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  رفع المعطوف على المنصوب -١

وكان يجب أن ينصب المعطوف على اسم إن فيقول .  والِذين هادوا والصاِبُئون  ِإن الِذين آمنُوا٦٩: ٥جاء في سورة المائدة 
 .١٧: ٢٢ والحج ٦٢: ٢والصابئين كما فعل هذا في سورة البقرة 

  نصب الفاعل - ٢

  .وكان يجب أن يرفع الفاعل فيقول الظالمون .  لَا ينَاُل عهِدي الظَّاِلِمين ١٢٤: ٢جاء في سورة البقرة 

  تذكير خبر االسم المؤنث -٣

وكان يجب أن يتبع خبر إن اسمها في التأنيث فيقـول           .  ِإن رحمةَ اِهللا قَِريٌب ِمن المحِسِنين        ٥٦: ٧جاء في سورة األعراف     
  .قريبة 

  تأنيث العدد وجمع المعدود - ٤

وكان يجب أن يذكر العدد ويأتي بمفـرد المعـدود          .  ُأمماً    وقَطَّعنَاهم اثْنَتَي عشْرةَ َأسباطاً    ١٦٠: ٧جاء في سورة األعراف     
  .فيقول اثني عشر سبطاً 

  جمع الضمير العائد على المثنى - ٥

وكان يجب أن يثنّي الضمير العائد على المثنّى فيقـول          .  هذا ِن خَصماِن اخْتَصموا ِفي ربِهم        ١٩: ٢٢جاء في سورة الحج     
  .خصمان اختصما في ربهما

  أتى باسم الموصول العائد على الجمع مفرداً - ٦

وكان يجب أن يجمع اسم الموصول العائد على ضمير الجمع فيقول           .  وخُضتُم كَالِذي خَاضوا     ٦٩: ٩جاء في سورة التوبة     
  .خضتم كالذين خاضوا 

  جزم الفعل المعطوف على المنصوب - ٧

رزقْنَاكُم ِمن قَبِل َأن يْأِتي َأحدكُم الموتُ فَيقُوَل رب لَوالَ َأخَّرتَِني ِإلَـى َأجـٍل                وَأنِْفقُوا ِمما    ١٠: ٦٣جاء في سورة المنافقون     
  .قَِريٍب فََأصدقَ وَأكُن ِمن الصاِلِحين وكان يجب أن ينصب الفعل المعطوف على المصوب فَأصدق وَأكون 

  جعل الضمير العائد على المفرد جمعاً - ٨

وكان يجب أن يجعـل     .  مثَلُهم كَمثَِل الِذي استَوقَد نَاراً فَلَما َأضاءتْ ما حولَه ذَهب اُهللا ِبنُوِرِهم              ١٧: ٢جاء في سورة البقرة     
  .ذهب اهللا بنوره ... الضمير العائد على المفرد مفرداً فيقول استوقد

http://www.muhammadanism.org/default.htm


 2 

  نصب المعطوف على المرفوع - ٩

 لَِكِن الراِسخُون ِفي الِعلِْم ِمنْهم والمْؤِمنُون يْؤِمنُون ِبما ُأنِْزَل ِإلَيك وما ُأنِْزَل ِمن قَبِلك والمِقيِمين ١٦٢: ٤ء جاء في سورة النسا
وكان يجب أن يرفع المعطـوف علـى        . اً عِظيماً   الصلَاةَ والمْؤتُون الزكَاةَ والمْؤِمنُون ِباِهللا واليوِم اآلِخِر ُأولَِئك سنُْؤِتيِهم َأجر         

  .المرفوع فيقول والمقيمون الصالة 

  هنصب المضاف إلي - ١٠

 وكان يجب أن.  ولَِئن َأذَقْنَاه نَعماء بعد ضراء مستْه لَيقُولَن ذَهب السيَئاتُ عنِّي ِإنَّه لَفَِرٌح فَخُوٌر          ١٠: ١١جاء في سورة هود     
 .يجر المضاف إليه فيقول بعد ضراِء 

