان منصوبًا في هذه القراءة

).86وإذا جاء هذا في القرآن ففي الشعر أولى) (

 - لفظ الياء المشددة "ياء المتكلم المدغمة في ياء قبلها": القاعدة العامة يجوز اللجوء5

 إن معلميّ هضم الكتضب والحيضاة، فتحريضك اليضاء إلضى التحريضك إن ثقضل اللفضظ بالتسضكين:

).87المشددة بالفتح أسهل في النطق من تسكينها (

***
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هوامش الفصل الرابع

) العمد جمع ُعمدة، وهو الركن الساسي الذي ل يستغنى عنه.1(

 ) قال النحاة الرفع للعمد والنصب للفضلت، ولكن خبر المبتدأ العمدة المرفوع يصير2(

 مضضع كضضان فضضي النحضضو التقليضضدي منصضضوبًا ويبقضضى عمضضدة وليضضس فضضضلة، وكضضذلك اسضضم إن

المنصوب! 

) الفضلت جمع فضلة أي الزيادة، والفضلة خلف العمدة. 3(

" في بحث الكلمة والجملة. 18راجع الهامش "

) الفعل المتعدي ينصب مفعوًل به مباشرًا. 4(

) راجع بحث الضمائر المنفصلة والمتصلة. 5(

) "أن النصر قريب" حلت مكان المفعول والحال.6(

.35 - ص 1) ابن جني: الخصائص - ج 7(

.6 – ص 2) راجع كتاب "همع الهوامع" للسيوطي - ج 8(

) ألغيت قضية الشتغال لرتباطها بالعامل كما ذكر في المنهج. 9(

) ألغيت قضية التنازع لرتباطها بالعامل كما ذكر في المنهج. 10(

 ) إن خضوف بعضض النحضاة مضن اجتمضاع عضاملين علضى معمضول واحضد هضو نتيجضة إيمضانهم11(

 بضأن لكضل معلضول علضة. لكضن الفضراء قضال إن كل الفعليضن عمل فضي الفاعضل فضي قولنضا: قضام

وقعد زيد. 

 ) تم تعديل التبويب فنقل بحث الجار والمجرور إلى بحث المفعول به كما ذكر في12(

المنهج. 

.124، 123 - ص 1) ابن جني: سر صناعة العراب - ج 13(

 ) ل تعارض بين التسمية بالمفعول الذي حركته النصب، والخبر الذي حركته الرفع14(

كما هو الوضع مع المفعول فيه فهو يأتي خبرًا أيضًا: المزهرية فوق الطاولة..

 ) ألغيضت سضت أدوات منهضا: حاشضا وخل وعضدا إذ تفرغضت للسضتثناء فقضط. ول نضدري15(

كيف رضي النحاة أن تجمع خل وعدا بين الفعلية والحرفية!

ومنها كي فقد ألغيت كأداة جر ولكن بقي لها معنى التعليل.

 ) راجضع أسضلوب القسضم فضي بحضث "أسضاليب البيضان التقليديضة"، فهنضاك ثلث أدوات16(

للقسم تجر السم بعدها: الباء والتاء والواو.

) ألغيت العرابات الخرى كالعطف!17(

 ) هضذا هضو اللفضظ الشضائع وهضو المتبنضى فضي التحضديث وألغيضت بقيضة لهجاتهضا السضت18(

عشرة!

.246) صلح الدين أبو سعيد الدمشقي: الفصول المفيدة في الواو المزيدة – ص 19(
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 : (وأما كون ذلك صدر الكلم248واحد أدلة البصريين كما يذكرها أبو سعيد في الصفحة 

فالعطف فيه على شيء مقدر في الضمير فكأنه قال في نفسه رب شيء كان مني..).

 ) ذكر ابن هشام في كتابه "مغني اللبيب" أن على بمعنى مع في الية القرآنية:20(

 "، لكضضن هنضضا بلغضضة فضضي الحضضذف6(وإن ربضضك لضضذو مغفضضرة للنضضاس علضضى ظلمهضضم) "الرعضضد 

لليجاز: على الرغم من ظلمهم.

.53 - ص 3) ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ج 21(

 ) تلغضى لم النفضي والضتي يسضميها أكضثر النحضاة لم الجحضود لملزمتهضا للجحضد أي22(

 النفضي، وقضال النحضاس: الصضواب تسضميتها لم النفضي. كمضا تلغضى لم العاقبضة، وقضد أنكضر

 البصضريون ومضن تضابعهم تلضك التسضمية، وقضال الزمخشضري والتحقيضق أنهضا لم العلضة وأن

التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة.

.77) خالد الزهري: موصل الطلب إلى قواعد العراب – ص 23(

 ) ذكضر فضي المنهضج أنضه يمكضن أن يكضون الفاعضل جملضة، ول مضانع مضن قبضوله أن يكضون24(

شبه جملة.

 ) ذكضر فضي المنهضج إلغضاء التعليضق والعامضل، وهضذا مضا قضاله ابضن مضضاء القرطضبي: (إن25(

 القضول: زيضد فضي الضدار جملضة تامضة ول تحتضاج لخلضق عامضل للجضار والمجضرور)، وتبنضى ذلضك

مجمع اللغة العربية في مصر. 

.195 - ص 2) سيبويه: الكتاب – ج 26(

) ذكر في المنهج تغيير التسمية، وتوحيد المفعول المطلق ونائبه.27(

 ) الضدال علضى الهيئة أو النضوع ل يضدل بنفسضه علضى ذلضك إنمضا مضن خلل الكلم بعضده28(

 كالصضفة أو الضضافة؛ فهضو يجمضع بيضن التوكيضد والنضوع كمضا فضي المثضال: قضرأت الكتضاب قضراءة

عميقة، ومشى الجندي مشية السد. 

 ) توحيد المفعول المطلق ونائبه يؤدي في حالت إلى مصدر ليس من حروف الفعل29(

كالمرادف للمصدر.  

) تم إلحاق المفعول لجله/ له بالمفعول البياني كما ذكر في المنهج.30(

 ) تم دمج المصدر واسم المصدر معًا، لن اسم المصدر ل فعل له كما قال النحاة.31(

 والصضضحيح أن تسضضتكمل المضضادة اللغويضضة، أو يعضضد مصضضدرًا شضضاذًا للفعضضل المشضضابه لضضه فضضي

الحروف.

 ) فضضي النحضضو التقليضضدي إذا جضضاء اسضضم الشضضارة قبضضل المصضضدر فضضإنه يأخضضذ التسضضمية32(

"المفعول البياني" والمصدر يصير بدًل. 

 فالسضم المعضرف بضأل بعضد الشضارة عطضف بيضان أو بضدل كمضا قضال النحضاة، وهنضا بضدل، لضن

عطف البيان ألغي في التحديث. 
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 ) إن المصضدر القضراءة بقضي هضو المفعضول البيضاني الحقيقضي وإن فضاز بالتسضمية اسضم33(

 الشارة، فالشارة والمشار إليه بمنزلة واحدة. وكذلك وإن ُجرت كلمة القراءة مع بعض

وكل فهي المفعول البياني، والمضاف والمضاف إليه تركيب إضافي.

 إن المفاعيضضل منصضضوبة، والتغييضضر فضضي الموقضضع تبعضضه تغييضضر فضضي الحركضضة لكضضن المعنضضى

الساسي لم يتغير، وهذه إحدى مشكلت الحركة في القواعد التقليدية!

 ) وردت كضثير مضن المصضادر واختلضف فيهضا مثضل: ويضل، ويضح؛ فمضن النحضاة مضن عضدهما34(

 مفعولين مطلقين لفعل مهمل أو لفعل مقدر بمعناهما أو مفعولين لفعل محذوف: أحل

ال عليه الويل أو ألزمه الويل كما في حاشية الخضري.

 وقضد اختلضف النحاة فضي كلمة "حقًا": أحقًا أنضك ذاهب؛ فالمبرد قضال هي مفعضول مطلضق

لفعل محذوف ورأيه أصوب من رأي سيبويه الذي قال بأنها منصوبة على الظرفية.

 ) قّط ومثلهضا عوضُض: يقضول النحضاة ظرفضان مبنيضان علضى الضضم فضي محضل نصضب. وإذا35(

 جعلنا حركتهما الفتحضة نخلص من قضضية المبني والمعضرب ويصير العراب سهًل فنقول:

ظرف زمان حركته الفتحة.. ويمكن أن ينونهما من يرغب.

.91) خالد بن عبد ال الزهري: موصل الطلب إلى قواعد العراب - ص 36(

.92) المصدر السابق: ص 37(

.1) أبو القاسم الزجاجي: كتاب حروف المعاني – ص 38(

 ) فضي النحضو التقليضدي إذا جضاء اسضم بعضد أداة الشضرط فهضو فاعضل لفعضل محضذوف، كمضا39(

 يقضول ابضن عقيضل فضي شضرحه لللفيضة: (وقضد ُيحذُف الفعضل وجوبضًا، كقضوله تعالى: "وإن أحضٌد

 ِمْن الُمْشِرِكيَن اْستجارك" فأحٌد فاعٌل بفعل محذوف وجوبًا، والتقدير: وإن اْسَتَجاَرك أحد

 اسضتجارك، وكضذلك كضل اسضم مرفضوع وقضع بعضد "إنْض" أو "إذا" فضإنه مرفضوٌع بفعضل محضذوف

 وجوبضًا، ومثضال ذلضك فضي "إذا" قضوُله تعضالى: "إذا السّضَماُء انشضّقْت" فالسضماء فاعضل بفعضل

محذوف والتقدير: "إذا انشقت السماء انشقت" وهذا مذهُب جمهور النحويين).

 إن غالبيضة النحضاة اشضترطوا أن يكضون بعضد أداة الشضرط جملضة فعليضة! وكضان بإمكضانهم أن

 يقولضوا السضم فاعضل مقضدم للفعضل بعضده أو يقبلضوا مجيضء جملضة اسضمية بعضد الشضرط لضن

المثلة على ذلك ل تحصى! 

 وعند سيبويه السم فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده، ورأي الخفش أنه

 مبتدأ خبره الفعل الذي بعده. وزعم السيرافّي أنه ل خلف بين رأي سيبويه والخفش

 في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا، وإنما الخلُف بينهما في خبره فسيبويه ُيوجُب أن يكون

ْن يكون اسمًا، فيجوز فضي أجيئك إذا زيد قام جعُل زيد مبتضدأ عند  فعًل، والضخفش ُيجضّوز َأ

سيبويه والخفش، ويجوز أجيئَك إذا زيد قائٌم عند الخفش فقط!

 : إن بعضضض القضضدامى122 - ص 2وقضضال عبضضاس حسضضن فضضي كتضضابه "النحضضو الضضوافي" - ج 

 والمحدثين ل يروقهم تقدير فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده: (ويسخرون
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 منضه، مطالبين بإعراب السم المرفوع إما مبتدأ مباشضرة، وإما فاعًل مقدمًا للفعل الذي

 بعده "أي للمفسضر" وبإهمضال التعليضل الذي يحضول دون هضذا الضعراب، لضنه – كمضا يقولضون-

 تعليضل نظضري محضض، أساسضه التخيضل والضوهم، وتعارضضه النصضوص الكضثيرة الضواردة بضالرفع

الصريح). 

 في التحديث السم بعد أداة الشرط مبتدأ والجملة الفعلية بعده هي الخبر كما يقول

الخفش وغيره، وهذا يوافق القاعدة العامة: الفاعل إن تقدم على فعله يصير مبتدأ.

) راجع بحث الفعل.40(

) راجع بحث أسلوب الشرط.41(

.156 – ص 3) ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك – ج 42(

.288 – ص 2) السيوطي: الشباه والنظائر – ج 43(

 ) العدد هنا إحصاء زمني، فإن جاء بعد الرقم مصدر الفعل فهو مفعول بياني/ مطلق44(

يدل على عدد مرات الفعل: سافرت عشرين سفرة/ مرة.

 ) النعضضت مصضضطلح كضضوفي وهضضو عنضضد البصضضريين الصضضفة، إل أن كضضثيرًا مضضن البصضضريين45(

استخدموا مصطلح النعت. 

 :191 – ص 3) عضرف ابضن عقيضل "النعضت" عنضد ابضن مالضك فضي شضرحه لللفيضة - ج 46(

 (عضرف النعضت "ابضن مالضك" بضأنه التضابع المكمضل متبضوعه ببيضان صضفة مضن صضفاته نحضو مضررت

برجل كريم أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه نحو مررت برجل كريم أبوه). 

 :149وعضرف الزمخشضري النعضت/ الصضفة فضي كتضابه "المفصضل فضي صضنعة الضعراب" - ص 

 (هي السم الدال على بعض أحوال الذات وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمق وقائم

 وقاعضد وسضقيم وصضحيح وفقيضر وغنضي وشضريف ووضضيع ومكضرم ومهضان. الغايضة مضن الصضفة

 والضذي تسضاق لضه الصضفة هضو التفرقضة بيضن المشضتركين فضي السضم ويقضال إنهضا للتخصضيص

في النكرات وللتوضيح في المعارف).

 ) المطابقة ليست مطلقة فالنحاة قسموا النعت إلى حقيقي وسببي؛ فالحقيقي47(

 يرتبضط بموصضوفه مباشضرة وتجضب فيضه المطابقضة، أمضا السضببي فهضو ل يتعلضق بالموصضوف

 مباشرة لذلك أجازوا فيه عدم التبعية: جاء الرجلن الكريم أبوهما، جاء الرجلن الكريما

 الب.. فإذا كان النعت سببيًا غير متحمل لضمير المنعوت فهو يتبعه في حالتين التعريف

 والتنكير والحركة، أما التذكير والتأنيث فيتبع ما بعده ويبقى بصيغة المفرد إذا كان خاليًا

 مضن الضضمير: جضاء الضرجلن الكريضم أبوهمضا.. وهضذا النضوع قضد يوقضع فضي التبضاس وهضو مضن

 الساليب القديمة التي قلما تستخدم في عصرنا لذا أهملناه. وكان باستطاعتهم إعراب

الكريم أبوهما جملة ثانية مستقلة "مبتدأ وخبر" والضمير رابط بين الجملتين! 

 أما إذا كان السببي يحمل ضميرًا يعود على المنعوت فهو مقبول ول يوقع في التباس:

جاء الرجلن الكريما الب.. فالكريما نعت مطابق للمنعوت قبله. 

205

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 كمضا قضال النحضاة: (مضررت برجضل قائمضة أمضه فتضؤنث الصضفة لتضأنيث الضم ول تلتفضت لكضون

 الموصضوف مذكرًا، لنك تقضول فضي الفعل قامت أمضه وتقول فضي عكسضه مررت بامرأة قائم

 أبوها فتذكر الصفة لتذكر الب، ول تلتفت لكون الموصوف مؤنثًا لنك تقول في الفعل قام

أبوها، وفي الية القرآنية: "ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها").

 ) يقول النحاة النعت مشتق ثم يذكرون حالت عديدة عن مجيئه اسمًا جامدًا مؤوًل48(

بالمشتق. لذا أهملنا قضية الجمود والشتقاق كما في الحال. 

 ) ألغضي إعضراب الجمضل باسضتثناء بعضضها كمضا مضر فضي المنهضج. وقضد قضال النحضاة الجمضل49(

 بعضد النكضرات صضفات: رأيضت رجًل يركضض.. فجملضة يركضض فضي محضل نصضب صضفة.. ومضا قلنضاه

 عن جملة الحال يصدق هنا فمعنى الجملة واضح ولسنا مضطرين إلى التأويل بالمفرد

 لتوضضيح الصضفة فالفعضل لضه معنضى واضضح فلمضاذا نجعلضه بالتأويضل راكضضًا، مضن أجضل عينضي

الحركة؟!

) في التحديث ألغي استخدام نون التوكيد الثقيلة والخفيفة لثقلهما في النطق.50(

ُدون51(  ) ألغضي ضضمير جمضع النضاث هضن، وصضار الضضمير هضم يشضمل الضذكور والنضاث: الّزْي

أْنُفُسهم أو أْعُيُنهْم، والِهْنَداُت أْنُفُسهم أو أْعُيُنهْم.

 ) يرى بعض النحويين أن حرف الجر زائد والسم بعده مجرور لفظًا في محل توكيد.52(

 ولكن في التحديث ألغي حرف الجر الزائد وعد حرف جر حقيقي. والمعنى يبقى قائمًا

بحرف الجر ودونه، فليكن حرف جر حقيقي ما دام معنى التوكيد لم يمس.

.260 - ص 2) سيبويه: الكتاب – ج 53(

 ) في النحو التقليدي تعرب كل وكلتا إعراب السم المقصور إن أضيفتا إلى السم54(

 الظضاهر، وتلحقضان بضالمثنى عنضد إضضافتهما للضضمير: جضاء كلهمضا، رأيضت كليهمضا. وبمضا أن

 المثنى له حالة واحدة باللف، لم يبق مسوغ للحاق كل وكلتا به فتعربان إعراب السم

المقصور سواء أكانتا مضافتين إلى السم الظاهر أم الضمير. 

 ) يجوز إدخال أل على بعض وكل، وقد اعتذر الزجاجي عن ذلك وعده بأنه تسامح55(

لموافقته استخدام الناس، أي لشيوعه.

 ) ُضم بدل الشتمال إلى بدل البعض من كل، ففي قولنا شممت الوردة رائحتها:56(

 الرائحضة جضزء مضن الضوردة فلمضاذا نعطيهضا تسضمية جديضدة كمضا أن التعضبير ضضعيف، والفضضل

شممت رائحة الوردة.

 ومن النحاة من يرى أنهما من ضمن بدل الكل فقد قال الشموني في شرحه لللفية:

 (رد السضهيلي رحمضه ال ضتعضالى بضدل البعضض وبضدل الشضتمال إلضى بضدل الكضل فقضال العضرب

 تتكلم بالعام وتريد الخاص، وتحذف المضاف وتنويه فإذا قلت أكلت الرغيف ثلثه إنما تريد

أكلت بعض الرغيف ثم بينت ذلك البعض).
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 كمضا ألغضي بضدل الغلضط أو النسضيان أو الضضراب وبضدل الجملضة. فضالغلط والنسضيان ممكضن أن

 يقع باللغة المحكية، والسلوب العربي القديم القائم على المشافهة كان يبقي الخطأ

ويلحقه بالصواب. وقد أنكر المبرد بدل الغلط، وقال ليس في كلم العرب بدل الغلط!

 في أحاديثنا وحواراتنا ومناقشاتنا المعاصرة يمكن تصحيح الخطأ بكلمة عفوًا أو آسف،

 وتصحح المعلومة. وخطأ النحاة أنهم لم يفرقوا بين المشافهة والكتابة فعمموا القاعدة.

والخطأ في الكتابة يحذف ويصحح ول داعي لخلق قاعدة!

 ،67) صضلح الضدين أبضو سضعيد الدمشضقي: الفصضول المفيضدة فضي الضواو المزيضدة – ص 57(

68.

.163 - ص 2) سيبويه: الكتاب – ج 58(

.91، 90) ابن هشام: مغني اللبيب عن كتب العاريب - ص 59(

.15 - ص 3) سيبويه: الكتاب - ج 60(

.55 - ص 3) المصدر السابق: ج 61(

.404) الزمخشري: المفصل في صنعة العراب  - ص 62(

 ) ألغي تقسيم أم إلى متصلة ومنقطعة فل أهمية لذلك، قال السيوطي في كتابه63(

 : (المتصضلة: تقضع بعضد همضزة التسضوية أو همضزة يطلضب بهضا166 – ص 3"همضع الهوامضع" ج 

 وبضأم التعييضن، لضذا تسضمى معادلضة لمعادلتهضا للهمضزة فضي إفضادة التسضوية أو السضتفهام)،

 وأم المتصلة ل يستغني ما بعدها عما قبلها. أما أم المنقطعة فالجملة بعدها مستقلة

 ول علقضة لهضا بمضا قبلهضا كمضا فضي اليضة القرآنيضة: (ألهضم أرجضل يمشضون بهضا أم لهضم أيضد)

"، وهي بمعنى بل التي للضراب.195"العراف 

 ) إن اختلف علمضاء القواعضد أنفسضهم فضي مواضضع بيضن الحضال وتمييضز الجملضة، يضدل64(

 على غموض الموضوع. فهل تبقى بعض القاعدات ميدانًا ليسرح فيها ويتصارع ثلة من

 العلماء، أم هي وسيلة للفهم لكل ناطق بها سواء أكان عالمًا مختصًا، أم إنسانًا عاديًا

من حقه أن يفهم ويستخدم قواعد اللغة؟! 

) راجع ما قيل عن اشتقاق الحال وجمودها في المنهج.65(

 ) ألغي تمييضز الجملضة/ النسضبة وألحضق بالحضال لمضا مضا بينهمضا مضن تضداخلت، كما ذكضر66(

في المنهج. 

.64) ابن جني: اللمع في العربية - ص 67(

ويسمى أيضًا البيان والتبيين والتفسير..

 ) قضال الحريضري عضن تضأنيث العضدد مضع المعضدود وتضذكيره: (المضوطن الضذي يلبضس فيضه68(

 الضذكران براقضع النسضوان، وتضبرز فيضه ربضات الحجضال بعمضائم الرجضال)! "الشضباه والنظضائر"

.129 – ص 2للسيوطي - ج 

.126 – ص 3) السيوطي: الشباه والنظائر - ج 69(

207

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ) فضضي النحضضو التقليضضدي العضضداد مضضن الثلثضضة إلضضى التسضضعة تخضضالف المعضضدود مفضضردة70(

ومركبة، أما العشرة فهي تخالف المعدود مفردة وتوافقه مركبة!

 ) ورد فضي النحضو التقليضدي نصضب المعضدود مطلقضًا، فقضد ذكضر الصضبان فضي حاشضيته:71(

 (وفي كلم شيخنا أن منهم من ل يضيف بل يعرف الول فقط فيقول هذه الخمسة أثوابًا

وخذ المائة درهمًا ودع اللف دينارًا). وقد أجاز ابن كيسان المائة درهم واللف دينارًا.

 وكلمضة مئة تكتضب دون ألضف كمضا أقرهضا مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر، وإن سضبقت بعضدد

تكتب متصلة به: ثلثمئة.

 ) ورد في النحو التقليدي إضافة العدد المركب كله إلى غير مميزه، وهذا السلوب72(

ل يستخدم في عصرنا. قال ابن عقيل في شرح بيت ابن مالك:

وإن أضيف عدد مركب    يبق البنا وعجز قد يعرب 

 (يجوز في العداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها، ما عدا اثني عشر فإنه ل يضاف

 فل يقضال اثنضا عشضرك. وإذا أضضيف العضدد المركضب فمضذهب البصضريين أنضه يبقضى الجضزآن

 بتائهما فتقول هذه خمسة عشرك ومررت بخمسة عشرك بفتح آخر الجزأين. وقد يعرب

 العجضز مضع بقضاء الصضدر علضى بنضائه فتقضول هضذه خمسضَة عشضُرك ورأيضت خمسضَة عشضَرك

ومررت بخمسَة عشِرك).

 وجاء في حاشية الخضضري على شرح ابن عقيضل: ("وقضد يعرب العجز" أي لن الضافة

رّد السضماء إلضى أصضولها مضن الضعراب، ولضذا استحسضنه الضخفش، وقضال ابضن عصضفور إنضه  َت

 الفصح. لكن في التسهيل ل يقاس عليه، ولم يعرب الصدر لن المضاف مجموع الجزأين

فهما كاسم واحد إعرابه في آخره.

 قضوله: "مضع بقضاء الصضدر علضى بنضائه" فيضه المسضامحة المضارة وجضوز الكوفيضون إعضراب الصضدر

مضافًا إلى العجز مطلقًا واستحسنوا ذلك إذا أضيف كخمسة عشرك).

 ) تمييضز العضداد المركبضة فضي النحضو التقليضدي مفضرد منصضوب، وفضي التحضديث ألغضي73(

 نصضب المعضدود وعممضت القاعضدة: المعضدود مضع العضداد مضضاف إليضه أو مجضرور بحضرف الجضر:

 خمضس طلبٍض وخمسضة مضن الطالبضاِت، خمضس عشضر طضالٍب وتسضعة عشضرة مضن الطالبضاِت،

أربعون طالبٍة وثلثون من الطلب، ستة وثلثون طالبٍة، مئة طالٍب ومئة من الطالبات..

 ) يسضتبعد مضا أجضازه الكوفيضون مضن دخضول أل التعريضف علضى المضضاف والمضضاف إليضه74(

لثقل اللفظ: الثلثة البواب، الثلثة الثواب.. 

 ) يلغضى مضا أجضازه الكوفيضون مضن دخضول أل التعريضف علضى الجزأيضن لثقضل اللفضظ: الحضد75(

 العشر درهمًا، والثنتا العشرة.. كما يلغى ما أجازوه من دخولها أيضًا على التمييز لثقل

اللفظ: الحد العشر الدرهم.

 ) يطضابق العضدد الترتيضبي معضدوده فضي التضذكير والتضأنيث لضنه صضفة لضه: اللوحضة الثالثضة76(

في المعرض رائعة..
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 ) وردت لهجضات تجيضز فتضح اليضاء أو التسضكين فضي ثمضانيَْ عشضر، ولهجضة تحضذف اليضاء:77(

ثماِن.. في التحديث هي اسم منقوص كالقاضي ول استثناءات.

) ل يجيز بعض النحاة إل التأنيث: ثلثة نصف ستة.78(

 ) قضال بعضض النحضاة إن الضضافة هضي فضي الصضل إسضقاط حضرف الجضر فنضاب المضضاف79(

مكانه! 

. 411 – ص 2) السيوطي: همع الهوامع - ج 80(

 ) قسضم النحضاة الضضافة إلضى محضضة معنويضة (حقيقيضة وهضي الضتي يسضتفيد فيهضا81(

  اللم ومن وفي) حروف الجرأحدعلى معنى المضاف من المضاف إليه التعريف، وتكون 

 أحد، وتكون بإضافة  الجر على معنى حرف من حروفوغير محضة (لفظية وهي ليست

 )..فاعل إلى معمولهالاسم ك اتمشتقال

وفي التحديث يلغى نوعا الضافة. 

 ) في المثال "جاء المكرم خالٍد" اللفظ سلس، ولكن إن قلنا "جاء الكاتب المقالِة"82(

نجد أن اللفظ ثقيل والسلس حذف أل التعريف من المضاف: جاء كاتب المقالة. 

.61 - ص 1) سيبويه: الكتاب – ج 83(

) راجع بحث اسم العلم.84(

.427 - ص 2) أبو البركات النباري: النصاف في مسائل الخلف – ج 85(

.431) المصدر السابق: ص 86(

  معلميضي "تحذف النضون للضافة"، وتضدغم اليضاءان فتصضير الكلمضة:←) معلميضن + ي 87(

 وما أنتم"قرأ حمزة ( :377ص -  "حجة القراءاتمعلمّي. وقد قال ابن زنجلة في كتابه "

  والصضل. بكسضر اليضاء وقضرأ البضاقون بفتضح اليضاء وهضو الختيضار للتقضاء السضاكنينّ"بمصضرخي

 ّبمصضرخيني فضذهبت النضون للضضافة وأدغمضت يضاء الجمضع بيضاء الضضافة كمضا تقضول لضدي

  وأسضقطتّ فضإذا أضضفتهم إلضى نفسضك قلضت بمسضلمي، وتقضول مضررت بمسضلمينّوعليض

  وأهضل النحضو يلحنضون حمضزة قضالوا وذلضك أن يضاء الضضافة إذا لضم يكضن قبلهضا سضاكن.النضون

  وذلك أن السم المضمر لما كان على حرف،حركت إلى الفتح تقول هذا غلمي قد جاء

  ويجضوز إسضكاء اليضاء لثقضل.واحضد وقضد منضع الضعراب حضرك بضأخف الحركضات كمضا تقضول هضو قضام

).الياء التي قبلها كسرة فإذا كان قبل الياء ساكن حركت إلى الفتح ل غير

***
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الفصل الخامس:

الجملة السمية

تتألف الجملة السمية من المبتدأ والخبر:

: لمبتدأا

 ) ويجضوز أن يكضون معرفضة أو نكضرة، وقضد تضم تبنضي رأي الكضوفيين1اسضم ُيبتضدأ بضه الكلم (

 ). ومنضه اليضة القرآنيضة (قضل إصضلح لهضم خيضر) "البقضرة2الضذين أجضازوا البتضداء بنكضرة مطلقضًا (

). 4). والنكرة هي أصل المعرفة (3" فإصلح مبتدأ نكرة (220

ويمكن أن يتعدد المبتدأ والخبر واحد: جرير، الفرزدق، الخطل.. شعراء أمويون.

 الخبر:

 معلومات عن المبتدأ، ويمكن تعدد الخبار عن المبتدأ الواحد دون عطف، كما في الية

). 5" (15، 14القرآنية: (َوُهَو اْلُغُفوُر اْلَوُدوُد ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد) "البروج 

والخبر إن كان اسمًا قد يأتي جامدًا أو مشتقًا دون قيد.

آ- أنواع المبتدأ:

اسم ظاهر، ضمير منفصل، اسم إشارة.. : فلسطين عربية، أنا عربي، هذا وطني..

).6أنا عربي: أنا ضمير منفصل مبتدأ.. هذا وطني: هذا اسم إشارة مبتدأ.. (

ب- أنواع الخبر:

قد يكون الخبر معلومات مباشرة عن المبتدأ، أو غير مباشرة:

آ- الخبر المباشر: 

): الشمس مشرقة؛ مشرقة خبر حركته الضمة.7- اسم ظاهر "مفرد" (1

 - جملضة فعليضة وهضي تحتضاج إلضى ضضمير يربطهضا بالمبتضدأ: المثقضف يقضرأ كضثيرًا.. فضالمثقف2

 مبتدأ حركته الضمة، وفاعل يقرأ يعود على المبتدأ، وجملة يقرأ من الفعل والفاعل خبر

المبتدأ. 

 - مفعضول بضه غيضر مباشضر، أو ظضرف: البلبضل فضي القفضص، القضانون فضوق الجميضع.. فضي3

). 8القفص، فوق: خبر (

ب- الخبر غير المباشر: المثقف قلبه واسع، المثقف قلبه يتسع للجميع.. 

 في النحو التقليدي: المثقف مبتدأ، وقلبه مبتدأ ثان والضمير يعود على المبتدأ المثقف،

 وواسع خبر للمبتدأ الثاني، والجملة السمية "قلبه واسع" خبر للمبتدأ الول، وهذا ما

 ). والخبر هنا لضم يكن معلومضة9سيبقى في التحديث على الرغضم من أنه غير صحيح (

مباشرة عن المثقف كما في الخبر المفرد. 

ج- تقديم الخبر على المبتدأ: 
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 ) ول سيما إن تساوى المبتدأ10يجوز تقديم الخبر دون أية شروط إن لم يقع التباس (

 والخبر، قال ابن عقيل في شرحه لللفية: (ويجوز تقديُم الخبر إذا لم يحصل بذلك َلْبٌس

ونحوه). وقد ورد: تميمي أنا، وأنا تميمي..

 ولكن هناك حالة يجب فيها تقديم الخبر وذلك إذا لحق بالمبتدأ ضمير يعود على الخبر

). 11الجار والمجرور المقدم أو الظرف: في العراق أبناؤه المقاومون للحتلل المريكي (

د- حذف الخبر:

 يحضذف الخضبر وجوبضًا فضي أسضلوب السضتفهام، لكضن فضي النحضو التقليضدي أعضرب النحضاة

 أسماء الستفهام، وقالوا إن إعراب اسم الستفهام في قولنا: متى السفر، هو نفسه

 مضا يقضابله فضي الجضواب، فضإذا أجبنضا: السضفر غضدًا، فالسضفر مبتضدأ والظضرف غضدًا خضبر، فاسضم

الستفهام متى ظرف خبر مقدم والسفر مبتدأ مؤخر. 

 وقضد ذكضر سضابقًا أن أداة السضؤال عضن الزمضن المبهضم، ل تكضون هضي نفسضها الظضرف، لضن

 الظرف يعني الزمن المحدد، وقد ضمت أسماء الستفهام إلى الدوات التي ل عمل لها

ولكن بقي لها مدلولها.

 إن صيغة السؤال من حيث المعنى تنقصها معلومة الخبر، أي الستفهام في الجملة

 السضضمية ينقصضضه المسضضند إليضضه دائمضضًا لضضنه مجهضضول بالنسضضبة للسضضائل، وليضضس المهضضم

 اسضتكمال أركضان الجملضة كيفمضا اتفضق، فبنيضة الجملضة هضي الضتي تحضدد متطلباتهضا، وفضي

الستفهام ل تحل الداة النقص إنما يحله الجواب ففيه الخبر المجهول.  

فمتى السفر؟ متى أداة استفهام عن الزمن. والسفر مبتدأ خبره محذوف!

هي- أحكام المبتدأ والخبر:

 إذا كضان المبتضدأ والخضبر اسضمين ظضاهرين، فحركتهمضا الضضمة إن كانضا مفرديضن أو جمضع- 1

تكسير أو جمعًا باللف والتاء. ول عوامل تغير الحركة فهي ثابتة مطلقًا.. 

). 12- تجب مطابقة الخبر للمبتدأ في التذكير والتأنيث (2

 - جاء في النحو التقليدي أن المبتدأ الذي له مرفوع مشتق يغني عن الخبر، وهناك3

من اشترط في تلك الحالة العتماد على شيء ما كالنفي أو الستفهام نحو:

أم نووا ظعنا؟  أقاطن قوم سلمى    

وقال النحاة قوم فاعل لسم الفاعل أغنى عن الخبر.

ل سَضّد َمسَضّد الخضبر؛ َواُه. قضال ابضن عقيضل فضي شضرحه لللفيضة: (ومبتضدأ لضه َفاِع اِئم أَب  أَق

ْذَهُب البصضريين إل الضخفش أن هضذا الَوصْضَف ل يكضون مبتضدأ إل إذا اعتمضد علضى نفضي أو  وَم

اِئٌم الّزيَْدان"  اسضتفهام، وذهضب الضخفش والكوفيضون إلضى عضدم اشضتراط ذلضك؛ فأجضازوا: "َق

 فقائم: مبتدأ، والزيدان: َفاِعٌل َسّد َمَسّد اْلَخَبِر. ولكن إن تطابقا يجوز المبتدأ والخبر، فإن

لم يتطابقا فمبتدأ وفاعل سد مسد الخبر: "أقائم الزيدان" و"أقائم الزيدون"). 
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 فضي التحضديث ألغضي عمضل المشضتق، والمرفضوع خضبر سضواء أطضابق المبتضدأ فضي التثنيضة

والجمع أم لم يطابقه، وسواء أسبقه نفي أو استفهام أم ل.

ًة- تضدخل لم التوكيضد علضى المبتضدأ أو الخضبر: (4  ". وتضدخل12) "الحشضر لََنُتْم َأشَضّد َرْهَب

 ). ويرفضض13علضى المتضأخر مضن المبتضدأ أو الخضبر إذا دخلضت إنّض عليهمضا: إن الضوطن لعزيضز (

 دخولهضا علضى الخضبر مضع لكضن، قضال أبضو البركضات النبضاري: (مسضألة القضول فضي زيضادة لم

 البتداء في خبر لكن: ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز دخول اللم في خبر لكن كما يجوز

 في خبر إن نحو ما قام زيد لكن عمرًا لقائم. وذهب البصريون إلى أنه ل يجوز دخول اللم

). 14في خبر لكن) (

 - فضي التحضديث ونتيجضة إلغضاء عمضل الضدوات سضقطت مشضكلة العطضف علضى محضل اسضم5

)، فنستطيع القول: إن محمد وعصام طالبان.15إن وهو الرفع قبل مجيء الخبر (

 - إذا جضاء اسضم بعضد أداة شضرط فهضو مبتضدأ وخضبره الجملضة الفعليضة بعضده بنضاء علضى رأي6

). 16الخفش كما ذكر سابقًا (

 - يمكضن اقضتران الخضبر بالفضاء بعضد أمضا الشضرطية، ومضا فضي معناهضا: .. أمضا اللغضُة العربيضة7

فهي الرابطة القومية للعرب.. 

 - يجوز حذف أحد طرفي السناد بلغيًا إن كان الكلم واضحًا وهذه قاعدة عامة في8

كل موضع:

في الجواب المختصر عن السؤال: 

أين مفيد؟

- في المكتبة.

والمحذوف البلغي واضح: مفيد في المكتبة. 

***

الدوات التي تدخل على الجملة السمية:

 هناك أدوات تدخل على الجملة السمية فتمنحها معاني إضافية ولكنها ل تغير حركتها

):20)، ما (19)، كأّن، لكّن، ليت، لعل، ل (18). وهذه الدوات هي: أّن، إّن (17(

 - إنّض وأنّض تؤكضدان الجملضة: إنّض الشضعُب طيبٌض. وإذا دخضل عليهضا ضضمير جماعضة المتكلميضن

ا "ول أهميضة للمحضذوف". قضال أبضو حيضان: (وإنضا وإننضا لغتضان  "نضا" تجضوز حالتضان: إّننضا أو إّن

 لقريضش. قضال الفضراء: مضن قضال إننضا أخضرج الحضرف علضى أصضله، لضن كنايضة المتكلميضن نضا،

ا استثقل، اجتماعها، فأسقط الثالثة وأبقى الولتين  فاجتمعت ثلث نونات. ومن قال: إّن

 انتهضى. والضذي أختضاره أن نضا ضضمير المتكلميضن ل تكضون المحذوفضة، لضن فضي حضذفها حضذف

 بعضض اسضم وبقضي منضه حضرف سضاكن، وإنمضا المحذوفضة النضون الثانيضة أنّض فحضذفت لجتمضاع

 المثضال، وبقضي مضن الحضرف الهمضزة والنضون السضاكنة، وهضذا أولضى مضن حضذف مضا بقضي منضه
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 حرف. وأيضًا فقد عهد حذف هذه النون مع غير ضمير المتكلمين، ولم يعهد حذف نون نا،

).21فكان حذفها من أن أولى) (

 - كضأّن: تفيضد التشضبيه أو التحقيضق أو التقريضب أو التشضكيك: كضأن الشضمس قضرص ذهضبي،

كأن زيد قائم.. 

 - لكّن: تفيد الستدراك وهو يشمل عدة أمور كاستثناء ما سبقها من تقرير، أو مخالفة

 ): كلنضا نحضب الضوطن لكضن22مضا قبلهضا، أو تعقيضب الكلم برفضع مضا يتضوهم ثبضوته أو نفيضه.. (

الحب وحده دون عمل ل يجدي.. 

- ليت: تفيد التمني: ليت الوطن يتحرر!

).23- لعل: تفيد التمني والشك والتعليل.. (

ملحظات: 

 بقية الدوات ضمت إلى النفي في بحث "أسلوب الستفهام والجواب". -1

 يجضوز أن تضدخل قبضل يضاء المتكلضم مضع إنّض وأنّض ولكضن وكضأن: إنضي وإننضي، - نضون الوقايضة:2

 ).24ولكني ولكنني، وكأني وكأنني. ويجب دخولها على ليت قبل ياء المتكلم: ليتني (

 وهضضي قليلضضة السضضتخدام مضضع لعضضل لضضذلك تهمضضل، قضضال الشضموني فضضي شضرحه لللفيضضة:

 (فالكثر لعلي بل نون والقل لعلني).

 - بمضا أن عمضل الضدوات ألغضي لضم يبضق تخفيضف النضون الثقيلضة قضضية يضترتب عليهضا وضضع3

جديد: إّن وإْن، لكّن ولكْن، كأّن وكأْن.

***
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هوامش الفصل الخامس

 ) بقضي فضي التحضديث المفهضوم التقليضدي القضائل: إن بضدأت الجملضة بفعضل فهضي جملضة1(

فعلية وإن بدأت باسم فهي اسمية.

 ) أجاز الكوفيون البتداء بنكرة مطلقًا، قال الخضري في حاشيته: (ومذهب الكوفيين2(

 والضخفش جضوازه بل قبضح). ولضم يشضترط سضيبويه والمتقضدمون لجضواز البتضداء بضالنكرة إل

حصول الفائدة، بينما المتأخرون اشترطوا المعرفة.

 :125 - ص 1قضال أبضو البقضاء العكضبري فضي كتضابه "اللبضاب فضي علضل البنضاء والضعراب" - ج 

 (وقضد قضال النحويضون المبتضدأ معتمضد البيضان والخضبر معتمضد الفضائدة، ومضن ههنضا شضرط فضي

 المبتضدأ أن يكضون معرفضة أو قريبضًا منهضا ليفيضد الخبضار عنضه إذ الخضبر عمضا ل يعضرف غيضر مفيضد

وقد جاءت نكرات أفاد الخبار عنها).

 وقد تتبع النحاة مواضع الفائدة فمنهم من حصرها في خمسة عشر موضعًا أو سبعة

 ، خمسضًا وعشضرين327 – ص 1عشضر، وذكضر السضيوطي فضي كتضابه "همضع الهوامضع" - ج 

 حالة يجوز فيها المبتدأ أن يكون نكرة. وذكر ابن عقيل في شرحه لللفية أكثر من ثلثين

 حالضة، وهنضاك مضن أوصضل مسضوغات البتضداء بنكضرة إلضى أكضثر مضن أربعيضن حالضة كمضا يضذكر

".444 – ص 1عباس حسن في كتابه "النحو الوافي - ج 

وتلك الحالت كافية لنقض شرط التعريف!

 ) للنحضاة تعليلتهضم وتضأويلتهم الضتي تسضوغ كضل شضيء، قضال أبضو حيضان فضي تفسضيره3(

البحر المحيط للية القرآنية (قل إصلح لهم خير): 

 (وإصلح: مبتدأ وهو نكرة، ومسوغ جواز البتداء بالنكرة هنا هو التقييد بالمجرور الذي

 هضو: لهضم، فإمضا أن يكضون علضى سضبيل الوصضف، أو علضى سضبيل المعمضول للمصضدر، و"خيضر"

 خضبر عضن إصضلح، وإصضلح كمضا ذكرنضا مصضدر حضذف فضاعله، فيكضون: خيضر، شضامًل للصضلح

 المتعلق بالفاعل والمفعول، فتكون الخيرية للجانبين معًا، أي إن إصلحهم لليتامى خير

 للمصضلح، والمصضلح فيتنضاول حضال اليضتيم، والكفيضل، وقيضل: خيضر للضولي، والمعنضى: إصضلحه

 من غير عوض ول أجرة خير له وأعظم أجرًا، وقيل: خير، عائد لليتيم، أي: إصلح الولي

 لليتيم، ومخالطته له، خير لليتيم من إعراض الولي عنه، وتفرده عنه، ولفظ: خير، مطلق

فتخصيصه بأحد الجانبين يحتاج إلى مرجح، والحمل على الطلق أحسن).

 ، أنضه بعضد القضول يضأتي مبتضدأ: (... والرفضع192وجضاء فضي كتضاب "الجمضل فضي النحضو" – ص 

 بالحكاية: كل شيء من القول فيه الحكاية فارفع نحو قولك: قلت عبد ال صالح، وقلت

 الثوب ثوبك، قال ال جل ذكره "سيقولون ثلثة رابعهم كلبهم"، وقال "ول تقولوا ثلثة"،

 وقولضوا حطضة".. فضإذا أوقعضت عليهضا الفعضل فانصضب نحضو قولضك: قلضت خيضرًا قلضت شضرًا نصضبت

لنه فعل واقع. والحروف التي يحكى بها أربعة سمعت وقرأت ووجدت وكتبت).
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 : (إن قضال قضائل هضل298) قضال أبضو البركضات النبضاري فضي كتضابه "أسضرار العربيضة" - ص 4(

المعرفة أصل أو النكرة قيل ل بل النكرة هي الصل  لن التعريف طارئ على التنكير). 

) يمكن أيضًا تعدد الصفة والحال.5(

) ذكر في المنهج أنه ليس ضروريًا  ذكر حركة المبني. 6(

) المفرد في النحو له دللت متعددة:  7(

أ- مقابل التثنية والجمع.

ب- مقابل الجملة وشبه الجملة.

ج- مقابل المركب في العلم.

د- مقابل المضاف والشبيه بالمضاف في النداء ول النافية للجنس..

 ) ألغضي مصضطلح "شضبه الجملضة" لرتبضاط التعليضق بالعامضل كمضا ورد فضي المنهضج، ففضي8(

 النحو التقليدي الخبر محذوف وهو متعلق الظرف أو الجار والمجرور. ولكن قد يظهر ذاك

 المحضضذوف المقضضدر بمسضضتقر أو كضضائن، وإن رفضضضه بعضضض النحضضاة فقضضد جضضاء فضضي حاشضضية

 الخضضري: (وجضوز ابضن جنضي إظهضار العضام أيضضًا تمسضكًا بنحضو: "َفَلّماض َرآهُض ُمسْضَتِقّرا ِعنَْدُه"

 " ورد بأنه استقرار خاص بمعنى عدم التحرك ل عام بمعنى مطلق الحصول40"النحل: 

حتى يجب حذفه).   

وقد أظهر المعري الخبر المحذوف وجوبًا عند النحاة بعد لول:

وَل الِغمُْد ُيْمسِضُكُه َلسَضاَل.. وهضو مخضالف لتقعيضد النحضاة لضذلك جعلضوه لحنضًا، ولكنضه كلم  َفَل

واضح وسليم ومقبول، وله مثيل:

لول زهير جفاني كنت معتذرًا..

 ) لو فككنا بنية الجملة وأعدنا صياغتها بحسب ارتباط جزئياتها لكانت: قلُب المثقِف9(

  المثقف قلب واسع: المثقف مبتدأ وقلب←واسٌع؛ أخبرنا عن القلب مباشرة بالتساع 

خبر وواسع صفة للقلب. 

 المثقف قلبه.. الضمير في قلبه رابط مضاف إليه، وهو يشعرنا بأن الجملة لم تنته بعد،

 فضالكلم الضتي يتعلضق بضالقلب وليضس بالمبتضدأ المثقضف، فالضضمير يمنضع الخضبر مضن أن يكضون

مباشرًا.

 والمبتدأ الثاني "قلبه" في الجملة "المثقف قلبه واسع" لم نبتدئ به الكلم فل ينطبق

 عليضه تعريضف المبتضدأ، وهنضاك مبتضدآن وراء بعضضهما وليسضا مضن قبيضل تعضدد المبتضدأ والخضبر

واحد، فالتعديل الطفيف جعله النحاة جملة جديدة!

 ولضو جعلنضا قلبضه خضبرًا غيضر مباشضر وواسضعًا صضفة لضه لكضان أصضح، والصضفة النكضرة هنضا ل

تتعارض مع الموصوف قلبه فالهاء رابطة لم يقصد بها التعريف.

 إل أن ذلك التحليل يضعنا أمام إشكالية جمل مماثلة مثل: عاد المقاوم رأسه مرفوع..

 فرأسضه مرفضوع جملضة اسضمية "مبتضدأ وخضبر"، والهضاء رابطضة بيضن الجملضة الثانيضة ومضا قبلهضا،
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 والجملة أصلها: عاد المقضاوم مرفوَع الرأس.. لذلك سنضطر لقبول "قلبضه واسضع" كجملة

 اسمية خبر غير مباشر عن المبتدأ المثقف، حتى ل تكون هناك حلول سليمة في مكان

ما وغير سليمة في مكان آخر!

 والتحليضل نفسضه ينطبضق علضى الجملضة "المثقضف قلبضه يتسضع للجميضع": فقلبضه مبتضدأ ثضان

 والجملة الفعلية المؤلفة من الفعل يتسع وفاعله خبر المبتدأ الثاني، والجملة السمية

قلبه يتسع خبر للمبتدأ الول، والصل: قلب المثقف يتسع للجميع.

