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 مقدمة:
احلمد هلل اذلي علم بالقللم  علام اسانالا لال عام  ولام   اع ا   

ممام   لهلاه لهاك اع اصم   ذاي ه بإ ي اسبال   اعن م ىلع هاليي اأ
 اعشمم   ىلع لك لن ات وهم بإحنلا إىل  وم ادل ن  عم ينادد قاالتو  

 ل  ذنم.
  بود:

تأىب اعشلرقة لد نة اقولم  اثلللفة إال لا تتيف انللس بكك لفياد 
 جد د يف جملل اقولم  املوصفة   قد لكفين لنتاداهل اسالا ا امليماوا 

ن شىت لن ابليث  اتلدريب  حنو بإعك بد ر  عنوانهل:  هو ال لق ليلي 
مــا األخطــاء الشــائعة يف اللغــة واألســايلب وابلحــوث واتلحقيقــات 

 م. 32/11/3112-32 بإعك يف اقفرت :  العلمية،
عصت ته ىلع لال   لان لي ا    لان  ا    بيلالتدفلم لمملك إال لا 

 اأيا    لا  املشلتك  اأع ل   اللئً  املوىل عز  جك حنان اقسناد د
صنل يف زمماص  ا نلذ للتنل لن رش لل يه فيه لن اجلهد  ابل     لا حيشا

ع ليه اأتليل  اع ليل   لن انلبيني  اع اد لني  اعشاهدا   اقولمال  
 (.وحسا أوئلك رفيقا   اأ يلل   )
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 نظصاً أهمية املوضوع   خاورتاه  رل نال لا لولاه  تلبالً بوناواا: 
فة بوا  اأخاال  اعشالئوة يف اعلواة  اأالاليلب رساج اقربية يف لوص"

 ." ابليوث  اتليليلل  اقولمية
  يلع هذا اع تلب يف الت  حدا  لاللالية:

اعوحااد  اأ ىل: لاادخك إىل اقومليااة اتلوليميااة  نسناال ل فيااه رش  
 لرجوز : اقل ي  اذله ية يف آياب اقولعم  املتولم  اقوملية اتلوليمية.

 ال  اعشلئوة يف اعلوة.اعوحد  اثللنية: لن اأخ
اعوحد  اثللثلة: لن اأخال  اعشالئوة يف اعلواة  اأالاليلب اقولمياة 

  اسمم  .
 اعوحد  اعصابوة: ي ر  اللئك اسع م يف تكصيس اأخال  اعشلئوة.

اعوحد  اخللممنة: لان اأخاال  اعشالئوة يف ابلياوث  اتليليلال  
 اقولمية.

 .يف ابليوث اقولمية اعوحد  اعنليالة: مم حظل   لخال  لنهدية

 ا اقولام لل نلدله فلئاد  ملاة علمون اني  شا آممك لا  كوا يف 
 اثلللفة   أبنلئنل اقال ة   لا جيواك اهلل هاذا اقوماك خلع الً عوجهاه 

 اع صيم   احلمد هلل رب اقولملني.
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ.د حممد رفةت زجنري

 

 

 

 7 

 

 اعوحد  اأ ىل: لدخك إىل اقوملية اتلوليمية
  اقوملية اتلوليمية اقل ي  اذله ية يف آياب اقولعم  املتولم 

 [ ]مقـدمة

 احلمااااااد هلل ىلع اتل اااااااصيم  
 

  لااان ح لنااال نومااااة اتلولااايم  
 رب  ااصيم ذاالحب اأف ااالل   

 

  ذااالحب اس ااالم  اسجااا ل  
 مم االيل ىلع احل ياااب امل ااااى 

 

  آهل الاااالياتنل لهااااك اعوفااااال
  ذااي ه لاان قل لاااوا اسحلاااليا 

 

  قااادمموا إىل اعاااورـ اسرشااااليا
 د  اتلمديااااد  علياااد  اتلوحيااا 

 

 لاان تااو تأ يااك  ال تفنيااااد  
  قااادمموا لر احهاااام علياااا    

 

  عااام وااالفوا رش لك اخللاااا   
    

 [ ]وظيفة القرآن

  لاااويهم إىل ا ااادـ اقلااااصآا  
 

 فيااه اتلاال  اقولاام  اتلبيااالا  
 لودااااز  اقولااااوم   اسخ اااالر   

 

 بلقوياااب   اقولاااوم   اأفااا ر  
 قاااد ح نااال نلالاااب اتللدلاااال 

 

م  ا  تلولاااايم  املولمااااال كااااصا
 حااىت نكااوا شااللة يف انلااالس   

 

اا  لملً  حااني ابلااالس  نلااويهم ال 
 ح ااالر  اتلوحياااد  اقفصقاااالا   

 

 حااك نلاال..  اعشاامس  اساناالا  
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 اقواادل  اأخاا ق آالاالس   ااال
 

 هيهال  لا  اأا اعاورـ لشا لههل
 عاام تلتااك اساناالا علواااد اا   

 

  عااام تااادممص ب ساااة اساناااالا  
 اوزا   ح ااالر  ونااامو ىلع اجلااا 

 

 مجيلااااة  الوااااة احلنااااانل   
 تولماااات بف اااالهل ا فااااالق   

 

  عااام فيهااال انلاااور  اسشااااصاق  
 عااوالي  ااال ح االر  اتلوحياااد   

 

 قوااال  لك انلااالس دقو يااااد  
 الاااويت باااني الااالئص اأقااااواا   

 

 رفواات شااأا اقولاام  اسانااالا  
 ربااااله ابتناااال ىلع اسالااااا م   

 

 اناامو ىلع اأ ااالا  اأذنااالم  
 مملماااااوس   ف و ااااهل جمناااام 

 

 ل  ف اااص  ل ه بهااال إبليااااس  
 صنل قااد زقاات اأقااادام  ايف ع اا 

 

  زاغ عاان نهااد ا اادـ لقاااوام  
 رمحاالي لناات اعااصب  املو اااوي   

 

  لناااات ئ قااااالئم مموجاااااوي  
  

 [ ]فضل العلم

  اقولااام دجلهاااالي يف اعصضاااواا  
 

  ماال لع عاان انلااد اقوااادنلي
 درس  ا لاان  مااتر يف رحلاااة علاا 

 

 ا يف اقفااصي س  ل ااك اعشاااهيد د
  املااو   يف رضااوانه االسشهااالي   

 

  قاااد الاااا ذلعاااك اأجاااداي  
  املاااو  يف الاااا يله لف اااك   

 

 ىلع ادلناال  سيااه فيهاال اأجهاااك  
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 [ ]آداب املتعلم
  هاااذه  ذااايـخ  ااال إخاااو  

 

 ال لبااتم لنهاال اياالب اعشهاااص   
 لااانر لحنااان  اأفااا ر   

 قااا ي  
 

 نظمت هاااال يف اعليااااك   انلهاااالر  
 هاال رضااوان ه   ااوم  اعللااللرجااو ب 

 

 قولااااااه  عاااااصق ـخ لار  وتلااااال
 حنااد يم  لاان لل بلقوياااب   

 

 إا اقااااادم ل ااااب علللااااب  
 لقاااول قاااول احلاااا  ع خاااواا   

 

 فليفلهااااوا ر ائااااع اتلبيااااالا  
 ممص جاااالً علولااااام  اتل  ااااو   

 

  ياعيااااالً علف ااااص   اتلنااااويص  
 اقف ااك  اااكف اقف ااك ع الااتلبإ   

 

 بإ  بإاي اذلي يف قاااااو  اقفااااااوال
 قاااد علااام اقولاااوم ع جياااالل   

 

 (1) قااااادم ا ياب ع قياااااالل  
 فلنتفواات لاان ف لاااه اأممااوا    

 

 (2) االااتوفص  ذلن ااه انلااام    
اااه يائماااال ل اااك اأب     فلتيرتلر

 

ااااه دثلولااااب  
  ال تاااصا غر حوق 

  إار قناااال يف يرالااااه  لحيلناااالً  
 

 ع ناااااه يف قل اااااه  هواناااااال
     تليتفااكر بوجهااه عنااد اعللااال 

 

 تكانر يف هدااصه لهاك اعشاالل ال 
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  احذرر باأار  للاالي باني احلاني  
 

  احلاااني يف  ااااو    تااادخني  
 لللااااالافإنااااه   ااااو ر ث  اأال 

 

  يلتاااك  اعصعد اااد   اع  لاااال
  التكنر عان رشحاه ممشوااوال 

 

  تلنت ااااهر  ال تااااصمر  ويااااا 
  ال تكنر يف اقف ك دع تاالم   

 

 لاان تااو قص االسق  ال لقااا م  
 رر ليخ لاان هاالتفق نلااالل   احااذ 

 

 ممناا بق يف اقف ااك شااوك  ابلااالل  
  ال تكلاامر ذلح ااالً يف اقف ااك   

 

ااااافإناااااه ع    علدهااااااك  و  م 
 رث 

 بواا  اعواجااب   
  ال تاا خصر حااكا

 

 ا لااابر إبإا لااال شاااست  عاااوا  
 اع اااااااااااااااااااااااالحب  

 
 اتلاااأخو  

  احاااذرر ليخ لو اااة 
 

 اتلنفاااااو  
 فإناااااه لظنااااااة 

  اعلمر باأا اقولاام زيان  علاورـ 
 

 ل   لا  مشاي فتاله  اقلهلاصـهيه
 ف ااانر ىلع اعوضااو    اسخاا     

 

  تلدتناابر يف ع شاااك املواالي
 فإنهاااال وناااا ب  اقننيااااالنل 

 

  ماال ر ـ عاان شااياله  مموالنااال
 لعااين بااه بإاي اسلاالم اعشلفواااي 

 

 ملااال شااا  إىل  كياااع  اأملوااااي
ٍق علفاىت انليااصيص     لن الو  حفا

 

 اتلل ااااو  
 فلاااالل بإا يالقاااااة 

 نااور  لاان دلار رب  اعنااامل اقولاام   
 

 هيهل   لا حيظى باه لهاك  اقواى
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 [ ]آداب املعلم
 علماااااولم املي ااااوب  

 لقااااول 
 

 علياااك بلقرتتياااب   اقرتهياااب  
  ال تكاانر ذل ااالً ىلع اقااا ب   

 

  احذرر ليخ لان  ا   اتلوياالب  
  قناااام ادلرس  ىلع اأالااااا وع   

 

  احااذر لاان اتلاااأخو  اتل ااييع  
 عااااان  اأ الي    ال  دارهاااااامر  

 

  اأهاااك   اأشاااولل   اأحفاااالي  
ِ   املاألول      اهداصر هموم اقوا 

 

  ال تكاانر دحلاالمل  املشواااول  
  ال وناااكر عاان لهنااة  ا باال    

 

  احااااذرر ليخ تس ااااع  اأهااااوا   
  تلبتواادر عاان للواااد اقااا ب   

 

  احذرر لان  اقواالس   اأقواالب  
  ال تكااانر يف الااااصعة اعااا م   

 

 فاااص ر لااان اقظاااا م   فصاشاااةً 
  ال تهااادير  لبلااالً ل  نااااا  

 

 فلااد  كااوا  لتو االً لهلاااه 
 اقااا ب   

  احبااثر ليخ ممشاااللك 
 

 عاات تزيااك لذااوب  اأال ااالب  
هااام عاان عمااد      ال تف ااكر بو  

 

 فإناااااه ملاااااورث  عليلااااااد  
 لبنلؤناااال مجاااايو هم الاااااوا    

 

  لاال نلاال لاان ب اانهمر لعااادا   
 نصجاااو  ااام الااااولي   اأ ااالم   

 

 يف معاااامق  مااااوج  بااااال الم  
  لحنااان  اتللاااويم  علااااا ب   

 

 باالعصف  ال باالقونف  اسرهاالب  
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 اسلااااالز  
 ف لاااااة  رائوااااااة 

 

 تفااااوز  بلنلداااال  بللتيااااالز  
 جااااد ص  بلملدااااد  اقوليااااال    

 

 جتاادف  قاات  اقااربي   اعصمم ااال   
هااام يف اقولقاااب املواااامول   

  جلف
 

 لااانر جيااادق جاااداً إىل لل ااااول  
ااهمر ال    باادا لاانر لار  صالاا وا بو  

 

 أنهااامر عااام   اااذعوا ل  حينااا وا
 فاااإار لمي ا... ربمااال االاااتفلي ا 

 

 إاا احليااااال   لكهااااال جهااااالي  
  اخلاااو  فيااااهم لكهااام شاااا لا   

 

  نويهاااام تفتالاااص اأ  اااالا  
  ينااا م لا نااادعو  اأالااااتلبإا 

 

 أار  كااوا  احل اان   املااا بإا
 يلداااذب  اقااااا ب  بلنس اااله   

 

 ةق هلل  ممصت ااااااااالً بصمحاااااااااا
 يف لظهاااااصق قااااا ق لل ااااااول   

 

 أناااه نااارباس  هاااذا اجليااااك  
 للتااااد لً باااالنلد  اأعظاااام   

 

 لولاااااا  فااااااداه ر ئ  يا
 لمااااد  جااااوهص  األااااواا 

 

 عااواله  ااالا انلااالس دقواااميلا
 

 

 

 [ ] املنهج اتلعلييم
 وتاالر علمنهاالج  حناان  املصجااع  

 

 فلااا س لك دتااااب دأذااامي
 تلدد ااادالاانر لاانهدق قااد مجااع  ا 

 

  اقف ااص   اسباااداع   اقرتشاايدا
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ِ  لن جهاكق بولام  احللالااب    حذار 
 

  ب ساااةق علولئااااب   (1)الااا ربق ل  
  كااانر ىلع لوصفاااة  اسبااااداع   

 

  اأ زاعاااي  (2)دعليااث  يف همااةق 
 ممناااتالدللً تلنياااة  اتلولياااام   

 

 ممناارتفداً لاان ي حااة  اقلد ااام  
 تصااناال فالااص  نلاال بااني  اعااورـ 

 

 ل لااااه  ل  ي شاااارتـ  ال    اااالع  
  ابليااث   وااين زبااد   اأف ااالر 

 

 ل ااك اعصحياا   ذاافو  اأزهاالر  
  احااص ر ىلع اتلوفياا  يف اقفهااوم   

 

 لااان الااالئص  اقولاااوم  
  قسناااتفدر

  االتالدلنر اعوذاف  اتليلاي  
 

  االاااتلصئنر  جاااصبنر  اااوي 
  تلفااارتبر بااالعوهم   اقظناااوا   

 

 فااااصب شااااكق قاااالي  عليلااااني  
 سن ااال   : اقوااادل   ا رش اااه   

 

  اقوماا    اقرتكاا   ال اسالاافل   
 فكاام حبااوثق ف االهل دملاالس   

 

 ص  دعوالااواس  ا بو ااهل يف اعشاا
  

 [ ]خاتمة

ـ  علااااا ب       اخلتااالم  انل ااا
 

 بااأا  كونااوا خااو   اعشااا لب
  يليذر ا لن  لااب  اتللالاي    

 

  احلااذ   علااااويك   اقوااوي   
 

                                                 

cyber
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 فلد نىه لهك انلاىه عان فولااه  
 

 وه  أهلااااااه  أناااااه ممشاااااا
 إا اع تااالب  يشااا ه  اساناااالنل 

 

 تهذ  ااااه  ممشاااااو ه  لحيااااالنل
 قااان ناااصا بواااو اقولاااام    اهلل   

 

  ادل ن  اتللاوـ  حناان اقفهام  
 شاافلؤنل لاان لعظااام  اأالااللم   

 

 بلعناااي ال بااالحللم   اأ هااالم  
 نلندااب  اأفااذابإ  ل اااك اعااصازي 

 

  نصتلاااااي بص عااااة  اسلااااالز  
 النلرباس  فألااااة  اقلااااصآا   اااا 

 

 حلماك  اعنايف   اقلص االس  
 لهك 
  إا تكاانر يف تفاااو ق لحيااالنل 

 

ـ  اأجفلنااااالنل  ع نهاااال الااااتفت
 لحفاالي  الواااد   امل اات.. للااـخ 

 

 هيال.. فلا س اقا ف ل اك  امليات  
  

 [ ]داعء اخلاتمة

 إ نااااال للصلتنااااال بااااالدل ن  
 

  ااال للناااملً بااالتلني   اعزيتاااوا  
ااال ا  ن ل إ اام  َ   ااادر ااادر  ل 

اااو  ق   تلالر  
 
 

 لاانر شااأننل  لناات  حاا   نااور  
 فهاابر نلاال فتياالً  قاا س   ااندي 

 

 لاان عااك  
 حااىت وااصا املدصممااوا 

  تلوفاااصار ملااانر قاااصا قااا يا 
 

  شاااالر ق لف ااااكق للاااالقـخ
  ايعاااو ليخ عصفوااات  اعااازلو   

 

 ذاالر   اات  اعصممااك  دملأالااور  
 إار
 رباااله  فاالرمحين حباا   امل اااى 

 
 

 عوفاااال آهل  الاااالياتنل لهااااك ا
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  ل رب   احشاصين لاع اأذايلب  
 

 ع اااادق مماااا لنق ل ااب  
  كاااااك 
 
 

 عيليل لن شااص ر  انلالس  
ٍر   احف

 

 صي   اعوالااواس  ا كيااد  لهااك  اعشاا
  اخلاااتم  بلتليمياااد   اتلهلياااك   

 

 ملاانر هاادـ لاانر عواااة  اتل االيك  
 رب   ااااصيم  ف اااال ه  ال  نفااااد   

 

  قااادر لع لااان ف ااال ه  لماااد  
 حااىت تااندي ذااع عليااه  اهلل   

 

 عاانر للااـخ  ااص ب  يلااكق ليلااك  
 صـ انلاادا الاالمنر  اال ربناال ممناا 

 

 (1) تليفظاانر لك باا ي   وااصب  
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 الوحدة اثلانية: ما األخطاء الشائعة يف اللغة
اأخال  اعشلئوة ظلهص  تورتي اعلول  احلية مجيوهل   لن بإعاك اعلواة  -1

 اقوصبية.

   اعلواة  مال قالل الايدنل عم ينلم لن اأخال  اعلووية  اقولمية لحد -3
اعشلفي ال حييط بهل إال ند   لل لان لحاد إال ر يا  ر يا علياه   عام  اند لان 
اتلولب اقول  املوضويع   لر اقولمل   إالملعيك بن محلي اجلوهصي ذلحب 

ه(  حيث تول اه ع اد اهلل بان 292اع يل ؛ تلج اعلوة  ذيل  اقوصبية ) 
اتلن يه  اس  ل  عمل  قاع يف اع ايل   ه( يف  تلب 223بصي امل اصي ) 

صه جمماع احلله ادل تور ع د اجلواي إبصاهيم   راجوه مم اى حدلزي   اشا
 م. 3119ه/ 1321اعلوة اقوصبية بلقللهص  يف مخنة لجزا   اقا وة اأ ىل 

 عم ينلم لنه ل  لً اخلايب اقلاز يين ذالحب اتللالاي   اس  ال  يف 
ول ااه لواالمه لمااد باان   اجلصجاالي ه( حيااث ت929علااوم ابل تااة ) 

 ه( يف  تلب اسشلرا   اتلن يهل  يف علم ابل تة.939) 
حىت   لر شوصا  اقوصبية تول هم انلللي   اقولمل    مجع لآخذهم املصزبالي 

 ه(  قد   ع اع تلب بتيلي    لمد ابلدل ي.223يف  تلبه املوشـ ) 
ا هل  جه لن ذاواب فينا م لا لل نن صه هو اخلاأ اعرصيـ   للل لل د -2

 نسنللـ به.
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هنلعك ل لقول  يف هذه اأخال  لحيلنلً   ذلعك ال  ن م اتل ايي  ىلع  -3
انللس بك   انل و عليهم فينف وا إىل تولم تو اقوصبية لن بو  اعلول  
هل  ك   تدا  ل.  قوك يف اخلرب ا ا لل   كاد مل ر  االاسيولب  اعوافد  ق  ْسر

 اقوملية اتلوليمية  اع رب عليهم: ا خصين يف

فون ل  حلتم الهك بن لمد اعندنتلي قلل: قصل  ا لعاصا  ) ياد  ام 
(  فللت:  وىب  فللل:  يد  فللت النيالً:  اوىب  فلالل:  ياد    حنن لآبق

   .يط قلت:  و و  فللل اأعصا : يطفلمل  لل   
فظة هذا ابلد ي عليهل  حاىت للل تصـ إىل هذه انلي   لل لبللهل  لشد لل

 تصكهل فأىب إال إخ ياً إيلهل.  ىلع ه  ص   ر إنه االت  
  حنو بإعك قلل عمص  اعلكد:  قد لاشد بو  لهك اأيب:

 بلناات نويمااة  ادلنياال لفصقااة
 

  حلل لن ي نهال تاواا ممزعاوج
فدفل بإعك علياه   قالل  هداو   فليك هل: ال  للل ممزعوج  إنمل  للل ممزعد 

 انليويني:
 لبإا قلينال لان املناتوصبني  لانل
 

 قيلس حنوهم هاذا اذلي ابتادعوا
 إا قلت قلفيًة بكصاً  كاوا بهال 

 
 بيت خ   اذلي قلالوه ل  بإرعوا

 قلعوا حلنات  هاذا قا س لنت ا لً  
 

  بإاي خف   هاذا قا س  صتفاع
  خصذوا بني ع د اهلل لن محا ق  

 
  بني زيدق فالل اع اب  اعوجاع
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 ملانالهم كم بني قومق قد احتلعوا
 

  بااني قااومق ىلع إعااصابهم   وااوا
 لل لك قويل ممرش حلً قكن فالذ ا 

 
 لل توصفوا  لل عم توصفاوا فادعوا

 أا لريض لرب ال وشاااب بهااال 
 

 نلر املدوس  ال تباين بهال ابلياع
صين قاد ملً بلملوذاك لعاصا  علايي اقلل ابن جين:  ىلع حنو بإعك  في ا 
اعشدصي   قلمل رل ت باد يلً لف اـ  جوين تمي    للل هل لمد بن اقونل 

لنه  فللت هل  وللً شوفلً بف لحته   اتلذابإاً بمال تله   جصيلً ىلع اقولي  لواه 
يف إ للظ   وه  اقتدا  زند فانته:  يف تلاول للاصم لخاوي لبالي  فلالل: 
 ذاي  فللت هل: لفتلول للصم لخوي لبوي؟ فللل: ال لقول لبوي لباداً. فللات: 

ين لبوي؟ فللل:  ذاي  قلت: لعنات تازعم لناك ال تلاول ف يف تلول للصل
فهاك قاوهل اختلفات جهتال  .لبوي لبداً؟ فللل: إيِ هذا اختلفت جهتل اع م

اع م إال  لونلل حنن هو ا ا فلعك   اكا يف اأ ل لفوواًل  فالنظص إىل قيالم 
 لولي هذا اأممص يف لنفنهم  إا عم تلاع به ع لرتهم.

ن ل  بكصق عن ل  اقو لس قلل: الموت عملر  بن عليك لخربين لبو  ق ع
؟ قالل: لال لري  :فللات هلبن ب ل بن جصيص  لصل ) ال اعليك اللب  انلهالر(  

لي لقاـو   لري  اللب  انلهلر  فللت هل: فه  قلته  فللل: عو قلته عا ا ل زا
 . لف ـ

اعوا لان فيف هذه احل  ة لن فله اقوصبية ا اة لشيل : لحدهل لنهم قد  ص
ي     الولنيهم لل ننن ه إيلهم  حنمله عليهم.  اثللي لنهم قد  نالوا بلعش
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لنفنهم توه  لال تصـ لنه ملل ن  لبو اقو لس عليه  االتوضـ لل عناده قالل: 
ي   تاوه الري   ذا   هو خ   لل قفٍ به.  اثللقث لنهم قد  نالوا بلعش

لي لقاـو   قلل: عو قلته عا ا ل زا لقوـ لنه االت نًة  ختفيفلً  لال تصاه  يف
 .(1) لعصب
ادلراالل  يف هذا ابللب   و    نن ـ بأا تكوا هنلي للي   درالاهل  -2

 اقا ب بونواا اأخال  اعشلئوة.
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 وهذه نماذج ما األخطاء الشائعة معزوة إىل مصادرها:

: لخال  شلئوة خمتلر  لن لودم اأخاال  اعشالئوة مليماد اقوادنلي  أول  
 م.1921ة بلنلا  اقا وة اثللنية  مم ت 

 

 السبب الصواب اخلطأ
 قط  فيد االتوصاق اعزلن املليض ال لفول ه  لبداً  ال لفول ه  قط

 ق  لرـ لونلهل اجلهد  اقول ة خ ذة اقلول ق لرـ اقلول
ك ابللب للفول فا ل  ك ل  ل  لف  ك ابللب ل   اقفوك لقفك  ل  قفا
للت  بصليي االتلليت بصليي  اقفوك االتلكا  ق س االتلع االتلر
هل  هو اعرشاع لقلع  امل    اعنفينة لقلوت اعنفينة    لي رفع ق لرو 

اشرتـ ف ا ق ملشل 
)ب ااام اقلااال ( 

 قانيل

اشاارتـ فاا ا اناايدلً 
 قانيل

مل : لل ىلع  جه اأرب لن  اقل 
 ف تل  اأشيل 

مماااا  اع ااااأس 
 اقفلرتة

د    اقفلرغ ال  فيهال ال ونى اع أس   أاللً إ مم  اقل 
 اعرشاب

نية دتو  اقفصنياااة: اخلااات  املناااتد ص   ف صر
اقوظيمة  اقـخ ت ص ـ بلنالً  الامنلً 

  ال صاً 
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صر  اجلمك ص       
    صر   اجلمك ل    

ع   صا أ ت ك    جتشا
ب  للاًل   واً  ن  ب  للاًل   واً     ن      

 اع رس هو اقالئص اذلي  كااْس    لالد  ضلرق ل  لفرتس لالد  درس   
همل إبإا لراي  اااامف جنلحيااااه  ي  

 ا  وط  دقو للب
ينموا قبس  ايف 

فوفلً   املصل    
لزا املصل    اجلماع  فا همل ق 

 قفلف 
 

تولهد  ادل تلالا 
 لكتلهمل

 ال حلجة هنل علتوكيد تولهد   ادل تللا 

لكفه بلقومك عارش  
 اللم ق  وليلً 

ص  الكفااه اقومااك  عشاا
 اللم ق  وليلً 

 

 تكااليلف  اقاواالم  
  اخلليم  

امااان  اقاوااالم   لجاااص  
.  اخلليم 

 

خلدل بااك بكاك  
 لوت اعلكمة

نرد د  تصمجة فلالد  خلدل باك ذ 

اشااارتـ اع ااايوة 
 بألمل هل

اشااااارتـ اع ااااايوة  
 بكمل ل  ل  لكهل

 

ة اع وقوا ير     اعه 
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بإه ااات إىل ب تاااه 
اع ئاان يف شاالرع 

 اقلدس

بإه ت إىل ب ته يف شلرع 
 اقلدس

 نوغ هللكمة اع ئن حشو ال مم  

  اوب    لر     بك اوب    لر     عك
لرو لة  س  ف ا  اعم 

... حل    حل  س 
ا  ف  هم لعداؤنل اأدلا ف  هم لعداؤنل اعّلف دل 

 
 مجع ل

تره   دلتته  اأفا   نهشته اأفا ل  نهن 
لريل  ف ا حلو  ٌـّ  مم  ل    هو مم 

  اعلدنة انليلبية اعلدنة اقربمللنية
اقوناك  قو    فا ا  
ه    بإ ذر  و 

ااا   فااا ا  اقوناااك   قو 
ه    بإ ذر  و 

 

و ي
  ق و وي ب م اع م ق و 

االااتلرفت  ب  تتااه  
 اأنظلر  

 االتلفت تو مموجوي يف املودم االرترع تر ب تت ه  اأنظلر  

 تلهف  عليه: حزا عليه اشتلق  إىل رؤيته تلهف  إىل رؤيته
ق نلاس ا ياب ل  
 بكلعوريوس ا ياب

  ا ياب إجلز 

تملا اااك  املاااصي   
 علشفل 

ر    تملا ك  املصي    : قلرب  اقرب   لوت تملاك 
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صرجلا صرجلا مم    مم 
  تمصينل  حنلبية تملرين حنلبية
ي د  ٌّ   بإاي ق ص ي هذا ل  د  ين  ال  للل لادي إال ملال  نناب إىل  هذا ل 

 املد نة املنور 
مماااازج  اعشااااوو  

 بلقلمـ
لاااط مم  املااازج خمااات  اخل خل ط  اعشوو  بلقلمـ

 بلعنوائك
نتٌّ عك   النتا عليه: عادي  هل لال فولاه هل  إي شل ص  عك   إي ق 

 لن اخلو
ي تاالً ىلع   جااد ا ل 

 اعشل ئ
يرتلً ىلع اعشل ئ املي ت هو لان ال  ازال ىلع قياد   جد ا ل 

 احليل 
ورع حل   رلاله  بلعم وىس حل   رلاله  بلملوس     زنه ف 
مموا  ىلع

 
لف )ب اام ا مااز (  ف ا لنل ل ي 

 
لناال ل

 ىلع ف ا
للا  اعصجك  لهل ه:  فالهم  لنفا  

 عليهم  م م.
قبناااات ف نااااة 

 املينيدوب
قبناات ف نااة اثلااوب  
وة اا ل   اقل و  ل   اعم 

 

هذا املل   ذال ق   هاذه  هذه املل   ذلفية
 امليله ذلفية

 املل  لذ ص

  نت د  لنه  ذا نت د  عنه  ذا
رو  لوناله: اجلهاة  زر   لحناالً    ااوً  لاان   ااوً   زر   لحناال    لفصي لحنل : حن 
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  هو االم جنس لنرص  ابل ي لن ابل ي
لقة لقة ِن    ِن 

تناالزل  فاا ا  عاان 
 حله  جللره  

ه     نزل  هل  عن حل 

نتـو املل  لننوب  املل    مم 
ا شلر  )لل اللط لن 
 املنشلر يف اقنرش(

صفة  اقنش ا شلر   لرا شلر  يه ح 

انلاوراااص    اقالئفياااة 
)بفااااتـ انلااااوا 

  وشد دهل(

ص    اقالئفياة )ب ام  انلفو 
 انلوا  وشد دهل(

ااربر   قااد  ااص   : اخل ااي    اع   انلفو 
 االتوو  علتو ب

ص     نلفور  د  فر  نلفور : لداة ل 
انتلاادر   اعشاالعص  

 ف ا
وص  ف ا انللد  وجه إىل لل  نظمه اعشلعص  انتلدر   ش 

ه  ال إىل اع  شلعص نفن 
ـو نره ك اقلـو لنهوي اقل  فوك ل   االم اقفلعك لن لفوك  ل 

ناالط   هااذا اأممااص ل 
 بف ا

نوط  بف ا اقفوك نل ه باه:  ذاله   قا س  هذا اأممص ل 
 لنل ه به

 مجع نية: نيل  نيل  نوا ل
ر     اقين: اعشيم  ي ا اعليم حلم  ي     حلم  ي 
تل  تل  ه    ه 
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صا    صا   ملب ملبه  بلعه    ه  بلعه 
ك  املاص هاول  املاص ار  ق س بني مم لير هاك  هاول ه 
 هكا ينتومك يف اأشهص اقلمصية هكا شهص رمم لا   هكا شهص  آبإار

ه  احرتالالً  حت هلل 
 علنيد 

ت ااه  احرتالاالً  حاات هلل 
 علنيد 

 ا لم مجع ا للة  يه اعصلس

فاا ا   وااين أ ل  
 ممص  يف حيلته

مماص  يف  ف ا   واين ل ل  
 حيلته

 

ال جياااااااااب لا 
 نكذب

 لوت ال جيب: جيوز جيب لا ال نكذب

ل ة   اعوج ااة: يه األلااة اعوحيااد  يف    جر  ة   للر
 ايلوم  اعليلة

ه   ه   ينلفص ف ا عوحد  د    حد مم در لن وب ىلع احللل ينلفص ف ا  حر
 ل يع لتود بنفنه ل يعه  للالً  ل يع عنده للالً 

االاااااااااتويع يف 
 لالً امل اص  ل

 االتويع لتود بنفنه االتويعه  للالً 

ه  اأيْس ْس     رر  
ه  اق ْسـ       رر  

اعااو ري: مم ن ااة   يه لاال فااوق    ْس   ر
 اقفالذ   مجوهل ل راي

لتوالااك  إيلااك  بااأار 
 ت لصضين

لتوالك  إيلاك  بكاذا لا 
 ت لصضين

 نلول تواللت  إىل اهلل بواليلة
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ل     ضل  لفصي  مل يف اعلنلا ل نزار بإ   جهق   ضا  نزار بإ   جهق   ضا
ال توافلين اسقللاة  
 يف بّلق تو  عصيب

ال تنفوين اسقللة  يف بّلق 
 تو  عصيب

  افله  مموافلًة: ذليفه

ظننته  لان ل ل )ل  
 أ ل(  هلةق     لً 

  ظننته  ل ل   هلةق     لً 

في  مم  لا  عندي  في  مم  وا  عندي رس  ذلا رس 
 
 ال  وجد اقفوك ل

اااه  الاااو قتر هل نفن 
 بلعنفص

ه  اعنفص  الوقت هل نفنه  ذا الوقتر هل نفن 

 اعنلق مم ن ة: ) اتلفت اعنلق( اللق  ويلة اللق  ويك
واا  يال  ال   الل  ينيـ   ق س ينو  ال 

ت ااادل احلفلاااة يف 
اعنااالعة اعصابواااة 

  ن ف

ت دل احلفلاة يف اعنالعة 
 اعصابوة  انل ف

ال جياااوز عااااف انل اااص  ىلع 
 املوصفة

ني   ز ررنيخ خز رر
ة لن املاص ة  لن املاص ز خا ل  فر  زل: يفع... ي 

زرع  اقبنااااااتلي 
 لشدلر اقربتللل

تصس  اقبنتلي لشادلر 
 اقربتللل

اقوااصس خم ااو  بلأشاادلر  
  اعزرع بلحلب   ابلذر

وررت   اعزعرت وررت ل  اع ا   اعنا
فاتر ف  نة  إىل ف ا ز  ا ف ا  ىلع ف نة   ز 
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سش ث  بصل ه لزتلت  بصل ه  املزتلت: اعصزين اعوقور ل 
اعزليك هو اعصي ف ىلع ابلواو يف  ه ال  رفليق ه ال  زمم يئ

امليمااك   ال جيااوز لا  كااوا 
 علمص  الـو زليك  احد

 ) ز جنلهم حبور عني( تز جهل ل  تز ج بهل تز ج لنهل
لاالزال لاان لفواالل االالااتمصار  لل زال ليخ ممصي لً  ال زال ليخ ممصي لً 

 ية  تنى بمل  ق س ب امللض
ت ه   رتر  ت ه   قبس  ال  رتر    مل اليأا قبس  ال 
  اعن  رية املن ية
  حل   حليت ه   حل   بإقنه

ذيب  بد خة
 
ذيب  بد  ارق  ل

 
 يال: بإل  خ ع   ي خة ملية ل
رشب  اع أس  ي فوًة 

  احد 
رشب  اع اااأس  ي فواااًة 

  احد 
ع   ف  : ي  فروة   مجع ادلف

     ة ف نةاقا ادل تور ف نة
راج املالر د  ر ج املالر ل  در فت فيه  ل  راج: ر يهة ل  مم ا ذ  د  ل 

 املللعد... 
اعننة ادلراالية توين النة دمملاة  النة لدرالية النة يراالية

لن ادلراالاة املتواذالة  بمال يف 
 بإعك ف ك اع يف
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ٌّ ل   بوق س يط  ااااااة  ل  رش   رش    
ريط    رش 

 

ف بوف يه لر     ل 
 الايم عم  در لجل  
 لم تميم  

عم  ادر ل الايم  جال  لم 
 تميم  

ا مز  قالب اتل ور   هو إيراي 
اتلويااني   اتلويااني بااني  الاايم 
  تميم  ق س بني امليج    تميم

 
 النيلً: خمتلرا  لخصـ

 الصواب اخلطأ الشائع

 لن شد  اتلأاص ىبك بكى لن شد  اتلأاو

 يف لحد املنسشفيل  يف إحدـ املنسشفيل 

 لي إىل ف ا حله حلهليـ ف ا 

 اهلل المـ ال –إبإا حدث  ذا   ذا حدث – اهلل المـ ال –إبإا 

 لالتأبإنه لالتأبإا لنه

 تبني ف ا اخلرب ل  تألد اخلرب قف ا تألد ف ا لن اخلرب

 هك لنت لتيلن ؟ هك لنت لتألد ؟

 لللر  اعيش  إللر  اعيش 
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 حيلته ف ا  وين ل ل ممص  يف ف ا  وين أ ل ممص  يف حيلته

