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 لا . اللععـ العربب  اللعريب ل و ع  طيرر  لا سلسلع ف  ريباً 
 نت ألعرؤ على ال   ؼ ألال ـ ألحدث إلي ـ عنو ل ال أننب  عدت فب 

 األلانة فب البحث لقلوب أف ال َيدَّعب . نفسب شيئًا لف الصالحية لذلؾ
  د لارسُت اللغة العربية لنذ . الباحث لنفسو الفوؿر  ال أف يلطفؿ عليو

الصغرر   لبُت بيار ثـ لارسُت اللغة اإلن ليزية فب اللدارس   لبُت بيار 
 ل صصُت بيلار  َدرَّسُت اللغة اإلن ليزية فب لدارس ثان يةر لنيا الُ ّلية 
العربية فب القدس؛   نُت لفلشًا فب إدارة اللعارؼر  عللُت لرا بًا للغة 

فب الشعر  (  ؿ على   ؿ)فب اإلذاعة البريطانيةر  شرعُت فب برنالج 
َلف  ائؿ ىذا البيت؟  : العربب؛  ى  برنالج أعيب فيو عف سؤاؿ لف يسأؿ
 لف الصعب ألي .  لا اللناسبة؟  أذعُت ىذا البرنالج لدة عشريف سنة

إنساف أف يعيب سؤاؿ السائؿ لف ىذا الن ع إال أف ي  ف  د  رأ د ا يف 
الشعراءر  لعل عات الشعرر  أليات  لب األدبر  األغانبر  ال الؿر 
 البياف  اللبييفر  غيرىا  غيرىار   لب األدب  اللغةر  األلثاؿر  أياـ 

  نت فب ذلؾ على . العربر  لاريخ العربر  أشعار العاىلية  اإلسالـ
 لساف العربر  القال سر  صحاح الع ىرير : الصاؿ لسللر باللعاعـ

  د صدر .  أساس البالغةر  النياية البف  ثيرر  لاج العر سر  غيرىا
ثـ . أحد عشر عزءًار  سلليو أعزاء أ رى (  ؿ على   ؿ)حلى اآلف لف 

أنب اىلللت باللغة اإلن ليزية  لقابلليا بالعربية لنذ  لسيف سنةر  نشرُت 
 ال س اللنار؛  يطبع لب اآلف فب بير ت ثالثة   اليس لف اإلن ليزية 
إلى العربيةر أصغرىا بحعـ الل رد؛  أعلؿ اآلف على لأليؼ  ال س لف 

 ساعدنب على ذلؾ أننب أيوًا . العربية إلى اإلن ليزيةر   د ألللت نصفو
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 لرعلات القرآف ال ريـر  لرعلات ألؼ ليلة :  رأت اللرعلات الليلة
 ليلةر  لرعلات لقالات الحريرير  لرعلات أشعار العاىليةر  لرعلات 
اللز لياتر  غيرىا  غيرىا؛   د حّ ُلت بعوًا لف  لب األدب لف العربية 

 الب الء للعاحظر  ا لب باإلن ليزية بنفس السي لة اللب : إلى اإلن ليزية
أ لب بيا بالعربية؛  لب لقاالت باإلن ليزية فب ل س عليف لف الل س عات 

. العاللية

فأنا أع د فأ  ؿ إننب أل لـ عف ىذا الل و ع  فب نفسب شبء لف الثقة 
بال برة بعد الللارسة الط يلة؛   د ُعِنيُت بالل و ع لف عراء لا ال يت لف 

الصع بات فب لحقيؽ لعانب ال للات  لعانب الللرادفات للا  نت ألرعـر أ   نت 
أسعى ل وع  للة عربية إزاء  للة إن ليزية؛   د  عدت بعد الللارسة أف اللعاعـ 
العربية اللب بيف أيدينا لحلاج إلى  وع عديدر فيو لصحيح  لنقيح  ل ويح حلى 
ل  ف  افية بالغرض  يسلفاد لنيار  ىب فب حالليا الحاورة عاعزة عف ال ص ؿ 
بنا إلى اليدؼر   اصرة عف ال فاء بلا يراد لنيا لف صحة  د ة  عالءر بحيث 
يسلطاع اسل داليا فب اسلنباطر أ   وعر لصطلحات حديثة فارزة  اطعة إزاء 

