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 يمدتـقْ
 ًبا ظـواكقهقُكتق ق -مشقؽوًرا -أصدر جمؿع الؾغة العربقة بدمشق   3122يف شـة 

دجؿع بدًءا من ا، وهو ظـوان الصػحات التي شب  كرشها يف جمؾة "صفحات لغوية"

 96جؾقد ( حتى اجلزء الثالث من اد3118 ترشين إول) 93من ادجؾد  الرابعاجلزء 

 صػحة.  :9صغؾْت  "صػحة لغوية" /23(، وظددها /3121)متوز 

شقـة  طبعته  لثانيةه  -مشقؽوًرا -وقد لؼي هذا الُؽتقب رواًجا فلخرج ادجؿع 

حنو إتقان الكتابة العلمية ". لؼد اهتم الُؼّراء هبذا الؽتقب، وبؽتايب أخر: 3125

، طبعته  لولى :311الذي أصدر جمؿع الؾغة العربقة بدمش  شقـة  "العربية باللغة

 3126ثقم يصقدر شقـة  طبعته  لثانيةه  3122ِؼي رواًجا جعل ادجؿع يصدر شقـة فؾَ 

 ضبعته الثالثة.

)إلؽسقو( شقـة  "ادـظؿة العربقة لؾسبقة والثؼافقة والعؾقو "وحصؾت إدارة 

 رة آٓف كسققخة قن تطبققع ادـظؿققة يف تققوكس ظشققأظققذ موافؼققة جمؿققع دمشقق   3121

 3124َسقؾمؿُت شقـة قة تعؿقًًم لؾػائقدة  وتَ من هذا الؽتاب لتوزيعفا ظذ الدول العرب

 أول كسخة مـه.

إن اهتًم  الؼّراء هبذين الؽتابني دلقٌل ظذ َوْظِقفم أمهقَة ُلغتـا التي هقي هويتـقا، 

 وظذ إدراكفم رضورة احلػاظ ظؾقفا والدفاع ظـفا.
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 "(2) صفحات لغوية"لذا رأيت أن أقسح ظذ ادجؿع إصدار ُكتقّب ثاٍن بعـوان: 

  97يضم الصػحات التي ُكرشت يف جمؾة ادجؿقع بقدًءا مقن اجلقزء إول مقن ادجؾقد 

( 3127/كقاكون الثققا ) :9مقن ادجؾققد  إول( حتقى اجلققزء 3122)كقاكون الثققا  

 ."صػحة لغوية"/23وظددها /

وقد اشتجاب ادجؿع مشؽوًرا ُٕمـقتي، وبذا تؽون الصػحات كؾفا يف متـاول 

ا. وُأحبُّ أن أبؼى متػائًًل، وأن أختقمل أن حظم هذا الؽتقب من يد الؼارئ الراغب فقف

 الؽتقب إول. ظَ لِحَ الُؼّراء شوف يؽون مماثًًل 

وشابؼاِِتا هو توجقه الـظقر إ  أمقرين مهقا غايقة يف  «الصػحات»إن غرض هذه 

 إمهقة، وكلُّ كاتب حريص ظذ صػاء لغته، ظؾقه أن يتوّخى حتؼقؼفًم.

بُحْسن اشقتعًمل ادػقردات، والثقا : رضورة ُخُؾقو  إشقالقب مقن  أّوهلًم خاص

 الركاكة والُعجؿة.

ّٓ فػقًم خيّص ادػردات يـبغقي  -2 ّي   ُيسقتعؿل  أ مقن إلػقاظ إّٓ ظـقد ظقد  وجقود  لثعهن

 فًل جيوز اشتعًمل: بديل شؾقم.

 احتار... –ُخضار وفواكه  –خجًلن  –َتْعبان   –آرمة  

 َحاَر... -وفواكه /َخْضاواتُخَض  –َخِجٌل  - َتِعٌب  - ٓفتة :مع وجود

ّٓ وجيب   يف غر معـاها الذي ُوضعت له: لثصحةح ُتستعؿل الؾػظة  أ

ن( يف موضع )أمعن(.  فًل يؼال )ادقُْبفر( إذا ُأريد )الباهر(، وٓ )مَتَعم

 وٓ يؼال )التؽريس( إذا ُأريد التخصقص أو التسخر أو اإلرصاد.

ْضخ( إذا ُأريد اإلذظان أو اخلُضوع ]ٓ وجود لؽؾؿة الرضوخ [.وٓ يؼال )  الرم

   بل يؼال )اشَتعؿَل ادػتاح(.غري عنقلوٓ يؼال )اشَتخدَ  ادػتاَح( ٕن ادػتاح 
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صحقح أن جمؿَعْي الؼاهرة ودمشق  أجقازا اشقتعًمل )اشقتخدَ ( لغقر العاققل 

يلخققذ فقققًم َيؽتققُب بققبع   )مققع أن هققذا الػعققل ُوِضققع أصققًًل لؾعاقققل (، ولؽققن َمققنْ 

، وهذا الصـف بسبب شةوع التي ُُتقز ما خُيالُف الؾغة العالقة  –الؼرارات ادجؿعقة 

َفَعؾقه أن يتوقع أن ُُيؽم ظذ ُلَغتقه بلاقا  -من الؼرارات غر ُمْؾِزٍ  ٕحد بطبقعة احلال

ّٓ أن ّقبوث  فقط يتجقاوز هقذا   فنذا كان هقذا احلُؽقم ٓ ُيقرل الؽاتقب، فقًم ظؾققه إ

ك بلشالقب الؾغة العالقة.  الصـف، وأن يتؿسم

 وما أمجَل ما قاله ظضو جمؿعـا، إشتاذ حمؿد شؾقم اجلـدي رمحه اهلل:

ة، ٕكقه يػسقد إشقؾوب الؾغقوي، إشقالقب أخطقر مقن ادػقردة الغريبق والركقك مقن»

اب ظن أشقالقب ويذهب بجًمل الؾغة وإرشاقفا، وأخطر من ذلك أكه ُيبعد الـاصئة والؽتّ 

العربقة، فتـؼطع الصقؾة بققـفم وبقني لغقة العقرب يف إدب الؼقديم ويف الؼقرآن الؽقريم، 

وتؾك الصؾة هي الـسب إ  إرث إمة الثؼايف. ولو اشتؿّر التسامح وفتح الباب لؼبقول 

، لوصققل إمققر إ  لغققة ظربقققة بحجققة صقققوظه واكتشققارهكققل مققا ُيؽققى ويؼققال ويؽتققب 

 .«ع، وٕصبحت ظربقة الساث وظربقة الؼرآن غريبة بني العرباحلروف غريبة الوض

 :وهو من أئؿة البًلغة والبقان –ويف هذا الصدد يؼول مصطػى صادق الرافعي

ة » إن فصققاحة العربقققة لقسققت يف ألػاطفققا، ولؽققن يف تركقققب ألػاطفققا، كققًم أن اهِلققزم

 .« (:2فا )حتت راية الؼرآن/والطمَرَب لقست يف الـغًمت، ولؽن يف وجوه تللقػ

  :ٕن «لعب وزيركا دوًرا مفًما يف إققرار آتػاقققة الػًلكققة»فؾقس فصقًحا أن يؼال ،

 الؾعَب والؾفَو مؼسكان يف العربقة، ثم إن الػعل )لعب( فعل ٓزٌ  ٓ يتعّدى بـػسه  

 شعى وزيركا شعًقا مشؽوًرا إلقرار آتػاققة... والوجه أن يؼال:  

 قا  وزيركا بعؿل / بدوٍر مفمٍّ إلقرار آتػاققة. ال: أو يؼ

 بذل وزيركا ُجفًدا ضّقًبا إلقرار آتػاققة. أو يؼال: 

 أّدى وزيركا دوًرا مفًما إلقرار آتػاققة. أو يؼال: 
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  :ٕن «وضقعُت ُفًلًكقا يف صقورة مقا جقرى يف آجقتًمع»ولققس فصققًحا أن يؼقال ، 

 اإلكؽؾقزية  ظن  ترمج  حرفة هذا السكقب 

 «ما جرى... أْضؾعُت فًلًكا ظذ»والوجه أن يؼال:  

 :ولقس فصقًحا أن يؼال 

دت من كذا   تلكد يل كذا ٕن الوجه أن يؼال تلكم

 ُأظؾِؿؽم / ُأخزكم بؽذا ٕن الوجه أن يؼال ا بؽذاقًُأحقطؽم ِظؾؿ

 أرجو أن حتقطوا ِظؾًًم بؽذا

 ُتاهَل َخَطَر ادؽان يؼالٕن الوجه أن  َُتاَهَل ُخطورة ادؽان

 ولؽن يصّح أن يؼال: هو يعؾم خطورة مؽاكة فًلن لدى رؤشائه. 

  أي: هو يعؾم ِظَظَم َقْدِر مؽاكة فًلن لدى رؤشائه. 

 إن بع  ادسترشقني هم ظؾًمُء حؼقؼقون، يتصػون بالـزاهة وادوضوظقة. 

 ؼول:زظقؿة آشترشاق إدا  ادعارص ت "آكا ماري صقؿل"ففذه 

ا، وٓ أشتطقع "  ن تؽقون أن أقول فقفا إٓ أاا ٓ بقّد أالؾغة العربقة لغة موشقؼقة جدا

 ."لغة أهل اجلـّة 

 كؽؾقزي يؼول:ادسترشق اإل "داوود كاون"وهذا  

ًٓ وققوًة ودققًة وِرّققة، والتقي " هذه الؾغة الساِمَقة التي تػوق مجقع لغات إرض مجقا

 . "لإلشًل  أمجع لقست لؾعرب فؼط بل هي ُمْؾٌك 

 ادسترشق الػركيس يؼول: "ماشقـقون"وهذا 

لَِقْصققُؿِد العققرب، فالعققاَم بققَلَمس  احلاجققة إلقققفم، وْلقْحسمققوا ظققربقمتفم، هققذه ألققة " 

الؾغوية الصافقة، التقي تصقؾح لِـَْؼقل اكتشقافات الِػؽقر يف كافقة إقطقار وإمصقار، 

قًدا لُِؾغاتـقا أرّيقة، وْلُقحافظوا ظذ أصقالتفا، فقًل تـؼؾِقَب  و أن تتخّثقر يف أَمْسقًخا ُمَؼؾ 

  "حدود ضقؼة صلن العزاكقة اجلديدة التي ختّثرت يف الصفقوكقة ادتطّرفة
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ة صاظر الـقل حافظ إبراهقم قومن مجقل ما ققل يف لغتـا العربقة، فضًًل ظذ تائقم 

 ادشفورة، التي يؼول فقفا ظذ لسان العربقة:

رُّ كاِمققأكققا البحققر يف   نٌ قأظًمقققه الققدُّ

 

 ففل شللوا الَغّواص ظن صدفايت؟ 

 :العًلمة ظز الدين التـوخي، ظضو جمؿعـا وأمقـه العا  شابًؼاقول  :ًل أل 

 إْن ََيِقققققْم ققققققققٌس بؾقؾققققققى زمـقققققا

 

 والـُّققققواشققققيُّ بقبقـققققِت الِعقـَققققِب  

ققققُت وُذْبققققُت صقَجقققققـا    فقؾقؼقققققد مِهْ

 

ققققي وَقققققوِمي العققققر   ِب بِبـققققي ظؿ 

 قول الشاظر: ن:هثنيةً  
 

 حرًفققققا خالققققًدا لغققققٌة حباهققققا اهلل

 

ظْت َظَبًؼققا   ظققذ إكققوانِ  ()َفَتَضققوم

ةً  تشقققؿُخ  بالضقققادِ  وتققق ْٕت    ِظقققزم

 

 إزمقققانِ  مِ َصقققْفًدا يف َفققق وتسققققُل  

 
 

  (:2:68-2999اظر الؾبـا  حؾقم دموس )شلؾ من قصقدةٍ إبقات هذه  :ثنثًان
 

 لؾغققاِت هققَي ادُـققىتُؽققْن أ ُّ ا مْ  لققوْ 

 

 وِظػقُت ِمقدادي رُت أقًلمْي قلؽس 

 لغققققٌة إذا وقعققققْت ظققققذ أشققققًمِظـا 

 

 ًدا ظقققذ إكبقققادِ كاكقققْت لـقققا بقققرْ  

 اقـققققـقققلُّ رابطقققًة تمّلقققُف بقظققققتقش 

 

قق ٍ  قاضقققاُء لـقرجقققَي القفقققف   ادِ بالضم

ققققققققققأُ  ةَ قظقققققققققققؼْ قوإذا أراَد اهلل ي   ةٍ مم

 

 ظقققققَة إفقققققرادِ أوحققققى إلقفقققققا يؼْ  

 
 

 ًرا، أصؽر إخ ادفـدس مازن الغراوي لتؾطُّػه بنخراج هذا الؽتاب فـقاا.ققأخ
 

 ه22/8/2548

29/5/3127   

 ةربيَّة العَاللغَ ×عـام جملمَن العَاألميٍّ

 يائرجلزا يناحلسَ يكّمَ  دمَّحمُ ركتوٍّلداذ اتَْساأل

                                                 

( ) .ضابت وفاحت رائحتفا الطقبة 
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 (*)...إالّ...؛ وإالّ...؛ وإالّ َلـ

 

 

 :(2)تؽون هذه األداة

1-  ّٓ ا لالستثـاء، كحو: جاء الطالب إ ًا   سعق

َمَ ـَومََلؾَحْْص، كحو:  -2 َـاَُمح   [144]آل طؿران:  ٌلَوَ ـرَسَحٌَدَإِّل 

بةا من  -3 الـافقة، وذلك إْن َولَِقفا فعل  (و)ٓ ( الرشطوة)إن  وقً تؽون مركَّ

ر، كحو مضارع، ضاه ًَّ ََر أو مؼ هحَاللَحَتن ََإِّل  َنََُصَ وهحََفَقد  ح   [44]التوبة:  ُصح

 :قال األحوص 

 
 
اااْ ء اااَت فاااا بؽ  َْ  فطؾِّْؼفاااا فؾ

 

 وإّٓ َيْعاااال  َمْػِرَقااااَك ا َااااا    

 [َ  من الرتكقب لؾعؾم به، واألصل: ُحذف فعل الرشط، = إْن ٓ[َإِّل 

 َيْعل  مػرَقك ا َا   ال تطلِّقهاوإْن 

ر بعً )إْن( كؼق  الؽال  قبؾفا: كال ًَّ   ال تطلِّق ها -طلِّقها ح  أن الؽال  اقمؼ

 !ْت ْت! َتَؽؾَّْم بخري  وإّٓ فاْسؽ   اقمعـى: تؽؾم بخري وإن ٓ تتؽؾم بخري فاسؽ 

ر بعً )إن( كؼق  الؽال  قبؾفا:  ًَّ ا الؽال  اقمؼ   ال تتكلم -تكلَّم  هـا أيضا

 َبْح يف اقماء البارد و َْ َبْح يف اقماء البارد وإن إّٓ مرْضَت  اقمعـى:ٓ َت َْ    ٓ َت

َبح[ مرضَت  َْ   [تسبح   -ال تسبح  ] ]ٓ متتثِْل: َت

بة من )إْن( التي  -4  ، و)ٓ( الـافقة (3)الوصؾقة بمعنى )لو(وقً تؽون مركَّ

                                                           

 / 1/ ، اجلزء /86( كرشت يف جمؾة اقمجؿع: اقمجؾً /*)

 : األداة إّٓ اقمتبوطة بػعل 175ص /1/، اجلزء /84/بًمشق، اقمجؾً  ( اكظر جمؾة جمؿع الؾغة العربقة2)

 ، مطبوطات جمؿاع الؾغاة العربقاة بًمشاق243صمؽي ا َـي، كحو إتؼان الؽتابة العؾؿقة بالؾغة العربقة  ( 3)

 / 2415/ 3ط
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 سل ْورد أوٓا أمثؾة طىل استعامل )إن( بؿعـى )لو(:

ه  بخقل -  ! ]أي ولو كثر ماله بخقل[ ا ريص وإن َكث َر مال 

 أْكِرْمه  وإن أساء إلقك! ]أي ولو أساء إلقك[  -

 ذلك طٌْص مىض وإن بؼقت آثاره    -

 :)قال طبّاد بن سؾقامن الصقْؿري )أحً رجال آطتزال اقمشفورين يف طْص اقملمون 

 إالّ لكانإّن بع الؾػ  ومًلوله مـاسبةا صبقعقةا حامؾةا لؾواضع طىل أن يضع، و

ح االسم املعَّيَّ باملسّمى املعَّيَّ ترجوًحاختصقص  من غري مرجِّ
(4)! 

 اقمعـى:     طىل أن يضع، ولو لقس بقـفام مـاسبة لؽان ختصقص   

ر بعً )لو( كؼق  الؽال  قبؾفا: ًّ ا أن الؽال  اقمؼ  كالح  هـا أيضا

 لوس بونهام مناسبة. -وله مناسبة بَّي اللفظ ومدل

     َؾَك هذا اقمثاَل يف باب  وإالّ ً إلقفا ابن جـي، إهنا مصادفة مل يؼص ََ َل

َؾَك هذا اقمثال اقمعـى:     ولو قص (5)الؽبري آشتؼاق ََ  [َقَصَد  -مل يقصد] ً إلقفا َل

  ،ؽان جيب أن يؽون ل وإالّ     وهذا لقس مصًره فؼًان ا ركات اإلطرابقة

ا من كل وجه  ففاما تامًّ
 لػؼًان لؽان   اقمعـى:     ولو كان مصًره ا (6)

  كان مصدره الفقدان -ره الفقدان لوس مصد

  ِا طىل إسامطع وإّٓ َلؼ ًا  (7) قَل   ا    هذا ٓ يصؾح شاه

  [يصلح -ال يصلح ]قل    ااقمعـى:     ولو يصؾح َلؼِ 

                  
                                                           

  1983دار العؾم لؾؿاليع،  ،154، ص( د  صبحي الصالح، دراسات يف فؼه الؾغة4)

  147، صالَابق( اقمرجع 5)

  138، ص( اقمرجع الَابق6)

ا  فقام أصاب فقه العوا ، لإلما  ابن ا ـبظ ا ؾبي7)   23، ص( بحر العوَّ
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 (*)... حتى إذا ...

 

 

حع يليت يف سقاق اجلؿؾة، ٓ يف  -حتى إذا  -« اـرتؿقب»سلحتدث طن هذا 

 مرة( ويف ؿالم اـعرب وشعرائفم. 44بدايتفا. وؾد ورد ؿثرًيا يف اـؼرآن اـؽريم )

ن معـى اـغاية. و)إذا( ضرف  )حتى( يف هذا اـرتؿقب حرف ـالبتداء تضؿَّ

اـذي يؾقه هو ؽعل اـػط[ وهو متعؾق بجواب متضّؿن معـى اـػط، ]واـػعل 

اـػط ]اـظاهر ؼاـًبا وادحذوف أحقاًكا ـؾِعْؾم به[. وحع يرد هذا اـرتؿقب يؽون 

ا طن حدٍث دام مدًة  ً وؾع ؽعل اـػط )ادذؿور بعد إذا(. ودّا  إىل أناـؽالم ؾبؾه معِّبر

 حدث ؽعل اـػط حدث جواب اـػط. وؽقام يظ بعض إمثؾة.

ا ؾال تعاغ:  -1 َُشُف ِنْو َقبُْل بِاْْلَيِّيَاِت َفَها ِزْْلُْم ِِف َشمٍّ ِمهَّ َولََلْد َجاَءُكْم يُ
 ًِ لََم  َحَّتَّ إَِذاَجاَءُكْم بِ  .[34]ؼاؽر:  ِنْو َبْعِدهِ رَُشَال... لَْو َيبَْعَث اللُ  كُلْتُمْ  ٌَ

ؾؾتم )جواب اـشك يف ؾؾوبؽم إغ أن هؾك يوسف. ودّا هؾك  دام املعنى:

 اـػط( ـن يبعث اهلل من بعده رسوًٓ.

ِفييَِة  َركِبَافَاْنَطلََلا َحَّتَّ إِذَا ؾال تعاغ:  -2 اِِف الصَّ ٍَ ا... َخَرَق ٍَ َخَرْقَت
َ
 [71 ]اـؽفف: كَاَل أ

ودام : اكطؾق اـعبد اـصاـح )اخلرض( وسقدكا موسى من موضع اـتؼائفام، املعنى

ـسػقـة )ؽعل اـػط(. ودّا رؿبا يف اـسػقـة خرؾفا )جواب إغ أن رؿبا يف ا انطالقهام

 اـػط( اـعبُد اـصاـح.

ًُ  لَِليَا َحَّتَّ إَِذافَاْنَطلََلا ويف اـسورة كػسفا:  -3 َقَتلَْت َنْفصاً َزِكيًَّة  كَاَل ُغالناً َفَلتَلَ
َ
أ

 .بَِغْْيِ َنْفٍس لََلْد ِجئَْت َشيْئاً ىُْلراً 

                                                           

 ./2/ ، اجلزء /86كػت يف جمؾة ادجؿع: ادجؾد /( *)
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إغ أن ـؼقا ؼالًما )ؽعل اـػط( ؽؼتؾه اخلرض )اـػاء  طالقهامدام اناكطؾؼا و املعنى:

 طاصػة ـؾتعؼقب(. ودّا ؾتل اـغالَم ؾال ـه موسى )جواب اـػط(: أؾتؾت كػًسا...

ًِ  اللُ َولََلْد َصَدكَُلُم  ويف اـتــزيل اـعزيز: -4 ْم بِإِْذىِ ٍُ ََن  َحَّتَّ إَِذاوَْعَدُه إِْذ ََتُصُّ
 َوَتيَازَ  فَِشلْتُمْ 

َ
بَُّنَ ْعتُْم ِِف ال َراُكْم َنا َُتِ

َ
ِنيُْلْم َنْو يُِريُد  ،ْمِر وََعَييْتُْم ِنْو َبْعِد َنا أ

نْ  ََ يَا َوِنيُْلْم َنْو يُِريُد اآلادلُّ تتحدث هذه أية طن مشفٍد  .[152 آل طؿران:] ...ِخَر

 من َمشاهد ؼزوة ُأُحد.

واستمر تؼتؾون ادػؿع بإذكه )بإرادته(  ـؼد صدؾؽم اهلل وطده حع ؿـتم املعنى:

معؽم اــرص إغ أن َؽِشْؾتم )ؽعل اـػط( أي َجُبـُْتم وتـازطتم وطصقتم. ودّا حدث 

ؽريق يريد  انقسمتم فريقني:تؼديره  حمذوفهذا، حدث جواب اـػط، وهو هـا 

 اــرص!عؽم وثواهبا، ؽتخؾَّف وطُد اهلل ومـ اـدكقا واـغـائم، وؽريق يريد أخرة

ة: -5 مَّ  ؾال ذو اـرُّ

ــدورُهمُ  ــام يف ص ــوارون ط ــوٌم ُي  ؾ

 

اءَ  ؿاكوا استؿؽـوا حتى إذا   هم اـدَّ

يََّم ُزَمراً َحَّتَّ إَِذا ؾال تعاغ:  -6  ٍَ يَو َكَفُروا إََِل َج ِ اوَِشيَق اَّلَّ ٌَ  فُِتَحْت  َجاُءو
ا ٍَ اُب ََ بْ

َ
 .[71]اـزمر:  أ

إغ أن جاؤوها )ؽعل اـػط(، ودّا حدث  َسْوُق اـذين ؿػروا إغ جفـم دام مدةً 

 هذا، حدث جواب اـػط: ُؽتحت أبواهبا...

ييْم إََِل اْزَيَّييِة ُزَمييراً َحييَّتَّ إِذَا ويف اـســورة كػســفا:  -7 ٍُ َْا َر َّ يييَو اتََّليي ِ يياوَِشيييَق اَّلَّ ٌَ  َجاُءو
ا َشالٌم َعلَيُْلْم طِ  ٍَ ْم َخَزنَتُ ٍُ َ ا َوكَاَل ل ٍَ اُب ََ بْ

َ
يوَ َوفُتَِحْت أ يا َخيادِلِ ٌَ ُْْخلَُ َا اْحَْهيُد   بْيتُْم فَا ُ َوكَيال

ِي َصَدَقيَا وَْعَدهُ  لِلِ  . هــا أيًضـا َسـوق اــذين اتؼـوا رهبـم إغ اجلــة [74-73]اـزمـر:  ... اَّلَّ

اجلــة  رط(، ودا حـدث هـذا، وبعـد ترحقـب َخَزكـةـزمًرا داَم ُمدًة إغ أن جاؤوها )ؽعل اـش

   ! وؾاـوا احلؿد هلل...دخؾوها: حمذوف تقديرهو هـا هبم، حدث جواب اـػط، وه
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ْتص أم إْخصائّي؟  ُمخ

 (*)أحىص أم أخىص؟

 

، ألستاذكا سعقد األؿغاين رمحه اهلل بحثًا (2)كؽت جمؾة جمؿع اقؾغة اقعربقة باقؼاهرة

دار حول فؾؿتي )أخىص وإْخصاء(، ذفر ؿقه أن جمؾة )ادؼتبس(، اقتي أصدرها يف 

مؼآً 8998سـة  يف اقؼاهرة ممسس جمؿعـا األستاذ حمؿد فرد عغ رمحه اهلل، كؽت

هو اقذي يـػرد « ادُْخيص»عـواكه )اإلخصاء يف اقعؾوم( بدأه بتعريف ادصطؾح بؼوقه: 

إذا َتَعؾَّم عؾًًم واحًدا(. وهذه اقؽؾًمت اقست  بدراسة ؿن واحد، من )أخىص اقرجُل 

بػ اقؼوسػ، مـؼوقة بـّصفا من )اقؼاموس ادحقط( قؾػروز آبادي. وباقػعل جاء يف 

 )مادة خ ص ي(: هذا اقؼاموس

 تعلَّم ى: ـَرمها من أعضاء اقتـاسل... وأْخصــبضّؿفًم وفساخِليُْص واخِلُْصقة »

 إقخ...« ِعؾًًم واحًدا

بقدي )وهو من عؾًمء اقؼرن اقثاين عش - ادحـقَط  ر اهلجري( اقؼـاموَس ـرشح اقزَّ

ا(: تعؾَّـم عؾـًًم واحـدً  اقرجُل  ىمأخصيف )تاج اقعروس(، ؿؼال بعد عبارة اقؼاموس )

ومن ادعؾوم أن اقصغاين من عؾًمء اقؼـرن اقسـابع اهلجـري  نؼله الصغاين، وهو جماز!

 ه(. 887 -739، واقػـــروز آبـــادي مـــن عؾـــًمء اقؼـــرن اقثـــامن )ه(659 -577)

                                                           

 /.3/ ، اجلزء /86جمؾة ادجؿع: ادجؾد /كؽت يف ( *)

. وـد زّودين هبذا اقبحث صديؼي اقػاضل ورصقػي 8993 (كوؿؿز) ، تؽين اقثاين74اجلزء ( 2)

 ادجؿعي األستاذ اقدفتور مازن ادبارك حػظه اهلل تعاؼ.
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 اقؼائــل...  جمفــوَل  ،ريبــة موضــعَ  –فــًم يؼــول األســتاذ األؿغــاين  -وظــل هــذا اقـؼــل

 هلل.وبؼقت اقتبعة معؾؼة بعـق اقصغاين رمحه ا

وتلسقًسا عذ هذا ـال ادُْحدثون: إذا فان اإلْخصاء هو َتَعؾُّم ِعؾٍم واحد،  -

ؿت هذه اقؽؾؿة ؿصارت أْخصائّي «. إْخصائّي »ؿاقذي يػعل هذا  ، وازداد ثم ُحرِّ

 ائّي!اقتحريف حتى صارت أِخّص 

وـد استغرب أستاذكا سعقد األؿغاين رمحه اهلل تعاؼ، إيراد اقعبارة ادذفورة 

( يف مادة )خ ص ي(، ألن معـاها ادذفور ٓ صؾة بقـه وبػ هذه خىص اقرجُل )أ

وأكه  –ـد يؽون من اقـاسخ اقذي رسم اقػعل )أخىص(  -ادادة، ورأى أن ثؿة خطًل 

 ( قؽان حمؾه اقطبقعي مادة )خ ص ص(.قو رسؿه )أخصَّ 

 ؟وقؽن ماذا جاء يف هذه ادادة

 )خ ص ص(:« حقطاقؼاموس اد»ـال اقػروز آبادي يف  -8

ؾه، و» ا وُخصوًصا و...: َؿضَّ ه باقكء خصًّ  .«اإلخصاص: اإلزراءَخصَّ

 الذي مصدره اإلخصاص!« َأَخص  »ومل يذكر الػعل 

 ما ـاقه اقػروز آبادي.« اقؾسان»وفرر  -2

اقذي يواصل إعداده جمؿع اقؼاهرة )خ ص ص(: « ادعجم اقؽبر»وجاء يف  -3

صٌّ به وخُمَصٌّ به. ؿالٌن ؿالًكا، وبه: أخص  » ا به ؿفو خُمِ  صار خاصًّ

ه به أخص  و  .«ؿالٌن ؿالًكا باقكء: َخصَّ

 معناه هنا غري اإلزراء!، اقذي اإلخصاَص ومل يذفر هذا ادعجم مصدَر هذا اقػعل 

 «:متن اقؾغة»معجم وجاء يف  -4

هأخص  به صه :: أزرى. وَأَخص   .َخصَّ



 ؟ أحصى أم أخصى  ؟ إْخصائّيُمْختص أم 
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 «:حمقط ادحقط»وجاء يف  -5

 .ازدرأه أخص  به إخصاًصا:

 (:8973وجاء يف ادعجم اقعريب احلديث )اقذي صدر سـة  -6

 : استفان به.أخّص به إخصاًصا»

 عذ ؾره. به وأخصَّ ؿالًكا بؽذا: آثره

 .«ا بهوأخّص ؿالٌن ؿالًكا وبه: صار خاصًّ 

 :2997وهو معجم حديث صدر سـة « معجم اقـػائس اقؽبر»وجاء يف  -7

 «.إخصاًصا: ازدرأ به بهأخص  »

 أـول: اقغريب أيًضا أين مل أجد يف ادعاجم رشًحا يؼول:

 هبذا ادعـى، « اإلخصاص»، فًم مل أجد «أخصَّ اقرجُل: تعؾَّم عؾًًم واحًدا»

 وإكًم بؿعـى اإلزراء وآزدراء!

عبارة اقؼاموس ادحقط مل تذفر معـى  تواألؾرب أن مجقع ادعاجم اقتي كؼؾ -

 ىص( اقذي قه عالـة وثقؼة بًمدة )خ ص ي( وهو: أخصاُه = َخَصاُه! اقػعل )أخ

 مع أن فتب اقؾغة أوردت اقػعل ومصدره:

 قؾجاحظ:« جانرْ صان واقعُ اقُزْ »ؿؼد جاء يف  -

ؾالمه أخىصوـد  ملسو هيلع هللا ىلصعن زكباع اجلذامي أيب روح بن زكباع، أكه ـدم عذ اقـبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصؿلعتؼه اقـبي 

 ـاقه اقشاعر اداجن عؿرو اخلارفي، ومـه: وكؼل اجلاحظ يف )احلقوان( ما -

ــــــــــــــ  ؾِ ـْ ـــــــــــــا ُأ  وٓ واهلل م

 

ـــ  ـــرُت أو ُأْخص ـــا ُعؿِّ ـــُع م  ىــ

 قؾؿسعودي:« واإلرشاف اقتـبقه»وجاء يف  - 

 اخلقل. إخصاءيف ؾزوة تبوك عن  ملسو هيلع هللا ىلصوهنى اقـبي »
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حػ  -مل ُيِؽ إققه األستاذ األؿغاين  -ود إؼ خطل آخر حمتؿٍل من اقـاسخ أع -

 خىص( بدًٓ من )أحىص(!رسم )أ

 «: متن اقؾغة»جاء يف معجم 

ه أو حػظه أو َعِؼَؾُه. و»  «!أحصاه: أحاط به علًم أحصاه: عدَّ

وهذا ادعـى األخر قه صؾة وثقؼة بًم كحن ؿقه، ألن اقذي يتعؾم عؾًًم واحًدا 

 حقـئذ يؿؽن أن يؼال عـه: ؿالٌن حُمٍْص قِعْؾِم فذا.حيقط به عذ األرجح، و

ــن  ــل وقؽ ــؾَّف ؿع ــتعؿل اقس ــى، واس ــذا ادعـ ــل هب ــذا اقػع ــقوع هل ــب اقش مل ُيؽت

 ، ُممتص بعلم  كمذافـًم ــاقوا ؿـالن  متخصص يف علم  كمذاؿؼاقوا: ؿالن « ختّصص»

 ومل يؼوقوا إْخصائي وٓ َأِخّصائي!!

 ـال اقؼػطي يف ترامجه: )وعغٌّ هذا من ادتخصصػ بِِعؾِم اقـجوم(.
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 من أسالقب العربقة الػصحى

 

ا ادللوفإن أسام  معؾومٌة لؾجؿقع. ة  ء اإلشارة واستعامالِته

 كتحدث هـا عن استعامل خاص لالسؿني:

 (*)هذا،.../ ذلك،...