 لمّمك خوا تأمّمك خوا

 تليلي  رسية االت لال  تلألني رسية االت لال  

 رسر  بصؤيتك رسر  بصؤيلي

 لربـ ف ا ىلع ب لعته ربـ ف ا ىلع ب لعته

 تصب  بف ا تصب  قف ا

  ضع اعلمنة اأخو   ضع اعصتو  اأخو

 لرجو ممنلعدتك لرجوي املنلعد 

 اعص حب  اعّنوةىلع  ىلع اعّصحب  اعّنوة

 تصيي إىل امل ت ة تصيي ىلع امل ت ة

 ر زق ف ا  دلاً  ر زق ف ا بودل

 فتل  رزاا فتل  رزينة

 رالوم رالولل 

 رشو  ف نل رشيت ف نل

 لرذد امللل علمرش ع رذد امللل علمرش ع

 بلعصفل   ابلنني بلعصفله  ابلنني

  كذارا   اعنوص بني  ذا  تصا   اعنوص بني  ذا  كذا
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 بيق / ا ت مم نه را   مم نه

 ارتلب يف اأممص ارتلب لن اأممص

 دنت اعصيـ شد د  دا اعصيـ شد دا

 مموقف  نذر بلخلاص مموقف خاو

فل  ّفل  خ   خ 

 خيف عليه خيف عنه

 دنت خمفل  عنهم دنت خمفية عنهم

 ف ا اليئ اخلل  ف ا ال لخ ق هل

 خ  بهل اختع بهل

 خوهل اأممص ممصخول إيله اأ

 اخرت لحد اأممصين اخرت بني اأممصين

 أالداس ملب لمخلاللً  بأالداس ملب لمخلاللً 

 يعنه يعس عليه

 يق ابللب يق ىلع ابللب

 يف املصت ة ادلنيل يف املصت ة اأيىن

 ف ا يهِ ف ا لندهِ

 يهمنل اقود  ياهمنل اقود  
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 اجتمع لد ص  املدارس اجتمع لدرا  املدارس

 اقالب  اأريض  ر اأريضادل

 رشيوة المية رشيوة  الميل 

  االسند إىل اعيش  االسند ىلع اعيش

 اللي  اقلوم لاليلي اقلوم

 قن حي  املولم الو  قن حي  املولم

 خصجوا لول خصجوا الوية

وا  يل  اعن   اعن 

 انل  اعن نمليئ اعن نلريو

ملر ملر اقل   اقل 

 الكم للول الكم لللل

  قّوم اعيش  قّيم اعيش

للس بلملرت  لل س بلملرت ل 

 خلقف اقللنوا  ْس اقللنوا

 لذلبه الكل لذلبه لكك

  و  اثليلب  يل  و  اثليلب  ويل

 اشرتاه لكه اشرتاه بألمله
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  )قل ول تقل(  ىلع نهجثاثلا : خمتارات 

 قمنل بلختيلر بو  املفصيا  لع اسجيلز  اقرتتيب:
 .   اجل مهورية اجل مهور: تلك  ال  اجل مهورية؛ اجل مهور: قك

 .لتآممص تلك  ال مم اممص  ف ا: قك
 .احلصب يف اع موي: تلك  ال احلصب؛ يف اثل ل : قك
ي؛ رجك هذا: قك ي: تلك  ال ر جر  .ر جر
قة  اجلنوي: قك ز 

ت  صر قوا   اجلنوي اعم  قة   ه ال  املصتز  قوا؛  ه ال  املصتز   املصتز 
قة: تلك  ال قوا؛املص  ال املصتز   .املوت بهذا تز 
 جا ِ انادحص: تلاك  ال لادحور؛ اقود  فد ِ اقود   ج ِ يحصنل: قك
له دا إبإا  بإعك لندحص؛ فهو اقود   ه هزر  .احلصب يف خْسانه عن نلشئني  كْسر
 قيللهمال اناخ قاد دنال إبإا للوقة؛ اجلموية  هذه للول  احلزب هذا: قك
  هاذه لنياك  احلزب هذا: تلك  ال لع لئهمل؛ تو لن قلهص   قهص آممص  بأممص

 .لنفنهمل تللل  لن قوالهمل   زال قيللهمل باك قد دا إبإا لنيلة  اجلموية
 .اعيش  لن تألد   : تلك  ال تألداً؛ اعيش  تألد : قك
 .اعشواتص إمم  : تلك  ال اعشواتص؛ ممك   ين م اعشلتص   اعوظيفة مم : قك
ج: قك  .اقف نية اعلكية لن ختصج: تلك  ال اقف نية؛ اعلكية يف ف ا ختصا
  ال اخلفاص؛  جنادي اخلالفص   اجلندي اخلفص     يب اخللفص  اقا يب: قك
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 .اخلفص اجلندي  ال اخلفص  اقا يب: تلك
 .  تنل تهم: تلك  ال  نل تهم؛ املوظفني  ن لول: قك

ّالع؛: قك الع  ال اقل الع : تلك  ال اقل   .  اقل 

 .اسذ   إىل  هد : تلك  ال نتهدفه؛ ي اسذ   إىل  صا هذا: قك
 اعيشا : تلاك  ال لنفالً؛ املاذ ور ل  اللقفلً  ل  آنفلً  بإ صته اذلي اعيش : قك
 .اذل ص ا نف
: تلك  ال ب لعة؛ ل هصج  هو ابلهصجة   يزا ل ابل لعة    هصج ف ا: قك
 . اتلهصيب اقلدغ  زا ل ف ا
: تلاك  ال  ال؛ عصضة ك جو  اأبإـ   اقولوبة علتوذ ب ف ا ع ّصب: قك
 .   ل توصاب

 .اقاومة: تلك  ال  اقاوللة؛ اقاولم  ه ال : قك
 .  يهنلً  يهنته: تلك  ال ي اللً؛  ياالته يعنلً  اعنيلر  يعنته: قك

 شالئ ؛  مموضاوع املوضوع  شلئ   كتلب اقللب  شي  ل  شي   إانلا: قك
 . شي  مموضوع  ال املوضوع  شي   تلب: تلك  ال

 االالاتوملر  ضاد  كلفـ: تلك  ال  حيلربه؛ االالتوملر  كلفـ  ف ا: قك
 .ضده  حيلرب
س: قك

 
؛ اعلدنة    صل  .   صئ نهم  ال  صئ نهل : تلك  ال  اقلوم 
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ك  : قك له؛ انلدل    ف ا   لمم  ك: تلك  ال  أمم  له؛ انلدل  لمم   بالب لان أنه  أمم 
 (.   نرص ن اص)

هد: قك د  االس شر : تلك  ال احلصب؛ يف ف ا االس شر  .  احلصب يف ف ا ه 

 عناه نكاب ل  عناه  عدل ل  عنه  حلي ل  اقللنوا  عن ف ا خصج: قك
ب ل  نكوبلً   .  اقللنوا ىلع خصج: تلك  ال تن  لً؛ تن  ه ل  تن ي لً  عنه نكا

ن ة: قك نة: تلك  ال  اجل ِ؛ اجلند ا كر  .  اجل ِ اجلند ا ك 

ب  : قك  .  شد هل: تلك  ال  بإلهل؛   االتل يهل  اعصلي   اقلول املولهد    جد 

ّهل ونويولً  اعواالاة ونّوغ اقول ة: قك  .تربيصاً  تربرهل: تلك  ال إبصاراً؛  ت رب 
ف   لنل: قك  .  بلهلل  لؤلن عليه  للالف: تلك  ال بلهلل؛  ل لن عليه  آال 

ّية؛: قك و  ية : تلك  ال اعه  و   .  [اعشال ية ابلالقة ونمية يف لي] اعه 

ة: قك ة : كتل  ال ؛ لزرل  ل  ز 
 
 .لز لة  ال ل

  ابلالب لفتوحاة  ابلالب: تلاك  ال لفتاو ؛ بلب  هو لفتو   ابللب: قك
 .   احد 

 ىلع لجالب: تلاك  ال اع تالب؛ عن  لجلب إجلبة  اعن ال عن لجلب: قك
 .اع تلب ىلع جواب  هذا إجلبة  اعن ال
 لعز اربا املا ا ت  ا : تلك  ال ت   لً؛ بهم  و   بلعز ار  امل ا ت  ا : قك
 . بهم ي و  
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  ... .رش ط  ف  هذا: تلك  ال ؛... رش ط  ف  ىلع هذا: قك
 .اخلنلر  اقود  تك د: تلك  ال  كذا؛  ذا خنلر    اقود ف  دبد: قك
 .عليه  اتلأاو عليه  لاص: تلك  ال فيه؛  اتلأاو فيه  أااص: قك
فوا : قك  .صا ية اأرالتل اأرالتلصا يوا : تلك  ال  استصا ؛ املرت 
ص ب: تلك  ال لورت ب؛ ف ا: قك

 .  لور

 .  جد د  ممنسشى هذه: تلك  ال جد د؛ ممنسشى هذا: قك

 .املرص  : تلك  ال املرص  ؛: قك
 .ع و ف نة: تلك  ال ع و ؛ ف نة: قك
 .به إخ ليئ: تلك  ال بلقولم؛ لتال  : قك
 .   ا ئ مم ا: تلك  ال لنالف ؛ لي  خفي    يط   مم ا: قك

 .عليكم نذ ع: تلك  ال  فيكم؛ ب نكم  عنذ : قك
 .االشرتاي بدل هذا: تلك  ال املدلة؛ ل  اجلصيد   يف املشلركة بدل هذا: قك
؛ يف ل  اأممص   ف ا ىلع للدنل: قك  . اأممص ىلع للدنل: تلك  ال اأممص 

ناالحة : قااك راعااة  اعم  اانلعة؛  اعز  راعااة  اعم ناالحة : تلااك  ال  اع     اعزا
نلعة  . اع ا
نت: قك ال 
 
الاس فا ا  حكام لان اأ ىل اعنانة يف املدرالاة هاذه ل

 
  ل

 .  املندد  تأالس املدرالة  تأالنت: تلك  ال ف ا؛ عهد ىلع املندد
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وز  اعنفص  جواز: قك  .بلال ور : تلك  ال  جوازاته؛ اعنفص   لجر
و ري هو: قك هر هو اع و   ج  ورري: تلك  ال اع و ؛  ج  ه   . اع و  ج 

ا ة: قك ا ة: تلك  ال اج؛اعز  خ   .اعز اج خ 
  ال األاة؛ خدلاة يف اقفنال   يوي اعو ن  خدلة يف  فت لا ف ا  وي: قك
 .اعو ن خدلة يف اتلفلي  صيد  ال اعو ن  خدلة يف  تفلىن لا  صيد: تلك
شل ؛  جنوي   لل   جندي: قك شل  : تلك  ال مم  شل   ال مم   .  مم 

 اأقاك  ىلع: تلاك  ال اقولقاب؛    اأتلب     اأعم     اأقك  يف: قك
 .اقولقب  ىلع اأتلب   ىلع اأعم   ىلع
 ل اك يف ت اع  ال لقصل؛ زقت  لل قلئملً   زل  عم قلئملً  اخل   زال لل: قك
 االالاتمصار فواك لع( ال) االتوملل ينتليم ف   (لل) بدل( ال) اتلو وا  هذه
 ل  عاّلم   اجلملاة اتكاو لا  إلال تكصارهل  إلل: رش ني بأحد إال  (زال)

 .  علصجل 

و ي هذا: قك او ا  ها ال   [ فاص   زا ىلع هوي]  وابعق  ه    هاو  واباع  ه 
و ي   و  ا   هم اعه  و ين  كونوا  عم اعه  ن ه    واباع  هل ي هذا: تلك  ال ق رك؛ ل 
وا  هم  ال  وابع  هوا  ه ال   ال  .اعه 
  ال اقوماك  عك ن م ي تكنك  لا عك  ن م  ال تومك  لا عك  ن م: قك
: تلاك  ال توماك  لا عليك  ن م: تلك  ال  ن م؛  لل اعيش   هذا عك  ن م
 .تكنك ال لا عليك  ن م
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مصاا: تلك  ال ابل ي؛ ع مصاا: قك  . ابل ي ع 

ة: قك  .  االقت لي ة اخل اة: تلك  ال االقت لي ة؛ اخل اا

؛ عليه  انتلد قوهل   ف ا ىلع نلد  : قك  .   انتلده ف نلً  نلد: تلك  ال قوهل 

فليهل بصقية علينل  ري : قك فليهل: تلك  ال  يت؛ ل   .  ---ل 

 .  اذلنب ل  اتلل و عن لعتذر: تلك  ال اذلنب؛ ل  اتلل و  لن لعتذر: قك

مرـ  اسال ا ادل ن: قك مرية  اسال لية  ادل لنة اعنا  اعنامـ   اعصجاك اعنا
 .  اعنميل  ةادل لن: تلك  ال اعنمية؛  املصل 

 .  اقومك يف  فل   بإ  ف ا: تلك  ال اقومك؛ يف  فل ة بإ  ف ا: قك

له  قفت: قك ه  قفت: تلك  ال  ق  لتله؛  بإ زائه  ف ا  جت  للل 
 
 .  ل

 .عليه حلز: تلك  ال اعيش ؛ ف ا حلز: قك
 . اخليفا  اأممص    شفت: تلك  ال خفل ه؛ اخليف اأممص عن  شفت  : قك

؛اق ف ا   ري: قك  .اقلول   ىلع ري: تلك  ال لول 
 للري :  قك ممنلفص؟ لم لنت للليم:  قك ممنتأجصهل؟ لم ادلار يف للمد: قك
 للايم هك: تلك  ال ممنتأجصهل؟ لم ادلار يف لمد هك: تلك  ال تصيه؟ عم لم هذا
 .تصيه؟ عم لم هذا لري  هك: تلك  ال ممنلفص؟ لم لنت
 [بإه وا ل ] بإه ل: تلك  ال لولً؛ [ ل  اج ل ]  جل ا لولً  [ بإه وا ل ] بإه ل: قك
 .  الوية [ جل  ا ل ] جل ا  ال الوية 



ة يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
َّ
  اخأطاء  الاءعةةسـراج الربِي

 

 

 

 46 

 

ة: قك ا  فة  ن للط  ا لر  . ن ال  ن للط : تلك  ال  ن ال ؛  ا ار
 قان الو : تلك  ال لفوله  ال الو : تلك  ال لفوله؛  قن بإعك  لفوك ال: قك
 .لفوله
ذلقة: قك

 
 .اس ذلقة: تلك  ال نفيس  عن بلأ
ّيلً  عمله دا: قك صرض  ياًة؛  صيلت ه  اكنت مم  صرض  ي لً  عمله دا: تلك  ال مم  صرض   مم 
ي ة  صيلت ه  اكنت صرض   . مم 

 فولاه:   ف ا  لنف بص تم فوله:   ف ا  لنف لن اعصفتم ىلع بإعك فوك: قك
 .ف ا لنف ر تم فوله: تلك  ال ف ا؛ ر تم ىلع
 إبإا) اجلاوائز  علايهم  زع: تلك  ال فيهم؛   زعهل اجلوائز  ب نهم  زع: قك
 (.  لفصقة إ لهل لعالهم لنه لري 

 .   انلدل  اخلو إىل اهلل  فله: تلك  ال  علندل ؛ علالو  اهلل  فله: قك

ملرية  ا ندالة: قك   ال املوملرياة  ا ندالة: تلك  ال املوملر؛  املهندس اقو 
 .  املوملري املهندس

 .  هل توفص: تلك  ال عليه؛ توفص: قك

  ال يا نالً  اوباه دا: تلاك  ال ي نل ؛ ج ته  اكنت ليكن  اوبه دا: قك
 .  [ اأعواا لن عوا ادل نة أا  بإعك]  ( محصا   أمحص) يا نة  ج ته دنت

  عادي  آراً    عصضات   لحنالً     فات   لن لً    الموت   لضواً   رل ت  : قك
 فهاذه)  ...؛ لحنال      فات لن ال     الاموت لضاوا    رل ات: تلك  ال لالملً ؛
 (.  ممرص فة اأالمل 
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 اذاايب: تلاك  ال ؛(ز جاه لي) اعنفص  يف ز جته ف ا االت يب: قك
 . اعنفص يف ز جته ف ا

 .أممصه ان لع: تلك  ال بأممصه؛  ائتمص هل   لبإعن لممصه  فأ لع لممصه: قك
: تلاك  ال  كاذا؛  اذا بدالقة البت  هذا  كذا   ذا بدالقة بإعك ا  ت  : قك
 .  ذا ك  ذا بديلك

  ال اقل ال ل؛ بني اعصئ نة اقل ية  يه اأممور  بني اعصئ س اأممص هو: قك
 .اعصئ نية  اقل ية اعصئ يس  اأممص: تلك
 تاتلكم  رل تهن رجلل  مجلعة   دنوا إبإا بو   لع بو هم  تلكم رل تهم: قك
 ا خاص  لاع لحدهم  تلكم رل تهم: تلك  ال اقننل ؛ جلملعة بو   لع بو هن
 .اقننل  لن علدملعة اأخصـ  لع إحداهن تتلكم رل تهن ال  علدملعة 
 إيلاه  بو ت  تلبلً  إيله بو ت: تلك  ال  بهد ة؛ بكتلب  إيلك بو ت: قك
 .  هد ة

هم  لممص: قك ه  قد ل  ؛ لهما ص: تلك  ال اأممص  ه  قد هلمٌّ  لممر  .اأممص   هما
قة مجلعة لن فلئ   ف ا: قك  لان لتفاوق :تلاك  ال  فلئزين؛  فلئلني  ف و 
 . لتفوقني

د  : قك د   فلمل لغ  صذده  علو مصاا  ل لولً  لرذ  صرذ  اد: تلك  ال علو مصاا؛ مم   رذ 
 . ممصذوي فلمل لغ هل  ل لولً 

 . اقف   به لنل فإبإا: تلك  ال  اقفلً؛ به لنل فإبإا: قك



ة يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
َّ
  اخأطاء  الاءعةةسـراج الربِي

 

 

 

 31 

 

 اقولالر؛ لان  الاواهل ادلار بالع: تلك  ال اقوللر؛ لن الواهل  لل ادلار بلع: قك
 لان  الاواه ف نالً  لكمات: تلاك  ال اجلملعاة؛ لان الواه  لن ف نلً  لكمت:  قك

   .  اجلملعة
 علياه؛ املل ور  ع الس نل   املنتوملة اأالمل  لن( الوـ) أا  بإعك: قلل
  ري فإا اقليلس؛ جلز اعنملع فلد فإبإا مموجوياً؛ يام لل بلعنملع  ت خذ  اعلوة
 ل تادل وناتومك ال( ـالو)  لكمة علنملع؛ مم يد فلقليلس  اقليلس  اعنملع
 اقواصب؛ للاة لن اقف يل  ن  يف [به لفووالً   ال] فلعك نلئب  ال فلع ً   ال
 .اعشوص مل ر  يف إال [هل]  ضوت عمل إخصاجهل جيوز  ال
  بإعك الميك؛ يش   ال الميك   رق: تلك  ال خثني؛  يش  خثني   رق: قك
 مموجوي لنه حن لا ىلع – فلعنميك  االرتفلع؛  اعنمو اقولو هو اعنموي أا
 . اعصفيع اقوليل – اعلوة يف

: تلاك  ال آخص؛  ش سلً   كتلبلً  زاياً  هو  تز ّي   آخص   ش سلً   كتلبلً  زاياً  ز ّيه: قك
 أا  بإعك اعشوص؛ يف إال بهل  هو تز ي:  ال  [ آخص]   يش   بكتلب بزاي ز ّيه
 ىلع لي اعازاي  ىلع لل ورين  كونل لا"  تز ّيه"  "  ز ّيه" االتوملل يف اأذك
لم ز ي ه : لنهم اقللئك قلل إبإا اقوصب ف نت لنه  اشتلل اذلي اأذك : لناه ع 
 اأز ي    اختلفات املدالز  إىل احلليلاة لان اعلواة تااور  ام زاياً؛ اعاوه
 يف االالامني بن ب ش سلً  هو  تز ي ش سلً  ز ّيه: فليك اعزاي  نوع تمي  فوجب
 اعلوة    لنلول هو قلت لل ىلع  ادليلك اجلملتني؛

 اأمماص   حادا: تلك  ال حدر اً؛ عليه حيد ين اقومك  ىلع اأممص حداي: قك
 .اقومك إىل
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وت: قك ولً  ذلح ه إىل اع تلب رج   إيلاه  ممصجاوع  هاو هل  راجاع فأنال رجر
 قواة يف إال إرجالمً؛ ذالح ه إىل اع تلب لرجوت: تلك  ال ممصجوع؛  اع تلب
ن لي  ):  جك عز اهلل قلل  هذ ك؟ حنن  لل هذ ك  ور ك   إ ىل   ف ص ج  ل 

 
ر  ل صا  ك  ال ت ل  يرن ه   َ 

ال   ا      رز  إ ا):  قلل ؛[ 31  ه] (  
و ك   ف  ةق  إ ىل   اّللف  راج  آئ ف  مر     انره   ؛[ 22 اتلوباة]  (ل 

ه   ىلع    إ ناه   )  : قلل] و  ر   ر جر لي  م   ڃ ق ل  ائ ص   ت  رع     ور : ك لا  عم ؛[ اقالرق] (ڍ اعْسا 
ق ئ  : ) قلل إرجلعه؛ ىلع ورت      ه   يل   إ اا  ر يب   إ ىل   رفج  ند  ت   ع  نر  ؛[ 21 ف لت( ]ع لري 
؛:  لك  عم رجوت 

 
 ىلع انلا   ري إبإا إال اعصباليع  ىلع  ف ك اثل يث  اقفوك ل
 لان خاو فهو ف ا   أتى[  ] اهلل؛  ه لن خو فهو اهلل   أ ه اقو س 
 .ف ا تفل
 .  املدافع رمحة  ت بليت: تلك  ال املدافع؛ نلمة  ت  ت  ةاع بليت: قك

  إار  لفياد اع تالب هذا: تلك  ال ذوواً؛ دا  إار  لفيد اع تلب هذا: قك
 .ذوواً   كن
ك  : تلك  ال عليه؛ حي ك اعيش  ىلع ف ا ح ك: قك  حّ ك  ال عليه ح  
 . عليه

يلً  ذوته دا: قك  ذاوته دا: تلاك  ال تد ية؛  دّ ي ذوته يّ ـ  قد لد   
 .   در ي ذوته ي ـ  ال يا يلً 

در ة : قك ـ؛  مجوهل ل  د  ي: [ مجوهل يف لي] تلك  ال ل  در  .  ل 

م: قك م ف ا زع   تزعمالً؛  ازتعم ف ا تزعم: تلك  ال زعيم؛ فهو زملةً   زع 
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م)   للل[  اعصيلالة اعنيلي  يه اعزملة]  بموات لنه اعلوة  تب بإ ص  فلد( تزعا
 .به احرت  ل  اع ذب  تكلف( تكّذب)  لوت  (بتكذا )

 اأهمياال   عظااى لهميتااه ل   [ اقوظااى] اأهميااة هل اأممااص هااذا: قااك
 .بلتلن و عظى  لهمية هل: تلك  ال بلتلوصيف؛
 احللقاة ل  اقولرضاة  احللقاة ل  احلالمل   احلالل ل  احلالمل   احللقاة: قاك
 أا  بإعاك اعصاهناة؛ احللقاة: تلاك  ال اثللبتاة؛  ال ادلائماة تو لي اقالرئة 
 نليراً. احللمل    بموت اقولقب  يف  ادلائمة  اثللبتة بموت يه اعصاهنة

: تلاك  ال لمجل هال؛ [ دا  لال لمجلاه ] دا  لل لمجل هل   لل لمجل ه  لل: قك
 املرتمجاة اقو الرا  لان [ اتلو اواا فهاذاا] مجيلة؛ يه  كم مجيك  هو كم
  ال اأمجام قوال  حيرننوا اذل ن تصمجهل اقوصبية  ول اعل لن حصفية تصمجة
 .  بهل تهل نلً  اقوصبية  اعلوة حيننوا
 باه   الات  قد هل   لتيل  هل   لتبني   فيه   لتث ت بلأممص   اا  لنل: قك
 لناه  لتث ات  ال اأمماص  لن  اا  لنل: تلك  ال   للت ه؛  تبينت ه فيه   تث تف 
 . لنه تث ت  ال لنه   للت  ال نه ل  الت  ال لنه  لتيل   ال

 .  ادلا ام ل قل : تلك  ال  املدا لة؛ ادل  ام  ل قل : قك

 .ذليق هو  لملل  صبـ: تلك  ال املولمملة؛ ذليق يام لل ف ا  صبـ: قك
ك   مموظف هو: قك ؛ فش   .فلشك هو: تلك  ال  فشيك 
: تلاك  ال عنادي؛ اذلي اقلاد م ي ابلعشا اجلد د ي   ااعش االس دقت  : قك
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 لكماة  ضاع  جياوز اجلد اد؛ ي ابلعش عندي اذلي اقلد م   اعيش    االس دقت  
 االاس دقت"   "ياري مم ا   يدنلً  االس دقت: "تلول ابلديلة  ابلل  مموضع( مم ا)

ٱ ٻ ٻ ٻ ) اقننال  الاور  يف تولىل قوهل  لنه ؛"يدنلً  ياري مم ا  

 فلعز جة     (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
" ت اّدل" اقفواك  يناتومك املاللاة؛ يه اثللنياة  اعز جاة اجلد د   يه اأ ىل

     (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ): توااالىل قااالل دالاااس دل 
 .  عندهم اقلد م هو  اقايب اجلد د  هو فلخل يث

  ال ق اك؛ لان يشلري عم املشلري  هذا ق ك   لن اللب  قد املنلب  هذا: قك
 . ق ك لن يشرتي عم املشرتي هذا:  ال ق ك   لن ونلب  قد املسنلب  هذا: تلك

  [تاداً  نلتلايهم]   فا ا  لنال  الاأتليق  [املدلس يف ف نلً  اتلليت: ]قك
 إال] ف نالً  الاأتليق: تلك  ال  لذيلبهمل؛ همل  اتلليل  اقلليمموا  حنن  نلتيق
 حنان نلتيق:  قك بإعك؛ لش ه  لل  إ له  الأتليق: تلك ال]   [ اقفصي ة إراي  عند
 .   إ لكم نلتيق: تلك  ال لنتم؛ 

 رشع  ال اقومااك  يف باادل: تلااك  ال اقومااك؛ يف  رشع بلقومااك  باادل: قااك
 .بلقومك
م اقلنلب ك: قك  اذلي احلاص  لي اعصاباع احلص  صابكن)  ادلراه م   اقرباع 
م اقلنلب ك: تلك  ال ؛(اعلكمة آخص ق ك اع  م؛  اقرب   مجياع تلفاٍ  كاذعك  ادلراه 

م: قلت]  ابليلر ق؛  اعز ار ق دخلنلف س اعوزا هذا ىلع اقـخ اجلموع  .[  اقرتاج 
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  بإعك   و ؛  لشهص قليلة  شهور: تلك  ال قليلة؛  لشهص   و   شهور: قك
 تكوا لا  مكن ف  ف وول   زا ىلع فهو عل     تكنو مجع اعشهور أا
 حادا  ال لال إىل [ اعشوص  بلأذك] اقورش  لن اع    مجع  يشمك قليلة؛ عدته
 إىل اثل ااة لان  هو اقودي؛ أيىن لي علللة  تكنو مجع فهو اأشهص للل هل؛

 اعلواة يف اخل الئ  لخا  لان  هاذا بالع   ؛  ذافه   اـ ف  اقورش  
ر لا لعين اقوصبية   ل  قلياك لناه  يول ام ملالً  تلد صاً  اجلمع بلفٍ اقودي  لدا
   او ؛  لشاهص قليلاة شهور: كتل  ال قليلة   لشهص   و   شهور: فلك   و؛
 . عللليك  لشهص  عل  و  شهور : فلك  إال اتلأليد؛ البيك ىلع هذا

؛ تارتي    ال تارت ب  لا عك  ن م: قك  ت اص  ب   لا عاك  نا م لي اعاص ب 
  ال ترتي   لا عك  ن م: تلك  ال املوص فة؛ اعصيلضة بأفولل ت ص  ضه ل  بدن ك 
 .اقرتي  ترتي  
 فا ا بالر : تلاك  ال ابلل ؛ بفتـ ب صاحلً  ي ربر حهل اقولذمة   ف ا بص  : قك
 .ابلل  بكْس  ب صاحلً  ل لرحةً  اقولذمة  
  هن به   فالور   عمله ىلع ذ ور    هو به   فالور   عملهل ىلع ذ ور   يه: قك
 .  به فالور    عملهل ىلع ذ ور    يه: تلك  ال  فاللئص؛ فالص
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 يف اللغة واألسايلب العلمية واإلمالء الوحدة اثلاثلة: ما األخطاء الشائعة
 

: بو  اأخال  اعشلئوة  ت اوي هل للتبناة لان  تالب ييللاك إىل أول  
اع واب اعلووي  جلنة اعلوة اقوصبية يف اسع م  اشاص جمماع اعلواة اقوصبياة  

 م.3112 ـه/ 1323اقللهص   اقا وة اثللنية  
 

 ول تقل قل
ن آبل   )لنونة أنهل ق نات قنوعاة لا

 اعرص (
 آبل   

ك   ك   آمم   آمم 

تل   إ تل  
 
 ل

 اختذ   ف نلً   د   اختذ   ف نلً ذد للً 

الر  )اقو لة  بلية اعيش (
 
 إ الر  ل

ااص  يف
 
ااص ىلع أ

 
 أ

نل نل قلبلنله يف لانل   الو   قلبلنله لانل   الو 

لحد املنسشفيل  )املفاصي ممنسشاى: 
 لذ ص(

 إحدـ املنسشفيل 

 إحدـ امل تمصا  تمصا لحد امل 
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 إحدـ املوضوم  لحد املوضوم 

 لحد اجلهل  إحدـ اجلهل 

 لحد اقل ل ل إحدـ اقل ل ل

 لحد انلتلئد إحدـ انلتلئد

 لخاأ ف ا عن اع واب لخاأ ف ا اع واب

ا  وط خر
 
ا  وط ل خر

 
 ل

ريف ريف و   و 

مخر  )بل ن اقلدم(
 
 إ مخر  ل

 ليع وا ليعورا

بلً  بلً  ممزقته إرر بلً  إرر بلً إر   ممزقته إر 

 لري  ه  قتي ً  لري  ره  قتي ً 

 جيلس بإ زا  ف ا جيلس بإزا  ف ا

يرت   االسشففرت    االسشف 

للرت   ليرت   االتلر  االتلر

ل ف الر
 
ل ف ل الر

 
 ل

ملر بر عن )توقف عن(
 
 إ ملر بر عن  ل

ص  )ويف( م  ص  ) زياي هزااًل(    ر م      ر
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لع  ىلع اأممص   لع  ىلع اأممص  اض ا ا  اا

 اعتد  ا اعتد  را

 إ عت   لعت  

   ويف لعى   ويف )  وفيه  لن اقومك(

 تفصقت ا را  افرتقت ا را 

اقت د لن امللل )اقت اد ق نات بموات  اقت د يف اأممص )توالط  عم يْس (
  فص   يه فوك الزم ال  تودـ( 

ل ع   لر ل ع   ي  لر  ي 

ل  )مجع   فر ( لرف 
 
فا  ل ل 

 
فيف(ل  ل  )مجع   

 الـو عن إال عن

 رحلة اأقف ليك رحلة لقف ليك

إ للر  )لن ب األو   ي قة حي مهال 
 للو(

للر  )ع لة(
 
 ل

ااص   لممااس  )حاادث لممااس( )إبإا ن ك 
فت: لي لنهل تدل ىلع ايلوم املاليض  ص  ع 

 ل لرش (

فت ن كص : لي لنهال تادل  ص  لممس  )إبإا ع 
اأمماس ىلع  وم اللب    لان هنال  لالل: 

 اقلصيب  اأممس ابلويد(
 ت مون  يف اأممص للون  يف اأممص

 للني مم امل تمص األني اقولم علم تمص
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   نيه    نيه )  تم  يكمك(

 . ز ر نل يف لك آ نة  ز ر نل يف لك ل اا
)ظناالً لاانهم لا لكمااة آ نااة علمفااصي  
في يفوا إيلهل لكمة لك  لع لا آ نة مجاع 

ناة   اكا لذالهل: ل اا  ل ك: زلالا  لزل
إ نة  ف لر  آ نة(  ر

 
 ل

  ي لا ل ي ة

 ب الل  بلئنوا )مجع بلئس(

ص( ص  بلهص )لن اقفوك اثل يث ب ه   ل  ره 

ر وحة )الولي   هنل ( ر وحة  حب   حب 

ور  َب  ور َب 

 عندلل ظهصا ب د   ل عندلل ظهصا ب د   ا

يه   لممص بد يه  لممص ب د 

 ب صر يك ب صر يك )رشو (

   رشر      )اقا لة اخللرجية لن اجلّل(  رش   

ع  يلللق  ة  يلللق  ب  ر و   ب  ر

ك  هذا اأممص  )بفتـ اقال ( ك  هذا اأممص   ب ا   ب ا 
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 ب ور  ة )علمية ل ً ( ب ور  ة )علمية ل ً (

 ب ل   ب يق   

 بّل )مم نث( بّل )لذ ص(

 ب لهل  )مجع لبله( ب لره )مجع لبله(

 ب يالر ب يالر

قلصا  اتللالع  عرش  )ل ين ىلع فاتـ يف ا
 اجلزل ن(

 يف اقلصا  اتللالع  عرش  

بة  مجوهل جتلر ب بة  مجوهل جتلر ب جتص   جتص 

  صاـ عن اأممص  صاـ اأممص

 ختصج لن اجلللوة ختصج يف اجلللوة

ة )شد  اعش ع  االلت  ( ة  خت  م  رم   خت 

 ت صرحلل ت صرحلل

 ونسنفذ  لل دل هل  دل هل(ونسنفد  لل دل هل )تنيه لل 

؟  هك ونم ؟ هك ونميني 

 ت ورداي ت ورداي

واي  اأممص   واي  ىلع اأممص   ت و  و 
 ت 

؟   يف تلني؟  يف تلنوني 
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 همل تليل علينل همل تلوا علينل

 ق ية ت م سف اعرش    ق ية ت م سف اعرش   

ت    ت  نات ت ن ا

 ت هللة  ت هلا ت هللة  ت هلا

 عم توات يك اقفصذة ات ك اقفصذةعم تو

 بد اً لن اثللقث  عرش   بد اً لن اثللقث  عرش  

صرجاة يف  ث ورص  )ب م اثلل : اقفتية  اقف 
ص(  اجل ك  حنوه  مجوهل ث و 

 ث ورص  )بفتـ اثلل (

 رجلل ا لل  رجلل ا لل   

ث لرب  )بفتـ اثلل : خاصق نلفاذ  مجواه 
 لال ب   الوب  لاللب(

 ل  أنهل مجع ث لر ة(ث لرب  )ب م اثل

نة )ب م اثلل ( نة )بفتـ اثلل ( ا كر  ا ك 

 اثل ا نل  )مجع اثل اني( اثل ا نيل  )املننوب إىل اثل اني(

 املا   مخنوا املاق  مخنوا

 اعصج ا ج   ي ل اعصج ا ج   و ا

دف )ع س هزل( دف  ج   ج 

صر  صر  ج   ج 
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ليـ ا خص  ليـ اثللنية مج   مج 

ل ليـ اأ ل يـ اأ ىلمج   مج 

نل  )إام  بإنب( نل  )جنل  اقالئص( ج   ج 

نلز  نلز  ج   ج 

نلا )اقللب( ناة( ج  نلا )مجع ج   ج 

هد ) لقة  عزيمة( هد )ممشلة( ج   ج 

 لتلر حلئ ص

 احتلر   حلر  

 حلز ىلع ادلرجة حلز ادلرجة

صا  )لرب بإا  حدلر  الويا ( صا   ح   ح 

ص   ىلع ص   ىلع ح   ح 

نل  )املاصق  حناوه  مجواه لحنال  ح  
نية( حر

 
  ل

نل   ح 

ن لي نل  لل دا هذا يف ح   لل دا هذا يف ح 

م )اثلمص ق ك انل د( رصر  م ح  رصر   ح 

لر ة ل  ة ح   ح 

لاة )لزنل اقلوم  جمتمع إقللتهم( لاة ح   ح 
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ل لل  ة  مجوهل ح  لرل  ة )بفتـ اع م مجع حلق ( ح  ل ل   ح 