اللصطلحات الطارئة  غير الطارئة فب العلـ   الصناعات  الفن ف  لفن ف 
الصناعية  األدب؛  بقاء ىذه اللعاعـ على لا ىب عليو لف ال لط  اللش يش ى  

لف أعظـ األسباب فب عدـ الل فُّؽ إلى حدؽ  بير فب لصطلحالنا فب القرف 
 أ  ؿ أف عدـ الد ة فب لعانب ال للاتر  ال لط بيف لعنى  آ رر  س ء . الحديث

فال غرابة فب أف . الفيـر أ رثت فينا لش يشًا فب الف ر  عدـ الد ة فب اللف ير
ي  ف شعب لا فقيرًا فب لف يره إذا  انت لغلو لفلقر إلى الصحةر أ   اف لش ش 
الف ر  اللف ير بعالؿ اللش يش فب لغلو؛ فال بد إذا لف لععـ عربب يلفادى ىذه 
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العي ب  النقائصر فيألب باللفردات لرلبة لرليبًا سياًلر  يشرحيا شرحًا يلّيز  ؿ 
لفردة عف غيرىار  يلر يا علية اللعنى ليس فب ذلؾ لبس  ال إبياـر حلى إذا 

ذ رت اللفردة أ  ال للة  الت بالذىف ص رة  اوحة اللعالـ للدل ليا  أنيا شبء 
 ىذا . للل س أ  لحس سر فال يلطرؽ الشؾ إلى لعناىا  ال ال الؼ ح ؿ داللليا

لا لـ يحصؿ فب لاريخ اللعاعـ العربيةر للا أّدى إلى  ثير لف العداؿ  الل طئةر 
.  لا حديث بيف الفير زآبادي  الع ىرير  بيف لف انلصر ليذا أ  أنلصر لذاؾ

  لا عرى بيف الحريري فب درة الغ اص  ال فاعبر  عرى فب العاس س 
على القال س  فب غير ذلؾ؛   د عللت أف أحد األدباء فب الس داف  لب  لابًا 

. فب اللغة أسلاه العاس س على العاس س  ى ذا

 يعب أف ي  ف اللععـ العديد لشر حًا بلغة لأن سةر ب الـ يلّت إلى 
ال ا ع بصلةر  ثيقة  ل  ف ص رة اللعانب فيو لأل فةر لع ذ ر األلثلة 

 ال يع ز أف ي  ف بيف األيدي لععـ ال يذ ر . ال ثيرة للشرح  الل ويح
إال اإلبؿ  لا إلييار  يحلاج فب فيلو إلى لععـ آ رر  فيو  للات 

 سأبيف ل ـ فيلا يلب لا أ صد بيذا . ليع رة غاب عف الناس  لدالل ليا
ر اللععـ  ال الـ عف اللععـ العرببر  أذ ر األسباب اللب لف أعليا  صَّ

. العربب عف ال لاؿ

:  أوًال 

إف اللعاعـ العربية على العلـ  اعلبرت اللغة لغة أزلية ثابلة ال 
للغيرر أ  ال يحؽ ليا أف للغير علا ىب فب الل ح اللحف ظر فليس فييا 
اشلقاؽ  ال لنشؤ  ال لط ر  لا لنشأ األحياء  للط رر فيب عالدةر  لا 
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 افؽ لف ال الـ ىذه اللغة اللحف ظة في  صحيح لا  اف  الفيا في  
 على ىذا  سلت اللغة إلى فصيحة  عاليةر   سلت ال للات إلى .  طأ

د يلة  ل لدة  لحدثة  عالية  أععلية  غير ذلؾر  لنع ا االسلشياد 
. بشعر الل ّلديف  اللحدثيف

:  ثانثًال 

اللعاعـ عليعًا ينقؿ بعويا عف بعض ِبَلقُّيد شديدر  ال سيلا اللعاعـ الللأ رة 
ف انت فب ىذا النقؿ ل طئ أحيانًا  ل عز أحيانًا أ رى؛ ف اف الشرح ألا أف . لنيا

