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 ملخص

الفلسطينية في انتفاضة األقصى حول األخطاء اللغوية يدور بحث األخطاء اللغوية في الصحافة 

التي وقع فيها كتّاب الصحف الفلسطينية في انتفاضة األقصى، وقد اخترنا األخطاء في استعمال 

الهمزة وهمزتي القطع والوصل، والهمزة المتطرفة والمتوسطة، وحركات اإلعراب والعدد، من 

دة، واأليام، والرسالة، وتصنيفها ومعرفة أسباب القدس، والحياة الجدي: خالل رصدها في صحف

  . الكتب هذه األخطاء، وتصحيحها بالرجوع إلى أمهات
  

  
Abstract 

 
Linguistic errors is discussed in the  Palestinian 
press in  Al Aqsa Intifada on linguistic errors in 
the book, which took place in Palestinian 
newspapers .Al-Aqsa Intifada, has chosen to use 
the hamzah errors and Hmzati parts and 
connectivity, and hamzah extremist and medium-
sized enterprises, and the number of movements to 
express, through monitoring newspapers: Jerusalem, 
and life New days, and message, and classification 
and knowledge of the causes of these errors, and 
correct reference to the mothers books. 
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  تقديم

ده متلوة بكـل    البيان، ودالئل توحي   من شواهد آياته غنية عن الشرح و        يا -اللهم–نحمدك         

سلم وبارك على سيدنا محمد المؤيد بقواطع الحجج والبرهان، وعلى آله            و -اللهم–لسان، وصّل   

 وصحبه الباذلين مهجهم في نصرة دينهم على سائر األديان، صالةً وسالماً دائمـين علـى مـر                

  .األزمان

  ....أما بعد

 ألنها حكم بمصير بعـض      ؛الصواب في االستعمال اللغوي مسألة ذات خطر      الخطأ و إن  

ن على األلفة في ثقة واطمئنـان،       األلفاظ، والتراكيب اللغوية، أو عليها، فإما حياة متجددة وجريا        

  .إما موت عاجل يندثر به اللفظ أو التركيب و يطويه اإلهمال والنسيانو

 تغري كل حريص على الفصحى، وتستولي علـى         -وال تزال -كانت هذه المسألة    ولهذا  

جّل اهتمامه في الدرس، حتى لتكاد تصرفه عن غيرها من مسائل اللغة والنحـو، وهـو أمـر                  

  .مدعو إليههو محمود من كل مسلم و

دى هذه   وتُعد الصحافة إح   ،وتُعد وسائل اإلعالم مصدراً مهماً من مصادر التثقيف اللغوي        

       هذه الـصحف يجـد     لغوياً جديراً باالهتمام، ولعّل متصفح      الوسائل، كما أن الصحف تشمل ثراء

أنها ال تخلو من األخطاء النحوية واللغوية الشائعة، واألدهى من ذلك أن كثيـراً مـن األلفـاظ                  

لغـة  "ونجد من يدافع عن ذلك تحت مسمى        والتراكيب الخاطئة الشائعة أخذت طريقها إلى لغتنا،        

  ".الصحافة

ة، منها ثالث صحف تصدر     قاء مادة البحث على صحف رئيس     وقد وقع االختيار في است    

 صـحيفة   ي تصدر أسبوعيا، ه   ة، وصحيف  الجديدة القدس، و األيام، والحياة   : ، وهي يومياً وبانتظام 

    .الرسالة

ومعرفـة   ، ومن ثم تصنيفها،   للغويةاأما بالنسبة آللية الدراسة فتتمثل في رصد األخطاء         

أسباب هذه األخطاء، ثم تصحيح هذه األخطاء بالرجوع إلى أمهات الكتب فـي اللغـة العربيـة،                 

  .من رأيالمسألة أكثر ي، وبيان آراء العلماء إن كان في وخاصة في مجال النحو العرب

  :ثخطة البح

لبحث ا قسمناحيث  في الصحافة الفلسطينية،    النحوية  هذه الدراسة األخطاء    في   لقد تناولنا 

 فيـه   ، وتحدثنا  الهمزة األخطاء النحوية في استعمال    في المبحث األول     إلى ثالثة مباحث، تناولنا   

   .الهمزة المتوسطة، والهمزة المتطرفة، والوصل و القطعهمزتياألخطاء في كتابة عن 



 

  ت
 

 فيـه  ، وتحدثنااألخطاء النحوية في استعمال حركات اإلعراب وتناولنا في المبحث الثاني 

  .حركات اإلعراب الفرعية، وحركات اإلعراب األصلية خطاء في األعن

األخطاء  فيه عن    األعداد، وتحدثنا تمييز  خطاء النحوية في     األ وتناولنا في المبحث الثالث   

  .العدد األصلي، والعدد التركيبيفي 

  .وأهم التوصيات، نتائج البحثوفي نهاية البحث عرضنا أهم 

 في إصالح للمساهمة اناولة متواضعة، قام بها الباحثوأخيراً نقول إن هذه الدراسة مح

، ويعود ن أصبنا، فالخير أردناكى اللسان العربي، فإن ن، وما أدخله الغرباء إلما أفسده القلم

ستغفره تعالى نا، فن فمن نفسي فله الحمد والمنة، وإن أخطأنا- جّلعز و- الفضل في ذلك إلى اهللا 

ع به العربية ن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفسأل أونتوب إليه، واهللا تعالى ن

  .نا وإليه ننيب إال باهللا عليه توكلوعشاقها، وما توفيقنا
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 دـيــتمه

  : الصحافة واللغة
ال يخفى على أحد الدور الذي تلعبه الصحافة في التثقيف اللغوي، فهي مصدر مهم مـن                

لخاصة والعامة بالوجبة الثقافية واللغويـة،  مصادر نشر اللغة الفصحى، وهي المعين الذي يزود ا 

غـة  مما أدى إلى وجود لغة من نوع خاص، غير اللغة العلمية بمستواها التجريـدي، وغيـر الل                

وهي اللغة اإلعالمية التي تسعى إلى تحقيق المستوى العلمـي علـى            األدبية بمستواها الجمالي،    

 دون  القتراب من الواقع الحي المثقـف،     الصعيد االجتماعي، لغة تتميز بالسالسة، والوضوح، وا      

  .إسفاف أو هبوط إلى العامية

إن العالقة بين اللغة واإلعالم ال تسير دائماً في خطوط متوازية؛ فهما ال يتبادالن التأثير،                       

  نظراً إلى انعدام التكافؤ بينهما؛ ألن اإلعالم هو الطرف األقوى، ولذلك يكون تأثيـره في اللـغة 

الدرجة التي تضعف الخصائص المميزة للغة، وتُلحق بهـا أضـراراً وتـشوهات تفـسد               ب بالغاً

  )1(.جمالها

لقد كان الغيورون على لغة الضاد عند ظهور الصحافة في البالد العربية فـي القـرن                

التاسع عشر، يحذرون من انحدار اللغة إلى مستويات متدنية، فتعالت صيحات الكتاب واألدبـاء              

طر عربي، داعية إلى الحرص على صحة اللغة وسالمتها، وظهرت عـدة كتـب              في غير ما ق   

                م المعوج من أساليب الكتابـة، وتـردتعنى بما اصطلح عليه بلغة الجرائد؛ تصحح الخطأ، وتقو

وقد أفلحت الجهـود التـي بـذلها أسـاطين اللغـة والـرواد اُألول         . االعتبار إلى اللغة العربية   

  )2().اللغة السيارة( السائدة في الصحافة، أو الحريصون على سالمة اللغة

، وما استصحب ذلك كلّه من هبوط فـي المـستوى           ولكن مع االنتشار الواسع للصحافة    

الدراسي بصورة عامة، نتيجة ألسباب وعوامل كثيرة، اقتصادية وسياسية وثقافية، انتهى األمـر             

عليها، وسـريان ذلـك إلـى وسـائل         إلى ضعف اللغة العربية وهيمنة اللهجات العامية المحلية         

  .اإلعالم، على نحو يكاد يكون مطرداً

  :األخطاء اللغوية والمعايير التي يحتكم إليها في تصويب األلفاظ

                                                 
، زكي الجابر، المجلة العربية للثقافة، الـسنة العاشـرة،          "اللغة العربية واإلعالم الجماهيري   : "مقال بعنوان ) 1(

  .92م، ص1990، سبتمبر19العدد

، إبراهيم بـن مـراد، مجلـة        "في مسألة االستعمال اللغوي في البرامج اإلذاعية والتلفزيونية       : "بحث بعنوان ) 2(

  .25م، ص2002تحاد الدول العربية، العدد الثاني، اإلذاعات العربية، ا
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أو   نطق أصواتها، أو بنـاء مفرداتهـا،       فيالخطأ اللغوي هو انحراف عن طرائق اللغة        

 على ذلك أخـطاء مـن خــارج        تركيب جملها وأساليبها، أو دالالت ألفاظها وتركيباتها، يزاد       

 .تتمثل في شَرك وهم المعاني ولبسها، واضطراب دالالت تركيبها

  : المعايير التي يحتكم إليها في تصويب األلفاظ

  نوع ال توجد فيه صلة بينه وبين غيره، وإذاً         :األول: تنقسم مادة اللغة العربية إلى نوعين     

لى كتب النحو والصرف، وإنما يكون االحتكـام        فهو ال يخضع لقاعدة، وال مجال لالحتكام فيه إ        

  .فيه إلى السماع من العرب، وإلى المعاجم اللغوية

لجميع بخيط واحد، وهذا     نوع يخضع لقاعدة عامة تجمع األشباه، وتضم النظائر وتربط ا          :واآلخر

خـر  لغويون النوع األول مسموعاً، واآل إلى كتب القواعد النحوية والصرفية، ويسمي ال   يحتكم فيه 

القياس، إذ ال بد في كل مثال منه مـن الرجـوع إلـى كـالم                 األول ال يصح فيه      ع فالنو مقيساً،

العرب، وإلى إثبات ورود االستعمال، أو عدم وروده في كالمهم، وأما اآلخـر فيـستخدم فيـه                 

  )1(. القياس دون الحاجة إلى تتبع كالم العرب

لغة ويكون االستعمال صحيحاً إذا جرى علـى         السماع أصل من أصول النحو وال      :السماع: أوالً

  :مسموع من فصيح الكالم، ولقد حصر العلماء السماع في ما يأتي

إننا نجعل القرآن حكمـاً     " ، درجات الفصاحة، وخير ممثل للغة      وهو في أعلى   : القرآن الكريم  -أ

  )2(". على قواعد اللغة والنحو، وال نجعل تلك القواعد حكماً على القرآن

 بقراءة المصحف بهـا،      وهي الوجوه المختلفة التي سمح النبي الكريم         :راءات القرآنية  الق -ب

فكان تيـسير اهللا    : "يقول ابن قتيبة  . قصداً للتيسير، والتي جاءت وفقاً للهجة من اللهجات العربية        

، "عتى حـين  "قرأ كل أمة بلغتهم وأجرت عليه عاداتهم، فالهذيلي يقرأ           بأن ت  تعالى أن أمر نبيه     

  )3(".ِتعلمون"واألسدي يقرأ 

؛ ألن  "الحـديث النبـوي الـشريف     " ثالث ما يعتمد عليه إلثبات السماع        : الحديث الشريف  -ج  

  . أفصح من نطق بالضادالرسول الكريم 

                                                 
  .35، 34م، ص1981العربية الصحيحة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى، ) 1(

  .58، ص)بدون(قضايا لغوية في ضوء القراءات القرآنية، صبحي الصالح، الجامعة اللبنانية، بيروت، ) 2(

  .21م، ص1982 أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الرابعة، البحث اللغوي عند العرب،) 3(
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، وقد كان   غويين والنحاة  وهو رابع ما يستشهد به، حيث يعد الدعامة األولى لل          : الشعر العربي  -د

  )1(.ر المجهول قائله إن صدر عن ثقة يعتمد عليهاللغويون يستشهدون بالشع

وقد حدد العلماء الشعراء الذين يستشهد بشعرهم، وهم ممن في الطبقتين األوليين، حيث يستشهد              

  .)2(بشعرهم إجماعاً، أما الشعراء في الطبقة الثالثة فالعلماء أجازوا االستشهاد بشعرهم

 وصية أو    جاء في  جاء في شكل خطبة أو    أواء   وهو خامس ما يستشهد به، س      : النثر العربي  -هـ

  )3(.مثل أو حكمة أو نادرة أو أي شكل نقل عن بعض األعراب

 وهو األصل الثاني من أصول النحو واللغة، وهو حمل فرع على أصـل لعلـة،                :القياس: ثانياً

بحيث يحمـل القليـل     "،  )4("إلحاق الفرع باألصل الجامع   "وإجراء حكم األصل على الفرع، وهو       

إن ما قيس على كالم العرب فهو عندهم        : "، يقول ابن جني   )5("األندر على األعم األكثر ال العكس     

  .، والنحو كله قياس فمن أنكره فقد أنكر النحو)6("من كالم العرب

 جريان اللفظ أو التركيب المستعمل على القواعد التي استنبطها النحويون والصرفيون مـن              :ثالثاً

  .يجر عليها حكم بخطئه إن لم يؤده مسموع فصيح، أو لم يصح معه قياسكالم العرب، وما لم 

 اإلفادة من تصويبات المجامع اللغوية الخاصة بتجويز اسـتعمال طائفـة مـن األلفـاظ         :رابعـاً 

إذ إن إجازة المجـامع لتلـك األلفـاظ         . واألساليب التعبيرية الشائعة في لغتنا العربية المعاصرة      

  )7(. ادها على طائفة من المعايير التي ال تخرج كثيراً عما ذكرناه سابقاًواألساليب ناشئة من اعتم
   

  

                                                 
  .40ص: البحث اللغوي عند العرب، أحمد مختار عمر) 1(

  .44ص: المصدر السابق) 2(

  .24،  ص)بدون، ط، ت(اللغة والنحو بين القديم والحديث، عباس حسن، عالم الكتب، القاهرة، ) 3(

 تطور اللغة العربية، ماجد الصايغ، دار الفكر اللبناني، بيروت، الطبعة األولى،            األخطاء الشائعة وأثرها في   ) 4(

  .37م، ص1990

  .49م، ص1970، 337في اللغة واألدب، إبراهيم مدكور، دار المعارف، القاهرة، سلسلة اقرأ، رقم ) 5(

  .114م، ص1952، 2محمد علي النجار، دار الهدى، ط: الخصائص، ابن جني، تحقيق) 6(

  .113ص:  نظرات في األخطاء اللغوية الشائعة، عبد اهللا صالح بابعير)7(
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  المبحث األول

  طاء النحوية في استعماالت الهمزةاألخ

  :همزة الوصل: أوالً
، وهنـاك  )سابقة أو الحقة(هناك همزات تنطق وتكتب أياً كان وضع الكلمة المبدوءة بها      

