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ال ُيحيُط بالعربيِة إالَّ " أبدأ فأقول ما قاله محمد بن إدريس الشافعي رحمه اهلل 
ذا كا ت هذه الكممة تصدر من اإلمام الشافعي فهي ذات قيمة، وذلك ألن ". َ ِبيٌّي  وا 

اإلمام الشافعي هو من أهل العربية، وقد أخذ عمماء العربية األوائل ع ه أشعار 
ال يحيط : هذا هو اإلمام الشافعي يقول. هذيل وص ع له عمماء العربية بحوثًا كثيرة

هذه العربية في عصر ا هذا الذي فقد ا فيه الكثير : وأ ا أقول. ()بالعربية إال  بي
قد يكون في أذهان الكثير . من العربية، لم  عد  فهم من العربية إال اليسير اليسير

م ا أن الصرف مادة مدرسية ال تتجاوز بضع صفحات في كتب ال حو، هي كذلك 
في كتب ال حو، وأ ا أذكر فيما  سميه الثالثي يات ك ا  قرأ في كتاب في العراق ألفه 

ثم جاء بعد ذلك ال حو " قواعد ال حو والصرف"محيي الدين ال اصري اسمه 
الواضح في هذا الكتب المادة الصرفية عمى سعتها في ذلك الزمن هي يسيرة، 

. يسيرة بال سبة لما في العربية

ْرف أريد أن أقول إن هذا المصطمح ال يعرفه األوائل  قبل أن أتحدث عن الصَّ
من عمماء العربية، فمن  جد في كتاب سيبويه شيئًا اسمه الصرف، ربما  جد في 

أول كتاب فيما . باب ما ال ي صرف من األسماء لك  ا ال  جد مصطمح الصرف
. يسمى الصرف اآلن هو كتاب الماز ي، الذي لم يصل إلي ا، اسمه التصريف

هذا التصريف شرحه ابن ج ي في كتاب كبير سماه الم صف، وفي هذا 
الكتاب  جد مادة كبيرة هي المغة العربية فالصرف ليس مدة مدرسية، هي مادة 
المغة العربية التي فيها الكثير الكثير من األصوات وغير األصوات، في هذا 
الكتاب  جد مادة لغوية أستطيع أن أسميها في هذا العصر مادة عمم المغة ما 

فالصرف إذن مادة كبيرة ليست هذا الذي  عرفه في الكتب . Linguisticsيسمى 
. المدرسية

                                                 

". المزهر"ذكر هذا السيوطي فيي  ( )



  

 32 

أول كتاب في الصرف حمل هذا االسم هو كتاب أبي الفضل الَمْيداِ ي 
وقد طبع " ُ زهة الطَّرف في ِعِمم الصَّْرف"صاحب َمْجَمع األمثال، له كتاب اسمه 

" األ موذج"هذا الكتاب قبل أكثر من مئة عام في األستا ة، في مجموع مع كتاب 
. لمزََّمْخشٍري، وهذا المجموع من أوائل الكتب التي طبعت في عمم الصرف

فيه مادة تتصل بالمسائل المغوية، ومع كل هذا "  زهة الطرف"هذا الكتاب هو 
أقول هذا .  جد أن هذه المادة تزيد كثيرًا عمى ما هو معروف في الكتب المدرسية

الصرف ابتعد ا ع ه أل  ا ال  عرف المغة العربية وأل  ا ال  قرأ أهم كتاب في المغة 
العربية هو القرآن الكريم، ففي القرآن الكريم فوائد كثيرة، قد يصل إلى القرآن الكريم 
رجل مختص يريد أن يتبين الفرائض أو أمور الحياة، لكن لألسف الشديد أن هؤالء 
جميعًا لم يعرفوا أن القرآن الكريم هو كتاب العربية، أقول هذا وأ ا أرى اآلن عمماء 

