
 

 

وأٌنما ومتى وكٌفما ...  جعلوا أٌن وكٌف 12/ وجوبا وجوازا ص [والصواب تأخٌر الخبر  ]فً موضوع تقدٌم المبتدأ  / 1

وهذا لم ٌقل به أحد من أهل النحو، مما ٌدل على خلٌطى أذهانهم فً هذا العلم ، وهو لٌس . تقع مبتدأ مقدما وجوبا .. وحٌثما 

 حٌث 12/ كٌف الحال ؟ ص: من قبٌل السهو ، أو من قبٌل الخطأ المطبعً ، وأعظم دلٌل على أنه مقصود إعرابهم لمثال 

  . زعموا أن كٌف مبتدأ ، والحال خبر

ٌتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا فً :  اتضح جهلهم وبان خطؤهم حٌث قالوا 22/وفً تقدٌم الخبر وجوبا و جوازا ص  / 2

  فما هذا التناقض ؟... متى السفر ؟ من أنت ؟ كٌف الحال ؟ أٌن مدرستك ؟ : إذا كان من أسماء الصدارة مثل : المواطن اآلتٌة 

وعدوا من حاالت تقدٌم .  لم ٌبٌنوا المقصود بالتقدٌم هل عن الفاعل أم عن الفعل والفاعل 29/ وفً تقدٌم المفعول به ص  / 3

 . دون تفصٌل! المفعول به وجوبا إذا كان ضمٌرا منفصال عن عامله 

وهو مثال . طارد الشرطً سارقا اللئٌم :  جعلوا من أمثلة قطع النعت 40/وفً باب حذف المبتدأ وجوبا وجوازا ص  / 4

خاطًء إذ النعت ٌتبع المنعوت فً التعرٌف والتنكٌر ، كما تناقضوا فً إعراب المخصوص بالمدح أو الذم حٌث ٌمكن أن 

وجعلوا جملة . ولم ٌتنبهوا إلى هذا الخلط . 226ٌعرب خبرا لمبتدإ محذوف وجوبا أو مبتدأ والجملة قبله خبره كما فً الصفحة 

  . ! مصدرا نائبا عن فعله" إنه تحد عظٌم"

 حصروا وجوب حذف المبتدأ فً حالتٌن وهً أربع وذلك من جهلهم 48/ وفً باب حذف الخبر وجوبا وجوازا ص  / 5

  . وأعجمٌتهم ، وأتوا بما ٌضحك فً حاالت الجواز

وعرفوا الماء بعد الجهد بالماء ، ولم ٌبنوا اشتراط ... هً جملة اسمٌة أو فعلٌة :  قالوا 56/ وفً باب الجملة البسٌطة ص  / 6

اإلفادة من عدمه فً الجملة ، والظاهر من صنٌعهم عدم اشتراط اإلفادة ؛ ألنهم عدوا من الجمل الجملة الواقعة جواب شرط ، 

 . وهل من المنهجٌة والتدرج أن تقدم دراسة أحوال المبتدأ والخبر عن دراسة الجملة البسٌطة. والجملة الموصولة زعموا 

 صاغوا لها تعرٌفا ركٌكا سمجا ٌنبًء عن ضعفهم فً فن الحدود ، وهم أجدر أال 68- 67/وفً باب الجملة المركبة ص  / 7

  ! ٌعلموها

وأعلم أنهم بٌن .  أظهروا عجزهم ، ولم ٌعرفوها أو ٌبٌنوا مواضعها 75- 74/ وفً باب الجملة الواقعة مفعوال به ص  / 8

 . السكري والتوتر العصبً

 .  فلم ٌعرفوها ولم ٌبٌنوا ضوابطها83 – 82/ وصنعوا الصنٌع نفسه فً باب الجملة الواقعة حاال ص  / 9

 .  لم ٌعرفوها ولم ٌفرقوا بٌنها وبٌن الجملة الحالٌة98 – 97/ وقل مثل ذلك عن الجملة الواقعة نعتا ص  / 10

 لست أدري ما مقصودهم منها ، فمن ناحٌة المحل اإلعرابً لم 107 – 106/ وفً باب الجملة الواقعة جواب شرط ص  / 11

ٌقدموا شٌئا ، ولم ٌبٌنوا أنواعها سواء الواقعة جوابا لشرط غٌر جازم أو الواقعة جوابا لشرط جازم مقترن بالفاء أو إذا الفجائٌة 

  . أو غٌر مقترن بها ، ومن ناحٌة المعنى لم ٌزٌدوه إال غموضا

 نقلوها بال أمانة علمٌة من كتاب تونسً مدرسً قدٌم مقرر 115 – 114/ وفً باب الجملة الواقعة مضافا إلٌه ص  / 12

  . للسنة الثالثة من التعلٌم الثانوي ، وهو مرجعهم فً هذا الكتاب

وكفى به ! "لذلك نستنتج أن الجملة تقع خبرا ألحد النواسخ : "  قالوا 125/ وفً باب الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ ص  / 13

  . تناقضا

 !!! تقع الجملة خبرا لناسخ وتكون فعلٌة أو اسمٌة:  بأن قالوا 132/ واكتفوا فً باب الجملة الواقعة خبرا لناسخ ص  / 14

