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 أشتات من فوضى الكلم....
 د. إبراهيم السامرائي          

ا أخذوا بالجديدد جهل المعربون والكتّاب حّد الكلمة فلم يضعوها موضعها، وربم
هدذا الضدرب مدن المعرفدة ودركدوا  لد الوافد فذهبوا بها يمنة ويسرة. ولدو أنهدم سدعوا إ

ائددب" كددل يددوم، وكدد ّن ن لكددل ممددام ممدداأن". وأنددي والددف فددي "الغددحف"  لدد  "ال ر "أ
. إالكتابة في "ال ن ل دة "الغدحف"  ربيدة خاغدة غحف" تمتضي اولل من النََّغدب.

ا اكتسبي ضاع فيها حد الخط  والغواب، ولكن لهذه العربية خطران خاغان، ذلك أنه
نددك لتجددد "خطبددة" غددةة الجمعددة لددد نالهددا شددي  مددن هددذه الشدديوع والسدديرورة، حتدد  أ
ن تحددتفب بطددداب   . ولدددد كددان يفتددره فدددي هددذه العربيدددة أاالعربيددة حمددل الضددديم  ليهدد

خاص، وأن تكون بمن ى  ن الوافد الجديد، وأن يكون لها من لوازمهدا ووابدي تد د  
 ال ره.

المسديرة التاريخيدة ن هذا أ يدخل في باب الخط  والغواب، ولكند  يددخل فدي إ
ل  لد  لدول أحدد ن ل ة "الخطبة" في غن ن  ن أن تشتمللكلمة فيسي  إليها. أترى أ

نهدم يدذّرون الرمداد فدي الخطبا  موةن في الحديث  ن طائفة من أهل هذا العغر: "إ
العيدددون"، و"إنهدددم يدددذرفون دمدددوع التماسدددية"، و"أن اوكوريدددة السددداحمة مدددنهم" أ تمددديم 

فيهددا لربد  منهدا، ولدو كددان  مداذ  مددن المدول لدد أبدي أن تحد نحددود اللد . إن هدذه ل
ن هذا اودب الجديد أ يدخل فدي بداب الخطد  إن كدان فدي إ. ذلك  ل  طريق الوأ 

ن يكددددون فدددي أدب "خطبددددة" ة، ولكنددد  جنددددوس بدددل نكسدددة أممالدددة سياسدددية أو اجتما يدددد
 للجمعة.

ددَذ نفددر مددن المشددايت الجدددد بفتنددة المعاغددرة، فلددم يشددعروا بهددذه ال رائددب  ربمددا ِأخ.
ره لشددي  يتغددل لينددا فكانددي مددن العربيددة المعاغددرة. ومددا أريددد أن أ ددالتددي وفدددي إ

ل  كلماتهم الطيباي في خذون ذين ألبل  ليهم الجمهور يستمعون إبه أ  المشايت ال
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. بما فيها من فغية ودار . وك ن هدذا الخلدط فدي الكلدم ضدرب مدن مدوا ب العغدر
بد  حدرم المسدجد، فينفسدة  أترى أن أحدهم، وهو ممن يستم  إلي  خلق كويدر يضديق

ومكنددة، لددال: إن هددذه "المعادلددة الغددعبة" تفضددي اسددامعوه فددي المنفددر  الفسددية مددن 
لد  كون "معادلتد  الغدعبة". وذهدب  خدر إل  نتائج وخيمة، ولليدل مدا هدم الدذين يددر إ

 المول: ولم يبق وحدهم إأ "الورلة اوخيرة" يلعبها ليدرك ما يريد.

 ألول: تعال  الل   ما نهرف بما أ نعرف  لّوان كبيران.

 وم ماذا؟

من أدب جديدد أ يشدعرك بالعافيدة، وأ   افيدة تنالهدا وأندي تمدرأ  إن  حشد كوير 
 ( في الغفحة اوخيرة:32/2/9191في غحيفة الوورة ليوم الخمي  )

 "إنتا  "معاني المر ن" الكريم تلفزيونيان".