العربية، وأقصد بهم هؤالء اإلخوان الذين يدّرسون في أقسام المغة العربية، في 
الكميات هؤالء ال يعرفون العربية أل هم لم يقفوا من القرآن الكريم وقفة متعمم، أ ا 
رأيت أحدهم يكتب وأ ا أعرفه من أهل الفضل ولكن عجبت ورأيته يكتب الفعل 

ا َج َج اِم ِم ْدا]وفي القرآن الكريم  قرأ  (َصُمحَ ) ا ِم ْد ا َج َج َج ا َج ْد ُت ُت وَج َج ا َج َج ْد ا َج ْد ٍن [  َج َّن اُت

وليس ه اك َصَمَح، حتى ابن دريد يقول َصُمح ليس بثبت، ولعمه  { سورة الرعد23}
: واألفواه األودي الشاعر الجاهمي يقول" م اكيره"من 

تبقى األموُر ألهِل الرأي ما َصَمحت  فإْن َتولَّْت فباألشراِر َتْ َقاُد 

أقول لو أن هذه األفعال الثالثية في عربيت ا ضبطت بالشكل أو الحركات، 
والحركات كأ ها ثا وية، و عطيها لمطفل في الس ة األولى وهو يتعمم القراءة ثم في 
الس ة الثا ية  تخفف م ها وفي الثالثة ت تهي الحركات، أذكر وأ ا في فر سا تجربة 

أجريت عمى فصمين من الطالب المبتدئين والكثير م هم عرب، فصل يعطي المادة 
، هذا (transcription)العربية بالحروف العربية واآلخر يعطي المادة بما يسمى 
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الذي يدرس العربية بالحروف الالتي ية هو سريع في التعمم أكثر من الفصل اآلخر 
الذي يقرأ المادة بالحروف العربية ويتخفف فيها كثيرًا من هذه الحركات التي هي 
أصوات، ولكن العرب لم يألفوا أن يضعوا هذه األصوات، وذلك م د القديم، فألفت 
كتب كثيرة من قديم الزمان تريد أن تضبط لممتعمم األفعال الثالثية فتقول مثاًل ما 
ورد بفتح العين وكسرها يقصد في المضارع مع ى هذا أن ه اك أفعااًل كثيرة ال 

. يعرفها ال اس

ربما يعرف القارئ اليوم األفعال الشهيرة مثل قرأ وكتب، وفرح، وأبو زيد 
فأ ت " يع ي األفعال المشهورة"األ صاري يقول في ال وادر، إذا جاوزت المشاهير 

بالخيار، ومع ى هذا أن ما وصل إلي ا مما  سميه أبوابًا ثالثية غير صحيح أل  ا 
، ومع ى هذا ( سورة هود98) (َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم القياَمِة َفأْوْرَدُهُم ال َّار) قرأ قوله تعالى 

أن لد يا قَدم يْقُدُم، بمع ى َتَقدم وله فعل آخر َقِدَم ًيْقُدُم ال  عرفه فصح كالم أبي زيد 
األ صاري، فأ ت تختار، أقول هذا أل ي أعرف أن أكثر من تعسين بالمئة من 

المعربين ال يعرفون َقِدم بمع ى أتى مضارعها يْقدم، وعمم ا تجربة في هذا لطمبة 
الدكتوراه فمم أجد أحدًا كتب يْقدم، وال توجد يقِدم أو يقُدم، مع ى هذا أ  ا إزاء مشكمة 

يجب حمها وهذا الحل هو في وضع هذه الحركات التي لم توضع قديمًا، كذلك 
صار هذا العبث فربما  جد قمياًل أن َلِمس مضارعها َيْممس أو يمْمس ومثمها َفِضل 

. َيفُضل

وقد عرض لها ابن ج ي وهو من المشاهير وفسرها عمى أساس ما يسمى 
تداخل المغات، كأ ه تخيل، وتخيمه مصط ع ال  قره عميه، كأن هذا الفعل قفز وأخذ 