 الكالم دون وسطه، ويقع الخلط بين النوعين فمنها ما          همزات ال تكتب، ومع ذلك ننطق بها أول       

، ونكتب ما ينبغي أن يحذف، أو يمتد اإلهمال إلى كليهمـا،            جب كتابته من الهمزات أول الكلمة     ي

وهمزة الوصل يؤتى بها لنتمكن من النطق بالـساكن أول الكـالم؛ ألن              .فال تكتب هذه وال تلك    

 ال يمكن البدء بنطق حـرف       مثالً )استطاع(، فالفعل   العرب ال تبدأ بساكن وال تقف على متحرك       

السين إال بعد نطق همزة مكسورة، تساعد على النطق بالسين الساكنة، وتـسمى هـذه الهمـزة                 

إذا جاءت بعد غيرها من الحـروف       ) استطاع(، وهذه الهمزة التي بدأنا بها الفعل        )همزة الوصل (

، إذن همزة الوصل تنطق عنـد  )واستطاع(قول نستغني عن النطق بها كما نستغني عن كتابتها فت     

البدء بها فقط، وتسقط في وسط الكالم، وال تكتب أبداً سواء في أول الكالم أم في وسطه، ونكتفي                  

عند النطق بها في أول الكالم بوضع رأس صاد فوقها، لنفرق بين الماضي منهـا والمـضارع،                 

 وصل الكالم في أوله، ولكن تثبت نطقـاً ال كتابـة            ، فهمزة الوصل تسقط عند    )ِاستَفْهم وَأستَفِْهم (

   )1(.وتنطق مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة

  :الكلمات التي يكون فيها همزة وصل
  :همزة الوصل في األسماء -1

اسم واستٌ وابنم وابـن وابنـة       : عدد ابن هشام أسماء عشرة همزتها همزة وصل، هي          - أ

: ، ومثنى بعض هذه األسـماء     )لمخصوص بالقسم ا(وامرٌؤ وامرأةٌ واثنان واثنتان وايمن      

  .)2(اسمان وابنمان وابنان وابنتان وامرؤان وامرأتان

  .انطالق وانكسار: مصادر الفعل الخماسي نحو  - ب

  .استفهام واستخراج: مصادر الفعل السداسي نحو  - ت

                                                 
 .546-2/545: شرح ابن عقيل) 1(

 .2/546: المصدر السابق) 2(
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  :همزة الوصل في األفعال -2

  .انطلق وانتفض، واألمر منه: همزة الفعل الخماسي نحو  -  أ

  .استخرج واستعلم، واألمر منه: لفعل السداسي نحوهمزة ا  -  ب

  .التعريف التي تلحق األسماء" أل" وال تكون إال في حرف :همزة الوصل في الحروف -3

  :كيفية النطق بهمزة الوصل
  :ضم همزة الوصل - أ

  . تُضم في ماضي الخماسي والسداسي عند بنائهما للمجهول-1

لمضارع فإن أمره المبدوء بهمزة وصل تضم  تُضم في كل ثالثي مضموم العين في ا-2

  ".انظر، اكتب، ادخل: "همزته، فنقول

  :فتح همزة الوصل - ب

  ) .الحق: (نحو قولنا" أل" وتفتح في المبدوء بـ - 1    

  ).اَيمن اهللا:(  تفتح في قوله-2

  . تكسر همزة الوصل في غير هذه المواضع: كسر همزة الوصل-ج
  

  :األخطاء في همزة الوصل

همزة وصل، فعند البدء بها تنطق الهمزة وال تكتب، وعند وصـلها            ) ابن( همزة   :همزة ابن  -1
وألـف ابـن لهـا قواعـد        . بحرف سابق ال تنطق، وتكتب همزة الوصل ألفاً دون كتابة الهمزة          

، وكذلك إذا وقعت متطرفة تثبت      )ابن عبد اهللا  (لكتابتها، فعند البدء بها تنطق الهمزة وتثبت األلف         
محمد بـن عبـد     : (، أما إذا وقعت بين علمين فتحذف األلف،نحو       هأول السطر أو آخر   في  األلف  

 وأحيانا تثبت همزة قطع،     ،، ولكن في الصحافة وجدنا غير ذلك فأحياناً تكتب وأحياناً تحذف          )اهللا
  :ومن ذلك
ونشرت صوراً لـبن الدن والـرئيس        ":حيث جاءت متطرفة  " ابن"حذف الهمزة في     -

   . )2("وتردد أن له عالقة ببن الدن وأنهم على اتصال: "،وقولهم) 1("بوشاألمريكي جورج 
وحقها أن تثبت؛ ألنها لم تقع بـين        ) ابن( نالحظ أنهم أسقطوا ألف      ين السابقين ذجو النم ينففي هذ 

  .علمين

   لماذا تأخر والده محمـد ابـن زينال يدري: "كما أنهم أثبتوا األلف بين علمين، ومن ذلك قولهم

 ).محمد بن زين العابدين(، والصواب هو حذف األلف فنقول )3("بدين عن الحضورالعا

                                                 
 .2، عمود 4، ص 11470م، عدد  28/7/2001القدس، السبت، ) 1(
 .3 ، عمود 8، ص 11599م ، عدد 4/12/2001القدس الثالثاء ) 2(
 .1 ، عمود 5، ص 2879 م، عدد 23/10/2003، الحياة الجديدة، الخميس) 3(
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ال عالقـة لهـم بـأبن الدن وال         : "جعلها همزة قطع نحو قـولهم     ) ابن(ومن األخطاء في همزة     

حيث عين صدام إبنه قصي مسئوال عن الدفاع عن         : "، ومن ذلك أيضاً   )1(" بالجماعات اإلسالمية 

، ففـي   )3(" حسام اإلبن األكبر لنصر، روى لأليام تفاصيل ما حدث لوالـده          ": ، وقولهم )2("المدينة

حيث جعلوها همـزة قطع،والـصواب أنهـا        ) ابن(النماذج السابقة نالحظ كيف كتبوا الهمزة في        

  ".االبن األكبر"و " ابنه قصي"و " ابن الدن: "همزة وصل فنقول

ل ال همزة قطع، ولكن هنـاك مـن         هي همزة وص  " اسم" كما عرفنا فإن همزة      ":اسم"همزة   -2

لو : "، وقولهم )4(" ورفض اإلفصاح عن أسمه   : "يخطئ ويجعلها همزة قطع، كما في النماذج اآلتية       

وبقي عداد الكهرباء بإسـم     : "، وقولهم )5("أن الزوج والزوجة وافقا على اختيار أسم أقل استفزازاً        

فإسـم زيـن العابـدين      : "، وقولهم )7(" موقارنوها بقوائم إسمية لديه   : "، وقولهم )6("صاحب العقار 

: ، وقـولهم  )9("وتحمل إسم وشعار األردن أوالً    : " ، وقولهم )8("استعاد كتابته في سجالت الجامعة    

   .)10(إن اإلسم الحرفي هو أوالً إسرائيل"

همزة قطع، وحقها أن تكون همـزة       " اسم"فنالحظ في النماذج السابقة كيف جعلوا همزة        

زة على اإلطالق، وتنطق الهمزة نطقاً فقط دون الكتابة بحيث تثبت األلـف             فال تكتب الهم  . وصل

  .دون الهمزة وتكون مكسورة وليست مفتوحة

من األسماء العشرة التي عدها العلماء من " اثنان" كلمة ":اثنتـان "و " اثنان"همزة الوصل في     -3

: مزة القطع فيها نحو قولهم    األسماء التي تكون همزتها همزة وصل،غير أننا وجدناهم قد أثبتوا ه          

ويعاني إثنـا عـشر أسـيراً       : "، وقولهم )11(" وذكرت القيادة أن أثنين من المدنيين العراقيين قتال       "

                                                 
 .3، عمود 1، ص11599م، عدد 4/12/2001القدس، الثالثاء، ) 1(

 .2 ، عمود 6، ص 13131 م، عدد 31/5/2003القدس، السبت ) 2(

 .6، عمود 3، ص 2795 م، عدد 1/11/2003األيام، السبت، ) 3(

 .3د ، عمو2، ص 11732 م، عدد 21/4/2002القدس، األحد، ) 4(

 .1، عمود 8، ص 11875م، عدد 11/9/2002القدس، األربعاء، ) 5(

 .2، عمود 15، ص 12073 م ، عدد 3/4/2002القدس، الخميس، ) 6(

 .4، عمود 2، ص 2879 م ، عدد 23/10/2003الحياة الجديدة، الخميس، ) 7(

 .6 ، عمود 5ص : المصدر السابق) 8(

 .3، عمود 13، ص 2495م ، عدد 1/1/2003األيام، األربعاء، ) 9(

 .5، عمود 12، ص2854 م ، عدد 1/1/2004األيام، األربعاء، ) 10(

، حيث ورد في هذا العدد أكثر مـن عـشرة     12612م ، عدد    28/9/2004انظر صحيفة القدس، الثالثاء،     ) 11(

 .أخطاء في همزة الوصل
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،والصواب في ذلك أنها همزة وصل وليـست همـزة قطـع،            )1("حرمانهم زيارة ذويهم منذ سنة    

  ".اثنا عشر"و " اثنان: "فنقول

قلنا إن الهمزة في مصادر     أن   سبق   :اسية والسداسية همزة الوصل في مصادر األفعال الخم      -4

الفعل الخماسي والسداسي هي همزة وصل وليست همزة قطع، غير أن هذه الهمزة في الصحافة               

وسنذكر بعض هذه األخطـاء     .  همزة قطع فجاءت مخالفة لقواعد الكتابة      كثيراًالفلسطينية وردت   

  : على سبيل المثال ال الحصر

 - إتـصاالت  – إستقدام   – إزدحام   - إحتالل –إحتكار  : فة القدس بعض األخطاء في صحي   

  . اإلقتصادي- إتحاد- إجتماع- إعتقاالت- إختيار-إفتتاح

 - إحتجـاز  - إتخـاذ  - إعتقاالت - إحتاللية - إتحاد -األنسحاب: "ومنها في جريدة الحياة   

  . أفتتاح- إنتظار- إنقطاع- إستنتاجها- إستثناءات- إمتحانات-إستكشاف

 - إنطالقتـه  - إنتـشار  - إختيار -إجتماع: طاء التي وردت في صحيفة األيام       ومن األخ 

  . إسترداد- إستنكار- بإستراتيجتهم- اإلعتراضات- إنجازات-إنضمامه

  :همزة الوصل في الفعل الخماسي والسداسي -5

الهمزة في األفعال الخماسية والسداسية واألمر منها تعد همزة وصل وليست همزة قطع، غيـر               

  :نجد من يثبت همزة القطع فيها ومنها على سبيل المثال ال الحصرأننا 

 - إقتـصر  - إستفسر - أعتبرت – إعتقل   – إنتقد   – إتفق   –إنتهى  : ما ورد في صحيفة القدس    

  . )2( ألتقى- أتخذ–أبتدعها 

إتحد، إعتقلت، إعتصمت، إزدادت، أستخرجت، وأستهدفت      : ومنها ما ورد في صحيفة الحياة     

 . )3(وأعتقلت

 . )4( أعتبر، أتهم، أستغلوا ، أسمحوا–أعتدت : منها في صحيفة األيامو

                                                 
 مـن  أكثـر  ورد في هذا العـدد  ، حيث 2806 م ، عدد     11/8/2003نظر صحيفة الحياة الجديدة، االثنين،      ا) 1(

 .خمس عشرة كلمة

، حيث أحصينا في هذا العدد قرابة خمس عـشرة    1498 م ، عدد     20/2/2001انظر صحيفة األيام، األحد،     ) 2(

 .كلمة أيضاً

 .4 ، عمود 6، ص 12612م، عدد 28/9/2004القدس، الثالثاء، ) 3(

 .6، عمود 18ص  ، 3249م ، عدد 4/11/2004الحياة الجديدة، الخميس، ) 4(
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  :في األسماء" أل"األخطاء في همزة الوصل في حرف  -6

 في خطأ حين جعلها همزة قطـع وأثبـت          همبعضتعد همزة وصل، وقد وقع      " أل"رف  همزة الح 

دو ألمشهد المحرج إياه يوم     ويب: " ، ومثل قولهم   )1("وذكر النائب ألطيبي  : "الهمزة، ومن ذلك قولهم   

  . )2("الثالثاء الماضي

  :همزة القطع: ثانياً

هي همزة تلفظ في ابتداء الكالم وفي وسطه، وتكتب فوق األلف إذا كانت مـضمومة أو                   

 ، ولقد وضع العلماء قواعد لكتابة     )إنسان(، وتحت األلف إذا كانت مكسورة       "ُأكِرم وَأكِرم "مفتوحة  

ويمكـن  . كلمات التي تكون همزتها همزة قطع، ووضعوا لذلك إطاراً عاماً          الهمزة وحددوا ال   هذه

  :تيةعرض ذلك خالل النقاط اآل

أيمن، وأرائك، وأسـتاذ،    :  جميع األسماء المبدوءة بهمزة قطع تنطق وتكتب مثل        :األسماء -  أ

  . وأمير، وأب، وأم، باستثناء عشرة أسماء ذكرها العلماء في همزة الوصل

 :زة القطع في األفعال بما يأتي تختص هم:األفعال  -  ب

  .أخذوا، وأكل، وأمر: ماضي الثالثي المهموز -1

 .أكرم، وأحسن، وأيقن: ماضي الرباعي المهموز -2

 .أكتب ، وأسمع ، وأقرأ: كل مضارع مبدوء بهمزة المضارعة -3

 .أكِرم، وأحِسن، وأيِقن: أمر الرباعي المهموز -4

التـي  " أل"زتها همزة قطع، باستثناء      جميع الحروف التي تبدأ بهمزة تكون هم       :الحروف -ج

  . فهمزتها همزة وصل،"أل التعريف": أي ؛تدخل على األسماء

ويظهر هذا  في الصحافة الفلسطينية،     أهم األخطاء في كتابتها      نذكر وبعد عرض هذه القاعدة     

  : نقطتينفي

  .إهمال همزة القطع وجعلها همزة وصل: األولى

  .طعالخطأ في كتابة همزة الق: الثانية

  : وأمثلة ذلك كثيرة:إهمال همزة القطع: أوال

 هناك كثير من الكلمات التي حقها أن تكون همزتها همـزة قطـع، وجـدنا                :في األسماء   - أ 

 تمييزهم بين همـزة الوصـل       لعدم ونكثير همزة وصل، وهذا الخطأ يقع فيه        الهمزة فيها 

  :هذه األخطاءوالقطع، ولعل األخطاء في األسماء، أكثر انتشاراً من غيرها ومن 

                                                 
 .3، عمود 6، ص 12612م، عدد 28/9/2004القدس، الثالثاء، ) 1(
 .6، عمود 18، ص 3249م، عدد 4/11/2004الحياة الجديدة، الخميس، ) 2(
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اسر، امنية، االمين، االخير، اياها، ام، اعـالم، اجـل، احمـد،            : في صحيفة القدس   - 