 ) أجضاز البصضريون تقضديم الخضبر ومنعضه الكوفيضون، قضال أبضو البركضات النبضاري فضي كتضابه10(

 (ذهب الكوفيون إلى أنه ل يجوز تقديم :65 - ص 1"النصاف في مسائل الخلف" – ج  

 خبر المبتدأ عليه مفردًا كان أو جملة. فالمفرد نحو قائم زيد وذاهب عمرو والجملة نحو

 أبوه قائم زيد وأخوه ذاهب عمرو. وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه

المفرد والجملة). 

وبعض النحاة لم ير مسوغًا لتقديم الخبر على المبتدأ في قول المعري:

تعب كلها الحياة.. 

 ونضرى أن مضا قضاله المعضري سضليم، فلنضا أن نقضدم أو نضؤخر جزئيضات البنيضة مضا دام المعنضى

 واضضحًا وغيضر ملتبضس. كمضا يجضوز أن تكضون تعضب النكضرة مبتضدأ، لضن كضثيرًا مضن النحضاة لضم

يشترط أن يكون المبتدأ معرفة.

) حذفت حالتان وردتا في النحو التقليدي: 11(

- إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة: في السماء عصافير. 1

 فالنحويون جعلوا الخبر شبه الجملة يتقدم على المبتدأ لن المبتدأ نكرة محضة. ولكن

 بمضا أن المبتضدأ يمكضن أن يكضون نكضرة "محضضة أو غيضر محضضة"، يصضير التقضديم هنضا جضائزًا إذ

نستطيع القول: في السماء عصافير أو عصافير في السماء. 

 - إذا كان الخبر اسم استفهام لن له الصدارة، وقد ضمت هذه الفقرة إلى فقرة حذف2

الخبر. 

) راجع بحث النعت.12(

 ) يسمي النحاة اللم الداخلة على خبر إّن المشددة لم التوكيد/ اللم المزحلقة:13(

 "إنّض زيضدًا لقضائم". ويسضمون اللم الداخلضة علضى إن المخففضة بالفارقضة، لضن لم التوكيضد ل

 تدخل على جملة إن المخففة. ولكن بإلغاء عمل الدوات تثبت اللم على تسمية واحدة

وهي لم التوكيد.

.209، 208 - ص 1النصاف في مسائل الخلف - ج  ) أبو البركات النباري:14(

  - ص1) يقضول أبضو البركضات النبضاري فضي كتضابه "النصضاف فضي مسضائل الخلف" - ج 15(

 : (مسضألة القضول فضي العطضف علضى اسضم إن بضالرفع قبضل مجيضء الخضبر: ذهضب186 – 185

 الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على موضع إن قبل تمام الخبر، واختلفوا بعد ذلك فذهب
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 أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي إلى أنه يجوز ذلك على كل حال سواء كان يظهر

 فيضه عمضل إن أو لضم يظهضر وذلضك نحضو قولضك: إن زيضدًا وعمضرو قائمضان وإنضك وبكضر منطلقضان.

 وذهب أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء إلى أنه ل يجوز ذلك إل فيما لم يظهر فيه عمل إن.

وذهب البصريون إلى أنه ل يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر على كل حال).

) راجع "إذا" في بحث متممات الجملة. 16(

 ) لقد تم إلغاء عمل الدوات كما ذكر في المنهج ولكن بقي معناها الذي تؤديه في17(

 الجملة. فمثًل "إّن" لن تغير حركة المبتدأ من الضم إلى النصب ولن يتغير اسم المبتدأ

إلى اسم إن.. ول الخبر إلى خبر إن. 

 ونواسضخ الجملضة السضمية كمضا تضذكرها كتضب النحضو: (نواسضخ البتضداء، وهضي قسضمان:

ِة، وَظّن وأخواُتهضا؛ والحروفُض: مضا  أفعضال، وحضروف، فالفعضال: كضان وأخواتهضا، وأفعضاُل المقاَرَب

وأخواتها، ل والتي لنفي الجنس، وإّن وأخواتها).. 

 والغريب تسضمية إن وأخواتها بحروف مشبهة بالفعضل، فلم لم يبضق اسمها مرفوعًا لضنه

يشبه الفاعل؟!

 ) ل بد من تثبيت همزة إن إملئيًا دائمًا لنخرج من إطار التقدير والتأويل كما سيأتي18(

في ملحق الملء.  

 في النحو التقليدي إذا ُخّففت "إّن" فالكثر في لسان العرب إهمالها، قال أبو البركات

 : (ذهب الكوفيون إلى195 - ص 1النصاف في مسائل الخلف" - ج  "النباري في كتابه

أن إْن المخففة من الثقيلة ل تعمل النصب في السم. وذهب البصريون إلى أنها تعمل).

 وتلغضى إن النافيضة الضتي تحضدثت كتضب النحضو القديمضة عنهضا: (وأمضا "إن" النافيضُة فمضذَهُب

 أكضثر البصضريين والفضّراِء أنهضا ل تعملُض شضيئًا، ومضذَهُب الكضوفيين خل الفضراء أنهضا تعمضل عمضل

 "ليضضس"، وقضضال بضه مضضن البصضضريين أبضضو العبضاس المضضبرد، وأبضو بكضضر بضضن السّضّراج، وأبضضو علضضي

الفارسّي، وأبو الفتح بن جني..).

 ) ل النافيضة للجنضس فضي النحضو التقليضدي تعمضل عمضل إن بشضروط، وقضد ألغضي عملهضا19(

 وبقي معناها. وكذلك ألغيت ل العاملة عمل ليس بناء على لهجة تميم فقد ذكر النحاة:

(أما ل فمذهب الحجازيين إعمالها عمل "ليس" َوَمْذَهُب تميم إهماُلَها). 

 ) تم في المنهج تبني لهجة تميم التي تهمل عمل ما "ما الحجازية" وقد قال ابن20(

مالك عمل ما عمل ليس هو استحسان وليس قياسًا.

  مضن سضورة هضود: (وإننضا لفضي4) أبضو حيضان: تفسضير "البحضر المحيضط"، اليضة القرآنيضة 21(

شك مما تدعونا إليه مريب).

 ) جاء في حاشية الخضري: (فكون لكن للستدارك غالبي إذ قد ترد لمجرد التوكيد22(

 كلو جاء زيد لكرمته لكنه لم يجئ، أكدت لو في نفي المجيء. وكذا ما زيد ساكن لكنه

217

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 متحرك. وقيل: ل تخرج عنه أصًل وهو المشهور، لكن فسروه بمخالفة حكم ما بعدها لما

قبلها).

 ) في التحديث نستخدم ليت ولعل بمعنى واحد لتمني أي شيء فتمني الشيء23(

 قضد يتحقضق أو ل.. لكضن النحضاة جعلضوا لعضل فضي الممكضن تحقيقضه. وقضد ذكضر ابضن عقيضل فضي

 شرحه لللفية: (والفرُق بين الترّجي والتمني أن التمني يكون في الممكن، نحو: "لْيَت

 َزْيدًا قائم" وفي غير الممكن، نحو: "ليت الّشباَب َيُعوُد َيْومًا". وأن الّتَرّجي ل يكون إل في

 الممكن، فل تقول: "َلَعّل الّشَباَب َيعود". والفرُق بين الترجي والشفاق أن الترّجي يكون

في المحبوب، نحو: "لعّل ال يرحمنا" والشفاق في المكروه نحو: "لعل العدو يقُدم").

وزاد الخفش والكسائي في معاني لعل التعليل والشك.

) الشائع "ليتني"، فل يلتفت إلى قول بعض النحاة بأن دخولها على ليت قليل.24(

***
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الفصل السادس: 

السم

الصحيح والمقصور والمنقوص والممدود. أ- 

 - الشارة،4- الضمير، 3- المعرف بأل، 2- اسم العلم، 1ب- النكرة والمعرفة - المعارف: 

- السم الموصول.6- المضاف إلى معرفة، 5

ت- المذكر والمؤنث.

ث- تثنية السم. 

 - الجمع باللف والتاء/ جمع2- الجمع بالواو والنون/ جمع المذكر السالم، 1ج- الجموع: 

- جمع التكسير. 3المؤنث السالم، 

***
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أ- الصحيح والمقصور والمنقوص والممدود

أنواع السم: 

 آ- السضم الصضحيح: هضو الضذي يخلضو آخضره مضن حضرف العلضة أو الهمضزة الضزائدة: إنسضان،

مكتب..

). 2): ينتهي بألف أصلية "ا، ى": عصا، مصطفى.. (1ب- السم المقصور (

): ما كان آخره ياء أصلية مكسور ما قبلها: القاِضي. 3ج- السم المنقوص (

 فإن لم يكن قبل الياء مكسورًا فهو اسم صحيح كظْبي، وكذلك المنتهي بياء مشددة

). 4مثل عربّي (

 ) كما جاء في5وفضي التحديث ستبقى ياء المنقضوص ثابتة وإن تجرد من أل والضافة (

المنهج: جاء قاضي، مررت بقاضي..

 وتضم إلى المنقوص السماء المنتهية بواو وهي من اللغات الجنبية كأرسطو وروميو

 وطوكيو.. قال ابن عقيل في شرحه لللفية: (وُعِلَم ِمّما ذكر أن السم ل يكون في آخره

 واو قبلها ضمة، نعم إن كان مبنّيًا ُوجد ذلك فيه، نحو: ُهَو، ولم يوجد ذلك في المعرب إّل

وُه وأجضاز ذلضك الكوفيضون فضي موضضعين اَء َأُب  فضي السضماء السضتة فضي حالضة الرفضع نحضو: َج

ا، ُزو، والثضاني: مضا كضان أْعجمّي ْدُعو، وَيْغ  آخريضن، أحضدهما: مضا سُضّمَي بضه مضن الفعضل، نحضو: َي

نحو َسَمْنُدو، وقَمْنُدو).

 د- السضم الممضدود: مضا كضان آخضره همضزة قبلهضا ألضف: سضماء، صضحراء.. ول يهمنضا فضي

 التحديث إن كانت أصلية أو زائدة فأي اسم ينتهي بهمزة قبلها ألف هو اسم ممدود. أما

).6إن لم يكن قبلها ألف فهو اسم صحيح: شيء، ملجأ، لؤلؤ.. (

***

ب- النكرة والمعرفة

 اسم ل يدل على شيء محدد فهو شائع ينطبق على كل فرد من أفراد نوعهالنكرة: 

). وبنيضة الجملضة تحضدد مسضتوى التنكيضر وفضائدته فضي أداء المعنضى (7مثضل: رجضل، كتضاب.. (

8 .(

اسم يدل على محدد/ معين: الرجل، عمر، سلمى..المعرفة: 

 - المضاف إلى5- الشارة، 4- الضمير، 3- المعرف بأل، 2- اسم العلم، 1وهي تشمل: 

).9- السم الموصول (6معرفة، 

 )، والصضحيح أن العلضم أعضرف المعضارف ول10وقضد اختلضف النحضاة فضي درجضات التعريضف (

سيما المكان ثم أسماء الناس وهو رأي الكوفيين، وما عدا ذلك يحدده السياق.

 ***
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المعارف

- العلم:1

 مضا يضدل علضى فضرد واحضد محضدد/ معيضن مضن أسضماء الشضخاص، الضدول، المضدن، القضرى،

النهار، الجبال، القبائل..

أنواع العلم:

 مفضضرد ومركضضب: فضضالمفرد يتضضألف مضضن كلمضضة واحضضدة كخالضضد وفلسضضطين والقضضاهرة والنيضضل

 - المركضب الضضافي:1وقاسضيون.. والمركضب يتضألف مضن كلمضتين أو أكضثر، ويقسضم إلضى: 

 - المركضب السضنادي: ويتضألف2ويتضألف مضن مضضاف ومضضاف إليضه: عبضد ال،ض ديضر العشضائر.. 

 - المركضب المزجضي: ويتضألف مضن كلمضتين مزجتضا3مضن جملضة فعليضة أو اسضمية: نصضَر الُ.. 

 معًا فصارتا كلمة واحدة: بعلبك. وفي التحديث ل ننظر في أصل هذا التركيب فهو ليس

من مهمات القواعد إنما من مهمات علم اللغة، وهو مبني يلزم السكون.

 والعلضضم يكضضون عربيضضًا أو أجنبيضضًا: فضضالعربي يخضضضع لقواعضضد اللغضضة، أمضضا الضضجنبي فهضضو فضضي

).11التحديث مبني ويلزم آخره السكون، ول ننظر إلى أصله في لغته (

أقسام علم النسان:

 يختلف استخدام العلم في عصرنا عن استخدامه قديمًا. فكتب النحو القديمة والحديثة

 تقسضم العلضم إلضى: كنيضة ولقضب واسضم كضأبي بكضر الصضديق عبضد ال.ض. ولكضن فضي عصضرنا

 يسضتخدم السضم الضول ثضم اسضم العائلضة/ النسضبة أو الكنيضة كمضا شضاعت فضي اللهجضة

 المحكية والمعاملت الرسمية، ول مانع من تعديل الدللت. وأصل تسمية اسم العائلة

 قضد يكضون نسضبة للمضوطن الصضلي أو القبيلضة أو المهنضة أو صضفة/ لقضب أطلقضت علضى رأس

 العائلضة فتوارثتهضا الجيضال.. ومضن هنضا تصضير أقسضام العلضم تتعلضق ببنيتهضا نفسضها، فهنضاك

السم الول ويقصد به الذات الفردية ثم اسم العائلة التي ينتمي إليها الفرد. 

 والكنية ما صدرت بأب أو أم أو ابن أو ابنة أو بنت أو أخ أو أخت أو عم أو عمة أو خال أو

خالة: أبو محسن، أم موفق، ابنة علي، ابن رشد.. 

وهي تقسم في عصرنا إلى كنية شعبية وكنية رسمية:

 فالشعبية متعارف عليها في العائلة والحارة والعمل وبين الصحاب.. وهي ل تشير إلى

 السم الحقيقي للذات، لنها تنسب صاحبها إلى ابنه أو إلى من له علقة به، ول تدخل

في الهوية. 

 والرسمية إذا كانت اسمًا صريحًا للذات أو للعائلة في الهوية، وهنا تبقى بصيغة واحدة

 دون تغييضر أي حضرف كمضا ذكضر عبضاس حسضن: (أن يلضتزم العلضم صضورة واحضدة فضي جميضع

 )، لنهضا هويضة رسضمية تسضتخدم فضي12السضاليب ومهمضا اختلفضت العوامضل العرابيضة) (
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 النفضوس والتعريضف والمعضاملت.. فمثًل: توفيضق أبضو العيضون، ذاك اسضمه ولضن تخضضع "أبضو"

للتغييرات النحوية، وأي تغيير يصير في عرف القانون اسمًا آخر، أي عملية تزوير!

 أما اللقب فقد كان قديمًا يعني ما يفيد المدح أو الذم، فالسم الول واللقب يقصد بهما

 الذات مع الوصف. وفي عصرنا قد يكون اللقب متداوًل شعبيًا كصفة ولكنه ل يدخل في

الهوية إل إن كان أصًل لسم العائلة كما ذكر. 

 وقضد اختلضف النحضاة قضديمًا فضي ترتيضب السضم واللقضب والكنيضة ولكضن ل قيمضة لضذلك فضي

عصرنا، لننا نذكر السم الول ثم العائلة كما هو شائع.. 

إعراب العلم المعاصر: 

 غضالب الخطيضب، غضالب: مبتضدأ حركتضه الضضمة، الخطيضب: أجضاز النحضاة فيضه البضدل أو عطضف

 البيضان، ومنهضم مضن جعضل عطضف البيضان خاصضًا بضالعلم، والعرابضان مرفوضضان لضن الخطيضب

 اسم العائلة، ول يكون اسم العائلة العام بدًل من جزء، لنه يصدق على كل فرد فيها.

 وعطضف البيضان يوضضح متبضوعه واسضم العائلضة ل علقضة لضه بتوضضيح السضم الضول. ويمكضن

 الستفادة من رأي للمدرسة البصرية وهو إضافة السم إلى اللقب، لنطبقه على اسم

 العائلة؛ فالخطيب مضاف إليه وهو الصح لننا نضيف اسم الفرد إلى العائلة التي ينتمي

إليها. 

 قال الزمخشري: (إضافة السم إلى اللقب: وإذا اجتمع للرجل اسم غير مضاف ولقب

). 13أضيف اسمه إلى لقبه فقيل هذا سعيُد كرٍز، وقيس قفة، وزيد بطة) (

***

- المعرف بأل:2

 إذا دخلت أل على النكرة تصير معرفة بالنسبة للمتكلم وسياق الجملة هو الذي يحدد

 درجة تعريفها أهي للجنس: إن الرجل هو من يضحي بحياته من أجل وطنه، فأل هنا ل

 تحدد رجًل معينًا إنما تشير إلى النوع وهو ينطبق على كل رجل. أو لمعرفته المسبقة

إن تكرر السم المحدد ضمن السياق. 

ملحظات:

). 14إذا كانت أل أصلية من بنية الكلمة كالسماء الموصولة فليست بأداة تعريف (- 1

 - منضع بعضض النحضاة دخضول أل علضى بعضض السضماء الموغلضة فضي التنكيضر، أو الملزمضة2

 للضضضافة لمضضا بعضضدها لنهضضا بزعمهضضم ل تسضضتفيد مضضن التعريضضف، لكضضن بعضضضهم الضضخر مثضضل

 الخفش وأبو علي وابن درستويه.. أجازوا ذلك، لذلك يمكن القول: البعض والكل والغير..

وهذا شائع في عصرنا.

 - قضد تضدخل أل علضى أسضماء العلضم، فتصضير جضزءًا مضن العلضم ول علقضة لهضا بتعريفضه فهضو3

 معرفضة لضنه علضم: مضأمون، المضأمون.. وهضي صضيغة أخضرى غيضر مجضزأة للعلضم.. وقضد ادعضى

  الوليضضد. وقضضد قبضضل←النحضضاة أن دخضضول أل التعريضضف علضضى الضضعلم سضضماعي مثضضل: وليضضد 
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 مصضطفى الغليينضي قياسضيتها: (ول نضرى بأسضًا بزيضادة "أل" علضى غيضر مضا سضمعت زيادتهضا

 عليضه مضن الضعلم المنقولضة عضن اسضم جنضس أو صضفة، إذا أريضد بضذلك الشضارة إلضى الصضل

 المعنضي، فمضا جضاز لهضم مضن ذلضك لمعنضى أرادوه، يجضوز لنضا لمعنضى كالضذي أرادوه).. ويضضرب

). 15 جاء الصالح (←مثًل: جاء صالح 

 إن أل هضذه ل تزيضد العلضم معرفضة، لضذلك فضي التحضديث نعضدها صضيغة أخضرى للعلضم وهضي

قياسية مطلقًا دونما أي قيد.

 - اختلف النحاة في همزة "أل" فمنهم من قال قطع، وآخرون وصل، ومنهم من توسط4

فقال قطع ولكثرة الستخدام صارت وصًل! 

 أل كلهضا كلمضة واحضدة وتكتضب الهمضزة وتلفضظ إذا كضانت أل منفضردة. ومضع السضم تخضضع

لقاعدة همزة الوصل.

***

- الضمير:3

 الضضمير اسضم ظضاهر/ بضارز يكنضى بضه عضن متكلضم أو مخضاطب أو غضائب، وهضو قضائم مقضام

 )، ويقسضم إلضى ضضمير منفصضل "مسضتقل فضي الكتابضة" وضضمير متصضل16السضم الظضاهر (

"يتصل بآخر الكلمة".

الضمير المنفصل:

- ما يختص بالمسند وعدده عشرة: 1

المتكلم:

للمفرد المذكر والمؤنث: أنا.

للمثنى والجمع المذكر والمؤنث: نحن.

المخاطب: 

للمفرد المذكر: أنَت.

للمفردة المؤنثة: أنِت. 

للمثنى المذكر والمؤنث: أنتما.

).17لجمع الذكور والناث: أنتم (

الغائب:

للمفرد المذكر: هو.

للمفردة المؤنثة: هي.

للمثنى المذكر والمؤنث: هما.

).18لجمع الذكور والناث: هم (

 - مضا يختضص بالمنصضوب كضالمفعول، وعضدده عشضرة: للمتكلضم: إيضاي، وإيانضا. وللمخضاطب:2

).19إياَك، إياِك، إياكما، إياكم. وللغائب: إياُه، إياها، إياُهما، إياُهم (
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 الضمير المتصل:

ويقسم إلى قسمين: 

آ- قسم يكون فاعًل، وعدده تسعة:

المتكلم:

للمفرد المذكر والمؤنث (ُت): قرأُت.

للمثنى والجمع، المذكر والمؤنث (نا): قرأنا.

المخاطب:

للمفرد المذكر (َت): قرأَت.

للمفردة المؤنثة (ِت، وياء المؤنثة المخاطبة ي): قرأِت، تقرئين، اقرئي.

للمثنى المذكر والمؤنث (ُتما، ا): قرأتما، تقرأان، اقرأا.

لجمع المذكر والمؤنث (تم، و): قرأُتم، تقرأون، اقرأوا.

الغائب:

للمثنى المذكر (ا): قرأا، يقرأان. 

)، (ا): قرأتا، تقرأان.20للمثنى المؤنث (تا) (

).21لجمع المذكر والمؤنث (و): قرأوا، يقرأون (

 ب- قسم يكون مع الفعال مفعوًل به، ومع السماء مضافًا إليه، ومع أدوات الجر مفعوًل

به غير مباشر، وعدده تسعة: 

- المتكلم:1

 للمفضرد المضذكر والمضؤنث (ي): أعطنضي كتضابي، الكتضاب لضي: (اليضاء الضولى مفعضول بضه،

والثانية مضاف إليه، والثالثة مفعول غير مباشر "اسم مجرور"). 

للمثنى والجمع، المذكر والمؤنث (نا): أعطنا كتبنا، الكتب لنا.

- المخاطب:2

للمفرد المذكر (َك): أعطيتَك كتابَك، الكتاب لَك.

للمفردة المؤنثة (ِك): أعطيتِك كتابِك، الكتاب لِك.

للمثنى المذكر والمؤنث (ُكما): أعطيتُكما كتابيُكما، الكتابان لُكما.

لجمع الذكور والناث (ُكْم): أعطيتُكْم كتبُكْم، الكتب لُكم.

- الغائب: 3

للمفرد المذكر (ُهض): أعطيتُه كتابُه، الكتاب لُه.

للمفردة المؤنثة (ها): أعطيتها كتابها، الكتاب لها.

للمثنى المذكر والمؤنث (ُهما): أعطيتُهما كتابيهما، الكتابان لُهما.

لجمع الذكور والناث (ُهْم): أعطيتهْم كتبهْم، الكتب لهم.

):22 (ضمير الفصل
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 يأتي بين المبتدأ والخبر ليفيد الحصر أو التوكيد، فلو قلنا: المناضل الذي يضحي بحياته

 يستحق منا الحترام كله؛ المناضل مبتدأ، ولكن الخبر له احتمالن: السم الموصول أو

 يستحق منا. ودخول ضمير الفصل يحصر الخبر بعده: المناضل الذي يضحي بحياته، هو

يستحق منا الحترام كله. فجملة يستحق هي الخبر. 

وفي العراب هو ضمير فصل فقط.

): 23 (ضمير الشأن

 وهضو بصضيغة المفضرد هضو أو هضي، ول يعضود علضى متقضدم إنمضا علضى مضا هضو آت لضهميته أو

"، ويعرب مبتدأ.1التركيز عليه: (قل هو ال أحد) "الخلص 

ملحظات:

- هناك ضمائر مشتركة في الحالت العرابية الثلث:1

نا: لجماعة المتكلمين: حررنا أرضنا فعادت لنا. أعطانا. 

ي: للمؤنثة المخاطبة، وللمتكلم: اكتبي، أكرمني، كتابي، لي. 

 والضضميران همضا وهضم مشضتركان فضي الضضمائر المنفصضلة والمتصضلة: همضا فضدائيان، هضم

فدائيون. أعطيتهما كتابيهما، أعطيتهم كتبهم. لهما ولهم. 

 - ل توجضد ضضمائر رفضع متصضلة خاصضة بالضدوات وبعضض الحضالت.. لضذلك تنضوب عنهضا ضضمائر2

النصب المتصلة: لولي، لولك، لوله.. عساي، عساك، عساه.. 

 - كل موضع يصح فيه الضمير المتصل ل يجوز استخدام الضمير المنفصل: نقول: قرأُت،3

 ول يقضع أنضا فضي موضضع التضاء الضتي فضي فعْلتُض ل يجضوز أنوليضس: قضرأ أنضا.. قضال سضيبويه: (

نا ل.تقول فعل أنا لنهم استغنوا بالتاء عن أنا   ول يقع نحُن في موضع نا التي في فَعْل

 .)24 ())تقول فعَل نحن

 - في التحديث إذا أخذ الفعل المتعدي مفعولين ضميرين فالول يكون متصًل والثاني4

).25منفصًل لن اتصال الضميرين بالفعل فيه ثقل في اللفظ: الكتاب أعطيتك إياه (

 الضمير بكل أنواعه كلمة واحدة ل تتجزأ: أنتم، ها، هما، هم، إياكم، كما، كم.. مثل: -5

هذا بيتكْم؛ فكم ضمير متصل ساكن مضاف إليه، ول نقول الكاف ضمير والميم للجمع. 

 - يثبت لفظ الضمير هم على السكون "في العراب" وتترك لعلم القراءة حركة الضمة6

 على الميم: هْم، هُم.. فالميم الساكنة يمكن تحريكها لفظًا في النطق للوصل. وضمير

 الهاء بعد الكسرة أو الياء الساكنة يكسر لسلسة اللفظ: عليِه.. وتلغى لهجة الضم بعد

الياء الساكنة: علْيُه..

ياء المتكلم: أهداني أبي كتابًا.  - تدخل نون الوقاية بين الفعل وضمير7

). 26- الضمائر معرفة وإن عادت على نكرة (8

  واو الجماعضضة وهضضم علضضى الضضذكور- فضضي النحضضو التقليضضدي قصضضروا اسضضتخدام الضضضميرين9

 الكتضب الجمضع:مفضرد أو الضضمير المضؤنث فيسضتخدمون جماعضة غيضر العقلء لالعقلء. َأمضا 
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 قرأتهضا أو قرأتهضن.. ولكضن فضي التحضديث الضواو للجماعضة سضواء أكضانت عاقلضة أم غيضر عاقلضة،

 وألغي ضمير جمع الناث، لذلك يمكن القول: الكتب قرأتها أو قرأتهم، الكمبيوتر والنترنت

 والمحطات الفضائية صاروا/ صارت سمة الحضارة.

***

- اسم الشارة:4

 اسضم الشضارة مبهضم ل يتضضح معنضاه إل مضن المشضار إليضه لضذلك صضار معرفضة. وهضو بكضل

).27أشكاله ل يجزأ (

أسماء الشارة هي: 

للمفرد المذكر: هذا، ذا.

).28للمفردة المؤنثة: هذِه، هذي، ذِه وذي (

).29للمثنى المذكر: هذان وذان (

للمثنى المؤنث: هاتان وتان.

لجمع الذكور والناث: هؤلِء وأولِء للقريب وحركتهما الكسرة، وأولئَك للبعيد.

 الظضرف الشضاري: هنضا للقريضب، وهنضاك وهنالضك للبعيضد ويلغضى البعضد المتوسضط. وثمّة

بمعنى هناك، وقد ألغي َثّم كما مر.

التحليل: 

 نحضدد نضوع السضم ثضم علقتضه بغيضره فضي الجملضة، فضي المثضال: هضذِه صضحيفة رياضضية،

 ويمكن ذكر الحركة لمن يرغب علمًا بأنه ل داعي لها في المبنيات لثبوت حركتها: هذِه

اسم إشارة "حركته الكسرة" مبتدأ.. 

ملحظات:

 - فضضي النحضضو التقليضضدي يمكضضن أن تفصضضل الضضضمائر المنفصضضلة بيضضن هضضاء التنضضبيه واسضضم1

 الشضارة: هضا أنضا ذا، هضا أنتضم أولء، هضا أنضت ذا.. كمضا ذكضر الشضموني فضي شضرحه لللفيضة:

 (يفصضل بيضن هضا التنضبيه وبيضن اسضم الشضارة بضضمير المشضار إليضه نحضو هضا أنضا ذا، وهضا نحضن

 ذان، وهضا نحضن أولء، وهضا أنضا ذي، وهضا نحضن تضان. وهضا أنضت ذا، وهضا أنتمضا ذان، وهضا أنتضم

 أولء، وها أنت ذه، وها أنتما تان، وها أنتن أولء. وها هو ذا، وها هما ذان، وها هم أولء،

وها هي تا، وها هما تان، وها هن أولء). 

 وفضي التحضديث كمضا ذكضر هنضاك صضيغتان للشضارة: هضذا وذا، هضؤلء وأولء ول نقضول الهضاء

 )، ول نعضدها30للتنضبيه وذا اسضم إشضارة. ولكضن إذا جضاءت هضا "بالضلف" نقضول أداة للتنضبيه (

 مقتطعة من اسم الشارة، وأن الضمير فصلها عنه. فالجمل السابقة ها أنا ذا، وها أنت

 ذا.. ها "الهاء واللف معًا" للتنبيه وهي غير الهاء الداخلة على هذا، فالجملة بنيتها أنا

ذا، أنت ذا.. وهو أسلوب تام ومستقل، والسلوب الخر: ها أنا ذا وها أنت ذا..
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 "، ووردت: (هضا أنتضم أولء) "آل66وقضد وردت اليضة القرآنيضة: (هضا أنتضم هضؤلء) "آل عمضران 

"، فل يعقل أن يكون التنبيه مكررًا مرتين في الية الولى!119عمران 

 - إذا جاء اسم معرف بأل بعد اسم الشارة فهو بدل من اسم الشارة: هذه الحديقة2

جميلة. فالحديقة توضيح لسم الشارة المبهم.

 إما هذا أو ذاك.←- ل تجتمع الهاء وكاف الخطاب: هذاك 3

***

- المضاف إلى معرفة:5

  علم الوطن.. فعلم نكرة ولكن←تكتسب النكرة التعريف إذا أضيفت إلى معرفة: علم 

بإضافتها إلى الوطن المعرفة، اكتسبت التعريف منه. 

 والمضضاف إلضى الضضمير قضد ل يقصضد بضه التعريضف إنمضا الربضط كمضا مضر فضي بحضث الجملضة

السمية: الوطن أرضه مقدسة.

***

- السم الموصول:6

 اسم مبهم يتضح من خلل جملة بعده تسمى الصلة/ صلة الموصول، وفيها رابط يعود

على السم الموصول يسمى العائد/ الرابط. 

- السماء الموصولة:1

للمفرد المذكر: الذي.

للمفردة المؤنثة: التي. 

). 31للمثنى المذكر: اللذان (

للمثنى المؤنث: اللتان. 

).32لجمع الذكور: الذين (

). 33لجمع الناث: اللواتي (

أّي: تصلح لكل ما ذكر.

- الداتان الموصولتان: 2

). 34َمْن وما: للمفرد والمثنى والجمع، وهما للعاقل وغيره (

 السماء الموصولة فيها تخصيص للفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، أما الداتان

فهما عامتان تصلحان لكل ما ذكر. 

 وفي النحو التقليدي هما اسمان موصولن وقد صارتا في التحديث أداتين ول يمنع أن

تحل مكان السم الموصول فقد استخدمهما العرب، ولكن التسمية اخترعها النحاة.

 وقضد قبضل النحضاة أن تكضون عضدا وخل أداتيضن وفعليضن فضي موقضع واحضد.. وقضد رفضضنا تلضك

الزدواجية، والرفض هو لتحليل النحاة وليس للستخدام العربي! 

 التحليل:
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 السضم الموصضول يعضرب كضأي اسضم آخضر فقضد يكضون فضاعًل أو مفعضوًل بضه أو مبتضدأ.. وفضي

العراب نحدد تسمية السم الموصول ثم علقته بجزئيات بنية الجملة. 

 في المثال: الذي يحب وطنه يضحي من أجله، الذي اسم موصول مبتدأ. وجملة يحب

من الفعل والفاعل صلة الموصول، وفاعل يحب هو الرابط لنه يعود على الذي.

 وليضضس ضضضروريًا فضضي التحليضضل ذكضضر العضضائد، فقضضد قضضال مجمضضع اللغضضة العربيضضة فضضي مصضضر:

 (يستغنى عن النص على العائد في نحو "الذي اجتهد يكافأ" فيقال في إعرابه "الذي":

 اسضم موصضول مسضند إليضه، و"اجتهضد" ماضضي الغضائب صضلة، و"يكافضأ" صضيغة مضضارع مبنضي

للمجهول للغائب مسند).

 وقضد يربضط السضم الموصضول بيضن جملضتين، ففضي الجملضتين: جضاء الرجضل، قضرأ الرجضل الخضبر

 فضي الصضحيفة؛ نسضتطيع الربضط بينهمضا والسضتغناء عضن ذكضر الفاعضل فضي الجملضة الثانيضة

فنقول: جاء الرجل الذي قرأ الخبر في الصحيفة. 

 فالضذي اسضم موصضول صضفة للرجضل.. وجملضة قضرأ مضن الفعضل والفاعضل صضلة الموصضول،

والعائد/ الرابط فاعل قرأ وهو يعود على الرجل. 

ملحظات:

 - ألغضي الموصضول الحرفضي والمصضدر المضؤول كمضا ذكضر فضي المنهضج. كمضا ألغيضت الضدوات/1

الحروف الوصلية التي ذكرها التراث النحوي: أي وأل وذو وذا..

- أل في السم الموصول من بنية الكلمة، وليست أل التعريف.2

 - في تحديد نوع الجملة نقول جملة الصلة، ولكن ل نلتفت إلى موقعها من العراب3

لنه ألغي كما ذكر في المنهج.

***
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- المذكر والمؤنثت

المذكر: يقسم إلى حقيقي ومجازي/ حيادي.

فالحقيقي: ما يدل على مذكر من إنسان أو حيوان: رجل، حصان..

 والمجازي/ الحيادي: الجماد الذي يعامل معاملة المذكر، لكنه ليس مذكرًا حقيقيًا لنه

ل يتصف بصفات الذكر: مقعد، قمر.. 

المؤنث: يقسم إلى حقيقي ومجازي/ حيادي.

 فالحقيقي: ما يدل على أنثى من إنسان أو حيوان (يتصف بخصوصية النثى من حمل

وولدة وإرضاع أو بيض..): امرأة، دجاجة..

 ): الجمضضاد الضضذي يعامضضل معاملضضة المضضؤنث، لكنضضه ليضضس مؤنثضضًا35والمجضضازي/ الحيضضادي (

حقيقيًا: طاولة، شمس.. 

 إن تحديضضد جنضضس الجمضضاد ل يخضضضع لقاعضدة أو منطضق، وهنضضاك أسضماء كضضثيرة جضضاز فيهضضا

 التذكير والتأنيث مثل: الطريق، السوق، السكين، السبيل، العنق، الذراع.. لذلك يمكن

التساهل في معاملة الجماد كمذكر أو مؤنث. 

 والمضؤنث يقسضم إلضى لفظضي ومعنضوي سضواء أكضان حقيقيضًا أم مجازيضًا؛ فضاللفظي يحمضل

 علمضة التضأنيث فضي آخضره: فاطمضة، جامعضة، ليلضى، صضحراء.. والمعنضوي ل يحمضل علمضة

التأنيث: سعاد، شمس..

علمات التأنيث: 

التاء المربوطة، اللف المقصورة والممدودة: 

 التضاء المربوطضة: تلحضق معظضم السضماء لتميضز المضذكر مضن الضنثى، كمضا تلحضق الصضفات

 )، أو لتمييزهضضا مضضن الرجضضل كضضزوج وزوجضضة، وتضضدخل علضضى36الخاصضضة بالضضنثى كمرضضضعة (

).37المشتق والجامد كرجل ورجلة، وإنسان وإنسانة، وغلم وغلمة.. (

 الضلف المقصضورة: ومعظمهضا يكضون علضى وزن فعلضى "كيفمضا كضانت حركضة بنيتهضا" كحبلضى

ومرضى ونجوى..

 اللف الممدودة: كل اسم يتألف من خمسة أحرف فما فوق وينتهي بهمزة قبلها ألف

مثل فعلء "كيفما كانت حركة بنيتها"، وأفعلء.. : كحمراء وصحراء، وأربعاء..

ملحظات:

 - ذكضر النحضاة أنضه يجضوز تضأنيث الفعضل أو تضذكيره مضع المضؤنث المجضازي: طلضع الشضمس،1

طلعت الشمس.. بينما لم يجوزوا ذلك في المذكر المجازي فل يقولون: طلعت القمر!

 في التحديث نعمم فنقول المؤنث المجازي هو حيادي كالمذكر الحيادي تمامًا لذلك ل

 قيضد علضى قضضية تضذكير الحيضادي أو تضأنيثه، لكضن إن حمضل الحيضادي علمضة التضأنيث يضؤنث

 لجتمضاع سضببين التضأنيث المجضازي وعلمضة التضأنيث اللفظيضة؛ فالشضجرة تعامضل كمؤنثضة
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 لوجود سببين، أما الشمس فهي مؤنثة مجازية ولكنها ل تحمل علمة التأنيث لذا يجوز

).38فيها التذكير والتأنيث.. (

 - أجاز النحاة التذكير أو التأنيث في أسماء الجمع واسم الجمع الجنسي كقوم ونساء2

 وعضرب.. قضال السضيوطي: (كضل أسضماء الجنضاس يجضوز فيهضا التضذكير حمًل علضى الجنضس،

 والتأنيث حمًل على الجماعة كقوله: "أعجاز نخل خاوية"، "أعجاز نخل منقعر"، "إن البقر

).  39تشابه علينا"، وقرئ "تشابهت"..) (

 رفضض مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر وصضف المضرأة بضدون علمضة التضأنيث فضي ألقضاب- 3

 ل يجوز في ألقاب المناصب والعمال - اسمًا كان أو وصفة-(المناصب والعمال الدارية: 

أن يوصف المؤنث بالتذكير، فل يقال فلنة أستاذ، أو عضو، أو رئيس، أو مدير).

***
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- تثنية السمث

 المثنى ما يدل على اثنين، وعلمة التثنية هي اللف والنون مطلقًا أو اللف فقط كما

 جاء في المنهج، وهو مبني لن الفتحة ثابتة لمجانسة ألف الثنين: جاء مواطنان، رأيت

مواطنان، مررت بمواطنان. 

ونون المثنى إن بقيت مطلقًا دون حذف ل تؤثر على اللفظ: جاء فلحاِن القرية..

الملحق بالمثنى:

 الملحق هو المثنى الذي ل مفرد له من لفظه. وتطبق عليه قاعدة المثنى فيلزم حالة

). 40واحدة باللف: اثنان واثنتان (

طرق التثنية:

  مكتبضضان. والسضضم المنتهضضي بتضضاء مربوطضضة كطاولضضة تقلضضب التضضاء←- الصضضحيح: مكتضضب 1

 طاولتان.←المربوطة تاء مفتوحة ثم نضيف علمة التثنية: طاولة 

 ): تقلب اللف ياء دون النظر إلى أصلها ثم نضيف علمة التثنية، وهذه41- المقصور (2

 ← عصيان، فتيان. مصطفى ←): عصا، فتى 42لهجة وردت وأجازها بعض النحاة مطلقًا (

 مشفيان. ←مصطفيان، مشفى 

 قاضيان.←) 43- المنقوص: قاضي (3

 - الممدود: تبقى الهمزة على حالها ونضيف علمة التثنية، ول ننظر إلى أصلها سواء4

 ← رداءان، صضضحراء ← قضضّراءان، رداء ←): قضضّراء 44أكضضانت أصضضلية أم منقلبضضة أم للتضضأنيث (

).45 سناءان.. (←صحراءان، حمراء حمراءان، سناء 

 - تثنيضة المحضذوف منضه حضرف: مضن النحضاة مضن قضال فضي تثنيضة أب وأخ: أبضان وأخضان بنضاء5

على لهجة، بينما معظم النحاة يعيد المحذوف: أبوان وأخوان! 

وفي التحديث كلهما مقبول.

- تثنية العلم:6

 العلضم خضاص وفضردي وتثنيتضه صضنعة صضرفية غيضر واقعيضة، ولكضن إن كضان مشضتقًا كمضا فضي

 ←  مصطفيان، محمد ←كلمة مصطفى ومحمد.. فهو يخضع للقواعد العامة: مصطفى 

محمدان. 

  عبدا←- الضافي يثنى جزؤه الول: عبد ال 1- العلم المركب في القواعد التقليدية: 

 - المركضب المزجضي والسضنادي تسضتخدم قبلهمضا ذوا للمضذكر وذاتضا للمضؤنث ذوا نصضَر2ال.ض 

 بعلبكان. ←اُل وذاتا بعلبك. لكن أجاز الكوفيون تثنية المزجي مباشرة: بعلبك 

 وهضذه الطريقضة غيضر المباشضرة يثنضى بهضا العلضم المفضرد إن كضان لفظضه مثنضى كحسضنين

وبدران..
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 في التحديث العلم بنوعيه المفرد والمركب ل يثنى، ولكن إن كانت هناك ضرورة ما فهو

 يثنضضى بطريقضضة غيضضر مباشضضرة باسضضتخدام ذوا للمثنضضى المضضذكر وذاتضضا للمثنضضى المضضؤنث أو

باستخدام تعبير آخر: ذوا عبد ال، أو المسميان عبد ال، المسميان يوسف..

***
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- الجموعج

 الجمضع يضدل علضى ثلثضة فمضا فضوق، وقضد قسضم النحضاة الجمضع إلضى: جمضع سضالم وجمضع

تكسير. 

وقسموا الجمع السالم إلى جمع مذكر وجمع مؤنث. 

 فضي التحضديث تغيضرت التسضميات كمضا ذكضر فضي المنهضج: فجمضع المضذكر السضالم صضارت

 تسضميته: الجمضع بضالواو والنضون، لضنه يشضمل العاقضل وغيضره. وجمضع المضؤنث السضالم صضارت

 تسضميته: الجمضع بالضلف والتضاء. لضن التسضمية التقليديضة غيضر صضحيحة فهضي تشضمل علضم

 المذكر المنتهي بتاء مربوطة كمعاوية وطلحة. وتشمل ما يعقل وما ل يعقل، وفي تعليل

 النحضاة لضذلك إنقضاص لمكانضة المضرأة، مقابضل رفضض جمضع مضا ل يعقضل جمعضًا مضذكرًا وإبقضائه

ملحقًا! 

***

- الجمع بالواو والنون:1

 ذكضر فضي المنهضج أنضه بضالواو مطلقضًا فضي كضل حضالته العرابيضة، وقضد تضم دمضج الملحضق فضي

الصيل. والجمع هذا يغنينا عن جموع التكسير، لنه يشمل المذكر العاقل وغير العاقل (

)، سواء أكان حقيقيًا أم مجازيًا. 46

 والنضون إمضا أن تبقضى دائمضًا ودون حضذف عنضد الضضافة لنهضا سضهلة اللفضظ: هضؤلء فضدائيون،

 رأيضضت الفضضدائيون، مضضررت بالفضضدائيون، فضضدائيوَن فلسضضطين أبطضضال.. أو تحضضذف مطلقضضًا: جضضاء

الفدائيو، رأيت الفدائيو، مررت بالفدائيو، فدائيو فلسطين أبطال..

طرق الجمع:

 مقاومون.←مقاوم  - الصحيح:

 - المقصضور والمنقضوص: تحضذف الضلف واليضاء ثضم تضضاف علمضة الجمضع ويضضم مضا قبضل الضواو

 قاُضون.. ← مصطُفون.. قاضي ←مطلقًا للمجانسة: مصطفى 

 وفتضح ما قبضل السم المقصضور المجمضوع سالمًا هضو رأي البصضريين، أمضا الكوفيضون فأجضازوا

 ضضم مضا قبضل الضواو وكسضر مضا قبضل اليضاء مطلقضًا كالسضم المنقضوص "قاضُضون وقاضِضين" ومنضه

 "،35"، و(وإنهم عندنا َلِمَن المصطِفيَن) "محمد 139(وأنتم العُلون) "آل عمران  القراءة:

). 47وقال محمد بن وّلد هو لهجة عن بعض العرب (

 عداؤون.←- الممدود: تضاف علمة الجمع دون النظر إلى أصل الهمزة: عّداء 

 ملحظات:

 ): أهلضون،48- السضماء الملحقضة بجمضع المضذكر السضالم دمجضت فضي الصضيل وهضي (1

 عضالمون، بنضون، أرضضون، سضنون، أولضو "ملزمضة للضضافة"، َذوو "ملزمضة للضضافة" ومفردهضا

ُذو، والعقود من عشرين إلى التسعين.. 
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 - ألحق النحاة بجمع المذكر السالم العلم المشابه لصيغة الجمع: زيدون، فلسطين،2

نصيبين.. وأسماء غير علم تنتهي بواو ونون أو ياء ونون: زيتون، ياسمين.. قنسرين،

 فضي التحضديث يبقضى مضا يشضبه صضيغة هضذا الجمضع سضواء أكضان علمضًا أم غيضر علضم، علضى

 وضضضعه دون أي تغييضضر وتجضضري الحركضضات علضضى آخضضره، وهضضي لهجضضة وردت وترفضضض بقيضضة

اللهجات: فلسطيُن كلها من النهر إلى البحر وطننا، هذه شجرة زيتوٍن، اشترينا زيتونًا..

 سكرانون.← أحمرون، سكران ←- جمع أفعل وفعلن: جمع ابن كيسان أحمر 3

- جمع العلم: 4

 إن جمع العلم غير المشتق ل يفيد لنه خاص، وهو صنعة صرفية كما في التثنية. وقد

جمع في القواعد التقليدية على النحو التالي:

 - العلم المنتهي بتاء مربوطة: وردت أسماء تنتهي بتاء مربوطة كطلحة ومعاوية جمعت

 فضي النحضو التقليضدي بالضلف والتضاء، لكضن المدرسضة الكوفيضة جمعتهضا بضالواو والنضون: طلحضون

).49ومعاويون (

 - علم المذكر الذي أصله مؤنث جمعه أبو حيان بالواو والنون، فقد قال إن سمي مذكر

 بزينضب فتجمضع جمضع مضذكر سضالم: زينبضون. وقضد أجضاز الكوفيضون جمضع حمضراء كعلضم لمضذكر

على "حمراؤون".

- العلم المركب:

 - المركضب المزجضي: أجضاز بعضض النحضاة أن يعامضل ككلمضة واحضدة فتضدخل علمضة الجمضع1

اَزُه َبْعُضُهم أي سيبويهون بجمع الجزأين،  على آخره، قال الخضري في حاشيته: ("َوَأَج

وبعضهم يقول: سيبون بجمع الول فقط، وبعضهم يجمع المزجي وإن لم يختم بويه). 

 عبدو الناصر.←- المركب الضافي: يجمع جزؤه الول: عبد الناصر 2

 قضال سضيبويه: (بضاب جمضع السضماء المضضافة: إذا جمعضت عبضد ال ضونحضوه مضن السضماء

اه لضو كان مفردًا. وإن شضئت قلت: عبدو  وكسّضرت قلت: عباد ال وعبيضد ال كتكسضيرك إّي

 ال ضكمضا قلضت: عبضدون لضو كضان مفضردًا وصضار هضذا فيضه حيضث صضار علمضًا كمضا كضان فضي حجضر

 حجضرون حيضث صضار علمضًا. وإذا جمعضت أبضا زيضٍد قلضت: آبضاء زيضٍد ول تقضول: أبضو زيضدين لضّن هضذا

بمنزلة ابن كراع إّنما يكون معرفة بما بعده. والوجه أن تقول: آباء زيٍد وهو قول يونس) (

50.(

  ذوو←- المركضب السضنادي: يجمضع بطريقضة غيضر مباشضرة بإضضافة ذوي قبلضه: نصضَر الُ 3

نصر ال.

