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مِن أخطاءِ الطباء اللغوية
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ْ

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مِن أخطاء الطباء اللغوية
احلمد هلل وحده  ,والصالة والسالم على نبينا حممد  ,وعلى آله وصحبه أمجعني  ,وبعد ,
فهذه مشاركة من كاتبها – غفر اهلل له – يف تقييد بعض أخطاء اخلطباء النحوية واللغوية مما ال
ساحمون بارتكابه  ,ولست مد ِ
َّعيا حصر هذه األخطاء ومشوليتها  ,فقد
يُ ْع َذ ُرون جبهله  ,وال يُ َُ
ُ ُ
فاتين الكثري  ,ولكنه ُج ْه ُد الْ ُم ِق ِّل  ,ومشاركة احلريص .
وقد جعلتها مرقمة دون ترتيب معني  ,اعتمادا على يُسر املكتوب  ,وقِلّة املرقوم هنا ,
ولعل فيها منفعةً لقارئ  ,أو بُلغةً ملتبلِّغ .
سائال اهلل تعاىل أن جيعلها يف ميزان العبد اخلالص إنه مسيع جميب  ,وجعلتها قسمني تيسريا
ضم األليف إىل إِلْ ِفه  ,قسما لألخطاء النحوية  ,وقسما
للقارئ  ,وأسر َ
ع قبوال لديه حني يُ ّ
لألخطاء اللغوية والرتكيبية .
أوال  :األخطاء النحوية  :ونعين به األخطاء يف الصيغة النحوية واإلعراب ,

ومن ذلك ما يلي :

 .1رفع المفعول به  :املفعول به منصوب  ,ومع ذلك يتهاون بعض اخلطباء فريفعُه ,
وخاصة إذا كان املفعول به متقدما كنن يقول اخلطيب  :ويُسعِ ُد كثريٌ من الناس أن
يكون لديهم مال وفري ..
والصواب  :ويُسعِ ُد كثرياً من ِ
الناس أن يكون  ..ألن الفاعل هو املصدر املؤول من ( أن
والفعل املضارع ) .
وكما يقول بعضهم  :واهللُ نسنل أن يوفقنا  ..فريفع لفظ اجلاللة  ..والصواب  :واهللَ
مفعول به مقدم .
نسنل  ...بالنصب ؛ ألنه ٌ

الفاعل مرفوع قطعاً  ,ونصبه حلن ظاهر  ,ومع ذلك ينصبه بعضهم
 .2نصب الفاعل :
ُ
تقوم امرأ ًة بذبح األضحية  ..والصواب  :تقوم
أحيانا  ,فيقول مثال  :وال بنس أن َ
امرأةٌ  ..وقد خيطئ اخلطيب بعالمة الرفع فيظنها األلف وهي الواو  ,فيقول مثال :
فيا أيها الشاب  ,إن قسا عليك أباك فاصرب  ...والصواب  :إن قسا عليك أبوك ..
2

ألن ( أبوك ) فاعل من األمساء اخلمسة  ,وهو يرفع بالواو  ,وليس باأللف .

ضعف اإلميان ..
 .3رفع اسم ( إن ) إذا كان مؤخرا حنو  :إن من أسباب اإلسراف
ُ
ضعف اإلميان  ..وهذا النحو من اللحن كثري
والصواب  :إن من أسباب اإلسراف
َ
وقل أن يسلم منه خطيب  ..وخاصة إذا كان اسم ( إن ) نكرة  ,فيقول مثال :
جدا ّ
َّ
لعل يف هذه اخلطوات
إن لدى بعض الشباب
أسلوب مقيت يف التمرد  , ..وحنو َّ :
ٌ
منفعةٌ للمربني  ..والصواب  :أسلوباً مقيتاً  ..ألنه اسم ( َّ
إن ) مؤخر  ..وجيب نصبه
لعل ) مؤخر .
مع تابعه  ,وهو النعت  ,وكذلك  :منفعةٌ ( بالرفع ) ؛ ألنه اسم ( َّ
املزمل , ]12:وقوله تعاىل ( :ﮘ ﮙ
كقوله تعاىل ( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [ َّ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [آل عمران , ]13:ومن أمثلة هذا النوع من
مجع مؤنث سا ٍمل  ,فيتم رفعه  ,والصواب نصبه
اخلطن أن يكون اسم ( إ ّن ) املؤخر َ