اشراف، امراً، ابو، االثار، امس، اردنية، احياء، اصابة، اعمال، اسباب، امن، اكثر،            

  .اوضاع، الية، اذار، ايالت، ازمة، ايات، االت، احداث، ارادة
ار، امن اساسي، اراضـي، اطـار، اغاثـة، ام          اسرته، االمر، اث  : في صحيفة الحياة   - 

المعارك، ارمن، ايات، ايار، ارادة، اسفه، اساليب، انسانية، احد، احداث، اداء، احمد،            

 .اضعاف

 السنة اللهب،) ظرف مكان(اصالة، اول، ابعاده، اليه، اسامة، امام : في صحيفة األيام - 

 . اسيا، اسعد، ام، امر

نفاً جميع الهمزات فيها همزات قطع إال أنهـم جعلوهـا           آ  التي ذكرناها  األسماءنالحظ أن   

 .همزات وصل

 ورد في الصحافة الفلسطينية بعض األفعال التي تبـدأ          :إهمال همزة القطع في األفعال      - ب 

 :بهمزة قطع، إال أنها وردت همزتها هنا همزة وصل ومن هذه األفعال

اكـرس   - اكمـل  - اخـذ  - اضاف - ادت - ادانت - اصدر -اوصى: صحيفة القدس  - 

  ).مضارع(

 . ادت- اتى- اراد- اباد- ايد- اكد- اعلن- اثار-اضاف: صحيفة الحياة - 

 . انشاته- امر- يامل- اتى- اكد-اخذ: صحيفة االيام - 

 الهمزة في الحروف كلها همزة قطع باستثناء حـرف          :إهمال همزة القطع في الحروف      - ج 

  :ل وبخاصة الحروف، غير أننا نجدهم يجعلون همزة الكثير من الحروف همزة وص"أل"

  .إن، و أن، وأال، وإال، وأما، وأم، فهذه الحروف جاءت همزتها في الغالب همزة وصل

  :األخطاء في كتابة همزة القطع: ثانياً

إن كتابة همزة القطع بعامة تخضع العتبارات كثيرة مثل نوع حركتها، ونوع حركة ما قبلهـا،                

ولكن الهمـزة   . الكلمة، أهي في وسطها أم آخرها     ومدى إمكانية اتصالها بما بعدها وموقعها من        

في أول الكلمة ال تخضع ألي من هذه االعتبارات، ولقد صدر قرار مجمع اللغة العربيـة فـي                  

   )1(:يابة الهمزة، وذلك على النحو اآلتالدورة السادسة والعشرين لييسر على الجميع كت

إذا كانت مفتوحـة أو     ) ء( العين   ترسم الهمزة في أول الكلمة ألفاً توضع فوقها رأس حرف           -1

إن أكرمني  : "تحت األلف نحو  ) ء(مضمومة، وإن كانت مكسورة توضع رأس حرف العين         

  ".فسوق أكرمه إكراماً

                                                 
  .35/36م ، ص 1987معلم اإلمالء الحديث، محمد إبراهيم سليم، مكتبة ابن سيناء، القاهرة، ) 1(
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فـإن وبـأن    (وإن سبق الهمزة حرف فال تتأثر الهمزة به، وترسم كما في البنـد الـسابق                  -2

 ).وسأكرمه

آدم، :  بعالمة المدة فوق األلـف، مثـل  تفيزة وألف المد في أول الكلمة اك   إذا اجتمعت الهم    -3

آمال، آخر، ألنه إذا وقع بعد الهمزة المفتوحة التي في أول الكلمة همزة ساكنة فإن الثانيـة                 

 ".آمال"َأْأمال لتصبح : تقلب مدة من جنس الفتحة، مثل

في " إمنية: "وبعد عرض هذه القاعدة يمكننا أن نعرض أهم هذه األخطاء، ومن ذلك قولهم                   

  .فالهمزة مفتوحة فتكتب فوق األلف" أمنية"، والصواب في ذلك )1("لتقديم مساعدة إمنية: "قولهم

يستعرض إمام البرلمـان األسـترالي األوضـاع فـي األراضـي            " أبو عالء : "ومن ذلك قولهم  

 ظرف مكان، جاءت الهمزة فيها مكـسورة      ) أمام(والمراد بها   ) إمام(، فنالحظ كلمة    )2("الفلسطينية

تغير معناهـا، ولـيس هـو       ة، فهذه الكلمة إذا كسرت همزتها ي      بفتح الهمز " أمام: "والصواب فيها 

  . المعنى المراد

: ، والصواب فيها  )3("تتلقى هذه اإلنباء كغيرها من الفلسطينيين     : "في" اإلنباء"وكذلك قولهم           

  ".األنباء"

ة، هو فتح الهمزة التي من حقها أن تكون         ومن األخطاء أيضاً في كتابة همزة القطع في أول الكلم         

األسرائيلي، وأحدى، وأعمال، وأجراء، وأحباط، وأطالقهـا، وأنهـاء         : "مكسورة ومن ذلك قولهم   

مدرسـة  : "وأسماعيل، وأحياء الفرق التراثية، وأقامة الدولة الفلسطينية، واأليمـان فـي قـولهم            

ي شهر رمضان فهو مـن تقدمـة الهـالل          أما األفطار اليومي ف   : "األيمان، واألفطار، في قولهم   

 ، فهذه الكلمات نالحظ أنها جاءت مفتوحة الهمزة وهـذا يخـالف             )4("األحمر في دولة اإلمارات   

  .القاعدة اإلمالئية لكتابتها، فالصواب أن تكون مكسورة الهمزة أي تكتب أسفل األلف

 : كتابة همزة القطع في الحروف
التعريف، فإنـه همـزة     ) أل(قطع ما عدا الحرف     قلنا إن الهمزة في الحروف هي همزة        

، )أن(و) إن: (وصل، ولعل أكثر الحروف تداوالً في الصحافة الفلسطينية همـا حرفـا التوكيـد             

ولكنهم يخلطون في استعمالهم، فتارة يهملون الهمزة وهو كثير جداً، وتـارة يكـسرون الهمـزة                

قواعد وضـعها   ) إن(وكسرها  ) أن( همزة   ولفتح. وحقها الفتح، أو يفتحون الهمزة وحقها الكسر      

أن تقع في االبتداء نحـو      : ، ومن بينها  "عشرة"وهي  " إن"النحاة، وعدد النحاة مواضع كسر همزة       

                                                 
 .2، عمود 6، ص 12060دد م ، ع21/3/2003القدس، الجمعة، ) 1(

 .1، عمود 2، ص 12205م ، عدد 13/8/2003القدس، األربعاء، ) 2(

 .4، عمود 8 ، ص 3117م ، عدد 24/9/2004األيام ،الجمعة، ) 3(

 . 6، عمود 7 ، ص 3249م ، عدد 4/11/2004الحياة الجديدة، الخميس، ) 4(
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 أو تقع بعد حيث، أو إذ، أو أال، أو اسم موصـول، أو              ،)1("إنا أنزلناه في ليلة القدر    ": قوله تعالى 

تسعة من بينها أن تقع فاعلة أو مفعولـة         " أن"ة  تقع جواباً لقسم، أو بعد قول، ومواضع فتح همز        

ومن األخطاء التي وقعـوا     . )2(غير محكية أو نائبة عن الفاعل أو مجرور بالحرف أو باإلضافة          

حيث أن لكل قائـد     ": "حيث"وحقها أن تكون مكسورة ومن ذلك وقوعها بعد         ) إن(فيها فتح همزة    

، ومثـال   )4("ن االنتخابات المحلية لم تجر سابقاً     حيث أ : "، وقولهم )3("صوراً للمطلوبين الرئيسيين  

قالـت  " ، و )5("وقال أن لبنان تأمل في عقد االجتماع بحلول يوم السبت المقبل          : "وقوعها بعد قول  

صحيفة البعث أن أمام الرئيس األمريكي فرصة تاريخية كي يعيد لـإلدارة األمريكيـة هيبتهـا                

بعد حيث وقال، وحقها أن تكسر      ) إن( أنهم فتحوا همزة     ، ففي النماذج السابقة نالحظ    )6("واتزانها  

  ".قالت إن"و" حيث إن: "فالصواب يكون

  :الهمزة المتطرفة: ثالثاً
لقد تناول العلماء المتقدمون الهمزة دراسة وبحثاً، وقد تبعهم المحـدثون فوضـعوا لنـا               

، فهذا مجمع اللغة العربية     قواعد ميسرة للتيسير على القارئين والمتحدثين في تعلم الهمزة وكتابتها         

  :يضع أمامنا القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتطرفة

  . سبقت بحركة رسمت على حرف مجانس لحركة ما قبلهاا إذ-1

أي إذا سبقت بفتحة ترسم على ألف نحو قرأ، ويبدأ، ومأل، وإذا سبقت بضمة فترسم علـى واو،                  

  .يستهِزئ، وبِرئ: همزة على ياء نحوجُرَؤ وُضَؤ، وإذا سبقت بكسرة رسمت ال: نحو 

  .المرء، هدوء، شيء، وجزاء، الخبء، الدفْء:  إذا سبقت بحرف ساكن رسمت مفردة مثل-2

 وإن سبقت بحرف ساكن وكانت في موضع نصب منون فيلحقها ألفاً وترسم على نبرة، نحو                -3

 يوصل بما بعده رسـمت الهمـزة        خبئاً، دفئاً، بطئاً، شيئاً، وإن كان الحرف الذي قبلها ال         : "قولك

  .برءاً، جزءاً بدءاً: مفردة مثل

ننظر إلى حركة الهمزة فهي في الرفع ترسم على         ) مضمر( إن أضيفت الهمزة المتطرفة إلى       -4

: خبؤك ودفؤهم في الرفع ، ونحـو      : واو، وفي النصب على السطر، وفي الجر على نبرة، نحو         

                                                 
 .1/القدر) 1(

 .338 – 1/335: الكأوضح المس) 2(

 .3، عمود 2، ص 11935م، عدد 10/11/2002س، األحد، القد) 3(

 .5، عمود 14، ص 12612م ، عدد 28/9/2004القدس، الثالثاء، ) 4(

 .4، عمود 5، ص 11749 م ، عدد 8/5/2002القدس، األربعاء، ) 5(

 .2، عمود 8، عمود 10، ص 1947م، عدد 19/1/2001الحياة الجديدة، الجمعة، ) 6(
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وعجبت من هدوئهم وأخذت شيئاً     : "، ونحو ) النصب في" (إن هدوءه عجيب، وأعطيتهم أشياءهم    "

   )1().في الجر" (من أشيائهم

وبعد عرض هذه القاعدة سنتعرف علي األخطاء في كتابة الهمـزة المتطرفـة فـي الـصحافة                 

  .الفلسطينية

 ): أي عدم كتابتها(إهمال الهمزة  -1

وتغطية قطع  "،  )2("السبتوزير الخارجية السعودي سيبدا زيارة إلى إيران غداً         : "ومن ذلك قولهم  

فقـد لجـا آالف     "، و )3("من المرايا التي تتالال تحت األضواء لتحيل المكان إلى قطعة من الضياء           

مرفا، فاجا، امتال، فهـذه     : ، ومن ذلك أيضاً   )4("االنفصاليين األكراد إلى مناطق جبلية في العراق      

وا الهمزة فيها، فعلـى ذلـك يكـون         الكلمات أتت الهمزة فيها متطرفة على ألف، إال أنهم لم يثبت          

  ".سيبدأ، بدأت، وبدأوا، تتألأل، لجأ، مرفأ، فاجأ، امتأل: "الصواب

  :األخطاء في كتابة الهمزة المتطرفة -2

قلنا إن الهمزة إن كانت متطرفة واتصل بها ضمير فترسم الهمزة بحسب حركتها، فإن كانت               

، وإن كانت منصوبة ترسـم      )ياء(ة  مرفوعة ترسم على واو، وإن كانت مجرورة ترسم على نبر         

  :على السطر، وبناء على ذلك فيمكننا وضع األخطاء بحسب هذا التقسيم

 : الهمزة المتطرفة إذا كانت مرفوعة  -أ 

رؤسـاء الـسلطات    : "، وقولهم )5("كما نسي العالم وزعمائه التزاماتهم    : "ومن هذه األخطاء قولهم   

ومـن القـرارات التـي تـم        : "، وقولهم )6("اليهودالعربية قادرون على توفير ما يوفره نظرائهم        

: ، ومن هذه الكلمات أيضاً قـولهم      )8("انجبلت دماءه في أرض جنين وفلسطين     : " وقولهم )7("إلغائها

، فهذه الكلمات جاءت متطرفة غير أنها اتصل بها ضمير وفـي حالـة              )9("يجزئون االحتفاالت "

  .ؤه، نظراؤهم، إلغاؤها، دماؤه، يجزؤونزعما: الرفع تكتب على واو وعلى ذلك يكون الصواب

 : الهمزة المتطرفة في حالة النصب   -ب  

                                                 
 .266ص: قتيبةأدب الكاتب، ابن ) 1(

 .5، عمود 15، ص 11835م، عدد 2/8/2002القدس، الجمعة، ) 2(
 .3، عمود 18، ص12163م ، عدد 2/7/2003القدس، األربعاء، ) 3(
 .1، عمود 8، ص 11875م، عدد 11/9/2002القدس، األربعاء، ) 4(
 .4، عمود 6، ص 11732م، عدد 21/4/2002القدس، األحد، ) 5(
 .5، عمود 10، ص11990م، عدد 6/1/2003القدس، االثنين، ) 6(
 .2، عمود 12، ص 12018م، عدد 3/2/2003القدس، االثنين، ) 7(
 .2، عمود 9، ص 2599م، عدد 19/4/2003األيام، السبت، ) 8(
 .5، عمود 6، ص 12438م، عدد 7/4/2004القدس، ) 9(
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خلعت الملكـة   : "، وقولهم )2(" لكنه وزمالؤه : "، وقولهم )1("يقف ورائها : "ومن هذه األخطاء قولهم   

  .)3("أليزابيث الثانية حذائها أثناء دخولها مسجد في بريطانيا

 السابقة اتصل بها ضمير وجاءت الهمزة فـي         فنالحظ أن الهمزة في الكلمات في النماذج      

على واو مع أنها جـاءت فـي   " زمالؤه"على نبرة والهمزة في  " حذائها"وفي كلمة   " ورائها"كلمة  

حالة نصب، والهمزة إذا كانت متطرفة واتصل بها ضمير في حالة نصب فتكتب على سـطر،                

لكنـه  "ن منصوب، وكـذلك     ظرف مكا ) وراء(، فكلمة   "يقف وراءها "فيكون الصواب فيما سبق     