لرواا ل واا ح   ح 

 مح  م   م  اقرباكامح   

ر  و ايل  ر  ح  و ايل   ح 

 احل و   )االم سللر  قد مة يف اقوصاق( احل ور  

ير   ب ير   )شد   ضي ( ير   ب ير    ح   ح 

نير  )ه ي(  حني  )ظص  زللا( ح 

ة )ب م اخلل ( ع  در ة  خ  ع  در  خ 

لة در لل  مجع خ  در لل  خ  د   خ 

وم صر   وم خ  صر    خ 

 خلر ة خصياة

 خزينة زانةخ  

لر  )بفتـ اخلل ( ن  لر   خ  ن   خ 

ي ة  شر ي ة خ  شر  خ 

ة )فلص  حلجة( لذ  ة  خ    لذ   خ   

لة )ب م اخلل  اعشوص املدتمع( لة )بفتـ اخلل  اع فة  اخلل ( خ  ر  خ  ر

م )لنلزع( م  خ  ر  خ  ر
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ييصا لان  ييص )جل  فا ا خ    خ   
 لجك  ذا(

ي لً   خ   

 خ  لب خ  لب

ا    ا  ا  ا  )مجع خ  ا (خ  ر   خ  ر 

ار ة )اتللدم بالب اعز اج( وب ة  خ  ار  خ 

ى عليكم  ذا فلكم  ذا ال و   ال و 

: ابلاالل  انلفااس  ه )اخل ااّل   يار  َب ااّل  
  اقولك(

ه  اخل ّل: اخللوي   يار اخلّل: اجلنة.  يار  َب ّلر 

رشر   خملقاة( ة )ع  لرا  لراة بفتـ اخلل  ل  ض خ  ة  خ  لرا   مهل.خ 

لرو   )مم ا االنفصاي( لرو    خ   خ 

لر )ب م اخلل : لال   ايب شالرب  مخ 
 اخلمص لن اأعم  اع داع(

لر: )لك لل الرت  لنه مخلر املصل (  مخ 

 اخلمن نل  اخلمن نيل 

بإي: عام لع اأ 
 
برص ل برص )جولت الكله ي  ي 

 به(.
ب ص  ي 

لا بسشد د اخلل  ي خلا  ي خا

) ر  را  ) احد  ادلف را  )الوط   ب به( ي   ي 

 ي ملة  ي ملة 
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وا يل ي ع   ي ع 

 يعو  يعـو )يف جملل اعش  ـ  اقل ل (

فاة فاة ي   ي 

 ياهمه اأممص يهمه اأممص

 ي   ابٌّ  ي   ابف 

 ي   را  ي  ررا 

 ي  اة ي   ة )لل   واى عويل  امللتول بدل نفنه(

 بإ هلب بإ هلب بفتـ اذلال

ت ك )مجلعة لن  ترك  اخليك ل  اعنيلرا (ر   ر 

وا يل ر ج   ر ج 

ل ة(  ر ح    ر حر   )مجع ر حر

و )الهك قني( و  ر خر  ر خر

وا ورا ر ض   ر ض 

د   د   ر عر  ر عر

قرم ) ن وا اقلل ( ق م )بفتـ اقلل ( ر   ر 

 ر لَكر  اقرتجيـ ر لَك   اقرتجيـ

 ر ّي  ر ّي )االرتوا   اعرشاب.  زار  اعص ي(
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يرع ير  ر   عر 

ل ول )ب م اعزاي: اخلفيف اعاص     ز تر
 اقافااك   فااصل احلماالم   نااوع لاان 

 ابللـ(

ل ول )بفتـ اعزاي(  ز تر

 ز الل )بفتـ اعزاي( ز الل )ب م اعزاي: املل  اقوذب(

نرد )لل ت لد  به انلالر  اجلماع زنالي  ز 
  لزنلي(

نرد  ز 

ز هاال  )ب اام اعاازاي: ز هاال  اعيشاا  
 ه(شال ه  للداره   لل  لصب لن

 ز هل  )بفتـ اعزاي(

 اعزاّي )بفتـ اعزاي( اعز ّي )ا يسة  املنظص  امللبس(

لي  دا لي  ال  دا  ال 

ن   د  ن   ينر د   ينر

 احل ك  اعْس  يف  احل ك  اعْسف يف 

لة )بسن ني اقفل : لالالفك انلالس  فر ال 
  تو ؤهم(

لة )بفتـ اقفل ( ف   ال 

 ي شيد ي شيد

ونلهل ممشتلق  ال تللل  تلب شي  )أا ل  تلب شلئ 
 إال ع انلا(
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 فوك مم شني فوك شلئن  

نة ير نة ش  ير  ش 

ة )اعرشبإلة: اجلملعة اقلليلة لن  ل  ربإ  رش 
 انللس(

ة )بفتـ اذلال( ربإ ل   رش 

يلا ر يلا رش  ر  رش 

و لع و لع )ب م اعشني( ش   ش 

ة ف  ة )بسشد د اقفل ( ش  فا  ش 

ص   )اعشفص : حد اعنيف  اعن ني   فر ش 
نتومك علتفالهم اعْساي باني  رمموز و

ص   انل  اأي ( فر  انللس.  يللل: ش 

ص   فر  ش 

لل بفاتـ اعشاني: اجلهاة  م  لل )اعشا م  اعشا
 اقـخ تللبك اجلنوب(

لل )بكْس اعشاني: لللباك ايلماني   م  اعش 
  للل: عن  منيق  شملل(

د   ه  د   ش  ه   ش 

  جه ذ و   جه ذ يـ

ر   ادلهاااااص لحداااااااه  ر   )م  م 
 ) مم لئ ه

ر   )اعرص  : اخللع  عم وش ه شلئ ة(  م 

د   و  د   ذ  و   ذ 

ولوي )فلو( ولوي ذ   ذ 
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ند ق ند ق ذ   ذ 

ند د )شدلع( ند د  ذ   ذ 

لب ع )لل  ا اع باه ل  واتم   اخلل ا     
  اقا ع(

لب ع     

ور )ب م اقاال : قلنناو  يقيلاة  صر     
 اعصلس    تد ضويف(.

ور )بفتـ اقال  اأ ىل( صر      

ت نر ت  )بفتـ اقال (    نر    

مأنة  تامني   

مأن نة مأن نة       

وال )ىلع لدـ( وال )مجع  ويك(       

ص   ف  ص   ظ  ف   ظ 

ل لرت  لفوك  ذا ل لرت  لفوك  ذا ظ   ظ 

صاا يرهم هر صاا يهم ظ  هر  ظ 

 ما ورا ما وا

بة )مم نث لعزب( ز   عزبل  مزبة  ع 

 َ  رو   َ   وا 

صبوا صبوا ع   ع 
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 ع صب )ملبت بلأممص ع صب احللئط( بت بلأممص ع صب احللئط(ع صب )مل

 ع صقوب ع صقوب

) شل  )اقو شل : ل ل ظا م اعلياك   االام  ع شل  )اقو شل :  ولم اقويش  ع 
 اع    املوص فة(

 احلللة  اعنلبوة  عرش   احلللة  اعنلبوة  عرش   

 اقورشينل  اقورشينيل 

و )لن اقوفو(   ويف عفل  ورف 

فص فصيت يتع   ع 

نلوي نلوي ع   ع 

د ابليع... لر د َ  لر  ع 

ليدي )لننوب إىل اقوليد ( دي ع  ل   َ 

 ممموي عموي

نلا )جللم( نلا ع   ع 

نردهية نردهية َ   َ 

نرو  نرو  َ   َ 

وار )عيب  ق ـ( وار ع   ع 

وايت ه  اأممص   وايت ه  ىلع اأممص   ع   ع 
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يلا  َ يلا شلهد   شلهد ع 

بر  بر  غ   غ 

ذا  ) ولم لنت ف انلهلر...(ت دا    ت 

صا  )ل لتتة( صا  ت   ت 

ق   ق   تص   تص 

 ت صزي ت صيزي

ة ة ت  ا  ت  ا

ت  بلملل  ت  بلملل  ت    ر  ت    ر

صيااف )اعناايد اع ااصيم. اجلمااع  ار ت 
 تالريف  تالرفة(

صيف ار  غ 

ل ب   ل ب    ور   ور

ل وا  لروا  ت   ت 

ند ر )نلعم  حنن اعش لب( ند ر ت   ت 

ي ة ي ة )اقوي ة: انلميمة( غ   ت 

هذا اأممص تو املولاول )ال ال تادخك 
ىلع لكمة تو  إال يف االاتوملل قالنوين 
لاك  علواو   حا ٌّ   احد هاو: هاذا مم 

 علوو(

 هذا اأممص اقوو لولول
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 اقوو  لرتابط ت و املرتابط

لري )مم نوع لن اقفاللر( لري ف الا  ف الا

ذ )مم نث( ذ )لذ ص( ف ال   ف ال 

اا ي  ك )اع ااالم املمتلاائ اجلناام  ف ار
  اقوزيص اقولم   اعنيك اقوظيم(

ك ير ك  ف ا  ي   ف ار

اصيل ( ص ) مجوه اقف  ص ف ار  ف ار

 ف اور ف اور

ص  ص  ف لر ل   ف 

 ف لمة ف لمة

ل ت   فر لت   ي  فر  ي 

 ف  ي ف  ي

 ف ورهة ف واهة

 اعلب قلر  )لي حلمم  ل  توو  ومه( قلرس )اقربي قلرس: شد د(

 ق صا  صا لل  ق  

 ق صر لس ق صر لس

ك ارف  ك ق ص  ارف   ق ص 

 ق  لرـ ق  لرـ
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عم لفوكر هاذا اأمماص قاط )قاط تانيف 
املليض  لبداً تنيف املنتل ك: قن لفواك 

 هذا اأممص لبداً(

 عم لفوك هذا اأممص لبداً 

الا: اع لص(  ق الا ق الا )اقل 

ع ع ق م  مر  ق 

 ق ند ك ق ند ك

عوا ق وعوا  ق ور

يد   نملة ق 
 
يرد   ل  ق 

 دي لا  فوك  ذا دي  فوك  ذا

تالا    تالا   

              

ب   ب    كن    كن 

و  نر و        نر

ة ة   فا فا    

لكفته ق ل  اأممص )بد ا حص  اجلاص 
 ابلل (

 لكفته بل ل  اأممص

رية رية لك   لك 
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ية م  ية       م 

ن يس     ن يسّ     

يلالة   يلالة    

لف الفت  تمم 

 الق وا الق وا

 ق و ة ق و ة

م م ق و   ق ور

 ق وويل  ق وويل 

   ل فف   ل فف 

س   ق س يف اعلوة  ع م س  ) لرم س   يلرم 
)    لرم س 

س    لرم س    ع م 

ا ة ع وا ة  ع ور

لقة لقة يل   يل 

 الو  ال لفوك  ذا قن لفوك   ذا

ز ق
ر
أ ز ق ل 

ر
أ  ل 

 لكف ل لع لكٌّ ل يع

 لخ ليئ لتال  / خمت 
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 املتو  )هو اهلل( املتوَّفا )امليت(

ر و  ر ية ل  جم   لمموال  جم  ل  لمموال  جم 

  م   ميو

م رص  م ل  رص  م ا ل  ص 
ر  ل 

ع رد  ع خم  رد   خم 

ة رص    ة خم  رص     خم 

ن ة خ  در ن ة ل  خ  در  ل 

م لدعوم ع  در  ل 

 لد ص مم املرش م  املد ص اقولم علمرش م 

د ص ا درا ل    اعم 

صف  فمن  ه   ذا )لن رافله  للل مم  صاف ل  مم 
لرف   رف  بموات اعصفا    هاو ضاد 

 اقونف(

صف  به  ذا  مم 

ب د )مموقف اسبك  لب نهل( صر ب د مم  صر  مم 

قة صت ز  ق   اجلمع مم  صتز  قة مم  صت ز  ق/ مم  صت ز   مم 

صرجلا صرجلا مم   مم 

بلا )اعصئ س لن اقفصس( ز  صر بلا مم  ز  صر  مم 
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يخ ص  يخ مم  ص   مم 

ز زا  ا مم   مم 

دّ  ت د  نر دّ  مم  ت د  نر  مم 

ك( ت فري  نر ك )يا  مم  ت فري  نر ك( مم  ت فري  نر ك )يا  مم  ت فري  نر  مم 

 حد ث ممنتفلب حد ث ممنتفي 

يل  لان  قوات علياه  ما ن  ىا / مم  ن  مم 
اقسنمية   ق س لوت اعلكماة: االالام 

 اذلي نسنى به.

يل  عد  )اعم ناىا  ل ل   ىلع ل اليه مم نما
 ه(هو اعشال  نفن

 مم شلقٌّ  مم شلقف )بد ا تنوين(

رت  ا  مم شرتيل  )مجع مم شرتـ( شر  مم 

فة قلبلت ه مم  ليفة در  قلبلت ه ذ 

 يف مم ل    يف مم ل   

 مم لئص مم ل ص )مجع مم و(

 مم لئف مم ل ف )مجع مم يف(

 مم رصر   مم رصر  

ي ة )لاان اقفوااك لذاا   ااو  ااغق  مم  ر مم  ر
 بموت المع(

  وو لي ذلغق  ذلتيةق )لن اقفوك ذول 
 للل(
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 بإهب مم  لغ بإهب مم  وغ

وا  مم  لا مم  

يف ي ف اعم     اعم  ر

 مم لئ  مم ل   )مجع مم ي (

ة ة مم  الا  مم  الا

صاا )رئا س ي اين عناد  ار صاا  ل  ار ل 
املناايييني  ي ا ابلاصيااصي  فااوق 

 اأاللف(

اصاا  ل 

لاة ظ  لاة ل  ظ   ل 

ل مة )ظ  لة  لل   تظلّم لنه( ظر ل مة ل  ظر  ل 

نا  ظ  ناة ةل  ظ   ل 

بإه نل الويالً )أا الويل لونلهل ممنتوق لي ال  بإه نل لولً 
 عيب فيه...(

 اتلو يد املولضد : )املول نة(

ا  دا و  ا  ل  دا و   ل 

ا ورد  ا ل  ورد   ل 

م ورد  م فلو ل  ورد   فلو ل 
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ل ) للل هو بمورز ل عن  ذا: بويد  ورز  ل 
 عنه  لتدنب هل(

ل ورز   ل 

وررب  ) ولوه اقو ل (ل  رب  ّ  ر لن اقفوك لغر وررب   ل 

ل ز  ور ل ل  ز 
ور  ل 

ق  اعصلس ص 
فر ق  اعصلس ل  ص  فر  ل 

ك فر   ك ل  فر    ل 

بة ص  لر بة ل  ص  لر  ل 

ف )مم ا األك  اعرشب( لر   ف ل  لر    ل 

ود لر ود ل  لر  ل 

ل مة ) م  اأق م( لر ل مة ل  لر  ل 

وي ل  للي فصس ل   فصس ل 

 للل  لن زلنهذا اع م ل هذا اع م للول لن زلن

 مم ئد مم  د )مجع مم يد (

لة )فوك اخلو( ص  لة ل  ر ص   ل  ر

لكر ف لك  ف ل   ل 

 مم      مم     

 مم ئكة   مم ئكة  )لنونة(
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 مم  ني  لن اجلنيهل  مم  ني  لن اجلنيهل 

لرً   ّ  مم  م 
لر  مم 

ل ك    مل ك     مر

 هل يفووا اانني ممليوا لن اجلني يفووا ممليونني لن اجلنيهل 

 ممي  )املي  هو اقوين( قتلئ )ممآلا(

م م لممص لنتظ   لممص لنتظ 

ك( ك )ليا  انلاالر نرال  ك ل  نرال   ل 

نرد ك نرد ك ل   ل 

ب نر   ب ل  نر    ل 

د نره  د ل  نره   ل 

 لهلمٌّ  لهلمف مجلة جداً )بد ا تنوين(

 لممص هلم لممص لهم

هر  ط )مم ا ا  وط( هر  ط مم   مم 

هيب هلب ل   ل 

 مموايٌّ  ل يلةمموايف 

 ل  ر   ل    

 هذه املينل  هذا املينل 
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ك نأمم ك  نأمم 

  نر  ذ    نر  ذ  

 ا  رذ  ا  رذ 

 ن  و   ن  و  

 ن برنة ن برنة ) صي اعشفتني( 

 قفت نظصه إىل  ذا ن اهه إىل  ذا

م  عنه ل  م  عنه )حدث نسيدة هل(  
 ل 

 ل  وا ل  ورا

لس لس حن   حن 

 در ا ن   ن د  ا 

ر )مجوه نذ ر. لل  لادم ىلع الابيك  ن ذر
 اتللصب  اعوفل  بوعرد(

ر )أا اقزنر هو اقلليك(  ن زر

نزيف )اقزنيف هو لن  ازن  يلالً ق س  ن زر 
ر   نفنه(  اقزنا

ه  عم  ننله عم  نرن 

مة )لك دئن ئ هل ر  ( مة ) أنهل  احد  اقننلئم  اقنانمل ( ا ن   ا نر

 ا س   ا يس   
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ب   ب  )اش  ت احلصب(ا ش    ا ش 

د  ) الب( د  )لن اقنشيد بموت  توت(   نرش     نرش 

ط  يف اقومك ط  يف اقومك ا ش   ا ش 

د  اقاولم د ن    د  ا ن    ن   

د    انلف وج انلف ر

ب   ب    نر   نر   ب  ا ي  نر    ي 

 ن  ر  ن  ر   )اعص ن   اجلملل(

ص   )  ربر   خي    ع  ية( ص   ا و    ا ور

مة ا ورمة  ا و 

نرا  ف نلً  نري  ف نلً  ي 
 ي 

د  املل    د  املل    ن ف   ا ف 

ه   ن  د ق ك  قصل   اع تلب  ا فر قصل   نفس  اع تلب  )ال  وضع امل ك 
د( كا  امل  

ص  ص   ا لر  ا لر

ص س
ص س ن لر  ا لر

ن مف عن ذفلته  لخ قه( ن مف )حد  ه ي     ن مف  ي 

 ىن نمل انل ل   نمواً 
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نرى   لمه( ي   نمل ا ى  )إىل ع 

 ن وا  ن وا 

ع بل  اقومك ل  اعرصا  بل  ن ور  ن و 

 ا ور اأرس ا و اأرس

 لممص  لهول لممص  هلئك

لرت   ذا  هبر لنك فولت   ذا ه رك  فو 

مة( در مل  )مجع ه  د  مل  ه  در  ه 

يل اعشلعصاا  هدوا ابلاليك   د   ه 

د    لنر محلته  إىل  ذا هر د    ي   ي   هر

م  لل بنله  ا خص ا د  هر م   ي  د  هر  ي 

ا ا  ه صا ا  )مجع هصا  ( ص  ا ا   ه  صا  ه 

 ه     ة ه  ر  ة

) حبا
 
ًوـ )ل ـو ه  هر و ي  ي  و ي ه  هر

و ـ ي   ه 

يلً )اللط( و  و ـ  هروي ه  و ـ ه  هر و ي  ي   ه 

ي لم )شد  احلب  اقوش ( ي لم ه   ه 

  ريث  ارث

ه  إىل  ذا ه  نظص  ه  إىل  ذاق   جا  فت  نظص 
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دا ( د. اجلمع   ح  د   )ا لي  توحف د    حر    حر

ه   د  ه   حر د   عو حر

   الل ة   الل ة

ة( فرل  ل ة )االت لل  اعصف ل ة   ذر    ذر

ل  هذا امل ا أ ل ممص  ا  ئ   ي     ا 

ييفٌّ  ّ   ظ  يف     ظ 

فر   اخلاة     فللً علالاة( فر   )ينو     فر          

ف يل  )مج ياة( ع  فل (   يال  )أنهل مجع   ف  ف     

ع  ىلع املصالوم ع  املصالوم  قا   قا

ع وع: شد  اتلول   اعشد د اتلول   ع وع       

 ي ا لربني      ر ي ا لربني  
ر
   أ

ا     تولع وا    تولع ور

هل اهل عم  تودا  عم  تودا

 مه ال   قوم  حي فوا  بو ه ه ال   قوم  حيبف بو هم بو لً 

 ال جيب  لا حيدث   ذا جيب  لالا حيدث   ذا 

: لناه  جيب  لالا تفوك ال جيب  لا تفوك )أا لوت ال جيب 
 جيوز   هو ع س املوت(
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ه   ثرين بإراعه    ثرين بإراع 

رصي يراالةً  رصي يراالةً  جي   جي 

رت    رت     حي   حي 

 حي ثف  حي  ثف 

دف  حي  دف   حي  

 حيص س   حيص س  

 حي  كٌّ  بلمل ا:   ليم  به حي  كف 

يد  عن هدف ه   يد   حي   حي 

ن ة ً   يه ضدف ايل مر  ي ْسر  ي ْسر

ن ًة )يف اجتله ايلمني( مر نة ي  مر  ي 

ورو زين  ذا  كذا
 لاازلين  ااذا  كااذا )أا لواات عاازلين  ي 

  يلزلين: ذلر مم زللً يل(
ه   ص  َّفا لجر    يف   و 
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 اعشلئوة بو  اأخال  اأاللوبيةثانيا : 

 ".لكمل" تكصار لكمة -5
 ". لو م "لكمل ارتفوت اعشمس لكمل زاي احلص
تفتلص  رش ية أا لكمة "لكمل"   اع ييـ "لكمل ارتفوت اعشمس زاي احلص"

 إىل فوك  جواب.
 قرتاا لل اتلوصيف بك و ل  تو.ا -2

فذعك خاأ لن حيث   اقلوم" ل  "بإه ت إىل اقوو"  لو م "جل  اع  و لن
 بإعك. عن اقوصب فلم   اص عنهماعنملع 

 مم ل  ىلع مم ل  آخص عم ينتو  اأ ل حله لن اسضالفة. عاف -4
 .بإنتلج  توزيع  بيع  ذا"  لو م "قللت اعرشكة

 ". بيوهل بإنتلج اع يف  توزيوهل  اع ييـ "قللت اعرشكة
  لاو م "االاس دقت إيخلل ابلل  يف لاللوب االالس دال بوو املرت ي. -3

 ابلل  هنل عم تدخك ىلع املرت ي.  مصاالك آخص"اع ييفة ممصااللهل ب

ڭ ڭ ڭ )  لوهل توالىل  اع ييـ هو يخول ابلل  ىلع املرت ي

ى ى ائ ائ ەئ ) : قااوهل توااالىل    (ۇ ۇ ۆ ۆ 

    (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

  املوفص . فلملرت ي يف ا  ة هو ا دـ 
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 ."قو م "االتلم ف ا ابل لعة -1
 عليدص. أا لكمة االالت م  "م ف ا ابل لعةونل"  اع ييـ

 :املللم لن اع تب انللفوة يف هذا
 ت ليف اعلنلا  تلليـ اجلنلا" البن ممت اثللي." -
 اأت ط اعلووية املولم " مليمد اقودنلي. لودم" -
 اع لئغ. اأخال  اعشلئوة " مللجد" -
لمحاد  عيني" عّل تاورلخال  اعلوة اقوصبية املولم  عند اع تلب  اسبإا" -

 خمتلر عمص.
 هدصية.299 لدخك تللويم اعلنلا" البن هشلم اعلال  املتوَّف النة" -
 

 بو  اأخال  اسمم ئية  ت وي هلثاثلا : 
 

 السبب الصواب اخلطأ
جيب  تلبة همز  اقلاع   توصيفهل: يه اقاـخ  لمحد امحد

  نا  بهل يف بد  اع م  ذله.
مز  املفتوحة لقف تكتب إبإا  قوت بود ا  آخص لخص

 ا مز  لد  فوق اأقف
همز   ذك ال تكتب   يه اقـخ  ناا  بهال  ابن إبن

يف بد  اع م   ال  نا  بهل لانل   ذله بمال 
 ق له   تكتب لقفلً فلط



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ.د حممد رفةت زجنري

 

 

 

 71 

 

إبإا يخلت همز  االالتفهلم ل  اع م املفتوحة  لؤنبسكم للنبسكم
ل  هل  اتلن يه ىلع لكمة ل د    بهمز  قااع  

ت ت همز  اقلااع ىلع حاص  لان جانس  
 حصكتهل.

 نفنه لئنكم لإنكم

 نفنه ه ال  هلؤال 

 نفنه أنت ئلنت

إبإا يخلاات اعاا م امل نااور  ا مااز  ىلع لا  ئل  أال
امل درية اقـخ تلع بودهل ال انللفياة  ت ات 

 همز  إا ىلع نرب 
تكتب ا مز  يف  الط اعلكمة ىلع اأقف إبإا  االأل االسك

وحة بود حص  ذييـ اللكن ل  دنت لفت
 لفتو 

 نفنه لأربك لرئبك

 لل ق ك ا مز  مم موم فت تب ىلع اعوا    بإي  أبإي

 نفنه   بإا  سذا

ا مز  مم مولة  لال ق لهال حاص  ذاييـ  لرؤاله لر اله
 اللكن فت تب ىلع اعوا 
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 لل ق ك ا مز  مم موم فت تب ىلع اعوا  ش  ا شسو ا

 الط اعلكمة ىلع ايلال  إبإا تكتب ا مز  يف  اعلسلم اعآلم
  ْس  ل   ْس لل ق لهل

 نفنه ادلائم ادلا م

 نفنه بف لئله بف ل هل

إبإا دنت ا مز  مم مولة بواد  ال  الال نة  فيس هل في هل
تكتب ىلع ايلال  خ فالً علللعاد  اقوللاة 

 اأذلية
إبإا دنت ا ماز  لفتوحاة بواد  ال  الال نة  ممليسة ممليأ 

علللعاد  اقوللاة تكتب ىلع ايلال  خ فالً 
 اأذلية

تكتااب ا مااز  املتوالاااة ىلع اعناااص إبإا   سنل ل  سنللل
 قوت لفتوحة بود لقف  ل  بود  ا  الل نة  
ل  ممشدي   ل   قوت ا ماز  مم امولة بواد 

  ا  الل نة ل  ممشدي .
م تولم  نفنه تو  

هم
 
 نفنه ب وا  هم بوال

 نفنه ضو ه ضوؤه
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 نفنه لت وا  هم لت وئهم

همز  لتاصفة  قوات بواد حاص  لتياصي  أتلدئ دأأتل
 فت تب بمل  نلالب احلص  اذلي ق لهل

 نفنه ادلافئ ادلا  

همز  لتاصفة  قوات بواد حاص  الالكن  عب  ع أ
 فت تب ىلع اعناص

 نفنه ب ط  ب ائ

لذك اأقف اعلينة هنال  ال  فت تاب لقاف  تل تلل
 لل ور  حنو عىص )اقفوك(  فىت 

لذك اأقف  ا  فنلول بلمل ت: ع اواا ذلا  ع ل ع اى )االالم(
 تكتب لقف قد ي .

تكتب اتلل  لفتوحة يف آخاص مجاع امل ناث  زهصا  زهصا 
 اعنلعم

تكتب اتلل  لفتوحة إبإا دنت لذالية لان  ن ل  ن ل 
آخص لك االم ا يث اللكن اعوالط ل ك ن ت 

  ن ل .
تكتب اتلل  ممصبو ة يف آخص االالام امل ناث  اع    اع   

 لمفصي ع
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 الوحدة الرابعة: دور وسائل اإلعالم يف تكريس األخطاء الشائعة
 اإلطار انلظري القسم األول:

 مم حظل  بني  دي ابليث:
اخلالب اسع ا  اي  اع لة بلعلوة  بك هو عمك قواوي لاللالالً الاوا   -1

دا لللقة ل  ق ة ل  ممْسحية ل  للمل  ل  خا ة ل  ند   ل  لللبلة ل  ارش  
ذلا  ن م ىلع لقنلم اسع م لا ترص  بو  اهتمللهل دلراالاة اعلواة   خ لرل

 . آيابهل
اعلوة ال حييط بهل إال ند  مل قلل اعشالفي رمحاه اهلل   املل اوي هنال  -3

االحرتاز لن اأخال  اعشنيوة  ق س لن مجيع اأخاال  فلاد حلان احلدالج 
 . هو لن ف يل  اقوصب  مل بإ ص ابن ال م  توه

ق س لك لل  للل عنه لنه خاأ قووي هو  ذعك  فلقوصب  ام لادارس  -2
 هل  جاه عناد 

ً
يف انليو  اعلوة  املولجم  اعلهدل    ربمل دا لل اعترب خااأ

 .بو هم
لذ ـ هنلعك  تب   و   ممواقع إع رت نية   او  تهاتم بهاذا اأمماص   -3

 . هذا يش  جيد  ينلعد ىلع إحيل  اعلوة اقوصبية
امل لقوة يف ختاسة انللس  فهذا الاييدث لمماصاً الال يلً  نفاص  علينل عدم -2

انللس لن يراالة اعلوة  فالحلص   تناوب عان بو اهل   اع تلباة اسمم ئياة 
تاور ... ف   ن م ختاسة لن  تب لكمة اعنمو ل يف هذه اع ور : اعنمولل  
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فلد  ري  يف  تب اقرتاث مم توبة بهذه اع يوة  ف  يايع علت يي   ختاسة 
 .ن  تب بلوة اأجدايل
املص  بأذوصيه: قل ه  عنلنه   بو  امليال  اسع لية ال  همهل قلب  -6

 ال عنلا   إنمل  همهل  جه ذ يـ  شلك مملايـ  ااوب مجياك  فايه ختل اب 
 عيوا انللس ال علو م.

اذل ن  تلكموا بلقوللية يف  اللئك اسع م  ل   لووا اسعصاب بسن ني  -9
رشاك  يف يي عص  اقف ىح   يمهد ا علسرشبإم اثللاليف  ل اخص اعلكمل   هم

 . املوص  يف اعو ن اقوصيب
 إجيابيات اإلعالم اللغوية وسلبياته :املبحث األول

 هنلعك قنوا  جلي  تهتم بلعلوة اقوصبية. -1

  هنلعك ممنلن    لف م تلزتم بلقف ىح نوجه اعش ص أذيلبهل. -3
)اعشاافلفية  :  ااد   ل ااكعماام اسعاا م لكماال   مم اااليل  جد -2

ادل ملصا ية  اتلنويصياة  اقظ لياة  تصا مال  اقو اور  اقووملاة  اتلاللاف  
االالس داي ة  انلللبية  احلدلبية  اسرهلبياة  اعناوقية  اتل مملياة  اقرتكيبياة  
امل النلتية  اع صنفليلة  اقفلشاية  اعصجوياة  اتللدلياة  اعليربايلاة  ايلمينياة  

 ية  اعشوفينية  ابلنلئية  احلدااة...(.اق نلرية  اقرباتملت
  لن اعنل يل : ممنلهمة  اللئك اسع م يف ارش اأخال  اعشلئوة. -3
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 وسائل اإلعالم يف تكريس األخطاء الشائعة أسباب وقوع املبحث اثلاين:
 : لال لب قوويةأول  

 .عدم اع  ط 
 .لخال  حنوية 
 .لخال  إمم ئية 
 .اتل ييف  اتليصيف 
 توصيب امل اليل . عدم اتلنني  يف 
 .الو  االتالدام ع لل  اقرتقيم  
 : لال لب علميةثانيا  

 .إهملل علم خملرج احلص     تأاو بإعك يف مموضوع احلص   اعل وية 
 .عدم إجلي  اعلوة اقوصبية 
 .لقنلم اسع م ال تهتم   وا بلعلوة اقوصبية 
 : لاللب نفنيةثاثلا  
 .اعنالصية لن اعلوة اقوصبية 
 جنبية  لربلب هل.توظيم اعلول  اأ 
 : لال لب اجتملعيةرابعا  
 . لع م  تلكموا اقولليل 
 .املنلن   اقوللية 
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نمـاذج مـا السـلبيات الـع تلعبهـا وسـائل اإلعـالم يف  :املبحث اثلالث
 تكريس األخطاء الشائعة:

    ت د ك امل اليل    صيف املناميل   ادلالال : اسعا م اقوالق
ل  اع رشعياة  اع قلنونياة.  املرشا بل  االتومك: قفاٍ احلاب ىلع اقو قا

  اعص حية ىلع اخلمص...
   عدم ادلقة يف تمي  احلص   دخللط بني: ي  ـ ل ك اللوـ  نت .  قاع

  قع.  إضهلر  اع واب إظهلر
  ا مزا   لل لل  اخلاأ فيهل قفظلً  كتلبة 
   صيف انلا  بأالمل  اأع م ل ك: امماص  اقلا س  جصياص  اقفاصزيق 
 خاك. اأ

  ما ادلراسات السابقة ىلع حبثنا نماذج وتطبيقات لقسم اثلاين:ا
(1)مقتبسة ما بعض ادلراسات املعارصة واملواقع اإللكرتونية

  

 

 خطاء لغوية شائعة يف وسائل اإلعالمأ -
 . لوعوا: اانيب اقفصي  لن امل لرا  

:  لول ابان لنظاور يف عنالا اقواصب   اع واب: خصج اقفصي  لن امل لرا 
 .اعنيب: جّص اعيش  ىلع  جه اأرب

                                                 

.htmlbwah.maktoob.com/thttp://forum.sh 

http://forum.sh3bwah.maktoob.com/t15399.html
http://forum.sh3bwah.maktoob.com/t15399.html
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   لوعوا: هذا اع تلب عد م اقفلئد .  

جل  يف لودم للل  س اعلوة: اقواني    اع واب: هذا اع تلب لود م اقفلئد 
ي   بإهلباه   عادم فا ا ا ادلال  امليم لن لذك  احد  ادل ىلع فلاداا اعشا

 .م اذلي ال للل هلاعيش  إبإا فلده   لعدله اهلل تولىل  ذا  لي لفلته   اقود 
 لوعوا: لحت رلاله خدً   لي عافه .  

 اع واب: حت رلاله خدً   أا لوات لحات اأب ىلع ابناه  لي تماصه 
 .بوافه  ح ه  اشفلقه

 (اقفوك ) ّصـ( حبص  اجلص )عن  لوعوا:  ّصـ عن اأممص  فيود ا. 
 .(  لي توخله   ل ه ّصـ ف ا  اأممص   اع واب: )

   ت   .    ف ا يف املنسشى لوعوا: احر

رت     يف املنسشى  أننل نلاول  ا : اع واب: ف ا  حي  ت    ص  فا ا ( إبإا ا)احر
ک ک گ گ گ گ ڳ ) :قالل توالىل .صه املو اح 

    (...ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 لوعوا: انلئم اع  ل  اجلميلة . 
ي  انايمة انلئم ىلع  زا فولئك  لفاص   اع واب: انمل  اع  ل  اجلميلة

 مجوهل ذايلئف   ىلع  زا فويلة ل لهل يف بإعك ل ك ذييفة   صيلة   ي وة
م  ل  انمل    لول   بن لنظور ذالحبا  صائ    يائع  للل مجع انمة فهو ا ن 

 انيم اعصيـ ل  ل حني تل ك بلني ق اك لا وشاتد(.  يلاول يف عنلا اقوصب: )
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م   ان:  اقننمة :مموضع آخص  مل .اسانلا   اجلمع ا ن 
  لوعوا: إالهلللً لنهل يف وشديع اقلدرا .  

إالاهلللً هاو مم ادر اقفواك    اع واب: ممنلهمة لنهل يف وشديع اقلدرا 
لالهم اعاصج ا إبإا : )لالهم   هذه توين  مل  لول إبن فلرس يف للل  س اعلوة

قرتم(  بإعك لن اعّنهمة  انل ايب.  هاذه ختتلاف ممنالهمة املشاتلة لان ا
 . شلرياقفوك اللهم اذلي  وين

 لوعوا: تا انات .  

 هذه اعلفظة   و  االالتوملل خلذة هذه اأ لم يف    اع واب: تاناّ ات

ارشا  اأخ لر    اع يف   يصاي بهل االرتاق اعنامع   عاو حل نلال ارجالع 
إىل لذلهل لد لا ذلحب عنلا اقوصب  اوري لكماة ) ذانسيت (  هذه اعلكمة

  .يد اع صيم هو اعن  يلول ) اع نسيت (: اع ند د
 لونلهال  ( اع واب لا هذه اعلفظة يه ) ن ت (  لنهل اقفواك ) تن ات

 مل  لول ابن فلرس يف  تلبه للال  س اعلواة: انلاوا  اع الي  اتلال  لكماة 
  .تدل ىلع اعن و   ان ت الالتملع  د اح

 لوعوا: بتا ف ا يف اأممص .  

باتا  :أالالسا لي ناواه  جازم باه.  جال  يف  اع واب: بتا ف ا اأمماص
ي   بتاه  لي ااعشا باتا  : جل  يف امليكام اقل ل  عليه  بتا انلية جزلهل.

 قاوه قاًول ممنتأذً .
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 لوعوا: اجتمع ف ا بف ا .  

 اع واب: اجتمع ف ا إىل ف ا  اعتملًيا ىلع قول اعلنلا  اتللج ) دنات 
 قصيِ جتتمع إىل  وب بن ع ي فيالا هم(. 