 تعجبت منها ؛ فبحثت عنها فً كتب النحو وفً معاجم اإلعراب وفً كتب اللغة 139/ وفً باب الجملة الموصولة ص  / 15

فلم أجد هذا المصطلح ، واهتدٌت بعد البحث إلى المصدر الذي أخذوا منه ، وهو كتاب النحو العربً من خالل النصوص 

حٌث أعربوها .  م 1971لتالمٌذ السنة الثالثة من التعلٌم الثانوي تألٌف عبد الوهاب بكٌر ومن معه نشرته الشركة التونسٌة عام 

 !!! إعراب االسم الموصول ، وما هم إال نقلة غٌر أمناء

وقد هدموا بابا من أبواب النحو بفعلهم هذا ، وجعلوا الجملة الموصولة فً محل االسم الموصول ، أال ساء ما ٌصنعون ، 

فٌا أنصار العربٌة وٌا مجلس اللغة العربٌة أهكذا ٌصنع باللغة العربٌة ، اعلموا أنه لٌس . استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خٌر 

 . بٌن العرب والغرب إال نقطة ولٌس بٌن النحو و المحو إال ما بٌن المٌم والنون

 .  لم ٌشٌروا إلى شروط التصغٌر ، وال إلى ٌائه ، وال إلى ما ٌشذ عن أوزانه151- 150/وفً باب التصغٌر ص  / 16



 

 

 .  لم ٌشٌروا إلى حروف العربٌة ، وال إلى مخارجها ، ولم ٌبٌنوا التماثل وال التقارب160-159/ وفً باب اإلدغام ص  / 18

 .  لم ٌوضحوا حاالت اسم التفضٌل ، وال إعرابه169-168/ وفً باب اسم التفضٌل ص / 19

 .  زعموا أن فتان اسم معنى مشتق ، واستبدلوا صٌغة فِعل بصٌغة ِفّعٌل183-182/ وفً باب صٌغ المبالغة ص /20

 لم ٌبٌنوا معنى 198وفً الصفحة ...  عرفوا التعجب بأنه تعبٌر ٌنجزه المتكلم للتعبٌر 191-190وفً باب التعجب ص /21

 . قولهم لٌس الوصف منه على أفعل

وقد ٌعرب المخصوص بالمدح أو بالذم خبرا لمبتدإ محذوف كما :" قالوا 266-225/ وفً باب أسلوب المدح والذم ص / 22

  40وتناسوا ما قالوه فً الصفحة " عرفت فً السنة الثالثة وهو إعراب صحٌح أٌضا 

ثم إن تسمٌة النحو والصرف بالظواهر اللغوٌة تسمٌة غٌر صحٌحة أصال ، وترتٌب دروسه بهذا الشكل لٌس منطقٌا ، وال ٌالئم 

 .المقاربة بالكفاءات أو الكفاٌات

 خاتــــــــــــــــــــــــــــــــــمة

إن الهدف األساسً من األدب هو إتمام صالح األخالق ، وترقٌق الطباع ، و تقوٌم األلسنة ، وشحذ الهمم ، وهز األنفس ، 

 . "من تعلم العربٌة رق طبعه: "وتحرٌك المشاعر ، وتربٌة العواطف النبٌلة ، ورحم هللا الشافعً إذ قال 

وال رٌب فً أن األدب هو الجمٌل من النظم و النثر ، و ما سواه فلٌس بأدب ، فال ٌعد الكالم الجاري فً أحادٌثنا الٌومٌة ، و ال 

الكالم الدائر فً الرسائل العادٌة ، و ال الكالم المتداول فً الشبكة العنكبوتٌة ، و ال الكالم المستعمل فً الصحف السوقٌة أدبا ، 

إال أن ٌتأنق فٌه صاحبه فٌدخل حٌنذاك فً نطاق األدب بمقدار ما فٌه من الجمال والجودة واألناقة والرقة والذوق الرفٌع 

 ." إن من الشعر لحكمة وإن من البٌان لسحرا: "والسحر الحالل ، وفً الحدٌث 

إن حصول ملكة اللسان العربً إنما هً بكثرة الحفظ من كالم العرب ، حتى : "فً مقدمته - رحمه هللا – قال ابن خلدون 

ٌرتسم فً خٌاله المنوال الذي نسجوا علٌه تراكٌبهم ، فٌنسج هو علٌه ، وٌتنزل بذلك منزلة من نشأ معهم ، وخالط عباراتهم فً 

 ." كالمهم حتى حصلت له الملكة المستقرة فً العبارة عن المقاصد على نحو كالمهم

فلٌس لكتاب اللغة العربٌة هذا من صلة العربٌة شًء ، ولٌس للجملة الموصولة فٌه هً بن بً ، وإنه لٌدل على جهل مؤلفٌه 

بالعربٌة لكثرة ما فٌه من األخطاء العلمٌة ، ولو وضعه مجمع اللغة العربٌة فً مٌزان األخطاء الشائعة لما انتشرت له بٌننا 

ذائعة ، ولو نظر فٌه المجلس األعلى للغة العربٌة بعٌن الحق لرفع دعوى ضد هؤالء الذٌن خانوا األمانة واعتدوا على شعب 

 .الجزائر فً أعز ما ٌملك
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