  )فحذاءها(خلعت حذاءها، فـ "معطوف منصوب بالفتحة وكذلك ) زمالءه(، فكلمة "وزمالءه

  . الفتحةمفعول به منصوب وعالمة نصبه 

 : الهمزة إذا كانت متطرفة واتصل بها ضمير وكانت في حالة جر -ج 

فاندفع مـع   : "، وقولهم )4("في اعطاءها دورا وموقعا إقليميا    ويتمثل  : "ومن هذه األخطاء قولهم   

 )6(" مما يعرض أمريكا لالنعزال عـن حلفاءهـا حـول العـالم           : "، وقولهم )5("أبناءه إلى الشارع  

  .)7("سك بفحواهاماعترف داشيل باختياره توقيتاً سيئاً إلبداء أرائه إال أنه ت: "وقولهم

بها ضمير وهـي فـي      فنالحظ الكلمات في النماذج السابقة نجد أن الهمزة المتطرفة التي اتصل            

 علـى الـسطر      جاءت مخالفة للقاعدة فبعضها جاء على واو، وبعضها اآلخر جـاء           حالة الجر، 

يتمثـل فـي     ":؛ ألنها جاءت في موضـع الجـر، فنقـول         والصواب أن تكون الهمزة على نبرة     

  ".رائهوإلبداء آ".... ، و"عن حلفائها".... و،"واندفع مع أبنائه"و، "إعطائها

  : الهمزة المتطرفة حيث جاء ما قبلها مفتوحاًبعض األخطاء في  -د 

يبدو أن المجتمع اإلسرائيلي وقيادته استمرئا أكـل أمـوال الفلـسطينيين            : " ومن ذلك قولهم  

: فالهمزة كتبت في قـولهم    . )9("وتعتبر ألمانيا أكفء دولة للقيام بهذه المهمة      : "، وقولهم )8("العقارية

وحاً، وهذا يخالف القاعدة فالصواب أن تكتب علـى ألـف           على نبرة وجاء ما قبلها مفت     " استمرئا"

فالهمزة ما قبلها   " أكفء: "، حتى وإن اتصل بها ضمير، وكذلك الحال في قولهم         "استمرأا: "فنقول

  ". أكفأ: "جاء مفتوحاً، وهم بذلك يخالفون القاعدة، والصواب أن تكتب على ألف، فنقول

                                                 
 .3، عمود 22، ص 11749م ، عدد 8/5/2002القدس، ) 1(
 .6، عمود 21 ، ص 2344 م ، عدد 1/8/2002س، األيام، الخمي) 2(
 .4، عمود 2، ص 11826م ، عدد 24/7/2002القدس، األربعاء، ) 3(
 .3، عمود 5، ص 11732م ، عدد 21/4/2002القدس، األحد، ) 4(
 .5، عمود 23، ص 11968م ، عدد 15/12/2002القدس، ) 5(
 .4، عمود 21، ص 2027م ، عدد 10/8/2001األيام، ) 6(
  .6 ، عمود 21 المصدر السابق ، ص )7(
 .3 ، عمود 23، ص 11916م ، عدد 22/10/2002القدس، الثالثاء، ) 8(
 .5 ، عمود 19، ص11968م ، عدد 15/12/2002القدس، األحد، ) 9(
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، فـنالحظ   )1(" واقرئ السالم على والدك وأجدادك     نم هادئاً مطمئناً  : "ومن هذه األخطاء قولهم   

جاءت الهمزة متطرفة وما قبلها مفتوح، لكنها كتبت علـى يـاء وهـذا يخـالف                ) اقرئ: (قولهم

إن كـالً   : "ومن األخطاء أيضاً قولهم   ". واقرأ: "القاعدة، والصواب فيها أن تكتب على ألف فنقول       

  .)3()وبدؤوا بلعب اللعب الرمضانية: (وقولهم، )2("منهما مهيء بشكل أفضل لتحقيق سالم دائم

جاءتا متطرفتين، وسبق كل منهما فتحة، ونالحظ أن        ) مهيء، وبدؤوا (فالهمزة في هاتين الكلمتين     

حيث جاءت  " بدؤوا"جاءت على ياء وهذا يخالف القاعدة، كما في قولهم          " مهيئ"الهمزة في قوله    

  " .مهيأ وبدأوا: "زة على ألف فنقولالهمزة على واو، والصواب فيهما أن تكون الهم

  :األخطاء في كتابة الهمزة التي جاء ما قبلها ساكن وهي متطرفة -ـه

هذا ال يـسمح   : " ، وقولهم  )4(" إن األمور يمكن أن تسؤ قبل أن تتحسن       : "ومن هذه األخطاء قولهم   

عـرض قاصـرين    والتي تفيد عن ت   : "، وقولهم )5(" للمعارضين فعل ما شاؤوا وأخذ القانون باليد      

  .)6(لالغتصاب أو سؤ المعاملة 

فنالحظ في النماذج السابقة أن الهمزة سبقت بحرف ساكن، وإذا سبق الهمزة المتطرفـة حـرف                

جـاءت الهمـزة علـى واو،       "  سؤ - وشاؤوا -تسؤ: "ساكن فتكتب على السطر، لكنها في قولهم      

  " .تسوء ، وشاءوا ، وسوء"والصواب فيها أن تكون على السطر فنقول 

  :الهمزة المتوسطة: رابعاً
الهمزة حرف يقبل الحركة والسكون، والحركة تكون إما فتحة أو ضمة أو كسرة، والهمـزة               

في وسط الكلمة إما أن تكون ساكنة أو مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة، ويراعـى فـي رسـم                   

لهمزة المتوسـطة    وأهم قواعد ا   ؛الهمزة المتوسطة حركتها أو حركة ما قبلها والشكل المالئم لها         

   )7(: يا المجمع اللغوي في القاهرة ما يأتكما أقره

بؤس ، بأس، بئس، أي إنها تكتب على الـواو          :  الحركة التي قبلها   علىتكتب الهمزة الساكنة     -1

إذا كان الحرف الذي قبلها مضموما، وعلى األلف إذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحاً، وعلى               

  .سوراًنبرة إذا كان الحرف قبلها مك

                                                 
 .4، عمود 8، ص 2078م ، عدد 2/6/2001الحياة، السبت، ) 1(
 .6ود ، عم7، ص1500م ، عدد 22/2/2001األيام، الثالثاء، ) 2(

 .3، عمود 4، ص 2795م ، عدد 1/11/2003األيام، السبت، ) 3(

 .5 ، عمود 3، ص12163م ، عدد 2/7/2003القدس، األربعاء، ) 4(

 .2، عمود 4 ، ص2927م ، عدد 13/12/2003الحياة، السبت، ) 5(

 .4، عمود 17 ، ص 3074م ، عدد 12/5/2004الحياة، األربعاء، )6(

 .63ص :  ، محمد إبراهيم سليممعلم اإلمالء الحديث) 7(
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جاءت الهمزة ساكنة وما قبلها فتحة فالحرف المجانس لها األلف فرسمت           : بأس: ففي قولنا  - 

  .رأس، شأن فأس: فوق األلف ومثلها

جاءت الهمزة ساكنة وما قبلها ضمة، فالحرف المجـانس لهـا الـواو             : بؤس: وفي قولنا  - 

 .لؤم وسؤم: فرسمت الهمزة على واو ومثلها

مزة ساكنة وما قبلها كسرة فالحرف الذي المجانس لها اليـاء           جاءت اله : بئس: وفي قولنا  - 

 . بئر، ومئذنة: فرسمت على ياء ومثلها

  :إذا كانت الهمزة متحركة وقبلها ساكن تكتب على حرف يناسب حركتها نحو -2

فهنا الهمزة جاءت مفتوحة والحرف الذي يناسب الفتحة هو األلف فرسـمت علـى            : يسأل - 

  ألف

 واو ألنها جاءت مضمومة والحرف الذي يناسب الضمة هـو      رسمت الهمزة على  : يضؤل - 

  الواو

، ألنها جاءت مكسورة والحـرف الـذي يناسـب          )ياء(ورسمت الهمزة على نبرة     : وُيسِئم - 

  .الكسرة هو الياء

" ُسِئل"إذا كانت الهمزة متحركة وقبلها حرف متحرك تكتب على حرف أقوى الحركتين نحو               -3

رسمت الهمـزة علـى     " فؤاد"كسرة أقوى من الضمة، و      فرسمت الهمزة على نبرة ؛ ألن ال      

رسمت الهمزة على األلـف ؛ ألن       " سأل"الواو؛ ألن الضمة أقوى من حركتها وهي الفتحة، و        

  .حركتها وحركة  السين واحدة

  .عباءة، براءة: ة بعد ألف تكتب منفردةإذا كانت الهمزة مفتوح -4

ضوءك، ضـوءه،   : تكتب منفردة، نحو  إذا كانت الهمزة مضمومة أو مفتوحة بعد واو ساكنة           -5

  .أما إذا كانت مكسورة بعد واو ساكنة فترسم على نبرة حسب القاعدة ضوئك

  .هيئة، يسيئون : إذا وقعت الهمزة بعد ياء ساكنة تكتب على نبرة كيفما كانت حركتها -6

  :أهم األخطاء في رسم الهمزة المتوسطة
ابة وبخاصة في الصحف الفلسطينية، إهمالهم       من األخطاء التي تشيع في الكت      : إهمال الهمزة  -1

  :وهذا النوع من األخطاء كثير، نحو. الهمزة المتوسطة وعدم إثباتها

ماخذ، متاكدة، االن، شان، المتازمـة، تـامين، رايهـم،    : " من األخطاء في صحيفة القدس -

ارجحـة،  نامل، تاثير، مسالة، تاهيل، موسسات، تاييد، االوان، راسهم، يـاتي، ماربـة، المت            

  ".وسالته، ماسيه، الموقته، المازقالرافة، تتالال، ماساوي، تتالف، وموسستي، ويتالموا، 

يستاثر، الراي، شان، المازق، الماسي، تاسيس،      : " الجديدة  ومن األخطاء في صحيفة الحياة     -
شانه، القران، الماذن، مسالة، يستانف، مناى، مولمة، تاكيـد ، شـاني، ومـسالة، يـراس،                
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جات، الياس، ياملون، متاثرة، تاسف، التاخر، التاهب، منشات، مراى، التامر، التاهـب،            المفا
 .ياسا، تاشيرة، الموقت، ماوى، تاتي، ياسف، دات

موقتا، الراي، ماساة، رايت، التاكيد، الموتمر، متاخرة،       : " ومن األخطاء في صحيفة األيام     -
امراة، التاجيل، سياخذ، ياملون، التازم، فجـاة،    التامر، المسالة، يامل، الثار، المسالة، تتالفن،       

  ".تاخذه، ياتي رايها، يامرها، انشاته، شان، المنشات
  .ثبتوا الهمزة فيها وهذا يخالف القاعدةيفهذه الكلمات التي ذكرنا آنفاً يتوسطها همزة لكنهم لم 

ي يواجهه شارون   مشدداً على المإزق الذ   : " قولهم : ومن األخطاء في كتابة الهمزة المتوسطة      -2
فإذا برصاص القناصة يصيبه ويفجر جزءاً من الراأس        : "، وقولهم )1("ألنه لم يستطع توفير األمن    

جـاءت الهمـزة فيهـا    "  الراأس-المإزق: "، فقولهم )2("بفعل استخدامهم لرصاص الدمدم المتفجر    
رسـموا  ) قالمـإز (متوسطة وساكنة وما قبلها مفتوح فحقها أن تكتب على ألف فهم في قـولهم               

أضافوا ألفاً قبل الهمزة والصواب     ) الراأس(بكسر الهمزة وفي قولهم     : الهمزة أسفل األلف ؛ أي      
  ".الرأس"و  "المأزق"فيهما 

، )3("وتسببت صعوبة انتشال الجثث من تحت األنقاض في تـضائل اآلمـال           : "أما قولهم 
تـضائل والمـوءتمر    " فـنالحظ أن الكلمـات       )4("والذي يستضيف المـوءتمر نفـسه     : "وقولهم

، )5("إنها رصدت موءسسات معادية تنشط بالعبث بكتـاب اهللا العظـيم          : "والموءسسات في قولهم  
، نالحظ أن الهمزة فيها رسمت إما على نبـرة أو علـى             "موءيدوا"وكلمة  " مأسسة"وكذلك كلمة   

بقها السطر أو على األلف وهذا مخالف للقاعدة، حيث إن الهمزة فيها جاءت مضمومة ولـم يـس                
تضاؤل : "صواب فيها إذن أن نقول    فال) واو(كسرة طويلة أو كسرة قصيرة، فحقها أن ترسم على          

  ".ومؤسسات والمؤتمر ويؤدي ومؤيدو ومؤسسة
 رسم الهمزة المفتوحة وما قبلها ساكن إمـا         :ومن األخطاء أيضاً في رسم الهمزة المتوسطة       -3

صواب فيها أن ترسم الهمزة مفردة، ومثـال        على نبرة أو على ضمة وهذا مخالف للقاعدة، إذ ال         
يتساؤل فريد مان   : "، وقولهم )6("إلى متى  تبقى القوات األمريكية بال مسائلة وال إدانة         : "ذلك قولهم 

فهي مرسومة علـى نبـرة، وفـي        " مسائلة: "، فنالحظ الهمزة في قولهم    )7("هل هي نهاية الناتو؟   
مـساءلة  : "ر مفرده فنقولها أن ترسم على السط   يتساؤل رسمت على الواو، والصواب في     : "قولهم

  ."ويتساءل

                                                 
 . 4، عمود2، ص11423م، عدد 12/6/2001القدس، الثالثاء، ) 1(
 .3، عمود 10، ص 12481م، عدد 20/5/2004القدس، الخميس،  )2(
 .3، عمود 9، ص 12481م، عدد 50/8/2001القدس، األحد )3(
 .6، عمود 13، ص2336م، عدد 18/2/2002الحياة الجديدة، االثنين،  )4(
 . 4، عمود 4، ص11732 م، عدد 21/4/2002القدس، األحد،  )5(
 .5، عمود 13 ، ص 2336م ، عدد 18/2/2002الحياة الجديدة، االثنين، ) 6(
 .3، عمود 10، ص12163م ، عدد 2/7/2003القدس، األربعاء، ) 7(



 

17 
 

  المبحث الثاني

  لنحوية في استعمال حركات اإلعراباألخطاء ا
  :دتمهي

  )1(.إذا أبان عنه" أعرب الرجل عما في نفسه: " هو اإلبانة واإلفصاح، يقال:اإلعراب لغة

 ، )2(المتمكن والفعل المضارع   هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر االسم            :أما اصطالحا   

، "زيـد بجاء زيد ورأيت زيدا ومررت      : "ومثال اآلثار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قولنا       