صاحلات  ..وهذا خطن ..
تقيات
ٌ
ٌ
بالكسر كقوله  :وإن يف جمتمعنا حبمد اهلل نساءٌ
ٍ
والصواب  :إن يف جمتمعنا – حبمد اهلل – نساء ٍ
صاحلات  ..ألن ( نساء )
تقيات
ً
اسم ( إ ّن ) مؤخر منصوب بالفتحة  ,و( ٍ
تقيات صاحلات ) نعت السم إن منصوب
وعالمة نصبه الكسرة ألنه مجع مؤنث سامل .

 .4نصب اسم كان المؤخر  ..وكان يف األمر غنيةً عن كذا وهذا خطن  ,والصواب :

وكان يف األمر غنيةٌ  ..ألن اسم ( كان ) إذا كان نكرة  ,واخلرب ظرفا أو جارا وجمرورا

االسم يتنخر  ,كما قال تعاىل ( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)
فإن اخلرب يتقدم و َ

[النمل , ]44:فاجلار واجملرور (يف املدينة) يف حمل نصب خرب مقدم للفعل الناقص
(كان)  ,و (تسعةُ) اسم كان مؤخر مرفوع ....
أصبح اليوم لدى كثري من الشباب -
ومن األمثلة على ذلك أيضا أن يقول اخلطيب  :و َ
حبمد اهلل  -ثقةً عظيمةً بننفسهم  ..والصواب  :ثقةٌ عظيمةٌ ألنه اسم أصبح مؤخر
و(عظيمة) نعت له  ..واخلرب هو الظرف (لدى الشباب) .

تبني  ,ولكن يكثر اخلطن غالبا إذا كان
 .5نصب المبتدأ أو الخبر  ,وهذه أظهر من أن ّ

اخلرب بعيدا عن املبتدأ  ,كنن يقول اخلطيب  :واملسلمون مع تباعد ديارهم  ,وتعدد
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ألسنتهم  ,واختالف عاداهتم متفقني على مظاهر الفرح بالعيد وهذا خطن  ,والصواب
 :متفقون  ..ألنه خرب املبتدأ ( املسلمون ) .