ألددول: إن "معدداني المددر ن" بدداب مددن أدب المددر ن، غددنف فيدد  الل ويددون المدددام  
"معدداني المدر ن" لشخفددي، وغيددر  ي المدر ن" للفددرَّا ، وانطائفدة مددن تغدانيفهم منهددا "معدد

رس والسددينما هددذا. فهددل لنددا أن نسددتعير  لددد "معدداني المددر ن" كلمددة مددن مغددطلة المسدد
ن هددذا أ يدددخل فددي بدداب "الكبددائر"، ولددي  هددو كفددران، إنتددا "؟ والتلفزيددون، وهددي "اإ

ن أالكاتدب ولكن  خدرو   لد  أدب الدذكر، وخدرو   لد  حرمدة الكلمدة التدي تمتضدي 
 يعرف لها مكانها الذ  تسَعد في .

سددتعمل "اإنتددا "، وهددو مددن مغددطلة الفددن فددي  غددرنا، فددي إذا كددان لددي أن أ
الكددةم  لدد  "معدداني المددر ن"، كددان جددائزان أيضددان أن اسددتعمل مغددطلة "السددناريو" فددي 

 الموضوع نفس !! اللهم إني أ وذ بك من سو  تشم  ب  نفوسنا.
هدددذا الددذ  ذكددري فددي جريددددة الوددورة، وهددو أن أحدددان ممدددن ولددرأي شدديئان يندددر  فددي 

 يتعاورون  ل  كتابة مماأي الغفحة اوخيرة لد ذكر في أول ممالت  ما معناه:
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 "أ هم يحزنون".في هذا كيي كيي، وتم ما أراد، و كان اومر

نهدا شدي  لد : "وأ هدم يحزندون"، وك ند  جهدل أألول: لمد ختم الكاتدب كةمد  بمو 
ة فددددي جملددددة مددددن السددددور هددددي البمددددرة و ل  مددددران والمائدددددة واونعددددام. مددددن  يدددداي  ددددد

ن  بارة "وأ هم يحزنون" في اآلياي في تلك و راف ويون  والزمر واوحماف. وا  وا
السور، شي  يمتضي  معن  اآلية ونبامها.  ل  حين أنها في  بارة الكاتب وكوير 

، إذ لدم يكدن فدي نبدام "الممالدة" غيره تتمة أ يمتضيها المعن  وأ السياق، وأ النبدام
 نبام للفواغل  ل  نحو النسق البليغ في أدب المر ن.

ن لول : "وأ هدم يحزندون" مدن أجدزا   يداي  ددة وم إن الكاتب لد يكون جاهةن أ
 في سور  دة. وهذا أ بم أيضان.

 وم، لولهم موةن:ومن هذا الجديد الذ  تساهل في  الكتّاب فالترفوا اإ. 

 "ما أنزل الل  بها من سلطان". فةنإن ممولة 

ن لددولهم: "مددا أنددزل اللد  بهددا مددن سددلطان" بعده اآليددة الوالوددة والعشددرين ل: إألدو 
 من سورة النجم وهي لول  تعال :

 .أسماٌ  سمَّيتموها أنتم و با كم ما أنزل الل  بها من سلطان إن هي إأّ  

شدددي  مدددن سدددلطان"  إن مدددا ورد فدددي اآليدددة فدددي لولددد  تعدددال  "مدددا أندددزل اللددد  بهدددا
ن الدذ  جدا  بد  المشدركون هدو أسدما  سدموها هدم يمتضي  ال ره من اآليدة، ذلدك أ

 وأبا هم، لم ت ي في أدب المر ن، ولم تكن من دين الل .

سدددياق ن نمتطددد  هدددذه التكملدددة مدددن حّيزهدددا فنسدددتعملها فدددي كةمندددا فدددي فهدددل لندددا أ
  ن العلم.ن هذا لتجاوز  بيم وابتعاد بشر  أ يتغل ب دب المر ن؟ إ

حدهم استشهد فمال: وأذكر أني لرأي في إحدى الغحف اإفريمية العربية أن أ
كما في لولد  تعدال : "وجلعندا لكدل شدي  سدببان"، وهدذا لدول الكاتدب ولدول  خدرين فدي 
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ل . وهذا يدخل في باب العبث في الكلم الذ  بدأنا ب  الغحف، ولي  لول الل  تعا
 هذه اوشتاي.

 هم في تساهل:ومن هذا أيضان لول

 ولد انته  الجدل والنزاع، والل  يحب المحسنين".