 فضي التحضديث العلضم بنضوعيه المفضرد والمركضب ل يجمضع كمضا قلنضا فضي تثنيتضه، فضإن كضانت

 هناك ضرورة ما فإنه يجمع بطريقة غير مباشرة باستخدام "ذوو" أو باستخدام تعبير آخر:

 ذوو عبضضد ال ضضأو المسضضمون عبضضد ال،ضض ذوو سضضيبويه أو المسضضمون سضضيبويه، المسضضمون

يوسف..
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***

 - الجمع باللف والتاء:2

جمع المؤنث الحقيقي أو المجازي باللف والتاء، يغنينا عن جموع التكسير.

 وقضد ألغضي نصضب هضذا الجمضع بالكسضرة، وصضار بالفتحضة لتعميضم حركضة الفتحضة علضى كضل

المنصوبات. 

السماء التي تجمع باللف والتاء:

 - كل اسم مؤنث سواء أكان التأنيث حقيقيًا أم مجازيًا، لفظيًا أم معنويًا، ويستثنى من1

ذلك علم المذكر اللفظي التأنيث كطلحة..

 ← إكرامات. مقام ←- المصدر فوق الثلثي والمصدر الميمي والزمان والمكان: إكرام 2

 مسارات..←مقامات، مسار 

 ُكتيبات..←- المصغر: ُكتيب 3

 كمبيوترات.. ← تلفزيونات، كمبيوتر ←- السماء غير العربية: تلفزيون 4

 - في النحو التقليدي ما صدر بكلمة ابن من أسماء الحيوانات يجمع على بنات، ولكن5

 في التحديث تجمع ابن على أبناء لذكور الحيوان، وللنثى نقول بنت وتجمع على بنات:

أبناء آوى وبنات آوى..

طرق الجمع:

 ←) ثضم تضاف علمضة الجمضع: مدرسضة 51- السضم المنتهضي بتاء مربوطضة تحضذف التاء (1

 مطبعات.. ←مدرسات، مطبعة 

 ذكريات.. ←- المقصور تقلب ألفه ياء ثم تضاف علمة الجمع: ذكرى 2

).52 حمراءات (←- الممدود يبقى كما هو وتضاف علمة الجمع:  حمراء 3

ملحظات:

). 53- يعامل الملحق بذاك الجمع كالصيل: أولت وأذرعات.. (1

- حروف المعجم تجمع باللف والتاء.2

- المبنيات كأسماء الشرط والستفهام ل تثنى ول تجمع.3

 - كلمضة سضراويل عنضد اللغضويين مفضردة وجمعهضا سضراويلت. وقضد جعلوهضا مبنيضة لشضبهها4

 بصيغة منتهى الجمضوع واستنادًا إلى الفقضه النحوي: (الشضيء إذا أشضبه الشيء أعطضي

).54حكمًا من أحكامه). ولكن المنطقي أن تكون سراويل جمعًا لسروال (

 يمكضن جمضع "جمضع التكسضير" بالضلف والتضاء، وهضو قياسضي إن كضانت مضن جمضع الجمضع:- 5

  رجال←، رجل بيوتات ← بيوت ←ورائه فائدة في أداء المعنى كالتكثير والمبالغة: بيت 

).55( .. رجالت←

 - جمع العلم: ما قلناه في تثنية العلم وجمعه بالواو والنون ينطبق هنا، فالجمع غير6

 واقعي وهو صنعة صرفية، ولكن للضرورة يمكن أن يجمع بطريقة غير مباشرة باستخدام
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 ذوات أو باسضضتخدام تعضضبير آخضضر: ذوات شضضهرزاد، المسضضميات شضضهرزاد، ذوات ليلضضى أو

المسميات ليلى..

***

):56(- جمع التكسير 3

 الجمع السالم بديل عن جمع التكسير، وذكر في المنهج أنه يمكن بقاء جمع التكسير

 كتنويع إن ضبط، واقتصر على بضعة أوزان قياسية وكل ما ورد على وزن آخر يصاغ على

القياسي. وتبقى بقية الوزان ضمن فقه اللغة والمعاجم.  

ولضبط جموع التكسير وتسهيلها ل بد من تطبيق ما يلي: 

 - المشضتقات كلهضا تجمضع جمعضًا سضالمًا بمضا فضي ذلضك الصضفة المشضبهة الضتي علضى وزن1

 وقضد جضاء فضي)، قياسضًا علضى بعضض مضا ورد. 57أفعضل ومضؤنثه فعلء، وفعلن ومضؤنثه فعلضى (

 قرار مجمع اللغة العربية في مصر تحت عنوان: صيغة فعلن تأنيثها بالتاء وجمعها جمع

 مذكر سالم: (من حيضث أن تأنيث "َفْعلن" بالتاء "لغضة فضي بني أسد" كما في الصحاح،

 و"لغة بني أسد" كما في المخصص، وقياس هذه اللغة صرفها في النكرة كما في شرح

 المفصل، والناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ، وإن كان غير ما

 جضاء بضه خيضرًا منضه كمضا فضي قضول "ابضن جنضي" - تضرى اللجنضة أنضه يجضوز أن يقضال: عطشضانة

 وغضضبانة وأشضباههما، ومضن ثضم يصضرف "فعلن" وصضفًا ويجمضع "فعلن" ومضؤنثه "فعلنضة"

َجْمَعيّْ تصحيح).

 - دمج جموع القلة في جموع الكثرة ول مسوغ لجمع قلة اختلف في تحديد عدده،2

 فالجمع هو للثلثة فما فوق، والسياق يحدد الكثرة أو القلة كالجمع السالم فهو للثلثة

فما فوق دونما تحديد لقلة أو كثرة.

 - يجضوز جمضع المصضدر الثلثضي وتلغضى سضماعيته لكضثرة مضا ورد، وقضد جمضع ابضن جنضي3

المصدر فصل وقصد على فصول وقصود..

آ- جمع الثلثي:

 ) إن كضان صضحيحًا، أو معتضل الوسضط58- السضم الثلثضي يجمضع علضى فعضول وأفعضال (1

 عيون وأعيان..←عين   سطوح وأسطاح..← قفول وأقفال، سطح ←بالياء: قفل 

 ← تيجضان، حضوت ←- الثلثضي المعتضل الوسضط بالضلف أو الضواو يجمضع علضى فعلن: تضاج 2

 عيدان..←حيتان، عود 

ب- جمع فوق الثلثي:

 )" أن نضيف ألفًا59القاعدة العامة لما فوق الثلثي "الرباعي والخماسي والسداسي (

 ←جضوهر  تصضانيف، ← قناديضل، تصضنيف ← مقاعضد، قنضديل ←بعضد الحضرف الثضاني: مقعضد 

..فتاوى ← فتوى، جواهر

ولكن هناك بعض الملحظات ل بد من مراعاتها: 
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.خواتم ←خاتم يقلب واوًا ونضيف بعده ألفًا:  - إذا كان الحرف الثاني ألفًا1

 - إذا كضان الحضرف الثضالث حضرف علضة فهضو يجمضع علضى ُفعضل وأفعلضة: شضتاء أشضتية، طعضام2

).60أطعمة، رغيف أرغفة، عمود أعمدة.. نشاط أنشطة (

 - الخماسضي المعتضل مضا قبضل الضخر يقلضب حضرف العلضة يضاء، وتضضاف الضلف بعضد حرفضه3

). 61 مصابيح، أسلوب أساليب (←الثاني: مصباح 

***

الملحق بجمع التكسير:

 اسم الجنس وجمعيالجنس الاسم في التحديث دمجت ثلثة جموع: اسم الجمع و

، تحت عنوان اسم الجمع، وهو ملحق بجمع التكسير.الفرادي

اسم الجمع:

.. وهو يثنى ويجمع.  قبيلة،جيش- الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه مثل 1

 . يمكن جمعه إن كان مفيدًا.شاي ، لبن،ماء- ما تدل صيغته على القليل والكثير معًا: 2

كماءات وألبان..

 ← ، عضرب تفاحضة←تفضاح يضاء النسضب: ب َأو  المربوطضة بالتضاء الضذي يكضون مفضردهجمضع- ال3

عربّي.

***
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هوامش الفصل السادس

 :57أبو البركات النباري في كتابه "أسرار العربية" - ص  ) معنى المقصور كما يقول1(

(وسمي مقصورًا لن حركات العراب قصرت عنه أي حبست والقصر الحبس).

 : (أمضا المقصضور فكضل اسضم16) يقضول ابضن جنضي فضي كتضابه "اللمضع فضي العربيضة" - ص 2(

 وقعت في آخره ألف مفردة نحو عصا ورحى. والمقصور كله ل يدخله شيء من العراب

 لضن فضي آخضره ألفضًا والضلف ل تكضون إل سضاكنة، تقضول فضي الرفضع هضذه عصضا يضا فضتى وفضي

 النصب رأيت عصا يا فتى وفي الجر مررت بعصا يا فتى كله بلفظ واحد وسقطت اللف

 مضضن اللفضضظ لسضضكونها وسضضكون التنضضوين بعضضدها وبقيضضت الفتحضضة قبلهضضا تضضدل علضضى الضضلف

المحذوفة). 

 :55) معنى التسمية كما يقول أبو البركات النباري في كتابه "أسرار العربية" - ص 3(

 (فإن قيل فلم سمي منقوصًا قلنا لنه نقص الرفع والجر تقول هذا قاض يا فتى ومررت

بقاض يا فتى.. ). 

 : (وإذا سضكن مضا قبضل اليضاء17) قضال ابضن جنضي فضي كتضابه "اللمضع فضي العربيضة" - ص 4(

 جضرت مجضرى الصضحيح تقضول هضذا ظْبيٌض ونْحيٌض ورأيضت ظبيضًا ونحيضًا ومضررت بظضبٍي ونحيٍض.

 وكضذلك اليضاء المشضددة تقضول هضذا كرسضّي وصضبّي ورأيضت كرسضيًا وصضبيًا ومضررت بكرسضّي

وصبّي). 

في التحديث ألغيت تسمية شبه الصحيح وضم إلى الصحيح. 

 : (فضالمنقوص كضل اسضم وقضع10) قضال ابضن جنضي فضي كتضابه "اللمضع فضي العربيضة" - ص 5(

 فضي آخضره يضاء قبلهضا كسضرة نحضو القاضضي والضداعي وهضذه اليضاء ل تضدخلها ضضمة ول كسضرة.

 وإن لقيها ساكن بعدها حذفت للتقاء الساكنين، تقول في الرفع هذا قاض يا فتى وفي

 الجضر مضررت بقضاض يضا فضتى، وكضان الصضل فيضه هضذا قاضضي ومضررت بقاضضي فأسضكنت اليضاء

 اسضضتثقاًل للضضضمة والكسضضرة عليهضضا وكضضان التنضضوين بعضضدها سضضاكنًا فحضضذفت اليضضاء للتقضضاء

 السضاكنين وبقيضت الكسضرة قبلهضا تضدل عليهضا. فضإن نصضبت المنقضوص جضرى مجضرى الصضحيح

 لخفة الفتحة تقول في النصب رأيت قاضيًا يا فتى ففتحة الياء علمة النصب. فإن وقفت

 علضى المجضرور والمرفضوع مضن هضذا البضاب حضذفت اليضاء ووقفضت علضى مضا قبلهضا سضاكنًا، تقضول

 فضي الوقضف هضذا قضاض ومضررت بقضاض. ويجضوز أن تقضف باليضاء فتقضول هضذا قاضضي ومضررت

 بقاضي، وتقول في النصب رأيت قاضيًا تقف باللف كما تقول رأيت زيدًا. فإن زال التنوين

 عضن هضذه السضماء بالضلف واللم أو الضضافة كضانت اليضاء سضاكنة فضي الرفضع والجضر مفتوحضة

 في النصب. وتقول في الرفع هذا القاضي وهذا قاضيك وفي الجر مررت بالقاضي ومررت

بقاضيك). 
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 : (وأمضا الممضدود فكضل اسضم17) قضال ابضن جنضي فضي كتضابه "اللمضع فضي العربيضة" - ص 6(

 وقعضت فضي آخضره همضزة قبلهضا ألضف نحضو كسضاء ورداء والضعراب جضار عليضه تقضول هضذا كسضاٌء

ورداء ورأيت كساًء ورداء ومررت بكساٍء ورداء).. 

 وجعضل ابضن جنضي المنتهضي بهمضزة أصضلية قسضمًا مسضتقًل: (والمهمضوز كلضه يجضري عليضه

 العراب كما يجري على الصحيح تقول هذا قارئ ومنشئ ومبتدئ ورأيت قارئًا ومنشئاًً

ومبتدئًا، ومررت بقارئ ومنشئ ومبتدئ). 

والهمزة هنا حرف صحيح، وستبقى ضمن تعريف السم الصحيح.

 ) بعضضض النحضضاة عضضّد الجمضضل والفعضضال بحكضضم النكضضرات، وهضضذا الكلم غيضضر صضضحيح لضضن7(

المعرفة والنكرة تتعلقان بالسماء فقط. 

 ، درجضات النكضرة فقضال:99، 98) علضل ابضن جنضي فضي كتضابه "اللمضع فضي العربيضة" - ص 8(

 (واعلضم أن بعضض النكضرات أعضم وأشضيع مضن بعضض فضأعم السضماء وأبهمهضا شضيء وهضو يقضع

 علضى الموجضود والمعضدوم جميعضًا، قضال ال ضسضبحانه: "إن زلزلضة السضاعة شضيء عظيضم"،

 فسضماها شضيئًا وإن كضانت معدومضة فموجضود إذن أخضص مضن شضيء؛ لنضك تقضول كضل موجضود

 شيء وليس كل شيء موجودًا. ومحدث أخص من موجود لنك تقول كل محدث موجود

 وليس كل موجود محدثًا. وجسم أخص من محدث لنك تقول كل جسم محدث وليس

 كضضل محضضدث جسضضمًا، فعلضضى هضضذا مراتضضب النكضضرة فضضي إيغالهضضا فضضي البهضضام ومقاربتهضضا

الختصاص).  

) حذفت أنواع المنادى كلها كما ذكر في المنهج.  9(

 قال الشموني في شرحه لللفية: (فأعرفها المضمر على الصح، ثم العلم، ثم )10(

 اسضم الشضارة، ثضم الموصضول، ثضم المحلضى. وقيضل همضا فضي مرتبضة واحضدة وقيضل المحلضى

 أعرف من الموصول. وأما المضاف فإنه في رتبة ما أضيف إليه مطلقًا عند الناظم وعند

 الضضكثر أن المضضضاف إلضضى المضضضمر فضضي رتبضضة العلضضم وأعضضرف الضضضمائر ضضضمير المتكلضضم ثضضم

المخاطب ثم الغائب السالم عن البهام).

 ) المركب المزجي: حشر النحاة أنفسهم في تحليل العلم المركبة سواء أكانت11(

 مضن لهجضة عربيضة آراميضة كبعلبضك، أو أعجميضة معاصضرة لهضم كسضيبويه وخضالويه.. وهضم قضد

 عرفضوا بعضضها مضن الفارسضية، فمضاذا عضن بقيضة الضعلم فضي اللغضات الضخرى، وكيضف يميضزون

أنها في لغتها مركبة إضافيًا أو مزجيًا أو إسناديًا، وهل التخمينات تكفي؟!

 ونحضن الضن وإن عرفنضا بعضض الضعلم المركبضة فضي اللغضات الوروبيضة أو السضيوية كنيويضورك

 ونيودلهي وسمرقند وطبرستان.. فماذا عن بقية العلم في اللغات الخرى في شرقي

الرض وغربها؟!

 أليضس مضضيعة للضوقت أن نضدرس العلضم فضي لغتضه الجنبيضة ونحللضه لنعضرف تركيبضه حضتى

نتعامل معه في قواعدنا، بهدف أسره بالتصنيف وبالحركة العرابية؟!
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 لضذلك فضي التحضديث أخرجنضا العلضم الضجنبي مضن دائرة الهيمنضة القواعديضة عليضه، فكضل

 العلم الجنبية تبقى كما هي، ونتعامل معها ككلمة واحدة مبنية على السكون، ول

علقة لنا بأصلها وتركيبها!

 أما العلم العربية المركبة فتبقى خاضعة للتحليل في علم اللغة وفقهها كبور سعيد

 وبور فؤاد ودير العشائر وبنيغازي وطولكرم ومجد الكروم ومجدل شمس.. ول يهم القواعد

 أن تكون مركبة تركيبًا إضافيًا أو مزجيًا. والفضل أن تعامل كأسماء مبنية ملزمة للسكون

 للمحافظضضة علضضى لفظهضضا كمضضا هضضي علضضى أرض الواقضضع، ول تثنضضى ول تجمضضع إل للضضضرورة

القصوى وبأسلوب غير مباشر.

.105 – ص 1) عباس حسن: النحو الوافي - ج 12(

.26) الزمخشري: المفصل في صنعة العراب - ص 13(

 أوصل النحاة أل التعريف إلى ستة أنواع: ذكري وعلمي وحضوري.. ومنها الزائدة )14(

كما في العلم الوليد أو السماء الموصولة.

 وقد ذكر بعض الكوفيين أل الموصولة كما في اسم الفاعل "الضارب"، ولكن أل ل تأتي

 - ص1موصضولة كمضا ذكضر الضخفش، فقضد جضاء فضي كتضاب "همضع الهوامضع" للسضيوطي - ج 

: (رفض الخفش عّد أل موصولة وقال هي حرف تعريف). 275

 وما بعد.41وراجع كتاب "عدد اللمات في كلم العرب" لبي القاسم الزجاجي  - ص 

.154 – ص 1) مصطفى الغلييني: جامع الدروس العربية - ج 15(

 : (تكضون للمضح الصضفة والمضراد بهضا الداخلضة184 – ص 1وقضال ابضن عقيضل فضي شضرحه - ج 

 علضى مضا سضمي بضه مضن الضعلم المنقولضة ممضا يصضلح دخضول أل عليضه كقولضك فضي حسضن

 الحسضن. وأكضثر مضا تضدخل علضى المنقضول مضن صضفة كقولضك فضي حضارث الحضارث، وقضد تضدخل

 على المنقول من مصدر كقولك في فضل الفضل، وعلى المنقول من اسم جنس غير

 مصدر كقولك في نعمان النعمان وهو في الصل من أسماء الدم، فيجوز دخول أل في

 هذه الثلثة نظرًا إلى الصل وحذفها نظرًا إلى الحال. وأشار بقوله "ابن مالك" للمح ما

 قضد كضان عنضه نقًل، إلضى أن فضائدة دخضول الضلف واللم الدللضة علضى اللتفضات إلضى مضا نقلضت

عنه من صفة أو ما في معناها..).

 ) ألغضي الضضمير المسضتتر بنضوعيه، ففضي النحضو التقليضدي قسضم النحضاة الضضمير إلضى:16(

 المنفصل البارز/ الظاهر أي له وجود في اللفظ، ومستتر ل يمكن النطق به أصًل أي غير

 موجود وهو مقدر بالعقل. وفي التحديث استغني عن المستتر بنوعيه "الوجوب والجواز"

 بالشضارة مباشضرة إلضى صضاحب العلقضة دون ذكضر الضضمير المسضتتر ففضي قولنضا: الطضالب

يقرأ.. يقرأ فعل حاضر وفاعله الطالب أو يعود على الطالب. 

 لقواعضدوقضد ذكضر مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر فضي دورتضه الحاديضة عشضرة فضي تيسضيره 

 ضمائر الرفع المتصلة بارزة أو مستترة مثل: قمت وأخواتها، وأقوم ويقوم: (النحو والصرف
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 وقم ول تقم وقاموا ويقومان ويقومون وتقومين ويقمن: كلها ل محل لعتبارها ضمائر عند

 العراب، وإنما هي في الضمائر البارزة حروف دالة على نوع المسند إليه أو عدده. أما

 الضضمائر المسضتترة وجوبضًا أو جضوازًا فمصضروف عنهضا النظضر. يقضال فضي إعضراب: "قمضت" صضيغة

 لماضضي المتكلضم. وفضي إعضراب "قضم" صضيغة أمضر للمخضاطب. وفضي إعضراب "ل تقضم" صضيغة

 نهضضي للمخضضاطب. وفضضي إعضضراب "أقضضوم" مضضضارع للمتكلضضم. وفضضي إعضضراب "قضضاموا" ماضضضي

 للغضائبين. وفضي إعضراب "يقومضان" مضضارع الغضاِئَبْيِن وفضي إعضراب "يقومضون" مضضارع الغضائِبين

 وفضي إعضراب "تقضومين" مضضارع المخاطبضة. وفي إعضراب "يقمضن" مضضارع الغائبضات يقضال فضي

 إعضراب "أنضا قمضت": أنضا مسضند إليضه قمضت صضيغة للماضضي المتكلضم مسضند. وفضي إعضراب

 "المحمضدون قضاموا": المحمضدون مسضند إليضه مرفضوع بضالواو، وقضاموا صضيغة ماضضي الغضائبين

مسند. وهكذا).

 ) في التحديث ألغي الضمير أنتّن كما ذكر في المنهج، وصار الضمير أنتم مشتركًا17(

لجمع الذكور والناث.

) ألغي الضمير هّن، وصار الضمير هم مشتركًا لجمع الذكور والناث.18(

 ) ألغي الضميران إياكّن، إياهّن، أي يلغى الجمع الخاص بالناث، ويصير جمع الذكور19(

والناث بصيغة واحدة: إياكم، إياهم..

 ) الضضمير المتصضل للمثنضى المضؤنث الغضائب (تضا): قرأتضا. ففضي المفضرد قرأتْض التضاء تضاء20(

 التضأنيث السضاكنة وهضي حضرف ل محضل لضه مضن الضعراب. ولكنهضا تتحضرك مضع ضضمير المثنضى

 "اللف" بالفتح لمجانسة اللف. وفي التحديث نقول (تا) كلها كلمة واحدة، ضمير الغائب

للمثنى المؤنث.

) راجع بحث تصريف الفعال مع الضمائر.21(

 ) جضاء فضي حاشضية الخضضري: (سماه البصضريون بذلك لمضا فضي الشضارح، وقد يسضمى22(

 فصضًل فقضط كمضا فضي المتضن، وسضماه الكوفيضون عمضادًا للعتمضاد عليضه فضي تأديضة المعنضى،

 وإنما سمي ضميرًا مع أنه حرف ل محل له عند الكثر لنه بصورته، وقيل اسم ل محل

له كاسم الفعل).

) الشأن تسمية بصرية، أما الكوفيون فيسمونه المجهول. 23(

.250 - ص 2) سيبويه: الكتاب – ج 24(

 ) في النحو التقليدي أجاز النحاة النفصال والتصال على الرغم من ثقل اللفظ في25(

 التصضال، قضال ابضن عقيضل فضي شضرحه لللفيضة: (الضّدْرَهُم َأْعَطْيُتَكهُض، وَأْعَطْيُتكَض ِإّياضُه. وظضاهر

 كلم المصضنف أنضه يجضوز فضي هضذه المسضألة التصضاُل والنفصضاُل علضى السضواء، وهضو ظضاهر

 كلم أكثر النحويين، وظاهر كلم سيبويه أن التصال فيها َواِجٌب، وأن النفصال مخصوص

بالشعر).
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 ) يتساءل الصبان في حاشيته على شرح الشموني لللفية عن الضمير في قوله:26(

 جضضاءني رجضضل فضضأكرمته هضضل الضضضمير الهضضاء معرفضضة مضضع أنهضضا عضضائدة علضضى نكضضرة، ويجيضضب:

(فالجمهور على أنه معرفة مطلقًا... وقيل ليس معرفة بالكلية).

 يعضضرض النحضضاة أحيانضضًا مسضضائل ويستعرضضضون آراء الضضخرين ثضضم يضضتركون الموضضضوع معلقضضًا!

فالعربي أمام رأيين متناقضين معرفة أو نكرة، ول يدري أيهما الصواب!

 ) تبقى الصيغتان: هذا، ذا، هذه، ذِه.. ول نقول الهاء للتنبيه، فلدينا للمفرد المذكر27(

 صضضيغتان هضضذا وذا وهكضضذا يقضضال فضضي البقيضضة.. وتسضضتخدم ذاك دون تجزيضضء ومثلهضضا ذلضضك

وكلهما للبعيد ويلغى البعد المتوسط. 

 ) فضي النحضو التقليضدي هنضاك عضدة صضيغ للمضؤنث: ذي وذهِض وذهْض، وتضي وتهِض وتهْض وذات..28(

 وهضضي مضضن لهجضضات متعضضددة، وفضضي التحضضديث تلغضضى مضضن النحضضو وتبقضضى فضضي القضضواميس،

ونستخدم الشائع وهو: هذه وهذي، ذه وذي.

 ) يخضضع مثنضى اسضم الشضارة إلضى القاعضدة العامضة وهضي حالضة واحضدة بالضلف: هضذان29(

طالبان، رأيت هذان الطالبان مررت بهذان الطالبان..

 وقضد عضد ابضن مالضك مثنضى الموصضول والشضارة مثنضى حقيقيضًا ومعربضًا، ولكضن فضي التحضديث

 ُربط المعرب والمبني بقضية ثبوت حركة الحرف الخير أو تغيرها، وأسقطنا تحول الحركة

 إلضى الحضرف، لضن تتبضع الحركضة ليضس هضو الجضوهر إنمضا اللفضظ السضليم للحركضة فضي نهايضة

الكلمة، وهي هنا الفتحة مع ألف المثنى للمجانسة!

 ، حضضروف409 ذكضضر الزمخشضضري فضضي كتضضابه "المفصضضل فضضي صضضنعة الضضعراب" - ص  )30(

 التنبيه فقال: (وهي: ها وأل وأما. تقول ها إن زيدًا منطلق، وها أفعل كذا، وأل إن عمرًا

بالباب، وأما أنك خارج، وأل ل تفعل كذا، وأما وال لفعلن..).

) يخضع مثنى السم الموصول إلى قاعدة المثنى. 31(

 ) وردت صيغة اللذون/ الذون للرفع مقابل الذين للنصب والجر وهي لهجة هذيل أو32(

عقيل، وقد قال ابن عقيل في شرحه لللفية: (الذون: لغة بنو ُهَذْيِل). ومنه:

َنْحُن اّلُذوَن َصّبْحوا الّصَباَحا.. 

واستخدام الذين هو الشائع لذلك تهمل الصيغة الثانية. 

 ) فضي النحضو التقليضدي السضم الموصضول لجمضع النضاث لضه عضدة صضيغ تعضود للهجضات33(

 عربيضة: اللتضي واللئي واللضواتي.. وقضد قضال بعضض النحضاة بضأن اللضواتي هضي جمضع للجمضع

 اللتي واللئي. وفي التحديث يكتفى بواحدة شائعة وهي اللواتي. وكان يمكن تعميم

 الضذين لجمضع المضذكر والمضؤنث كمضا هضو الحضال بالنسضبة إلضى هضؤلء، لكضن الصضيغة سلسضة

 ومقبولضة. كمضا يمكضن السضتغناء عضن صضيغة الضلى وهضي لجمضع المضذكر والمضؤنث، قضال ابضن

 عقيل في شرحه على اللفية: (يقال في جمع المذكر اُللى مطلقًا عاقًل كان أو غيره

نحو جاءني اللى فعلوا.. وقد يستعمل في جمع المؤنث).
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 ) قال النحاة َمْن للعاقل وما لغير العاقل ولكن هذا التخصيص ل قيمة له فقد وردت34(

 " و18الية القرآنية: (ألم تر أن ال يسجد له من في السموات ومن في الرض) "الحج 

 ". وقال قطرب َمْن اسم موصول1(سبح ل ما في السموات وما في الرض) "الحشر 

 ". وقضضال45للعاقضضل وغيضضره واستشضضهد باليضضة: (ومنهضضم مضضن يمشضضي علضضى أربضضع) "النضضور 

 العكبري في إعراب الية: (قوله تعالى: "َفِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى َبْطِنه" و"َمْن َيْمِشي

 َعلى أْرَبع": "َمْن" فيهما ِلما ل َيْعِقل؛ َلنها صحبت َمْن لمن يعقل؛ فكان الحسُن اتفاق

لفظهما. وقيل: َلّما وصف هذين بالَمْشي والختيار حملُه على َمْن يعقل). 

لذلك من وما للعاقل وغيره دونما تحديد.

 ) قضال أبضو حيضان التضأنيث المجضازي التضذكير فيضه هضو الصضل، والتضأنيث مقصضور علضى35(

السماع. 

 ) فضي التحضديث تضدخل علمضة التضأنيث حضتى علضى الصضفات الخاصضة بالنضاث لتوحيضد36(

 القاعدة دون استثناء، وقد وردت كلمة مرضعة في الية القرآنية: (يوم تذهل كل مرضعة

 "، وجاء في الكامل للمبرد أن الصفات الدالة على التأنيث من غير2عما أرضعت) "الحج 

علماته ل تخضع للمنطق. 

 ومجمع اللغة العربية في مصر أقر إلحاق تاء التأنيث بمفعيل ومفعال ومفعل: (يجوز أن

 تلحضق تضاء التضأنيث صضيغة ِمْفعيضل وِمْفعضال وِمْفعضل، سضواء ذكضر الموصضوف أم لضم يضذكر مثضل:

مسكين، ومسكينة، ومعطار، ومعطارة).

 كمضا يلغضى اسضتخدام فعيضل بمعنضى مفعضول، وفعضول بمعنضى فاعضل، كصضيغة مشضتركة

 للمضذكر والمضؤنث: فنقضول قتيضل للمضذكر وقتيلضة للمضؤنث، وصضبور للمضذكر وصضبورة للمضؤنث.

 لحضوق تضاء التضأنيث لفعضول صضفة بمعنضى فاعضلوقضد أقضر مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر 

 وجمعهضا جمضع تصضحيح: (يجضوز أن تلحضق تضاء التضأنيث صضيغة فعضول بمعنضى فاعضل لمضا ذكضره

 "سضيبويه" مضن أن ذلضك جضاء فضي شضيء منضه، ومضا ذكضره ابضن مالضك فضي التسضهيل مضن أن

 امتنضاع التضاء هضو الغضالب، ومضا ذكضره السضيوطي فضي "الهمضع" مضن أن الغضالب أل تلحضق التضاء

 هضذه، ومضا ذكضره "الرضضي" مضن قضوله: "وممضا ل يلحضق تضاء التضأنيث غالبضًا مضع كضونه صضفة

 فيسضتوي فيضه المضذكر والمضؤنث: فعضول". ويمكضن السضتئناس فضي إجضازة دخضول التضاء علضى

 فعول بأن صيغ المبالغة كاسم الفاعل يمكن أن تتحول إلى صفات مشبهة، وعلى ذلك

 فضضي حالضضة دللتهضضا علضضى الصضضفة المشضضبهة يمكضضن أن نلمضضح المعنضضى الصضضلي لهضضا وهضضو

 المبالغة، فتدخل عليها التاء، جريًا على قاعدة دخول التاء في اسم الفاعل وفي صيغ

 المبالغة للتأنيث. وعلى هذا يجرى على تلك الصيغة - بعد جواز تأنيثها بالتاء- ما يجري

 علضى غيرهضا مضن الصضفات الضتي يفضرق بينهضا وبيضن مضذكرها بالتضاء، فتجمضع جمضع تصضحيح

للمذكر والمؤنث).
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 ) قال ابن عقيل في شرحه لللفية: (الصل في لحاق التاء السماء إنما هو تمييز37(

 المضؤنث مضن المضذكر، وأكضثر مضا يكضون ذلضك فضي الصضفات نحضو مسضلم ومسضلمة، وظريضف

 وظريفة، وهو في السماء قليل نحو رجل ورجلة، وامرئ وامرأة، وإنسان وإنسانة، وغلم

 وغلمة، وفتى وفتاة. وتكثر زيادة التاء لتمييز الواحد من الجنس في المخلوقات: نحو تمر

 وتمضرة، ونخضل ونخلضة، وشضجر وشضجرة. وقضد تضزاد لتمييضز الجنضس مضن الواحضد نحضو جبضأة

 وجبضء، وكمضأة وكمضء، ولتمييضز الواحضد مضن الجنضس فضي المصضنوعات نحضو: جضر وجضرة، ولبضن

 ولبنة، وقلنسو وقلنسوة، وسفين وسفينة. وقد يجاء بها للمبالغة كراوية لكثير الرواية،

 ولتأكيضد المبالغضة كعّلمضة ونسّضابة. وقضد تجيضء معاقبضة ليضاء مفاعيضل كزنادقضة، وجحاجحضة.

 فإذا جيء بالياء لم يجأ بها، بل يقال زناديق، وجحاجيح: فالياء والهاء متعاقبان. وقد يجاء

 بهضا دالضة علضى النسضب كقضولهم: أشضعني وأشضاعنة، وأزرقضي وأزارقضة، ومهلضبي ومهالبضة.

ْوَزج وموازجضة.  وقد يجاء بها دالة على تعريب السماء المعجمة نحضو َكْيلجة وكيالجة. وَم

 والكيلجة مقدار من الكيل معروف، والموزج: الخف. وقد تكون لمجرد تكثير حروف الكلمة

 كما هي في نحو قرية وبلدة وغرفة وسقاية، وتجيء عوضًا من فاء نحو عدة، أو من عين

دة تفعيضل فضي نحضو تزكيضة وتنميضة  نحضو إقامضة، أو مضن لم نحضو سضنة. وقضد عوضضت مضن َم

وتنزية..).

 "، وكذلك: (قد275(فمن جاءه موعظة من ربه) "البقرة  ) وردت في الية القرآنية:38(

".. 157". و: (قد جاءكم بينة من ربكم) "النعام 57جاءتكم موعظة من ربكم) "يونس 

 : (قاعضدة فضي551 - ص 1وقضال السضيوطي فضي كتضابه "التقضان فضي علضوم القضرآن" - ج 

 التذكير والتأنيث: التأنيث ضربان حقيقي وغيره، فالحقيقي ل تحذف تاء التأنيث من فعله

 غالبًا إل إن وقع فصل وكلما كثر الفصل حسن الحذف، والثبات مع الحقيقي أولى ما لم

 يكن جمعًا. وأما غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل أحسن نحو: "فمن جاءه موعظة

 مضن ربضه"، "قضد كضان لكضم آيضة". فضإن كضثر الفصضل ازداد حسضنًا نحضو: "وأخضذ الضذين ظلمضوا

 الصضيحة". والثبضات أيضضًا حسضن نحضو: "وأخضذت الضذين ظلمضوا الصضيحة"، فجمضع بينهمضا فضي

سورة هود).

والتسهيل يقتضي القتصار على حالة واحدة لوجود سببين. 

. 555 - ص 1) السيوطي: التقان في علوم القرآن - ج 39(

 ) فضي التحضديث ألغضي إلحضاق كل وكلتضا بضالمثنى وصضارتا كضأي اسضم مقصضور فضي كضل40(

الحالت "راجع بحث التوكيد". كما ألغي لفظ "ثنتان" دون همزة الوصل.

 ) في النحو التقليدي يقسمون السم المقصور إلى ثلثي وفوق الثلثي فالثلثي41(

  عصضوان، فتيضان. وفضوق الثلثضي ينتهضي بضألف←يقلبضون ألفضه إلضى أصضلها: عصضا، فضتى 

مقصورة مطلقًا، فيقلب ياء. 
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 ) أجاز نحاة آخرون التثنية بالواو مطلقًا كما ذكر السيوطي في كتابه "همع الهوامع"42(

.147 – ص 1- ج 

 ذكضر مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر أن: (مضا آخضره ألضف تقلضب يضاء دائمضًا إل فضي كلمضات لو

 تتجضاوز العشضرين المشضهور منهضا: الجضدا - الحجضا - الحفضا - الخنضا - الرضضا - العصضا - الصضبا -

الفرا – القفا..).

) في المنهج تثبت ياء المنقوص ول تحذف مطلقًا.43(

 ) فضي النحضو التقليضدي تقلضب همضزة التضأنيث واوًا، أمضا المبدلضة فيجضوز فيهضا الثبضوت أو44(

القلب.

 ، أن أبضا حضاتم ثنضى148 – ص 1) ذكضر السضيوطي فضي كتضابه: "همضع الهوامضع" - ج 45(

حمراء حمراءان دون قلب. كما ذكر قلبها واوًا أو ياء: حمراوان وحمرايان. 

) تم في المنهج نقد مفهوم المذكر العاقل المتعلق بعلم المذكر أو صفته. 46(

.153 – ص 1) السيوطي: همع الهوامع - ج 47(

 ) قال ابن هشام عن الملحق في كتابه "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" - ج48(

 : (وحملضوا علضى هضذا الجمضع أربعضة أنضواع أحضدها: أسضماء جمضوع وهضي أولضو53، 52 – ص 1

وعاَلمون وعشرون وبابه. 

 والثاني: جموع تكسير وهي بنون وحرون وأرضون وسنون وبابه، فإن هذا الجمع مطرد

 في كل ثلثي حذفت لمه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر نحو: عضة وعضين وعزة

 وعزيضن وثبضة وثضبين. قضال ال ضتعضالى: "كضم لبثتضم فضي الضرض عضدد سضنين"، "الضذين جعلضوا

 القضرآن عضضين"، "عضن اليميضن وعضن الشضمال عزيضن". ول يجضوز ذلضك فضي نحضو تمضرة لعضدم

 الحذف ول في نحو عدة وزنة لن المحذوف الفاء. ول في نحو يد ودم وشذ أبون وأخون،

 ول فضي اسضم وأخضت وبنضت لضن العضوض غيضر التضاء وشضذ بنضون، ول فضي نحضو شضاة وشضفة

لنهما كسرا على شياه وشفاه. 

 والثضضالث: جمضضوع تصضضحيح لضضم تسضضتوف الشضضروط كضضأهلون ووابلضضون لضضن أهًل ووابًل ليسضضا

علمين ول صفتين ولن وابًل لغير عاقل.      

 والرابع: ما سمي به من هذا الجمع وما ألحق به كعليون وزيدون مسمى به ويجوز في

 هذا النوع أن يجرى مجرى غسلين في لزوم الياء والعراب بالحركات على النون منونة.

 ودون هذا أن يجرى مجرى عربضون في لزوم الضواو والضعراب بالحركات علضى النون منونة،

كقوله:

واعترتني الهموم بالماطروِن..).

 :40 – ص 1) قال أبو البركات النباري في كتابه "النصاف في مسائل الخلف" - ج 49(

 (مسألة هل يجوز جمع العلم المؤنث بالتاء جمع المذكر السالم: ذهب الكوفيون إلى أن

 السم الذي آخره تاء التأنيث إذا سميت به رجًل يجوز أن يجمع بالواو والنون وذلك نحو:
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 طلحضة وطلحضون. وإليضه ذهضب أبضو الحسضن ابضن كيسضان إل أنضه يفتضح اللم فيقضول الطلحضون

بالفتح كما قالوا أرضون حمًل على أرضات وذهب البصريون إلى أن ذلك ل يجوز).. 

 : (وأمضا ابضن كيسضان فاحتضج علضى ذلضك بضأن قضال إنمضا جوزنضا جمعضه41ويقضول فضي الصضفحة 

 بالواو والنون وذلك لن التاء تسقط في الطلحات فإذا سقطت التاء وبقي السم بغير تاء

جاز جمعه بالواو والنون).

.148 - ص 3) سيبويه: الكتاب - ج 50(

) علل النحاة حذف التاء المربوطة حتى ل تجتمع علمتا تأنيث!51(

 ) القاعدة العامة في التحديث تبقى همزة الممدود كما هي في التثنية والجمع.52(

 وقضد جمضع أبضو الحسضن ابضن كيسضان وهضو مضن المدرسضة البغداديضة، حمضراء علضى حمضراءات

دون قلب همزة التأنيث واوًا. 

 ومجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر حضدد نضوعين للهمضزة ولكنضه لضم يحضل مشضكلة همضزة

 - همضزة التضأنيث:2- الصضلية والمنقلبضة: تبقيضان كمضا همضا فضي التثنيضة والجمضع، 1التضأنيث: 

 وما آخره همزة قبلها ألف كبناء تبقى همزته إل إذا كانتتقلب واوًا في التثنية والجمع (

للتأنيث فتقلب واوًا). 

 ) ليسضت هنضاك أيضة إشضكالية إن لضم يكضن لصضيغة الجمضع مفضرد، أو مسضمى صضيغته53(

تشبه هذا الجمع.  

 ) كضان الجضدر بضاللغويين عضدها جمعضًا، ومفردهضا سضروال علضى وزن مفعضال وجمعهضا54(

 مفاعيضل كمصضباح ومصضابيح. وهنضاك مضن قضال سضروالة فضي المفضرد ولكضن ُرفضض قضوله. قضال

 الشضموني: (ومضن النحضويين مضن زعضم أن سضراويل عربضي وأنضه فضي التقضدير جمضع سضروالة

 سضمي بضه المفضرد، ورّد بضأن سضروالة لضم يسضمع. وأمضا قضوله: "َعَليهِض ِمنَض الّلؤْضِم سِضْرَوالٌة..."،

 فمصضنوع ل حجضة فيضه. وذكضر الضخفش أنضه سضمع مضن العضرب مضن يقضول سضروالة. ويضرد هضذا

 القول أمران: أحدهما أن سروالة لغة في سراويل لنها بمعناه فليس جمعًا لها كما ذكره

 فضضي شضضرح الكافيضضة، والضضخر أن النقضضل لضضم يثبضضت فضضي أسضضماء الجنضضاس وإنمضضا ثبضضت فضضي

العلم..). 

 وأّما سراويل فشضيٌء واحد وهضو أعجمّي: (76 – ص 3وقضال سيبويه فضي "الكتاب" – ج 

 ل ينصرف في نكرة ول معرفة أعرب كما أعرب الجّر ّإل أّن سراويل أشبه من كلمهم ما

).كما أشبه بّقم الفعل ولم يكن له نظير في السماء

وقد جاء في القاموس المحيط ِسرِويل واحدة السراويل وليس في الكلم ِفْعِويل غيرها.

 لو كان التعريب سليمًا لكانت جمعًا لسروال وهو الصحيح لتوافق آلية الصنعة الصرفية.

واللهجة المحكية في ريف الشام تلفظها شروال وجمعها شراويل.
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 ، أن89 - ص 2) ذكضر السضيوطي فضي كتضابه "المزهضر فضي علضوم اللغضة وأنواعهضا" - ج 55(

 جمضالت هضي الجمضع الوحيضد الضذي قضالته العضرب وهضو نتيجضة جمضع تلضو جمضع سضت مضرات!

 جمالت.← جمال ←وكلمه غير صحيح فالجمالت جمع جمع لجمل: جمل 

  فضي بضاب جمضع77، 76) قضال أبضو البركضات النبضاري فضي كتضابه "أسضرار العربيضة" - ص 56(

 التكسير: (إن قال قائل لم سمي جمع التكسير، قيل إنما سمي بذلك على التشبيه

 بتكسير النية لن تكسيرها إنما هو إزالة التئام أجزائها فلما أزيل نظم الواحد وفك نضده

 فضي هضذا الجمضع سضمي جمضع التكسضير. وهضو علضى أربعضة أضضرب، أحضدها: أن يكضون لفضظ

 الجمع أكثر من لفظ الواحد، والثاني: أن يكون لفظ الواحد أكثر من لفظ الجمع، والثالث:

أن يكون مثله في الحروف دون الحركات، والرابع: أن يكون مثله في الحروف والحركات). 

 ُفعالى.← ُفْعل، وفعلن فعلى ←) جمعهما في النحو التقليدي: أفعل فعلء 57(

 قرر المجمع من قبل أن( أقر مجمع اللغة العربية في مصر جمع فعل على أفعال: )58(

 قياس جمع َفْعل - السم الصحيح العين- أن يكون على أْفُعل جمع قلة، وعلى ِفعال أو

 ُفعول َجْمع كثرة، واستنادًا إلى نص عبارة أبي حيان في استحسان الذهاب إلى جمع

 َفعْل علضى أفعضال مطلقضًا، واسضتنادًا أيضضًا إلضى اللفضاظ الكضثيرة الضتي وردت أفعضال مطلقضًا

  تضرى اللجنضة جضواز جمضع َفعْل اسضمًا صضحيح العيضن مثضل بحضث،مجموعضة علضى هضذا الضوزن

 علضضى أفعضضال، ولضضو كضضان صضضحيح الفضضاء أو اللم، ويضضدخل فضضي ذلضضك مهمضضوز الفضضاء ومعتلهضضا

.)والمضُعف

 ) فضي النحضو التقليضدي تحذف سماعيًا مضن الخماسي والسداسضي حضروف للتخفيضف59(

 عنادل. ←، عندليب سفارج ←سفرجل مثل: 

 المفضترض أن يتضم الحذف مضن حضروف العلضة، وأل تمضس الحضروف الصضحيحة، وإن كضان أصضل

الكلمات غير عربي.. 

 في يشيع) أقر مجمع اللغة العربية في مصر جمع المصدر نشاط على أنشطة: (60(

 المتنوعضة اللغضة المعاصضرة اسضتعمال "النشضطة" مضرادًا بهضا الدللضة علضى جملضة العمضال

  وقضد.الضتي يمارسضها المضرء أو الجماعضة فضي الحيضاة العامضة مضن رياضضية واجتماعيضة وثقافيضة

 لأيؤخضذ علضى السضتعمال أن النشضطة جمضع نشضاط، وهضو مصضدر، والصضل فضي المصضدر 

 جوازه على صيغة ُيثنى ول يجمع، لنه يدل على القليل والكثير ثم أن جمعه في حالة

  الضول: أن جمهضرة: والمجمضع يضرى إجضازة التعضبير علضى أساسضين."أفعلضة" غيضر مسضموع

  والخر، أن.علماء اللغضة يجيزون جمضع المصدر إذا تعددت أنواعه، والنشضاط متعدد النواع

 جمهضرة علمضاء التصضريف يجيضزون جمضع "َفعضال" علضى "أفِعلضة" جمعَض قلضة. هضذا وقضد سضبق

.)للمجمع أن أصدر قرارًا يجوز جمع "فعال" على "أفعلة" جمَع قلة

 : الحضرف الثضاني ألضف فتقلضب واوًا ونضضيف بعضدها الضلف، وقبضل آخضرهطضاحون) كلمضة 61(

. طواحينحرف علة يقلب ياء فيصير الجمع:
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الفصل السابع:

أساليب البيان التقليدية

 هناك أساليب متعددة استخدمها العرب قديمًا وما زال معظمها حيًا حتى الن، وبعضها

 أميت أو ندر استخدامه. وهي تخضع لبنية نحوية محددة، ولكن يمكن التعبير عن معظم

تلك الدللت بأساليب متعددة.. 

 وقضد تضوزعت موضضوعات تلضك السضاليب فضي النحضو التقليضدي علضى أبضواب النحضو والصضرف.

 ولكضن فضي التحضديث جمعضت فضي هضذا البحضث لنهضا ل تتعلضق بالكلمضة المفضردة كالفاعضل

والمفعول به أو النعت.. بل تتعلق ببنية الجملة كلها. 

وتلك الساليب هي:

 - أسلوب الستثناء،4– أسلوب النداء، 3– أسلوب المدح والذم، 2- أسلوب التعجب، 1

 – أسضلوب8– أسضلوب الموازنضة، 7– أسضلوب السضتفهام والجضواب، 6– أسضلوب الشضرط، 5

- أساليب أخرى. 11- أسلوب القسم، 10- أسلوب المغايرة، 9الحصر/ القصر، 

***

:)1(- أسلوب التعجب 1

 جضاء فضي حاشضية الخضضري: (التعجضب هضو انفعضال فضي النفضس عنضد شضعورها بمضا يخفضى

سببه).

 فالتعجب حالة نفسية نتيجة مؤثر ما، وله أساليب متعددة، فيمكن التعجب بالنداء وما

 بعضده جضار ومجضرور: يضا لَِْلسضماء، يضا لَِْلعجضب، يضا لضك مضن ليضل! وهنضاك تراكيضب مثضل: سضبحان

 ال،ض ل ضدره، حسضبك بحسضن رجًل! وكقولنضا اسضتنكارًا أو دهشضة لفعضل مضا: كيضف فعلضت

هذا!