وحرف " رأى"و" جاء: "جلبتها العوامل الداخلة عليها، وهي    " زيد"على   فالضمة والفتحة والكسرة  

، "رأيـت الفتـى   "، و "جـاء الفتـى   : "نا؛ في قول  "الفتى: "؛ نحو ار المقدرة ، ومثال اآلث  "الباء"الجر  

، وفي  "فتحة: "، وفي الثاني  "ضمة"في المثال األول    " الفتى"، فتقدر في آخر االسم      "مررت بالفتى "و

ن الحركات الظـاهرة فـي آخـر زيـد          أ، كما   "إعراب"، وهذه الحركات المقدرة     "كسرة"الثالث  

       )3 (.إعراب

تغير العوامل الداخلة عليـه وهـو       لللفظ  إذن اإلعراب هو تغير يطرأ على حركة آخر ا        

عكس البناء الذي يلزم حركة آخر اللفظ حركة واحدة حتى ولو تغيرت العوامل الداخلة عليـه ،                 

ولعل العامل يؤثر في اللفظ تأثيراً ينشأ عنه عالمة إعرابية ترمز إلى معنى خاص كالفاعليـة أو                 

مة ظاهرة أو مقدرة، فـإن الـدليل علـى          المفعولية أو غيرها، وال فرق بين أن تكون تلك العال         

: وهي مفردة أن عالمة آخرها تتغير عند التثنية والجمع، فنقول في التثنيـة مـثال              " زيد"إعراب  

  ". رأيت الزيدين، ومررت بالزيدين"، و"جاء الزيدان"

  :األخطاء اإلعرابية في حركات اإلعراب األصلية
موعة، يدرك مدى خطر ما يتهدد اللغـة        لعل من يتابع وسائل اإلعالم وخاصة منها المس       

إلى غيـر ذلـك مـن       .. العربية فتسمع من يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المنصوب        

 اآلذان حتى يكاد السامع يمل لكثرة ما يسمع من أخطاء ويضجر، وهـذه              سيغهاألخطاء، مما ال ت   

ات اإلعرابية األصلية أو    منها أخطاء في الحرك   واألخطاء التي تشيع على ألسنتهم وفي كتاباتهم؛        

  .في الحركات الفرعية

ومع أن كثيراً من المتكلمين والكتّاب يلجأون إلى تـسكين أواخـر الكلمـات، وإهمـال                

الحركات، خوفاً من الوقوع في األخطاء، إال أننا نجد أخطاء كثيرة، وبخاصة في األلفاظ التـي                

                                                 
 ).عرب: (لسان العرب) 1(

 .1/39: أوضح المسالك) 2(

 .55-54ص : شذور الذهب )3(
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 نماذج مـن هـذه   - إن شاء اهللا -رض يلحقها التنوين أو تنتهي بهمزة أو يتوسطها همزة، وسنع    

  :األخطاء

  : أخطاء في العالمات األصلية في حالة الرفع-1
تنوعت األخطاء اإلعرابية التي يفترض أن تكون مرفوعة بالضمة؛ لكن هذه األخطـاء             

اسـتطاع المجلـس    : " جاءت بعالمات إعراب أصلية غير الرفع؛ ومن هذه األخطـاء قـولهم           

يقول المواطن غازي سالم إن أرضه التي يملكهـا وأشـقاءه           " و ،)1("هموأعضائه أن يطوروا أنفس   

ومن القرارات  : "، ومنها أيضا قولهم   )2(" شجرة 2200 دونما كانت مزروعة بـ      30تبلغ مساحة   

ادعاءه هو أن الخالف الحقيقي فـي الـسياسة         : " وقولهم ،  )3("التي تم إلغائها أيضا عقوبة اإلعدام     

إن العراقيين لن يتعاونوا إال إذا تم إعطـاءهم         : " وقولهم ،)4("يسار واليمين اإلسرائيلية قائما بين ال   

 فهذه األخطاء التي وردت في النماذج السابقة ما هـي إال غـيض    ،)5("تصورا واضحا لما ينبغي   

  .من فيض كما يقولون

، فهذه كلها جاءت    " إعطاءهم – ادعاءه   – إلغائها   – أشقاءه   –أعضائه  : (فنالحظ الكلمات 

 مرفـوع، وقواعـد     ا هو مبتدأ ومنها ما هو معطوف علـى         م منهاعة فمنها ما هو فاعل و     مرفو

الهمزة تبين أن الكلمة المنتهية بهمزة واتصل بها ضمير وكانت مرفوعة فترسم الهمـزة علـى                

 كما فـي    ،)6(إن كانت منصوبة فترسم على السطر، وإن كانت مجرورة فترسم على نبرة           وواو،  

  :النماذج اآلتية

، لكننا في النمـاذج     "إن المجلس وأعضاءه أقروا ذلك    "، و   " المجلس وأعضاؤه جلسة طارئة    عقد"

السابقة نجد ما يخالف هذه القواعد حيث إن الهمزة جاءت فيها مرسومة علـى نبـرة أو علـى                   

  .السطر، أي جعل المرفوع منصوباً ومجروراً

ي النماذج الـسابقة    فالصواب على ذلك هو جعل الهمزة على واو؛ ألن جميع الكلمات ف           

التـي يملكهـا    " ، و "استطاع المجلـس وأعـضاؤه    : " كانت مرفوعة، وعلى ذلك يكون الصواب     

  ".إال إذا تم إعطاؤهم"، و"ادعاؤه هو إن الخالف"، و"تم إلغاؤها"، و"وأشقاؤه

                                                 
  . 2، عمود 10، ص 11543م، عدد 9/10/2001لقدس، الثالثاء، ا) 1(

  .5، عمود 6، ص2207م، عدد 9/10/2001الحياة الجديدة، الثالثاء، ) 2(

  .2 ، عمود3، ص12018عدد ، 3م، 3/2/200القدس، االثنين، ) 3(

  .5،عمود11، ص2747م ، عدد 11/6/2003الحياة الجديدة، الجمعة، ) 4(

  .2، عمود 15، ص2879م، عدد 23/10/2003الخميس، الحياة الجديدة، ) 5(

  ".مبحث كتابة الهمزة المتوسطة" من هذه الدراسة، 154-152انظر ص ) 6(
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وتال اجتماع الحكومة المصغرة اجتماعاً للحكومة بأعضائها       : "ومن األخطاء أيضا قولهم   

:  وقـولهم  ،)2("ويؤدي قراراً من هذا النوع إلى تجميد أموال المنظمة        : "من ذلك أيضا  و،  )1("كافة

  .  )3(" شخصا15ًويعمل في الحوض حالياً طاقماً مكون من "

، كلها جاءت منـصوبة     "اجتماعاً وقراراً وطاقماً مكوناً   "فنالحظ النماذج السابقة الكلمات     

حقه أن يرفع بالضمة في هذه المواضع؛ فالـصواب         بتنوين الفتح مع أنها جاءت فاعال، والفاعل        

يؤدي قرار من هذا    "،  "تال اجتماع الحكومة المصغر اجتماع للحكومة بأعضائها كافة         : " أن نقول 

  ". شخصا15يعمل في الحوض طاقم مكون من "، و" أموال المنظمة النوع إلى تجميد

   : أخطاء في العالمات األصلية في حالة النصب-2
  :ه األخطاء في هذه الحالة يمكن تقسيمها على النحو اآلتيولكثرة هذ

  .كثر شيوعاًاألاألخطاء في المفعول به وهو -أ

  .األخطاء في اسم إن وأخواتها-ب

  .األخطاء في خبر كان وأخواتها-ج

  .األخطاء في التمييز-د
ي الصحافة   وقد تعددت هذه األخطاء وكانت أكثر األخطاء انتشارا ف         : األخطاء في المفعول به    -أ

قـال بـوش   "، و )4(" وهدمت عدد من المنازل ومخـازن األدويـة       : "الفلسطينية، ومن ذلك قولهم   
نضطر إلى االنتظار طويالً حتى نجد طريقة تـؤمن         "، و )5("مخاطبا جمع من ممثلى االدعاء العام     

  بما "، و)7("وبخاصة أنها طالت عدد من اإلعالميين والصحفيين" و،)6("ولو جزء منها على مراحل
    .)8("يوافق أهوائهم

، "أهوائهم"، و "عدد"، و "جزء"، و "جمع"، و "عدد: "نالحظ الكلمات في النماذج السابقة وهي     
هـدمت  : "لقد خالفت هذه الكلمات القاعدة النحوية، فالصواب أن تكون منصوبة بالفتحة، فتقـول            

تؤمن لو جزءاً منهـا     " و ،" من ممثلى االدعاء العام    اًقال بوش مخاطبا جمع   "و ،"عدداً من المنازل  
  ".بما يوافق أهواءهم"و ،" من اإلعالمييناًوبخاصة أنها طالت عدد"و، "على مراحل

                                                 
  .6 ، عمود7، ص12060م، عدد 21/3/2003القدس، الجمعة، ) 1(

  .3، عمود 1ص. 2، عمود18، ص11802م، عدد 30/6/2002القدس، األحد) 2(

  .5، عمود 2، ص11802دد م، ع30/6/2002القدس، األحد ) 3(

  .4 ، عمود 3، ص12957م، عدد 14/9/2005القدس، األربعا،ء ) 4(

  .2، عمود 9، ص 2143م، عدد 4/12/2001األيام، الثالثاء، ) 5(

  .4، عمود 1، ص11599م، عدد 4/12/2001القدس، الثالثاء، ) 6(

  .2، عمود 4، ص2927م، عدد 13/12/2003الحياة الجديدة، السبت، ) 7(

  .4 ، عمود 6م ، ص1967م، عدد 8/12/2001الحياة الجديدة، الخميس، ) 8(
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  : األخطاء في اسم إن-ب
إن أولئك سيصلون إلى قرار بأن أحد       "و،  )1("حيث إن لكل قائد صور للمطلوبين     :"ومن ذلك قولهم    

إن " و ،)3("إن لدينا موقف واضح جـداً       " ، و )2("ال يمكنه أن يسمح بالتهديد والتحدي بهذه الطريقة       
 الذين وردت   نخاصة أن عدد من الصحفيي    "، و   )4("عدد ضخم من األشخاص بالقرب من الحدود      

  . )5("أسماؤهم في بعض البيانات لم يسافروا أصال إلى جنيف
، "عـدد "، و "واضح"، و "موقف"، و "أحد"، و "صور: "نالحظ في النماذج السابقة أن الكلمات     

الفتحة، غير أنها جاءت مرفوعة، فهي مخالفة للقواعـد         وعالمة نصبه    اًمنصوب" إن"ب اسم   تعر
إن لـدينا   "، و "إن لكل قائد صـوراً    : "كلمات تحتاج إلى تصويب، فنقول    اللغوية وعلى ذلك فهذه ال    

  ". من الصحفيينخاصة أن عدداً"، و"اً ضخماًإن عدد"، و"موقفاً واضحاً
  :واتها األخطاء في خبر كان وأخ-ج

واستبعد المحققون أن يكون الحـادث نـاجم عـن عمـل            : "من األخطاء في ذلك قولهم    
إن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى سالم حقيقي وعازم بكل قوة أن يكون جزء مـن               " و ،)6("إرهابي

إن الموقف الذي يمكن أن تأخذه التـشيك        " و   ،)8("حيث القتال كان مستمر أمس    "، و )7("هذا العالم   
  .)9("كون ايجابييجب أن ي

  ، تعرب خبر كان منصوباً بالفتـحة،"إيجابي"، و"مستمر"، و"جزء"، و"ناجم: "فنالحظ أن الكلمات

أن يكون  : "لكنها في النماذج السابقة خالفت القاعدة وجاءت مرفوعة بالضمة، فالصواب أن نقول           

قتال كـان مـستمراً     حيث ال "و" أن يكون جزءاً من هذا العالم     "و" الحادث ناجما عن عمل إرهابي    

  ".يكون إيجابياً"و" أمس

  : األخطاء في تمييز العدد-د

  من تمييز العدد له أحكام خاصة، ذكرها النحاة وتناولوها في دراساتهم بتوسع، وما يهمنا            

هذه القضية هو التمييز المنصوب، حيث إن األخطاء قد تكررت في الصحافة بكثـرة، وجـاءت                

 صاروخ علـى    40يذكر أن العراق أطلقت أكثر من       ": مخالفة للقاعدة النحوية ومثال ذلك قولهم     

                                                 
  .4 ، عمود 2، ص11916، عدد 22/10/2002 الثالثاء، ،القدس) 1(

  .2 ، عمود6، ص12018م ، عدد 3/2/2003القدس االثنين ) 2(

  5، عمود 2، ص12394م ، عدد 23/2/2004القدس االثنين ) 3(

  .6 ، عمود13، ص1718عدد م ، 30/9/2000األيام السبت ) 4(

  .2، عمود4، ص2927م ، عدد 13/2/2003الحياة السبت ) 5(

  .3، عمود1، ص11543م ، عدد 9/10/2001القدس الثالثاء ) 6(

  .6 ، عمود15، ص11599، عدد 4/12/2001القدس الثالثاء ) 7(

  .4، عمود10 ، ص1943، عدد 18/5/2001األيام الجمعة ) 8(

  .2، عمود10، ص2220 ، عدد 21/2/2002األيام الخميس ) 9(
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حقه أن يكون منصوبا، كما تنص القاعدة علـى         " صاروخ" فالتمييز   )1("إسرائيل في حرب الخليج   

  . )2(" صاروخا40ًأطلقت أكثر من": اب أن يكون منصوبا، فنقولذلك، فالصو

  : األخطاء اإلعرابية في حالة الجر-3
األسماء المجرورة بحروف الجـر أو باإلضـافة أو         "من األخطاء التي يقع فيها الكتاب       

وهـي معـضلة   : "، وقولهم)3("مما أدى إلى تنظيم اعتصاماً جماهيريا: "، ومن ذلك قولهم "بالتبعية

وذلك بمناسبة مشاركة أهالي القرية في بناء مدرسة كاملة أيـضا        : "، وقولهم )4("ات طابع سياسيا  ذ

إن سوريا دخلت لبنان بموقف عربيا لحمايـة أشـقاء مـن عمليـة              : "وقولهم،  )5("ونادي للشباب 

كذلك قال دبلوماسي إن بالده أرسلت دعوة إلى عدد من وزراء الخارجيـة العـرب               " و ،)6("إفناء

  . )8("يكون لنا في دماؤكم وأشالؤكم حاجة : "...  وقولهم،)7(" اجتماع في بيروتلحضور

، "عـددا "، و "عربيـا "، و "نـادي "، و "سياسيا"، و "اعتصاما"، و "جماهيريا: "نالحظ الكلمات 

ـ           "أشالؤكم"، و "دماؤكم"و سرة، لكـن   ، فهي تعرب إما مضافا إليه مجروراً، أو اسما مجرورا بالك