ألول: ولولهم "والل  يحب المحسنين" م خوذ من بعه  ياي وهدو لولد  تعدال : 
"إن اللددد  يحدددب المحسدددنين": وهدددو شدددي  مفيدددد فدددي سدددياق اآليدددة كمولددد  تعدددال  مدددوةن: 

خدرى. ولكنندا "فا ف  نهم واغفة إن اللد  يحدّب المحسدنين"، ومودل هدذا فدي  يداي أ
 نمتط  هذا فنلغم  في كةم ي باه، وأ تتم ب  فائدة خاغة.

ن الكلم المر ني لد وض  في موضع  معن ن ك ن ه أ  المتساهلين لم يدركوا أو 
وسدديالان ونبامددان ومددن هددذا مددا وجدتدد  فددي ممالددة فددي إحدددى الغددحف فددي اوردن لددول 

ةمدد  بمولدد ، ولددال تعددال : أحدددهم وهددو يددتكلم  لدد  أحددوال النددا  وغددرائبهم ف كمددل ك
 ولل  في خلم  ش ون.

و بارت  هذه ليسي من المر ن، ولم ترد كلمة "ش ون" في مفرداي المر ن، ولكن 
العبدددارة شدددا ي فحسدددبها مدددن أ  لدددم لددد  بدددالمر ن، ولدددم يطدددل لرا تددد  أنهدددا مدددن الكلدددم 

 الشريف.

ونددد  ومدددن هدددذا التسددداهل المخدددّل اسدددتعمال الكويدددرين، وهدددم يدددذكرون شددديئان فيختم
 البةغ المبين". بمولهم: "وما  ل  الرسول إأّ 

ن لي  لهدم أن العبارة لي  "البةغ المبين"، وا   ن كةمهم الذ  ختموه بهذهألول: إ
يسدددتعيروا بعددده  يدددة يجردونددد  مدددن سددديال  فيسدددتعملون  فدددي كدددةم يغدددة فيددد  الغددددق 

لمددن يمددوم والكددذب. ولددد يسددتعيرون بعدده "الحددديث"، وأ يدددركون أندد  "حددديث" كمددولهم 
يمددان". بالمليددل مددن العمددل أو يمددول كلمددة فددي شددي   حمدد  كددةم كويددر: وهددذا "أضددعف اإ. 
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ضدعف مدن   دف  المنكر موةن "بملبد " وهدو أولي  هذا سياق "أضعف اإيمان"، ذلك أن
أن تدفع  بيدك أو لسانك. واستعمالهم لد "أضدعف اإيمدان" فدي غيدر مدا وردي فيد  مدن 

 مة في غير موضعها.سياق تساهل في وض  الكل

نحداة ومول هذا استعمالهم لكلمة "اللهم"، وهي  بارة د دا ، والمعند  كمدا لدال ال
ن "المدديم"  ددوه مددن "يددا" أداة الندددا . والمفسددرون: يددا اللدد  ووغددلوا إلدد  هددذا فمددالوا إ

ن "المدديم" أضدديفي فددي الل دداي السددامية ومنهددا أهددل النبددر الل ددو  التدداريخي يددرون أو 
راضان  ددة منهدا "التميديم" الدذ  يمابدل "التندوين"، ومنهدا الجمد ، وهدو العربية ف دي أغ

 يمابل النون، والكلمة د ا .

لها، فكاندددي مدددنهم باسدددتعما لددد  غيدددر الدددد ا  جهدددةن ولكدددن المعاغدددرين حرفوهدددا إ
سددددلوب اأسددددتونا ، كمدددولهم: هددددذا مددددا أرفضددد  اللهددددم إأ فددددي لدددديهم كلمددددة زائدددددة فدددي أ

ن كلمددة "اللهدم" فددي هددذا الكدةم الدددار  زائدددة، إ ار.الضدرورة، ويريدددون:  ندد اأضددطر 
 ولي  لها في السياق موض .