 واستخدام فعل التعجب هو مجرد أسلوب من جملة تلك الساليب، وقد صيغ على وزن

): ما أجمَله، ما أجمَل السماَء! 2ما أفعله (

 )، أجمل: فعل ماض جامد للتعجب "حركته الفتحة" والفاعل محذوف،3فما أداة تعجب (

السماء مفعول به "حركته الفتحة"..

 وقضد ألغضي عمضل مضا اسضتنادًا إلضى الكسضائي الضذي قضال مضا التعجبيضة ل موضضع لهضا مضن

 العراب، فتبقى أداة للتعجب فقط. وفي التحديث يحذف فاعل فعل التعجب بلغيًا، ولو

 دققنضا فضي صضياغة مضا أجمضل السضماء نجضد الفاعضل المقضدر: أجملَض/ جّملض الُ السضماَء، فل

يمكن أن تكون ما مقابل ال فهي للتعجب من فعل ال وهو الجمال.

صوغه:

هناك طريقتان لصوغ التعجب: مباشرة وغير مباشرة.
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 الطريقة المباشرة: يصاغ من الفعل أو السم على وزن ما أفعله، وتلغى شروط الصوغ

 ): ما أجمل الطبيعة. وما يصح صوغه مباشرة يمكن صوغه4التقليدية لورود ما ينقضها (

أيضًا بطريقة غير مباشرة: ما أروع جمال الطبيعة!

 الطريقضة غيضر المباشضرة: إن لضم يسضتقم أسضلوب التعجضب بالطريقضة المباشضرة كمضا فضي

 الفعل انتصر، نأتي بصيغة تصلح للتعجب مباشرة مثل ما أكثر ما أعظم ما أروع.. ونأتي

بمصدر الفعل وهو انتصار: ما أعظم انتصار المقاومة اللبنانية على الصهاينة! 

***

:)5( - أسلوب المدح والذم2

هناك أساليب متعددة للمدح والذم إل أن هناك أسلوبًا نحويًا له بنية خاصة: 

للمدح: نعم، حبذا: نعم النتفاضة الفلسطينية.

للذم: بئس، ل حبذا: بئس الخائن لوطنه. 

). 6والفعل جامد ل يتصرف فهو بصيغة واحدة مع كل الضمائر (

الفاعل:

 لقضضد اشضضترط النحضضاة فضضي فاعضضل نعضضم وبئس أن يكضضون معرفضضًا بضضأل الجنسضضية الضضتي تفيضضد

 الشضمولية، أو مضضافًا إلضى مقضترن بهضا.. أو اسضمًا موصضوًل مثضل نعمضا/ نعضم مضا، فمضا عنضد

سيبويه والفارسي وابن السراج فاعل. أو اسم إشارة: نعم هذا النسان.. 

 أو ضضميرًا مسضتترًا يفسضره اسضم منصضوب، وقضد اختلضف النحضاة فضي إعضراب المنصضوب بيضن

 التمييضز أو الحضال، قضال الشضموني فضي شضرحه لللفيضة: (مضا ذكضر مضن أن فاعضل نعضم يكضون

 ضضميرًا مسضتترًا فيهضا هضو مضذهب الجمهضور، وذهضب الكسضائي إلضى أن السضم المرفضوع بعضد

 النكضرة المنصضوبة فاعضل نعضم والنكضرة عنضده منصضوبة علضى الحضال، ويجضوز عنضده أن تتضأخر

 فيقضال نعضم زيضد رجًل. وذهضب الفضراء إلضى أن السضم المرفضوع فاعضل كقضول الكسضائي إل أنضه

جعل النكرة المنصوبة تمييزًا منقوًل)...

 وقضال أبضو البركضات النبضاري: (وذهضب بعضض النحضويين إلضى أنضه إن كضان السضم غيضر مشضتق

 نحو حبذا زيد رجًل كان منصوبًا على التمييز. وإن كان مشتقًا نحو حبذا عمرو راكبًا كان

). 7منصوبًا على الحال) (

 كما اختلف النحاة في الجمع بين الفاعل الظاهر والسم المنصوب في نعم وأخواتها،

 فسضيبويه منضع ذلضك، فل يجضوز عنضده القضول: نعضم الرجلُض رجًل زيضٌد، وأجضازه آخضرون إن أفضاد

فائدة زائدة على الفاعل مثل: نعم الرجُل فارسًا زيٌد..

 في التحديث ل توجد أية شروط، فالمهم وضوح الفاعل في السياق. والسم المفسر

يعرب حاًل ل غير.

 المخصوص بالمدح أو الذم:
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 المقصضود بالمضدح أو الضذم مباشضرة يسضمى المخصضوص بالمضدح أو الضذم ويكضون بضدًل مضن

 ): نعضم الزعيضم حسضن، الزعيضم كلمضة عامضة أمضا حسضن فهضو المخصضوص بالمضدح8الفاعضل (

 مباشضضرة، وقضضد قضضال الشضضموني فضضي شضضرحه لللفيضضة: (وذهضضب ابضضن كيسضضان إلضضى أن

المخصوص بدل من الفاعل)..

 وقال الصبان في حاشيته: (المخصوص: قال البعض أي بدل اشتمال لنه خاص والرجل

 عام كما في الهمع اهض. وهو إنما يظهر على جعل أل جنسية ل عهدية وإل كان بدل كل

من كل).

التحليل:

نعم أو بئس الرجل سعيد: 

نعَم: فعل ماض جامد للمدح حركته الفتحة. وبئَس فعل ماض للذم حركته الفتحة.

الرجل: فاعل حركته الضمة.

سعيد: بدل من الرجل، حركته الضمة.

حبذا ول حبذا: 

 قال المبرد وكثيرون غيره ذا مع حب تركيب واحد وهي مبتدأ خبرها المخصوص، بينما

 قضضال أبضضو علضضي الفارسضضي العكضضس. وللمضضبرد رأي آخضضر حبضضذا تركيضضب واحضضد فعضضل مضضاض

 ). وعلى الرغم من تضعيف9والمخصوص فاعله وإلى هذا ذهب كثيرون كابن درستويه (

 النحضاة لهضذا الضرأي إل أنضه أنسضب للتحضديث مضن الضعراب التقليضدي السضائد الضذي يجضزئ

 فيعضرب حضب فعًل ماضضيًا وذا اسضم إشضارة فضاعًل، ودخضول اسضم الشضارة علضى الفعضل غيضر

مقنع. لذلك يجب إلغاء تجزيء حبذا، فحبذا كلها كلمة واحدة فعل ماض جامد.

التحليل:

 ). ول10حبذا البطل حسن: حبذا فعل ماض جامد للمدح، البطل فاعل، وحسن بدل (

حبذا: ل نافية. 

ملحظة:

 فضي النحضو التقليضدي تجضوز صضياغة فعضل المضدح والضذم مضن الفعضل الثلثضي التضام علضى وزن

) مثل: َعُدل الخليفُة عمُر. 11َفُعل قياسيًا (

 لكضن صضيغة َفُعل إن لضم تشضكل عيضن الفعضل سضتوقع فضي التبضاس، علمضًا بضأن القضول: عضَدل

 الخليفضة عمضر يفيضد المضدح أيضضًا لضذلك الفضضل إهمضال ذلضك. ولنضترك للكتبضة أسضاليبهم فهضم

 قضادرون علضى البضداع وليسضوا بحاجضة إلضى تقليضد صضيغ قديمضة توقضع فضي إشضكال وتزيضد كضم

القواعد.

***

- أسلوب النداء:3

250

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 المنضادى ملحضق بضالمفعول بضه، لضنه كمضا يقضول النحضاة مفعضول بضه لفعضل محضذوف تقضديره

أنادي أو أدعو وأداة النداء حلت مكانه.

 ). وحركتضه الفتحضة كيفمضا12والمنضادى اسضم تخضاطبه حقيقضة أو مجضازًا بضأداة النضداء: يضا (

كانت بنية الجملة.

نداء المعرف بأل:

 إذا كضان السضم فيضه أل التعريضف نسضتطيع اسضتخدام النضداء مباشضرة: يضا الرجضل، فقضد أجضاز

 ). ويمكن أن نستخدم أّيها قبله: يا أيها الرجل. وأجاز النحاة نداء العلم13الكوفيون ذلك (

 المبدوء بأل، قال الصبان في حاشيته على شرح الشموني لللفية: (وفي الحفيد أن

 النحويين مختلفون في نداء العلم الذي فيه أل كالحرث، وأن ابن هشام اختار المنع ثم

 بحث أنه ل مانع من ندائه لنهم إنما منعوا نداء ما فيه أل لئل يجتمع معرفان وذلك غير

 لزم هنضا، لضن أل هنضا غيضر معرفضة إل أن يكضون المنضع لجضل الصضورة اللفظيضة إل أنضه ينتقضض

بنحو يا المنطلق زيد.. ). 

 وأيها تستخدم للمذكر المفرد والمثنى والجمع: أيها الفتى، أيها الَفَتيان، أيها الِفْتيان.

 وقضضد ورد اسضضتخدامها للمضضؤنث فضضي الشضضعر دون النضضثر عنضضد بعضضض النحضضاة بينمضضا أجضضازه

البغداديون في النثر أيضًا، لكن تبقى خاصة بالمذكر.

وتستخدم أيتها للمؤنث: أيتها الفتاة، أيتها الفتاتان، أيتها الفتيات..

 ) كمضا فضي: يضا أيهضا14فضي التحضديث أيهضا وأيتهضا أداتضان لنضداء المعضرف بضأل دونمضا تجزيضء (

 الرجلَض، فيضا أيهضا معضًا أداة نضداء، والرجضل هضو المعنضي بالنضداء وليضس أيهضا، فالرجضل منضادى

حركته الفتحة، وقد أجاز المازني نصب الرجل. 

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم:

 ياء المتكلم تجلب الكسرة قبلها لتجانسها وبالتالي حركة الفتحة ل وجود لها، والنحاة

 يقدرون الحركة عدا الجر على ما قبل ياء المتكلم لشتغال المحل بالكسرة الطارئة. وما

 دامضت الحركضة ل تظهضر فليضس ضضروريًا جلبهضا التقضديري. وقضد عضددنا فضي المنهضج المضضاف

). 15إلى ياء المتكلم من المبنيات لثبوت حركته (

 وقضد أجضاز النحضاة خمسضة أوجضه إعرابيضة فضي المنضادى الصضحيح الضخر المضضاف إلضى يضاء

 المتكلضم، لكضن سضتثبت اليضاء، حضتى فضي ابضن وأم وابضن عضم.. علضى الرغضم مضن حضذفها فضي

الثلثة لكثرة الستخدام. فاللهجات المتعددة تلغى في التحديث مثل: يا أبِت يا أمت.. (

)، وتبقى لهجة واحدة واضحة تمامًا: يا أبي، يا أمي.. 16

ملحظات: 

 )، فلضم تبضق أيضة أهميضة17 أدى إلضى إلغضاء فقضرة أنضواع المنضادى (- تعميضم حركضة النصضب1

).  18لها، لن تلك النواع موجودة في السماء كلها (
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- "اللهَم" كلمة واحدة من أصول عربية قديمة، وهي منادى حركته الفتحة الظاهرة (2

19 .(

 - المنادى المرخم له أوضاعه الخاصة ول سيما في الشعر. والنحو تعنيه حركة الحرف3

  يضا←الضخير الضتي يجضب أن تكضون فتحضة، ول يهمضه مضا الضذي حضذف مضن الكلمضة: يضا فاطمضَة 

فاطَم، والفتحة هنا أصالة.

 وزعم الخليل رحمه ال أنه سمع- مناداة الضمير والشارة والموصول: قال سيبويه: (4

 ). وأجضاز ابضن عصضفور نضداء الضضمير المخضاطب فضي الشضعر20) (بعضض العضرب يقضول: يضا أنضت

فقط.

وقد ورد: يا إياك قد كفيتك.. وقول الشاعر: َيا َأْبَجَر اْبَن َأْبَجٍر َيا َأْنَتا.. 

 في التحديث تجوز مناداة الضمائر كلها في الشعر والنثر: يا أنا، يا أنت، يا أنتم.. ما دام

 المر مستساغًا وقد استعمله بعض العرب. ويمكن أن ينوب ضمير الرفع عن النصب كما

 فضي توكيضد الضضمير المتصضل المنصضوب: أعطيتضك أنضت الكتضاَب، كمضا نضاب ضضمير النصضب عضن

الرفع في لولك.

 ويجوز أن يكون المنادى اسم إشارة: يا هذا الرجل ويا هؤلء، أو اسم موصول: يا الذي،

يا التي، ويا هذا الذي.. وكله ورد عن العرب.

 - أداة النداء خاصة بالسماء، فإن دخلت على الفعل أو على أداة أخرى فهي للتنبيه،5

 ول داعضي لتقضدير اسضم المنضادى المحضذوف لبقضاء تسضميتها. جضاء فضي حاشضية الخضضري:

ا َلْيَت َقْوِمَي َيْعَلُموَن" "يس   "، "يا رب كاسية26(وأما دخول يا على الحرف في نحو: "َي

 في الدنيا عارية يوم القيامة"، وعلى الفعل في قراءة الكسائي "أل يا اسجدوا" بتخفيف

 أل فلمجرد التنبيه، ول يلزم ذكر المنبه بل تكفي ملحظته عقًل. وقيل: المنادى محذوف

تقديره يا هؤلء مثًل).

ففي يا ليت.. يا أداة تنبيه، وليست أداة نداء حتى ل نضطر لتقدير المنادى المحذوف. 

 - يلغى استخدام أيها في أسلوب الختصاص، وتبقى خاصة بأسلوب نداء ما فيه أل6

التعريف. 

 - تلغى السماء الملزمة للنداء مثل: يا لؤمان، يا َخَباث، ويا َفَساِق، ويا لكاع.. لنها ل7

).21تستخدم في عصرنا (

***

- أسلوب الستثناء:4

 )، وهو إخراج ما بعد إل أو إحدى أخواتها من حكم ما22الستثناء ملحق بالمفعول به (

قبلها، فهو أسلوب شبيه بعملية الطرح الرياضية.

أركانه:
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 المسضتثنى والمسضتثنى منضه والضداة، ول يتحقضق أسضلوب السضتثناء إل بهضذه العناصضر

الثلثة: عاد المقاومون سالمين إل مقاومًا.

أنواعه:

- تام مثبت: عاد المقاومون سالمين إل مقاومًا.1

- تام منفي: ما عاد المقاومون سالمين إل مقاومًا.2

:)23( التحليل

 المسضتثنى منضه يعضرب بحسضب مضوقعه فضي الجملضة وهنضا فاعضل، إل أداة اسضتثناء، مقاومًا

مستثنى حركته الفتحة.

 وحركضة الفتضح هضي المتبنضاة ويلغضى تقضدير الضضمة، قضال أبضو البركضات النبضاري: (أنضا نقضول

 لماذا قدرتم أستثني زيدًا وهل قدرتم امتنع زيد، كما حكي عن أبي علي الفارسي أنه

 كضان مضع عضضد الدولضة فضي الميضدان  فسضأله عضضد الدولضة عضن المسضتثنى بمضاذا ينتصضب،

 فقضال لضه أبضو علضي: ينتصضب لضن التقضدير أسضتثني زيضدًا، فقضال لضه عضضد الدولضة وهل قضدرت

). 24امتنع زيد فرفعته) (

 واختيار الفتحة وتعميمها على حالتي الستثناء للحد من تنويعاتها في الستثناء التام

 " فضي قضراءة249المنفضي، فقضد وردت الية القرآنيضة: (فشضربوا منضه إل قليًل منهضم) "البقضرة 

 )، وعلضى هضذا يكضون مضا بعضد إل بضدل جضزء مضن25برفضع قليضل بنضاء علضى لهجضة عربيضة وردت (

 كل، والبدلية تعني ثلثة احتمالت للحركة لذلك تلغى هذه الحالة، ويبقى ما بعد إل في

الحالتين التام الموجب والتام المنفي منصوبًا.

الستثناء بغير وسوى وعدا وخل وحاشا وبيد:

غير وسوى:

 في النحو التقليدي تأخذ غير وسوى إعراب السم بعد إل والسم بعدهما مضاف إليه

 دائمًا: جاء العمال غيَر (سوى) عامٍل؛ فغير مستثنى حركته الفتحة، عامل مضاف إليه

حركته الكسرة. 

 ونلحضظ أن غيضر تتضضمن معنضى إل فقولنضا جضاء العمضال غيضر عامضل تسضاوي جضاء العمضال إل

 عضامًل، فغيضر هضي المعضادل لضض إل، فلمضاذا أخضذت إعضراب مضا بعضد إل ولضم تأخضذ إعضراب إل

نفسه؟! 

 يدعي النحاة أن إل أداة بينما غير اسم وما بعدها مجرور دائمًا، فل يبقى مجال لتنوع

الحركة إل على غير!

 لضم هضذه الحتميضات وكضثير غيرهضا وارتباطهضا بالحركضة وليضس بضالمعنى، فالنسضق مضدلوله

 واحد في كلتا الحالتين لكن الحركة تختلف، والتحديث مبني على النسق وليس على

 الحركة. إن الخصوصية تفرض تبدًل فغير اسم استثناء بدًل من أداة الستثناء إل، وحركته

الفتحة دائمًا في التام المثبت والمنفي. وما بعده مستثنى مضاف إليه.
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 وليس إعراب غير وسوى مستثنى منصوبًا ل خلف فيه؛ فهناك آراء أخرى فقد ذكر ابن

 (ومضذهب سضيبويه والفضراء وغيرهمضا أنهضا ل تكضون إل ظرفضًا. عقيضل فضي شضرحه عضن سضوى:

 فإذا قلت: "قاَم القوُم سوى زيٍد" فسوى عندهم منصوبة على الظرفية، وهي مشعرة

بالستثناء ول تخرج عندهم عن الظرفية إل في ضرورة الشعر)!

 لضذلك يمكضن القضول المسضتثنى مضع غيضر وسضوى مضضاف إليضه، مثضل التمييضز مضع العضداد

المفردة فهو مضاف إليه أيضًا!

عدا وخل وحاشا:

 فضي النحضو التقليضدي أجضاز النحضاة إعرابهضا حضروف جضر، كمضا أجضازوا إعرابهضا أفعضاًل باسضتثناء

)!26حاشا فقد اختلفوا فيها (

 وقضد قضال النحضاة إن "مضا" بعضد عضدا مصضدرية، إل أن الكسضائّي أجضاز الجضّر بهمضا بعضد "مضا" فضض

 "ما" زائَدًة، و"خل وعدا" أداتا جر، فيمكن القول: قام القوُم ما خل زيدًا، وما عدا زيٍد، وقد

 ورد ذلضضك عضضن بعضض العضضرب. إل أن كلمضضة "أجضضاز" هنضا ل تسضضهل القواعضضد بضضل تضضؤدي إلضى

متاهات. فهل يعقل أن تكون حروف جر أو أفعاًل وشتان ما بينهما؟! 

 إن دخضول مضا علضى عضدا وخل لضن يغيضر مضن الضمر شضيئًا فقضد عضد ابضن جنضي مضا زائدة، وقضد

ألغيت مصدريتها في التحديث. 

 فمضا والفعضل بعضدها كلمضة واحضدة دون تجزيضء: عضدا أو مضا عضدا، وخل أو مضا خل. والصضيغ

الربع أدوات استثناء مثل إل وغير وسوى وما بعدها مستثنى منصوب.

التحليل:

جاء العمال عدا/ ما عدا عامًل:

عدا/ ما عدا: أداة استثناء.

عامًل: مستثنى منصوب. 

 وبهذا الوضع تتوحد الدوات جميعًا فهي أدوات استثناء وما بعدها مستثنى منصوب، إل

غير وسوى فما بعدهما مضاف إليه.

 بيد:

 تفيد الستثناء. وفي التحديث تلغى دللتها التعليلية، وتبقى أداة استثناء فقط بمعنى

إل، ول تخضع لقواعد الدوات السابقة.

ففي المثال: إن هشامًا غني بيد أنه بخيل، أي إل أنه.. 

***

):27(- أسلوب الشرط 5

 يتطلضب فعليضن الضول سضبب والثضاني نتيجضة، قضال ابضن هشضام: (إن للشضرط فضي العربيضة

 وظيفضتين أولهمضا معنويضة وهضي إضضافة معنضى الشضرط إلضى الجملضة الخبريضة، وثانيتهمضا
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 وظيفضة أسضلوبية أو تركيبيضة وهضي جعضل الجملضة الثانيضة معلقضة بالجملضة الضولى تعليضق

). 28المسبب بالسبب أو المعلول بالعلة أو الملزوم باللزم) (

 يمكن أن يكون الشرط والجزاء فعلين مضارعين: من يقرأ ويفكر يتوسع عقله. أو فعلين

 ماضضضيين: إن قضضرأت اسضضتفدت، أو أحضضدهما ماضضضيًا والضضخر مضضضارعًا: إن عضضادت السضضنونو

يستبشر الناس بالربيع. 

 أدوات الشرط ل تعمل فهي مجرد أدوات لها معناها فقط وإن تضمن بعضها الظرفية فلو

تعرب ظرفًا. وإن جاء بعد الدوات اسم فهو مبتدأ وما بعده خبر.

أدوات الشرط:

 أداتا شرط. ):30) وإذ ما (29إن (

 مضن ومضا ومهمضا: أدوات شضرط، وهضي فضي النحضو التقليضدي أسضماء شضرط مضن للعاقضل ومضا

 ومهما لغير العاقل إل أن هناك نحاة عّدوا مهما حرفًا وليست اسمًا.. وقد ذكر في بحث

السم الموصول عدم التقيد بقضية العاقل وغير العاقل. 

 كما أعرب النحاة من وما ومهما مبتدأ إن استوفى الفعل متطلباته، والجملة الشرطية

 خبر. ولكن إن لم يستوف فعل الشرط متطلباته كحاجته إلى المفعول به.. فهم يسدون

 الثغرات بإسقاط العراب على تلك الدوات مثل: ما تقرأ يفدك فما اسم شرط مفعول به

 مقدم لن الفعل تقرأ يحتاج إلى مفعول به ول وجود له في الجملة فاسم الشرط في

 محل نصب مفعول به. ولكن لو قلنا ما تقرأه يفدك، تعرب ما مبتدأ لن تقرأ أخذ مفعوله

وهو ضمير الهاء! 

 لسضضنا مضضضطرين إلضضى إسضضقاط نضضواقص الضضعراب علضضى الضضدوات تلبيضضة للصضضنعة النحويضضة،

فالنقص حذف بلغي للختصار لنه مفهوم من السياق، وتبقى تلك أدوات ل أسماء.

 وهناك أدوات شرط تدل على ظرفية مبهمة ومطلقة وغير محددة، وليس المقصود منها

الظرفية الحقيقية لذلك هي ليست بظروف: 

: أدوات شرط للزمان. َأّيان)،31 (َأّنى متى،

: أداتا شرط للمكان. ، حيثماََأين

  من معها َأن يكون فعضل الشرط وجوابه): للحال. في التحديث ليس ضروريًا32 (كيفما

، إذ يمكن القول: كيفما تجلس تسترح.  : كيفما تجلس َأجلس كما قال النحاةلفظ واحد

 : واسضعة الدللضة تصضلح لكضل مضا مضر ومعناها بحسضب مضا تضاف إليضه؛ أي السضم الضذيَأيّض

 تضاف إليه يوضح دللتها: أي طالب يدرس ينجح فهي هنا بمعنى من. أي وقت تقرأ فيه

تجد الفائدة، بمعنى متى..

تتمة الدوات الشرطية الخرى: إذا، لما، كلما، لو، لول ولوما، أّما: 

إذا: أداة شرطية للمستقبل: إذا أردت أن ُتحترم فاحترم الخرين.
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 لمضا: أداة شضرطية للزمضن الماضضي بمعنضى حيضن: لمضا غربضت الشضمس عضادت الطيضور إلضى

 أعشاشها. وهي تدل على وجود شيء لوجود غيره "أداة وجود لوجود"، والشرط وجوابه

).  33فعلن ماضيان (

 كلمضا: أداة شضرطية للزمضن الماضضي. والشضرط وجضوابه فعلن ماضضيان: (كلمضا دخضل عليهضا

"..37زكريا المحراب وجد..) "آل عمران 

 ): لو درست نجحت. ويمكن أن يقترن الجواب باللم34لو: أداة شرط لما مر من الزمان (

 لنجحت. وقد تأتي أداة شرط للمستقبل، فما بعدها هو مستقبل في المعنى كما في

".9الية القرآنية: (وليخش اّلِذيَن لو َتَرُكوا ِمْن خلفهم ُذّرّيًة ِضَعافًا خاُفوا عليهم) "النساء 

 لول، لوما: أداتا امتناع لوجود: لول العلم لساد الجهل. ويمكن لجوابها أن يقترن باللم أو

 ل. والعلم مبتدأ خبره جملة الجواب لساد. ول داعي للقول الخبر محذوف تقديره كائن أو

 موجود، فقد ذكر ابن هشام أن ابن الطراوة قال الخبر في "لول زيد لكرمتك" هو الجواب

). 35(إن لكرمتك هو الخبر) (

 إذا دخضل ضضمير النصضب المتصضل علضى لضول "لضولك ولضوله ولضولي"، فضإنه ينضوب عضن ضضمير

 ). فضضضمير النصضضب الكضضاف واليضضاء والهضضاء مبتضضدأ وهضضو36الرفضضع، بنضضاء علضضى رأي الكضضوفيين (

الشرط، أما الجواب فهو الخبر نفسه. 

أّما: أداة شرط وتفصيل: أما الستشهادي فهو إنسان عظيم..

ا ا): (37: أداة شضرط وتفصضيل (إّم ا َفَل َتُقل ّلُهَم ُدُهَما َأْو ِكَلُهَم  ِإّماض َيْبُلَغّن ِعنضَدَك اْلِكَبَر َأَح

".22) "السراء ُأّف َوَل َتْنَهْرُهَما

التحليل:

َمْن يقاتُل ينتصُر: 

 من: أداة شرط، يقاتل: فعل حاضر "حركته الضمة" وهو فعل الشرط، ينتصر: فعل حاضر

"حركته الضمة" وهو جواب الشرط. 

متى تغترب عن الوطن يقتلك الشوق إليه:

 مضضتى: أداة شضضرط للزمضضن. تغضضترب فعضضل حاضضضر وهضضو الشضضرط، يقتلضضك فعضضل حاضضضر جضضواب

الشرط. 

اقتران جواب الشرط بالفاء:

 وًا أجامد وأ أو كان فعًل طلبيًااسمية في القواعد التقليدية إن جاء جواب الشرط جملة 

  السين وسوف، يجب اقترانه بالفاء الرابطة للجواب: من يحترموأقد  وألن  وأبما مبدوءًا 

نفسه فسوف يحترمه الناس. 

 وتلضك الفضاء هضدفها إعضادة الجضواب إن لضم يكضن مجزومضًا إلضى الجضزم المحلضي، والنحضاة لضم

 يدخلوها على الجواب إن كان فعًل ماضيًا لنهم يعربون الماضي في محل جزم مباشرة..

 والزمخشضري لضم يضذكر تلضك المواضضع كلهضا فقضد ذكضر الطلضب والفعضل الماضضي والجملضة
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السمية: (وإن كان الجزاء أمرًا أو نهيًا أو ماضيًا صريحًا أو مبتدأ وخبرًا فل بد من الفاء) (

 ). وقد وردت قراءة لم يقترن الجواب فيها بالفاء مع أنه جملة اسمية: (وإن أطعتموهم38

 ".180"، واليضة: (إن تضرك خيضرًا الوصضية للوالضدين) "البقضرة 121إنكضم لمشضركون) "النعضام 

 ومنه إحدى روايات الحديث: (من غشنا ليس منا)، كما ورد ذلك في الشعر: من يفعل

الحسنات ال يشكرها.. 

 ول تهمنا تأويلت بعض النحاة وأوهامهم حول حذف الفاء! وبما أن الجزم ألغي فل مبرر

 لبقضضاء شضضروط اقضضتران جضضواب الشضضرط بهضضا، ويصضضير القضضتران أو عضضدمه مرتبطضضًا باستسضضاغة

السلوب. 

 ادعضى سضيبويه أن إذا تحضل مكضان الفضضاء:كمضا يلغضضى القضول بضأن إذا تحضل مكانهضا؛ فقضضد 

 (وسضضألت الخليضضل عضضن قضضوله جلضّض وعضضّز: "وإن تصضضبهم سضضيئة بمضضا قضضّدمت أيضضديهم إذا هضضم

 يقنطون"، فقال: هذا كلم معّلق بالكلم الّول كما كانت الفاء معلقة بالكلم الول وهذا

). 39ها هنا في موضع قنطوا كما كان الجواب بالفاء في موضع الفعل) (

  ولضو كان إدخال الفضاء علضى إذا.وزعضم الخليضل أنّض إدخضال الفضاء علضى إذا قبيضحوقضال أيضضًا: (

 حسضنًا لكضان الكلم بغيضر الفضاء قبيحضًا فهضذا قضد اسضتغنى عضن الفضاء كمضا اسضتغنت الفضاء عضن

).40) (غيرها فصارت إذا هاهنا جوابًا كما صارت الفاء جوابًا

 إن إذا الفجائيضة لضم تنضب عضن الفضاء وإنمضا الفضاء حضذفت والصضل فضإذا هضم يقنطضون، قضال

 الخفش بأن إذا في الية: (إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون) "الروم

"، ليست هنا بمنزلة الفاء، فالفاء محذوفة: فإذا هم يقنطون.. 36

جواب الطلب:

 فضي النحضو التقليضدي إن حضذفت فضاء السضببية المسضبوقة بنفضي أو طلضب يجضزم المضضارع

 ل تدخن تمرض.←بعدها في جواب الطلب: ل تدخن فتمرض 

 في التحديث ضم هذا السلوب إلى الشرط، والفاء ستسمى رابطة للجواب. وأسلوب

 الشرط متحقق سواء أبقيت الفاء أم حذفت: فالفعل الول شرطي والثاني نتيجته؛ فهو

). 41بمعنى الشرط المقترن بالدوات، إل أنه يقترن بطلب (

***

- أسلوب الستفهام والجواب:6

يرتبط الستفهام والجواب بالجمل الفعلية والسمية.

أدوات الستفهام: 

). 42َمْن وما: للستفهام عن الذات أو الصفة.. ودون تحديد للعاقل أو غيره (

ماذا: كلمة واحدة دون تجزيء كما ذكر بعض النحاة. 

متى وأنى: للستفهام عن الزمان.

). 43أنى وأين: للستفهام عن المكان (
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كيف: للسؤال عن الحال.

 أي: للسضتفهام العضام ويتضضح مضدلولها مضن خلل إضضافتها: أي نضوع مضن الكتضب وجضدتها

ممتعة أكثر؟ بمعنى ما. أي ساعة ستسافر؟ بمعنى متى ستسافر. 

كم: للستفهام عن العدد أو الكميات.

 ).. وقد تتضمنان معاني أخرى إضافة إلى الستفهام44: للستفهام العام (هل والهمزة

كالتوبيخ أو التقرير أو الستنكار: أل تعرف بأن التدخين مضر؟!

 وهما تدخلن على الجملة السمية والفعلية دون أية شروط، قال الزمخشري: (الهمزة

 وهل في نحو قولك: أزيد قائم وأقام زيد، وهل عمرو خارج وهل خرج عمرو. والهمزة أعم

). 45تصرفًا في بابها من أختها تقول أزيد عندك أم عمرو، وأزيدًا ضربت وأتضرب زيدًا..) (

تحليل جمل الستفهام:

 في النحو التقليدي: من أنت؟ من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع

 مبتدأ، أو خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. ولمعرفة إعراب الجواب نوازنه بكلمات السؤال: من

  أنضا عربضي؛ فأنضا فضي الجضواب تقابضل أنضت فضي السضؤال فتأخضذ إعرابهضا.. ولكضن هضل←أنضت 

 السؤال من أنت تام المعنى؟ النحاة من جهة الصنعة النحوية يعدونه تامًا، ولكن يجب أن

 نفضرق بيضن وضضوح السضؤال وبيضن تمضام معنضى الجملضة، فالسضؤال واضضح ولكضن الجملضة غيضر

تامة، وتمامها ل يكون إل بالجواب.

إن إلغاء عمل الدوات، يتطلب تعديًل في التحليل، دون مس الصياغة:

 - مضن أنضت؟ مضن: أداة اسضتفهام "عضن الضذات"، أنضت ضضمير منفصضل مبتضدأ خضبره محضذوف

لعدم معرفته، وما أكثر حالت تصيد الخبر المحذوف! 

 - مضن حضرر بيضت المقضدس؟ مضن: أداة اسضتفهام "عضن الضذات"، حضرر فعضل مضاض، والفاعضل

 مجهضول بالنسضبة للسضائل. والجضواب الصضحيح سيسضمي الشضخص الفاعضل: صضلح الضدين

 اليوبي، وهي إجابة تامة. وإن كرر المجيضب الفعضل إنما يكرر معطى فضي صضيغة السؤال

وليس جزءًا من الجواب. 

 - مضتى الموعضد؟ مضتى: أداة اسضتفهام "عضن الزمضن"، الموعضد: مبتضدأ خضبره محضذوف لعضدم

).46معرفته (

- كيف حالك؟ كيف: أداة استفهام، وحالك مبتدأ، والخبر محذوف لعدم معرفته.. 

 - خبرية إن جاء السم بعدها مجرورًا: كم1في النحو التقليدي لها ثلث حالت:  - كم:

 - للسضتفهام إن جضاء السضم بعضدها منصضوبًا: كضم طالبضًا، فكضم للسضتفهام وطالبضًا2طضالٍب. 

 - رفع ما3تمييز. ولهجة تميم تجعل ما بعد كم منصوبًا دائمًا، بينما الحجازيون ينوعون. 

 بعد كم، قال العكبري: (وقد ترفع النكرة بعد كم في الستفهام ويكون المميز محذوفًا،

 ويقدر ما يحتمله الكلم كقولك: كم رجل جاءك أي كم مرة أو يومًا، ورجل مبتدأ وما بعده

). 47الخبر) (
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 فضضي التحضضديث تلغضضى كضضم الخبريضضة لنهضضا ل تسضضتخدم فضضي عصضضرنا، وتبقضضى كضضم أداة

للستفهام فقط، وما بعدها مبتدأ خبره محذوف.  

أدوات الجواب:

الثبات:

 ، وهضي فضي التحضديث بمعنضى واحضد، وليضس ضضروريًا التقيضد برأي)48- نعضم وأجضل وبلضى (

 النحضاة الضذين يميضزون بيضن نعضم وبلضى، قضال الضزهري: (بلضى: وهضو حضرف موضضوع ليجضاب

 الكلم المنفي أي لثباته فتختص بالنفي وتفيد إبطاله مجردًا كان النفي عن الستفهام

 نحضو: "زعضم الضذين كفضروا أن لضن يبعثضوا قضل بلضى وربضي لتبعثضن"، فبلضى هنضا أثبتضت البعضث

 المنفضي وأبطلضت النفضي. أو كضان النفضي مقرونضًا بالسضتفهام الحقيقضي نحضو: أليضس زيضد

 بقائم، فيقال بلى أي بلى هو قائم. أو التوبيخي نحو: "أم يحسبون أنا ل نسمع سرهم

 ونجضواهم بلضى"، أي بلضى نسضمع. أو التقريضري نحضو: "ألسضت بربكضم قضالوا بلضى"، أي بلضى

).49أنت ربنا. أجروا النفي مع التقريري مجرى النفي المجرد) (

في المثال أليس لؤي بقائم؟ نستطيع أن نقول نعم أو بلى.

 يدخل على الفعال والسماء.  حرف جواب وجزاء واستقبالًا:ِإذ- 

 إذا قضضال أحضضدنا لمحضضدثه سضضأزورك عنضضدما أنتهضضي مضضن عملضضي، فسضضيكون الضضرد متعضضدد

).50الساليب: إذًا سأنتظرك.. أو إذًا أنا بانتظارك.. (

النفي:

- ل: تدخل على الجملة الفعلية والسمية.

 الجملة الفعلية: ل يفهم العدو إل بلغة القوة.. ل كتب عادل وظيفته ول قرأ درسه.. قال

 أبضو القاسضم الزجضاجي: (ل نفضي للمسضتقبل والحضال وقبيضح دخولهضا علضى الماضضي لئل

 تشضبه الضدعاء أل تضرى أنضك لضو قلضت ل قضام زيضد جضرت كأنضك دعضوت عليضه. وتضزاد مضع اليميضن

 وتطضرح كقضوله تعضالى: "ل أقسضم بيضوم القيامضة". وقضد تضدخل علضى الماضضي بمعنضى لضم

).51كقوله تعالى: "فل صدق ول صلى" معناه لم يصدق ولم يصل) (

 الجملضضة السضضمية: إن كضضان السضضم نكضضرة فقضضد تكضضون ل للنفضضي المطلضضق: ل رجضضل فضضي

 )، والسضياق يحضدد52الشضارع، وهضي المسضماة ل النافيضة للجنضس فضي النحضو التقليضدي (

مدلولها حول الوحدة أو الكثرة أو النفي المطلق وليس الحركة لن ما بعدها مبتدأ. 

 وإذا كضان المبتضدأ معرفضة فهضي تنفضي وجضوده، مضع احتمضال وجضود غيضره: ل الرجضل فضي

الشارع.. 

 - لت: قضضال النحضضاة هضضي مؤلفضضة مضضن ل النافيضضة وتضضاء التضضأنيث مثضضل ثمضضة وثمضضت وربضضت.

 وللخفش رأي أنها ل تعمل شيئًا فإن وليها مرفوع فمبتدأ حذف خبره أو منصوب فمفعول

 لفعضل محضذوف. وزعضم الفضراء أن لت تسضتعمل حرفضًا جضارًا لسضماء الزمضان خاصضة مثضل مضذ

". 3ومنذ، وقد وردت قراءة بخفض حين: (فنادوا ولت حيِن مناص) "ص 
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  فضي التحضديث مضع أنهضا ل تسضتخدم فضي عصضرنا هضي أداة نفضي فقضط كمضا يقضول الضخفش

ودون تجزيء. 

- ما: أداة نفي تدخل على السم والفعل: ما سالم في البيت، ما قرأ.. 

 - لم ولما: لنفي الفعل المضارع مطلقًا وقلب معناه إلى الماضي: لم يرجع سعد، لما

يرجع سعد..

 والفرق بينهما أن الفعل مع لم يحتمل اتصال زمن النفي من الماضي حتى الحاضر أو

 النقطضاع. أمضا لمضا فنفضي الفعضل معهضا مسضتمر حضتى الحاضضر ويمكضن تحققضه. كمضا أن لضم

يمكن اقترانها بالشرط: إن لم، أما لما فل تقترن.

 - لن: تدخل على الفعل الحاضر لنفي المستقبل مطلقًا: لن يتحرر وطننا إل بالسلح

وبالتضحية والفداء. 

 - ليضس: السضياق يحضدد مضدلول نفيهضا الزمنضي أو المطلضق: ليسضت فلسضطين للصضهاينة

المستعمرين.

وقد ورد في التراث نفي الفعل بليس: ليس يقوم زيد!

 وفي التحديث تستخدم كل في النفي المطلق دونما تحديد للزجر أو - كل: أداة نفي.

). 53غيره فالسياق هو الذي يحدد مدلول ذلك (

***

- أسلوب الموازنة:7

 فضي النحضو التقليضدي يسضتخدم اسضم التفضضيل للموازنضة بيضن طرفيضن أحدهما زاد أو نقضص

 ). قضال الصضبان فضي حاشضيته علضى شضرح الشضموني لللفيضة:54عضن الضخر فضي أمضر مضا (

 (اسضم التفضضيل: وأولضى منهمضا التعضبير باسضم الزيضادة ولكضن المضراد بالفضضل الزيضادة مطلقضًا

في كمال أو نقص). 

صوغ الموازنة:

 ):55تصضاغ مضن الفعضل الثلثضي علضى وزن أفعضل ومضؤنثه ُفْعلضى (- الصضياغة المباشضرة: 1

 أكبر، كبرى. ومقياس الشتقاق المباشر هو الستساغة والسلسة والوضوح وصلحية

الفعل للموازنة: باسل أكبر من أخته. 

  تصضاغ الموازنضة بطريقضة غيضرالصضياغة المباشضرة- الصضياغة غيضر المباشضرة: إن لضم تصضح 2

 مباشضرة باستخدام اسضم تفضضيل يصضلح للموازنضة كأكثر أو أفضضل.. ثضم نأتي بمصدر الفعضل

المراد الموازنة منه: خالد أكثر اجتهادًا من سعيد..

استخدام الموازنة:

 اسضم التفضضيل قضد يكضون مجضردًا مضن أل والضضافة، أو محلضى بضأل، أو مضضافًا إلضى نكضرة أو

معرفة:
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 - اسم التفضيل نكرة: في هذه الحالة يبقى اسم التفضيل بصيغة المذكر وتذكر بعده1

أداة الجر من ثم المفضل عليه: خالد أكبر من عصام، سناء أصغر من أمل.

 - اسضم التفضضيل معضرف بضأل: فضي هضذه الحالضة يحضذف المفضضل عليضه لوضضوحه ويكضون2

 المفضضل مطلقضًا ويطضابق صضاحبه فضي التضذكير والتضأنيث: سضعيد هضو الضكبر، وسضناء هضي

 الكبرى. واسضم التفضضيل هنا يبقضى بصيغة المفضرد ول يطابق صاحبه في التثنية والجمضع

 كمضا ذكضر النحضاة: فل نقضول سضعيد وخالضد همضا السضرعان، وإنمضا نقضول: سضعيد وخالضد همضا

السرع.. 

 - اسم التفضيل مضاف لما بعده: أ- إضافته إلى النكرة: تحذف أداة الجر ويبقى بصيغة3

واحدة هي أفعل ول يطابق ما بعده: خالد أسرع متسابٍق، هما أفضل متسابقين..

 ب- إضافته إلى المعرفة: كذلك هنا تحذف أداة الجر ويبقى بصيغة واحدة هي أفعل ول

 يطابق ما بعده خلفًا لجواز المطابقة التي وردت في النحو التقليدي، قال ابن عقيل في

 شضرحه لللفيضة: (ول يتعيضن السضتعماُل الضول، خلفضًا لبضن السضراج، وقضد ورد السضتعمالن

 فضي القضرآن، فمضن اسضتعماله غيضر مطضابٍق قضولُه تعضالى: "ولتجضدّنُهْم أْحَرصَض الّناضس علضى

 "، ومن استعماله مطابقًا قوُله تعالى: "وكذلك َجَعْلَنا في كّل قريٍة أكابر96َحياٍة" "البقرة 

 ". وقد اجتمع الستعمالن في قوله صلى ال عليه وسلم: "أل123ُمْجِرِميها" "النعام 

اِزل يضوم القيامضة: أحاسِضُنُكْم أخلقضًا، المُوّطئون  أخْبرُكْم بضأحّبُكْم إليّ، وَأْقَربُكمْض ِمّنيض َمَن

).56أكنافًا، اّلِذين يألُفون وُيْؤلُفون") (

فالكتفاء بصيغة واحدة معممة تسهل المر: هؤلء أفضل المتسابقين.

ملحظات: 

 وردت السضماء خيضر وشضر وحبّض وقضال النحضاة أصضلها أخيضر وأشضر وأحضب، ولكضن لكضثرة- 1

 السضتخدام أسضقطت العضرب الهمضزة. وهضذا التعليضل كغيضره مضن التعليلت الواهيضة. فتلضك

الكلمات صيغ أخرى تستخدم في الموازنة. 

). 57- يلغى عمل اسم التفضيل (2

 - يمكن أن ترد صيغة التفضيل ول يقصد بها الموازنة كما يقول الشموني في شرحه3

 لللفيضة: (يضرد أفعضل التفضضيل عاريضًا عضن معنضى التفضضيل نحضو: "ربكضم أعلضم بكضم" "السضراء

". وقوله:27"، "وهو أهون عليه" "الروم 54

إّن اّلِذي َسَمَك الّسَماَء َبَنى َلَنا    َبْيَتًا َدَعاِئُمُه َأَعّز َوَأْطَوُل.

وقاسه المبرد).

***

- أسلوب الحصر/ القصر:8

وله أربعة أشكال:

- الستثناء المفرغ: 1
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  قضال مجمضع اللغضة العربيضة فضيليضس اسضتثناء حقيقيضًا، ووهضو أسضلوب مضن أسضاليب الحصضر

 . في المثال ما قرأت إلمصر: (وأما الستثناء المفرغ فهو في الحقيقة قصر ل استثناء)

 كتابضًا: إل أداة اسضتثناء مفضرغ/ ملغضاة أو أداة حصضر، ومضا بعضد إل يعضرب بحسضب مضا قبلهضا..

 ←ولتسهيل إعراب ما بعد إل نتخيل أن أداة النفي وإل غير موجودتين: ما قرأت إل كتابًا 

قرأت كتابًا: مفعول به.

:)58(- ل سيما 2

 )، وفضي الجملضة:59ل سضيما كلهضا أداة تضدل علضى التخصضيص بمعنضى خاصضة أو خصوصضًا (

 أحب العلم ل سيما الفيزياء، أو أحب العلم ول سيما الفيزياء، تساوي أحب العلم خاصة

 أو "وبخاصة، أو خصوصًا" الفيزياَء. وما بعدها مفعول به حركته الفتحة. وإن سبقتها الواو:

ول سيما، ستبقى كلها صيغة واحدة للحصر.

- إّنما:3

 "، (أّنمضا28تفيضد الحصضر كمضا فضي اليضات: (إّنمضا يخشضى الَ مضن عبضاده العلمضاُء) "فضاطر 

"..108إلهكم إله واحد) "النبياء 

 - الختصاص:4

 )، والمخصضضوص يجضضب أن يكضضون معرفضضة لضضنه60الختصضضاص يكضضون بعضضد ضضضمير المتكلضضم (

 سيوضضح غمضوض الضضمير المبهضم، جضاء فضي حاشضية الخضضري: (قصضر حكضم أسضند لضضمير

على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده معمول لخّص محذوفًا وجوبًا).

 نحن – العربَُ– نعتز بلغتنا العربية: العرب في النحو التقليدي منصوب على الختصاص

 أي مفعضول بضه لفعضل محضذوف تقضديره أخضص، أعنضي.. ولكضن فضي التحضديث كلمضة العضرب

 مرفوعضة ونعربهضا بضدًل مضن الضضمير، وهضذا الضعراب معقضول أكضثر؛ لضن الضضمير مبهضم فيضأتي

السم الظاهر ليوضح غموضه وهذه هي مهمة البدل، ول يختل مدلول الختصاص! 

***

- أسلوب المغايرة:9

 فضي النحضو التقليضدي ثلث أدوات بوبهضا النحضاة فضي عطضف النسضق وهضي: ل ولكضن وبضل.

 وهي تقع بين نقيضين، لذلك تم تصنيفها ضمن أسلوب المغايرة. فالعطف عندما يكون

 متناقضضًا بيضن المعطضوف والمعطضوف عليضه ليضس عطفضًا فضي الحقيقضة، إنمضا هضو أسضلوب فضي

المغايرة بين طرفين ما بين إثبات لحدهما ونفي للخر.

ل:

 أداة نفضي، وهي تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها: جاء سعيد ل خالد. فهنضا ل يمكضن أن

 نعطضف خالضدًا علضى سضعيد لضن الفعضل غيضر مشضترك بينهمضا فضالمجيء خضاص بسضعيد ول

 يشضاركه خالضد فيضه. وهضو لضه فعلضه المنفضي ضضمن جملضة حضذفت بلغيضًا لفهضم السضياق،
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 والصضل يمكضن أن تكضون لضه صضيغ متعضددة منهضا: جضاء سضعيد ولضم يجضئ خالضد، أو خالضد لضم

يجئ.. لذلك خالد مسند وهو جزء من بنية جملة دللتها المحذوفة واضحة!

