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المحتوى

ال�شفحةامل��شـــــــــــــــ�ع
مقدمة : 

ملحة عامة عن اللغة ون�شاأتها و حروفها
اللفظة 

اال�شتقاق 
العامية وبع�ض االأخطاء ال�شائعة 

ترجمة امل�شطلحات 
*املعاجم اللغوية

 تعريف باأهم املعاجم وكيفية ا�شتعمالها معجم القافية...
معاجم االألف بائي 

*�شوابط االإمالء: الهمزة االألف املتطرفة، والتاء املربوطة واملب�شوطة 
والهاء، والالم ال�شم�شية والقمرية 

*اجلملة الفعلية واال�شمية وتركيب اجلملة و�شالمتها 
 *الفقرة كتابتها  وا�شتعمال عالمات الرتقيم املنا�شبة 

* املقال وخطوات كتابته 
*التلخي�ض ـ خطواته 

*التقرير ؛ التفكري فيه ثم كتابته 
*كتابة الر�شالة االإدارية 

اخلامتة 
�شدر للموؤلف 

اأهم امل�شادر واملراجع 
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مقدمة 

اإن درا�شـــة لغتنا العربية درا�شة تراثية، واالكتفاء بهذه الدرا�شة، لهو 
نق�ض كبري، وكذلك االن�شـــراف عنها اإىل الدرا�شات الغربية احلديثة، 
ذلـــك هو االنقطاع عن االأ�شـــالة، فـــال بد من كل من هذيـــن املنهجني ؛ 
التاأ�شـــيل الرتاثي، مو�شواًل بالدرا�شات احلديثة، حتى يكتمل املنهج على 
اأ�شا�ض �شحيح، اأ�شـــيل متطور، كي نفهم لغتنا ونفقهها، لن�شمن حياتها 

وا�شتمرارها وتطورها. 

والفقه، هو الفهم الغزير العميق، وقد اخت�ض به علم ال�شريعة.
وفقه اللغة : فهمها وا�شتيعابها وتاأمني احتياجاتها ومتطلباتها، وقد 

�شدرت كتب عديدة بهذا العنوان، 

وما ي�شري اإىل هذا امل�شمون، يف القدمي واحلديث  وكلها تتناول املنهج 
االأكادميي ؛ من تعريف اللغة وعوامل تو�شعها اللغوي....

اإال اأن الدرا�شـــات اللغوية احلديثة، التي قامت على اأيدي علماء فقه 
اللغـــة يف الغـــرب، واأ�شـــهرهم فرديناند دو�شي�شـــري، قد ان�شـــبت على ) 
ال�شـــوتيات ( والرتكيـــب البنيوي، وما فيه من تفكيك الن�ض – ح�شـــب 

نظرية التفكيكية -  واالإ�شارة اإىل امللقي واملتلقي، اأو الدال واملدلول.
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وكل هـــذه املعطيـــات تنطلق مـــن تعريف اللغـــة اأنها ) اأ�شـــوات يعرب 
بهـــا كل قوم عن اأغرا�شـــهم ( وهـــذا تعريف اأبي الفتـــح عثمان بن جني 
اأو بـــن َغِني، وقد ا�شـــتعارته دائرة املعارف الربيطانيـــة، ودائرة العارف 
االأمريكيـــة، دون اعرتاف هاتني الدائرتني العامليتني بف�شـــلنا وتقدمنا،   

والف�شل للمتقدم.

ومـــن املو�شـــوعات الكربى يف فقـــه اللغة عامليًا، بل اإن اأكرب مو�شـــوع 
كان، وال يزال، هو مو�شوع : 

ن�شاأة اللغة.
واأكرب م�شـــكلة تتعر�ض لها لغتنا العربية اليوم هي : التعريب، وبيدنا 
مفتاح احلل، اأال وهو اال�شتقاق ؛ اإن لغتنا اأغنى لغات العامل، واحلمد هلل 

واأثراها واأقدرها على التمدد والتجدد.

قال اهلل تعاىل : ) وال�شماء بنيناها باأيد واإنا ملو�شعون( الذاريات:47،  
فالكـــون يتمـــدد، ولغتنـــا العربيـــة �شـــماء لغات العـــامل، تتمـــدد وتتجدد 
وت�شتوعب لغات الكون مهما قذف من م�شتجدات يف كل علم  واأدب وفن؛ 
من االخرتاعات العلمية وم�شطلحاته..... لغتنا ثوب من املطاط املرن؛ 
ينا�شـــب كل حجـــم بكل مرونة و�شـــهولة وي�شـــر، ورحم اهلل �شـــاعر النيل 

حافظ اإبراهيم اإذ يقول على ل�شان اللغة العربية .
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وغ������اي������ة         ل������ف������ظ������اً  اهلل  ك�������ت�������اب  و�������س������ع������ت 
وع������ظ������ات  ب���������ه  اآي  ع���������ن  ������س�����ق�����ت  وم�����������ا 

ف���ك���ي���ف اأ�����س����ي����ق ال�����ي�����وم ع�����ن و�����س����ف اآل�����ة    
وت�����ن�����������س�����ي�����ق  اأ���������س��������م��������اء   مل������خ������رع������ات ؟

 واليـــوم مع ثـــورة املعلومات، اإذا عـــرف الدار�ض العربـــي لغته، فهل 
ي�شتطيع اأن يكتبها بلغة �شليمة خالية من االأخطاء ؟ �شواء اأكانت اإمالئية، 
اأو لغوية، اأو اأ�شلوبية، هل هو قاد ر على اأن يكتب مقااًل، اأو يرفع تقريرًا من 
موقعه يف عمله عن م�شروع يراد اإن�شاوؤه، اأو مت اإجنازه ؟  هل دار�ض اللغة 
اليوم، مع تراجع اللغة يف نفو�ض اأ�شـــحابها، مهياأ اأن يعرب عن اأغرا�شه؟ 
وهـــل يعرف اأن ي�شـــع عالمـــات الرتقيـــم املنا�شـــبة؟ واإذا اأراد اأن يقدم 
معرو�شـــًا يرفع فيه �شـــكوى تظلم، يطلب فيه حقًا له ه�شم، اأو وظيفة يف 
قطاع معني، اأو كان حما�شـــرًا اأو خطيبًا هل ي�شوغ اجلمل باأ�شلوب مقنع 

موؤثر؟ هل يح�شن اأن ي�شع اللفظة املنا�شبة يف املكان املنا�شب ؟.

مهمة هذا الكتاب االإجابة عن هذه االأ�شـــئلة، واإنارة الطريق لدرا�شة 
اللغة العربية باأ�شهل طريق.

اآمـــل اأن يعني هذا الكتاب دار�ض اللغـــة العربية على فهمها وتذوقها، 
ليدرك اأ�شـــرارها وما فيها من جمال، لينطقها ويكتبها ب�شـــكل �شـــليم ال 

اأخطاء فيه، م�شتفيدًا من ذلك الكنز الثمني العظيم، اأال وهو املعجم. 
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وقد زودت كل مو�شوع مبا ينا�شبه من مترينات اإكمااًل للفائدة.
اللهم اجعل اأعمالنا كلها خال�شة لوجهك الكرمي.

واأكرمنا اللهم بنور الفهم 
وامنن علينا ب�شفاء املعرفة برحمتك يا اأرحم الراحمني
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لمحة عن : اللغة ونشأتها وحروفها

متهيد :
تعريف اللغة معجميًا : ) لغا يلغو بكذا، اأي : تكلم به (.

) لغا يلغو لغوًا : بطل، واألغاه : اأبطله (.
لدينا هنا معنيان :

االأول : لغا باالأمر، اأي : تكلم به.
والثاين : لغا يلغو لغوًا : بطل، اأي : اأبطله واألغاه.

تعربف اللغة : 
) اأ�شوات يعرب بها كل قوم عن اأغرا�شهم ())(

وهذا التعريف، يجب اأن ي�شار اإليه لالأمانة العلمية، يف دائرة املعارف 
الربيطانية حيث تعرف اللغة باأنها: )نظام من الرموز ال�شوتية(.

ويف دائـــرة املعارف االأمريكية: اإن اللغـــة ميكن حتديدها باأنها نظام 
من املعلومات ال�شوتية اال�شطالحية())(.

وعلى �شـــوء تعريف ابن جني، قامت درا�شات اللغة على اأنها اأ�شوات 
منطوقة، ولي�شت حروفًا مكتوبة.

اخل�شائ�ض البن جني ج) بتحقيق حممد علي النجار �ض 33.  )((

فقه اللغة د. عبده الراجحي ط.دار املعارفة اجلامعية �ض 6).  )((



14

دراسات في فقه اللغة والكتابة السليمة

واللغـــة يف راأي بع�ض علمـــاء الغرب ؛ ومنهم دو�شي�شـــريهي ) كل ما 
ميكـــن اأن يدخـــل يف نطاق الن�شـــاط اللغوي ؛ من رمز �شـــوتي، اأو كتابي، 
اأو اإ�شـــارة ؛ اأي اأن اللغة تعني الكيان العام الذي ي�شـــم الن�شـــاط اللغوي 
االإن�شاين يف �شورة ثقافية ؛ منطوقة، اأو مكتوبة، معا�شرة  اأو متوارثة())(

               

علم اللغة العام د. حممد توفيق �شاهني ط) �ض 6).  )((
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نشأة اللغة 

النظرية الت�قيفية 
  قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي : ) وعلم اآدم االأ�شماء كلها ( البقرة ـ )3 

ال خـــالف بني املف�شـــرين، علـــى اأن اهلل تعاىل علـــم اآدم اللغة. ولهم 
اأقـــوال كثـــرية يف هذه االآية الكرميـــة ؛ ما هذه االأ�شـــماء التي علمها اهلل 

تعاىل اآدم ؟

      النظرية التوقيفية، ثابتة بن�ض االآية الكرمية يف  القراآن الكرمي، 
ولكن اخلالف يف فهم هذه االآية، اأو يف االهتداء اإىل تف�شـــريها تف�شـــريًا 
قطعي الداللة على املراد، يف ن�ض �شرعي  �شحيح ثابت، وهل كانت هذه 
اللغة وهذه االأ�شـــماء  يف اجلنة و ما فيها ؟ اأم اأنها نزلت معه اإىل االأر�ض 
وفيها اأ�شـــماء ما كان م�شاهدًا لعينيه، وما كان يحتاجه هو وذريته معه؟ 

اإن البحث عن االأ�شماء يف اجلنة اأو على االأر�ض، يكتنفه الغمو�ض.

مـــاذا كانـــت تلـــك اللغـــة ؟ وكيـــف اختلفـــت بعـــد ذلـــك؟ اإذا كانـــت 
اللغـــة توقيفيـــة مـــن اهلل تعـــاىل، فهـــل ا�شـــتمرت هـــذه اللغة لـــدى اأبناء 
اآدم عليـــه ال�شـــالم بعـــد وفاتـــه؟ ومـــا م�شـــري لغـــة مـــن انقطـــع عـــن 
التجمعـــات الب�شـــرية يف كهـــوف اجلبـــال، ويف جزائـــر البحـــور؟ هـــذه 
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 كلهـــا جمـــال بحـــث، ولكـــن اأهـــم �شـــيء هـــو اأن اللغـــة مـــن اهلل تعاىل.
فالقائل بهذه النظرية يتوقف عن البحث يف اأ�شـــل ن�شاأة اللغة الأنها وقف 

على اهلل تعاىل. ولذلك �شميت : النظرية التوقيفية. 

النظرية الت�ا�شعية :
 ون�شاأت نظرية تق�ل: اإن اللغة من �شـــنع االإن�شـــان بطريقة املحاكاة، 
ولهـــذه النظرية اأعالمها ومنهم من ظـــل حائرًا بني النظريتني، ال ميلك 

القدرة يف نف�شه على ترجيح اإحدى النظريتني على االأخرى.

اأما افرتا�ض اللغة اأنها توا�شـــعية، فهو اأبعـــد يف الغمو�ض عن معرفة 
ن�شاأة اللغة اأنها من �شنع االإن�شان، 

واأنها حماكاة اأ�شوات الطبيعة واحليوانات...
اأ�شـــئلة كثرية ت�شتثار يف هذا املو�شوع، واأ�شـــئلة كبرية تفر�ض نف�شها 
يف هذه املجال ) وكل افرتا�ض يبحث يف اأن اللغة من �شـــنع االإن�شـــان، لن 
يكون اإال �شـــربًا من احلد�ض والتخمني، الأنه ال �شـــبيل اإىل نتيجة يطمئن 
اإليهـــا املنهج العلمي، وذلك لفقـــدان االأدلة القاطعة، اأو لعدم كفايتها يف 
االإجابة عن هذا ال�شـــوؤال الغام�ض اإجابة ُيطماأن اإليها، حتى اإن اجلمعية 
اللغويـــة يف باري�ـــض قـــررت �شـــنة  878)م، منـــع تقدمي اأبحـــاث يف هذا 
املو�شوع())(  ومع ذلك، فقد ا�شتمرت بع�ض اأبحاث اللغويني تتناول هذا 

اجلانب بالدر�ض والتحليل.
))(  فقه اللغة د. عبده الراجحي �ض 77.
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والكتب العربية التي تناولت هذا املو�شـــوع تنق�شـــم فريقني :الفريق 
االأول : ميثله ابن فار�ض، ويذهب اإىل اأن اللغة توقيفية، اأي  اأنها وحي من 

اهلل تعاىل، وال دخل لالإن�شان يف ن�شاأتها.

الفريق الثاين :
وميثله ابن جني يف اأحد مذهبيه اإذ يقول بقولني :

الأول : اللغة من �شنع االإن�شان.

والثاين : ياأخذ براأي �شـــيخه ابن فار�ض ويقول : اإنها توقيفية، ودليله 
على ذلك االآية ال�شـــابقة ) ثم يحاول تف�شـــري املق�شود باالأ�شماء بقوله : 
كان ابن عبا�ض يقول:   علمه االأ�شماء كلها من دابة واأر�ض و�شهل وجبل.. 
علمه ا�شـــم كل �شـــيء ، وقال غريه : علمه اأ�شـــماء املالئكة ويت�شـــور ابن 
فار�ـــض، اأن اللغة مل يتعلمها اآدم كلها دفعة واحدة، بل وقف اهلل جل وعز 
اآدم عليـــه ال�شـــالم على ما �شـــاء اأن يعلمه اإياه، مما احتـــاج اإىل علمه يف 

زمانه.
وذهب بع�ض اأ�شـــحاب مذهب التوقيـــف، اإىل اأن اهلل تعاىل علم اآدم 
االأ�شـــماء كلها بجميـــع اللغات العربية والفار�شـــية وال�شـــريانية والعربية 

والرومية وغري ذلك من �شائر اللغات ())(.

وذهـــب بع�ض املف�شـــرين اإىل اأن اآدم تعلم اأ�شـــماء مـــا مل يوجد  تعلم 
اأ�شـــماء كل �شـــيء كان، واأ�شـــماء كل �شـــيء �شـــيكون ) حتـــى الق�شـــعة 

))(  امل�شدر ال�شابق �ض78.
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والق�شيعة....())( وقد و�شعُت عدة نقاط حذفًا ملا قاله تف�شري اجلاللني 
؛ فقد ذكر اأ�شماء ال يح�شن ذكرها، وال اأدري ما م�شدره وما الفائدة من 
ذكر اأمر م�شـــتقبح، ولعله ا�شتقى هذه املعلومة من االإ�شرائيليات  ولذلك 
حذفناها. وهذا الفريق الثاين،وهم اأ�شـــحاب اللغة التوا�شـــعية، ميثلهم 
ابـــن جني ويعقـــد بابًا �شـــماه :  ) القول على اأ�شـــل اللغة، اإلهـــام هي اأم 

ا�شطالح؟

قـــال فيـــه: اإن اأكرث اأهل النظر على اأن اأ�شـــل اللغة، اإمنا هو توا�شـــع 
وا�شـــطالح، ال وحي وتوقيف، اإال اأن اأبا علي الفار�شـــي رحمه اهلل قال يل 

يومًا : هي من عند اهلل())(

واملوا�شـــعة، قـــال بها ابن جنـــي على اأيـــدي حكماء اجتمعـــوا وقالوا 
: اإن�شـــان، اإن�شـــان. واإن اأرادوا راأ�شـــه اأو يــده، اأ�شـــاروا اإىل ذلك فقالوا : 
يد، راأ�ض، عني، قدم اأو نحو ذلك، فمتى �شـــمعت اللفظة من هذا، عرف 

َمعنيها  وهلم جرًا.    

يقول ابن جني : وهذا عندي وجه �شالح ومذهب متقبل.
 )ومـــن الطريـــف اأن هـــذه الفكرة نف�شـــها ذكرها جان جاك رو�شـــو 

تف�شريًا لن�شاأة اللغة.

))(  تف�شري اجلاللني 
اخل�شائ�ض البن جني ج) �ض 40.  )((
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غري اأن هذا الت�شور الذي ذهب اإليه ابن جني ورو�شو، يوجه اإليه نقد 
قـــوي ؛ اإذ كيف و�شـــل هوؤالء احلكماء اإىل اأن يكونـــوا حكماء، اإذا مل يكن 
ثمة لغة قبل اأن يتوا�شـــعوا هم على لغة؟ كيف مت التفاهم بينهم على اأن 

يجتمعوا ليتوا�شعوا؟())(

وذهب بع�شـــهم اإىل اأن اأ�شـــل اللغة، اإمنا هو االأ�شـــوات امل�شموعات ؛ 
كدوي الريح و�شوت الرعد وخرير املاء و�شهيل الفر�ض، ثم ولدت اللغات 

من ذلك فيما بعد.

يقـــول الدكتـــور وايف : وهذه النظرية هي اأدنـــى نظريات هذا البحث 
اإىل ال�شحة، واأقربها اإىل املعقول  واأكرثها اتفاقًا مع طبيعة االأمور و�شنن 
الن�شوء واالرتقاء، وهذه نظرية مل يقم اأي دليل على دح�شها، كما مل يقم 

اأي دليل على دعمها ويرجح االأخذ بها.

ويعرت�ـــض رينـــان وماك�ـــض مولر على هـــذه النظرية، باأنـــه  لي�ض من 
املعقول اأن يقلد االإن�شان اأ�شوات حيوانات اأدنى منه.

يق�ل الدكت�ر اإبراهيم اأني�س حتت عن�ان)2):
ن�شاأة الكالم 

) مل يظفـــر بحث من البحوث اللغوية بقدر وفري من التاأمل والتفكري 

))(  فقه اللغة د. عبده الراجحي �ض 86.
))(  داللة االألفاظ د. اإبراهيم اأني�ض ط) �ض 3).. 
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مثل الذي ظفرت به ن�شاأة اللغة، ومع هذا، فقد كانت النتيجة دائمًا �شلبية، 
ومل يهتـــد الباحثـــون بعد كل مـــا بذلوه من جهـــد، اإىل راأي يجمعون عليه 
اأو يطمئنون اإليه ففي كل الع�شـــور، ومنذ احل�شـــارة االإن�شانية القدمية، 
والعلماء ال ينقطعون عن البحث يف ن�شـــاأة الكالم واأ�شـــله  ويفرت�شون يف 
هذا، الفرو�ض، حتى اأوائل القرن الع�شرين، حني بداأ العلماء ين�شرفون 
عن هذا الفرع من البحث ويرون اأنه من م�شائل ما وراء الطبيعة، واأن ال 

جدوى من اال�شتمرار فيه.

  ونظرية اأخرى تق�ل: 
اإن اللغة اأو النطق االإن�شـــاين، ن�شـــاأ اأواًل يف �شورة جماعية، فقد �شدر 
عن جمموعة من النا�ض يف اأثناء قيامهم بعمل �شـــاق تعاونوا على اأدائه، 
وي�شـــبه هذا ما ن�شـــمعه اأحيانًا من بع�ض العمـــال االآن حيث يوؤدون عماًل 
�شاقًا م�شنيًا، اإذ نراهم  يغنون، اأو يرددون عبارات بدائية ال تكاد تت�شمن 

معنى معقواًل مفهومًا، فيكررونها ويعيدون تكرارها دون ملل اأو �شاأم.

وهكذا يرى اأ�شحاب هذا الراأي، اأن اللغة ن�شاأت حني اجتمع االإن�شان 
باأخيه االإن�شـــان، ومل تن�شـــاأ عنه وهو منفرد منعـــزل، وبهذا يربطون بني 
ن�شاأة اللغة وبني تكون املجتمع االإن�شاين، ويوثقون بني اللغة وبني املجتمع.

ولعـــل هذا اأهم ما متتـــاز به هذه النظرية على النظريات ال�شـــابقة؛ 
اأنهـــا عاجلـــت الن�شـــاأة اللغوية يف �شـــوء املجتمع االإن�شـــاين، وربطت بني 
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اللغة واملجتمع ربطًا وثيقًا، يف حني اأن كل النظريات االأخرى تفرت�ض اأن 
الكلمات االأوىل �شدرت عن االإن�شان املنفرد ثم قلد غريه يف نطقه.

   اأحدث الآراء :
وقد اهتدى بع�ض املُْحَدثني من اللغويني، وعلى راأ�شهم ) ج�شرب�شن( 
اإىل نظريـــة نطمئن اإليها بع�ـــض االطمئنان، الأنها تاأخـــذ بكل النظريات 
ال�شـــابقة جمتمعة، وتوؤ�ش�ض عنا�شرها على اأ�ش�ض علمية وا�شحة املعامل، 

وخا�شعة للتجربة احلديثة.

فالنظريـــات ال�شـــابقة اعتمدت على طريقـــة ا�شـــتنباطية الأنها تبداأ 
بالفر�ض، ثم ت�شاق لهذا الفر�ض االأدلة والرباهني.

اأما نظرية هوؤالء املحدثني ؛ فتتبع الطريقة اال�شـــتقرائية فت�شتعر�ض 
املالحظات والتجارب ثم تتكون منها النتيجة. 

واأ�شحاب هذه النظرية ي�ؤ�ش�ش�ن نظريتهم على اأ�ش�س ثالثة : 
درا�شة مراحل من� اللغة عند  الأطفال.  -1

اعتقادًا منهم اأن مراحل منو اللغة عند االأطفال هي املراحل نف�شـــها 
التي مير بها االإن�شـــان االأول  وال تزال درا�شـــة هذه املرحلة عند االأطفال 

بحاجة اإىل النتائج املوؤ�ش�شة عليها.

لغة الأمم البدائية :  -2
ويـــرى هـــوؤالء الباحثون اأن لغـــات هوؤالء االأقوام متثـــل مرحلة قدمية 
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يف منـــو اللغات  وتطورها، وهي لهذا تلقي �شـــوءًا على ما كانت عليه لغة 
االإن�شان يف الع�شور ال�شحيقة.

الدرا�شة التاريخية :  -3
ورمبا كان هذا االأ�شا�ض الثالث اأهم من االأ�شا�شني ال�شابقني يف بحث 
الن�شـــاأة اللغوية، اإذ اإنهم بدوؤوا بطريقة عك�شـــية ؛ اأي اأنهم بدوؤوا البحث 
يف لغات الع�شـــر احلا�شر ثم عادوا اإىل الوراء جياًل بعد جيل وقرنًا بعد 
قـــرن، فمثاًل يقارنون حـــال اللغة االإجنليزية احلديثة بحالها يف ع�شـــر 

�شك�شبري...

ورمبـــا اأمكـــن الباحث عن هـــذا الطريـــق الو�شـــول اإىل تكوين فكرة 
وا�شحة املعامل عن اأقدم املراحل يف الن�شاأة اللغوية(.

حروف اللغة 
       اإن ال�شـــيخ عبد اهلل العاليلي، يلقي ال�شـــوء على هذا املو�شوع يف 
كتابه ) مقدمة لدر�ض لغة العرب ( فهو )يعالج يف ق�شية التطور اللغوي 

ثالثة اأمور :
دور احلرف الواحد، اأو املقطع الواحد.. )
دور ذي املقطعني اأو احلرفني.. )
الدور الثالث يبداأ من الع�شـــر احلجري حتى الع�شر الربونزي، . 3

حيث ن�شجت اللغة ن�شبيًا.
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يف الدور االأول : هو املقاطع االأحادية، وهو اأ�شـــا�ض هذه املقاطع التي 
هي اجلدول الهجائي ويف هذا اجلدول اأن ) الهمزة ( تدل على اجلوفية، 
وما هو وعاء للمعنى و)الباء( تدل على بلوغ املعنى يف ال�شيء بلوغًا تامًا.

و) التاء( تدل على اال�شطراب.
و)اجليم( تدل على الِعَظم مطلقًا، كاجلبل واجلمل.

والدور الثاين ذو املقطعني : وذلك حني تطورت االأحادية اإىل ثنائية. 
وهذا الدور ن�شاأ من تقليد �شوت الطبيعة يف خمتلف اأ�شواتها، فمثاًل 

)عو( يدل على احليوان املفرت�ض يف اللغة ال�شامية.

ويف ثالثية احلروف يقول : كلمة )�شمك (حتلل اإىل)�ض( ومعناها : 
الدعامة وهو يرمز اإىل مطلق القوى.

و)م( معناها : املياه.
و) ك( معناهـــا : كـــف، واملعنى هو : ) كف املاء القوي( وهو ت�شـــور 

عن ال�شمك. 
ومن هذا الـــدور – الثالث- كرثت املفردات وتركيب اجلمل وعرفت 

االألفاظ ذات الداللة املعنوية واال�شم والفعل واال�شتقاق والكتابة ())(

   كلمـــة )عو(  تدل يف راأي العاليلـــي على احليوان املفرت�ض يف اللغة 
ال�شـــامية، فهل يدل هذا ال�شـــوت على غري املفرت�ض يف اأي لغة من لغات 

))(  علم اللغة العام  د. توفيق �شاهني ط)�ض58
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العامل، يف اأي زمان ومكان؟ هل تدل مثال ً على الظبي يف اللغة االإجنليزبة 
اأو الفرن�شية اأو االإ�شبانية..

  واإذا دلـــت بع�ـــض احلروف على معنى معقـــول مقبول كداللة اجليم 
علـــى الِعَظم ، كاجلمل واجلبل، فماذا يقول العاليلي  يف اجلبنة  واجلوز 

واجلزر واجلرثومة واجلينات واجلن ؟ 

  العاليلـــي اجتهد، وقدم اجتهاده، وهو ي�شـــكر علـــى جمهوده، ولئن 
قبلنـــا معاين بع�ض احلروف مثل : اجلبل، اأنه يدل على الكرب واالرتفاع، 
لكـــن، لي�ض كل حرف من حـــروف اجليم، له هذه الداللة، وما معنى قول 

العاليلي : الباء تدل على بلوغ ال�شيء بلوغًا تامًا ؟.

 اأعتقد اأن هذا العلم ممتع لكنه عقيم، والبحث فيه �شرب من الرتف 
العلمي، الأن البحث ال ميكن اأن ي�شل اإىل نتائج ذات داللة قاطعة، لفقدان 
 اأي دليل �شحيح ثابت من هذه النظريات على ن�شاأة اللغة وعلى حروفها.
عندنا اأ�شـــل ثابت وهو اأن اللغة توقيفية بالن�شبة الآدم يف اجلنة، وال �شك 

اأنها نزلت معه اإىل االأر�ض. اأما ما بعد ذلك فاهلل تعاىل اأعلم بها.
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تدريبات

ما تعريف اللغة عند ابن جني ؟ . )
ما معنى: اللغة التوقيفية ؟. )
مـــا راأيك بفكرة املوا�شـــعة يف اللغـــة التي قال بها ابـــن جني وجان . 3

جاك رو�شو؟ 
هل توافق اعرتا�ض رينان ومولر على نظرية املوا�شعة يف اللغة، اأم . 4

تخالفهما ؟
هل ترى تعار�شًا بني نظريتي ؛ ن�شاأة اللغة التوقيفية  واملوا�شعة؟ . 5
هل ن�شـــاأت اللغة يف راأيك من االجهاد امل�شني يف العمل اجلماعي؟ . 6

اأم من �شعور االإن�شان اإىل و�شيلة التخاطب، يف اأحوال معي�شته؟ 
هل ن�شاأت اللغة من االنفراد ؟ اأم من االجتماع االإن�شاين؟.. 7
اإذا وجد اإن�شان يف غابة وحيدًا، هل يكون لديه لغة؟. 8
تكلم يف ن�شاأة حروف اللغة كما ت�شورها العاليلي. . 9

اكتب بحثًا مو�شعًا عن ن�شاأة اللغة، معتمدًا على  امل�شادر واملراجع . 0)
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اللفظة

 اللفظة : اأ�ش�ات ت�شكل حروفًا جمتمعة. 
    واللفظة هي مراآة العقل، اأي : ما يدور يف عقلك، يظهر باالألفاظ، 
وهي ترجمان امل�شـــاعر واالأحا�شـــي�ض، وبها يعرف قْدر االإن�شان وماهيته 
وتوجهـــه وموقعه من الف�شـــيلة اأو عك�شـــها )هي اللبنـــة االأوىل يف عملية 
التعبـــري عـــن الفكر، واإذا مل تكن االألفاظ  منا�شـــبة  لهدفها فاإن تعبرينا 
وتفكرينا ال ي�شـــتقيمان، ولذلك فاإن االإن�شان الذي ال ي�شيطر على األفاظ 
اللغة، وال يح�شن ا�شتخدامها ال ي�شتطيع بالتاأكيد اأن ي�شيطر على اأفكاره، 

وال يح�شن التعبري عنها.

تعريف الإن�شاء اجليد :
   فاالألفاظ اإذًا عن�شـــر مهم يف ح�شن االإن�شاء اإىل درجة جعلت اأحد 

الكتاب. يعريف االإن�شاء اجليد باأنه :
)القدرة على و�شع الكلمة املنا�شبة يف املكان املنا�شب( 

 وهناك ثالثة عوامل لكي توؤدي الكلمة وظيفتها :

الأول :
  اأن االألفاظ هي رموز لالأ�شياء التي نراها 

 اأو نح�شها اأو ن�شمعها اأو نلم�شها اأو ن�شمها و نتذوقها.. نحن ن�شتعي�ض 
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باللفظـــة عن ال�شـــيء ذاته نقول : عني، اأو �شـــيارة  فـــاإن هاتني اللفظتني 
ترمـــزان اإىل االأداة التي نب�شـــر بها، ولالآلة التي نركبها، وهما �شـــيئان 
خارجان عن اللفظتني، اإن االألفاظ جتعلنا نفكر يف االأ�شياء ون�شتح�شرها 

يف اأذهاننا وهي بعيدة عن ناظرنا.

وال�شبب الثاين :
    اأن عـــدد االألفاظ يف اللغة قليل بالن�شـــبة للتجارب االإن�شـــانية عند 
االأمة الناطقة بها، لقد ا�شتخدمت اللفظة الواحدة الأكرث من داللة، وكل 
هذه الدالالت مرتبطة بالداللة احل�شـــية االأوىل للفظة، اأو متطورة عنها، 
لفظـــة عني مثاًل : جند اأنها تعني حا�شـــة االإب�شـــار، وتعنـــي البئر اأوعني 

املاء، وتعني اجلا�شو�ض..وال�شياق هو الذي يحدد املعنى املق�شود.