 

 

الؽشاف عن حؼائق التـزيل وعقون األقاويل »ـتاب اإلمام افزخمؼي جاء يف 

 احلج:فؼقفف تعاػ يف شقرة  ، يف تػسره«يف وجوه التلويل

ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  

 ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ

﮷  ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓۓ ے ے

    ﯁ ﮿﯀ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮸﮹ 

 ٻ ٻ ٻ ٱ      

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پٻ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

أي إمر وافشلن )ذفؽ( خز دبتدأ حمذوف، » :/ 43يف بداية أية / -1-1

م افؽاتب مجؾًة مـ ـتابف يف بعض ادعاين، ثؿ إذا أراد اخلقض يف معـًك  ذفؽ، ـام ُيؼدِّ

لؾػصل بني كالمني ؾفق )أي اشؿ اإلصارة( ُيذـر  «آخر ؿال: هذا، وؿد ـان ـذا...

 أو بني وجفي كالم واحد.

                                                           

 /.5/ ، اجلزء /97( كؼت يف جمؾة ادجؿع: ادجؾد /*)



 22 د. مكي احلسين  –( 2صفحات لغوية )

 /، )ذفةةةؽ( خةةةز دبتةةةدأ حمةةةذوف، وافتؼةةةدير:43/يف بدايةةةة أيةةةة  -1-2

 األمُر ذلك! 

 :ف تعاػ يف شقرة احلج أيًضاؿقف وظـ -1-3

ڀ ڀ پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 

ٺ ڀ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڍڌ ڍ

  ڳ ڳ گ گ گ گک

)ذفؽ( خز دبتدأ حمذوف » /:73يف بداية أية /يؼول ادػرسون عام جاء 

أي ما ؿصصـاه ظؾقؽ مـ وظد ادممـغ  اه عؾقك ذلك.األمُر الذي قصصـتؼديره: 

ظذ ظادة  ؾفل ـؾؿة يمتك هبا «ووظقد افؽاؾريـ هق ذفؽ، ٓ تغقر ؾقف وٓ تبديؾ.

 . ...ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ،لالكتؼال من كالم إىل آخر افػصحاء
 :ؿقفف تعاػ يف شقرة حمؿد وظـ -

 چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ
 األمُر ذلك./، )ذفؽ( خز مبتدأ مؼدر: 5يف بداية افثؾث إخر مـ أية /

 أي: إمر ؾقفؿ ما ُذـِر.
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 ؿقفف تعاػ يف شقرة ص:وظـ  -2-1

ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈڎ ڎ ڌ ڌ ڍ 

 ڱ ں ں ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک

 ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀڻڻ ڻ ڻ

 ﮼﮽ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸﮷ ﮵﮶ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ھے

  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾

ک  /:5/يف بداية أية يؼقل ادػرسون ظام جاء  -أ ، مجؾة مـ مبتدأ  کڑ 

وخز، ُؿصد هبا افػصُؾ بغ ما ؿبؾفا وما بعدها، ؾفل فالكتؼال مـ ؽرٍض إػ آخر، 

 مـ ؿصة. (3)ؾػقفا ختؾٌُّص 

/ افسابؼة[ 59ادذـقريـ يف أية / األخقار]ٕوفئؽ )أؿقل: وادعـك: هذا ذـٌر 

ـَ ُح  -وأوفئؽ مـفؿ  –، وإن فؾؿّتؼغ هـابافثـاء اجلؿقؾ   .(يف اآلخرة َمآٍب  ْس

إمر/ افشلن »، خُز مبتدأ حمذوٍف، وافتؼدير هذا/66/يف بداية أية  –ب 

فؼصد مـ هذه . وـام كرى ؾنن اأي لؾؿممـنيمبتدأ خزه حمذوف،  «هذا»، أو: «هذا

 هق آكتؼال مـ افؽالم ظذ ادتؼغ إػ افؽالم ظذ افطاؽغ. (افؽؾؿة )هذا

- 4طفإلمام ظبد افؼاهر اجلرجاين ) «دالئل اإلعجاز»جاء يف ـتاب  -2-2

 ظـقاكف:  22م، افتل ؿرأها وظّؾؼ ظؾقفا حمؿقد حمؿد صاـر( ؾصٌؾ يف ص3::2

ع   د  يف رواية الشِّ
هه ن ز  مَّ االشتغال  بعؾؿه وت  يف الؽالم عذ م  ظه، وذ  ػ 

 ت بُّعهه.ر وحه

                                                           

َعف إن مل -مصطؾح كؼدي، فعؾ أول مـ اشتعؿؾف  «افتخّؾص»( 3) ََ ر بـ  – يؽـ هق َمـ َو أبق ظبقدة معؿَّ

 وخروجه –أو افؽاتب  –(. وُيراد بف اكتؼال افشاظر ه322ادثـك، مـ ظؾامء مدرشة افبرصة )ت

 .636، اجلزء افثاين، افصػحة 97اكظر أيًضا هذه ادجؾة، ادجؾد  .مـ ؽرٍض إػ آخر



 22 د. مكي احلسين  –( 2صفحات لغوية )

 ؿال اإلمام بعد متفقد:

ةف فةف مةـ أجةؾ مةا  ةد ؾقةف مةـ َهة»...  وـةذٍب  وُشةْخٍػ  ْزلٍ أما مـ زظةؿ أن ذمَّ

ةؾ اخلةرَس ظةذ افــؾَّةوباضؾ، ؾقـبغل أن َيةُذمَّ افؽةالم  وافِعةلَّ ظةذ  ،طةؼف، وأن يػضِّ

 ، ... إػ أن ؿةال  ... أـثةر مةـ مـظقمةف، افبقان، ؾؿـثةقر ـةالم افـةاس ظةذ ـةؾ حةال

 :23يف افصػحة 

ةةْعر حةةاكٍ هذذذا  ، وفةةقس ظةةذ احلةةاـل ظقةةٌب، وٓ ظؾقةةف َتبَِعةةة، إذا هةةق ، وراوي افشِّ

ر بةةاضاًل، أو يسةةقَء مسةةؾاًم، وؿةةد حؽةةك ا  تعةةاػ ـةةالم ةمل يؼصةةد بحؽايتةةف أن يـصةة

 .«!...افؽػار

 ، جاء ؾقف:«مواضع التؼديم والتلخر»ؾصؾ ظـقاكف:  247ويف افصػحة  -2-3

 ... أؾال ترى أكؽ إذا اشتبطلت إكساًكا ؾؼؾت:»

أتاكا »فف مـ أن تؼقل:  استبطائك، ـان ذفؽ أبؾغ يف «أتاكا وافشؿس ؿد ضؾعت»

ـان  «أتك وافشؿس مل تْطُؾع»؟ وظؽس هذا أكؽ إذا ؿؾت: «وؿد ضؾعت افشؿس

ؾةأؿقى يف وصػؽ فف  َـّ أكف  لء ؾقف، مـ أن وادجلء ؿبؾ افق بالع ج  ؿت افذي ُط

 .«أتك ومل تطؾع افشؿس بعدُ »تؼقل: 

، وهق ـالم ٓ يؽاد  لء إٓ كابًقا، وإكام افؽالم افبؾقغ هق أن تبدأ بآشؿ هذا

 «.ؿد أؽتدي وافطُر مل َتؽؾَّؿِ »وتبـل افػعؾ ظؾقف ـؼقفف: 

ضارًظا، مل يصؾح إٓ ؾنذا ـان افػعؾ ؾقام بعد هذه افقاو افتل يراد هبا احلال، م

 .«دخؾُت ظؾقف وهق ُيْؿع احلديث»، و«رأيُتف وهق يؽتب»َمبـقًّا ظذ اشؿ ـؼقفؽ: 

وؿد اشتعؿؾ اجلرجاين هذا إشؾقب يف مقاَع ـثرة مـ ـتابف ادذـقر، مـفا 

 .6:8، :68، 565، 534، 473ما صادؾتف فدى تؼؾقب أوراؿف يف افصػحات: 
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افصادر يف دمشؼ شـة  «الصحف والدواوينأخطاؤكا يف »يف ـتاب  -3-1

َه بؿؽاكتف افؾغقية افشقخ افؾغقي افشفر :2:4  فصالح افديـ افزظبالوي، افذي َكقَّ

اخلرض حسغ، وأمحد حسـ افزيات وأمحد أمغ وؽرهؿ، حتدث ادمفػ ظـ  حمؿد

رضورة تدارك ما ؾات افعربقة مـ مسايرة وجقه افتعبر، وأن هذا مـ واجب 

وفق ؿـعـا »: 33وادجامع افعربقة وافُؽّتاب افعرب، ثؿ ؿال يف افصػحة  احلؽقمات

مـفؿ ظذ ما بغر ذفؽ وافؽّتاب مـ فغتفؿ ظذ ما ترى مـ افبعد وافغربة، وهل 

فـا ظذ أيدهيؿ فغة مستحدثة ٓ مَتُتُّ إػ أصؾ وٓ  وافـُّشقز، خلرجْت  ترى مـ افـُُّبقِّ 

 تتصؾ بلرومة.

ء هذا افؼصةد يف مقاَةعة ارق افعريب يف ابتغةات افشمضت حؽقموإذا ، ذلك

مـ هذه اخلدمة يف مدارشفا.  حظ   أن تؼقم بلوىف (4)وائتامر، ؾعذ وزارات معارؾفا

ؾػل مـاهج تعؾقؿ افؾغة وأشافقب دراشة كصقصفا، بؾ يف ضريؼة تدريب افطةالب 

أن يمخةذوا  ؿ تلفقػفا، وؾةقام يـبغةلظذ اشتؼراء ؿقاظدها وخصائصفا وافتامس ُكظُ 

 اهتةةةا، بحػظةةةف واشةةةتظفاره مةةةـ أصةةةقرا، ومةةةا ُهتةةةار رةةةؿ اّضراحةةةف مةةةـ تعريػ

بةف مةـ ـةؾ  يُِلمُّوا مـ ممفػاهتا ومعامجفا وما يةمثر أن وؾقام يستحسـ أن يتداوفقه 

ؾروظفا، بؾ يف وجقه إصاظتفا وافتؾطُّػ را ومحْؾ افطةالب ظةذ حماوفةة افـطةؼ ؾرع مـ 

حاوفة، ؾضةاًل ظةـ بةرامج تدريسةفا يف افسةـقات آبتدائقةة اتسعت رؿ هذه اد هبا ـؾام

وافثاكقية; يف ـؾ ذفؽ جمال فؾؿعاجلةة وادعاكةاة رحقةب، ومتَسةع فؾتثؼقةػ واإلصةالح 

 )إػ آخر هذا افؽالم افبديع، افذي ؿقؾ ؿبؾ أـثةر مةـ شةبعغ شةـة مةـ أن،  .«رؽقب

 ؿقؾ أمس.( وـلكف

                                                           

 ـاكت وزارة افسبقة تسؿك وزارة ادعارف.( 4)



 22 د. مكي احلسين  –( 2صفحات لغوية )

ورضورهتا، إػ ُشُبؾ حتؼقؼفا... ـام كرى، اكتؼؾ افؽاتب مـ ظرض افػؽرة 

وكصادف هذا إشؾقب يف ـتاب افزظبالوي يف ؽر مقَع، ـام يف افصػحات 

 )هذا،...(. 38، 24، 8)ذفؽ...(، وافصػحات  33 -28
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 (*)«نؼد صػحات لغوية»تعؼيب عىل 
 

 

 ،أراءواعمؼآت /ذم سماب 86كنمت هذه اعمجؾة ذم اجلزء اًمراسمع مـ اعمجؾد/

 ًٓ تؼد ومقف مخس مسائؾ وردت ذم اك ،ًمؾزمقؾ اعمجؿعل اًمديمتقر ممدوح ظمسارةمؼا

مـل ا اًمثاينوهق اًمؽتاب  (صػحات ًمغقية) يمتايب   .عمجؿع سمنصدارهاًمذي يمرَّ

 اًمتل ؾمبؼ أن كنمْْتا جمؾة اعمجؿع مشؽقرة  شاًمصػحات» ابضؿَّ هذا اًمؽت

 88/4مـ اعمجؾد  سمدًءا (قمدًدا)ذم اصمـل قمنم ضمزًءا  (أراءو ٓتاعمؼا)ذم سماب 

قمغم امتداد صمالث  (8000متقز ) 85/3( طمتك اعمجؾد 8007شمنميـ إول )

شمعؾقؼ  أيَّ  ( )وٓمـ همػمهؿلماعمجؿعق   الئلـمل أؾمؿع ظمالهلا مـ زم ،اـًؾمـقات شمؼريب

  ...قمغم هذه اًمصػحات إجيايب أو ؾمؾبل

  !ًمؾؽتابد.ظمسارة  شكؼد»و أن ضماء 

أن يؽقن اًمؽالم  شمقىمعُت  ،طملم ىمرأُت قمـقان اعمؼال واؾمؿ اًمؽاشمب اًمزمقؾ

ما قمؾقف و ويذيمر ما ًمؾؽتاب ،اصـة اًمتعامل وٓ آكتؼـمـف رائح وٓ شُمْشتؿ  مقضققمقًّا 

 ...فاراء مـ مالطمظاشمف إن يماكت ذم حمؾّ اًمؼو سمحقث ُأومقد أكا (ذم رأيف)

سمٌمء  – اوًمق يمان ٓ يعرف اعممًم ػ ؿمخصقًّ  –اًمـاىمد  ئوىمد ضمرى اًمُعرف أن ُيقـم  

 صمؿ يبادر إمم إسمداء مالطمظاشمف سمرومؼ ،مـ اًمثـاء ذم إىمؾ قمغم اًمؽتاب مقضقع اًمـؼد

 – ػوياًمألؾم –وًمؽـ  .إماكة اًمعؾؿقةو هذا ما شمؼتضقف طُمرمة اًمبحث .مقضققمقةو

ذم كؼؾ اًمؽالم اعمؼبقس مـ  اؽ أن اًمزمقؾ اًمؽريؿ مل يؽـ دىمقؼً ذًم :ظماب فمـل

ًمـل ما ،اـً قمجقبًم ـان يػفؿ يمالمل ومفـويم، شصػحايت اًمؾغقية» أو جيتزئ  ،مل َأىُمؾ ومُقَؼق 

 ...وهذا ما ؾمقتضح ًمؾؼارئ ىمريبًا !دهسمعبارة مـ يمالمل صمؿ يؽؿؾ مـ قمـ

                                                           

 /.0/، اجلزء /87( كنمت ذم جمؾة اعمجؿع: اعمجؾد /*)



 22 د. مكي احلسين  -( 2صفحات لغوية )

ذهـ سمعضفؿ أن ما ورد ذم اًمؽتاب مـ أىمقال  ىمد يسبؼ إمم» :ومؼد سمدأ مؼاًمف سماًمؼقل

ها وًمؽـ اًمثاسمت أن آراء اعمجؿع متثؾفا ىمراراشمف اًمتل  ،...،وأطمؽام يؿثؾ آراء اعمجؿع شمؼر 

صة وذم جمؾسفسمعد أن شمؽقن ىمد سمُ  مممتراشمف  .شحثت ذم جلاكف اًمعؾؿقة اعمتخص 

ؿل ىمبؾ وسمعد ٕين يمتبت مؼآيت ذم جمؾة اعمجؿع سماؾم ،هذا اًمتحػظ ًمقس ذم حمّؾف 

اـً اكتخايب أمق ؿمارة شُمقهؿ أن ما أىمقًمف يؿثؾ آراء إ ومل يرد ذم يمالمل أي   .ًمؾؿجؿع ا قمامًّ

كم يعؼّم قمـ آراء إومـ اعمعؾقم أن يمؾ مؼال أو يمتاب ُيـنم  .أقمضاء اعمجؿع أظمريـ

 .أما ىمرارات اعمجؿع ومسقف أحتدث قمـفا ومقم سمعد .ممًم ػفو يماشمبف

ػ حتت صـّ ؿؽـ أن شمن أسمحاث اًمؽتاب يإ( »0036 صػحة)د.ظمسارة  صمؿ ىمال

ف وهل َأْدظَمُؾ ذم اًمٍم، طَّلهايشؿؾ يمؾمت أكؽرها اًمباطمث وظم :إول رضسملم:

 واًمدًٓمة.

ٓ أضمد و ...ويشؿؾ اًمتذيمػم سملطمؽام كحقية صماسمتة مبسقـمة ذم يمتب اًمـحق :اًمثاين 

 .شاًمرضب اًمثاينظمالوًما مع اًمباطمث اًمػاضؾ ومقم ذهب إًمقف ذم 

 ًمقس ومقف أي   ،ِؾ أطمؽامٍ  كحقيةهق جمرد كؼ اًمرضب اًمثايناًمـاىمد أن يؼقل إن  يريد

ة  ومل يشـل .ٓ اقمـؽماَض قمـغم صـحتفاو ،ه مل شمتعرض ًمتشقيٍف أو حتريػن مقادَّ إ، ومزيَّ

قِّس  قمغم اًمباطمث اًمقصقل إمم مبتغاه اًمتل شمُ  ـمريؼة قمرضفا اجلديدةقمـ أن يذيمر ؿمقئًا 

ًٓ  ،تبقيب اًمسفؾاًموسمػضؾ اجلداول  ،ذم حلظات ات ــمـ شمؼؾقب قمنمات اًمصػح سمد

 ء قمـغم هـذه اًمطريؼـة اصـعقسمة سماًمغـة ذم اًمثــوضمـد د.ظمسـارة  ّؾ ـًمعـ !قــــذم يمتب اًمـح

يؿؽـ أن ُيْسـؾؽ هـذا اًمؽتـاب مـع يمتاسمـف » :(0036ص )ؾ أن يؼقل وومّض  ،اجلديدة

 ئـة ؼ )كحق يمتاسمة قمؾؿقـة( ذم قمـداد يمتـب اًمتصـحقح اًمؾغـقي اًمتـل دمـاوزت اعمــاًمساسم

 ش.هلذا اًمعٍم
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 صدر أيًضااًمذي  ،اؾمؿ يمتايب إولظمسارة د. أن يقرد مستفجـًاو اأًمقس همريبً 

كحق )هقمع أن قمـقان اًمؽتاب  !(كحق يمتاسمة قمؾؿقة) :هؽذا ،قمـ جمؿع اًمؾغة اًمعرسمقة

 ًمدى اًمـ ؼاد ؟! ؟ هؾ هذا متعارٌف  (ًمؾغة اًمعرسمقةإشمؼان اًمؽتاسمة اًمعؾؿقة سما

فمف  اًمؽريؿ اًمديمتقر قمبد اإلًمف كبفان ذم ضمريدة  ؾ اعمجؿعلاًمزمقيمتايب إول ىمرَّ

ويمان  .عمتقؾمطْطع امـ مخس صػحات مـ اًمؼَ  ومؽتب قمـف كحًقا ،شإؾمبقع إديب»

اًمذي قمؿؾ ذم مقدان  ،هق إؾمتاذ اًمػاضؾ مروان اًمبقاب) ظمرآزمقٌؾ جمؿعل 

 يمتاسًماووضع ، سمًا ذم هذا اًمبابؾع قمغم أيمثر مـ قمنميـ يمتاوماـمَّ  ،ياًمتصحقح اًمؾغق

بع ذم إن اًمـفج اعمتّ » :ىمال زم (شاًمـطؼو دًمقؾ إظمطاء اًمشائعة ذم اًمؽتاسمة»قمـقاكف 

كم إ، وؾَّة اخلطلٕكف ٓ يؽتػل سمبقان قمِ  ، مسبققهمػم ش...شمؼان اًمؽتاسمةكحق إ»يمتاب 

يمؾ  .هذا ظمدمة يمبػمة ًمفوذم  ،يمثػمة ًمقختار مـفا اًمؽاشمب ما يـاؾمب اعمؼام ًٓ ايقرد أسمد

  .شيسبؼ أن سُمحث ومقفا غم ما ضماء ومقف مـ مقاد ضمديدة ملقم ذًمؽ ومضاًل 

لم ـامؾقم ،ظمريـآلم ققمغم يمتايب إول هذا أرسمعة أقمضاء جمؿع اقًّ ـظمط  أصمـك و

ومرأى أن خياًمػ د.ظمسارة  . أماداب سمدمشؼوسمعض أؾماشمذة يمؾقة أ ،مراؾمؾلمو

ؽتاب وًمق ه سماًمومل يطاوقمف ىمؾؿف قمغم أن يـق   ،أظمريـ مجقًعاو لمقزمالءه اعمجؿع

( سمؿجؿققمة يمتب ُف مع يمتايب أظمر)صػحات ًمغقيةايمتػك سملن أحلؼَ و ،سمؽؾؿة واطمدة

ة هلم ،اًمتل دماوز قمددها اعمئة يمم ىمال ،اًمتصحقح اًمؾغقي   !ُمقطمقًا ًمؾؼارئ أكف ٓ مزيَّ

ذم  شةـشمؼان اًمؽتاسمة اًمعؾؿقة سماًمؾغة اًمعرسمقكحق إ»ت اًمطبعة إومم مـ يمتايب صدر

ع إقمادة ـرأت إدارة اعمجؿـوم ،ت كسخفَكِػدَ  دةـة واطمـد ؾمـعـوسمم. 85/5/8009

ومصدرت اًمطبعة اًمثاكقة مـ هذا  ،اعمطبعة ذم شمـػقذ اًمطؾب وًمؽـ شملظمـرت ،ـمبعف

 م. 8000اًمؽتاب ذم أوائؾ قمام 

 اًمسقد م. رؾماًمة مـ08/8/8000ويمان اًمسقد رئقس جمؿعـا ىمد شمسّؾؿ ذم 

اًمبحث اًمعؾؿل ذم اعمـظؿة و ارة اًمعؾقممدير إد ،إؾمتاذ اًمديمتقر أسمق اًمؼاؾمؿ اًمبدري
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ا سمؿزيد مـ اًمتؼدير قمغم حمتقيات ــــاـمؾعـ» :اء ومقفاـــاًمعؾقم ضمو اًمثؼاومةو اًمعرسمقة ًمؾؽمسمقة

كحق إشمؼان اًمؽتاسمة اًمعؾؿقة سماًمؾغة » ـاعمقؾمقم سمر قمـ جمؿعؽؿ اعمقىمر واعمطبقع اًمصاد

ذم رهمبة و ،...،ؽل احلسـلعممًمػف أملم قمام اعمجؿع ؾمعادة إؾمتاذ اًمديمتقر م شاًمعرسمقة

ومنكـا كقد دراؾمة إمؽان اًمتعاون مع جمؿعؽؿ  ،امـؾمتػادة مـ حمتقيات هذا اعمطبقع اهلآ

، ًمتقزيعفا قمغم ..،.مـ هذا اعمطبقع قمنمة آٓف كسخةاعمقىمر مـ أضمؾ إقمادة ـمباقمة 

 .ش...،اًمعؾقم سماًمدول اًمعرسمقةو ومةاًمثؼاو ع اًمؾجان اًمقـمـقة ًمؾؽمسمقةمجق

طمداث اًمتل وىمعت ذم شمقكس اًمشؼقؼة دون شمـػقذ ما اشمػؼت وىمد طماًمت إ

 (8)...نٔاعمـظؿة اعمذيمقرة قمؾقف مع جمؿعـا طمتك ا

ظ أيًضا ـىم ة ـاًمشبؽ»ـعقىمـم ة ذمـؽـسمغم اًمشاـقم فـقمؾق عــمؾاد أن ــسمع]اب ـذا اًمؽتـهرَّ

يد اًمعاّلمة اًمشقخ ومر فكإ :زم أن رأيتف أو ؾمؿعت سمف مل يسبؼ رضمٌؾ  [(ريػ كت) شاًمريػقة

 يخ اًمديار اًمؽميمقة وهقاؿمقخ مش شيدنآومريد اًمديـ » ـر سمـاًمشفق ،سمـ صالح اهلاؿمؿل

قمؾَّؼ هذا اًمرضمؾ  .واًمدقماة اًمعامؾلم ،اعمدىمؼلمواعممًمػلم و اًمعؾمء مـ – قمؾؿت يمم –

  :اًمػاضؾ قمغم اًمؽتاب سمم يكم

 شإشمؼان اًمؽتاسمة سماًمؾغة اًمعرسمقة»مـ ؾمطقر اًمؽتاب اعمقؾمقم  قمغم ىمبسٍ  وىمػُت »

قمـ  ؾ  ويب مـ اًمِّسور ما جيِ  ،طمػظف اهلل ،ؾ اًمديمتقر مؽل احلسـلبجَّ ؾعامل اعمُ ًم

ر اًمعظقؿ دْ اًمذي أوماض قمؾقـا هذا اًمؼَ  درارُ اعمِ  اًمؼؾؿُ  ؿَ عْ ـِ ًمَ ، وياًمف مـ يمتاب .اًمقصػ

 مؽاكتفاحاشمف إمم قمظؿة اًمؾغة اًمعرسمقة وقشمؾؿ .اإلرؿماد ذم ؾمطقر وضمقزةو مـ اًمدًٓمة

ويمشػف قمـ إظمطاء  ،ةـذه احلؼقؼـؾقن قمـ هـف إمم اًمذيـ يتغاوموكؼده اعمقضمَّ  ،تفاقماعمقّ و

مفم سماًمغ ومقف  شمبؾغ مـ اًمؼقؿة اًمعؾؿقة ما ٓ يؽاومقفا اعمدُح  ،اًمشائعة قمغم ًمسان أسمـائفا

 .شمـ اًمعطاءمزيدًا و اًمقاقمل ذم شمتب ِعفِ  اًمػذ   ومفـقئًا هلذا اًمعاملِ  .بجَ عْ اعمُ 

                                                           

 ، أن اًمؽتاب ـمبع ذم شمقكس. ((7ص ،اًمتؼديؿ))هذا ما ضماء ذم جمؾة اعمجؿع، وًمؽـل ذيمرت ذم  (8)
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ف ذم ـؾتـىمُ  ممـارءًمـؼد مسـائؾف سمـاًمتعؾقؼ قمـغم ارة ظمسد. دَ فَّ ومؿَ  اًمرضب إولأما  

ا قمـغم رً ـطَمْجـػمـلم يصـّق طمـؾـمـ أكصار اًمتشدد واًمغـ ًمسُت و» :فكص  و ابـمؼدمة اًمؽت

دم ـصلم إمم قمـؽمظّم ـيد اًمتشـدد اعمسـتـػم اًمـذي يـدقمق اعمـاًمعؼقل وإذواق، وًمؽـل أؤ

 .شاـ هّٓ إة ـًمغ اًمتل ٓ ىمقام ّٕي  طـقاسمــ اًمضـالت مـآكػ

المل ـقمغم يم ّؾؼـظمسارة قموًمؽـ د. .وهق واضح يمؾ اًمقضقح ،ا ما ىمؾتفهذ 

إذا يمان اًمؽاشمب اًمؽريؿ يصػ كػسف سماعمتشدد اعمستـػم ومال أطمد يصػ كػسف و» :اًل ـىمائ

  !شسماعمتشدد اعمستعتؿ

 .لــر يمالمـِوما يمان يـبغل ًمف أن ُيغقّ  ،اعمستـػم أكا مل أصػ كػز سماعمتشدد :أوًٓ 

ًمذي همافمف ا ويميد آكػالت مـ اًمضقاسمط ؟ ما اعمستـػم تشددصمؿ هؾ هق يعارض اًم

  إذن مـ قمباريت شمؾؽ ؟!

 (مستعتؿ –مستـػم )ة ُيؾجل إمم أؾمؾقب اعمـاىمض ٓ ،ادّ ذم اًمـؼد اًمعؾؿل اجل :صماكقاً 

  !مل يـزًمؼ إمم هذا اًمـؿط مـ اًمؽتاسمةد.ظمسارة  ًمقت !مؼبقلومفذا همػم 

  .ٕولأن إمم اقمؽماضاشمف قمغم مسائؾ اًمرضب او

وًمؽــل أظماًمػف اًمرأي ومقم ذهب إًمقف مـ ختطئة يمؾمت » (0036ص ىمال ذم )

 ش.ؾقة، أكػ اًمذيمر، ًمبَّك، اؾمتعؿ)اعمِْصداىمقَّة، اًمتَّققم

ًمـل ما !ؾمبحان اهلل إكم ( واًمتققمقةو اعمصداىمقة)؟! أكا مل ُأظَمط ئ  مل َأىُمؾ عماذا يُؼق 

ط ئ صمؿ هؾ يتصقر أطمٌد أن ُأظم .ىمؾقؾ  سمعديمم ؾملسملّم  ،سماًمؾغة إًمقفمٓ طماضمة أكف  ذيمرُت 

؟! ماهذا اًمؽالم اًمعجقب ؟! اًمذي ذيمرشمف هق  (ًَمبَّك أو اؾمتعؿؾ)ومِعؾ  (همػمي أوأكا )

.. .يمم يستعؿالن ذم اجلرائد ٓ ، صحقحاً  اؾمتعمًٓ َمقاضع اؾمتعمل هذيـ اًمػعؾلم 

  .ضقحقـالم زيادًة ذم اًمتـأوردت كمذج مـ ومصقح اًمؽو
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 املصداقية -1

هًما»أين د.ظمسارة  ذيمر ٕن اًمقضمف أن يؼال:  شاعمِْصداىمقَّة»ٓؾمتعمل  ٓ أرى مسق 

دىمقة ًمـل ما مل أىمؾ. اً وهذا ما ىُمؾُتف طمؼّ  ..ش.اًمتصديؼقة أو اًمص  تف ذم ذًمؽ جّ وطُم » :صمؿ ىَمقَّ

 ظمسارة.ؾ دـقز عمثـؾ جيـهش مصداىمقة»ومل شمقرد ش مصداق»اًمؾغة أوردت أن معاضمؿ 

  ! أىمؾ هذا اًمؽالمأكا مل أن يػعؾ هذا ؟

آَصؾُ   (ديؼقة( هل )يمذاًمف ذم أن اًمؽؾؿتلم )ِصدىمقَّة وشمص وٓ طمجة»صمؿ أضاف 

 (شمصداىمقة»أن ٓ طماضمة إمم يمؾؿة )اخلالف إذن هق ذم و ...شمصداىمقة»مـ 

ام قمـدكا اعمصدر ما د ًضاأيش ةقشمصديؼ»ٓ طماضمة ًمؽؾؿة  :عماذا مل يؼؾ :اجلقابو

 ؟ ش صدىمقة»اًمصـاقمل أظمر 

ًٓ  !ؾمبحان اهلليا  ،ة( ٕهنا همػم واردة ذم اعمعاضمؿ)اعمصداىمقَّ أرومض أكا ٓ  ،أو

 اًمباـمؾة ؟  شاًمتفؿة»ومؾمذا يؾصؼ يب هذه 

يمـلن  ،ة(داىمقَ صـ)اعموقمـدم ىمبـقزم  (ةدىمقديؼقة واًمصـاًمتصصمؿ هق يستغرب ىمبقزم )

 مً ؾوَيـُسب إزّم فم !اًمعجب يدقمق إمموهذا  !هلا معـك واطمدو اًمؽؾمت اًمثالث متؽاومئة

 ،إذا يماكـت اًمؽؾؿـة سمـدًٓمتفاقمـ همػمهـا  دقمقى وضمقد يمؾؿة ُيْغـل»أن  (0037)ص 

وًمعؾ اًمباطمث اًمؽريؿ همؾب قمؾقف هــا مـطـؼ ... ،هل دقمقى ظمارضمة قمـ مـطؼ اًمؾغة

اًمـذي ضمعـؾ اًمعـرب جيؿعـقن يمؾؿـة  ،أما اًمؾغة ومؾفـا مـطؼفـا اخلـاص ،اًمعؾقم اًمبحتة

مــع أن مجًعــا واطمــًدا أو اصمـــلم يؽػقــان  ضمــام(ة( قمــغم )ُأضُمــؿ وأضَمــَؿ وآضمــام وإ)إمََجــ

 وهذا يمـالم ش؟...أن وضعقا مخسة مجقع ًمؽؾؿة صماكقيةًمؾدًٓمة، ومفالَّ اقمؽمض قمؾقفؿ 

جيـب أن يـمدي  ( سملن اعمصـدر اًمصــاقمل حتديـداً 0037ذم ص )أكف َأىَمرَّ  عم !مل أىُمؾ سمف

 !شمصداق» شمؽاومئ ٓ شمصداىمقة»إذن ، وقمغم اًمؽؾؿة اًمتل ُصـع مـفا ذم اعمعـك زيادةً 

 .ًمثالثُيدرك اًمػرق سملم معاين اًمؽؾمت اهل أن اًمزمقؾ اًمؽريؿ مل اعمشؽؾة 
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ِصدىمقة اًمٌمء هل ، وأي يؿؽـ شمصديؼف ،ًمؾتصديؼ ومتصديؼقة اًمٌمء هل يمقكف ىماسماًل 

 ة( ومم معـاها ؟ )اعمصداىمقأما  .ايمقكف ِصدىمً 

مصداق  هذا :يؼال .اًمدًمقؾ قمغم صدىمف :ِمصداق إمرِ ) :ضماء ذم معاضمؿ اًمؾغة

  (.هذا دًمقٌؾ قمغم صدىمف :أي ،ذاك

قمؾقف أن يقرد اًمدًمقؾ قمغم  ،د احلديث قمـ مصداق أمٍر مايهذا يعـل أن مـ ير

ومُ  :مصداق ىمقًمف شمعامم ذم مستفؾ ؾمقرة اًمروم ،قمغم ؾمبقؾ اعمثال .صدىمف  ُغِنتَِت الرُّ
رِْض وَُهه ِوْي َبْعِد َغنَِتِهْه َسيَْغِنتُوَن. يف ةِ 