ي  ف غير لفي ـ  ألا أف ي  ف  د اعلراه لا يسلى باإليعاز اللُ ؿ؛  لف ذلؾ 
فرط سة ال نزير أنفور لع أف أنؼ ال نزير عزء لف فرط سةر  لنو : لثاًل   ليـ

الرُّذاؿ ى  لا انلِقب عيِّده؛  الصحيح ى  لا يبقى  يلرؾ لف الشبء بعد أف :   ليـ
ُينَلَقى عيدِّدهر  لنو   ليـ َدَرَج الث َب ط اه  لفَّو؛  اللؼُّ  الؼ الطّب؛ َ َلَ دََّس فب 

. اللشب أسرعر  الحقيقة أف الل دَّس ن ع لف اإلسراع على ىيأة لعينةر إلى آ ره

:  ثا ثًال 

الحديدة : لَُفسَّر ال للات فب اللعاعـ أحيانًا لفسيرًا ال يفيـ؛  لف ذلؾ لثالً 
دث الصياد بو رلى بو : اللب ُلَلللخ بيا الُطؤطؤة لف األ قيؽ؛  لنو   ليـ

الحقيف ى  اللبف الذي ُعلع فب :  لنو   ليـ. للقاربًا لف  راء الثياب
 لنو لفسير اللعاعـ لشريحةر فال يعرؼ . السقاء  ُصّب حليبو على رائبو

.  لنو لفسيرىـ لأللد أ  اللدى. لنو إذا  انت الشريحة ط اًل أ  عرواً 
فال يعرؼ  يؼ ي  ف الفلخ أ   (َرَصد)أ   (َفَلخَ ) انظر أيوًا إلى لفسير 

 .الرصد
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:  رابثًال 

سئـ  وعر  لّؿ : اللعاعـ لفسِّر ال للات لفسيرًا د ريًا؛  لف ذلؾ لفسيرىا ل للات
ر  لفسيرىا للَعْدب  الَقْحط  الَلْحؿر  لفسيرىا للغيـ  السحابر  للللاـ  ال لاؿر   بـر
 الحشرة  اليالةر  العاـ  العل لبر  ال اص  ال ص صبر  اللفسير الد ري أيوًا 

: الوّبة لا ُيوبَّب بو البابر  وّبب الباب ععؿ لو وبة؛ أ    ليـ:   ليـ
 .اللرداس لا ُيرَدس بور َ َرَدَس الشبء وربو باللرداس

:  ثامثًال 

نبات أ  عشب أ  طائر أ  ورب :  ل  اللعاعـ لف لفسير لألشياءر  ق ليـ
.  ى ذا. لف السلؾ

:  مثامثًال 

اللعاعـ لفسِّر ال للات بلفسير أشد غل وًا؛  ق ليـ الحـز ى  األ ذ بالثقة؛ 
ْيَقؿ السيؼ  فرع :   ق ليـ فب لعريؼ ال شابة الِ شابة ِلْطَرؽ د يؽ إذا َصَقؿ الصَّ

شصرىا أي زندىا فب َأِ لَّة :  لف ذلؾ أيوًا   ليـ. لنو أراىا عليو فال ُيَغيِّره العفف
الِ ردادر لثؿ البنار  األشعارر  الِ بس إذا : بُيلب ذنبيا ُلْغَرر فب اشاعرىا؛    ليـ

.  بسو لف لراب نقلو لف ل اف  اف يلل و

: مثابثًال 

 اللعاعـ ل للؼ فب لفسير ال للاتر فيب ال ل اد فب  ثير لف األحياف ُلْعِلع 
على لفسير  احدر  ال سيلا فيلا يلعلؽ بأعواء العسـ؛ َ  ذ لثاًل لا يقاؿ عف 