  صار ) بفتـ   .اقفل  ( لوعوا: اقف 

صار ) بكْس اقفل (  تنا  هذه اعلكمة  يل د بهال ا اص ب   اع واب: اقف 
صار بفاتـ اقفال   صار ا بكْس اقفل  ا  هذه توين ا ص ب  للل اقف   اع واب اقف 
فتوين اع شف عن لالنلا ادلابة ملوصفة كم بلوت لن اعننني.  لن اجلاد ص 

ّص ( ا بفتـ امليم  اقفال   وشاد د بإ صه لاا لك مم در لن امل لير اتلليلة: ) املف  
ص ( ا بفتـ امليم  كْس اقفل   وشد د اعصا  ا  وين ا ص ب ل ً ل. ف   اعصا  ا   ) اعم 

  ر ا د    . لوعوا: ل 

 يشيع االتالدام هذا اجلمع ىلع اأعنانة ىلع لناه مجاع ا  اع واب لد ص 

 .لمماصا ...إقخ( ظنًّل لنه ل ك مجع الفو ىلع الفصا     زيص  زرا    للو  لد ص)
 شتلا بني االالتوملقني ؛ فملي   زيص  الفو  للو يه:  زر  الفص  لممص  اثل يث 

لاد ص ( رباليع  هاو يوة فويك. ىلع حني لا اقفواك لان ) ايلل  فيهل بلنل  ذ
 .ليار.  االم اقفلعك لن اعصبليع مي  ىلع  زا مم لرعه لع إبدال  لئه

 لوعوا: مملفت علنظص .  

  ًوا لل انمع قول بو هم: هذا املنظص ا  احلليث  .ظص اع واب: الفت علن
مملفت علنظص.  هذا االالتوملل خاأ.   جه اع واب لا نلول: الفت ؛ لا فوله 
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قفت  ال لقفت  إبإ ال  وجد يف اقوصبية فوك هو ) لقفت (   االام اقفلعاك لان 
 الفت.للل ) مملفت ( فهو االم اقفلعاك :اثل يث مي  ىلع  زا ) فلعك ( فنلول

اعصبليع ) لقفت ( ل ك ) مم صم (   ) لنن ( لن للصم   لحنان   ال  وجاد 
يف اقوصبية ) لفلت (  مل قلنل.  لوت قفت اعيش .  لفته قفتال: عاواه ىلع تاو 
 جهه  بيل  لفتوحة  ال مم مولة.  قفته عن اعيشا : مفاه. قالل توالىل ىلع 

ی ی  ىئ ىئ ی ی)امل  لن قوم فصعوا ملوىس عليه اعن م:  عنلا

 بفتـ ايلل .    (جئ
 -لالاتلبإ علام اعلواة يف جللواة في يقفيال  ع اده  ع التلبإ ادل تاور يا ي

 :(1)اأريا  حبث بونواا: اأخال  اعلووية يف اسع م اقوصيب
 :اسع م   يه  قد بإ ص بو  اقظواهص اعنلئد  يف  اللئك

 يه ظلهص  اأذوا  اقوللية :الظاهرة األوىل

ظلهص  اتلمنك بلعنمل  اعلهدية يف اعلفٍ  ف  و ا ال  زاعوا   يوين بهل
 لفظوا اثلل  ال نل  اذلال زا ل  اقظل  زا ل لفالمة.  لن لل لة لل الّدلته لان 

ينووا حن نال   بلاغ لرزل اقوماص   اقو ناور ىلع : لقفلظ   يه   و  جدا
ّنة   ز هو  االالنني.  لذيلب هذا اعلفٍ ال  ما  ا باني   او   كناو  ج 

 فسة النياة تلفاٍ اقلال  تينال  . هذه فسة.  انل   النل    بإّل  زّل   بإّك  زكّ 

                                                 

 com/vb/showthread.php?t=http://www.arood. 
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 . اقلصيب  اقوصيب فتاللط بني االالتل ل  االالتو ل 
تو لا ظلهص  قفٍ اع لي ظل  ت د  شلئوة لل  لن توهل.  إبإا دنت قواة 

 ٌٍّ   فهاذا اع لي ال تمّ  بني ضّك  ظّك   ح   حظص   ضّن  ظّن   ح ٌّ  حا
 لزا حلل. 

 يه ظلهص  اقسن ني :الظاهرة اثلانية
 ويك. فلعلوة اقوصبية جت  اعوقاف..  قكان   يه ظلهص  لأعوفة لنذ زلن
بلغ حدا تو لل ول  فهو  لع يف ممواقع ال حينان  اقسن ني يف  اللئك اسع م

مم ّوا مجّي  دمل ل   امل ال  إيلاه   اعوقو  فيهل   سن ني لكمة يف  الط
وشاو األ لاة اتلليلاة:  ملوذو   ذفته   االالم  اع مو املت ك به   مال ا

ـر   اعللل ر لقل ور    .رئ سر لعوفدر   تور ذيي

 يه ظلهص  ز ال همز  اعوذك :الظاهرة اثلاثلة
ليا  اتلوصياف  ل اك:   يك   ويك هماز  اعوذاك إىل هماز  قااع بواد

 .توهل  واسقت لي  اسعرتا   اسالتمصار  اسالتل لل  ك
 "يه ظلهص  "ل  :الرابعة الظاهرة

املاليض دا   قد بدل  لاد ي   لذا يت ا ا ىلع لوظام اأعنانة. يف
باصيلاة  املذ ع  وتذر إبإا لخاأ   إبإا عم  وتذر  فإنه ىلع اأقّك   ايـ اخلااأ

 تدّل ىلع االعرتا  به  ممنتوم  لكمة "بك" ل  لل شلبههل. للل جيك اسبإاعياني

ه حني  دري لنه لخاأ  لدأ إىل "ل " لت وعاة بلعلكماة امل اّيية  اع لعد فإن
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 .بني اخلاأ  اع واب  أا ال فصق
 :األخطاء اللغوية وأسبابها

  صجع ادل تور يا ي ع ده اأخال  اعلووية إىل لال لب عد  لنهل:

 اعن ب اأ ل: ضوف اسبإاعيني يف انليو  اعرص .
 اقوللية. اعن ب اثللي: علوقوع يف اخلاأ هو تأاو

 علوقوع يف اخلاأ هو توميم اقللعد . اعن ب اثللقث:
شا سل لان انلياو   اذل ن  لواوا يف هاذا انلاوع لان اأخاال   وصفاوا

ص    قكّن لولوللتهم نلق اة.  بهاذا  نا ا  علايهم قاول اعشالعص ا اع 
 ".ش سل   بت عنك  لشيل    "عصفت  

فأخذ جيص بلقفتية   ةفلد عص  بو هم لا املمنوع لن اعرص  جي  ّص بلقفتي
لل لاة  لك ذيوة لن اع يغ اقـخ ارت ات يف بإهنه بلملمنوع لن اعرص .  لن

 بإعك: ننتلك إىل اقونل ين  ادلاخلية    لن لل   اقلاوانني    يف ممازارع  شا ول.

فه ال  جيهلوا لا قلعد  املنع لن اعرص  ال ت اّ   إبإا دنات اعلكماة لوصفاة 
 .  مم لفة(ال" اتلوصيف  لا ")ممن وقة ب

  وي املتال  وا بأممور لنهل:
 تدريس ممنلقل  مم  فة يف اعلوة اقوصبية  علولهل قال ة قنم اسع م. -1

 ض ط لّك لل   ذاع بلعشلك حىت ال  لع املذ ع يف اخلاأ.  -3
تويني جلنة قووية تتلبع لّك لل   ذاع   ت ّيـ اأخال  ق اك  قوعهال إا  -2
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 للكن.
ل  اجتملم  ي رية جلميع املاذ وني يف اسبإاعاة  إقللة ي را  تدريبية -3

 ل  اقف لئية بإرشا  املن  ل اعلووي
يف اجلللوة  إعزالية قال ة قن  اعلوة اقوصبياة  اسعا م  تدريس للي  -2

  .اأخال  اعشلئوة نظصيل  تا يليل  اختيلرية قووهم تسنل ل
تلفوياك اعلواة  وشديع اسبداع اأي  شوصاً  ن اً  هاذا هاو لهام بناد -6

 .اقوصبية  ي رهل يف املدتمع
 

 :للبحثمهمة مراجع 
لخال  اعلوة اقوصبية املولم  عند اع تلب  اسبإاعيني  لمحد خمتلر عماص  

 .1991معم اع تب  اقللهص   
 خو اع م يف اتلليص عن لت ط اقووام    بن بليل اقلنانايين.

 .بإ مم اى جوايقك  ال تلك   هو  تلب هلم يف بلبه ع التل
اعلوة اقوصبية  لبنلؤهل: لحبلث يف ق اية اخلااأ  ضاوف اقال اة يف اعلواة 

   .اقوصبية. نهلي املوىس
 .لودم اأخال  اعلووية اعشلئوة  لمد اقودنلي
 .لودم اأت ط اعلووية املولم   لمد اقودنلي

 .تلويم اعلنلنني  اعشيخ تيق ادل ن ا  يل
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 وي لً  رشحلً  تصمجة  خ ا مماوىس لماد لماوي  لودم اأخال  اعشلئوة ت
   انللرش: معم اع تب علا لعة  اقنرش  اتلوزيع.1  اقا وة رقم: 3112النة اقنرش: 

 . 1999ند   ممش   اعلوة اقوصبية ىلع ممنتـو اجلللوة  جللوة اع ويت  
لحبلث يف ق ية اخلاأ  ضوف اقال ة يف اعلوة اقوصبياة  نهالي املاوىس  يار 

 .1923وم  اعصيلب  اقول
 :لللال   حبوث يف هذا اع دي -

 .اأخال  اعلووية يف اسع م اقوصيب  اأالتلبإ ادل تور يا ي ع ده
 .انليل   حص   اجلص  ذ   ادل ن اعزع   ي

 .ي تور مم اى رجب -لن يقلئ  اأخال  اعلووية 
 :اعلووي  هنل مجع لفيد علمصاجع ا للة يف اتل ييـ

69231http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=  

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69541
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69541
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 الوحدة اخلامسة: ما األخطاء الشائعة يف ابلحوث واتلحقيقات العلمية
 صـ املهتموا بل ل ل ابليث اقول   املنلهد لا اأخاال  اقاـخ قاد  لاع 

ااهم ابلي ية تووي إىل ا افيهل ابللح وا  ت   :(1)يي إىل رف  خ 
ل اًل: اتل ورا  تو اع ييية يف لبإهلا ابلالح ني عان   يواة  لهمياة 

 اخلاة ابلي ية   بإعك ىلع انليو اتلليل:
لا اخلاة ق نت لل  لن جمصي لتالب  لوم به ابللحث عل د  يف  تلبة  -1

 راللتله اقولمية. 
ل   -3 افيًل لن املوصفة اقولمية  ادلراالل  اعنالبلة  لا اخلاة ال تتالب  مًّ

بك جمصي خمترص لنهمل؛   ذا فإا اقلليك لنهمل  مكن ابللحاث لان إعاداي 
 اخلاة. 
لا إعداي اخلاة يف  قت ق و ينلعد ابللحث يف االنتهل  لن رالالتله  -2

 يف فرت  زلنية ق و  ل ً ل. 
  اخلاة بود إقصارهل. اعتللي ابللحث بأنه  مكن تود ك ل  تويو لل يف -3

النيًل:  ووي جلنب   و لن هاذه اأخاال  إىل لا ابللحاث ال  اي لالًلال 
لهمية ممصحلة لل ق ك إعداي اخلااة   لهمياة لا  وادهل  ات إرشا  لالاتلبإ 

 لتال   يف جملل ممشلكته ابلي ية. 
                                                 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ.د حممد رفةت زجنري

 

 

 

 95 

 

 اقع لل حيدث هو لا ابللحث  لوم بإعداي اخلااة بنفناه  ي ا االسشالر  
  يف جملل ممشلكة ابليث  ل   لوم بأخذ رلي لاللتذ  لتفاصقني لالتلبإ لتال 

ب ور  رسيوة   حيتد يائًمل بأنه االسشلر عاد  لالالتذ    افلاوه عليهال   إبإا 
اقزتم لالتلبًإا لوينًل  فإا قلل اته ال تزيد عن مماص  ل  مماصتني   تكاوا مباص  

 لل  لنهل عميلة. 
 ني  واظ اوا ىلع ح اور الثلًل: لنه ىلع اعصتم لان لا اع  او لان ابلالح

اعنمنلر   يشالركوا يف لنلقشالته   يناتمووا إىل مم حظال  اأالالتذ  ىلع 
خاط ابللح ني  فإنهم إلال  لواوا يف نفاس اأخاال  اقاـخ  قواوا فيهال  ل  
 فهموا هذه امل حظل  ىلع اقو س لن املل وي لنهل؛ ل لل بإعاك: لا لحاد 

م لا اقفصق بني لل هو حد ث  لل هو لولم  بأا املولم هاو  ابللح ني قد فه 
وتً  يف اقل دم   هذا  وين لا ابللح ني وصجوا لان قلعاة اعنامنلر  لل دا مم 

  مل يخلوهل؛ لي: عم وصجوا بأي جد د لنهل. 
 ة للا اخلاط املصفوضة يه إلل خاط ري سة ل  لهله رابًول:

ااهم  ابلي ية  للل عن لهم اأخال  اقـخ  لع فيهل ابللح وا عند إعداي خ 
فيمكن تلنيمهل إىل قنمني؛ اأ ل: اأخال  ممصحلة لل ق اك عاصب اخلااة 

 علمنلقشة   اثللي: لخال  يف لتوـ اخلاة بإاتهل. 
 لخال  اقلنم اأ ل: لل ق ك إعداي اخلاة علمنلقشة: 

 هنلي ال وة لخال  تف يلهل ىلع انليو اتلليل:
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منلر ق اك لا  كاوا لا  سْسع ابللحث يف  د د  وم اقوصب ىلع اعن -1
ا ذلعك.   ممنتودًّ

لال ينلم ابللحث اأاللتذ  ا ناًلل لن اخلاة ق ك اقوصب  ل  لا  لادلهل  -3
 يف  قت لتأخص ال ينمـ بلال  ع عليهل  يراالتهل يراالة دفية. 

لال  هتم ابللحث  شلك اعورقة امللدلة   يوتربهل جماصي  ريلال  ختلاو  -2
اع ييية  خلذة لن نلحية اعشالك  قا ً  لن ل نط قواعد اع تلبة اقولمية 

يف حدم اخلط  نوع ابلنط  تصقيم اع فيل   بلسضلفة إىل لا اخلاة تكوا 
بلهتة اتل ويص  ذو ة اقلصا    ممليساة بلأخاال  املا وياة  انليوياة  الا سة 
اتلدليد؛ قل  واي انا لًم علدنة اعنمنلر بأا ابللحث تو مم رتث  ل  لنه ال 

 م إيلهم هذه اخلاة. حيرتم لن  لد
عدم اهتملم ابللحث يف االالتولنة بااصق عاصب توضاييية  وناهك هل  -3

اقوصب   ونهك ىلع املنتموني قن عم  سنالموا اناالة لان اخلااة املتلبواة 
  اقفهم. 
لال حيص  ابللحث بنفنه عند  د د  وم عاصب خاتاه ابلي ياة ىلع  -2

 إعداي امل ا   مل عو دا ال نلقِ راللتله. 
لال  كوا قد يراب نفنه ىلع عصب اخلاة لللم جلنة اعنمنلر  في وا  -6

 لتوتًصا تو  اا  لن نفنه   لا  و ب لن امل حظل  ل  اتلوليلل . 
لا  لدأ عللصا   احلصفية خلاة ابليث  لكمة لكمة  ل  وترص يف عصضه  -9
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ـ خمال رج لهمً  عنلمهل اأاللالية   يلصؤهل ب و  لنالف   ي ا لا  وض 
اأقفلظ؛ قل   وب لتلبوة  ف هم لل  لول   مال لناه قاد واائ يف اعلواة    

 وش يك احلص   اذلي   ًوا لل  فلد املوت. 
 لخال  اقلنم اثللي: بود  تلبة اخلاة: 

ع ابللحث يف  تلبة اخلاة: -1  خاأ وْسف
قد  كوا ابللحث لان انلاوع اذلي اختالر ل ل ف اص   اصل  يف رلالاه  

لكته ابلي ية  فيالتلر لن مم لير النوياة ممشالكة  مم اة  تاو  جولهل ممش
 اضية املولعم    ل وشو ل    و    ي او ب تنل  ال يف رالالقة علمياة   ال 
لع ىلع احللك ل  املدالل اقوالم اذلي تلاع املشالكة ابلي ياة يف   كوا قد ا ا

 .حد يه
 خاأ يف اختيلر اقونواا: -3

 زياد عان مخاس عرشا  لكماة  ممليسًال قد وتلر ابللحث عنوانًال  اويً  
بلتلفلذيك تو اع زلة اقـخ  مكن لا تكوا يف حد ي ابلياث  ل  تت اـ 
ويتاه   مال ال  يف اسجصا ا    ف فلًضل تو لدي  فت يع لولعم ابلياث  ه 

  ت من اقونواا املتوو املنتلك  املتوو اتللبع. 
 خاأ يف اخللط بني لهدا  ابليث  لهميته:  -2

ط ابللحث بني لهدا  ابليث  لهميته  فلأهدا  يه انلتلئد اقـخ قد ول
لهل عند انتهلئه لن ابليث   اقـخ  مكن لا وشت  لان فصضايل   الو  حيل 
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ابليث ل  ونلؤالته  للل لهمية ابليث  فيه لل  مكن لا  رتتاب ىلع نتالئد 
 ابليث لن فوائد علمية  تا يلية ع لقـ هيسل  ل  مم النة لوينة. 

   يف  د د  ذيلتة املشلكة ابلي ية: لخال -3
 فيهال إلل ل لرش ؛  تو  اضية تو ب ور  حب ه ممشلكة ابللحث   يغ قد
 فيهال  تدنااب ال ذاييية  تاو قووية ذيلتة   يوهل ل  تهوين  ل  ل لقوة 
 .   ل عز م ال اقـخ اعلكمل 
 ذووبة م كت اقـخ احللقة ل  عنه  اسجلبة   و ي اذلي اعن ال ابللحث حيدي ال
   ل  املوقف املزعد اذلي حيتلج إىل  ضع حد هل. هل بلقنن ة
  د اد عناد املنهدياوا عليهال اتفا  اقـخ اخلمنة اأالسلة ىلع جييب ال
    مللبإا؟  للبإا   لىت   ل ن  لن :  يه: ابلي ية املشلكة
 خاأ يف  تلبة امللدلة:  -2

الدم فيهل قواة قد  كتب ابللحث للدلة  ويلة بإا  عمولية شد د  ينت
ف فلضة بويد  عن اأاللوب اقول  ادلقيا   امليادي  ل   كتاب للدلاة 
ن اقللر  لن ف هم لبولي املشالكة   مال ال  واصب  شد د  االخت لر  ال تمك 
 هذه املشلكة باصيلة لنالية ينتايع بهل توضيـ ي افع  لربرا  ابليث. 

 خاأ يف عصب ادلراالل  اعنلبلة:  -6
حث يف عصضه عّلراالل  اعنلبلة جوانب اقل ور  انللا  قد ال   بني ابلل

فيهل   ال  وضـ  ول اقفرت  اعزلنية اقـخ انل ت ىلع ادلراالل  اعنلبلة  بني 
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ا   تااوفرا   اقت ات جتد اد ابلياث  يراالته احلليلة   لل حدث لن تووف
 اتلألد لن ارت لط نتلجئهل بالقظص   احلليلاة   مال ال  وضاـ لهمياة حب اه 

 إجصا  يراالل  ممنتل لية  ن ب هذا اقل ور يف ادلراالل  اعنلبلة.   مل ر 
 لخال  يف  د د املفلهيم:  -9

 لن هذه اأخال :
 .  حب ه يف املالوب املوت عن بويًدا لفهوًلل ابللحث  نلك لا -
 اذلي املوات ىلع هاو يناتلص  ال املالتلفة  املفلهيم لن جمموعة يْسي لا -
 له.  س ن
 بلدلقاة  ال ممشاهوي  تاو لوص فاة تاو مم لير لن صيفل تو  س ت لا -
 . اقولمية
 . ياعق  بد ا اتلوصيفل  لن  ك  لا -
 لخال  يف اقسنلؤال :  -2

 ل لل بإعك:
 قلبلاة  تاو  اضاية تو ونلؤال   اقفصضيل  اقسنلؤال  بني اخللط -
 .  علليلس
ة ص فة ممن ًلل  تاو لل وقالو إجلبل  بإا  ابليث ونلؤال  تكوا لا -

 سنلؤال  حب ية؛ أنه لن املنايق لا تكوا إجلبل  ونلؤال  ابليث تو 
 لوص فة ق ك انتهل  ابللحث لن حب ه. 
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  كاذا   ذا بني فص ق توجد هك: ل ك ؛(هك)با ابليث ونلؤال  ت دل لا -
  لال يالتلهال  لال اقفص ق نوع لل  قكن ال  ل  بنوم تكوا قد هنل فلسجلبة

 لال لبهل  لل لداهل؟ 
 اقفتيال  جناو   تأاص لًدـ لي إىل: ل ك ممصك ة؛ اقسنلؤال  تكوا لا -

 ع رس ؟  اثللليف  اتلولي  االقت ليي بلملنتوـ
 امللي ة  إمم نيلته ابللحث قدرا  تتودـ  موحة اقسنلؤال  تكوا لا -

 .  اعزلنية
 .  ابللحث بمشلكة ممصت اة تو اقسنلؤال  تكوا لا -
 لم فاص ق؟ ونلؤال  لم  ذفية؟ نلؤال و يه هك لدي  تو تكوا لا -

 ع قل ؟ ونلؤال 
 لخال  يف  ضع اقفصضيل  ابلي ية:  -9

  بإعك ىلع انليو اتلليل: 
جتلهك فصضايل  ابلياث بلع مماك ل  اقارتا  فاص ب تاو  اضاية     -

 .  مم لتة ب ور  تو ذييية    ال توضـ املتووا  املصاي قيلالهل
ة باصيلاة وشاو إىل لا ابللحاث ل  ذيلتة اقفصضيل  يف ذور  مموجها  -

اقالقب لتألد لن  جوي فص ق ياقة إح لئيلً   ىلع اعصتم لناه ال  وجاد ييلاك 
   اضـ يشو إىل بإعك   قل  ود انتللال ل لرشا إىل انلتلئد ق ك إجصا  ابليث.

اخللط بني اقفصضيل  ابلي ية  اقفصضايل  اسح الئية   فالأ ىل ت الغ   -
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ذاور   ذور  مجك ق و    نياة    اثللنية ت الغ يف يصية يفباصيلة إا لتية تلص
بلسضالفة إىل  ريلضية  تم اخت لرهل بواالاة االخت الرا  اسح الئية املالتلفاة  

عاادم  د ااد ممنااتويل  ادلالقااة اسح االئية يف اقفااصب اع اافصي ل  ابلااد ك 
 .  اال تفل  بذ ص االخت   ل  اقفص ق بني عينتني ممنتللتني ل  ممصت اني

لا تكوا اقفصضيل  ابلي ية تو مم يد  بأالاس علمياة   ل  تتوالرب  -
اأيبيل  املصت اة بهل   لا ت الغ بلواة تاو  اضاية  لع املتولر  عليه يف

 .  لدي  بك  تمك لولىن لتودي  ل  تأ ي   خمتلفة
 لخال  يف لنهد ابليث  لي اته: -11

ي الاو  لن املفرتب لا ابللحاث الاييدي يف خاتاه لانهد ابلياث اذل
ينتالدله  تصتيب ممصاحله  خاواتاه   كياف الايدمع ابليلنال  املالوباة  
 كيف الايالتلر عي ناة ابلياث   لال يه اأي ا  اقاـخ الاو  يناتالدلهل  
 لنواعهل   كيف ال ناتالدلهل   بيالا ذادقهل  ا لتهال   لال يه املولجلال  

 بليث. اسح لئية اقـخ اليا لهل   اخلاة اعزلنية امللرتحة علنو يف خاوا  ا
  قكن ابللحث هنل قد  لع يف اأخال  ا تية:

 . ابلي ية علمشلكة  اأي ا  املنهد لنلال ة عدم -
 .  ابليث خلاوا  املنايق تو اقرتتيب -
 ابلياث  إجاصا ا  بوا   تف ايك ابليث ممصاحك بو  رش  إتفلل -

 .  ا خص ابلو   اخزتال
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 ابليلنال  لولجلاة يف الا ت وهل اقاـخ اسح الئية اأالاليلب  د د عدم -
 .   ل اختيلره  ال ب
 لخال  يف االتالدام  تواي  املصاجع:  -11

 لنهل لل  ي: 
 ممصاجاع ل  ابلياث  بمشالكة ممصت ااة تو ممصاجع ابللحث ينتالدم لا -
 . اعصاهن اعوقت يف ابليث إجصا  لهمية توضـ ال قد مة
 ل   ا ق اس ىلع بهال االتولا اقـخ املصاجع بكك قلئمة اخلاة يف  كتب لا -
املوضوع  شلك مم   املفص ب لا  نتيق  ينادك فلاط  يف قصله لل لك  كتب لا

تلك املصاجع اقـخ االتولا بهال فواً  يف  تلباة خاتاه   مال جياب علياه لال لا 
  كتيف بكتلبة املصاجع يف ا واممِ  احلوايش  ي ا لا  كت هل يف آخص اخلاة. 

 . اسع رت نية ل  لنهل  اعورقية الوا  ذييًيل؛ توايًلل املصاجع  وا  لال -
 خاأ يف إتفلل  ضع ت وفر أبواب  ف ول اعصاللقة:  -13

ال   ع بو  ابللح ني ت وًرا ع بواب  اقف ول  امل لحاث اقاـخ  تاوي 
ىلع اأف ر اعصئ نية  اقفصعية   اعلكية  اجلزئية اقـخ لن امللاصر لا تت امنهل 

 اعصاللقة. 
 جلبة ىلع عرش  لالسلة ىلع اأقك قد وناأ ل خاأ يف عدم االالتوداي ع -12

 اعلدنة   يه:
هك ا لع ابللحث ىلع اعصاللئك اعنلبلة يف نفس املدلل  ل  راجع اقلنم  -1
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املالت  ملوصفة لل حيتلج إيله لن حبوث ق ك اختيلر مموضوعه؟  هك االاتالع 
 عرب اعننوا  اتلمهيد ة لا حيدي لا هنلي ممش   لهم  تلج إىل حبوث؟

ي مية  لخ قية تووق إجصا  ابليث؟  -3  هك هنلي عل ل  ق 
 هك  مكن إجصا  ابليث عمليًّل؟  -2
هك دلـ ابللحث اعوقت اعا يف  اقالقاة اع مملاة الالات ملل ابلياث   -3

  إللزه يف اعوقت امليدي؟ 
 هك دلـ ابللحث اتلمويك اع يف تلواية تكليلف ابليث؟ -2
ول ال  اسيارياة ل  اسح الئية  ل  هك لعد ابللحث نفنه ملواجهاة اق -6

 عل ل  االتالدام احللالب ا يل اقـخ التلزلهل ابليث؟ 
هك   متلك ابللحاث املوصفاة  املهالرا    اخلاربا   اتلدالرب اقاـخ  -9

 ت م نه لن إجصا  ابليث؟ 
هك  مكن لا تكوا نلتالئد ابلياث قيماة علمياة ل  اجتملعياة ل   -2
 تصبوية؟
 بليث يف معم اعواقع؟ هك  مكن تا ي  نتلئد ا -9
هك  مكن لا ونتالصج لن حبث املشلكة ممشللك جد اد   تالج إىل  -11

 حبوث لخصـ؟ 
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أخطاء ابلحث العليم بوجه اعم وأخطاء ابلحث العلـيم يف الرتبيـة 
 .(1) السالمية بوجه اخلصوص موضوع يف اغية الهمية للجميع
بليث اقول  االا إا ابليث اقول  هو لاللس تلدم اجلللول   ادل ل  ا
 .اقولق  املنتوـ ىلع تللس به جويه اجلللول   ت نف  تصتب اجلللول 

 :انواع ثالثة يف جنملها العليمأخطاء يف جمال ابلحث 
 لخال  تتول  بموضوع ابليث  -1
 لخال  تتول   شلك ابليث -3
 لخال  يف لنهدية ابليث  -2

 ابإاً  اعشالك  املانهد  وضوعامل يف تتم كإبإا دا عل يث اقول  لراكا ا اة 
 .اثل اة ع راكا تصجع االخال 

 :قد تكوا لهم اأخال  فيه يه بالنسبة للموضوع
 عدم اقرتتيب املنايق أجزا  ابليث  .1
 .عدم جتميع ادلراالل  اعنلبلة اع فية خلدلة ابليث  .3
 عدم اقسْسع يف إنهل  ابليث خذ اعوقت اع يف يف اقلاصا   املتأنياة  .2

تليليلية علموضوع خلذاة ابإا دا املوضاوع  اصت ط با و  ا اقفلح ة 
 اقل ل ل اجلديلة يف ابليث. 
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جيب ىلع ابللحث لا حيلك هذه اقل ل ل اجلديلة  يلصب املفالهيم ل   .3
  س ت  جهة انلظص  يبني  جهة نظصه 

 :أخطاء منهجية ابلحث
تتم ك يف عدم االتالدام املنهد اع ييـ عل يث   تتم اك يف عادم اقازتام 

 عوجهاة ابللحاث   . وضوعية  عدم االتوملل املولولل  االتوملل ذييـامل
 . ليك ي ا لل نظص
 :خطاء تتعلق بشلك ابلحثأ

 .تنني    صيلة عصب ابليث
 ضوف االتالدام ع لل  اقرتقيم.

 عدم ض ط ا واممِ.
 فيهال   ياث اقاـخ اجلللواة يف عدم االتالدام اقاصيلة اتلنظيمية املت واة

 .املولولل   عصب يل اع ف برتتيب ابللحث
 م اخلط  نوعه.دح

 مم ونل  ابليث  كيف وائ فيهل:
  ت امن عنواا ابليث جيب لا  كوا لدي يقي  مم لغ ذيلتة علمية

 ل .اعلكم فيهل تت صر ال لتووا  بني ع قة
 .اقونواا ال  كوا ق واً خم   ال  وي  ق  
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 مقدمة ادلراسة:
يث  قكن للدلة ادلراالة تم اك ابلو   ظنهل تاور تلرييخ ملوضوع ابل

 ابليااث لهميااة عللاالر اس االر اقواالعم  كاادخك ملشاالكة ادلراالااة توضااـ 
 خا ل لان  ليقاة إح ل ا  خ ل لن ادلراالة قل ل ل املنايق  اقسنلنك
   اعنلبلة لع االالتولنة بأالليلب االتا عية.ادلارالل

 حب لً؟ لش ع مموضوع يف لفهوم عن ال ال  ص  جيوز هك 
 همية:ألوا هدافاأل

 لح ني ولط ب نهمل  شتلا ب نهمل. ك و لن ابل
 خااوا   لا   ياف ؟ إيله علوذول تفوله لا تنوي لل بم لبة اأهدا  

 املت وة. اخلاوا  ابليث؟
 ع هدا  تم ك اسجلبة عن لالسلة ابليث.

 األهمية:
؟  اتلوذايل  دلراالة؟ ملن توجه نتلئد ادلراالاةلل اسضلفة اقـخ الت يفهل ا

  اقول ؟ اقرتبوي علميداا التلدم للبإا اقلصار؟ ذلنيتفيد  بملبإا
 منهجية ادلراسة: 

 هاذه الاست وهل اقاـخ املنهدياة  اجاصا املنهدية توصب فيهل لل يه اس-1
 ادلراالة ؟  لليه خاوا   لي  املنهد  تا يله.