َ
ْدََن األ

َ
اًمُػرس اًمذيـ  هق أن ْضِع ِسنِيَ يف أ

 ًٓ وهذا هق  ،هزمفؿ اًمروم ومعاًل ذم اًمسـة اًمساسمعة مـ آًمتؼاء إول ،همؾبقا اًمروم أو

 [.مم اًمتِْسعإمـ اًمثالث  :اًمعددؾقم أن اًمبِضع ذم ــ اعمعـ]م .دًمقؾاًم

 ًٓ = مصداق )وهل أن  ،طمًؼآاًمتل ؾمُلومـ دها  ،د. ظمسارةدقمقى  و إذا ىمبؾـا ضمد

  :ْؾ قمبارة اعمجؿع اًمؼاهريـْؾـُحؾ  ومَ  (داىمقةمص

ـمريؼة  قمغم ،أيش ة شمؾؽ همػم صحقحةمصداىمقو مصداىمقة هذه اًمدوًمة صحقحة»

ضـا قّ ومنذا قم .رصحقح(ـومصداق شمؾؽ همق ،مصداق هذه اًمدوًمة صحقح) :د.ظمسارة

اًمدًمقؾ قمغم صدق » :صارت اًمعبارة يمم يكم ،قمـ يمؾؿة مصداق سمؿعـاها اعمعجؿل

 يثقر ومقًراو، شاًمدًمقؾ قمغم صدق شمؾؽ اًمدوًمة همػم صحقحو ،حقحهذه اًمدوًمة ص

 وهمػم صحقح ؟!!أ أيـ هق هذا اًمدًمقؾ اًمذي طُمؽؿ قمؾقف سملكف صحقح :اًمسمال أيت

 ٕكف خياًمػ ،وـماًمب سماطمؽمامفد.ظمسارة  اًمذي ذيمره شمـطؼ اًمؾغة»أهذا هق 

 اًمذي أشمؼقد سمف ؟!  شمـطؼ اًمعؾقم اًمبحتة»

ذم إضمازشمف  ًؼاأقمتؼد أن جمؿع اًمؼاهرة يمان مقومَّ ]ٓ  شصػحايت اًمؾغقية»ىمؾُت ذم 

  !ـا هق شمؾؽ اًمعبارة اعمذيمقرة آكًػااعمؼصقد ه شاًمؽالم»مثؾ هذا اًمؽالم[. و

 ،اًمـؼـد وًمؾعؾمء اًمؽبار ٓ يؿـع مــ ،ًمغػمه مـ اعمجامعو إن إضمالزم عمجؿع اًمؼاهرة
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 ،اهلل فرحـ هـا هـق ذا اًمـديمتقر ؿمـقىمل ضـقػ .إذ ٓ جيقز شمعطقـؾ اًمعؼـؾ قمــ اًمعؿـؾ

مــ ىمـرارات  قمدًداش ًمغقيةشمقسػمات »ذم يمتاسمف  يـتؼد ،رئقس اعمجؿع اًمؼاهري إؾمبؼ

أومـال قـؼ ًمغـػم د.  .فا أو شمغقػمهـاؾُيعرب قمـ رهمبتف ذم شمعدي، واعمجؿع اًمؼاهري كػِسف

 ىمـرارات جمؿـع اًمؼـاهرة لنسمـ ومِؽرُه ذم ىمرارات اعمجؿع ؟ قمؾـًم  ؿمقىمل ضقػ أن ُيعؿؾ

ــا) ــةًمؼــرارات جل ظمالوًم ــة اًمؾغــة اًمعرسمق ــة ـ ــل ؾمــعك قمضــق اًمؾجـ  ذم جمؿــع دمشــؼ اًمت

ت قمؾقفاإلصدارها سماؾمؿ اعمجؿع د.ظمسارة  جيري اًمتصـقيت قمؾقفـا  (!مع أكف مل ُيَصقَّ

ــ ــاىمب ــارض اجل ،ؾ إىمراره ــذيمر ذم حم ــوُي ــرار اًمػ ــات أن اًمؼ ــرَّ ـؾس ــسماإلالين ُأىِم اع أو ـمج

 ...اقمؽمض قمؾقف اًمعضق اًمػالين ىمائاًل ، وسمإيمثرية

 يؽـ مل – شماسَمَعف وَمـ –ما زًمُت أقمتؼد أن اعمجؿع اًمؼاهري  :وملىمقل قمقدًمذا أ 

ومـ طمؼل أن  ،ٓ ُأًمزم سمف أطمًدا اأك، وهذا رأيل .إضمازة اًمعبارة اعمذيمقرةُمقومؼًا ذم 

هؾ ُكسِؼط اًمـحق  ،سماعمـاؾمبةو !ىمؽمح د. ظمسارةذم يمتايب وٓ ُأؾمؼطف مـف يمم ا أضعف

 ! اًمؽقذم ٕكف خياًمػ اًمـحق اًمبٍمي ؟

ٓ أن  ،ؾمؾقًم  امـطؼقًّ شمعؾقاًل م طَمُسـ سمف أن يؼد   ،وإذا سمدا عمُعؽمٍض أن خياًمػ رأيل

قمـ د.ظمسارة أصمـاء طمديث ذم . وقمم ٓ يستحؼ أن ُيداوَمع قمـف يعؽمض دوماقًما

أّٓ يعؽمض قمؾقفا أرضمق و – اًمتؼدمقة» :اعمصدر اًمصـاقمل ىمال همامًزاو اىمقةاعمصد

  .ش...ل أيًضاـسمؾ شمعـ ،دم ومحسبـعـل اًمتؼـشم ٓ – (يريدين أكا)اًمباطمث اًمؽريؿ 

، ٓ اًمصـاقمل قمؿقًمادر فرين سمؿظفر اًمراومض ًمؾؿصأن ُيظد.ظمسارة  يريد

قمرضُت ومقف عمسلًمة  -اًمذي ىمرأه د. ظمسارة –أن يمتايب إول  مع ،اعمصداىمقة ومؼط

 ،اًمتطبقؼقة ظماصةو ؾماؾمقةذم اًمعؾقم إ ،اعمصدر اًمصـاقمل ودٓٓشمف اًمؾغقية اعمختؾػة

 قمغم –أوردت ، و( اًمتل ؿَمَغؾت ؾمبع صػحات37ذم هذا اعمقضقع اًمػؼرة ) ومؽتبُت 

ة ــمـفا اًمتؼدمق اـًصـاقمقّ  دًراـمص قمنميـ مـ ٕيمثر دىمقؼة شمعريػات – اًمتقضقح ؾمبقؾ
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 ،ةــؿمؽمايمقآ ،ةــآشمػاىمق ،ةــاإلكتاضمق (،أقمؽمض قمؾقفا أّٓ د.ظمسارة  قينـل يرضمـاًمت)

 ،ةـاخلصقصق ،ةـاخلاصق ،ةـاًمعؼؾق ،اإلسماطمقة ،اًمشخصقة ،ةــاًمرأؾممًمق ،ةـــاًمشقققمق

قة ،اجلاهزية ،اعمقصمقىمقة ،اعمُتاطمقة ،اًمـػاذية ،آًمتصاىمقة ،ةـاًمقـآطمتػ ؿ   ،طقاومقةاعمِ  ،اًمس 

 .. .إًمخ ،ؾقةاًمـاىم

 ويمان همريض مـ ذًمؽ سمقان اًمػرق ذم اعمعـك سملم يمؾ   مـ هذه اعمصادر اًمصـاقمقة

ظمالومًا عما ذهب إًمقف  !ٕن اًمؾػظلم همػم متؽاومئلم معـًك ،اًمؽؾؿة اًمتل ُصـع مـفاو

ًٓ ورَد مثأَ ، ود.ظمسارة   :قمغم اًمتؽاومم ا

 (.ةوهذه يمؾفا مجع َأمَج )ؿ = َأضَمؿ = آضمام ُأضُم  

ن اًمتقؾمع ذم شمقًمقد إًمػاظ أ»يؼبؾ  شمـطؼ اًمؾغة»أن ( 0038ص )وهق يرى 

عمجرد ػم اًمبالهمل أو اًمشعري أو ًمؾقوماء سمحاضمات اًمتعب، ذم اعمعـك أو اعمؽمادومة اعمطاسمؼة

 !شهق مـ مذاهب اًمعرسمقةِ  ،اًمتجديد

وماًمتعبػم » (اعمصداقو) ة()اعمصداىمقمـ ىمبقل اًمتؽاومم سملم ذم رأيف ًمذا ٓ ماكع 

ؾ سملن اعمصدر ـركا ىمبؾ ىمؾقـ( يمم ذيم0037ص )ف أىمر ــأك ع! مشاًمبالهمل يؼتيض ذًمؽ

  ،اـة اًمتل ُصـع مـفـقمغم اًمؽؾؿ كـادًة ذم اعمعــمدي زيـجيب أن ي ديًداـاًمصـاقمل حت

 ؟!  ومم هذا اًمتـاىمض

يستعؿؾ وٓ اًمعرب  قمـ ًمؼد أمجع اًمعؾمء اًمثؼات مـ أهؾ اًمؾغة قمغم أن اعمسؿقع

 .إٓ ًمؾرضورة ،يؼاس قمؾقف

وٓ داقمل  ،ؾُمؿعت قمـ اًمعرب (مجقع أمجة مثاًل )بتة ذم اعمعاضمؿ اعمؽمادومات اعمثو

ة. ٓردمال مؽمادومات ضمديدة ًمغػم رضورة   ُمؾِحَّ

ج اًمـاىمد  ،طر إًمقف اًمشاقمروما يض شطماضمات اًمتعبػم اًمشعري» وذم اًمدوماع قمـ قَمرَّ

ها مـ مذ  !!!اهب اًمعرسمقةقمغم اًمرضورة اًمشعرية وقَمدَّ
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ًمؽـف مل  ،شقمجقبة»اج وًمبقد أؿمقاء جّ اًمعو ا ًمؾحطقئةومذيمر أن سمعض اًمـحاة أضمازو

ًمؼد سمحث ذم  !شة اًمشعريةاًمرضور»هامجقا سمؼقة هذه  ًمغقيلم آظمريـو يذيمر أن كحاةً 

اسمـ ومارس و اسمـ ضمـلو قبةاسمـ ىمتو ؾمقبقيفو أيماسمر اًمعؾمء يماخلؾقؾ هذه اعمسلًمة

 :تػل سماًمؼقليمأ، وطماضمة يب هـا إمم قمرض اًمتػاصقؾ .. وٓ.سمـ ماًمؽاو اًمزخمنميو

 أكصار هذه ظمالصـة آراء !أن يؽِّسها شاعمضطـر»ىمـاقمدة ذم اًمؾغـة ومؾؾشاقمر يمؾ 

هؾ ضاىمت قمغم اًمعرب اعمعاسيـ ؾُمبؾ اًمتعبػم  :اعمفؿ هـا هق لاًمسما. وشاًمرضورة»

 ؟!!! شاعمصداىمقة» إمم اردمال شاضطروا»ًمـثري طمتك ا

 ،ةـإمؽاكقـ» :ـؾمثـ ،ادر صــاقمقة أظمـرىـسمـلين ُأضـع ػ مصـد.ظمسـارة  صمؿ اْتؿـل

فـت إمم  شكؿطقـة ،إؿمـؽاًمقة ،صـقاسمقة ،اؾمتؿرارية جلــة اًمؾغـة »وطمؼقؼـة إمـر أين وضمَّ

يمتــاسملم مــمرظملم ذم  -قمضــق ومقفــا د.ظمســارة  و -ذم اعمجؿــع  شقمؾقمفــاو اًمعرسمقــة

ـــقفم وضـــع  ،م87/0/8000و م 00/00/8009 ـــةرضمـــقت وم ـــات دىمقؼ  شمعريػ

سمـلم و سمقـان اًمػـرق ذم اعمعــك سمقـفـا، وًمغػمهـا أيضـاً و هـارَ يمَ ًمؾؿصادر اًمصـاقمقة اًمتل ذَ 

 .وًمؽـ اًمؾجـة مل شمػعؾ ،اًمؽؾمت اًمتل ُصـعت مـفا

 

 استخدام  ،استخدم –استعامل ، استعمل -2

ا» :(57/ صػحات ًمغقية)ىمؾت ذم   ويتلًمؼ مجاهلا طملم يـطؼ  ،إن ًمغتـا مجقؾة ضمدًّ

 ،طُمْسـ اؾمتعمل أًمػافمفاوشمظفر اإلضمادة ذم  .أو يؽتب ها اعمتؼـقن ،ها اعمُجقدون

 ..ش .ويتجغم اإلشمؼان ذم ؾمبؽ هذه إًمػاظ ذم شمرايمقب ؾمؾقؿة أصقؾة

 –ف اعمعاضمؿ أوردشمْ  ما وهذا –تص سماًمعاىمؾ خم (ومعؾ)اؾمتخدم» :(65ص )وىمؾت 

  .ش(اًمػصقح )اؾمتعؿؾ، وأما ًمغػم اًمعاىمؾ ومُؾغٌة همػم ومصقحةو

إؾمتاذ ، وومؼد ؾمبؼـل إؾمتاذ صبحل اًمبّصام ،مم هذاإوًمست ُ أول مـ أؿمار 
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 .ماعمَراضمع اًمتل شمضؿـْت يمالمف وذيمرُت  (3)وُُها ما ُُها ، اهللمصالح اًمدـي اًمزقمبالوي رحف

، اإلمام اًمزخمنمي، ويماإلمام قمكّم سمـ أيب ـماًمب ،كمذج مـ يمالم سمعض اًمػصحاء وردُت صمؿ أ

ؿ ٓ يستعؿؾقن ًمغػم شمميمد أهن ،همػمهؿو اًمصاطمب سمـ قمبّاد، واجلاطمظ، واخلؾقؾ سمـ أحدو

 ّٓ يمالم اًمػصحاء  ذم وٓ –يمالم قمؾمء قمٍم آطمتجاج ذم ومل يلت  (.اؾمتعؿؾ) اًمعاىمؾ إ

وظمتؿُت يمالمل  !اؾمعو وهذا سمعد اؾمتؼراء ،ًمغػم اًمعاىمؾ (دم)اؾمتخ –مـ سمعدهؿ سمؼرون 

ك اًمؾغة اًمعاًمقة ضمارى اًمػصحاء» :سماًمعبارة (اؾمتعؿؾ )قمـ ومعؾ   .شومؿـ شَمَقظمَّ

 اًمػصقحة ؟!  همػمختطئة ٓؾمتعمل اًمؾغة  وهؾ ذم هذه اًمعبارة حتريؿ أ

بمذا إمم جماراة اًمػصحاء ؟ وم ،يرهمب ذم ضمْعؾ ًمغتف متقـة قماًمقةعمـ  ،أم هل دقمقة

 قمغم يمالمل ؟ د.ظمسارة  ؼ اًمزمقؾ اًمؽريؿقمؾَّ 

 ..(.اؾمتخدم) شماسمع د.احلسـل مـ ؾمبؼف ذم ختطئة هذه اًمؽؾؿة» :(0039 ص)ىمال 

ؾ )اؾمتعؿؾ( ًمؾعاىمؾ وهمػمه، أما وقمبارشمف ذم ظمالصة سمحثف مرسمؽة إذ ىمال: ومع

ك »وىمال سمعدها:  ،)اؾمتخدم( ومؾؾعاىمؾ ومؼط. وهل قمبارة شمؼيض سماًمتخطئة ومؿـ شمقظمَّ

 ش.وهل قمبارة حتؽؿ سماًمتضعقػ. شؾغة اًمعاًمقة ضماَرى اًمػصحاءاًم

ًمغة همػم )قمبارة د.ظمسارة  ا أن يػفؿأًمقس قمجقًبا ضمدًّ  !ؾمبحان اهلل اًمعظقؿ

                                                           

ية اًمثاًمثة  شًمعؾقم اًمتـزيؾاًمتسفقؾ »ىمال اإلمام اسمـ ضُمَزْي اًمَغركاـمل ذم )ما( شمؽقن سمؿعـك )َمـ(. ( 3)  طملم ومِّسَّ ٔا

ـ ؾمقرة اًمبؾد:  ـْ َوًَمَد، إؿمارًة إمم شمعظقؿ اعمقًمقد»: ًمٍد وما َوًَمدَ اووم  .شمل يُؼؾ وَم

ْعنَُه ةَِىا وََضَعْت  إمم أن ذم ىمقًمف شمعامم: اًمزخمنمي ذم اًمؽّشاف وأؿمار اإلمام
َ
 شمعظقًم »، 36/آل قمؿران  َواهلُل أ

 اًمسقدة مريؿ )ما( . واعمؼصقد سمـ شًمقدها، م ح( ودمفقاًل هلا سمؼْدر ما َوَهَب هلا مـفعمقضققمفا )يريد: عمق

 قسك قمؾقف اًمسالم .أُم  ؾمقدكا قم

ِْل إَِذا َيْغَشى ٱوَ ويمذًمؽ وَمَعؾ ذم شمػسػم أية اًمثاًمثة مـ ؾمقرة اًمؾقـؾ  
ى ٱوَ  (1) َّلي نَاَ  2) نليَهاِر إَِذا ََتَّلي ََ ( َوَواا 

 
ُ
َكَر َوٱأل ما(: اًمؼـادر »)اًمزخمنمي: ومبعد أن أىْمَسَؿ شمعامم سماًمؾقؾ واًمـفار أىمسؿ سمـػسف. ىمال  . (3) َثى نْ ٱذلي

وًمذا يؼقل اًمػصحاء قمـ إكساٍن قمظقؿ:... وهق ش. قمغم ظَمْؾِؼ اًمذيمِر وإكثك رَ دَ اًمعظقؿ اًمؼدرة، اًمذي ىمَ 

 ما هق! ]ٓ: وهق َمـ هق[ .
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أن ، وؽةـأن يؼقل قمـ قمبارٍة واضحة كاصعة إهنا مرسمو ؟! (ظمطل)أهنا  (ومصقحة

 ! ا ؟ـقظّماهـة اًمعاًمقة حَتْؽُؿ سمَضعػ مـ ٓ يتـدقمقيت إمم اؾمتعمل اًمؾغ

وًمؽــا كرى أن اًمػعؾ )اؾمتخدم( » شجمتفًدا»( 0039ص )د.ظمسارة  وىمال

ة»صمؿ أورد صمالصمة وأدًمتـا إمم ذًمؽ ما يكم:  ،يستعؿؾ ًمؾعاىمؾ وهمػمه قمنمة و شأدًمَّ

وذم  ،همريبة قمجقبة آضمتفادٕن ـمريؼتف ذم  !يمّؾفا طُمّجة قمؾقف ٓ ًمف شؿمقاهد»

 ،ًمقجعؾفا شمشفد ًمف ،مـ ؾمقاىمفا شهداًمشا»قمغم اىمتطاع اًمعبارة آىمتباس شمؼقم دائًم 

  :وومقم يكم اًمبقان .إًمقف اًمقصقل يريد ما – ؾمقاىمفا ذم –وهل ذم احلؼقؼة شمـؼض 

ــف إول ــال  :دًمقؾ ــ» :(0039ص )ىم ــدَ ظَم (: »مَ دَ ضمــاء ذم اًمؾســان: )ظَم ــف  فُ َم خيِدُم

: ـَـفُ فَ مَ »وضمـاء ذم اًمتـاج:  ...اعمفــة :اًمعؿـؾ»وومقـف ذم مـادة )قمؿـؾ(:  .شَفـَـفُ وخيُدُمف: مَ 

 ػفؿ مـ هذا: ويُ ش. . واًمعؿؾ: اعمفـةفُ مَ دَ ظَم 

دْت  .أن اخلدمة واًمعؿؾ يؾتؼقان ذم دًٓمة واطمدة هل يمؾؿة )اعمفـة( سمقـفم  ومنذا وطمَّ

م( سمؿعـك دَ خَ سمقـفم ذم آؾمتعمل، ومقؽقن )اؾمتدًٓمة اعمصدر، أٓ يؿؽـ اًمتقطمقد 

  !؟ اكتفك يمالمف شواًمعؿؾ يؼع مـ اًمعاىمؾ وهمػمه ،(عؿؾاؾمت))ـَمَؾَب اًمعؿؾ( أي 

 ...وَمِفَؿ مـ هذا هقيريد أكف  ،شوُيػفؿ مـ هذا»: ىمقًمف أوًٓ 

. ختديش ذم اًمرظمام :ومفذا يمم يؼال ،قمغم هذا اًمـحقد.ظمسارة  شأدًّمة»إذا يماكت  :صماكقًا

  !(0038ص )مـطؼ اًمؾغة اخلاص اًمذي حتّدث قمـف ذم  إمم احلؿد هلل أكف مل يـسب ذًمؽو

  :ذا أىمقله شاضمتفاده»وىمقاؾًما قمغم 

( قمـد اًمعرب يؽقن ًمَؼْطع اًمصقف)  قكفٓ يسـتعؿؾ ،اًمـزرعو اًمـخؾو اًمشعرو اجلَز 

ّٓ ًمتؾؽ إصـاف ( قمـد اًمعرب ًمَؼْطع اخلْص . وإ وىمـد يلشمقــا أطمـد اعمتـلصمريـ  .قة)اجَلب 

 احلشـقشو اًمشـعرو ضمـزَّ اًمصـقف :(ضمـزز)ضمـاء ذم اًمتـاج » :ومقؼقلد.ظمسارة  سمؿـطؼ

ه ضَمـز  و اًمـخؾو ةً و ااًمـزرع جيـز   :بـب(ضم)وومقـف ذم مـادة  .ىَمَطَعـفُ .. .سمـاًمػتح ومـقفم ،ضَمـزَّ

  .اًمَؼْطعُ  :اجَلب  
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 .(اًمَؼْطع)اجلَبَّ يؾتؼقان ذم دًٓمة واطمدة هل و أن اجلزَّ  وُيـػفؿ مـ هذا

دْت  ومقؽقن  ،أٓ يؿؽـ اًمتقطمقد سمقـفم ذم آؾمتعمل ،سمقـفم دًٓمة اعمصدر ومنذا وطمَّ

ْعرو اجلَب  ًمؾصقف إذا ؾماد هذا  وياَضْقَعَة اًمعرسمقة وهاِئفا شجلَز  ًمؾخصقة ؟!ا، واًمشَّ

ه ًمؾ     !غةاعمـطؼ اًمغريب اعمشق 

إن اخلدمة شمؽقن مـ همػم اًمعاىمؾ، ودًمقؾ ذًمؽ »( 0040ص )ىمال  :دًمقؾف اًمثاين

زم أسماك ظمادًما ]ًمؾؿذيمر اؾمل) :ووماـمؿة ريض اهلل قمـفم ما ضماء ذم طمديث قمكم  

ومنذا يماكت أًمة اًمققم هل اًمتل شمؼقم سمقىماية  .(ت ومقفقؽ طمرَّ ما أكؼِ شمَ  واعممكث[

 .ش؟ مع أن أًمة ًمقست قماىمالً  ،أًمقس يعـل هذا أن أًمة هل ظمادم ،اإلكسان وإراطمتف

  .اكتفك يمالمف

ما  شإلصمبات»د.ظمسارة  اًمعجب يمؾ اًمعجب مـ اًمطرائؼ اًمتل يّتبعفا :أىمقل

ا قمؾقـا يؿؽـف اًمؼقل قمـ اعمؽـسة ومبـاء قمغم ىماقمدشمف اًمغريبة اًمعجقبة اًمتل ظمرج ه !يريد

 ...وقمـ !وقمـ اًمغساًمة أًمقة ظمادم !ظمادم

كجد أكف ٓ يصح  دًمقاًل قمغم ما  شاًمدًمقؾ»إذا كظركا ذم هذا اًمؼقل  ،قمغم يمؾ طمال

  :وومقم يكم اًمبقان .ٓ يؿؽـ ىمبقل آطمتجاج سمؿثؾف، ويذهب إًمقف اًمبتة

 !هذا احلديث همػم مقضمقد هذا اًمؾػظ -0

 .(4)ضعقػ ٓ ظمالف ذم شمضعقػف احلديثو -8

 ًمؾؿذيمر]صمؿ ما معـك إدراج  .ظمالف ما زقمؿف متاًما ،واعمعـك اًمذي ورد ومقف -3

 ضؿـ ؾمقاق احلديث ؟  [اعممكثو

 ،سمَسـْبل أو ظَمـَدم (ملسو هيلع هللا ىلص(،.. ومُؼِدَم قمغم رؾمـقل اهلل.»ًمػظ احلديث قمـد اإلمام أحد 

                                                           

ـ هـق! ( احلديث رواه اإلمام أحد وأسمق داود، وهق 4) ٓ ُيعـرف مـ طمديث ضعقػ. راويف )قمكم سمــ أقمبـد( جمفـقل 

 جمفقل، وىمدٓ  يسؿك ذم اإلؾمـاد...ش: شمؼريب اًمتفذيب » ىمال احلاومظ سمـ طمجـر ذم 
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أكــت  يؼقــؽ طَمــرَّ مــا ظمادًمــاوماؾمــلًمقف  (ملسو هيلع هللا ىلص)اكطؾؼــل إمم رؾمــقل اهلل  :ومؼؾــت هلــا :ىمــال

  .ش...ومقف

ٕن اعمؼصقد  ،سماًمتلكقث (شمؼقؽ)صاطمب اًمتاج  هدرٓ يمم أو (يؼقؽ)وًمػُظُف 

 وهذا واضح ، يمان ذيمًرا أو أكثكأؾمقاء  ،اإلكسانسماخلادم ذم هذا احلديث هق 

  .مـ اًمسقاق

! ويمقػ غم هذا احلديثًمة أًمة معتؿًدا قممسلد.ظمسارة  و ٓ أدري عماذا أىمحؿ

  !ف أن اخلدمة شمؽقن مـ همػم اًمعاىمؾ ؟ ومـ صمؿ ضمعؾف دًمقاًل قمغم ما ذهب إًمقفـومِفَؿ م

 كسان أن اعمؼصقد هق آًمة شمؼل اإلش ومقف ما أكِت  طَمرَّ يؼقؽ » :ىمقًمف مـ ؿَ هؾ ومفِ 

 ؟!  مـ احلرّ 

 :كم اعمراد مـ ىمقًمفوإ ،اًمسقاق واضح، وااعمؼصقد ذم احلديث ىمطعً  هذا هق ًمقس

  .اعمشؼةو اًمتعب شومقف طَمرَّ ما أكِت »

 ًمق أشمقِت  :مريض اهلل قمـفىمال ًمػاـمؿة  فأك] وذم طمديث قمكمّ » :اسمـ إصمػمىمال 

 ما أكِت  طمارَّ ]ية ارووذم  [ومقف مـ اًمعؿؾ ظمادًما يؼقؽ طَمرَّ ما أكِت  فِ تِ ( ومسلًمْ ملسو هيلع هللا ىلص) اًمـبل

 يمم أن اًمؼمدَ  ،ة مؼروكة همارٕن احلر ،مـ ظمدمة اًمبقت ةاعمشؼّ و بعَ اًمتَّ [ يعـل ومقف

 .(5)ش (اًمشاق اعمتِعب :احلار  و. اًمسؽقنو اًمراطمةمؼرون سم

اؾملزم أسماك قمـفم ] ريض اهلل وذم طمديث وماـمؿة وقمكمّ » :وىمال ذم سماب ظمدم

إلضمرائف  ،إكثكو ويؼع قمغم اًمذيمر ،اخلادم واطمد اخلدم [ظمادًما يؼقؽ طَمرَّ ما أكت ومقف

  ش.قماشمؼو رى إؾممء همػم اعملظمقذة مـ إومعال يمحائضجُم 

، (شهذا اًمؼؿقص خَيدم ؾمـة»ذم اًمتاج:  دَ رَ وَ ) :(0040ص ىمال ): اًمثدًمقؾف اًمث

 .ُأؾْمـدت اخلدمة ًمغػم اًمعاىمؾأي 

                                                           

صمر( »5)  صمػم ذم سماب )طمرر(.ش اًمـفاية ذم همريب ٕا  ٓسمـ ٕا
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 :إذ ىمال ذم سماب ظمدمف خيدمف ،مـ قمبارة اًمتاج عٌ ؼتطَ مُ  شاًمدًمقؾ»هذا  :أىمقل

، ةهؽذا شمؼقل اًمعامَّ  ،دمان سماًمضؿ مجع ظمادماخلُ و ة،بَ تَ يمَ و أيًضا مُجع ظمادم يمؽاشمبو»

هذا اًمؼؿقص خيدم  ويؼقًمقن ،ثبانيمُ و ديؿ يمؽثقبظَم  عومقف أكف مَج  يملهنؿ شمصقرواو

 !شوهق جماز ،وصمقب ؾمخقػ ٓ خيدم ،ؾمـة

 ـسب اًمتاج هذاومل يَ  ،هق قمامة اًمـاس (يؼقًمقن) ـومـ اعمعؾقم أن اًمػاقمؾ اعمعـقي ًمِ 

، اىمتطاع اًمؽالم مـ ؾمقاىمفد.ظمسارة  ومع ذًمؽ اؾمتساغ !اًمؽالم إمم أطمد اًمػصحاء

ًٓ كصَّ ه0805)ن يـسب ًمؾزسمقدي أضماز ًمـػسف أو اًمزسمقدي كػسف قمغم يمقكف مـ  ( ىمق

 !!اًمؼرن اًمثاين قمنم اهلجري سمؽالم قمقامّ  صمؿ ريض أن قتجَّ  !ةيمالم اًمعامّ 

 !اؾمتخدمو مع مالطمظة اًمػرق سملم معـك ظَمَدمَ 

( ٓيؼقل ًمغػم اًمعاىمؾ إٓ شماج اًمعروس)اًمزسمقدي ذم مقؾمققمتف أن  روًمؾػائدة أذيمُ 

ًٓ  عُت وىمد مج !اؾمتعؿؾ  : (ومثؾفا يمثػم) ،وومقم يكم سمعضفا ،سمِّسقمة اصمـل قمنم مثا

 .طب ممًمػاشمفذم سمعض ظُم  اًمؾػظةاًمزخمنمي هذه  واؾمتعؿؾ -0

 .سمعض اًمـحقيلم اًمشقب ذم احلريمات واؾمتعؿؾ -8

 .أسمق طمـقػة اعمراشمع ذم اًمـعؿ واؾمتعؿؾ -3

ى وسماع  يمؾ   وإن يمان -4   .ذم اعمعـقلم ستعؿؾيُ مـ َذَ

  .ذم اعمايض يستعؿؾوأيمثر ما  ،اعمؼدار مـ اًمدهر :اًمقىمُت  ،ؽؿوذم اعمح -5

 اًمقىمت سمؾمقبقيف ًمػظ اًمقىمت ذم اعمؽان شمشبقًفا  واؾمتعؿؾ ،ذم اعمستؼبؾ اؾمتعؿؾوىمد 

 .ذم اًمزمان

ع اًمؽتّ » :(0040ص)د.ظمسارة  .. ىمال.شدًمةإ»سمعد شمؾؽ  اب وًمعؾ هذا ما ؿمجَّ

إذ  ،ؾمتخدم ًمؾعاىمؾ وًمغػمهايمؾؿة وإدسماء سمعد قمٍم آطمتجاج قمغم اؾمتعمل 

شمؽررت يمؾؿة )اؾمتخدم( آٓف اعمرات ذم يمتب ما سمعد قمٍم آطمتجاج ًمتدلَّ قمغم أن 

 اعمُْسَتخَدم ًمقس قماىماًل ومحسب، وأُهفا:
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 ومنن مل يِػ اؾمتخدم اعماَل )(: 00/500اعمحغمَّ )ىمقل اسمـ طمزم ذم : »أولا 

 ش.(ذم اًمباىمل

ٕكف  ،قمغم ما يريد شؿماهًدا»عبارة هذه اًمد.ظمسارة  : ٓ أدري يمقػ اؾمتساغأىمقل

  !رء واضحمـف ػفؿ ومؿبـاها ٓ يُ  ،اىمتطعفا مـ ؾمقاىمفا – فِ قمغم قمادشمِ  -

عبارة ًمقست يمم ( كجد أن اًمه456)وإذا رضمعـا إمم يمتاب اعمحغم ٓسمـ طمزم 

  !ة قمؾقف ٓ ًمفجَّ وهل طُم  ،سمخالومفهل إكم و، زقمؿ

إمقال و ماءذم اًمد   دبْ اًمعَ اية ضمـ :وىمال ماًمؽ» :ىمال اسمـ طمزم ذم سماب اجلـايات

ٌ خُم  هُ دُ ق  َس ومنن مل يؽـ ًمف مال ومَ  ،فِ ذًمؽ ذم ماًمِ  ومنن يمان ًمؾعبد ماٌل ومؽؾ   ،ؾمقاء ن سملم أ ػمَّ

 ،يمذًمؽ ومػل ماًمف رُ ـسمَّ دَ ومنن ضمـك اعمُ  ،(6)أو سمؼدر اعمال أو يدومعف ،سملرش اجلـاية فُ يَ دِ ػْ يَ 

 .(7)شومنن مل يِػ اؾمُتْخِدَم ذم اًمباىمل

اعمقضمقدة و وهؽذا وردت ذم اًمـسخ اعمطبققمة ،مستؼقؿةو عبارة واضحةهذه اًم

 .هق اًمعبد اعمؿؾقك ردسمَّ اعمُ و. ةـذم اعمؽتبات اًمرىمؿق

سمؽامؾ  فُ ماًمُ  ِػ يَ ومنن مل  ،فِ ومعؾقف أن يغرمفا مـ ماًمِ  ،ما ر إذا ارشمؽب ضمـايةً وماعمدسمَّ  