 .6نصب المنادى وهو مفرد علم أو نكرة مقصودة  :يا مسلمني  ,والصواب  :يا
مسلمون  ..أو يقول  :أين أنت يا خالداً لرتى ماذا فعلوا ِِحب ْمص ؟ والصواب  :يا
بن الوليد  ..كله جائز .
بن الوليد  ,أو  :يا ُ
ُ
خالد َ
خالد  ..أو يقول  :يا خا َلد َ
ٍ
عائشة  ..والصواب  :إىل عائشةَ ..ومثله :
 .7صرف الممنوع من الصرف  :فنظر إىل
ِ
عمر ب ِن اخلطاب  ..أو يقول  :وانتشرت
من عمر ب ِن اخلطاب  ,والصواب  :من َ
ومصائب ( بدون تنوين يف كلمة مصائب )
فنت
فنت
ومصائب كثرية ..والصواب ٌ :
ٌ
ٌ
ُ
ألهنا ممنوعة من الصرف  ,كما قال تعاىل ( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ) [احلج , ]44:فنجد أنه نَ َّو َن ( بيع  ,وصلوات ) ومل ينون ( صوامع
اعل وم َف ِ
ِ
اعل ) .
ومساجد ) ألن األخريتني ممنوعتان من الصرف بوزن ( فَ َو َ
ومن أبرز األخطاء يف املمنوع من الصرف صرف مجع التكسري املختوم بشبه ألف التننيث
وحنوها ممنوعةٌ من الصرف
مثل ُ " :خطباء  ,عُلَماء ُ ,وزراء  ,أنبياء "  ,فهذه اجلموعُ ُ
لشبه ألفها بنلف التننيث  ,وصرفها وتنوينها حلن ظاهر ...
 .4الخطأ في إعراب التابع  ,كالبدل والنعت واملعطوف  ,وهذا له عدة صور :
أ – إذا كانت املعطوفات خمتلفةَ العالمة يف اإلعراب  ,فيحصل اخلطن  ,مثل  :وقد قام
رسول اهلل  واخللفاءُ األربعةُ والسابقون األولون من املهاجرين  ...فبعض اخلطباء يقول
ُ
 :والسابقني األولني  ..وهو خطن  ,والصواب الرفع بالواو ألنه معطوف على مرفوعات .
ومثل ذلك أيضا  :فيا أيها املسلم أطع أبويك  ,واحرتم أخاك املسلم  ..فتجد بعضهم
ظن أن
يقول  :أطع أبويك  ,واحرتم أخيك  ..ألنه ملا نصب املثىن ( أبويك ) بالياء ّ ,
األخ كذلك  ,والصواب  :نصبه باأللف ألنه من األمساء اخلمسة ( واحرتم أخاك ) .
املنعوت مجعاً مؤنثا  ,فيلتبس اإلعراب  ,مثل  :واألمة
النعت مفرداً مؤنثا و ُ
ب – إذا كان ُ
ٍ
منعطفات خطريةٍ  ..والصواب  :خطريًة  ..ألهنا نعت ملنصوب  ,وهي كلمة
تشهد اليوم
مجع مؤنث سامل  ,فينصب بالكسرة ,
( منعطفات )  ,والفرق بينهما  :أن ( منعطفات ) ُ
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و( خطرية ) مفرد  ,فينصب بالفتحة .
التابع أو املتبوعُ ممنوعا من الصرف  ,واآلخر ليس كذلك  ..حنو  :ويف
ج – إذا كان ُ
اقف كثريًة  ,,والصواب  :كثريةٍ  ..ألن املنعوت ( مواقف ) جمرور وعالمة جره الفتحة
مو َ
نعت جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
ألنه ممنوع من الصرف  ,و( كثرية ) ٌ
 ..كما قال تعاىل ( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) [التوبة . ]25:فكلمة (
اطن ) اسم جمرور مبِن  ,وعالمة جره الفتحة الظاهرة على آخره ألنه ممنوع من الصرف ,
مو َ
وكثريًة  :نعت جمرور  ,وعالمة جره الكسرة الظاهرة.
بفتنة ٍ
ومثل ذلك أن يقول اخلطيب  :وقد تصاب األمةُ ٍ
عمياء  ,وهذا خطن  ,والصواب :
عمياءَ ..ألهنا ممنوعة من الصرف  ,فهي جمرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة .كما قال تعاىل
( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ) [الصافات , ]46-45 :

فكلمة ( بيضاءَ ) جمرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة للمنع من الصرف  ,وهي نعت لكلمة
( ٍ
كنس ) اجملرورة بالكسرة .
 .9الخطأ في نصب جمع المؤنث السالم  ..مجع املؤنث السامل ينصب بالكسرة نيابة

عن الفتحة  ,واخلطن فيه من وجهني :
ات وهي تتفشى  ,وهذا
أ -أن ينصب مجع املؤنث بالفتحة  ,كنن يقول  :وكم رأينا املنكر َ
خطن  ,والصواب  :املنكر ِ
ات  ..بالكسر  ,ألنه مفعول به منصوب ,وعالمة نصبه
الكسرة الظاهرة على آخره .
أن خيلط بني مجع املؤنث السامل ومجع التكسري يف بعض الكلمات  ..حنو :
ب-
بيت  :أبيات  ,قوت  :أقوات  ,ميت  :أموات  ,صوت  :أصوات  ..فهذه
الكلمات مجوع تكسري وليست مجعا مؤنثا ساملا  ,ولذلك ترفع بالضمة وتنصب
بالفتحة وجتر بالكسرة  ,ونصبها بالكسرة خطن ظاهر  ..قال تعاىل ( :ﯘ ﯙ

صلَت , ]14:فنقوات  :مفعول به منصوب  ,وعالمة نصبه الفتحة
ﯚ) [فُ ِّ
الظاهرة على آخره  ,وبعض اخلطباء يظنها مجعا مؤنثا ساملا فينصبها بالكسرة ويقول :
وإننا نسمع أصو ٍ
ات كثريةً  ..وهذا خطن  ,والصواب  :نسمع أصواتاً ..
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.14