 لكن:

 أداة اسضتدراك. وفضي النحضو التقليضدي اشضترط النحضاة للعطضف بلكضن أن يسضبقها نفضي أو

 نهضي وأن يكضون المعطضوف مفضردًا. إل أن العطضف بهضا قليضل، وقضد اسضتنكر الكوفيضون العطضف

 بها، لذلك ألغيت من قسم العطف لما تحمله من مغايرة، ومدلولها عكس مدلول ل: ما

جاء سعيد لكن خالد، "جاء".. فما قبل لكن لم يتحقق، وما بعدها تحقق.

:)61(بل 

 رفضض الخضوارزمي أن تكضون مضن حضروف العطضف. وهضي أداة تفيضد الضضراب عمضا قبلهضا وهضو

 العضدول عضن الضمر إلضى آخضر، فهضي تنفضي مضا قبلهضا وتثبضت الحكضم لمضا بعضدها مثضل لكضن: مضا

جاء سعيد بل خالد، "جاء".. 

 فضإن لضم تسضبق بنفضي: خضذ الكتضاب بضل الضدفتر، فل تفيضد المغضايرة وتشضبه بضدل الغلضط

الشفوي، الذي يصحح في الكتابة مباشرة..

وقد تسبق بل النافية كقول الشاعر: وجهك البدر ل بل الشمس..

***

- أسلوب القسم:10

أدوات القسم: الواو والباء، والتاء وهي أقل استخدامًا.

 وهذه الدوات تجر السم بعدها. وفي النحو التقليدي يعلق الجار والمجرور بفعل قسم

 محذوف، وفي التحديث ألغي التعليق ولكن بقي الحذف البلغي ففي أسلوب القسم

 نقول بأن فعل القسم محذوف بلغيًا لدللة أداة القسم عليه، قال الزمخشري: (تخفيف

 القسم: ولكثرة القسم في كلمهم أكثروا التصرف فيه وتوخوا ضروبًا من التخفيف ومن

ذلك حذف الفعل في بال والخبر في لعمرك وأخواته والمعنى لعمرك ما أقسم به..) (

62 .(

 ): وال ضكرامضة الضوطن هضي كرامضة النسضان..63ويضدخل القسضم علضى الجملضة بنوعيهضا (

 ) العضداء الصضهاينة حضتى تحريضر فلسضطين كلهضا. وتلضك اللم واقعضة فضي64وال ضلنقاتضل (

جواب القسم، وجملة لنقاتل جواب القسم.

 قضضال ابضضن جنضضي: (والحضضروف الضضتي يجضضاب بهضضا القسضضم أربعضضة وهضضي إن واللم وكلهمضضا

 لليجاب، وما ول وكلهما للنفي. تقول وال إنك قائم ووال لتقومن ووال لقد قام ووال

 لزيد أفضل من عمرو. وتقول وال ما قام ووال ل يقوم. وربما حذفت ل وهي مرادة، قال

امرؤ القيس:

فقلت يمين ال أبرح قاعدًا ولو     قطعوا رأسي لديك وأوصالي.
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 أي ل أبرح قاعدًا. وقد عقدت العرب جملة القسم من المبتدأ والخبر كما عقدتهما من

 الفعل والفاعل فقالت: لعمرك لقومن وليمن ال لذهبن، فعمرك مرفوع بالبتداء وخبره

 محضذوف والتقضدير لعمضرك مضا أحلضف بضه. وقولضك لضقومن جضواب القسضم وليضس بخضبر المبتضدأ

). 65ولكن صار طول الكلم بجواب القسم عوضًا من خبر المبتدأ..) (

***

- أساليب أخرى:11

- أسلوب الستفتاح:1

 هنضاك أدوات عديضدة تكضون لهضا الصضدارة فضي الجملضة كضأدوات الشضرط والسضتفهام.. لكضن

 هنضاك أدوات لسضتفتاح الكلم والتنضبيه مثضل: أمضا، أل.. وقضد تكضون للحضض برفضق وهضو مضا

 يسمى في النحو التقليدي بالعرض، وتضاف إليها لو بهذا المعنى: لو تقرأ لنا شيئًا من

شعر المعرّي.

أسلوب الحض: -2

 هل، أّل وأل، لومضا، لضول: إن دخلضت علضى الفعضل الحاضضر فهضي للحضض، وإن دخلضت علضى

الفعل الماضي فهي للتوبيخ.  

- أسلوب الكناية:3

 وتعامل ككلمة واحدة وليست مركبة من  اسم مبهم كناية عن عدد أو غير ذلك.كذا:

 كلمضتين كمضا يقضول بعضض النحضاة. وتعضرب بحسضب موقعهضا مضن الكلم، وتمييزهضا مجضرور

). 66بالضافة بناء على رأي الكوفيين: رأيت كذا عصفور في الحديقة (

 "آل )َوَكَأّين ّمن ّنِبّي تشبهان كذا في دللتها ويأتي بعدها جار ومجرور: (كائن:كأين و

". 145عمران 

  يكنضى عضن الحضديث أيضضًا بَكيضت وِكيضت وَذيضت وِذيضت، ولضم تبضق تلضك الكنايضاتملحظية:

شائعة في عصرنا.

- أسلوب التحذير والغراء:4

 هنضضاك أسضضاليب كضضثيرة تعضضبر عنهمضضا، لكضضن فضضي الضضتراث يوجضضد أسضضلوبان قضضديمان قلمضضا

نستخدمهما في عصرنا، ويمكن تحديث السلوبين بشيء من التعديل. 

 التحذير:

تنبيه المخاطب لمر مكروه بإحدى الطريقتين التاليتين:

 - باسضتخدام التكريضر اللفظضي:2- باسضتخدام ضضمائر النصضب المنفصضلة: إيضاك والكضذَب. 1

العدَو العدَو.

 قال النحاة إن إياك ضمير في محل نصب على التحذير والواو للعطف أو المعية.. وهناك

 رأي ذكضره الخضضري فضي حاشضيته علضى شضرح ابضن عقيضل لللفيضة، وهضو أن تكضون إيضاك

منصوبة على التشبيه بالمفعول به!
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 فضي التحضديث إيضاك فعضل جامضد بمعنضى احضذر كمضا ذكضر فضي المنهضج، والكضذب مفعضول بضه،

وتحذف الواو: إياك الكذَب.. 

 وبالنسبة للتكرير الناَر الناَر: في النحو التقليدي النار الولى منصوبة على التحذير بفعل

تقديره احذر، اجتنب.. والنار الثانية توكيد للولى.

 وفي لهجتنا المحكية والفصحى نذكر الفعل حتى ل نضطر للتقدير: احذر الناَر.. ويمكن

تكرار الكلمة للتوكيد: احذر الناَر الناَر.

 ومن لم يرد ذكر الفعل يعرب النار مفعوًل به لفعل محذوف تقديره احذر، ول يقول اسم

منصوب على التحذير.

 أما القول: نفَسك والشَر؛ فهو أسلوب غير مستساغ والواو ل معنى لها كما في إياك

والكذب. والفضل القول: احذر الشر، تجنب الشر، احذر من الشر..

الغراء:

 تنبيه المخاطب لمر محمود: النضاَل النضاَل.. في النحو التقليدي الكلمة الولى مفعول

به لفعل الغراء المحذوف والثانية للتوكيد. 

 وهنا أيضًا إن ذكر الفعل يريحنا من خصوصية هذه القاعدة. أو نقول: النضال مفعول به

لفعل محذوف تقديره الزم.. ول نقول اسم منصوب على الغراء. 

***
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هوامش الفصل السابع

 ) اختلضف النحضاة فضي فعليضة أو اسضمية أفعضل التعجضب، قضال الشضموني فضي شضرحه1(

 لللفية: (واختلفوا في أفعل: فقال البصريون والكسائي فعل للزومه مع ياء المتكلم نون

 الوقاية نحو ما أفقرني إلى رحمة ال، ففتحته بناء كالفتحة في زيد ضرب عمرًا وما بعده

ًا َشَدّن َح ِغْزلَن ا ُأَمْيِل ا َم  مفعول به. وقال بقية الكوفيين اسم لمجيئه مصغرًا في قوله: َي

َلَنا..). والقضية ليست جوهرية فل مانع من عده فعًل جامدًا.

 ) حذفت صضيغة "أفعلْض بِه": "أجمضل بالسضماء"، لنها تعتمد علضى التقدير غير المقنضع:2(

فهي عند بعض النحاة فعل ماض جاء على صورة المر للتعجب.. 

 ولنقرأ التحليل المتكلف الذي يقوله الصبان في حاشيته: (فمعنى أحسن بزيد اجعل يا

مخاطب زيدًا حسنًا أي صفه بالحسن كيف شئت)!

 وعنضد نحضاة آخريضن هضي فعضل أمضر حقيقضي، قضال الشضموني فضي شضرحه لللفيضة: (وقضال

 الفضراء والزجضاج والزمخشضري وابنضا كيسضان وخضروف لفظضه ومعنضاه الضمر وفيضه ضضمير والبضاء

  - ص1للتعدية). وقال أبو البقاء العكبري في كتابه "اللباب في علل البناء والعراب" - ج 

: (وحكي عن الزجاج أنه أمر حقيقة).203

 فضضأجمْل بالسضضماِء: أجمضضل فعضضل أمضضر حقيقضضي، بالسضضماء جضضار ومجضضرور. وهضضذا الضضعراب

 المنطقضي والسضهل ل يخضرج عضن الضعراب العضام. ونحضن ل نضدري التعجضب مضن غيضره إل مضن

 خلل السضياق فهضو الضذي يحضدد التعجضب إضضافة إلضى إشضارة التعجضب، لضذلك ألغيضت هضذه

الصيغة وبقيت صيغة ما أفعله.

 ) اختلف النحاة حول ما التعجبية، قال الشموني في شرحه لللفية: (فقال سيبويه3(

 هضي نكضرة تامضة بمعنضى شضيء. وابتضدئ بهضا لتضضمنها معنضى التعجضب ومضا بعضدها خضبر

 فموضعه رفع. وقال الفراء وابن درستويه هي استفهامية ونقله في شرح التسهيل عن

 الكوفيين. وقال الخفش هي معرفة ناقصة بمعنى الذي وما بعدها صلة فل موضع له،

 أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة فمحله رفع. وعلى هذين فالخبر محذوف وجوبًا أي شيء

عظيم).

 ) الشروط التي وضعتها المدرسة البصرية لصوغ التعجب ورد ما ينقضها في اللهجات4(

العربية، وما تبنته المدرسة الكوفية: 

 علضىمنضه  المشضبهة ةصضفليسضت ال ،ثلثضيشضروط البصضرية أن يصضاغ التعجضب مضن فعضل 

  قابضل للتفضاوت (المفاضضلة)، مثبضت غيضر،متصضرف،  مبنضي للمعلضوم،تضام فعلء، وزن أفعضل

..منفي

وما جاء خلف تلك الشروط:

- اشتقاق التعجب من السم الجامد مثل: ما أحجر قلبه، ما أنمره، ما أرجله.. 1
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 - اشتقاق التعجب من الفعل فوق الثلثي: ما أعطاه للفقير، ما أتقاه، ما أصوبه. وقد2

 ذكر الخفش الوسط تلميذ سيبويه أن صيغة التعجب ممكنة من المزيد: ما أخطأه، ما

 أتقنضه.. وقضال الشضموني فضي شضرحه لللفيضة حضول صضوغه مضن فضوق الثلثضي: (مضن فضوق

الثلثي: فقيل يجوز مطلقًا، وقيل يمتنع مطلقًا: وما أخصره لنه من اختصر).

  فعلء، وهضو يضدلعلضى وزن أفعضلمنضه  المشضبهة ةصضف- اشضتقاق التعجضب مضن فعضل، ال3

 علضى لضون أو عيضب أو حليضة، يقضول أبضو البركضات النبضاري فضي كتضابه "النصضاف فضي مسضائل

 : (مسضألة القضول فضي جضواز التعجضب مضن البيضاض والسضواد دون148 - ص 1الخلف" - ج 

 غيرهما من اللوان: ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يستعمل ما أفعله في التعجب من

 البيضاض والسضواد خاصضة مضن بيضن سضائر الضلوان نحضو أن تقضول هضذا الثضوب مضا أبيضضه وهضذا

 الشضضعر مضضا أسضضوده. وذهضضب البصضضريون إلضضى أن ذلضضك ل يجضضوز فيهمضضا كغيرهمضضا مضضن سضضائر

اللوان).

 فالمدرسضة الكوفيضة وعلضضى رأسضضها الكسضضائي والفضراء تجيضز: مضا أحمضضره، مضا أعضضوره، مضا

أحمقه، ما أرعنه..

- اشتقاق التعجب من الفعل الناقص: ما أكون عبد ال قائمًا. 4

- اشتقاق التعجب من الفعل المجهول: ما أزهاه، من ُزهي في المجهول. 5

- اشتقاق التعجب من الفعل الجامد: ما أعساه، من عسى. 6

 - اشتقاق التعجب من فعل غير قابل للتفاوت: ما أعظم ال وما أقدره، فصفات ال ل7

تقبل الكثرة، ما أموت قلبه..

 ) اختلف النحاة في فعلية أو اسمية المدح والذم، فقد قال الفراء نعم وبئس اسمان5(

 لدخول حرف الجر عليهما: "وال ما هي بنعم الولد"، والضافة: "بنعم طيٍر.."، والنداء: "يا

نعم المولى"..

 قضال الصضبان فضي حاشضيته علضى شضرح الشضموني لللفيضة: (وفضي الفارضضي مضن قضال

 باسضمية نعضم وبئس أعربهمضا مبتضدأ ومضا بعضدهما خضبر ويجضوز العكضس حكضاه أبضو حيضان فضي

شرح هذا الكتاب).

 وهناك من قال باسمية حبذا: (وذهب المبرد في المقتضب، وابن السراج في الصول،

 وابن هشام الّلْخمّي - واختاره ابن عصفور- إلى أن حّبذا اسٌم، وهو مبتدأ، والمخصوص

خبره، أو َخَبٌر مقدم، والمخصوص مبتدأ مؤخر، فركبت َحّب مع ذا وجعلتا اسمًا واحدًا).

 إن الكوفيين عّدوا نعم وبئس اسمين بينما البصريون عدوهما فعلين. وقد تم تبني رأي

البصريين.

 :199 - ص 2) نعضم صضيغة واحضدة ويلغضى تأنيثهضا، وقضد قضال سضيبويه فضي "الكتضاب" – ج 6(

  وإن شضئت قلضت: نعمَض المضرأُة كمضا،واعلضم أن نعمَض تضؤّنث وتضذّكر وذلضك قولضك: نعمتِض المضرأُة(

).والحذُف في نعمت أكثر قالوا ذهَب المرأة.
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.114) أبو البركات النباري: أسرار العربية - ص 7(

 ) المخصوص بالمدح أو الذم له عند النحاة إعرابات أخرى كمبتدأ وما قبله خبر أو خبر8(

 لمبتضضدأ محضضذوف، لكضضن البضضدل هضضو الصضضح لضضن المخصضضوص تكضضرار للفاعضضل ليزيضضده وضضضوحًا

وتخصيصًا، فهو انتقال من التعميم إلى التخصيص.

.31 – ص 3) السيوطي: همع الهوامع - ج 9(

 ) يعضرب المخصضوص بضدًل كمضا فضي أسضلوب نعضم، وهضو السضلم والسضهل وإن رفضضه10(

بعض النحاة. 

) وهناك شروط أخرى وهي نفسها شروط التعجب عند فريق من النحاة.11(

يا، هيا.."، ومن النحاة من أوصلها إلى ثمانيضة.12(  ) هناك عدة أدوات نداء: "أ، أي، آ، أ

 وقد قسموها لنداء القريب والمتوسط والبعيد، وقد ذهب المبرد إلى أن أيا وهيا للبعيد،

 وأْي والهمزة للقريب، ويا للقريب والبعيد.. وهذا التقسيم يمكن الستغناء عنه فتلك أمور

 نسبية ول تحد. كما أن تلضك الضدوات ل نسضتخدمها فضي حياتنا المعاصضرة. لذا الكتفاء بيا

هو المناسب، والتي يمكن حذفها إن لم يقع التباس.

  – ص2) نستطيع القول يا ال، لنها كلمة واحدة، قال سيبويه في "الكتاب" – ج 13(

 واعلضم أنضه ل يجضوز لضك أن تنضادي اسضمًا فيضه الضلف واللم البتضة إل أنهضم قضد قالوا: يضا: (206

ر لنضا وذلضك مضن قبضل أنضه اسضٌم يلزمضه الضلف واللم ل يفارقضانه   وكضثر فضي كلمهضم،ال ضاغِف

). فصار كأن اللف واللم فيه بمنزلة اللف واللم التي من نفس الحروف

 ) أي يلغى العراب التقليدي: أيها منادى مبني على الضم في محل نصب والهاء14(

 للتنبيه. إن النحاة على الرغم من أنهم قالوا بأن أيها وسيلة لنداء المعرف بأل وإذ بهم

 يحولونهضا مضن وسضيلة إلضى جعلهضا هضي المنضادى الحقيقضي، والسضم المعضرف بضأل وهضو

 المنضضادى الحقيقضضي غيضضب مضضن النضضداء المباشضضر وصضضار بضضدًل أو صضضفة بحسضضب الجمضضود

والشتقاق! 

 ) اختلف النحاة في أصل حركة ياء المتكلم أهي السكون أو الفتح.. وهذه ليست15(

بمشكلة فالسكون هو الصل والحركة للوصل.

 ) قال بعض النحاة التاء عوض عن ياء الضافة في: يا أبت ويا أمت، وهذا تعليل غير16(

صحيح فتلك لهجة.

) راجع بحث المنهج.17(

 ) ألغيضت أنضواع المنضادى كمضا ذكضر فضي المنهضج؛ فضالنكرة المقصضودة وغيضر المقصضودة ل18(

 معنضى لهمضا لضن المنضادى مقصضود دائمضًا عنضد المنضادي وإن كضان نكضرة. كمضا ألغضي الشضبيه

بالمضاف وهو معمول المشتق، لن المشتقات تضاف إلى معمولها في التحديث.

 ) مضن النحضاة مضن قضال عضن جهضل هضي معربضة عضن العبريضة، لضنه ل يعضرف بضأن العبريضة19(

مسروقة من الرامية/ السريانية، وهي مثل آمين. 
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 لقضد ادعضى النحضاة بضأن الصضل يضا ال ضولكضثرة السضتخدام حلضت الميضم بضدًل مضن يضاء النضداء

 وقالالمحذوفة، وهم يكررون بذلك ادعاء سيبويه المستند إلى أستاذه الخليل الُمقّول: (

  فهي ها هنا فيما زعم الخليل،الخليل رحمه ال: اللهم نداٌء والميُم ها هنا بدٌل من يا

 رحمضه ال ضآخضَر الكلمضة بمنزلضة يضا فضي أولهضا إل أن الميضم هضا هنضا فضي الكلمضة كمضا أن نضون

  – ص1). وقال أيضًا في (ج 206 – ص 1) (الكتاب: ج المسلمين في الكلمة ُبنيت عليها

)!وقولهم اللهم حذفوا "يا" وألحقوا الميم عوضًا): (8

 فهل هذا صحيح، ومن الذي كان حاضرًا خلل عملية البدال؟! فكلمة اللهم من صلب

العربية، وليست الميم بدًل من أداة النداء.

.93 - ص 1) سيبويه: الكتاب – ج 20(

 ) هناك أساليب أخرى حذفت مثل أسلوب الستغاثة والندبة: يا للقوياء للضعفاء..21(

 فهضذا السضلوب لضم نعضد نسضتخدمه والضقرب للمنطضق أن يكضون الضعراب جضارًا ومجضرورًا ول

 يهمنا التعليق ول العامل، فما معنى أن نقول منادى مجرور لفظًا في محل نصب.. وأيضًا

في التعجب مثل: يا للمصيبة، فهما جار ومجرور.

كما أن أسلوب الندبة مثل وامعتصماه ل يستخدم في عصرنا إل في مجال السخرية!

) يقول النحاة المستثنى مفعول به لفعل محذوف تقديره أستثني أو ما يشبهه!22(

) قسم النحاة الستثناء إلى:23(

- تام مثبت: عاد المقاومون سالمين إل مقاومًا.1

- تام منفي: ما عاد المقاومون إل مقاومًا أو مقاوم.2

 - نضاقص منفضي: مضا عضاد إل مقضاوم: وهضذا ليضس مضن السضتثناء إنمضا أسضلوب الحصضر، وقضد3

سماه النحاة الستثناء المفرغ، لذلك يضم إلى أسلوب الحصر.

 فضي الحالضة الضولى قضالوا مضا بعضد إل منصضوب علضى السضتثناء، وفضي الحالضة الثانيضة أجضازوا

 حضالتين النصضب أو الرفضع علضى البدليضة. وهنضاك رأي لمجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر بإلغضاء

 البدليضة وإبقضاء النصضب فقضط. وهضذا الضرأي يجعضل حركضة السضتثناء واحضدة وهضي النصضب فضي

  -2الحالتين. وقد قال ابن هشام في كتابه "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" – ج 

: (والنصب عربي جيد). 258ص 

.187) أبو البركات النباري: أسرار العربية - ص 24(

 : (أن98 - ص 1) قال ابن هشام في كتابه "مغني اللبيب عن كتب العاريب" - ج 25(

 تكضون "إل" للسضتثناء نحضو: "فشضربوا منضه إل قليًل"، وانتصضاب مضا بعضدها فضي هضذه اليضة

 ونحوها بها على الصحيح، ونحو: "ما فعلوه إل قليل منهم"، وارتفاع ما بعدها في هذه

 الية ونحوها على أنه بدل بعض من كل عند البصريين ويبعده أنه ل ضمير معه في نحو

 مضا جضاءني أحضد إل زيضد كمضا فضي نحضو أكلضت الرغيضف ثلثضه، وأنضه مخضالف للمبضدل منضه فضي

 النفي واليجاب، وعلى أنه معطوف على المستثنى منه وإل حرف عطف عند الكوفيين
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 وهضي بمنزلضة ل العاطفة فضي أن ما بعدها مخالف لما قبلهضا، لكضن ذاك منفضي بعد إيجاب

 وهضذا مضوجب بعضد نفضي ورد بقضولهم مضا قضام إل زيضد، وليضس شضيء مضن أحضرف العطضف يلضي

العامل وقد يجاب بأنه ليس تاليها في التقدير إذ الصل ما قام أحد إل زيد). 

 ) المشضهور عند النحاة أن حاشا حرف جضّر، وقد قال سيبويه حاشا حضرف بمنزلضة ل26(

 ). ولكضن ذهضب الضخفش والجرميّض والمضازنّي والمضبّرد.. إلضى أنهضا349 – ص 2(الكتضاب – ج 

 مثضل خل تسضتعمل فعًل فتنصضب مضا بعضدها، وحرفضًا فتجضر مضا بعضدها، فتقضول: "قضام القضْوُم

َحاَشا َزْيدًا، َوَحاَشا َزْيٍد".

 ، أن الفارسي قال: هي206 – ص 2كما ذكر السيوطي في كتابه "همع الهوامع" - ج 

منصوبة على الحال وفيها معنى الستثناء!

 ) قسضم النحضاة أدوات الشضرط إلضى جازمضة وغيضر جازمضة وبمضا أن عمضل الضدوات ألغضي27(

 فقد تم دمجهما معًا. كما أن هناك أدوات تتضمن الشرط مثل حين وعندما: حين تمطر

 السماء يعم الخير، عندما تزورني أكرمك.. ولكن النحاة استبعدوهما لنهم ربطوا الشرط

بأدوات محددة. 

.66) ابن هشام: رسالة المباحث المرضية المتعلقة بض (من) الشرطية - ص 28(

 ، ونسضميها أداة شضرطية للنفضي، دونإّل) تضدخل ل النافيضة علضى إن فتضدغم وتصضير 29(

تجزيء. 

 وفضي التحضديث ل تضأتي إن زائدة ول توجضد أدوات زائدة، ويبقضى للنضص القضديم وقواعضده

 مكانتهمضا إل مضا يمكضن أن تكضون فيضه آراء أخضرى. فضإن عنضد النحضاة زائدة بعضد مضا النافيضة كمضا

 ..ما إن أتيت بشيء أنت تكرههفي قول الشاعر: 

 ولكضن فضي التحضديث تبقضى تسضميتها أداة شضرط، سضواء أتحقضق الشضرط ظضاهرًا أم ضضمنيًا.

 "، أن "إنْض ولضو" فضي تركيضب211عضّد د. شضوقي ضضيف فضي كتضابه "تجديضد النحضو - ص وقضد 

 مثضل: "افعضل الخيضر وإن لضم يقضّدر لضك"، و"أحضب النضاس ولضو آذوك"، أداتضي وصضل ل تحتاجضان

إلى جواب؛ لنهما خرجتا عن شرطيتهما. وهو رأي غير صحيح فالشرط موجود ضمنيًا. 

 بعضض النحضاة عضدها ظرفضًا كضالمبرد وابضن السضراج والفارسضي وجعلضوا جزمهضا قليًل) 30(

للضرورة.

) أّنى تكون للمكان أو الزمان.31(

  نحضاة البصضرة ل يجزمضون بهضا، ويجعلونهضا مثضل إذا فضي َأنهضا ل تجضزم إل فضي الضضرورة)32(

".60 – ص 3، وقال سيبويه فيها شرط ولكن ل تجزم "الكتاب - ج الشعرية

 ) ذكضر النحضاة أن الجضواب يمكضن أن يضأتي جملضة اسضمية مقترنضة بالفضاء كمضا فضي اليضة33(

 "، أو جملضة اسضمية مقترنضة32القرآنيضة: (فلمضا نجضاهم إلضى الضبر فمنهضم مقتصضد..) "لقمضان 

 "، أو فعًل حاضضرًا:64بضإذا الفجائيضة: (فلمضا نجضاهم إلضى الضبر إذا هضم يشضركون) "العنكبضوت 

".74(فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، يجادلنا..) "هود 

270

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 والصح عد الجواب محذوفًا بلغيًا؛ ففي اليتين الولى والثانية فلما نجاهم.. هدأوا أو

اطمأنوا.. والجملة بعدها استئنافية. 

 وفضي اليضة الثالثضة الجضواب المحضذوف اطمضأن.. ومضن النحضاة مضن عضد الجضواب جضاءته والضواو

زائدة، والزيادة مرفوضة فالجواب محذوف بلغيًا.

 ) قال سيبويه إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وفي النحو التقليدي يسميها34(

 بعضض النحضاة أداة امتنضاع لمتنضاع، ولكضن ليضس ضضروريًا امتنضاع الشضرط أن يضؤدي إلضى امتنضاع

 الجضواب ففضي قولنضا: لضو قضرأت كتضاب سضيبويه لفهمضت النحضو، ل يعنضي أن الفهضم محصضور

 بكتاب سيبويه إذ يمكن فهضم النحضو بأي كتاب آخضر فضي النحضو، فالسياق يحدد الشضرط أو

 غيره. فتسمية بعض النحاة لها بأداة امتناع لمتناع ليس صحيحًا. قال ابن هشام في

 : (وهذا هو القول الجاري على ألسنة339كتابه "مغني اللبيب عن كتب العاريب" - ص 

 المعربيضن ونضص عليضه جماعضة مضن النحضويين وهضو باطضل بمواضضع كضثيرة منهضا قضوله تعضالى:

 "ولضو أننضا نزلنضا إليهضم الملئكضة وكلمهضم المضوتى وحشضرنا عليهضم كضل شضيء قبًل مضا كضانوا

 ليؤمنضوا"، "ولضو أن مضا فضي الضرض مضن شضجرة أقلم والبحضر يمضده مضن بعضده سضبعة أبحضر مضا

 نفضدت كلمضات ال"ض، وقضول عمضر رضضي ال ضعنضه: "نعضم العبضد صضهيب لضو لضم يخضف ال ضلضم

 يعصضه"، وبيضانه أن كضل شضيء امتنضع ثبضت نقيضضه فضإذا امتنضع مضا قضام ثبضت قضام وبضالعكس،

 وعلى هذا فيلزم على هذا القول في الية الولى ثبوت إيمانهم مع عدم نزول الملئكة

 وتكليضم المضوتى لهضم وحشضر كل شيء عليهضم، وفضي الثانيضة نفضاد الكلمات مضع عدم كون

 كضل مضا فضي الضرض مضن شضجرة أقلمضًا تكتضب الكلمضات وكضون البحضر الضعظم بمنزلضة الضدواة

 وكضون السضبعة الضبحر مملضوءة مضدادًا وهضي تمضد ذلضك البحضر ويلضزم فضي الضثر ثبضوت المعصضية

مع ثبوت الخوف وكل ذلك عكس المراد). 

.  653) ابن هشام: مغني اللبيب عن كتب العاريب - ص 35(

 ) إذا جاء بعد الداة ما يستوجب الرفع يستخدم ضمير الرفع المنفصل: لول أنا ولول36(

 ".. أو تسضتخدم31أنضت ولضول هضو.. وفضي اليضة القرآنيضة: (لضول أنتضم لكنضا مضؤمنين) "سضبأ 

 الضضمائر المتصضلة الضتي للنصضب والجضر، فهضي تصضلح للرفضع والنصضب كمضا فضي: لضولك ولضوله

ولولي، وعساك وعساه وعساي.. 

 وسضضيبويه يضضرى أن لضضول حضضرف جضضر لكنهضضا ل تجضضر إل المضضضمر، والضضضمير فضضي محضضل جضضر.

 والخفش يرى أن الياء في لولي مبتدأ ناب عنه ضمير نصب. أما المبرد فقد زعم أنه لم

 يرد على لسان العرب فكان يرفض استخدام الضمير المتصل مع لول مستندًا إلى الية

".31القرآنية: (لول أنتم لكنا مؤمنين) "سبأ 

 : (ومعنى95) لما معان أخرى، قال ابن جني في كتابه "اللمع في العربية" - ص 37(

 إّما كمعنى أو في الخبر والباحة والتخيير، تقول قام إما زيد وإما عمرو وكل إما تمرًا وإما

 سمكًا، إل أنها أقعد في لفظ الشك من أو، أل تراك تبتدئها شاكًا فتقول: قام إما زيد وإما
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 عمرو، أو يمضي صدر كلمك على لفظ اليقين ثم تأتي فيما بعد فيعود الشك ساريًا من

آخر الكلم إلى أوله). 

 وما بعد.84وراجع كتاب "مغني اللبيب عن كتب العاريب" لبن هشام – ص 

.440) الزمخشري: المفصل في صنعة العراب - ص 38(

.20 - ص 3) سيبويه: الكتاب – ج 39(

.20 - ص 3) المصدر السابق: ج 40(

  والتمنضي،اّ، والحضض هلتزورنضا نكرمضك َأل : والعضرض،الطلضب يشضمل الَضمر والنهضي) 41(

تتكلم ببطء أفهمك؟ والستفهام: هل ،والترجي

 ) ما الستفهامية إن جرت حذفت ألفها، قال ابن هشام في كتابه "مغني اللبيب42(

 (ويجب حذف ألف ما الستفهامية إذا جرت وإبقاء :393 - ص 1عن كتب العاريب" - ج 

الفتحة دليًل عليها نحو فيَم وإلَم وعلَم وبَم، قال:

فتلك ولة السوء قد طال مكثهم     فحتام حتام العناء المطول.

وربما تبعت الفتحة اللف في الحذف وهو مخصوص بالشعر كقوله: 

يا أبا السود لم خلقتني    لهموم طارقات وذكر.

 وعلضة حضذف الضلف الفضرق بيضن السضتفهام والخضبر فلهضذا حضذفت فضي نحضو: "فيضم أنضت مضن

 ذكراها"، "فناظرة بم يرجع المرسلون"، "لم تقولون ما ل تفعلون". وثبتت في: "لمسكم

فيما أفضتم فيه عذاب عظيم"، "يؤمنون بما أنزل إليك"). 

 ) في النحو التقليدي هي ظروف ولكن السؤال عن الزمان أو المكان شيء والدللة43(

على الظرف شيء آخر!

 : (بعضض اختصضاص2) ذكضر أبضو القاسضم الزجضاجي فضي كتضابه "حضروف المعضاني" – ص 44(

 هل تكون استفهامًا كقولك هل خرج زيد، وتكون بمعنى قد كقول ال تعالى: "هل أتى

 على النسان حين من الدهر"، قالوا معناه قد أتى. ويدخلها من معنى التقرير والتوبيخ

 مضا يضدخل الضلف الضتي يسضتفهم بهضا كقضوله تعضالى: "هضل لكضم ممضا ملكضت أيمضانكم مضن

 شركاء"، وكقضوله تعضالى: "هضل مضن شضركائكم مضن يبدأ الخلضق ثضم يعيضده"، فهضذا اسضتفهام

 فيه تقرير وتوبيخ. ويجعلونها أيضًا بمعنى ما في قوله تعالى: "هل ينظرون إل أن تأتيهم

 الملئكضة"، و"هضل ينظضرون إل تضأويله"، و"هضل ينظضرون إل أن يضأتيهم ال"ض، و"فهضل علضى

الرسل إل البلغ"، كل هذا بمعنى ما). 

.415) الزمخشري: المفصل في صنعة العراب - ص 45(

 ) أداتضا الجضر فضي وعلضى تتضضمنان معنضى الظرفيضة ولكنهمضا أداتضان وليسضتا ظرفيضن..46(

 وكذلك المر سيكون مع الستفهام المتضمن الظرفية فهو أداة وإن حمل معنى الزمن أو

المكان. فأدوات الستفهام ليس لها محل من العراب. 

.218 - ص 1) أبو البقاء العكبري: اللباب في علل البناء والعراب - ج 47(
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 : (حضروف415) قضال الزمخشضري فضي كتضابه "المفصضل فضي صضنعة الضعراب" - ص 48(

التصديق واليجاب عددها: نعم وبلى وأجل وجير وإي...).

 الضداة جيضرَِ ل تسضتخدم فضي عصضرنا، أمضا إي فتسضتخدم فضي اللهجضة المحكيضة كمضا فضي

الفصحى: إي وال سأفعل كذا وكذا..

.94) الزهري: موصل الطلب إلى قواعد العراب - ص 49(

 ) ألغضي مضا قضاله بعضض النحضاة بأنهضا بضالنون "إذن" إن كضانت ناصضبة، لضن عمضل الضدوات50(

ألغي لذا تم تثبيتها باللف.

.8) أبو القاسم الزجاجي: كتاب حروف المعاني - ص 51(

 ) بما أن الدوات ل تعمل توحد مفهوم ل النافية للجنس ول العاملة عمل ليس. فل52(

 إن كان السم بعدها مفردًا نكرة لها احتمالن نفي الوحدة "النفي المطلق" والحتمال

الخر وجود أكثر من واحد كما في المثال: ل رجل في الشارع، والسياق يوضح الدللة.

 وفي النحو التقليدي تعمل ل عمل إّن إذا أريد بها النفي المطلق: ل رجَل في الشارع،

 فهنا النفي يستغرق الجنس كله. ول النافية للجنس هذه تعمل عمل إن بسبعة شروط

 أهمهضا شضرط النكضرة فضي اسضمها وخبرهضا، ولكضن ورد مضا ينقضضه مثضل: قضضية ول أبضا حسضن

لها.. 

 لقضد تتبضع النحضاة أمضاكن عملهضا وحصضروه فضي تلضك المضاكن السضبعة فضألزموا النضاس بمضا ل

يلزم، وعدوا ما يخالف تلك الشروط في العمل أو اللغاء شاذًا!

 وقد اختلف النحاة في إعراب "ل حول ول قوة إل بال"، فالشموني ذكر أن لها خمسة

 أوجه: فتحهما، وفتح الول مع نصب الثاني، وفتح الول مع رفع الثاني، ورفعهما، ورفع

 الضول مضع فتضح الثضاني. والصضبان فضي حاشضيته ذكضر أنهضا خمسضة أوجضه إجمضاًل وثلثضة عشضر

تفصيًل!

 كما أن هناك خلفات حول إعراب "ل إله إل ال"، فقد ذكر ابن هشام في المغني أنه

ل يدخل في السلم بل إله إل ال برفع إله لحتمال نفي الوحدة.

 فهضل للحركضة العرابيضة علقضة باليمضان؟ إن المعنضى واضضح مهمضا كضانت الحركضة، لضذلك

نقول: معنى السياق وحده يحدد إذا كانت ل لنفي الوحدة أو لنفي الجنس. 

 تأتي كل بمعنى أداة الستفتاح أل كما) يرفض ما ورد في النحو التقليدي بأنه قد 53(

 "، (كل إن كتضضاب الضضبرار)7فضضي آيضضات كضضثيرة منهضضا: (كل إن كتضضاب الفجضضار) "المطففيضضن 

".. فهي للنفي المطلق. 32"، (كل والقمر) "المدثر 18"المطففين 

 ) عدل التعريف التقليدي فالموازنة أسلم من قولنا: شيئان اشتركا في شيء وزاد54(

أحدهما على الخر أو نقص. 
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 شروط لصوغ اسم التفضيل وهي نفسها شروط صوغفي النحو التقليدي هناك ) 55(

 التعجضب، ولهضا نقيضضها: فضالكوفيون أجضازوا صضوغه ممضا يضدل علضى اللضون والعيضب والحليضة:

خالد أسمر من سعيد. وأجاز سيبويه الشتقاق من الرباعي.. 

 ، عدم المطابقة أفصح في281) قال ابن هشام في كتابه "شرح قطر الندى" - ص 56(

 الوقت الذي يذكر فيه الية وقد طابقت "أكابر مجرميها": (وحالة يكون فيها جائز الوجهين

 المطابقة وعدمها وذلك إذا كان مضافًا لمعرفة تقول الزيدان أفضل القوم، وإن شئت قلت

 أفضل القوم وكذلك في الباقي، وعدم المطابقة أفصح قال ال تعالى "ولتجدنهم أحرص

 النضاس" ولضم يقضل أحرصضي باليضاء. وقضال ال ضتعضالى "وكضذلك جعلنضا فضي كضل قريضة أكضابر

 مجرميها" فطابق ولم يقل أكبر مجرميها وعن ابن السراج أنه أوجب عدم المطابقة ورد

عليه بهذه الية)!

 ) فضي النحضو التقليضدي يرفضع اسضم التفضضيل فضاعًل ظضاهرًا إن وافضق "مسضألة الكحضل57(

 ،31 – ص 2المشضهورة" وهضو بيضت مضن الشضعر أورده سضيبويه كمقيضاس فضي "الكتضاب" - ج 

32 :

ما رأيت رجًل أحسَن في    عينه الكحُل منه في عين زيد.

وقد أعربوا الكحل فاعًل لحسن بتقدير فعل مكانه يحسن الكحل.. 

 لكن في التحديث المشتقات ل تعمل، واسم التفضيل يضاف إلى فاعله الظاهر. وليس

الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمانع فقد ورد في التراث.

 ) فضي النحضو التقليضدي: ل نافيضة للجنضس وسضي اسضمها ومضا وصضلية أو زائدة، والسضم58(

 بعضدها تجضوز فيضه الحركضات الثلث. وقضد اختلضف النحاة فضي إعضراب مضا والسضم بعضدها. راجضع

 وما بعد .363 – ص 1كتاب "النحو الوافي" لعباس حسن – ج 

 ) عضضّد الكوفيضضون سضضيما أداة اسضضتثناء وكضضذلك مضضن البصضضريين الضضخفش والفارسضضي59(

.216 – ص 2والنحاس وابن مضاء.. راجع كتاب "همع الهوامع" للسيوطي - ج 

) يلغى استخدام أيها في الختصاص وتبقى خاصة بأسلوب النداء.60(

 ) قال النحاة إن بل ل تعطف إل المفردات فإن جاءت بعدها جملة فهي حرف ابتداء،61(

 فضإن أبطلضت مضا قبلهضا فهضي للبطضال الضضرابي.. وضضرب النحضاة مثًل اليضة القرآنيضة: (ول

".169تحسبن الذين قتلوا في سبيل ال أمواتًا بل أحياء..) "آل عمران 

 والية تناسب التحديث لن هناك مغايرة، فض "بل" أداة إضراب، وما بعدها جملة جديدة

فيها حذف لليجاز. 

 وهناك قراءة وردت فيها أحياء بالنصب عطفًا على "أمواتًا" وهي ل تناسب التحديث لن

 عدها عاطفة فيه تناقض بين المعطوف والمعطوف عليه، فالمعطوف عليه منفي، بينما

المعطوف مثبت. 
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بو البقاء العكبري في كتابه  لكن النصب ممكن كمفعول به لفعل محذوف إيجازًا، قال أ

 : (قوله تعالى: "بل أحياء" أي بل هم أحياء.157 - ص 1"التبيان في إعراب القرآن" - ج 

 ويقرأ بالنصب عطفًا على أمواتًا كما تقول ظننت زيدًا قائمًا بل قاعدًا. وقيل أضمر الفعل

 تقضديره بضل احسضبوهم أحيضاء، وحضذف ذلضك لتقضدم مضا يضدل عليضه وعنضد ربهضم صضفة لحيضاء.

 ويجضوز أن يكضون ظرفضًا لحيضاء لضن المعنضى يحيضون عنضد ال ضويجضوز أن يكضون ظرفضًا ليرزقضون،

 ويرزقضون صضفة لحيضاء. ويجضوز أن يكضون حضاًل مضن الضضمير فضي أحيضاء أي يحيضون مرزوقيضن.

ويجوز أن يكون حاًل من الضمير في الظرف إذا جعلته صفة).

.482) الزمخشري: المفصل في صنعة العراب - ص 62(

 : (القسم حده482) قال الزمخشري في كتابه "المفصل في صنعة العراب" - ص 63(

 يشترك فيه السم والفعل وهو جملة فعلية أو اسمية تؤكد بها جملة موجبة أو منفية

 نحضو قولضك بضال وأقسضمت وآليضت وعلضم ال ضويعلضم ال،ض ولعمضرك ولعمضر أبيضك ولعمضر ال،ض

 ويمين ال وأيمن ال وايم ال، وأمانة ال وعلي عهد ال لفعلن أو ل أفعل. ومن شأن

الجملتين أن تتنزل منزلة جملة واحدة كجملتي الشرط والجزاء).

 ) فضي التحضديث ألغيضت نونضا التوكيضد الثقيلضة والخفيفضة كمضا ذكضر فضي المنهضج. وفضي64(

القواعد التقليدية يجب دخول نون التوكيد: وال لنقاتَلّن..

.187، 186) ابن جني: اللمع في العربية - ص 65(

 ) راجضع بحضث التمييضز فقضد تضم إلغضاء النصضب، وتوحضدت الحضالت كلهضا ضضمن الضضافة أو66(

الجر بالداة من. 

***
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الفصل الثامن:

الدوات المتعددة الدللت

وردت في القواعد أدوات وأسماء لها دللت متعددة نذكر منها:

 : للسضتفهام، وتضأتي مضع الفعضل الحاضضر لتضدل علضى المتكلضم المفضرد مضذكرًا- الهميزة

ومؤنثًا: أقرأت الكتاب؟ أكتب مقالة عن شعراء المهجر..  

 ). وهي ظرفية زمانية بمعنى حين في اليات القرآنية1: ظرفية، فجائية، للتعليل (- إذ

 "، (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت)86التالية: (واذكروا إذ كنتم قليًل فكثركم) "العراف 

 "،103"، (واذكروا نعمة ال عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم) "آل عمران 16"مريم 

"..34"، (وإذ قلنا للملئكة) "البقرة 30(وإذ قال ربك للملئكة) "البقرة 

 ويرفض إعراب النحاة لبعضها بأنها مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر.. وكان الفضل

لهم تقدير المفعول المحذوف مع الفعل المحذوف.

 وقد رفض بعض النحاة ظرفيتها في بعض تلك اليات لنها تدل على الماضي بينما المر

 يتعلضضق بالمسضضتقبل، ناسضضين السضضلوب البلغضضي فضضي النتقضضال بيضضن الماضضضي والحاضضضر

والمستقبل!

 وتضأتي إذ فجائيضة بعضد بينمضا مثضل: بينمضا كضان باسضل يقضرأ إذ قضرع البضاب.. ويمكضن حضذفها:

بينما كان باسل يقرأ قرع الباب.. 

 ) أداة وصضضلية للنفضضي، وتضضأتي للتحضضضيض "الطلضضب بعنضضف" إن2: "بتشضضديد اللم" (- أّل

). 3دخلت على الفعل الحاضر المتضمن الستقبال، وللتوبيخ إن دخلت على الماضي (

 "الطلضب برفضقالعضرض والتحضضيض و  والسضتفتاح،للتنضبيه "دون تشضديد اللم" أداة - أل:

أو التوبيخ: أل تقاتلون العداء.، ولين" إن دخلت على الفعل الحاضر المتضمن الستقبال

: تأتي استفهامية، وشرطية، وتفسيرية، وموصولة..- أي

".81الستفهامية: (فأي الفريقين أحق بالمن) "النعام 

".110الشرطية: (أّيا ّما تدعو فله السماء الحسنى) "السراء 

التفسيرية: هذا عسجد أي ذهب.

 ). وهي عند سيبويه وصلية في الية:4الوصلية: اختلف النحاة في مجيء أي وصلية (

). 5"، والتقدير لننزعن الذي هو أشد (69(لننزعن من كل شيعة أيهم أشد) "مريم 

وتقع صلة لنداء ما فيه أل: يا أيها الرجل..

 أداة جر، وتأتي للقسم.- الباء: 

 ول تكون زائدة خلفًا لما جاء في النحو التقليدي إذ ذكر أنه تكثر زيادتها في الخبر بعد

)..6ليس وما بكثرة: ليس البحر بهائج (

إن مبدأ الزيادة مرفوض في التحديث ويبقى تحليل العراب على ظاهر الكلم.
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). 7: أداة عطف، ورابطة لجواب الشرط (- الفاء

: أداة استفهام، وشرطية إذا اقترنت بما: كيفما. - كيف

 ). وألف أبو القاسم الزجاجي8: ذكر أبو الحسن الرماني اثني عشر نوعًا للم (- اللم

 كتابًا خاصًا باللمات وجعلها إحدى وثلثين لمًا، إل أنه أرجعها إلى أصول عشر: (اعلم أن

 هذه اللمات كلها على اختلف مواقعها وتباين تصرفها متشعبة من عشر لمات وهي

 الصضول لهضا كلهضا وهضي: الصضلية ولم الضضافة ولم التوكيضد ولم الضمر ولم الجحضود ولم

). 9البدل ولم الجواب واللم المزيدة ولم الفصل ولم العاقبة) (

 اللم أداة جضر مضع السضماء. وللتعليضل مضع الفعضل المضضارع. وللضمر مضع الفعضل المضضارع

المخاطب والغائب.

 لم البتداء: جاء فضي كتب النحو أنها تدخل باتفاق في موضعين أحدهما المبتضدأ نحو:

 ". والثضاني بعضد إنّض وتضدخل فضي هضذا البضاب علضى ثلثضة13(لضنتم أشضد رهبضة) "الحشضر 

 - المضضارع نحضو: (وإنّض2"، 39- السضم نحضو: (إنّض ربضي لسضميع الضدعاء) "إبراهيضم 1باتفضاق: 

 - شبه الجملة نحو: (وإّنك لعلى خلق عظيم) "القلم3"، 124ربك ليحكم بينهم) "النحل 

4."