الراعبة  احدة الر اعبر  ىب لفاصؿ أص ؿ األصابع أ  ب اطف : الراعبة
لفاصليار أ  ىب  صب األصابع أ  لفاصليار أ  ظي ر الساللياتر أ  لا بيف 
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  ارئ اللععـ ال يفيـ لعنى . البراعـ لف السالليات أ  اللفاصؿ اللب للب األنالؿ
الشَّْعر ى  الذ ف أ  ل رج الفـ أ  لؤ رةر : الشَّْعر فب فـ اإلنسافر فاللعاعـ لق ؿ

 ال . أ  الصالغ أ  لا ينفلح لف لنطبؽ الفـ أ  لللقى اللْيزلليف أ  لا بيف اللحييف
.  يعرؼ لف اللعاعـ لا ى  اللحب  لا ى  الحنؾ  لا ى  الشدؽ  لا ى  الفؾ

:  ثااثًال 

ال ُيسلطاع لف اللعاعـ لعرفة األل اف اللر بةر  ال لعرفة الُلْشَبع  ال القانئ  ال 
الشديد؛  ال ُيْعَرؼ لا ى  األغبر أ  األصيب أ  األصحر أ  األصحـ أ  األغبس 

 ال ُيعرؼ فب اللعاعـ . أ  األدبس أ  األدىر أ  األغبر أ  األ يب أ  األ يب
ْبع  الل ّ ص  الردياف   يؼ ي  ف عري الفرس على أن اعور  الَعَنؽ  الَ َبب  الوَّ

 ال ُيعرؼ لف سير اإلبؿ لا العنؽ .  اللقريب  اإلىذاب  اإلىلاج  غير ذلؾ
 الذليؿ  الر سـر  ال ُيعرؼ لف اللعاعـ أل اف ال يؿ على  عو الد ةر  األبلؽ 
 األبقع  الللَّلع  األشقر  الُ َليت  األدىـ   األشيب  األصفر  األحـّ  اللّدلى 
 األح ى  األبرش  الٍصّنابب ن لف لنا لف يعرؼ لف اللعاعـ الفرؽ بيف الحية 

الر شاء  الحية الر طاء؟ أ  بيف العاـ  السنة؟ 

:  ثمبثًال 

اللعاعـ على األغلب لفوؿ اللعازي على الحقيقب؛ فإذا أردت الحقيقب   عَت 
فب حيص بيص؛   د للسُت ذلؾ أيوًا فب الل صص البف سيدهر  فب فقو اللغة 

للثعالببر   األلفاظ ال لابية لليلذانبر  لا للسلو فب  لاب الللرادؼ  اللل ارد 
. للشيخ إبراىيـ اليازعب

:  ثا رًال 
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عدـ االلياف بألثلة لل ويح اللعنى لف أ بر عي ب اللععـ العرببر   د 
الِفِلّز عنصر  يلا ي يلليز :  عدُتر لثاًلر فب لععـ ال سيط عف الِفِلز   لو

بالبريؽ اللعدنب  القابلية لل صيؿ الحرارة  ال يرباء؛  ىذا اللفسير ال يعنب شيئًا؛ 
: فيؿ الِفِلّز نحاس أ  فوة أ  ذىب أ  لاذا؟  لف أغرب لعريفات ال سيط   لو

. الف الذ ن ع لف الصلب لليف عدًا  يصنع ب لط الصلب بعناصر أ رى

: حثاي  ا 

اللصحيؼ شائع فب اللععـ العربب؛  الغريب أنيـ يعالل ف ال للة  لصيحفيا 
لزلز  ىزىزر  انقرع  انقدعر   بصة   بوةر :  أنيلا  لللاف لنفصللافر لثؿ

 َبَعر  َنَعرر  َلَرنَّ خ بور  لرلحر  َغَصُف  َغَصَف  َغَوَرر  َغَلص  َغَلضر 
 َشلت  ُسْلتر  انشدح  انسِدحر  ارض ُرعاث  ُرغابر  رـز البعير  رزحر  رل ة 

.  ربَ ةر  دبَّخ  دبحر  راـز  را حر إلى آ ره

:  ثاي  ا 

ف  اغفاؿ اللعاعـ ل ثير لف صيغ األفعاؿر  أغفاؿ َسرَّع بلعنى َععَّؿر  َث َّ
بلعنى َغلَّظر  َرُشَد بلعنى صار رشيدًار  أغلاه ععلو فب اغلاءر  أعاشو بلعنى 