  يف الييل  املنهد االجلبة عن ونلؤال  ادلراالة  اهدافهل؟ -3
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 ادلراسات السابقة:
 وم وتلف ابليث لن مموضوع  خص.ن

 قد تكوا قليلة  نلير   قد تكوا   وه.
 :انلتائج

 .بني ل جه االتفلق  االخت   بني يراالـخ  ادلراالل  اعنلبلة -1
 لل اجلد د اذلي تلدله يف يراالتك. -2

 :و املسميات نفسهاأترتيب صفحات ابلحث وترقيمها 
 .اخلط  نوع اخلط  حدم اعلكمل  ض ط ذفية اقو  
 ل ذفية   ذفية اقو 
 .اعصاللقة إقصار ذفيةب اع فية اثللنية 

 Eام اقبنملة ام مملال  ادلراالة عصيب  
 ا تكوا يف حبث عل  لنشور.ل ف ك   ذفية اسهدا 

 . يل قك لل اع م خو ينتي  ملن تكوا ذفية اعش ص  اتللد ص
  :فهرس ادلراسة

 عناد جل  ملوضوم ا فهصس أا  ادلراالة لتويل  قلئمة ينى ال لف ك
 ؟ مموضوع  اعش ص اقبنملة هك اعش ص ام. املوضوع يه ذفية ل ل
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 خطاء يف القتباسات:أ 
 قفلظ حيلالب عليهل ابللحث.اأ -
 اص اخلااأ بإر ا عو اقللئك لخاأ يف لكمة   لكمة يف االقت لس 61  لقىص يش -

 .ة ضوهل بني لقواس ممصبو
 .أكرث األخطاء يف املنت ويف اهلامش

 ام ا تب ف ا  آخص ا.  ابإ ص اخلمنة  . ل ل ممصمخنة   بليث   تب ا
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 الوحدة السادسة: مالحظات وأخطاء منهجية يف ابلحوث العلمية
نشري إىل بعض منها بشلك  بعد ويف الفقرات اآلتية ،إىل أهمها سنشريأول : 
 عميل.
 للال  لف اً   ممرش حلً  اقفهصس يه فلخلاة  املنهد  اخلاة بني اقفصق  
 ال ابللح ني  بو   لنلقشتهل    ليلهل اقولمية امللي  رسي  صيلة فهو هداملن

 .ب نهمل  فصقوا
 إىل  واوي  هاذا لنهمال  لك ىلع نوتمد  لىت  احلد  ة  اقلد مة امل لير 
 .نسنل هل اذلي املوضوع   يوة
 جاوي لاع عناه  نلاك  تلب لن  إنمل  تلبه تو لن مم قف عن انللك  
 .ل لرش  هلن اتلواي   عدم  تلبه
 بإعك إىل اسشلر  ي ا احلوايش لع املنت لخذ: االقت لس يف. 
  عل تب اقووي  لن البد  قكن لفيد انلت:  ممش ته انلت إىل اقوز. 
 ضا الً   تالج  بو اهل لاتلن  بو اهل اعشا  ة يف املوجاوي  امل لير 

 . ممصاجوة
 يه اع صيم اقلصآا آ ل  تدرج اقـخ اسع رت نية اقربالد بو  ممشلكة  
 اع اصيم اقلاصآا لان ا  ل  ض ط  ن م ذلعك ذييـ   شلك مم  و ة تو
 .اتلدلرية اقربالد ض ط ىلع االتكل   عدم ادلقة  يف زيلي 
 اعشالك حياث لان احرتالهال جيب اقولمية ابليوث يف ادلقيلة املول و 

 . امل موا
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 هاوـ لاع  تفا  عام إبإا ريه  نا م  ال  مموضوع  شلك اقول  ابليث 
 .اقولمية نزعته ل  اأي  لذه ه ل  امليكم
 ممش   لن  س وهل  لل بلخت لر ل  بترص  انللول. 
 تلب يف  تلبل ت من  كأنهل  ويلة ن لول هنلعك . 
 إىل إشالر  ي ا لن ابلو  بو هل لن لأخوبإ  ل  لسشلبهة ن لول هنلعك 
  حيذ  ا خص  يأا لل  مل قف  تلب بتيلي  لل  لن لل   لوم فيني بإعك 
 يف  َبلذاة إيلاه  يشاو لا ي ا بلنلواك  انلواك بلقلاذ  اقلذ  ذلح ه حذ 
 .ممشلكة فهذه  حيلته امل قف عرص  يراالة اتليلي  للدلة
 اأذلية لظلنه تو لن احلد ث ختصيد. 
 اأذلية لظلنه تو لن اعشوص ختصيد. 
 لكهل اقف ص  يشوه قل لحيلنلً  انل و  برت. 
 لناه ننلاك ممصجاع إىل حنياك عنادلل ونتالدم: انظص لكمة انتالدم لىت 
 .ن لً   ق س بلملوت
 ابليلنل  بت صار احلوايش إاللل. 
  إىل  قا س  اع افية  اجلاز  ل  املالي  إىل  كوا اقلوال س إىل اقوز 
 .لولً  االانني
 شلك ي ا لن اقا لعة. 
 ف يية تو لكمل  إيراج. 
 ملية تولبو إيراج. 
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 املولم   املولجم ي ا لن ابلّلاا لودم ىلع بلالعتملي ابلّلاا توصيف 
  هاصاا : اتلاوايل ىلع  يه  اعاص م  اقللازم  حبص  ايلمللة اعصي لد نة: ل لل

 .املتوالط اأبي   ابليص اأمحص   ابليص  اعصيلب 
   لل بإ ص مل ر  لن ابلّلاا ىلع  نا   لل  امل  يك امللل  س ىلع  ينا 
 .عرصنل يف  ولي ل
 بو اهم فياه  لاع  لل  نالل  تلبة للئة قفٍ:  اقلصا   اع تلبة يف ادلقة 
 .لسة  كت هل  بو هم قصا ته  عند اعوهم لن
 كتلبته اعناص  ىلع ا مز  نكتب اعنمو ل فلفٍ: اع تلبة يف اقسنهيك  
 .بإعك يف  سنللـ لا فين م اعنمولل : اقرتاث  تب يف

 املينانل  اعنادع دالاتوملل احلاد ث  اقورص لاللوب بوو اع تلبة  
 .اململوك اقورص يف احللل هو  مل ك  ب ابلد وية
 احلوايش ي ا لن اقا لعة  إمي  ا خصين تصاث ىلع اعناو. 
 هنال  اشايد اقنناخ  لن توهل ىلع  ل عويتهل اتليلي  يف اأم اقننالة 

 . ارشهل انل و   لي : هلر ا اعن م ع د امليل  اقو لة بكتلب
 يشالر يه  مل تث ت إنمل  املنت  يف امل قفني لخال  إذ   عدم  ن م  
 املا قفني لخاال  باني انل و   لي : بكتلب هنل  اشيد احللشية  يف إيلهل

 .لوص   عواي  شلر. ي  امليللني  اقننلل اعص ا   إذ  
 لوصفاة تتالاب اقـخ اأحبلث بو  يف ممشلكة تكوا قد اعلوة لحلي ة 
 .قوة لن بأل  ابللحث
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 ر لل يف  نت إبإا: اع تلب لحد تب : اقرتاث  ن ذ املولم  يف استصاق 
 يف يلات لال  يارهام": اعشالعص قاول لان هاو ل ن .ر لل لهك حي ه لل فلفوك
 .اقوصب عند لوص   قد م قول  هو ؟"يارهم
 لان حلل هو  مل اعنلب  ع س  هو املولم    ن ذ اقرتاث يف استصاق 

 د لاةب لوالم  لقفلظ  جوي لع اقلد مة  اتلولبو اأقفلظ بو  ينتالدمموا
 . نهوقة  فهمهل لا اقللر   ينتايع عنهل
 لا ً   اقسشابيه باأتصاب ابللح ني لحد فوله لل: لحيلنلً  املالك اسجيلز 
 . لل  ب فية اأبيل  بو  يرش  دا ب نمل لالاص  َبمنة عصضهل حيث
 اعشوصية ل  احلد ثية ل  اقلصآنية املفصيا  لن اقوصيب رش   جوب. 
 امل الير  يرتكاوا احلد  اة املصاجع  تلباع بو  ينتالدم اقرتاجم يف 

 اقلدلل ؟ لن إال امليداوا لخذ  هك اقلد مة 

 ل   اجلد اد  اقلاد م حيث لن هو هك  مم در  ممصجع لكمة بني اقفصق 
 .علتربيزي امل لبيـ ممش  : ل لل لخصـ   ت ل ت منه
 اعشااوصية اأبياال  اناا ة يف اقرتجاايـ لاناال   اتلاادقي  اتليااصي جيااب 

   ـ؟ ال  لىت   ـ؟ لىت قلئليهل  إىل املدهوقة

 يف املصاجاع لان   او  قلئماة  رسي ذافية  لك يف احلوايش بإ ص عدم 
 .اع تلب نهل ة
 لانهم  قوات إبإا عليهم  اتلال ل لحيلنلً  بإالفل ق  اقلداىم اقولمل  نلد 
 .اقولمية اأخال  بو 
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 اقواوام بالقلايع  املدتماع ينا   اأا لموي  تو انللس ىلع اتلوليل  
 .لن ف دتب لن  ن م ال فهذا لأنولم ب

 تكاوا قاد  هاذه املدلنية  اع تب اع تلب بو  ينتومك: امل لير يف 
 .لنهل االحرتاز فيدب عل   شلك لصر  ل  لللة تو تكوا  قد جيد  
 عل لحث املنتليم اقلنالس يه  اقودل  اعشفلفية  اقزناهة املوضوعية 
 .املوضويع املن ف اجليد
  تكتب لحيلنلً  اعواحد املوضوع فيف اقولمية  اعصاللئك يف صاراتل  ظلهص 
 .بو  لن بو هل عد  راللئك
 تكاصار  يكتاب  للل لل  لل   اتلدد د   انللد اسبداع عن  للبإا 
 .تكصار يف

 فلاد اقولمياة  بلتليليلال  توات ال اقـخ اتلدلرية اقنرش ي ر ممشلكة 
 حبلاوق علمالبلاة  فيلً ت ا واممِ عن بموزل فتا وه لل   تلب لنت تأخذ
 .اع تلب لل  ق ك لن اقا ع
 فلاد بلخت لره  قلم لن  بني عل تلب اأذي امل قف بني اتلفصي  عدم 
 .علدوهصي اع يل  خمتلر  تلب لحدهم انب
 لا لحادهم بإ اص فلاد  مموضاومتهل  اع تاب لالامل  لن اتليل  عدم 
 .ابل تة يف  تلب هو امل لبيـ ممش    تلب
 علمية توذيل  ل  نتلئد ل  ةخلتم  جوي عدم. 
 لبداً   ن م ال  هذا ممنتلً    ارشه علمية راللقة لن حبث انزتاع. 
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 اقوميلا  اقوصجلا اقربذلا  تلب: ل ك عل تلب لل  لن لل  تدا ل  
 هنلعاك ب نمال خمتلفاة   وال  عد  لللني ق ك لن   ع علدلحٍ  احلوالا
 .بود  ل  عم   و   تب
 اقف ول بواباأ بني اتلوازا عدم . 
 يف ابلالح ني  وقاع قال لوظمهال   لعة  عدم اقولمية اعصاللئك تصاكم 
 .اتل صار
 اعواقاع  ذادلة  اتليد ل  اقووائ  لن اخلو  ابللحث ىلع ينتويل قد 

 . ادل راا  اعلف بلملصا تة في دل  املدتمع 
 جزئية شواهد خ ل لن اأح م يف اتلوميم. 
 اقولمية اقفهلرس تيلب. 
 ذاو ة عملياة االختيلر: ل ك: اع نلعية امل لير االتالدام لن راس  ل 
 .ذوب عمك االختيلر: لن بدالً 
 تننيلهل ل  تميي هل ي ا انل و  حشد. 
  حب ه مموضوع تنل قت اقـخ اعنلبلة ادلراالل  ىلع ابللحث  الع لال. 
 اقولمية امل اليل  االتالدام يف ادلقة عدم. 
 انل و  نلك يف ادلقة عدم. 
 إيله لحلل اذلي امل در يف مموجوي تو ن ل لحثابل  ذ ص لا. 
 راجـ  رلي علمية شال ية عل لحث  كوا ال لا. 
 اسعدالز يف  كت وا لن   و  اخت لذه تو يف ابللحث ووب لا 
 .ا ا اقلصآي
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 اللم عليه اهلل ذع لن بدال (ذلوم) ل ك رمموزاً  ينتالدم لا . 
 اللوباأ يف تف ك عنه  ينشأ  اعوذك اقف ك لوصفة عدم. 
 اأالمل  اعص ا  ض ط عدم . 
  لح له يف ابللحث تنلق. 
  لذ   ىلع اع مو إمي. 
  ي ا ا را  بلياة ىلع تصجيياه ل  آخاص  ي ا رلي بإ اص  يه االنتللئية 
 .لربر
 بصل ه رلي بإي لك  إعدلب  ا وـ اتلو ب آفة. 
 علياه اهلل ذاع انلاد قاول اقول  املصشد شولر  يلكن اتلنفو عدم 
 ".تنفروا ول وسكنوا وبرشوا وقاربوا سددوا" : اللم

 اهلل رمحه اقانلئ شيالنل الكم لن. مم در عن مم در  وين ال. 
 حالي  قا س خليفاة  احلالج: نلاول لا: اقانالئ شيالنل  ذل ل لن 
 .اقظنوا  شف  تلب ذلحب  هو خليفة 
 ب نهمل اتلفصي   عدم  اتليصيف  اتل ييف  قوع. 
 امليللة  جوي عل لللة تو   ول  االتالدام. 
 اع تلب بو   فوك  مل اهلل بوو احللف. 
 اع ييية  جوي لع مموضوعة ل  ضويفة بأحلي ث االالسشهلي. 
  اعناص آخص يف تكوا  أا بودهل  عمل بموزل اعوا. 
 ا دصي اتلأريخ إهملل. 
 احلمدقة اقبنملة تصي . 



ة يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
َّ
  اخأطاء  الاءعةةسـراج الربِي

 

 

 

 552 

 

 .(1)نموذج تلحقيق الرتاث العليم مع بعض املالحظاتثانيا : 
 ليا   يراالاة: ي. عا حقائق السنن لإلمام الطيـبــ"""الاكشف كتاب: 

 ع د احلميد هندا ي
 ـ مقدمة:1

احلمد هلل  حده   اع     اعن م ىلع لن ال ناد بواده   ىلع اتلالبوني هل 
 بإحنلا إىل  وم ادل ن. 

 ـهىلع   واة جد اد  1312 بود: فلد ا لوت يف شهص رمم لا املوظم لن النة 
عان حلالئ  اعناإل ع لالم اقايا ااي   هاو رش  ملشا    لن  تلب اع شاف

امل لبيـ يف احلد ث انل وي   يه ا املش   ا لن تأيلف اخلايب اتلربيازي.  قاد 
  ع ىلع ت   اع تلب: )رش  اقايا اي ىلع ممش   امل لبيـ املنى بلع شاف 
عن حللئ  اعنإل مم ادرا بملدلاة علم انف يف علاوم احلاد ث  مم االيه  

اع  و رش  ادل ن احلناني بان ع اد اهلل بان لماد اقايا ااي   ليا  ع للم 
 يراالة ي. ع د احلميد هندا ي  لكية يار اقولاوم جللواة اقلالهص   مم ت اة نازار 

 م. 1999ه/ 1319مم اى ابللز ا مم ة امل صلة  اعصيلب( اقا وة اأ ىل: 
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( جمااّلاً  اأ ل: يف مموضااوم   لممااور تت ااك بكتاالب 12 اقا وااة يف )
اع شف  ال ع قة  ل بمتنه   ي دل املنت لان اجلاز  اثلالي   يناتيه بالجلز  

 اثللي عرش   اجلز  اثللقث عرش خم   علفهلرس. 
 اسللم اقايا اي علم ممشهور يف تلرونل اسال ا   هو لن علمل  اقلاصا 

ه(. تصجم هل اسللم ابن حدص اقونال ي  تاوه لان 932اثلللن ا دصي ) 
   قلل عنه احللفٍ ابن حدص: "آ ة يف االتالصاج ادلقلئ  لن اع تالب (1)اأئمة

 اعنإل".  هل إالهللل  خمتلفة يف اتلفنو  احلد ث  ابل تاة   يواد رشحاه 
ص     عناه  لاول اصي لف اك اعشااع تلب اع شل  اعشهو بتفنو اعزخمش

اقو لة ابان خاّل ا: " قلاد  ذاك إيلنال يف هاذه اقو اور تاأيلف بلوا  
قيني   هو رش  ادل ن اقايا اي  لن لهك توريز لن عصاق اقودم  رش  اقوصا

فيه  تلب اعزخمرشي هذا   تس ع لقفلظه   توصب ملذاه ه يف االعزتال  بأيقاة 
تزيفهل   يبني لا ابل تة إنمل تلع يف ا  ة ىلع لل  صاه لهك اعنانة  ال ىلع لال 

 .(2)فوق لك بإي علم عليم" صاه املوزتقة  لع إلتلعه يف اللئص فنوا ابل تة   
 كذعك  ود رش  اقاايا اي ملش   امل لبيـ هو لف ك رش حهل  مل بإ اص 
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.  قد توالت لوصفـخ بلسللم اقايا اي  كتلباه اع شاف بوما   (1)لهك اقولم
لنذ  نت  لبلل يف اعننة املنهدية ملصحة امللجنسو يف جللوة لم اقلصـ بم اة 

اخرت  عنوانل عصاللقـخ يف امللجناسو ا فاصع امل صلة حصالهل اهلل تولىل  حيث 
ابل تة  انللد ا  تول  بكتلب اع شف   اقونواا هو: )اقفناوا ابليلنياة يف 
 تلب اع شف عن حللئ  اعنإل ع للم اقايا ااي(.  قاد نوقشات اعصالالقة 

ه   لج   حبمد اهلل تولىل   اكا املرش  ّ  اقولعم اقفلضك اأالاتلبإ 1311مم
 اقوملري حفظه اهلل.  قد يرالت )اع شف( لكاه آناذاي لوتمادا ادل تور  

( خماو ة  يه تم ك ا ث انخ دمملاة 13ىلع خماو لته    اقـخ مجوت لنهل )
لن اع تلب   اكا هديف لن يراالاـخ لا لالالط اأضاوا  ىلع هاذا اع تالب 
اجلليك  قوله حيل   يا ع فيمل بود.  بلقفوك فلد   ع اع تالب يف بل ناتلا 

. قل يفوين إىل لا لذدر  تلبل عن اقايا ااي (2)وة ري سة جتلرية تو لللة  
لبني ف له  ممزا له   لن ه إىل اأخال  اعاواري  يف   واة بل ناتلا  ياعيال إىل 
إمي    ع  تلب اع شف   ليله  ليلل علميل.  الاميت اع تالب: )اسلالم 

صبياة  حيلتاه  جهاويه اقايا اي  اسللم يف اتلفناو  احلاد ث  ابل تاة اقو
اقولمية   يراالة ملة حول رشحه ملش   امل البيـ  املناى: اع شاف عان 
حللئ  اعنإل لع نلد عل  قا وة اع شف ابلل نتلنية   كشف تليصيفلتهل 
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( لن اع تلب املذ ور:  لرياد لا لباني قيماة 19-12.  قلت  )(1) لخالئهل(
م  عات تولام مل ر   ليا  هاذا هذه اقا وة املتدا قة بني ل دي انللس ايلو

اع تلب بمل  لي  به   إخصاجه لن جد د.  لل لا  زع اع تلب عللاصا   حاىت 
 جد  اقا وة اجلد د  ع تلب اع شف عن حللئ  اعنإل بتيليا  ادل تاور 
ع د احلميد هندا ي... فيمد  اهلل تولىل   قلت يف نفيس: ا ا لخذ اقلوس 

عم ل  ع  تل  فلد  فلنل اعصجك مم  ناة بإعاك   لق لات ىلع  يلسين بلريهل...  يل
ت فـ اقا وة اجلد د  لان  تالب اع شاف  فاصاقين اع تالب أ ل  هلاة  
إخصاج مجيك     لعة جيد    انل و  إىل حد لال الاليمة   هنالي حاوا  
  ليلل  ال بأس بهل   لك هذه اأمماور تفوقات بهال   واة ي. هنادا ي ىلع 

ية.  عد  لقصل يف اع تلب ممص  بود لخاصـ   لتنال هل جماّلا اقا وة ابلل نتلن
جمّلا. إىل لا بدا يل لل راباين  حياث  جاد    اوا لان انل او  يف لانت 
اع شف لوز   إىل انلو ي  اعزخمرشي  توهمل لن اقولمل    يه تو لوز   
إىل  ت هم يف ا لممِ.  تواي  انل و  لان ذاميم عماك امليلا    ذلعاك 

دلة امليل  ممص  لخصـ  أعص  هك ق ده إخصاج املنت الاليمل رجوت إىل لل
فلط  لم اتليلي   ادلراالة  مل هو لتولر  عليهمل عند لهك اقولم. فوجدته 

( بأا اع شف املا وع يف بل نتلا: "قد جل  1/2 رص  يف للدلته عل شف )
خلواً لن اتلوليلل  ل  اتلالصجيال  عآل ال   اأحلي اث  توايا  انل او  
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-1/11بإعك لن مجلة لعملل اتليلي "  قاد م  امليلا  يف اع شاف ) تو 
( عند احلد ث عن عمله يف اع تلب بأنه اليلوم بذعك.  ملل عم لجده قلم باه 11

 مل جيب يفوين هذا إىل تس ع لنهده يف  لي   تلب اع شف  فوجد  اماة 
  اهلل مم حظل  ال  ن م اعن و  عنهل  بك ال بد لن اسشلر  إيلهال ليا  حلا

  لللنة اقولم  انل ـ علك ممنلم   يمكن إجيلز لهمهل بل ا: 
ـ املالحظة األوىل: حول مصدر الاكشـف يف الطبعـة ايديـدة والطبعـة 2

 ابلاكستانية
( لان  تالب اع شاف يف للدلاة اتليليا : " اكا 1/11 لول ي. هندا ي )
ملرصية اقاـخ عام ا لللبلة املا وع ىلع انالة يار اع تب ا1عملنل فيه دتلليل: 

  صجع إيلهل يف اقا وة اعنلبلة عل تلب".
 لل قلهل امليل  لاك نظاص  فلقنناالة ابلل ناتلنية ال  مكان اعت لرهال 
لاللالل ذلحلل ام لللبلتهل ىلع انالة يار اع تب  أنهل تفتلاد امل اداقية   ال 

  وا  بهل لذ    ي كد بإعك لممور لنهل: 
( يف احللشاية رقام 1/11ممِ اع افية )ا لل قلهل امليل  ي. هندا ي يف هل1
( لورتفل بك   لخال  اقا وة ابلل نتلنية  حياث قالل: " لحاب لا لن اه 1)

اقللر  إىل لنين ن هت فلط ىلع لهام اقفاص ق باني املالااوط  املا اوع  اام 
تصكت بيلا بإعك ع  ته  لع االعتنل  بإا ل  لذك اع تلب ىلع  جاه اع اية 

 ب املالاو ة املصمموز  ل بلعصممز ي". مموافلل ملل يف انالة يار اع ت
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( لورتفال بكا   لخاال  1/2ا  قلل امليل  ل  لً يف للدلته عل شف )3
اقا وة ابلل نتلنية: " قد   ع اع تلب يف بل نتلا لانال  ااشاوليل بتيلاييق 
إ له ىلع انالة يار اع تب املرصية   قد دي بإعك لا   دي عن إتمالم عماي 

ال لي حينمال  لقوات   اوا لان ذافيل  املا اوع يف إخصاج اع تلب  عو 
 جد  به   اوا لان اأخاال   اعنالط املا اص اذلي قاد   اك إىل ن اف 
ذفية  ل  فلص  دمملاة تث تهال اناالة يار اع تاب املرصاية   ال لجادهل يف 
املا وع  ف   عن لا اع تلب املا اوع قاد جال  خلاوا لان اتلوليلال  ل  

تواي  انل و   تو بإعك قل هو لان مجلاة اتلالصجيل  عآل ل   اأحلي ث  
لعملل اتليلي ". ام قلل امليل  يف هلممِ اع فية نفنهل: "لابتنل بو  هاذه 
اأخال   اقفص ق امل اص  يف حاوايش اع تالب   لهملنال اتلن ياه ىلع لل هال 
 خشية اس لقة  إبإ ال ختلو ذفية لن ذفيل  اع تلب لن تلك ا نل ". 

(: " فا  33-1/31شاف )اقا واة ابلل ناتلنية( يف )ا جل  يف للدلاة اع 2
نديع لننل لي نل  لي  هذا اع تلب اجلليك  بك نود عملنال هاذا خااو  ل ىل  

  هو ينهك اقومك ملن لراي  لي  هذا اع تلب  ليا  حله". 
فلقننالة ابلل نتلنية إبإا انالة تو لللة   تو دفية  ال  افية بلملل وي 

 بلعرتا  لن حللوهل. 
ا  قد  ت ت يراالة عن اقننالة ابلل نتلنية يف  تل : )اسللم اقايا اي 3

اسللم يف اتلفنو  احلد ث  ابل تة اقوصبية  حيلته  جهويه اقولمية(  ب نت 
( لن 19-12لا اقا وة ابلل نتلنية ال  وا  بمتنهل  الحواشيهل   قلت يف  )
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يض لنهال اقسشاهو  تل  املاذ ور: "إناين إبإ لقادم هاذه انلمالبإج قا س تاص
 اتلوصي  بأحد   قكن للصم لل نولر عليه اقولم   لريد لا لبني قيمة هاذه 
اقا وة املتدا قة بني ل دي انللس ايلوم  عت تولم مل ر   لي  هذا اع تلب 
بمل  لي  به   إخصاجه لن جد د". فلقننالة ابلل نتلنية اناالة تاو مموالاة 

ص   بإ صه ل  ل ي. هنادا ي.  اناالة  تو لللة بلعرتا  للليهل   كمل بإ 
بهذا اعشلك ال  مكن االعتملي عليهال  ال املللبلاة ىلع لتنهال  فايه اناالة 
جتلرية ق س إال.  قد بني اأالتلبإ ع اد اعنا م هالر ا رمحاه اهلل يف  تلباه: 

 هاو ل ل  تالب عاصيب يف هاذا اقفان  وضاـ  (1)) لي  انل و   ارشاهل(
ىلع ت فاه  باني لا اقنناخ اتلدلرياة ال  لنلهده  يولقد ممش ته  مل جل 
(: " للل اقا ول  اقـخ ختاصج علتدالر   23 مكن االعتملي عليهل   لول  )

 ال  لوم عليهل لل  للني  فيه انخ لهدر  ب  ريب   لن اسخا ل بأللناة 
 اقولم  اأيا  لا  وتمد عليهل يف اتليلي ".

شاف لا  واصب عان  ذلعك دا  ن م ىلع لن  صياد  ليا   تالب اع 
املللبلة ىلع اقا وة ابلل نتلنية ملل فيهال لان لخاال   خلاك   لا  وتماد ىلع 

 خماو ل  اع شف اأذلية املنسرش    لل لل هل
 قد لشلر ي. هندا ي يف حاوايش اع شاف إىل لخاال    او  يف اقنناالة 
املا وعة   للبإا  فيد اقلالر  لا  واص  هاذه اأخاال  إبإا دنات اقنناالة 
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ل نتلنية لهدر  لذا    ال قيماة  ال يف املا اا اقولا .  إنمال يناتفيد ابل
اقللر  عو لا امليل  رجاع إىل اقنناخ املالاو اة ع تالب اع شاف  لا ات 
اقفص ق فيمل ب نهل  فهذا هو اذلي  فيد اقلالر    للال اقنناالة ابلل ناتلنية 

العتمالي في يف بأا  أا بنملبإج لنهل يلث ت لنهل اناالة لهادر   ال   الـ ا
عليهل يف اتليلي .  إنمل قد ينتأاس بهل   قكن   د  لا امليل  دا  ص قاه 
ارش اقننالة ابلل نتلنية اقـخ اعتمد عليهل   وا   قلباك عليهال   لاات ىلع 

( لن اع شف: " إال لي قد ش ص    ال  اأفلضاك 1/2لن قلم بهل   لول يف )
ر الا لهم  حنان ذانيوهم   عاو اذل ن قلمموا بإخصاج اع تلب إىل معام انلاو

حبس لك معم لل لوه لن اقولم حىت   لغ به اقول ة ملال  ذالت إيلنال علاوم 
 اأ ائك". 

 احل  لا ارش اع تب  اقولم جهلي عظيم   قكن إبإا دا بوو وشاويه  ال 
 صيف  ف مل لا اع    املتلنة اخللشوة قد   الهل لظاور ذاوو   كاذعك 

لخال  ينو    اقللعد  يف لك عماك إتللناه   لاول  اقومك اجليد قد  ذهب به
رالول اهلل ذع اهلل عليه  اللم: "إا اهلل حيب إبإا عماك لحادكم عما  لا 

.  اسخو  يف بل نتلا عم  كان عملهام لتلنال   ذلعاك ال  مكان (1) تلنه"
اسشلي  به   يف  هم قد تز  اأالاواق بنناخ لصفاة لان  تالب اع شاف 

  اقلصا  يف لك مم ا. اليوتمد عليهل اقولمل 
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  ل لا اشو إىل لا امليل  اعتمد ىلع انالة يار اع تب املرصية  حدهل  
 عم  وط لي بيلنل  لف لة عن هاذه اقنناالة  فلاد لتفاك بإعاك تمللال يف 
للدلته ع تلب اع شف  مم تفيال بواصب ذاور  اذه املالاو اة لان بواد 

بيلنلتهل تو  اضية. ( لن اجلز  اأ ل.  هذه اع ور 12( إىل  )11اع فية )
 هذا خلك لنهيج ل  ل   لول ع د اعن م هلر ا: " تلد م يراالاة فلح اة 
ملالاو ل  اع تلب  للص نة بلتليلي  اقولا  اذلي  ا يي إىل ذاية انا ة 
اع تلب   اال مسنلا إىل لتنه   جد ص بالمليل  لا يرشاي اقلالر  لواه باأا 

ل ل خاهال    رقهال    ف هل اقننخ اقاـخ عاول عليهال   ذافل يقيلال  سنا
 حدمهل   لدايهل   تلروهل   لل  مله لان إجالزا   تملاي     يسنال ل 

.  اقللر  ع تالب اع شاف (1) ذعك لك لل  ليق اع و  ىلع قيمتهل اتللروية"
قد  داخله اعشك فيمل  لصل   بإعك أا امليل  عام  وااه ل اة بيلنال  جيولاه 

قويمة  مكن االعتملي عليهل  فيه  امئ إىل انالة يار اع تب   لنهل انالة 
انالة جمهوقة تمللل دلـ اقلالر . فهاو يف حاو  لان لممصهال.  ه اذا جواك 
امليل  اقلصا  يف قل   شأا لل قدله إيلهم لن لنت اع تلب اع شاف  حياث 
قلبك املنت ىلع انالة اقا وة ابلل نتلنية امليصفة   عم  وط ل ة بيلنال  حاول 

 انالة يار اع تب. 
لا امليل  جتلهك عرشا  املالاو ل  لن  تلب اع شاف    لن اقودب
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.  كاذعك (1)(6/329 قد لشلر إىل بو هل بص لكملا يف تالريخ اأيب اقواصيب )
لشلر اأالتلبإ ذ   اعنالممصايئ إىل بو اهل يف تلد ماه ع تالب: اخل ذاة يف 

 اذلي حللااه اأالااتلبإ اعناالممصايئ.  (2)(32لذااول احلااد ث علايا اااي   )
بو هل يف للدلة راللقـخ: )اقفنوا ابليلنية يف  تلب اع شف عان  لرش  إىل 

 نلت بهل يرجة امللجنسو يف ابل تة لان  (3)حللئ  اعنإل ع للم اقايا اي(
جللوة لم اقلصـ بم ة امل صلة.    هذه املالاو ل  لل هو جيد  نلير   اكا 
اياة  ن م ىلع لن  صيد لا حيل  هاذا اع تالب لا جيماع لف اك اقنناخ اخل

املوالة  اقلد مة   وتلر لجويهل  لقدلهل تل وا بم لبة اقننالة اأم   يللبك 
 .(4)عليهل بليق املالاو ل   مل هو لت ع يف عملية اتليلي  اقول 

 قل   كد ىلع حلجة امليل  إىل خماو ل  لخصـ تو اناالة يار اع تاب 
" اأذاك يف (: 2/991اقـخ عول عليهل  حدهل لل جل  يف لنت  تلب اع شف )

امللدأ ا مز    لنهم لن  لني همزته ق ا ج لندل". قالل امليلا  يف احللشاية 
لورتفل بوجوي  صيف يف املا وع  املالاوط اعذل ان اعتماد عليهمال: )يف ي: 
قوي       ط: قو     لَكهمل ت اييف   اع اييـ لال لابتناله   لوناله 
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امليل  االاتالع لا  هتادي إىل املزا جة بني لندل  مملدل املالففة(.  إبإا دا 
اع واب هنل  فهو ال ينتايع بإعك يف لك ممص   باك الباد هل لان اناخ لخاصـ 
 وتمد عليهل  مل اليأا تف يك بإعك لن خ ل لل لاة   او    انظاص ل  ال: 

 ( احللشية )*(.2/262(.  )3( احللشية )2/992اع شف )
اتل اييف   ل لا اشو هنال إىل لا امليلا  عام  فاصق باني مم اال  

 اتليصيف هنل   قد ل  ب نهمل احللفٍ ابن حدص اقونال ي يف رش  ِن اة 
اقف ص يف مم الـ لهك اأاص  حيث قلل: "إا دنت املاللقفة بتوياو حاص  ل  
حص   لع بلل  ذور  اخلط يف اعنايلق  فاإا دا بإعاك بلقننا ة إىل انللاط 

حٍ هنال لا امليلا  .   (1)فلمل يف   إا دا بلقنن ة إىل اعشلك فلمليص "
ل ل  مم الـ اتل ييف ىلع توو شلك اعلكماة.  اع اواب لناه اتليصياف 

  ق س اتل ييف قد  قع يف هذا املوضع. 
 ـ املالحظة اثلانية: عدم الزتام املحقق بمنهجه3

  تم ك بإعك يف لممور: 
ل ال: ال   بإ ص قوهل: " لحب لا لن ه اقللر  إىل لنين ن هت فلاط ىلع لهام 

املالاوط  املا وع  ام تصكت بيالا بإعاك ع  تاه  لاع االعتنال   اقفص ق بني
بإا ل  لذك اع تلب ىلع  جاه اع اية مموافلال ملال فياه اناالة يار اع تاب 
املالاو ة املصمموز  ل بلعصممز ي".  ال ليري  يف جلأ امليل  إىل هذه اقاصيلة: 
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فاص ق  فلد ابتدل  للبك املا وع ىلع انالة يار اع تب  ام ن ه فلط ىلع لهم اق
ام تصي اتلن يه ىلع بإعك مم تفيل بمال  وافا  يار اع تاب؟ هاك جياوز هاذا يف 
لنلهد لهك اقولم؟.  لع هذا فندده ولقف لل قلهل عندلل ل ري قول املتند يف 

 (:  3/221اع شف )
   لص ادلنيال احتلالر جماصب

 

 تصـ لك لل فيهل  حلشلي فلنيال
 
 
 

يف )ط(.    )ي(:   تلاص". فلاد  فللل يف ا لممِ لول ل ىلع ) لص(: " ذا
اعتمد امليل  ىلع املا وع   اختذه لذ  حني لابته بلملنت   عم  وتمد لال  ري 

 يف انالة يار اع تب  مل بإ ص هو يف لنهده. 
 لممص آخص جيدر اتلن يه إيله هنل   هو لا ابليت لن ابليص اقاويك   إا ل : 

ا اأ ىل إا ل  لال يف اناالة )  لص( يف املنت  فلل علما وع خاأ ميـ   اك
.  ل  ل يف (1)يار اع تب  ل  اقووي  إىل ي واا املتند  فيه )  تلص(  مل بإ ص 
 ر ا ة ادل واا ) صـ(  اكا  ن م ىلع امليل  اسشلر  إىل بإعك. 

 احل  لنه عم تكن علميل  لنهدية  اضية يف اختالبإ املا اوع لذا  ل  
ا وع  لخصـ لل جل  يف املالااوط باد ا املالاوط. فمص   صجـ لل جل  يف امل

 إبدا  اأال لب.  لن بإعك: 
(  ري يف املنت رممز )لاٍ(  هاو ع لاة ىلع االام 2/3692ا يف اع شف )1

املظهص   عل  عليه يف احللشاية بلاوهل: "يف )ي(: )خاط(".  )خاط( رمماز باه 
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 اقايا اي ع للم اخلال . فهو قد اختلر لل جل  يف املا وع ال املالاوط. 
(:  ري يف املنت رممز )خط(.  عل  علياه يف احللشاية 3/222ا يف اع شف )3
( بلوهل: "يف )ط(: )تو(.  لل لابتنله لان )ي(  هاو اع اواب". فهنال اعتماد 2)

 املالاوط لذ   ق س املا وع. 
(  ري يف املنت رممز )لاـ(  يواين رش  انلاو ي ىلع 3/393ا يف اع شف )2

عليه يف احللشية بلاوهل: "يف )ط(: )لاٍ( ذييـ اسللم ممنلم   عل  امليل  
  اع ييـ لل لابتنله  هو يف )ي(".  يل د با )ي( انالة يار اع تب. 

 [ ( جل  يف اعناص اعصابع لن رش  اقايا اي ]ل13/2691ٍا يف اع شف )3
  علب عليه يف احللشية: " ذا يف )ط(.    )ي(: نه". 

يف احللشاية: "يف  ( حياث قالل3/613علمل لا امليل  عمك ع اس بإعاك )
 كاذعك  (.3/619)ط(: )تو(  لل لابتنله لن )ي(".  كاذعك عماك يف حلشاية )

(3/616  .) 
ا يف ممواضع   و  اختذ املا وع لذ   ق س )ي( ل لل بإعك لال جال  يف 2

  2692  2693  2691  2622  2626  13/2622املواضع اتلليلة لن اع شف: )
2696.) 

( ضامن 1/11ثللثلاة لان عملاه يف اع شاف )النيل: بإ ص امليلا  اخلااو  ا
امللدلة  يه: "عز  لهم اأقوال  انل و   اعشواهد اعشوصية إىل لذايلبهل". 
 يلته فوك بإعك. بك إنه لتفك لوظم انللول  اأقوال  تصكهل ب  عاز .  فيمال 

  ي لل لة ىلع بإعك: 
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لان ا عم  وا  نلول اقايا اي عن اتلور شـخ  املظهص  اأرش   تاوهم 1
ص  املشا    نللات لقاوا م  ل اك: ممصقال  اامل لير املا وعة اقـخ عنيت  ش

املفلتيـ قوي اقللري   ممصم  املفالتيـ علم الركفوري   اتلوليا  اع ا يـ ىلع 
ممش   امل لبيـ عل ندهلوي.  ل ك هذه اع تب جيب اقووي  إيلهال يف  ليا  

نالي ملب آخاص لان  تلب اع شف   لول اأالتلبإ ع د اعن م هالر ا: " ه
اع تب اقـخ  ل ع قة ل لرش  بلع تلب   يه اع تب اقـخ اعتمد  يف تأيلفهل 
اعتمليا   وا ىلع اع تلب   هذه   وا لل  اتفٍ بالنل  اأذاي عل تالب 
اأ ل  ف تلب عيوا اأخ لر البن قت  ة لن اع تب اقـخ اعتمد  ىلع  تلب 

 .  (1)احليواا علدلحٍ"
مد  ىلع اع شاف علايا ااي   ىلع رش   مم البيـ  رش   املش   اعت

اعننة اقـخ اعتمد عليهل اقايا ااي  فالقووي  إيلهال لهماة جادا يف اتليليا  
( 269اقول .  أا امليل  لهملهل لده  رص  يف اع شف عند هالممِ  )

لن اجلز  اثللي بأنه ال وص  املظهص  اأرش   حيث قلل: "عم لالاتاع  د اد 
املظهص  اأرش    قاد الاى باذعك مجلعاة  عام االاتاع املل وي بكك لن 

اقلاع بلملل وي لنهم". علمل بأا اأرش   املظهص لن رشا   تلب مم البيـ 
(.  هد اة 3/1699اعننة   قد  ري  تصمجة املظهص بإجيلز يف  شاف اقظناوا )

(. 6/326(.  تاالريخ اأيب اقوااصيب قرب لكماالا )2/213اقواالرفني عل واادايي )
(.  مل  ري  تصمجة اأرش  بإجيلز ل  ال 61-3/61 ع يلقة  ) لودم امل قفني
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(  ادلرر 6/326(.  تلريخ اأيب اقوصيب قرب لكملا )3/1911يف  شف اقظنوا )
(.  قاد نلاك 2/312(  هد ة اقوالرفني عل وادايي )1/312اع لنة البن حدص )

ا اقايا اي عنهمل   وا   عم  وا  امليل  ل اة إحلقاة بهاذا اع ادي. علمال ل
 انللول ل  واة يف رش   ممش   امل لبيـ اأخصـ. 