 "،12وتدخل اللم على إن الشرطية للتوكيد: (لئن أخرجوا ل يخرجون معهم) "الحشر 

). 10وتبقى تسميتها لم البتداء وتلغى تسمية اللم الموطئة للقسم (

 "، (ولسوف يعطيك62كما تدخل على بئس وسوف: (لبئس ما كانوا يعملون) "المائدة 

".5ربك) "الضحى 

 "، (لضم يكضن ال ضليغفضر لهضم) "النسضاء40لم النفضي: (ومضا كضان ال ضليظلمهضم) "العنكبضوت 

 "، وتسمى هذه اللم في النحو التقليدي لم الجحود، وسماها النحاس لم النفي137

وهو ما تم تبنيه في التحديث. 

 لم جواب لو ولول: تدخل على جواب لو ولول وتسمى لم الجواب أو اللم الواقعة في

 "، (ولول دفع ال الناس22جواب لو أو لول: (لو كان فيهما آلهة إل ال لفسدتا) "النبياء 

".40بعضهم ببعض لهدمت صوامع..) "الحج 

".57لم جواب القسم: (وتال لكيدن أصنامكم) "النبياء 

 أداة نفي، ونهي، ومغايرة.- ل:

 قال النحاة إن ل زائدة لتقوية المعنى في الية القرآنية: (ما منعك أل تسجد) "العراف

 "، وهم حكموا بزيادتها استنادًا إلى آية أخرى مشابهة دون ل: (ما منعك أن تسجد)12

 "، والخطضأ هضو الموازنضة مضع اليضة الضخرى فلكضل آيضة مضدلولها، فل للنفضي وليسضت75"ص 

).11بزائدة (

أداة نفي تدخل على الفعل الحاضر، وظرف بمعنى حين.- لّما: 
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 : شرطية، وللتمني، وللعرض والتحضيض: لو تحارب العداء بصدق وإخلص تنتصر..- لو

)12.(

: أداتا شرط، وللعرض والتحضيض والتوبيخ.. - لول، لوما

 قال ابن هشام: (الثاني أن تكون للتحضيض والعرض فتختص بالمضارع أو ما في تأويله

 نحضو: "لضول تسضتغفرون ال"ض، ونحضو: "لضول أخرتنضي إلضى أجضل قريضب". والفضرق بينهمضا أن

 التحضضضيض طلضضب بحضضث وإزعضضاج والعضضرض طلضضب بليضضن وتضضأدب. والثضضالث أن تكضضون للتوبيضضخ

 والتنضديم فتختضص بالماضضي نحضو: "لضول جضاؤوا عليضه بأربعضة شضهداء"، "فلضول نصضرهم الضذين

). 13اتخذوا من دون ال قربانا آلهة"..) (

). 14 أداة للنفي، وللستفهام، وللتعجب، والشرط، ووصلية.. (- ما:

). 15وفي التحديث تلغى زيادتها أو كفها عن العمل (

: أدوات شرطية، وأدوات للستفهام عن الظروف.- متى وأخواتها

: أداة شرطية، واستفهامية، ووصلية.. َمْن- 

 ) نذكر16: الواو المفردة انتهى مجموع ما ذكر من أقسامها إلى خمسة عشر (- الواو

). 17أهمها: العطف، والقسم.. (

***
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هوامش الفصل الثامن

) ألغي مجيئها مفعوًل به أو بدًل.1(

 ) تتضألف مضن أن المصضدرية ول النافيضة أنْض + ل، لكضن فضي التحضديث تعضّد كلمضة واحضدة ل2(

تتجزأ.

 وما بعد.477 – ص 4) راجع كتاب "النحو الوافي" لعباس حسن – ج 3(

 ) قضال الشضموني فضي شضرحه لللفيضة: ("َأيّ" تسضتعمل موصضولة خلفضًا لحمضد بضن4(

 يحيضى فضي قضوله أنهضا ل تسضتعمل إل شضرطًا أو اسضتفهامًا، وتكضون بلفضظ واحضد فضي الضفراد

والتذكير وفروعهما. َكَما وقال أبو موسى إذا أريد بها المؤنث لحقتها التاء).

 وقال أيضًا: (َوَبْعُضُهْم أي بعض النحاة وهو الخليل ويونس ومن وافقهما َأْعَرَب أيًا ُمْطَلقًا

 أي وإن أضضيفت وحضذف صضدر صضلتها، وتضأول اليضة. أمضا الخليضل فجعلهضا اسضتفهامية محكيضة

 "، الذي يقال فيه أيهم أشد.69بقول مقدر والتقدير: "ثم لننزعن من كل شيعة" "مريم 

 وأمضا يضونس فجعلهضا اسضتفهامية أيضضًا لكنضه حكضم بتعليضق الفعضل قبلهضا عضن العمضل، لضن

التعليق عنده غير مخصوص بأفعال القلوب).

 ) بعض النحاة عّدها في الية استفهامية. وقال الكسائي والخفش من زائدة وجملة5(

الستفهام مستأنفة.. وتقدير سيبويه هو السهل! 

 ) ذكضر النحضاة مواضضع أخضرى لزيادتهضا بدرجضة أقضل ممضا ذكضر بعضد كضان وظضن ولكضن وهضل..6(

وفي التحديث يلغى كل ذلك. 

) ضمت الستئنافية إلى العطف.7(

 وما بعد.21) راجع كتاب "رسالتان في اللغة" للرماني – ص 8(

.  148) أبو القاسم الزجاجي: كتاب اللمات – ص 9(

 ) تسمى في القواعد التقليدية اللم الموطئة للقسم. ويقول النحاة عن الية (لئن10(

 أخرجوا ل يخرجون معهم) بأن اللم تشير إلى قسم محذوف، لكن في التحديث تلغى

 تسضمية اللم المضوطئة للقسضم، وتبقضى تسضميتها لم البتضداء ول داعضي لتقضدير القسضم

 في الجملة، ففي الية "لئن" مؤلفة من لم البتداء وإن الشرطية، وأخرجوا فعل الشرط

ول يخرجون جوابه.

 ) كمضا اختلضف النحضاة فضي اليضة القرآنيضة: (قضل تعضالوا أتضل مضا حضرم ربكضم عليكضم أل11(

 "، فقد ذكر ابن هشام في كتابه "مغني اللبيب عن كتب151تشركوا به شيئًا) "النعام 

 : (قيضل إن ل نافيضة وقيضل ناهيضة وقيضل زائدة والجميضع محتمضل)،330، 329العضاريب" - ص 

والصحيح أنها نافية.
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 ) يلغى عدها أداة مصدرية وإن كانت بعد الفعل وّد وأكثر النحاة لم يقبل مجيء لو12(

 "، ل داعضي96مصضدرية، وفضي اليضة القرآنيضة: (يضود أحضدهم لضو يعمضر ألضف سضنة) "البقضرة 

لتصيد مصدر مصطنع فلو للتمني.  

.361) ابن هشام: مغني اللبيب عن كتب العاريب – ص 13(

 ) اختلف النحاة في المثل المشهور: لمر ما جدع قصير أنفه، فقد سماها بعضهم14(

بالبهامية، وآخرون أعربوها صفة..

 ما يهمنا هو فهم معنى الداة وليس شرطًا أن نجد لها المحل العرابي فيكفي القول

 هنا: ما أداة بمعنى مجهول أو خفي. أما الدخول في نفق التقدير والتأويل فل حدود له

 إذ يمكضن عضدها ضضمن أسضلوب التعجضب وقضد حضذفت جملتضه إيجضازًا؟ لضمر مضا أمكضره/ مضا

أخفاه.. جدع قصير أنفه، فالمر هو من أمور متعددة مجهولة الدوافع السيئة!

 فضي التحضديث يكفضي فهضم آليضة معنضى الكلمضة إن أشضكل محلهضا الضعرابي، وليضس مجضديًا

 اللهضاث وراء الضعراب والتحضزب لضرأي أحضدهم ول سضيما وقضد اختلضف فيهضا جهابضذة النحضاة

وخطأوا بعضهم بعضًا!  

 ) تذكر كتب النحو التقليدية أن زيادتها لتقوية المعنى وتدخل بين شيئين متلزمين15(

 وحذفها ل يؤثر على المعنى، وأماكن زيادتها بعد: إذا، ونعم وبئس ومتى، وبعد أداة الجر

 ".. كمضا ذكضر النحضاة159الكضاف والبضاء كمضا فضي اليضة: (فبمضا رحمضة مضن ال)ض "آل عمضران 

الزائدة الكافة مع إنما وربما وقلما وطالما وبعدما وبينما.. 

 في التحديث ستعد الكلمة مع "ما" صيغة أخرى دون تجزيء: نعم ونعما؛ فنعما كلمة

واحدة دون تجزيء. ومثلها: إذا وإذا ما، وقل وقلما وبعد وبعدما.. 

 ) قضال ابضن هشضام فضي كتضابه "مغنضي اللضبيب عضن كتضب العضاريب": (الضواو المفضردة16(

انتهى مجموع ما ذكر من أقسامها إلى خمسة عشر).

 وذكر الصبان في حاشيته على شرح الشموني لللفية: (واعلم أن الواو تختص بأحد

وعشرين حكمًا).

 وراجع كتاب "الفصول المفيدة في الواو المزيدة" لصلح الدين أبو سعيد خليل العلئي

الدمشقي. 

 ) في التحديث ضمت واو الحال والمعية إلى واو العطف، وكذلك واو الستئناف لن17(

العطف يتضمن الستئناف. 

 كمضا ضضمت واو رب إلضى واو العطضف مضن منطلضق متابعضة حضديث سضابق قبلهضا، ويرفضع مضا

بعدها على البتداء وإن كان نكرة.

***
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الباب الثاني: الصرف

– الجامد والمشتق.3- الميزان الصرفي، 2- المجرد والمزيد، 1الفصل الول: 

الفصل الثاني: المشتقات من الفعل.

 - اسم4- اسم الفاعل ومبالغته، 3- اسم الهيئة، 2- المصادر الثلثية وفوق الثلثية، 1

- السم الميمي "الزمان، المكان، المجرد".5المفعول، 

الفصل الثالث: المشتقات من السم.

- التصغير. 3- النسب الصطلحي، 2- النسب، 1

***
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الفصل الول: 

- المجرد والمزيد1

في التحديث المجرد والمزيد خاصان بالفعال. 

  هضو الضذي حروفضه أصضلية ل يمكضن السضتغناء عضن أي منهضا. والفعضل المجضرد قضدالمجيرد:

 يكون ثلثيًا (يتألف من ثلثة حروف أصلية) مثل: وعد، سار، درس، أو رباعيًا (يتألف من

أربعة حروف أصلية) مثل: بعثر، زلزل.. 

 ما كانت فيه حروف زائدة عن حروفه الصلية. والفعل المزيد قد يصل إلى ستةالمزيد: 

حروف. 

←)، أو التضعيف: عُظم  عّظم. 1والزيادة إما أن تكون من حروف كلمة سألتمونيها (

 وللتمييز بين المجرد والمزيد نعيد الفعل إلى الزمن الماضي في صيغة المفرد المذكر

). 2الغائب، ثم نحذف ما زاد على أل يختل معنى الفعل وأل يقل عن ثلثة حروف (

***

- الميزان الصرفي2

 هضو كلمضة "فعضل" تضوزن بهضا الكلمضة الثلثيضة؛ فضالحرف الضول مضن الكلمضة الموزونضة الميضزان

 يقابضل الحضرف الضول مضن الميضزان وهضو الفضاء وتسضمى فضاء الكلمضة والحضرف الثضاني عينهضا

 والحضرف الثضالث لمهضا، وتشضكل بنيضة الميضزان بحسضب شضكل بنيضة المضوزون. قضال أبضو عمضرو

 الدويني: (الميزان الصرفي ويعبر عنها بالفاء والعين واللم وما زاد بلم ثانية وثالثة. ويعبر

 عن الزائد بلفظه إل المبدل من تاء الفتعال فإنه بالتاء وإل المكرر لللحاق أو لغيره فإنه

). 3بما تقدمه وإن كان من حروف الزيادة إل بثبت) (

 والكوفيضون يزنضون الكلمضة الثلثيضة بكلمضة فعضل، ومضا زاد علضى الثلثضي: منهضم مضن ل يزنضه

 ويقضول ل نضدري، ومنهضم مضن يضزن ثلثضة أحضرف علضى فعضل ومضا زاد يضذكرونه كمضا هضو فضي

).4الميزان (

وزن الفعل الثلثي المجرد:

مر في المنهج أن أوزان الفعل الثلثي في التحديث هي: 

ل َيْفعضل: للفعضال اللزمضة والمتعديضة ول قيضد علضى حركضة عيضن المضضارع إل فضي1  - َفَع

حالتين:

آ- فَعل يفُعل: للجوف والناقص الواويين: قال يقول، دنا يدنو. 

 ب- فعَل يفعِل: للمثضال كلضه، والضجوف والنضاقص اليضائيين: وعضد يعِد، بضاع يضبيع، ورمضى

يرِمي.

- فُعل يفُعل: للفعال اللزمة المتعلقة بالوصاف الخلقية: كُرم يكُرم.2
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وقلنا الفضل توحيد أصل ألف الجوف والناقص، فل يبقى إل وزنان.

أوزان المزيد على الثلثي:

 والمزيد على الثلثي خمسة وعشرون وزنًا كما يقول أبو عمرو الدويني: (وللمزيد فيه

 )، ولكن في التحديث نأخذ الشائع منها وهو ل يتجاوز الثني عشر5خمسة وعشرون) (

وزنًا. 

←المزيد على الثلثي بحرف (رباعي): أفعل ُيْفِعل  أرسل يرسل، فّعل ُيَفّعل  كّرم ← 

←ُيَكّرم، فاَعل ُيفاِعل  سافر ُيساِفر.

 ←المزيضد علضضى الثلثضي بحرفيضضن (خماسضضي): اْنفعَل َيْنفعِل  انطلضضق ينَطلضضق، افتعضضل:

).6اجتمع، افعّل: احمّر، تفّعل: تعّلم، تفاعل: تقاتل (

المزيد على الثلثي بثلثة أحرف (سداسي): استفعل يستفعل: استخرج يستخرج (

7.(

 فضالثلثي يمكضن زيضادته بحضرف واثنيضن وثلثضة. والزيضادة تمنضح الفعضل معنضى لضم يكضن فيضه،

). 8وتلك المعاني من اختصاص المعاجم وليس الصرف (

وزن الرباعي المجرد:

←) َفْعلل ُيَفْعِلل  بعَثر ُيبْعِثر، زلزل يزلزل. 9للرباعي المجرد وزن واحد: (

 وتضاف إلى هذا الوزن الفعال المنحوتة، والفعل المنحوت اختصار من كلمات تؤخذ من

 كل منها بعض الحروف بحسب تسلسلها في الكلمات: بسمل "قال بسم ال"، حوقل

"قال ل حول ول قوة إل بال"، حمدل "قال الحمد ل"، حسبل "قال سبحان ال".. 

 كمضا تضضاف إلضى وزن فعلضل أفعضال اشضتقت إمضا مضن أسضماء أدوات ومخترعضات غيضر عربيضة

 )، وتلفضز مضن التلفزيضون.. وإمضا مضن أسضماء أعيضان: عصضفر مضن10مثضل: تلفضن مضن التلفضون (

).11العصفر، برعمت الغصان من البرعم، فلفل الطعام "وضع الفلفل في الطعام".. (

أوزان المزيد على الرباعي المجرد:

←- المزيد على الرباعي بحرف (خماسي): تفعلل يتفعلل  تدحرج، تزلزل.. 

).12- المزيد على الرباعي بحرفين (سداسي): افعلّل يفعلّل: اطمأّن، اقشعّر.. (

 فمضن مسكين تلحق بالخماسي على وزن تفعلل وغيره، أفعال اشضتقت مضن السماء:

 ، ومضن المنضديل تمنضدل، ومضن المضذهب َتشَضْيَطن ومضن الشضيطانتمسضكن،اشضتق الفعضل 

تمذهب.. 

ملحظات:

 - النحضت واشضتقاق أفعضال مضن السضماء علضى وزن فعلضل أو تفعلضل أو تمفعضل.. مضن1

اختصاص المجامع والمؤسسات. 

 - أوزان الفعضال الرباعيضة تفيضد فضي معرفضة المصضادر لضن مصضادرها قياسضية تبنضى علضى2

أوزان أفعالها، أما مصادر الخماسي والسداسي فلها طريقة خاصة ل ترتبط بالوزان.
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 - المشضتقات منهضا مضا يشضتق مضن الفعضال التامضة التصضرف - لضن الفعضال الجامضدة ل3

يشتق منها- ومنها ما يشتق من السماء. 

***
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- الجامد والمشتق3

 تقسم الكلمة إلى جامد ومشتق، فالجامد لم يؤخذ من غيره بينما المشتق يؤخذ من

غيره.

  الضدوات كلهضا جامضدة لنهضا لضم تؤخضذ مضن غيرهضا. والسضماء منهضا الجامضد كضالحجر ومنهضا

المشتق كاسم الفاعل.. 

 أما الفعال فالفعل الماضي المجرد هو الصل ومنه اشتق الفعل الحاضر، ومن الحاضر

اشتق المر. وكذلك اشتقت من الماضي بعض السماء كاسم الفاعل واسم المفعول.. 

 وقضد اختلضف النحضاة فضي أصضل المشضتقات أهضي مضن الفعضل أو المصضدر، وهضذا يطضرح فكضرة

أيهما هو السبق؟

 يضذكر البصضريون وعلضى رأسضهم سضيبويه أن المصضدر هضو أصضل المشضتقات ولهضم حججهضم،

  والفعضل يضدل علضى الحضدث،ا أن المصضدر يضدل علضى الحضدث فقضطم أحضده: أمضرانومنهضا

 والخر . ما يدل على معنيين كالمركب قبل وما يدل على معنى واحد كالمفرد،والزمان

 أن المصضدر جنضس يقضع علضى القليضل والكضثير والماضضي والمسضتقبل فهضو كضالعموم والفعضل

.يختص بزمان معين والعام قبل الخاص

 والكوفيضون يضرون أن الفعضل هضو الصضل ولهضم منطقهضم وحججهضم أيضضًا؛ ومنهضا أن المصضدر

 يؤكضد الفعضل والتوكيضد تضابع للمؤكضد، فكيضف يكضون أصضًل لضه. وقضالوا هنضاك أفعضال ل مصضدر لهضا

كنعم وبئس وليس..

 وقضد أطلضق بعضض النحضاة علضى المصضدر والمشضتقات تسضمية شضبه الفعضل مضن السضماء

)، لنها تشبه الفعل في الدللة على الحدث.13"السماء المشبهة بالفعال" (

 ويضضعنا ابضن عقيضل فضي شضرحه لللفيضة أمضام الضراء كلهضا فيقضول: (ومضذهُب البصضريين أن

 المصضدر أصْضٌل، والفعلَض والوصضَف مشضتقان منضه، وهضذا معنضى قضوله: "وكضوُنُه أصْضًل لهضذين

 اْنُتِخب"، أي: المختاُر أن المصدر أصٌل لهذين، أي الفعل، والوصف. ومذهُب الكوفيين أن

 الفعل أصل، والمصدر مشتّق منه. وذهب قوٌم إلى أن المصدر أصل، والفعَل مشتّق منه،

 والوصضَف مشضتّق مضن الفعضل. وذهضب ابضن طلحضة إلضى أن ُكّل مضن المصضدر والفعضل أصْضٌل

برأسه، وليس أحدهما مشتقًا من الخر).

إذًا هناك ثلثة آراء أساسية:

- مذهب البصريين: المصدر أصل، والفعل والمشتقات أخذت منه.1

- مذهب الكوفيين: الفعل أصل، والمصدر مشتّق منه. 2

 - رأي بعضض النحضاة وهضو محاولضة تلفيقيضة للتوفيضق بيضن الرأييضن: المصضدر أصضل، والفعضل3

مشتّق منه، والمشتقات أخذت من الفعل. 

 لقد تبنضى الغليينضي الضرأي الثضالث فقضال: (السضم الجامضد مضا ل يكضون مأخوذًا مضن الفعضل:

 كحجر وسقف ودرهم. ومنه مصادر الفعال الثلثية المجردة، غير الميمية: كعلم وقراءة.
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 "أما مصادر الثلثي المزيد فيه، والرباعي مجردًا ومزيدًا فيه، فليست من الجوامد، لنها

 مبنية على الفعل الماضي منها، فهي مشتقة منه. وكذلك المصدر الميمي فهو مشتق

).  14بزيادة ميم في أوله") (

 أما مجمع اللغة العربية في مصر فقد تبنى رأي البصريين لن المصدر برأيه يدل على

 المعنى المجرد بينما الفعل يدل على المعنى والزمن، والمفرد الدال على أمر واحد قبل

). 15المركب الدال على أمرين، وهذا ما ذهب إليه عباس حسن (

 في التحديث تم تبني رأي الكوفيين لعدة أسباب، علمًا بأن مصطلح المصدر سيبقى

لتمييزه من السماء العادية:

 - مصضادر الفعضال فضوق الثلثيضة قياسضية تتحقضق بضالنظر فضي الفعضل؛ فمصضدر الفعضل أكضرم1

 إكرام، لن الفعل إذا كان على وزن أفعل فمصدره إفعال، ول نقول: ما الفعل من المصدر

إكرام؟

 - نصضوغ مصضادر المضرة والهيئة والميمضي مضن الفعضل، وهنضاك صضياغات لضم تضرد عضن العضرب2

قديمًا. 

 - فضي المشضتقات نربضط المشضتق بالفعضل فمثًل لشضتقاق اسضم الفاعضل نقضول: إذا كضان3

 يكون على وزن مضارعهالفعل ثلثيًا فاسم الفاعل منه على وزن فاعل، وفوق الثلثي 

 ، ول نضأتي علضى ذكضرالمعلضوم بإبضدال حضرف المضضارعة ميمضًا مضضمومة وكسضر مضا قبضل آخضره

 المصضدر. ولضو قلنضا مضا اسضم الفاعضل مضن المصضادر وعْد، عضدة، موعضد، موعضدة.. نسضأل عضن

 الفعل لن تلك الكثرة ل تفيد في الشتقاق المبني على الفعل، فالمشتقات تؤخذ من

الفعل عمليًا.

 - هنضضاك مصضضادر قليلضضة اشضضتقت مضضن السضضماء كمضضا ذكضضر الزجضضاج كالعبوديضضة والمومضضة4

 والرجولضة، فقضد اشضتقت مضن عبضد وأم ورجضل. فكيضف ُيقبضل اشضتقاق المصضدر مضن اسضم ول

يقبل اشتقاقه من فعل؟!

 - هناك أفعال جامدة مثل ليس وعسى ونعم.. ول مصادر لها، فإذا كان الفعل مشتقًا5

من المصدر فمن أين جاءت تلك الفعال؟ 

 - لو كان المصدر هو الصل فكيف نفسر وجود مصدرين للفعل كصاغ صوغًا وصياغة، أو6

 ثلثضة مصضادر ككضان كونضًا وكينونضة وكيانضًا، أو أكضثر فقضد ذكضر السضيوطي أن الفعضل مكضث لضه

 )! فكيضف16تسضعة مصضادر والفعضل لقضي لضه عشضرة مصضادر، وقضال ليضس للعضرب غيرهمضا (

تكون الكثرة أصًل للواحد منطقيًا؟

 - قال النحاة إن الجامد يقسم إلى ذات أي له كيان محسوس يدرك بالحواس، ومعنى7

)!17يدرك بالعقل ول وجود له وهو المصدر (

 فهضضل المصضضادر كلهضضا تضضدرك بالعقضضل لنأخضضذ المصضضدر "بنضضاء" أل يضضدل علضضى مضضا يبنضضى وهضضو

محسوس؟ والصراخ أليس صوتًا مدركًا بالذن؟
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 ومصضادر المضرة والهيئة والصضناعي لهضا دللت جديضدة إضضافة لمعناهضا الصضلي المجضرد،

فهي مركبة من أمرين! 

فالفعل الماضي المجرد هو الصل في الشتقاق. 

***
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هوامش الفصل الول

 ) هنضاك تراكيضب أخضرى لحضروف الزيضادة مثضل "أمضان وتسضهيل"، ولضبي عثمضان المضازني1(

"اليوم تنساه".

 ) الكوفيون يحكمون على الكلمة بالزيادة إن تجاوزت ثلثة أحرف. ول يمكن العتماد2(

على رأيهم لشكالية الفعل الرباعي المجرد مثل: بعثر. 

.6) أبو عمرو الدويني: الشافية - ص 3(

. 410، 409 - ص 3) السيوطي: همع الهوامع - ج 4(

←وقد قالوا في وزن: جعفر  فعلر، وسفرجل  فعلجل.. ←

.17) أبو عمرو الدويني: الشافية - ص 5(

 فتعل وتفاعل الدالتين على الشتراك، ذكر مجمع اللغة العربيةبالنسبة للصيغتين ا) 6(

 في مصر: (يجوز - فيما يدل على الشتراك من الفعال التي على صيغة "افتعل" - أن

 يجاء بض "مع" أو بالباء بدل واو العطف. كما يجوز في الفعال التي على صيغة "تفاعل" -

 ممضا يضدل علضى الشضتراك- أن يضؤتى بضض "مضع" بضدل العطضف بضالواو، بنضاًء علضى أن مضع والبضاء

تفيدان معنى المعية والمصاحبة والشتراك في الحكم، مما يدل عليه بالحرف العاطف).

 ) فضي التحضديث ألغيضت بقيضة الضوزان إمضا لعضدم اسضتخدامها فضي عصضرنا أو لضن لفظهضا7(

. فالسلس: اخضّر!اخضوضر.ثقيل مثل: افعوعل ك

 وقضد أقضر مجمضع اللغضة فضي مصضر الزيضادة بالسضين والتضاء للتخضاذ أو الجعضل أو الطلضب أو

 الصيرورة: استعبد عبدًا، واستأجر أجيرًا.. وقال هذه الصيغة القياسية: (تيسير للصطلح

العلمي، والستعمال الكتابي).

) ل بأس من ذكر بعض معاني الزيادة، لكن معناها في النسق يكون أوضح:8(

←ذهَب  أذَهَب. َأْفَعَل للتعدية: 

. َفّعل التكثير والتعدية: كّسر

كاَتَب.فاعل المشاركة في الفعل والتكثير: 

 كسرت الشيء فانكسر.: المفعول للفاعلاْنَفَعل يدل على مطاوعة

اجتمع.:  أو المشاركةاْفَتَعل يدل على المطاوعة

اسوّد، اعوّر.  اَللوان والعيوب: ب يختصاْفَعّل 

، تكّبر.: تعّلم، تشّجع أو الدعاء التكلف أوتفّعَل يدل على المطاوعة

، تمارض، تباعد.تسابق :المطاوعة و أو الدعاء والتظاهر أتفاعل يدل على المشاركة

 استحجر.استكتب،التحول:  وأ  والسؤالالطلبيدل على استفعل 

) ألغي تقسيم الرباعي المجرد إلى مضعف كزلزل، وغير مضعف كبعثر.9(

) أقرها مجمع اللغة العربية في مصر.10(
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 ل يهضم القواعضد المحدثضة الخضوض فضي جضدال عقيضم حضول بعضض تلضك الضوزان أهضي) 11(

 لللحضاق بفعلضل أو غيضره أم هضي أصضالة علضى الضوزن دون إلحضاق، فضالجوهر هضو أنهضا علضى

ودراسة المزيد لللحاق يرتبط بفقه اللغة كما ذكر في المنهج.الوزن. 

) ألغيت بقية الوزان لعدم استخدامها كافعنلل: احرنجم وافرنقع.. 12(

 . والزمخشضضري163 – ص 1) راجضضع كتضضاب "جضضامع الضضدروس العربيضضة" للغليينضضي – ج 13(

 يسضميها السضماء المتصضلة بالفعضال، فقضد قضال فضي كتضابه "المفصضل فضي صضنعة الضعراب" -

 : (السضماء المتصضلة بالفعضال: هضي ثمانيضة أسضماء؛ المصضدر، اسضم الفاعضل، اسضم274ص 

المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، وأسماء الزمان والمكان، اسم اللة).

.3 – ص 2) الغلييني: جامع الدروس العربية – ج 14(

.154 – ص 3) عباس حسن: النحو الوافي – ج 15(

.83 – ص 2) السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها - ج 16(

 ) فضي القواعضد ل تهمنضا تلضك السضقاطات الفلسضفية الضتي تختضص بمواضضيع محضددة17(

كال أهو ذات أو معنى؟ 

 لو عدنا إلى تاريخ اختراع النسان للغة ووصوله إلى مرحلة الكلمات التامة المعبرة عن

 حاجاته للتفاهم مع الخر، نجد أن النسان القديم بدأ بالمحسوس، ثم تطورت لغته في

 مرحلضة لحقضة فاسضتعاد المحسضوس الغضائب عضبر صضورته عنضه دون وجضوده، ومضن ثضم تطضور

حضاريًا فوصل إلى المعاني المجردة مطلقًا. 

 لضذلك سضيلغى تقسضيم السضم الجامضد إلضى ذات ومعنضى؛ فالسضماء الجامضدة والمشضتقة

والفعال معًا ودون تصنيف، تندرج كلها تحت مفهوم المحسوس وغير المحسوس.  

***
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الفصل الثاني:

المشتقات من الفعل

المصادر:

 المصضدر يضدل علضى معنضى مجضرد. وهضو السضم مضن الفعضل وحروفضه تتضضمن حضروف فعلضه.

 والمقصود بالمصادر في التحديث مصادر الفعال فقط. أما مصادر المرة والهيئة والصناعي

 فهي تدل على معنيين الول المعنى المجرد، إضافة إلى عدد المرات مع المرة وتبيان

 الهيئة مضع اسضم الهيئة وتبيضان النتمضاء مضع الصضناعي.. لضذلك تلغضى تسضميتها بالمصضادر؛

 فأسضضما المضضرة والهيئة دمجضا معضًا وسضضميا اسضضم الهيئة، والصضضناعي صضضار اسضضمه النسضضب

الصطلحي. 

 والمصدر الميمي يدل على معنى مجضرد كالمصدر العادي إل أنه يبدأ بميضم زائدة، وقد

 رفض بعض النحاة مصدريته وقال بأنه جاء بمعنى المصدر وليس مصدرًا.. وفي التحديث

 ضضم إلضى اسضمي الزمضان والمكضان لتقضارب صضيغهما فضي الشتقاق وصضارت تسضمية الثلثضة

السم الميمي. وتم دمج اسم المصدر في المصدر. 

 والمصادر والمشتقات ل تعمل بناء على ما ورد في المنهج. فالقاعدة العامة أنها تضاف

إلى "معمولها" كما يسميه النحويون. 

***

- المصادر الثلثية وما فوقها:1

مصادر الفعال الثلثية:

 الفعضال الثلثيضة كمضا ورد فضي المنهضج مصضدرها فعْل، وفعضول ودون النظضر إلضى الفعضل إن

كان متعديًا أو لزمًا.

***

مصادر الفعال فوق الثلثية:

) وهي على النحو التالي:1قياسية كلها (

مصادر الرباعي:

←أفعل (صحيح اللم)  إفعال: أكرم  إكرام. ←

 ←أفعل (معتل اللم) تقلب لمه همزة: أعطى  إعطاء. ولكن السهل في التحديث أن

نقول: تقلب ألفه المقصورة ألفًا ممدودة وتضاف همزة بعدها.   

←أفعل (معتل العين) تضاف تاء مربوطة إلى مصدره: أعان  إعانة.

←فاعل  فعال، مفاعلة: جاهد  جهاد، مجاهدة. ←

←فّعل (صحيح الخر)  تفعيل، تفعال: كّسر   تكسير، تكسار ( ←2 .(

←فّعل (معتل الخر)  تفعلة: رّبى  تربية. ←
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←فّعل (مهموز اللم)  تفعلة، تفعيل: خّطأ  تخطئة، تخطيء. ←

←فعلل  فعللة، فعلل: زلزل  زلزلة، زلزال. دحرج  دحرجة، دحراج ( ← ←3.(

مصادر الفعال الخماسية والسداسية:

 - إذا بدأ الفعل بهمزة فمصدره يكون بكسر حرفه الثالث وإضافة ألف قبل آخره: انفَتح1

← انِفتاح، اسَتخرج  اسِتخراج. ←

 إذا كان الخماسي معتل الوسط "قبل آخره ألف" تقلب ألفه ياء ونضيف ألفًا بعدها: انقاد

← انقياد. وفي التحديث يمكن القول: نضيف ياء قبل اللف.

 إن كضان السداسضي معتضل الوسضط "قبضل آخضره ألضف" فإننضا نضضيف تضاء مربوطضة علضى آخضره:

←استعاد  استعادة.

 ←إذا كضان السداسضي معتضل الضخر، تقلضب لمضه همضزة ونضضيف ألفضًا قبلهضا: اسضتدعى 

 )، ولكضن السضهل فضي التحضديث أن نقضول: تقلضب ألفضه المقصضورة ألفضًا ممضدودة4اسضتدعاء (

وتضاف همزة بعدها.   

إن كان الفعل مضعف الخر نفك التضعيف ونضيف ألفًا قبل آخره: اقشعّر اقشعرار.

م 2  ←- إذا بضدأ الفعضل الخماسضي بتضاء وكضان صضحيح الضخر فإننضا نضضم مضا قبضل آخضره: تعّل

←تعُلم، تدحرج  تدحُرج. 

←وإذا انتهى بألف تقلب ياء في المصدر: تداعى  تداِعي (تداٍع).

***

- اسم الهيئة:2

 ) أو عضدد مضرات وقضوعه. وهضو يصضاغ مضن الفعضل5يضدل علضى هيئة الفعضل أو نضوعه/ صضفته (

←الثلثي على وزن فَِعلة "بفتح أو كسر الفاء": ضرب   ضَِربة وضربتين وضربات..

 ←) يصضضاغ علضضى مصضضدر الفعضضل بإضضضافة تضضاء مربوطضضة: اسضضتخرج 6ومضضن فضضوق الثلثضضي (

←استخراج  استخراجة.

 فضإن كضان مصضدر الثلثضي أو فضوقه ينتهضي بتضاء مربوطضة فضي الصضل مثضل: رحمضة، هفضوة،

 إقامضة.. تضذكر بعضده صضفة تناسضبه ليضدل علضى العضدد أو النضوع: رحمضة واحضدة، هفضوة الكضبير،

إقامة مريحة..

 فضي التحضديث السضياق يوضضح الدللضة وليسضت الحركضات، ففضي المثضالين: مشضى الطفضل

 مَِشضية الغضزال، مشضى الطفضل مَِشضية واحضدة ثضم وقضع؛ الجملضة الضولى تتحضدث عضن الهيئة

والثانية عن عدد المرات سواء أكانت فاء فعلة مفتوحة أم مكسورة في الحالتين!

***

- اسم الفاعل:3

اسم مشتق من الفعل ليدل على المعنى وصاحبه الذي قام به. 

صوغه:
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 ←- من الفعل الثلثي: على وزن فاعل: كتب  كاتب. وصياغته مطلقة وإن لم تسمع1

كضاخم وشاهم وجامل.

 - من فوق الثلثي: على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة، وكسر2

).7←ما قبل الخر: أكرم  ُمكِرم (

ملحظات:

ال كتضامر "صضاحب تمضر"، ولبضن "صضاحب لبضن"،1  - مضا جضاء كنسضبة علضى وزن فاعضل وفّع

وحائك ونّجار وحّداد.. ليس سماعيًا بل هو قياسي بناء على رأي المبرد.. 

 - اشتقاق اسم الفاعل من الفعال المعتلة: نسي: ناسي "ناٍس"، دنا: داني "داٍن"،2

رمى: رامي "راٍم"، قال: قائل، باع: بائع.. 

←واسم الفاعل من الفعل الصحيح المهموز الول: أمن  آمن.

 - ذكضر فضي المنهضج أنضه تضم دمضج صضيغ مبالغضة اسضم الفاعضل وصضيغ الصضفة المشضبهة،3

وتسمية الجميع باسم مبالغة اسم الفاعل. 

 - عندما نقول مضطرد أو قياسي فمعنى ذلك تعميم الصيغ مما يؤدي إلى وجود صيغ4

 لضم تضرد عضن العضرب قضديمًا ول حضديثًا، وهضذه الصضيغ منهضا مستسضاغ ومنهضا غيضر مستسضاغ..

 والناس يختارون ما يناسبهم، وليست القضية شيوع الصيغة أو عدم شيوعها، فالقياس

هو القياس. 

 ذكر النحاة ستًا وثلثين حالة للصفة المشبهة ما بين مجردة ومقرونة بأل، ومضافة- 5

إلى نكرة أو معرفة، ولكل حالة ثلث حركات.. ولم تبق حاجة إليها في علم الصرف. 

مبالغة اسم الفاعل:

 المبالغضة تضدل علضى التكضثير والتضضخيم، أو ثبضوت الدللضة، أو بقائهضا فضترة طويلضة وليسضت

عرضًا تزول بسرعة.

صوغها:

)، على الوزان التالية: 8تشتق من الفعل اللزم والمتعدي الثلثي وغيره (

ال وفّعيضل.. وقضد أقضر مجمضع اللغضة فضي القضاهرة قياسضية وزن ِفّعيضل مضن1  - ِمفعضال وفّع

  مثل قّديس. والتاء المربوطة الداخلة على فّعاللفادة المبالغةالثلثي اللزم والمتعدي 

 كعّلمضة ليسضت للتضذكير أو التضأنيث وإنمضا لتضدل علضى أن الصضيغة وصضلت إلضى أعلضى درجضة

في المبالغة، لذلك يمكن القول رجل عّلمة وامرأة عّلمة كما يقول ابن جني.

 ←): لمضا يضدل علضى لضون أو عيضب ظضاهر، أو زينضة/ حليضة: حمضر 9- أفعضل ومضؤنثه فعلء (2

←أحمر حمراء، عرج  أعرج عرجاء، حمق  أحمق حمقاء.. ←

 - فعلن ومضضؤنثه فعلضضى/ فعلنضضة: لمضضا يضضدل علضضى امتلء أو خلضضو أو أمضضراض وأوجضضاع، أو3

←انفعال، حالت نفسية.. : غِضب  غضبان ومؤنثه غضبى وغضبانة. عطش  عطشان ← 

←ومضؤنثه عطشضى وعطشضانة. جضاع  جوعضان ومضؤنثه جضوعى وجوعانضة. شضبع  شضبعان ← 
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←ومضؤنثه شضبعى وشضبعانة. تعضب  تعبضان ومضؤنثه تعضبى وتعبانضة. فضرح  فرحضان ومضؤنثه ← 

). 10فرحى وفرحانة.. (

 ثكل يثكل ثكًل وهو ثكلن وثكلى جعلوه كالعطش لنه حرارٌة في: وقالواقال سيبويه: (

 جوفه  حزنان وحزنى لنه غّم في:وقالوا.  ومثله لهفان ولهفى ولهف يلهف لهفًا.الجوف

 .))11) (والندمان مثله وندمى. وهو كالثكل لن الثكل من الحزن

وقس على ذلك ضجر وشرس وقلق ولبق.

 - مجموعة أوزان مؤنثها بالتاء المربوطة: وهي لما يدل على طبائع وسجايا أو شكل/4

هيئة أو مظهر كالنظافة أو الوساخة.. 

ل وَفعْل وُفعْل وُفعُل، فعضول، فعضال "دون قيضد علضى حركضة الفضاء": حسُضن   ←فعيضل، َفِع

حسين، َحِسن، َحْسن، ُحْسن، ُحُسن، حسون، حَُسان.. 

***

- اسم المفعول:4

اسم مشتق يدل على معنى وعلى الذي وقع عليه ذاك المعنى.

صوغه:

←- من الفعل الثلثي على وزن مفعول: كتب  مكتوب.1

 - من فوق الثلثي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما2

←قبل الخر: أكرم  ُمكَرم.

ملحظات: 

 - نثبت لهجة تميم للفعل الجوف لموافقتها القاعدة العامة: باع مبيوع، كال مكيول.1

 وهمضا فضي لهجضة الحجضاز مضبيع ومكيضل. وذكضر المضبرد مقضوول ومصضوون دون حضذف إحضدى

).12الواوين كما هو شائع: مقول ومصون (

 - صيغة اسم الفاعل والمفعول واحدة من الخماسي المهموز الول والمعتل الوسط:2

←اختار  مختار، احتاج  محتاج.. وكذلك الخماسي المضعف: احتّل  محتّل.. وسياق ← ← 

الجملة يوضح المدلول. 

 - تنقل صيغة فعيل بمعنى مفعول مثل جريح، وصيغة ِفْعل بمعنى مفعول مثل طحن،3

إلى مبالغة اسم الفاعل لتدل على المبالغة.

 - اشضتقاق اسضم المفعضول مضن الفعضال المعتلضة: نسضي: منسضّي، دنضا: مضدنّو، رمضى:4

مرمّي، قال: مقوول ومقول، باع: مبيوع ومبيع. 

***

 :الزمان، المكان، المجرد- السم الميمي/ 5

 السضم الميمضي: قضد يضدل علضى زمضان الفعضل، أو مكضانه، فضإن تجضرد معنضاه مضن الزمضان أو

 المكان أو من أية دللة أخرى، فهو اسم ميمي مجرد، وفي هذه الحالة يشبه المصدر
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 العادي.. والسياق دائمًا هو الفيصل: افتتاح المعرض الساعة السادسة مساء "الزمان"،

المعرض في الحديقة العامة "المكان"، المعارض لها أنظمتها الخاصة بها "المجرد".. 

صوغه:

 ←- مضن الفعضل الثلثضي: يصضاغ علضى وزن مفعَِلض "دون النظضر إلضى حركضة العيضن": عضرض 1

 معضرَِض.. إل فضي حضال وقضوع التبضاس كمقضال ومقيضل (إن بقضي الضواوي منفصضًل عضن اليضائي

ولم يدمجا معًا).

 فضضي النحضضو التقليضضدي لسضضم الزمضضان والمكضضان والميمضضي وزنضضان مفعَل ومفعِل.. وفضضي

 التحضديث وزن واحضد يجضوز فيضه فتضح العيضن أو كسضرها. وتوحيضد الصضيغة سضيحل إشضكالية مضا

 ورد مضن شضواذ كالمشضرق والمغضرب والمسضجد والمسضقط والموضضع.. قضال سضيبويه: (وقضد

 كسروا المصدر في هذا كما كسروا في يفعل قالوا: أتيتك عند مطلع الشمس أي عند

 طلوع الشمس. وهذه لغة بني تميم وأما أهل الحجاز فيفتحون. وقد كسروا الماكن في

 هضذا أيضضًا كضأنهم أدخلضوا الكسضر أيضضًا كمضا أدخلضوا الفتضح. وذلضك: المنبضت والمطلضع لمكضان

 الطلضوع. وقضالوا: البصضرة مسضقط رأسضي للموضضع. والسضقوط المسضقط. وأمضا المسضجد فضإنه

اسم للبيت ولست تريد به موضع السجود وموضع جبهتك لو أردت ذلك لقلت مسجٌد) (

13.(

 - من فوق الثلثي: يصاغ كما يصاغ اسم المفعول لما فوق الثلثي. والسياق يحدد2

المعنى إن كان اسم مفعول أو كان للمكان أو للزمان أو مجردًا:

 المضاء مسضتخرج بمضضخات حديثضة (اسضم مفعضول)، مسضتخرج المضاء يبضدأ صضباحًا وحضتى

 المغيب (اسم زمان)، الماء مستخرج من آبار في الصحراء (اسم مكان)، مستخرج الماء

عمل سهل (اسم ميمي مجرد بمعنى استخراج). 

ملحظات:

 - تدخل على صيغة مفعل التاء المربوطة للدللة على الكثرة، فإن كانت دللة السم1

←الميمي للمكان فهضي تدل على الكضثرة المكانيضة: مدَرس  مدرَسة، مكتضب  مكتبضة، ← 

←مقبر  مقبرة..

 بناء على ما رجعت ( لحوق التاء باسم المكان:وقد أجاز مجمع اللغة العربية في مصر

 إليه اللجنة من كتاب سيبويه، وما ورد من المثلة التي بلغت ستة وعشرين ومائة، وما

 أقضره المجمضع مضن قياسضية صضيغة مفعلضة للمكضان الضذي يكضثر فيضه الشضيء. تجيضز اللجنضة

 قياس ما لم يرد عن العرب على ما ورد عنهم من لحوق التاء لسم المكان من مصدر

الفعل الثلثي).

 فإن لم تدل صيغة مفعلة على مكان فهي المجردة، وقد عّد مجمع اللغة العربية في

 مصر دخول التاء المربوطة على السم الميمي قياسيًا: (سمع من المصدر الميمي من
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َدة، َمَذّمةض، ومبخلضة، ومجبنضة، ومحزنضة،  الثلثضي ألفضاظ كضثيرة مختومضة بالتضاء، مثضل: َمْحَم

).14ومودة، وغيرها كثير.. ولهذه الكثرة ترى اللجنة جواز القياس عليها) (

 مطير استنادًا إلى القواعد التقليدية، لكن نتيجة شيوع كلمة- اسم المكان من طار 2

 مطضار أقرهضا مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر، وعمضم القاعضدة علضى الضجوف اليضائي بجضواز

 (يجضوز أن يجيضء اسضما الزمضان والمكضان والمصضدر الميمضي مضن الفعضل الثلثضيالحضالتين: 

 الضجوف اليائي على "الَمْفَعل" بالفتضح، فيقضال مثًل: "المسضار" لمعنضى السير أو مكانه أو

زمانه، وكذلك يقال: طار مطارًا والن مطاره، وهنالك المطار).

 - يصاغ من السماء الثلثية الذوات "المحسوسة/ لها جسم"، على وزن َمفعلة لتدل3

على كثرة الموجود فيها، وهو قياسي: مأسدة، مبقرة، مقمحة، معنبة.. 

 أما الشتقاق من السماء فوق الثلثية فيلغى لنه يحتاج إلى حذف الزائد عن الثلثة

 ←مبطخضة "مكضان كضثير البطيضخ"، غضزال ← ) لتبقضى الكلمضة علضى وزن مفعلضة: بطيضخ 15(

مغزلة "مكان تكثر فيه الغزلن"..

 - صضوغ السضم الميمضي مضن الفعضال المعتلضة: نسضي: منسَضى، قضال: مقضال، بضاع: مضبيع4

ومباع، سار مسير ومسار..

  ***
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هوامش الفصل الثاني

 ) فضي النحضو التقليضدي مصضادر الفعال الرباعية قياسية وسضماعية، لكن فضي التحديث1(

السماعية تصير قياسية كلها.

←) وردت مصادر لفّعل على وزن َتْفعال: كّرر  تكرار، ذّكر  تذكار، طّوف  تطواف..2( ← ← 

وبعض النحاة جعله سماعيًا لكن آخرين جعلوه قياسيًا وهو المتبنى في التحديث. 

 ) فعلضل مصضدره القياسضي فعللضة مثضل دحضرج دحرجضة، ولضه مصضدر سضماعي ِفْعلل،3(

 وبجعله قياسيًا في الصيغتين يجوز أن نقول دحراج، وقد ورد في التراث بأن َمصدر "َفْعَلَل

يأتي على ِفْعلل: َكَدْحَرَج ِدحَراجًا".

 ) الفعضل اسضتولى مصضدره اسضتيلء، والصضل: اسضِتولء قلبضت الضواو يضاء فصضار اسضتيلء.4(

ودراسة ذاك التحول من اختصاص فقه اللغة.

) المفعول البياني/ المطلق يدل على العدد أو الهيئة.5(

 ) قال بعض النحاة ل يصاغ اسم الهيئة من فوق الثلثي، ولكن آخرين قالوا يجوز ذلك6(

لنه مع صفة له يدل على النوع. 

 ) ما ورد شاذًا يرد إلى القاعدة مثل: أفعم مفِعم، أسهب مسِهب، أعشب معِشب7(

 وأبقضل مبِقل. أمضا عاشضب الضتي وردت فنعدها مضن الثلثي عشُضب، وباقضل نعدها مضن بقضل

الثلثي. 