ها ما جاء مرفوعاً بالضمة، فخالفت بذلك القاعـدة         ن منصوباً بالفتحة، وم   جاءالمالحظ أن منها ما     

اللغوية، حيث إن االسم المجرور والمضاف إليه في هذه النماذج يجر بالكسرة، وعلى ذلك يكون               

بموقـٍف  "، و "بناء نـاٍد للـشباب    "، و "سياسيٍّ ذات طابعٍ "، و "تنظيم اعتصاٍم جماهيريٍّ  : "الصواب

  ".في دمائكم وأشالئكم حاجة"، و" عدٍدإلى"، و"عربيٍّ

  :بعض األخطاء في العالمات األصلية في التوابع
التابع هو لفظ متأخر دائما تقيد في نوع إعرابه بنوع اإلعراب في لفظ معين متقدم عليه                

يسمى المتبوع، بحيث ال يختلف الالحق عن السابق في ذلك النوع، فكلما تغير إعـراب االسـم                 

 بذلك التغير نفـسه، فـإذا كـان النـوع           قالعوامل الداخلة عليه يتغير االسم الالح     تغير  لالسابق  

الرفع أو النصب أو الجر أو الجـزم، وجـب أن يكـون             : اإلعرابي في اللفظ المعين السابق هو     

:  تقديريا مثـل    كان أقبل األخ الوفي، أم   : كان النوع اإلعرابي لفظيا مثل    أالثاني مسايراً له، سواء     
                                                 

 .2، عمود 6، ص 11874م ، عدد 11/9/2002القدس، األربعاء، )1(

العدد إن شـاء    تمييز  سنعرض هذا الموضوع ونماذج األخطاء وتصويبها في مبحث األخطاء اإلعرابية في             )2(

  .  34-33ص : انظر. اهللا

  .3 ، عمود2، ص12232م، عدد 9/9/2003القدس، الثالثاء،  )3(

  .2، عمود14 ، ص12612م، عدد 28/9/2004القدس، الثالثاء،  )4(

  .4 ، عمود6، ص1839م، عدد 30/9/2000الحياة الجديدة، السبت،  )5(

  .7، عمود12ص: المصدر السابق )6(

  .2 ، عمود5، ص11749م، عدد 8/5/2002القدس، األربعاء، ) 7(

  .2، عمود2 ص،2444م، عدد 5/8/2002الحياة الجديدة، االثنين، ) 8(
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 بحالة لفظ خاص قبله، ومثال ذلـك        هذين المثالين  الوفي، فلفظ الوفي متقيد بالرفع في        أقبل الفتى 

 معا مرفوعين أو منـصوبين      ن بالسابق في نوع اإلعراب فيكونا     قفي النصب والجر فيتقيد الالح    

أو مجرورين أو مجزومين؛ كما أنهما يشتركان في االسمية أو الفعليـة أو الحرفيـة كالتوكيـد                 

رف، وقد يختلفان، كما في بعض حاالت العطف، كما أن التابع ال يتقيد بالمتبوع إذا               اللفظي والح 

كان مبنيا أو معربا وال يسايره فيهما؛ إلن اإلعراب أو البناء ال ينتقل من المتبوع إلـى التـابع،                   

خر ويسمى المتقدم المتبوع والمتأخر يسمى التـابع وال يكـون           فلكل منهما استقالله التام عن اآل     

، والتوكيد والعطف بنوعيه    "الصفة"النعت ويسمى   :  والتوابع األصلية أربعة هي    )1(.لتابع متأخراً ا

ولقد اختلف العلماء في العامل في التابع فذهب الجمهور إلى أن العامـل فـي التوكيـد                 . والبدل

في متبوعه، وينسب هذا الرأي إلـى سـيبويه، وذهـب            هنفسوالنعت وعطف البيان هو العامل      

أمـا  . يل واألخفش إلى أن العامل في كل واحٍد منهما، هو تابعيته لما قبله، وهو أمر معنوي               الخل

البدل فمذهب الجمهور يرى أن العامل فيه محذوف مماثل للعامل في المبدل منه، وذهب المبـرد            

إلى أن عامل البدل هو العامل في المبدل منه وينسب هذا الرأي إلى سيبويه، واختاره ابن مالـك                  

ابن خروف ، وذهب ابن عصفور إلى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل، لكن على أنه                  و

العامل في عطـف النـسق هـو        : حرف العطف، وقال آخرون   نائب، لكنه عمل في المعطوف ب     

  )2(.حرف العطف، وقال قوم  العامل فيه محذوف

عقدت كوريـا   : "لهموالصحف الفلسطينية ال تخلو من األخطاء في التوابع، ومن ذلك قو          

 ،)4("، ولكن لدينا موقفـا واضـح جـدا   )3(" محركا صاروخي50الشمالية صفقة مع مصر لبيعها   

ويقول غازي سالم إن أرضه التي يملكها       " و ،)5("استطاع المجلس وأعضاءه أن يطوروا أنفسهم     "و

مملكـة  وإذ تطالـب ال   " و ،)6(" شجرة 2200دونما كانت مزروعة بـ     30وأشقاءه البالغ مساحتها    

   .)7("العربية المجتمع الدولي ومجلس األمن وأعضائه الدائمين بتحمل مسؤولياتهم

، "أشـقاءه "، و "أعـضاءه "، و "واضح"، و "صاروخى: "فنالحظ في النماذج السابقة الكلمات    

مرفوعة، وهي صـفة    " صاروخي"جاءت لفظة   ف، نجد أنها من التوابع تتبع ما قبلها،         "أعضائه"و

، وكذلك فـي النمـوذج      " محركا صاروخيا  50: "ن تكون منصوبة، فالصواب   فحقها أ " محركا"لـ

                                                 
  .4/434: النحو الوافي) 1(

  .3/299: أوضح المسالك) 2(

  .4، عمود 9، ص 12394 ، عدد 23/2/2004القدس، االثنين، ) 3(

  .2، عمود 2، ص 11355م، عدد 4/4/2001القدس، األربعاء، ) 4(

  .5 ، عمود6 ، ص2207م ، عدد 9/10/2001الحياة، الثالثاء، ) 5(

  .2، عمود 5 ، ص11406م، عدد 25/5/2001القدس، الجمعة، ) 6(

  .5 ، عمود6  ، ص2207م ، عدد 9/10/2001الحياة، الثالثاء، ) 7(
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ـ  " واضح"، فكلمة   نيالثا اسماً منـصوباً، والـصفة تتبـع       " موقفا"، وجاءت   "موقفا"تعرب صفة ل

جاءت مرفوعة بالضمة، وحقها أن تكون منصوبة بالفتحـة،         " واضح"الموصوف، غير أن كلمة     

في النموذج الذي يليـه معطـوف       " أعضاءه: "، وقوله "حاًلكن لدينا موقفاً واض   : "فالصواب يكون 

معطـوف  " أعضاءه"فاعالً مرفوعاً بالضمة، وكلمة     " المجلس"، وتعرب كلمة    "المجلس"على قوله   

  ".استطاع المجلس وأعضاؤه: "عليه، غير أنها جاءت مخالفة للقاعدة، وعلى ذلك يكون الصواب

ب معطوفة على الضمير الهاء المتصل وهو فـي         في النموذج الخامس، تعر   " أشقاءه: "وفي قوله 

محل رفع فاعل، فجاءت مخالفة للقاعدة، حيث جاءت منصوبة بالفتحة، وحقهـا أن ترفـع؛ ألن                

" أعـضائه : "، وفي قوله  "التي يملكها وأشقاؤه  : "المعطوف عليه يتبع المعطوف، فالصواب يكون     

الفتحـة،  اً وعالمة نـصبه      منصوب التي تعرب مفعوال به   " المجتمع: "التي هي معطوف على قوله    

تطالـب المجتمـع    : "جاءت هذه الكلمة مجرورة بالكسرة، فهي مخالفة للقاعدة، ويكون الصواب         

  ".الدولي ومجلس األمن وأعضاءه

  : األخطاء اإلعرابية في العالمات الفرعية في حالة الرفع-1
م كان أو خبـر إن أو       الكلمات التي تأتي مرفوعة قد تكون فاعال أو مبتدأ أو خبرا أو اس            

نائب فاعل، والعالمات الفرعية في حالة الرفع متعددة وهي الرفع باأللف إذا كان مثنى وبـالواو                

 أو من األسماء الستة أو بثبوت النون إذا كان من األفعال الخمسة، ولقد              اًإذا كان جمع مذكر سالم    

لمثنى وجمع المذكر الـسالم،     أحصينا عددا من األخطاء اإلعرابية في حالة الرفع وبخاصة في ا          

فنجدهم قد نصبوا الفاعل والمبتدأ والخبر ونائب الفاعل، وكذلك الفعل المضارع، ولكثرة األخطاء             

  :سنذكر من كل نوع مثاليين أو ثالثة لبيان تلك األخطاء التي وقعت

وحضر األمـسية ذوي الـشهيد      : "ومن أمثلة ذلك قولهم   :  نصب الفاعل ونائب الفاعل    -أ

وقـال والديـه    : "وقولهم،  )2("ووجد العاملين صعوبة في إخالء القطارين     : "، وقولهم )1("نىالحسي

على نحو مختلـف    : " وقولهم ،)3("للمجلة إنهم اتصلوا بالمسئولين في وزارة الخارجية األمريكية         

   . )4("عن ما يتوقعه صانعي السياسة العسكرية اإلسرائيلية

تعرب " صانعي"، و "والديه"، و "العاملين"، و "ذوي: "اتنالحظ في النماذج السابقة أن الكلم     

إما فاعالً أو نائب فاعل فحقها أن ترفع بالواو إذا كانت جمع مذكر سالم أو اسما مـن األسـماء                    

  . الستة، وباأللف إذا كانت مثنى، غير أنها جاءت مخالفة للقاعدة فجاءت منصوبة بالياء

                                                 
  .2 ، عمود5، ص11826م، عدد 24/7/2002القدس، األربعاء ) 1(

  .3، عمود 13، ص 11470م، عدد 28/7/2001القدس، ) 2(

  .5، عمود12، ص11599م، عد 4/12/2001القدس، الثالثاء، ) 3(

  .3، عمود11، ص2482م، عدد 12/9/2002اة الجديدة، الخميس، الحي) 4(
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ووجـد  "، و "ألمسية ذوو الشهيد الحسيني   وحضر ا : "وبناء على ذلك يكون الصواب فيها     

  ".على نحو مختلف عما يتوقعه صانعو السياسة العسكرية"، و"وقال والداه"، و"العاملون صعوبة

المبتدأ والخبر إذا لـم يـدخل       :  نصب المبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن وأخواتها        -ب

الف ذلك فـي الـصحافة      عليهما أي عامل من عوامل النصب فحكمها الرفع، غير أننا وجدنا خ           

الحكومات التي تؤيـد   : "الفلسطينية، فمن األخطاء التي وقعوا فيها في نصب المبتدأ والخبر قولهم          

 خبيـراً   42إن زهـاء    : "، وقولهم )1("اإلرهاب هي عدونا وليس المسلمين الذين يحبون عائالتهم       

، )3("اح هـم المحـافظين    كان أصحاب االقتر  : "، وقولهم )2("وفنيا موجودين حاليا في موقع العمل     

، )5("ثلثـي األعـضاء يعارضـون     : " وقولهم ،)4("شهيدان متأثرين بجراحهما في الضفة    : "وقولهم

، "موجـودين "، و"المـسلمين : "، نالحظ الكلمات  )6("واآلخرين هم من المواطنين األجانب    : "وقولهم

رب إما مبتدأ، كمـا فـي       في النماذج السابقة تع   " اآلخرين"، و "ثلثي"، و "متأثرين"، و "المحافظين"و

، أو اسـم    "متأثرين"و" المحافظين: "، أو خبرا كما في قولهم     "اآلخرين"، و "ثلثي األعضاء : "قولهم

، وجميع هذه الكلمات حقهـا      "موجودين"، أو خبر إن كما في       "ليس المسلمين : "ليس كما في قولهم   

نحوية، والـصواب فيهـا أن      الرفع، غير أنها جاءت منصوبة بالياء، وهي بذلك مخالفة للقاعدة ال          

شـهيدان  "، و "هـم المحـافظون   "، و " خبيراً موجودون  42أن زهاء   " ، و "وليس المسلمون : "نقول

  ".اآلخرون هم من المواطنين"، و"ثلثا األعضاء يعارضون"، و"متأثران

: ومن ذلك قـولهم   :  نصب الفعل المضارع إذا كان من األفعال الخمسة وحقه الرفع          -ج

لي المدينة مجمعون على أنهم سوف يبقوا ويصمدوا ويتصدوا لهذه المـؤامرة            ومع ذلك فإن أها   "

 ،)8("كما أن هناك الكثير من الطلبة ال يتمكنوا من التسجيل للفصل الجديد           : " وقولهم ،)7("بصدورهم

لن نفرج عـنهم إال بعـد أن        : " وقولهم ،)9("إن أطفالنا ال يزالوا يقتلون ويموتون جوعا      : "وقولهم

، األفعـال فـي النمـاذج       )10("كد أنهم ال يشكلوا خطرا على الواليات المتحدة وحلفائنا        نتمكن التأ 

                                                 
  .3، عمود 2، ص 11874م، عدد 11/9/2002القدس،  األربعاء، ) 1(

  .3، عمود 2، ص 11874م ، عدد 11/9/2002القدس، األربعاء، ) 2(

  .5، ص12، ص 12361م، عدد 18/1/2004القدس، األحد، ) 3(

  .2، عمود 1، ص12898م، عدد 16/7/2005القدس، السبت، ) 4(

  .5، عمود14 ، ص3573م، عدد 30/9/2005الحياة الجديدة، الجمعة، ) 5(

  .6،عمود1، ص2344م، عدد 1/8/2002األيام، الخميس، ) 6(

  .4، عمود 9، ص 11406م، عدد 25/5/2001القدس، الجمعة،  )7(

  .1،عمود 6، ص 11651م، عدد ، 27/1/2002القدس، األحد، ) 8(

  .2، عمود 7، ص11835م، عدد 2/8/2002عة، القس، الجم) 9(

  .5، عمود 12، ص 11968م، عدد 15/12/2002القدس، األحد، ) 10(
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لم تـسبق بحـرف     " ويشكلوا"، و "ايزالو"، و "يتمكنوا"، و "ويتصدوا"، و "يصمدوا"، و "يبقوا: "السابقة

نصب وال بحرف جزم، إال إننا نجدهم حذفوا النون منها، والنون في األفعال الخمسة تحذف في                

لنصب والجزم، والصواب فيها إذن هو ثبوت النون وإلحاقها بالفعل فـي حالـة الرفـع                حالتي ا 