  .تفاجلـاية سمؼقؿة اعمال اًمذي سمؼل ذم ذم وزم   فُ دمَ خَ اؾمتَ اًمغرامة 

حؿ ومقفا ًمػًظا مـ أىمو ف اًمعبارةرَّ طَم  –قصؾ إمم مبتغاه ًمِ  –د.ظمسارة  أن وكرى

 ػفؿ مـفا أي  وًمق يماكت ذم مجؾة قمجمء ٓ يُ  ،ه قمغم آطمتجاج( ًمتساقمدَ اعماَل ) :قمـده

ٓ  (اًمعاىمؾ) ستخدم اًمعبدُ يُ  :وماًمذي ىماًمف اسمـ طمزم :اًمؽالمَ  َس وقمؽَ  !صحقح معـًك 

  !إول شاًمشاهد» وهذا يتبلم ؾمؼقط !قمؿيمم ز (همػم اًمعاىمؾاعمال )

                                                           

 ( أي ُيَسؾ ؿف ًمقزّم اجلـاية. 6) 

 م[ . 8000 –ه 0488، دار إطمقاء اًمؽماث اًمعريب، 8د ؿمايمر ط، حتؼقؼ أح890/ 8]اعمحغمَّ ٓسمـ طمزم  (7) 
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 :مالطمظة مفؿة

سمركامج اعمؽتبة و مستعقـًا سماحلاؾمقب (يستخدمو اؾمتخدم)سمحًثا طمقل  أضمريُت 

مـ صدر  ،اًمؾغقيةو إدسمقةو اًمتارخيقةو يمتب اًمؽماث اًمديـقة ُت ومقضعْ  ،اًمشامؾة

ذم  ،ابً يمتاب شمؼري/5800رن اًمثاًمث قمنم اهلجري وقمددها /اإلؾمالم إمم هناية اًمؼ

 (وومعؾ )يستخدم ،مرة/0070/شمؽرر  (اؾمتخدم) أن ومعؾ ومتبلمَّ  ،سمركامج اًمبحث

وهق أن  ،قمؾقف اعمحؼؼقن مـ أهؾ اًمؾغة فا مقاومؼة عما كصَّ عقيماكت مجو ،مرة/8038/

ٓف اعمرات ذم ذن ًمقس شمؽرار اًمؽؾؿة آإوماعمفؿ  !اؾمتخدم ٓ شمؽقن إٓ ًمؾعاىمؾ

 . اًمػفؿ اًمصحقح ًمؽالم اًمعؾمءو اؾمتعمل احلاؾمقبـ ْس كم طُم إ، واًمؽتب

وإذا اؾمتخدم اعمشؽمي اعمبقَع (: »4/74ىمقل اسمـ ىمدامة ذم اًمنمح اًمؽبػم ) :اثانيا  

 ش.ومػقف روايتان

ٕن اعمؼصقد مـ اعمبقع ذم  ،ذم ومفؿ اعمراد مـ اًمؽالمد.ظمسارة  هـا أيًضا أظمطل

  !د أو اجلاريةبْ اًمعَ يمالم اسمـ ىمدامة هق 

إن و» :ومؼال ،مدة آظمتقارؽؾؿ قمـ اًمتٍمف سماعمبقع ذم ذًمؽ أن اسمـ ىمدامة يمان يت

يمنقمتاق  ،َؽ ؾْ كحقه مما خيتص اعمِ و ذم مدة اخلقار سمم ذيمركا ذم اعمبقعف اعمشؽمي شمٍَمّ 

ريمقب ، وػ اعمبقعىمْ ووَ  ،وعمسفا سمشفقة ،مباذْتا، وء اجلاريةطْ ووَ  ،يمتاسمتف، واًمعبد

د مـ هذا ومفق رًضا ضمِ م وُ ومَ  ،ًمزرعوطمصاد ا ،فاىمّ رَ ، وأو ؾمؽـك اًمدار ،ة حلاضمتفاًمداسمّ 

  ش. ...هيبطؾ سمف ظمقارُ ، وسماعمبقع

 ...أو اًمدار أو اًمزرع ةيؼؾ اؾمتخدم اًمداسمّ ومفق مل 

ٓ يبطؾ  (إطمداُها)ومػقف روايتان  اؾمتخدم اعمشؽمي اعمبقعإن و ...» :صمؿ ىمال

 ،قملمومقفا ي وًمف اخلقارُ  ،ضماريةً اؿمؽمى  رضمٌؾ  :ٕحد ىمؾُت  :رؼْ ىمال أسمق اًمصَّ  ،ظمقاره

هؾ يستقضمبفا  ،ًمف أو ظمبزْت  أو ـمحـْت  ،فؾَ ضْم رِ  أو همؿزْت  ،فرأؾَم  وماكطؾؼ ها ومغسؾْت 
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  ،فابَ َض أو ظَم  ،فاطَ َش ومنن مَ  :ىمؾُت  .ًمغػمه ؾ  طمتك يبؾغ مـفا ما ٓ َقِ  ،سمذًمؽ؟ ىمال ٓ

  .ٕكف وضع يده قمؾقفا هظمقارُ  َؾ طَ ىمد سمَ  :ىمال؟ ذًمؽسمهؾ اؾمتقضمبفا  ،فاػَّ أو طَم 

ة اًمداسمَ  ريمقَب  فَ بَ وملؿْم  ،اعمبقع راد سمف دمرسمةيُ ، وؾؽاعمِ  ٓ خيتّص  مآؾمتخداوذًمؽ ٕن 

  ش.ؾمػمها ؿَ ًمقعؾَ 

  ،اًمعبقـدأفايا  الهيياو وٌا  الفقيً يتحدث ٌياا ناو فاين ناو  ،كها ىرى

نيدنا تحادث ناو األفايا   في حيو أىً ،ألىً للعاقل (استخدم)فاستعهل فعل 

 !(االستخدام)األخرى لم يستعهل 

ــــقن عْ ومفـــؿ يَ  (آؾمـــتخدام)أورد اًمػؼفـــاء ذم يمتـــبفؿ مصـــطؾح إذا  ،وًمؾػائـــدة

ــد مااؾمــتخد ــاء و اًمعبق ــاًمبَ )اإلم ــة اًمػؼفــاء»ضمــاء ذم  .!(رـَش حؿــد ، عم60/معجــؿ ًمغ

 .شemployment ـمؾب اخلدمة /اختاذ اخلادم :آؾمتخدام» :شاًمؼؾعجل

 اًمثاين.ش اًمشاهد»وهذا يتبلم ؾمؼقط  

فرؾمتاين ذم اعمِ  :اثالثا   ش.اؾمتخدم اًمؼقشملم(: »0/88ؾ )حَ ًمـ  ؾ واؾَ ىمقل اًمشَّ

 اؾمتخدم اًمؼقشملم :إذ إصؾ !ـ ؾمقاىمفاهؽذا أوردها د.ظمسارة، مؼطققمة قم

  . ذم ضماكب اخلػمماؾمتعؿؾفو

( وضمدكا يمالمف ه548)ًمؾشفر ؾمتاين  (اًمـحؾو اعمؾؾ)إذا رضمعـا إمم يمتاب و

 !أي طمجة قمؾقف ،قمؽس ما يريد د. ظمسارة

سمت احلـػاء سملن هذه اعمغاًمطة مثؾ إومم طمذو ...أضما» :وهذا يمالم اًمشفر ؾمتاين

 :لْم َس ـمرف اًمبنمية كػْ ومنن ذم  ،اًمـعؾ سماًمـعؾ

 .اًمشفقةوىمقة  ،ىمقة اًمغضب :طمققاكقة هلا ىمقشمان كػٌس 

  .ىمقة قمؾؿقة وىمقة قمؿؾقة :وكػس إكساكقة هلا ىمقشمان

شمػصؾ و شمؼسؿ إمقرأن وهاشملم اًمؼقشملم هلا  ،متـعو اًمؼقشملم هلا أن دمؿع َؽ ـِ قْ تَ وسمِ 
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اًمذي هق يماًمبٍم  -اًمعؼُؾ  ومقختارُ إطمقال قمغم اًمعؼؾ و صمؿ شمعرض إىمسام ،إطمقال

ومـ  ،دون اًمؽذب ومـ إىمقال اًمصدَق  ،دون اًمباـمؾ مـ اًمعؼائد احلؼَّ  –اًمـاومذ ًمف 

 اًمؼقة اًمغضبقةف اًمعؿؾقة مـ ًمقازم شمقَّ [ سمؼاًمعؼُؾ ]وخيتار :  اخلػم دون اًمنّم  إومعال

وخيتار ها أيًضا مـ ًمقازم  ،اًمـذاًمةو بـاجلُ و ةدون اًمذًمّ  ،ةؿقَّ احلو اًمشجاقمةو شدةَ اًم

َ و دَ اًمتقد  و اًمتآًمػ :ةقيَّ اًمؼقة اًمشفْ  ..، وإذا سمؾغ .اخلساؾمةو اعمفاكةو هاًمبذاذة دون اًمنمَّ

 .ش...،ذم ضماكب اخلػم ماؾمتعؿؾفو اؾمتخدم اًمؼقشملمهذا اًمؽمل ومؼد 

اًمؼقشملم  ان صاطمب اًمعؼؾِ ؾمتاين قمـ اؾمتخدام اإلكسيمم كرى يتحدث اًمشفر

ومفق ٓ يتحدث قمـ ىمقة اًمثؼاًمة  ،كػسف اًمبنميةتلم ذم قمَ دَ قْ اًمشفقية اعمو اًمغضبقة

 !!ىمقة أرمخقدسو إرضقة

 (.اؾمتعؿؾ)ا وسملم فق سمقـويػرّ  ،إٓ ًمؾعاىمؾ (ؾمتخدامٓ يؼقل )اؾمتاين ن اًمشفرإ

 اًمعؿؾقة و ... إذ ومقف مـ اًمؼقة اًمعؾؿقة»: (34/ 8اًمـحؾ و ذم اعمؾؾ)ومؿـ يمالمف 

 [.. ودقما ]ومرقمقنُ .يستخدم إؿمخاص اًمروطماكقةو ما يستعؿؾ سمف اهلقايمؾ اًمعؾقية

إذ رأى ذم كػسف  يْ ْي هلإ غَ  يْ وِ  هْ مكُ  ُت ىْ نِ ا عَ وَ  األىلع هُ كُ أًا ربُّ  :إمم كػسف ومؼال

 !شآؾمتخدامو ىمقة آؾمتعمل

  !اًمثاًمث شاًمشاهد»وهذا يتبلم ؾمؼقط 

اؾمتخدم ًمػظ اًمذسماب ذم (: »0/900اًمقاذم سماًمقومقات ) ىمقل اًمصػدي ذم :ارابعا 

 .شفقْ ـقَ ــَ عْ مَ 

ذًمؽ أن اًمصػدي اؾمتعؿؾ  !ذم مثؾ هذا اخلطلد.ظمسارة  أشمقىمع أن يؼع مل

 !ؿ اًمبديعؾْ سمعِ اخلاص  (آؾمتخدام)مصطؾح 

ذم ره عْ ومـ ؿِم ) :ي ومؼال( يؽمضمؿ ٕيب اًمعالء اعمعرّ ه764)يمان اًمصػدي 

  :اقمً رْ يصػ دِ  ،مـ اًمتقرية وهق كقع أذُف  ،آؾمتخدام



 33 د. مكي احلسين  -( 2صفحات لغوية )

ـــمهِنا ًمؾؼــــا اخلَـــط ـــرٌة مــــ َض  كث

 

ـــقِب  .... ـــُر اًمُؽُع ـــاء َكْث ـــد اًمؾؼ ـــّل قمـ  ـ

ــْت وإن يمــا  ــد ٓك ــؾ وَرْ اًمقًمق  مث

 

ــع مثـؾ ور طمبقـِب  ....  كت مــ اًمص 

ـــ  ْق ــاِب اًمسَّ ــُذ سم ــا ًم ــٌة وم ــؽ ماِذيَّ  شمؾ

 

ــدها مـــ كصــقِب  ....  ِف واًمصــقِػ قمـ

واًمثاين اًمذسماب  ،اًمسقػ إول ـمرُف  :فققْ ـَ عْ ب ذم مَ سمااًمذ   اؾمتخدم ًمػظَ  :ىمؾت 

  .اكتفك يمالم اًمصػدي .شانسمَّ اًمطائر اعمعروف وهق اًمذ  

 .[ـةاًمؾقّ  رعُ اًمد   :ةُ يَّ اعماذِ ]

وًمقس  ،اخلاص سمعؾؿ اًمبديع (آؾمتخدام) وماًمصػدي يتؽؾؿ قمـ مصطؾح

سمؾ  .ا اًمشلنوهذا معؾقم قمـد أهؾ هذ !آؾمتخدام سمؿعـك آؾمتعملاعمؼصقد ىمطًعا 

 .آؾمتخذام قكفأظمرى يسؿّ ، وآؾمتخدام قكفيسؿّ  إهنؿ مرةً 

 ،ما اؾمتؼامت اًمعبارة (اؾمتخدم)مؽان  (وًمق وضعـا ذم قمبارة اًمصػدي )اؾمتعؿؾ

  !ت اعمعـك اعمطؾقبوما أدَّ 

 .(8)شآؾمتخدامو ةقريِ اخلتام قمـ اًمتَّ  ض  ومَ »وىمال اًمصػدي ذم يمتاسمف 

وإن ًمزم ذم أطمد  ،ومفق آؾمتخداما قف معً ف ذم مػفقمَ إذا ًمزم اؾمتعمًم (كاعمشؽَمَ )» 

وؾمقليت مزيد مـ اًمبقان  شاًمتقرية ظمر ذم اًمباـمـ ومفقأ ِح مػفقمقف ذم اًمظاهر مع عمَ 

 .اخلامس  شاًمشاهد»قمـد احلديث قمغم 

قملم و ،ًمؾباسة لْم يماًمعَ ًمف أيمثر مـ معـك  هق اًمؾػظُ  ،هـا (كاعمشؽَمَ ) ـصقد سمؼاعم* 

 ...اعمال، واجلاؾمقس، ووقملم اًمشؿس ،اعماء

  !اًمراسمع شاًمشاهد»وهذا يتبلم ؾمؼقط 

                                                           

دب( 8)   .0/009( روى ذًمؽ قمـف اسمـ طمجة احلؿقي ذم )ظمزاكة ٕا
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اؾمتخدم اهلل ؾمبحاكف وشمعامم (: »3/039ىمقل اًمؽػقّي ذم اًمؽؾقات ) :اخامسا 

 ش.ًمػظ اجلالًمة

ومل  !ًمقس ًمف معـك إذ ،هذا اًمـص اًمذي أورده د.ظمسارة ومقف حتريػ واضح

صمؿ إن  .ضمقد ذم ؾمقاق آظمروًمؽـف مق !اًمسقاقو ذم يمؾقات أيب اًمبؼاء هذا اًمؾػظ هأضمد

ىمال ذم  .آؾمتخدام ذم اًمبديع ( يتؽؾؿ هـا أيًضا قمـ مصطؾحه0094)اًمؽػقي 

مراًدا سمف أطمد  مشمك سمؾػظ ًمف معـقان ومليمثرهق أن يُ  آؾمتخدام» :اًمسلمو ومصؾ إًمػ

أو  ،أشمباقمفو ايملؽّ وهذه ـمريؼة اًمّس  .صمؿ يمشمك سمضؿػمه مراًدا سمف اعمعـك أظمر ،معاكقف

وهذه ـمريؼة  ،صمؿ يراد سماًمضؿػم أظمر معـاه أظمر ،لميف أطمد اعمعـقضؿػمَ  يراد سملطمد

أًته و ال تقربوا الصالةَ  :.. يمؼقًمف شمعامم.وممومإُ  .اعمصباح()سمدر اًمديـ سمـ ماًمؽ ذم 
اؾمتخدم  .[43/اًمـساء ] ٌتًا إال اعةري سبيلال جُ ، وساكرى حىت تعنىوا وا تقولون

أظمر و )طمتك شمعؾؿقا) سمؼريـة ،أطمدُها إىمامة اًمصالةعمعـقلم  (اًمصالة)ؾمبحاكف ًمػظة 

 .ليْ بِ سَ  ريْ ةِ اَع  ا إالي تً ٌُ ال جُ وَ  سمؼريـة ،قضع اًمصالةمَ 
ومنهنا اؾمتعمل أطمد  ،سمخالف اًمتقرية ،ال اًمؾػظة معً ـقَ عْ اؾمتعمل مَ  :آؾمتخدامو 

 .ياكتفك يمالم اًمؽػق شإُهال أظمرو معـقل اًمؾػطة

  !اخلامس شاًمشاهد»وهذا يتبلم ؾمؼقط  

اؾمتخدم يمثػم مـ (: »0/884) شاًمتـصقصمعاهد »ىمقل اًمعباد ذم  :اسادسا 

 .شاًمشعراء ًمػظة اًمغضا

كم يمان يتؽؾؿ قمـ مصطؾح إه( 963)إن قمبد اًمرطمقؿ اًمعباد  :أىمقل

  :ومؼال ،اأيًض ذم قمؾؿ اًمبديع  (آؾمتخدام)

 ؿُ وإن ُهـ ومسؼك اًمغضا واًمسـايمـقفِ »

 

ـــــؿمـَب   ىمؾـــــقِب و قُه سمقــــــ ضمـقاكـــــٍح ــ 

  .آؾمتخدام أيًضا.. واًمشاهد ومقف .واطمدشمف همضاةٌ  ،معروف ؿمجرٌ  :واًمغضا 
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 ،اعمؽانَ  ، اًمسايمـقفِ وهق اعمجرور ذم ،ومنكف أراد سملطمد اًمضؿػميـ اًمراضمعلم إمم اًمغضا

أي  ،، اًمـارَ قهُ وهق اعمـصقب ذم ؿمب   ،وسمأظمر ،دجْ سمـَ  وهق أرٌض ًمبـل يمالب ووادٍ 

اًمغضا  وظمصَّ  ،يعـل كاَر اهلقى اًمتل شمشبف كار اًمغضا ،اأوىمدوا ذم ضمقاكحل كار اًمغض

 .شيمثػم مـ اًمشعراء ًمػظة اًمغضا اؾمتخدموىمد  .سمطلء آكطػاءدون همػمه ٕن مَجرُه 

  .اكتفك يمالم اًمعباد

 .[احلطب ؾِ عْ أوىمدها سمَش  :اًمـارَ  بَّ ]ؿَم 

ًمػظة  شاؾمتعؿؾ»ظمػمة ٓ يعـل ها اًمبتة أن يمثػًما مـ اًمشعراء ومعبارة اًمعباد إ

ذم قمبارشمف ًمصارت ٓ ومائدة مـفا  (اؾمتخدم)مؽان  (اؾمتعؿؾ)وًمق وضعـا  !اًمغضا

وٓ  ،هـا ٓ قمالىمة ًمف سماخلدمة ٓ سمؿعـاها احلؼقؼل( آؾمتخدام)و .وهمػم مؼبقًمة

 .ـات اًمبديعقةحس  كم هق مصطؾح ظماص سملطمد اعمُ وإ ،سمآؾمتعمل

قمؾؿ أن ا»: 086ش / اًمبديع ذم كؼد اًمشعر» يؼقل أؾمامة سمـ مـؼذ ذم يمتاسمف

ختُدم  ها وطمدهاومتذيمرَ  ،هق أن يؽقن ًمؾؽؾؿة معـقان ومتحتاج إًمقفم آؾمتخدام

. ومعـك اًمؽالم أن اًمؽاشمب واًمشاقمر هق اًمذي خيدم اعمعـقلم سمنيراده يمؾؿًة شًمؾؿعـقلم

اعمؼصقد أن  نّ إوإذا ىمقؾ ش. ومتحتاج إًمقفم ومتذيمرها وطمدها»واطمدة، سمدًمقؾ ىمقًمف: 

 ،ٕن اًمؽؾؿة وطمدها ٓ يؿؽـ أن ختدم اعمعـقلم ،ك سمعقداعمعـقلم ومذا ؾؽ اًمؽؾؿة ختدمشم

غم شمؾؽ غ يمالم ومقف يمؾمت وضمئر شمعقد قمقْ  اًمؽاشمب هق اًمذي يؿؽـف ذًمؽ سمَص مكوإ

  .اًمؽؾؿة ومقستػاد مـفا اعمعاين اعمؼصقدة

مؽان  (اؾمتخدم)جيد أن اًمعباد ٓ يستعؿؾ  شمعاهد اًمتـصقص» ـِواعمتصػح ًم

أما  .اؾمتعؿؾفا ذم مقضعلم يمان يتؽؾؿ ومقفا قمـ أؾمؾقب آؾمتخدام وطملم .اؾمتعؿؾ

  :وومقم يكم رء مـ يمالمف !ذم يمالمف أظمر ومؽان يسػم قمغم اجلادة

 .سذم سمذل اًمـػْ  يستعؿؾ ورد سملن ًمػظ اًمـدى ٓ يؽاد :(008صىمال )
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 .امرؤ اًمؼقس هذا اعمعـك ذم ؿمعره يمثػًما وىمد اؾمتعؿؾ :(847ص ىمال )و

 .قاس معـك اًمبقت صماكًقاأسمق كُ  وىمد اؾمتعؿؾ :(850ص ىمال )و

 ...إًمخ.ومقفا اًمتجـقس يمثػًما اؾمتعؿؾوًمف ىمصائد  :(344ص ىمال )و

  :ـؼذويمذًمؽ ومعؾ اسمـ مُ 

اًمؾػظة ذم همػم مقضعفا  أن شمستعؿؾوهق  :افمؾةاعمعو ومؼال ذم سماب آًمتجاء -

 .مـ اعمعـك

 ،قماّمل :أصـافصمالصمة  : اًمؽالموىماًمقا :اجلفامةو وىمال ذم سماب اًمرؿماىمة - 

، جلفامتف ستعؿؾٓ يُ واًمقطمٌم  ،ًمريمايمتف ستعؿؾيُ وماًمعامل ٓ  .ووطمٌم ،وظماّص 

 .....إًمخ.ومالطمتف ًمػصاطمتف يستعؿؾ اخلاّص و

  .اًمسادس شاًمشاهد»وهذا يتبلم ؾمؼقط 

ا  اؾمتخدم يُمؾَّ ؾمقٍػ (: »038: 08بح إقمشك )ىمقل اًمؼؾؼشـدي ذم ُص  :سابعا

 جًة ًمف!هذا أيضًا ٓ يصؾح طُم  ش.وىمـاة

وهق يمرخ  (ه880)اًمؼؾؼشـدي مـ رضمال اًمؼرن اًمتاؾمع اهلجري  :أولا 

  .فىمريبة مـ زماك ٕطمداٍث 

يريد آطمتجاج سماًمؼؾؼشـدي وماًمـص اعمؼتبس مـ يمتاسمف د.ظمسارة  إذا يمان :ثانياا

 ،هلؿّم اب اًمسالـملم ًمعُ  هق يروي ما يمتبف سمعض يمتّ كمإو !ًمقس مـ يمالمف أو صقاهمتف

 !(اإلكشا صـاقمةبح إقمشك ذم )ُص  :قمـقاكفو سمذًمؽٕن يمتاسمف ظماص 

 ًمؼـاةيمتب سمف  (،مراء آلِ )إمرة  ِػ ْص ـَ ... وهذه كسخة مرؾمقم ذيػ سمِ : »ىمال

نم أظمر )يمذا( مـ ؿمفر رمضان ؾمـة صمالث وصمالصملم وؾمبعؿئة مـ سمـ كجاد ذم اًمعَ ا

 ؾمقٍػ  اًمذي اؾمتخدم ًمـٍمكا يمؾَّ  احلؿد هلل :وهل ،اعمؼر اًمشفايب سمـ ومضؾ اهللإكشاء 

ٓ  ضما ويمؾ ،ذب ضمـاهعْ ػ شمسغم ضمـاياشمف ويَ ؼَّ ثَ ويمؾ مُ  ،أكاةو ، ويمؾ رسقمة ىمـاةو

 ش. ...قىمف قمـ مؼاصده اًمصاحلة يعقق وهق قمبد مـاةعُ يَ 
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وذم يمالمف شمقرية سمديعقة  .(ه749اًمعؿري )وماًمـص هق ٓسمـ ومضؾ اهلل وهق 

ٓ اًمؼـاة  ،قف اًمؽتابف إًمضم  اًمذي وُ  ىمـاة سمـ كجادومفق يؼصد سمؼـاة رضماًل هق  :ًمطقػة

 ومعؾقمٌ  !أي يمؾ مؼاشمؾ ،طمامؾ ؾمقػ يمؾَّ  (يمّؾ ؾمقػ)ـ واعمؼصقد سم.. .ةقسمإداة احلر

ومؽؾؿة  .اًمؼريب اعمعـك ٓ –اًمذي ٓ يغقب قمـ اًمؾبقب  –أن اعمراد هق اعمعـك اًمبعقد 

  !إمم طمامكم اًمسققف، واًمرضمؾ ٓ إمم اًمرمح ،ىمـاة ُأؾمـدت إمم (ماؾمتخد)

  .اًمساسمعش اًمشاهد»ط وهذا يتبلم ؾمؼق

اؾمتخدم (: »6/408قب )ح اًمط  ػْ اخلطقب ذم كَ اسمـ ىمقل ًمسان اًمديـ  :ثامناا

 ش.قالاًمط   إؾََمَؾ 

رّي ذم كػخ اًمطقب يمالم ًمسان اًمديـ  َفُف ًمشقخ ه776)روى اعمؼَّ ( اًمذي َوضمَّ

ه اًمسؾطان يقؾمػ سمـ إؾممقمقؾ رياؾمة  ،اًمدوًمة ]هق ققك سمـ قمؿر سمـ رطمق ّٓ وىمد و

ها ذم اعم ،اًمغزاة ذم إكدًمس وهل وفمقػة ؿمقخ ،عمغريباجلـد ا ّٓ  -740] دةـومتق

سمَؽ  ،ومقا قِمزَّ دوًمة.. .» :ومـ يمالمف .ويمان يثـل قمؾقف يمثػًما ويؿدطمف سمشدة ،[ه764

صمؿ راح َيُعد  ومضائؾف ش ...،أذًمَّت اعمعاكَد وىمفرْت ، واؾمتظفرْت  ىمد – اًمؽمل يامجؾة –

ب.» :ومؼال  سمػماعٍ  قالوقمز  اؾمتخدم إؾمؾ اًمط   ،ي سمحـّاء اًمت ؼمْ ٕيدا .. وضُمقٍد ظَمضَّ

ماح :إؾمؾ] .شؼممـ اًمش   أىمؾَّ   .[ : اًمَؼَصباًمػماع .اًمر 

اضمتزأ سمذيمِر و اكتزع اًمؽالم مـ ؾمقاىمف، – قمغم قمادشمف –د.ظمسارة  واعمالطَمظ أن

 تًمقس – احلؼقؼة ذم –واًمعبارة  !مؼطع ُيػفؿ مـف أن ؿمخًصا ما اؾمتخدم إؾمؾ اًمطقال

()إمم  (كم ُأؾمـد ومعؾ )اؾمتخدمإ، ويمذًمؽ  ؟! رأيتؿ إمم قمز  يستخدم إؾمؾأوم !قمز 

ومتؾّؼاه  (اًمػماع)( أكػذ أمره سماًمؼؾؿ !قمز اًمدوًمة)اعمعـك اعمراد هق أن اعمؿدوح 

ٓ يستؼقؿ و !وهذا مـتفك اًمعز   .وملكجزوا ما َأمر سمف (اًمرماح)ومرؾماٌن حؾقا إؾمؾ 

 . اعمعـك سمغػم ذًمؽ

 اًمثامـ. شاًمشاهد»تبلم ؾمؼقط وهذا ي
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ا   ل اًمبفاء زهػم:ىمق: تاسعا

 أؾْمتخِدُم اًمريَح ذم حؾ اًمسالم ًمؽؿ»

 

ــــا ذم قمصــــ يمــــلكم   شري ؾمــــؾقمنُ ـأك

  :( َمطؾعفاه656)هذا سمقٌت مـ ىمصقدة ًمؾبفاء زهػم  :أىمقل 

 أكــَت احلبقــب ومــازم قمـــؽ ؾُمــؾقاُن 

 

 واجلـاُن  ُس وومقـَؽ َضّجَ  قمـــكمَّ اإلك 

  ـلبُ ـتِ عْ سمعض اًمــاس يَ ؾ زم إن د ىمقـىمـ 

 

  ــــانُ ريض ًمف دون يمؾ   اًمــاس جَمّ قمِ  

 هُ ـرَ بِ خْ ـا ًمقُ ضمـاؾمقؾًم  ـؾ اًمطقـَػ ويـرؾِم  

  

  زم ذم اًمؾقؾ أضمػـــانُ  ُض غؿَ إن يمان يُ  

 ًمـــف  اًمصبـا أكت اًمـرؾمـقُل  ومقـا كسقـؿَ  

 

  همقـــــرانُ  أكــل مــَؽ  واًمؾـــف يعؾـؿُ  

  ؿـــفُ ــ ٓ أيمــؾ  إمم مَ  لــغ ؾمالمــسمـؾ   

 

  ان همضبــــــانُ ـإين قمـغم ذًمؽ اًمغضب 

 همضـبل  ًمــفُ  ، ٓ شمـذيمرْ ٓ يــا رؾمقزم 

 

  فتـــــــانُ ـوسمـ قيــفٌ ـل شمـؿـ  ـومـــذاك مِ  

 ؾ اًمسالم ًمؽـؿ ذم َحْ  ؾمتخدم اًمريَح أ 

 

  ي ؾمؾقؿـــــــــانُ يملكؿـا أكــا ذم قمصــرِ  

يمثػم و وهذا واضح ،وملكزل همػم اًمعاىمؾ مـزًمة اًمعؼالء ،ازإمم اعمجًمؼد جلل اًمشاقمر   

وجيعؾ هق  ،ضماؾمقؾًما (القَ اخلَ ) اًمطقػؾ ؾ أن طمبقبف يرؾِم ومقتخقَّ  .ومشفقر ذم اًمشعر

وظمتؿ  ،يـفاه قمـ ذيمر همضبف حلبقبفو ،ويطؾب مـف إسمالغ اًمسالم ،رؾمقًٓ  اًمـسقؿمـ 

ومؽلكف ذم زماكف مثؾ  ،ا ًمف يستخدمف حلؿؾ اًمسالميمالمف سملن ضمعؾ مـ اًمريح ظمادمً 

  .ٓ ختاًمػ أمرهو ر اهلل ًمف اًمريح شمطقعفاهلل ؾمؾقمن اًمذي ؾمخّ  كبّل 

 اًمتاؾمع. شاًمشاهد»وهذا يتبلم ؾمؼقط 

ا   :ىمقل اًمؼايض اًمػاضؾ :عارشا

 يىمد اؾْمـَتْخَدْمَت ذم إومؽـار رِس  »

 

ـــ  ـــَت زم سماًمقصـــؾ ُأضْم ـــا أـمؾؼ  شهرَ وم

( يتحدث ومقفا قمـ حمبقسمف ه596)مـ ىمصقدة ًمؾؼايض اًمػاضؾ  سمقٌت هذا  :أىمقل 

  :ومطؾعفا .ومقفا فصمؿ خياـمب
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ــــــرة  ــــــاق إِْم ــــــغم اًمُعشَّ ــــــف قم  ًمِعقـق

 

 َرْه ـوًمــــقس هلــــؿ إذا مــــا ضمــــار ُكْصــــ 

 ....................................  .................................... 

ـــٌػ  ـــق إًمـــ ـــف ومفـ ـــر مــ ـــا اهلْجـ  ومــلمـ

 

 ومــفـــق كـُـــدرهْ  و أمــا اًمـــقصؾ مــــف 

 ....................................  .................................... 