ععلو بعيش؛  لنو أيوًا اغفاؿ اشلقاؽ الصفاتر فال يعرؼ لثاًل اشلقاؽ حالص 
 عاعؿ  فاحـر أ  اشلقاؽ غنّب  عِلّب  عنيفر  ال اشلقاؽ َرْ باف  ُغْفالف  أربد 
 أغيفر  صار  غلؿ  ععبًا؛  اللعاعـ ال لذ ر َعَزؼ نفسو عف الطعاـ لثؿ 

. َعَعفيا

:  ثاث  ا 
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: اللعاعـ فب  ثير لف األحياف ال لفرِّؽ بيف الصفة  االسـر فيبر   ؿ لثالً 
ُبد الر ب اللسلر ب  لععيف ال ثير اللاء؛  ل نيا ال لق ؿ ىؿ ال للة  الرَّْ ؼ ى  الزُّ

اسـ فقط ال صفةر أي أنو ال يع ز أف يقاؿ ععيف َرْ ؼ؛   ذلؾ الدَّل ؼر 
عقاب دل ؼ؛   ذلؾ : الدل ؼ العقاب السريعةر  ل نيا ال لق ؿ: فاللعاعـ لق ؿ

الُ س ؼ لف اآلبار ىب اللب ُلْحَفر فب ص ر : الُ س ؼ  ىب ُلعرِّؼ ذلؾ بق ليا
 اللعاعـ  ؿُّ أف لذ ر عل ع . بئر  س ؼ:  ال ينقطع لاؤىار  ل نيا ال لق ؿ

. لثؿ َسْيؿ  َصْعب  َوْ ـ  َ ْدر  غيرىا (َفْعؿ)الصفات على  زف 

 أىـ لف ذلؾ  لِّو  وية األفعاؿ  ِصَيغيا فب اللعاعـر  لش لليا لف أعظـ 
اللش الت ؛  نبدأ ا اًل بذ ر الصيغ اليلة للفعؿ الثالثب  ىب األساسر لع العلـ 
بأف اللغة العربية لغة  ياسية لعري على صيغ  أ زاف لعر فة  ل و عة للعاف 

. لعينة

في  غير للعٍد إلى لفع ؿر  (َفُعؿ)أف  ؿ فعؿ على : يق ؿ اللبرد فب ال الؿ
َ ُرـ عبداهلل  َظُرؼر إنلا ى  انلقاؿ لف حاؿ إلى :  لأ يلو االنلقاؿ؛  ذلؾ   لؾ

حاؿ ؛ لق ؿ لا  اف  ريلًا  لقد َ ُرـر لا  اف ظريفًا ي  د ُظرؼر  لا  اف شريفًا   د 
نح  َشِرب ُيْشَرب  َعِلـ َيْعَلـر  (َفِعؿ َيْفَعؼُ )الصحيح فإف  (َفِعؿ)لا  اف لف . َشُرؼ

 ي  ف للعديا نح  حِذْرت  عللت عبداهلل ؛  ي  ف لنو لثؿ َسِلْنت  ب لت غير 
فبابو َيْفُعؿ  َيْفِعؿ نح  َ َلؿ  (َفَعؿ)للعدر نح  َيسَلف  ُيعَلـ  َيرب؛  لا  اف على 

يقلؿر  وَرب يوِربر  فَقد يفِقدر  عَلس يعِلس  ال ي  ف َفَعَؿ َيْفَعؿ إال أف ي ف 
بعرض لو حرؼ لف حر ؼ الحلؽ ا لسلةر  ه اليلزة  الياء  العيف  الحاء  الغيف 

.  ال اء
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ىذا لا  الو اللبردر  ى   الـ ل عزر  الحقيقة أف الفعؿ الثالثب يعري على 
: الصيغ اللالية

َفَعؿ َيْفُعؿ َ ْفِعؿر في  فاعؿر لثؿ َ َلؿ َيقُلؿ  َوَرب يوربر َفِعَؿ َيْفَعؿ ِفْعالر 
ـَ َيْفَيـ  َسِلع َيْسَلع  علـ َيْعلـ  ال ي  ف اللصدر لنو َفَعال َفِعؿ . في  فاعؿر لثؿ َفِي