 ) قضال النحضاة الصضفة المشضبهة تشضتق مضن اللزم، ولكنهضا وردت مضن الثلثضي المتعضدي8(

مثل رحيم وعليم.. 

 ) عند النحاة تشتق الصفة المشبهة من البابين (فُعل يفُعل، فِعل يفَعل)، ولكن في9(

التحديث ألغي وزن فِعل يفَعل. 

 ) إن جعل الوزان قياسية يمكننا من القول: بردان، حردان، فهمان، قلقان، مرضان،10(

نحفان، نسيان، ورمان.. 

 ويلحظ أن الكوفيين استنادًا إلى قبيلة بني أسد كانوا يؤنثون فعلن على فعلنة. ومن

 هنضا أقضر مجمضع اللغضة فضي مصضر جضواز تضأنيث كضل وصضف/ مشضتق علضى وزن فعلن بفعلنضة:

←عطشضان  عطشضانة، غضضبان  غضضبانة..   جضاء تحضت عنضوان: صضيغة فعلن تأنيثهضا بالتضاء←

 وجمعها جمع مذكر سالم: (من حيث أن تأنيث "َفْعلن" بالتاء "لغة في بني أسد" كما

 في الصحاح، و"لغة بني أسد" كما في المخصص، وقياس هذه اللغة صرفها في النكرة

 كما في شرح المفصل، والناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ،

 وإن كضان غيضر مضا جضاء بضه خيضرًا منضه كمضا فضي قضول "ابضن جنضي" - تضرى اللجنضة أنضه يجضوز أن

يقال: عطشانة وغضبانة وأشباههما... ). 

.263 - ص 4) سيبويه: الكتاب - ج 11(
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 ) مقضوول ومضبُيوع علضى وزن مفعضول: فضي علضم فقضه اللغضة تخضضع الكلمتضان لضعلل12(

 بالنقل "نقل الحركة من حرف علة متحرك إلى حرف صحيح ساكن قبله"، ثم تحذف واو

مفعول، وتقلب الضمة كسرة في مبيوع للمجانسة.. فتصيران: مقول ومبيع. 

.293 - ص 4) سيبويه: الكتاب - ج 13(

 ) مجموعة من السماء الميمية على وزن مفعلة مستخرجة من معاجم اللغة، وقد14(

 ذكرهضا تقريضر مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر: (مهلكضة، موعظضة، مخافضة، مشضقة، مغفضرة،

 محبضة، معرفضة، مسضألة، مغضضبة، مهانضة، مهابضة، موجضدة، معتبضة، مخبثضة، مبعثضة، مقالضة،

 منصبة، متعبة، مفخرة، مخلفة، مسعدة، مكرمة، مهّمة، مزلة، مرغمة، مقدرة، معرفة،

مفسدة، موعدة، معصية، ميسرة).

 ) الحضذف يرتبضط بحضروف العلضة كمضا فضي بطيضخ وغضزال، ولكضن هنضاك إشضكالية إن بقضي15(

 السم متجاوزًا الثلثة حروف بعد حذف حروف العلة، فعلى أي أساس سيتم الحذف من

الحروف الصحيحة كما في عصفور وتمساح؟! 

***

297

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



الفصل الثالث:

المشتقات من السم

- النسب:1

 يفيضد فضي انتمضاء أو ارتبضاط أو تبعيضة اسضم "المنسضوب"، إلضى اسضم آخضر "المنسضوب إليضه".

 وقضد سضماه سضيبويه الضضافة، وقضال ابضن عقيضل فضي شضرحه لللفيضة (إذا أريضد إضضافة شضيء

إلى بلد أو قبيلة أو نحو ذلك جعل آخره ياء مشددة مكسورًا ما قبلها). 

 فل ول نسضتخدم النسضبة إل إن كضانت مفيضدة، فليسضت السضماء كلهضا صضالحة للنسضبة؛

فائدة من النسبة إلى كرسي والدوات كهل وكي ولو.. كما فعل النحاة!

النسبة لها أربعة أشكال:

 عرِبّي،← - إلحاق ياء مشددة آخر السم مكسور ما قبلها، وهي الكثر شيوعًا: عرب 1

ة. وصضيغة المضؤنث مشضتركة مضع النسضب الصضطلحي/ المصضدر الصضناعي،  وللمضؤنث عربّي

والسياق يوضح أيهما المقصود.

 أنانّي،←  أنا في التحديث إضافة اللحقة "انّي" قياسيًا لتعني النسبة المبالغ فيها:- 2

 ←شضهوانّي، شضكل ← جسضمانّي، شضهوة ← نفسضانّي، جسضم ← نضورانّي، نفضس ← نضور 

).1شكلنّي.. (

 ، تمضربضائع تضامر بمعنضى ):2 ( مثضل كالحرفضةفاعضل للدللضة علضى صضاحب شضيءوزن - 3

  "مطعم"، وصائغ مهنته الصياغة، وحائك مهنته الحياكة.. طعام بمعنى صاحبوطاعم

ال للدللضة علضى وزن - 4  وهضي غالبضة ..ارّضاط وعطّضاد وخيّار وحضدّضنج:  حرفضةصضاحبفّع

 )، وقضد أقضر مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر3فضي الحِرف كمضا يقضول أبضو عمضرو الضدويني (

 قياسيتها.

طرق النسبة بالياء المشددة:

  فاطمة←حمزة  حمزّي، تحذف تاُؤه حين النسب: المختوم بتاء التأنيثالسم - 1

ّ.. شيعي← شيعةسنّي،  ←ُسنة ، ّ فاطمي←

  عصوّي.← ، عصا فتِوّي←فتى  واوًا: تقلب ألفه  الثلثي- المقصور2

 .. برِدّي←  بردىّ،بخاري← بخارى تحذف ألفه:  وفوق الثلثي

 وأ، ّ طنطوي← المقصورة واوًا اللفطنطا قلب مثل:  في الرباعي  بعض النحاةأجازوقد 

 ّ! طنطاوي←زيادة ألف قبل الواو 

ل  فضي التحضديث تقبضل النسضبة بإضضافة الضواو قبضل يضاء النسضبة لشضيوعها، علضى أن ُتحّم

نهضوي، سلطوي، ُنخبوي، قوموي..دللت جديدة تعني التكلف والدعاء: 

الشجوّي..  ←الشجي : تقلب ياؤه واوًا الثلثي- المنقوص3

 وفوق الثلثي تحذف الياء، أو تقلب الياء واوًا ثم تضاف الياء المشددة، وهو المأخوذ به

.. تربوّيتربّي و ← بيةْترلشيوعه: 
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).4صحرائّي ( ←في التحديث تثبت الهمزة في جميع الحالت: صحراء  - الممدود:4

.. ( عَلوّي←ّ، علّي  حيوي← حّي :تضاف واو قبلها المختوم بياء مشددةالسم - 5

5.( 

  للتسهيل ومؤنثهما أو َفعيل ُفعيل إلى وزني  عند النسبالياءحذف يلغى جواز - 6

 ، وقد أقر مجمع اللغة العربية في مصر جوازهما: التراثفيعلمًا بأن الحالتين وردتا  )،6(

 (الصضل فضي النسضب عامضة البقضاء علضى صضيغة الكلمضة، ومراعضاة هضذا الصضل تقتضضي أن

 يكضون النسضب إلضى َفعيضل - بفتضح الفضاء وضضمها، مضذكرة ومؤنثضة- بغيضر حضذف شضيء إل تضاء

 التضأنيث فضي المضؤنث، ولكضن العضرب لضم يجضروا علضى هضذا الصضل فضي المشضهور مضن أعلم

 القبائل والبلدان، ومن طالب بحذف الياء من النحاة استنبط القاعدة مما ورد من العلم

 المشهورة. يضاف إلى ذلك أنه لم يتبين من المثلة المسموعة أنهم احتاجوا في هذه

 الصيغة إلى النسب إلى غير العلم من النكرات وأسماء المعاني إل في الندرة، على

 أن من هذا النادر ما ورد بالبقاء على الياء، فقيل "سليقّي" في النسب إلى "سليقة"،

 وتستظهر اللجنة مما سبق بيانه ما يأتي: ورد السماع بحذف الياء وإثباتها في النسب

 إلى َفِعيل - بفتح الفاء وضمها ، مذكرة ومؤنثة، في العلم وفي غير العلم، ولهذا يجاز

الحذف والثبات).

 وعضم ولغضة ومئة ويضد ودم وسضنة م وابضن وَأخُ َأب وأ:مثضل- الثلثيي المحيذوف اللم 7

وّي وَأخضوّيَض: َأب ويفتضح ثضانيه عنضد النسضب (الضواو)ليضه لمضهإ تضرد ..وشضفة  وّي وُأمضوّي وَبَن

).7. (.ّ َأو شفويّ وشفهيّ وسنويّ ودمويّ ويدويّ ومئويّ وُلَغويّوعَموي

 ←فضإن لضم يكضن محضذوفًا منضه شضيء مثضل كضم، تضدخل يضاء النسضبة مباشضرة: كضم  كميّض

وكمّية.

 والمحضذوف اللم والمبضدوء بهمضزة وصضل كضابن واسضم، تضضاف يضاء النسضبة مباشضرة: ابنيّض،

). 8واسمّي.. (

 أما أخت وبنت فالنسبة إليهما مباشرة لئل يقع التباس: أختّي وبنتّي، وهو رأي يونس،

 قال الزمخشري: (وتقول في بنت وأخت بنوي وأخوي عند الخليل وسيبويه وعند يونس

).  9بنتي وأختي) (

 نبقيه كما هو ونضيف ياء النسبة، وهو الصحيح حتى النسبة إلى جمع التكسير- 8

 ل يقع التباس بين المنسوب إلى المفرد والمنسوب إلى الجمع، وهذا رأي الكوفيين وقد

 ←صُضحفّي، أسضرة ←  صُضحف ←  أخلقيّض، َأخلقتبنضاه مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر:

أسرّي.. 

  َأبضضابيلّي وقضضومّي:عضضرب وقضضوموَأبابيضضل أسضضماء الجمضضوع ك إلضضى الجمضضع تشضضمل والنسضضبة

وعربّي.
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  حتى ل تلتبس نسبة المفرد مع نسبة المثنىوعليه يقاس المثنى والجمع السالم،

 وقد أقر مجمع اللغة العربية في مصر جواز النسب إلى جمع المؤنث السالم .أو الجمع.

 فضي الضعلم ومضا يجضرى مجراهضا دون حضذف الضلف والتضاء: (يقبضل مضن الكلمضات مضا شضاع

 منسضوبًا إليضه علضى لفظضه مضن الضعلم المجموعضة جمضع مضؤنث سضالمًا دون حضذف الضلف

 والتاء، مثل الساداتي في النسبة إلى من اسمه السادات. وعطياتي في النسبة إلى

 مضضن اسضضمها عطيضضات. وكضضذلك مضضا يجضضري مجضضرى الضضعلم مضضن أسضضماء الجنضضاس والحَِرف

 والمصطلحات. مما يدل على معين، مثل الساعاتي، واللتي، وذلك فرارًا من اللبس إذا

 حذفت اللف والتاء عند النسب، واستئناسًا بما في "الهمع" من قوله: إن حروف العلم

 صضارت بالعلميضة لزمضة للكلمضة، لضن العلميضة تسضجل السضم وتحصضره مضن أن يضزاد فيضه

وينقص).

معلوماتي، عملياتّي، مؤسساتّي..وبناء على ذلك يصح القول: 

ملحظات:

←- العلم المفرد الذي صيغته جمع يبقى على صيغته: خلدون  خلدونّي.1

: المركبالنسبة إلى العلم  -2

  ولكضنل إشكال في النسيبة إليى المركيب المزجيّي لينه يعاميل ككلمة واحدة،

هناك إشكالية في النسبة إلى المركب السنادّي والمركب الضافّي:

بعلبكّي. ← بعلبك: - المركب المزجّي

 ُ، فتَح الحقَ جاد مثله صدر- المركب السنادّي: في الصرف التقليدي ينسب

 ، فتحّي. وهنا إشكال بينه وبين النسبة إلى المفرد: كفْتح فتحّي، والشكلجادّياُل: 

لن يحل المشكلة!

 ينسضب صضدره أو عجضزه أو المشضهور منهمضا - المركضب الضضافّي: فضي الصضرف التقليضدي

. .ّ شمسي:، مجدل شمسّعنجري: مجدل عنجرقيسّي،  :امرئ القيسمثل 

 ،عصامّي، عمرّي إلى العجز: فالنسبة زيدون.. وابن عصام وُأم عمر يَأبك كان كنية وإن

 .زيدونّي

 قضال أبضو البقضاء العكضبري: (فضإن نسضبت إلضى مضضاف ومضضاف إليضه مثضل ابضن الزبيضر وعبضد

 القيضس نسضبت إلضى مضا حصضل بضه الشضهرة فتقضول زبيضري وقيسضي، وقضالوا فضي عبضد الضدار

 عبضد الشضمس عبشضمي. وقضالوا أيضضًا فضي عبضد القيضس عبقسضي عبضدي وعبضدري، وفضي

).10فنحتوه من أصلين وذلك يسمع ول يقاس عليه) (

 وقال ابن عقيل في شرحه لللفية: (فإن لم يخف لبس عند حذف عجزه حذف عجزه

 ونسب إلى صدره فتقول في امرئ القيس امرئي، وإن خيف لبس حذف صدره ونسب

إلى عجزه فتقول في عبد الشهل وعبد القيس أشهلى وقيسي).
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 وهنا نلحظ إشكالية عدم وجود ضابط، وبقاء اللتباس بين نسبة الكنية ونسبة المفرد:

فالنسبة إلى أبي عصام عصامّي، والنسبة إلى عصام وحده عصامّي!

لذلك في التحديث تكون النسبة إلى أحد طرفي التركيب دون حذف الطرف الخر: 

 النسبة في المركب السنادي تكون للصدر، ويبقى العجز كما هو: جادّي الحق، فتحّي

ال..

 النسضبة فضي المضضاف - غيضر الكنيضة- تكضون للصضدر أو العجضز مضع بقضاء الجضزء الضخر: امضرئ

القيسّي، امرئّي القيس.

←النسبة في الكنية تكون للعجز مع بقاء الصدر: أبو عصام  أبو عصامّي.

  تفتضضح عينضضه تخفيفضضاًَ عنضضدالثلثضضي المكسضضور العيضضنفضضي الصضضرف التقليضضدي السضضم - 3

ر:النسضب  ، قضال ابضن جنضي: (فضإن كضان السضم ثلثيضًا مكسضورَنَمرِِيّض، وَمَلكيّض←  كِض مل، َنِم

 الوسط أبدلت من كسرته فتحة هربًا من توالي الكسرتين والياءين. تقول في الضافة

 .)11إلى النِمر َنَمِرّي) (

 وفي التحديث هناك تساهل في لفظ بنية الكلمة ما دام اللفظ ل يلتبس بمعنى كلمة

أخرى.

 مثل طّيب، تحذف ياُؤه- في الصرف التقليدي إذا جاءت ياء مشددة في وسط الكلمة 4

 ، قضال ابضن هشضام: (اليضاء المكسضورة المدغمضة فيهضا يضاء أخضرى طْيِبيّض:الثانيضة عنضد النسضب

ن طيْبّي وهْينيّض بحضذف اليضاء الثانيضة) ( ب وهّي  ). لكضن فضي التحضديث ل12فيقضال فضي طّي

طّيبّي.← يحذف شيء وتضاف ياء النسبة مباشرة: طّيب 

 والنسبة إلى: ظْبي: ظبِيّي، قال أبو البقاء العكبري: (فإن سكن ما قبل الياء نحو ظْبي

).13أقررت الياء فقلت ظبِيّي ل خلف في هذا) (

.  نائب فاعل ظاهرًا َأو مضمرًااعمل اسم المفعول في رفعه- يلغى عمل النسبة 5

 - يمكضضن اسضضتخدام جمضضع العقضضود للتعضضبير عضضن النسضضبة دون اسضضتخدام يضضاء النسضضبة:6

التسعينات بدًل من الفصيح التسعينيات.

 - علضى الرغضم مضن المقضاييس وتفصضيلتها وردت نسضب سضماعية، وهضذا وضضع طضبيعي7

 نلحظضه فضي كضثير مضن المضدن والقضرى والعضائلت.. فالعفويضة ل تلتفضت إلضى قواعضد الصضرف.

والنسب الشاذة عند أجدادنا القدماء تدل على أن الحياة أوسع من قيود القاعدة!

َدوي،أمضوي نسضبة إلضى ُأميضةومضن تلضك النسضب:    رازي أو البضْدو، نسضبة إلضى الباديضةّ َب

 ، قضروي نسضبة إلى قريضة، طائي نسضبة إلضى ُقَرشضي نسضبة إلضى قريضش،نسضبة إلضى الريّض

طّيئ، غائّي نسبة إلى غاية.. 

***

):14المصدر الصناعي (- النسب الصطلحي/ 2
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ة" ليضدل علضى الصضفات  النسضب الصضطلحي اسضم تلحقضه يضاء النسضبة والتضاء المربوطضة "ّي

 الخاصضة بالسضم كالمذهبيضة أو المدرسضية.. وأحكضامه هضي نفسضها أحكضام النسضب العضام.

←وهو يشتق من السماء الجامدة والمشتقة: إنسان  إنسانّية، فاعل  فاعلّية، كم  ← ← 

←كمّية، كيف  كيفّية..

 وعلضى الرغضم مضن أن صضيغته هضي نفسضها صضيغة النسضب المضؤنث إل أن الفضرق بينهمضا

 يتضضح مضن السضياق مثضل: المدرسضة الكلسضيكّية، والمنتمضي إليهضا إذا كضان مضذكرًا: رجضل

). 15كلسيكّي، وإذا كان مؤنثًا: امرأة كلسيكّية (

 وللنسضضب الصضضطلحي أهميضضة كضضبرى فضضي حياتنضضا فضضي كافضضة أنضضواع العلضضوم السياسضضية

 والجتماعيضضضة والقتصضضضادية والعلميضضضة.. والتجاهضضضات الفكريضضضة والمذهبيضضضة والمدرسضضضية

 كالشضضتراكية والرأسضضمالية والكلسضضيكية والرومانسضضية والسضضريالية والتكعيبيضضة والرمزيضضة

والبنيوية..

ونظرًا لهميته تلك أقر مجمع اللغة العربية في مصر قياسيته..

***

- التصغير:3

 السم المصغر يعبر بذاته عن التحبب أو التدليل أو الحتقار أو قلة العدد أو ضآلة الحجم

 أو التقريب.. وتلك الغاية يمكن التعبير عنها بأساليب جميلة وقوية دون اللجوء إلى صيغ

التصغير الصرفية. وفي حياتنا المعاصرة قلما نستخدم التصغير. 

 يجضب أن يرتبضط التصضغير بالبلغضة والجمضال، فهنضاك تصضغير سضلس كمضا فضي تصضغير كتضاب

 علضى كُتّيب. ولكضن عنضضدما نصضضغر العصضفور بعصضيفير نجضد أن لفضظ التصضضغير ثقيضل، بينمضا

استخدام الصفة سلس ولطيف: عصفور صغير.

 والتصضغير ل معنضى لضه إن لضم يضؤد إلضى فضائدة، فقضد تفنضن النحضاة بتصضغير أسضماء ل تعنضي

 شيئًا سوى إظهار مهارة الصنعة الصرفية في التطبيق العملي كتصغير أسماء الشارة

 والموصضول والحضروف والضدوات. وعلضى الرغضم مضن قضولهم بضأن المبنيضات ل تصضغر، لكنهضم

تلعبوا على القضية فتخيلوا أعلمًا سمي بها إنسان مثل: لو، بْع، ما..!

 فضضي التحضضديث التصضضغير يتعلضضق بالسضضماء المتصضضرفة الدالضضة علضضى الضضذوات/ العيضضان

 المحسوسضة، لهضدف مفيضد فضي المعنضى وهضو إظهضار قلضة عضدد المصضغر أو ضضآلة حجمضه،

 علضىفتصضغير العلضم ل يفيضدنا ول الصضفات؛ فمضا أهميضة تصضغير أحمضد علضى ُأحيمضد، وزينضب 

 زيينضب، وبطضل علضى ُبطيضل؟! وكضذلك الضمر ل يفيضدنا تصضغير كضل ذات، فمضا أهميضة تصضغير

 العملضة لنعضبر عضن القلضة وهضي متداولضة عنضد النحضاة جميعضًا كمضا فضي تصضغير درهضم علضى

 دريهضم والجمضع دريهمضات، ثضم يلحقونهضا بالصضفة: دريهمضات قليلضة، مضع أن تعضبير "دراهضم

قليلة" أجمل!
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 ُفعيعيضليحضذف وزن )، 16ولكضي يكضون التصضغير سلسضًا وللضضرورة البلغيضة والجماليضة (

 قضد عضدل النحضاة فضي مواضضع كضثيرةللخماسضي ومضا فضوقه لثقضل اللفضظ وخضضوعه للحضذف. و

).17طلبًا للتخفيف والسلسة والبعد عن اللتباس، وهذا أمر جيد إن عممناه (

الوزنان المتبقيان هما:

نهير.← كليب، نهر ← ُفَعْيل للثلثي: كلب -1

جويهرة.← )، جوهرة 18كتّيب (← ُفَعْيِعل للرباعي: كتاب -2

طرق التصغير:

- تاء التأنيث المربوطة ل تحسب حرفًا، فالشجرة ثلثية وتصغر على ُشجيرة.1

 فقد بويب، ← دون النظر إلى أصلها: باب  تقلب واوًا في التصغير في الثلثي اَللف-2

 ورد أنه يجوز فيما أصل ثانيه الياء أن يقلب واوًا عند التصغير كما يقول الكوفيون، وأجازه

  بييضة، وبويضة.←عوينة، شويخ.. بيضة  ←ابن مالك لورود السماع به: عين وشيخ 

 اللف في التصغير كما هو الوضع في النحو التقليدي.وفي التحديث ل ننظر إلى أصل 

 فبييضضة ثقيلضة اللفضظ لتضوالي اليضاءين، بينمضا بويضضة سلسضة. وتصضغير شضيخ علضى شضييخ

ثقيلة، ولكن شويخ سلسة.. فالسلسة أهم من الصنعة الصرفية! 

 يسضتغنى عنضه لثقضل لفظضه فضي التصضغير إذعمضود والربضاعي المعتضل مضا قبضل الضخر مثضل 

). 19ُعمّيد (يصير: 

 وتصضضغير عيضضد عويضضد لكضضن النحضضاة جعلضضوه عييضضدًا بحجضضة أل يقضضع التبضضاس، قضضال أبضضو البقضضاء

 العكبري: (فأما عيد فتقول فيه عييد كما تقول في جمعه أعياد وأصلها واو ولكنها أبدلت

 بدًل لزمًا، ليفرق به بين جمعه وتصغيره في الموضعين، وبين جمع عود وتصغيره فتقول

 ). وذاك الكلم غيضر سضليم لضن الفهضم20فضي عضود أعضواد وعويضد، وفضي عيضد أعيضاد وعييضد) (

يعتمد على السياق!

 - السم المعتل الخر تقلب ألفه ياء وإن كان أصلها واوًا، وتدغم في ياء التصغير: عصا3

عصّية.

  حين مربوطةتزاد في آخره تاءل  ودار..شمس ك- السم الثلثي المؤنث تْأنيثًا معنويًا 4

  كمضا فضي النحضو التقليضدي، لضنه ورد أيضضًا عضدم زيادتهضا، قضال ابضن جنضي: (وقضد قضالواالتصضغير

مع ذاك في قوس ونعل وفرس قويس ونعيل وفريس، والجيد قويسة ونعيلة وفريسة) (

21 .(

 ←ابنضة وبنت  ،← ُبنيّض  ابضن مثضل: التصغيرعنضدالسم المحذوف منضه حضرف يرد ِإليضه - 5

  ُأخيّة..← ُأخّي، أخت ←، أخ ُأبّي ← َأب ،ةّنيُب

 وحفضظ تصضغير تلضك الكلمضات دونمضا معرفضة آليضة الصضياغة، أفضضل مضن معرفضة تعليضل النحضاة

لها!  

ملحظات:
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 - وردت شضذوذًا صضيغة التعجضب مضا أفعلضه مصضغرة: مضا أحيلضى..! ورغضم جماليضة الصضيغة1

ولكن الفعال ل تصغر، ولعلها نتيجة المماحكات حول اسمية  التعجب أو فعليته!

 - هناك كلمات صغرت خلفًا للقاعدة، فتعاد صياغتها بناء على القاعدة، ويبقى الشاذ2

 للقواميس؛ فمثًل صغر العرب رجًل على رويجل وهذه الصيغة للرباعي بينما رجل ثلثية

).22لذلك تصير: رجيل (

 وردت كلمات مصغرة مثل: ُسمّية تصغير سماء، وقد تاه النحاة في تعليل ما حدث- 3

 فضي بنيضة الكلمضة مضن إدغضام وإعلل بضالقلب والحضذف.. ولكضن السضلم أن نضضعها ضضمن

 فمضا كضان العربضي القضديم يفكضرالكلمضات الشضاذة بضدًل مضن الغضوص فضي التعليضل الموهضوم؛ 

بالعلل والبدال وتعديلت بنية الكلمة!

***
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هوامش الفصل الثالث

 ) قد تحذف اللف كما في أنانّي.. والنسبة بإضافة "انّي" شائعة في التراث القديم1(

 وزعم أبو الخّطاب أنه سمع من العرب: (117 - ص 3فقد قال سيبويه في "الكتاب" – ج 

). رأيت روحانّيين: من يقول في الضافة إلى الملئكة والجن جميعًا روحانّي وللجميع

  جضواني، فوقضاني نسضبة إلضى فضوق،تحتاني نسضبة إلضى تحضت، برانضي نسضبة إلى بّروورد 

 ..َبحراني نسبة إلى البحرين ، شعراني نسبة إلى الشعر،نسبة إلى جو

وكثرة ورود هذه النسبة يعطيها الحق في القياس فليست شاذة. 

) راجع الملحظة الولى في بحث اسم الفاعل.2(

ال فضي42الشضافية" – ص  ") قضال أبضو عمضرو الضدويني فضي كتضابه3(  : (وكضثر مجيضء فّع

 الِحرف كبتضات وعضواج وثضواب وجمضال. وجضاء فاعضل أيضضًا بمعنضى ذي كضذا كتضامر ولبضن ودارع

ونابل).  

 ) فضي النحضو التقليضدي تعامضل همضزة الممضدود فضي النسضبة كمضا فضي قاعضدة التثنيضة4(

والجمع، وفي التحديث تثبت الهمزة ول ننظر إلى أصلها. 

 كيميضاوي،وقضد ذكضر مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر أن النسضبة إلضى كيميضاء كيميضائي و

 وكيماوي: (يجوز إثبات الهمزة في النسب إلى كيمياء، على اعتبار أن الهمزة لللحاق أو

 على اعتبار أن الهمزة للتأنيث، استنادًا إلى ما نقله "الصبان" من قوله: "من العرب من

يقرر هذه الهمزة". ولكن قلب همزة "كيمياء" واوًا عند النسب أولى).

 ) في النحو التقليدي تعليل لما حدث، ولكن النتيجة هي نفسها لو قلنا نضيف واوًا5(

قبل الحرف المشدد ويصير الحرف المشدد هو نفسه ياء النسبة!

 ردفالنحضاة يقولضون عضن كلمضة حيّض: إذا انتهضى السضم بحضرف مشضدد قبلضه حضرف واحضد، تض

 : حيضو، ثضم تضضاف يضاء الثانيضة واوًاتقلضضب و: حيضي،إلضى َأصضضلها الضواو َأو اليضاء اليضضاء الُضولى

النسبة: حيوّي.

 : علييضفتح ما قبلهايحذف الياء اُلولى وت مثل علّي حرفان  قبل الياء المشددة كانإذاو

 ..: عَلوّي: عَلو، ثم تضاف ياء النسبة واوًا أصًل" ألفًا ثمالثانية"قلب الياء ت و← عَليض،

 : (النسضب إلضى مضا آخضره يضاء206يقضول ابضن جنضي فضي كتضابه "اللمضع فضي العربيضة" - ص 

 مشضددة: فضإن كضان فضي آخضر السضم يضاء مشضددة نحضو صضبّي وعليّض وعضدّي، حضذفت الضولى

 الضزائدة وأبضدلت مضن الكسضرة فتحضة فضانقلبت اليضاء الثانيضة ألفضًا لحركضة مضا قبلهضا ثضم أبضدلت

 الضلف واوًا لوقضوع يضاء النسضب بعضدها، فقلضت فضي صضبّي صضبوّي، وفضي عليّض علضوّي، وفضي

عدّي عدوّي).

 أوأل يكضون السضم مضضّعفا مثضل ُقَلْيلضة ) يلغضى اسضتثناء مضا اشضترطه بعضض النحضاة وهضو 6(

 !واوي العين مثل طويلة
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 ) يجوز في المنسوب إلى المحذوف من غير عوض كيد ودم وسنة وشفة.. النسبة7(

 على اللفظ أيضًا دون إرجاع المحذوف وهو السهل: يدّي ودمّي وشفّي. ولكن الشائع

والسلس ما ذكر. 

) يجوز رد اللم وحذف همزة الوصل: بنوّي، سموّي.. لكن الفضل ما ذكر.8(

.263الزمخشري: المفصل في صنعة العراب - ص  )9(

. 678 – ص 4وراجع كتاب "النحو الوافي" لعباس حسن – ج 

. 156 – ص 2) أبو البقاء العكبري: اللباب في علل البناء والعراب – ج 10(

.203) ابن جني: اللمع في العربية - ص 11(

 : (كمضا قضالوا فضي النسضب إلضى322، 321وقضال النبضاري فضي كتضابه "أسضرار العربيضة" - ص 

 شقر شقري. وإلى نِمر نَمري بالفتح، وإن كان الصل هو الكسر طلبًا للتخفيف. أل ترى

 ونمري بالكسر لدى ذلك إلى توالي كسرتين بعدهما ياء مشددة، أنهم لو قالوا شقري

وذلك مستثقل فعدلوا عن الكسرة إلى الفتحة فقالوا شَقري ونَمري).

.334 – ص 4) ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ج 12(

.151 – ص 2) أبو البقاء العكبري: اللباب في علل البناء والعراب – ج 13(

 ) ذكضضر فضضي المنهضضج أن تسضضمية النسضضب الصضضطلحي أصضضح مضضن تسضضمية المصضضدر14(

الصناعي.

) الفضل إبداع صيغ أخرى تختلف عن لفظ النسب لتختص بالمذهبية والمدرسية.15(

 ) تقضول حكايضة شضعبية منسضوبة لمحضي الضدين بضن العربضي بضأنه كضان فضي سضفينة مضع16(

 ركاب آخرين فهاج البحر وخشي الناس من الغرق والموت فلجأوا إليه مستنجدين. فوقف

ابن العربي وخاطب البحر الهائج قائًل: اهدأ يا ُبحير فإنما فوقك بحر! 

 عضضبر عضضن التعضضالي والسضضتهزاء بهيجضضان البحضضرليفالتصضضغير هنضضا لعضضب دوره الجمضضالي 

وصبيانيته.. 

 فضضي الصضضرف التقليضضدي يصضضغرون سضضفرجل علضضى سضضفيريج بحضضذف اللم لضضن مبضضدأ) 17(

 الحذف هنا كما هو في جمع التكسير إذ تجمع على سفارج بحذف اللم، ولكن ما فائدة

التصغير بلفظ ثقيل؟

 إن النحضاة وإن كرهضوا تصضغير فضوق الربضاعي لكنهضم نّظروا لضه وطبقضوه كصضنعة صضرفية فقضد

 : (وإذا صغر الخماسي على ضعفه32قال أبو عمرو الدويني في كتابه "الشافية" – ص 

 فالولى حذف الخامس، وقيل ما أشبه الزائد، وسمع الخفش سفيرجل). والزمخشري

 ول يصغر(: 253في الوقت الذي قال فيه في كتابه "المفصل في صنعة العراب" – ص 

 إل الثلثضي والربضاعي، وأمضا الخماسضي فتصضغيره مسضتكره كتكسضيره لسضقوط خامسضه)،

نجده يصغر!
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 النحاة يهربون في مواضع كثيرة من الثقل ويعللون ذلك طويًل، ثم في مواضع أخرىإن 

 ينسون الثقل كله. ويبتعدون عن حذف الحرف الصحيح في مواضع ويعللون ذلك طويًل،

ولكنهم يعودون إليه في مواضع أخرى! 

 ) الرباعي إن كان قبل آخره حرف مد، يقلب المد ياء وتدغم الياء في ياء التصغير،18(

وهذا التعديل في بنية الكلمة مجاله فقه اللغة..

) الواو تقلب ياء ثم تدغم الياءان.19(

.166 – ص 2) أبو البقاء العكبري: اللباب في علل البناء والعراب - ج 20(

.217ابن جني: اللمع في العربية – ص ) 21(

 ) رويجضل تصضغير راجضل ولكضن اختلضط الضمر علضى النحضاة. كمضا أن العضرب صضغروا كلمضة22(

إنسان على أنيسيان!

 فضي التحديث كلمة إنسان ل تصغر لنها خماسية، ولضنه ل معنضى لتصضغيرها فالنسان

هو النسان! 

***
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الباب الثالث: الملء

- الهمزة تبحث عن هوية: الهمزة المتوسطة والمتطرفة، الهمزة في أول الكلمة. 1

- اللف اللينة.2

- نقصان الحروف وزيادتها.3

***

)1 (- الهمزة تبحث عن هوية1

 )، والبحضث التضالي2إن المعانضاة مضن قواعضد الضملء ول سضيما الهمضزة يعضترف بهضا الجميضع (

يطرح حًل عمليًا يجمع بين الصالة والتحديث.

 هناك سؤال يطرح نفسه: لم الهمزة بالذات من بين حروف الهجاء تعاني من التبعية،

 أو ليسضت حرفضًا صضحيحًا؟ وهضل يعقضل حفضظ أكضثر مضن عشضر قاعضدات لتعلضم طريقضة كتابتهضا

 وأحوالهضضا المتعضضددة؟ لضضم ل تكضضون الهمضضزة حرفضضًا طبيعيضضًا ومسضضتقًل كبقيضضة الحضضروف ونريضضح

العربي من كل تلك القاعدات ومن هدر الوقت!؟

 ←الخليضل بضن أحمضد اقتبضس رسضم الهمضزة مضن رأس حضرف العيضن (ع  ء)، إل أنهضا لضم تأخضذ

 وضعًا ثابتًا، فهي تجلس على كرسي مؤقت من حروف العلة، وذلك لتسهيل لفظه مدًا

←إن لم تلفظ هي: فأس  فاس، بئر  بير. ←

 ولفضظ الهمزة (تحقيقها، النطق بها) هو لهجة تميميضة، بينما التسهيل لهجضة حجازيضة..

 والقرآن الكريم نبر الهمزة على طريقة تميم، ولم يسهل لفظها. وبقي التسهيل قراءة

 ). والناس حتى الن في اللهجة المحكية يسهلون الهمزة على الطريقة3من القراءات (

الحجازية لتخفيف ثقل نبر الهمزة، ويظنونها غير فصحى!

 فإشضكالية الهمضزة ولضدت نتيجضة ربطهضا بحضروف العلضة، وهضذا فضرض عليهضا الجمضع بيضن النضبر

 والتسهيل بينما هي حرف صحيح، فضاعت ملمحها وألغيت كينونتها؛ فل هي صحيحة

تمامًا، ول معتلة تمامًا! 

 وتصضضحيح الخطضضأ يبضضدأ بفضضك ارتبضضاط الهمضضزة بحضضرف العلضضة مضضا دام الفصضضح نبرهضضا وليضضس

 تسهيلها، وبفصل رسمها عن لفظها. فالرسم ثابت واللفظ متغير مثل أي حرف صحيح

 آخضر. وهضذا يعطيهضا هويضة خاصضة بهضا كحضرف صضحيح ومسضتقل، لضه كيضانه وشخصضيته كبقيضة

).4أعضاء أسرة البجدية (

إذًا الحل هو:

تثبيت كتابة/ رسم الهمزة. -1

فصل رسمها عن لفظها.  -2
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 فعلم الكتابة/ الرسم يرتبط بهندسة الحرف، وعلم اللفظ يرتبط بعلم القراءة القائم على

الحركات الثلث وحروف العلة الثلثة، وأصول أخرى خارجة عن إطار هذا البحث.

 والشضكل الجديضد للهمضزة يمكضن أن يكضون مبنيضًا علضى حضرف مناسضب مضن البجديضة بعضد

تعديله، أو يمكن أن يكون من خارجها ولكنه منسجم مع بقية الحروف الهجائية.  

وقبل البدء ل بد من ذكر النقاط الخمس التالية:

 - إن إملء القرآن الكريم له خصوصيته المتفرد بها. ويهمنا هنا رسم الهمزة فيه، فهو1

 مختلف عن إملء الهمزة المتداولة في كثير من الحالت مثل: ( أرءيتم) أرأيتم، (قرءان)

 قرآن، (أسئلكم) أسألكم. وهناك كلمة خلئف التي وردت دون ألف والهمزة كتبت تحت

).5النبرة (

وهذا يعني أن الحل المقترح لن يسبب إشكاًل، لن إملء القرآن له قواعده الخاصة.  

 - بعض قواعد الملء وضعت منسجمة مع عصر له ظروفه. فمنها ما كان نتيجة الخوف2

 ←من اللتباس بين الكلمات، كإضافة ألف بعد الميم في (مائة  مئة) منعًا لللتباس بين

ِمئة ومنه وغيرها.

).6فالكلمتان كانتا تكتبان (منه) دون نقاط أو شكل فصارتا(ماضه، مضه) (

). 7وهذا يعني أن ما وضع لظرف ثم تجاوزه الزمن فنيًا/ تقنيًا، يجب أن يصحح (

 - الشضكل المقضترح ليضس بالضضرورة أن يكضون ناجحضًا ومقبضوًل، ولكنضه مضدخل للوصضول إلضى3

الشكل الفضل والجمل.

 سضيتناول البحضث الهمضزة المتوسضطة فالمتطرفضة لنهمضا الضكثر إشضكاًل، ثضم الهمضزة- 4

الولية.

 تسلسضل البحضث متبضع فضي المسضائل الساسضية فقضط: عضرض القاعضدة، مناقشضتها،- 5

البديل. 

***

آ- الهمزة المتوسطة والمتطرفة:

الهمزة المتوسطة:

 تبين مما تقدم أن الجداد لم يجدوا مقعدًا مريحًا وثابتًا ليجلسوا الهمزة عليه، فبقيت

 بل مقعضد ثضابت، تتأرجضح بيضن الضلف والضواو واليضاء غيضر المنقوطضة والنضبرة، أو تجلضس علضى

الرض - السطر- إن لم تجد كرسيًا، تندب حظها غير المرتبط بالتسهيل!

 والقاعدة المتبعة في كتابة الهمزة المتوسطة، تقوم على الموازنة بين حركتها وحركة

الحرف الذي قبلها، ثم تكتب على ما يناسب أقوى الحركتين.

وتسلسل الحركات وما يناسبها هو:

←الكسضرة  ئضض ، الضضمة  ؤ، الفتحضة  أ، وأخيضرًا السضكون وهضو ليضس بحركضة، لضذا يضأتي ← ← 

أخيرًا لن الحركة مهما ضعفت تبقى أقوى منه. 
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وللقاعدة العامة استثناءات ثلثة شاذة :

الهمزة المفتوحة بعد ألف ساكنة، تكتب على السطر: قرْاَءة. -1

 إل أن الهمضزة المضضمومة أو المفتوحضة بعضد واو سضاكنة، تكتضب علضى السضطر: مضرْوَءة. -2

). 8بعض النحاة المعاصرين يكتبها على ألف "مروأة، سموأل" (

الهمزة بعد ياء ساكنة، تكتب على النبرة: بيئة. -3

  هنضضاك قاعضضدة ملحقضضة تتعلضضق بضضالهمزة المضضضمومة مثضضل: كضضؤوس ومسضضؤولملحظيية:

ورؤوس.. تجيز كتابتها بشكل آخر: كئوس، مسئول، رءوس!

الهمزة المتطرفة:

 لم يلتفت النحاة إليها، وتجاهلوا شخصيتها الكريمة، ونظروا إلى حركة الحرف المحترم

قبلها. وعلى أساس حركته تفضلوا عليها بالكرسي المناسب للتسهيل والوقف!

وعلى هذا تكون أشكال كتابة الهمزة المتطرفة:

←الكسرة  ئ، الضمة  ؤ، الفتحة  أ، وأخيرًا السكون (انتفاء الحركة/ قطع الحركة) ← ← 

←وتكتب على السطر  ء.

 وهناك استثناء لهذه القاعدة السهلة، وهو الواو المشددة والمضموم ما قبلها، فتكتب

على السطر على رأي بعض النحاة: تبّوء.

 - همضزة "امضرئ"1 توجضد قاعضدات أخضرى ملحقضة تتعلضق بضالهمزة المتطرفضة: ملحظية:

 تكتضب علضى اليضاء غيضر المنقوطضة إن كضانت مجضرورة، وتكتضب علضى الضواو "امضرؤ" إن كضانت

 - قاعدة تنضوين الهمزة المتطرفضة.2مرفوعضة، وتكتب على اللف "امرأ" إن كانت منصضوبة. 

- قاعدة الهمزة المتطرفة إن لحقت بها الضمائر، أو ألف التثنية!3

 يتضبين ممضا تقضدم أن خمسضة أشضكال للهمضضزة المتوسضطة والمتطرفضة (ئضضض، ؤ، أ، ئ، ء).

 وهي أشكال ُتقرر بناء على الموازنة، المحاكمة العقلية بين طرفين للمتوسطة، وطرف

 للمتطرفضة. وهضذا يقتضضي وجضود الحضرف المشضكول، لضجراء الموازنضة. فضإن لضم يكضن الشضكل

مضبوطًا فسيقع خطأ في كتابة الهمزة.

 فضإذا أراد أحضد مضا أن يكتضب كلمضة مهمضوزة ول يعضرف لفظهضا، أو ظضن نفسضه يعضرف لفظهضا

 وكان ظنه إثمًا، وقعت الكارثة لن مرجعيته في الضبط السليم/ اللفظ السليم، قد تكون

ضعيفة!

 إن حفضظ القاعضدة شضيء، وحفضظ شضكل الكلمضة شضيء آخضر. والكتابضة ل تصضح إل بإتقضان

القاعدة والشكل معًا. والشكل من العقد المستعصية!

 وللخضروج مضن المضأزق صضار العربضي يطبضع صضورة الهمضزة مضع كلمتهضا - أو فضي كلمتهضا- فضي

 ذهنضضه.. وقضضد تسضضعفه الضضذاكرة فضضي الهمضضزة المتطرفضضة، ولكنهضضا سضضتخذله فضضي الهمضضزة

المتوسطة!
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 - القاعدة المبنية علضى الموازنضة. والحل2- النضص غيضر المشضكول 1إذًا هناك مشضكلتان: 

هو تثبيت رسم الهمزة/ كتابتها، وفصله عن لفظها/ حركتها.

وما سنطرحه هو حل مؤقت لن الفضل إبداع شكل جديد للهمزة: 

 يمكضن السضتفادة مضضن جسضم أي حضرف مناسضب ليكضون الكرسضضي الثضابت لهضا والضدائم

كجسم الباء أو الدال..

 ولضو اخترنضا جسضم البضاء دون النقطضة (وهضو نفسضه جسضم التضاء والثضاء دون نقضاط)، ليكضون

 كرسيها الدائم، تعترضنا مشكلة ترتبط بأزرار لوحة المفاتيح في الكمبيوترات، فليس فيها

 جسم باء بل نقطة والهمزة فوقه. وصعوبة صناعة هذا الشكل والتعديل أمر بعيد المنال

علمًا بأن هذا الوضع يوفر عدد أزرار الهمزات في لوحة المفاتيح.

 وهناك شكل آخر يشبه جسم الدال وعليه همزة (ئ)، ويمكنه التصال بما بعده ولكن

 ). فإذا حلت تقنية9ليست له ميزة التصال بما قبله: مرفئنا، ملجئ، سمائ، سمائنا.. (

 التصضال بمضا قبلضه ل بمضا بعضده تحضل المشضكلة؛ فيكضون للهمضزة شضكل واحضد ويخضضع لحكضم

الدال والذال في التصال بما قبلهما.

لذلك تم اقتراح ما هو عملي ومتوفر:

 الهمزة المتصلة أو ضمن الكلم تكتب على نبرة وهي موافقة لحالت متبعة حاليًا، أما

 المستقلة أو التي تأتي آخر الكلمة فتكتب على ألف مقصورة وهي أيضًا موافقة لحالت

 متبعضة حاليضًا. وهضذا الشضكل متضوفر فضي لوحضة المفاتيضح، فهنضاك زر واحضد يعطضي الشضكلين:

(ِئض، ُئض، َئض، ْئض.. ِئ، ُئ، َئ، ْئ). 

 فتحضضديث القاعضضدة يكضضون بتثضضبيت هضضذين الرسضضمين (المسضضتقلة والمتصضضلة) بمعضضزل عضضن

الحركة، وتكون الهمزة معهما مع كرسيها حرفًا واحدًا.

 وبهضذا الوضضع تحصضل الهمضزة علضى هويضة فتعامضل كينونتهضا معاملضة تليضق بهضا، لنهضا ثابتضة

 الشكل والصورة كثبات الباء أو الياء.. وتلفظ كبقية الحروف وتستطيع أن تنضم إلى بقية

الحروف، المطالبة منذ عصر النهضة بحل إشكالية اللفظ، والتي لم تحل حتى الن!

 ول نحتاج من بعد الن إلى النظر في حركتها أو حركة ما قبلها، فل موازنة ول محاكمة

عقلية، وهل كتابة الباء أو التاء أو الثاء أو الياء، تحتاج إلى موازنة؟

 وهضذه أمثلضة توضضح الوضضع الجديضد؛ أوًل الكلمضة برسضمها التقليضدي المتضداول، ثضم سضهم

فالرسم الثابت/ الهوية/ بين قوسين: 

الهمزة المتوسطة: -1

←بئر  ( بْئر)، فأس   (َفْئس)، بيئة  (بيَئة)، لؤلؤ  (لُئلئ)، مؤمن   ← ← ← ُمْئمن).(←

←سأل  (سَئل)، يسألن  (يسئلن)، يسألون  (يسئلون).  ← ←

←عباءة  (عباَئة)، مروءة  (مروَئة). ←

الهمزة المتطرفة: -2
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←شاطئ  (شاطئ)، (شاطئًا).

←شيء  (شيئ)، (شيئًا).

←مرفأ  (مرفئ)، (مرفئًا).

←سماء  (سمائ)، (سمائًا).

الهمزة المتطرفة أصالة، المتوسطة عرضًا: -3

←سماء  (سماُئنا، سماَئنا، سماِئنا).

←قرأ  (قرئ)، ( َقرْئنا، قرُئوا، َقرَئا، قرْئُت، َقرَئْت)..

، (يقرئون)، (يقرئان)، (تقرئين).. )←يقرأ  (يقرئ

←مرفأ  (مرفئان) (مرفئُِنا)..

  فضي الضملء التقليضدي يجضوز فضي همضزة الفعضل المتطرفضة أصضالة، المتوسضطةملحظية:

عرضًا ثلثة أشكال إن اتصلت بواو الجماعة: قرأوا، قرؤوا، قرءوا.

ومن هذه المثلة نلحظ ما يلي:

 - شكل الهمزة المتوسطة هو النبرة، وشكل الهمزة المتطرفة والمستقلة هو ياء غير1

منقوطة. 

الهمزة بوضعها الجديد ل تختلف عن أي حرف آخر: -2

←( بيٌت، بيٍت، بيتًا)  (شيٌئ، شيٍئ، شيئًا).