وال�شبب الثالث :
اأن االألفـــاظ ال ت�شـــتخدم فـــرادى لذاتهـــا، واإمنا ترتبـــط بغريها من 
االألفاظ لتعرب مع بع�شـــها عن فكرة تعمل يف ذهنه. هذه العوامل الثالثة 

لكي توؤدي الكلمة وظيفتها: 

 رمزية اللفظة ملدلول خارج عنها.
 وال�شياق الذي ت�شتخدم فيه.

 وعدم وجودها منفردة اأو م�شتقلة.
هذا ما يحدد ا�شتخدام اأجدادنا االأقدمني لالألفاظ،
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وقـــد ورثناهـــا عنهم حني ن�شـــتخدم االألفـــاظ نف�شـــها، وبذلك تبقى 
ال�شلة م�شتمرة بني االأجيال املتعاقبة يف االأمة الواحدة وذلك يف قراءتها 

ودرا�شتها لرتاث ال�شابقني.
واأهم �شروط اللفظة اجليدة ثالثة :

اأن تكون: دقيقة – وحمددة – و�شحيحة. 

ولنف�شل الق�ل يف هذه الأم�ر الثالثة.
الدقة يف اختيار الألفاظ :

اإن ال�شبب وراء عدم دقة الألفاظ يرجع اإىل اأمرين :
 اأولهما : عدم قدرة الكاتب على التمييز بني املرتادفات اللفظية.

وثانيهما : عدم معرفة الكاتب ب�شياق اللفظة املنا�شبة.

فاإذا تالفى الكاتب هذين العيبني، فاإن تفكريه يكون اأكرث دقة وكذلك 
كتابته())(.

ولأف�شل الق�ل يف هذين الأمرين.
الأمر الأول : املرتادفات :

من اأهم ما يكون يف الدقة يف اختيار االألفاظ هو :
التمييز بني املرتادفات :

 ) ترادفت االألفاظ : ت�شابهت يف املعنى ())(

))(  التحرير العربي د.عثمان بن �شالح الفريح ود. اأحمد �شوقي عثمان ط& �ض33
))(  املنجد مادة : ردف.
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هذا هو املعنى اللغوي.
 اأما املعنى اال�شطالحي للرتادف فهو:

  تعـــدد اللفـــظ واحتاد املعنى. مثل : دار، بيت، منزل، �شـــكن، كهف، 
مغارة، ِخ�ضٌّ ، ق�شر، عري�ض، ناطحة �شحاب. 

بع�ض علماء اللغة جمع الكثري من الكلمات املرتادفة يف االأ�شماء مثل:
�شيف، مهند، �شارم، بتار، ح�شام، مياين، قاطع، ع�شب، �شم�شام، 

ر�شوب، االأبي�ض، في�شل، خمذم، كهام، املا�شي، لعاب املنايا.

     ويف الأفعال :  
ج...  �شـــاهد، اأب�شـــر، حدق، حملق، نظر، ملح، رمق، راأى، تاأمل، حدَّ
فعلى الكاتب اأن يح�شـــن ا�شتخدام اللفظة التي تعني املعنى بدقة من بني 

الكثري من االألفاظ املرتادفة.

وال�شبب الثاين :
عدم ا�شتخدام اللفظة يف �شياقها املنا�شب : 

     لقد كان الأدبائنا وعلمائنا االأوائل ح�ض لغوي ي�شتخدمون به اللفظة 
يف مكانها املنا�شب، و�شياقها ال�شحيح فقالوا :

وجـــه دميم، كلمـــة عوراء، اأمر �شـــنيع، خطب فظيـــع، وكلها مبعنى : 
قبيح.
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وقالـــوا: ال�شـــباحة يف الوجـــه. والو�شـــاءة يف الب�شـــرة. واجلمال يف 
رف يف الل�شـــان.  االأنـــف. واحلالوة يف العينـــني. واملالحة يف الفم. والظُّ

والر�شاقة يف القد. وكلها مبعنى : جميل.

وال�شرط الثاين :
من �شروط اللفظة اجليدة اأن تكون :

  حمددة:
) فمما ي�شـــاعد على و�شـــوح التفكري، ومن ثم التعبري عنه، اأن يبتعد 
الكاتب عن ا�شـــتخدام االألفاظ  ذات الدالالت العامة ؛ فكلمة : �شيا�شي، 
فقيه، �شـــجرة. كلمات عامة ال تعطي مدلواًل حمـــددًا، على عك�ض كلمات 

مثل : ابن تيمية، �شجرة الربتقال التي ترمز اإىل مدلوالت حمددة. 

اإال اأن حتديد االألفاظ م�شـــاألة ن�شبية، فهناك اأكرث من درجة لتحديد 
املق�شـــود، فاالألفاظ التالية تتدرج من العموميـــة اإىل التحديد بدرجات 
متفاوتـــة، وينبغي اأن مييز الكاتب بني هذه الدرجات من التحديد بحيث 
يكون اجتاهه اإىل االألفاظ املحددة ح�شب طبيعة ما يكتب، واأن يبتعد عن 

االألفاظ ذات الداللة العامة قدر االإمكان.

كلمة عامة  اأقل عمومية .  حمددة         اأكرث حتديدًا 
نبات     �شجرة    �شجرة برتقال   �شجرة برتقال يف بيتي 

حلوى       مربى                مربى التفاح طعام       
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النا�ض  العرب  اأهل اجلزيرة العربية  اأهل جنوب اجلزيرة 

هذه االألفاظ ميكن اإدراكها بحوا�شنا، لذلك ي�شهل علينا حتديدها.

ولكـــن هنـــاك األفاظـــًا مطلقـــة مثـــل : حريـــة، حـــب، كراهية  �شـــر، 
دميقراطية، �شداقة..الخ. مثل هذه الكلمات ي�شعب حتديدها بالطريقة 
نف�شـــها التي راأيناها من قبل، وهنا ينبغي اأن ت�شـــدر هـــذه االألفاظ عن 

مفاهيم وا�شحة يف ذهن الكاتب، واأن يحاول حتديدها قدر االإمكان.

وقـــد يعجز بع�ـــض الكتاب عن حتديـــد األفاظهم، وذلك با�شـــتخدام 
األفاظ عامة ال تعطي مدلواًل واحدًا مثل : مده�ض. ماذا يعني قولنا مثاًل 
: لقد كانت رحلة ق�شـــينا فيها وقتًا مده�شًا. ماذا يفهم القارئ بال�شبط 

من لفظة مده�ض؟())(

ولكـــن الواقـــع اأن الكاتب يق�شـــد التعميـــم اأحيانًا اإذا كان املو�شـــوع 
يقت�شـــي ذلك، وا�شـــتخدام االألفاظ املنا�شـــبة مـــن التحديـــد اأو التعمية 

يخ�شع ملا ي�شمى يف البالغة :

 ) مقت�شـــى احلـــال ( اأي، اإذا كان احلال يقت�شـــي التحديد، فيجب 
علـــى الكاتـــب اأن يحدد، ولكن قد يتطلب املو�شـــوع التعميم، فا�شـــتعمال 
االألفاظ املحددة، قد ت�شـــبب اإ�شكاالت للكاتب هو يف غنى عنها، واأحيانًا 

فاإن ا�شتعمال األفاظ التعميم قد ت�شيع املق�شود من املعنى.

امل�شدر ال�شابق �ض48..  )((
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وال�شرط الثالث :
لتكون اللفظة جيدة هو
حتري اللفظة ال�شحيحة :

 لكي تكون كاتبًا ناجحًا ينبغي اأن ت�شتخدم األفاظًا �شحيحة �شليمة.

 و�شالمة اللفظة تتطلب ت�افر ثالثة �شروط :
1- اأن تك�ن الكلمة �شحيحة ال�شتقاق :

اإن كلمـــة )مبـــاع ( خطـــاأ �شـــائع على االأل�شـــنة ويف بع�ـــض الكتابات، 
وال�شواب : مبيع.

كذلك كلمة : �شمحاء، و�شوابها : �شمحة.
لذلك األفت املعاجم، ومـــا على الدار�ض اإال اأن يرجع اإليها، فاملعاجم 

ت�شبط اللفظة وا�شتقاقها وتذكر معناها.

اأما جموع التك�شري؛ ففيها يكرث اخلطاأ من ذلك مثاًل:

اجلمع ال�شحيح اجلمع ال�شائع    املفرد  
َعَجل  عجالت      عجلة   

م�شرتيات م�شرتوات    م�شرتى   
مدير     مدراء      مديرون
ن�شمات  ن�شمة   ن�شائم     

فمن خرج عن اللغة ال�شليمة كان بيانه كاالأعجمي امل�شتعرب.
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2- اأن تك�ن اللفظة عربية :
يف وقتنـــا احلا�شـــر تتعر�ض لغتنا العربية ل�شـــغط هائـــل من اللغات 
االأجنبيـــة، ونحـــن جنـــرم بحق لغتنـــا اإذا ا�شت�شـــهلنا اللفظـــة االأجنبية، 
وف�شـــلناها على اللفظة العربية. اإن ا�شتخدام األفاظ غري عربية، يف�شد 

حديث املتحدث وكتابة الكاتب  و�شعر ال�شاعر.

3- اأن تك�ن اللفظة �شليمة غري عامية :
 )االألفـــاظ مراآة العقل ( يوؤيد هذا املعنى، اإمام البالغة العربيةعبد 

القاهر اجلرجاين �شيخ البالغيني فيقول :

 ) اعلـــم اأن الـــكالم هو الذي يعطي العلوم منازلهـــا  ويبني مراتبها، 
ويربز مكنون �شمائرها ())(.فكيف يكذب بع�ض النا�ض با�شتعمال األفاظ 
ال تدل على ما يف ال�شـــمري؟. اجلواب على ذلـــك، اأننا حينما تكلمنا عن 
االألفـــاظ ودالالتهـــا، تكلمنا عـــن احلقيقة اإذا ُعربرِّ عنهـــا باالألفاظ، فهي 
يف هذه احلال مراآة العقل، وعنوان ما يف ال�شـــمري، اأما م�شـــاألة االألفاظ 
اخلادعة  فقد عر�ض لها الدكتور اإبراهيم اأني�ض يف كتابه ) داللة االألفاظ 

(  وفيه يقول عن االألفاظ اخلادعة

 )...ولكن االإن�شـــان يف تعامله باالألفاظ مل يكن خمل�شـــًا دائمًا، ومل 
يلتزم حدودها دائمًا، فاإذا �شاء الت�شليل واخلداع والنفاق، جلاأ اإىل تلك 

اأ�شرار البالغة. عبد القاهر اجلرجاين بتحقيق هـ. ريرت ط) �ض ).  )((
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االألفاظ، فا�شـــتمد منها اأدواته، واإذا جنح اإىل ال�شـــر، اأو املكر اأو الفتنة، 
وجـــد يف تلك االألفاظ ما ي�شـــتعني به، فلم ينطبق مـــا يدور يف خلده على 
ما ينطق به، مما حمل بع�ض املت�شـــائمني مـــن اللغويني مثل ) تالرياند( 
على القول : ) اإمنا يتكلم االإن�شـــان ليخفي ما يدور يف ذهنه، وما تختلج 

به خواطره (.))(

فاملعلـــم يعلم اللغة نطقـــًا وكتابة لذاتها ؛ فمن اأراد اأن ي�شـــتعملها يف 
 اخلـــري، فهو املطلوب، ومن اأراد اأن ي�شـــتعملها يف ال�شـــر فاإن ذلك متاح. 

ولكن، اأال ترى اأن اللغة �شادقة؟.

االإن�شـــان الذي يقول مـــا يعتقد، جتده ينطق احلـــروف مطمئنة، اأما 
الكاذب فاإنه ينطق احلروف متلجلجة، فرتداد الكالم :

1ـ اإما اأن يك�ن عن ن�شيان.
 كما يف خطابة اخلطباء، وهذا معروف يف النحو با�شم ) بدل الغلط( 
كاأن يقول اخلطيب : ا�شرتيت �شيفًا رحمًا  قال اخلطيب : ا�شرتيت �شيفًا 
ثم ا�شتيقظ عقله الباطن وا�شتدرك هذا الن�شيان و�شححه فقال : رحمًا.
وبع�شـــهم يقول : بل رحمًا.) بل ( لالإ�شراب، اأي : اإلغاء ال�شابق  وتثبيت 

الالحق.

 

دالالت االلفاظ  د. اإبراهيم اأني�ض  ط 3، �ض  0).  )((
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واإما اأن يكون ناجتًا عن اإخفاء ما يف ال�شـــمري، كما يف الكذب، حيث 
يظهر بع�ض ال�شـــدق يف فلتات الل�شـــان ويف املحاكم �شيء ي�شمى ) حال 

املتَهم( وقد األفت كتب يف هذا املو�شوع.

فاحلـــرف الكاذب ياأبى اأن يخرج من جوف �شـــاحبه ب�شـــكل طبيعي 
مطمئن، ويف الع�شـــر احلديث اأجهزة ك�شف الكذب، رمبا كانت معتمدة 

على ذبذبات ال�شوت وتردد موجاته، اإ�شافة اإىل نب�ض القلب.

  فاالألفاظ  مراآة العقل، واإ�شعاع النف�ض، و�شوت ال�شمري، وهذا يف ال�شوت 
امل�شموع واحلرف املدون  يرتك اأثره على القرطا�ض، وما اأكرث ما مي�شك 
اإن�شان ن�شًا نرثيًا اأو �شعريًا، فيحكم على �شاحبه باأنه �شادق، اأو غري ذلك، 
 والكتابة هي القول املر�شوم باحلروف، اأو هي ال�شمري املرتجم بالكلمات.   
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تطبيقات

ما تعريف االإن�شاء اجليد ؟ . )
�شروط اللفظة اجليدة ثالثة.عددها ؟ . )
عدم دقة االألفاظ يرجع اإىل اأمرين، فما هما؟.. 3
ما معنى ) مقت�شى احلال ( يف الكتابة؟.. 4
�شالمة اللفظ تتطلب �شروطًا ثالثة فما هي؟.. 5
كلمة )عني( كم معنى تعرف لها؟.. 6
ما معنى الرتادف ؛ لغة وا�شطالحًا؟.. 7
هات اأمثلة �شـــبعة على الرتادف يف االأ�شـــماء، و�شبعة على الرتادف . 8

يف االأفعال.
عدد ع�شرة اأ�شماء لل�شيف.. 9

هـــات ثـــالث كلمات خطـــاأ، و�شـــححها، )ال ي�شـــرتط اأن تكون هذه . 0)
الكلمات من الكتاب(.

ا�شرح هذه العبارة: ) االألفاظ مراآة العقل ( . ))
 اكتـــب مو�شـــوعًا تبـــني فيـــه ال�شـــبيل لالرتقـــاء باللغـــة العربيـــة.. ))
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االشتقاق

ال�شتقاق لغة: ا�شتق الكلمة من الكلمة: اأخرجها منها))(
و ا�شطالحًا : هو اأخذ كلمة اأو اأكرث من كلمة اأخرى.

وه� اأن�اع اأربعة : 
1- ال�شتقاق ال�شغري :

 وهو اأخذ كلمة من اأخرى متفقة معها يف ثالثة اأ�شياء :
 يف اأ�شل املعنى، واحلروف، والرتيب.

 مثل: َعِلَم : عامل، عليم، عالمة...
          وهذا النوع  اأ�شهر اأنواع اال�شتقاق.

2- ال�شتقاق الكبري : 
هو ا�شتقاق كلمة من اأخرى مع اتفاقهما يف املعنى واحلروف االأ�شلية، 

دون ترتيب.
مثل : رجب، بجر، جرب.

�شلم، مل�ض، مل�ض، �شمل ..
بحر، رحب، حرب، برح، ربح...

املنجد، مادة: �شق.  )((
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ال�شتقاق الأكرب:  -3
وهو ا�شتقاق كلمة من اأخرى مع اتفاقها يف املعنى فقط.

مثل : هدل احلمام، وهدر...

ال�شتقاق الكبار، وه� النحت.  -4
وهو اأن  ت�شتق  كلمة واحدة من كلمتني اأو اأكرث تدل على املعنى نف�شه 

املوجود يف الكلمتني اأو اجلملة.
مثل : ب�شمل. منحوتة، اأو مدموجة يف قولك : 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم.
وحمدل. من قولك: احلمد هلل.

والنحت اأن�اع ثالثة هي :
النحت الفعلي : وهو اأن ت�شتق من اجلملة فعاًل يوؤدي معنى اجلملة   -1
مثل : ب�شـــمل وحمدل وحوقل من : ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، احلمد هلل 

رب العاملني. ال حول وال قوة اإال باهلل.

النحــت ال�شــمي : وهو اأن تنحت من اجلملة ا�شـــمًا يوؤدي معناها،   -2
مثل : جلمٌد. منحوتة من : جلد وجمد.

النحت الن�شبي : وهو اأن ت�شتق من الكلمتني، اأو اجلملة �شيئًا تن�شب   -3
اإليه، وي�شـــمى يف باب ال�شرف:  باب الن�شب مثل : عب�شمي، منحوتة من 

: عبد �شم�ض قال عبد يغوث بن وقا�ض احلارثي �شيد مذحج :
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وت���������س����ح����ك م�����ن�����ي �����س����ي����خ����ة  ع���ب�������س���م���ي���ة 
اأ���������س��������راً مي���ان���ي���ا ك����������اأن مل ت��������رى ق����ب����ل����ي 

  هل ن�شتق من امل�شدر، اأم من الفعل ؟.
  خـــالف قدمي بني الب�شـــريني والكوفيني حول هذا املو�شـــوع، اأذكر 

اأدلة كل من الفريقني اإىل ما ذهبوا اإليه. 

الب�شري�ن :
يقول الب�شـــريون : اإن اأ�شل امل�شتقات هو امل�شدر. وحجتهم يف ذلك 

ما يلي : 

 امل�شدر هو اأ�شل، الأنه يدل على �شيء واحد، وهو احلدث، مثل كلمة: 
الكتابة، ن�شتق منها : كتب يكتب اكتب مكتوب كتاب..وامل�شدر ا�شم.

اأما الفعل ؛ فاإنه يدل على حدث وزمن، والذي يدل على �شيء واحد، 
يعد هو االأ�شل يف كل �شيء، الأن الواحد اأ�شل االثنني.

)- اأن العـــرب ا�شـــتقت من اأ�شـــماء االأعيان اأفعااًل ؛ فكلمـــة: )تاأبل ( 
مثـــاًل، معناهـــا : اتخذ اإباًل، وكذلك كلمة : )ابن ( وهي ا�شـــم، ا�شـــتقوا 

فعل: تبنى، واال�شم موجود قبل الفعل.  الكوفيون :

يق�ل الك�في�ن : اإن الفعل هو اأ�شل امل�شتقات، واأما    اال�شم، واأ�شماء 
امل�شتقات فهو تابع للفعل، واحتجوا على    ذلك مبا يلي: 
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اأن امل�شـــدر يتبع الفعل يف �شـــحته واإعالله، فامل�شـــدر ي�شح اإذا . )
�شح الفعل مثل: �شرب �شربًا  ويعتل اإذا اعتل مثل: قام قيامًا.

امل�شـــدر يوؤكد الفعل فتقول: اأكل اأكاًل، �شـــرب �شربًا فالفعل اأقوى . )
من امل�شدر.

اأن الفعـــل يعمل يف امل�شـــدر، والعامـــل اأقوى من املعمـــول تقول : . 3
علمت علمًا، فهمت فهمًا. فتن�شب امل�شدر بالفعل.

هناك اأفعال ال م�شادر لها )جامدة ( كالفعل : حبذا ونعم  وبئ�ض . 4
ولي�ض.

وابن جني، كان اأعلم ع�شره يف هذا املو�شوع، 

يق�ل يف هذه امل�شاألة :
ت�شتق بع�ض االأ�شماء من االأفعال، كقائم من : قام.. )
ي�شتق امل�شدر من اجلوهر، مثل : اال�شتحجار، من احلجر.. )
ي�شتق بع�ض امل�شـــادر من احلروف كما يف قولك : �شالتك حاجة . 3

فلوليت يل، اأي : قلت: لوال، لوال..

و�شاألتك حاجة فالليت يل، اأي : قلت يل : ال، ال..
وهذا العبقري قد اأن�شف كاًل من الفريقني ؛ الب�شريني والكوفيني.

هل اال�شتقاق �شماعي اأم قيا�شي؟ 
القيا�شي : هو الذي له قاعدة نقي�ض عليها وننطلق منها.
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اأما ال�شـــماعي اأو التوقيفي، فهو ما �شمع من العرب، ولي�ض من حقنا 
اأن ناأتي باألفاظ جديدة.

   ويف هـــذا املو�شـــوع خـــالف بني علمـــاء اللغة، فهناك مـــن يرى اأن 
اال�شـــتقاق توقيفي، وهذا الراأي َحْجٌر على اللغة وت�شـــييق، وال يوؤدي اإىل 

منوها وتطورها 

) واأكرث العلماء على اأن اللغة قيا�شية، الأنه ال ميكن بحال من االأحوال 
اأن يكـــون العرب قد نطقـــوا جميع الكلمات ذات الـــدالالت املختلفة على 
مر الع�شـــور، فلكل ع�شر م�شتجداته، ويف ع�شرنا هذا خا�شة كثري من 
الكلمات التي ال وجود لها اأ�شـــاًل يف ن�شو�ض لغتنا القدمية، وقد اأوجدت 

جمامع اللغة حديثاً، لتنمية اللغة واإيجاد البديل عن الفظة االأجنبية.

والأبي عثمان املازين راأي يف اال�شتقاق رائع.
يق�ل املازين حتت عن�ان:

ما قي�س على كالم العرب فه� من كالم العرب:
)اأال تـــرى اأنك مل ت�شـــمع اأنت وال غريك كل ا�شـــم فاعـــل وال مفعول، 
واإمنا �شـــمعت البع�ض فق�شـــت عليه، فاإذا �شـــمعت: ) قام زيد ( اأجزت : 

َكُرم خالد.

 قال اأبو علي: اإذا قلت: طاب اخل�شكنان - مثل الب�شكويت - فهذا من 
كالم العرب، الأنك  باإعرابك اإياه قد اأدخلته كالم العرب.
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وحكـــى لنـــا اأبو علي عن ابـــن االأعرابـــي اأظنه قال : يقـــال : دْرهمِت 
اخلبازى اأي : �شارت كالدراهم، فا�شتق من الدرهم، وهو ا�شم اأعجمي.

وحكى اأبو زيد : رجل مدْرِهم، اأي : كثري الدراهم،
فكل ما قي�ض على كالمهم فهو من كالمهم.

ويتعلق يف هذا الباب نقطتان :
الأوىل :

 اأن قواعد اللغة العربية وقوانينها مطردة، بحيث ت�شـــتطيع اأن تتخذ 
جمموعـــة مـــن النماذج اأ�شـــاًل للـــكالم على هـــذه اللغـــة، والقيا�ض على 
النماذج املتواترة الواردة اإلينا باأكرث من طريقة، هو املنهج للو�شول اإىل 
اللغة، وعلى هذا رفعوا الفاعل ون�شبوا املفعول، واإن مل يكونوا �شمعوا كل 

فاعل اأو مفعول.

الثانية : 
اإن القيا�ـــض علـــى كالم العـــرب، يفيـــد يف ا�شـــتعمالنا لالألفاظ غري 
العربية، وقد مار�ض القدماء مو�شـــوع التعريب، وو�شعوا لنا فيها اأ�شواًل، 
واإن كان ال يـــزال ي�شـــغل بال املجمعيـــني حتى االآن فيما يعـــرف  بتعريب 
األفـــاظ احل�شـــارة، اأو اال�شـــتقاق منها، وقـــد عر�ض ابن جنـــي هنا ؛ اأن 
الكلمة غري العربية، حني تدخل العربية وتطبعها بطابعها ت�شري عربية، 
كما اأن اال�شـــتقاق من االألفاظ االأجنبية ا�شـــتقاق �شحيح، طاملا اأنه يتفق 

مع ال�شيغ العربية امل�شتعملة.
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ويف الع�شـــر احلا�شر ن�شتعمل هذا اال�شتقاق يف كثرٍي من األفاظ غري 
ـــر، اأي: جعله اأمريكيًا وم�شـــريًا، ويقولون يف  عربية فنقول : اأمَرك وم�شَّ

لبنان : تلفن، اأي: حتدث بالتلفون..وهكذا())(

ومن اأبرز االأمثلة على اال�شتقاق من االألفاظ االأجنبية ودخول الكلمة 
اإىل اللغة العربية، اخلرب التايل:

م اإىل اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه طعام طيب،  ُقدرِّ
فقال : ما هذا؟ فقالوا: اليوم عيد النريوز – من اأعياد الفر�ض – فقال: 

نريزونا كل يوم.

وكان عبـــد اهلل بن عبا�ض ر�شـــي اهلل عنهما يقول بعـــد در�ض العلم :  
حم�شـــونا.اأي: قدموا لنا طرفة اأدبية نروح بها عن اأنف�شنا، من نادرة اأو 

اأبيات من ال�شعر الذي يجلب اإىل النف�ض ال�شرور.

فاال�شتقاق اأ�شا�ض التو�شع اللغوي، وال �شيما منه اال�شتقاق ال�شغري
وبالتعريب ن�شـــتطيع اإدخال األفاظ اأعجمية اإىل اللغة العربية كما يف 

قولك : 
بدروم : وهو القبو اأو ال�شرداب. 
كبوت : غطاء ال�شيارة االأمامي.

�شندويت�ض : �شطرية، اأو، فطرية.

فقه اللغة د. عيده الراجحي ط988) �ض44).  )((
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 كت�شب : طماطم، اأو بندورة. 
كمبيوتر : حا�شب اآيل، اأو حا�شوب.
تلفزيون : تلفاز، اأو رائي اأو مرناة.

تلفون : هاتف.
فاك�ض : فق�ض.

ما�شة : طاولة.
بريك: كابح ال�شيارة.

درك�شيون : مقود ال�شيارة 

فهـــذا تعريـــب الألفاظ �شـــتى مـــن كالم االأعاجـــم، عربنـــاه باإدخال 
 مرادفـــه، اأو مـــا يـــدل عليـــه، علـــى اللغـــة العربيـــة، فاأ�شـــبح عربيـــًا.



47

دراسات في فقه اللغة والكتابة السليمة

التدريبات

اأوًل : 
ما تعريف اال�شتقاق ؟ . )
عدد اأق�شام اال�شتقاق؟ و اأنواعه؟ ا�شفع اإجابتك بالتمثيل.. )
ما معنى النحت ؟ وما اأنواعه؟ اأجب مع التمثيل.. 3
اذكر اخلالف بني الب�شريني والكوفيني عن اأ�شل اال�شتقاق.. 4
ما راأي ابن جني يف اال�شتقاق؟ مثرِّل ملا تقول.. 5

ثانيًا:
اذكر الكلمات التي ت�شتقها من الفعل )َكَتَب(.. )
ما النحت من )اأطال اهلل بقاءك( و)اأدام اهلل عزك(؟ . )
اذكر النحت اال�شمي  من  )جلد جمد(.. 3
كيف تن�شب اإىل عبد اهلل وعبد اهلل وعبد اهلل؟ . 4
كيف تن�شب اإىل طه ح�شني؟ . 5
هات كلمـــة اأجنبية دخلت اللغة العربية ؛ اذكر اأ�شـــلها االأجنبي، . 6

والكلمة العربية التي �شارت اإليها بعد التعريب.
اكتب بحثًا عن اال�شـــتقاق، مبينًا فيه مدى حاجتنا اإليه يف الزمن . 7

املعا�شر.
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 العامية وبعض األخطاء الشائعة    
 

العامي لغة : هو الذي ال يب�شر طريقه.
  يقال : رجل عمي القلب اأي: جاهل.

 واجلمــع : عـــوام، والن�شـــبة اإىل العامة: عامي، والهـــاء يف )العامة( 
للتاأكيد 

العامية يف ال�شطالح:
هي اللغة التي يتكلم بها  اجلهال  الذين ال يعرفون الكالم الف�شيح

ن�شاأة اللغة العامية
مل يكن لدى العرب يف اجلاهلية لغتان، كما نرى لدينا اليوم ؛ واحدة 
ف�شيحة، هي لغة الدرا�شة، واالأخرى عامية هي لغة التخاطب.  بل كانت اللغة 
 اأ�شاًل لغة واحدة  ف�شيحة يف كل االأحوال، لدى كل الفئات ؛ كبارًا و�شغارًا. 
    وقـــد ظهر اخلطاأ يف اللغة العربية، ملا انطلقت الفتوحات االإ�شـــالمية، 
ودخلت عنا�شر البالد املفتوحة يف االإ�شالم، وكانوا عجمًا ال يعرفون اللغة 

العربية، وقد تعلموها الأنها لغة دينهم، من هنا ظهر اخلطاأ يف اللغة.
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�شحيفة اأبي الأ�ش�د الدوؤيل:
و) ملا خ�شـــي اأهل العربية على لغتهم  من �شـــياعها، بعد اأن اختلطوا 
لوا لها اأ�شواًل حتفظها من اخلطاأ())(. باالأعاجم، دونوها يف املعاجم، واأ�شَّ

وكان اخلليفة الرابع اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه، 
قد و�شع �شحيفة دون فيها املرفوعات واملن�شوبات واملجرورات، وقال الأبي 
 االأ�شود الدوؤيل : علرِّم االأعاجم علم العربية، وانُح يف تعليمهم هذا النحو. 
  ) فالعامية �شـــرورة مرت بها االأمة العربية يف جميع اأقطارها حتى عز 
من يح�شـــن القراءة والكتابة، ال يف اجلزيرة العربية التي ركد ن�شـــاطها 
وتاأثريها منذ بداية الع�شـــر العبا�شـــي حتى الع�شـــر احلديث، بل يف كل 
اأقطار العامل العربي حيث اأ�شـــبحت االأمية منت�شـــرة، والعامية �شـــاربة 
باأطنابها حتى يف اأرقى عوا�شـــم العامل العربي واأعرقها ح�شـــارة وفكرًا 

واأدبًا، واأر�شخها يف ميدان الثقافة  واأقدمها وجودًا يف التاريخ.

 يقـــول االأ�شـــتاذ �شـــعيد االأفغـــاين عـــن دم�شـــق عا�شـــمة اخلالفـــة 
االأمويـــة ) كان يـــِرد الكتـــاب بالربيد قبل �شـــبعني �شـــنة على �شـــاحبه، 
فيطـــوف علـــى اأهـــل احلـــي فـــال يجـــد مـــن يقـــروؤه( وكانـــت اجلزيـــرة 
 العربيـــة ـ مـــا عـــدا  احلرمـــني ـ اأكـــرث بالد العـــرب بعـــدًا عـــن التعليم.
   وكان يف قلب اجلزيرة واأطرافها اأحداث ت�شبه اأحداث ما قبل االإ�شالم، 
عاد فيها اإىل جمتمع قبلي حتكمه عادات وتقاليد ونظم عرفية ا�شـــطلح 

جامع الدرو�ض العربية لل�شيخ م�شطفى الغالييني ج ) �ض 4.  )((
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عليها وحافظ على اجلميل منها، و�شارت حياته على مثال ما كانت ت�شري 
عليه حياة اأ�شـــالفه االأولني، وعـــادت احلروب الدائرة وال�شـــلب والنهب 

والغزو يف طلب الغنيمة.