كلم الذ  أسي  استعمال  فذهب ب  إل  غيدر مدا أريدد مند ، ولنتحول  ن هذا ال
ل  نماذ  جّدي في العربية ف خرجدي مخرجدان أ نعرفد  فدي المشدهور المعدروف مدن إ

 تريد.التركيب، ومن هذا لولهم: حبذا لو تحمق لك ما 

َمْتلِدوَّةن بدد "لدو" التدي لم يرد في العربية الفغيحة استعمال "حبذا"  ل  هذا النحدو 
لد  ضددرب مدن الطلدب يمددرب مدن الترجدي. ولددد اسدتعملي "حبدذا" اسددتعمال تنغدرف إ

" ما يفيد المدس والذم، وأ "أِ  ريد أن أدخل فيها دخول النحاة ف جعلها مركبة مدن "َحدبَّ
ل  استعمالها لي  غير. يلي "حبذا" اسم مرفدوع أو فدي إشير و "ذا" فا لها، ولكني أ
 محل رف ، لال الشا ر:

 وأ ِنِممِ  من بلد      وأ َشعوب هوىن مّني أ حّبذا أني. يا غنعا        

 واتخذ النحويون من لول جرير شاهدان لهم:
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ّيددددان مددددن جبددددل    يددددا حّبددددذا جبددددِل الر.
 وحبَّدددددددددددذا َنَفحددددددددددداٌي مدددددددددددن يمانيدددددددددددة  

 

 اك.ن الرّيدددددان مدددددن كانددددداوحبَّدددددذا سددددد
 ت تيددددددَك مددددددن ل.َبددددددل الرّيددددددان. أحيانددددددا

 

 و رف الدر  العامي هذه الكلمة وشا ي في كةم العامة.

وذهددب بهددا المعاغددرون فددي نهددج مددن اأشددتماق والتوليددد فغدداغوا منهددا الفعددل 
"حبَّددذا" "يحب"ددذ"، وطددارحين لشلددف اوخيددرة، بمعندد  "استحسددَن" غيددر بعيددد مددن معندد  

 ذا".اوغل "حبَّ 

ومن هذا استعمال المعاغدرين لمدادة "أ سديما" التدي خرجدي فيد   مدا وضدعي 
ينب ي الحرص  لد   ذا"، يمال:كويران من أنها وردي متلّوة بد "إل . ومن هذا ما أجده 

ذا غددار للدديةن. وهددذا بعيددد  مددا ورونددا مددن اسددتعمال "أ سدديما" فددي الشددي  أ سدديما إ
 حاة.لول امرئ المي ، وهو من شواهد الن

"  "وأ سيما يوٌم بدارة ِجلجل.

أ سيما" باب من أبواب النحو، رغد فيد  النحداة بعدد اسدتمرا  كدةم إن تركيب "
 العرب أسلوبان خاغان با تبار متلّوها إن كان معرفة أو نكرة.

لددد  لبدددل  غدددرنا لدددد در  فيهدددا المعربدددون إن الل دددة المحكيدددة فدددي  غدددرنا و غيدددر أ
ن المعنددد  المدددراد حاغدددل فيهدددا، وهدددو الدألدددة  لددد  أ اأجتدددزا  بدددد "سددديما" وكددد نهم وجددددوا

ن بداب "أ سديما" فدي النحدو المدديم يعطدي ة، وطرحوا "أ"، وهي أّم البداب. إالخغوغي
منزلة لد "أ" التي تتبد  "إّن" فدي العمدل، مد  إرادة الخغوغدية فدي هدذا النفدي، ودم لحدق 

 خل في جوهر استعمالها كالذ   رضنا ل .بد"أ سيما" شي   خر يد

لد  "البرفيدة" مدن عره لكلمة "َأبدد" التدي انغدرفي مدن إفدادة الددوام والبمدا  إولن
لد  البدرف الددائم. ولدد يكدون لدي أن أذهدب سما . ولد غرفي في هدذا البرفيدة إاو
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رة" خالددين فيهدا أبددان لهدم أزوا  مطهد"بتد   معتمدان  ل  لولد  تعدال : إل  هذا، بل أ
سورة النسا (. ومول هذه اآلية يتكرر في  دة  ياي فمول  تعال  "خالددين فيهدا  22)

أبدددان" أريددد بهددا البمددا  الخالددد.  لدد  أننددا نجددد هددذا البددرف يترّشددة للمسددتمبل فددي  يدداي 
 أخرى منها:

 ن يتمنَّوَن  أبدان بما لدَّمي أيديهم"."ول

"ولدن  :ذ  نسدتفيده مدن لولد  تعدال بد" وبالسياق الدوكلمة "أبدان" بمعناها "إل  او
 ل  المستمبل.مّنون " تنغرف إَيتَ 

ذا ليددد بشددي   لدد  أن هددذا السددياق لددن ينغددرف إلدد  المسددتمبل دائمددان، وذلددك إ
ن النفدددي بدددد "لدددن" أ يفيدددد فدددي دألتددد   لددد  خدددر يسدددتفاد مدددن السدددياق، ومعنددد  ذلدددك أ 