  أتى بجمع كثرة حيث أريد القلة - ١١

وكان يجب أن يجمعها جمع قلة حيث أنهم أراد القلة فيقـول            .  لَن تَمسنَا النَّار ِإلَّا َأياماً معدودةً        ٨٠: ٢جاء في سورة البقرة     
  .أياماً معدودات 

  أتى بجمع قلة حيث أريد الكثرة - ١٢

وكان يجب أن يجمعها جمـع  .  كُِتب علَى الِذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون َأياماً معدودات           ١٨٤ و ١٨٣: ٢جاء في سورة البقرة     
  . يوماً فيقول أياماً معدودة ٣٠كثرة حيث أن المراد جمع كثرة عدته 

  جمع اسم علم حيث يجب إفراده - ١٣

. ِإنَّه ِمن ِعباِدنَـا المـْؤِمِنين       ... سالٌَم علَى ِإلْياِسين    ...  وِإن ِإلْياس لَِمن المرسِلين    ١٣٢-١٢٣: ٣٧جاء في سورة الصافات     
وجاء في سورة التين . فلماذا قال إلياسين بالجمع عن إلياس المفرد؟ فمن الخطا لغوياً تغيير اسم العلَم حباً في السجع المتكلَّف 

فلماذا قال سينين بالجمع عن سيناء؟ فمن الخطالغوياً تغيير اسم . يِن والزيتُوِن وطُوِر ِسيِنين وهذَا البلَِد اَألِميِن     والتِّ ٣-١: ٩٥
  .العلَم حباً في السجع المتكلف

  أتى باسم الفاعل بدل المصدر - ١٤

ِقبَل المشِْرِق والمغِْرِب ولَِكن الِبر من آمن ِباِهللا واليـوِم اآلِخـِر             لَيسَ الِبر َأن تُولُّوا وجوهكُم       ١٧٧: ٢جاء في سورة البقرة     
ينالنَِّبيالِكتَاِب والِئكَِة والمقال ولكن البر أن تؤمنوا باهللا ألن البر هو اإليمان ال المؤمن. ووالصواب أن ي.  

  نصب المعطوف على المرفوع - ١٥

وكان يجب أن   .  والموفُون ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدوا والصاِبِرين ِفي البْأساِء والضراِء وِحين البْأِس            ١٧٧: ٢جاء في سورة البقرة     
  .والصابرون ... يرفع المعطوف على المرفوع فيقول والموفون

  وضع الفعل المضارع بدل الماضي - ١٦

وكـان يجـب أن   .  إن مثَل عيسى عند اهللا كمثَل آدم خلقه من تراٍب ثم قال له كن فيكون ٥٩: ٣جاء في سورة آل عمران   
  .يعتبر المقام الذي يقتضي صيغة الماضي ال المضارع فيقول قال له كن فكان 

  لم يأت بجواب لما - ١٧

ِفي غَيابِة الجب وَأوحينَا ِإلَيِه لَتُنَبَئنَّهم ِبَأمِرِهم هذا وهـم الَ    فَلَما ذَهبوا ِبِه وَأجمعوا َأن يجعلُوه        ١٥: ١٢جاء في سورة يوسف     
 ونرشْعا؟ ولو حذف الواو التي قبل أوحينا الستقام المعنى. يفأين جواب لم.  