وجاء الكرم واجلود وال�شجاعة اأ�ش�شًا يقوم عليها بناء املجتمع العامي 
اجلديد...

 ومل ي�شـــتطع االأميـــون جت�شـــيد تلـــك القيـــم، وال و�شـــفها واحلديث 
عنها باللغة الف�شـــحى، فاأجلاأتهم ال�شـــرورة اإىل اللغة العامية، واللهجة 
الدارجة التي ف�شـــد بناوؤها الف�شـــيح املطابق الأ�شـــله، ف�شـــجل ال�شعراء 
االأميـــون �شـــعرهم وماآثرهـــم وعاداتهم يف احلـــرب وال�شـــلم ومع اجلار 
وال�شـــيف والغريب، وا�شـــتمرت العامية اأقرب اإىل األ�شـــنة النا�ض واأ�شرع 
اإىل �شفاههم حتى بعد اأن اأعاد اهلل لهذه البالد �شيئًا من وحدتها واأمنها 

وا�شتقرارها ومل ينقطع حبل العامية حتى بعد انت�شار التعليم ())(.

والعامية واالأمية لفظتان مرتادفان، كل منهما يعني اجلهل بالقراءة 
والكتابة )اإن العرب اجلاهليني مل يكونوا بوجه عام اأهل كتابة وقراءة())( 

اأمـــا يف ال�شـــعر ؛ فاإن ابن خلدون يلقي ال�شـــوء على هـــذه النقطة يف 
مقدمة كتابه امل�شمى ) العرب....(، حيث يعلل فيه بدء اللحن يف ال�شعر، 

الف�شحى ونظرية الفكر العامي د. مرزوق بن تنباك ط) �ض 09)...  )((
داللة االلفاظ  د. اإبراهيم اني�ض ط3 �ض ))).  )((
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يف اخلروج على قواعد اللغة العربية، وي�شمي هذا اللون من ال�شعر الذي 
وقع فيه اللحن،) ال�شعر البدوي ( ال يراعي قواعد اللغة ())(.

العربيـــة  االأمـــة  اأم�شـــار  كل  يف  العاميـــة  اللهجـــات  �شـــاعت   لقـــد 
من ذلك ما اأورده الدكتور اأني�ض من�شور يف كتابه :

) دللة الألفاظ ))2):
) دعنا ن�شتعر�ض طائفة من االألفاظ ال�شائعة االآن يف لهجات كالمنا 

لرنى اإىل اأي حد تطورت دالالتها :

نقـــول يف خطابنـــا ) ب�ـــض ( مبعنى انظـــر، ومعناهـــا القدمي هو . )
)ب�ض( برق وملع وتالأالأ.

)حرامي( لل�ض، هو يف احلقيقة ن�شبة اإىل احلرام، وتخ�ش�شت . )
داللته وا�شتعمل بعده الداللة اخلا�شة يف القرن ال�شابع الهجري. 

)احلـــرمي( يف اال�شـــتعمال القدمي هـــو الذي حرم م�شـــه، ولكنه . 3
ا�شتهر يف للهجات اخلطاب بو�شف املراأة.

)اخلب�ـــض( يف لهجاتنا مبعنى الكذب واالفرتاء والنميمة ولكنها . 4
يف املعنى القدمي جمرد خلط ال�شيء بال�شيء.

)ال�شـــنب ( يف لهجات اخلطاب مبعنى ال�شـــارب، ويف اال�شتعمال . 5
انظر  مقدمة ابن خلدون.  )((

داللة االلفاظ د. اإبراهيم اني�ض ط3 �ض 4)).  )((
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القدمي ماء ورقة وعذوبة يف االأ�شنان.

) بل اإن بع�ض االألفاظ امل�شتعملة من الفار�شية قد تطورت داللتها . 6
يف لهجات خطابنا ؛

 فكلمة )ِب�شت(مبعنى العجز و الظهر. وكلمة )فهلوي(كلمة فار�شية 
مبعنى �شجاع ريا�شي م�شارع حمارب.

واألفت كتب عن اأمثال هذه املناطق بلهجاتها العامية اأي�شًا  من ذلك:
االأمثال العامية ال�شامية لي�شار عبيد  

االأمثال العامية يف ال�شام، لهاين اخلري 
االأمثال العامية يف م�شر، الأحمد تيمور 

االأمثال العامية يف جند، لعبد الكرمي جهيمان 
ومن كتاب : طرائف و�شور من تاريخ دم�شق))(:

) قالوا للحرامي: احلف.قال : جاين الفرج.
�شاقية جارية وال نهر مقطوع 

عند العوا�شف خبي را�شك
الغريب الزم يكون اأديب 

طبل يجمعهم وع�شا تفرقهم 

ج الفقرية للفقري جابو �شحادة �شغرية  زوَّ

طرائف و�شور من تاريخ دم�شق. هاين اخلري ط) �ض )8).  )((
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حبلى ومر�شعة، وعلى كتفها اأربعة، طلعت للجبل لتجيب دوا للحبل. 
   حمارتي العرجاء وال فر�ض ابن عمي 

قال : �شو اأحلى من الع�شل؟ قال: خل ببال�ض 
اإذا بدك ت�شرتيح، �شو ما �شفت قول : منيح

جادلت الغ�شيم غلبني، وجادلت الفهيم غلبتو
ا�شتفحال العامية يف الع�شر احلديث:

   العامية موجودة يف جمتمعنا منذ القرن االأول الهجري كما عرفنا، 
كانت مقت�شـــرة على العامة اجلهال، ولكن يف عـــام 798) دخل نابليون 
بونابرت اإىل م�شـــر، وجلب معه فريقًا لالإف�شـــاد العلمي ينادي باأن على 

اللغة العربية اأن ُتكَتب باللغة العامية.

وجـــاء االإنكليز بخبـــث مل يعرفه الفرن�شـــيون،حيث  زادوا عليهم  اأن 
ن�شـــروا فكرة �شـــعوبة اللغة العربيـــة حتى باللغة العاميـــة، فنادى عمالء 
اال�شـــتعمار بكتابة اللغـــة العربية باحلرف الالتيني، لي�شـــلخوا االأمة عن 

عقيدتها واأخالقها وتاريخها جملة وتف�شياًل.

وتعالت االأ�شـــوات يف م�شـــر الكنانة  لن�شرة الف�شحى �شد احلركة 
التغريبية الطاغيـــة، وكان على راأ�ض هوؤالء الغيورين فقيد االأدب العربي 

االإ�شالمي م�شطفى �شادق الرافعي يرحمه اهلل تعاىل حيث يقول:

)...اأما اللغة ؛ فهي �شـــورة وجود االأمـــة باأفكارها ومعانيها وحقائق 
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نفو�شـــها، وجودًا متميزًا قائمًا بخ�شائ�شـــها، تتحد  بها االأمة يف �شـــور 
التفكري، واأ�شاليب اأخذ املعنى من املادة، والدقة يف تركيب اللغة.

اإذا كانـــت لغـــة االأمـــة هي الهـــدف االأول للم�شـــتعمرين  فلـــن يتحول 
ال�شـــعب اأول ما يتحول اإال من لغته، فلي�ض كاللغة ن�شـــب للعاطفة والفكر، 
حتى اإن اأبناء االأب الواحد لو اختلفت األ�شـــنتهم ن�شـــاأ منهم نا�شـــئ على 
لغة، ون�شـــاأ الثاين على اأخرى، والثالث على لغة ثالثة، لكانوا يف العاطفة 

كاأبناء ثالثة اآباء.

وما ذلت لغة �شـــعب اإال ذل، ومن هذا يفر�ض االأجنبي امل�شتعمر لغته 
فر�شًا على االأمة امل�شتعَمرة، ويركبهم بها  وي�شعرهم بعظمته فيها.

ولي�ض يف العامل اأمة عزيزة اجلانب تقدم لغة غريها على لغة نف�شها، 
واإجالل املا�شـــي يف كل �شعب تاريخي هو الو�شيلة الروحية التي ي�شتوحي 

بها ال�شعب اأبطاله ())(

وقد ظهرت دعوات لت�شحيح اللغة العامية بردها اإىل اأ�شلها اإن كان 
من الف�شيح.

األف معجم يف األفاظ العامة، األفه الدكتور اأحمد �شـــبيب اأختار منه 
ما يلي: 

وحي القلم م�شطفى �شادق الرافعي ج3 ط بريوت �ض )3.  )((
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الفقرة الأوىل : األف الك�شـــائي املتوفى �شـــنة 89)هـ ر�شـــالة �شغرية 
) مـــا تلحـــن فيه العوام( . وا�شـــتمر هذا النوع مـــن التاأليف جمددًا عرب 
الع�شور فكانت ح�شيلته جمموعة كبرية من املوؤلفات التي تعنى بالرتاث 

املعجمي العامي.

الفقــرة الثانيــة : ويف املوؤلفـــات املبكرة جند االهتمام من�شـــبًا على 
اإ�شالح االأخطاء اأو، غلطات العوام. 

الفقرة الثالثة : ويف الع�شـــر احلديث ظهرت جمموعة من املوؤلفات 
يف هذا احلقل تتناول ال�شلة بني العامي والف�شيح())(

وقد دعت ال�شـــرورة اإىل احلفاظ على الف�شحى قيام رابطة ت�شمى: 
رابطة ن�شرة الف�شحى. اأ�ش�شها الفريق يحيى املعلمي وبع�ض زمالئه.

 يحيى املعلمي يف �شط�ر: 
حياته االأدبية زاخرة بالعطاء، ومن �شعره:

 رف��������������ريف ي���������ا ط�������ي�������ور ب���������ن ال���������رواب���������ي 
وام���������رح���������ي ي��������ا ������س�����ف�����ن ب��������ن ال�����ع�����ب�����اب 

 ق�����د ج������رى امل��������اء يف ال��������رى ���س��ل�����س��ب��ي��ًا 
((( وي�����������ب�����������اب  جم��������������دب  ك�����������ل  ف������������������روى 

التحرير العربي د. عثمان الفريح ود. اأحمد ر�شوان ط) �ض 68).  )((
يحيى املعلمي اأديبًا اأحمد اخلاين ط) �ض 8).  )((



57

دراسات في فقه اللغة والكتابة السليمة

قال حتت عن�ان:
العامية اأم الف�شحى؟)1)

) اإن الدعوة التي نادى  بها  بع�شهم وال يزال، با�شتخدام العامية كلغة 
للكتابة بحيث ت�شبح بدياًل للف�شحى بدعوى اأن العامية اأي�شر يف الفهم، 
لي�شت دعوى وليدة ال�شاعة، بل تعود اإىل اأكرث من قرن من الزمان، حيث 
نادى  بها بع�ض امل�شت�شرقني واأتباعهم من امل�شتغربني يف الن�شف الثاين 
 من القرن التا�شـــع ع�شـــر، ومن العجب اأن تنتقل هـــذه الدعوة اإىل لبنان 
) العربية ( ويظهر لها اأن�شـــار، بل اإن بع�ض املثقفني البارزين يف م�شر 

قد تبنوها.

 وتنطلق الدعوة اإىل العامية من منطلق الكيد للغة العربية ، وال�شعي 
للق�شاء على اللغة العربية للق�شاء على بذلك على االإ�شالم.

هذا هو املنطلق االأول.
واملنطلق الثاين هو: الرغبة يف تقليد الغرب (.

والإحياء الف�شحى، لدينا خم�ض طرائق:

د اأنف�شنا واأطفالنا قبل دخولهم املدر�شة على الكالم . ) يجب اأن نعورِّ
الف�شيح، يتكلم بها كل من يف البيت رجااَلً ون�شاء، كبارًا و�شغارًا، 

لغة مب�شطة، ال العامية وال لغة �شيبويه، بل لغة عربية �شهلة.  

اأخطاء م�شهورة. الفريق يحيى املعلمي ط 409) �ض 88).  )((
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يجـــب اأن يتكلم املعلمون يف املدر�شـــة يف كل املـــواد باللغة العربية . )
ال�شـــهلة، مـــن الرو�شـــة والتمهيـــدي ف�شـــاعدًا وي�شـــتمر الكالم 

الف�شيح يف الف�شحة.
اأن تقام دورات تدريبية للمعلمني الذين يجدون �شعوبة النطق يف . 3

اللغة الف�شيحة
تقدمي احلوافز الت�شـــجيعية، وتوظيف كل االإمكانيات لتعزيز هذا . 4

االجتاه، كامل�شرح وغريه
فر�ض الكالم بالف�شحى يف كل و�شائل االإعالم واجلهات الر�شمية . 5

وغري الر�شمية.
منع الكالم باللغة العامية بكل و�شيلة.. 6
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تدريبات

ما معنى العامية، لغة وا�شطالحًا؟ . )
متى دخل اللحن اإىل اللغة العربية ؟ . )
متى ظهرت العامية يف ال�شعر الف�شيح؟ . 3
ما هدف الداعني اإىل اللغة العامية؟ . 4
َمن اأ�شهر املدافعني عن اللغة العربية يف م�شر ؟ . 5
يذكر الرافعي اأحكامًا ثالثة يحكمها امل�شتعمر، فما هذه االأحكام؟ . 6
ما منطلقات الدعوة اإىل العامية يف راأي يحيى املعلمي؟. 7
عدد اأربعة عوامل الإحياء الف�شحى. 8
ت�شـــور اأن خطيبـــًا تكلم اأربعة اأ�شـــطر يحـــذر من اأ�شـــرار االأفالم . 9

االأجنبية.

 �شـــجل ما قاله اخلطيب بلغته العامية، واأعد �شياغة اخلطاب باللغة 
العربية الف�شيحة.

اكتب مقااًل ت�شجع فيه التكلم باللغة العربية.
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ترجمة المصطلحات

    امل�شطلحات هي اإحدى ثمار اجلهود امل�شنية املتوا�شلة التي يبذلها 
علمـــاء اللغة العربية واملوؤ�ش�شـــات العلمية يف اأنحاء العـــامل العربي الأجل 
احلفاظ على اللغة العربية من االنهيار اأمام غزو االألفاظ االأجنبية، وقد 

و�شع جممع اللغة العربية معجمًا لالألفاظ االأجنبية 

ومرادفاتها العربية، ورتبت امل�شـــطلحات ح�شب ميادينها، فاخت�ض 
كل باب بفرع من فروع العلم واملعرفة والفن.

فهناك باب مل�شـــطلحات الطب واآخر للكيمياء ولفيزياء ولل�شيدلة ، 
واالآداب والفل�شفة...

وهـــذه امل�شـــطلحات ال تتوقـــف، فهي متطـــورة متجددة، �شـــيول من 
االخرتاعات كل يوم ن�شـــمع با�شـــم دواء جديد لداء جديد، وا�شـــم جديد 
ملخـــرتع جديد، وهكذا  فاحلياة كل يـــوم تتجدد، واللغة تواكب احلياة يف 

جتددها.

احلياة يف تطور واللغة مراآة احلياة، فهي يف تطور اأي�شًا تطورًا يواكب 
احلياة ويجري معها.

وامل�شطلحات �شورة من �شور اللغة املتطورة املتجددة 
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  اإليك بع�س امل�شطلحات :
 يف الأدب

املعنى  امل�شطلح             
الكلمة  الوحدة اللغوية     

ال�شكل وامل�شمون ثوب الق�شيدة     
فهمه تذوق الن�ض      

طريقة الدرا�شة املنهج        
درا�شة االآداب ال�شرقية  اال�شت�شراق      

من قبل الغربيني                     
االتباعية اأو التقليدية الكال�شيكية       

االإبداعية  الرومن�شية      

امل�شطلحات العلمية 
علم االأحياء  البيولوجيا      

املاء ال�شاعد يف النبات  الن�شغ        
امللحد الذي ال يوؤمن اإال باملح�شو�ض العلماين       

تبادل االأك�شجني مع   التمثيل ال�شوئي     
غاز الفحم  يف النبات       

علم النف�ض  ال�شيكولوجيا       
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امل�شطلحات الفل�شفية 
حمبة احلكمة الفل�شفة                            
مذهب اللذة  االأبيقورية                          

ما وراء الطبيعة  امليتافيزيقا                         
ال�شيء الراقي  االأر�شتوقراطي                     

حمكمة النف�ض الداخلية  ال�شمري                             

امل�شطلحات الجتماعية
جمموعة خ�شائ�ض االإن�شان املعنوية  ال�شخ�شية               

جمموعة اخل�شائ�ض املمتازة    املثالية                  
غاية الكرم  االإيثار                  
القيم العليا  االأخالق                 

حالة العرب قبل االإ�شالم اجلاهلية                  
تف�شيل العجم على العرب  ال�شعوبية                 

اخلدماتي  اللوج�شتي           
حب الذات  االأنانية               

حب االآخرين  الغريية         

امل�شطلحات ال�شيا�شية 
جمموعة القوانني النظام       

�شمال اأفريقيا ال�شرق االأدنى      
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بالد �شرق اآ�شيا ال�شرق االأق�شى     
ال�شرق االأو�شط     بالد العرب وامل�شلمني  

اإدخال اإ�شرائيل يف املنطقة ال�شرق  اأو�شطية      
اإنهاء ال�شيوعية بعودة امل�شيحية  الب�شرتويكا      

وهناك م�شـــطلحات تكاد تكون ال نهاية لها يف علم الطب وال�شيدلة 
والفيزياء والكيمياء والفلك....

مهمة امل�شطلحات :
لقد اأ�شـــبح العامل قرية �شـــغرية،  و�شـــارت معطيـــات كل منطقة يف 
العامل حظًا م�شـــاعًا بـــني االأمم، وكل خمرَتع مفيد غدا ملكًا لالإن�شـــانية 
كلها، فلما اخرتع اإدي�شـــون امل�شباح الكهربائي مل يقت�شر اخرتاعه على 
بلده، بل عم الكرة االأر�شية كلها، وكذلك البن�شلني يف الطب، وهكذا كل 

خمرتع علمي اأو طبي.

  ولهذا املنتج ا�شـــم و�شع بلغة خمرتعه، ولغات العامل �شوف ت�شتفيد 
منه، و�شوف حتور ا�شم االخرتاع لتدخله يف لغتها، واإال اأ�شبح ذلك اال�شم 

االأجنبي يف اللغة العربية كاأنه اجل�شم الغريب، ال ميكن اأن تتاأقلم معه.

لذلك متر اللفظة االأجنبية مبا ي�شبه املعاجلة، لت�شاغ ب�شكل ين�شجم 
مع خ�شـــائ�ض اللغـــة العربية فتتحول اللفظة ؛ مـــن اأعجمية اإىل عربية، 
لتن�شـــجم مع النظام ال�شـــوتي والنظـــام الرتكيبي والنظـــام الهجائي اأو 
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االأبجدي للغة العربية  حتى ال تعي�ض اللفظة االأجنبية يف غربة يف حميط 
لغتنا العربية.

من الذي ي�شع امل�شطلحات؟ 
    اإن الذي ي�شـــع امل�شـــطلحات، هو جممع اللغة العربية، وهو مكون 
من اأع�شاء اأتقنوا اللغة العربية اإتقانًا عظيمًا ووقفوا على اأ�شرارها، وهم 
عندما ت�شـــتورد اللفظة االأجنبية  يعرفون كيف يدخلونها يف لغة العرب، 

وذلك وفق اآلية اأو طريقة خا�شة تندرج حتت عنوان : التعريب.

    التعريب : 
 هـــو اإدخال األفاظ اأعجميـــة  اإىل اللغة العربية علـــى نحو يتالءم مع 

خ�شائ�ض اللغة العربية.

يف الع�شر احلديث، قامت �شيحات تنادي ب�شرورة التعريب، فنحن 
اليـــوم اأمـــام كم هائل من االألفـــاظ االأجنبية التي جاءت اإلينا من �شـــنع 
احل�شـــارة الغربيـــة، واأغلبه يتعلق باالأ�شـــياء التي هي من �شـــنع اأيديهم 
كاالأ�شـــماء املتعلقة باملخرتعات وال�شـــناعات والعلوم والطب وال�شيدلة 

مثل: اإ�شربين راديو تلفزيون فاك�ض كمبيوتر..

فاإذا كان للفظة االأجنبية  مقابل يف لغتنا  مثل : راديو تقابلها لفظة: 
هاتف.فهذه اللفظـــة ال يجوز تعريبها، الأن لها ما يقابلها، التعريب يكون 
للفظة التي ال مقابل لها يف لغة العرب مثل : كمبيوتر:عربت اإىل :حا�شب 

اأو حا�شوب 
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لقد عرفنا الكمبيوتر، ودرج على األ�شـــنتنا، فمن ال�شعب اأن ن�شت�شيغ 
لفظة : احلا�شوب.

وهذا من م�شكلة التعريب يف الع�شر احلديث
اإن جمامـــع اللغة العربيـــة حتى االآن، مل تعالج هذه امل�شـــكلة معاجلة 
حا�شمة، فهي تنتظر حتى ي�شيع اللفظ االأجنبي لدى العامة واخلا�شة، ثم 
تقوم بعد مدة طويلة بتعريب الكلمة االأعجمية، وذلك بعد �شـــيوع اللفظة 
االأعجميـــة مثل )الراديـــو( لقد على األ�شـــنة النا�ض، فال بـــد من تعريب 

الكلمات االأجنبية باأ�شرع وقت ممكن حتى ال يغلب اال�شتعمال االأجنبي.

وللتعريب طرق هي:
التعريب باملعنى،   -1

فكلمة : �شندوي�ض قالوا عنها : �شطرية، اأو فطرية.
وتلفزيون : يدل على روؤية ال�شـــورة فقالـــوا : رائي، ثم قالوا : تلفاز، 

حيث ا�شتقوا هنا لفظة من اللفظة االأجنبية.

2- تغري اللفظة الأعجمية باإبدال حرف عربي مكان حرف عربي اآخر :
اإ�شمائيل  اأ�شلها:    اإ�شماعيل :     

مهندز مهند�ض                     
اإبراهيم                   اإبراهام  

�شارون هارون                     
�شمعون                   �شيمون  
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3-اإبقاء اللفظة الأعجمية على حالها دون تغيري :
ُكْرُكم : الزعفران.

وهناك معاجم خا�شـــة بامل�شطلحات التي ا�شـــتوعبتها اللغة العربية 
يف جميع الفنون واالآداب والعلوم االإن�شـــانية ب�شـــبب اال�شـــتقاق والتو�شـــع 

اللغوي فاأ�شبحت عربية بعد اأن دخلت اإىل لغتنا من اللغات االأخرى.

 بع�س الأخطاء ال�شائعة : 
كانت اللغة يف اأ�شـــاليب القدماء ف�شـــيحة بليغة، وملا انت�شر االإ�شالم 
ودخل االأعاجم من فر�ض وروم وبربر...كرث حلنهم، فاألفت كتب لت�شويب 

اخلطاأ. 
ال�شواب اخلطاأ 
املتنزه املنتزه 

احلمد هلل اإذ كان كذا احلمد هلل الذي كان كذا 
رميت عن القو�ض رميت بالقو�ض 

اأجب عن ال�شوؤال التايل اأجب على ال�شوؤال التايل 
ا�شرتيت زوجي نعالا�شرتيت زوج نعال 

ولدت املراأة تواأمني ولدت املراأة تواأمًا
مل يكن ذلك يف ح�شباين مل يكن ذلك يف ح�شابي 

اأكد الفكرةاأكد على الفكرة 
بع�ض البع�ض

غري الغري 
مديرون مدراء 

جاء مدير اجلامعة وطالبهاجاء مدير وطالب اجلامعة 
اء  االأْكفاء االأِكفَّ



68

دراسات في فقه اللغة والكتابة السليمة

 النوايا 
 الُغنب

الُقبول

 النّيات
الَغنب

الَقبول
 مكان ق�شاء احلاجة

دورة املياه، اأو املرحا�ض  ) احلمام(

     لفظة )احلّمام( تعني يف ال�شام مفهومًا ترتبط به النظافة والعطر 
واملنظر اجلميل ؛ من نوافري وجداول ماء و�شاأو�شح هذا.

احلمامات يف مدينة حماة 

احلمام يف مدينة حماة ق�شر رائع يتكون من ثالثة اأق�شام: 

الرباين، واالأو�شط، واجلواين  :

    الـــرباين : وهـــو مكان اال�شـــتقبال، يتكون من قاعـــة واحدة كبرية 
ال�شتقبال اأفراد ال�شـــعب الذين يودون اال�شتجمام لقاء اأجر معني، حيث 

يدخل امل�شتحم اإىل هذه القاعة الباهرة.

    ترتفع على حميطها م�شـــطبة تعلو نحو 70 �شم، مفرو�شة بال�شجاد 
والب�شـــط الفاخرة، والو�شـــائد وامل�شـــاند، ويف اأو�شـــط القاعـــة بركة من 
احلجر املرمر االأحمر اأو ال�شـــكري، مطعم بالرخام االأ�شـــود، ويف و�شط 
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الربكة عمودها املرمري الذي ينبع منه املاء الدائم اجلريان ؛ الأن قنوات 
املياه اجلارية من نهر العا�شـــي الذي ميـــر مبدينة حماة دائمة اجلريان 
مـــا دامت النواعري تدور، وهـــذا داأبها منذ اآالف ال�شـــنني، واملياه تتدفق 
فت�شـــل اإىل كثري من بيوتات املدينة، واإىل جميع حماماتها، وقد يو�شـــع 
علـــى حميط الربكة حو�ـــض ورد واأزهار طبيعية، والعبري ي�شـــافح العني 

واالإح�شا�ض قبل اأن ي�شافح االأنوف.

    واأر�ـــض القاعـــة مفرو�شـــة بالرخـــام االأبي�ـــض الكبري املربع  �شـــلع 
البالطة ن�شـــف مرت، ويف�شـــل بني البالطة واأختها �شـــريط من الرخام 
االأ�شود كالكحل يف العني، يزيد املنظر كمااًل، وي�شفي على امل�شهد االأخاذ 

رونقًا وجمااًل.

    اأما �شـــقف القاعة فمرتفع يف املتو�شـــط بارتفاع دورين اأو اأكرث من 
البناء احلديث، تتدىل من �شـــقفه �شل�شـــلة معدنية مذهبـــة، توحي باأنها 
�شورة من �شل�شلة تاج ك�شرى الذي كان يحمل تاجه ويدخل ك�شرى راأ�شه 
فيه، اأو كاأنه من جدائل فينو�ض رمز اجلمال لدى اليونان، تلك اجلدائل 
ال�شـــقراء الذهبية كاأمنا �شبكت من اأ�شعة ال�شـــم�ض وقت ال�شحى، وهذه 
ال�شل�شـــلة حتمل ثريا قطرها مرتان انت�شر على حميطها م�شابيح كاأمنا 
ا�شـــتعارتها من النجـــوم، اأو كاأن النجـــوم رغبت عن مكانها يف ال�شـــماء 

ونزلت حتتل مكانها، وقد �شبكت باأيدي بع�شها على اإطار هذه الرثيا.
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تزين جدران القاعة ال�شتائر النفي�شة ولها حماالت اإىل جانبها وهي 
حلقات ذهبية.

واملناظر الرائعة الهادئة وقد ر�شـــمها فنـــان على اجلدار، فاأفرغ كل 
طاقته الفنية الدعائية يف ر�شم هذه املناظر ليكون عَلمًا على هذا الفن؛ 
علـــى اجلدار منظـــر البحر يوحي باأن البحر غـــري طبيعته، فبداًل من اأن 
يكـــون ممتدًا علـــى االأر�ض، بدا اأنه يحلو له اأن يكـــون معلقًا يف الهواء، ال 
على طريقة ال�شـــالل، بل على طريقته هو نف�شـــه كمـــا يوحي بذلك ذلك 
الر�شـــم  الفنان، اإن روح الفن قد اأوحى ل�شـــاحبه عبقرة تلك الر�شـــمة 

العجيبة.

منظـــر البحر يوحي باأن البحر هنا يف هذا اجلدار بلونه االأزرق كاأنه 
مراآة ال�شـــماء، اأو كاأن ال�شـــماء اأرادت اأن ترى �شورة وجهها فنظرت اإىل 

البحر، وكاأن البحر ع�شق وجه ال�شماء فاحتفظ به عنده اإىل االأبد.

�شماء �شافية كاأمنا غ�شلتها املالئكة باملاء احلار و�شابون الغار، ذلك 
ال�شابون املعطر.

ويف �شـــماء بحـــر اجلدار، غيوم انت�شـــرت هنا وهنـــاك، كاأنها بطات 
بي�شـــاء ت�شبح مرحة يف بركة زرقاء، وطيور النور�ض حتوم حول ال�شفينة 
تقـــوم باألعابهـــا البهلوانيـــة متحديـــة ال�شـــريك، لتخطف االأ�شـــواء اأمام 
اجلمهور، وهو يف غاية الن�شـــوة والعجاب وهي تزقو باأ�شواتها كاأنها ترد 

على حتية اجلماهري.
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اأما نوافذ الغرفة ؛ فهي مزدانة بالزجاج امللون، هل راأيت �شدر الطاوو�ض 
الذكر ؟ اأم هل راأيت ذيله؟ ())( نبيل: اأراك �شمت يا اأ�شتاذي ؟!.

خليل : يكفي ما ذكرت لك. 
    واحلمامات يف دم�شـــق ؛ منها ما بناه اأ�شـــعد با�شـــا العظم الوايل 
على �شورية يف زمن العثمانيني، ومنها ما بناه غريه، واأ�شعد با�شا العظم 
قد بنى ق�شـــره يف مكان ق�شـــر معاوية بدم�شق ر�شي اهلل عنه، وقد غدا 
متحفًا، ودار متثيل لالأفالم ال�شورية ومنها : الفيلم ال�شهري: باب احلارة، 

ويف هذا الق�شر حمام يعد النموذج للحمامات يف بالد ال�شام.
  يجب اأن تقول عن مكان ق�شاء احلاجة : دورة املياه،

  واإذا ذكرت لفظة ) احلمام ( فتذكر ق�شـــور اخللفاء العبا�شيني يف 
زمن هارون الر�شيد، يرحمه اهلل تعاىل.