إسكان المنقوص دوما  ,املنقوص  :هو االسم املختوم بياء مكسور ما قبلها

 ,مثل  :القاضي  ,الداعي  ,رواسي  ..وهو يرفع بضمة مقدرة  ,وجير بكسرة مقدرة
 ,ولكنه ينصب بفتحة ظاهرة  ..فتقول  :قال الداعي  ..سلمت على الداعي ..
الداعي ..قال تعاىل ( :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)  .وبعض اخلطباء يسكن
رأيت
َ

يتخلّق  ..وهذا خطن  ,والصواب  :إن
املنصوب فيقول  :إن الداعي إىل اهلل جيب أن َ
ٍ
حينئذ
الداعي إىل اهلل  ..بفتح الياء من ( الداعي )  ,إال عند الوقف فاإلسكان
َ

مغتفر .

التباس إعراب الظرف باالسم  :مثل نصب خرب ( إ ّن ) إذا كان ظرفا ..
.11
يوم ال َقّر " رواه أبو داود
يوم النحر مث ُ
أعظم األيام عند اهلل ُ
كاحلديث الشريف  " :إ ّن َ
يوم القر  ,ظنّاً منه أن ( يوم ) هنا منصوب
يوم النحر مث َ
 ,فبعض اخلطباء يقول َ :
على الظرفية  ,وهذا خطن  ,والصواب أنه خرب ( إن ) مرفوع .
.12

الخطأ في األعداد تذكيرا وتأنيثا  ,وهذا مبحث حيتاج إىل مزيد تفصيل ,

ولكننا نشري إىل مثال أو مثالني فيه  :فبعض اخلطباء يقول مثال  :وهذه عشرة أفكار
عشر أفكار  ..ألن ( أفكار ) مجع ( فكرة ) وهي
الستثمار الوقت  ,والصواب ُ :
مؤنث  ,والعدد يكون معها بدون التاء  .وكذلك قول اآلخر  :وحضر معه سبع عشرة
رجال  ..والصواب  :سبعة عشر رجال  ...وهكذا .

الخطأ في نطق ألفاظ العقود إعرابياً ( عشرون  ,ثالثون  ...تسعون ) :
.13
وهذه األلفاظ تعرب كإعراب مجع املذكر السامل  :بالواو رفعاً وبالياء نصباً وجراً ,
عدد اجلرحى مخسون جرحياً
وبعض اخلطباء ال يراعي هذا  ,فيقول مثال  :وقد وصل ُ
 ..والصواب  :مخسني جرحيا  ..ألنه منصوب على شبه املفعول به أو على التمييز ..
 ,وكذلك قول اآلخر  :وأصبح لدينا أربعني حافظا للقرآن حبمد اهلل  ..والصواب :
أربعون  ..ألنه اسم (أصبح) مؤخر .
نصب االسم أو رفعه بعد حرف الحرف الجر  :وهذه ظاهرة جدا  ,كنن
.14
ِ
َّعم "  ,والصواب ِ :م ْن ُح ِر  ..ألن ( ِم ْن )
يقول أحدهم  " :خري لك م ْن حُُْر الن َ
اش يتهافت على
حرف جر  , ..وكقول اآلخر  :وقد هتافت الناس على املوضة كال َفَر ُ
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النار  , ..والصواب  :كالفر ِ
كالقابض
اش  ..أو يقول أحدهم  :القابض على دينه
ُ
ِ
ب)
على اجلمر  ..والصواب :
كالقابض  ...وأكثر ما يقع اخلطن بعد حرف اجلر ( ُر َّ
ب عمال قليال يقربك إىل ربك ..
 ,إذ جند كثريين ينصبون االسم بعدها فيقول ُ :ر َّ
ب َع َم ٍل ..
والصواب ُ :ر َّ

.15

الخطأ في إعراب الفعل  :وله عدة صور :

ليعلم
 النصب يف حمل اجلزم  :كنصب املضارع بعد الم األمر  :حنو  :و َ
ليعلم ..
ليحذر من ينام عن الصالة  ...والصواب  :و ْ
كثري من الناس  ..و َ
ليحذر  ,ألنه فعل مضارع جمزوم بالم األمر  ,وعالمة جزمه السكون  ,كما
و ْ
قال تعاىل ( :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)