ي اؾمـــتخدمَت ىمـــد   ذم إومؽـــار رِس 

 

 ومــا أـمؾؼــــــَت زم سماًمقصــؾ ُأضمـْــره 

ا أومؽر وملكا أسمدً  ،ىمؾبلو يل إياك ضمعؾؽ شمعقش ذم رِس  بّ معـك هذا اًمبقت: طُم  

اخلادم يلظمذ و ،فا يالزم خمدومَ ـًواخلادم دائؿ ،ي ظمادمؽرِس  و ومؽلين سمػؽري ،ومقؽ

 دْ ومجُ  ،ؿمقئًا قمؾقؽ وٓ شممدي إزمّ  ٌػ وضمقدي وىمْ  يمؾ   أكاو، قمغم ظمدمتف قمادة أضمرةً 

  ..سماًمقصؾ قمكمّ 

وهذا يتبلم ؾمؼقط  .ومعاد آؾمتخدام هـا ًمؾعاىمؾ ،هذا هق مراد اًمشاقمر

 !إظمػمو اًمعاذ شاًمشاهد»

اًمرضورة اًمشعرية و قمـ اًمشعراء شكؼده»حتدث ذم سمداية ارة د.ظمس و اًمعجقب أن

وقؿؾ يمالم اًمشعراء قمغم  ،صمؿ كراه يتـاؾمك يمؾ ذًمؽ !مـطؼ اًمؾغة اخلاصوقمـ 

 .. .احلؼقؼة

  :... ظمتؿ يمالمف ىمائاًل شاًمشقاهدو ةإدًمَّ »وسمعد أن ؾماق شمؾؽ 

ة اسمـ ًمغو ك ًمغة أقمغم مـ ًمغة اًمؼايض اًمػاضؾومنذا يمان اًمديمتقر احلسـل يتقظّم »

 .شابومذًمؽ ومضٌؾ ىمد ٓ يمشماه معظؿ اًمؽتّ  ،طمزم

تفؿ وقاوًمقا جماراة اًمػصحاء غَ اب سمؾُ اًمذي أريده هق أن يرشمؼل اًمؽتّ  :و أكا أىمقل

مـ  ص  ظُم أَ . واا صحقحً ـًؿفْ ؿ يمالم اًمعؾمء ومَ فْ ـقن ومقفا مـ ومَ يتؿؽّ ؾقا إمم مرشمبة ِص يمل يَ 

 ،أن شمؽقن ًمغتفؿ مثآً قتذى ومفمٓء جيب ،اعمتخصصلم ذم اًمؾغة اًمعرسمقةاب اًمؽتّ 

ومؿـ واضمبفؿ أن  ،همػم ومصقح ؿقا أن هذا ومصقح وذاكقمؾِ إذا و .ًمغػمهؿ دوةً وىمُ 

 ،ؿ سماشمباقمفؿ هذا اًمـفج قاومظقن قمغم ؾمالمة اًمؾغة! إهّن !يلظمذوا سماًمػصقح دون همػمه

  .اًمتل هل أماكة ذم أقمـاىمفؿ ىمبؾ همػمهؿ
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م. 8008( ؾمـة 8، اجلزء 83اعمجؾد )سمدمشؼ  كنمت جمؾة جمؿع اًمؾغة اًمعرسمقة

ن هذه ىمؾت ومقفا إ -شصػحات ًمغقية» يمتاب ذم أدرضمُتفا – (اًمتققمقة)يمؾؿة زم قمـ 

ـْ ، وة ٓ وضمقد هلا ذم ًمغتـااًمؽؾؿ َ »هق  يمدي اعمعـك اعمؼصقد متاًماومقفا ومِعٌؾ  ًمؽ  ،شسَمٍمَّ

ؾ ـزيل اًمتــومػ ،ةـة ىمرآكقـيمؾؿش اًمتبٍمة»وىمؾت إن  .اًمتبٍمةو ومصدره اًمتبصػم

 ،ؾعهذا اًمػ َل ـمعاك أوردُت و [8 -ق] د وٌيبال عتاذكرى لكو تترصةً  :زـزيـاًمع

ؽ اًمقضقءَ » :ـفؿَّ َض ا شمَ كبقيًّ  اطمديثً  وذيمرُت  ـَ قمؿ  ِ اسم ـَّةو سَمٍم   . شاًمس 

 8000ذم متقز  (، اجلزء اًمثاًمث85اعمجؾد ) سمعد ؾمـتلمجمؾة جمؿعـا  صمؿ كنمْت 

اـّمؾعُت قمؾقفا  (،تقر مازن اعمبارك قمـ )اًمتققمقةًمصديؼل اًمػاضؾ إؾمتاذ اًمديم يمؾؿةً 

ما يمتبُت ىمبؾ ؾمـتلم قمـ هذه اًمؽؾؿة ؟ وملضماسمـل  هؾ ىمرأَت  :فومسلًمتُ  ،ىمبؾ كنمها

  !اـذم جمؿعـ شجلـة اعمجؾة»قـٕكف قمض ،وىمد اؾمتغرسمت ذًمؽ مـف !سماًمـػل

سماإلطماًمة قمغم يمالم اًمديمتقر  (اًمتققمقة) قمغم اقمؽمايض قمغم د.ظمسارة اًمردَّ  سمدأ

 ،أخ يمريؿ قمـ يمؾؿة اًمتققمقة ذم اعمعجؿ ومؾؿ جيدها َث حَ سمَ » :وهق( 0040ص )بارك اعم

ومقفا ن وزاد قمغم رومضفا ىمقًمف إ ،قةعجؿا إياها سملهنا يمؾؿة همػم مومرومض اؾمتعمهلا كاقمتً 

وظمالصة رأيف أن  ،أن اًمعرب يستعؿؾقن سمؿعـاها يمؾؿة اًمتَّْبٍمة، ومعـك اًمتعبئة

ا ُه شمَ  :كم ىماًمقاإو، شمققمقةً  هاًمعرب مل يؼقًمقا َوقمَّ َ   .شىماًمقاػ قمـد ما ومؾـؼِ  ٍمةً بْ سَمٍمَّ

كم ٕكف ٓ طماضمة سمـا إ، وًمقس ٕهنا همػم معجؿقة (اًمتققمقة)اقمؽمايض قمغم  : ً أول

  قمؾًم  ،ؼصقد متاماً شممدي اعمعـك اعم (شَمبٍِْمة ،ػمشَمْبص)ًمقضمقد يمؾؿة معجؿقة سمديؾة  ،إًمقفا

قمـ معاٍن مستجدة مل ت يمثػمة مبتؽرة شمعؼم  وْمِده سمؽؾماًمعريب حمتاج إمم رَ  سملن معجؿـا

ومـ اعمؼرر ًمدى يمبار اًمؾغقيلم اعمعاسيـ أن اًمعرسمقة ًمقست مؼصقرة  .يعرومفا أؾمالومـا

  ،إظْمذ قمـفاو َتب ُعفاسمؾ هلا َمَظان  أظمرى جيب شمَ  ،قمغم ما ضماء ذم اعمعجمت وطمدها
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. يعؾؿ أن هذا رأيلسارة د.ظم . وإهمـائفاو قمغم اًمطرائؼ اعمعتؿدة ًمتطقير اًمؾغة ومضاًل 

 .مل َأَر طماضمة إمم هذه اًمؽؾؿة -يمم ذيمرت -ٕين  كم اقمؽمضُت إو

ؾ(.يمم ـــبَّك، اؾمتعؿًمَ ) أقمؽمض ٓ قمغم يمؾمت معجؿقة مثؾو ضُت ؽموىمد اقم

وًمؽــل أظماًمػف اًمرأي ومقم » :(0036ص) طمقث ىمال ذم فمؾًم د.ظمسارة  ب إزمــسـي

  شؾ(بَّك، اؾمتعؿققمقة، أكػ اًمذيمر، ًمَ ة، اًمتداىمقَّ صيمؾمت )اعم ذهب إًمقف مـ ختطئة

ًٓ قمؽمض قمغم اؾمأسمؾ   :مثؾ إومعال) همػم صحقح تعمل اًمؽؾمت اعمعجؿقة اؾمتعم

مع سمقان آؾمتعمل اًمصحقح ًمدى  ([!اظمتغم ]سمدًٓ مـ ظمال ،ًَمبَّك ،اؾمتخدم

وهق يػقد مـ يريد  ،ـ ٓ يريد جماراة اًمػصحاءن يمالمل ٓ ُيْؾِزم مَ إ .اًمػصحاء

  .آرشمؼاء سمؽتاسمتفو عبػم سمؾغتفتإطمسان اًم

سمحث )مع أن اًمديمتقر اعمبارك صديؼل وزمقكم ومؾست أكا اعمؼصقد سمؼقًمف  :ثانياا 

يمم ضماء ذم ( اًمتعبئة)ن ومقفا معـك إ (اًمتققمقة) ٕين مل َأىُمْؾ ذم يمؾؿتل قمـ (،أخ يمريؿ

م ذيمره  .يمالمف اًمذي شَمؼدَّ

 ،ا قمـ ـمريؼة اؿمتؼاق هذه اًمؽؾؿةا أيًض ًمقس كامجً  (اًمتققمقة)واقمؽمايض قمغم  -

 .وماًمطريؼة ىمقاؾمقة ٓ جيفؾفا ؿُمداة اًمعرسمقة

  .ًمــظر أن ومقم شمؼقًمف اعمعاضمؿ -

 مادة ب ص ر  :أولا 

ُهؿ أي  :ىمال أسمق إؾمحؼ :ًمسان اًمعرب -0 ُ   .شُمبلمَّ هلؿشُمَبٍم 

 . اإليضاحو اًمتعريػ :اًمتبصػم * 

ه ُ :متـ اًمؾغة-8 َ وَمفُ  :سَمٍمَّ  .ًمفأوضح و قَمرَّ

ُه إمرَ  :(ؿع اًمؼاهرةجم)اعمعجؿ اًمؽبػم  -3 َ ةً و وسمِِف شمبصػًما سَمٍمَّ َؿُف إيّ  :شَمْبٍِمَ  اهـوَمفَّ

َحُف ًمف   .ووضَّ
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 ع ي و مادة :اثانيا 

  اًمٌمءَ  اًمؼؾِب  ظُ ػْ طمِ  :اًمَققمُل  :ًمسان اًمعرب -0

  .ىَمبَِؾفو طمػظف ووَمِفَؿف :وقمًقا احلديَث َيِعْقفو وقمك اًمٌمءَ  *

  (مـف)َأوْمفُؿ و َأطْمَػظ ُ :أي ،ومالن* ومالٌن أوقمك مـ 

  (.جماز)َؾف ىَمبِ و طمِػَظف :وقمك احلديَث  :متـ اًمؾغة -8

حِلػظ وآكتباه  ،اًمعٍم سمؿعـك اًمػفؿ اخّتذه أهؾو]اًمتدسم ر و احلػظُ  :* اًمققمُل  

  [.إّمةو اًمـػس

  !مل َيْصدر سمعد اعمجؾد اخلاص سمحرف اًمقاو :اعمعجؿ اًمؽبػم -3

ظمسارة ؽـ د.وًم .اًمتػفقؿو لمقبْ اًمتَّ و اإليضاحو ق اًمتعريػاًمتبصػم هيمم كرى 

ف0048ص) :يؼقل  !ومل يبلم ًمـا مـ أيـ أشمك هذا ؟!اًمتعاُمؾو ( اًمتبٍمة ًمؾتٍم 

ق د.ظمسارة سملم اًمتققمقة ، احلػظو اًمتققمقة ًمؾػفؿ» :(0048ص)اًمتبٍمة سمؼقًمف و ووَمرَّ

فو   !اًمتػريؼ اًمعجقب ذاسمشاهد واطمد يميد ه ومل يلت شاًمتعاُمؾو اًمتبٍمة ًمؾتٍم 

 إدظمال يمؾؿة ضمديدة ذم ًمُقؼـع اًمؼارئ سمرضورة قمغم وضمقد اًمػرقد.ظمسارة  وَأًمحَّ 

 اًمتبٍمة ًمؾتٍمف :ُيعتد سمف يؼقل يذيمر ًمـا مرضمًعا مل - يمم ىمؾت -، ًمؽـف اًمؾغة

  !وىمد رأيـا ما شمؼقًمف اعمعاضمؿ !اًمتعامؾو

مـ صحة اؾمتعمل اًمتققمقة  ،وشماسَمَعف قمؾقف د. ظمسارة ،أما ما ظمؾص إًمقف د. اعمبارك

إمم  ومـم طماضمتــا !رةـاًمتبصـػمواين اًمتبصـاضمُؿ مـ معـومفق ما ىمررشْمف اعمع ،سمؿعـك اإلومفام

 ؟ شاًمتققمقة»

 ًمِؾ غقّي اعمعروف اًمشقخ إسمراهقؿ اًمقـازضمل،  وىمع سملم يدّي مؼال ذم اًمتعريب

 وىمد ضماء ذم هنايتف:ش. اًمضقاء»م ذم جمؾة 0900كنمه ؾمـة 

 ش!مؼام اًمتبٍمةؼْدر ذم اًمتعريب، وهق يماٍف ذم كِؼػ قمـد هذا اًم»
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ما ىماًمف ًمغقيٌّ معـروف هـق اًمـديمتقر إسمـراهقؿ اًمسـامّرائل ذم يمتاسمـف  وردَ سمؼل أن أُ  

  :(035/ اًمتطقير اًمؾغقي اًمتارخيل)

ك ُيققم  »   .شيمالٌم مردمٌؾ ٓ أصؾ ًمف :قة ًل شَمققمِ َوقمَّ

 

ا -4  اآلنف و آنػا

 قمـغم سمحـٍث  ؼـُت ين قمؾّ أطمـلم ىمـال  ،يمالمـف اًمدىمـة ذمد.ظمسـارة  هـا أيًضا مل يتـقخَّ 

 (.4اجلـزء  ،88اعمجؾـد )ر ذم جمؾة اعمجؿـع ـاف كِش ًمؾديمتقر قمبد اًمـاس إؾممقمقؾ قمّس 

اعمجؾــة قمــغم ىمــقل  ِت وىمــد قمّؾؼــ !إكــم ًمؽاشمــب آظمــر، وقمّســاف اًمبحــث ًمــقس ًمؾــديمتقر

لم اعمقضـع :اًمقضمف أن يؼـال» :ومقفا اءسمحاؿمقة ضم شذم اعمقضعلم أكػلم َوَردَ » :اًمؽاشمب

ــدملم ــا/ اعمتؼ ــذيمقريـ آكًػ ــ شاعم ــب د. قمس ـــومؽت ـــاف إمم اعمجؾ ــا ـمقي ـــة شمعؾقًؼ غم ـاًل قم

رب ـع قمــ اًمعــا مما ؾُمؿـك إًمقــرَّ ومقف سملن ما اكتفـَأىمَ ( 83/3)ؾة ـر ذم اعمجـِكش ،اؿمقةـاحل

وصــًػا  (أكــػ)أن اؾمــتعمل ، وكؽــرًة مـصــقسمة (آكًػــا)قها ـدل قمــغم أهنــؿ اؾمتعؿؾـــيــ

وًما هق ظمالف  . ما اكتفك إًمقـا مـ اؾمتعمل اًمعرب ُمعرَّ

( شمعؼقًبا قمـغم شمعؾقـؼ د. قمّسـاف وهـق مـشـقر ذم يمتـايب 83/3)ومؽتبُت ذم اعمجؾة 

 ًمذي يمظمذ قمغم طماؿمقة اعمجـؾة إذن ؟! ا ما :ؾملًمُت ومقف ،شصػحات ًمغقية»

ل قمبـارة هـو ،..ش.اًمقضمف أن يؼـال» :ًمؼد صقغت طماؿمقة اعمجؾة سماًمعبارة اعمذيمقرة

ّٓ ُيؽمك اعمسـؿقع اعمشـفقر اعمتـداول ًمطقػة يراد مـفا  ،شمقضمقف كظر اًمّؼراء إمم أكف يـبغل أ

اًمغـرض مــ هــذه و !ن يمـان اعمؼـقس صــحقًحاهـذا إ، ًمقمظمـذ سمؿؼـقس ٓ طماضمـة إًمقــف

ٕن مـ مجؾة  ،قةىمـّرائفا قمغم شمقظّمل اًمؾغة اًمعاًمو اب اعمجؾةيمتّ  مثقالْتا طمض  و احلاؿمقة

اعمتخصصــلم ذم قمؾــقم اًمعرسمقــة سمقضمــف ، وواضمبــات اعمجؿــع آرشمؼــاء سمؾغــة اعمــقاـمـلم

ومـليـ يصــادف  ،قماًمقــة ةً جمـالت اعمجــامع اًمؾغقيـة ًمغــة متقــ إذا مل شمؽــ ًمغــة. وظمـاص

 يؼتبس مـفا ؟!!و اًمؼارئ هذه اًمؾغة ًمقتخذها ىُمدوةً 
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 إمؽــان وىمــد طمــاول د. قمّســاف ذم شمعؾقؼــف اًمطقيــؾ قمــغم طماؿمــقة اعمجؾــة أن يبــلّم 

وًمق يمـا ذم  !مل َيِرد هذا آؾمتعمل قمـ اًمعربوًمق  (،سمؿعـك )اًمساسمؼ(أكػ)اؾمتعمل 

ر ـوملوردُت ذم شمعؼقبل قمغم شمعؾقؼف شمسعة ؿمقاهد مـ يمالم قمؾمء ما سمعد قمصـ !همـقة قمـف

سمؿعــك  (أكـػ)اؾمتعؿؾقا ومقفـا  (...اـهمػمُهو اًمزخمنميو يماًمتقطمقدي)آطمتجاج 

اًمتقىمػ قمــد د.ظمسارة  مل يشل !(اًمساسمؼ/ اًمساًمػ)ك ـٓ سمؿعـ (اجلاري أن ،احلازم)

، ا يمان همرُضف اًمدوماع اعمستؿقت قمـ اًمشـائع ومؼـد دماوزهـاـّعمإذ  ،هذه اًمشقاهد اًمتسعة

رُه و  :وهـق (9)شاعمعجؿ اًمقؾمـقط»ما اكػرد سمذيمره مؼـعة... وملورد  شطمجة»أشمك سمم شَمَصقَّ

أو أول وىمـت  ،أو أول هذه اًمسـاقمة ،ىمريًبا :ومعؾف آكًػا :يؼال .اعمايض اًمؼريب :أكػ»

أىمـر هـذا اًمؽـالم يمـم ومعـؾ ذم  ومل يذيمر اعمعجُؿ اًمقؾمقط أن جمؿـع اًمؼـاهرة..ش .يمـّا ومقف

  (00).مقاضع أظمرى

 !سمؿعـــك اعمــايض اًمؼريــب (أكــػ)ومل يــقرد اًمقؾمــقط قمبــارة واطمــدة ومقفــا ًمػــظ 

وهـق مــ  شطمـرف اهلؿـزة :اعمعجـؿ اًمؽبـػم»أذيمر هـا مـا ضمـاء ذم اعمجؾـد إول مــ و

  :مطبققمات جمؿع اًمؼاهرة أيًضا

وذم  ،كـأىمرب وىمت مضأو مـ  ،أي مـ وىمت ىمريب ،ذيمرشُمف آكًػا :يؼال :ٔكػا»

 :ويؼـال .شًػاـُأكزًمت قمكم ؾمقرٌة آكـ»ديث ـوذم احل  ًًفاآواذا قال ...  :اًمؼرآن اًمؽريؿ

  .. اكتفك يمالم اعمعجؿشاـوضماؤوا آكػً  ،ؾماًمًػاو كًػاىمؾُت يمذا آ

 :يؼـال» :آكًػا()ال ـة قمغم اؾمتعؿـؾاه أن يماِل اعمعجؿلم أورد أمثـأٓ يسؽمقمل آكتب

 سمؿعـك اًمساسمؼ ؟!  (أكػ)ومل يقرد مثآً واطمدًا قمغم اؾمتعمل  ،ش...يمذا

                                                           

 ، وصدرت مـف أظمػًما اًمطبعة اًمراسمعة.0960أصدره جمؿع اًمؼاهرة ؾمـة  (9)

رد أيًضـا سمـنيراده ذم قمـ هذا اًمؽالم، يمم رضمع ذم ـمبعتف اًمثاًمثة قمـم اكػـش اًمقؾمقط » ( اعملمقل أن يرضمع 00)

 ش .أؾْمَبَؼ اًمرأَي وماًمرأُي ُمْسَبْؼ! » ـمبعتف اًمثاكقة وهق: 
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 ًمقصؾ إمم همايتف ؟ د.ظمسارة  وممذا ومعؾ

)اؾمـتلكػ  دَ رَ رف، كؼـقل: مـا دام وَ ـوسماًمعقدة إمم قمؾـؿ اًمصـ»(: 0043ص )ىمال 

، طـؼ سمـفوإن مل ُيـضمــقد صمــالصمل ًمــف سمق مذنٌ ذا ُمــومفـ ،ْلءَ ـَدأ اًمّشــك اسمتــػ( سمؿعــوائتـ

 .ش ػة()آكػ وممكثف آك سمدًٓمة جملء اؾمؿ اًمػاقمؾ مـف

 ومعـؾ[ صمالصمـل]ومفـذا مـمذن سمقضمـقد » :اًمعجقب اًمغريب ذم هذا اًمؽالم هق ىمقًمـف

 ،ًمقتف قماد إمم اعمعاضمؿ ومؼـط !شاًمعقدة إمم قمؾؿ اًمٍمف»ىمال هذا سمعد  !شإن مل ُيـطؼ سمفو

  :مـ اًمقاطمد ـدًٓ سم  اًمعرب كطؼت همإذن ًمقضمد صُمالصمقَّلْم 

 .فُ ـػَ ـأصاب َأكْ  :فُ ـػَ ـَأكَ     .ًػاــْأك َػ ـَأكَ 

 .ؿمؽا َأْكَػفُ  :أكَِػ ومالنٌ . ويَمِرَهفُ  :فَ ـػَ ـَأكِ  .اـػً ــَأَ َك َػ ـكِ أَ و

 أكٌِػ. و ؾِمقؼ سملْكػف ومفق آكٌػ  :وأكَِػ اًمبعػم

اًمػعـؾ اؾمؿ اًمػاقمؾ هق مـ معـك  ، وًمؽـ معـك (آكػ)واؾمؿ اًمػاقمؾ مـ يمؾقفم 

كــػ أ)ومؼــقهلؿ » :سمعــد قمبارشمــف اًمســاسمؼةد.ظمســارة  ومؽقــػ يؼــقل !اًمــذي اؿمــتؼ مـــف

 ؟!!! (إمر اعمايض اًمؼريب اًمذي سمدأ ذيمره)معـاه  يصبح (اًمذيمر

 (0048ص)هــق د.ظمســارة  اجلــقاب قمـــدو !؟ أكــا واهلل ٓ أدري يصــبحيمقــػ 

ــف. وهــ» ــقم قمؾق ــذي شمؼ ــاص اًم ــا اخل ــة مـطؼف ــا، وًمؾغ ــؾ رء مـطًؼ ــقل إن ًمؽ  ذا كؼ

 ش!سمحث يطقل

  !ٓ أقمتؼد أن هذا اًمؽالم ًمف قمالىمة سمؿـطؼ اًمؾغة أو سملي مـطٍؼ آظمر

ا()أما يمؾؿتا  ٓ شمسـتعؿؾ إٓ و»بقيف قمــفم: ق)ىماـمبًة( ومـاضمتزأُت سمـم ىماًمـف ؾمـو ـُمرًّ

 ًٓ اًمـادر ٓ و اًمؼؾقؾ :ٕن اًمؼاقمدة اعمعروومة شمؼقل ،إقمراب كقادر ومل أًمتػْت إمم !شطما

  .يؼاس قمؾقف
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يمالمـف ذم هـذه اًمػؼـرة سماإلؿمـارة إمم أن شمعؼقبـل قمـغم شمعؾقـؼ د. .ظمسـارة د وظمتؿ

كحـق إشمؼـان اًمؽتاسمـة ). وذم يمتـايب إول 8008ذم أيؾـقل  قمساف كنِم ذم جمؾة اعمجؿع

وردْت ومؼرة  ،م8008 (يمذا)اًمذي ىمّدم ًمؾطبع ذم شمنميـ صمان  (،اًمعؾؿقة سماًمؾغة اًمعرسمقة

ــاآو أكــػ)قمـــ  قمــام  (صــػحات ًمغقيــة)ة ذم يمتــاب رُت شمعؼقبــل صماكقـــصمــؿ كشــ (،كًػ

ٍغ هلذا اإلس»م. 8000  ؟  شارومفؾ مـ مسق 

يريـد )ريـ صمـان ـىُمّدم ًمؾطبع ذم شمشـ» :يمتايب إول ىمال قمـف د.ظمسارة !ؾمبحان اهلل

وًمؽـ اعمسـائؾ اًمؾغقيـة اعمعاجَلَـة ومقـف  .هذا صحقح شم سمحسب مؼدمتف8008( !اًمثاين

ذم مؼدمـة وهذا مذيمقر  ،ًمؾعؾقم اهلـدؾمقةذم جمؾة ضمامعة دمشؼ ؾمبؼ أن كنِمت شمِباقًما 

رت ذم اعمجؾــة ـكشــ (آكًػــاو كــػأ)ومســلًمة  !اًمتــل اـمؾــع قمؾقفــا د.ظمســارة ،اًمؽتــاب

مــ دومـع  ىمبؾ قمنم ؾمـقاتم. أي 0998اًمعدد اًمثاين ؾمـة /04اعمذيمقرة ذم اعمجؾد /

 ،وذم جمؾة ضمامعة دمشؼ قمقجلت اعمسلًمة سماظمتصـار ؿمـديد .اعمجؿع ًمؾؽتاب إمم اًمطبع

هـذا أكـف ًمـقس ًمـدي إسار يمـم  يتبلمَّ  .ا عما ضماء ذم شمعؼقبل قمغم شمعؾقؼ د. قمسافظمالومً 

، واًمذي أراه ذم يمالمف هق اإلسار قمغم اًمـزقمة اهلجقمقة سملي ؾمـبقؾ .زقمؿ د. ظمسارة

  :مـ اعمػقد أن كذيمر أن هذه اعمسلًمة قماجلفا ،أظمػًما .اًمدوماع اعمستؿقت قمـ اًمشائعو

وَمـََؼـَؾ  ،47/ شىمؾ وٓ شمؼـؾ»( ذم يمتاسمف 0969ؾمـة ) مصطػك ضمقاداًمديمتقر  -0

ذم  شاسمــ ومـارس»وقمــ  شمػـردات اًمراهمـب إصـبفاين»وقمــ  (خمتار اًمصحاح)قمـ 

  :وىمال شمؼايقس اًمؾغة»يمتاسمف 

 .شأكػ اًمذيمر»ٓ  ،اعمذيمقر آكًػا :اًمصقاب»

 شًمغــة اًمعــرب»( ذم يمتاسمــف 0983ؾمـــة )إؾمــتاذ صــالح اًمــديـ اًمــزقمبالوي  -8

 .شأكػ اًمذيمر»صحة اًمؽميمقب وىمال سمعدم  ،70/
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ــف  -3 ــزقمبالوي كػس ــتاذ اًم ـــة )إؾم ــف 8006ؾم ــاء»( ذم معجؿ ــؿ أظمط  -معج

أو  ،قحف اعمـذيمقرحأكػ اًمذيمر، وشمص :قن طملم يؼقًمقنئطخي :، وىمال30/ شاًمؽّتاب

  .صمؿ سملمَّ اخلطل شأو اعمذيمقر آكًػا ،اعمتؼدم ذيمره

 

  َلبَّى َتْلبِيَةا  -5

  :اًمعبارة أشمقةش 60ية /اًمصػحات اًمؾغق»يمان قمـقان إطمدى 

 هؾ ُكحِسـ اؾمتعمل أًمػاظ ًُمغتـا ؟ 

 شمؾبقة آطمتقاج  ،شمؾبقةً ًَمبَّك  –اؾمتجاب  –أضماب  

ــقان أن احلــديث ؾمــقدور قمـــ آؾمــتعمل احلســـ او ـــ هــذا اًمعـ ا م ضــح ضمــدًّ

  .قرة ذم اًمعـقان ظماصةاعمذيم ،ًمؾؿػردات اًمعرسمقة

أما مـ ٓ  .ف ًمؾؿػردات طمسـًاوهذا احلديث هيّؿ مـ يرهمب ذم أن يؽقن اؾمتعمًم

ف ذًمؽ ًَمبَّك )ذم طمديثل قمـ  !شَمْرك أظمريـ ذم ؾمالمو ومػل وؾمعف دماهؾ احلديث ،هَيُؿ 

 شأؾماس اًمبالهمة»، وشًمسان اًمعرب» :هذا اًمػعؾ يمم وردت ذم ذيمرت ُ معاينَ  (شمؾبقةً 

 :اًمدقمقة كًَمبَّ و شىَمبِؾفا :أضماب اًمدقمقة» :أن معـك ،قمغم ؾمبقؾ اعمثال ـُت متـ اًمؾغة وسمقَّ و

صمؿ أوردُت ؾمتة ؿمقاهد مـ أومصح  شآمتثالو ؼ اًمطاقمةؾاؾمتجاب هلا مـ مـط

إن » :يؼال مثاًل  أًمقس اًمقضمف أن :ومؼؾت ،لم آؾمتعمل اًمصحقح هلذا اًمػعؾشمبّ  ،اًمؽالم

ًٓ مـ شر ًمؾؿقاـمـلم معظؿ اطمتقاضماْتؿكتاج اًمصـاقمل ذم شمؾؽ اًمدوًمة يقوم  اإل إن » :سمد

أوردت أمثؾة . وشُيؾّبل معظؿ اطمتقاضمات اعمقاـمـلم ؽ اًمدوًمةاإلكتاج اًمصـاقمل ذم شمؾ

د.ظمسارة  ومؾؿ يعجب .أظمرى شُمبلم اؾمتعمٓت هذا اًمػعؾ اًمشائعة همػم احلسـة

وقَمؾَّؼ قمغم يمالمل سمؼقًمف  !عماذا؟ ٕكف ؿمائع !إؿماريت إمم آؾمتعمل همػم اًمػصقح

تف ذم » :(0046ص )اًمعجقب  ح اًمباطمث طُمجَّ )ًَمبَّك(، ٓ مـ اًمػعؾ  ختطئةمل يقض 

ومقة ٕكف صحقح، وٓ مـ اًمـاطمقة اًمدًٓمقة ٕكف سمؿعـك آؾمتجاسمة ْ  .شاًمـاطمقة اًمٍمَّ
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ًمـل مـا مل َأىُمـْؾ د.ظمسارة  ٓ أدري عماذا ُيٍّم  !ؾمبحان اهلل اًمعظقؿ ٓ و !قمغم أن ُيَؼق 

 (ًمّبـك)ٓت اًمػصـقحة ًمؾػعـؾ مإيرادي ًمالؾمـتع ذمهؾ  !أدري يمقػ جُيقز ًمـػسف ذًمؽ

 67/صـػحات ًمغقيـة»وما قمالىمة قمؾؿ اًمٍمف سمؽالمل ؟! ًمؼد ىمؾت ذم  ؟! ًمف ختطئة

 :يكم ما

ك اًمؾغَة اًمعاًمقة ضمارى اًمػصـحاء» ٓ و مأكـا ذم يمـؾ مـا يمتبـت ٓ ُأطمـر  و شَمـ شَمَقظمَّ

 شاًمقضمـف اجلقـد»م ُأسملم  كّ إ، وفمؾًم د.ظمسارة  يمم يـسب إزمّ  ،ُأظمط ئٓ و ٓ أكؽر، وُأطمؾ ؾ

 اقمتؼاًدا مـل أن هذا يساقمد مـ يرهمب ذم آرشمؼاء سمُؾغتِـف يمتاسمـةً  ،ذم آؾمتعمل اًمؾغقي

إذ ٓ يسـتطقع أطمـد أن يرهمؿـف قمـغم  ،ذًمـؽ وَمْؾَقْبـؼ مؽاكـف قمــأما مـ يرهمب  .طمديًثاو

  .اًمتخكّم قمـ مقىمعف

ص ومفـق يتصـقر ) !مـف اًمعجب قمـ اعمؽمادومات ومال يـؼيضد.ظمسارة  أما طمديث

د( مثؾ )َورَم َوَوومَّر ( أن إومعال0046 !! وىمد يطاًمعـا سمعد !ش)ًَمبَّك(شممدي دًٓمة  وؾمدَّ

()شممدي دًٓمة  (هنض ،وىمػ ،ىمام)مدة سملكف يرى أن إومعال   !َهبَّ

  :شومؼف اًمؾغة»ما ىماًمف اًمثعاًمبل ذم  وشمعؾقًؼا قمغم هذا ُأوِردُ 

روطمفا سمحقث ٓ شمؽاد دمد ذم أًمػاٍظ متؼارسمة اعمعـاين ًمػظـًة و ًمؽؾ ًمػظة أرسارها»

 .أو شمؼقم مؼامفاشمـقب قمـ أظمتفا 

إذا . واًمصؿصام ٓ شمؼـقم مؼـام اًمسـقػ وًمػظة ،وماًمصؿصام هق اًمسقػ ٓ يـثـل

 ومفؾ شمـقب اًمقاطمدة قمـ أظمتفا ؟ ،زقمؿـا أن هاشملم اًمؾػظتلم مؽمادومتان

  .شؾمقػفاو ن ىمريشبد اعمؾؽ سمـ مروان ؾمـايمان قم» :يمالم اجلاطمظ ضماء ذم

 روان صؿصام ىمريش ؟ يمان قمبد اعمؾؽ سمـ م :ومؽقػ يؽقن وىمع يمالمف ًمق ىمال

أومال كـرى أن ًمػظـة اًمسـقػ إذا اؾمـُتعؿؾت ذم مقضـعفا ومـال شمؼـقم مؼامفـا ًمػظـة 

 ْتا اًمؼريبة مـفا مثؾ اًمصؿصام ؟ اأظمرى مـ أظمق
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اًمؼماقمـة يمــؾ . وويمـذًمؽ اًمؼـقل ذم يمثـػم مـــ إًمػـاظ اًمتـل زقمؿـقا أهنــا مؽمادومـة

ومؼـف )وهـذا مـا كسـؿقف  ،ةذم اعمقاضـع اعمـاؾمـب اؾمـتعمهلاوذم  ،اًمؼماقمة ذم متققـز إًمػـاظ

 .(00)(اًمؾغة

             

                                                           

ــال 00)  ـ مؼ ــ ــؽمادف » ( م ؾمــتاذ ؿمــػقؼ ضمــؼميش اعم ــا اًمراطمــؾ ٕا ــة اعمجؿــع اًمعؾؿــل اًمعــريب،  ،ًمعضــق جمؿعـ  جمؾ

 .  00و 9/اجلزءان 07اعمجؾد /
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نة القمرية والتقويم الِهجري        السَّ
() 

 

يف التؼويم اهلجري، رأيتت أن  4141بؿـاسبة حؾول عام قؿري جديد ترتقبه 

 أكتب هذه الؽؾؿة ٕبِّين أن اهلجرة الـبوية مل حتدث يف بداية العام الؼؿري.