  

                    

من كتاب القهوة واحلب اأحمد اخلاين ط) �ض)4...  )((
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 تدريبات

ماذا تعرف عن جممع اللغة العربية ؟ . )
ملاذا ن�شوغ امل�شطلحات؟ . )
من الذي ي�شع امل�شطلحات؟ . 3
ما معنى التعريب؟ . 4
ما م�شكلة التعريب يف ع�شرنا؟ . 5
اذكر طرائق التعريب مع االأمثلة . 6
اء(.. 7 ا�شبط الكلمة التالية بال�شكل وبني ما تعرفه من معناها : )االأِكفَّ
فيما يلي اأخطاء لغوية اذكر ت�شويبها:. 8

• اأكد على الفكرة 	
• اأجب على االأ�شئلة التالية	
• ح�شر مدراء االأق�شام 	
• اأنا ال يهمني اآراء الغري	
• البع�ض يبدي اهتمامًا �شعيفًا باللغة العربية 	
• ح�شر ريا�شيو ومدربو الفريق.	
• النوايا احل�شنة ت�شعد اأ�شحابها.	
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75

دراسات في فقه اللغة والكتابة السليمة

                          

 المعاجم اللغوية
                

          



76

دراسات في فقه اللغة والكتابة السليمة



77

دراسات في فقه اللغة والكتابة السليمة

تعريف بأهم المعاجم – وظائفه – أنواعه

ما معنى املعجم؟ 
عجم الع�د : ع�شـــه ليعلم �شالبته من رخاوته، عجم احلرف : و�شع 

النقاط عليه، اأزال غمو�شه بو�شع النقاط اأو التف�شري.

حــروف املعجم : هي احلـــروف الهجائية، فاإذا زدنا همزة على عجم 
ي�شـــبح الفعل: )اأعجم( يفيد معنى اإزالة العجمة، وت�شمى هذه الهمزة : 

همزة االإزالة كما يف قولك:  
اأ�شكيته، اأي اأزلت �شكواه.

 تعريف املعجم : 
    املعجم كتاب ي�شم األفاظ اللغة، مرتبة على منط معني، م�شروحة 

�شرحًا يزيل غمو�شها.
وظائف املعجم : 

 وللمعجم عدة وظائف اأهمها :
1- ي�شاعد على فهم األفاظ القراآن الكرمي واحلديث ال�شريف.

اأول �شـــورة البقـــرة ) امل. ذلك الكتاب ال ريب فيـــه. هدى للمتقني( 
يعطيـــك املعجـــم معنى الريب وهو ال�شـــك. رابنـــى ال�شـــيء يريبني، اإذا 

جعلك �شاكًا.
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واحلديث ال�شريف. قال ر�شول اهلل ×:
   ) اإن ال�شـــدق يهدي اإىل الرب، واإن الرب يهدي اإىل اجلنة، وال يزال 

الرجل ي�شدق ويتحرى ال�شدق حتى يكتب عند اهلل �شديقًا.

واإن الكذب  يهدي اإىل الفجور، واإن الفجور يهدي اإىل النار، وال يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حيى يكتب عند اهلل كذابًا ( 

الرب : التقوى.
الفجور: فجر العبد فجورًا، ف�شق وزنى.

2- ي�شاعد املعجم على فهم الأدب �شعرًا ونرثًا
جاء يف اأمثال العرب هذا املثل: 

       )اآخر البز على القلو�ض ())(

البــز : نـــوع من الثياب، وقيل: هي الثياب خا�شـــة مـــن اأمتعة البيت، 
وقيل: اأمتعة التاجر من الثياب، ورجل بزاز واحلرفة البزازة (.

وقد كان اأبو بكر ر�شي اهلل عنه بزازًا.
والقل��س من الإبل : مبنزلة اجلارية من الن�شاء وهي ال�شابة.

ويف ال�شعر. قال مالك بن الريب : 
ل���ي���ل���ة  اأب�������ي�������ن  ه�������ل  ������س�����ع�����ري  ل�����ي�����ت  اأال 

ب��ج��ن��ب ال��غ�����س��ا اأزج�����ي ال��ق��ا���ص ال��ن��واج��ي��ا

جممع االأمثال الأبي الف�شل امليداين ط3 بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد برقم408  )((
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الغ�شا : �شجر �شلب.
اأزجي: الريح تزجي ال�شحاب : ت�شوقه �شوقًا رفيقًا.

ناقة ناجية: �شريعة.

3- ي�شاعدنا على �شبط الكلمات.
االإْبـــط : يذكـــر ويوؤنث، واجلمـــع : اآباط، وتاأبط ال�شـــيء: جعله حتت 

اإْبطه.

4- قـــال اهلل تعـــاىل :) فمن يعمل مثقال ذرة خـــريًا، يره،  ومن يعمل 
مثقال ذرة �شرًا يره ( الزلزلة : 8 

ف�شر ابن �شعدي كلمة الذرة باحل�شرة ال�شغرية وذلك يف قوله )وهذا 
�شـــامل عام للخري وال�شـــر كله، الأنه اإذا راأى مثقال الذرة التي هي اأحقر 

االأ�شياء، وجوزي عليها، فما فوق ذلك من باب اأوىل واأحرى ())(.

وف�شر امل�شباح املنري الذرة كذلك فقال) الذر : �شغار النمل، والذر: 
الن�شل والذرية من الذر، وهم ال�شغار ())(

وميكن تف�شري الذرة بالهباءة املنت�شرة يف الف�شاء.
ويف تطور داليل ؛ تعني الذرة لب النواة يف االأبحاث الذرية.

كما تطورت لفظة ) ال�شيارة ( كانت تعني: القافلة، ثم اخرتعت هذه 

نف�شري ابن �شعدي �ض 300).  )((
امل�شباح املنري للفيومي  مادة ذرر.  )((
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االآلة وكان ا�شمها احلافلة..

ولفظـــة ) القطـــار( كانـــت تطلق علـــى قافلة اجلمال يقطر بع�شـــها 
ببع�ض، و يربط مقود اجلمل يف ذيل املتقدم عليه  فاأ�شبحت هذه اللفظة 

تطلق على االآلة البخارية التي ت�شحب خلفها جمموعة حافالت.

5- املعجم ي��شح لنا ال�شيغ والأوزان :
قال �شاحب امل�شباح املنري :

) بغ�شـــور(. بلـــدة بني مرو، وهرات والن�شـــب اإليهـــا : بغوي على غري 
قيا�ض.

6- واملعجم يحفظ لنا ال�ش�اهد ال�شعرية.
قال اأب� تراب الظاهري )1):

) بينـــا عبـــد اهلل بن عبا�ض جال�ـــض بفناء الكعبة، قـــد اكتنفه النا�ض 
ي�شـــاألونه عن تف�شري القراآن فقال نافع بن االأزرق لنجدة بن عومير، وكل  
منهمـــا رئي�ـــض فرقة مـــن اخلوارج : قـــم بنا اإىل هذا الـــذي يجرتئ على 
تف�شـــري القراآن مبا ال علم له به فقاما اإليه فقاال: اإنا نريد اأن ن�شاألك عن 
اأ�شـــياء من كتاب اهلل فتف�شـــرها لنا وتاأتينا مب�شـــادفه من كالم العرب، 

فاإن اهلل تعاىل اإمنا اأنزل القراآن بل�شان عربي مبني.

فقال ابن عبا�ض : �شالين عما بدا لكما.فقال نافع :

�شواهد القراآن الأبي تراب الظاهري ج) �ض 9)...  )((
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اأخربين عن قوله تعاىل :) انظروا اإىل ثمره اإذا اأثمر وينعه ( 

قـــال: معناه : ن�شـــجه.قال: وهـــل تعرف العرب ذلك؟ قـــال: نعم اأما 
�شمعت قول ال�شاعر :

ت��������اأودت  ال����ن���������س����اء  و�����س����ط  م�������س���ت  م�����ا  اإذا 
ك����م����ا اه�����ت�����ز غ�������س���ن ن�����اع�����م ال����ن����ب����ت ي���ان���ع 

قـــال نافـــع : اأخربين عن قوله تعاىل :) يا بنـــي اآدم قد اأنزلنا عليكم 
لبا�شًا يواري �شوءاتكم وري�شًا (

قال : الري�ض : املال.قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: اأما �شـــمعت 
ال�شاعر يقول : 

ف�����ر������س�����ن�����ي ب�����خ�����ر ط������امل������ا ق�������د ب���ري���ت���ن���ي 
ي����ري  ي����ري���������ص وال  م������ن  امل�����������وايل  وخ�������ر 

قال نافع : اأخربين عن قوله تعاىل:) وحنانًا من لدنا( 

قـــال: رحمة من عندنا  قال : هـــل تعرف العرب ذلك؟ قال:  نعم اأما 
�شمعت طرفة بن العبد يقول : 

اأب���������ا م�����ن�����ذر اأف�����ن�����ي�����ت ف���ا����س���ت���ب���ق ب��ع�����س��ن��ا 
ح��ن��ان��ي��ك ب��ع�����ص ال�������س���ر اأه�������ون م����ن ب��ع�����ص 

قال نافع : اأخربين عن قوله تعاىل :  
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 ) فاأجاءهـــا املخا�ـــض اإىل جـــذع النخلـــة( قال: اأجلاأهـــا. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم اأما �شمعت قول ح�شان ابن ثابت يقول : 

     اإذ  �شددنا  �شد  �شادقة   فاأجاأناكم اإىل �شفح اجلبل 

    اأكرث من مئة وثمانني م�شـــاألة يطرحها ذلك اخلارجي ليحرج َحرب 
االأمة ترجمان القراآن، اإىل جاء عمر بن اأبي ربيعة، فقال له ابن عبا�ض : 
هيه اأيها ال�شاعر اأال ت�شمعنا ؟ فانطلق عمر ين�شد ق�شيدته الغزلية التي 

مطلعها :

 اأمن اآل ُنعم اأنت غاد فمبكر   غداة غد، اأم رائح فمهجر؟ 

حتـــى اأمتها.فقال ابن االأزرق : �شـــربنا اإليك اآباط االإبل لن�شـــمع من 
كالم اهلل، فترتكنا وت�شمع �شفهًا ؟! 

فقال ابن عبا�ض : ما �شمعت �شفهًا.
قال نافع: ما معنى قوله تعاىل:) واأنك ال تظماأ فيها وال ت�شحى؟(.

قال : ال ي�شيبك حر ال�شحى.

قال نافع :هل تعرف ذلك العرب ؟ قال ابن عبا�ض: اأما �شـــمعت االآن 
هذا ال�شاعر ين�شد : 

ع��ار���س��ت  ال�����س��م�����ص  اإذا  اأم�����ا  ؛  رج�����ًا  راأت 
���ُر؟  ف���ي�������س���ح���ى واأم����������ا ب���ال���ع�������س���يِّ ف���ي���خ�������سَ
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قال نافع : اأَو حفظت البيت من الق�شيدة؟ 
قـــال ابـــن عبا�ض : بـــل حفظت الق�شـــيدة كلها، فاأعادهـــا عليه  وقد 

�شمعها للمرة االأوىل، وهي ثمانون بيتًا.

اإن التفا�شـــري مالأى بال�شـــواهد ال�شـــعرية على القراآن الكرمي  وعلى 
راأ�شـــها تف�شـــري ابن جرير الطربي، كل املف�شـــرين عالـــة على ابن جرير 
يف التاريخ و التف�شـــري، ففي تف�شريه من ال�شـــواهد ال�شعرية على القراآن 

الكرمي ما لي�ض يف تف�شري غريه. 

 وكان ابن دريد يحفظ  ثالثمئة بيت �شاهدًا على القراآن.

واعلم اأن للمعجم �شروطًا اأهمها �شرطان :
)- ال�شمول.
)- الرتتيب.

        اأن�اع املعاجم كثرية، اأهمها :
املعاجـــم اللغويـــة. وهـــي التي ت�شـــرح األفـــاظ اللغة مثـــل: معجم . )

ال�شحاح وامل�شباح املنري والقامو�ض املحيط ول�شان العرب..
معاجـــم الرتجمة : وت�شـــمى باملعاجم املزدوجـــة اأو : ثنائية اللغة . )

حتتوي على كلمات عربية ويقابلها كلمات اأجنبية كاملورد وغريه.
معاجم متخ�ش�شـــة : بالزراعة اأو الهند�شة اأو الطريان اأو الطب . 3

اأو ال�شيدلة..
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املعاجم امل�شورة : وهي التي جتمع بني الكلمة وال�شورة.. 4

كيف ن�شاأ املعجم العربي؟ 
ن�شاأة املعجم العربي

) كان اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه ي�شاأل اأ�شحابه عن 
معنى قوله تعاىل : ) اأو ياأخذهم على تخوف ( �شورة النحل االآية 47.

فيقوم �شـــيخ مـــن هذيل فيقول له: هـــذه لغتنا. التخـــوف : التنق�ض. 
فيقـــول لـــه عمر : هل تعرف العرب ذلك يف اأ�شـــعارها ؟ فيقول له : نعم، 

ويروي له قول ال�شاعر :

تخوَّف الرحل منها تامكًا قِردًا 

                         كما تخوف عوَد النبعة ال�شِفُن

فيقول عمر الأ�شحابه:عليكم بديوانكم ال ت�شلوا :

قالوا : وما ديواننا ؟ قال: �شـــعر اجلاهلية ؛ فاإن فيه تف�شـــري كتابكم 
ومعاين كالمكم ())(

فرمبا اأوم�شـــت فكرة تف�شـــري كالم اهلل  تعاىل بال�شـــعر من هنا، ثم 
تطورت ومرت مبراحل.

غريب القراآن يف �شعر العرب و�شوؤاالت نافع بن االأزرق بتحقيق حممد عبد الرحيم...ط موؤ�ش�شة الكتاب   )((
العربي �ض9)
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مراحل  ترتيب املعجم
لرتتيب املعجم خم�ض  مراحل 

املرحلة الأوىل :
الرتتيب ال�شـــوتي للعبقري اخلليل بـــن اأحمد  الفراهيدي يف كتابه) 

العني(.

ومعنى الرتتيب ال�شـــوتي : ترتيب الكلمات ح�شب خمارج احلروف، 
ابتداء من االأحرف التي تخرج من اأق�شـــى احللق ثم الل�شان ثم ال�شفة، 
ويطلـــق على هذا الرتتيب ا�شـــم : التقليبات مثـــل: رب، بر، رجب ، بجر  
وق�شـــمه اإىل ثمانية وع�شرين حرفًا عدد احلروف الهجائية مبتدئًا بباب 

العني ومنتهيًا بباب الهمزة.

املرحلة الثانية :
 الرتتيب الهجائي االألف بائي :

منهـــج ابن دريـــد يف معجمـــه ) اجلمهرة(اأنه اتبع نظـــام التقليبات 
الهجائية وبداأ بحرف الهمزة.

املرحلة الثالثة:
  األغـــى اجلوهـــري منهج التقليبـــات واجته اإىل طريقة اأ�شـــهل، جعل 
احلـــرف االأخري من الكلمة بابًا، واحلرف االأول ف�شـــاًل مثال: كلمة كتب 

جندها يف معجمه :
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 ) تاج اللغة و�شـــحاح العربية ( يف باب الباء، ف�شل الكاف، وت�شمى 
هـــذه الطريقة ) مدر�شـــة القافية ( وقد تبع هـــذه الطريقة من املعاجم 
: ل�شـــان العـــرب البن منظـــور والقامو�ض املحيـــط للفريوز اأبـــادي، وتاج 

العرو�ض للزبيدي.

مدر�شة القافية
معنى القافية : هي اآخر حرف يف بيت ال�شعر، مثال: 

قال حافظ اإبراهيم :

ن���ب���ا  ال�������������س������ي������ف  اإذا  ك������ف������ي  ت������ل������م  ال   
�������س������ح م������ن������ي ال���������ع���������زم وال����������ده����������ر اأب���������ى 

������س�����ع�����ي�����ه  يف  م�������ب���������������س�������ر  ������������س�����������اع  رب 
اأخ����������ط����������اأ  ال�����ت�����وف�����ي�����������ق ف����ي����م����ا ط���ل���ب�����������������������ا 

فالقافية هنا : البائية.
وقال اأمري ال�شعراء اأحمد �شوقي :

ول�����������د ال���������ه���������دى ف������ال������ك������ائ������ن������ات �����س����ي����اء 
وف����������������م ال��������������زم��������������ان ت������ب�������������س������م وث��������ن��������اء 

فالقافية هنا : الهمزية.وقال : 
وال����ع����لَ����م  ال������ب������ان  ب������ن  ال������ق������اع  ع����ل����ى  رمي 

اأح��������ل ����س���ف���ك دم������ي يف االأ������س�����ُه�����ر احُل��������ُرم 
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وطريقة معجم القافية، ت�شـــاعد ال�شعراء على اإيجاد القايف يف نظم 
ال�شعر.

1- تاج اللغة و�شحاح العربية :
املوؤلف :اإ�شـــماعيل بن ن�شـــر اجلوهري ولد �شنة )33هـ بفاراب تويف 
�شـــنة 398هـ. تلقى العلوم على اأبي �شعيد ال�شـــريايف واأبي علي الفار�شي 
وابن ن�شر اإبراهيم الفارابي �شاحب ديوان : االأدب، وهو خال اجلوهري.

�شافر اإىل بالد احلجاز وكان اإمامًا يف علوم اللغة.

منهجه يف معجمه:
جمـــع األفاظ اللغة ورتبها ح�شـــب حروف الهجاء، جاعاًل احلرف . )

االأخري بابًا واالأول ف�شـــاًل مع مراعاة احلرف الثاين، بعد جتريد 
الكلمة من احلروف الزائدة 

رد احلرف الناق�ض، كما يف )يد( اأ�شلها: يْدٌي.. )

رد حـــرف العلة اإىل اأ�شـــله، فاألف : رمى تـــرد اإىل الياء، و)دعا( . 3
ترد اإىل الواو.

اقت�شر على ما �شح عنده من لغة العرب دراية ورواية.. 4

اأكرث ْمن ِذْكر القواعد النْحوية وال�شـــرفية، واأ�شـــار اإىل ما �شـــذ . 5
منها عن القاعدة.
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عني باأ�شعار العرب واالأعالم واالأمثال وفقه اللغة.. 6

املاآخذ التي وجهت اإىل هذا املعجم.
اإهماله بع�ض ال�شـــيغ واالأبنيـــة، وقد تعقبه الفـــريوز اآبادي حتى . )

زعم اأن اجلوهري يف ال�شحاح اأهمل ن�شف اللغة.

وقـــوع بع�ض االأخطاء النحوية وال�شـــرفية فيه كقوله اأن ) كاأين( . )
ا�شـــتفهامية، وال�شـــحيح لي�ـــض كذلك. بـــل هي مرادفـــة لـ)كم( 

اخلربية للتكثري 

ن�شبة بع�ض االأحاديث النبوية اإىل غري رواتها، ون�شبة بع�ض احلكم . 3
العربية اإىل النبي ×.

اخلطاأ يف �شرح بع�ض معاين املفردات كقوله: ال�شاب  ع�شارة �شجر 
مر، وال�شواب اأن ال�شاب �شجر مر.

    ولكـــن على الرغم من ذلك، فـــاإن هذا املعجم يعد اإمامًا يف مكتبة 
املعاجم العربية، وقد ترك اأثرًا عظيمًا فيمن جاء بعده.

ل�شان العرب
املوؤلـــف : حممد بن مكرم بـــن علي بن منظور امل�شـــري املكنى باأبي 

الف�شل. ولد عام 630 هـ وتويف عام ))7هـ

  من كبار علماء اللغة والنحو واالأدب والتاريخ، بارع االأ�شـــلوب، جيد 
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العبارة، �شريع البديهة، توىل ق�شاء طرابل�ض، له �شعر جيد.
م�ؤلفاته: خمت�شر االأغاين وخمت�شر العقد الفريد وخمت�شر تاريخ 

دم�شق لن يكمله.
ل�شان العرب، هو اأجل موؤلفاته.

        منهجه يف ل�شان العرب:
اتباع نظام القافية مع جتريـــد الكلمة من زوائدها ورد احلروف . )

اإىل اأ�شولها ورد احلروف املحذوفة.
العناية ب�شبط االألفاظ ؛ اإما بال�شكل واإما بذكر املوازن لها.. )
العناية بذكـــر املاأثور من كالم العرب واآيات مـــن القراآن الكرمي . 3

واحلديث ال�شريف وف�شيح ال�شعر.
عنايته بقواعد النحو وال�شرف عناية دقيقة.. 4

املاآخذ على ل�شان العرب 
ات�شاع مواده يوؤدي اإىل اإرهاق املطلع على معاين الكلمة املرادة.. )
تكرار ال�شواهد ووقوع اال�شطراب فيه.. )
عدم ا�شتماله على كثري من ال�شيغ واملعاين.. 3

القام��س املحيط
للعالمة ال�شيخ جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز اآبادي.

معنـــى القامو�ض : البحر، ومبعنى اأدق : عمق البحر اأو البحر العميق 
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، وملـــا ظهر هذا املعجم )القامو�ض املحيط( �شـــارت كلمة ) القامو�ض ( 
مرادفة لكلمة : معجم.

طريقة هذا املعجم : 
لقد نظم ال�شاعر طريقة املعجم يف هذين البيتني :

ل��ل��ف��ظ��ة  ك�������س���ف���اً  ال���ق���ام���و����ص  يف  رم������ت  اإذا 
ف������اآخ������ره������ا ل�����ل�����ب�����اب، وال��������ب��������دء ل���ل���ف�������س���ل  

واأخ�������ره�������ا   ب������دئ������ه������ا   يف   ت����ع����ت����ر  وال  
م��������زي��������داً ول������ك������ن اع������ت������ب������ارك ب�����االأ������س�����ل  

 ذكر الباب والف�شـــل اأي : باب االآخر، ف�شـــل االأول فهو من مدر�شة 
القافيـــة، ثم ذكر جتريـــد الكلمة من زوائدها واالقت�شـــار على االأ�شـــل 

املجرد 
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تدريبات

ما تعريف املعجم لغة وا�شطالحًا؟ . )

ما وظائف املعجم، وما �شروطه؟ . )

ما مراحل ترتيب املعجم؟ . 3

 تكلم بالتف�شيل عن منهج اجلوهري يف معجمه ال�شحاح.. 4

ما املاآخذ التي وجهت اإىل معجم ل�شان العرب ؟ . 5

ا�شتخرج الكلمات االآتية من القامو�ض املحيط مع بيان الطريقة : . 6
تبايع -  يد – ا�شتقام

اكتب مو�شوعًا تو�شح فيه معنى القافية، وخمرتع هذه الطريقة، . 7
وتطبيقًا عليها.
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معاجم األلف بائي 

عرفت اأ�شماء معاجم القافية وهي :
ال�شحاح، والل�شان والقام��س املحيط.

    والفئة الثانية التي تتعرف اإليها االآن  :هي املعاجم التي تاأخذ بباب 
احلرف االأول  فالثاين ثم الثالث.

      مـــن هـــذه املعاجم امل�شـــباح املنـــري للفيومي، وخمتار ال�شـــحاح 
للفخر الرازي واملعجم الو�شـــيط اإعداد جممع اللغة العربية يف القاهرة، 

واملنجد....     

امل�شباح املنري

  جاء يف املقدمة:
  قـــال ال�شـــيخ االإمام العالمة اأبـــو العبا�ض اأحمد بـــن حممد بن علي 

الفيومي املقري رحمه اهلل اآمني :

   احلمد هلل رب العاملني و�شالته و�شالمه على �شيدنا حممد اأ�شرف 
املر�شلني وخامت النبيني وعلى اآله و�شحبه اأجمعني و بعد:

فـــاإين كنت جمعـــت كتابًا يف غريب �شـــرح الوجيز واأو�شـــعت فيه من 
ت�شاريف الكلمة واأ�شفت اإليه زيادات..وغري ذلك مما تدعو اإليه حاجة 
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االأديب املاهر، وق�شـــمت كل حرف منه باعتبار اللفظ اإىل اأ�شماء منوعة 
اإىل مك�شور االأول وم�شموم االأول ومفتوح االأول.

 واإىل اأفعال بح�شب اأوزانها فحاز من ال�شبط االأ�شل الويف، فجر اإىل 
ملل ينطوي على خلل فاأحببت اخت�شـــاره لي�شهل تناوله وقيدت ما يحتاج 
اإىل تقييده باألفاظ م�شـــهورة البناء فقلت مثل فل�ض وفلو�ض وقفل واأقفال 

وحمل واأحمال ونحو ذلك.

 ويف االأفعال مثل �شرب ي�شرب اأو من باب قتل و�شبه ذلك..
  اإمنـــا األتزم يف الرتتيب االأول والثاين واأذكر الكلمة يف �شـــدر الباب 

مثل اإ�شطبل.
 و�شميته بامل�شباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري. 
        واهلل تعاىل اأ�شاأل اأن ينفع به اإنه خري ماأمول.

منهجه:
جتريد الكلمة من الزوائد مراعيًا االأ�شول.. )
رد احلروف املنقلبة اإىل اأ�شلها.. )
رد احلروف املحذوفة كما يف اأب . 3
اتبـــع ترتيب املواد ح�شـــب ترتيب احلـــرف االأمل ثـــم الثاين وفق . 4

الرتتيب الهجائي للحروف العربية فكلمة ) ب�شرة ( تبداأ بحرف 
الباء ثم ال�شاد ثم الراء.
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اهتم ب�شبط الكلمات وال �شيما بذكر االألفاظ امل�شهورة مثل كلمة  . 5
ب�شرة : وزن : مترة.

اهتم بذكر امل�شادر مثل : كتب. م�شدرها : الكتابة.. 6
اإذا كان ثاين الكلمة األفًا جمهولة االأ�شل جعله واوًا كما يف : �شاح . 7

وعاج.

مميزات هذا املعجم:
اتقاء الت�شحيف والتحريف بالعناية بال�شبط.. )
االهتمام بالنواحي النحوية وال�شرفية.. )
اإيراده اأ�شماء من نقل عنهم.. 3
�شرعة الرجوع اإليه والوقوف على املراد.. 4

املاآخذ عليه:
املبالغة يف االخت�شار . )
مل يعتمد على ال�شواهد من القراآن وال�شنة وال�شعر واالأمثال.. )
عدم اال�شتق�شاء يف ذكر املواد اللغوية.. 3

خمتار ال�شحاح
لل�شيخ الإمام

حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر الرازي
يذكـــر يف املقدمة �شـــبب تالف هذا املعجم، وهو خمت�شـــر ل�شـــحاح 

اجلوهري، يقول الفخر الرازي:
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قال العبد املفتقر اإىل رحمة ربه ومغفرته حممد بن اأبي بكر بن عبد 
القادر الرازي رحمه اهلل تعاىل :

   هـــذا خمت�شـــر يف علـــم اللغة جمعته مـــن كتاب ال�شـــحاح لالإمام 
العامل العالمة اأبي ن�شر اإ�شماعيل بن حماد اجلوهري رحمه اهلل تعاىل، 
ملا راأيته اأح�شـــن اأ�شـــول اللغـــة ترتيبًا، واأوفرهـــا تهذيبًا واأ�شـــهلها تناواًل 
واأكرثها تداواًل و�شـــميته ) خمتار ال�شـــحاح ( واقت�شرت فيه على ما ال 
بد لكل عامل فقيه اأو حافظ اأو حمدث اأو اأديب من معرفته وحفظه لكرثة 
ا�شـــتعماله وجريانه على االأل�شـــن مما هو االأهم فاالأهم خ�شو�شًا األفاظ 

القراآن العزيز واالأحاديث النبوية.

    واجتنبـــت فيـــه عوي�ض اللغة وغريبها طلبًا لالخت�شـــار وت�شـــهياًل  
للحفظ  و�شممت اإليه فوائد كثرية من تهذيب االأزهري وغريه من اأ�شول 
اللغـــة املوثوق بهـــا ومما فتح اهلل تعاىل به علي، فكل مو�شـــع مكتوب فيه 
)قلت( فاإنه من الفوائد التي زدتها على االأ�شل وكل ما اأهمله اجلوهري 
من اأوزان م�شادر االأفعال الثالثية التي ذكر اأفعالها ومن اأوزان االأفعال 
الثالثيـــة التي ذكر م�شـــادرها فـــاإين ذكرته ؛ اإما بالن�ـــض على حركاته 
اأو برده اإىل واحد من املوازين الع�شـــرين التي اأذكرها االآن اإن �شـــاء اهلل 

تعاىل... 
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منوذج من هذا املعجم : الرب 
  يفك االإدغام فت�شبح : برر.
باب الباء ثم الراء ثم الراء :

برر : الربرِرِ : �شـــد العقـــوق وكذا املربة.تقول: بِررت والدي بالك�شـــر. 
اأَبـــره ِبـــرًا فاأنا َبرٌّ به  وبار به  وجمع الرَب اأبـــرار وجمع البار، بررة وفالن 

يرَب خالقه اأي : يطيعه.

واالأم بـــرة بولدها وبر يف ميينه : �شـــدق ويف املثل : ال يعرف هرًا من 
ِبر. اأي: ال يعرف من يكرهه ممن يربه 

ية ال�شـــحراء، واجلمع الـــرباري والرببرة   والرَب �شـــد البحـــر والربرِّ
�شوت وكالم يف غ�شب تقول منه بربر فهو بربار. وبربر جيل من النا�ض 
وهـــم الربابرة والهاء للعجمة اأو الن�شـــب، واإن �شـــئت حذفتها والرُب جمع 

ُبرة، من القمح واأبرَّ اهلل حجه اأي : قبله واأبر الرجل على اأ�شحابه : 
  اأي : عالهم. 

املعجم ال��شيط
قام باإعداد هذا املعجم اأع�شـــاء من جممع اللغـــة العربية بالقاهرة 
وهـــم : اإبراهيم م�شـــطفى واأحمد ح�شـــن الزيـــات وحامد عبـــد القادر 

وحممد علي النجار.
اأ�شرف على طباعته : عبد ال�شالم هارون. رحم اهلل اجلميع.
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هدف املعجم الو�شيط
�شـــالمة اللغة وتي�شـــريها على الناطقني بها، وا�شتيعاب ما ا�شتحدث 

من كلمات ودالالت.
نهج هذا املعجم:

جتريد الكلمة من الزوائد . )
اإرجاع احلرف املقلوب اإىل اأ�شله . )
اإرجاع املحذوف اإىل مو�شعه . 3
تقدمي:  االأفعال على االأ�شماء . 4

واملجرد على املزيد 
واحل�شي على املعنوي 

واحلقيقي على املجازي 
والفعل الالزم على املتعدي 

كل هذا يف داخل املادة الواحدة 

اتبـــاع  نظام الرتتيـــب االألف بائـــي الهجائي، كما و�شـــعت رموز . 5
لتي�شري البحث، منها :

ب )مج( االألفـــاظ التي  اأقرها  )ج( للجمـــع )مو ( مولـــد )مع( معرَّ
جممع اللغة.

عني بتعزيز ال�شرح مباأثور القراآن وال�شنة وال�شعر   .6
وت�شرتك جميع املعاجم مبا يلي :
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)- يف جتريد اللفظة من حروف الزيادة اإن ات�شل بها �شيء من تلك 
احلروف.

  حروف الزيادة يجمعها البيت ال�شعري التايل))(:
هويت ال�شمان ف�شيبنني   وما كنت ِقدمًا هويت ال�شمانا 

ويجمع هذه احلروف لفظة ) �شاألتمونيها (اأو :) اليوم تن�شاه(.
)- وت�شرتك املعاجم كلها يف رد االألف اإىل اأ�شلها ؛ فاالألف اإما منقلبة 

عن الياء مثل : بنى ترد اإىل بني.
 اأو ترد اإىل الواو مثل : دعا ت�شبح : دَعَو.