  ".يشكلون"، و"يزالون"، و"يتمكنون"، و"يتصدون"، و"يصمدون"، و"يبقون: "فنقول

  :  أخطاء إعرابية في حالة النصب-2

ممـا  : "ومن هذه األخطاء رفع اسم إن والذي حقه أن يكون منصوباً، ومن ذلك قـولهم              

 أن المسلمون فـي     أشار إلى "و،  )1("ر ذكره أن المقاطعتان مولتا جزئياً بناء مكتبة بلدية قلقيلية         يجد

إن المهربون بادروا إلي إطالق النار حين كشفهم        "و،  )2("إقليم كسينجاينج هدف من أهداف الحملة     

اً غيـر   يقال إن المهاجمون قتلـوا عـدد      "و،  )4("إن الدركيان خرقا التوصيات   "و،  )3("رجال األمن 

   .)5("معروف من الحراس

ــات ــان: "نالحــظ أن الكلم ــسلمون"، و"المقاطعت ــون"، و"الم ــدركيان"، و"المهرب ، "ال

واسم إن يكون منصوباً لكن هذه الكلمات جاءت مرفوعة، منها ما           ، تعرب اسم إن  " المهاجمون"و

اب أن تكـون    وهذا يخالف قواعد النحو، فالصو    ، فومنها ما هو مرفوع باألل    ، هو مرفوع بالواو  

إن "، و "إن المقـاطعتين  : "، وعلى ذلـك نقـول     مثنىكانت  كانت جمعاً أم    أة بالياء سواء    منصوب

  ".إن المهاجمين"، و"ينيإن الدرك"، و"إن المهربين"، و"المسلمين

ومن األخطاء أيضاً التي يقع فيها الكتّاب رفع خبر كان وأخواتها، ولم أعثر علـى أيـة                 

إن قدوم المئات من    : "ي العالمات الفرعية، إال خطًأ واحداً وهو قولهم       أخطاء بالنسبة لخبر كان ف    

خبر كان، وخبر كـان ال      " ذو" فكلمة   ،)6("الجماعات اليهودية لحضور المسرحية كان ذو جدوى      

يكون إال منصوباً، وهنا جاء مرفوعاً، وهو بذلك يخالف القاعدة النحوية، وعلـى ذلـك يكـون                 

  . ب خبر كان باأللف ؛ ألنه من األسماء الستة، فنص"كان ذا جدوى: "الصواب

حيث طالب دبلوماسي إسرائيلي    : "ومن ذلك قولهم  : ومن األخطاء كذلك رفع المفعول به     

  . )8("حيث حمل المشيعون جثمانا الشهيدين: "وقولهم، )7("مؤيدو إسرائيل بالتصويت لصور أخرى
                                                 

  .3، عمود 3، ص 11424م، عدد 12/6/2001القدس،  الثالثاء، ) 1(

  .4، عمود 12ص : المصدر السابق) 2(

  .4، عمود 12، ص12394م ، عدد 23/2/2004القدس، االثنين، ) 3(

  .1، عمود 10 ، ص2078م، عدد 2/6/2001ديدة، السبت، الحياة الج) 4(

  .5 ، عمود 8، ص2344م ، عدد 1/8/2002األيام، الخميس، ) 5(

  .2 ، عمود 7، ص2482م ،عدد 12/9/2002الحياة الجديدة، الخميس، ) 6(

  .3 ، عمود 8، ص1994م ، عدد 10/3/2001الحياة الجديدة، السبت، ) 7(

  .5 ، عمود 8، ص3573م، عدد 30/9/2005الحياة الجديدة، الجمعة ) 8(
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ان مفعوالً به والمفعول بـه ال يكـون إال          فتعرب هاتان الكلمت  " جثمانا"، و "مؤيدو: "فنالحظ قولهم 

منصوباً، لكنهما هنا مرفوعتان، األولى مرفوعة بالواو، والثانية مرفوعة باأللف وهـذا يخـالف              

  ". جثماني الشهيدين"، و"مؤيدي إسرائيل: "القاعدة وعلى ذلك يكون الصواب

  :  أخطاء إعرابية في حالة الجر-3
رفع ما حقه الجر، ومن ذلـك        في الصحافة الفلسطينية      الكتّاب من األخطاء التي يقع فيها    

وتكشف الشكوى التي دفعت ممثل األمم المتحدة في جنوب لبنـان وخبـراء إيطـاليون               : "قولهم
متخصصون في الموارد المائية وخبراء آخرون من وزارة الموارد المائية والكهربائية اللبنانيـة             

إن اإلدارة األمريكية تطلب    : "وقولهم ،)1("الوزانيإلى فتح تحقيق يتعلق بمنسوب مجرى مياه نهر         
واتجـاه لتجميـد حركـة المهـاجرون        : "وقولهم ،)2("من الفلسطينيون وقف ما تسميه باإلرهاب     

لم يبق إال الذكرى األليمة لكثرة الويالت التي عملـت بهـم            : "، وقولهم )3("األصولية في بريطانيا  
: ، وقـولهم  )5("ونظرا لعدم وجود كثيرون غيـره     : "، وقولهم )4(" ستة وخمسون عاما مضت    طيلة

وقدمت راقصتان فرنسيتان لوحات من الرقص التعبيري على إيقاع موسيقى شرقية، وكلمـات             "
إن كل من يدخل المعتقل من الفلسطينيون من حقه         : "، وقولهم )6(" لشعراء فلسطينيون أمام الجدار   

  .)7("أن يناضل ضد هذه األنظمة والقوانين
في " فلسطينيون"، و "كثيرون"، و "خمسون"، و "المهاجرون"، و "الفلسطينيون"لمات  نالحظ الك 

النماذج السابقة فهي تعرب إما اسما مجروراً أو مضافا إليه أو نعتا مجرورا، غير أنها قد جاءت                 
مرفوعة بالواو وهي بذلك تخالف القاعدة، حيث إن االسم المجرور والمضاف إليه إذا كانا مثنى               

  . فيجران بالياءاًر سالمأو جمع مذك
وعلى مـدار   " و" وتجميد حركة المهاجرين  "و  " من الفلسطينيين : "وعلى ذلك فالصواب أن نقول    

وكـل مـن يـدخل      "و" وكلمات لشعراء فلسطينيين  "و  "ولعدم وجود كثيرين  "و" ستة وخمسين عاما  
  ...".المعتقل من الفلسطينيين

  : أخطاء إعرابية في حالة الجزم-4

                                                 
  .1، عمود 11، ص 11478م ، عدد 5/8/2001القدس، األحد ) 1(

  .2، عمود 1، ص 11732م ، عدد 21/4/2002القدس، األحد ) 2(

  .7، عمود 4، ص 12232م ، عدد 9/9/2003القدس، الثالثاء ) 3(

 .7، عمود 4ص : المرجع السابق) 4(

 .2مود ، ع5ص : المرجع السابق) 5(

 .4، عمود 18، ص 12539م، عدد 17/7/2004القدس، السبت ) 6(

 .2، عمود 13، ص 12494م، عدد 2/6/2004القدس، األربعاء ) 7(
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المـضارع  مة إعرابية من عالمات إعراب الفعل المضارع، ويجزم الفعـل           الجزم عال    
خر يجزم بحذف حرف العلة ويجزم بحـذف        بالسكون إذا كان صحيح اآلخر، وإذا كان معتل اآل        

النون إذا كان من األفعال الخمسة، وحذف حرف العلة وحذف النون من العالمـات اإلعرابيـة                
على المأزق الذي يواجه شارون ألنه لـم يـستطيع تـوفير    مشدداً : "ومن هذه األخطاء  . الفرعية

  . )2("عن القيام بواجباتهاوالتي لم تعيقها : "، وقوله)1("األمن لشعبه
، التقى ساكنان، هما السكون على الياء وسكون الجـزم،          "تعيقها"، و "يستطيع: "        ففي قولهم 

فتحذف الياء لضعفها، ففـي الفعـل       فيجب حذف أحدهما،    . وال يجوز في العربية التقاء ساكنين     

" لـم يـصم   "و" لم يـستطع  "و" لم يبع : "عند جزمه نقول  ) أجوف(المضارع إذا كان معتل العين      

التقى سـاكنان،   " تعيقهالم  "و" لم يستطيع "وفي هذين الخطأين    . انفتحذف الياء لكي ال يلتقي ساكن     

  ".هالم تعق"و" لم يستطع: "فنقولالياء ولم تحذف الياء فجاء مخالفاً للقاعدة فالصواب هو حذف 

لم : "وقولهم ،)3("لماذا لم تأتي من بوش وهو الوحيد القادر على فرضها         : " أما في قولهم  

 )5(."لم تبقى ظاهرة منـه إال ريـش الـصدر         : "، وقولهم )4("يبقى من المحكومية سوى ستة أشهر     

قيقات الموت لبضع مئات    تحقيقات الموت هذه جرت بالنشاط نفسه الذي لم تجري به تح          "وقولهم  

  . )6(" من العرب

جاءت " لم تجري "، و "لم تبقي "، و "يلم تأت "، و "لم يبقى "ابقة األفعال   نالحظ في النماذج الس   

معتلة اآلخر، ومسبوقة بحرف جزم، فحكمها أن تجزم بحذف حرف العلة، لكن اليـاء هنـا لـم                  

لم تأت،  : "يكون حذف الياء فتقول   تحذف بل أثبتت، وهذا خطأ يخالف القاعدة النحوية، فالصواب          

  ".ولم تبِق، ولم تجِر

 :حذف نون المثنى وجمع المذكر عند اإلضافة
من األخطاء التي يقع فيها الكتاب، عدم حذفهم النون في المثنى وجمع المذكر السالم عند               

، )7("على اقتالع ثالث عـشرة شـجرة زيتـون        " قدوميم"أقدم مستوطنون   : "اإلضافة، ومن ذلك  

أقدم مـستوطنو   : صواب هو حذف النون عند اإلضافة في المثنى وجمع المذكر السالم، فنقول           وال

، وبالعكس هناك من يحذف النون، وال حاجة إلى حـذفها           "على قلع ثالث عشرة شجرة    " قدوميم"

                                                 
 .3، عمود 5، ص 11599م ، عدد 4/12/2001القدس، الثالثاء، ) 1(

 .5 ، عمود 7ص :  المرجع السابق )2(

  .4 ، عمود 3  ، ص11916م، عدد 22/10/2002القدس، الثالثاء، ) 3(

 .1، عمود 2، ص 12696م، عدد 23/12/2004القدس، الخميس، ) 4(

 .2 ، عمود 5، ص 2879م، عدد 23/10/2003الحياة الجديدة، الخميس ) 5(

 .5، عمود 14 ، ص 3573م، عدد 30/9/205الحياة الجديدة، الجمعة ) 6(

 4، عمود 5، ص 1797م، عدد 18/12/2000األيام، االثنين ) 7(
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، فالصواب  )1("بدأ قرابة مليونا ونصف مليون حاج فجر أمس التوجه إلى مشعر منى           : "نحو قولهم 

  ".بدأ مليونان ونصف مليون حاج: "أن نقول

  

                                                 
  2، عمود 9، ص 2220م، عدد 21/2/2002أليام، الخميس ا) 1(
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  المبحث الثالث

  األخطاء النحوية في األعداد

العدد يخالف  " 10-3"، فاألعداد من     أحكام ألعداد المطابقة والمخالفة بين العدد والمعدود     ل

ثالثـة  : "المعدود في الجنس، ويكون العدد مضافاً، والمعدود جمعاً مضافاً إليه مجروراً، فنقـول            

مع مالحظة أن االهتمـام واالعتبـار       ". عشرة أقالم "، و "عشر سيارات "، و "حقائبسبع  "، و "كتب

، ذلك أن المفرد في كل منهمـا        "خمسة حمامات "و" سبعة سجالت : "يكونان بجنس المفرد، فنقول   

سجل، وحمام، وكالهما مذكر، ولذلك أنثنا العدد، ويعرب بالحركات الظاهرة على آخره، إال             : هو

  )1(".اثنين"كم المثنى منها كالعدد إذا كان داخال في ح

فيتكون من عددين ال فاصل بينهما، وهما يؤديان معـاً          ) 19-11(أما العدد المركب من     

بعد تركيبهما وامتزاجهما معنى واحداً جديداً، لم يكن لواحد منهما قبل هذا التركيب، ويكون العدد               

اً، ومن ناحية أخرى، يكون الجزء األول       مبنياً على فتح الجزأين، والمعدود تمييزاً مفرداً منصوب       

عندي ثالثـة   : "من العدد مخالفاً المعدود في الجنس، في حين يرد الجزء اآلخر مطابقاً له؛ فنقول             

      )2(".عشر قلماً، وثالث عشرة مسطرة

أما ألفاظ العقود من عشرين إلى تسعين فتعرب إعراب جمع المذكر السالم فـي جميـع                

جمع المذكر السالم، وتبقى بصيغة واحدة ال تتأثر بالمعدود ويبقى المعـدود    أصولها، فهي ملحقة ب   

فـي الـصف    : "فنقـول . مفرداً منصوباً، ويعرب تمييزاً، وال يفصل بين العدد والمعدود بفاصل         

اشتريت خمـسين   "، أو "عندي خمسون كتاباً  : "، ونقول "باًفي الصف ثالثون طال   "، و "ثالثون طالباً 

  ".  كتاباً

فال يتغير بتغير جنس المعدود، ويكون العدد مضافاً، والمعـدود مـضافاً            " مئة"د  أما العد 

على غرار إضافة المثنى    " نمائتا"وكذلك يضاف العدد    ". مئة مسطرة "، و "مئة كتاب : "إليه، فنقول 

  ". منضدةامائت"، و" كرسيامائت: " المعدود، فنقولىإل

فيها مذكراً مضافاً إلى كلمة مئة،      فيكون عدد المئات    ) 900-300 (ةأما مضاعفات المائ  

فـي المدرسـة    : "وتضاف هذه إلى المعدودات التي ترد مفردة مضافاً إليها ومجرورة، فنقـول           

    )3(". طالبةةسبعمائ"، أو" طالبةسبعمائ

                                                 
 .250-4/249: أوضح المسالك) 1(

 .521-4/520: النحو الوافي، عباس حسن) 2(

 .4/519: المصدر السابق) 3(



 

30 
 

  :بعض األخطاء في األعداد التي وردت في الصحافة الفلسطينية

  ، )1("ائق حداداً على الشهداء الفلسطينيينتوقفت عروض المسرح مدة خمسة دق: " يقولون-       

  .)2("على اقتالع ثالثة عشرة شجرة زيتون) قدوميم(وأقدم مستوطنو "

" دقيقـة "جـاءا مطـابقين للمعـدود       " ثالثة"و" خمسة"في النموذجين السابقين نالحظ أن العددين       

: ك يكون الصواب  ، وهذا يخالف قواعد النحو، فاألصل فيه أن يخالف المعدود، وعلى ذل           "شجرة"و