ر تكان العرب قبل اإلسالم يستعؿؾون الستـة الؼؿريتة، وهتي ت تّم اعـتي ع ت

ا، ُت بط بداية كل شفر برؤيتة اهلتالل. وال تفر الؼؿتري هتو وتدة  وران شفًرا قؿ ريًّ

 الؼؿر حول إرض  ورة واحدة.

وفقام ييل أسامء ال فور العربقة، وهي أعتالٌم عؾقفتا، ٓ زتوز حتريػفتا. وكؾ فتا 

رة   :(4)إٓ ُُجا يِّي فنهنام ومكثتان –كام قال الػّراء  –وذكَّ

مـال  اًم(.تم  ائ)بإلِف والال ُمَحرَّ

 َصفر  

 )وٓ يؼال: ربقع أول(. ربوع  األّول

 )وٓ يؼال: ربقع عاين وٓ الثاين(. رـع  اآلِخ ـربو

 )وٓ يؼال: ُُجا ى إول(. ُُجادى األوىل

 )وٓ يؼال: ُُجا ى الثاين وٓ الثاكقة(. ُُجادى اآلِخرة

 شّوال   ،        رمضانُ  ،      عبانُ ـش ،       ب  ـَرَج 

 الؼعدة(. ي)ويف حالة اجلّر: ذ عدةـَـذو القِ 

 )ويف حالة اجلّر: ذي احلجة(.  ةــذو احِلجَّ 

                                                           

( ُكرشت يف جمؾة ادجؿع، ادجؾد )2، اجلزء 87.  

 «.441ؽتابة العؾؿقة / كحو إتؼان ال»دزيد ون التػصقل ُيـظر كتايب  (4)
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رة  ورة وستتغرًقا تيدور الؼؿر حتول إرض يف الستـة الؼؿريتة اعـتتي ع ت * 

يوًوا، عتذ حتِّي تتدور إرض حتول ال تؿس  ورة واحتدة وستتغرقة  451٫467

 الشمسوة. وعىل هذا يكون:السنة يوًوا تؼريًبا، وُسّؿقت هذ اددة  465٫25

 

 

ودتتا كاكتتت كستتبة ققاستتِّي دؼتتدار واحتتد باستتتعامل وحتتدتِّي  تؾػتتتِّي تستتاوي 

 كسبة هاتِّي الوحدتِّي، كان: مقلوب

 

       

ثاًل، جتتاء يف التـزيتتل العزيتتز عتتن أهتتحاب الؽفتتف: فؿتت
ِثُوو فْ ْي ِفِهووْوَلب هي ْمْيكب

ْبنٍِْةْسِْئبْالثمِْثبْ ًعاوْيفزيدفدُْْوْبيي  .[25]الؽفف: فْتِسي

 / سـوات قؿرية، وهذه اددة تساوي:419أي لبثوا يف الؽفف /

419 × 1٫9712216  =299٫7991  411 !سـة شؿسقة 

ى تى ون عؿره، ولقؽن و توإذا أرا  أحدكا أن حيسب بالسـِّي الؼؿرية وا و 

 / سـة شؿسقة، ففذا يساوي:61وـه /

 سـة قؿرية. 64٫81441  62=  4٫141689×  سـة شؿسقة 61

 .سـة قؿرية 42٫982  44=  ةسـة شؿسق 42رى أن: كل وك

 سـة قؿرية. 414٫1689سـة شؿسقة =  411وكّل  

ختوا يف (2)مل يؽن لؾعرب وبدأ زوـي عابت يمرختون بته حتوا عفم *  . فؼتد أررَّ

أول إوتتر بالستتـة التتتي بـتتى فقفتتا إبتتراهقم عؾقتته الستتالم الؽعبتتة، وكتتان ذلتتك كحتتو 

                                                           

 (.741/ 6ادوسوعة العربقة ) (2)

  قةالسـة ال ؿس          

 السنة القمرية  
4٫141689  

465٫2122 

 453٫467 

= 

رة بالسـة ال ؿسقة(        اددة )وؼدَّ

رة بالسنة القمرية(  املدة ىفسها )مقدَّ

1٫9712216 = = 
4 

1٫646689 
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دن  ./ق.م4855/ ذلك ولرب وبدأ لتارخيفم، وحدث  بعد ذلك اختذوا سـة اهنقار سر

، بن لؤي موُت كعب/ق.م . كام استعؿل العرب حوا ث أخرى، وـفا 421كحو /

 ،/م61اجلتتد الستتابع لؾـبتتي العتتريب عؾقتته الصتتالة والستتالم، وكتتان ذلتتك يف عتتام /

ه الوعاُم الفول،  ،/م261سـة / يورئاسُة عمرو بن حل أبرهة  يتؼائد احلب حِّي تروجَّ

بجق ه ون القؿن إىل وؽة إلخ اع العرب، وكان هو كبر أهحاب الػقل، واكتفتت 

ْؾُته هبزيؿة وـؽرة بػ تل ادعجتزة اإلهلقتة التتي  ستورة »خّؾتدها التـزيتل العزيتز يف َحر

. سّؿي العام الذي حدعت فقه هذه الواقعة بعام الػقل، وفقه ُولِد الـبي العريب «الػقل

وبتدأ  جتديـد بنـاا الكعبـة/م. عتم اختتذ العترب ستـة 574وكان ذلك سـة / الؽريم،

   /م.615لتارخيفم، وكان ذلك سـة /

م وـتذ زوتن قتديم. واستتؿر ذلتك بعتد  *  كاكت السـة الؼؿرية تبدأ ب فر ادحرَّ

اإلسالم. أّوا التؼويم اهلجري فؼد ُوضع يف عفد اخلؾقػة عؿر بن اخلطَّاب، وكان ذلتك 

اعُتتّدت الستـة التتي  رة، إذت/ لؾفجت47ا ى أخرة سـة /ون ُج 24اء يف توم إربعتي

 إوىل لؾفجرة. حدعت فقفا هجرة الرسول العريب الؽريم ون وؽة إىل ادديـة السـة

وأّوا اهلجرة كػسفا فؼد حدعت حِّي اكطؾق الرسول الؽريم ووعه أبتو بؽتر  * 

يق إىل غار  دن ر )متوز 27عذ أصراف وؽة، يف / «عرور»الصن ػر ا فقته فؿؽثم(. 622/ هر

تِّْي   هتوبر ادديـتة، فوهتالها يتوم عالعة أيام، وُقريش تطؾبفام، عم خرجتا وـته ُوتجفر

 .(4)/ ربقع إول8عـِّي /اإل

             

                                                           

ة ) (4)  (.2476/ 41ادوسوعة اإلسالوقة اُدقَّسَّ



 44 د. مكي احلسين –( 2صفحات لغوية )
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 ()رــب  ـع       

 

 مما جاء يف معاجم اللغة:

ِه، أي من صاضئِ  ِه إػ ِظْزِ ا وُظبُوًرا: ؿطعه من ِظْزِ  ه.إػ صاضئِ  هِ َظَزَ افـفَر َظْزً

 َظَزَ افطريَق: ؿطعه من جاكب إػ جاكب.

فا، وهو ظابر شبقل.  َظَزَ افسبقَل: َصؼَّ

ا: جرت دمعته.  َظَزَ ؾالٌن َيْعُزُ َظْزً

ها. َزَ افرؤياظَ  ا وِظبارة: ؾَّسَّ  َظْزً

رية ص قوًظا واش ًعا اش تعال افسـق ب )َظ ْزَ ـ صا( بـص ب  * صاع يف افؾغة افعص 

 ادصدر )َظْز( ظذ افظرؾقة ادؽاكق ة  وم ن ه صه آش تعآت م ا ه و مؼب ول، ومـف ا م ا 

 هو ؽر مؼبول ـا شـرى.

وَكْص بُفا  ظرؾق ة ادؽاكق ة ادختص ة افوفقس من افـادر يف فغتـا إيؼاع ـؾ ات موؿ ع 

(، م ع أن ط روا ادؽ ان افت ي ُهـْص ب ه ي  ، ض ِؿَن، ب اضَن، َظ ْزَ ظذ افظرؾقة مثل )ضيَّ

مث  ل )أم  ام، ورام، يؿ  غ، يس  ار، ؾ  وا، ب  ت... جاكِ  ب، مؽ  ان،  افظ  روا ادبفؿ  ة

هس اع ظذ آ – ظدٍد من افظروا ادؽاكقة ادختصة كاحقة...(. فؽن افـحاة أجازوا كصَب 

نَّ ؽر مصادر. مصادرَ شوام أـاكت إشام  – ـُ  أم 

                                                           

()  3، اجلزم 87ُكؼت يف جمؾة ادجؿع، ادجؾد. 
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َظ ْزَ افبح ار(  ؾؼال: إن افتعبر )شار (1)يف هصه ادسلفة القاهرةوؿد كظر جمؿع  *

،  وافتعبر )ـان افـرص حؾقف افعرب يف معارـفم َظ ْزَ )افت اري ( ظذ احلؼقؼةصحقح 

 فبعق دة افت ي يؼطعف ا ادس اؾر. أم ا بتش بقه زم ن افت اري  بادس اؾة ا ظ ذ ادج ازصحقح 

( ؾقفا   باشم افػاظل. ُيعرب حآً ظذ هلويؾه مصدرفو ؾفػظ )َظْزَ

ـَ  َر أن (2)ث  م ظ  اد جمؿ  ع افؼ  اهرة إػ افـظ  ر يف بع  ة مش  تؼات م  ادة )ع ب ر(  وذ

 فقست بؿستحدثة، ؾػي افتـزيل افعزيز: إؿامة ادصدر مؼام اشم افػاظل

  َِظِزيٌز َحؽِقمٌ  َشْعقًا َواْظَؾْم َأنَّ اهلل قـََك ُثمَّ اْدُظُفنَّ َيْله [:262افبؼرة  ] 

 . وؾقه أيضًا:  ظاتُمَّْس أي يلهقـك 

  َت اهللَواْدُظ  وُه َخْوؾ  ًا  َ َْ  [ 56ٕظ  راا: ]ا َؿِري  ٌب ِم  َن ادُْْحِس  ـِغَ  َوَضَؿع  ًا إِنَّ َر

 رَته. وراجغمن ظصابه  خائػغأي ادظوه 

 ؟through مؼابل  «َظْز * »

 ، مـفا:اإلكؽؾقزية معاٍن ـثرة throughفؽؾؿة 

بسبب، بواشطة، بػضل، ظذ ي د )ؾ الن(، إػ ياي ة )ـ صا(، وه لا أحقاك ًا بؿعـ ى 

 ادصدر )َظْز(. جام يف معجم اـسػورد: 

The River Thames flows through London.  

 أو:أي: يعز / جيتاز ير افتقؿز مديـة فـدن، 

 فـدن. ظابراً ز جيري ير افتقؿ

                                                           

 .1977، صدر شـة 224ـتاب إفػاظ وإشافقب، اجلزم إول، ص (1)

 .2212، صدر شـة 225ـتاب إفػاظ وإشافقب، اجلزم افثاين، ص (2)
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 ؾنذا وضعـا ادصدر )َظْز( مؽان اشم افػاظل صارت افعبارة: 

 :(3)، وهصه هرمجة مؼبوفة«فـدن َظْزَ  جيري ير افتقؿز »

 ٌـة بـ )َعبْـر  مِصـع عبـِر امٌُـر منى ٓ  through  ومكي إذا صحَّ ٌَا ثرجىة

ة اإلًكنٔزٓـة فـْ حٔدىا وردت امكنى throughل )عبر  وقابل فُذا ال ٓعٌْ أن ثُسجعى

 جراث منسٔاق امذي وردت فٔـٍ  ومـِمه ثكـي خىـةامٌصِص امىراد ثرجىجُا  دون اك

عالقة بامعبِر امحقٔقـْ أو امىاـازيو ومىـا كـان وعغـه امىنـجانٔي بامجرجىـة فـْ 

امصحافة وغٔرَا َٓحفغِن مِنَّْفظ األجٌبْ وقابالً عربًّٔا واحً ا ]مكْ ال ُٓجعبِا أًفَسـُه 

ُُ )عبـر  غٔـُر ر اـعاه عـي امىعٌـّ امىٌا ـل منسـٔاقت اًجنـبامبحح فْ امى  ـجعىا

ًَا مُاجٌـا اماىٔنـة   ا وُخًٔفـا امسنٔه اًجنـارً  ِه « ٓنجقطـِن»ذمـ  أن أغنـل امُقـرَّا  وُنـ

ا وـٌُه   اجلديدة ظؾقفمامكنىات وامجراكٔل  وٓسجعىنًُِا حٔي ٓكجبِن  وقنـه ٓيو عًٌـّ

ة امجطِر... ومذا شاع ا ـجعىاُ كنىـات كدٔـر  امَعْصر  وُٓىاشِن  ٌَّ « ُٓسآرون»أًُه 

 ُوِضعت مٍ  ودل: فْ غٔر وا

 ْز، افشػاؾقة، من خالل، ََتَعَّن، كاهقك....ظَ 

وؿ  د ظاجل  ُت يف ـت  ا  )كح  و إهؼ  ان افؽتاب  ة افعؾؿق  ة بافؾغ  ة افعربق  ة( افؽؾ  ات 

 ادصـورة وؽَرها، باشتثـام إوػ افتي أبدث ظـفا أن.

ظب  اراٍت ـث  رًة اش  تُعؿل يف  ،مع  ا ةم مط  افعتي فؽتاب  اٍت * ص  ادؾُت يف أثـ  ا

( اشتعآً مؼبوًٓ ظذ احلؼقؼة، أو ظذ ادجاز، كحو:  بعضفا )َظْزَ

                                                           

ا باإل (3) ض اؾة، ظابًرا: حال صاحبفا افـفر: و )ظز فـدن( حال أيًض ا، إذ ؿ د ه لا احل ال بؾػ ظ ادع رَّ

 وحَدْك كحو: اجتفْد 
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... ها هي ؾركسا، مـ ارة افع اَ  افثؼاؾق ة، ه سكَّح أم ام اإلظص ار افثؼ ايف اف صي  -1

 َظْزَ إضؾيس.هيبُّ ظؾقفا 

كِْص ِف افش ػاؾة  َظ ْز اد ر ةيغادُر اجلفاَز جزٌم صغر من هصه افػوهوكات ... و -2

 ظذ هقئة صعاع فقزري.

 َظ ْز م ادةهصا ادػعول هو هػاظٌل ب غ موج ة ض وئقة وأخ رى ص وهقة َت ّران  -3

 بعقـفا، يمدي إػ حرا أو هعديل ادوجة افضوئقة.

 -ور افعؾؿ ي  ة من افتط مثر َظْزَ رحؾةٍ   – حّؼق احلاشوب خالل كصف ؿرن -4

ـَتُْه من.. –افتِّؼايّن افصي   يسبق فه مثقل   درجًة ظافقًة من افـضج َمؽَّ

بَؿع اٍن جدي دة،  –َظْزَ اف زمن  –... وؿد جرى اشتعال هصه افؽؾؿة )هرمجة(  -5

 ؾلصبحْت هعـي َمن يؽتب شرة صخٍص أو أصخاٍص...

ؾقف ا ـؾؿ ة )ظ ز( يف ؽ ر اّؾف ا ظباراٍت ـث رًة، ج امت  * وفؽن صادؾُت أيًضا 

افصحقح  ؾلوردُت بعضفا هـا، ووض عُت ب غ ؿوش غ، بع د ـؾؿ ة ظ ز، ب ديؾفا اجلق د 

 افصي ـان يـبغي اشتعافه:

   معطقاهتا.ْس يؿؽن احلػاظ ظذ أـثر من كسخة واحدة َظْزَ )ب ( إظادة كَ  -1

 ... وذفك ظز )ب ( َأْخِص متوشط مجقع افؼقم. -2

 ج افتدخالت ظز )ب ( إضاؾة شبب مبارش إػ متغر اإلكصار....هعافَ  -3

 ... ؾقُؽثّف افشاظُر مشفد افؼوة ظز )بلن يؼول( افشعر. -4

 ... ظز )بسبب( افشقخوخة... -5

 )ؾقُحاول( افشاظُر َرْشَم... ظز ااوفةيتصل افشعر بافوطقػة  -6
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 افوشائط ادتعددة...... افتـسقق بغ اإلظالم وآهصآت ظز )باشتعال(  -7

 ع اهلوام افبارد يف ادبـى ظز )ب ( جمؿوظة من ادراوح.يوزَّ  -8

 ُهـؼل افبقاكات ظز )ب  / بطريق( افروابط افالشؾؽقة. -9

إن ظ  دد ؽ  ر ادؾتحؼ  غ ؾعؾقد  ا باددرش  ة ظ  ز )بس  بب( ظ  دم افتس  جقل ؾقف  ا  -12

 يساوي...

 ّي.... ؾاهصل به ظز )ب ( اهلاهف اخلََؾوِ  -11

 حيؼق افشاظر ضؿوحه ظز )بػضل( هصا آكتام  -12

 ... وظز )من خالل( اجلدل افدائم هتجذ اشتجابة افشاظر. -13

 ... وظز )ب ( افعصبقة يؾتحم افشاظر اجلاهع... -14

... فؾتخػقف م ن اخلط ر ظ ز )ب  ( مراؿب ة هغ رات هرـق ز بع ة افعـ ا   -15

 افؽقؿقائقة يف ادقاه اجلوؾقة.

... ذفك افزخم ادعريف اف صي امت د ُص ُعًدا ظ ز )ظ ذ أجـح ة( افػتوح ات  -16

 اإلشالمقة.

 ظز )ب ( موجاٍت َجقْبقَّة. يـتؼل افضجقج وآهتزاز -17

 هتجرع افصاُت إ  ظز )كتقجة( اإلحساس بادصر اجلاظي. -18

 ... وذفك ظز )ب ( افتعاون مع وزارة افسبقة  -19

ل افش -22 عر َبؿَّ  اظُر ادسموفقة ظز )من ضريق( افؽؾؿة، افشِّ

ختػقف افض غط افس ؽاين اف داخع ظ ز )وذف ك ب  ( دظ م افقاب اكقغ إلجي اد  -21

 ؾرص ظؿٍل هلم يف اخلارج.
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( افؼ  واكغ  -22 كالح  ظ َهع  ارمَل ادارش  ات م  ع اخلط  اب ظ  ز )وذف  ك بَِس  نِّ

 افدـتاهورية. آشتثـائقة وادارشات افتي هستعر وشائَؾفا من افـظم

... اظتالل صحة ظؼات أٓا م ن افقاب اكقغ ظ ز )يف( أجق اٍل متعاؿب ة  -23

 (.1945كظرًا فؾتخؾف افتؽـوفوجي  كصاك )شـة 

... افتلهقل افسبوي فؾؿدرش غ ظ ز )بآش تػادة م ن / بواش طة( افتعؾ قم  -24

 افشبؽي بافتعاون مع اجلامعة آؾساضقة.  
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ْوء ْوءُ والسُّ  (*)السَّ

 

 جاء يف معاجؿ اـؾغة:

َؼف ما َيِشْقـُف وُيَؼبُِّحُف ؽفق َسقِّئ، » -
 ساَء ؽِْعُؾ ؽالٍن َيُسْقُء َسْقًءا وَسقاًء: ََلِ

 وهل سقئة.

 ساَء ؽالٌن صـقًعا: أي َؾُبح صـقُعف صـقًعا. -

.ساء به ظنًّاوتؼقل:   : مل ُُيِْسـ ؽقف ضـَّف وارتاب ؽقف وشؽَّ

وَسقاًء و...: َؽَعؾ بف ما َيؽره، وهق  َسْوًءا وُسْوًءا وَمَساءةً ساَء ؽالًكا َيُسْقُءُه  -

ُه.  كؼقض ََسَّ

ْقُء )باـػتح( هق  -  مـ ساَءُه )أي ؽِْعُؾ ما ُيؽَره(. املصدراـسَّ

قء )باـضؿ( هق  - ْقء االسمواـسُّ ، وهق ؿؾُّ ما يغؿُّ اإلكساَن وؿؾُّ ما َيْؼُبُح. واـسُّ

 .ه. ا«امٌع ـمؽاتاسٌؿ ج

  ْقء( يف اـؼرآن اـؽريؿ تسع مرات ؿان ؽقفا مجقًعا وؾد ورد ادصدر )اـسَّ

ه : هذا رجٌؾ ؾبقح، سقِّئ.مضاًفا إليه ما ُيراد َذمُّ
ٍ
 ، ؿام يؼال: هذا رُجُؾ َسْقء

  .]82 مريؿ: [ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ چ  چژ ؾال تعاغ: 

 .]82 اـتقبة:[ ژڭ  ۇ  ۇ   ڭۓ  ڭ  ڭژ 

قء: أي اهلزيؿة واـبالء واـعذاب.  دائرة اـسَّ

                                                           

 .4، الجزء 78هشرت في مجلة المجمع، المجلد ( *)
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 .]47كبقاء: األ [ ژڦ    ڦ       ڦ  ڦ   ڄژ 

 .]74اـػرؾان: [  ژڱ  ڱ   ڱ  ں         ں    ڻ  ڻ  ڻژ 

ررقء: مطررر اإلؽسرراد واإلهررال ، وادؼصررقد هـررا َرْمررُل اـؼريررة باَلجررارة  مطررر اـسَّ

 إلهال  أهؾفا.

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ 

 .]6اـػتح:  [ژں

ْوءؿام يؼال  رُجُل َسْوءيؼال  - )باألـػ واـالم( أي رجؾ األطامل  رُجُل السَّ

قء اسٌؿ وال يقالاـشائـة اـؼبقحة.  قء )باـضؿ( وطّؾؾف ابـ بّري بلن اـسُّ : رُجُؾ اـسُّ

ِّ وُسقء اَلال، وإكام جتقز اإلضاؽة إغ ادصدر اـذي هق ؽِْعؾف، ؿام يؼال: رُجُؾ  ـؾُّضُّ

 ْ ان، ؽؾفذا جاز أن يؼال رُجُؾ اـُّضَّ اب َصعَّ ، ؽقؼقم ذـؽ مؼام ؾقـؽ: ََّرَّ ـِ ِب واـطْع

قء )باـػتح  ْقء واـسُّ قء. ويؼال: ٓ خر يف ؾقل اـسَّ قء ومل جيز أن يؼال رجؾ اـسُّ اـسَّ

واـضؿ(. ؽنذا ؽتحت ؽؿعـاه: ٓ خر يف ؾقٍل ؾبقح، وإذا ضَؿْؿَت ؽؿعـاه: ٓ خر يف 

 أي ؾقًٓ ؾبقًحا(.أن تؼقل ُسْقًءا )

  ْقء وهق ؿام ذؿركا ؿؾُّ ما يغّؿ اإلكسان، وؿّؾ ما َيْؼُبُح، وهق اسؿ  –أما اـسُّ

 ؽؼد ورد هذا آسؿ يف اـؼرآن اـؽريؿ أربًعا وأربعع مرة ؿان ؽقفا: -جامٌع ـمؽات 

 )وـذا جاء كؽرة(، كحق: مضاًفا -1

 .]78 اـبؼرة:[ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ 

 ذاب: شديُده أو استؿراره )معجؿ أـػاظ اـؼرآن اـؽريؿ(.ُسقُء اـع 

 .]2ؽاصر: [  ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گژ 

 ُسقُء طؿؾِِف: طؿُؾف اـسقِّئ.
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 .]98اــحؾ: [  ژچ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍژ 

 ُسْقء ما ُبػِّ بف: ادراد: ادقـقدة األكثك.

 )وـذا جاء كؽرة وجاء معرؽة(، كحق: غري ُمضاف -2

 .]147آل طؿران: [ ژٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ٱ ژ 

 .]47ألطراف: ا[ ژېئ    ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ژ 

 ، أي باـسقِّئ اـؼبقح.]168 اـبؼرة:[ ژىئ  ىئ    ىئ  ی  ژ 

 .]172اــساء: [  ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀژ 

 .]68اــؿؾ: [ ژۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ژ 

 ط:جاء يف ادعجؿ اـقسق 

 ؿبئَس. يؼال: ساء ما َيػعؾ. ويف اـتـزيؾ اـعزيز:   إنشاء الذم  ساء: ؿؾؿة تؼال يف »

 .]8ادـاؽؼقن:  [ژے    ھ  ھ  ھ  ے    ھہ  ہ  ہ  ہژ 

، أي َطِؿَؾ ُسْقًءا. ـَ  أساء ؽالٌن: أتك بسقِّئ؛ كؼقض أْحَس

ه وَيِشق  ـف وَيعقُبف.أساء ؽالٌن اـعؿَؾ: أؽسده ومل ُْيِسـف، أَْلََؼ بف ما َيُّضُّ

 ويف ادََثؾ: أساء ؿاِرٌه ما طِؿؾ!

 أساء ؽالًكا وبف وـف وإـقف وطؾقف، بؿعـك واحد: ساَءُه: َؽَعَؾ بف ما َيْؽره.

 ، َـّ )باألـِػ واـالم(: مل ُُيِْسـ ؽقف َضـَُّف وارتاب ؽقف وَشؽَّ وال يؼال: أساء بف اـظَّ

 أساء بف ضـًّا. يقال:

؛ ؽؼد «جمؾة جمؿع اـؾغة اـعربقة األردين»ومما ـف صؾة بام ذؿرُت آكًػا ما جاء يف 

م/ مؼاـة صقيؾة ـؾـاؾد اـؾغقي 8446/ اـصادر يف سـة /41كػت يف طددها /
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 (،124 -171)ص «إصالح ؿتاب اَلققان»طـقاهنا: اـبارع األستاذ صبحل اـبّصام 

تؼد طذ حمؼؼ اـؽتاب، األستاذ اـؽبر طبد اكتؼد ؽقفا طذ اجلاحظ أشقاء ؿثرة، ؿام اك

 له طَّ / تصحقًػا، وَخ 79/ حتريًػا وكحق /179َؼْػَؾَتف طـ كحق /»اـسالم هارون، 

باـغؾط اـذي يف سائر األصقل مع إطراضف طـ  هِ ذِ ؿؾامت باـشؽؾ، وَأْخ  ضبطِ يف 

راضف طـ اـذي يف كسخة )ل(، وؿثرَة َأْخِذه باـغؾط اـذي يف كسخة )ل( مع إط اـصقاب

 أخرى... . واكتؼد طؾقف أيًضا أشقاءَ «اـذي يف سائر األصقل اـصقاب

حتديًدا، ما جاء يف ؿتاب  «َسْقء»ومما يتصؾ باخلطل يف اـضبط باـشؽؾ، وبؽؾؿة 

 (: 826/ 1اَلققان )

 «ـُ ؽخروج ِرْجؾ ادقـقد ؾبؾ رأسف، وذـؽ طالمة ُسْقء ت «ؽلما اـَقْت ، وُضؿَّ

 ب ؽتحفا.اـسع مـ )ُسقء( واـصقا

 ( يف ؾقل معـ 27/ 7يف مقاضع مـ اـؽتاب ؿام يف )تكرر مثل ذلك و

 بـ أوس:ا

 إذا ادجررررررد اـرؽقررررررع َتعاورْتررررررف

 

رررقء أوشرررؽ أن يضرررقعابُ    ـررراة اـسُّ

  ( 172/ 7وؿام يف ؾقل ادؼـع اـؽـدي:) 

اء اـَعَقرراء إذا ررقء ؿاـرردَّ  وصراح  اـسُّ

 

 ما ارؽضَّ يف اجلقف جيري هفـا وهـا 

 إذا رؽعررررَت ِسررررْرتفَؿُؿْفررررِر ُسرررر 
ٍ
 قء

 

ْضررررَتف َحَركررررا   رام اجلررررامح وإن َخػَّ

وتابع األستاذ اـبصام كؼده ـعدم اـتؿققز بع )ُسقء( و)َسقء(، ؽؼال إن ذـؽ ـف  

 كظائر يف ؿتٍ  ؿثرة، مـفا ما هل مراجع طاـقة ادـزـة، وهل تدل طذ َسْفق ادحؼؼ 

تِ أو طدم  بُّ ثَ  عة ؿت  شفرة، ذَؿَر أسامء ممـػقفا أو... وأورد شقاهد مـ تس فِ رَت

 وبعَّ وجف اـصقاب: -وهؿ أساتذة ؿبار  -أو حمؼؼقفا 



 ْوءسُّالسَّْوء وال
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  وإهما مَثَل  الجلليس »ورد الحديث الوبوي:  951« رياض الصالحين»ففي

وء كحام  الِمْسك وهافخ الكير لوء( «الصالح وجليس السُّ ، وُضمَّت السين من )السُّ

 والصواب فتحها.

 ( 77/ 2ويف ؿتاب اـعع :)بؾد 

 جرررى َصَؾًؼررا حتررك إذا ؾقررؾ سررايح

 

ررررردا   تدارؿرررررف أطرررررراَّ ُسرررررقء ؽبؾَّ

   قء»)مادة: خبط(: « ـسان اـعرب»ويف ، واـصقاب: «كعقذ باهلل مـ خامتة اـسُّ

قء باـػتح.  اـسَّ

  قء»: (1/816) «هنج اـبالؼة»ويف ، «وَصَدَؾة اـعالكقة ؽنهنا تدؽع مقتة اـسُّ

 واـصقاب اـػتح.

  سع.« إن طاِمًرا أكزـؽؿ مـزل ُسقء» :(14/118) «األؼاين»ويف  واـصقاب ؽتح ـا

  ،َلّسان: 124ويف ديقان حّسان بـ ثابت 

 أرى ؿثرررة ادعررروف يررقرث أهؾررف

 

َد طصرر  دِ روَسررقَّ ررقء ؼررَر ادَُسررقَّ  ُر اـسُّ

 واـصقاب ؽتح اـسع. 

  (:171/ 1) «اجلؾقس اـصاـح اـؽايف»ويف 

قء ؾد صال طفدهؿ  ؽتؾؽ وٓة اـسُّ

 

ُل    َؽحّترررررام حتَّرررررام اـعـررررراُء ادَُطرررررقَّ

 واـصقاب ؽتح اـسع. 

  صبعة بريؾ( ـؾؼطامل: 97ويف ديقان اـؼطامل( 

 ؽؾرراّم برردا حرماهنررا اـضررقػ مل يؽررـ

 

رررقء ََّربرررة ٓزِب    طرررّظ مـررراخ اـسُّ

 .واـصقاب ؽتح اـسع 
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  َلاتؿ: 887ويف ديقان حاتؿ اـطائل وأخباره 

 فقَترـؼ حقرُث  اـصردَِّ  َبغَّ ابـ طرؿِّ رتَ 

 

ـَ     طررؿِّ  ؽررنن ابرر
ِ
ررقء  ََسَّ ُُيؾِررُػ  إنْ  اـسُّ

 واـصقاب ؽتح اـسع. 
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َّ()مـحينَّالر َّاـحمالر َّ

 

 
 

أيات  ،يٌ اهًعوْم أن يفردات اهًعجى يحدودة اهعدد وهْ بوغ يئاتت اٗف 

. هذا لتٍات «اهًعتٍٔ لثٖرة وأشًتؤِت قوٖوة»اهًعتٍٔ فال حصر هّت. ٕقْل اهجتحظ: 

قوة األهفتظ ولثرة اهًعتٍٔ شببًت يٌ أشابت  إٍماتر اهجاراد ، ألن اهجاراد   ماس  

ِد اهً  ٕجًع  ددًا يٌ األهفاتظ  وآ يعاآًَ  ادعَٓ هوَّفظ اهْاحد؛ ذهك أن اهجرثََعدُّ

إلقتية اهدهٖن  وآ أن لاال  « اهفروق فٔ اهوغة»وِذا يت أدى إهٓ ٍشْء لجب  ،واحد

 يٌ اهًجرادفٌَْٖ اهًز ْيٌٖ َٕطْي  وٓ عنٍّ يٌ اهًعَٓ ف ٕشجًن  وُٖ رفٖقُ.

 :(1)«اهوغةاهفروق فٔ »قتل أبْ ِالل اهعصمري فٔ لجتبُ 

اهرحًتن  وٓ يت قتل ابٌ  بتس أرّق ياٌ اهارحٖى...، و َادٍت أن اهارحٖى »

د وًف. وإذا لتن اهع دول  وٓ  د وهُ، وأّن اهرحًتن أشد يبتهغةً ألٍُ أشد    يبتهغةٌ، هع 

 .«اهًبتهغة، فموًت لتن أشد  دوًف لتن أشد يبتهغة

اهرحٖى( يَعدول  اٌ )اهاراحى( أن )ٕعَٔ أرى أٍُ بقْهُ )اهرحٖى يبتهغةٌ هع دوهُ( 

هوًبتهغة؛ ألن يٌ أوزان يبتهغة بعض أشًتء اهفت وٌٖ )فَِعْٖن(، فمًت ٕقتل  اتهى و واٖى، 

وشتيع وشًٖع، وشتِد وشّٖد، وآهِف وأهٖف، ٕقاتل راحاى ورحاٖى، وٍاد ْه ثعاتهٓ 

 فقط.« اهَمىِّ »فتهفرق  َد اهعصمري فرق فٔ  ،فَقْل: ٕت أرحى اهراحًٌٖ ارحًَت

                                                 

(  ) 1، اجلزء 88ُنرشت يف جمؾة املجؿع، املجؾد. 