 المستمبل  ل  الت بيد كمول  تعال :

وا فيهاإّنا لن ندخلها ما دام 32 .سورة المائدة 

ن  دددم الدددخول مددرتبط بدددوامهم فيهددا، وهددذا واضددة فددي النفددي بددد "لددن" فددي لولدد  إ
 تعال :

لن تنالوا الب.رَّ حت  تِنفموا مما تحّبون 13 .سورة  ل  مران 

ل  المستمبل وي تي السياق م كدان هدذا، وذلدك فدي لولد  للي إن "أبدان" تنغرف إ
 تعال :

  "برهم  ل  ل ل  أحد منهم ماي أبدان، وأ تمِ وأ ِتَغل 92 .سورة التوبة 
 ّلتهم، ولن تفلحوا إذان أبدان  سورة الكهف.  32يرجموِكم أو ِيعيدوكم في م.
 وأ تمبلوا لهم شهادة أبدان 2 .سورة النور 
 َيع.بكم الل  أن تعودوا لمول  أبدان 92 .سورة النور 
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  مدن  يداي أخدرى، خلغدي فيهدا كلمدة "أبددان" ألول: إن هذه اآلياي ما اجتزئ ب
 لهذه البرفية المستمبلية "الخاغة" المرتبطة بمعن  أبدان، وهو الدوام والبما  واوبدية.

لمد ِغمَّ هذا اومر  لد  المعاغدرين، وجهلدوا هدذه الدألدة فراحدوا يسدتعملون فدي 
م  وتمرأ من هذا نفي الزمن الماضي، وك نهم جهلوا حميمية "لم" في النفي، ف ني تس

لد  إبددان" جهدل لمعناهدا وخلوغدها ا أبدان" وفي اسدتعمالهم هدذا لدد "ألولهم: "لم أفعل هذ
 "اوبدية".

أ بد أن تكون في حشدو النفدي، ومةزمدة إن المعاغرين لد فهموا أن "أبدان" وم 
ي وبداي والنفدي، وأندل ، وهي ليسي كما توهموا ذلك أنهدا تفيدد الددوام واوبديدة فدي اإ. 

 تدرك هذا في لول  تعال : "خالدين فيها أبدان".

المنفيدددة، وذهددداب ولدددد يسدددولنا الكدددةم  لددد  "أبددددان" وحضدددورها فدددي سدددياق الجمدددل 
لدد  كلمددة أخددرى هددي "مطلمددان" أو المعاغددرين جهددةن إلدد  أنهددا مةزمددة لهددذا السددياق، إ

، فهدددم النفدددي زلددد  حّيدددمعاغدددرون جهدددةن بحميمتهدددا ومعناهدددا إ"إطةلدددان". لمدددد غدددرفها ال
 يمولون: أ أفعل ، ولم أفعل  ولن أفعل ، ولم أفعل  ولن أفعَل  مطلمان أو إطةلان.

طدددةق" ضدددد "التمييدددد" اغدددطةحان، فمولندددا "اإ. إن "المطلدددق" هدددو ضدددد "الممّيدددد"، و
ن نفي الماضي والحاضر والمستمبل، وا  موةن: إن "أ" تفيد النفي المطلق، ذلك أنها ت

 د"، وذلك أنها تنفي ما هو مستمبل لي  غير."لن" تفيد النفي "الممي

وبدداي  تي فددي اإ. يددو "إطةلددان" مددرتبط بمعندداه، فمددد ومددن هنددا كددان لولنددا "مطلمددان" أ
كما ي تي في النفي. غيدر أن المعاغدرين يجهلدون هدذه الخغوغدياي فيدذهبون فدي 

 اللفب ذهابان لائمان  ل  الجهل فيحدث التجاوز، ويشي  الخط .

لدد  الكددةم  لدد  "لَددطظ"، وهددي بددرف زمددان، مبنددي  لدد  ا أيضددان إوربمددا سددالنا هددذ
الضدم، أسدت راق الدزمن الماضدي المنفدي كلد  نحدو لدول الفدرزدق فدي مددس  لدي بدن 

 الحسين )زين العابدين(:
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ه.  ما لال "أ" لطظ إأّ   لوأ التشهظِد كاندي أ ه َنعدَمِ  فدي تشدهظد.