 ←ألغي المد في المثنى مع الهمزة المتطرفة (مرفآن  مرفئان). فهنا نضيف علمة -3

 المثنضى مباشضرة، ودون حاجضة لخلضق قاعضدة جديضدة تميضز السضماء عضن الفعضال فالقاعضدة

موحدة: ( ملجئان، يقرئان، قرئا..).

 - تنضوين الهمزة المتطرفضة لم تبضق له قاعضدة خاصضة؛ فالهمزة تنضون كأي حرف آخضر في4

حالة النصب.

- امرؤ القيس سيرتاح في قبره فاسمه سيحظى بالثبات: امرَُِئ.5

- لعل أحدنا يسأل: وكيف سنميز بين كلمتين متشابهتين في الرسم/ الكتابة، مثل:6

←(ِبْئس، َبْأس)  (ِبئس، َبئس).

←(َسَأل، ُسِئل)  (َسئل، ُسئل).

والجواب هنا يتعلق باللفظ/ الشكل، ول علقة له برسم الهمزة المستقر.

 فنحضن إن لضم نشضكل الكلمضات، نميزهضا مضن خلل السضياق/ النسضق، مضن خلل المعنضى

 كما فضي: مسضتعِمر اسضم فاعضل ومسضتعَمر: اسضم مفعضول. وشضتان مضا بينهمضا فيمضا لضو قلنضا

دون شكل: هؤلء مستعمرون، فما المعنى المقصود؟

 والمطبوعات (الكتب، المجلت، الصحف..) ل تشكل الكلمات إل للضرورة القصوى.. كما

 فضي الكتضب التعليميضة. فاللتبضاس هنضا ليضس بسضبب هويضة الهمضزة الجديضدة، إنمضا بسضبب

المشكلة العامة، مشكلة الشكل/ الحركات في اللغة، والتي تتطلب حًل.
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***

ب- الهمزة في أول الكلمة:

 الهمضزة فضي أول الكلمضة (الوليضة) حظيضت بمكانضة أفضضل مضن مكانضة أختيهضا المتوسضطة

 والمتطرفة. فلها كرسيها الثابت وهو اللف (أ، إ)، لكن مصيبتها في الجلوس نفسه؛ أهو

فوق الكرسي أو تحته!

لقد قسم النحاة اللف إلى نوعين:

 الضضلف اليابسضضة: وهضضي المتحركضضة وتسضضمى الهمضضزة (أ، إ) ول تكضضون إل ابتضضداء (أول -1

الكلمة).

 اللف اللينة: وهي حرف مد ساكن، ول تكون إل في حشو الكلمة أو آخرها (قْال ،- 2

سمْا). 

والهمزة (اللف اليابسة) نوعان: همزة قطع وهمزة وصل. 

- همزة القطع:1

 تأتي في أول الكلمة وتكتب وتلفظ أينما وردت، إل أن كتابتها فوق اللف أو تحتها يرتبط

 باللفظ/ الحركة. فمع الفتح والضم تكتب فوق اللف، ومع الكسر تحتها( َأ، ُأ، ِإ) (َأعطى،

ُأسامة، ِإبراهيم).

 وكتابة الهمزة هنا تتعلق باللفظ السليم، مما يؤدي إلى الوقوع في الخطأ. لذلك يجب

تثبيت هويتها، وهنا اقتراحان:

 - أن يبقضى جسضم الهمضزة السضابق هضو نفسضه هنضا، فيكضون للهمضزة شضكل واحضد أينمضا1

 ←وردت سضواء أكضانت فضي أول الكلم أم فضي وسضطه أم فضي آخضره وهضو الفضضل: أحمضد 

←(َئحمد)، أعطى  (َئعطى)، إبراهيم  (ِئبراهيم)..  ←

 - بقاء الهمزة في أول الكلمة ألفًا كما هو السائد في الوضع التقليدي، على أن تثبت2

 الهمزة وسيان أكان التثبيت فوق اللف أم تحتها، فالمهم هو الجماع على مكان واحد،

 بمعضزل عضن اللفضظ/ الحركضة. وهنضا تحضل مشضكلة همضزة إن "فتضح همضزة إن وكسضرها" الضتي

 لها قاعدة خاصة تتعلق بكتابتها فوق اللف ولها ثمانية مواضع، أو تحت اللف ولها سبعة

مواضع، وجواز الوضعين في أربعة مواضع!! 

 والمقترح هنا أن تكون فوق اللف (أ) وهذه هي هويتها الثابتة. أما اللفظ/ الحركة، فهو

 قضية لغوية. فالهمزة ثابتة كأي حرف هجائي له هويته المستقرة. أما الحركة/ اللفظ/

فهي المتغيرة. 

وهذه أمثلة عليها:

). 10←أحمد، ُأسامة، إبراهيم  (َأحمد، ُأسامة، ِأبراهيم) (

 والعتراض على اللتباس في اللفظ وارد، ولكن الجابة أضحت معروفة؛ فالمر ل يتعلق

بالكتابة، إنما بمشكلة اللفظ/ الشكل/ الحركة.
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 ولنأخذ أيضة كلمة غير مشكولة ولتكن (بنية) فكم عدد احتمالت لفظها مع أن حروفها

ثابتة الرسم؟!

- همزة الوصل:2

 وهضي همضزة تكتضب بشضكل ألضف فقضط (ا)، سضواء ألفظضت همضزة ابتضداء أم لضم تلفضظ إن

سبقت بمتحرك قبلها.

وأماكن هذه الهمزة:

 - ابضن، ابنضة (ومثناهمضا رفعضًا ونصضبًا وجضرًا)، اسضم (ومثنضاه رفعضًا ونصضبًا وجضرًا)، امضرؤ، امضرأة1

)، أل التعريف.12)، ايمن (11(ومثناهما..)، اثنان، اثنين (ومؤنثهما..) (

أمر الثلثي المبدوء بهمزة (اكتب) . -2

 ماضضي الخماسضي والسداسضي وأمرهمضا ومصضدرهما (اضضطهَد، اسضتخرَج ضض اضضطِهْد،- 3

استخِرْج ض اضطهاد، استخراج).

 والنحاة يعللون همزة الوصل بأن العرب ل تبدأ بساكن، ولتسهيل النطق بالساكن ابتداء

 جيضء بهمضزة الوصضل. إذًا همضزة الوصضل بل كيضان، ومضا هضي إل وسضيلة لتسضهيل النطضق.

 وكلمهضم يعنضي أن أصضل الكلمضات الضتي تبضدأ بهمضزة وصضل مثضل (اسضم، ابضن، اسضتقالة،

 اكتب..) إنما هو: (ْسم، ْبن، ْستقالة، ْكتب)، ثم وجد العربي صعوبة البدء بساكن، فجاء

بهمزة الوصل!

 فهضل هضذا معقضول، أن يضضع العربضي/ يلفضظ/ الكلمضة، فيجضد صضعوبة، فيقحضم همضزة، ثضم

يسقطها مع الوصل المتحرك قبلها!

وهل ما يصدق على اللفظ ُيسقط على الكتابة!

 يجب عّد همزة الوصل من أصل الكلمة، وتعطى هوية كهمزة القطع (أ) سواء ألفظت

أم لم تلفظ، أي يثبت رسمها ويفصل عن اللفظ: (أْسم).

 وتصضضير مشضضكلة همضضزة الوصضضل ليسضضت مضضن اختصضضاص علضضم الكتابضضة/ الرسضضم، إنمضضا مضضن

اختصاص علم القراءة/ الصوت الذي يحدد متى تلفظ ومتى ل تلفظ. 

مشاكل حذف همزة الوصل كتابة:

سيتم هنا استعراض الحالت التي تخلق صعوبات فقط:

همزة ابن وابنة: -1

 تحذف همزة ابن وابنة إن كانتا مفردتين، وواقعتين بين علمين الثاني أب حقيقي للعلم

 الول، وهما صفتان للعلم الول، وغير مفصولتين عنه، ولم تقعا في أول السطر و.. كما

في خالد بن الوليد.

 علضى العربضي أن يحفضظ كضل هضذه الشضروط وغيرهضا مضن أجضل حضذف همضزة ابضن وابنضة! ولضو

كان المر متوقفًا على هذه القضية، لهان المر!! 
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 ←فلتكن (خالد بن الوليد  خالد ابن الوليد) أو خالد أبن الوليد بتثبيت الهمزة فوق اللف

دائمًا سواء أكانت للقطع أم الوصل.

 وبالتالي تحذف القاعدة من علم الملء، وتبقى في علم القراءة، ُتلتقط بالسماع، ولن

يحزن خالد ولن يغضب!

 إن علضم القضراءة لضه أصضوله الفنيضة الجميلضة. وحضذف همضزة ابضن بيضن العلميضن لضه جمضال

إيقاعي، ولكن، ل علقة له بجمال الكتابة!

 ومن المنطلق هذا تبقى همزة الوصل (ابن- ابنة) مع همزة الستفهام والنداء(أ ابنك

).13خالد؟) ( يا ابني) (

همزة "اسم": -2

 وهنضا أيضضًا نجضد شضروطًا متعضددة لحضذف الهمضزة مضن كلمضة (اسضم) إن دخلضت عليهضا البضاء

(باسم...). ولن نخوض في التفاصيل ويكفي القول:

 تثبت همزة اسم إن دخلت الباء عليها (باسم) أينما وردت إل في بسملة القرآن الكريم

لن له إملءه الخاص به كما قلنا سابقًا، أما في غير القرآن فتبقى.

 وكذلك تبقى همزة (اسم) مع همزة الستفهام لنها توقع في اللتباس: أسمك خالد؟

← أأسمك خالد؟

 ولعل العدول عن همزة الستفهام مع المبدوء بهمزة، إلى (هل)، ل يوقع أي التباس:

هل اسمك خالد؟

أل التعريف: -3

 إن كضانت مسضتقلة تكتضب هكضذا (أل) أمضا مضع الكلمضة فتكتضب (الضض) لضن مضدلولها التعريفضي

 وكثرة استخدامها يصرف الذهان عن كونها همزة ملزمة لض (ل) فهما أي الهمزة واللم

شكل عضوًا واحدًا، أداة واحدة.

).14ولفظها يبقى في علم القراءة، وضمن بحث اللم القمرية واللم الشمسية (

 ←أما حذف همزة الوصل من أل إذا دخل حرف الجر اللم عليها مثل: القمر  للقمر. أو

 حذف همزة الوصل واللم معًا "أل التعريف" إذا دخل حرف الجر اللم عليها مثل: اللعب

← للعب.. فيمكن تقبله كضرورة شاذة إذا حلت بقية الشكاليات الممكن حلها!

***

المد والعلل:

 أخضضع النحضاة الهمضزة للضعلل لضنهم جعلوهضا مشضابهة لحضروف العلضة الثلثضة. وكضل مضا

 يتعلضق بهضذه القضضية هضو أمضر صضرفي محضض. والمضد كضذلك، لكضن مضن الناحيضة الملئيضة ل

).15لبس فيه (

فالمد شكله ثابت ومستقر، أي له هويته (آ)، (آمن)..

***
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 إذًا من خلل هذا البحث يتبين أن الفكرة العامة هي تثبيت شكل الهمزة فالولية: ئض أو

أ، آ. والمتوسطة: ئض. والمتطرفة والمستقلة: ئ.

 وهي همزات ثابتة كيفما كان اللفظ. وبهذا تصير الهمزة حرفًا مستقًل ل فرق بينه وبين

أي حرف آخر. 

 وأخيضرًا ل بضد مضن القضول بضأن العيضن قضد تنفضر مضن الوضضاع المسضتجدة للهمضزة، وهضذا أمضر

 طبيعي، لن العين اعتادت وألفت أشكاًل أخرى، وهي تحتاج إلى فترة من الزمن حتى

 تعتضاد علضى الوضضاع الجديضدة، فهضذه ليسضت مشضكلة، إنمضا المشضكلة أن تتحضول الحالضة

 النفسضية للرؤيضة، إلضى حكضم مسضبق قاسٍض علضى الفكضرة الساسضية. فمضن حضق الهمضزة

 الحصضول علضى هويضة، لنخضرج مضن متاهضات نحضن بغنضى عنهضا. كمضا أنضه مضن حضق الهمضزة أن

تعطى الفرصة الكافية قبل الحكم عليها.

 وإنضه لضمر رائع أن يتفضق الجميضع علضى إعطضاء هويضة خاصضة لهمزتنضا العزيضزة، لتسضتطيع

اجتياز الحدود، والتنقل بحرية من الخليج إلى المحيط.

 كم سنريح أجيالنا، وكم سنوفر على الطباعة جهودًا ضائعة، بل وسنتمكن من اختصار

أزرار لوحة المفاتيح نفسها!

***
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- اللف اللينة2

 مر معنا أن اللف المتوسطة والمتطرفة تعاني من إشكالية أصلها الواوي أو اليائي. إل

 أن المتطرفة أقل درجة بالنظر إلى شكلها فاللف الممدودة أصلها واو، واللف المقصورة

أصلها ياء، والشكالية هي الوقوع في خطأ كتابتها. 

  سواء أكانت اسمًالذلك الحل يكمن في تثبيت كتابة المتطرفة باللف الممدودة دائمًا،

 (كان القياس يقضي أن وقد قال سعيد الفغاني:  مصطفا..دنا، أعطا،أم فعًل: رما، ُيرما، 

 ترسضم الضلف المتطرفضة ألفضًا طويلضة أينمضا وقعضت، لضن الكتابضة تصضوير للنطضق، واشضتهر بهضذا

 هضض" أحضد أعلم المئة الرابعضة للهجضرة، فقضد كضان 377المضذهب أبضو علضي الفارسضي "تضوفي 

 يكتضب مثًل: "رمضى مصطفى ثضم ارتمضى علضى الضرض" هكضذا: "رمضا مصضطفا ثضم ارتما علضى

 الضرض" غيضر ملتفضت إلضى كضون الضلف ثالثضة أو رابعضة أو خامسضة ول إلضى أصضلها واوًا كضان أم

). 16ياًء) (

 أمضا الضلف المتوسضطة فهضي ثابتضة ممضدودة والشضكال فضي أصضلها، لضذلك الحضل يكمضن فضي

توحيد أصل اللف المتوسطة والمتطرفة واويًا كلها أو يائيًا كلها. 

***

- نقصان الحروف وزيادتها3

 فضي الضملء توجضد مشضكلة زيضادة الحضروف أو نقصضانها فضي بعضض الكلمضات.. ول حضل لهضذه

 المشضضكلة إل بضضأن تكتضضب الكلمضضة كمضضا تلفضضظ دون زيضضادة أو نقصضضان مثضضل: هضضاذا، لكضضن،

السماوات، الرحمان، اللذي، طاووس..

 وتحضذف الحضروف الضتي تكتضب ول تلفضظ مثضل: ألضف واو الجماعضة "كتبضو، اكتبضو".. وواو عمضرو

← َعمر، ولكيل يقع التباس بينها وبين ُعمر يشكل الحرف الول.. 

***
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هوامش الباب الثالث

 ) بحضث حضل مشضكلة الهمضزة قضدم إلضى مجمضع اللغضة العربيضة فضي سضورية قبضل بضضع1(

 سضنوات بعنضوان "الهمضزة تبحضث عضن هويضة"، وقضد ُرفضض لضن شضعار المجمضع تيسضير طضرق

عرض النحو التقليدي وليس التطوير أو التحديث! 

 وكضانت للبحضث مقدمضة عامضة عضن إشضكالية القواعضد، ولكضن عنضدما ضضم البحضث إلضى هضذا

 الكتاب، نقلت إلى مواضع أخرى مع التعديل والضافات الضرورية لتناسب المنهج العام.

وعدل شكل الهمزة المقترح ليراعي أمور الطباعة ولوحة أزرار الكمبيوتر.

 مجمضع اللغضة العربيضة فضي مصضر فضي دورتضه السادسضة والضربعين، ضضوابط لرسضم) وضضع 2(

الهمزة، وهي تيسر ولكنها ل تحل الشكالية:

 - تتجنب الكتابة العربية توالي المثال،1(أوًل: تقوم هذه الضوابط على الدعائم التالية: 

 فيكتضب الحضرف المضضعف حرفضًا واحضدًا فضي مثضل "قضّدم" وكتضب الحجضازيون قضديمًا (داوود)

 - تعضضد مضضن الكلمضضة2و(رؤوس) و(شضضؤون) بضضواو واحضضدة هكضضذا (داود) و(رؤس) و(شضضؤن). 

 اللواصق التي تتصل بآخرها مثل: الضمائر وعلمات التثنية والجمع، وألف المنصوب، ول

 يعضضد منهضضا مضضا دخضضل عليهضضا مضضن حضضروف الجضضر والعطضضف وأداة التعريضضف والسضضين وهمضضزة

 - الحركات والسكون في الكلمة ترتب من ناحية الولوية ترتيبًا3الستفهام ولم القسم. 

تنازليًا على النحو التالي: الكسرة فالضمة فالفتحة فالسكون. 

 ثانيضًا: تتلخضص قواعضد كتابضة الهمضزة بعضد ذلضك فضي القاعضدة التاليضة: تكتضب الهمضزة فضي أول

 الكلمة بألف مطلقًا، أما في الوسط فإنه ينظر فيها إلى حركتها وحركة ما قبلها، وتكتب

 علضضى مضضا يوافضضق َأولضضى الحركضضتين مضضن الحضضروف. فتكتضضب الهمضضزة علضضى يضضاء فضضي مثضضل:

 المسضتهزئين، والمنشضئين، وتطمئن، وأفئدة، وفئة، وجئتنضا، لضن الكسضرة أولضى مضن كضل

 الحركضات والسضكون. وتكتضب علضى واو فضي مثضل: يضؤذي، ويضؤدي، وسضؤال، وأوليضاؤهم، لضن

 الضمة أولى من الفتحة والسكون، وتكتب على ألف في مثل: سأل ويسأل وكأس، لن

 الفتحضة الضولى مضن السضكون. أمضا فضي الضخر فتكتضب بحسضب مضا قبلهضا فضإن كضان مضا قبلهضا

 مكسضورًا كتبضت علضى يضاء مثضل: برئ وقضارئ، وإن كضان مضضمومًا كتبضت علضى واو مثضل جضرؤ

 وتكافؤ، وإن كان مفتوحًا كتبت على ألف مثل: بدأ وملجأ. وإن كان ما قبلها ساكنًا تكتب

منفردة مثل: بطء وشيء وجزاء وضوء وبطيء ومضيء.

 ملحوظة: إذا ترتب علضى كتابة الهمضزة على ألف أو واو توالي المثال في الخط، كتبضت

 الهمزة على السطر، مثل: يتساءلون ورءوس إل إذا كان ما قبلها من الحروف مما يوصل

بما بعده فإنها تكتب على نبرة، مثل: بطئها، وشئون، ومسئول.
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 - إذا اجتمعضضت الهمضضزة وألضضف المضضد فضضي أول الكلمضضة أو فضضي1اسضضتثناءان مضضن القاعضضدة: 

 وسضطها اكتفضي بعلمضة المضدة فضوق الضلف مثضل: آدم، وآكضل، وآخضر، والضن، ومثضل مضرآة،

وقرآن.

 - تعضد الفتحضة بعضد الضواو السضاكنة فضي وسضط الكلمضة بمنزلضة السضكون، ولضذلك تكتضب2

 الهمزة منفردة في مثل، مروءة وشنوءة، ولن يسوءك، وإن ضوءها. كما تعد ياء المد قبل

 الهمضزة المتوسضطة بمنزلضة الكسضرة، ولضذلك تكتضب الهمضزة علضى نضبرة فضي مثضل: خطيئة،

ومشيئة، وبريئة).

:201، 200 – ص 3ج ) يقول سيبويه في "الكتاب" - 3(

 (هضذا بضاب الهمضز: اعلضم أن الهمضزة تكضون فيهضا ثلثضة أشضياء: التحقيضق والتخفيضف والبضدل.

 فالتحقيق قولك: قرأت ورأس وسأل ولؤم وبئس وأشباه ذلك. وأّما التخفيف فتصير الهمزة

فيه بين بين، وتبدل وتحذف وسأبّين ذلك إن شاء ال. 

 اعلم أن كّل همزٍة مفتوحة كانت قبلها فتحة فإّنك تجعلها إذا أردت تخفيفها بين الهمزة

 واللف الساكنة وتكون بزنتها محقّقًة غير أّنك تضعف الصوت ول تتمه وتخفي لّنك تقرّبها

 من هذه اللف. وذلك قولك: سأل في لغة أهل الحجاز إذا لم تحّقق كما يحّقق بنو تميم

 وقضد قضرأ قبضل بيضن بيضن. وإذا كضانت الهمضزة منكسضرة وقبلهضا فتحضة صضارت بيضن الهمضزة واليضاء

 الساكنة كما كانت المفتوحة بين الهمزة واللف الساكنة..). (وإذا كانت الهمزة مضمومة

 وقبلها ضّمة أو كسرة فإّنك تصّيرها بين بين وذلك قولك: هذا درهم أختك ومن عند أّمك

 وهضو قضول العضرب وقضول الخليضل. واعلضم أنّ كلّض همضزة كضانت مفتوحضة وكضان قبلهضا حضرف

ك تبضدل مكانهضا يضاء التخفيضف وذلضك قولضك فضي المئر: ميضر وفضي يريضد أن يقضرئك  مكسضور فإّن

 يقريضك..).. (وإذا كضانت الهمضزة سضاكنة وقبلهضا فتحضة فضأردت أن تخّففض أبضدلت مكانهضا ألفضًا

 وذلك قولك في رأٍس وبأٍس وقرأت: راس وباس وقرات. وإن كان ما قبلها مضمومًا فأردت

 أن تخّففض أبضدلت مكانهضا واوًا وذلضك قولضك فضي الجؤنضة والبضؤس والمضؤمن الجونضة والبضوس

 والمضومن. وإن كضان مضا قبلهضا مكسضورًا أبضدلت مكانهضا يضاء كمضا أبضدلت مكانهضا واوًا إذا كضان مضا

 قبلها مضمومًا وألفًا إذا كان ما قبلها مفتوحًا وذلك الّذئب والمئرة: ذيب وميرة، فإّنما تبدل

 مكان كّل همزة ساكنٍة الحرف الذي منه الحركة التي قبلها لّنه ليس شيء أقرب ول

أولى به منها). 

  الضذي الفضّراء) دعضا كضثيرون قضديمًا وحضديثًا إلضى إيجضاد شضكل واحضد للهمضزة فمضن القضدماء4(

 دعا إلى كتابتها على ألف مطلقًا أينما وقعت، وفي عصرنا سعيد الفغاني فهو يقول في

 كتضابه "المضوجز فضي قواعضد اللغضة العربيضة – بحضث الهمضزة" بعضد أن يتحضدث عضن مقترحضات

 وسيبقى هذا القتراح أهًل للعمل به إلىمجمع اللغة العربية في مصر حول الهمزة: (

 أن يبتكر مبتكر صورة واحدة للهمزة ل تتغير أينما وقعت، شأنها شأن بقية الحروف وقد
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  على أن يعالجها خطاط موهوب بما يجعلها تنسجم هي وصورة"ء"تصلح صورتها هذه 

 .)بقية الحرف متصلة ومنفصلة

 .39، وفضاطر 73 و14، يضونس 165) وردت فضي المصضاحف الورقيضة فضي السضور: النعضام 5(

 أما في المصاحف المطبوعة على الكمبيوتر فقد كتبت همزة الخلئف فوق النبرة لنه ل

يوجد في لوحة المفاتيح حرف الهمزة تحت النبرة.

 إن القضرآن الكريضم لضه إملؤه الخضاص بضه/ الرسضم العثمضاني والضذي يختلضف عضن إملئنضا

 :335المعاصضر، وقضد قضال ابضن هشضام فضي كتضابه "مغنضي اللضبيب عضن كتضب العضاريب" - ص 

 (فكضم فضي خضط المصضحف مضن أشضياء خارجضة عضن القيضاس). وقضال السضيوطي فضي كتضابه

 : (وهذا كله مما ينقاد إليه في كتابة المصحف، ل يقاس486 - ص 3"همع الهوامع" - ج 

عليه خارجه). ونقل عن ابن درستويه قوله: (خطان ل يقاسان: خط المصحف والعروض).

وقد ذكر الخضري في حاشيته أن: (المصحف العثماني سنة متبعة).. 

 وما دام المر كما ذكر، فل شيء يمنع من كتابة القرآن بالملء المعاصر تحت إشراف

 هيئة مختصضضة ومجضضازة رسضضميًا، ليتمكضضن جميضضع العضضرب والمسضضلمين مضضن قراءتضضه بشضضكل

سليم.

) ل يوجد في لوحة المفاتيح جسم للباء وأخواتها دون تنقيط.6(

 ←) أقر مجمع اللغة العربية في مصر كتابة مائة دون ألف  مئة. وما زال بعضنا يكتبها7(

باللف مما يؤدي إلى الخطأ في لفظها إذ تلفظ الميم مفتوحة ومشبعة!

.145 – ص 2) راجع كتاب "جامع الدروس العربية" لمصطفى الغلييني – ج 8(

 ) هضذا الحضرف موجضود فضي قسضم الرمضوز ضضمن الحضروف العربيضة مثضل "سضيمبلي فيلضد9(

أربيك" وهو شبيه بالدال وعليه همزة. 

 ) ل يوجضد زر فضي لوحضة المفاتيضح تكضون فيضه الهمضزة فضوق الضلف وتحتهضا مباشضرة10(

الكسرة! 

  –3) يجوز في النحو التقليدي القول اثنتا وثنتا، فقد قال سيبويه في "الكتاب" - ج 11(

 ،واثنتا عشرة  له ثنتا عشرة: على إحدى عشرة قلتًوإذا زاد المّؤنث واحدا: (207ص 

).وإن له ثنتي عشرة واثنتي عشرة

لكن في التحديث تلغى ثنتا وتثبت همزة الوصل: اثنتا.

 ) أيمن: فيها عشرون لهجة. ويعد الكوفيون همزتها همزة قطع وهي جمع ليمين،12(

 بينما البصريون يعدونها همزة وصل. ومن النحويين من عدها حرف جر، وقال آخرون هي

اسم.. في التحديث ألغيت لنها ل تستخدم.

 ،223) أأبنضك خالضد؟ يضا أبنضي. قضال ابضن جنضي فضي كتضابه "اللمضع فضي العربيضة" - ص 13(

 : (حذف همزة الوصل: ومتى استغنيت عن همزة الوصل بغيرها حذفتها تقول في224

 السضتفهام أبضن زيضد عنضدك حضذفت همضزة الوصضل اسضتغناء عنهضا بهمضزة السضتفهام..)، (..
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 فإن كانت الهمزة التي مع لم التعريف لم تحذفها مع همزة الستفهام لئل يلتبس الخبر

بالستفهام تقول آلرجل قال ذاك آلغلم ذهب بك..).

 ، وهضذا صضحيح إن كضانت الجيضمالجيضم مضع مضن الصضوات "القمريضة" النحضاة اللم ) عضّد14(

 باللهجضة المصضرية/ القاهريضة فهضي سلسضة معضه. بينمضا لفظهضا مضع الجيضم فضي لهجضة تلفضظ

 بلد الشضام ثقيلضة اللفضظ والصضحيح أن تكضون شمسضية، لضذلك يقبضل لفضظ اللم شمسضيًا أو

قمريًا مع الجيم بحسب لفظ البلد لها.

  – ص4) قضال ابضن هشضام فضي كتضابه "أوضضح المسضالك إلضى ألفيضة ابضن مالضك" – ج 15(

 : (بضاب الهمزتيضن الملتقيضتين فضي كلمضة والضذي يبضدل منهمضا أبضدًا هضو الثانيضة ل384، 383

 الولى لن إفراط الثقل بالثانية حصل فل تخلو الهمزتان المذكورتان من أن تكون الولى

 متحركة والثانية ساكنة أو بالعكس أو يكونا متحركتين. فإن كانت الولى متحركة والثانية

 سضاكنة أبضدلت الثانيضة حضرف علضة مضن جنضس حركضة الضولى فتبضدل ألفضًا بعضد الفتحضة نحضو

 آمنت..)، (.. وإن كانت الولى ساكنة والثانية متحركة فإن كانتا في موضع العين أدغمت

 الضولى فضي الثانيضة نحضو سضأل ولضل ورآس. وإن كانتضا فضي موضضع اللم أبضدلت الثانيضة يضاء

 مطلقضًا فتقضول فضي مثضال قمطضر مضن قضرأ  قضرأي..)، (وإن كضانت متحركضتين فضإن كانتضا فضي

 الطضرف أو كضانت الثانيضة مكسضورة أبضدلت يضاء مطلقضًا. وإن لضم تكضن طرفضًا وكضانت مضضمومة

 أبضدلت واوا مطلقضًا. وإن كضانت مفتوحضة فضإن انفتضح ما قبلهضا أو انضضم أبدلت واوًا وإن انكسضر

أبدلت ياء..).  

) الفغاني: الموجز في قواعد اللغة العربية - بحث كتابة اللف المتطرفة.16(

***
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الخاتمة

 ليضس سضهًل أن تطضرح الضمور بجذريضة أمضام إنسضان مستسضلم لمسضلمات عاشضها مرتضاح

 البضال والضضمير دون تفكيضر فضي إشضكالتها وصضعوباتها.. فهضو سضيدعي بأنهضا زعزعضة لوجضوده

 وكينضونته ولماضضيه المتغلغضل فضي حاضضره.. وبقضاء الوضضع علضى مضا هضو عليضه يعنضي عمليضًا

الراحة والطمئنان والهدوء!

 ليس الهدف زعزعة المن المطمئن، بل الهدف أن يمارس مليين العرب القواعد بيسر

 وسضهولة. والتحضديث سضيكون لكتاباتنضا المعاصضرة وخطاباتنضا، ولجيالنضا القادمضة.. وهضو لضن

 يلغضي القواعضد التقليديضة، فسضيأتي يضوم يقتنضي فيضه العربضي المتعلضم كتابضًا فضي القواعضد

 الحديثة إلى جانب اقتنائه كتاب القواعد القديمة، كما سيقتني المعجم الحديث لمعرفة

لغة عصره إلى جانب قاموس تراثي لمعرفة ما صعب عليه من لغة التراث.

***

 إن التحضديث ليضس مشضروعًا فرديضًا بضل هضو عمضل جمضاعي يحتضاج إلضى خضبرة الجميضع، وهضو

 ليضس حكضرًا علضى مجضامع اللغضة فهضي ليسضت وحضدها الوصضية علضى اللغضة وقواعضدها، فكضل

 من يحترف القراءة أو الكتابة مسؤوليته ل تقل عن أي إنسان آخر، فالعربية لغتنا جميعًا

وهي الجامعة لقوميتنا.

 ولضن يكضون التحضديث ناجحضًا إل بضذاك الجهضد العربضي الجمضاعي الجضاد والصضادق والمخلضص

 في العمل. فليته يتم عبر المؤسسات ليكون العمل جماعيًا، وليس فرديًا ذاتيًا كما حدث

في محاولت كثيرة! 

 والحضوار العقلنضي القضائم علضى اليمضان بضضرورة تطضوير القواعضد وربضط العربضي بهضا، يفتضح

 الفاق لكثير من الحلول السلم والفضل مما طرحناه، وقد تكون أكثر منطقية وجذرية.

 فنحضن ل نضدعي أن مضا طرحنضاه هضو الفضضل، ولكنضه مجضرد اقتراحضات متكاملضة، قضد تكضون

 صائبة أو خاطئة، إل أنها محاولة جادة وصادقة لتحديث القواعد، ولن يكتب لها النجاح إن

 لضم تتفاعضل مضع جهضود الضخرين دراسضة وحضوارًا ومناقشضة لتصضل فضي النهايضة إلضى مضا هضو

معقول ومقبول. 

***

من الفراد؟التحديث ولو تساءلنا: هل يمكن أن تبدأ ممارسة 

 نعضم! هنضاك كضثيرون تجضاوزوا القواعضد التقليديضة دون بضديل آخضر سضوى عضدم اللضتزام بهضا.

 لذلك بوجود منهج متفق عليه في دوائر محدودة، يمكن تطبيق القواعد الحديثة فرديًا أو

 ، وتذكر بعض نقاط يكتب بأنه كتب وفق القواعد المعاصرةجماعيًا، مع الشارة إلى أن ما

 المنهضج بضأن الكضاتب مثًل ل ُيعمضل الضدوات، وبضأنه يسضتخدم المثنضى وجمضع المضذكر السضالم
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 بصضيغة واحضدة، وبضأنه يعمضم الضضمير هضم وأنتضم علضى جمضع الضذكور والنضاث، وبضأنه يكتضب

الهمزة بشكل ثابت..

 والبضدء بضالتطبيق ستتسضع دائرتضه رويضدًا رويضدًا حضتى يفضرض التحضديث نفسضه فضي النهايضة.

وهذا ما كان يحدث عبر العصور خلل الصراع بين المجددين والمحافظين. 

 فالسضاحة، إليهضاوليبضق مضن يرفضض التحضديث متمسضكًا بالقواعضد التقليديضة الضتي يرتضاح 

 تتسع للجميع، ولنا في أجدادنا النحويين عبرة فقد كانوا يعبرون عن آرائهم بحرية نفتقر

 إليها كما قلنا؛ فواحدهم كان يلتزم برأيه الذي يؤمن به دون أن ينفي الخرين أو يغيبهم.

على الخرين!شرعية التقويم والوصاية والحق ولم يدع أحد أنه يمتلك وحده الغيرة و

***
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المصادر والمراجع

الكتب الورقية:

 - الشباه والنظائر في النحو: أبو الفضل عبد الرحمن جلل الدين السيوطي - راجعه1

 – بيروت.1996وقدم له: د. فايز ترحيني - الناشر دار الكتاب العربي - الطبعة الثالثة 

 - همضضع الهوامضضع فضضي شضضرح جمضضع الجوامضضع: أبضضو الفضضضل عبضضد الرحمضضن جلل الضضدين2

 السيوطي – تحقيق: أحمد شمس الدين – منشورات محمد علي بيضون – دار الكتب

.1998 – 1العلمية – بيروت – ط 

 - المزهضر فضي علضوم اللغضة وأنواعهضا: أبضو الفضضل عبضد الرحمضن جلل الضدين السضيوطي –3

 تدقيق: محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم - دار

إحياء الكتب العربية – القاهرة.

 - دلئل العجاز في علم المعاني: عبد القاهر الجرجاني – تدقيق: المام محمد عبده4

.1961ومحمد محمود الشنقيطي - مراجعة: محمد رشيد رضا – مكتبة القاهرة – 

 - شضذا العضرف فضي فضن الصضرف: أحمضد الحملوي – شضركة ومكتبضة مصضطفى البضابي5

.1965 – 16الحلبي – ط 

 11- جامع الدروس العربية: مصطفى الغلييني – المكتبة العصرية – صيدا/ لبنان – ط 6

 –1971 .

 - مقدمضة لضدرس لغضة العضرب: عبضد ال ضالعليلضي – تقضديم وتحقيضق: د. أسضعد علضي –7

 . والطبعضضة بعنضضوان: "تهضضذيب المقدمضضة اللغويضضة1968منشضضورات دار النعمضضان – لبنضضان – 

للعليلي".

.1966- النحو الوافي: عباس حسن - دار المعارف بمصر – الطبعة الثالثة 8

***

كتب ألكترونية من شبكة النترنت:

- الكتاب: سيبويه – موقع المشكاة السلمية.1

 إسطنبول - - دار العبر للطباعة والنشر - فريد الدين آيدن- الزمنة في اللغة العربية: 2

1997 .

- الموجز في قواعد اللغة العربية: سعيد الفغاني – دار الفكر – سورية.3

 – تحقيق: بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي وأب: الصول في النحو- 4

. بيروت –1988مؤسسة الرسالة - الطبعة الثالثة   - عبد الحسين الفتلي د.

- موقع مجمع اللغة العربية في مصر.5

***

):CDكتب إلكترونية (
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آ- جامع المعاجم - اللغة العربية - شركة العريس للكمبيوتر، ومنه:

. حيانو أب:البحر المحيط- 1

- المقاييس في اللغة: ابن فارس.2

ملحظة: ترقيم الصفحات ليس متسلسًل للكتاب كله. 

ب- مكتبة المعاجم واللغة العربية - شركة العريس للكمبيوتر، ومنه:

 - شضرح أبضي الحسضن نضور الضدين الشضموني علضى ألفيضة ابضن مالضك "منهضج السضالك إلضى1

ألفية ابن مالك".

  على شرح الشموني. العرفان محمد الصبانيأب- حاشية 2

ابن عقيل على ألفية ابن مالك. بهاء الدين - شرح 3

 - حاشية محّمد الخضري على شرح ابن عقيل.4

 ملحظضة: ترقيضم الصضفحات فضي الكتضب الربعضة السضابقة ليضس متسلسضًل للكتضاب كلضه،

وإنما الترقيم للبحث الواحد. 

ج- مكتبة النحو والصرف – التراث – عمان، ومنه:

بو القاسم محمود الزمخشري – تحقيق: د. علي بو1  - المفصل في صنعة العراب: أ

 - بيروت.1993ملحم - دار الهلل - الطبعة الولى 

 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: جمال الدين عبد ال بن هشام النصاري – دار2

 – بيروت.1979الجيل – الطبعة الخامسة 

 - مغنضي اللضبيب عضن كتضب العضاريب: جمضال الضدين عبضد ال ضبضن هشضام النصضاري –3

  -1985تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد ال - دار الفكر - الطبعة السادسة 

بيروت.

 - شضرح شضذور الضذهب فضي معرفضة كلم العضرب: جمضال الضدين عبضد ال ضبضن هشضام4

 1984النصاري – تحقيق: عبد الغني الدقر - الشركة المتحدة للتوزيع – الطبعة الولى 

– دمشق.

 - شرح قطر الندى وبل الصدى: جمال الدين عبد ال بن هشام النصاري - تحقيق:5

 هض - القاهرة.1383محمد محيى الدين عبد الحميد - الطبعة الحادية عشرة 

 - رسضالة المبضاحث المرضضية المتعلقضة بضض "َمنْض" الشضرطية: جمضال الضدين عبضد ال ضبضن6

  –1987هشضام النصضاري – تحقيضق: د. مضازن المبضارك - دار ابضن كضثير - الطبعضة الضولى 

دمشق.

 -  سر صناعة العراب: أبو الفتح عثمان بن جني – تحقيق: د. حسن هنداوي - دار7

 – دمشق.1985القلم – الطبعة الولى 

 - الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني – تحقيق: محمد علي النجار - عالم الكتب –8

بيروت.
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 - كتاب اللمع في العربية: أبو الفتح عثمان بن جني – تحقيق: فائز فارس - دار الكتب9

 – الكويت.1972الثقافية – 

 - علضل التثنيضة: أبضو الفتضح عثمضان بضن جنضي -  تحقيضق: د. صضبح التميمضي - مكتبضة10

 – القاهرة.1992الثقافة الدينية – الطبعة الولى 

 - النصضاف فضي مسضائل الخلف بيضن النحضويين البصضريين والكضوفيين: أبضو البركضات عبضد11

الرحمن النباري - دار الفكر – دمشق.

- أسرار العربية: أبو البركات عبد الرحمن النباري.12

 - سبب وضع علم العربية: أبو الفضل عبد الرحمن جلل الدين السيوطي – تحقيق:13

 – دمشق.1988مروان العطية - دار الهجرة – الطبعة الولى 

 - اللبضاب فضي علضل البنضاء والضعراب: أبضو البقضاء محضب الضدين العكضبري – تحقيضق: غضازي14

 – دمشق.1995مختار طليمات - دار الفكر – الطبعة الولى 

 - مسضائل خلفيضة فضي النحضو: أبضو البقضاء محضب الضدين العكضبري – تحقيضق: محمضد خيضر15

 – بيروت.1992الحلواني - دار الشرق العربي – الطبعة الولى 

 - التبيضان فضي إعضراب القضرآن: أبضو البقضاء محضب الضدين العكضبري - تحقيضق: علضي محمضد16

البجاوى - إحياء الكتب العربية.

 - شضرح ابضن عقيضل: بهضاء الضدين عبضد ال ضبضن عقيضل المصضري – تحقيضق محمضد محيضي17

 – دمشق.1985الدين عبد الحميد - دار الفكر – الطبعة الثانية 

ملحظة: نقلت منه بعض الشواهد وهو مرقم الصفحات. 

 - الشضافية فضي علضم التصضريف: أبضو عمضرو عثمضان بضن عمضر الضدويني جمضال الضدين –18

 - مكة المكرمة.1995تحقيق: حسن أحمد العثمان - المكتبة المكية - الطبعة الولى 

 - كتاب حروف المعاني: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي – تحقيق: د.19

 – بيروت.1984علي توفيق الحمد - مؤسسة الرسالة – الطبعة الولى 

 - كتضاب اللمضات: أبضو القاسضم عبضد الرحمضن بضن إسضحاق الزجضاجي – تحقيضق د. مضازن20

 – دمشق.1985المبارك - دار الفكر – الطبعة الثانية 

 - رسالتان في اللغة: أبو الحسن علي بن عيسى بن علي  بن عبد ال الرماني –21

 – عمان.1984تحقيق: د. إبراهيم السامرائي - دار الفكر للنشر والتوزيع – 

 - الفصضول المفيضدة فضي الضواو المزيضدة: صضلح الضدين أبضو سضعيد خليضل بضن كيلكلضدي بضن22

 عبد ال العلئي الدمشقي – تحقيق: د. حسن موسى الشاعر - دار البشير – الطبعة

 – عمان.1990الولى 

 - تهذيب كتاب الفعال: أبو القاسم علي بن جعفر السعدي - عالم الكتب – الطبعة23

 – بيروت.1983الولى 
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 - الجمضل فضي النحضو: لضم تضرد فضي المكتبضة بطاقضة تعريضف بصضاحب الكتضاب. وهنضاك شضك24

 بنسضبة الكتضاب للخليضل. ومضع أن مقدمضة الكتضاب تبضدأ بقضال الخليضل بضن أحمضد إل أن هنضاك

 فمن عرف هذه الوجوه بعد نظره فيما صنفناه منعبارة تشير إلى أنه من عصر متأخر: (

). مختصر النحو قبل هذا استغنى عن كثير من كتب النحو

 ولبي القاسم الزجاجي كتاب اسمه "الجمل في النحو" وكانت له شهرة واسعة، كما

أن لبن خالويه كتابًا بالعنوان نفسه. 

 وما يهمنا هو الكتاب لنه تراثي قديم، سواء أكان للخليل أم لغيره. وقد استشهدنا به

ولكن لم نذكر اسم المؤلف.

 - موصضل الطلب إلضى قواعضد الضعراب:  خالضد بضن عبضد ال ضالضزهري – تحقيضق: د. عبضد25

 – بيروت.1996الكريم مجاهد - مؤسسة الرسالة - الطبعة الولى 

 - نقعضة الصضديان فيمضا جضاء علضى الفعلن: أبضو الفضضائل الحسضن بضن حيضدر بضن علضي26

  –1982القرشضي – تحقيضق: د. علضي حسضين البضواب - مكتبضة المعضارف - الطبعضة الضولى 

الرياض.

د- مكتبة علوم القرآن والتفاسير - شركة العريس للكمبيوتر، ومنه:

- تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة الدينوري.1

ملحظة: ترقيم الصفحات ليس للكتاب كله.

هي- مكتبة التفسير وعلوم القرآن – التراث – عمان، ومنه:

 - مناهضل العرفضان فضي علضوم القضرآن: محمضد عبضد العظيضم الزرقضاني – تحقيضق: مكتضب1

 – بيروت.1996البحوث والدراسات - دار الفكر– الطبعة الولى 

- التقان في علوم القرآن: أبو الفضل عبد الرحمن جلل الدين السيوطي.2

وقد ورد في البطاقة التعريفية بالكتاب تعريف آخر ل علقة له بكتاب السيوطي: 

 إتقضان مضا يحسضن مضن الخبضار الضدائرة علضى اللسضن: محمضد بضن محمضد الغضزي – تحقيضق:

خليل محمد العربي. 

 - كتضضاب السضضبعة فضضي القضضراءات: أبضضو بكضضر أحمضضد بضضن موسضضى بضضن العبضضاس بضضن مجاهضضد3

  هض -1400التميمي البغدادي – تحقيق: د. شوقي ضيف - دار المعارف – الطبعة الثانية 

القاهرة.

 - البرهضان فضي علضوم القضرآن: أبضو عبضد ال ضمحمضد بضن بهضادر بضن عبضد ال ضالزركشضي –4

.1391تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعرفة – بيروت – 

 - مشضكل إعضراب القضرآن: مكضي بضن أبضي طضالب القيسضي أبضو محمضد – تحقيضق: د. حضاتم5

 هض - بيروت.1405صالح الضامن - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية 

 - الحجة في القراءات السبع: أبو عبد ال الحسين بن أحمد بن خالويه - تحقيق: د.6

 هض - بيروت.1401عبد العال سالم مكرم - دار الشروق - الطبعة الرابعة 
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 - حجة القراءات: أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة – تحقيق: سعيد الفغاني7

 - بيروت.1982، 1402- مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية 

 - الضحرف السضبعة للقضرآن: أبضو عمضرو عثمضان بضن سضعيد الضداني – تحقيضق: د. عبضد8

 هض - مكة المكرمة.1408المهيمن طحان - مكتبة المنارة - الطبعة الولى 

 - المحكضم فضي نقضط المصضاحف: أبضو عمضرو عثمضان بضن سضعيد الضداني – تحقيضق: د. عضزة9

 – دمشق.1407حسن - دار الفكر - الطبعة الثانية 

مكتبة الدب العربي – التراث – عمان، ومنه: و-

 - البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ – تحقيق: المحامي فوزي عطوي -1

 – بيروت.1968دار صعب - الطبعة الولى 

 - إصضلح المنطضق: أبضو يوسضف يعقضوب بضن إسضحق السضكيت – تحقيضق: أحمضد محمضد2

 – القاهرة.1949شاكر وعبد السلم محمد هارون - دار المعارف - الطبعة الرابعة 

، ومنه:23 للبرامج التعليمية – الجزء 2000ز- سلسلة 

- تاريخ ابن خلدون – الجزء الول "مقدمة ابن خلدون".1

مكتبة التاريخ والحضارة السلمية – التراث – عمان، ومنه:ح- 

 - وفيات العيان وأنباء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان – تحقيق د.1

 – بيروت.1968إحسان عباس - دار الثقافة - 

 - أخبضار النحويين: أبضو طاهر عبضد الواحد بضن عمضر بضن محمد بضن أبي هاشضم المقضرئ –2

 – طنطا.1410تحقيق: مجدي فتحي السيد - دار الصحابة للتراث - الطبعة الولى 

***

بعض الكتب الورقية التي ذكرت في الكتاب:

  بمصردار المعارف - شوقي ضيف. د تحقيق القرطبي - ابن مضاء: الرد على النحاة- 1

- 1982.

.1968- المدارس النحوية: د. شوقي ضيف – دار المعارف بمصر - 2

  بمصضر – الطبعضةار المعضارف- د عبضاس حسضن :اللغضة والنحضو بيضن القضديم والحضديث- 3

.1971 الثانية

 - اللغضة العربيضة: تحريضر وتقضديم محمضد كامضل الخطيضب – منشضورات وزارة الثقافضة فضي4

 . وهو يتألف من أربعة أقسام: (القسم الول: آراء ومناقشات - ق2004سورية/ دمشق 

 : اللغضضة العربيضضة واللغضضات4: إصضضلح اللغضضة والتعليضضم - ق 3: الفصضضحى والعاميضضة - ق 2

الخرى).

.1976- حركة الحياء اللغوي في بلد الشام: د. نشأة ظبيان - دمشق – 5

 - اللغضة والحضضارة: د. إبراهيضم السضامرائي – المؤسسضة العربيضة للدراسضات والنشضر  –6

. 1977بيروت - الطبعة الولى 
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النهاية 

***
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