[الكهف. ]19:

 الرفع يف حمل النصب  :ويكثر هذا بعد فاء السببية  ,كنن يقول اخلطيب
 :عباد اهلل  ,,ال تسرفوا يف املعاصي فيصيبُكم اهلل بعذاب من عنده ..
والصواب  :فيصيبَكم  ..بنصب الفعل املضارع  ,ألنه منصوب بنن مضمرة
بعد فاء السببية كما قال تعاىل ( :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

سحت ) منصوب بنن مضمرة الواقعة بعد فاء
ﯡ) [طه . ]61:فالفعل  (:يُ َ
السببية املسبوقة بنهي .

س  :ما هي فاء السببية ؟ ومتى ينصب الفعل المضارع بعدها ؟

سبب للذي بعدها  ,كما
ج  :فاء السببة هي فاء عاطفة  ,تفيد أن الذي قبلها ٌ
فاتكب حادثا ..
فنجح  ,وأسرع السائق
تقول  :اجتهد زي ٌد َ
َ
وينصب املضارع بعدها إذا توفر شرطان :
 .1أن تكون الفاء عاطفة على ما قبلها  ,وليست استئنافية .
سبق الفاء بواحد من تسعة أشياء وهي " األمر  ,النهي  ,الدعاء ,
 .2أن تُ َ
االستفهام  ,العرض  ,التحضيض  ,التمين  ,الرتجي  ,النفي" حنو(: )1
( )1األمثلة مرتبة حسب ترتيب املواضع أعاله .
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تعص اهلل ِّ
فتنجح  ,ال ِ
فندخل اجلنة  ,هل
فيعذبَك  ,رب اغفر يل
اجته ْد
َ
َ
هال تزورنا فنفر َح بك  ,ليت الشباب
فنكرمك  ,أال تنتينا فتحدثَنا ّ ,
تنتينا َ
نسعد بك  ,مل أرتكب ذنبا فنخافَك .
يعود
تسافر معنا ف َ
َ
فنغتنمه  ,لعلّك ُ
ليسع
 عدم حذف حرف العلة يف املضارع اجملزوم املعتل اآلخر  ,حنو َ :
ُّ ٍ
ختش إال ربك  ,وال تر ُج إال إياه  , ..وبعض
كل امرئ يف مصلحته  ..ال َ
اخلطباء ميد صوته حبرف العلة والفعل جمزوم  :لِيسعى ال ختشى  ..ومل يرجو ..
وهذا خطن ظاهر .
 عدم ضبط الفعل جيدا عند التقاء الساكِنَني  ,فاألصل يف التقاء الساكنني يف
كلمتني متجاورتني أن يتم حتريك األول بالكسر حنو قوله تعاىل (ﭑ

استغفر  :ساكن اآلخر وهو حرف ( الراء
ﭒﭓ ) [النساء , ]146 :فالفعل :
ْ
اآلخر وهو الالم من لفظ اجلاللة ,
)  ,فلما التقى هذا
الساكن بالساكن َ
ُ
ُحِّرك الساكن األول بالكسر .

يكن)
ومثله قوله تعاىل  ( :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ) [البينة , ]١ :فالفعل ْ ( :
جمزوم ِ
وحرك بالكسر اللتقاء الساكنني .
اآلخر بالسكون ِّ ,

وبعض اخلطباء ال يراعي هذا األمر  ,فرتاه حيرك تارة بالفتح  ,وتارة بالضم فيقول
يسمع الناس أخطر من كذا  ..والصواب  :مل يسم ِع الناس ..
مثال َ :ملْ ُ
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ثانيا  :األخطاء اللغوية :

ونعين هبا األخطاء اليت تكون يف نطق بعض الكلمات من حيث الضبط بالشكل  ,أو
مناذج منه لعلها تكون
صحة االستخدام  ,وهذا النوع كثري جدا ال حصر له  ,ولكننا نشري إىل َ
دالةً على مثيالهتا مما عمت به البلوى .
ومن تلك األخطاء اللغوية ما يلي :
 .1تكرار كلمة (كلّما)  ,فتجد اخلطيب يقول  :كلّما زاد تسا ُه ُل الناس بالرتبية كلّما كثر
يف اجملتمع الفساد  ..وحنو ذلك  ,والصواب حذف (كلما) الثانية ؛ إذ ال داعي هلا
يف السياق  ,فتكون اجلملة الصحيحة هكذا  :كلّما زاد تساهل الناس بالرتبية َكثَُر يف