، فمدالوا: أ أفعددل ذلدك لدط، ولددن ولكدن المعاغدرين جهلدوا خغوغددية "لدّط" هدذه
 أفعل  لّط.. وهذا كل  خط  وتجاوز.

ألددول: مهمددا جرينددا فددي الل ددة فددي سددبيل التطددور، ولبلنددا الجديددد، ووجدددنا لدد  بابددان 
ن فددي الل ددة ووابددي أ ون بددالمول بالخطدد  والتجدداوز، ذلددك أمددن المبددول، ف ننددا محكومدد

 ها.يمكن تجاوزها  ل  ما نعرف من سعة العربية وسماحت

ي لدد  النبددر فددي "لددط" السدداكنة اآلخددر، وهدد" هددذه إولددد يمودنددا الكددةم  لدد  "لددطظ 
نها اسم فعل مضارع بمعند  "يكفدي" فمدالوا فدي مدولهم بمعن  "َحْسب"، ولالوا أيضان: إ

 المغنوع: "َلْط سعيد  أو سعيدان درهم بمعن  "يكفي".

وم أسدت راق الدزمن البرف المضم "ألول: لم يدرك المعاغرون الَفْرَق بين "لطظ 
الماضددي المنفددي، وبددين "لددّط" هددذه السدداكنة التددي أ غددلة لهددا بددالنفي، فمددد اسددتعملوا 

وبدداي، مزّينددة بالفددا  فمددالوا فددي هددذا: السدداكنة فددي حيددز النفددي كمددا اسددتعملوها فددي اإ. 
 أخذي هذا فمط.

وأبددّل مدد  هددذا الكلددم المددديم الددذ  مددا زلنددا نخددوه فيدد  فلددم نحددتفب بمددا كددان لدد ، 
بوضدوس، وهدو  ن المعند  يفهدمرسدالتك بعدِد". إن هذا لول المعاغدرين: "لدم أتسدلم وم

لدد  زمددن المددول الرسدالة. وهددذا يدددخل فددي بدداب النفددي المحغددور أن المائدل لددم يتسددلم إ
 في مدة محدودة.

ألددول: وهددذا الددذ  أراده المعاغددرون مددن المعندد  يمتضددي "لمددا" النافيددة الجازمددة 
لد  الحدال أو زمدن إلد  الماضدي وتنفيد  تملب المضارع إم" ولكن هذه أيضان بمنزلة "ل

 التكلم، لال تعال :

 .يمان في للوبكمولكن لولوا أسلمنا ولما يدخل. اإ 92 .سورة الحجراي 
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 ولال الشا ر:

 فدد ْن كنددي مددد كوأن فكددن خيددِر  كدددل  
 

أّ   درْكني ولمدددددددددددددددا ِأَمدددددددددددددددزَّق. فددددددددددددددد َ  وا 
 

ن المعددربين، لجهلهددم اغددرة، وا  أوشددكي أن تددزول فددي العربيددة المعإّن "لّمددا" هددذه 
لدد  توليدددهم الخطدد ، وهددو اسددتعمال "لددم" يليهددا "بعددد"، إلخغوغدديتها المفيدددة، ذهبددوا 
 وهذا موّلد أ تعرف  العربية.

ي الخغوغدددددية فدددددي النفدددددي، ولدددددد يسدددددولنا الكدددددةم  لددددد  "لمدددددا" هدددددذه النافيدددددة ذا
ن م، وأ بددد أد للشددرط ولكنهددا أ تجددز لدد  الكددةم  لدد  "لمددا" البددرف المفيددوالجازمددة، إ

يكددون فعددل الشددرط معهددا ماضدديان موبتددان، وجددواب الشددرط يكددون إمددا ماضدديان موبتدددان أو 
 ل  الماضي، لال تعال : ان منفيان بد "لم"، وهذه تحول  إماضيان منفيان أو مضار 

 لما  منوا كشفنا  نهم  ذاب الخ.ز 19 . سورة يون 
هم مددن اللدد  مددن شددي ولمددا دخلددوا مددن حيددث أمددرهم أبددوهم مددا كددان ِي نددي  ددن 

 سورة يوسف. 29
 ن تمول: لما كني لائمان بالمسط لم يذهب  نك حَمك".أولك 

 ذا" للفجا ة، لال تعال :اب أيضان جملة اسمية ممترنة بد "إولد جا  الجو 

ذا هم ينِكوونفلّما نجيناهم إ 22 .سورة الزخرف 
طد  الدذ  لدم تعرفدد  لدد  الخلدد جهلددوا هدذه الحددود فتجاوزوهدا إ ن المعاغدرينأغيدر 

العربية، فمالوا موةن: "لما كني حازمان تدرك ما تغبو ل "، والجواب فيها مضارع. وربما 
 أدخلوا الفا   ل  هذا المضارع في لولهم: "كني حازمان فتدرك ما تغبو ل ".