ا عم  وا  امليل  لوظم نلول اقايا اي عمن ق له لان لهاك اقولام قان 3
شلع بإ صهم  انسرش   ت هم. فوع البيك امل لل لشلر اقايا اي إىل اع شال  

(.  كذعك لشالر إىل 222  223  221  321  339  3/332علزخمرشي يف اع شف )
  222  393  3/336ىلع ذااييـ ممناالم   بإعااك يف اع شااف ) رش  انلااو ي

(.  كذعك لشلر اقايا ااي إىل رش  اعنانة عل واوي   بإعاك يف اع شاف 622
(  عم  وا  امليل  يش  لن هذا اذلي بإ صناله  لاع لا اع تاب 622  3/323)

املذ ور  مموجوي   اعوذول إيلهل لت ْس علك قلر   بلحث.  هذا  واد لأخاذاً 
ل اأالتلبإ ع د اعن م هلر ا: " هنلي ملب آخص لن اع تب اقاـخ علميلً.  لو

 ل ع قة ل لرش  بلع تلب   يه اع تب اقـخ اعتمد  يف تأيلفهل اعتمليا   وا 
امليلا  إىل  ىلع اع تلب...  يليهل اع تب اقـخ االتل لنهل امل قف  فاإبإا تهادـ

 .(1) ىلع إقللة انل "املنلبع اقـخ ينتمد لنهل امل قف تأيلفه دا بإعك لووانل هل
ا عم  وا  امليل  لوظام اأشاولر اقاـخ بإ صهال اقايا ااي لان ي ا يان 2

لذيلبهل ل  امل لير اقـخ بإ صتهل  بك عم  هتم بوز  اأبيال  إىل لذايلبهل إبإا 
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عم  ذ ص اقايا اي لالمل هم.  يمكن ممصاجوة اع شف علتيلا  لان بإعاك  
  321  332  323يل  اتلليلاة: )انظص ل   اجلز  اثللي لن اع شاف يف اع اف

326  321  322  329  213  232  226  229  231  632  621  629  663  
662  693  699  913  912  911  912  916  931  933.) 

بك إا امليل  لا ت بو  اأبيل  لصفة  لن بإعاك قاول ل  اقوا   اذلي 
 (:  3/392 ري يف اع شف )

 رسـ باااصق املواااص  بواااد  هااان
 

 ف ال  بااصالة )ن اف( اع اا ال
 شاااك رك ااال  لفصاالااال  إبااا  

 
  زاي فاا ي لا يشاادو )اعصجااالال(

 اع ااواب  ماال يف ادل ااواا: )  ااف(   )اعصحاالال(.  عاام  و ااأ امليلاا   
  ففيهمل ابل تالا  شالك ذاييـ. باك (1)بلتل ييف   عم  ود إىل اللط اعزند

(   قد نظاص  يف 1/162صفة )نلك ابل تني  مل  ريا يف اقا وة ابلل نتلنية املي
 تلب اع شف  فوجد    وا لن اأبيل  اعشاوصية لصفاة تاو ممناتليمة 

 اأ زاا   لن بإعك: 
 ( قول احلمليس: 3/321ل ا جل  يف اع شف )
 ى قتااي  )رزيسااة(افااواال ال لاناا

 

 جبلنب قويس لل ممشيت ىلع اأرب
 )ىلع لنهاال( توفااو اعلكااوم  إنماال 

 
 جك لال  مااي اولك بلأيىن  إا 
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: )رزئته(   )بع إنهل(   )ناولك(  امليلا  عام (1) اع واب  مل يف احلملالة
 وصج ابل تني لن ي واا احلملالة.

 ( قول اأعىش: 13/2622ب ا جل  يف اع شف )
 ف   نبين )شل صا( عاك نوماة )ىلع(

 

 شااالهدي  ااال شااالهد اهلل فلشاااهدي
 (2)ىاري ابليت يف ي واا اأعش عم وصجه امليل  يف ي واا اأعىش   قد   

 بهذه اع ور : 
 فاا   ناابين دفااصا عااك نومااة

 

 ّ  شاااهيد شااالهد اهلل فلشاااهد  
 ( هذا ابليت: 3/629ج ا جل  يف اع شف ) 

 )اقظلم( لن شيم انلفاوس فاإا جتاد
 

  ظلاااام بإا عفااااة )فلولااااه( ال
   اع اواب فياه: ) اقظلام(  عم  ولب امليلا  علياه.  ابليات علمتناد 

 .(3)(  مل  ري يف ي واا املتند  اتلبيلا علايا ايةول )فل
 ( قول اعشلعص: 3/213ي ا جل  يف اع شف )

 فاا  ختااذل املااوىل  إا دا ظلملاال
 

 فااإا بااه )تناالل( اأممااور  تااصلب
 [ ( لن اع فية اعنلبلة قلئ : "يف ]ط1 عل  ىلع لكمة )تنلل( يف احللشية ) 
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 لابته أنه ل ف  علنيلق".  نليئ   قد رجيت لل  [   ليئ     ]ي
  نلول علميل  اقفلضك لل  ي: 

ا لل رجيته ال ينتليم   زا ابليات  فهاو لان ابلياص اقاوياك   قفاٍ  1
 )تنلل( تو ممنتليم. 

ا  فولك هذا  ث ت لنك حبلجة إىل انخ خاية لخصـ تو تلك اقـخ بني  3
  د ك.
نناالة املا وعاة ا  ال  ن م لا ت ب بمل  ري يف اقنناالة اخلاياة  اق 2

عصب احللئط   ت ع لل تظن لنه ذييـ  فل س بإعك سانلا دئنال لان دا. 
 لول اأالتلبإ ع د اعن م هلر ا: "ق س  ليا  املانت  نا نل ل  ت ايييل  
 إنمل هو لللنة اأيا   فإا لنت اع تلب حكم ىلع امل قف  حكم ىلع عرصه 

لا بإعك اع ب لن اتلرص   ب سته   يه اعت لرا  تلروية  ل حصلتهل   مل 
عد اا ىلع ح  امل قف اذلي هل  حده ح  اتل د ك  اتلويو.  إبإا دا امليلا  
مموالولل ب فة اجلصل   فأجدر به لا  سنىح عن ل ك هذا اقومك   يلدعه قواوه 
قن هو مموالوم بلسشفلق  احلذر. إا امليل  نتلج خلايق  ال  لاوـ علياه إال 

لنة  اع رب   همل لل همال  قاد  لالل:  ياف لن  هب خلتني شد دتني: األ
 نرتي بإعك اخلاأ يشيع   كيف نولجله؟

فلجلواب: لا امليل  إا فان إىل يش  لن بإعك اخلاأ ن ه عليه يف احللشاية 
ل  يف آخص اع تلب   بني  جه اع اواب فياه   باذعك حيلا  األلناة  يا يي 
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 .(1) اجب اقولم"
 : ( قول اقاليئ2/3632 ـها  ري يف اع شف )

 دنت يه اعوالاط امليا  فل تنفات
 

 احلوايث حىت لذ يت  صفال )بهل(
 عم وصجه امليل .  ابليت  مل هو لولوم لن ابليص اقبنايط   اع اواب  

لا تكوا )بهل( يف ل ل اعشاص اثللي لن ابليت   ابليت أ  تمالم  قاد  ري 
 (.1/199علزخمرشي ) (2)يف تفنو اع شل 

 ( قول اعشلعص: 2/3913  ا جل  يف اع شف )
  ااذ صين )حاام(  اعااصلـ شاالجص

 

 فهاا  تاا  )حاام( ق ااك اتللاادم
 ابليت لن ابليص اقاويك.  بهذه اع تلبة ال يناتليم  زناه.  اع اواب لا  

(  كمال جال  يف ممصقال  1/23 كوا قفٍ )حم(  مل جل  يف تفنو اع شل  )
 : (3)(9/393املفلتيـ )

  ااذ صين حاالليم  اعااصلـ شاالجص
 

 حاالليم ق ااك اتللاادمفهاا  تاا  
  ابليت عرشيـ بن ل  ل َّف اقوبيس  وم اجلمك. 

 ( قول ممص اا بن ل  حف ة: 2969-13/2962ز ا  ري يف اع شف )
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 وشااالبه  اولاااله عليناال فاأشااا 
 

 )فمل( حنان نادري لي  ولياه لف اك
 ل وم )بدا   اقوماص لم  اوم  أالاه( 

 
  لاال لناهامااال إال لتاااّص لاداااك

بل تني قول اقايا اي: ) لولوم لا  وم بدا   اقومص لف ك لان  يي هذ ن ا 
 وم  أاله  قكن ابلدا  ملل عم  كن  كمك  ينستب إال بليلأس لشلك علياه 

 فللل لل قلل(.
 هذاا ابل تلا يف لد  لون بن زائد  اعش  لي.      وة اع شف  صيف 

اه اقوماص لم (: ه ذا: )فا (  )ناد111 ) (1) ت ييف.  قد  ريا يف ادل واا
 وم بأاله(  هذا هو اع واب.  قد  قع اتليصيف يف اأبيل   رشحهل  مل هاو 

  اضـ.  إا ل  )بدا  ( ل  ل ال ينتليم لع  زا ابليت.
 ( قول اعشلعص: 2/3911  ا  ري يف اع شف )

 فالص  بأا )عاك( لاألوال  قبنال
 

  بإعاااك فالاااص ربااال  احلداااول
يص اعوافص  مل هو لولوم   )عك(  عم وصج ابليت دقولقب   ابليت لن ابل 

لليمة فيه   عم  ن ه ىلع هذا امليل .  ابليت بلد ع اعزللا ا مذاي  قد  ري 
(  اعشااص اأ ل لناه بهاذا اعلفاٍ: 3/119) (2)يف لولهد اتلن ي  علو اليس
 )فالص  بنيو لألول  قبس(. 
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ه   مل (: " اقلول ينتولر   وا فيمل ال نا  في3/632ي ا  ري يف اع شف )
 قلل اعشلعص: 

 إبإا قلقت اأانلع عل ان )لحليف(
 

  لااااول الااااين علنااااوا   ااااين
  قلل اقاددار علاوتد عم وشالاين 

 
 قااالل الااااك عماااان  ااادقين

 عم  ول  امليل   يش  ىلع لل ل ريه يف املنت.  هذا خاأ جنيم  فألل قوهل:  
 ري يف )إبإا قلقت اأانالع علا ان لحلايف(. فهاو أ  انلدام اقوداي   قاد 

(.  ذوابه )احل (   اعشااص اثلالي لناه: 3/919  1/121اع شل  علزخمرشي )
)قد لل فآضت دقفني  املين (.  للل قوهل: ) لول الين علناوا   اين( فلا س 
هو اعشاص اثللي عل يت  مل لابته امليل . أنه لن اعصجز.  اعشاص اأ ل: )إبإا 

قاد  ري يف اع شال  شالهدا قلقت....( لن ابليص اقاويك. ف يف  تفللا؟.  
 ( لن اع شل . 3/919ممنتل   ه ذا )تلول الين علنوا   ين(  بإعك يف )

 للل لل جوله امليل  ب تل النيل تلبول ع  ل.  هو قوهل: ) قلل اجلادار علوتاد 
 ري ق له  باك  فهذا ق س لن اعشوص يف يش .  ال ع قة هل بمل (1)عم وشلين...(

مليل  لكه تل  س يف تل  س هنل   لع بإعك لاده هو ممنتلك عنه.  لل ل ريه ا
(: " لان لهام اأالا لب اقاـخ 1/9 لول يف للدلة  ليله ع تالب اع شاف )

ي ايفوتين إىل  لي  هذا اعنفص اجلليك  ذعك هو لنه  لاع يف يائاص  خت  ا
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 مدرس مللي  ابل تة  انللد اأي   إبإ إا اع تلب حلفك بلتليلياك ابلا   
 اهلل عليه  اللم  بك إا اع شف عن ابل تاة انل وياة دا حلد ث انلد ذع

لهم لتصاب اسللم اقايا اي يف رش  هذا  مل  شف عنه يف للدلتاه".  ال 
ندري  يف  فو  لتال   يف للي  ابل تة  انللاد لوصفاة ل ناط ل الي  
علم اقوص ب  اقللفية   كيف  ث ت ل ك هذه اأخاال   هاو املتال ا  يف 

  لكية يار اقولوم جبللوة اقللهص .ابل تة  انللد يف
 ( قول اعشلعص: 2/1132ل ا  ري يف اع شف )

 ينيت علمدد  اعنلعوا قد بلواوا
 

 جهد انلفاوس  لقلاوا ي ناه اأزرا
 عم ت الغ املداد حىت تلوا  اع اربا ال  ناب املداد تامصا لنت آلله 
 عم وصج امليل  اأبيل    فيهل خاأاا عم  ن ه إيلهمل.  

 ل يف )ينيت(  ذوابه )ينو (.  لذك اقفواك )ينال( اأقاف املتاصفاة اأ
 . (2) اثللي: )عم ت لغ(.  اع واب: )قن ت لغ( .(1)لنلل ة عن  ا 
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 ( قول حنلا: 2/3262م ا  ري يف اع شف )
 إا اقاااـخ نااال تلين فصييتهااال

 

 قتلاات قلاات فهلتهاال عاام تلتااك
بليات مم ناور يف قاوهل:  عم    ط امليل  ابليت  عام  وازه عّل اواا.  ا 

 )قلت(.  اع واب قتلت:  قد  ري يف عنلا اقوصب للي  )قتك( ه ذا: 
 إا اقاااـخ م يساااين فصييتهااال

 

ت اك  
 ق ت ل تر ق ت لرات  فهلتهال عام ت لر

( اخلاو  اعصابوة لن عملاه 11-1/11الثلل: بإ ص امليل  يف للدلته عل شف ) 
اتلوصياف بهام".  هنلعاك   يه: "اتلوصيف بلأع م اذل ن تماس احللجاة إىل

عرشا  لن اأع م يف  تلب اع شف عم  رتجم  م امليل   بك هنلعك لنهم 
اقولمل  اذل ن نلك عنهم اقايا اي   وا  لن بإعك: ذلحب  تالب اأجاواي  
 ذالحب  تالب اسرشالي   ذالحب اقواصيبني   ذالحب لاالقع اأنااوار  

صا   انظاص فهالرس  ذلحب املوصب.  قد نلك عنهم اقايا اي عرشاا  املا
 (.  توضيـ لالمل  ه ال  اأع م لن عمك اتليلي . 12/3329اع شف  )

( اخلااو  اعنالبوة لان عملاه  يه: 1/11رابول: بإ ص امليل  يف اع شاف )
"اقفهلرس اقولمية ادلقيلة عآل ال   اأحلي اث  املنالئك اقولمياة  اعلووياة 

  املوضوم   تو بإعك".
د    قكن ال ليري الاب ل ستفالهل قفهالرس  بلقفوك فلد عمك فهلرس ع

اعشوص   ابلّلاا   يه مل رية جدا.  كذعك ال ندري الب ل قودم  جوي فهصس 
عآل ل  اقلصآنية لع اع تلب  علمل بأناه قاد  عاد باه   هاو تاو مموجاوي يف 
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 فهلرس اع تلب ضمن اجلز  اثللقث عرش. 
عملاه  يه: ( اخلااو  اخللممناة  1/11خلممنل: بإ ص امليلا  يف اع شاف )

"اتلوليلل  اقولمية اع  رية ىلع ممنلئك اع تلب  الوا  يف علوم اعلواة لان 
حنااو  م   ب تااة  لوداام  ل  اقولااوم اعرشااعية لاان احلااد ث  اعصجاالل 

  اأذول  اقفله".
 قد االتوصضت ىلع البيك امل لل املدّل اثلللن لان  تالب اع شاف فلام 

ص.  املداّل اثلاللن   ادل لان لجد يف احلوايش  ليلل ملنأقة  احاد  قال بإ ا
( إال لا  كااوا اتلولياا  رشحاال علمفااصيا  3926(  ينااتيه  )3332 )

 ختصجيل ع حلي ث  ا  ل    هذا ال  دخك يف هذه اخلاو  بك  نادرج  ات 
اخلاو  اثللنية.  يه تتول  بتالصيد احلد ث  ل  اعنليالة  يه تتولا   رشا  

 (.  11-1/11 للدلة اع شف )اقوصيب   ف  لنهده يف اتليلي  اذلي بإ صه يف
فلمليل  بإ ص بأنه اليالصج اع تلب لللل  ليلال علميال   ال ناتدري لال 
 ري لن لخال   تل و يف اقا وة ابلل نتلنية   ع ناه عام  فواك بإعاك  مال 
 ن م.  ال تص  يف بإعك  فلد قلل اأالاتلبإ ع اد اعنا م هالر ا: "إا  ليا  

لمية   الالل  يف اجلهد اذلي ال   ن انل و  لتلج إىل مم لبص   إىل  لظة ع
 .(1)ىلع اعلكمة اعواحد  بيوم  احد ل  ل لم لود يا "
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 ـ املالحظة اثلاثلة: وتتعلق جبملة ما األخطاء واألمور العلمية، ومنها: 4
ا يف حد ث امليل  عن عمله يف اع تلب  لاول عان انللااة اثللنياة لان 1

لتلب اأحلي ث اقـخ ت منهل هاذا ( لل  ي: "ختصيد 11-1/11عمله يف اع شف )
اعنفص اجلليك...  لع بإعك فل س تص را  ال فالصا لا نلاول إا حدام خادلتنل 
أحلي ث املش   رتم لنه ق س هو اع تلب املوت بلتليلي    زيد بك او ىلع 

 حدم خدلة اقا ول  اعنلبلة اقـخ تفصتت تليلي  املش    حدهل".
حلي ث مجيوال ال لوظمهال   لا ال  وتارب  اكا اأ ىل بلمليل  لا ودم اأ

هذا لنل ة خلذة هل. أنه اعتماد ىلع  ليا  اعشايخ اأبلالي علمشا    ىلع 
 تب اأبللي اأخصـ  ىلع توليلل  اعشايخ لمحاد شال ص ىلع ممناند لمحاد 

( حيث قلل: 11-1/11 اعشيخ شويب ىلع رش  اعننة  مل بإ ص هو يف اع شف )
  اأحلي ث إىل  تاب اعشايخ نالم  توليللتاه ىلع "ذلا فلد اقترصنل ىلع عز

املشاا     ىلع لحلي  هاال ذااييـ اجلااللع  ضااويفه   اعنلنااة اع ااييية 
 اع ويفة   اسر ا    ذييـ  ضويف  تب اعنإل   تاو بإعاك لان  تاب 
انللفوة   مل لخذنل  ذعك لن  ليلل  اعشيخ اقفلضك اعشيخ لمحد شال ص يف 

يلل  اعشيخ شاويب ىلع رش  اعنانة   تاوهم  ليله ملنند لمحد   كذا تول
 لن امليللني".

 احل  لا ا واممِ لكهل دنت ق ل  ع لل  بد ا  يع لحيلنل   كديلك ىلع 
حياث  ري يف  [ 6196( عناد احلاد ث ]13/2226بإعك  لل جل  يف اع شاف )

ا لممِ: "انظاص الكم اسلالم ابان حداص علياه يف اعصالالقة املليلاة يف آخاص 
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يك يس  احلفاٍ".  هاذا الكم اعشايخ اأبلالي. انظاص املشا   اع تلب   رش
 (.  9   6( احللشية )2/1931)

 ق س امة راللقة ممليلة البن حدص يف نهل اة  تالب اع شاف   إنمال يه 
لا وعة لع اجلز  اأ ل لنه. فلم تكن هنلعك خدلة ق   قلم بهال امليلا   

لاد لالاك ا اواممِ إال لا  كوا جمصي انللك لان ا خاصين هاو اخلدلاة  ف
 حبوايش  ت هل توه   جوك مجوهل  يفمل اتف  ممزية قومله. 

( 1( لن اجلز  اأ ل لان  تالب اع شاف يف احللشاية )32ا جل  يف  )3
 اقـخ تد ر حول  تلب اتلبيلا يف ابليلا لل  ي: "رش  هذا اع تالب   بان 

تيليلاه ع س يف  تلبه حدائ  ابليالا   مال قالم ي. ع اد اعناتلر زمماوط ب
 يراالته نليك يرجة ادل تورا  لن لكية اعلواة اقوصبياة جبللواة اأزهاص الانة 

(  ام   ع اع تلب  حلله  قدم هل ي. هليي عاية لاص ا ا يل   ارشا 1999)
م( إال لا هاذا 1929ه/1399يف معم اع تب ا مم ت ة انله ة اقوصبياة الانة )
  قواعد اع م  اأممص اذلي اتليلي  جل  ال سلً علول ة  بمل وك باصيلة اتلو و

  اص يف احلكم ىلع تأيلف اقايا اي ملن  وتمد هذه اقننالة املا وعة  حدهل 
ي ا اعصجوع إىل اأذك املالاوط   هذا هو لل يفونل إىل إمي   لي  اع تلب  

  ارشته نلل امل ت ة اتلدلرية بم ة امل صلة(. 
ع تلب اتلبيلا   اذلي  لقول علميل  اقفلضك جزاي اهلل خوا ىلع  ليلك

عم ينوفين احلٍ بلال  ع عليه.  قكن لال تولم لا هنلعاك   واة علتبيالا 
ارشتهل جللوة اع ويت   يه بتيلي  ي. توفي  اقفيك  ع د اعلايف قااف اهلل 
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 .(1)م(1929ص ي. ها يل   وتاه مم )ام(.  بوادهل اشا1926 يه لنشور  مم )
راللتله عّل تورا  حاول  تالب اتلبيالا ص ادل تور ع د اعنتلر زمموط ا قد اش
يف بو  .  لنت عم ورش إىل هلتني اقا وتني   إنمال لرش  إىل (2)م(1996مم )

عملك  زكيته    ونت بأخيك ادل تاور ها يل   عام تاذ ص ليقاة ت كاد لا 
عملك هو اأف ك  لا عمك ا ا يل دا ري سال. لال ه اذا تاوري  ال الاود 

 .  (4)ىل }ف  تزكوا لنفنكم هو لعلم بمن اتل{  فلد قلل اهلل تول(3)اسبك
ا  لحيلنل دا امليل    يف يف تبيلا اقفصق بني املا اوع  املالااوط  2

(  هاو ا ا: " املاصاي باآل يا ي: 13/2932لن بإعك لل  ري يف لنت اع شاف )
: ا لفالم ا  لل لابتنله لان [ ".  جل  يف احللشية: "يف ]ط[ نفنه   ا ل ]لفالم

 وله اأ جه".  ق [ ]ي
  نليٍ هنل لنه ق س امة فصق بني )ط(   )ي(. 

ا  كذعك ال  تولب امليل  مم در اعص ا ة علايا ااي   ال  باني قيمتهال  3
 [   ]ي [ ( يف احللشاية: " اذا يف ]ط2/3266لن بإعك لل جل  يف اع شاف يف )

ياع  قولهل يف املنت اذلي رشحه امل نف ا دئنل لال دا ا  اهلل لعلام     مج
 اأذول اقـخ بني ل اد انال: ا دئنل لن دا ا".

                                                 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ.د حممد رفةت زجنري

 

 

 

 549 

 

( يف املنت: " فتمنك  ننة نزر  خو لن إحداث 3/621ا جل  يف اع شف )2
 اي: " اذا يف  ( ىلع قوهل نازر  بمال3بدعة ممنتيننة"  قد عل  يف احللشية )

جولهال قاذر    قولاه  : نزر    اضية ال قبس فيهل   للل يف املا وع فلاد[]ي
لن انللالخ تللك اقننالة  ع الف  قد  قوت تلك اقننالة امليصفاة يف خاأ 

ل دي   لر اقولمل  دبن حدص  ف ي  لا تذهب بم ناة اسلالم اقايا ااي  
 تو ف جب تله ليراج اعصيل   عوال لل ا ت دل هم لن النيته   حنن لت لعه  

باصل اعصجاك  فلنظص إىل فلئد  اتليلي   مجع اقننخ   هلل احلمد ل ال  آخاصا  إبإ
 ىلع ل د نل...".

هنل اعرت  امليل  بأهمية اقننالة امل ايية   مجاع اقنناخ  هاذا لمماص 
لموي   قكن كم هو عدي اقننخ اخلاية اقـخ مجوهال؟ إناه قا س دل اه إال 
انالة يار اع تب املرصية   هذا  بني لهمية اقووي  علننخ اأخصـ  علتالل  

ي  يف   واة اع شاف اجلد اد . لن اأخال  اع  و   اتل ييفل  اقاـخ  ر
 هو إبإا لحنن هنل  فلد لالل  يف ممواضاع   او  لان  ليلاه   ينا م عادم 
اقودب ب نيوه هنل يف تربئة اقايا اي ىلع  د اه. فاإا اقايا ااي ال   اخاذ 
بت ييف ل   صيف لحداه نلالخ لن بوده   لل  لوم به لي لل  يف خدلاة 

 فيه ىلع امل قف  ال توه. املنت إنمل هو  اجب عل  ال لنة هل 
 (  ت عنواا: 226-1/231ا لل ضمنه امليل  يف اع شف )6

)لجوبة احللفٍ ابن حدص اقونل ي عن لحلي ث امل البيـ( لاأخوبإ لان 
( بتيلي  اعشايخ اأبلالي  اقا واة اثللنياة  1993-2/1992ممش   امل لبيـ )
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امل در   عم  ذ ص قول  م  امل تب اسال ا   عم يرش امليل  إىل1999ه/1299
( لن املش     هو: " لول لمد نلم ادل ن 2/1993اأبللي علب اعصاللقة يف )

اأبللي: انتىه انخ هذه اعصاللقة امل لركة يف جملنني لن نهلر اأربول   الليس 
عرش ربيع اأ ل  النة املنني  ا املئة  لقف  يف لد ناة اسالا ندرية  لان 

 با )امل ت ة ابلّل ة(  اهلل املوف ". انالة مم تبتهل املوص فة
( لنلوقة لان 21-1/21ا تصمجة اخلايب اتلربيزي اقـخ  ري  يف اع شف )9

 /  ا ز(  عم يرش امليل  إىل مم درهل. 1للدلة ممش   امل لبيـ )
 ا عم  نلقِ امليل  جك ممنلئك ابل تة يف  تلب اقايا اي. 2
اع شاف املا وعاة يف  ا   وا لل دنات هنلعاك لخاال  تاصي يف اناالة9

ابلل نتلا     انالة يار اع تالب املرصاية يف آا  احاد  قال   كاد مل ر  
االعتملي ىلع خماو ل  لخصـ لن  تلب اع شف عند  ليله.  قاد اعارت  

( 3/311جال  يف اع شاف ) امليل  بهاذا اأمماص يف ممواضاع   او . لنهال لال
الاوط   اع اواب لناه ابان ل  (: قلل امليل : " ذا يف املا وع  امل1احللشية)

( 13/2212)(  13/2622(   )2( احللشاااية )3/339حااالتم".  انظاااص ل  ااالً: )
( لاان  تاالب 6( احللشااية )2/996(   )3/621(   )2/3296(   )13/2226 )

 اع شف. 
ا  فرتب يف لك يراالة علمية  لي  عنواا اع تلب   تألياد انابته إىل 11

هلر ا: " ىلع بإعك فإا اجلهوي اقـخ ت ذل يف  مم قفه   لول اأالتلبإ ع د اعن م
 لك خماوط جيب لا تسنل ل ابليث يف اعز ا ل اتلليلة: 
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 ا  لي  عنواا اع تلب.1
 ا  لي  االم امل قف.3
 ا  لي  ان ة اع تلب إىل مم قفه.2
 .(1)ا  لي  لنت اع تلب حىت  ظهص بلدر اسمم ا لللربل نل  مم قفه"3

 اع تلب إىل مم قفه   ال عنواا اع تلب.  عم حيل  ي. هندا ي ان ة 
ا دا ىلع امليل  لا  ذ ص ممصاجع اتليلي  اقـخ اعتمد عليهال يف نهل اة 11

 اع تلب  مل هو لت ع   لا  ذ ص بيلنل  دمملة حو ل.  هو عم  فوك بإعك. 
ا دا ىلع امليل  لا يشو إىل ادلراالل  اعنالبلة اقاـخ تنل قات  تالب 13

 اع شف  ال  وفلهل. 
ا البد لن توايا  اأشاولر  اأقاوال  اعشاواهد اقاـخ  ري  يف  تالب 12

  ل  يف اع تب اقـخ االتلت لان تلاك املظالا  (2)اع شف يف لظلنهل اأذلية
  يه لا وعة  لسنو . 

ا تلد م يراالة لتوملة عن جهد اقايا ااي يف  تالب اع شاف  ادي 13
فه عل  تة يف عملياة للدار لل لضلفه  لن جهد يف خدلة اعننة   لدـ توظي

 اقفهم  االالسن لط لن احلد ث انل وي اعرشيف. 
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ا جواك امليلا   ت اه  مم انفلته ضامن اقفهالرس  انظاص: اع شاف 12
(  اسشلر  إيلهل جيب لا تكوا  شلك ممنتلك  أنه ال ع قاة  ال 12/3336)

 بفهلرس اع تلب. 
( 1/12)جال  يف اع شاف:  ا اأخال  اقا لعية اع  او . لان بإعاك لال16

( ا ع د اعنتلر لرب ي ا  ذوابه زمموط.  جللوة اعززهاص.  ذاوابه 2احللشية )
(: امل تبياة اتلدلرياة. 13( يف املانت  الااص )1/32اأزهص.   ري يف اع شاف )

( آخص الاص: املتوبة. 1/22 اع واب: امل ت ة اتلدلرية.   ري يف اع شف ل  لً )
( عنااد احلااد ث 13/2222يف: ) اع ااواب: امل وبااة.   ري يف اع شااف ل  االً 

: ) ماالل اعشاايخ اأبلاالي(  اع ااواب: الكم اعشاايخ اأبلاالي.   ري يف [6113]
(: " جزيص  اقوصب لن حفص ل  مموىس...  لن رممك  صبن 3/233اع شف ل  ل )

إىل لنلاع اعنمل    يه بلي ة يف  صي  اعشلم عصضل  ه ذا بإ صه لباو ع ياد  
) اربين(  مال  ري يف  تالب املوالر  البان  لومص بن امل ت".  ذواب  صبن:

 (.221    )(1)قت  ة
( عام 39-1/32ا يف رسي امليل  مل قفل  اقايا اي يف للدلة اع شاف )19

 س ااع نظللاال لويناال يف رسي امل قفاال   فلاام  صت هاال تصت  اال لجبااد ل  ل   فاا  
 املوضوم   ل  حنب لهميتهل   إنمل رسيهل ه ذا: 
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 يلا.اتلبيلا يف ابل ل ال: 
 قالئف اتلبيلا يف املولي  ابليلا. النيل: 
 حلش ته ىلع اع شل . الثلل: 
 اع شف عن حللئ  اعنإل. رابول: 

 خلممنل: رش  لالمل  اهلل احلنت.
 الليالل: لالمل  رجلل املش  .

 اللبول: اخل ذة يف لذول احلد ث.
 اللنل: رش  اتللئية اع ربـ.
 تلالول: رش  اتلبيلا.
 تلفنو.مرشا:  تلب يف ا

 حليي عرش: للدلل  يف علم احلنلب.
 ـ اخلـاتمة 5

 تبني نلل لن خ ل هذا ابليث املوجز لل  ي: 
ا يف إا ل  لنت اع شف ذايييل عام  كان علميلا  اناالة خماو اة 1

اعتمد عليهل بلالس نل  انالة يار اع تب املرصية   عم  لدم ل ة بيلنل  حاول 
انلا  ذايييل   للال اقنناالة انالة يار اع تب   هذا ال  كيف سخصاج 

املا وعة يف بل نتلا فيه انالة ممشوهة ل تور  ال  مكان االعتمالي عليهال 
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 أنهل لهدر  لن حيث قيمتهل اقولمية. 
ا عم  لزتم امليل  بمل  عد به لن ختصيد انل و  املنلوقة  اأشولر  تو 3

خلدلة اقـخ بإعك   بو لر  ليق: عم حيل  اع تلب  ليلل علميل دمم    عم  نك ا
 ينتيلهل  م در لهم لن رش   اعننة انل وية. 

ا اقننالة اجلد د  لن  تلب اع شف  املا وعة بم ة ممليساة بلأخاال  2
اقولمية  الاليمل يف اعشواهد اعشوصية قل ال ينتليم لع ليىن يرجال  ابل تاة 
فيه لن حيث قيمتهل اقولمية شبيهة با وة ابلل نتلا  ال  مكان اتلووياك 

 ل. عليه
ا  تالب اع شاف علايا ااي ال  ازال حبلجاة إىل لان ودلاه  حيللاه 3

اتليلياا  اذلي  لياا  بم نتااه اقولميااة   لتماات لا تاانه  إحاادـ ممصا ااز 
 اتليلي  يف اقولعم اقوصيب بوب  هذه املهمة اجلليلة. 

ا إا لل قدلته لن مم حظل  ملة حاول ذانيع امليلا  ادل تاور ع اد 2
لناه انل ايية هل  قواوه لان ابلالح ني اذل ان  احلميد هندا ي دا اقوصب

 سْسعوا يف إخصاج  نوز اقرتاث ممشوهة ل تور    كنت لتمت لا لقل عملاه 
دمم  ال ت لر عليه   ال وشوبه شلئ ة   قوله  نتفع بهذه امل حظال   يأخاذ 

 بهل يف   وته ع تلب اع شف يف املص  اقلليلة لل للكن بإعك. 
. هندا ي لا ال   ي  ذدره بلاصا   هاذا انللاد  آممك لن ليخ يف ادل ن ي

 لش ص هل اهتملله بلقرتاث اسالا ا اقوظايم   لالاأل اهلل اقواي اقلاد ص لا 
  وفلنل مجيول إىل لل حيب  يصىض. 
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 ـ املصادر واملراجع6
ا اسللم اقايا اي  اسللم يف اتلفنو  احلد ث  ابل تة اقوصبياة  حيلتاه 1

د رفوت زلو  يار اقفدصاا للق يال  اقا واة اأ ىل   جهويه اقولمية  ي. لم
 م. 1992
 م.1969ا اأع م  علزريلك  اقا وة اثللثلة  بو    3
ا ابليص املييط  أ  حيلا اأندعيس   ليا  اعشايخ ميل لمحاد ع اد 2

املوجوي    لمد عوب  آخاصين  يار اع تاب اقولمياة ا باو    اقا واة 
 م.1992ه/1312اأ ىل  
 ه. 1232ا ابلدر اقالقع  علشواكي  لا وة اعنولي   اقا وة اأ ىل  3
ا بوية اعوم   علنيويط   لي  لمد لبو اقف ك إبصاهيم  لا وة ع سا 2

 ه.1223ابلل  احللد  رشاكه  اقا وة اأ ىل  
ا تلريخ اأيب اقوصيب  بص لكملا  تصمجة ي. اعنيد  ولوب بكص   ممصاجوة 6

 د اتلواب  يار املولر  بمرص  اقا وة اثللثلة. ي. رمم لا ع 
ا اتلبيلا يف ابليلا  علايا اي   لي  ي. ع د اعنتلر زمماوط  يار اجلياك  9

 م. 1996بو    اقا وة اأ ىل  
ا  لي  انل و   ارشهل  ع د اعن م هالر ا  ارشا مم ت اة اخلالنيج  2

 م.1999ه/1299اقللهص   اقا وة اعصابوة  
ع  يـ ىلع ممش   امل لبيـ  لمد إيريس اع ندهلوي  مم ت ة ا اتلولي  ا9

 ه.1223لد نة اقولم  اقا وة اثللنية  مم ة امل صلة  
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ا جواهص ابل تة  علهلشا   ارشا يار إحيال  اقارتاث اقواصيب  باو    11
 اقا وة اثللنية عرش . 

ا اخل ذة يف لذول احلد ث  علايا اي   لي  ذ   اعنالممصايئ  ارشا 11
 م. 1922ه/ 1312عم اع تب  اقا وة اأ ىل  م
ا ادلرر اع لنة يف لعيلا امللئة اثلللنة  احللفٍ ابان حداص اقونال ي  13

 ه. 1222 لي  لمد اليد جلي احل   يار اع تب احلد  ة  اقا وة اثللنية  
ا ي واا ممص اا  بن ل  حف اة  رشحاه لرش  لمحاد عادر   ارشا يار 12

 م. 1992ه/1313اقا وة اأ ىل  اع تلب اعل نلي  
 م. 1921ه/1311ا اللط اعزند  علموصي  يار ذلير  بو    13
 ا شذرا  اذلهب  البن اقوملي احلن ي  امل تب اتلدلري  بو  .12
ا رش  ي واا اأعىش   ليا  دمماك الاليملا  يار اع تالب اعل نالي  16

 اقا وة اأ ىل. 
علام اعشانتمصي ا  . ي.   املف اك ا رش  ي واا محلالة ل  تملم  ع 19

 ه. 1312محوياا  يار اقف ص املولم ا بو    اقا وة اأ ىل  
ا رش  ي واا املتند  ع د اعصمحن اقربقويق  يار اع تلب اقوصيب  بو    12
 م. 1921ه/1311
 ا علم املولي  ي. ع د اقوزيز عتي   يار انله ة اقوصبية  بو  . 19
يلنية يف  تلب اع شف عن حللئ  اعنإل ع للم اقايا ااي  ا اقفنوا ابل31
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ه  لا وعاة ىلع 1311لمد رفوت زلو  راللقة للجنسو جبللواة لم اقلاصـ  
 ا قة اع ت ة. 