 ونعرف اأ�شل احلرف برد الفعل اإىل م�شارعه :
 بنى : يبني – دعا : يدعو.

3- واإذا كان يف الفعـــل حرف حمذوف نرده كما يف الفعل ارم، االأمر 
من رمى فنقول :

ارم : ما�شيها : رمى يرمي، رمَي.

4- واإذا كان الفعل م�شددًا نفك االإدغام 
 مثل : �شدَّ ت�شبح : �شدد.

5- واإذا كان اال�شم ناق�شًا نرد احلرف املحذوف كما يف اأخ نرد الواو 
املحذوفة، ونعرف احلرف املحذوف من اال�شم بالتثنية، اأخ : اأَخوان.

 ع�شا : ع�شوان.
الت�شريف امللوكي البن جني، علق عليه اأحمد اخلاين باال�شرتاك.  )((
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 تدريبات

ملاذا األف الفخر الرازي معجمه؟ . )

ما طريقة خمتار ال�شحاح يف ا�شتخراج معنى الكلمة؟ . )

ما خطة املعجم الو�شيط؟ . 3

عدد ميزات امل�شباح املنري، واذكر املاآخذ عليه. . 4

بني طريقة ا�شـــتخراج الكلمات االآتية : مـــرة من القامو�ض املحيط . 5
ومرة من املعجم الو�شيط :

               قام – يد – ا�شتفهم 

كلمة ) قال ( ا�شتخرج معناها . 6
من ) القول ( مرة 

ومن ) القيلولة ( مرة.من خمتار ال�شحاح. ومن ل�شان العرب.  

اكتب بحثًا يف املعاجم، مو�شـــحًا نقاط االتفاق واالختالف بني نوع. 7
يهما.                               
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ضوابط اإلمالء
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الهمزة

اأوًل : 
الهمزة يف اأول الكلمة ؛

همزة الو�شل، وهمزة لقطع 
الهمزة املتو�شطة.

الهمزة املتطرفة ) يف اآخر الكلمة(

ثانيًا :   
االألف اللينة املتطرفة 

ثالثًا : 
الالم ال�شم�شية والالم القمرية 

رابعًا : 
الهاء والتاء املربوطة والتاء املفتوحة.
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كتابة األلف والهمزة

اأوًل : الهمزة يف اأول الكلمة  
لقد عرفت قدرًا كافيًا من املعرفة النظرية،

واالآن اإىل التطبيـــق العملـــي يف الكتابة، وهو ثمـــرة املعرفة النظرية، 
ونبداأ بالهمزة. وهي اأنواع ثالثة.

)- الهمزة يف اأول الكلمة 
)- الهمزة يف و�شط الكلمة.

ج-الهمزة املتطرفة )يف اآخر الكلمة).
ولنبداأ بالهمزة االأوىل.

الهمزة يف اأول الكلمة ن�عان : 
همزة الو�شل وهمزه القطع، وتر�شمان األفًا دائمًا 

1-همزه ال��شل ويقال لها : األف ال��شل.
تثبت هذه الهمزة يف اأول الكالم، وت�شقط مع و�شل الكالم، اأي : اأنها 

تلفظ اإذا بدئ النطق بها،
وال تلفظ اإذا جاءت يف �شياق الكالم، فهي تكتب وال تلفظ.

 وتكون هذه الهمزة يف اال�شم والفعل واحلرف.
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همزة ال��شل يف الأ�شماء :
م�شـــدر اخلما�شـــي وال�شدا�شـــي :مثل : ان�شراح ا�شـــتفهام واالأ�شماء 

التالية : 
ا�شم،ابن،ابنه،امروؤ،امراة،اثنان،اثنتان،ابنم ،امي اهلل ، امين اهلل . 

. اأما  واملثنى من هذه االأ�شـــماء مثل : ابنان اأو ما ين�شـــب مثل : ا�شميٌّ
اجلمع هذه االأ�شماء فهمزته قطع 

مثل: اأبناء.
همزة الو�شل يف االأفعال:

يف اأمر الفعل الثالثي مثل:اكتب،اقراأ...
ويف ما�شي الفعل اخلما�شي واأمره مثل:

اجتمع زيد مع الف�شالء.
اجتمع مع الف�شالء.

وما�شي الفعل ال�شدا�شي واأمره مثل:
ا�شتغفر. ا�شتغفر. 

وهمزه الو�شل يف احلروف هي )ال( التعريف فقط

همزة القطع :  -2
وهي التي تر�شم فوق االألف، فال حتذف ال لفظًا وال كتابة، مع ال�شم 

والفتح تر�شم يف اأعلى االألف. 
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اأما يف الك�شر فرت�شم حتت االألف مثل : اإبراهيم.
يف االأ�شـــماء : تر�شم  همزة القطع يف كل االأ�شماء،ما عدا التي تقدم 

ذكرها يف همزة الو�شل.

يف الأفعال:
يف ما�شي الفعل الثالثي املهموز مثل : اأخذ 

وامل�شدر منه مثل : اأْخُذ.
ويف ما�شي الفعل الرباعي مثل :اأجنَز 

واالأمر منه مثل :اأجنْز 
وامل�شدر مثل:االجناز 

ويف همـــزة الفعل امل�شـــارع للمتكلم اأو همزة املخرب عن نف�شـــه، فهي 
قطع يف كل االأحوال مثل : اأقراأُ، اأُح�شُن اأنطلُق،اأ�شتغفر.

وهمزة القطع يف احلروف جميعها عدا )ال( التعريف. 
الهمزة املتو�شطة

خليل :اأب�شط اأحوال الهمزة املتو�شطة يا نبيل ما يلي : 
1- اإن تك�ن الهمزة املت��شطة �شاكنة وما قبلها متحرك 

فرت�شم الهمزة يف هذه احلالة من جن�ض حركة احلرف 
الذي قبلها.

فالك�شرة ينا�شبها الياء نحو : ِذئب 
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وال�شمة ينا�شبها الواو نحو : ُلوؤلوؤ
والفتحة ينا�شبها االألف نحو : َراأ�ض 

اأن تك�ن الهمزة متحركة وما قبلها �شاكن،  -2
تر�شم الهمزة يف هذه احلالة ح�شب حركة الهمزة،

اإذا كانت مفتوحة تر�شـــم على األف، واإذا كانت م�شمومة تر�شم على 
الواو، واإذا كانت مك�شورة تر�شم على كر�شي 

مثل : م�شاألة. تفاوؤل. قائم. 
اأما اإذا كانت الهمزة م�شبوقة بحرف من حروف اللني اأو العلة )ا و ي 
( فتكتب على كر�شي بعد الياء مثل: بيئة،ومفردة بعد الواو مثل: مروءة، 

وبعد االألف مثل: كفاءة 

3- اأن تك�ن متحركة وما قبلها متحرك،
ويف هذه احلالة تر�شم الهمزة ح�شب حركة احلرف االأقوى 

وترتيب قوة احلركات :
الك�شرة مثل  : فئة.

ال�شمه مثل :  �شوؤال.
الفتحة مثل :  �شاأل.
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الهمزة المتطرفة

    تكتب الهمزة املتطرفة مبا ينا�شب حركة احلرف الذي قبلها :
)- تكتب على األف اإذا �شبقت بفتح مثل : قراأ.

)- تكتب على الواو اإذا �شبقت ب�شم مثل : امروؤ.

3- تكتب على ياء اإذا �شبقت بك�شر مثل : قارئ.

4- تكتب منفردة اإذا �شبقت ب�شكون مثل : نداء، جزء 

   تـــزاد األف التنوين اإذا مل ت�شـــبق الهمـــزة باألف مثل : بدءًا  وال تزاد 
هذه االألف اإذا �شبقت الهمزة باألف نحو : ابتداء  
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تدريب

على �شاطئ الذكريات
    ملا زار اأمري ال�شـــعراء اأحمد �شوقي اأندل�ض ال�شام مدينة حماة قيل 
له : اإن ن�شف اأهل هذه البلدة �شعراء وملا جتول يف مغانيها قال : عجبت 

للن�شف االآخر، ملاذا مل يكونوا �شعراء ؟.

من عا�شمة ال�شعر اإىل عا�شمة الثقافة :
    تلفـــت قلبـــي اإىل مغنى ثقايف، كما تتلفت االأطيـــار عند املغيب اإىل 
ماأواها، و�شـــكنت نف�شي يف ب�شـــاتني املكتبة الوطنية ومزارعها وتن�شمت 
عبق اأزهارها مرتمنًا على اأحلان بالبلها، ن�شـــيت نف�شي اأين اأنا، توهمت 

اأنني يف املكتبة الظاهرية يف دم�شق اإىل جوار جامع بني اأمية.

وتهادى على م�شـــرح نف�شـــي ذلك االأن�ض االأديب احلبيب يف اأحاديث 
ال�شمر ومبا هج ال�شمار، ويا طيب تلك املجال�ض واأدب تلك االأحاديث ((.

   يف تلك االأم�شـــيات، فئة حتب ال�شعر، واأخرى حتب النرث، والتفاوؤل 
على الوجوه، كان قائل ال�شـــعر اإذا اأن�شد يخاف اأن يخطئ يف الوزن، فهو 
يبـــداأ خائفًا، يقراأ بتوؤدة خوف اخلطـــاأ، وحتى يكون لكالمه اإيقاع حمبب 
يف االأ�شـــماع، واإذا اأخطاأ فال اأحد يجروؤ على اأن يفاجئه بالت�شـــحيح، بل 
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يرتك ذلك اإىل اأن ينتهي من االإلقاء، اأو يقال له: اأعد، في�شيع املعنى بني 
االإعجاب والت�شـــحيح       فيتنبه ال�شاعر اإىل خطئه وي�شوبه تلقائيًا بعد 

االإعادة ())(. 

ا�شتخرج من الن�ض ال�شـــابق الهمزات، وبني �شبب جميئها على هذا 
ال�شكل وفق اجلدول االآتي :

الكلمة                    نوع الهمزة                ال�شبب  

من كتاب: ال�شالونات االأدبية يف اململكة العربية ال�شعودية د. اأحمد اخلاين �ض 7).  )((
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ثانيًا : 
الألف اللينة  املتطرفة :

 ) الهمزة : هي التي تقبل احلركات ؛ فاإن ر�شمت على األف �شميت : 
االألف الياب�شة كاأعطى و�شاأل، 

وتقابلهـــا االألف اللينة، وهي التي ال تقبل احلـــركات كاألف قال ودعا 
ورمى())(

واالألف اللينة املتطرفة هي ؛ 
  اإما األف ممدودة، واإما األف مق�شورة 

االألف املمدودة 

م�ا�شعها ثالثة : 
يف االأ�شماء واالأفعال واحلروف.

يف الأ�شماء: 
-   يف الثالثي اإذا كان اأ�شل االألف واوًا مثل: ع�شا 

-  ما زاد على الثالثي و�شبقت األفه بياء مثل: خطايا
- بع�ض االأ�شماء كال�شمري : اأنا، وبع�ض االأ�شماء، ما مهما..

- االأ�شماء االأعجمية : فرن�شا 

 

جامع الدرو�ض العربية لل�شيخ م�شطفى الغالييني ج) ط9 �ض45)   )((
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  يف الأفعال : 
   يف الفعل الثالثي اإذا كانت األفه منقلبة عن واو مثل: ك�شا 

وما زاد على الثالثي مثل : ا�شتحيا 
يف احلـــروف: جميـــع احلروف التي تنتهـــي باألف ممـــدودة مثل: يا، 

هال...
عدا اأربعة حروف )اإىل، على، حتى، بلى(

 الألف املق�ش�رة : 
تكتب على �شكل الياء يف االأ�شماء واالأفعال واحلروف.

يف الأ�شماء:
• الثالثي منها اإذا كان اأ�شله ياء مثل: هدى 	
• مـــا زاد علـــى الثالثي مثل م�شت�شـــفى، اإال اإذا �شـــبقت بياء فتكتب 	

ممدودة مثل : بقايا 
• ي�شتثنى بع�ض االأ�شماء االأعجمية لالأعالم مثل: مو�شى 	
• بع�ض االأ�شماء املبنية مثل متى؟ 	
• العلم امل�شبوقة األفه بياء مثل: يحيى 	

وهذا الر�شم للتفريق بني يحيا الفعل واال�شم.

يف الأفعال :
الفعل الثالثي اإذا كانت األفه منقلبة عن ياء مثل:رمى  -
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ما زاد على الثالثي ومل ت�شبق األفه بياء مثل:التقى   -
احلروف االأربعة اإىل – على – حتى- بلى.

 ثالثًا :
  الالم ال�شم�شية والالم القمرية 

احلرف امل�شـــدد يكتب وال يلفظ وال�شـــم�ض علم علـــى هذه احلروف، 
واحلـــروف القمرية خالية من ال�شـــدة والقمر علم علـــى هذه احلروف، 

فهل تعدد احلروف ال�شم�شية؟ 

ن�شف احلروف الهجائية �شم�شي وهي:
ت  ث   د   ذ  ر ز �ض

�ض �ض �ض ط ظ ل ن 
واحلروف الباقية قمرية وهي :

اأ ب ج ح خ ع غ 
ف ق ك م هـ و ي  

رابعًا :
التاء املربوطة واملب�شوطة والهاء 

ما الفرق بني التاء والهاء ؟ 
اأعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم 
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     ) ما اأ�شـــابك من ح�شـــنة فمن اهلل وما اأ�شـــابك من �شـــيئة   فمن  
نف�شك ( الن�شاء :79

وهذه االآية :) فرجع مو�شى اإىل قومه غ�شبان اأ�شفا( االأعراف 50)
) ح�شنة ( منتهية بتاء مربوطة، اإذا وقفت عليها يف القراءة، نلفظها 

هاء ) ح�شنه( 
وكلمة ) قومه( فيها هاء، فما الفرق التاء املربوطة والهاء؟ 

نعرب :من ح�شنة.  
 من حرف جر. ح�شنة ا�شم جمرور بحرف اجلر وعامة جره الك�شرة 

الظاهرة على اآخره.
اإىل ق�مه :

اإىل، حرف جر. قومه قوم: ا�شـــم جمرور بحرف اجلر وعالمة جره 
الك�شرة الظاهرة على اآخره وهو م�شاف 

والهاء �شمري مت�شل يف حمل جر باالإ�شافة.
فالتاء املربوطة : تلحق اال�شم  املوؤنث، فهي عالمة تاأنيث، بينما الهاء 

�شمري اأي : اأنها كلمة ثانية.

  القاعدة :
التـــاء املربوطـــة تلحق بع�ـــض االأ�شـــماء لتكـــون عالمة علـــى تاأنيثها 
كخديجة، اأو �شـــفات املوؤنثة كمجتهدة، اأو تلحق بع�ض االأ�شـــماء للمبالغة 
مة للمتبحر يف العلم، اأو ياء الن�شـــب مثل: اإ�شـــالم : اإ�شـــالمية  مثل: عاّلً
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اإن�شان : اإن�شانية.

       التاء املب�شوطة اأو املفتوحة

     التـــاء املفتوحـــة تنطق تاًء يف كل االأحوال ؛ يف الو�شـــل والوقف وال 
تلفظ هاء. موا�شعها خم�شة :

اإذا كانت من اأ�شل الكلمة : اأبيات – اأ�شوات . )
يف نهاية جمع املوؤنث ال�شامل: طبيبات . )
اإذا ات�شلت بالفعل الدال على التاأنيث : فاأ�شارت اإليه.. 3
اإذا كانت تاء الفاعل املتحركة مثل: كتبُت – كتبَت – كتبِت.. 4
ويف بع�ض االأ�شماء : توت بريوت.. 5
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   تدريبات 

)- ا�شـــتخرج الكلمات امل�شتملة على االألف اللينة املتطرفة وبني �شبب 
كتابتها األفـــًا ممدودة اأو مق�شـــورة، والتاء املربوطة واملب�شـــوطة والالم 

ال�شم�شية والقمرية يف الن�ض التايل:

�شاأل معاوية عبد اهلل بن عبا�ض عن علي بن اأبي طالب فقال له: كان 
واهلل الـــذروة ؛ علم الهدى وبيت العـــال داعيًا الورى اإىل املحجة العظمى 

متم�شكًا بالعروة الوثقى.

)- ا�شـــتخرج الكلمـــات املهموزة من الن�ض االأتي وبني �شـــبب كتابتها 
على النحو الذي كتبت فيه :

ينبغي للمرء اأن يحرتم الكبري، واأن يعامله باحل�شـــنى واأن يتمثل اأمر 
رئي�شـــه ب�شفته مروؤو�شـــًا له، وال ي�شـــتهزئ باأ�شـــدقائه، واأن يتباعد عن 
اللوؤم، فاإذا ا�شت�شـــاء قلب االإن�شـــان �شـــار امراأ متنائيًا عن ال�شر، حمبًا 

للمروءة، معتادًا التوؤدة  بدءًا وانتهاًء.
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الجملة

الفعلية  و ال�شمية
وتركيب اجلملة و�شالمتها

متهيد 
     كانـــت اللغة العربية لغة االأمة ؛ فطرة و�شـــليقة ، يتكلم بها الكبري 

وال�شغري على حد �شواء بلغة ف�شيحة بليغة.
وكانت اللغة �شفهية قبل ع�شر التدوين.

    وملـــا جـــاء ن�شـــر اهلل والفتح، ودخـــل النا�ض يف ديـــن اهلل اأفواجًا، 
وانطلقت راية االإ�شالم اإىل العامل، لتخرج االإن�شان من عبادة العباد اإىل 
عبادة اهلل الواحد، احتاجت ال�شعوب يف البالد املفتوحة، اإىل تعلم اللغة 
العربية، الأنها لغة دينهم، ليتعبدوا اهلل بها يف �شـــالتهم، ولغة االأحاديث 

ال�شريفة واأحكام الدين.
ثم انت�شـــرت الكتابة و�شـــار لها مدار�ض اأدبية، كمدر�شـــة اجلاحظ، 

ومدر�شة ابن العميد...
على اأن الكتابة ال�شـــحيحة الف�شـــيحة البليغـــة، ال حتتاج اإىل تعمق، 
واإمنا حتتاج اإىل معرفة احلد االأدنى من ال�شـــحة وال�شالمة، يف �شياغة 

اجلملة �شياغة �شحيحة.
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     واجلملة موؤلفة من األفاظ، وهذا اأ�شا�ض تركيب اجلمل.  

واجلملة يف اأ�شل ن�شاأتها اأنواع ثالثة : 

1- جملة احلديث النف�شي :
      وهـــذا النـــوع ال يخ�شـــع لقاعدة البيان ، وال�شـــياغة والت�شل�شـــل 
والرتتيـــب، وقد يحتاج �شـــاحبه اإىل تدوينه، اإذا كان اإعـــدادًا خلطبة اأو 
ملو�شـــوع معني، ويف هذه احلال ال بد من االنتباه اإىل �شـــحة الكلمة ون�شق 

اجلملة وربطها مع ما قبلها وما بعدها. 

2- الفرع الثاين من اجلملة :
جملة احلديث ال�شفهي.

      فكثـــريًا مـــا ت�شـــمع اأن فالنًا من النا�ـــض، اإذا تكلـــم ياأخذ حديثه 
باالألبـــاب. ومعنى هـــذ ا، اأن لغته ذات تاأثري يف نفو�ض ال�شـــامعني، وذلك 
ملجموعة اأ�شـــباب منها :  طريقة االأداء  ودرجة ال�شـــوت، وفنية اللهجة، 
ولغة اجل�شد من االإ�شارة باليدين وحركة العينني والراأ�ض   وتوزيع النظر 
بني املوجودين ميينًا و�شمااًل... وانتقاء االألفاظ املعربة عن املعنى املوؤثر. 

3- اجلملة يف لغة الكتابة :
     وهذا هو مو�شوعنا، الذي نتعرف اإىل �شماته يف هذه ال�شفات.

النح� و�شيلة ل غاية :
اإذا راأيت دكتورًا خمت�شًا بتدري�ض النحو وي�شرف على طلبة الدرا�شات 
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العليا يف النحو، ويحا�شر يف مو�شوعات النحو، ويلحن يف النحو،  فماذا 
ا�شتفاد ؟ قال اإبراهيم بن خلف املهراين رحمه اهلل))( :

ال�����ن�����ح�����و ُي���������س����ل����ح م�������ن ل�����������س�����ان االأل������ك������ن 
ي����ل����ح����ن مل  اإذا  ت�������ك�������رم�������ه  وامل���������������������رء 

اأج���ل���ه�������������������ا ال�����ع�����ل�����وم  م�������ن  ط����ل����ب����ت  واإذا 
ف�����اأج�����ل�����ه�����ا ع������ن������دي م������ق������ي������ُم  االأل���������س���������ن

     وطبعًا اإذا ا�شتقام الل�شان ا�شتقام القلم، اإذا كان البيان �شحيحًا 
، جاءت الكتابة �شحيحة.

 وللجملة يف لغة الكتابة �شروط هي :
   اأ ـ �شحة اللغة و�شالمتها من اخلطاأ.

 فقـــد كان الوليد بن عبد امللك حلانًا، دخل عليه �شـــيخ وقد و�شـــعت 
املائدة، وملا �شـــمع ال�شـــيخ حلـــن الوليد غم�ـــض حليته - وكانـــت طويلة- 
يف املـــرق وقـــال : ذوقي، هذا جزاء جمال�شـــة االأنذال، ف�شـــحك املجل�ض 
وا�شـــتحيا الوليد، وكان الوليد هذا قد اأهمل اأبوه تاأديبه الأنه كان مدلاًل ؛ 
بكر اأبيه فلم ير�شـــله اإىل البادية ليتعلم الف�شاحة، ومل ياأمر بتاأديبه فلم  
يتعود ل�شـــانه اللغة الف�شيحة بل كان يلحن حتى يف القراآن الكرمي ، كان 

يخطب على املنرب فقراأ قوله تعاىل :

وين�شب هذان البيتان اإىل اأبي �شعيد الب�شري   )((
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))يـــا ليَتها كانت القا�شـــية (( قراأهـــا : )يا ليُتها ( وكان يف اأ�شـــل 
املنرب عمر بن عبد العزيز يرحمه اهلل، فقال : )عليك (.

   اإن �شـــحة الكلمـــة ) نحويًا ( اأ�شـــا�ض التعبري، وما اأكرث االأ�شـــاليب 
اجلمليـــة يف �شـــحافة اليوم حيث ي�شـــتعمل فيها اأنـــواع التطوير واالأخيلة 
الرباقة ال�شـــفافة امللونة الروؤى، ولكن ما اإن يعرث القارئ على كلمة خطاأ 
نحوية اأو لغوية اأو يف �شـــوء الرتكيب اأو االإمالء...�شقط الن�ض من عينك 

وفقد تاأثريه و�شقط �شاحبه.

) واملرء تكرمه اإذا مل يلحن (.

ب- اأن تك�ن م�افقة ملقت�شى احلال :
      وهذا مبداأ عزيز يف الكتابة وهو اأن تكون اجلملة خمت�شـــرة اإذا 
اقت�شـــى املوقف االخت�شـــار، واأن تكون مطولة اإذا اقت�شى املوقف البيان 

املطول وال�شرح الذي يزيل االإبهام ويخدم املعنى.

فالبالغة االإيجاز اإذا كان االإيجاز كافيًا، واالإيجاز عي اإذا مل يوؤد اإىل 
اإي�شال املعنى كاماًل.

جـ - اأن تك�ن اجلملة �شليمة الرتكيب :
   فقد تكون االألفاظ مفردة وا�شحة، ولكن ترتيبها دخله اخللل مثال 

ذلك اإذا قلت :
دخل مدير وطالب اجلامعة.
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 فال يجوز الف�شـــل بني متالزمني، وهنـــا املعطوف واملعطوف عليه ) 
مدير اجلامعة ( دخل بينهما عاطف فيجب اأن يتاأخر العطف اإىل ما بعد 

املعطوف عليه تقول : دخل مدير اجلامعة وطالبها

واأقدم اإليك هذه االألفاظ الف�شـــيحة ولكنها ملا ر�شـــفت بهذا الن�شق 
خرجت عن الف�شاحة. قال املتنبي. 

  ع�ض ابق ا�شم �شد جد قد مر انه  فه ت�شل.
 اقراأ هذا ال�شطر مع زمالئك، وا�شاألهم هل فهموا �شيئا؟

   ع�ض : حق احلياة والعي�ض 
   ابق : من البقاء 

   ا�شم : من ال�شمو 
   �شد : كن �شيدًا

   جد : كن جوادًا 
   قد : كن قائدًا 
   مر : كن اآمرًا 

   انه : كن ناهيًا 
   فه : كن خطيبًا متفوهًا 

   ت�شل : ت�شبح م�شوؤواًل

      ياأتي  ا�شـــطراب الكتابة وعدم و�شـــوحها من ا�شـــطراب املعنى 
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يف نف�ـــض كاتبهـــا، فيجب اأن تكون الفكرة يف ذهن الكاتب وا�شـــحة حتى 
تاأتي الكتابة وا�شـــحة مع اكتمال عدة البيان من �شـــحة اللغة و�شالمتها 

ومقوماتها.
        اجلملة اال�شمية واجلملة الفعلية.

 اجلملة ال�شمية :
      ركنـــا اجلملـــة :م�شـــند اإليه وم�شـــند. كقولك زيد كرمي. اأ�شـــندت 
الكالم اإىل زيد فهو م�شـــند اإليه، وكرمي م�شـــند. وهذه جملة ا�شمية الأنها 

بداأت با�شم.

واجلملة اال�شـــمية : تفيد ح�شول �شـــيء، كما يف املثال ال�شابق، حيث 
اأثبت الكالم لزيد، وانتهى املعنى الأن اخلرب مفرد.

اجلملة الفعلية : 
اأما اجلملة الفعلية : فمو�شـــوعة اأ�شاًل الإفادة احلدوث يف زمن معني 

فاإذا قلت :
 يجود زيد على الفقراء.

فالفعل هنا يفيد اال�شـــتمرار والتجدد، اإ�شافة اإىل الثبوت فاإن قلت : 
جاد زيد. فمعنى ذلك اأن زيدًا ح�شل منه اجلود  وال يدرى،هل ا�شتمرت 
معه �شـــفة اجلود اأم انقطعت، واإذا قال زيد : �شـــاأجود. فرمبا ي�شـــحك 
من ي�شـــمع زيدًا ي�شـــوف باجلود، الأنه يعلم اأن الت�شويف باجلود لي�ض من 

�شفات الكرام.
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الكتابة ال�شحيحة)1)
   ) لكي تكتب اجلملة القوية املوؤثرة يجب اأن تنتبه جيدا اإىل التفرقة 
بني لغـــة احلديث ولغة التفكري ولغة الكتابـــة، فلغة احلديث خمتزلة اإىل 
حـــد كبري، بحيث قد تكفـــي اجلملة الواحدة معنى تـــام، واأنها تلقائية ال 

يتوقف املتحدث عند �شياغتها والتاأنق يف تركيبها.

     وعندما يفكر االإن�شـــان مع نف�شـــه، فهو يفكـــر يف لغة، وتتميز هذه 
اللغـــة باأنها خمتزنة اإىل حد اأكرب وتت�شـــم بالعموميـــة، حيث يغلب عليها 
االإح�شـــا�ض اأكرث من الداللة املحددة لالألفاظ يف الذهن ب�شـــكل �شـــبابي 
غري وا�شـــح املعامل، وال تت�شح من حيث داللة االألفاظ وقواعد ال�شياغة 
النحوية والبالغية حتى يبداأ االإن�شـــان يف و�شعها على الورق، اأي حتولها 
من لغة تفكري اإىل لغة كتابة يف اأكمل �شورة للغة من حيث النطق و�شالمة 

االألفاظ و�شحة ال�شياغة.

     ولكن يبدو اأن الكثريين ال ينتبهون اإىل هذه الفروق اجلوهرية بني 
م�شـــتويات اللغة فهم ال ينتبهـــون اإىل حتويل لغة التفكري اإىل لغة الكتابة، 
بل يرتكون االألفاظ تتفق مبا�شـــرة مـــن الذهن اإىل القلم دون مرور بهذه 
العملية، وكالأنهم وهم يكتبون، ما زالوا يفكرون مع اأنف�شهم فتفقد قوتها 
وتاأثريها على القارئ ب�شـــبب �شوء �شـــياغة اجلمل الناقلة لهذه االأفكار، 
وبذلك يخرج مبو�شـــوع مهلهل فكرًا وركيك ال�شياغة، واملثل االآتي ميثل 

من كتاب التحرير العربي �ض80  )((
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النتيجة االأخرية اإىل حد كبري، هذا املثل ماأخوذ حرفيًا من مقال لطالب 
جامعي 

التنمية وعي امل�اطن 
    ) التنمية �شـــي جميل لكي ي�شل بالدولة يف م�شاف الدول الكربى 
ولكـــي ينمي حجاتهـــا ومتطلباتها ولكـــي تناف�ض الـــدول يف املنتجات من 
املالب�ـــض واأدوات واآالت اإنتاجيـــة واإىل غري ذلك، فنجد كل مواطن ي�شـــع 
اإىل اأن تكـــون تولته من م�شـــاف الدول الكربى لكـــي يفخر فيها ويباهي 
بها يف جنال التنمية ويتمنا كل مواطن اأن يكون اأخوانه من املواطنني اأن 

يكون واعني ومتفاهمني يف...؟ الدولة وتنميتها.

    يجب على املواطن ا�شتواعب اأوفهم ملاذا تعمل الدولة من من�شيات 
وم�شانع جلل املواطن وت�شعى كذلك من اأجله ولكي ينمي حجاته وكذلك 
لكـــي ال يعوذ اأو يحتاج ل�شـــي مـــن خارج الدولـــة اإال فهو موجـــو يف دولته 
وي�شتغني عن متطلبات االخر من الدولة جند اأنها م�شتغلة احتياج الدولة 
لها اأو لكي ت�شـــتفي لذتنا ؟ وجد التولة تبذل امل�شتحيل لكي تنمي املواطن 
تنمية ح�شـــنة وكذلك لي�شـــتفيد من املن�شيات وامل�شـــوعات والنجات من 

جميع االأ�شناف (.

     نكتفـــي بهـــذا القدر من مقال الطالـــب اجلامعي الذي يقرتب من 
التخرج وهو يعطينا مثااًل جيدًا لكيفية تدفق الكالم مبا�شرة من التفكري 



129

دراسات في فقه اللغة والكتابة السليمة

الداخلي اإىل �شـــن القلم وكاأنه ما زال يفكر مع نف�شه، فالكلمات ما زالت 
يف �شـــورتها ال�شـــبابية التي يرددها الكاتب لنف�شـــه بطريقته اخلا�شـــة 
وير�شـــمها على الورق بالكيفية نف�شها دون التزام بالر�شم املتعارف عليه 

بني م�شتخدمي اللغة. 