إذا "حقًا ليس له، وهذا غير صحيح، وتبقي كممة أبي زيد األ صاري هي الصحيحة 
". جاوزت المشاهير فأ ت في الخيار
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وه اك مسألة كبيرة  قف أمامها وهي إحدى مشكالت التربية، ذلك أن الكثير 
. من المعربين ال يستطيعون الوفاء بالعربية، فالعربية صارت بعيدة عن ال اس

وأذهب إلى الفعل الرباعي فأجد أن هذا الرباعي اختمفوا فيه، وهذه العربية اليوم هي 
قل وال "، فالذي يقول "ُقْل وال َتُقلْ "عربية جديدة ال  ستطيع أن  سد عيبها ف قول 

قد فاته  صوص كثيرة ال يعرفها ألن حفظ العربية والوفاء بهذا الحفظ غير " تقل
. ممكن لكثرة ال صوص، والذي ضاع م ها هو الشيء الكثير

أقول هذا أل ي أجد جماعات كثيرة تصدوا لمتصحيح، وهم ال يعرفون العربية 
فقال شيئًا فأخذوا " ُدرَّة الَغوَّاص"بدأ الحريري في . وا  ما أخذ الالحق ي قل من السابق

ما قاله وزادوا عميه، إلى أن وصم ا إلى عصر ا هذا، وفيه زادت المسألة سوءًا 
وكثر الغمط ودخل غير العرب في العربية حتى صارت هذه المغة جديدة وال 

تستطيع أن تقول قل كذا وال تقل كذا، حتى خطيب الجمعة صار مدفوعًا بهذه 
العربية التي يجدها في الجرائد اليومية، حتى مجمة المجمع المغوي في دمشق، 

العدد األخير أقرأ فيه أن كرسي المغة العربية الذي كان يشَغُمه راتب ال فاح رحمه 
اهلل سيشَغُمه فالن، يقول هذا الكرسى َشَغر، َشَغر ال توجد في المغة العربية، ربما 
 غض الطرف ع ها لو وجد اها في الجريدة أو في إعالن، لك ي ال أرضاها في 
مجمة مجمع المغة العربية في دمشق، ألن مع ى شَغَر قبيح ويدخل في معا يها 
زواج الشغار وهو زواج جاهل، يقول الرجل أزوجك هذه المرأة عمى أن تزوج ي 

". ال شِغاَر في اإلْساَلم"امرأة م ك من دون مهر، كذلك قال الرسول الكريم 
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، هذا هو الكالم ()قبل أن َتْشَغَر برجمها الِفت ُة خطامها: وفي حديث عمي
القديم لشغر، وهي في حديث عمي تومئ إلى األصل أي رفع رجمه، فأ ي َشَغر 

. اآلن؟ ال  جدها ولك ي احتممها ألن أصبحت من المغة التي فرضت عمي ا

األكثرية الساحقة من المسممين ما هي األكثرية : وخطيب الجمعة يقول
الساحقة؟ هي ليست عربية هي أسموب فر سي  قل إلى العربية، ومن الفر سية  قل 

قد يحدث . في مطمع هذا القرن الكثير، حتى صارت هذه العربية عربية ال  عرفها
 جد مثمها ع د القدماء، شعبة بن الحجاج " يذرف دموع التماسيح"أن عبارة مثل 

: وهو محدث يقول مر عميه األعمش وهو في حمقة يحدث قومه، فقال له األعمش
دموع "هذه العبارة  جد مثمها اليوم، وهي . ويمك يا شعبة، تعمق الدر أع اق الخ ازير

هذه العبارة من الفر سية، ولم يعرف هذا ال اقل ما قاله شعبة، لكن مع " التماسيح
كل هذا ولت هذه المغة الجديدة التي ال  عرفها حتى لخطيب الجمعة وأ ا سمعت 
هذا، وال أتهم هذا الخطيب أل ه ال يعرف العربية أعود فأقول أن هذه العربية إذا 