ألددددول: والددددذ  لددددّدمي مددددن خغوغددددية جددددواب "لمددددا"، وهددددو مددددا ورد فددددي الكددددةم 
وفددي غيرهددا مددن كددةم العددرب هددو الفغددية الجيددد، وهددو الفغددية فددي اآليدداي الكريمددة 



 22 

حسددن، أمددا اسددتعماِل المعاغددرين فخطدد ، وخطدد ه يحمددل الضدديم  لدد  الجملددة فيبدددو 
 خللها وضعفها.

لد  اأسدتمبال نحدو فيدة الناغدبة التدي تخلّدص مددخولها إلد  "لدن" الناوم أتحول إ
الت بيدد المطلدق وهدي أ تفيدد  سدورة طد ،  19لدن نبدرس  ليد   داكفينلول  تعدال : 

ن ا  خةفان للزمخشر  الذ  حملها  ل  الت بيد المطلق، وأ أدر  كيف جاز هذا ل ، و 
  32نسدديان فلددن أكل"ددم اليددوم إالنفددي فيهددا مميددد أحيانددان بمسددتمبل لريددب كمولدد  تعددال : 

سدورة  ل   13لدن تندالوا البدرَّ حتد  تنفمدوا ممدا تحّبدون سدورة مدريم، وكمولد  تعدال :
  مران.

ن المعاغرين جهلوا خغوغية "لن" في إفادتها نفي المسدتمبل وحدّد هدذا ر أغي
المسددتمبل، واسددتعملوها لنفدددي المسددتمبل إرادة الت ييدددد فمددالوا مدددوةن: لددم أفعدددل ذلددك ولدددن 

 أفعل .

عاغدرين البدرف "إذ". شتاي" التي  ره لهدا العبدث فدي اسدتعمال المومن "او
ذ ابتلد  إكمول  تعدال : ن  برف لما مض  من الزمن، لال النحاة: إ  بدراهيم ربظد وا 

سدورة البمدرة. ولدد يلددي هدذا البدرف فعدل مضددارع معنداه المضدّي كمولد  تعددال :  932
  ذ يرف  إبراهيم الموا َد من البيي وا سورة البمرة. ولدالوا: ويخلدص   932سما يلوا 
ي فسدددوف يعلمدددون إذ اوغدددةل فدددلددد  المسدددتمبل، وهدددو لليددددل ندددادر، كمولددد  تعالدددد : إ
ة أهل العلم بل دة المدر ن فدذهبوا إلد  أن غافر. ولد اجتهد في هذه اآلي  22 نالهمأ

ة داخلددة  لدد  فعددل مدداه، نهددا فددي هددذه اآليدد"إذ" باليددة فددي اختغاغددها بالمضددي، وأ
 ذ كاني اوغةل في أ نالهم...والتمدير: إ

ألول: وهذا كل  لد غاب  ن المعاغرين ف ني تجد من ألوالهم موةن: ويحغدل 
إذ يكون الرجدل لدد حضدر... وهدذا كويدر، كمدا يسدتعملون "إذ" فدي وجههدا الغدحية، 

 وك نها تغلة في هذا وذاك.
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 خاتمة:

لد  تجداوز المعاغدرين أن أبسدطها فدي هدذا المدوجز مشديران إهذه "أشتاي" رأيدي 
فدددي اسدددتعمالها، فمدددد توسدددعوا فدددي اأستشدددهاد بددداآل  الكدددريم حتددد  أخرجدددوه  دددن حدددّده 

 شيئان من . سبوا ما لم يكن لر نان ف سا وا، وربما ح

ولد تجاوزوا أغول العربية في اأستعمال فدي طائفدة مدن المدواد، ولدي  لندا أن 
 نحمل هذا التجاوز  ل  التطور الذ  ِش لنا ب  في  غرنا.

 


