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X. �سا� �ل��قي

 (mُمْسبق) ،(لذكر�آلنف �) ،(عال�%) :ال َتُقل
�جت N مقالك ¿ططا �Y شكال �قلت XY (%عال�): لو *
 Aكذ�... لصح قولك ��لضم Xجو� VعالY N Wمثال: نر

عندها N كلمة YعالV يعوX على �ملخطط �Y �لشكل.
يلتز�   LY �أل�د3  �ملسلم  على   L�» مثال:  قلت  لو  Yما 
بشر�Â �لبيعة �ملذكو�Y TعالV»، فا�اf ضمA ال َمْرِجع له! 

�هذ� خطأ. 
* (�آلنف �لذكر):

 y�  ،Lماg ظر_   sلعر� كال�   N  fجا (oنف¹)   LY  Wنر
يشتق من ِفعل (Yَِنَف) �لذ3 يعk �ستنكف �َتَنزVَّ (��سم 
�لفاعل منه oِنف). �على هذ� من �خلطأ LY نقو': « �آلنف 
 fَلشي� «�فعلُت   :(sلعر�  Lلسا)  N  fجا فقد  �لذكر»، 

oنف�Y N 3Y :¹' �قت يقرs مk، �جا��Ñ ُقَبْيًال». 
 �Y ،Vكرm ملتقد�� �Y ،¹نفo ���لصو�LY s يقا': (�ملذكو

�ملذكو� قريب3Y) (¹ �ملذكو� من قريب). 
 mتعا�:  ﴿َكَمَثِل �لِذين ِمْن َقْبِلهم قريب� z�يقو' �هللا تبا

�mُقو� َ�باَ' Yْمِرهم �ُ�م َعذ�Y sٌليٌم﴾ (�حلشر: ١٦)
 �َ�mَ � َُِّسوُ' �هللا�َبْيَنا َ َقاَ'  Yََنٍس  �جاN f �حلديث َعْن 
ًما  ُمَتَبسِّ �Yَْسُه َ �َفَع َ ُثمَّ   Tًfَِ�ْغَفا Yَْغَفى   mْ�ِ Yَْظُهِرَنا  َبْيَن  َيْوٍ� 
َفُقْلَنا: َما Yَْضَحَكَك َيا َ�ُسوَ' �هللا؟ َقاَ': Yُْنِزَلْت َعَليَّ `ِنًفا 
ُسوَ�Tٌ َفَقَرYَ: ﴿ِبْسِم �هللا �لرَّْحَمِن �لرَِّحيِم �ِنَّا Yَْعَطْيَناzَ �ْلَكْوَثَر 
َفَصلِّ ِلَربَِّك َ��ْنَحْر L�َِّ َشاِنَئَك ُهَو �ْألَْبَتر﴾ (صحيح مسلم، 

(Tلصال� sكتا
بني  �لفر1  �ستصعب  "�قد   :�  Xملوعو� �ملسيح  يقو' 
�لتحديث ��لنبوT على بعض �لنا	، فاحلق LY بينهما فر1 
�بذ�ها،   Tلشجر� مثا'   N نفا` بينُت  ��لفعل كما   Tلقو�
من   Lتكو  LY �هللا   FُX�� �َهللا،  �ال  ~ْف  �ال   kم فُخْذها 

(Wامة �لبشر�) ".فني��لعا

:(mُمْسبق) *
�لصنع)!  بناf مسبق  ُمْسبق¹)، (هذ�  (َفَعل mلك   :Lيقولو
«Yَْسَبَق   :(sلعر�  Lلسا)  N  fجا �قد  شائع  خطأ  �هو 
���»، فاألمر ُمْسبٌق �ليه! (ال بد من Xلقوُ� �� �ألمر: با�
 Wال يتعد �gسَبَق» ِفعٌل الY» Lليه» بعد «مسبق» أل�»
بنفسه ��منا باحلر_!). فليس بني �ملع® �ملعجمي ��ملع® 

�ملر�X باخلطأ �لشائع �ملذكو� 3Y صلة.
فعل   �Y َ�َسَلف¹.  م¹  ُمقدَّ mلك  فعل  نقو':   LY  sلصو���
mلك سابق¹/ ساِلف¹/  َقْبًال/ ِمن َقْبُل �فق ما ميليه �لسيا1.

اِلَحاِ�  ِر �لَِّذيَن oَمُنو� َ�َعِمُلو� �لصَّ يقو' �هللا عز �جل: ﴿َ�َبشِّ
LYََّ َلُهْم َجنَّاٍ� َتْجِر3 ِمْن َتْحِتَها �ْألَْنَهاُ� ُكلََّما ُ�gُِقو� ِمْنَها 
ِبِه  Y�َُُتو�  َقْبُل  ِمْن  �gِْقَنا ُ �لَِّذ3  َهَذ�  َقاُلو�  �gًْقا ِ  Tٍَثَمَر ِمْن 
 ﴾Lََخاِلُد� ِفيَها  َ�ُهْم   Tٌَر ُمَطهَّ  �ٌ��َgْYَ ِفيَها  َ�َلُهْم  ُمَتَشاِبًها 

(٢٦ :Tلبقر�)
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