. َيْفَعؿ َفَعالر في  ِفِعؿ أ  َاْفْعؿ أ  َفْعالفر لثؿ َشِرس  َعِرج َ َ ِسف

. في  َفعؿر لثؿ َصُعب  َسيؿ: َفُعؿ َيْفُعؿ فع لة

. َفُعؿ َيْفُعؿ َفَعالةر في  فعيؿر لثؿ َشُرؼ  َظُرؼ

 يق ؿ أب  زيد عف الفعؿ اللفل ح العيف فب اللاوب أف صيغ اللوارع لنو 
فأنت  (َفَعؿ)إذا عاَ ْزَت اللشاىير لف األفعاؿ اللب لاوييا على : ل  ف  لا يلب

  ال ا فب لفسير . (ب سر العيف)أ  يفِعؿ  (بوـ العيف)بال يار أف شئت  لت يفعؿ 
ىذا الق ؿ أنؾ اييا الناظر فب لغة العرب للى عا زت األفعاؿ الللداَ لة اللفل حة 
عيُف لاوييا غير الحلقب الالـ أ  العيفر  لـ لعرؼ وبط لوارعو بعد البحث 
فب لظانور فأنت ل يُّر فب  سر عيف اللوارع أ  وليار  ل ف بلعنى أنؾ ال 

ُلَ يَّر فب األفعاؿ اللشي رة لثؿ َوَرب  َنور َيْنُور  َعِلـ يْعَلـ  سأؿ َيسَأؿ  َلَنع 
. َيْلَنع

 ىذا الق ؿ ال يشلؿ األفعاؿ اللب يصّح فييا ال عيافر لثؿ َفَسؽ  َفَسد  َعَرج 
ثـ أف ىذا الق ؿ ال ُيَفرِّؽ بيف َحؿَّ الرعُؿ .  َعَ ؼ  َنَقر  َغَدر  َسَفؾ إؿ آ ره

العقدةر  َحؿَّ الرعؿ فب البلدة؛ فاللوارع لف األ ؿ َيُحَؿ  لف الثانب َيُحّؿ  لف 
: َفَصؿ الرعؿ لف اللدينة بينب  بينو يفِصُلو؟  ىؿ نق ؿ.. الثانب َيِحّؿ؛ ثـ ىؿ نق ؿ

 يظير أف وـ . َفَصؿ الرعؿ لف اللدينة َيفُصؿ أـ َيفِصؿ ؟  لف ذلؾ أفعاؿ  ثيرة
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العيف أ   سرىا فب اللوارع الصحيح لو عال ة ب  ف الفعؿ للعديًا أ  الزلًار أ  
لو عال ة أيوًا باللفظر فال سرة أسيؿ لف الولة  أ ؼ لف ال سر فب األفعاؿ 
: األ رى بحسب األحرؼ اللعا رة ؛ لثؿ غلب يغلبر  س ف يس ف؛  ىؿ يقاؿ

:  ؼ الشعر على رأس ال ائؼ يقؼ أـ يقؼ؟   فؿ العلد يقفؿ أـ يقفؿ؟  ىؿ يقاؿ
 لط الشيئيف ب لطيلا أـ ي لطيلا؟   لط بيف الشيئيف ب لط أـ ي لط؟ 