  أتى بتركيب يؤدي إلى اضطراب المعنى - ١٨

اِهداً ومبشِّراً ونَِذيرا لتُْؤِمنُوا ِباِهللا ورسوِلِه وتُعزروه وتُوقِّروه وتُسبحوه بكْـرةً            ِإنَّا َأرسلْنَاك شَ   ٩ و ٨: ٤٨جاء في سورة الفتح     
وألن الضمير المنصوب فـي  . وهنا ترى اضطراباً في المعنى بسبب االلتفات من خطاب محمد إلى خطاب غيره       . وَأِصيالً  

هـذا مـا    . سول المذكور آخراً وفي قوله تسبحوه عائد على اسم الجاللة المذكور أوالً           قوله تعزروه وتوقروه عائد على الر     
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فإن كان القول تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيالً عائـداً          . وليس في اللفظ ما يعينه تعييناً يزيل اللبس       . يقتضيه المعنى 
 وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيالً عائداً على اهللا يكون وإن كان القول تعزروه  . على الرسول يكون كفراً، ألن التسبيح هللا فقط       
  !!كفراً، ألنه تعالى ال يحتاج لمن يعزره ويقويه

  نون الممنوع من الصرف - ١٩

المتناعها عن  ويطَافُ علَيِهم ِبآِنيٍة ِمن ِفضٍة وَأكْواٍب كَانَتْ قَواِريرا بالتنوين مع أنها ال تُنّون ١٥: ٧٦جاء في سورة اإلنسان 
  .الصرف؟ إنها على وزن مصابيح

فلماذا قال سالسالً بالتنوين مع أنها ال تُنون        .  ِإنَّا َأعتَدنَال لْكَاِفِرين سالَِسالً وَأغْالَالً وسِعيراً        ٤: ٧٦وجاء في سورة اإلنسان     
  المتناعها من الصرف؟

  تذكير خبر االسم المؤنث - ٢٠

فلماذا لم يتبع خبر    .  اُهللا الِذي َأنْزَل الِكتَاب ِبالحقِّ والِميزان وما يدِريك لَعلَّ الساعةَ قَِريٌب             ١٧: ٤٢جاء في سورة الشورى     
  لعل اسمها في التأنيث فيقول قريبة ؟

  أتى بتوضيح الواضح- ٢١

فلماذا لم يقل تلك   . الحج وسبعٍة ِإذَا رجعتُم ِتلْك عشَرةٌ كَِاملَةٌ         فَمن لَم يِجد فَِصيام ثَلَاثَِة َأياٍم ِفي         ١٩٦: ٢جاء في سورة البقرة     
  عشرة مع حذف كلمة كاملة تالفيا إليضاح الواضح، ألنه من يظن العشرة تسعة؟

  أتى بضمير فاعل مع وجود فاعل - ٢٢

ذف ضمير الفاعل في أسروا لوجود الفاعل ظاهراً وهـو           وَأسروا النَّجوى الِذين ظَلَموا مع ح      ٣: ٢١جاء في سورة األنبياء     
  .الذين 

  االلتفات من المخاطب إلى الغائب قبل إتمام المعنى - ٢٣

فلمـاذا  .  حتَّى ِإذَا كُنْتُم ِفي الفُلِْك وجرين ِبِهم ِبِريٍح طَيبٍة وفَِرحوا ِبها جاءتْها ِريٌح عاِصـفٌ                 ٢١: ١٠جاء في سورة يونس     
  .التفت عن المخاطب إلى الغائب قبل تمام المعنى؟ واألصح أن يستمر على خطاب المخاطب

  أتى بضمير المفرد للعائد على المثنى - ٢٤

فلماذا لم يثن الضمير العائد على االثنين اسم الجاللة ورسوله          .  واُهللا ورسولُه َأحقُّ َأن يرضوه       ٦٢: ٩جاء في سورة التوبة     
  أن يرضوهما ؟فيقول 

  أتى باسم جمع بدل المثنى - ٢٥

موجـه لحفصـة    ).كما يقـول البيضـاوي    (والخطاب  .  ِإن تَتُوبا ِإلَى اِهللا فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما         ٤: ٦٦جاء في سورة التحريم     
  فلماذا لم يقل صغا قلباكما بدل صغت قلوبكما إذ أنه ليس لالثنتين أكثر من قلبين؟. وعائشة
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