 م.1183 -هـ1443 دار اآلفاق اجلديدة، ، 5ط ، 181أبو هالل العسؽري، الػروق يف الؾغة/ ( 1) 
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 . وجتء فٔ اهًعجى اهْشٖط:«...ألن اهرحًتن ختصٌّ هلل»بٌ ختهُْٕ: قتل ا

، وٓ جيوز» أن  الرمحان: الؽثر الرمحة، وهو وصٌف مؼصوٌر عذ اهلل َعزَّ وجلَّ

 رحقم. . وعذ هذا يؿؽن أن يؼال عن إكسان إكه«يؼال لغره

ًّتموقد تعّؿق الدكتور  َ اين حّسان رمحه اهلل يف البحثث عثن الػثرني مث  معث ث

ٓشثتخرا  الػثرني يف ادعـثى،  كصوص الؼرآن الؽريم فاشتؼرى ،الرمحان والرحقم

 أْخًذا مثن شثقاني الثـل الؼثرآين. وقثد تبث  لثه أن كثلف مثن الؾػظث   صثوٌص 

. توارًدا مع بعض األلػاظ ال يتوارد معها اللػظ  اخرظ حتّدد لؽلٍّ مـفام  ماشتعامٍٓت 

ل إلقفا الدكتور ورأيت من ادػقد أن أعراض الـتائج  ًّتمالتي توصَّ  حّسان كام أوردها ث

 .(2)«البقان يف روائع الؼرآن»يف كتامه 

 ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےچ :ُُيشى مـه ومن عذامه، ولقس الرحقم كثذلكالرمحان  -1

 [.11]يس:  چ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮴﮵ 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ  ٓ َيِرُد اخلَْؾق مع الرحقم:ووالرمحان خالق الؽون،  -2

 [.3]ادؾك:  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ

 واإلكسان يعوذ مالرمحان وٓ يؼول أعوذ مالرحقم:  -3

 .[18]مريم:  چک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچ  

 يؽون لؾرمحان:  إكَّاموالـَّْذر  -4

 [.26]مريم:  چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ 

                                                 

 ثانيــة، ، مـشــورات ملــاك الؽرــب، اللبعــة ال1/214البيــان يف روا ــع الؼــر ن   الــدورور مــام ،ســان،( 2)

 م. 2444 -هـ 1424سـة 
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 والشقطان يعيص الرمحان الذي جتب ضاعته وُُيشى عذامه: -5

 [.44]مريم:  چ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک کچ  

 [.69]مريم:  چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچوكذلك: 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈچل ذلك يف الرحقم: ثؼَ ن ُيسجد له، ومل يُ اوالرمح -6

 .[66]الػرقان: چگ  گ گ ک ک ک ک

 ڭ ڭ ڭ ۓچ وُيـسب الِعباد إىل الرمحان ومل ُيـسبوا إىل الرحقم:  -7

 .[63]الػرقان:  چٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 .[93]مريم:  چېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئچوكذلك: 

 .[19]الزخرف:   چ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےچوأيًضا: 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅچوالرمحان ُيؿيل لعبثاده ويؿثّد  ثم يف الضثللة إن :ثؾوا:  -8

 .[75]مريم:  چ ىى ې ې ې

  چھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچوالعفثثد ُيتّخثثذ عـثثد الرمحثثان:  -9

 .[87]مريم: 

 [.78]مريم:  چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀچ وكذلك: 

 چڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ يوم الؼقامة إكثام يؽثون إىل الرمحثان: واحلرَش  -16

 .[85]مريم: 

 .[5]ضه:  چ ڑ ژ ژ ڈچ ن يستوي عذ العرش: اوالرمح -11

 چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ : والرمومقة لؾرمحان ومل تـسب إىل الرحقم -12

 .[96]ضه: 
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 ن:اوختشع إصوات يوم الؼقامة لؾرمح -13

 .[168]ضه:  چ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھچ  

 وٓ صػاعة إٓ منذن الرمحان:  -14

 [.169]ضه:  چۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭچ  

 .[38الـبل: ] چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ وكذلك: 

 من الرمحان:  وٓ محاية ٕحدٍ  -15

 [.42]إكبقاء:   چۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںچ

 ب من يشاء: ن يعذ  اوالرمح -16

 [.45]مريم:  چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱچ 

 چوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ېچو ادسثتعان: والرمحان هث -17

 [.112]إكبقاء: 

 [.26]الػرقان:  چ  ک ک ڑ ڑچ ن له ادؾك: اوالرمح -18

 والرمحان يريد لؾعصاة الرّض أحقاًكا:  -19

 .[23]يس:  چ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ  

 والرمحان صاحب ادشقئة: -26

 [.26]الزخرف:   چ ائ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋچ 

   التثي يؽثون  ثا كثل  مثا  ب محة اهلومنظةمحان هو ادتصف تؼدم أن الرّ يمخذ مما

ُيـسب إلقفا يف أيات السثامؼة. ولؼثد عؾؿـثا مثن السثرة الـبويثة ومثن آشثتعامل 

الؾغوي عـد العرب أن ))ُمَسقْؾؿَة الؽذاب(( الذي كان يسقطر عذ إقؾقم القاممثة مثن 

 ن القاممة(( أي ادفقؿن عذ هذا اإلقؾقم.أقالقم َكْجد، كان ُيؾّؼب كػسه مؾؼب ))رمحا
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 فرمحته تؼسن مالتومة والرأفة وادغػرة والوّد والِزّ عذ الـحو التايل: أما ال حوم

 قال تعاىل:التوبة:  -1

 [.37]البؼرة:  چ ىب مب خب حب جبيئ ىئ مئ حئ جئ ی یچ 

 [.128]البؼرة:  چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤچ 

 [.118]التومة:  چڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹچ 

 [.166]البؼرة:  چ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈچ 

 قال تعاىل: ال أفة: -2

 [.143]البؼرة:  چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک کچ 

 [.117]التومة:  چ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئوئ وئ ەئچ 

 چٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

 [.7الـحل: ]

 [.9]احلديد:  چ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ 

 [.16]احلرش:   چٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀچ 

 قال تعاىل: املغػ ة: -3

 [.173البؼرة: ] چہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ 

 [.89آل عؿران: ] چے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ 

 [.3ادائدة: ] چگ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ 

 [.145إكعام: ] چۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ 

 [.167إعراف: ] چڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گچ 

 [.91التومة: ] چھ  ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻچ 
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 قال تعاىل:الُوّد:  -4

 .[96هود: ] چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ

5- : ّ
 قال تعاىل: الِبر

 .[28الطور: ] چ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ىچ 

كثام يف   ظالوعد بالنصا يف شقاني إمَّ  «العزيز»يف صحبة لػ   «ال حوم»لػ  ويليت  -6

 .[5الروم: ] چ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئچ قوله تعاىل: 

 .چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ وكذلك:  

 [.42-41الدخان: ] 

  [.217الشعراء: ] چ گ گ گ گچ ، كحو: لوك  طلب الت  أو يف 

  [.5يس: ] چ چ چ ڃچ ، كحو: تنزيل الكتابأو الؽلم عن 

، 68، 9عثدة مثرات )صػة العزيز الثرحقم ا يف شورة الشعراء فؼد وردت أمَّ 

رشثآت  ( يف معرض احلؽثم عثذ كتثائج191، 175، 159، 146، 122، 164

دةٍ وَ مُ  إكبقاء عؾقفم السلم، وذلك عذ صورةٍ    هي: حَّ

 .[9-8الشعراء: ] چڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑچ

ومعنظ  كظل كلظن أ  الة عذ قدرة اهلل. ؼة موجود )أية( الدَّ ة هـا متعؾ  فالعزّ 

صثتؼاني ، عثذ اصثساكفام يف آ«الرحقم»و  «الرمحان»م  لػظي  هناك ف ًقا يف املعن 

 والوصف مالرمحة.
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ْ(*)َدْكذاـقَي ْْ-دـالَقي ْ

 /مازال حيًّا احلياة مازال فالٌن يف قيد  

 /الزال حيًّا! احلياة ال: ال زال فالٌن عىل قيد  

 

: فٌقال: ناااال  نااًلال   المضارعو الماضيْعلى الفعلٌو النافيةتدخل )نا(  أوًلا

 دًا.الجّو بار  ىحو: نااال/ ناًلال علىْاًلستمرارو اإلثبات دل بهها علىفٌ  

  ىحو: الًلال الجو بااردًا  والتادخل علاى (1)وتدخل )ال( اليافٌة على الهضارع 

  فال ًقال: )ال جاء فالن( بل )نا جاء فالن(  وال ًقاال إلفادةْالنفيالهاضي 

 اال الجو باردًا( بل )ال ًلال الجو باردًا(!)ال

  ،[13  ؼقاموة]ال  چڌ ڌ ڍ ڍچ ، كحوو لتكرار النفي ولؽن تستعؿل )ٓ( مع ادايض 

 ٓ قودر  ا؛:  :اهلل!! كحو  ٓ شوؿ  ٓ النف ّر( و)باخلر أو بالش الدعاءأو لتػقد 

 ٓ أ اك ا؛ مؽروًها: ٓ ظدمُتك، ٓ زال بقتك ظامًرا: ٓ ُفضر ُفْوَك.

تدخل  واظؾم أن )ٓ( هذه التي لؾدظاء، جيووز أن ))قال ادالؼي يف ) صف ادباين(  

 .(( ...وٓ َ ِِحَهُ  ، فوقال: ال غفر اهلل لزيخ  االستقبالن معناه إذ ذاك ، ويكواملايضعىل 

 يـسب إىل اإلمام الشافعي قوله يف الوظد 

 يووا واظووًدا الوظوود لووقس ُيـجووزه

 

 مُّ ناااا وعااادااتااااً   و الاهااااأفٍّ ل   

 ُأفٍّ دووووون ٓ يوووووزال صووووواحبه 

 

 يف تعووووٍب موووون ظذابووووه أبوووودا 

 َأُكووولو ضووووِل الزمووواِن أكوووت إ ا 

 

 توووك يف حاجوووة تؼوووول  ووودا جئ 

 ٓ َجَعوووووووَل ا؛ و إلقوووووووك وٓ 

 

 ظـوودك مووا ِظشووُت حاجووًة أبوودا 

                                                  

()  1، اجلزء 88ُكرشت يف جمؾة ادجؿع، ادجؾد. 

 غـي.يف ادُ  كه إ ا ُكػي بام، ختؾرص ظـد اجلؿفو  لؾحال، كامأ( الػرق بني كػي ادضا ع بو )ٓ( وكػقه بو )ما(، 1)
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 جاء يف معاجم الؾغة )ق ي د(  ثانًيا:

 (2)تؼققًدا  َجَعَل الَؼْقَد يف ِ ْجؾِِه.َققرَدُه   ِيّداَققاده َيِؼْقُدُه  -3

 فُقؿسؽفا. وغريها  َحبٌل وكحوه جُيعل يف ِ جل الدابة الَقِيُد -2

 يشء كان.الؽْبل  الؼقد من أي  -1

يؼال لؾػرس اجلوواد  ققوُد إوابود  أي  يوع الَعوْدِو، فُقودِ ك الوحووش  -4

اَد كام يؿـعفا الؼ  ُد، فُتصاد!قويؿـعفا الرشر

  الؼقس ؤقال امر: 

ددددا نا   ك   وقدددخ دغ دددخري والودددنا ه وا

 

 َقو دددددخ  ا وابدددددخ   
ي  ن َجدددددر   هوكددددد  بما

 الَعْدِو[]ادـجرد  الػرس الرسيع  

   َ لوٌل ُمـؼاد!ْدقِييؼال  فرٌس  -5

 فالؼقد إ ن مصدٌ ، واشم  ات، وصػة.

 َ ْشًػا وَ َشػاًكا  مشى فقه  ويًدا. يؼال  َ َشَف يف الؼقدِ  -6

 :واسُتعمل القيد عىل املجاز

ع ) -3  ( ه342جاء يف إدب الؽبر وإدب الصغر، ٓبن ادؼػر

 وَمْرُجوو  فالسعقُد الػالُج، وادرجوو َمون   َخَْصوْم، از اخلَر َ ُجالن  شعقدٌ ح)) 

 ققد احلقاة! عىل  يؼل  . ((!مادام يف قيد احلياةوالػالُج الصالُ  

 َمن   َخَْصم    يؽن صديد اخلصومة.  والظافر. ،(لسان العربالػالُج  الػائز )

                                                 

ق الؽالم، ( إن طاهرة ))قؾب الؽالم ظن وجفه(( و دت يف كالم العرب، وهي مػفومة من شقا2)

 وُيرضب هلا ادَثُل  أدخؾُت اخلاتَم يف إصبعي. 

 ومن الواض  أن ادؼصود هو إدخاُل اإلصبع يف اخلاتم، وَجْعُل الِرْجل يف الؼقد.

ؿع قوهلم  )َخَرَق الثوُب ادسامَ ( بـصب ادسام : ُش وهذه الساكقب الثابتة ادسؿوظة ٓ يؼاس ظؾقفا، فؼد 

 اًل  خرق الؼامُش اإلبرَة!(.ولؽن ٓ جيوز أن كؼول مث

    [.11  ]شبلچ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ : ويف التـزيل العزيز
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 ( ه 449وقال أبو العالء ادعّري ) -2

ًفددددددددا اةيف َقيددددددددد احليددددددددَدراين  كلَّ  ما

 

 ي حتَ هدددددا ودا ددددداب ا دَثقائدددددَ  دم ددددد 

 ( ه467دمقة الؼرص وظرصة أهل العرص لؾباخرزي ) وجاء يف -1 

 ...يف َقيِد احلياة... وهو بعُد 

 (  ه683وجاء يف َوَفقات إظقان وأكباء أهل الزمان ٓبن خؾؽان ) -4

 .َقيد احلياة... واشتوصاه خًرا يف كػسه ما دام يف 

 ( ه745يف البحر ادحقط ٕيب حّقان الـحوي ) وجاء -5

 ٓ يؼطع أكه صائٌر إىل اجلـّة... يف َقيد احلياة... ٕكه ما دام ادرء 

 ( ه808وجاء يف حقاة احلقوان الؽزى لؾدمري ) -6

 .ُدمنا يف قيد احلياة... فلمر له الرصقد بللػي ديـا ، وقال  هي لك ِمـّا ما 

الد   الؽامـة يف أظقان ادئة الثامـة”وجاء يف  -7
“
 ( ه852ٓبن َحَجر العسؼالين ) 

 ...يف َقيد احلياة... وكاكت والدته إ   اك 

 ( ه 874ٓبن تغري بردي ) “الـجوم الزاهرة يف مؾوك مرص والؼاهرة”وجاء يف  -8

 ...يف َقيد احلياة... وهي إىل أن 

 ( ه3333لؾُؿِحّبي ) “اكةكػحة الرحياكة و صحة ضالء احل”وجاء يف  -9

 قساًم بوجِفِك وهو صوؿٌس أققوْت 

 

ضوواِب ادُْسووؽِرِ    وبووام بِِػْقووِك ِمووَن الرو

 يف ُٓحْؾُت ظن ُمرر اهلووى موا دموُت  

 

 رِ وولووو ُبِعثووُت دَِْحَشوو َقيييِد احلييياة 

 وقال ابن مطروح  -30 

 ٓ أ ظوووووي ٓ أكتفووووي ٓ أكثـووووي

 

 َذىَقْفووِذ فقووه َموون َهووظوون ُحبرووِه َفؾْ  

وووُؾوو بخووواضريموووا واللِه   َخَطَر السو

 

 مادموووُت يف َققوووِد احلقووواة وٓ إ ا! 

  .]!  ]أي وٓ إ ا ُمتو
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 أو دت العبوا ة  -و رهوا كثور –كالحظ أن مجقع الؽتب الساثقة ادوذكو ة 

 )يف َقْقِد احلقاة(، و  َيِرد فقفا العبا ة الشائعة )ظذ ققد احلقاة(.

 ظن هذا ادعـى ففو أما التعبر الؼرآيّن 

 .[31مريم: ] چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳچ 

 : ةـشيَاحَ 

  بـصوب قييَد البعي بعُضفم  أٓ يص  أن يؼال  الؽتاُب الػالين هو  ءلقد يتسا 

! سيعع ّ )ققَد( ظذ َكْزِع اخلافض )يف(. واجلواب ظـد مجفو  الـحاة هو أن كزع اخلوافض 

 (.1/396)جامع الد وس العربقة، 

 عامل )َقْقَد( ُمضافًة ومـصوبة  فقؼولون ومن الشائع اشت

 الد اشة. َد َقيْ هذه ادؼسحات هي أن  -3

 التـػقذ. قيَد ُوضعت هذه التعؾقامت  -2

 التصـقع. قيَد هذه الِؼطع ادصؿؿة حديًثا هي أن  -1

 الؽتامن. قيَد بؼي آتػاق ادذكو   -4

 والوجه أن يؼال 

 الد اشة. أو  هذه ادؼسحات ُتد س أن.هذه ادؼسحات هي أن يف مرحؾة  -3

 ُوضعت هذه التعؾقامت َموضَع التـػقذ. -2

 هذه الِؼطع ... ... هي أن يف مرحؾِة التصـقع. -1

 بؼي آتػاق ادذكو  َضير الؽتامن/ يف َضير الؽتامن. -4

، خالَل، ثِـَْي، أثـاَء، ِضْؿَن، َوْفق، َد ْ   [ ...َج، َحَسَب ]ُشؿع َكْزُع اخلافض قبل  َضير
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امىصادر امصٌاعٔث
)*(
 

 وتعرٓفات دكٔلث مثالثٔي وٌُا

 

ا٥١هػر » ٜ٘ؽة ٬ٌٯ٢ث ٦ْ (1)٘ٮ ٞخاةٮ ا١هادر ٦ْ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ

، «٢ٰٞيات ا٢ٓ١ي٬م»٥٢ٓ٢١ٰي٦ٰ ا١ٓيا٦ٰ٢٤ ٘يٮ  -٘ٮ ا٥١ٜام األول -٬٤س٫ث« ا١ه٨اْٮ

٘يٮ ١ٖيث  ة٨َُّٰج ٫ٰ٘ا ا١طاسث إ١٭ ٪ؼا ا٥١هػر، وأوردت ْػداً ٦٤ ا٥١هادر ا١لياعٓث

 ا٬٢ٓ١م وٰٕؽ٪ا.

َٓػُّ ٪ؼا ا٥١ٜال ح٢٥ٟث ١خ٢ٝ ا١ٜٙؽة، ح٨او١يج ٰ٘ي٩ ةاعخهيار حيارٯظ  وٯ٦ٟ٥ أن ٯُ

  –٪ييؼه ا١هييٰٖث يا١خييٮ كييال اـييخ٥ٓا٫١ا ٘ييٮ أٯا٨٤ييا ٢ْيي٭ ٧ٍييا  واـييّ حشيياوز 

 ٤هيػراً، ١رالذي٦ٰ دٰٜٛيث حٓؽٯٙات ٩ٰ٘ أوردت ذ٣ ،[٫١ا ا٥١ٜؽَّر ا١طػ - ا١لٮء ةٓو

ا١خٮ أنػر٪ا ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةا١ٜا٪ؽة، « ظ واألـا١ٰباأل١ٙا»٦٤ ٞخب  جىعتُُا

 ووي وراجع أخرى.

نٰٖث اـ٥ٰث ٤ؤ٧رث حُه٨ّ ٦٤ ٤هيػر أني٢ٮ أو ٤ي٦ ١ٙيَ «ا٥١هػر ا١ه٨اْٮ»

، )حف٥٭ حاء ا٠ٜ٨١( وٛػ ٛؽر ٤ش٥يّ ا٢١ٖيث ُٓنحق ةٍ ٓاءٌ وشددة وتاء ورةِغثآعؽ ةأن 

ِْغ َذه امصٔغثا١ٓؽةٰث ةا١ٜا٪ؽة  أمفاظ ضاسث ا٬٢ٓ١م وا١ه٨اْات إ١٭  ١َفػِّ  كٔاِسٔث َص

 جدٓدة تعتّر عي وَعاٍن جدٓدة.

امغػر  و٘ٮ دراـث ٢١لٰظ أض٥ػ اإلـ٨ٟػري ْي٬ ٤ش٥ّ ا١ٜا٪ؽة، أوىص أن 

ال ٯٓتّؽ ٩٨ْ ا٢١َٙ ا١يؼي ُني٨ِٓج  وي ةٌاء صٔغث جدٓدة َِ امدالمث عنّ وعًٌّ إطافْ،

                                                 

()  4، اجلزء 88ُكرشت يف جمؾة املجؿع، املجؾد. 

 .2015، الثالثة، الطبعة «كحو إتؼان الؽتابة العؾؿقة بالؾغة العربقة» د.مؽي احلسـي، (1)
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ش٢يث ٤ش٥يّ ا١ٜيا٪ؽة ٩٨٤ ٪ؼه ا١هٰٖث. وٛػ ٧ُلؽت دراـث ا١ليٰظ اإلـي٨ٟػري ٘يٮ ٤

ا١هييٙث  -كييٟالً  -م. و٪ييؼه ا١هييٰٖث ح٥اذيي1934٠( ا١هييادرة ـيي٨ث1/211-215)

 ا٨٥١ف٬ةث ا٥١ؤ٧رث، و٦ٟ١ حغخ٢ٗ ٫٨ْا ٦٤ ضٰد ا١ػال١ث.

١يي)ز٧ث( صػفثً ٞا٧ج ٥٢ٞيث ٰٛاـيٰث « كٔاسٔثة٨ُٮ ٪ؼا ا١ش٥ّ ٢ْ٭ ِز٧ٍَث »٘إذا ٠ٰٛ:

 ٨٤ف٬ةثً إ١٭ ا١ٰٜاس.

ييا  –أ٤ييا إذا ٰٛيي٠  ًٙ  ، «نيي٬ه ٪ييؼه ا١هييٰٖث كٔاسػػٔثَ ٛييؽر ا٥١ش٥ييّ » -٥ٞييا ٤َييؽَّ آ٧

٘إن ٥٢ٞث ٰٛاـٰث ٪٨ا ح٨ٓٮ أن ا١ه٬ه ٰٛاـّٮ،أي ١ٝ أن حه٨ّ ١ِٙاً ٰٕؽ ٬ٜ٨٤ل ٦٤ ٞيالم 

ا١ٓؽب ٢ْ٭ ٤رال ١َٙ ٬ٜ٨٤ل ٣٫٨ْ، أي ٰٛاـاً ٩ٰ٢ْ. ٘ٙٮ ا٢١ٖث: ٛاَس ا١لٮءَ ٢ْي٭ ٰٕيؽه 

 .دالمث عنّ وعًٌّ إطافْإال ةِجِب امٰٛاـاً: ٛػَّره ٢ْ٭ ٤را٩١. و٪ؼا ا١ه٬ه ٰٕؽ ٤َّٰٜػ 

ْٞؽه أ٩٧ ٘يٮ ضا١يث ا١هي٬ه ٤ي٦ )اـي٣ ذات( ٯٟي٬ن ا١ٙيؽ  ٘يٮ  و٦٤ ا١شػٯؽ ِذ

ا٨ٓ٥١٭ واىطاً ة٦ٰ دال١يث ا٥١هيػر ا١هي٨اْٮ، ودال١يث اـي٣ ا١يؼات. ٥٘يرالً، ٤ي٦ 

ا أن ا١يتاب ٰٕؽ ا١يتاةٰث، واإل٧فان ٰٕيؽ اإل٧فيا٧ٰث، وا١ؽأـي٥ال ٰٕيؽ  ا٬١اىص سػًّ

 غهٰث، وا٬١ضق ٰٕؽ ا٬١ضلٰث.ا١ؽأـ٥ا١ٰث، وا١لغم ٰٕؽ ا١ل

أ٤ا ٨ْػ ا١ه٬ه ٦٤ )اـ٣ ٨ٓ٤ي٭(، ٤ري٠ وسي٬د وس٬دٯيث، إكيٟال إكيٟا١ٰث... 

ٰ٘طخاج ا١خٙؽٯٚ ة٦ٰ ا١ػال١خ٦ٰ أضٰا٧اً إ١٭ ٘ي٠ ةٰان ٯأحٮ ٦٤ ـيٰا  ا١ٟيالم، إذا ١ي٣ 

 ٯ٦ٟ ا٥١هػر ا١ه٨اْٮ ٛػ ُوىّ ٩١ حٓؽٯٗ دٰٛٚ ٯ٬ىص دال١خ٩.

٨ٓي٭ واالـيخ٥ٓال، ةي٦ٰ ا١هيٙث ا٨٥١في٬ةث و٥ٰ٘ا ٯ٢ٮ أ٤ر٢ثٌ حت٦ّٰ ا١ٙؽ  ٘يٮ ا٥١

 ا٥١ؤ٧رث وا٥١هػر ا١ه٨اْٮ.

 أ٥ْال ٘الٍن ا٨٥١ل٬رة ٘ٮ س٥ّٰ ٤ا ٧لؽ. وٌُجٔثُ حخش٢٭  -1

  و١ٰفج ْل٬اعٰث. وٌُجٔثٌ أ٥ْال ٘الن ا٨٥١ل٬رة ٫٢ٞا أ٥ْاٌل 



 09 املصادر الصناعية

 ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث أََٛؽَّ ة٫ا ا١ٓؽب وا٥١فخلؽ٬ٛن. عتلرٓثَ إن  -2

  عتلرٓث٬رٌث عٍثً ٦٤ ح٢ٝ ا٢١١غؽوج ٛػَّم ٘الٌن. 

 ٪ؼه ا١ش٥اْث ٘ٮ ـ٬٢ك أ٘ؽاد٪ا. ُصِفَّٔثُ حخش٢٭  -3

  صِفٔثـ٬٢ك ٘الٍن ٯ٣ِ٨َُّ ٢ْ٭ ٧ؾٍْث. 

َىِجَّٔتُػاإن ا٥١شازر ا١ؽ٪ٰتث ا١خٮ ٛا٤ج ة٫يا ح٢يٝ ا٥١ش٬٥ْيث ٘ييطْج  -4 ََ 

 ووضلَّٰخ٫ا.

  َىجٔثٌتٰٓث ح٢ٝ ا٥١غ٬٢ٛات ا١تلؽٯث ٪ٮ ٌتٰٓث. 

 وصػػن ( ٪٬ أٛػم ٦٤ اـخ٠٥ٓ 1932-1856إن ا١لٰظ أض٥ػ ا١ط٥الوي )

يْؽف»أو أّو٣٫١، وذ١ٝ ٘ٮ ٞخاةي٩ « ا٥١هػر ا١ه٨اْٮ» يْؽف ٘يٮ ٘ي٦ّ ا١هَّ َٓ  «. كيؼا ا١

 .(2)٪ؼا ٤اذٞؽه د.٤ط٥ػ ْتػ ا٬١٪اب كطاح٩

٩ِٓ،« ا٥١هػر ا١ه٨اْٮ» وصػن و٦ٟ١ إذا أ٦ٟ٤ ا٬ٜ١ل ةأن   ضيػٯٌد ٘يٮ َوْىي

 اذؽة، ود١ٰي٠ ِٛيَػ٫٤ِا ورود٪يا ٘إن نٰٖخ٩ ال ٯ٨ٍتٚ ٫ٰ٢ْا ٪ؼا ا٬ٜ١ل: ٫٘ٮ ٛػٯ٥يث ٤خ٨ي

٘ييٮ ا١لييٓؽ ا١شييا٪٢ٮ، و٘ييٮ ا١ٜييؽآن ا١ٟييؽٯ٣: 

َ ْ ْولْا َ َْتَبَبََّٱ َبَبَتَبَبََّْنا ْلا
ْا   ْ ِل ِلَّْ ِل  واىلَبه

٥ٞا ٯ٬ٜل د. كيطاح٩  -. وأول ٦٤ ٧اٛق نٰٖث ا٥١هػر ا١ه٨اْٮ ٪٬[33ياألضؾاب: 

اء )ت - ؽَّ َٙ  #(.207ا١

٥هيػر ا١هي٨اْٮ ْػٯيػة، أن أة٨ٰيث ا١ (3)وذٞؽ ا١ػٞخ٬ر ٤ط٬٥د ٥٫٘ٮ ضشازي

 وأ٫٧ا حخ٬ٟن ٦٤ ٨ْانؽ ٤غخ٢ٙث، ٧ط٬:

                                                 

/، دال غريا  لؾطباعاة 53د. حمؿد عبد الوهاا  حاحاته، املرادل الراـاعي يف العربقاة / (2)

 !1993والـرش والتوزيع، الؼاهرة صدل بعد سـة 

الػجالاة،  ، مؽتباة غريا ،58د. حمؿود ففؿي حجازي، األسس الؾغوية لعؾم املراطؾ// (3)

 .1993الؼاهرة، 
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 اكخؽاٰٞث  اكخؽاك إكػاعٔث،  إكػاع وصدر أصنْ + ّٓث: -

 ٘ؽدٯث  ٘ؽد ٨ْهؽٯّث،  ٨ْهؽ اـ٣ سا٤ػ + ٯّث: -

 نٙؽاوٯث  نٙؽاء ُضّؽٯث،  ُضؽّ  نٙث + ٯّث: -

 ساذةٰث  ساذب ٛاة٢ٰث،  ٛاة٠ اـ٣ ٘ا٠ْ + ٯّث: -

 ٤ٜت١٬ٰث  ٤ٜت٬ل ٤فؤو١ٰث،  ٤فؤول ٬ٓٙل + ٯّث:اـ٣ ٤ -

 س٬٫٥رٯث  س٬٫٥ر ٤٬ٰٛث،  ٬ٛم اـ٣ س٥ّ + ٯّث: -

    رأـ٥ا١ٰث  رأـ٥ال ٥٢ٞث ٤ؽٞتث + ٯّث: -

 دٯ٨ا٤ٰٰٟث.  دٯ٨ا٤ٰٝ ٨ٖ٤اٌٰفٰث،  ٨ٖ٤اٌٰؿ ٥٢ٞث دع٢ٰث + ٯّث: -

ّٙاف ضّفاـّٰث،  َضّفاس نٰٖث ٤تا١ٖث + ٯّث: - َّٙاٰ٘ث.  ك  ك

١ج ٦ْ أـي٥اء  وٯ٦ٟ٥ أن ٧يٰٗ إ١٭ ٤ا ذٞؽه د.ضشازي ٤هادَر ن٨اْٰث حط٬َّ

، ٧طي٬: مندالمث عنّ حال امىِصِؼ ؤَئتػ٨٤ٍف٬ةث أ٧ُؾ١ج ٨٤ؾ١ث ا١هٙات ا٥١لخٜث 

جػَِر حػال إ٧فا٧ّٮ، ض٬ٰا٧ّٮ، ٥ّّٞٮ، سؾعيّٮ، ٢ّٞيّٮ... ٘يإذا أرٯيػ ا١خٓتٰيؽ ة٫يا ْي٦ 

ني٨اْٮ ٧طي٬: اإل٧فيا٧ّٰث  أُضٰي٠َ ا٬١نيٗ إ١ي٭ ٤هيػر امىِصِؼ ووجّرد حلٔلتػٍ

 ا١ط٬ٰا٧ّٰث، ا٥ٟ١ّٰث، ا١شؾعّٰث، ا٢ٟ١ّٰث...

وفػػأَه وا١طٰٜٜييث أن دالالت ا٥١هييادر ا١هيي٨اْٰث ٤خ٬٨ْييث، ٫٘ييٮ حُٓتِّييؽ ْيي٦ 

 ووذاَب واتجاَات و...

  ٧ط٬: ا١خ٬ٍرٯث، «املاةنٔث مكذا»ٰ٘ؤدي ا٥١هػر ا١ه٨اْٮ أضٰا٧اً ٨ٓ٤٭ ،

 اال١خهاٰٛث،...

  ٧ط٬: ٤ُخاضٰث ا١لٮء: ٧٬ٞي٩ اتصافٍ ةكًٍِ كذاووٯٓتِّؽ ٦ْ ضا١ث ا١لٮء ،

٤خاًضا، ٬٤ذ٬ٰٛث ا١لٮء: ٩٧٬ٞ ٬٤ذ٬ٛياً ةي٩، ٤ٜت١٬ٰيث )ا٥١هي٢ٍص ٤يرالً(: 

 ٩٧٬ٞ ٤ٜت٬الً!
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  أو ا١ر٬اةيج )ا٥١ٜيادٯؽ ا٥٥١ٰيؾة(  اسىاً متعض امفػروع امعنىٔػثوٯ٬ٟن

ا٥٢ٓ١ٰييث ٧طيي٬: ا٥١ٍٰاٰ٘ييث، ا٤٬٢ٓ٥١احٰييث، ا٥١شؽاْٰييث، االـييخٍٜاةٰث، 

 ا٨١ا٢ٰٛث، ا١خ٬ن٢ٰٰث، األ٧خؽوةٰث، ا١خأذؽٯث...ا١خطؽٯيٰث، 

ٞخيب »١ٓيػٍد ٤ي٦ ا٥١هيادر ا١هي٨اْٰث، ٤تر٬ذيث ٘يٮ  تعرٓفات دكٔلثو٥ٰ٘ا ٯ٢ٮ 

 األرةٓث ا١خٮ أنػر٪ا ٤ش٥ّ ا١ٜا٪ؽة:« األ١ٙاظ واألـا١ٰب

ا ٘ٮ ا٣٫ٙ١ )٤ٓش٣ ا٨١ٙاعؿ ا١ٟتٰؽ(. - ـً  اإلكٟال: األ٤ؽ ٯ٬سب ا١ختا

: ا٥١ٓي٢ث ا١ٟٙؽٯث ا١خٮ حطخاج إ١٭ درس ٥ْٰٚ وحأ٤ُّي٠ (4)4/580 اإلشكامٔث -1

 ٬ٌٯ٠ ١َِط٫ِّ٢ا وا١غؽوج ٫٨٤ا.