تجاوز ا الثالثي  جد الشيء الكثير مما هو خطأ وضم إلى العربية، فاألفعال غير 
الثالثية، هذه األفعال ما كان لها وجود في الكتاب المدرسي،  حن  قول هذا رباعي 

وال  (اْضِمحلَّ )وهكذا، لكن الطالب المدرسي ال يعرف مع ى ... وهذا خماسي
يعرف كيف يجدها في المعجم وكان أن يكون في أساسيات الصرف وهو 

، هذا هو (َقَشَر وَشَعرَ )، فاضمحل هي َضَحل وَمَحل، ومثمه اْقَشَعرَّ (ال َّْحت)
. ال حت الذي كتف فيه أحمد بن فارس

أعود فأقول إن عمماء العربية كتبوا في ال حو، وجاء الصرف متأخرًا، فكتب 
. هـ فمصطمح الصرف متأخر517فيه الميدا ي المتوفى س ة 

                                                 

وهي من ه ا . ولم يذكر شغر المكان بمع ى أصبح خاليًا إال الفيروز آبادي في القاموس المحيط (2)
. متأخرة
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هذه العربية في هذا العصر صار فيها كالم فيها كالم كثير كان ي بغي أن 
يبدأ بما بدأه سيبويه، ففي الم هج المدرسي ال يوجد أصوات، وكأ  ا  عتقد أن 

المتعمم يعرف العربية ويتقن األداء، وهو ال يتقن األداء، واألداء صعب أقول هذا 
أل  ي أجد أ ه حتى قارئ لغة الفكر ال يستطيع أحيا ًا أن يتقن لغة األداء إال أن 

. يكون من أهل العمم

ي بغي أن  مجأ لألصوات، وقد ذكرها سيبويه في الجزء الثا ي من الطبعة 
الباريسية والطبعة البوالقية في باب اإلدغام، وأ ا أرى أن كتاب سيبويه إمام 

العربية، الذي لم يجد الجاحظ أشرف م ه كتابًا حين ذهب إلى محمد بن عبدالممك 
لم يتم سيبويه هذا الكتاب، . الزيات ليقدم إليه هدية، فاصطحب معه هذا الكتاب

. ومن خاتمة، وهي ضرورية، ويخمو من اسم (مقدمة)لذلك فهو يخمو من خطبة 
يقولون بقي هذا الكتاب خمسين س ة حين ذهب سيبويه إلى شيراز وكما تقول 

أخبار ال حاة فإن األخفش األوسط كاد أن ي سب هذا الكتاب إليه، لوال أن كشف 
شاعر هذا االسم حتى " كتاب"هذا األمر الجغمي فقد قال ذهب سيبويه وع ده 

صار الكتاب، وأ ا أرى أن هذا الكتاب لو عاد إليه سيبويه لضم إليه الكثير ولهذب 
من طريقته، فوضع له خطبة وخاتمة، هذا الكتاب هو ما يحممه الطالب اليوم، وفي 

 موضع يقول فيها قال 700الكتاب كان سيبويه يسجل عن الخميل، ففيه أكثر من 
. الخميل، أو قال أبو عبدالرحمن مواضع أخرى أخذها عن عيسى بن عمر وغيره

لذلك كأن هذا الكتاب قمب، كان ي بغي أن يبدأ باألصوات، األصوات اليوم مهممة، 
فالكتاب المدرسي ال يوجد فيه أصوات و حن  تبين ضرورة األصوات في باب ما 

يسمى اإلعالل واإلبدال، اآلن يقرأ الطالب في كتابه أن قال أصمها َقوَل وباع 
أصمها َبَيع والطالب ال يعرف، هل وجد هذا األصل؟ ال لكن ال حاة أهل اجتهاد، 