   اإذا راجعنا الن�س جند هذه الأخطاء الإمالئية التالية :
وعي             واملق�شود           ووعي 
�شي                                        �شيء 

حجاتها                                   حاجاتها 
ي�شع                                       ي�شعى
تولته                                      دولته 

يتمنا                                       يتمنى  
اأن يكون                                  اأن يكونوا

ا�شتواعب                                 ا�شتيعاب 
يعوذ                                       يعوز 

ت�شتفي                                     ن�شتغني 
لذتها                                       لذاتها 

التولة                                      الدولة   
امل�شوعات                               مل�شنوعات 
واملنجات                                 واملنتجات 
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موجو                                      موجود 
جلل                                        الأجل 

     هذا باالإ�شافة اإىل اأن الكاتب قد اأهمل متامًا همزة القطع  وهذه 
الأي طالب جامعي حت�شـــب عليه خطـــاأ اإمالئيًا، كما اأهمـــل نقطتي التاء 

املربوطة.

     ثم اإن الكاتب ال يلتزم بقواعد النحو، ففي اجلملة االأوىل ي�شتخدم 
حرف الن�شـــب )كي( دون اأن ي�شبقها فعل يكون �شببًا ملا بعدها، وكذلك 
ال يوافق بني املعطوفات، فيعطف النكرة )اأدوات( على املعرفة )املالب�ض 
( وال يجعـــل الفعل موافقًا للفاعل حني ياأتي بعده...اإخوانه من املواطنني 

اأن يكون..

    اأما االأخطاء االأ�شـــلوبية ؛ فال تكاد تخلو جملة منها، فهو ال يح�شـــن 
ا�شتخدام حروف اجلر يف موا�شعها ال�شليمة )ي�شل بالدولة يف م�شاف 

الدول( وال�شحيح:)ي�شل اإىل (

  واأخـــريًا تاأتي هذه العبارة االأخرية التي تثري احلرية يف فهمها )...
وي�شـــنفني عن متطلبات اخلرم الدولة جند اأنها م�شـــتغلة احتياج الدولة 
لها اأو لكي ي�شتفني لذتها وجند التولة تبذل امل�شتحيل لكي تنمي املواطن 
تنمية ح�شـــنة وكذلك لي�شـــتفيد من املن�شيات وامل�شـــوعات واملنجات من 
جميع االأ�شـــناف« فلو اأننا ا�شتطعنا ت�شحيح االأخطاء االإمالئية وتو�شلنا 
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اإىل معرفـــة االألفاظ املق�شـــودة لبقينـــا يف حرية الفهـــم املعني ومايريد 
قوله، ويبدو جليًا اأن الفكرة مل تكن وا�شحة يف فكره فنقلها كما هي على 
الورق دون تردد وال حماولة للتاأكد من معناها وميكن اأن نقي�ض على ذلك 

بقية اجلمل، واإمنا اكتفينا باملثال ال�شارخ منها(. 
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تدريبات 

اأوًل:
اإذا اأراد الكاتب اأن يعرب عن حياته فلي�ض �شرطًا اأن يكتب وفقًا لقاعدة 
نحويـــة فالنحـــو، والقواعد ممـــا ال يفيد الكاتب، اإمنا يفيـــد التالميذ يف 

املدر�شة. 
الكاتب اإذا متكن من التعبري عن نف�شـــه، فاإنه يكتب ما يفهم النا�ض 
عنـــه وال يهمـــه الغـــري، وال يعيبـــه اإذا كان البع�ض ينتقدونـــه، فقد كرثت 
امل�شـــاكل يف الكتابة فاالإمالء والنحو وهذه اأمور �شـــكلية اإذا ح�شـــر فكر 

وقلم الكاتب اكتفى كهذا الن�ض: 
مدينـــة ترتـــاح علـــى اأعتـــاب ال�شـــاحل، يدغـــدغ البحـــر قدميها   
يغ�شـــلهما �شـــباح م�شـــاء ب�شـــابونه اللوؤلوؤي جيئة وذهابًا ال يكل وال ميل 
 يف النهار امل�شـــم�ض وكاأن ال�شـــماء قد غ�شـــلتها باملاء احلار وال�شـــابون.
   ويف ال�شـــماء الزرقـــاء غيـــوم بي�شـــاء كاأنها بطات ت�شـــبح يف الف�شـــاء 
الالنهائـــي، ويف الليل ت�شـــمع الال معقـــول من الكالم الغام�ـــض، فجاأها 
الليـــل  كقطع الليل فاأودى بال�شـــالح والطالح، ك�شـــفينة نقر اأحد ركابها 
يف مو�شـــعه زاعمًا اأنه حر فيما ي�شـــنع، ومل ياأخذ باقي الركاب على يده 

فغرقوا. 
�شحح اخلطاأ يف الن�ض ال�شابق.   
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ثانيًا: 
بني اأنواع اجلملة يف الفقرة االأوىل اإىل. )

   ) ال�شابون (.

عدد �شروط اجلملة يف  لغة الكتابة. . )

كيـــف تكـــون الكتابـــة م�شـــطربة اإذا كان املعنى يف نف�ـــض الكاتب . 3
م�شطربًا؟ 

بني ماذا تفيد كل من اجلملة اال�شمية واجلملة الفعلية. . 4

اكتب مو�شـــوعًا اأو ق�شة اأو اأي نوع من اأنواع البيان وا�شتخدم فيه . 5
اجلمل اال�شمية.فقط

اكتب مو�شوعا م�شتخدمًا فيه اجلمل الفعلية فقط. . 6

اكتب مو�شوعًا ا�شتخدم فيه اأنواع اجلمل.. 7
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الفقرة، وعالمات الترقيم 

     الفقرة : هي  اجلزء من الن�ض، تتاألف من عدة جمل تتناول فكرة 
واحدة رئي�شية، ورمبا ت�شتمل على عدة اأفكار جزئية. 

     ولنتعرف اإىل �شفات الفقرة املمتازة.
ال�شكل اخلارجي للفقرة :

   مباذا تتميز الفقرة؟ 
   تتميز الفقرة ب�شكل خارجي متعارف عليه، اإذ تبداأ برتك فراغ من 

اأول ال�شطر مبقدار �شنتمرت تقريبًا وتنتهي يف اآخرها بنقطة. 
ط�ل الفقرة: 

  ولي�ـــض هناك مقيا�ض حمـــدد لطول الفقرة، فالفقـــرة تتناول فكرة 
رئي�شـــية، واحدة، ويعتمـــد طول الفقرة علـــى طبيعة فكرتهـــا؛ اإذا كانت 
الفكـــرة ب�شـــيطة فاإن الفقـــرة متيل اإىل الق�شـــر، اأما اإذا كانـــت الفكرة 
معقدة وحتتاج اإىل قدر كبري من العر�ض واملناق�شة فاإن الفقرة متيل اإىل 

الطول. 
واالعتدال مطلوب يف احلالني. 

يف الكتابات ال�شحفية حيث تكون االأعمدة �شيقة واللغة موجزة،   
فاإن الفقرة متيل اإىل الق�شر. 
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اأما يف الكتب واملقاالت، فاإن �شـــحيفة الكتاب اأو املجلة اأرحب من   
عمود ال�شحيفة، لذلك متيل الفقرة اإىل الطول ن�شبيًا، 

     ويف كلتا احلالتني ال تتجاوز الفقرة مئة كلمة.

عنا�شر الفقرة ثالثة هي :   
1. اأن تك�ن الفقرة حمددة: 

هدف الفقرة اأ�شا�شـــًا هو التعبري عن فكرة رئي�شـــية واحدة. ومن   
اخلطاأ ح�شو الفقرة بعدد من االأفكار الرئي�شية، اإذ ينتج عن ذلك ت�شتت 

يف املو�شوع 

2. اأن تك�ن الفقرة مرتابطة: 
اأي اأن يكـــون لها وحدة فكرية، ولهذا يجب اأن تكون كل لفظة وكل   
جملة يف الفقرة مت�شـــلة يف معناها بفكرتها االأ�شا�شية ات�شاال مبا�شرًا، 
الأن اال�شـــتطراد اأو اخلروج على الفكرة االأ�شا�شـــية ي�شـــرف القارئ عن 

متابعة اأفكار الكاتب اجلزئية. 

3. اأن تك�ن الفقرة ذات اأ�شل�ب �شل�س 
كهذه الفقرة: 

     )جاء حممد × و�شـــيم الطلعة، لي�ض بالطويل وال بالق�شـــري، اإىل 
الطول اأقرب، �شخم الراأ�ض وهذه �شفة حمببة يف الرجال، ذا �شعر �شديد 
�شـــواده، مب�شوط اجلبني، فوقه حاجبني �شابغني مت�شلني، وا�شع العينني 
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اأهداب طوال، م�شتوي االأنف دقيقه، مفلَّج االأ�شنان، عظيم اللحية طويل 
العنق جميله، عري�ض ال�شدر، رحب الراحتني، اأزهر اللون«. 

ومن ميزات اأ�شلوب الفقرة االنتقال من التخ�شي�ض اإىل التعميم،   
واأحيانًا االنتقال من التعميم اإىل التخ�شي�ض ح�شب مقت�شى احلال. 

وال بد من ا�شتعمال اأ�شاليب اخلرب مع االإن�شاء، وال�شوؤال واجلواب،   
والنداء والتعجب... 
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عالمات الترقيم 

   اإذا راأيت ن�شـــًا لي�ض فيه عالمات الرتقيم، �شاع املعنى  فال يعرف 
انتهـــاء الفقرة، من موا�شـــع اال�شـــتفهام، من التعجب، ويف ذلك �شـــياع 

املعنى، فجمال اللغة يف عالمات الرتقيم.
ولنتعرف اإىل بع�ض هذه العالمات.   

  الفا�شـــلة تو�شع يف املوا�شـــع االآتية ويقف عندها القارئ يف القراءة 
وقفة خفيفة: 

1. بني اجلمل التي تكمل معنى واحدًا مثال ذلك. 
قـــال ر�شـــول اهلل × : )اآية املنافق ثالث: اإذا حـــدث كذب، واإذا وعد 

اأخلف، واإذا ائتمن خان( 

2. بني اأن�اع ال�شيء واأق�شامه، وبدًل من واو العطف: 
اأق�شام الكلمة: ا�شم، فعل، حرف 

الفا�شلة املنقوطة: وتدل على وقف متو�شط يف الكالم  ؛  
). تو�شع بني جملتني تكون الثانية �شببًا يف االأوىل 

مثـــال: قال اأمـــري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�شـــي اهلل عنه، تعلموا 
العربية ؛ فاإنها تثبت العقل وتزيد يف املروءة 
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. النقطة: تو�شع يف نهاية اجلملة التي مت معناها 
مثال: اإن من البيان ل�شحراأ. 

: النقطتان تو�شعان بعد القول وما يف معناه
 قال تعاىل : » واتقوا يومًا ترجعون فيه اإىل اهلل«  �شورة البقرة االآية: 8)) 

؟ عالمة اال�شـــتفهام : تو�شـــع بعد اجلملة اال�شـــتفهامية �شواء اأكانت 
اأداة اال�شتفهام مذكورة يف اجلملة اأو حمذوفة. 

قال ر�شـــول اهلل × : )اأتـــدرون ما الغيبة؟ ذكرك اأخـــاك مبا يكره(. 
اأداة اال�شتفهام مذكورة. 

تنظر اإىل اأعلى واأنت يف ال�شالة ؟ اأداة اال�شتفهام حمذوفة 

وهاتان عالمتا اإنكار وتعجب معًا مثل:  ؟!  

اأتنكر ف�شل والديك عليك؟! 
النقـــط، اأو عالمة احلذف: تو�شـــع يف الكالم للداللة على    ...

حذف ما ي�شتغنى عنه. 
! عالمة التعجب : نحو: ما اأعظم ال�شادق!  

ما اأخ�ض الكذوب! نعم ال�شديق االأمني! 
رطة املفردة: لها ا�شتعماالت عديدة منها:  ال�شَّ   -

). تو�شع بعد العدد رقمًا اأو لفظًا 

مثال: اأواًل: -.... ثانيًا: -...... ثالثًا:....... 
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). تو�شع يف احلوار تنوب عن تكرار االأ�شماء مثال: 

قال طالب ل�شديقه: 
من اأنت؟   -

اأنا طالب يف الكلية.   -
وكيف �شري الدرا�شة؟   -

ممتاز   -
-  ال�شـــرطتان يف اجلملة االعرتا�شـــية بني املتالزمـــني مثال: اأنت - 

رعاك اهلل - �شادق. 

))... (( عالمة التن�شـــي�ض اأو القو�شـــان املزدوجان: يو�شع بينهما 
الكالم املقتب�ض مثال:

قـــال ر�شـــول اهلل × )) ال يوؤمـــن اأحدكـــم حتى يحب الأخيـــه ما يحب 
لنف�شه((. 

يلزم عالمة التن�شي�ض يف املوا�شع االآتية: ))(
اأ- عنـــد اقتبا�ض ن�شـــل بلفظه، لي�ـــض من كالم الكاتـــب، حتى مييز 

القارئ بني كالم الكاتب وكالم غريه: مثال 
اعرتف العلماء والفال�شفة واملوؤرخون يف العامل كله بف�شل العرب   
على احل�شـــارة االأوربية، وينّوه جو�شتاف لوبون بهذه احلقيقة يف و�شوح 

حيث يقول: 
))(  من كتاب التحرير العربي �ض 58).. 
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)) كانـــت كتـــب العـــرب املرجع الوحيـــد لعلـــوم الطبيعـــة والكيمياء 
والفلك يف اأوربا مدة تزيد على خم�شـــة قرون.اأما كتب الطب ذاتها فقد 
ظلت املرجع االأ�شا�شـــي والرئي�شي خم�شـــة قرون. وقد خ�ش�شت جامعة 
بري�شتون اأكرب جناح يف اأجمل بناء لعر�ض ماآثر الطبيب العربي اأبي بكر 

الرازي(( 

التعليق: 
 مل نعد يف �شك االآن، بعد و�شع عالمة التن�شي�ض حول بداية االقتبا�ض 
ونهايته، واأنه بن�ض كلمات العامل الفرن�شـــي، ولي�ض منقواًل باملعنى الذي 

فهمه الكاتب. 

ب- عند ذكر عناوين اأو كتب اأو مقالت اأو اأبحاث: 
مثال: 

   يوؤكد �شرتاو�ض يف بحوثه ))ا�شطراب التعليم عند الطفل امل�شاب 
يف خمـــه((  وجـــود معوقـــات االإدراك احل�شـــي واللغة والفهم وال�شـــلوك 

ال�شوي... 

التعليق: 
ال �شك اأن القارئ يجد ا�شطرابًا يف هذه العبارة وال ي�شتطيع ا�شتيعاب 
ما يريده الكاتب، اأما وقد اأ�شبحت العبارة وا�شحة وقابلة للفهم ال�شحيح 
بعد و�شـــع عالمة التن�شـــي�ض فقد دلتا على اأن هذه البحوث قد ن�شرها 
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�شـــرتاو�ض بعنوان ))ا�شـــطراب التعليم عند الطفل امل�شاب يف خمه(( 
واأنه يوؤكد وجود معوقات يف االإدراك. 

ج - عند احلديث عن لفظة ومناق�شة معانيها وا�شتخداماتها، ولي�ض 
يف �شياق الكلمة: 

مثال : 
انتهـــت هـــذه الدرا�شـــة اإىل اأن )) اإْن (( وردت يف القراآن الكرمي   
اأكرث مما وردت )) اإذا (( وذلك ما يفهم من قول االأقدمني: اإْن ))اإذا(( 

تقع �شرطَاً يف االأ�شياء املحققة الوقوع ولذا وردت �شروط القراآن بها. 

التعليق: 
لعل القارئ ي�شـــعر عند قراءة هذه العبارة الأول مرة، وجود خطاأ   
يف التعبري حيث مل نعتد قراءة اأن اإن اإذا، ثم ماذا يق�شد الكاتب بقوله: 

اأكرث مما وردت اإذا ؟. 
وقد يتبـــني القارئ بعد تاأمل وقراءة ثانية اأن الكاتب اإمنا يتحدث   
عن ))اإن (( و )) اإذا (( ال�شـــرطيتني، ولذا وجب و�شـــعهما بني هاتني 

العالمتني منعًا للب�ض. 
         عالمة احل�شر: 

وهي قو�شان هالالن )   ( واأحيانًا معقوفان ]    [.  
فاأما القو�شـــان الهالالن فلها ا�شـــتخدامات عدة يو�شع بينهما كل   
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عبارة يراد ح�شـــرها، اأو حتديد معنى عام �شـــابق عليها، اأو �شرح ملعنى 
غام�ض، اأو متثيل ملجمل، اأو اإ�شـــارة اإىل مو�شـــع يف و�شـــط الكالم ولفت 
النظر اإليه، اأو عبارة يراد االحرتا�ض لها، اأو اإ�شـــافات اأو �شـــقٍط يف ن�ض 

يحقق، واإليك تف�شيل هذا كله: 

اأ- ح�شر معنى عام �شابق عليها اأو حتديده: 
مثال: 

رمبا يتبادر اإىل الذهن يف تعريف )) �شـــابري(( للغة باأنها نربات   
�شوتية )ت�شدرها اأع�شاء النطق(. اأي اأن هناك اأع�شاء خلقت بطبيعتها 

للنطق. 

التعليق: 
هكذا �شـــاعد القو�شـــان على حتديـــد اأهمية كل لفظـــة يف العبارة   
واأنها لي�شـــت مت�شـــاوية يف التاأكيد، اإذ قد يجد الكاتب عمومية يف عبارة 
)) نربات �شـــوتية(( فهي تنطبق على كل �شـــوت ي�شدره االإن�شان بيديه 

اأو اأنفه مثاًل، ولذلك يح�شن اأن ي�شيف حتديدًا للمق�شود منها. 

ولكنـــه ال يريد اأن يجعـــل هذه العبـــارة الزائدة جزءًا اأ�شا�شـــًا يف   
�شـــياغة الفكـــرة وت�شل�شـــلها، بـــل يريد ح�شـــر انتباه القـــارئ يف طبيعة 

النربات ال�شوتية واأنها غري غريزية بل مكت�شبة. 
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ب- �شرح معنى غام�س �شابق عليها: 
ومثاله: 

»... ولكن حدث يف القرن الرابع امليالدي، اأن حقق اليونانيون وحدة 
لغوية، اختاروا لها اأف�شح اللغات، وهي لغة اأيونا )ال�شاحل الغربي الآ�شيا 

ال�شغرى( ولغة اأتيكا )اأثينا و�شواحيها( ». 

التعليق: 
لعـــل الكاتب توقـــف عند كلمتي »اأيونـــا« و« اأتيكا« و�شـــعر اأن بع�ض   
القراء قد ال يعرفون ماذا تعنيان. ولذلك ف�شـــل اأن ي�شرح لهم املق�شود 
بهاتني الكلمتني فو�شـــعهما بني قو�شني ليميز بني اجلزء االأ�شا�شي وغري 

االأ�شا�شي من اأجزاء العبارة. 

جـ - متثيل ملجمل �شابق عليها، وقد ين�شحب ذلك على اجلملة املعرت�شة اأي�شًا. 
مثال :

من املميـــزات العامة للغات ال�شـــامية ) العربيـــة والعربية مثاًل(   
وجود اجلملة اال�شمية، اأي التي تقوم على مبتداأ وخرب دون رابطة لفظية 
بينهمـــا، من فعل م�شـــاعد اأو غـــريه، كما هي احلـــال يف جمموعة اللغات 

الهندية االأوربية ) الفار�شية واالأملانية مثاًل (. 

التعليق: 
جند الكاتب هنا �شعر باأنه قد يكون هناك عدد من القراء ال يعرفون 
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املق�شود باللغات ال�شامية اأو اللغات الهندية االأوربية. فوجد من االأف�شل 
اإعطاء اأمثلة لكل من املجموعتني اللغويتني حتى تت�شـــح الفكرة اأمامهم، 
ولكنه مل يق�شد اأن تكون هذه االأمثلة على قدم امل�شاواة مع اأجزاء الفكرة 

االأ�شا�شية فو�شعها بني قو�شني. 

د- الإ�شارة اإىل مرجع يف و�شط الكالم ولفت النظر اإليه: 
مثال: 

�شـــبق اأن حتدثنا عن مقومات الفقرة ال�شـــليمة ) ارجع اإىل الف�شـــل 
الرابع من هذا الكتاب(. 

التعليق: 
االإ�شـــارة هنـــا اإىل الف�شـــل الرابـــع من هـــذا الكتاب ي�شـــرح الفقرة 
ال�شـــليمة ومقوماتها، لذا و�شعت هذه اجلملة بني قو�شني ليعرف القارئ 

مكان ذلك احلديث من هذا الكتاب. 

هـ- العبارة التي يراد الحرتا�س لها. 
ول�����������������س��������ُت ب�������خ�������اب�������ئ اأب����������������������داً ط������ع������ام������اً

ط������ع������ام  غ�����������د  ل�������ك�������ل   ( غ�����������د  )ح���������������������ذار 

التعليق : 
ال�شـــاعر هنا يريد االحرتا�ض بعبـــارة )حذار غد( فهو ال يريد اأن   
يدخـــر طعامًا خوفًا ملا ياأتي بـــه الغد، اإمنا هو يريـــد اأن يعي�ض يومه، اأما 
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غده، فاأمره اإىل اهلل. 

قط        واأما املعقوفان ]    [ في�شـــتخدمان الحتواء االإ�شـــافات وال�شَّ
يف ن�ض يحقق. وهنا ي�شـــتخدم القو�شـــان املعقوفان، كما تقت�شـــي بذلك 

ا�شطالحات اللغة العربية يف متييز االإ�شافات(. 
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تدريب )1( )1(

      يف ع�شـــر ال�شناعة ا�شتجدت مفهومات واندثرت اأخرى وتغريت 
اأو�شـــاع بقيام املخرتعات فتغري نظام االإن�شـــان يف الغـــرب كان يغفو مع 
الطبيعة  وي�شـــتيقظ مع تنف�ض ال�شـــبح وتبلج ال�شـــياء وي�شتقبل ال�شم�ض 
علـــى غناء البالبل وبنات الهديل وزقزقة الع�شـــافري يف مهرجان الكون 
البا�شـــم والفرا�ض يتاأنـــق باأجنحته املخملية متنعمُا بـــدفء خيوط النور 
ذلـــك الدفء اللذيذ بعـــد برد ال�شـــَحر والنحل يزهى بجناحيـــه كاألوان 
الطيف يقبل ثغر الريحان الو�شـــنان ون�شيم ال�شبا يعابث االأزهار فيبعث 

باحليوية واحلياة واحلب واالأمل مع اإ�شراقة كل �شبح جديد.

    اأعد كتابة هذا الن�ض، م�شـــاغًا �شـــكاًل وفـــق الكتابة الفنية وعليه 
عالمات الرتقيم املنا�شبة. 

))(  ملحمة بدر ط ) د.  اأحمد اخلاين ج) �ض 4) 
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تدريبات )2(

اكتب فقرة ل�شحيفة حملية يف عمود �شيق. . )

وفقـــرة يف مقال ملجلة، مراعيًا خ�شـــائ�ض الفقرات يف املجالني،   
ومراعيًا ر�شم ابتداء الفقرة ونهايتها. 

اكتـــب مقـــااًل من ثـــالث فقرات مراعيـــًا البنـــاء الداخلـــي للفقرة . )
وخ�شائ�شها. 

مع مراعاة عالمات الرتقيم م�شتوفيًا ما ت�شتطيع من اأنواعها. 

الفا�شلة املنقوطة، ماذا تعني؟ . 3

املعرت�شتان، ماذا تعنيان؟ . 4

القو�شان املعقوفان ماذا يعنيان؟ . 5

الهالالن، ماذا يعنيان؟ . 6

هـــات مثااًل على اال�شـــتفهام والتعجـــب يف اآن واحد م�شـــتعماًل معه . 7
عالمة الرتقيم التي تدل عليه.
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 المقال وخطوات كتابته 

املقالة : ن�ض نرثي حمدود الطول يعالج مو�شوعًا معينًا.
    يف املقالة الذاتية تظهر �شخ�شية الكاتب. 

  ويف املو�شـــوعية ال تظهر، وتقوم على اأركان ثالثة : مقدمة وعر�ض 
وخامتة. 

املقدمة :
بعد اختيار املو�شوع والعنوان املنا�شب يكون بناء املقال. تاأتي املقدمة. 

وهي متهيد للفكرة الرئي�شية، وتكون موجزة. 

 العر�س  
اأي اأن يعر�ـــض الكاتـــب فكرتـــه عر�شـــًا مف�شـــاًل مت�شل�شـــاًل مدعمة 

باحلجج والرباهني واالأدلة املقنعة، مبينًا راأيه يف املقال الذاتي. 

اخلامتة :
وتت�شمن تلخي�شًا للنتائج التي و�شل اإليها الكاتب.
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1- املقالة الذاتية اأو ال�شردية اأو ال��شفية.
  وهذا النوع من املقاالت يت�شـــف بالت�شـــويق واجلاذبية، ويت�شـــع فيه 

اخليال واالنفعال والعاطفة باالإ�شافة اإىل االألفاظ املوحية.

واإليك من�ذجًا للمقالة الذاتية.
وقت ال�شعر يف اخلمي�شية الرفاعية :

) وقـــت ال�شـــعر؛ هو اللحظة املرتقبـــة يف اخلمي�شـــية الرفاعية، وهو 
الوقـــت االأبهـــى  واالأبهج، واالأندى واالأن�شـــر، واالأجمـــل، واالأمتع واالأروع 
واالأينع، واالأحلى واالأغلى، كان وقت ال�شعر يف اخلمي�شية الرفاعية ي�شبه 
الرنفانـــا اأو الن�شـــوة العظمـــى لدى الهنود، لوقت ال�شـــعر يف اخلمي�شـــية 
الرفاعية مذاق خا�ض، و�شر خا�ض، �شر عميق و�شحر جذاب، حمبب اإىل 
النفو�ض ب�شـــغف دونه �شائر املحبوبات النف�شية، والرغائب املحظية، ومل 
يكن ال�شـــاعر يف اخلمي�شـــية الرفاعية ملقيًا ق�شيدة يف حفل حتى يغادر 
املـــكان وال يدري ما وزن ق�شـــيدته، اأو ما وزنه هو من خالل ق�شـــيدته ؛ 
كان وقت ال�شعر احتكاك االأقران باالأقران، وا�شتباق الفر�شان بامليدان، 
ومن املعيب على ال�شـــاعر اأن يلقي الق�شـــيدة التي �شبق اأن األقاها، ومن 
الكالل اأن يلقي من �شعر غريه مع ادعائه ال�شاعرية، فكان ال�شاعر الذي 
يتح�شـــ�ض مكانه من ال�شعر يف ذات نف�شـــه ويريد اأن يثبت ذاته، ال بد اإال 

اأن ياأتي يف كل اأم�شية باجلديد اأو ينقطع اأو ي�شمت ())(.

ال�شالونات االأدبية يف اململكة العربية  ال�شعودية ط) �ض43.  )((
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اأطلعنا هذا الن�ض على مو�شوع معني، وهو: 
) وقت ال�شعر يف اخلمي�شية الرفاعية (.

فله بداية وله و�شط وخامتة.
اأ�شـــلوب الن�ض �شمح �شهل، يجري على الطبع، وفيه بع�ض املح�شنات 
البديعـــة ) اأبهـــى اأبهـــج، اأنـــدى اأنظر ( وي�شـــمى هذا اللـــون يف البالغة 
باالزدواج، واأ�شـــهر من كتب بهذا االأ�شـــلوب هو اجلاحـــظ، وقد انقر�ض 

هذا اللون من االأ�شاليب ل�شببني :
 االأول : �شعف ال�شليقة والطبع

 والثاين : تقهقر فن ال�شنعة يف االأدب.
 واإن اأهم ما يف هذا االأ�شلوب هذا الت�شويق.

2- املقالة امل��ش�عية :
وتت�شـــف باجلـــدة والفائـــدة والتحليل والدقـــة، ومييل اأ�شـــلوبها اإىل 

حتديد معنى االألفاظ ويقل فيها الت�شوير واالنفعال.كهذا املقال:

)الغطاء النباتي يف البيئات ال�شحراوية :
ي�شكل الغطاء النباتي يف البيئات ال�شحراوية عاماًل من اأهم العوامل 
التي ت�شـــاعد يف احلفاظ على �شطح الرتبة من االجنراف، اأو التوازن يف 

�شرعة اجلريان ال�شطحي ملياه االأمطار وكميتها...

ويعاين الغطاء النباتي يف املناطق املحيطة باملدن من التدهور ب�شبب 
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الرعي اجلائر واالحتطاب واحلركة الكثيفة  لل�شيارات.

وهذه العوامـــل توؤدي اإىل تغيري تركيبة احلياة الفطرية كما تت�شـــبب 
يف قتـــل كثري من النباتات، وفقدان الرتبة ال�شـــطحية الغنية بالعنا�شـــر 

ال�شرورية للحياة. 

ولإعادة الغطاء النباتي يف املناطق املت�شررة ل بد من مراعاة ما يلي: 
ا�شتعمال االأ�شناف النباتية املحلية؛ الأنها مالئمة للمناخ ال�شحراوي . )

اجلاف، وتعي�ض يف توازن مع اأ�شناف النباتات االأخرى 
عدم ق�شـــر االهتمام ب�شـــنف اأو �شـــنفني من النباتات، بل االهتمام . )

باإعادة الغطاء كاماًل. 
ت�شميم م�شاتل خا�شة لتنمية االأ�شجار وال�شجريات املزمع ا�شتخدامها . 3

يف اإعادة الغطاء النباتي. 
يراعـــى جمع بذور النباتات من اأمهـــات قوية مع معاجلة هذه البذور . 4

لتجهيزهـــا لالإنبـــات والتخل�ـــض من البـــذور التي تعر�شـــت لالآفات 
واالأمرا�ض. 

حت�شني م�شتوى الرتبة من العنا�شر الغذائية يف املناطق املزمع اإعادة . 5
الغطاء النباتي اإليها. 

وبعـــد اأن تتم اإعـــادة الغطاء النباتـــي، فاإنه يجب االهتمـــام بتنظيم 
اأعمـــال الرعـــي واالحتطاب بحيث يتنا�شـــب مع القدرة التعوي�شـــية لكي 
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ت�شـــاعد يف احلفاظ على بقاء تلك املوارد، وا�شتمرارها يف تلبية حاجات 
امل�شتفيدين منها يف الرعي واالحتطاب ( ))(

))(  من كتاب التحرير العربي د. عثمان الفريح ود. اأحمد �شوقي عثمان ط 6 �ض 7)) 
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وقد طغى من بني اأن�اع املقالت يف ع�شرنا احلا�شر:
 املقال ال�شحفي : 

ميتاز هذا املقال؛ اأن كاتبه ي�شـــتمد مادته من الواقع، وي�شـــتخدم   
معلومات حقيقية، ويحاول اأن يلقي ال�شـــوء على هذه املعلومات لتب�شري 

القارئ فيها. 