اجملتمع الفساد  .وهذه لغة القرآن  ,كما قال تعاىل (ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)

[البقرة ,:]24:وقال تعاىل ( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [البقرة ]25:وقال تعاىل ( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ) [آل عمران.]37:
 .2حر النعم  ,,جاءت يف احلديث الشريف  " :ألَ ْن
يهدي اهلل بك رجالً واحداً خريٌ
َ
ِّعم  ( ,بضم امليم من
َ
َّعم " بعض الناس ينطقها هكذا ُ :حُر الن َ
لك من حُْ ِر الن َ
[حر]  ,وفتح النون من [ النعم ] ) وهذا خطن فاحش  ,والصواب  :حُْر  :ألنه
وخضراء
وص ْفر ْ ,
وص ْفراء ُ
مجع حَْراء  ,وحراء جتمع على ( فُ ْعل )  :حَْراء وحُْر َ ,
ضر  ,كما قال تعاىل ( :ﮖ ﮗ ﮘ)
وخ ْ
ُ

[املرسالت]33:

 ,وقال تعاىل :

(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) [الرحن. ]76:

َّعم  :مفرد ومجعه  :األنعام  ,ويطلق على اإلبل خاصة  ,واملراد حبُمر النعم  :اإلبل
والن َ
احلمراء  ,وهي من أكرم اإلبل عند العرب وأن َف ِسها .
أما ( ُحُر ) فهو مجع ِ :حار  ,كما قال تعاىل ( :ﭜ ﭝ ﭞ) [املدَّثر."]54:
 .3الغري متزوجني  ,والغري مسؤولني  ...وهذا خطن  ,والصواب  :غري املتزوجني , ..
ألن ( غري ) اسم مبهم مالزم لإلضافة ال تدخله ( ال )  ,وعند تعريفه تدخل (ال)
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على املضاف إليه بعدها .
الكلى  ,و ِ
ِ .4
الكلية  , ,فبعض الناس ينطقهما بكسر الكاف  ,ويريد هبما العضو
الداخلي املعروف  ,والصواب  :ال ُك ْليَة  :بضم الكاف  ,وجتمع على  :ال ُكلَى .
وعالقات  ,ألنه مصدر على وزن
 .5العُالقات  ,بضم العني  ,والصواب بفتحها َ :عالقة َ
وجهاالت ..
صداقَة َ
 :فَ َعالة مثل َ :
وجهالة َ
وصداقات َ , ,
 .6النسب إىل ُد َول  ,كثري من الناس يقول  :مطار ُد َويل  ,فينيت بالنسب بلفظ اجلمع ,
مفرده َ :د ْولَة  ,والنسبة إليه َ :د ْوِيل .
واألفصح أن يكون النسب بلفظ املفرد ُ :د َول ُ :
 .7وسائل اإلعالم  ,بعض اخلطباء ينطقها ِ :وسائل  ..بكسر امليم  ,وهذا خطن فادح ,
ألن الكلمة ( َوسائل ) صيغة منتهى اجلمع  ,فهي على وزن  :فَ َعائِل  ,ومفردها :
ِ
صغائر ,
صحائف  ,عظيمة َ :عظائم  ,صغرية َ :
صحيفة َ :
َوسيلَة  ,فهي مثل َ :
كبرية َ :كبائر  ,والفاء تكون مفتوحة يف اجلمع مطلقا حىت ولو كانت مكسورة يف
املفرد حنو ِ :رسالة ِ :رسائل  ,قِالدة  :قَالئد  ,فكيف إذا كانت الفاء مفتوحة يف
اجلمع واملفرد معا مثل َ :وسيلة َ :وسائل ,,
 .4يقولون  :هذا األكثر من كذا  ,وهو األفضل من اآلخرين  ..وهذا خطن ظاهر ,
ِ
اجلارة للمفضل عليه بعد أفعل التفضيل احمللى بنل ,
ووجه اخلطن هو  :إدخال ( م ْن ) ّ
وهذا غري مستعمل يف املشهور عن العرب  ,بل املستعمل حذف ( ِم ْن ) وما بعدها
إذا كان أفعل التفضيل حملى بنل  ,فيقولون  :حممد األفضل  ,وهو األطول  ,وال
يقولون  :األفضل من كذا  ..قال تعاىل (:ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ) [األعلى ]1:وقال
سبحانه ( :ﮆ ﮇ ﮈ) [العلق , ]3:وال تدخل ( ِم ْن ) اجلارة للمفضل عليه