فقد وجدوا أن قال من القول وباع من البيع فالواو والياء موجودتان، فاجتهدوا وقالوا 
قول بيع، وقالوا إن الواو تحركت واف تح ما بعددها فقمبت ألفًا، و حن لم يصل إلى 
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أخطأتم حين أخطأ، وأسوأتم حين : عمم ا أن هذا األصل وجد، ألن أبا زيد يقول
أسوأ، ولم يقل أسأتم من أساء، ولم يطبق القاعدة التي وضعها ال حاة والتي  جدها 
في كثير من لكممات، هم يقولون إن الواو ضعيفة ال تتحمل الحركة، وهذا غير 
صحيح، فالواو ليست من أصوات المين بل هي كأي حرف آخر، يقول عمماء 

الصرف إ ها ضعيفة لذلك قمبت ولك  ا  قول استحوذ وال  قول استحاذ و قول أْغيل 
وال  قول أغال وهذه مسجمة في المعاجم في القاموس المحيط، والطبعة القديمة 

القاموس المحيط "الموجودة في مكتبة المغات الشرقية في باريس مكتوب عميها 
والشماطيط الكممات الغربية، هذه " والقابوس الوسيط فيما ذهب من العربية شماطيط

. األمور ال يعرفها الطالب، لك ها موجودة في المعاجم

 أتي إلى شيء آخر ما زال في كتب الصرف المدرسية و قول دان يدين 
مديون فتكون مدين، وباع يبيع مبيوع وتكون مبيع ولموصول إلى مبيع  جد طريقًا 

شائكة ال  قرها وال  تقبمها، ولك ا  حمل الطالب عمى قبولها، ف قول له إن ياء مبيوع 
ضعيفة ال تتحمل الحركة ف قمت حركتها وهي الضمة إلى الباء الساك ة قبمها، فمما 
 قمت التقى ساك ان، هذا المسألة غريبة فال يوجد ساك ان ألن الواو في مبيوع هي 
ضمة طويمة، هي حركة وليست سكو ًا وهذا ما وقع فيه الصرفيون القدماء حتى 
يسهموا الطريق إلى مبيع، ولو قالوا إن مبيع صيغة مجتزأة، اجتزئت واختزلت من 

مبيوع لكان أحسن ألن مبيوع بقيت في المغة فه اك من قال مبيوع ومديون، 
فالعربية تمثل لإليجاز، وفي خطبة بشر بن المعتمر التي يذكرها الجاحظ في 

البيان يقول إن البالغة اإليجاز، فالبالغة قد تكون الكممة الواحدة، وأريد أن أصحح 
إن الصرف وال حو . ما يقال بأن الصرف يت اول المفرد وال حو يت اول الجمل

توأمان، فال توجد مسألة  حو إال معها الصرف، فه اك أبواب تدخل في الصرف 
أب ية الفعل، أب ية االسم، المشتقات، وكان ي بغي أن يوضع مع الصرف الحروف 

. التي  سميها أدوات، فكثير م ها ذات قيمة
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إن الحركة تعطي الكممة مع ى معي ًا، فحين  قول َلِبس لها مع ى، وَلَبس لها 
. مع ى آخر جديد، وهذا ليس في مادة الصرف التي  عرفها

أغادر هذا إلى شيء آخر،  قرأ اسم اآللة، وأب ية اآللة في كتب الصرف 
ِمِفَعل، وِمْفَعَمة، وِمْفَعال، ولكن الرصافي الشاعر له اسمه معجم اآللة واألداة : ثالثة

 جد من أب ية ب اء ال يعادله أي أب ية من هذه الثالثة فال تجد ِمْخَيط في العربية، 
فالخياط هو المخيط،  (َحّتى َيِمَج الَجَمُل في ّسمِّم الِخَياطِ )ولكن تجد قوله تعالى 

وفعال هو اسم اآللة الكثير، وي بغي أن  ذهب من أذها  ا مفهوم اآللة الحديث، 
فاآللة كل أداة، فالعمم آلة، لذلك كان القدماء يقولون آلة الكاتب القمم والمحبرة، 
اآللة واألداة واحدة فِفعال هو أكثر أسماء اآللة ولك  ا ال  جده وال يعطي مكا ًا 