 ا في  اقلد ص رش  اجلللع اع وو  علمنل ي  يار اقف ص. 31
ر ا اع شف عن حللئ  اعنإل ع للم اقايا اي   لي  املفـخ ع د اقوفل33

لع آخصين  ارش إيار  اقلصآا  اقولوم اسالا لية  بل ناتلا  اقا واة اأ ىل  
ه     وة مم ت ة ابللز بم ة امل صلة   لي  ي. ع اد احلمياد هنادا ي  1312
 ه.1319
ا  تلب املولر   ابن قت  ة  يار اع تب اقولمية  بو    اقا وة اأ ىل  32
 م. 1929ه/ 1319
ذييه لمد ع د اعن م شلهني  يار اع تاب ا اع شل   علزخمرشي  33

 م. 1992ه/1312اقولمية  بو    اقا وة اأ ىل  
 م. 1923ه/1313ا  شف اقظنوا  حلي خليفة  يار اقف ص  32
 م. 1962ه/1222ا عنلا اقوصب  البن لنظور  يار ذلير  بو    36
امل ت اة ا ممصقل  املفلتيـ  علللري  عل  عليه ذديق لمد مجيك عاالر  39

 اتلدلرية  مم ة امل صلة.
 م. 1923ا للدلة ابن خّل ا  يار اقللم  بو    اقا وة اخللممنة  32
ا لولهد اتلن ي  رش  شواهد اتللالي  علو ليس   لي  لمد ليي 39

 ادل ن ع د احلميد  معم اع تب.
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ا لودم امل قفني   يلقاة  مم ت اة امل ات  يار إحيال  اقارتاث اقواصيب  21
  بو  .
 ه.1313ا هد ة اقولرفني  عل ودايي  يار اقف ص  21

 

 نموذج للبحث العليم مع بعض املالحظات ثاثلا :
: ي. املنهجية العلمية بعد شيلك يف كتاب اثلابت واملتحول ألدونيس، بقلـم

  .(1) م3111لل و  313   اقودي   يلمد رفوت زلو  ارش يف جملة املناتدـ
ياث اقولا   ال بواداا  اأ ل: شام   يتم اك يف املنهدية اقولمية يف ابل

تلناايم ابليااث إىل لبااواب  ف ااول لنتظمااة   اقوااوي  إىل املصاجااع اقولميااة 
املوتمد     ضع اقفهلرس  احلوايش   حنو بإعك قل هو لوص   علنلي  اع تالب. 
 اثللي: مموضويع  يتم ك يف حيلي ابللحاث  نزاهتاه  حاىت  لاويه ابلياث إىل 

ولمية اع ييية   هذا ابلود هو جوهص اقوملياة ابلي ياة  فاإبإا قاصر انلتلئد اق
ابللحث لف را  نتلئد ممن لة   را   لوي لعنالق انل او  سا ال  لال قاصره 

 ممن لل  فهذا  اون يف نزاهة ابللحث     اقليمة اقولمية ذلعك ابليث.
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ىلع لا بو  ابللح ني قد جييد ا االتالدام ابلود اعشم علوماك ابليا  
ظصيل   ع نهم ال جييد ا ابلود املوضويع  هو اأهم  مل بإ ص    بإعاك إلال ن

بتدخلهم ل لرش  يف تلصيص نتلئد ممن لة عم  ث تهل ابليث بود   إلل بت عا هم 
بلنل و    صق رسيهل حىت يلاليك علللر  لا ابللحث ينوق إيلاه احللالئ  

ي نا س هاو  احاد نزيهة   يه يف اعواقع إنمل تلدم يف اوب ممزيف.  اأالتلبإ ل
لن ه ال  اذل ن ودعوا اقللر  بأالليل هم  فهو يْسي املالي  اقولمياة بمانهد 
علاا  بإي بوااد  احااد  هااو ابلوااد شاام   ع نااه بلملللبااك  سناالىس ابلوااد 
املوضويع  فهو ال  مت إىل املوضوعية ب لة.  لملب ل لال ىلع بإعك لال جال  

  حياث (1)االت لع عند اقوصب(يف  تلبه ) اثللبت  املتيول حبث يف اسبداع  
لده تنل ل يف اقلنام اثلالي لان اجلاز  اثلالي  مموضاوع: تأذايك اسباداع 
 اتليول يف مموضوعني  اأ ل: احلصاك  اثلورية: اور  اعزند  احلصكة اقلصلاية 

 (.92(.  اثللي: املنهد اتلدصياد  إبالل انل و     )62  )
فيمال  لاول َب او : )املانهد  النلف يف هذا ابلياث املاوجز ملتلبوتاه 

اتلدصياد  إبالل انل و (  هو عنواا   و  ثو ادلهشاة  االالاتوصاب  أناه 
جوك املنهد اتلدصيد لنذ ابلدا ة لنلق ل علن و   فنلق انلسيدة يف اقوناواا  
 اكا اأ ىل به لا ينميه: املنهد اتلداصيد  املوقاف لان انل او   اام يناوق 

لك مموضويع يل وا اتللصيص اقولا  لان خ  ال يف املولولل  اقـخ عنده  ش
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 اأخو حول لل إبإا دا املنهد اتلدصيد   اك انل و  ل   تواف  لوهل.
 الو  اْسي لل قلهل لي ن س يف هذا املوضوع ل ال  ام نتوصب هل بلتليليك 
 املنلقشة بود بإعك   لول لي ن س يف ممنتهك حد  ه حاول املوضاوع اثلالي: 

فع لن ل ائك اذل ن  قفوا لن ادل ن مموقفال علليال فلنتلاد ادل ان "دا ابن املل
بوللة   خا  اسالا م فلنتلاد اقلاصآا  لال فياه لان عللئاد   ت اوره هلل 

فلبن امللفع  صف  ادل ن انا قل لن لليلس علي   بمال لناه  ا اص .  اعصالول
 .(1)اع دق  اقودل  احل  قل عم جيده يف ادل ن فإنه  صف ه"

اقلول: "  ذك هذا املوقف اقولي إىل ل جه عند ابن اعصا نادي   ام  تلبع يف
 .(2) جلبص بن حيلا   لمد بن زكصيل اعصازي"

 ي يف بود بإعك: "للل ابن اعصا نادي فلاد حفظات نلال بوا  آرائاه يف 
اع تب اقـخ ري  عليه   تلب االنت لر علاليلط املوزتيل   كتلب املدالعس 

هلل بن ل  عمصاا اعشاوازي اسالاملعيي تاو  امل يد ة علم يد يف ادل ن ه ة ا
 (3)ه"391النة 
 قد نلاك امل قاف شا هل  ابان اعصا نادي  نلاده علرشايوة اسالا لية  

( فمان 21-3/96 املودزا   إنكلره علن و   إعدلز اقلصآا   بإعك يف  تلبه )
بإعك قوهل: "اعصالول شهد علولك بصفوته  ج تلاه  فلام لع بمال  نالفصه إا دا 
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.  قوهل عن امل ئكة  وم بدر إنهام "دناوا لولاويل اعشاوكة قلايي (1)قل"ذلي
ابلاشة  ىلع     عديهم  اجتملع ل د هم  ل دي املنلمني  فلم  لدر ا ىلع 

.  قوهل: "ل ن دنت امل ئكة  وم لحد ملال (2)لا  لتلوا زيلي  ىلع ال وني رج "
رصا ه يف بإعاك امللالم؟".  علاب توارـ انلد لل بني اقلتع فزم   لل بلهل عم  ن

لي ن س بلوهل: " ابن اعصا ندي هنل ال  نتلد املودز  باذاتهل  حناب   إنمال 
 نتلد  ذعك اقللئلني بهل  فإبإا دنت املودز  هنل نرص لن اهلل  يج  يف  قات 
احللجة إيله  فإا حد اهل يف احللال  األ  حصجل  ضايلل ل ىل لان حاد اهل 

  (3) ضيلل" يف احللال  اأقك حصجل
 يلول بود بإعك: " ينتيه ابان اعصا نادي إىل اقلاول باأا اقولاك  نالق  
انل و   فمن جهة ل ىل ق س علالل  ل ل   اع م اسانلي حاليث   ال  صجاع 
يف لذله إىل اأنبيل    اسانلا هو اذلي ابت اص بوللاه لك يش  ي ا حلجاة 

 ن ذلعدا قصنل فلصنل إىل لال اأنبيل    لول ل  : إا اع م ممنتمع عن اعوادل
 .(4)ال نهل ة هل  فل س علالل  ل ل"

 ينااتيه إىل انلسيدااة اتلليلااة: " ق ناات آرا  اباان اعصا ناادي إال التااداي 
علموقف اقربه  لن انل او    اكا  الا  ىلع اقرباهماة االام: لان  ن اص ا 
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 (1)"…انل و    يلال  اعشهصالتلي آرا هم
جيد لناه ال ع قاة هل ابلتاة بالملنهد   ادلارس عشال ية ابن اعصا ندي هذا

اتلدصيد  فهو ق س لن علمل  اقولوم ابليتاة   عام يرشا إىل هاذا املانهد يف 
 ـه= 392-…مم قفلته لن جهة لخصـ   فيمل  ي تصمجة اعزريلك هل: " اعصا نادي )

م( لمحد بن حيىي بن إاليلق  لبو احلنني اعصا ندي  ل  ابن اعصا نادي  919…
لسحللي  انبته إىل را ند لن قصـ لذ هلا  قلل ابن خلا ا: فيلنو  جملهص ب

هل جملعس  لنلظصا  لع مجلعة لن علمل  اع م   قد انفصي بمذاهب نللوهل 
عنه يف  ت هم   قلل ابن   و: لحد ممشلهو اعزنليقة   ل ه اعنلالا فهاصب  
لباه  جلأ إىل ابن ال ي ايلهويي بلأهواز   ذانف هل يف لاد  إقللتاه عناد  ت

 (2)اذلي المله ادلالغ عللصآا"
 عم  كن نلد ابن اعصا ندي علن و  قلئمل ىلع لنهد علي   ذلعك فلاد  اص 
املوصي ا  هو اقفيلنو  احلص املوص   ا ىلع مم قفل  ابن اعصا نادي  نلادهل 

   اعن ب يف بإعك لا ابن اقلالر  دا قاد (3)بأاللوب اللخص  احدا تلو ا خص
ي ينأهل عن ابن اعصا ندي  جل  يف اعصالالقة لال  اي:  تب يف راللتله إىل املوص

" اكا لمحد بن حيىي اعصا ندي لن لهك ممص  اعص بإ  حنن اعنرت مجيك املذهب  
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ام اانلخ لن بإعك لكه  بأال لب عصضت هل   أا علمه لل  لن عللاه   اكا 
 ل له  مل قلل اعشلعص: 

  لن  اي  ممصيا عناد ذا وته
 

  لاان  لااوم ملنااتور إبإا خلواال
  (1)ذنف:  تلب اتللج  حيتد فيه قلدم اقولعم  فنل ه لبو احلنني اخليالط 

اعزممصي  حيتد فيه سبالل اعصاللقة  نل ه اخليلط. نوت احل مة  الفه اهلل تولىل 
يف تكليف خلله لممصه  نل ه اخليلط.ادلالغ   اوان فياه ىلع نظام اقلاصآا. 

حاىت خلا  نلفناه اقل يب   ث ت لا علم اهلل لدث   لنه دا تو معام  
 .(2)علمل  نل ه اخليلط. املصجلا يف اخت   لهك اسال م

 فأجلبه لبو اقو  : 
لحاد  – للل بن اعصا ندي فلم  كن إىل امل الية بمهادي   للال تلجاه "

ف    لـ لا  كوا نو    عم جيد لن عاذاب  عا   – تب ابن اعصا ندي 
–لي مملدأ  –

(3)" 
ه إال لان لقفاه    ناو  اخل فاة خلفاه     " للل ادلالغ فمل إخلهل يلغ في

لرساب  –اقوصب رجك  وص  بدليغ اعشيالا   هذا اعصجك  اذا ي اخلياالا 
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ص لنه يف ا  نة   ذ ص  يل قان  ضاوه ىلع ضاوف يلالغ   –انلولم   إنمل املن  
   املوصي   كد لا اقلصآا لودز  (1)"–ذيل  اعننور  –فهك   بإا ع و  للغ 
لق: " لمجع ممليد  لهتد   نل ب عان امليداة  للتاد  لا  لول يف هذا اعني

هذا اع تلب اذلي جال  باه لماد    تالب بهاص بلسعدالز   قايق عاد ه 
بلسرجلز   لل حذي ىلع ل لل   ال لش ه تصيب األ لل   ال هو لن اقل ايد 
املوز ا   ال اعصجز لن الهك  حاز ا   ال شاللك خالباة اقواصب   ال الادع 

 جل  دعشمس اع حئة نورا علمْس   ابللحئاة   عاو فهماه اع هنة بإي اأرب  
ا  ب اعصا د تل دع  ل  اعوعول املو مة عصاق اقفالير   اع ادع  } تلاك 
األ لل ن بهل علنالس قولهام  تف اص ا{   إا ا  اة لناه ل  بوا  ا  اة 
تلورتب يف لف ـ لكم  لدر عليه املاللوقوا  فت وا فيه دعشهلب املت قائ 

 .(2)    اعزهص  ابللي ة يف جد ب بإا  ان "يف جنـ تن
 يتلبع املوصي نلده ع تب ابن اعصا ندي  احدا تلو ا خص ل  نال ضايلتلهل 

 اقولمية  فيلول:
" للل اقل يب  فمن عمله لخْس ذفلة لن ق يب   خو هل لان إاشالئه  

 (3) عو ركب ق ي ل عند عشلئه"
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 (1)أبد بصي اذليلك"" للل اقفصيد  فأفصيه عن لك خليك   لقبنه يف ا
"  للل املصجلا فإبإا قيك إنه ذاولر اعل عا   فموالبإ اهلل لا  كاوا ممصجلناه 

 (2)ذولر حىص"
" قد الموت لن ورب لا البن اعصا ندي لولرش تذ ص لا اع هو  الا نه  
 لنه لن علم مم نه   ورتذوا هل ف الئك يشاهد اخلالق   لهاك املولاول لا 

حد اقكفص  ال حينب لن اع اصام اقاربر    ذبهل تو مم لول   هو يف هذا ل
  قد لاشد هل لنشد   توه اتلل املصشد:

قنااامت باااني اعاااورـ 
 لو شتهم

 قنمة ال صاا باني اقولاط
 قلنل هل قد جننت فلالاتوط  عو قنم اعصزق ه ذا رجك 
 عو تم ك هذاا ابل تلا  ع نل يف اسم  اوالا لرىم ممرص ا  وين اأهصام ا  

ا ملل عتب  فأ ن لهصب اقولقك لن شالل  رتاب؟. لللمال فلو لل  اقفان  مد
راللت لن اقكفص مم ليع   امل ليع: اعناهلم  لال حنانت 

 
خدع خليع  ل

 .(3)اعنويا  اقولبلة  نفيه يعواه  إال  اف  جهوال عواه  لي عافه"
 قد لا ت الكم املوصي تلفنيد للوال  ابن اعصا ندي  أنلاه لان علمال   

فصل ه بلسعدلز هل قيمته اقولمية   أنه لوص   بأناه  اعلوة  فيو ل لن جهة 
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ال جيلممك لحدا   يورب عن آرائه برصاحة ال لدهل عند توه لن جهة لخصـ  
 هو لل لقص به اأالتلبإ رجل  انللل  حني قلل: " نتوقاف قلاي  للالم املواصي 
خاوا بلتليد د  فلد دا املوصي يف شوصه  ن ه خملقفل  مل  لول انللالي  امل ر

أهك عرصه يف   و لن لف رهم  لوتلداتهم االجتملعية  ادل نية   لع بإعك 
فلد لل لبو اقو   املوصي لان مم او شاوصا  اقواصاق  لف صياه   عاو م  
املوصي يف اقوصاق  عرب عن آرائه  لف ره اقـخ عرب عنهل يف اعشلم ع ا مم اوه 

  ابن املوزت  لل دا بالسمم ا مم و  شلر ل  ابن امللفع ل  املتند ل  احل ج ل
لا  ندو لن هذا امل او  نا ب زهاده  اعازتاهل  فلاد دا احلا ج زاهادا 
لت وفل   لع بإعك فلد تم قتله  ذل ه   عام  كان لباو اقوا    مكان لا 
 ندو  ن ب لل لذيب لن لنة اقوى  فلد دا  شلر لعى  لع بإعك عم  اند 

لتأاص  بالملدتمع اتلدالري اذلي ال     يوة اقوصيب اعشلا   يوة…لن اقلتك
 مكن لا تندـ جتلرته إال يف لجوا  لان اقسناللـ  الاوة اع ادر   مال لا 
جمتمع اعشلم لنذ لقدم اقو ور دا جمتمول ت اك إيلاه لجنالس خمتلفاة لان 
اعشووب علتولممك اتلدلري  ل  علياصب   مال دا جمتموال  واص  ا داصا  

لم لل  احت د بلقوالعم  للا  خارب  يف املتودي  لنه  إيله قل جوك عصب اعش
 (1)اتلولممك لع انللس  لع توليدا  احليل  لن لي جمتمع آخص"

 اخل ذة هنل: لا املوصي عم  كن بل نيل ل  خلئفال يف عاصب لفا ره  فلاد 
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اتهمه بو هم بلعزندقة جلصلته يف عصب بو  لفا ره  عادم ل لالتاه بلنلتالئد  
نادي   لقاص بإعدالز اقلاصآا  قال  ادل ىلع لا  قد بني تهلفت حدد ابن اعصا 

اقرت يد البن اعصا ندي  رل ه يف اسعدالز ال قيماة هل علميال  فهاو قا س لان 
علمل  اعلوة لن جهة   اأف ر اقـخ  اصحهل ال تنه  بهال احلداة لان نلحياة 
النية   قد تول ه فيهل اقولمل   فل س لن املنهدية يف يش  لا ونلق لقاوال ابان 

ي  يص ج  ل ي ا لا ونلق آرا  اقولمل  ا خصين اذل ن ري ا عليه.  لال اعصا ند
 ننب إىل ابن اعصا ندي لن لقوال   و لنهل ال  تف  لاع اقولاك  لاوهل: بأناه 
ق س علبرشية بدا ة ذلعك ال  ن م لا  وضع ضمن علمال  ابلياث اتلداصيد. 

   جه هل لبلتة.أا إقيلم االم ابن اعصا ندي ضمن علمل  املنهد اتلدصيد ال
(   يلاول يف 22-3/21ام  نتلك لي ن س إىل شال اية جالبص بان حيالا  )

ابلدا ة: "إا عشال ية جالبص بان حيالا  جهاني قاد   اد اا علوهلاة اأ ىل 
لتنلق ني  اأ ل: بل ين إ لا   اثللي: عل  جتصيد. فهو لن انللحية اأ ىل 

هاو لان انللحياة اثللنياة مم الاس  ت ك بلملنىح اسللا يف اثلللفة اقوصبية   
اقزنعة اتلدصيبية اقولمية يف هذه اثلللفة   هنلي شك يف  جويه   شك بلتلاليل 

 .(1)يف  وا اع تب املننوبة إيله هو اذلي  ت هل"
 يلول لي ن س بود بإعك: "للال االالاتدالل بل االر لي ادليلاك اقفواي ل  

 يت ـ مموقف جالبص لان  شهلي  اقوو ل  اعنملع ل  اعص ا ة فهو  ذعك ظين 
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االالتدالل بل الر حني نوص  ف صته عن ايللني  فهو  صـ لا يف اقولك ل ائك 
 اواي   اأ ائك ال يشك فيهل  ال  الب عليهل بصهنة  ال ييلك  للال اثلاواي: 
فسنتوَّف لان اأ ل بدالتلاه   اأ ائاك يه امل الي   ن اك إيلهال بلحلادس  

   اقويلا: ن وي إلالا   ذلعاك فاإا انل او   احلدس عيلا  لي: بصهلا  ييلك
 .(1) اسلللة همل  ن وع اأ ائك ل  امل لي    لنهل اقويلا  احلدس"

 ن دل فنواص  جبالبص بان حيالا  مال بإ اصه اعازريلك: "جالبص بان حيالا  
م( جلبص بن حيلا بن ع اد اهلل اع او   لباو مماوىس 212 _ … ـه= 311_…)

   لن لهك اع وفة   لذله لن خصااللا  فيلنو   يميليئ  دا  وص  بلع و
ات ك بلقربامم ة   انلااع إىل لحادهم: جوفاص بان حياىي   تاو  بااوس. هل 

 تلبل   قيك: بلوت مخنملئة  ضلع لل هل   323ت لنيف   و   قيك عديهل: 
 .(2) تصجم لل بيق لنهل إىل اع ت نية"

 هذا االالم:تصمجتلا قولمني ب (3) جل  يف يائص  املولر  اسال لية 
اأ ل: جلبص بن حيلا: هو لبو مماوىس جالبص بان حيالا اأزيي  ذالحب 

 Geber يميل  عصيب ممشهور عص  عند ن لرـ اقلص ا اعوالاى بلالم: جارب
 انبته اقاويس لحيلنل  اقاص ويس   يللل: إنه دا لان اع البسة   لان اام 

                                                 

—



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ.د حممد رفةت زجنري

 

 

 

 519 

 

ة ىلع ي ناه قل ه احلصاي   يخك جلبص يف اسال م بود بإعك   لظهص تو  عظيم
 .(1)اجلد د  للل قل ه اع و  فوجع إىل زلن لتأخص عن هذا

 اثللي: جلبص بن حيلا اأزيي اع و   لن بني اتلوايلف اقوصبياة رالالئك 
تننب إىل جلبص بن حيلا تلميذ اسللم اعشيي اعنليس جوفص اع ليق املتوَّف 

عشاواهد ىلع ه. إال لا هذه اعصالالئك لنيوقاة علياه   قاد  ري  لقادم ا132
 .  (2)ه221 جويهل يف مم قفل  ذلحب اع يميل  ابن لليك املتوَّف مم 

 هذا اأخو دنت هل آرا  يف ادل ان "فلاد  رشا جالبص بلاصب ظهاور إلالم 
لو وم جد د ل  ذلحب رشيوة جد د     اك رشيواة اسالا م   يناس دل 

ليلم املنب اة يف اقلصآا بأنوار اقولم ايلونلي  اقفلنفة ايلونلنية   ق نات اتلوا
جمموع  ت ه إال تصضل  ذا اعوئ اجلد د  اذلي لن شأنه لا  كاوا علليال 
مفل   لا تكوا لفلتييه يف ل دي اأئمة املو ولني  لن بإرية   بان ل  

 (3) لقب" 
 لن خ ل هذا اقوصب املوجز لد لا هنلعك لل  لن شال  ونى جبلبص 

وب   ق س  ل مموقف لدي   اضاـ بن حيلا   لا شال ية جلبص  لفهل اقوم
يف رف  ادل ن  فدائص  املولر  بإ ص  عنه لنه: "يخك يف اسال م بواد بإعاك  
 لظهص تو  عظيمة ىلع ي نه اجلد د".  بإ ص  عان جالبص ا خاص لناه تلمياذ 
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اسللم جوفص اع ليق   لا لفلتيـ اعوئ اجلد د بيد اأئمة املو اولني  لان 
 وين عدم إنكلره قف ص  انل و  لن لاللالاهل  لملال  بإرية   بن ل   لقب  قل

لنه   لن بو مة اأئمة لن آل ابليت.  للل املنهد اتلدصيد اذلي ات وه جالبص 
ف  ذلة ب نه  بني إبالل انل و   مل  ديع لي ن س  فلد "ل ىل جالبص لهمياة 
  و  علمنهد اتلدصيد  خلذة اتلدصباة   ت اـ بإعاك لان قاوهل:  اهلل قاد 

بيادي  بولاي لان ق اك   حب ات عناه حاىت ذاـ   التينتاه فمال  عملته
 كتلبل  جلبص "توئ بلملنهد اتلدصيد اذلي تتلال  لهام خاواتاه (1) ذب."

 يف انلللط اتلليلة:
لا ينتوئ اقولعم لن ممشلهداته فصضل  فصضاه تلفناو اقظالهص   -1

 املصاي تفنوهل.
هاة لا ينسن ط لن هاذا اقفاصب نتالئد ترتتاب علياه لان اعوج  -3

 انلظصية اعرصفة.
لا  ووي بهذه انلتلئد إىل اقا يوة قوـ هاك ت ادق ل  ال ت ادق  -2

ىلع ممشلهداته اجلد د   فإا ذدقت  ول اقفصب إىل قلنوا عل   صكن 
إىل ذوابه يف اتلن   بمل عنله لا حيدث يف اقا يوة عاو لا ظص فال بوينهال 

   (2)توافص ".
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 علن و   فهو   لن بت ممك اقولك  هذا املنهد اذلي ات وه جلبص ق س فيه نيف
هـاللء هـم أصـحاب األوائـل، لع اعوئ أنه   لن بأا اأئماة املو اولني "

 .(1)"اآلثار أصحاب العيان واحلدوس وهم محلة
بود بإعك  وصب لي ن س علصازي   لاول: " لاوم نلاد اعاصازي علن او  ىلع 

 در املوصفاة  لاللال ني: علي   تلرييخ.  للدلة اأاللس اأ ل: لا اقولك مم
 .(2) ذلعك جيب لا  كوا لت وم ال تلبول"

 ينلك لي ن س عن اعصازي ال ب انسشلر اأي لا  اليليتهل    لاول: " إنمال 
تصهم  ول قىح اتليوس   بيلب ايلب املدتموني حو م لن ضوفل  اعصجالل 

   اناتالل  لان هاذا " اقننل   اع  يلا   ول املد  حىت ذلر   ول  مي 
صازي  ولك ظلهص  اتلد ن ل  انسشلر ادل ن بلتللليد  إ صاه اعنلاة انل  لا اع

 اتلاادق س  امل ااص دلـ رجاالل ادل اان    ااول اسقفااة قاال حيااول اقواالي  إىل 
.  لَكم اعصازي هنل ال  ليا  نللاه ي ا اتلولياب علياه  أننال لاع (3)  يوة"

اأ ائك  إج نلل علصازي انتهدن لاللوبه يف اتلف و هنل  فهك لاللم اع يلبة 
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 فلرقوا ل  لنهم   بذعوا لر احهم  يللئهم  ل اليهم يف البيك ادل ان احلنياف 
عو عم  كونل   لنوا بولو م  قلوبهم يف آا لول باأا لمادا رالاول اهلل؟ إا 
قول اعصازي ال  نا   ىلع اعصعيك اأ ل  ال اتللبوني  م بإحنلا  فل س اماة 

 نهل اقفاص  اقـخ فاص اهلل انللس تدق س  ال اللاة يه اقـخ فصضت ادل ن   ع
عليهل   قد  جد  لممم  شووب بدائياة با  فناوا  ال ذانلم   ال علاوم 
 قكن عم توجد للة  احد  ب  ي ن  مل قصر ابللحث  ل. ي ورانت يف  تلباه 

 ) ق ة احل لر  (.
 يوصب لي ن س ع م اعصازي حول اقلصآا  لول: " لَكم اعاصازي  ت امن 

  لن لنكص بإعك فليأ  بم لاه   يالقاب ها ال  لا  اأتوا ل  ل نلدا علتود
بلمل ك قل دلـ اقولمل   ممشوا إىل لل يف هذا اأاللوب اتلود ي لان تهلفات: 

   لي نا س هنال ال (1))إبإ ق س يف  الع إانلا لا  أا تمللل بمل لع باه آخاص("
ع ويف   ه ملنهد علصازي حني  ذف لاللوب اتليدي اذلي ات وه اقلصآا لا
خ وله بأا فيه تهلفت   هو لنهد خل ئ يف عاصب اأمماور   لكماة تهلفات 
هذه لن خيلل لي ن س  عم  تفوه بهل اعصازي   إبإا دا ق س بوالاع إانالا لا 
 أا بمل لع به ا خص تمللل  ف   ولك لا  ودز انللس مجيول ىلع استيلا بم له 

املنالموا جيلاوا ل  بلصيب لنه ف   عن لا  كوا لحنن لنه   إبإا دا 
قصآنهم ف   لّل نه ل  ال  تدلرس ا ىلع للد  لاللوبه  فهنلي لن اقواصب يف 
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عرص اعصاللقة  حىت ايلوم لن ال   لن بلعصاللقة اسال لية  لع رالول قدلاه يف 
ابل تة  اأيب   قد حل ل بو هم للد  اقلصآا  لع هذا فهم عم  وفلاوا يف 

ية لكهل عن امليج  بكتالب ل اك اقلاصآا هذا اعنبيك  لال  وترب عدز اقبرش
ىلع لا هذا اع تلب لن عند اهلل؟.؟  هك  ولك لا  كوا مليمد قدر  خلرقة 
حىت  أا بكتلب  تيدـ فيه اقبرشية قل  ة ىلع لا تأا  نور  لنه فتوداز 

 عن بإعك عوال لا  كوا لمد رالول اهلل؟. 
اعصازي لا اقولاك  ام وتم لي ن س حد  ه عن اعصازي بلوهل: " ه ذا  صـ

هو  حده مم در املوصفة  لذلهل  لا انل و  بل لة   هو ذلعك  اصـ لا اقولاك 
هو اذلي  هدي اسانلا   لا انل او  يه اقاـخ ت اله   قلاد دا لان اخلاو 
 احل مة لال  كوا هنلعك لنبيل   ال لي لا  إبإ عوال لل انولد بني انللس لان 

   لل بإهاب إيلاه (1)يلربل   ابل  ل"لال لب ادل لنل  عنلات املدلبإبل   امل
 اعصازي بل ك لن  جوه:

اأ ل: لا انل و  عم تلم إال ىلع اقولك   اأنبيل  عم  س وهم إال اقول   لان 
لقوالهم   قد  ا  ادل ن بلملوصفة الة ال نظو  ل  تلاول زيوصياد هونكاة يف 

عوئ   عارب هذا اع دي ممشيد  بموقف اسال م لن اقولم: "االتوداي انلد بال
ا دا ة ادل نية اخللذة  اقولملية  ال قل ول املوصفة اقبرشية اقول نية فلط  بك 
 احلث عليهل  حىت إا لداي  لقب اقولم ارتفع إىل يرجة اتللاديس   لذا ـ 
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بم لبة يلل  اعشهدا   هذا بدال لن حرشا املا لنني يف حا  عللئادي ضاي  
.    اس الر بإاتاه  لاول اأالاتلبإ (1)بويدا عن املتنفس  مل فولت املنييية"

مموريس بواكي: "علينل لا نورت  بأا اقولمل  قاد القاوا مم العب مجاة لان 
اعنلال  ادل نية بلو  اأي لا  فايف اعوالاط املناي   عارب قاص ا   او  
بلير  اللال  ممناسوقة  ي ا االعتمالي ىلع لي ن او  حليلياة عل تاب 

عنالال  ضاد اقولمال  اذل ان امللدالة بمولرضة تاور اقولوم  اختذ  هذه ا
دنوا حيل عوا تاويص اقولوم اسجصا ا  اقـخ نوصفهل  تلك اقاـخ يفوات بوا  
اقولمل  إىل املنى ت فيل علمو  حصقل ل  إىل  لب املوفاص  بتواد ك مماواقفهم 

 إبإ خمتلفال  اقولام إزا  املوقف دا فومولل اسال م يف للل… بلتلملس اقوفو
 اذلي  الالم علياه اهلل ذع علند اعشهو د ثاحل بإعك لن ل ضـ هنلي ق س
 اقولم  لب إا:  لول اذلي احلد ث بإعك ل . اع ني يف  عو اقولم ا لب:  لول
: اقلصآا  مل الرنـ فيمال رئ يس لممص هنلي. ممنلمة  لك ممنلم لك ىلع فصي ة

بود يف هذا اجلز  لن اع تلب إىل جلنب لنه  دعو إىل املواظ اة ىلع االشاتولل 
فإنه حيتوي ل  ل ىلع تأمم   عد اد  خلذاة بلقظالهصا  اقا يوياة بلقولم  

 بتفلذيك توضييية تتف  تمللل لع لوايل  اقولم احلد ث   ق س هنلي لال 
.  يبني مموريس بواكي لا  صي  اقولام هاو (2) وليل بإعك يف اتلورا   اسليك"

                                                 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ.د حممد رفةت زجنري

 

 

 

 581 

 

 البيك ع  ملا بالهلل عاوال جياوي اسانالا  عناليه   لاول: "ازياي  احلداد
اقللئلة بوجوي اخللق  ب تة   قكن اسانلا بدال لان لا  متلائ بلتلواضاع 
لللم هذه اعوقلئع  نتفخ تكربا  هو  وتلد لا لن اللالنه اعنالصية لن ف اص  
اهلل  مل ينالص بكك لل جيد ىلع  صيله إبإا حدث لا شلك هاذا عل اة للالم 

ا ا يف  لتوته  شاهيته علتمتاع  بإعاك هاو املدتماع املاليي يف تمالم توالاوه
 (1)اقوصب"

اثللي: ال  مكن حرص مم الير املوصفاة لكهال بلقولاك  فاأ ن ي ر اعاص   
 اقول فة؟ لق نت اقللوب لحيلنال تادري مما  تدركاه اقولاول؟  اام لقا س 
اس ملا مم در لن مم لير ا دا ة  املوصفاة يف هاذه احليال ؟   لاول اأالاتلبإ 

الالبلل: "إا تلادم   صييس مموريناوا رئا س لللي مياة اقولاوم يف نيوياوري
اسانلا لن اعوجهة اخلللية  شووره بلعواجب إنمل همل لاص لان آاالر اس مالا 
بلهلل   االعتللي بلخللوي   إا تازار  اتلاد ن تلن شاف عان ر   اسانالا  
 تصفوه خاو  خاو   حىت يشوص بلالت لل بلهلل   إا يم  اسانالا اقوصيازي 

 إا ل نط ذ   ونمو به تللصبه لان  هلل بأا  كوا يف عونه  هو لممص   يي 
خلقله. إا اعوقلر  اع صم  انل ك  اقف يلة  اس لم   لك لل يناى بلع افل  
اس ية  ال تن وث عن اسحللي ل  اسنكلر اذلي هو لظهص لدهِ لن لظلهص 
اقفصي    ع اسانلا يف مم ا اهلل.  بد ا اس ملا دنت املدنية تفلاس   اكا 
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 فوىض   اكا لك ضلبط  لك  ا ـ   ايع   اكا اعرشا يناوي انلظلم  نللب إىل
اقولعم. فولينل إبإا لا نث ت ىلع اعتللينل بوجاوي اهلل.  ىلع ل تاه  ىلع اأخاو  
اسانلنية  فإا بإعك ينمو بنل حنوه تولىل. إبإ ننفذ ممش سته  مل نوصفهال   نل اك 

 (1)ت وة اعتللينل بأننل بوذفنل خلله  جد ص ا بونل ته اس ية"
اثللقث: إا لال لب اقودا ا  بني اأممم ق نت  ن ب اأي لا  فلأي الا يف 
اأذك بإا  مم در المل ي  احد   لكهل تدعو إىل اعن م  احلاب  اتلوال ا  
 اسال م لوص   بسنلله لع اذل ان  اد نوا بواوه   قاد لشالي  زيوصياد 
اذلي هونكة بموقف اسال م حني قلقت: "إا اقسنللـ اقواصيب اقوصيا  هاو 

محك فلتـ ممرص اقللئد عمص  بن اقول  ىلع  ليش لي لعملل اللب ل  نهاب 
ل  تدلو علمدا املفتوحاة  باك آىل ىلع نفناه امليلفظاة ىلع ضاملا قلرالاة 
ح لرتهم املتواراة   مل جل  يف  ايلة االالسن م املربلاة حصفيال   علوقاو  

  ربمل جيلوه هذا انلا  ىلع ابلود احللييق  ذا اقسنللـ تو املوهوي يف ل ر بل
املأخوبإ لن إحدـ علوي اعن م اقوصبية ن ال: هاذه االتفلقياة وشامك مجياع 
اعصم ل املنيييني: قنل الة  ره لنل   راه ل . إنهل تمانيهم األان  احلمل اة 
ع نلئنهم   ممنل نهم   لللكن احلد.  مال يشامك ل ئلاك اذل ان  لومماوا 

ني  لح ل    اللئص اذل ان  ورتفاوا بزيلرتهل لن جورجيني   ولوب ني  لريوال 
بن و  املنيـ  مجيوهم ينتي  اعصم ة أنهم يف  قت ممىض  صمموا بوايلاة لان 
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ق ك انلد   لهصهل َبلتمه   فيهال  وذاينل باأا نكاوا رمحال  لوهام   لا 
  فلحلص ب ال  مكن  ميك اأي لا ت وة ل زارهل   إنمال (1)ن من  م األن."