والهدف منه التعمق يف فكرة ما، فالفكرة اجليدة تعني بالن�شـــبة   
للمحرر ازدهار ال�شـــحيفة اأو املجلة، وا�شـــتمرار حياتها، وتعني بالن�شبة 
للكاتب ا�شـــتمرار الن�شر والتاألق، وللقارئ االإقبال على هذه ال�شحيفة اأو 

املجلة واملزيد من املبيعات واالأرباح. 

مراحل كتابة املقالة :
   الفكرة يجب اأن تتبلور يف ذهن �شاحبها وهذا ما يجدد املو�شوع. 

اإذا اختار املو�شـــوع فعليه اأن ير�شـــم اإطاره وخطته ويجمع املعلومات 
التي يحتاجها، وينقها وينظمها. 

ثم يجزئ املو�شـــوع اإىل وحدات وعناوين كي يت�شح الهدف يف ذهن 
الكاتب. 

ثم يبداأ الكتابة بطريقة مقنعة ومثرية لالهتمام ت�شـــد انتباه القارئ 
وتر�شده اإىل فهم فكرة الكاتب وهدفه في�شتمر يف القراءة. 
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ويختار االأ�شلوب املنا�شب 
وهـــذا مقـــال لفقيـــد االأدب العربي االإ�شـــالمي، م�شـــطفى �شـــادق 
الرافعي، من كتابه العظيم ) وحي القلم (اجلزء االأول بنته ال�شغرية ))(

    فـــرغ اأبو يحيـــى مالك بن دينار، زاهد الب�شـــرة وعاملها من كتابة 
امل�شـــحف، وكان يكتب امل�شـــاحف للنا�ض، ويعي�ض ممـــا ياأخذ من اأجرة 

كتابته تعففًا اأن يطعم اإال من ك�شب يده. 

    ثـــم توجـــه اإىل امل�شـــجد ف�شـــلى نافلته ثم انفتل من �شـــالته فقام 
اإىل اأ�شطوانته التي ي�شتند اإليها، وحتلق النا�ض حوله جموعًا خلف جموع 
خلـــف جمـــوع، ثم اأطرق اإطراقة طويلة ثم رفع ال�شـــيخ راأ�شـــه وقد تندت 

عيناه، ف�شاأله �شاب: ما بكاء ال�شيخ؟. فتاأمله ال�شيخ ثم قال:

     كنت يف �شـــدر اأيامي �شرطيًا، فبينا اأنا ذات يوم اأجول يف ال�شوق، 
اإذ راأيت اثنني يتالحيان، وقد لبب اأحدهما االآخر ف�شمعت املظلوم يقول: 
لقد �شـــلبتني فـــرح بنياتي ف�شـــيدعون اهلل عليك فال ت�شـــيب من بعدها 

خريًا. 

قال ال�شيخ: وكنت عَزبًا ال زوجة يل، فطمعت يف دعوة �شاحلة من   
البنيات امل�شـــكينات اإذا اأنا فرحتهن، ودخلتني لهن رقة �شديدة، فاأخذت 
للرجل من غرمية حتى ر�شـــي. واأ�شـــعفت له من ذات يدي الأزيد يف فرح 

))(  من كتاب وحي القلم م�شكفى �شادق الرافعي ج ) �ض 9)) ط بريوت 
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بناته وقلت له وهو ين�شرف : عهد يحا�شبك اهلل عليه ي�شتوفيه يل منك، 
اأن جتعل بناتك يدعون يل اإذا راأيت فرحهن مبا حتمل اإليهن، وقل لهن: 

مالك بن دينار. 

وبـــت ليلتي اأتقلـــب مفكـــرًا يف قول الر�شـــول × ومعانيـــه الكثرية   
وحثهـــن على اإكـــرام البنات، واأن من اأكرم بناتـــه كرم على اهلل، وفكرت 
حينئذ يف الزواج، فلما اأ�شبحت طلبت زوجة يل، وولدت يل بنتُا ف�شغفت 
بها. وم�شـــيت على ذلك واأنا بها اأ�شلح �شـــيئًا ف�شيئًا، وكلما كربت كربت 

ف�شيلتي، فلما مت لها �شنتان ماتت. 

قال ال�شـــيخ: ورجعت بجهلي اإىل �شـــر مما كنت فيه، فلما كانت ليلة 
الن�شـــف من �شعبان، وكانت ليلة جمعة وكانت كاأول نور الفجر من اأنوار 
رم�شـــان، بت كامليـــت مما ثملت، وقذفتني اأحـــالم اإىل اأحالم، ثم راأيت 
القيامة واحل�شـــر، وقد ولدت القبور َمن فيها، و�شـــيق النا�ض واأنا معهم، 
و�شـــمعت خلفي زفريًا كفحيح االأفعـــى فالتفت فاإذا بتنني عظيم ما يكون 
اأعظم منه، اأ�شـــود اأزرق ير�شـــل املوت من عينيه احلمراوين كالدم، ويف 
فمه مثل الرماح من اأنيابه، وقد فتح فاه وجاء م�شرعًا يريد اأن يلتقمني، 
فمـــررت بـــني يديه فزعًا، فاإذا اأنا ب�شـــيخ هرم يكاد ميوت �شـــعفًا فقلت: 
اأجـــرين فقال: اأنا �شـــعيف كما ترى، وما اأقدر علـــى هذا اجلبار، فوليت 
هاربـــًا، واأ�شـــرفت على النار وهـــي الهول االأكـــرب، فرجعت اأ�شـــتد هربًا 
والتنني يف اأثري، فنظرت فاإذا جبل له كوى وعليها �شتور، فاأ�شرعت اإليه 
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والتنـــني من ورائي، فلما �شـــارفت اجلبل فتحت الكوى، ورفعت ال�شـــتور، 
واأ�شـــرفت على وجوه اأطفال كاالأقمـــار، وقرب التنني مني، ومل يبق اإال اأن 
ياأخذين فت�شـــايح االأطفال جميعًا: يا فاطمة  يا فاطمة قال ال�شيخ: فاإذا 
ابنتي التي ماتت قد اأ�شرفت علي، فلما راأت ما اأنا فيه �شاحت وبكت، ثم 
وثبت كرمية ال�شـــهم، فجاءت بني يدي ومدت اإيل �شـــمالها فتعلقت بها، 
ومدت ميينها اإىل التنني فوىل هاربًا. واأجل�شـــتني واأنا كامليت من اخلوف 
والفزع، وقعدت يف حجري كما كانت ت�شـــنع يف احلياة، و�شـــربت بيدها 
حليتي وقالت: يا اأبت ) اأمل ياأن للذين اآمنوا اأن تخ�شـــع قلوبهم لذكر اهلل 

وما نزل من احلق؟ ( 

     فبكيت وقلت : يا بنية، اأخربيني عن هذا التنني الذي اأراد هالكي. 
قالت: ذاك عملك اخلبيث، اأنت قويته حتى بلغ هذا الهول الهائل، قلت: 
فذلك ال�شـــيخ ال�شـــعيف الذي ا�شـــتجرت به ومل يجرين؟ قالت: يا اأبت، 
ذاك عملك ال�شـــالح، اأنت اأ�شـــعفته ف�شـــعف حتى مل يكن لـــه طاقة اأن 
يغيثـــك من عملك ال�شـــيئ، ولو مل تكـــن اتبعت قول ر�شـــول اهلل × فيمن 
فّرح بناته امل�شكينات ال�شعيفات ملا كانت لك هنا �شمال تتعلق بها، وميني 

تطرد عنك. 

قال ال�شيخ: وانتبهت من نومي فزعًا األعن ما اأنا فيه، وال اأراين اأ�شتقر 
كاأين  طريدة عملي ال�شيئ، كلما هربت منه هربت به. 



158

دراسات في فقه اللغة والكتابة السليمة

واأملت يف رحمة اهلل اأن اأربح من راأ�ض مال خا�شـــر، وقلت يف نف�شـــي: 
اإن يومـــًا باقيـــًا مـــن العمر هـــو للموؤمن عمٌر مـــا ينبغي اأن ي�شـــتهان  به، 
و�شـــححت النية على التوبة الأُرجع ال�شـــباب اإىل ذلك ال�شـــيخ ال�شعيف، 
واأ�شمن عظامه، حتى اإذا ا�شتجرت به اأجارين ومل يقل: »اأنا �شعيف كما 

ترى«. 

و�شاألت فُدللت على اأبي �شعيد احل�شن بن اأبي احل�شن الب�شري �شيد 
البقيـــة مـــن التابعني وقيـــل يل: اإن اأمه كانت موالة الأم �شـــلمة زوج النبي 
×، فكانـــت رمبـــا غابت اأمه يف حاجة فيبكى،  فرت�شـــعه اأم �شـــلمة تعلله 
بثديهـــا فيـــدر عليهـــا، فكانت بينه وبني بركـــة النبوة �شـــلة.        وغدوت 
اإىل امل�شـــجد واحل�شـــن يف حلقته يق�ض ويتكلم، فجل�شت حيث انتهى بي 
املجل�ض، وما كان غري بعيد حتى عرتني نف�شـــة كنف�شـــة احلمى، اإذ قراأ 

ال�شيخ هذه االآية:

) اأمل يـــاأن للذيـــن اآمنـــوا اأن تخ�شـــع قلوبهـــم لذكر اهلل ومـــا نزل من 
احلق؟(.

قال ال�شـــيخ: ثـــم اإين تبت على يد احل�شـــن، واأخل�شـــت يف التوبة   
و�شححتها وعلمت من فعله وقوله اأن حقيقة الدين هي خ�شوع القلب. 

وحدثت احل�شن يومًا حديث روؤياي  فا�شتدمعت عيناه وقال: 

اإن البنـــت الطاهرة هي جهاد اأمها واأبيهـــا يف هذه الدنيا والبنت   
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ترى نف�شـــها يف بيت اأهلها �شعيفة كاملنقطعة وكالعالة، ولي�ض لها اإال اهلل 
ورحمـــة اأبويهـــا، فاإن رحماها واأكرماها فقد و�شـــعا بـــني يدي اهلل عماًل 
كامـــاًل مـــن اأعمالهـــا ال�شـــاحلة، وكما قـــال ر�شـــول اهلل ×: » من كانت 
له ابنة فاأدبها فاأح�شـــن تاأديبها، وغذاها فاأح�شـــن غذاءها واأ�شبغ عليها 
من النعمة التي اأ�شـــبغ اهلل عليه، كانت له ميمنًة ومي�شـــرة من النار اإىل 

اجلنة«. 

    قال ال�شيخ: واهلل اأرحم من اأن ت�شيع عنده الرحمة، واهلل اأكرم من 
اأن ي�شيع االإح�شان عنده (. 

اقراأ هذا املقال وبني راأيك يف من ناحية بنائه الفني. 
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  تدريبات 

ما تعريف املقالة؟ وما اأركانها؟.. )
عدد اأنواع املقالة،  وبني كيف تف�شل بني االأنواع املختلطة ؟ . )
ما مراحل كتابة املقالة؟ . 3
ما ميزات االأ�شلوب ال�شحفي. . 4
ما تعريف اخلاطرة؟. 5
اكتب مقااًل ذاتيًا . 6

واآخر مو�شوعيًا 
وثالثًا م�شرتكًا. 
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التلخيص وخطواته 

    اإن اأ�شـــا�ض الكتابـــة اجليـــدة القـــراءة اجليدة التي ي�شـــتوعب فيها 
القارئ ما يقراأ ا�شـــتيعابًا  ميكنه اأن يو�شع اآفاق فكره، وقد يقراأ الدار�ض 

ال�شفحات الطوال وميكن اأن يعرب عنها باأ�شطر قليلة بعد االختزال. 

      واالختزال اأو التلخي�ض، يحتاج اإليه الطالب يف املراحل الدرا�شية 
العليـــا، حيث �شـــيتعود علـــى الكتابة املركـــزة املكثفة بعيدة عـــن التمدد 

والرتهل.

اأنت در�شت النحت :وه� �شياغة جملة يف كلمة مثل :
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم  فت�شبح : ب�شمل.

واحلمد هلل رب العاملني  فت�شبح : حمدل.

والتلخي�س من هذا الباب وه� :
�شياغة الن�ض باأقل عدد من الكلمات مع االحتفاظ باملعنى االأ�شلي.

        وللتلخي�ض خطوات ال بد من مراعاتها. 

           خط�ات التلخي�س :
نقراأ الن�ض قراءة واعية ن�شتوعب فيها املعاين واالأفكار وندون الفكرة . )

االأ�شا�شية لكل فقرة.
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ن�شتبعد من التدوين اال�شت�شهادات واالأدلة وما لي�ض له عالقة رئي�شية . )
بالفكرة االأ�شا�شية.

ندون معاين االأفكار االأ�شا�شـــية بكلمات من اإن�شـــائنا حيث نبتعد عن . 3
األفاظ الن�ض. 

مراجعة امللخ�ض وربط االأ�شلوب ببع�شه ليكون وحدة من�شجمة.. 4

      ) يجـــب اأن نتذكـــر من اأن هدف  التلخي�ض هو تنمية القدرة عند 
�ض على فهم الن�ض االأ�شـــلي، في�شبح م�شـــتوعبًا للن�ض كما لو اأنه  امللخرِّ
هو الذي كتبه بنف�شـــه، وال ميكن ذلـــك باقتبا�ض بع�ض اجلمل من الن�ض 

االأ�شلي.

نحاول االآن تطبيق هذه اخلطوات يف تلخي�ض الفقرة التالية : 

   الن�س الأ�شلي :
   )) اإنهـــا حلالـــة غريبة و�شـــاذة حقًا اأن ال يت�شـــنى الأبناء بالد ذات 
ح�شـــارة وعزة و�شـــيادة التعلم، وطب العلم اإال بل�شان اأجنبي ال ميت اإىل 
لغة اأهل البالد وتراثهم ب�شـــلة من قريب اأو بعيد، واحلقيقة اأنه مل يكن 
بيد اال�شتعمار اأداة اأطوع من تفتيت وحدة الثقافة العربية،  وتفريق كلمة 
العـــرب  من طم�ـــض لغتهم القومية، باتباع الو�شـــائل املختلفـــة من اإبراز 
العاميات املحلية، ومن القول بف�شـــل احلـــروف الالتينية على احلروف 
العربية، اإىل املناداة بعدم �شـــالح العربية للعلم والتعليم، وبذل اجلهود 
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املت�شلة التخاذ اللغات االأجنبية عو�شًا عنها، بل حتى اإحالل تبث اللغات 
حمل العربية يف احلديث وال�شاعر يف بع�ض االأو�شاط. 

ولي�ـــض خافيًا اأن العربية كانت وما زالت و�شـــتبقى من اأقوى الروابط 
التي جتمع بني اأفراد اأمتنا العظيمة و�شـــعوبها، واأن اإ�شـــعافها والق�شـــاء 
عليها معناه الق�شـــاء على اأقوى مقومات وحدتنا القومية وم�شتلزماتها، 
ومـــن هنا فاإن الـــدول الطامعة بخـــريات بالدنا ال تريد للغتنـــا اأي تقدم 

وازدهار ((.

    التلخي�س : 
   اإنه الأمر غريب و�شاذ اأن يدر�ض اأبناء اأمتنا ذات احل�شارة والرتاث 
بلغة اأجنبية، ولقد �شجع اال�شتعمار الدعوات املنادية با�شتخدام العاميات 
واحلـــروف الالتينية، من منطق اأن العربية تق�شـــر عـــن مواكبة التطور 
العلمـــي، ولكـــن العربية �شـــتظل رابطًا وثيقًا بني العـــرب قوتهم يف قوتها 

و�شعفها �شياع لهم. 

التعليق : 
    خل�شـــنا الفكرة االأ�شا�شـــية للفقرة يف اجلملة االأوىل، وكثفناها يف 
اأربـــع ع�شـــرة كلمة من اثنتني وثالثني كلمة، وخل�شـــنا اجلزء الثاين عن 
الدعوات الباطلة لهدم العربية يف اأربع وع�شرين كلمة، من ثالث و�شتني 
يف االأ�شـــل. ثم النتيجة يف اآخر الفقرة خل�شـــت يف �شت ع�شرة كلمة من 
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ثالث واأربعني يف الن�ض االأ�شـــلي، وبذلك نكون قد خل�شـــنا الفقرة اإىل 
ثلث جممـــوع تقريبًا. وقبل تلخي�ض فقرات املقـــال ينبغي اأن ننتبه جيدًا 
اإىل االأرقام الرئي�شـــية فيه واأجزائها، وبذلك ميكن ا�شـــتخال�ض االأفكار 
الرئي�شـــية يف املقال وتنظيمها ح�شـــب اإطار املقـــال اأو خطته، فال يطغى 
ق�شـــم على اآخـــر، بل يكون التلخي�ـــض موافقًا خلطة املقـــال دون التقليد 

بعدد الفقرات الواردة فيه ())(. 

اليمامتان)2) 
    جـــاء يف تاريخ الواقدي) اأن املقوق�ض عظيم القبط يف م�شـــر زوج 
بنته اأرمانو�شة من ق�شطنطني بن هرقل وجهزها لت�شري اإليه لبيني عليها 

يف مدينة  قي�شارية، فخرجت اإىل بلبي�ض)3(. 

    وجاء عمر بن العا�ض اإىل بلبي�ض فحا�شرها ح�شارًا �شديدًا وقالت 
مـــن بها، وقتل منهـــم زهاء األف فار�ـــض، وانهزم من بقـــي اإىل املقوق�ض 
واأخـــذت اأرمانو�شـــة وجميع مالها، واأخـــذ كل ما كان للقبـــط يف بلبي�ض، 
فاأحب عمر مالطفة املقوق�ض، ف�شري اإليه ابنته مكرمة يف جميع مالها مع 

قي�ض بن عا�شم ال�شهمي، ف�شّر بقدومها..

    هـــذا ما اأثبتـــه الواقدي يف روايته، ولكن مل يكـــن معنيًا اإال باأخبار 

))(  من كتاب التحرير العربي �ض35)
وحي القلم م�شطفى �شادق الرافعي ج)�ض8)  )((

قي�شارية : بلدة بفل�شطني. وبلبي�ض هي حمافظة ال�شرقية مب�شر.  )3(
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املغـــازي والفتوح، فكان يقت�شـــر عليها يف الرواية، اأمـــا ما اأغفله فهو ما 
نق�شه نحن :

كان الأرمانو�شة و�شيفة ت�شمى مارية ؛ ذات جمال يوناين اأمتته م�شر 
فزاد جمـــااًل، وكانت مارية هذه م�شـــيحية قوية الديـــن والعقل، اتخذها 
املقوق�ض كني�شـــة حية البنته، وهو كان واليًا بطريركًا على م�شر من ِقّبل 

هرقل.  

كان الروم مئة األف مقاتل باأ�شـــلحتهم ومل تكن املدافع معروفة ولكن 
روح االإ�شالم جعلت اجلي�ض العربي كاأنه اثنا ع�شر األف مدفع بقنابلها، ال 
يقاتلون بقوة االإن�شـــان، بل بقوة الروح الدينية التي جعلها االإ�شالم مادة 

متفجرة ت�شبه الديناميت قبل اأن يعرف الديناميت.

    وملا نزل عمرو بجي�شه على بلبي�ض جزعت مارية جزعًا �شديدًا، اإذ 
كان الـــروم قد اأرجفوا اأن هوؤالء العـــرب قوم جياع، واأنهم غالظ االأكباد 
كاالإبـــل التـــي ميتطونهـــا، واأن قائدهم عمـــرو بن العا�ـــض كان جزارًا يف 
اجلاهليـــة، فلـــم تدعه روح اجلـــزارة وال طبيعته، وقد جـــاء باأربعة اآالف 

�شالخ ال اأربعة اآالف مقاتل.

     ا�شتطري قلب مارية، واأفزعتها  ال��شاو�س فقالت هذا ال�شعر :
جاءك اأربعة اآالف جزار اأيتها ال�شاة امل�شكينة 

�شتذوق كل �شعرة منك اأمل الذبح قبل اأن تذبحي 
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قوين يا اإلهي الأغمد يف �شدري �شكينًا يرد عني اجلزارين.
يا اإلهي قو هذه العذراء لتتزوج املوت قبل اأن يتزوجها العربي.

    وذهبت لتتلو �ِشـــعرها على اأرمانو�شـــة يف �شـــوت حزين، ف�شحكت 
هـــذه وقالت : اأنت واهمة يا مارية، اأن�شـــيت اأن اأبـــي قد اأهدى اإىل نبيهم 
بنتًا))())( فكانت عنده يف مملكة ؛ بع�شـــها يف ال�شماء وبع�شها يف القلب، 
وقد بعثت اإىل اأبيها اأن نبيهم اأطهر من ال�شحابة يف �شمائها، واأنهم جميعًا 
ينبعثون من حدود دينهم وف�شائله، ال من حدود اأنف�شهم و�شهواتها ؛ الأن 
تخاف املراأة على عفتها من اأبيها اأقرب من اأن تخاف عليها من اأ�شحاب 

هذا النبي، واإن اأ�شلحتهم نف�شها ذات اأخالق.

  فاطماأنت مارية باطمئنان اأرمانو�شـــة وقالت : فال �شـــري علينا اإذا 
فتحوا البلد.

     قالـــت ماريـــة : اإن هـــذا لعجيـــب ؛ فقـــد مات �شـــقراط واأفالطون 
واأر�شـــطو وغريهـــم من الفال�شـــفة واحلكماء، وما ا�شـــتطاعوا اأن يوؤدبوا 
بحكمتهم وفل�شـــفتهم اإال الكتب التي كتبوها، فلم يخرجوا للدنيا جماعة 
تامة االإن�شانية ف�شاًل عن اأمة، فكيف ا�شتطاع نبيهم اأن يخرج هذه االأمة 

وهم يقولون : اإنه كان اأميًا ؟ مل يكتب ومل يقراأ ومل يدر�ض ومل يتعلم ؟.

   قـــال الراوي: وانهزم الـــروم عن بلبي�ض، وارتـــدوا اإىل املقوق�ض يف 

))(  هي مارية القبطية التي اأهداها املقوق�ض اإىل ر�شول اهلل × وقد ولدن له ابنه اإراهيم 
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)منف(، فلما اأراد عمرو بن العا�ض توجيه اأرمانو�شـــة اإىل اأبيها، وانتهى 
ذلك اإىل مارية قالت لها: ال يجمل مبن كان مثلك يف �شـــرفها وعقلها اأن 
تكـــون كاالأخيـــذة، تتوجه حيث ُي�شـــار بها، والراأي اأن تبدئـــي هذا القائد 
قبل اأن يبداأك، فاأر�شـــلي اإليه فاأعلميه اأنك راجعة اإىل اأبيك، وا�شاأليه اأن 
ُي�شـــحبك بع�ض رجاله  فتكوين االآمرة حتى يف االأ�شـــر، وت�شـــنعي �شنع 

بنات امللوك.

     قالت اأرمانو�شـــة : فال اأجد لذلك خريًا منك يف ل�شانك ودهائك، 
فاذهبي اإليه قبلي، و�شي�شحبك الراهب )�شطا( وخذي معك كوكبة من 

فر�شاننا.

    قالـــت مارية وهي تق�ض على �شـــيدتها : لقد اأديت اإليه ر�شـــالتك. 
فقالت: ف�شفيه يل يا مارية. قالت: كان اآتيًا يف جماعة من فر�شانه على 

خيولهم العراب، يتبخرت فر�شه بفار�شه ويحمحم كاأنه يريد اأن يتكلم.

      ورجعت بنت املقوق�ض اإىل اأبيها يف �شـــحبة )قي�ض( فلما كانوا يف 
الطريـــق وجبت الظهر فنزل قي�ض ي�شـــلي مبن معـــه والفتاتان تنظران، 
فلما �شـــاحوا: اأهلل اأكرب ارتع�ض قلب مارية و�شاألت �شطا : ماذا يقولون ؟ 
قال : اإن هذه كلمة يدخلون بها يف �شالتهم، كاأنهم يخاطبون بها الزمن 
اأنهم ال�شاعة يف وقت لي�ض منهم وال من دنياهم، واأنهم يعلنون اأنهم بني 
يـــدي من هو اأكرب مـــن الوجود، كاأنهم حموا الدنيا من النف�ض �شـــاعة اأو 
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بع�ض �شاعة، وحْموها من اأنف�شهم هو ارتفاعهم باأنف�شهم عليها  انظري، 
اأال ترين اأنهم ال يلتفتون يف �شـــالتهم اإىل �شـــيء  وقد �شـــملتهم ال�شكينة 

ورجعوا غري ما كانوا وخ�شعوا خ�شوع اأعظم الفال�شفة يف تاأملهم.

     وانفتل قي�ض من ال�شـــالة واأقبل يرتجـــل، فلما حاذى مارية، كان 
عندها كاأنه �شافر ورجع.

   وفتحت م�شر �شلحًا بني عمرو والقبط، ووىل الروم م�شعدين اإىل 
االإ�شـــكندرية، وكانت مارية يف ذلك ت�شتقرئ اأخبار الفاحت، تطوف منها 
على اأطالل من �شـــخ�ض بعيد، وكان عمرو يف نف�شها كاململكة احل�شينة 
من فاحت ال ميلك اإال حبه اأن ياأخذها، وجعلت تذوي و�شحب لونها وبداأت 
تنظر النظرة التائهة وكان يتقاتل يف نف�شـــها ال�شـــعوران ؛ اأنها عا�شـــقة، 

و�شعور، اأنها يائ�شة  

    فلما اأ�شـــبحتا، وقع اإليها، اأن عمرًا قد �شار اإىل االإ�شكندرية لقتال 
الروم، و�شـــاع اخلرب اأنه ملا اأمر بف�شـــطاطه اأن يقو�ض اأ�شـــابوا ميامة قد 
با�شت يف اأعاله. فاأخربوه فقال : قد حترمت يف جوارنا، اأقروا الف�شطاط 

حتى تطري فراخها. فاأقروه.

    ومل مي�ـــض غـــرب طويـــل حتى ق�شـــت مارية نحبهـــا وحفظت عنها 
اأرمانو�شة هذا ال�شعر الذي اأ�شمته :
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  ن�شيد اليمامة :   
 على ف�شطاط االأمري ميامة جاثمة حت�شن بي�شها 

لو �شئلت عن هذا البي�ض لقالت : هذا كنزي 
ال�شم�ض والقمر والنجوم كلها اأ�شغر يف عينيها من هذا البي�ض 

    على ف�شطاط االأمري ميامة جاثمة حت�شن بي�شها 
ميامة �شعيدة �شتكون يف التاريخ كهدهد �شليمان 

ن�شب الهدهد اإىل �شليمان و�شتن�شب اليمامة اإىل عمرو 
واهًا لك يا عمرو ما �شر لو عرفت ) اليمامة االأخرى( 
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تدريبات 

ما تعريف التلخي�ض؟ . )
ما الهدف من التلخي�ض؟ . )
عدد خطوات التلخي�ض . 3
خل�ض مو�شوع) اليمامتان( مبيناأ االأفكار الرئي�شية فيه.. 4
ما معنى العبارة ) قد حترمت اليمامة بجوارنا؟ (. 5
ا�شرح العبارة التالية مبينًا �شعورك يف معناها :. 6

) وملا انفتل قي�ض من ال�شالة، كان كاأنه �شافر ورجع(
ما �شبب موت مارية ح�شب اإيحاء الن�ض؟ . 7
ماذا كانت نية املقوق�ض حينما اأهدى ابنته اإىل ر�شـــول اهلل ×، كما . 8

فهمت من الن�ض؟ وما راأيك بهذا املعنى الذي وجه اإليه املقال؟ 
اكتب بحثًا مطواًل وخل�شه.. 9
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التقرير 

التفكري فيه وكتابته 
عرفنا بع�شـــًا مـــا األوان الكتابة، كاملقالة وغريهـــا. واالآن نتعرف اإىل 

لون اآخر هو) التقرير(

    التقرير م�شطلح يعني: 
   الكتابة املو�شوعية حول مو�شوع �شيقوم، اأو مو�شوع مت تنفيذه.

     جمالت التقرير: 
  جمـــاالت التقرير ت�شـــمل احليـــاة كلها من بنـــاء اأو حالة مري�ض يف  

�شاأن القطاع الر�شمي اأو اخلا�ض.

                الأدوار التي مير بها التقرير 
التفكري يف كتابة التقرير :  -1

فاملهند�ـــض الـــذي يريـــد اأن يبني من�شـــاأة، ال بـــد له مـــن اأن يفكر يف 
امل�شـــروع، ويجمع املعلومات، وينظر يف اخلريطة ن ويح�شب ح�شاب مواد 
البنـــاء والعمالة والتكلفة، اأي اأنه يحيط بامل�شـــروع كاماًل، ثم يْقدم على 

كتابة تقريره الذي على اأ�شا�ض معلوماته �شيقوم هذا امل�شروع.

     وكذلك التقرير الطبي عن حالة مر�شية، اإذ ال بد للطبيب من اأن 
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يجمع املعلومات ؛ من حتاليل متنوعة  و�شور ونتائج، وبعد اأن تت�شح لديه 
املعلومـــات  ويتاأكد منها. حينئـــذ يبداأ بكتابة تقريره الذي على اأ�شا�شـــه 
يتوقف اإجراء عملية ا�شتئ�شـــال مر�ض خبيث يف الكبد مثاًل، اأو �شـــرف 

النظر عن اإجرائها العتبارات متعددة.

ويوؤدي التقرير دورًا خطريًا يف احلروب ؛ ففي احلرب العاملية الثانية، 
اأدى التقرير اإىل اإمكانية اإنزال قوات احللفاء على �شاحل النورمندي يف 
غفلـــة من جيو�ض املحور، ولو علم هتلر باخلطة الأباد تلك القوات بهجوم 
�شـــاعق، وكان هذا االإنزال البحري �شبب تغري وجهة احلرب، وقلب كفة 
التوازن لدى القوات االأملانية، مما اأدى اإىل خ�شارتها الفادحة، ثم خ�شرت 

تلك اجلبهة، وبداأ العد التنازيل لل�شعود االأملاين يف اأكرث من جبهة.

وكذلك التقرير الذي رفعه ) �شـــْورج( العميل الرو�شـــي الذي اخرتق 
القوات اليابانية، وكان �شتالني قد ر�شد مئات االألوف من اجلنود الرو�ض 
للت�شدي لليابانيني اإذا فكروا اأن يزحفوا اإىل رو�شيا، ولكن �شورج اأفاد يف 

تقريره ) اأن اليابانيني لي�ض لديهم نية الزحف على رو�شيا (.

على اإثر هذا التقرير، زج �شـــتالني قواته هذه يف اجلبهة �شد القوات 
االأملانيـــة التي كانـــت يف معارك مو�شـــكو الدامية حيث ا�شـــتولت القوات 
االأملانية على ت�شعة اأع�شار مو�شكو، فا�شتطاعت القوات الرو�شية ا�شرتجاع 
املدينـــة ودحـــر االأملان، واأ�شـــبحوا بني قتيل واأ�شـــري، كان منهم �شـــبعون 
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األفًا �شـــيقوا اإىل اأْذَربيجان فبنوا �شـــاحة احلمـــراء واملباين حولها، وبعد 
ا�شتقالل اأذربيجان حول ا�شم ال�شاحة من) احلمراء (اإىل )احلرية (.