واآلن  جد من اآلالت واألدوات ما يشترك فيه اسم المكان والزمان ف قول َمْطْبَعة 
وهي آلة قبل أن تكون مكا ًا والمْصَبَغة والَمْطحَ ة كذلك لك  ا ال  قول ِمْطَحَ ة أو 

. السّيارة فَعالة من أسماء اآللة، وطّياره أبمغ من طائرة. ِمْصَبَغة

إن الصرف هو عمم المغة الحديث، فالذي في كتاب الم صف البن ج ي هو 
عمم المغة، وهو خاص بالمغة العربية ولم يأت ا من الغرب، إن من يدرس عمم المغة 

. في الغرب ال يدرس المغة العربية

إن الكثير من عربية اليوم غير صحيحة، وقد رضي ا بها لجهم ا باألصول 
وأل  ا ال  ستطيع أن  صححها، والذين يصححو ها يخطئون، فهم إن كا وا ليسوا 

. عمى درجة من العمم، وال يمكن أن  بدأ المسيرة فالتصحيح صعب

إن أسياسيات الصرف في محاضرت ا، واألساسيات جمع أساس، واألساسي 
. م سوب إلى األساس

: هذا الشيء أساسي، بل تقل: وقد شاع ع د هؤالء المصححين أ ك ال تقول
. هذا الشيء األساس
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والجواب عن ذلك أ  ي ع دما أقول هذا الشيء األساسي فهو صحيح وهذا 
. الشيء األساس فهو صحيح أيضاً 

... فالن ألمع وفالن ألمعي: قال العرب

: ورؤية يقول

. وأراد الزيادة في الّدوار" والدهُر باإل ساِن َدّواِري"

ال سب ع د . ثم أبدأ بهذا الذي يشغم ا من األساسيات وهو ما يدخل في ال سب
العرب هو َفعيَمة وُفَعْيَمة وَفِعيل إن كان صحيح العين غير مضعف تحذف ياؤه ع د 

، يقول إن َفعيل صحيحة ()عمماء المغة األولون، ابن قتيبة في أدب الكاتب. ال سب
العين غير المضعفة ومثمها َفِعيمة وُفَعيمة وُفَعْيمبة تحذف ياؤه إن كان عممًا مشهورًا، 

. فإن لم يكن مشهورًا ال تحذف ياؤه

 حن اآلن  قول بدهي وكان ي بغي أن  قول بديهي، والمدي ة وهي مشهورة 
 حذف الياء وهذا صحيح لكن  قول أبو عمي المدي ي ألن مدي ة السالم غير 

. مشهورة

هذه مسألة صرفية  حوية وليس ل ا أن  فصل بي ها، فكل مادة  حوية فيها 
أبصري مذهبك؟ فماذا تقول في : صرف، في مادة ال سب حين يسأل أحدهم

مذهبك؟ هو  ائب فاعل، ف ائب الفاعل الذي هو  حو دخل مع الم سوب وكأن 
المراد أ سبت في مذهبك إلى البصرة، هذه المسائل تداخمت وليس ل ا أن  قول 

فابن قتيبة صحح . الصرف يت اول المفرد وال حو يت اول الجممة، هذا غير صحيح
. ذلك، لكن الكتاب المدرسي لم يصححه

                                                 

. أدب الكاتب البن قتيبة: ا ظر ( )
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ما :  أخبار مقاريوس يخاطب أزيموس ويقول له()"اإلمتاع والمؤا سة"أقرأ في 
أبعد َشَبِه َمْعَدِ َك من المعادِن الطبيعية، و سب إلى طبيعة وقال طبيعي، والجاحظ 
يقول الكالم الغريزي  سبة إلى غريزة، هذا تصحيح وكان ي بغي أن يعاد ب اء هذه 
القاعدة في الكتاب المدرسي، فالكتاب المدرسي أخذ ال حو وهو بصري في الكثير 