ت لي ة  اجتملعية تكمان  را  احلاص ب  باديلك هنلعك لال لب اليلالية  اق
لننل نصـ لبنل  ادل ن اعواحد  لتتلوا فيمل ب نهم لن لجك مم الاب للي اة.  ال 
نن ص لا بو  احلص ب قد تكوا لال لبهل ي نية إلل  ن ب الو  فهم عّل ان ل  
 ن ب اتلو ب ادل ين   قكن اأي لا يف هاذه احللقاة ال تتيماك  زر تلاك 

  تيمك  زر بإعك لن لشوك نلر اقفتنة. احلص ب   إنمل
 نوي لا نوص  هنل  شال ية اعصازي  مال بإ اص اعازريلك فهاو: "لباو بكاص 

م. لمد بن زكصيل اعصازي  لبو بكص  فيلنو  932-262 ـه= 212-321اعصازي  
لن اأئمة يف ذنلعة اقاب لن لهك اعصي   دل  تولام بهال  الالفص إىل بواداي 

واليل  اقونل   نظم اعشوص يف ذاوصه   اشاتوك ل قع بلمل…ب ود الن اثل اني
  (2)بلعنيميل   اع يميل  ام ع ف ىلع اقاب  اقفلنفة يف  ربه فن غ  اشتهص"

 قلل اقلفاي يف تصمجته علصازي ممشوا إىل آرا ه املتاصفة: "لبو بكاص اعاصازي: 
  يب املنلمني تو لادافع   لحاد املشاهورين يف علام املناا   ا ندالاة  

إال لنه توتك يف اقولم اسقيه   لل فهام تصضاه …ن علوم اقفلنفة توهل ل
اأقىص  فلضاصب ذلعك رل ه   تلّل آرا  الاليفة   انتياك لاذاهب خ   اة  

                                                 

 



ة يف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
َّ
  اخأطاء  الاءعةةسـراج الربِي

 

 

 

 586 

 

.  اعصازي حب  دا ذلحب (1) بإم لقوالل عم  فهم عنهم   ال هدي إىل البيلهم"
لنهد جتاصيد ل اك جالبص  "االاتالدم اعاصازي املانهد اتلداصيد اقلالئم ىلع 
امل حظة  اتلدصبة   اتلدصبة عنده جتصباة مموجهاة   ق نات اتفلقياة دقاـخ 
للرالهل بو  اأ  ل  ايلونلن ني   يت ـ االتالداله علتدصبة  اتلدصيب لان 
قلراللته املالتلفة يف ع ج بو  احللال  املصضاية  فلات  تيلا  لان لااص 

ضله إىل اقف د  و ج ملصب اعْساللم  هو ع لر  عن  رم يف ادلللغ  قنم ممص
قنمني  مقد لحدهمل بلقف د  ا خص بد نه  ام راقب انلتلئد ىلع إفصايهمال  
إىل لا  ذك إىل حكم يف قيمة اقو ج   هذا  تف  لع قواعد اتلدصباة عناد 

 .(2)بي وا"
ويبىق سالال هنا هل ثمة تناقض بني املنهج اتلجـري  عنـد الـرازي وبـني 

يد يف اقااب   هاذا لمماص حيماد هل  إا اعصازي االتالدم املنهد اتلداص انلبوة؟
 ع نه عام يناتالدله يف إنكالر انل او   إبإ ال  مكان لا يناتالدم املانهد 
اتلدصيد يف إنكلر انل و    لول  حيد ادل ن خالا: "فاإبإا دا امل ادل هاو لا 
احلليلة ق نت إال نتلئد املشلهد   اتلدصباة اقولمياة  فلان وناتليم ق اية 

بلملشالهد   اتلدصباة نفناهل إىل لا ادل ان يف  لولريض ادل ن إال إبإا توذالوا
حليلته انلهلئية بل ك  فيدب لا ت ك ممشلهداتهم  يرااللتهم إىل احلد اذلي 
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ينمـ  م بلملدلهص  بأنهم قد شلهد ا  جصبوا لك يش  ياخك اع وا  خلرجاه 
يف لقىص لداه   لنهم بنل  ىلع بإعك  ولنوا بأنه ق س هنلعك هلإ  ال مم ئكاة 

ال جييم بنفس اثللة اقـخ  تمتع بهل رجاك ب او  اد ص عينياه يف  ال جنة  
لن األتلر  ام  ولن لنه ال  وجد يف هاذه احلداص  فياك  11×11حدص  لللالهل 

. فلملنهد (1) ال لالد   لن اعواضـ لا لولريض ادل ن ال  تمتووا بهذا املوقف"
شالك مم اتلدصيد ال  سنلق  لع انل و    ال لع ف اص  اأعوهياة  باك هاو  

 دعم ف ص  ادل ن ىلع ل ة حالل   هاو لال قاصره اقولمال  املوالم ا  تلاول 
زيوصيد هونكة: "إا اقوليد   املوصفة ال  ن م  مل لا تلفل حبلل لن اأحوال 
 مل اليدصي رشحه يائمل لا تلفل ىلع  ص  نلي    لملال لا اشاأتهمل دنات 

 1921جالئز  نوباك مم لن نفس بنية اقفهم  إا لل س ب نك احللذاك ىلع 
 دفع لك تهمة بلوهل: لىن  إىل لي بود ل للنل انلظص فلن لاد لي تنالق  باك 
الندد تالبلل دمم     انلللط احللالمة بلذلا   إا ادل ن  اقولاوم اقا يوياة 
ال  فرتقلا  مل  وتلد ابلو  بني  اوم  آخاص  وشاوا  باك همال مم ما ا 

اام الالقت زيوصياد شاهليا    الر (2)اعواحد عآلخص   حيتم لحدهمل ا خاص"
اقولمل  املولمين اقـخ ت يد  حد  ادل ن  اقولم.  يلول مموريس بواكي لنوهل 
بإعدلز اقلصآا لن خ ل لل لابته املنهد اتلداصيد يف هاذا اع ادي: "بداهاة 
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 ثو اجلمع بني اقلصآا  اقولم ادلهشة   خلذة لا املل اوي يف ع قاة اجلماع 
 قا س اتلنالفص  لال  اصـ اع  او ا يف ممواجهاة  االاننيهذه هو اتلواؤم بني 

 تلب ي اين بلملوايال  اعوضاوية اقاـخ  نات  اقولام إيلهال لمماصا بادعيل يف 
   يلصر ت ول ذلعك لا اقلصآا  ئ لن اهلل   لاول: "هاذه امل حظاة (1)عرصنل"

اأخو  تدح  فصب ه ال  اذل ان  اص ا يف لماد ذاع اهلل علياه  الالم 
ا   يف  مكن سانلا دا يف بدا ة عمصه لليل ام لذ ـ ف ا  مم قفل عللصآ

عن بإعك اليد اأيب اقوصيب ىلع اس  ق  لا  رص  حبللئ  بإا   لبع عل  
عم  كن يف للد ر لي إانالا يف بإعاك اقورصا لا  كونهال   بإعاك ي ا لا 

   يدح  لي ف ص  حاول (2) كشف ترصحيه عن لقك خاأ يف هذه اعوجهة"
 لول: " ال ينتايع اسانلا ت ور لا   وا لن امللوال  بإا   رشية اقلصآا  

اعنمة اقولمية دنت لن تأيلف  رش   هذا  نا ب حلقاة املوالر  يف عرصا 
لمد ذع اهلل عليه  اللم  ذلا فمن املرش ع تمللال لا  نظاص إىل اقلاصآا ىلع 
لنه تو و اعوئ لن اهلل   لا تواى هل مم نة خلذة جادا  حياث إا ذايته 

ص ال  مكن اعشك فيه   حيث إا احتوا ه ىلع املوايل  اقولمية املدر الاة لمم
يف عرصنل ت د   أنهل تتيدـ لي تفنو  ضي  عليمة حلل تلك امليال ال  

 .(3)اقـخ ونا سجيلي تفنو عللصآا بلالعتملي فلط ىلع االعت لرا  امللي ة"
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خ ا  ( 92-3/93   آخص هذا اقف اك لان  تلباه اثللبات  املتياول )
لي ن س حد  ه عن املوزتقة   لول يف ممنتهك حد  ه عنهم: "تلوم االت لعياة 
ل  انلللية ىلع اقلول إا اعواج ل  لكهل بلعنمع   إا اقولك ال حينن  ال  ل ـ 
أا اقولك لا  وص  بإعاك   ال  لتي  ال  وجب  فهذا لكه لن شأا اعنمع   ش 

  فلعرشاع  وجاب   اقولاك  يلصه  يأخذ به   هذا  وين لا اعرشع ق ك اقولك
 وص   ي دق   قد ع س االعزتال هذا املوقف  فلدم اقولاك ىلع اعرشاع  
 قلل إا املولر  لكهل لولوقة بلقولاك   اج اة بنظاص اقولاك   شا ص املانوم 
  (1) اجب ق ك  ر ي اعنمع   احلنن  اقل ـ ذفتلا بإات تلا علينن  اقل يـ"

قة: " قاد ليـ تلاد م اقولاك ىلع  قلل يف لوصب حد  ه عن آالر لنهد املوزت
اعرشع إىل نفس اقلول بتفل   اقولول  اتلأليد ىلع لا انللس يف اقولك لكهم 
الاوا    ليـ  ااذعك إىل إنكاالر بواا  املوتلاادا  ادل نيااة  فاانى املوزتقااة 

 (2)".اعشفلعة
 ال ندري لل هو املربر سقيلم املوزتقاة يف زمماص  اعزنليقاة  لان  ن اص ا 

قة قوم مم لنوا  تأ عوا انل و  بمل  واف  اقولك   م لنهدهم انل و   فلملوزت
اخلل  بهم    ضوهم يف زممص  ابن اعصا ندي  لملابه قن  ن ص ا انل و  تاو 
الليم   بإعك أا املوزتقة هم اذل ن يافووا عن انل و    جوي اخللق  بلأالليلب 

اعنانة  اقفلنفية  اع لية  مل هو لوص     إنكلرهم بلو  انل و  لن
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هو اجتهلي خل  لنهم لن لجك الد اأباواب للالم اعزنليقاة  اقاالعنني يف 
 ادل ن   هذا ال ينوغ ابلتة جولهم لع لن صي اعوئ يف مم ا  احد.

هذه دنت يه اخلاوط اقوللة عللنم اثللي لن اقف ك اثللي لان  تلباه  
 دية:  قد تنل تلهل بلتلف يك   فيمل  ي إجيلز أهم امل حظل  املنه

لك اقولمل  اذل ن بإ صهم لي ن س لن تو اقوصب ابتدا  لن ابن امللفاع  -1
 انتهل  بلعصازي  ف   نا   هذا لع عنواا اع تلب اذلي   ياث يف اسباداع 
 االت االع عنااد اقوااصب   إبإا دا لي ناا س  ل ااد باالقوصب املناالمني  هااو 

خدلاة  اقولقب  فإا هنلعك عرشا  لن علمل  املنالمني اذل ان لالاهموا يف
اقولوم  تاويصهل   عم  كونوا لن اعزنليقة  فلملبإا اقترص يف حب ه ىلع لالامل  
 لوينة عص  عنهل اعزندقة  انب املنهد اتلدصيد إىل ه ال  ي ا توهم؟

هنلعك اضاصاب حول شال ية جالبص بان حيالا   جالبص عام  كان   -3
 اأئمة؟ممليدا  مل رل نل  فلملبإا لع لت به تهمة اسحللي لع إ ملنه بو مة 

ال ذلة علمنهد اتلدصيد يف إنكلر انل و    إبإا دا اعصازي قد رفا    -2
انل و   هو   يب  فإا لن اأ  ل  يف عرصاه  حاىت ايلاوم لان  ا لن بالهلل 
 ادل ن ل ك رجلل ادل ن ل  لل    مموريس بواكي اقا يب اقفصايس  احد لان 

: اقاب لاصاب ه ال    كذعك ادل تور خلع  جلد اذلي  تب  تلبل بونواا
ع  ملا  توهمل   و. ف   ن م لا  لالل إا هوياة اقولام يه اسحلالي  باك 

 اقو س هو اع ييـ.
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ابن اعصا ندي ق س لن علمل  اتلداصيبني  فهاو فيلناو  ال بالع هل   -3
بلقولوم ابليتة  ال ع قة هل بلملنهد اتلدصيد   قاد رسي لي نا س االامه يف 

 لن لن صي انل و    هذا تدق س ىلع اقلصا . قلئمة اقولمل  اتلدصيبيني أنه
لل ع قة املوزتقة بإنكلر انل و ؟ لق نوا هم لل  انلالس يفالم عان   -2

اعرشيوة  ن   اقولك  املنا ؟  إنكلرهم ع ية بو  انل و  ل  تأ يلهل 
 ال جيولهم يف اللك ابن اعصا ندي  زممصته  فشتلا لل بني اق يل  اق ـ.

هل  دفة حول انل و   اقلصآا  كأنهل حلالئ  قلد عصب لي ن س اعش   -6
  ه أذيلبهل   هو لل  ناليف املوضاوعية يف ابلياث  علمية البتة قل ال وى

 اقول .
دنت هذه بو  امل حظل  املنهدية ىلع ذنيع لي ن س يف  تلبه اثللبات 
 املتيول   ال شك لا اع تالب لكاه حبلجاة إىل تس اع  قاصا   نلد اة جالي   

 لعوي  ذا املوضوع ممص  لخصـ بووا اهلل.  قولين
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 رابعا : نموذج للتأيلف العليم يف موضوع واحد مع بعض املالحظات
بللام: ي. لماد يراالاة  ليلياة لللرناة  لنهد اختيلر انل و  اأيبية  

  .(1) م3113(  ن نلا 31رفوت زلو  ارش يف جملة تصاث بأبو ظد  اقودي )
 أهمية الختيار 

عملية اختيلر انل و  اأيبية عملية شلقة إىل حد   و   هنلي لان تود 
 ذهب إىل لا االختيلر لذاوب لان اتلاأيلف نفناه   لاول ابان ع اد رباه 
اأندعيس: ) اختيلر اع م لذوب لن تأيلفه   قد قلعوا: اختيلر اعصجك  افاد 

 .(2)علله(
اللايط فيمال  قل   كد ذووبة االختيلر لل  قع فيه بو  اأعا م لان اتل

رامموه لن اختيلر اعا م  قال حادا باأ  ها ل اقونا صي لا   اع  تلباه 
 (3)اع نلعتني اذلي مجع فيه لل حيتلج إيله يف ذنوة اع م: ن ه  شوصه.

 االختيلر قد م عند اقوصب  فلاد اختالر ا املوللال  ىلع لال الاواهل  اام 
ذامويل   اام دا اختلر ا مجلة لن اقل لئد بوينهل  مل يف املف اليل   اأ
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االختيلر حبنب املوضوم   ل ل لان بادله لباو تمالم يف احلملالاة اام ت واه 
ا خص ا يف هذا املنهد   عم تتوقف االختيالرا  يف اقورصا احلاد ث  فّل نال 
خمتلرا  عل لر يي   لخصـ أي ن س   توهل  إضلفة إىل  تب تاأريخ اأيب 

ر بو  اعشوصا  املتم ين   ختتالر اقوصيب اقـخ تلوم يراالتهل لاللالل ىلع اختيل
 نملبإج لن اعشوص  م ل  ل.

 الختيار للمناهج ادلراسية
 ال باد لا نما  باني االختيالر  االختيلر مل ري يف املنالهد ادلراالاية  

قوصب فين ل  لي    االختيلر قوصب تولي   ف  يشرتط يف اأ ل لل يشارتط 
ال بد قوملية االختيلر انللفع اذلي  يف اثللي لن بود تصبوي  توجييه  عل   

 لدم ن وذل علال اة  ادلارالاني يف هاذا اقورصا لال تت ائ ىلع اختيالرا  
اعنلبلني  حدهل  ل  تلدأ إىل انل و  املشهور  يف تصاانل اقواصيب دملوللال  
ل   ي ا الواهل  ف  بد لن اتلدد د لاع مماصام  اذلائاع املشاهور   اقلاد م 

ع اور ا هنلي مجوي يف يراالة انل و   قرصاهل ىلع املأاور  حبيث ال  كو
فلعلوة اشلط إانلي  هد  إىل اتلواذك لع تاصاث مموضوم  لوينة  لدي    

ا بل   اأجداي لن جهة   لع املدتماع اذلي  وا ِ فياه اقفاصي لان جهاة 
 ذلا جيب يف عملية االختيلر امل دع ممصام  ا ا:لخصـ  
 عصفوه  عم  لتفتوا إيله.ا سشل  ن  عم  وصفه انللس  ل   -1
 تلد م عصب جد د نل  لوص    ل  قصا   جد د  علن . -3

 ا سشل  امل دعني لن اأيبل  املومورين يف اتللريخ ل  اعواقع املولم. -2
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لا  كاوا هنلعاك ناوع لان  اعلوة لاللالل  الايلة تواذاك  ذلا  نا م -3
 او  اقرتكا  ىلع انلاتلوازا بني اقلاد م  اجلد اد يف عملياة االختيالر   

تولقد ق ل ل اسانالا املوالم  ن م لا  كوا يف املوضوم  اقـخ  املولم 
 ق ك توهل.

 ن م لا تكوا انل و  لتنوعة عت تصيب دفاة اجلواناب يف انلفاس  -2
 دلـ اقللر . اسانلنية   ئل  تورث امللك

 بإا  اقزتام بلقليم اقرتبوية ع لة.انل و   ن م لا تكوا  -6

اذلي حيتوي ىلع ن و  خمتلر   فين م لا  لدم ن ذ   للل بلقنن ة عل تلب
مموجز  يف لهم علوم اقوصبية دنليو  اعرص   اسمم   عت ت ل لاع اقالقاب 

  مصجع هل يف يراالته  ذه اقولوم.
 بعض كتب الختيارات

    جد  ب نهل علمصحلة اجلللوية  قد ا لوت ىلع بو   تب االختيلرا 
يف لخصـ  فأري  لا لقيم ب نهل هذه املوازنة   بإعاك وشلبهل يف لممور   اخت فل 

عت تت ـ اأممور لللم لن  صيد ا اتلأيلف يف االختيلرا  اأيبياة علمصحلاة 
 اجلللوية ىلع  جه اخل و    هذه اع تب يه:

خمتلرا  لن اأيب اقوصيب  عّل تاور  يلاد ق الب    ادل تاور هلشام  -1
 ( ذفية. 396يف ) ه.  يلع1312م/1993لنلع  يار اقللم  ي   
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انل و  اأيبية املالتلر   عّل تور   حنني اقوتوم  مم ت ة اقفا     -3
 ذفية. 292م..  يلع يف 1992ه/1316بو    اقا وة اأ ىل  

اعلوة اقوصبياة يراالال   تا يلال   عّل تاور لماد رضاواا ادلا اة   -2
ت ة  لباو  ادل تور لمد إبصاهيم حور  راجوه ادل تور مجيك الويد  مم ت ة امل 

 ( ذفية. 291ظد  اقا وة اأ ىل  بد ا تلريخ. )

انل و  اأيبية  تا يللتهل: اعلووية  انليوياة  ابل تياة  اسمم ئياة.  -3
إعداي: اأالتلبإ ادل تور   إبصاهيم لباو زياد  يار اع تالب اجلاللي  اقواني  

 ( ذفية.331م.  يلع يف )3111ه/1331
 

 نظرة أويلة:
لرا  لن اأيب اقوصيب  عّل تور  يلد ق لب   ادل تاور دلـ اقووي  إىل خمت

هلشم لنلع   جدته خلل لن لي  ليك لي    قد احتوـ ىلع ن و    او   
ابتدا  لن اقورص اجللهي  ممص ا بلقو ور اسالا لية حاىت اقورصا احلاد ث  

  انل و  لتنوعة.
   كذعك  تلب انل او  اأيبياة املالتالر   عّل تاور   حناني اقوتاوم
فلنل و  فيه بإا   البع جادي  تاد ر يف لوظمهال حاول اعاوعٍ  اعصاال  
 احلصب  املد ـ  اقفالص  هدل  املنتومصين   قد احتوـ ىلع  ليك ممناهب 
علن و    حليل  اعشوصا  ل  ل   انل و  املالتلر  ت دل لن اقورص اجلالهي  

 ممص ا بلقو ور اسال لية  حىت اقورص احلد ث.
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علواة اقوصبياة يراالال   تا يلال   عّل تاور لماد  بلقنن ة إىل  تلب ا
رضواا ادلا ة   ادل تور لمد إباصاهيم حاور   اذلي راجواه ادل تاور مجياك 
الويد  فلد لع بن و  لتنوعة شملت عد دا لن اعشوصا   ل ك: ابلوذوي  
ابن زممصي   ابن زري    اأبيوريي   لن املولمين ع د اهلل اقايب   خالدل 

ن اع ويت  اجلواهصي  توهم   حيمد هل  جوي ل لحث حنوياة الووي اعزيد  ل
 إمم ئية ممصفلة لع االختيلرا    كذعك  جوي حاد ث عان اخلاط  اتلالريخ 

 ا دصي  ع لل  اقرتقيم  املولجم.
 للل  تلب انل و  اأيبياة  تا يللتهال: اعلووياة  انليوياة  ابل تياة  

هيم لبو زيد  فلنل او  فياه لكهال اسمم ئية. إعداي: اأالتلبإ ادل تور   إبصا
تلليد ة  بلالس نل  ن  ر ا ة  إال لله قواي لمحاد بال  و   حيماد هل  جاوي 
اتلا يلاال   فلااد تناال ل ل لحااث يف ابل تااة  انليااو  اعرصاا   اسمماا   

  املولجم اقوصبية. 
 املوازنة بني الكتب األربعة السابقة:

 لان اقونالم  فيمال  اي املوازنة اتلف يلية ونتلزم لا  توي ىلع   او
 جد ل علموازنة بني اع تب اأربوة اعنلبلة:
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 :نظص  ملة يف اجلد ل اعنلب 
دلـ اتلأممك يف اجلد ل اعنلب  لد لا بوا  اع تاب دنات ممشاتملة ىلع 
لل  عنلم املوازنة   بو هل عم  تو لل  لن رسي نل و  ليبية لن ع ور 

اأفلضاك يف  تا هم لان جهاد   نالي ل بذهل اعخمتلفة   لع تلد صي اع ممك مل
فإنين  نات ل ي عاو لا هاذه اع تاب ركاز  اهتمللهال يف انتلال  انل او  
املولم  لل  لنه يف انل و  اتللروية  تللدم علالقب زايا ف صيل يف حيلته 
اقوللة   توصفه ىلع املشا   اقاـخ  تواليِ لوهال ىلع خمتلاف اأذاود : 

 االجتملعية  االقت لي ة.اقف صية  اعنيلالية  
 مل  ن م ل  ل عدم إهملل انل   اقرتك  ىلع اعشوص   َبلذاة انل او  
املْسحية   اقل   اقل و    اخلوا ص اذلاتية   يه فنوا لوالم  تااور  
إاص انله ة اع ربـ اقـخ شهدهل اأيب اقوصيب يف اقورصا احلاد ث  يف شاليه 

 املن ور  املنظوم.
  با يوة احللل إهملل لك انل و  اتللروياة  باك  ناتل  ال توين املولم

لنهل لل هو ل ا  ذلة بلعواقع املولم   ال  نا   هاذا احلكام ىلع اع تالب 
 اعنانة  أا اقلااصآا  تاالب لك اقو ااور   اعناانة رش  مم عللااصآا  فلهاال 

 ح مه يف لك عرص   ال  مكن االالتونل  عنهل.
مليلة فيه لممص ال  نفاك عان انلا    ليك انل   رشحه  إبصاز اقليم اجل

نفنه   بإعك إبإا لل لرينل ممنلعد  اقالقب ىلع فهم انل   الرب لتواره  تذ قه 
ليبيل   ين م لا   يب بإعك تصمجة  جا   ع الحب انلا   تم اك إضال   
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 ل يلة علللر   ونلعده ىلع فهم انل  لن خ ل لوصفة حيل  ذلح ه.
ة بلنليو  اعرصا   اسمما    احتوا   تب انل و  ىلع ممليلل  لبنا

 توهل لممص إجيل  ينلعد اقالقب ىلع االاتذدر لولوللتاه   يكماك رالالقة 
انل    ح ذا عو دنت األ لة ممنتالصجة لن انل و  نفناهل   لا  كاوا 

 هنلي تدري ل  عليهل   مل فوك ادل تور   اقوتوم.
 أا هااذه اع تااب مموجهااة لاللالاال علال ااة اجلااللويني  فلااد دا لاان 
املنتينن لا  توي ىلع مملي  باأهم امل االيل  اقولمياة اقوصبياة   لال 
 للبلهل يف اعلوال  اأجنبياة  أا بوا  اقال اة يناتالدمموا امل االيل  

   قاا س هااذا لالوباالً يف  تااب اأجنبيااة  ال  وصفااوا املللبااك اقوااصيب  اال
 االختيلرا  امل قفة قوللة اقلصا .

يهال احليال  بمال فيهال لان لاشااة  مل ر  تنوع انل و  لن ن   شوص تمل
خمتلفة   ال  ن م إهملل لي جلناب لان جواناب احليال  اقف صياة  انلفناية 
 اقول فية يف عملية االختيالر  أا اسانالا  حاد  لان اجلناد  اعاص     ال 
 مكن اتلولممك لوه إال لن خ ل هذا اس لر   ال باد عا يب لان لا  واذي 

ة يف احليل  اسانالنية   ال باد علن او  لا خمتلف اجلوانب اقف صية  اقول في
تنتل بونل ة بمل حيل  اأهدا  اقرتبوية يف إاشل  اجليك اع لقـ   تاصس اقلايم 
 اع لحلة يف لعملقه  بويدا عن امل لرش    تهييد اقوصائز   االبزتاز عرب اعلكمة.
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 خاتمـة:
داه إا اختيلر انل و  لممص ذوب   ين م تاويص  تاب االختيالر  لنله

بلالتمصار  أا لك  تلب إنمل  لد حلجة لوينة يف بّل لوني  ملصحلاة لويناة  
 ال بد لن اتلاويص ادلائم بمل  ت  م لع ممنتددا  احليال    يوافا  رت ال  
اقا ب  ليو م اقـخ تس دل بلالتمصار يف عرص اعْسعة  املتووا  اع  و  يف 

ب االختيالر ىلع  ظيفاة خمتلف ابل سل  اسانلنية   ين م لا حيالفٍ ذالح
تصس اقليم  اأخ ق يف عرص ع افت باه اتل نوعوجيال بلسانالنية  حاىت 
دي  لال  لص  ل قصار   لا تنس اثلوابت اقـخ فاص اهلل انللس عليهل   احلا  

 اذلي قللت عليه اأرب  اعنمل .
يف اختياالراتهم  ناالي  اأفلضااك بهااذه املنلالاا ة فااإنين لاماان لاال فولااه اع

اقـخ  ص ا لنهل توائم اقال ة   قد باذعوا جهاويا يشا ص ا عليهال  علن و  
 لتمت املزيد لن اتلود ك  اتلاويص ادلائم تللك اع تب  عت تاوائم تالولتنال 
يف إجيلي جيك لتمنك بلوته  مر  برتااه  خ و بواقوه  ق ل له   يناتالدم 

 ويك.لن احلص  لديا  وينه يف راللتله يف هذه احليل  عرب  صيله اقا
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 خامسا : نموذج للتأيلف العليم يف إعجاز القرآن الكريم مع بعض املالحظات
لادخك إىل يراالاة اسعدالز يف اقلاصآا ) :بو  املليوظال  ىلع  تالب
 .(1)   ع التلبإ ادل تور زتلول انلدلر(اع صيم  اعننة انل وية املاهص 

 مقدمة يف أهمية انلقد اذلايت:أول : 
 ج نه تهل قلل للعك لكمتاه املشاهور : لك   خاذ عندلل دنت األة يف ل

لنه  يصي إال ذلحب هذا اقلارب.  ملال توا   األاة  يخلات نفا  ع اور 
االحنالط اقف صي  احل لري  وقت لن اقونل ة بلأف ر  ابلياث  احلاوار  
إىل تلديس اأشالل  إلل  شلك نظاصي  عماي ل   شالك عماي  إا لنكاص 

   إا اختلفات لسشالبهةأممصاب مجياع اقفاصق اقفلعلوا هذا  شلك نظصي  ف
 .اعوجوه  اأقنوة

 انللد اذلاا هو اذلي حييي اأممام   قا س االت الع اأعاى  لا  كاوا 
 . املصيد بني  دي شياله دمليت بني  دي اقولالك  مل زعموا

البد لن إحيل  لنهد ابليث اقول  املوضويع اعشافل  إبإا لرينال نه اة 
 .هذه األة
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 حنمك اأجيالل اعنالبلة ل  املف اصين اتلالرويني  اقولمال   ين م لا ال
اعنلبلني ممنسويلة لل حنن فياه لان  هان ح الري  ختلاف حبا   لواص  

 . اجتمليع
ل فائ رساج  :تلنل اهلل عيونل  ب لئص ل ك لل آتلهم  ف  نل ك للوقاةآفلد 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )عللك  ات وين  بك علينل لا نكوا  مل قالل توالىل: 

    (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڌ ڎ ڎ ڈ

 ىلع اقا لة امل لفة لا تكوا ممنتللة يف لح لهل  نزيهة يف لحبلاهال عان 
  بإ ص اع ويل لا الالئ  الاأل ابليارتي: شال يةهوا  اعامل لقـ ادلنيوية  اأ
دا هاذا ي اين يف ل الم اعوااا   نزعات عناه يف ل الم "للنت لوزتيللً؟ فللل: 

 :  ل لبل ع لي  هذا ي ن الو   د ر لع ادل ل.. فللل هل"املتولك

  لل علياه اقواصب لان االنفتال  اقولا   ابليا   احلصياة يف املوصفاة 
 االالااسنتلج هااو اذلي جيااب لا نوتمااده يف لنلهدناال  مم الناالتنل اقولميااة 

لن لجك نه ة شلمملة تويد  ذه األة لل انداص لان جمادهل  ؛  بإعك اقرتبوية
لنات ختالقف لالاتلبإي  :قيك أرالااو قد ملً اقوظيم  اخللدل  إراهل احل لري 

لف  وا  لال  ب لالاتلبإي؟ فلالل لكمتاه اخلالدل   لحاب لالاتلبإي  قكان 
 احلليلة لحب إيل لن لالتلبإي لف  وا

 .امهلل عصفنل اعصجلل بلحل   ال توصفنل احل  بلعصجلل   اهلل لن  را  اقل د
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ة اإلعجـاز يف القـرآن ثانيا: بعض امللحوظات ىلع كتاب مدخل إىل دراس 
 .الكريم والسنة انلبوية املطهرة، لألستاذ ادلكتور زغلول انلجار

ادل تور زتلول انلدلر علم لن لع م ابليث  املوصفة ادل نياة  ادلنيوياة 
يف المل  ممرشقنل اقوصيب  تكلمملات دل اه لي ا  ابلياث اقولا  لاع خارب  

 رالوهل ذاع اهلل علياه   ويلة  مموه ة لذيلة  جّل يف ابليث  نلفـ عن اهلل
جيد ىلع اقوموم   امة بوا    اللم يف شىت امليلي ن   كتلبه املذ ور هو  تلب

املليوظل  عليه   نذ صهل لن بلب )رحم اهلل اممصل لهدـ إيل عياويب(  لمماً  
 بأا  كوا اع تلب ىلع ذور  رائلة لن اقف ك  اع ملل.

 ثاثلا: أهم املالحظات 
حاىت    -19بالب   او لان   )  عدم تنلالب اأبواب  فهنلي 
 (.332حىت  -222(  آخص ذوو جدا لن )  231

 جوي رالوم توضييية يف اع تلب  خ فل ملل هو لوهوي يف  تاب  عدم 
 اسعدلز  ملل ذنوه امل قف ا حفظه اهلل تولىل ا يف بو   ت ه. 

ا اواممِ   هاذا خا   علمانهد اقولا   عدم تواي  املولولل  يف 
 ف. املت ع يف اتلأيل

(: فلاص  93  فلد جال    )مللللً  عدم اسشلر  إىل اسعدلز اعلووي إال 
بونواا: )اسعدلز انلظ  ق س هو لك اسعدلز يف اقلصآا اع صيم (. فهك هذا 
هو لاللوب اتلنويه بلسعدلز اعلووي  قلد بإ ص لهك اقولم لا اع تب اعنمل ية 
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ن اقلصآا انفصي ي نهال اعنلبلة لودز  يف إخ لرهل بلقويوب  اقسرشيول   قك
 عام يرشا     ول اهتمللل   وا بلسعدلز انلظا  عمبلنلظم   قكن امل قف 

 لي ل لل هل لع لنه اأذك يف  تلب اهلل تولىل.
     اسعدالز  لاع لهميتاه عدم بإ ص اسعدلز احل لري ضمن  جوه 

ري   جد   لبلل  ود راللقة ي تورا  يف اسعدالز احل الم 3111زيلر  مللق يل 
  قد رلـ فيه بو  اقولمل   جهل عظيمل لن  جوه اسعدلز.

إشالر   هذا اع تلب لان ي ايف  علم قفت مني ل لحث لن  تلبني  
: ) ق اية اسعدالز عل تلبني اعنلبلني فلط ق   ع ا   فلاد ضامن اأ ل

يف اقف ك اخللممس: تأذايك اتلولمماك  اقول  عللصآا  ضوابط اتلولممك لوهل(
 قول  يف اقلصآا اع صيم  لربرا  االهتملم بهللع ق ية اسعدلز ا
بوا   يف اقف ك اتللالع:: )حللئ  علمية يف اقلصآا اع صيم(  ضمن اثللي

آ ل  اسعدلز اقول  يف اقلصآا اع صيم ممصت ة حنب املوضاوم : ل ال لان 
آ ل  اعنمل   النيل لن آ ل  اأرب يف اقلصآا اع صيم  الثلل لن آ ل  انل ال  

 اع صيم  رابول لن آ ل  علوم احليواا يف اقلصآا اع صيم.  يف اقلصآا
ھ )لحيلنال   مال يف ا  اة    ايع املوازـقاد اعرش  اع  و اذلي  

    (ے

 ال شك لنهل لولولل  لفيد    قكن  196حىت  122فلد احتلت لن   
  وعب صيد لا ينت للر اق    اع م  نيس بو ه بو ل  مل قلقت اقوصب   

   ذلعاك  نا م اتلالفياف لملصايعرش  اقاويك ربمل  ودزه عن اسحل ة با ا
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 .لصا    اجلللويني لنهم ىلع  جه اخل و بمل  ت  م  حلجة اق اسجيلز 
يْسي ف ً  دمماً  لان ي ا رش    مال هاو احلالل يف اقف اك   قد 
 اثلللن

بتالروني   فل  اعصازي بإ ص  ممصتني ل  ً   املولولل بو  تنلق  يف  
( بإ اص   فلتاه 29 ـه     )613( بإ ص   فلته الانة 96تلفني  فيف   )خم
 يف اقلل  لن لدـ ذية بو  املولولل . للر ه(.  هذا  وقع اق616)
لالأل اهلل اتلوفي  عالك اقوالمملني يف حلاك املوصفاة اسالا لية   اهلل  يل  

 اأممص لن ق ك  لن بود.
 

 :اخلاتمـة
 يف اعلوة نذ ص لنهل: هنلعك لال لب   و  ع خال  اعشلئوة

 شلك املفصيا  عدم 
 ببنية اعلكمة  مم درهلاجلهك  
 اجلهك بولم اعرص  
 تأاو اقولليل  املي ية 
 ممزامحة اعلول  اأجنبية علوة اأم 
 اعصت ة يف تولم اقف ىح عند ملة انللس ضوف 
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 اتليليلال    مل لا هنلعك لال لبلً   و  ع خال  اعشلئوة يف ابليوث
 لنهل: اقولمية  نذ ص

 اقال ة لن انللحية اقولمية  قلة لالقولتهم.ضوف  

 عدم  جوي ممنلق عل يث اقول   ممش ته. 

 قلة املرشفني اقلليرين ىلع توجيه اقال ة يف االجتله اع ييـ. 

عدم توافص لي ا  ابلياث اقولا   شالك لل اول يف   او لان ابلا ي  
 اقوصبية.

 املوصفاة  اسباداع امللي اة  املونوياة اقاـخ وشادع ىلع قلة احلاوافز 
 اقول .

 نويص يف نهاية هذا الكتاب:

 تدريس ممنلق  تول  بلأخال  اعلووية اعشلئوة 
 زيلي  ادل را   اأاشاة اثلللفية علنه ة بواقونل اعلووي  اثللليف 
تدريس ممنلق  تول  بلأخال  اعشلئوة يف  تلبة ابلياوث اقولمياة  

 .  لي  اقرتاث اسال ا
لـ  اقونل اعلووي  اثللليف   لا  أخذ بيد اقوصب إىل انأل اهلل لا   

 .نه ة ليمونة   احلمد هلل رب اقولملني
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ش صا ممص  لخـص ملن نظام هاذه ادل ر    سيار  املنتادـ اسالا ا 
بلعشلرقة   حل ولة اعشلرقة   ف  اهلل اجلميع إىل لل حي ه  يصضاله   إىل 

 .تهقلل  قليم   اعن م عليكم  رمحة اهلل  بصاك
 

 ل. ي. لمد رفوت لمحد زلو
 جللوة عدملا علولوم  اتل نوعوجيل

 اقفدو 
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