 : األَذََؽة وُضّب ا١ؼات، )و٪ٮ ٤لخٜث ٦٤ أ٧ا(.2/302 األًأًث: -2

 : ا١ٙا٢ْٰث أو ٧ِام ا٠٥ٓ١ أو إسؽاءات ا١خ٨ٰٙؼ.4/18إمٔث  -3

 إ٧شاز٪يا.: األـتٰٜث واألََضّٰٜث ٘ٮ حؽحٰب األ٬٤ر ا٬٢ٍ٥١ب 4/557األومِٓث  -4

ّٚ وأسػر[.  ي٤لخٜث ٦٤ )أَْو١٭( أي أََض

: حط٬ٯي٠ ا١ٍٜيال ا١ٓيام إ١ي٭ ا١ٍٜيال ا١غياا. و٪ييؼا 3/215امتخصٔصػٔث  -5

 ا٥١ه٢ٍص أ٧فب وأَْو١٭ ٦٤ ا١َغْهَغَهث!

 : ا٥١ٰيي٠ إ١يي٭ ا١شيي٨ؿ وإذييارة ا١ليي٬٫ات ا١ش٨فييّٰث.4/455امِجٌْسػػأًّث  -6

 ٘خُفخ٠٥ٓ ٢١ػال١ث ٢ْ٭ ا٬٫١ٯث ا٨ٌ٬١ٰث.« ا١ش٨فٰث»أ٤ا 

 : ح٥ام االـخٓػاد وا١خ٫ََُّّٰؤ ألداء ٠ٍ٥ْ ٤ا.4/379َزٓث امجا -7

: ٤ليخٜان ٤ي٦ ا١طّفياس وا١ّليٙاف 4/63و2/302 امحّساسّٔث وامشّفافّٔث -8

اً٘ا، وأساز ا٥١ش٥ّ حلػٯػ ا١ف٦ٰ وا١ٙياء  ّٙ ا أو ك ـً ا ة٨ٓ٥٭: ٬ٞن ا١لٮء ضفَّ

                                                 

 .580: أي اجلزء الرابع من )كتا  األلػاظ واألسالق (، الرػحة 4/580 (4)
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ا١َٰييث ٤ريي٠: ٞؽا٪ٰييث وْال٧ٰييث ونييالضٰث  َٓ ،٢ْيي٭ وزن َ٘ َّ٦٫َٙ وا١ٰيياء، وحغٰٙ

 .امشفافٔث ةىعٌّ امِطِح فْ امتعاولا٪ٰث... وحفخ٠٥ٓ وْخ

 : ىتاةّٰث ا١لٮء: ٬٥ٕى٩ ) ىتاةّٰث األٟ٘ار...(4/475امظتاةٔث  -9

 أو إ١ؾام. : ا١ختؽل ةأ٥ْال ا١غٰؽ ٦٤ ذات ا٨١ٙؿ دون ٘ؽض4/397امػِعٔث  -10

: ٢١ػال١ث ٢ْ٭ ا٨١ؾْيث إ١ي٭ إ٪٥يال ا٬ٜ١اْيػ ا٥١خٓار٘يث، 4/247امعشِائٔث  -11

 داء ٢ْ٭ ٰٕؽ ٪ػى أو ةهٰؽة.وا١خغتًُّ ٘ٮ األ

َّٔث  -12 َِ ٩ْ٨ُٞ ا١لٮء وضٰٜٜخ٩ )٤لخٜث ٦٤ ٤ا ٪٬(.4/509امىا  : 

: ح٨ٓٮ احهاف كغم ةأ٩٧ ٤ٜؽَّب ٦٤ نياضب ٧ٙي٬ذ، 3/211امىحسِةّٔث  -13

 و٤ٓػودٌ ى٦٥ أ٧هاره.

 : ضا١ث ٬ٞن اإل٧فان ٤َِػٯ٨اً.2/90امىدًِٓٔث  -14

 : ح٨ٓٮ االكخ٫ار وا٬٫ِ١ر ا٬١اـّ.4/421امٌُُّجِؤث  -15

 : ح٨ٓٮ: ا٨١فتث إ١٭ ا١ه٬ٙة ا٥١غخارة ا٥١ٙي٢ث ٢ْ٭ ٰٕؽ٪ا.4/510ْختَِٓث امٌُّ  -16

: ح٨ٓٮ: ٤طاو١ث ا١خ٬ّن٠ إ١٭ حطٰٜٚ األ٪يػاف وا٥١يبرب 4/516امِصِمٔث  -17

٣َِٰٜ وا٥ُ١ر٠ُ األعالٰٛث. ٍٚ ٞان، و٬١ ٢ْ٭ ضفاب ا١  ا١لغهٰث ةأّي ٌؽٯ

  وٯ٦ٟ٥ أن ٧يٰٗ إ١٭ ٤ا ـتٚ ْػدًا ٤ي٦ ا٥١هيادر ا١هي٨اْٰث ٥ٞيا

 ا١ؼي أنػره ٤ش٥ّ ا١ٜا٪ؽة. «امىعجه امِسٔع»حٓؽٯ٫ٙا ٘ٮ ورد 

 اإلةاضث )٨ْػ األن٦ٰٰ١٬(: ض٣ٌٟ ٯٜخيٮ ا١خغٰٰؽ ة٦ٰ ا٠ٓٙ١ وا١خَّْؽك. -

 ا١خط٠٢ ٦٤ ٬ٰٛد ا٬ٜ١ا٦ٰ٧ واألعال . اإلةاحّٔث: -18

ٌٚ ة٦ٰ دو١خ٦ٰ )٢ْ٭ إذْيؽ ٧يؾال ة٥٫٨ٰيا(  - االحٙا  )٘ٮ ا١ٜا٬٧ن ا١ػو١ٮ(: ح٬َا٘

 خط٣ٰٟ )٤ز(.٢ْ٭ إضا١ث ا٨١ؾال ٢ْ٭ ا١

 [agreementيأ٬ٛل: االحٙا  ٤٬٥ْاً ٪٬ ٤ا ح٥ّج ا٬٥١اٜ٘ث ٩ٰ٢ْ 
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ا١ػو١ٰث: ٤ٰراٌ  ة٦ٰ دو١خ٦ٰ ٘أٞرؽ ٯخ٢ٓٚ ةيتٓو ا١ليؤون ٞا١ييؽاعب االتفاكٔث  -19

 وا٨١ٜػ وا١تؽٯػ وا١هطث وا٠٥ٓ١)٤ز(.

ُّٝ ٤ا احٙٚ ٩ٰ٢ْ:   [  conventionيأ٬ٛل: ٪ٮ إذن َن

 ا١لغم: ٠ٞ سف٣ ٩١ ارحٙال و٬٫ُر. -

نٙات ح٥ّٰؾ ا١لغم ٦٤ ٰٕؽه. ٯٜال ٘الن ذو كغهّٰث ٬ٛٯيث: ذو  صٔث:امشخ -20

 نٙات ٤خ٥ٰؾة وإرادة وٰٞان ٤فخ٠ٜ.

يوحُفخ٠٥ٓ ٥٢ٞث )ا١لغهّٰث( نٙثً ٨٤ف٬ةثً ة٨ٓ٥٭ )ا١غانيث(، ٧طي٬: ٪يؼه 

 ضاساحٮ ا١لغهٰث.[

 االكخؽاك: ٤هػر ٠ٓ٘ اكخؽك... -

٭ وـياع٠ ٤ؼ٪ب ـٰاـٮ واٛخهادي ٯ٬ٜم ٢ْ٭ ـٍٰؽة ا١ػو١ث ٢ْاالشتراكٔث: -21

 اإل٧خاج، وْػا١ث ا١خ٬زٯّ وا١خغًٍٰ ا١لا٠٤.

 ا١ل٬ٰل: ٤هػر كال ا١لٮءُ، ٫ُؽ وا٧خلؽ... -

٤ؼ٪ب ٯ٬ٜم ٢ْي٭ إكياْث ا٢٥١ٰٟيث، وأن ٯ٥ٓي٠ ا١ٙيؽد ٢ْي٭ ٛيػر  امشِٔعٔث: -22

 ٌاٛخ٩، وأن ٯأعؼ ٢ْ٭ ٛػر ضاسخ٩.

ث: -23 ٰٟث ا١غانث ٬٥١ارد ا١رؽوة )٤ز امرأسىأم ٢ْ٭ ا٢٥١ ٬م  ٛخهادي ا١ؼي ٜٯ ِام اال  (.ا٨١

اال٘خخاح: ٤هػر ا٘خخص. ا٘خخص ا٠َ٥ٓ١: ةػأه، ٧طي٬: سيؽى ا٘خخياح ا٥١يؤح٥ؽ  -

 ٘ٮ س٬ٍّ ٤خ٬حؽ.

 ا٥١ٜال ا١ؽعٰفٮ ا١ؼي حُٙخخص ة٩ نطٰٙث أو ٤ش٢ث. االفتتاحٔث: -24

٧ُُؾول ا١ٙيؽد إ١ي٭ ا١خطيؽر ٤ي٦ ـي٢ٍان ا١ش٥اْيث. وا١ٙؽدٯيث ٤يؼ٪ب  امَفردّٓث: -25

 ٭ األ٘ؽاد.ـٰاـٮ ٯٓخػُّ ةا١ٙؽد وٯَُطػُّ ٦٤ ـ٢ٍان ا١ػَّو١ث٢ْ

ُٗ أٯياً:  وأىٰ

ا٤ًا. -  ا١خٜػم: ٤هػر حٜػَّم: نار ُٛػَّ
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 ٤ؼ٪ب ـٰاـٮ واٛخهادي ٯػاّ٘ ٩٨ْ أ٧هار ا١خ٬ٍر )ا١خٜػ٬ٰ٤ن!(. امتلدُّؤث: -26

 اإل٧خاج: ٤هػر ٠ٓ٘ أ٧َْخََز ا١لٮء: ح٬ََاّله ضخ٭ أح٭ ٧ِخَاُس٩. -

٬ضػات ٘ٮ االٛخهاد: ا١ٓاعػ ٦٤ ـ٢ٓث أو عػ٤ث ٘ٮ ٤ػة ٤ا، ٤ٜػراً ةاإلًتاجٔث  -27

 ٨ْٰٰث أو ٧ٜػٯث، ٨٤ف٬ةًا إ١٭ ٧ٜٙث إ٧خاس٩.

 ا٫ْ٨٥َ١ز: ا١غٍث ا٥١ؽـ٤٬ث. -

 ٧ِام ٌؽ  ا١تطد. امىٌُجٔث: -28

 ٬ٜ٧ل ٪ؼا ةطٌد ٥٢ْٮ ٯخ٥ٰؾ ة٫٨٥ز ّ٘ؼ! أو: ٞان ٫٨٤ز ٠٥ْ ٘الن ٥ٞا ٯ٢ٮ:...

ِٜؽُّه  ُ  ا١تطد ا٥٢ٓ١ٮ!وٌُجٔث و٦ٟ١ ٬ٜ٧ل:... إن ذ١ٝ ا١خغ٢ًٰ ال ح

َؽَف َْٛػره. اإلضهاء ٤هػر أضه٭ ا١لٮءَ: - َْ 

إضهاء ٤ت٨ٮ ٢ْ٭ ٫٨٤ز ٣٢ْ اإلضهاء، ٞإضهياعٰث ا١ّفيٟان ٘يٮ  اإلحصائٔث: -29

 ة٢ٍػ ٤ا.

تْْٜؽ(. ٪ٮ عانٰثُ ٦َْ٤ ة٢ٔ ا١ر٨اءُ ٩ٰ٢ْ ا١ٖاٯث، وال ٯ٩ٛ٬ٙ  امعتلرٓث: -30 َْ ) ٤لخٜث ٦٤ 

 كٮء.

- .  ا١غه٬ا: ٤هػر عمَّ

. وٛػ أكيار األع٥يث إ١ي٭ وزٓادةحػل ٢ْ٭ ٨ٓ٤٭ )ا١غه٬ا(  امخصِصٔث: -31

 ، )ا٥١ؽاد: حاء ا٠ٜ٨١(.منىتامغثا ة٣٫١٬ٜ: ا١خاء ٩ٰ٘ ٪ؼ

٠٫٘ ٦٤ ا١فاعٔ أن ٧ٟؽر ٬ٛل األع٥ث ٪ؼا ٘ٮ ح٬س٩ٰ ةٓو ا٥١هيادر ا١هي٨اْٰث 

 ا١خٮ اـخ٢٥ُٓج ضػٯراً، ٤ر٠: اإل٤ٟا٧ٰث وا١ش٥ا١ٰث واالضخٙا١ٰث...؟
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 ()إن شاء اهلل

 إذا شاء اهلل

 لو شاء اهلل

 

 ر  ار(ت   اا  اعبارر  )نن اارا ( ( ذم (قؼاران (قؽاركم  فناار  ان ع ا وردت

 ظفور (قػرعل رصحًير )قػظ (جلالقة(  كحو:

  إِْن َشاَء الي  كَاَل َشجَِجُدِِن ُّ ْمرً َصابِرً  ـ
َ
ْعِِص لََم أ

َ
 [.69 (قؽفف:]  اا َوال أ

 )هو( عرئًد( نؼ (  تعرؼ  كحو: و (ستترِرِه ضؿرًي( 

  ي ِ َْ َذلَِم  اَجَعَو لََم َخْيً  إِْن َشاءَ َتبَارََك اَّل  ٌِ  [ :01(قػرـرن]. 

 وردْت  د(  (قؽط )نْن(: –سـذفر بعضفر  –وذم مجق  هذه (ٔكرت 

  َعيَيَِْا َوإُِ ا إِْن َشاَء َّ  اْْلََلَر تََشابَ
ُّ الي  إِن  ْهجَُدونَ  ـ ٍُ َ  .[71(قبؼر : ]  ل

  ُشق  َعيَيَْم َشجَِجُدِِن إِْن َشاَء
َ
ْن أ
َ
ِريُد أ
ُ
ا أ ٌَ ُّ الي  َو اِِلِيَ  ـ ََ الص  ٌِ  [ :77(قؼصص.] 

  ا ثُْؤَمُر َشجَِجُدِِن إِْن َشاَء ٌَ بَِت اْفَعْو 
َ
ُّ الي  كَاَل يَا أ ََ  ـ ابِِري ََ الص  ٌِ  [ :017(قصرؿرت.] 

 ر  )َعَبَس(:ذم سو (قعزكز وكؼر  ذم (قتـزكل 

...  ِْكَفَرهُ كُِجَو اْل
َ
ا أ ٌَ ُّ  (71) نَْصاُن  ٍء َخيََل يِّ ََشْ

َ
َْ أ رَهُ  (71) ٌِ ُّ َفَلـد  َْ ُجْطَفٍة َخيََل ٌِ 

ِبيَو يَص    (71) ً  الص  ْقََبَهُ  (02) َرهُ ـُث
َ
ُّ فَأ اثَ ٌَ

َ
ً  أ نْشَ  (07) ُث

َ
ً  إَِذا َشاَء أ  .(00) َرهُ ـُث

 ومل تِرْد )نْن(  ؿام تعؾقل ذقك؟(ٕد(  )نذ((  –فام كرى  –ت ورد وذم (ٔكة (ٕخري 

                                                           

( ملجؾد)   0  (جلزا 89( ُكؽت ذم جمؾة (ملجؿ. 
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«  باًد( ُ ْبَفَؿاة»وهاي يقـذاٍذ   (7)تؽون  د(  رشٍط جرز اة  ن (ملعؾوم  نَّ )نْن( -0

كؼ  وـد ٓ كؼ ( ٕن (جلؿؾة  ـد فام ـرل (خلؾقل  وختتص برٕ ر (مل ؽوك ؿقه  )(قذي

 (قؽطقة تمدي  عـى (ق ك بطبقعتفر.

 –رط  و جو(باه ا(ق ا  فام تؽن صقغة ؿعال –ؼرر  ن  د(  (قؽط (جلرز ة و ن (مل

 دمعل ز ن رشطِفر وجو(هبر  ستؼباًل خرقًصر  كحو:

 نْن ِجْذتـي  فر ُتك.

 جمقُذك ـد كتحؼق وـد ٓ كتحؼق(.)نْن دَمِْذـي ُ ْفِرْ ك. 

ن ؿنذ( تل ؾـر (ٔكرت (مل رر نققفار  كجاد  ن (ٕ ار (ملاذفور ذم فالا  ـفار ؾا ري ُ َتاَقؼَّ

ق برإلر(د  (قربركقاة  وهاذ(  ار عىل (مل قذة (إلهلقة  وُ َتَعؾ   (قوـوع  ٕن وـوعه ُ توـٌف 

 ُتعِّب  عـه  د(  (قؽط )نْن(.

 ]نٓ كااردًر(   (3)و اان (ملعؾااوم  كًضاار  ن )نذ(( تؽااون  د(  رشٍط ؾااري جرز ااة -7

                                                           

 ( وتؽون  كًضر:7)

 رشطقة  عرتضة )وـقل نهنر وصؾقة(. -

 كرؿقة  فؿؾة بؿعـى ) ر(. -

 كرؿقة تعؿل عؿل )ققس(. -

 تى بعدهر برقالم (قػررـة.وٓ تعؿل  وكم –ؿتؽون قؾتوفقد  –خمّػػة  ن )نّن(  -

 قؾتػصقل. -

 ز(ئد . -

( وـد تتجرد )نذ(( قؾظرؿقة (ملَْحض  ؾري  تضؿـة  عـى (قؽط  ؿتؽون ظرًؿر قؾحرل بعد (قؼَسم  كحاو 3)

ْقااِل نَِذ( َكْغ اااَى[  و 0](قااـجم: َو(قااـَّْجِم نَِذ( َهااَوىـوقااه تعاارؼ:  [  ؿفااي هـاار بؿعـااى 0 ](قؾقاال: َو(قؾَّ

ارَل (ْكُػُخاو(   كحاو: زمان املاايوتكون لل)يػ(.  ـَ اَدَؿْػِ  [: 96](قؽفاف:  َيتَّاى نَِذ( َسارَوى َباْػَ (قصَّ

او( نَِقْقَفاررط  كحاو: ادون (ق ا ولالستمرار يف املااي ارَرً  َ ْو هَلْاًو( (ْكَػضا   = [ 00](جلؿعاة:  َونَِذ( َرَ ْو( دِمَ
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 عـى (قؽط. وهاي ٓ  ذم (ق عر[  ؾري  هنر ُتستعؿل ظرَف ز رٍن قؾؿستؼبل  تضؿـةً 

فاام « دميا وـًتر  عؾوً ار»تستغـي عن (قؽط و(جلو(ب  فلخو(هتر  دو(ت (قؽط  و 

 ـرل (خلؾقل.

 و دو(ت (قؽط ؾري (جلرز ة هي:

  سامٌا )نذ(  ملَّر(  -

 قو  قوٓ  قو ر   ّ ر(.و يرٌف ) -

ااق (قوـااوع(   و  بااارمر امليتاا    رطقة اوختااتص )نذ(( (ق اا ) ي  املَْظنااون) ي (ملحؼَّ

ح وـوعه  ( وقؽن (ٕول هو (ٕؾؾب  كحو:(ملرجَّ

 نذ( َ ـبَل (ق ترُا ُ ـقم عـدفم. )ٓ بدَّ  ن كليت (ق ترا!(. -

. )و(قبُْْسُ ٓ بدَّ  ن حيؿرَّ  ؿفو  -  ؿر ـبل  ن كصبح ُرطبًر(.(قتاتِقَك نذ( (ْْحرَّ (قبُْْسُ

  ن جمقذه(. . ) كت عىل كؼػٍ (4)نذ( ِجذتـي َ ـرْضُتك (ملرل -

                                                                                                                                              

 = َّرُقو( اَ ـ ـَ ِذكَن اَ ـُو(    كحو: َصال  نذ( طؾا  (قػجار  للوقت املجرد[. وتؽون 04](قبؼر :  ر َونَِذ( َقُؼو( (قَّ

  ي وـَت طؾوعه.

وهـرك )نذ(( (قػجرئقة  وهي ٓ تليت ذم صدر (جلؿؾة  وٓ حتترج نؼ جاو(ب  وعـاد ساقبوكه ٓ تضارف 

( َ َصارَب بِاِه َ اْن َؿانِذَ نؼ (جلؿؾة (ٓسؿقة  وُتعرب يرًؿر ؿجرئقًّر و(ٓسم بعدهر  بتد   كحاو ـوقاه تعااارؼ: 

ونَ َكَ رُا ِ ْن ِعَبرِدِه  ْم َيْسَتْبِِشي  [.48](قروم:  إِذا هي

ُل )نذ((    (قؽط و(جلو(ب ؿقتَّضح  صل  عـرهر. ؿؼوقك:4)   ( وُتموَّ

 )نذ( ُزْرتـي  فر ُتك( تلوكؾه:

رُط قُِقَجاارَّ ازكررتِاك(. وـااد تؼادم (جلاو(ب هـاار ققـِصاَب (قظارَف )يااػ(  وتالخر (ق ا حان)ُ فِرُ اَك 

 (  ضرًؿر نققه. و(قظرف )نذ(( يلَّ حمؾَّه ظرٌف بؿعـره: )يػ(.َض ػَ خْ )ققُ 

 - وهلذ( تعؾَّؿـر  كرم (قطؾب نعر(ب )نذ(( هؽذ(:
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 اان سااور  َعااَبَس (ملااذفور  هااو: ُكؿْقااُت ( ُ تعاارؼ  77و  70وتػسااري (ٔكتااػ 

(إلكسرن  ؿقجعؾه ذم ـٍِّب ُكو(رى ؿقه تؽِر ًة قه  ومل جيعْؾه  طروًيار عاىل وجاه (ٕر  

برع و(قطَّري فسرئر (حلقو(ن )عن   قؾزخمؽي(.« (قؽّ رف»َجَزًر( قؾس 

  َنَْش
َ
ً  إَِذا َشاَء أ َره  انْك رَرُه َ ْكَ   (مل قذة حمذوف  و(قتؼدكر: نذ( ارا:  ػعول   هُ ُث

(قـ لَ  (ٕخرى  وهذ(   ر  مفاد كؼقـاي ٓ بادَّ  ان وـوعاه   و ك َلهبعنه  ن ـِّبه  ي 

 عِّّبت عـه (ٕد(  )نذ((!

(ٔكرت (قتي جارا ؿقفار ِذفار  ياد(ف ساوف تؼا  وـد تؽرر ورود )نذ(( ذم مجق  

 :وتتحؼق يتاًم  كحو

-   ُ(0) ىَيَْس لَِوْقَعِجَها ََكِذبَةٌ  (7) إَِذا َوَقَعِت الَْواكَِعة  [قو(ـعة).] 

-  ...ــُة اىُْهــَْبَى  ٌ ا ُر اْلِ  (43) فَــإَِذا َجــاَءِل اىط  ــا َشــَ  يَــْوَم َحجَــَرن  ٌَ  (43)نَْصــاُن 

 .[ (قـرزعارت]

  -رُْض ِزلَْزالََها
َ
ْخرَجَ  (7) إَِذا ُزلِْزىَِت اْْل

َ
ثَْلالََهاَوأ

َ
رُْض أ

َ
   .[(قزقزقة] ...ِت اْْل

 ]وـعت (قو(ـعة: ـر ت (قؼقر ة  وهي ـقرم (قـرس  ن (قؼبور قؾحسرب!

 (قطرّ ة (قؽِّبى: (قؼقر ة (قتي ٓ  نقل هلر.

َفت قؼقرم (قسرعة[.  زقزقت (ٕر : ُير 

                                                                                                                                              

ظرٌف ملر ُكستؼبل  ن (قز ن  خرؿٌض قِؽطِِه   ـصوٌب بجو(باه   بـاي عاىل (قساؽون ذم حمال كصاب   -

  تعؾق برجلو(ب ) فر ُتك(.

 هذه ؿبعض (ملُْعربػ كؼول:   ر ذم  كر ـر

 )نذ(( (سم رشط ؾري جرزم  بـي عىل (قسؽون ذم حمل كصب  ػعول ؿقه ظرف ز رن  تعؾق برجلو(ب ) فر تُك(.

 عضفم كؼول:ب و

رط  تعؾااق ا)نذ(( (ساام  بـااي عااىل (قسااؽون ذم حماال كصااب عااىل (قظرؿقااة (قز ركقااة   تضااؿن  عـااى (ق اا

 برجلو(ب ) فر ُتك(.
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ذم  –. هااذ( (قوـاات « عؾوً ااردماايا وـًتاار »وكاارى دـااة  اليظااة (خلؾقاال  ن )نذ(( 

 هو كوم (قؼقر ة. –رت (ملذفور  (ٔك

هاي فغريهار  ان   و(5)و ن (ملعؾوم  ن )قو( تؽاون يارف رشط ؾاري جارزم -3

رط ٓ باادَّ هلاار  اان رشط وجااو(ب. وكؼااول (قـحاار : هااي ياارف ( تـاارع ا دو(ت (ق اا

رط آ تـرع   ي تدل عىل ( تـرع (جلو(ب ٓ تـرع (قؽط )مل كتحؼق (جلو(ب ٕن (ق 

 مل كتحؼق(.

كؽون ؿعل (قؽط بعدهر  رضًقر  و  ضررًعر.   ر جو(ب (قؽط ؿاال كؽاون نٓ و

ر  و ذم ُيؽم (ملريض ) ضررع جمزوم بَؾْم(   ؼرتًكار بارقالم  و عررًكار  ـفار  كحاو قً  رض

 ـوقه تعرؼ: 

 ...  ْلـَولَْو َشاَء الي ُّ ًْ  .[771(قبؼر : ] ْخَِجَُل

  َُة اْْلَاِىغ ِّ اِْلُج  ْْجَِعيَ كُْو فَِيي 
َ
ًْ أ  .[049 (ٕكعرم:]  ُة فَيَْو َشاَء لََهَداُك

   ًة َواِحَدةً ـَولَْو َشاَء الي  ٌ
ُ
ًْ أ  .[93(قـحل: ]  ُّ ََلََعيَُل

   ْكَِاـلَْو َشاَء الي ْْشَ
َ
ا أ ٌَ  ُّ  [ :048(ٕكعرم]. 

   بِ ـكُْو لَْو َشاَء الي ًْ ْدَراُك
َ
ًْ َوال أ ُّ َعيَيُْل ا ثَيَْوثُ ٌَ  ُّ ِّ... [:06 كوكس]. 

  ََجاجاً فَيَْوال تَْشُهُرون
ُ
 . [71 (قو(ـعة:]  لَْو نََشاُء َجَعيَِْاُه أ

                                                           

 ( وتؽون  كًضر:5) 

 رًؿر  صدركًّر.ي -

 ويرف تؼؾقل. -

 ويرف وصل. -

 ويرًؿر قؾعر  و(قتؿـّي. -
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 : ةيـَـاشحَ

نذ( فرن جاو(ب )قاو(  ـػقًّار باا ) ار( ؿرٕؿصاح عادم (ـرت(كاه بارقالم  فاام جارا ذم 

(ٔكتػ (ملذفورتػ )ساور  (ٕكعارم وساور  كاوكس(. وهاذ(  ار ـرقاه (قـرـاد (قؾغاوي 

قبررع صبحي (قبصرم رْحه (   وهو  ن عدم (ـرت(ن (قالم با ) ر( ذم هاذه (حلرقاة هاو (

ؿؼد ـرل (إل رم عّغ بن  يب طرقب فّرم (  وجفه ذم خطباة  (ٓختقرر ذم كنر (قػصحرا.

فارن باه ماا ؿؾو  ن ( رً   سؾاًم  رت  ن بعد هاذ(  ساًػر  "(: 0/68قه )هنج (قبالؾة /

( ومل كؼال )ملََار فارن(: وتؽارر هاذ( ذم فاالم (إل ارم )ذم هناج   ؿؼارل ) ار فارن" ؾوً ر

 وـدكاًم ـرل عـرت  بن اّد(د ذم ـصقد  طوكؾة:(قبالؾة( وؾريه  ن (قػصحرا. 

ُت ؾارَيُفمُ   قو فرن ـؾبي  عي  ار (ْخارَتْ

 

 وٓ رضاااقُت ِساااو(فم ذم (هلاااوى َباااَدٓ 

ُبااااااه   قؽـااااااه ر(ؾااااااٌب ؿااااااقؿن ُكعذ 

 

 ْذٓؿؾاااااقس كؼبااااال ٓ َقْوً ااااار وٓ َعااااا 

  

 : ةـَالصـاخل

 (قؽؾامت (قنالف )نذ(( و )نْن( و )قو( تؽون  دو(ت رشط  وتؽون ؾري ذقك.

ح وـوعاه(   -0 ختتص )نذ(( (قؽطقة برٕ ر (ملحؼق (قوـوع   و (ملظـون ) ي (ملُرجَّ

 و(ٕول هو (ٕؾؾب.

 ختتص )نْن( (قؽطقة برٕ ر (مل ؽوك ؿقه )ـد كؼ  وـد ٓ كؼ (. -7

 (قذي مل كؼ  قعدم وـوع   ر اخر.برٕ ر ( (قؽطقة ختتص )قو -3
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 ة رٍّ ملنشوا ينحلسَا ر كتوِّلدا لاعمَأ

 

 الكتب املؤلفة:

  1791القياساااااااات الةيوحتايياااااااا  منيااااااام ة ايشقاااااااا     ااااااا  ات  ا  اااااااا    ااااااا    -1
 صةحا(  862)

 1771  1729  1721الكقربااااامل  ايس ةي ااااايا     ااااا  ات  ا  اااااا    ااااا    -8
 صةحا(  181)

  1726  1721ايااااااااااازيم  ا الةيوحتاااااااااااامل ال   حتاااااااااااا     ااااااااااا  ات  ا  اااااااااااا    ااااااااااا    -1
 صةحا(  811)

صااةحا(   111النساا ال ربياا لسامل ايني )اا )باك اعاع  ام  از   ا( الاو  مل( ) -1
  26/ 1721     ات  ا  ا حنب 

ةاياااب  ياااي  اعلااام ال نلاااق ال ااار  بز  ااا   -األ ااامل   ةااار  ااااز القاااا   ا  اااي -1
 بياااا بز  ااا صاااةحا(   ةا  اااات للااام النساااا ال ر  118أ ل  ااازحتر  اااار ل ساااا    سااا  حتا )  

 ر 8118
صاااااةحا(   ةا  اااااات للااااام النساااااا ال ربياااااا  78)( 8)ط (1)ج صاااااةحات لس حتاااااا -6
 ر 8111 بز   
 ةا  ااااات صااااةحا(   876( )1حناااا    قاااااة الك ابااااا ال نليااااا بالنسااااا ال ربيااااا )ط -9

 ر 8111 للم النسا ال ربيا بز   
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 الكتب املرتمجة:

(   رمجااا ب ااار 1761  سااك  فيوحتااامل  اااص ال)ااساير   اايليش ع      اا لكا ) -1
  )اااارار   را  ااااا     كااااق ا  ااااي     اااا  ات   ا ة ال قافااااا  ا   ااااا  القاااا  ق    اااا  

 صةحا(  811) 1762
حماضرات فاحت لاة   الةيوحتامل )باك عاع  م  از   ا( الاو  مل(     ا  ات   ا ة  -8

  1791ال  نيم ال ايل   س  حتا       
 صةحا(  989اييكاةيك ) القسم األول:
 صةحا(  189الض مل  ا   اع ) القسم الثاني:
 صةحا( )كم ق م ك اب    قم(  129اكه وا ات  الع   حت ا يك ) القسم الثالث:

 ال ظااااااير اي ااااا ا   ا يااااااة الي  ياااااا     ااااا  ات هي اااااا الةاقاااااا ال  حتاااااا   سااااا  حتا  -1
 صةحا(  97) 1721     
 ال ق يااا   الةاقااا ال  حتااا )باك ااعاع  اام  ااز   اا(    شاام اي)ااةنحات ال نليااا -1

 صةحا( 118) 1726الو  مل(       ات هي ا الةاقا ال  حتا   س  حتا       
(     اااا  ات  ا  1721ة اااا مل ال )اااار الاااا      اااايليش أ   اكااااا  )أك ااااة     -1

 صةحا(  191) 1771ط س لنز اسات  العمجا  ال  ر       
(     اا  ات 1771ياااس   اايليش  اااع ليااا ا  )بر ك اام اير ااز  ا  حاازات الق -6

 صةحا(  118) 1771 ا  ط س لنز اسات  العمجا  ال  ر       
(     ا  ات  ا  1771   قام ال نم    زا  أكا مييا ال ن ر الةرة يا )با حت   -9

 صةحا(  119) 1771ط س لنز اسات  العمجا  ال  ر       
ساارا  الكاا ة   اايليش فرحتااو  ل لين اا  ل ل سااينيةاع الاحا   اا( ال ةاحتاااأ حاام أ -2

(  )باك اااااعاع  ااااام الااااازك    أراااااز ا )ااااار (     ااااا  ات  ا  طااااا س 1771)كلااااا  ج 
 صةحا(  111) 1779لنز اسات  العمجا  ال  ر       