على اقتالع ثالث عـشرة     ) قدوميم(أقدم مستوطنو   "، و "توقفت عروض المسرح مدة خمس دقائق     "

  ".شجرة زيتون

  . )3(" منازالً وتجريف أراض زراعية17هدم : " ويقولون-

يكـون  " سـبعة عـشر   "يخالف القاعدة، فالمعدود    " منازل"في النموذج السابق نالحظ أن المعدود       

  ".سبعة عشر منزالً: " منصوباً، وهنا جاء معدوده جمعاً وعلى ذلك يكون الصوابمعدوده مفرداً

 صاروخ على إسرائيل فـي حـرب        40يذكر أن العراق أطلقت أكثر من       : " ويقولون -

كما عقدت كوريا الشمالية صفقة مـع مـصر لبيعهـا خمـسين محـرك               : "، ويقولون )4("الخليج

  .)6("ن سياسي كيا32والذي يضم : "، ويقولون)5("صاروخي

أنهـا  " صاروخ ومحرك صاروخي، وكيان سياسي    : "ماذج السابقة الكلمات  نالحظ في الن  

: جاءت خالف القاعدة النحوية فجاء المعدود مجروراً، وحقه أن يكون منصوباً، فالصواب هـو             

  ".يضم اثنين وثالثين كياناً سياسياً"، و"خمسين محركاً صاروخياً"، و"أربعين صاروخاً"

خـر  ارهم بين فترة الخدمـة العـسكرية وآ       وتتراوح أعم : "ألخطاء أيضاً قولهم   ومن ا  -

  ". شخصا600ًات ومجموعهم يالثالثين

جاء مخالفاً للقاعدة حيث جاء منـصوباً       " شخصاً"نالحظ في النموذج السابق أن المعدود       

  ".ٍصومجموعهم ستمائة شخ: "بالفتحة وحقه أن يكون مفرداً مجروراً وعلى ذلك يكون الصواب

  

  

  
                                                 

  .2، عمود 15،  ص 1846م، عدد 7/10/2001الحياة الجديدة، السبت، ) 1(

 .4 عمود ،5، ص 1797م، عدد 18/12/2000األيام، االثنين، ) 2(

 .5، عمود 5، ص2747 م،عدد 13/6/2003الحياة الجديدة، الجمعة ) 3(

 .2، عمود 6، ص 11874م ، عدد 11/9/2002القدس، األربعاء، )4(

 .5، عمود 22، ص11916م، عدد 22/10/2002القدس، الثالثاء، ) 5(

 .3، عمود 14، ص 3074م، عدد 12/5/2004الحياة الجديدة، األربعاء، ) 6(
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  :نتائج الدراسة
، %44 األخطاء شيوعا في الـصحافة الفلـسطينية  أكثر  كتابة الهمزة األخطاء في كانت   -1

ولعل السبب يعود إلى عدم تفريقهم بين الهمزات الثالث في طريقـة الكتابـة، وذلـك                

، ويليهـا فـي     لجهلهم بقواعد كتابة الهمزة، كما يميل كثيرون إلى إهمال كتابة الهمـزة           

 %.18 ء استعماالت حروف الجراألخطا

تباينت نسبة الفروق في األخطاء اللغوية بين الصحف الفلسطينية في شتى األخطاء، وإن              -2

تقاربت أحياناً في بعضها، إال أنها تكاد تكون متباعدة أحياناً أخرى، ونحاول بيان ذلـك               

 :من خالل األشكال التوضيحية اآلتية

ي كتابة الهمزة أكثر األخطاء شيوعاً في الـصحف         األخطاء ف : األخطاء في كتابة الهمزة     -  أ

ـ      الفلسطينية، كما أن الصحف الفلسطينية تتفاوت فيما بينها        ي هـذه    في نسبة الوقـوع ف

 : ياألخطاء كانت النسبة كما يأت

  %. 18، الرسالة %25، األيام %21، الحياة %31القدس     

 الوقوع في األخطاء في     تتقارب النسبة بين الصحف في    : األخطاء في حركات اإلعراب    -  ب

حركات اإلعراب األصلية والفرعية، ولعل صحيفة القدس كان لها نصيب األسد في هذه             

  %.18 ثم األيام، %24ثم الحياة ، %28، تليها صحيفة الرسالة ، %30 النسبة

 بحـسب   -ومنها الهمـزة  -تبين أن نسبة غير قليلة من الكتاب يكتبون بعض الحروف            -3

 فمثالً كتبـت    ،ذلك إلى تأثير العامية واللهجات في طريقة الكتابة       طريقة النطق، ويعود    

بـدالً مـن    " التـورة : "، وكتبت الثاء تاء، نحـو     "إحمد"بكسر الهمزة، هكذا    " أحمد"كلمة  

 ".الضغط"بدالً من " الطغط: "، وكتبت الضاد طاء، نحو"الثورة"

ق بين الحروف المتشابهة،    تبين أن عدداً من األخطاء الشائعة يكون سببها هو عدم التفري           -4

 أو بين التاء المربوطـة      ،فهناك من ال يميز بين التاء المربوطة، والهاء في آخر الكلمة          

" منـة "، أو   "مدرسة"بدالً من   " مدرسه" ومن ذلك كتابتهم     ،والتاء المفتوحة في آخر الكلمة    

بدالً مـن   " رست، ومد "بنت"بدالً من   " بنة"، وكتابتهم   "من والضمير الهاء  " "منه"بدالً من   

 ". مدرسة"

تبين أن عدداً كبيراً ممن يكتبون في الصحافة الفلسطينية يجهلون قواعد النحو العربـي،               -5

فيرفعون المنصوب، وينصبون المرفوع، ويجزمون المنصوب والمرفوع أو يرفعـون          

 .وينصبون المجزوم

 علماء اللغة،    موضع أخذ ورد بين    -وما تزال -إن مسألة األخطاء اللغوية الشائعة كانت        -6

ففريق متشدد، ال يرضى إال بما ُسِمع عن العرب، أو ورد في معاجم اللغة، ويأبى مـا                 

 وفريق متساهل، يجيز كثيراً من المفردات مما لم يسمع عن العرب، أو لـم               ،دون ذلك 
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 إن الحكم بالتخطئة ال يخلو مـن        ،يرد في معاجم اللغة، بدعوى مجاراة التطور اللغوي       

يب المرء فيه أو يخطئ، ومن هنا فإن بعض المشتغلين باللغة ال يسلّمون             اجتهاد، قد يص  

 . بجميع ما ورد في كتب األخطاء الشائعة

إن األخطاء الشائعة التي ال يختلف فيها اثنان هي األخطاء التي تُبطل أصالً من أصول العربية،                

 ألننا نكون بذلك قد أبطلنا أصالً       ؛"الدولتان العظميان "بدالً من   " الدولتان األعظم : "كأن نقول مثالً  

من أصول العربية، وهو أن النعت يطابق المنعوت في اإلفـراد والتثنيـة والجمـع، والتـذكير                 

 أما ما عدا ذلك فينبغي عدم التسرع في تخطئته، وأن يوفى حقـه              ،والتأنيث، والتعريف والتنكير  

 وإن كـان    - العربية قـائم   ليس ينبغي أن ُيطلق على شيء له وجه من        "من البحث والتمحيص،    

  )1 (." إنه غلط-غيره أقوى منه

                                                 
 .1/236لمحتسب، ابن جني، ا) 1(
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  :التوصيات
 أن تكوين الصحفي واإلعالمي يبدأ من المراحل األولى في التعليم، ولذلك يجـب               في ال شك  -1

الحرص على تعميم التدريس بالعربية الفصحى داخل قاعات الدرس على اختالف مراحله،            
 معلميهم وذويهم من خـالل الحـديث والتحـاور          ممارسة اللغة مع      على د الطالب وأن يعو

بالفصحى، ويتبع ذلك انتشارها في وسائل اإلعالم المختلفة، والالفتات وإعالنـات المحـال             
صون علـى تـداولها     يحرتقنون لغتهم،   يالتجارية والمؤسسات، ومن هنا يتخرج إعالميون       

 . تداوالً صحيحاً
المي وبخاصة الصحافة، مـن العناصـر       ضرورة انتقاء األشخاص المشتغلين بالمجال اإلع      -2

 .الممتازة ذوي الكفاءة اللغوية
هذه االمتحانـات   على أن تشمل،  المتحانات لغوية صارمة قبل تعيينهم اإلعالميينخضاعإ -3

فـي وقـت     النحو والصرف وقراءة النصوص غير المشكولة وضبط نصوص بالشكل التام         
المـسموع   فهم المقـروء وفهـم  : روفة ويجب أن تشمل كذلك المهارات األربع المع،محدد

  وكتابة موضوع غيـر معـد مـضبوط   ،بطالقة خالية من األخطاء) دون إعداد(والتحدث 
بالشكل التام.  

 بإشـراف  لعاملين في المجال اإلعالمـي، ا عقْد دورات تدريبية أو اجتماعات دورية لجميع -4
 وال ،ب على استعمال المعاجموسبل تجنّبها والتدر تتناول األخطاء اللغوية،  اللغويالمشرف

يقتصر التدريب على قواعد النحو والصرف، وإنما يضاف إليها الصحة االشتقاقية، وضبط            
 . بنية الكلمة، وسالمة الجملة تركيباً

للتشجيع على متابعة هذه الدورات يجب توفير الدعم المالي المتمثـل فـي رصـد جـوائز                  -5
لصحفيين واإلعالميين، ويتبع ذلك بترقية في السلم       ومكافآت مادية لمن يتفوق من المتدربين ا      

 وال مانع من تخصيص لوحة شرف يوضع فيها اسم الصحفي واإلعالمي النـابغ              ،الوظيفي
المتميز في العربية الفصحى ويكون ذلك في مكان بارز في الهيئة أو المؤسسة التي يعمـل                

 . هر حسبما يتوفر ذلك ويتغير كل أسبوع أو ش،فيها، أو في الصحيفة التي يتبع لها
واإلعالم واختياريـة لغيـرهم    إلزامية لطلبة قسمي اللغة العربية، تدريس مادة في الجامعة -6

ص بدقّة ما فشلت المدرسـة  خالشائعة تل  فاألخطاء،تتناول األخطاء الشائعة نظريا وتطبيقيا
 .ُيصلح بعض ما أفسده الدهر  ولهذا فالتركيز عليها قد،والجامعة في تدريسه

 المجامع اللغوية رأيها، وتتثبت من سالمة ما ينشر، وتغربل اآلراء وتصوبها وفـق           قولأن ت  -7
تتواله لجنة يوضع بين أيدي أعضائها اللغويين ما كتب في الموضـوع قـديما    منهج علمي

 .، وتقر السليم، وتصدر القرار وتذيعهلدرسه وحديثًا
ح اللغوي، يجمع أسماء ما صـنعه       تفصيليٍّ متخصص دقيق لمصنفات التصحي    محتوى  صنع   -8

                وبحوث، ومحاضـرات، ومـا اتخـذ مـن قـرارات فـي المجـامع              ،  المحدثون من كتب  
 .اللغوية والندوات والمؤتمرات
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الشائعة، يصحح فيه مـن       دليالً على صنع معجم جديد لألخطاء اللغوية       محتوىويكون هذا ال   -9
اه مؤسـسة ذات صـلة   العربية، وتتولّ تُقره اللغةالكلم واألساليب ما ثبت أنه خطأ ضار ال 

 .محترما بالحفاظ على سالمتها، يكون قرارها ملزما، ورأيها
 وضع المعجم التأريخي للغة العربية الذي يدرس حياة ألفاظهـا، ويتتبـع خطـوات نمـو              - 10

االجتماعيـة،    معنى بحكـم العوامـل     على غير مدلوالتها، ويتلمس تأريخها، ويرصد تقلبها      
الفصيحة إلـى   الفكرية، والشرعية، والحضارية، ويحدد ُأسس انتقال الكلمة في النصوصو

لتتبين منه دقـة   مدلوالت مجازية اقتضاها تطور الفكر العربي بعد ظهور الدين اإلسالمي،
 وليكون هذا المعجم واحدا من مـوارد المـصحح          ،المصطلحات العلمية والثقافية والسياسية   

 .الحكم على فصاحة الكالم أو خطئه  فياللغوي، ومعينًا له
 ضرورة تعميم العربية الفصحى في جميع وسائل اإلعالم واالهتمام بتطوير وسائل تعليم             - 11

اللغة، وبإلزام الكتّاب تقديم أعمالهم األدبية والفنية باللغة الفصحى، وبتشجيع عامـة النـاس              
 يكسب اللـسان القـدرة علـى         ألن ذلك  ؛على التزام اللغة الفصحى في رسائلهم ومكاتباتهم      

التعبير الصحيح الفصيح، ويساعد كثيراً على نشر تلك اللغة التي ننـشدها بـين جمهـور                
 .المتعلمين

 العمل على كثرة البرامج المتخصصة في تصويب اللغة، وبخاصة في وسـائل اإلعـالم               - 12
رها، وإصدار  المرئية والمسموعة، وكتابة حلقات تهتم بهذا الجانب في الصحافة اليومية وغي          

 .نشرات وكتيبات بذلك
، والتنسيق فيما بينها،     جميعاً  تضافر جهود الهيئات والمؤسسات المعنية بالعربية الفصحى       - 13

 .ونشر توصياتها وقراراتها وإذاعتها في وسائل اإلعالم المختلفة لالستفادة منها
 السياسية جانباً،    توحيد جهود المجامع اللغوية العربية في القطر العربي، وترك الخالفات          - 14

 ،وتضافر جهودها في حمل األعباء الكثيرة المنوطة بها ولم الـشمل علـى لغـة موحـدة                
عدم تضافر الجهود والتعاون فيما بينها،      لفالمجامع اللغوية كثيراً ما تبذل جهوداً تضيع هباء،         

 : ومن ذلك
  .ة الدخيلة الحضارة الحديثة والكلمات الغربي تعريب المصطلحات وألفاظ  -  أ
 . تصويب ما يشيع على ألسنة المتحدثين من خطأ -  ب
 .تأصيل بعض ألفاظ العامية وإرجاعها إلى لهجاتها العربية المنبثقة عنها -  ت

فإن ،  قلم في إصالح ما أفسده ال     إسهاماً انإن هذه الدراسة محاولة متواضعة، قام بها الباحث         
 فله الحمـد والمنـة، وإن       -ّلوجعز  -، ويعود الفضل في ذلك إلى اهللا        نا، فالخير أرد  ن أصبنا كن

سأل أن يجعل ذلـك خالـصاً        ن -تعالى–واهللا  توب إليه،    ون -تعالى–نا، نستغفره   فمن نفسي أخطأنا  
         .نيبع به العربية وعشاقها، وما توفيقنا إال باهللا عليه توكلنا وإليه نلوجهه الكريم، وأن ينف
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