2- بعد التفكري يف التقرير، ياأتي :
   حتديد الهدف من التقرير 

     اإذا كانـــت مهمـــة كاتـــب التقرير تقدمي املعلومـــات واحلقائق عن 
املو�شوع ليتخذ من يهمه التقرير موقفه من النتائج، فاإنه يلومه اأمران:
اأ – حتديد الهدف من التقرير على الوجه املكلف به واملطلوب منه.

  ب -  املو�شوعية 

    وبعد اأن حتدد الهدف وتوارى الكاتب خلف املعلومات التي جمعها 
م�شـــتبعدًا راأيه الذاتي وعواطفه واأحا�شي�شـــه وما يتعلق ب�شخ�شه، حينئذ 

تبداأ اخلطوة الثالثة وهي :

 ج – جمـــع املعلومـــات واحلقائق املتعلقة باملو�شـــوع، ويجب اأن تكون 
املعلومـــات كاملة و�شـــاملة لـــكل جزئية مـــن جزئيات التقريـــر وتدوينها 
ومراجعتها حتى يطمئن كاتبها اأنها تناولت املو�شوع من كل اأطرافه، ومل 

تنق�ض منها جزئية من املعلومات.

د – واأخريًا ال بد من و�شع التقرير يف اإطار 
  وهذا االإطار ي�شبه خطة املقال فله :

  مقدمة  
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 و�شلب املو�شوع 
 واخلامتة 

    فاملقدمة متهيد وتهيئة الفكر للدخول يف املو�شوع ويجب اأن تتنا�شب 
مع �شلب املو�شوع يف الطول.

   ويلـــي املقدمة، �شـــلب التقرير، فهو الق�شـــم االأكـــرب واالأهم، اإذ اإنه 
يت�شمن املعلومات املطلوبة املتعلقة مبو�شوع التقرير.

  ويف النهايـــة تاأتي اخلامتة تلخي�شـــًا للمعلومـــات وتاأكيدًا لها، وعلى 
اخلامتـــة تبنـــى النتائج التي تو�شـــل اإليهـــا التقرير، مـــن اإمكانية تنفيذ 

امل�شروع اأو اتخاذ القرار املنا�شب.
       تقرير عن الرتبة يف منطقة الق�شيم  

               وتاأثريها على الزراعة))(
  للرتبـــة اأهمية كبرية للزراعة، فهي اأحد العوامل املهمة والرئي�شـــية 
يف تقرير �شـــالحية منطقة ما لزراعة حم�شـــول معني. واآمال امل�شتقبل 
الزراعي معقودة على  توافر املياه، و�شالحية الرتبة هذان هما العامالن 
الرئي�شـــيان يف التنميـــة الزراعية اإىل جانب عوامـــل اأخرى منها مالءمة 

الظروف املناخية لزراعة املح�شوالت.  
  ومو�شـــوع هـــذا التقرير هو تنوع الـــرتب يف منطقة ومدى مالءمتها 

للزراعة. 
))(  من كتاب التحرير العربي �ض84)



179

دراسات في فقه اللغة والكتابة السليمة

  اأوًل :
    حتديد املنطقة جغرافيًا و�شكانيًا : 

تقع منطقة الق�شيم يف اجلزء ال�شمايل من املنطقة الو�شطى باململكة 
العربية ال�شـــعودية، وتعد مدينة بريدة عا�شـــمة اإداريـــة  للمنطقة، وهي 
اأكرب مدن الق�شيم، وتلي بريدة يف االأهمية عنيزة التي تقع اإىل اجلنوب 
منها بحيث يف�شل وادي الرمة بينهما، وتلي هاتني املدينتني يف االأهمية، 

مدينة الر�ض الواقعة غرب املنطقة. 

ثانيًا :
اأن�اع الرتبة يف املنطقة :
1- الرتبة يف منطقة بريدة :

بريـــدة مركز املنطقة زراعية، ونتج هذا عن توافر الرتبة اخل�شـــية 
وامليـــاه ال�شـــاحلة للزراعـــة، وقد مت ت�شـــنيف االأرا�شـــي الزراعية حول 

مدينة بريدة ح�شب خوا�ض تربتها.

    ونوعيـــة الرتبـــة هنا غالبًا ما تكون رملية طفلية وذات عمق ي�شـــل 
اإىل خم�شـــة ع�شر �شـــنتيمرتًا، واأجود اأنواع الرتبة يقع بجوار البطني على 
بعد خم�شني كيلو مرتًا �شـــمايل املدينة، وبجوار مدينة بريدة جند بع�ض 
التكوينـــات الفرعية التي يزيد من اأهميتها يف الزراعة كونها م�شـــحوبة 
بتكوينات رملية �شـــوداء من اأثر الرياح اأو بفعل االإن�شـــان نف�شه، وخا�شة 
عندما ي�شـــيف اإليها بع�ض املواد الع�شـــوية احليوانيـــة والنباتية، وتوجد 
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يف غـــرب املدينة زراعـــة كثيفة وذلك يف املناطق املح�شـــورة بني املدينة 
والكثبـــان الرمليـــة، حيث توجد مناطق منب�شـــطة ذات تربة طينية بفعل 
االأوديـــة التي جتلب معها الطني مما يدعو اإىل وجود تربة غنية �شـــاحلة 

للزراعة. 

    اأمـــا يف جنوب غرب املدينة فتوجد كثـــري من االأماكن ذات الرتبة 
الرملية اخلال�شـــة، مما يجعلها قليلة االحتفـــاظ بالرطوبة، وتعاين من 
امل�شـــكالت االأخرى، ويف �شـــمال املدينة، حيث تكوينات احلجم اجلريي 

توجد طبقة خفيفة  من املواد املتفتتة التي تغطي ال�شخور.  

وتوجـــد يف كثري مـــن االأماكـــن يف منطقة بريدة رو�شـــات �شـــم�ض ) 
ال�شـــايل ( وهي ذات تربة طينية طميية تتكون بفعل االأمطار التي ت�شقط 
بكميات كبرية وجتري على �شـــكل �شـــيول، فتجرف الرتبـــة وحتمل معها 
اأثناء جريانها مواد ع�شـــوية خمتلفة، وتربة طينية جيدة، وحني ت�شـــتقر 
ترت�شب املواد العالقة وت�شبح االأر�ض �شاحلة للزراعة بعد جفاف املياه، 
وخا�شة بالن�شبة لزراعة اخل�شراوات والرب�شيم، وهذه ال ت�شلح لزراعة 
احلم�شيات ب�شبب وجود ن�شبة  كبرية من االأمالح فيها بعد تبخر مياهها 

وتربتها. 

2- الرتبة يف منطقة عنيزة : 
تختلـــف الرتبـــة يف منطقـــة عنيزة من مـــكان اإىل اآخـــر، ففي جنوب 



181

دراسات في فقه اللغة والكتابة السليمة

املدينـــة جند الرتبة خفيفة القوام، متيـــل اإىل اأن تكون رملية، وتعد هذه 
املنطقـــة من اأهم مناطق الق�شـــيم يف اإنتاج احلم�شـــيات واأنواع الفواكه 

االأخرى.
اأما الرتبة يف �شمال عنيزة وو�شطها فهي تربة خ�شبة. 

وتربة هذه املناطق تتميز اأي�شـــا بقوامها اخلفيـــف وتهويتها اجليدة 
وعمقهـــا، وعدم وجود طبقات �شـــخرية �شـــماء حتتها يف عدا ال�شـــرق، 

وت�شتهر هذه املنطقة برمانها ونخيلها. 
اأما يف �شـــرق املدينة ففيها مناطق �شماء �شـــخرية وتتميز االأرا�شي 
القريبة من وادي الرمة بارتفاع ن�شبة امللوحة فيها نظرًا للتبخر ال�شديد 

الذي يطراأ على مياه الوادي والري الدائم.

الرتبة يف منطقة الر�س :   -3
تعد منطقة الر�ض منطقة فقرية من حيث توافر الدرا�شـــات الدقيقة 

عن الرتبة املوجودة فيها واإن كانت التقارير عنها غري وا�شحة.

ففي �شـــمال املدينة، وعلى بعد �شـــخة كيلومرتات توجد الرت�شـــبات 
الطميية لوادي الرمة مكونة حزامًا ميتد من الغربي اإىل ال�شمال ال�شرقي 
بعر�ض يقارب ع�شرة كيلو مرتات قرب الر�ض وله اإمكانية زراعية كبرية.

والرتبة يف جنوب منطقة الر�ض وغربها �شفراء متو�شطة ترتاوح بني 
الرتبة الرملية اإىل طينية رملية اإىل طينية، وتوجد تربة خ�شـــبة هي من 

اأح�شن ترب املنطقة �شرق احلجناوي �شاحلة للزراعة.
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ميزات الأ�شل�ب ال�شحفي :
يغلب عليه الق�شر . )
فكرته م�شوقة . )
اأ�شلوبه �شهل . 3
مييل اإىل اجلدل يف مناق�شة االآراء. . 4

اخلاطرة :
اخلاطرة قالب من التعبري، تتكون من عدة جمل تتناول فكرة رئي�شية 

واحدة.

وال تتجاوز اخلاطرة عمودًا اأو ن�شف عمود يف املجلة اأو ال�شحيفة.

وتت�شـــمن فكرة يعر�شـــها الكاتب يف اإيجاز مركـــز حتت عنوان ثابت 
مثـــل : )فا�شـــي ومليـــان ( اأو )نافذة( اأو )ما قل ودل( فهي ملحة ت�شـــرد 

على عجل وتركيز.

وقد تتمثـــل اخلاطرة يف االأحاديـــث االإذاعية الق�شـــرية مثل: وجهة 
نظر.و: حديث امل�شاء.

و: اململكة هذا ال�شباح . وهنا يركز االأديب على فكرة رئي�شية واحدة 
ال يخرج عنها ؛ يتناولها بال�شرح والتو�شيح يف عدد قليل من اجلمل حتى 

ت�شل قوية موؤثرة اإىل ذهن القارئ اأو ال�شامع.
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اأن�اع التقارير:
)- يكتب التقرير عن م�شروع يراد اإن�شاوؤه. اإي : قبل البدء يف التنفيذ:

وهذه اأكرث اأحوال التقارير ال�شـــائدة ، فاإذا اأريد مد طريق من مكان 
اإىل مـــكان، فـــاإن املهند�ـــض يفح�ض الرتبة التـــي بها الطريـــق ؛ هل هي 
تربة رملية ؟ اأم رملية غ�شـــارية ؟ اأم �شـــخرية ؟...ففي م�شروع الريا�ض 
الطائف، تعهد اأحد رجال االأعمال اأن ينفذ هذا امل�شـــروع، ور�شـــت عليه 
املناق�شة، ومل يحلل الرتبة حتلياًل �شاماًل، وال �شيما املرتفعات املعرت�شة، 
فما كان من هذا املتعهد اإال اأن اأفل�ض، الأن التقرير الذي قدم اإليه من قبل 
املختـــرب عن الرتبة مل يكن مطابقًا للواقع، ظهـــرت اأمام الطريق عقبة، 
ف�شـــرعت االآالت باإزالتها، اإذا بها جبل من ال�شـــخور البازلتية، وعجزت 
االآالت عـــن اإزاتها اإال باآالت حتفر ال�شـــخور، وهذا يتطلـــب جهدًا ووقتًا 
يفـــوت على املقاول الزمن املقرر لتنفيذ امل�شـــروع وت�شـــليمه، فتخلى عن 

التنفيذ وحتمل الغرامة التي ن�ض عليها العقد.

     ويف الطب : قدم تقريرعن حالة مري�ض اأن ج�شمه يتحمل العملية 
املقررة اأن جترى له، ولكن هذا املري�ض مات حتت التخدير.

 نعـــم، اإن االأجل حمتوم، ولكن الواجب هو: االأخذ باالأ�شـــباب، هكذا 
علمنا االإ�شالم، كما يف ق�شة االأعرابي الذي �شمع من الر�شول × يقول:

  توكلوا على اهلل حق التوكل(، فقال اأعرابي : يا ر�شـــول اهلل، اأاأر�شـــل 
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ناقتي واأتوكل؟ فقال × : ) اعقلها وتوكل(.

والنوع الثاين من التقارير هو ما مت تنفيذه.

وهذا اأقل من االأول يف احلياة العملية.

وبع�ـــض امل�شـــادر ال تعتمد هذا التقرير، وال حت�شـــب ح�شـــابه يف فن 
كتابة التقرير واإعداده.
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تدريبات

ما تعريف التقرير ؟ . )
ما االأدوار التي مير بها التقرير؟ . )
قارن بني اإطار التقرير واإطار املقالة. 3
اكتب تقريرًا عن :. 4

مبنى كليتك. )
مقرر درا�شي. )
ت�شرفات بع�ض الطلبة . 3
م�شهد اأثار �شفقتك. 4
واقعك يف الكلية . 5
مو�شـــوع خارجـــي تختاره مـــن الواقع واجعـــل هدفك اجلدية . 6

والعمق يف التقرير.
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الرسائل اإلدارية الرسمية

) املعرو�س)
      الر�شالة الإدارية هي: 

    كل ر�شـــالة تت�شـــل ب�شوؤون الدولة، اأي اأنها تر�شـــل من م�شوؤول اإىل 
اآخر اأو من غري م�شوؤول اإىل م�شوؤول يف اإدارة الدولة وت�شمى املعرو�ض. 

وال يقت�شـــر االهتمام على م�شـــمون الر�شـــالة فح�شـــب، بل يجب   
العناية بال�شكل اخلارجي اأي�شًا. 

ولهـــذا النـــوع مـــن الر�شـــائل طريقة حمـــددة، تاأخذ �شـــكاًل ثانيًا   
متكاماًل وهو ما يلي: 

اأجزاء الر�شالة الإدارية )املعرو�س):   
لي�ض لها مقدمة، واإمنا تبداأ بالب�شملة مبا�شرة:  .(

               ب�شم اهلل الرحمن الرحيم. 
املر�شل اإليه ولقبه وعنوانه:   .(

ويكتب يف بداية ال�شـــطر بعد ترك م�شافة مقدارها �شطر تقريبًا من 
اأعلى ال�شـــحيفة، وتبداأ �شيغة اخلطاب املنا�شـــبة ح�شب التقاليد املتبعة 

يف كل بلد :
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  ) معايل، �شعادة، املكرم...( 
وهنا تنبغي مراعاة �شيغة اخلطاب املنا�شبة اإىل املر�شل اإليه، وعدم 

خماطبته باأقل منها اأو اأكرث فكال االأمرين ي�شيء اإليه. 

وال داعي الأ�شـــاليب التبجيل اأو التفخيم غري املتعارف عليه منها، بل 
حتافـــظ على مقومات النا�ض االأدبية والعلمية دون نق�شـــان، حتى ال يعد 
ذلك اإ�شـــاءة لالأدب، ودون زيادة حتى ال يعد ذلـــك ابتذااًل، اأو اإراقة ماء 

الوجه، وتذكر بعد ذلك م�شمى وظيفته 

افتتاح الر�شالة بتحية االإ�شالم:   .3
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

عر�ض مو�شـــوع الر�شالة باخت�شار وو�شـــوح ال لب�ض فيه، ويختلف   .4
املو�شوع طواًل وق�شرًا تبعًا للهدف من الر�شالة. 

تختم الر�شالة بتحية منا�شبة.   .5
ثم التوقيع على اجلهة الي�شرى، وتدوين عنوان املر�شل اأو رقم هاتفه 

اأو اجلوال. 

    وينبغي اأن تكون الر�شـــالة مكتوبة بلغة عربية �شـــليمة اإمالء ونحوًا 
ولغة واأ�شلوبًا. 

ويف )الر�شـــالة العـــذراء، البن املدبر( جاء ما يلي حول مو�شـــوع   
الر�شالة: 
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   )وليكن يف �شـــدر كتابك دليل على مرادك وا�شح، وافتتاح كالمك 
برهان �شاهد على مق�شدك، حيثما جريت فيه من فنون العلم، ونزعت 
نحوه من مذاهب اخُلطب البالغات؛ فاإن ذلك اأجزل ملعناك واأح�شـــن ال 

ت�شاق كالمك. 

وال تطيلن �شدر كالمك اإطالة تخرجه من حده؛ وال تق�شر به عن   
ـــور اللفظ وكان له حد لوقفتك عليـــه، غري اأنهم يف اجلملة  حقـــه، ولو �شُ
كرهوا اأن يزيدوا �شـــطور كتب امللوك على �شـــطرين، وهذه اإ�شارة ال تعرب 

اإال عن اجلملة من املق�شود اإليه، الأن االأ�شطر غري حمدودة ( ))(

وياأتي يف مقدمة الر�شـــائل االإدارية من حيث االأهمية وال�شـــعوبة   
ر�شالة التقدم لطلب الوظيفة، فكثريًا ما يواجه كاتبها �شعوبة يف حتديد 

�شكل �شياغتها وم�شمونه، الأن ذلك يتوقف عليه قبول طلبه اأو رف�شه. 

اإن الر�شـــالة قـــد تعطـــي انطباعًا �شـــيئًا يوؤدي اإىل ا�شـــتبعاد طلب   
�شاحبها. 

فالر�شالة لطلب وظيفة ال تختلف عن غريها من الر�شائل االإدارية   
مـــن حيث ال�شـــكل اخلارجـــي، واالإطار الداخلـــي الذي ينظـــم اأجزاءها 
الرئي�شـــية، اإال اأنهـــا تختلف عنها مـــن حيث الهدف، فالهـــدف من هذه 

الر�شالة هو طلب الوظيفة. 

))(  التحرير العربي �ض 95) 
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وهكذا تنبئ الر�شـــالة عن ثقة �شاحبها بنف�شه، يبعده عن الغرور   
اأو االإحلاح املذل. 

والر�شالة التالية تعر�ض منوذجًا لهذا النوع من الر�شائل للتمثيل،   
ال لالقتداء: 
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

يحفظه اهلل  معايل وزير الرتبية والتعليم      

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد. 
فاإنني عبد اهلل بن عبد ربه، تخرجت من جامعة امللك �شعود كلية   

االآداب ق�شم اللغة العربية منذ �شنتني بتقدير »جيد«. 

واأنا كاتب يف عدة �شـــحف عربية ح�شلت م�شرحيتي )البحث عن   
الذات( على املركز االأول يف م�شـــابقة وزارتكم وهذه �شـــورة من التعميم 
الذي ن�شـــرته وزراتكـــم املوقرة عني وعن م�شـــرحيتي، كما اأنني �شـــاعر 

اأ�شدرت ديواين االأول وهو املرفق مع طلبي. 

اآمـــل اأن اأجد فر�شـــة لتعييني مدر�شـــًا، را�شـــدًا علمـــي وموهبتي   
خلدمة اأبناء ديني واأمتي. 

وتف�شلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير   

واهلل يحفظكم   

عبد اهلل عبد ربه 
رقم الهاتف والفاك�ض
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 اإذا اأعدنا النظر يف الر�شـــالة ال�شـــابقة نالحظ اأنها قد ا�شتعر�شـــت 
اأجزاء االإطار الذي يجب اأن يتبع يف الر�شـــالة االإدارية اأيا كان هدفها اأو 

مو�شوعها. 
فقد بداأت بالب�شملة ثم التاريخ، ثم املر�شل اإليه ومركزه وعنوانه،   
ثم التحية االفتتاحية ثم مو�شوع الر�شالة ثم التحية اخلتامية، ثم املر�شل 

وعنوانه. 
اأما �شـــلب الر�شالة. املو�شـــوع. فنلحظ اأن الهدف هو التقدم اإىل   
طلب وظيفة وهذا �شيطر على ذهن الكاتب متامًا، فرناه قد جعل املو�شوع 
يف خم�ض فقرات كل منها تخدم غر�شـــًا مبا�شـــرًا يف حتقيق الهدف من 

الر�شالة. 

الفقرة الأوىل: 
مقدمة متهد الطريق، وتن�شئ عالقة طيبة مع املر�شل اإليه، ثم حتدد 

الهدف من الر�شالة. 

الفقرة الثانية: 
تعر�ض املوؤهالت العلمية التي جتعل املتقدم منا�شـــبًا ل�شـــغل هذه   
الوظيفـــة. ونالحظ اأن كاتب هذه الر�شـــالة قد عر�ـــض موؤهالته العلمية 
بقـــدم من التف�شـــيل حتى يعو�ض نق�ـــض خربته العملية، اأمـــا اإذا كانت 
اخلربة العملية طويلة ومتخ�ش�شـــة فيكتفى بذكـــر املوؤهالت العلمية يف 

اإيجاز. 
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الفقرة الثالثة: 
تعر�ـــض اخلربة العملية للمتقدم التي اأك�شـــبته مرانًا ومتر�شـــًا يف   

ميدان الوظيفة املطلوبة. 

الفقرة الرابعة: 
ت�شـــري يف اأدب مـــع اعتـــزاز بالنف�ض اإىل طلب الـــرد اأو حتديد مقابلة 

�شخ�شية. 

فاإذا تعود االإن�شـــان على كتابة مثل هذه الر�شالة فال �شك اأنه �شيكون 
قادرًا على كتابة اأي نوع اآخر من الر�شائل االإدارية بقد كبري من التوفيق 

يكون عاماًل يف حتقيق الهدف منها. 
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تدريبات 

ما تعريف الر�شالة االإدارية؟ . )

عدد اأجزاء الر�شالة االإدارية.. )

اكتب طلبُا ملوؤ�ش�شة الهاتف، تبدي فيه رغبتك يف تو�شيل هذه اخلدمة . 3
اإىل منزلك. 

اكتـــب ر�شـــالة اإىل اأخيك يف اخلـــارج، حتذره فيها مـــن االندماج يف . 4
جمتمـــع، تختلـــف فيه القيم والعـــادات عن قيم جمتمعنا االإ�شـــالمي 

وعاداته. 
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الخاتمة 

    كنا يف بداية هذه االأوراق، مع لغة اأبينا اآدم، حينما كان يف اجلنة، 
على نبينا وعليه وعلى جميع االأنبياء واملر�شـــلني اأف�شـــل ال�شـــالة واأزكى 

ال�شالم. 
    )وعلم اآدم االأ�شماء كلها ( البقرة:)3.

     فاللغـــة اإذًا يف بدايتهـــا توقيفيـــة ؛ وحي من اهلل تعـــاىل الآدم عليه 
ال�شالم، وذلك بغ�ض النظر عن االأ�شماء وتف�شريها. 

    ثم نزل اإىل االأر�ض ليعمرها، وليكون من ذريته االأنبياء واملر�شلون.. 
وانت�شر اإخوتنا اأبناء اأبينا اآدم يف االأر�ض، واختلفت لغتهم

 )ومن اآياته اختالف األ�شنتكم واألوانكم(الروم : )) 
فهل كان اختالف لغتهم من �شياع لغة اآدم؟ 

اأم كان اختالف اللغة مع وجود لغتهم االأ�شلية؟. 

   وال ت�شـــاأل عن تلك اللغة : هل كانت ال�شن�شـــكريتية اأم غريها؟ فال 
طائل حتت هذه االأ�شئلة. 

املهـــم اأن علمـــاء اللغـــة مل يتوقفـــوا عنـــد )التوقيـــف( بـــل قالوا   
باملوا�شعة. 
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     تلك كانت البحوث امل�شتفي�شة يف ن�شاأة اللغة، ثم تخ�ش�ض البحث 
وال�شـــوؤال عن ن�شـــاأة حروف اللغة، ومن َثم  عن اللفظة و�شـــروط املمتاز 
منها، حتى اإذا ما و�شلنا اإىل اال�شتقاق يف لغتنا العربية وجدناها العجب 

العجاب مرونة وات�شاعًا. 
     لقد اكت�شفنا يف اال�شتقاق �شر لغتنا وعظمتها 

اإن لغتنا ع�شـــا مو�شـــى ال�شـــحرية، تبتلع حبالهم وع�شيهم ولغتهم، 
وهـــي كما كانت قبل ابتالعها هذه االأ�شـــياء من االألفاظ وامل�شـــطلحات 
والرتاكيـــب، جديدة نا�شـــرة زاهيـــة، ال يزيدها التعريـــب اإال قوة ومنعة 

ور�شانة واأ�شالة وقدرة على العطاء. 
    اإن لغتنـــا العربية، البحر الـــذي يبتلع عامل االألفاظ التي تاأتينا من 
وراء البحار   لقد �شـــرنا مع لغتنا حتى و�شـــلنا اإىل مغارة علي بابا وفيها 
الكنوز اللغوية، اطلب اأي لوؤلوؤة عن طريق الفانو�ض ال�شـــحري تقدم اإليك 

عن طريق حار�ض اللغة االأمني عليها. 
اللغـــة العربية، نحن. فـــاإذا انهزمت لغتنا اأمام امل�شـــتعمر، انهزمت 

اإرادتنا وا�شتعمرنا بلغته، فعزتنا عزة لغتنا.

فلنتكلمها �شـــحيحة حتى ن�شحح موقعنا يف اأنف�شنا، فبذلك ي�شحح 
موقعنا بني االأمم ولنكتبها �شـــحيحة، ولنحاول اأن يكون لكل منا اأ�شـــلوبه 

املتميز، الذي يعرف به، فذلك هو : االأ�شالة واالإبداع. 
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صدر للمؤلف

)اأ)النرث: 
ملحمة النبي × لعمر اأبي ري�شة حتليل ونقد ط 406)هـ. )
�شعراء عرفتهم ط) 408)هـ. . )
ديوان االنتفا�شة درا�شة ط) ))4)هـ. 3
مدر�شة بدر و�شعراوؤها ط) ))4)هـ. 4
يحيى املعلمي اأديبًا ط) 8)4)هـ. 5
ق�شة اأم عامر ط970)م. 6
ال�شاب الفدائي ط970)م . 7
الت�شريف امللوكي البن جني تعليق باال�شرتاك ط) 970)م.. 8
ق�شـــة يو�شف ال�شـــديق للح�شـــن بن علي البغدادي خمطوط . 9

عمره اأكرث من 800 عام. تهذيب.ط970)م.
خمت�شر البداية والنهاية البن كثري. ط) 8)4)هـ. 0)
ال�شالونات االأدبية يف اململكة العربية ال�شعودية ط) 7)4) هـ . ))
 نظرية االأدب القائد.ط ) 430) هـ.  . ))

)ب) ال�شعر: 
ديوان حلن اجلراح ط 430)هـ. )
ديوان يف القطار ط 403)هـ. )
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ديوان وعاد القبطان ط 405)هـ. 3
ديوان مع ال�شعراء ط 405)هـ. 4
ديوان احلنني ط 409)هـ. 5
ملحمة بدر ع�شرة اآالف بيت يف 3 جملدات ط) 3)4)هـ. 6
ملحمة اأحد ع�شرة اآالف بيت يف 3 جملدات ط) 3)4)هـ. 7
ديوان عندما ينع�ض القمر ط 4)4)هـ. 8
ديوان هم�شة ط 0)4)هـ. 9

ملحمة الفلوجة ط 5)4)هـ. 0)
ديوان : مدينة ال�شعر )43)هـ. ))

اأدب الأطفال:  
اأ -امل�شرحيات ال�شعرية:

جمم�عة املمثل ال�شغري وت�شم امل�شرحيات ال�شعرية التالية:
الوح�ض.. )
يف بيته يوؤتى احلكم.. )
امليزان العادل.. 3
الق�شعة.. 4
ابن تيمية.. 5
احلمال.. 6
�شياد ال�شمك. . 7
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�شالح الدين االأيوبي.. 8
االإ�شكندر.. 9

هانيبال.. 0)

)ب) فتح الق�شطنطينية م�شرحيتان �شعرية ونرثية، حازت على املركز 
الأول يف م�شابقة وزارة املعارف ال�شع�دية ط2 1424هـ.

الأنا�شيد:
 ديوان حلن الرباءة ط) 505) هـ.

)ج) النرث:
�شل�شلة الإميان 10 اأجزاء وهي:

 على نهر الغاجن.. )
العجوز الفقري.. )
اليتيم . 3
التاجر. 4
اإىل ال�شجن.. 5
ال�شريد.. 6
يف املزرعة . 7
�شياد ال�شمك. 8
قريتي. 9

�شيخ التجار. 0)
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�شل�شة البحار ال�شغري 10 اأجزاء ط 1406 هـ
�شل�شلة: من غزوات الر�ش�ل × 1423 هـ

غزوة بدر.. )
غزوة اأحد. )
غزوة اخلندق. 3
غزوة موؤته.. 4
غزوة تبوك . 5
غزوة يهود بني قينقاع. 6
غزوة الرجيع. 7
غزوة بئر معونة. 8
غزوة بني الن�شري. 9

غزوة بني قريظة. 0)
غزوة بني امل�شطلق. ))
غزوة احلديبية. ))
غزوة خيرب. 3)
غزوة الفتح االأعظم. 4)
غزوة حنني. 5)

�شل�شلة: من معارك الإ�شالم اخلالدة ط1423 هـ
حروب الردة.. )
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معركة الريموك.. )
معركة القاد�شية. 3
فاحت الق�شطنطينية.. 4

ن�شر دار الوطن
قاهر الروم ط) 4)4)هـ.

�شل�شلة: اأبطال من مدر�شة الر�ش�ل × ط 1424 هـ
حمزة بن عبد املطلب.. )
علي بن اأبي طالب.. )
خالد بن الوليد. 3
عكرمة. 4
اأبو دجانة. 5
الزبري بن العوام. 6
عبد اهلل بن الزبري. 7
العالء بن احل�شرمي. 8
املثنى بن حارثة ال�شيباين. 9

�شعد بن اأبي وقا�ض . 0)

�شل�شلة: الق�ش�س امل�ش�رة ط 1425هـ
التاجر التقي. )
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الطفل الذكي. )
ال�شيف والقلم. 3
برميل الع�شل. 4
زهرة تروي حكايتها . 5
الق�شعة. 6
ال�شائق. 7
الوح�ض الكا�شر. 8
رغيف اخلبز. 9

النملة وال�شر�شار. 0)

ن�شر دار الوطن.

�شل�شلة: روائع الأدب العاملي: ترجمت اإىل اللغة الإجنليزية.
الغيمة احلنون.. )
البلبل. )
ال�شاب االأعرج. 3
االأفعى وال�شقر . 4
احلطاب التقي. 5
الع�شفور والبغل. 6
املجنون هرب. 7
النحلة. 8
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�شياد ال�شمك. 9
وجاء الربيع. 0)

طبع �شنة 8)4) هـ ن�شر دار الوراق:

 حتت الطبع:
  - امللحمة االإ�شالمية الكربى 40 األف بيت.

 - مو�شوعة التاريخ االإ�شالمي واالأقليات امل�شلمة يف العامل )) جزءًا.
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