َيا أيُّها الَّذيَن آمُ وا ال َتْسألوا َعْن أْشياَء ): م ه في مادة ما ال ي صرف قوله تعالى
، هذه قراءة والقراءة حجة لكن أحد القراء قرأ عن أشياء وجعمها (إن تُْبَد َلُكْم َتُسْؤُكمْ 

م و ة، وقف عميها أعقل ال حويين الخميل بن أحمد وتكمم فيها بشيء ال يصدق 
و ستبعد أن يكون هذا من كالم الخميل، يقول هي أشياء عمى فعالء وهي صفة 

مثل حمراء في بغي أن ال ت ون هي شيئاء ووز ها ي بغي أن يكون فعالء لك ها قمبت 
. فصارت لفعاء أشياء، وهذا غير صحيح وولد خطأ جديداً 

وي بغي أن ت ون، أل ها  (أ واء)أما المذيع اآلن في اإلذاعة األرد ية فيقول 
ليست الهمزة التي دخمت فيما هو مؤ ث مثل عمماء ورحماء، وصاروا يم عون من 

الت وين ما كان عمى أفعال عامة، هذا هو الخطأ، ثم أعود إلى َفِعيل وُفَعيل، حذفت 
الياء ألن المغة تميل لإليجاز حتى في الكممة الواحدة فثقفي أسهل من ثقيفي، هذه 
ليست قواعد، فالعربية سماع، والسماع هو الغالب، أل  ا حين  قول ُقرشي وُهذلي 

. بحذف الياء  قول السهيمي وهو م سوب إلى مدي ة سهيل في األ دلس

قمت إن هذه العربية واسعة وصعبة، في أخبار الحجاج بن يوسف الثقفي أ ه 
ِمْثُل األميِر أجلُّ ِمْن أْن َيْمَحَن، : أألحُن يا يحيى؟ قال: لقي يحيى بن َيْعمر فقال له
. عزْمُت عميكم لتخبرّ ي: وهو أفصُح من ذلك، قال

فهو أكد هذا الفعل والتأكيد ه ا كالواجب، قال  عم، لح ت مرة قال في شيء 
: فذلك أش ع، ففي أي شيء من كتاب اهلل؟ قال قرأت: في القرآن، قال: أْفِصْح؟ قال

                                                 

. 2/38اإلمتاع والمؤا سة  ( )
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خواُ ُكم وأزواُجُكم وعشيرُتكم وأْمواٌل اْقَترْفُتموها وتجارٌة ) ُقْل إن كان آباُؤُكم وأب اُؤُكم وا 
فرفعت أحّب، وهو م صوب، فقال  (َتْخشون َكَسادها ومساِكُن َتْرَضْوَ ها أحب إليكم

ال ُتساكّ ي ببمٍد أ ا فيه، : طول لحيتك أوقعك، فقال الحجاج ليحيى: له الحجاج
. وَ َفاه إلى خراسان

مثل هذا يدل عمى أن العربية ال  عرفها اليوم، فالطالب مشغول بالتمفاز 
: وغيره، لقد ضاعت العربية ول ا اآلن لغة جديدة، حتى خطيب المسجد يقول

ُيحِزُ  ي هذا و حن  عرف أن الصحيح يحُزُ  ي، َحَزن، َيْحُزن هو متعد، أما َحِزن 
فالزم والمضارع َيْحَزن، ما العمل؟  جد أن ه اك مادة في العربية هي المصدر، 
ولكل فعل مصدر َفَوجد مصدره الوجود، وَوِجد مصدره الوجد وَوُجد مصدره جدة 

ذا قم ا أخذ فالن من الكتب عممه ووجه فالمصدر ِوجادة ذا قمت وَجد . ووْجد، وا  وا 
. من الغضب تقول َمْوِجدة

. أقول قولي هذا واستغفر اهلل لي ولكم

 
 

   

 