إال إذا كان أفعل التفضيل جمرداً من ( أل ) حنو قوله تعاىل ( :ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ) [البقرة ]219:وقوله جل شننه ( :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) [الكهف. ]34:
ومج َادى
ومجَاد الثاين  ,والصواب ُ :مج َادى األوىل ُ ,
 .9بعضهم يقول ُ :مجَاد األول ُ ,
الثانية  ,ألن ُمجَ َادى مؤنثة  ,وقال الفراء  " :كل شهور السنة َّ
مذكرة إال ُمج َاديَ ْني " ,

ومسي الشهران هبذا االسم جلمود املاء فيهما من شدة الربد زمان تسمية الشهور [ .
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لسان العرب مادة " مجد " ] .
بعضهم يقول  :ذو ِ
الق ْعدة  ,بكسر القاف  ,والصواب  :ذو ال َق ْعدة بفتح
.14
القاف  ,أي  :ذو ال ُقعود  ,ومسي كذلك ألنه أول األشهر احلرم  ,فكانت العرب
تقعد فيه عن احلرب  [ .لسان العرب " قعد " ] ( علما أن شهر ذي القعدة وذي
احلِجة خاضعان إلعراب األمساء اخلمسة  ,فتقول  :فإذا جاء ذو ال َقعدة  , ..وصيام
ذي القعدة أفضل  ..وحنو ذلك )
قول بعضهم  ( :مشائخ ) هذا خطن  ,والصواب  :مشايخ  ,بدون مهزة  ,ألن
.11
حرف العلة ال يبدل مهزةً يف اجلمع املتناهي ( صيغة منتهى اجلموع ) إال إذا كان
صحائِف ِ ,رسالة َ :رسائِل  ,عجوز :
حرف العلة زائدا يف املفرد حنو  :صحيفة َ :
عجائز  ,أما إذا كان حرف املد أصليا يف املفرد فال يقلب مهزة يف اجلمع كما قالوا :
مفازة  :مفا ِوز َ ,معيشة  :معايِش  ,وكذلك َ :شيخ  :جتمع على َمشايِخ  ,وقد
أشار بعض الظرفاء إىل أن املشايخ ال يُهمزون لفظاً وال معىن .
كلمة ( تَكرار ) بفتح التاء وهو الصواب  ,وبعضهم يكسرها فيقول  :تِكرار ,
.12
وهذا خالف األفصح واألجود  ,وهو خطن عند كثري من العلماء  ,وأجازه الرازي يف
خمتار الصحاح .
كلمة (جتا ِرب) مجع (جت ِربة)  ,وهي بكسر الراء يف املفرد واجلمع  ,وبعضهم
.13
وجتارب  ,وهذا خطن ؛ ألنه ال يوجد مجع هبذا الوزن .
جتربة ُ
يضم الراء فيقول ُ :
قول بعضهم  :بادئ بِدء  ,بكسر الباء من (بدء) والصواب فتحها  ,فتقول :
.14
بادئ بَدء ..
َ
قوهلم  :وفيّات  ,والصواب َ :وفَيَات  ..بفتح الواو والفاء والياء بدون تشديد .
.15
قول بعضهم (يقطَّع َإربا َإربا) بكسر اهلمزة وفتح الراء  ,والصواب بسكون الراء
.16
ْ :إرباً ْإربا .
يقولون  :ارتُ ّج عليه إذا استغلق عليه الكالم  ,والصواب  :أ ُْرتِ َج  :بكسر التاء
.17
وختفيف اجليم .
فء  ..والصواب  :أ ْكفاء بسكون الكاف بوزن :
.14
ويقولون  :أكِ ّفاء مجع ُ :ك ْ
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أفْعال  ,مثل ُ :جزء وأجزاء  ..أما أكِ ّفاء فهو مجع ( َكفيف ) وهو األعمى كما تقول
 :طبيب و ِ
أطباء .
بعضهم ال يفرق بني ( اخلَْلق واخلُلُق )  ,فاخلَْلق  :بفتح اخلاء وسكون الالم
.19
يراد به خلق اجلثة وصورهتا  ,فهو من مادة  :خلق خيلق َخلقا  ,وأما ( اخلُلُق ) بضم
اخلاء والالم فهو من األخالق والصفات والسجايا .
احلزن واحلُْزن  :فنما احلَْزن بفتح احلاء وسكون الزاي
.24
عدم التفريق بني احلَْزن و َ
فهو ضد السهل  ,وهو ما غلُظ من األرض  ,وأما احلََزن ( بفتح احلاء والراء ) واحلُْزن
( بضم احلاء وسكون الراء ) فهما مبعىن واحد وهو ضد السرور  ,وقد جاء اللفظان
يف القرآن مبعىن واحد  :قال تعاىل :

(ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [يوسف]44:

 ,وقال تعاىل ( :ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [فاطر. ]34:
مدينة ( ُج ّدة)  ,اعتاد كثري من اخلطباء واملثقفني على نطقها بفتح اجليم أو
.21
كسرها ( َج ّدة أو ِج ّدة )  ,وهذا خطن ظاهر  ,وإمنا هي بضم اجليم ( ُجدَّة)  ,ألهنا
من اجلُ ُّد وهو الشاطئ .
يقولون ِ :وفق كذا  ...بكسر الواو  ,والصواب بفتحها َ ( :وفْق) .
.22
يقول بعضهم  :ينبغي على املؤمن أن يكثر من النوافل  ...والصواب  :ينبغي
.23
للمؤمن  ,ألنه ال يقال  :ينبغي عليك  ..بل  :ينبغي لك .
الناس فوضى ال ُسراة هلم ...
يقول بعضهم منشدا بيتا مشهورا  :ال
.24
ُ
يصلح ُ
فيضم السني من (سراة) وهذا خطن ظاهر  ,والصواب بفتحها  :ال َسراة  ..ألن
السراة بالضم مجع سا ٍر كما تقول ٍ :
السراة بالفتح
قاض وقُضاة ٍ ,
ودعاة  ..وأما َّ
ُّ
وداع ُ
ري  ,وهو السيد  : ,أي ال يصلح الناس فوضى ال سادةَ هلم .
فجمع َس ّ
حديث سعد بن أيب وقاص يف الصحيحني  ,وجاء فيه قول النيب  " : إنك
.25
تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس "  , ,بفتح اهلمزة يف
أَن َ
(أ ْن) فتكون مصدرية ناصبة للمضارع يف حمل رفع مبتدأ  ,وخربها (خري)  ,و وبعض
اخلطباء ينطقها (إِ ْن تذر) بكسر اهلمزة فتكون شرطية  ,مع أنه ينطق الفعل بفتح الراء
فيخطئ من وجهني .
12

لعل ُِحمبا ينظر فيه فيزيد ما
رقمت  ,و َّ
هذا ما تيسر لكاتبه تسطريه وتدوينه  ,وما فاتين أكثر مما ُ
ِ
نفع لقارئه .
فتح اهلل عليه ممَّا به ٌ
وأختم كالمي هذا بنصيحة للخطباء بنن يتقوا اهلل تعاىل وجيتهدوا يف حترير خطبهم على الوجه
األكمل أسلوبا ولغة وإجياز قول  ,دون حشوها بالتكرار واإلعادة وضعيف القول .
اخلطيب لو قام بضبط خطبته بالشكل لكي يسلم من اللحن والزلل  ,فإن شق ذلك
وما يضري
َ
عليه استعان مبتخصص يف العربية يقوم بإصالحها وتعديلها  ,وهم حبمد اهلل كثري .
واهللَ نسنل أن يوفقنا لطاعته ومرضاته .
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
كتبه  :د .علي بن سليمان احلامد
بريدة 8441/4/81هـ
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