:  لنأت اآلف بألثلة على صيغ الفعؿ الثالثب للل ويح نق ؿ

َرَطب َيْرُطب َرْطبار أطعـ الرُّطبةر في  راطب 

. رِطب َيْرُطب َرْطبًار في  رطب

. َرُطب َيُرطب رط بةر في  رطب

. ُرطب َيُرطب رطابةر في  رطيب

: لثاًلر نق ؿ (َشَرس) فب الفعؿ 

. َشَرس ْيُشرس َشْرسًار في  شارس

. شِرس يْشَرس َشَرسًار فبَ شِرس

شُرس َيْشُرس شر سةر في  َشْرس 

شُرس يشُرس شراَسةر في  شريس 

 ( اللعاعـ أحيانًا ُلسقط بعض الصفاتر   د لسلبدؿ أحداىا باأل رى؛ فالفعؿ
 علع اللرض لروىر  (لريض)ال  (َلِرٌض )ي  ف لنو  (َلِرَض َيْلَرضَ َلروا)
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 لق ؿ . أي َرِ ؽ (َرؽّ )بداًل لف  (ر يؽ) علع الَلريض ُلَرِواءر  لق ؿ اللعاعـ 
لف ىذا الفعؿ لف  (أععـ)في  أععـر  لق ؿ أف  (َعُعـ َيعُعـ ُعْعلة)اللعاعـ 

لف  (أععـ)لف ىذا الفعؿ لف الش اذر  الصحيح أف  (أععـ)الش اذر  الصحيح أف 
في  أععـ؛  ىذه الصيغة ال لذ رىا  (َعِعـ َيْعَعـ َعَعلا)صيغة أ رى  ىب 

. اللعاعـ

َعَند يعَند  َعَند َيْعِند  َعُند :  اللعاعـ ل لط بيف ىذه الصيغر فيو لق ؿ لثالً 
الرعؿ بغاللور  (َعُنؼ َيعُنؼ َعنافة) لق ؿ . ذلؾ د ف للييز: لق ؿ- يُعند عن دًا 

ر فال يقاؿ في  ع انؼر  (َعُنؼ َيعُنؼ َعنافة)في  عانؼر  الصحيح أف  فعؿ الـز
ليو يفَطف  يفِطف  فُطف يفطف  ُفَطنًا . بؿ ى  عنيؼ  لق ؿ اللعاعـ َفِطَف بو  لو  ا 

لق ؿ ذلؾ د ف لليز .  َفْطنا  َفَطنا  ُفَطنا  ِفطنة  ُفط نة  َفطانة  ِفطانة  ِفطاِنَية
َرَعف َيَرعفر  َرْعف :  اللعاعـ لق ؿ. (َفِيـ)بيف صيغة  أ رىر  لثؿ ذلؾ الفعؿ 

 فب ىذا ل ليط فب األ زافر  الصحيح أف يقاؿ . َيُرعف ُرع نة  رعنات  اف ارعف
في  َرْعف؛  لر ت اللعاعـ  (َرُعف َيْرُعف ُرع نة)في  ارعف   (َرِعف َيَرعف َرَعنا).. 
. (أْرَعف) أ ذت  (َرْعف)

  د ل لط اللعاعـ بيف األفعاؿ فلعلبر ال احد لنيا  لا ل  أنو فعؿ عديد؛ 
فالفعؿ  ب ب ى  الفعؿ َ بَّبر  الفعؿ لَ ْب ب ى  الفعؿ َلَ بَّبر  الل ب ب ى  

:  الفعؿ  ب ب ى  َ بَّبر  فؼ إلى  ب ب؛  لف ذلؾ. الل بَّبر  الُ بُ بة ىب الُ بَّة
ر  صرصر  دّ ؾ  د ؾ  رّ ؽ  ر رؽ  ى ذا . شَّرر  شرشر  صرَّ
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 اللعاعـ  ثيرًا لا لذ ر الصفة أ  اسـ الفاعؿ  ال لذ ر اشلقا يا؛  لف ذلؾ 
 لق ؿ انو لف  (فقير) ال لذ ر اشلقا يار لع أنيا لذ ر  (غنبّ )أنيا لذ ر لثاًل  للة 

َعُبؿ ) ل نيا ال لذ ر أنيا لشلقة لف فعؿ  (عبؿ) لذ ر اللعاعـ . (َفُقر َيفَقر َفقارة)
 ال لذ ر اشلقا يار ( عليد) اللعاعـ لذ ر .  ىب ال لذ ر ىذه الصيغة (َيْعُبؿ ُعب لة

لللذ ر؛  ال لذ ر فعؿ لععبا  ى   (أععب) ال لذ ر  (َعْعباء) لذ ر اللعاعـ 
َعِعؼ ) لق ؿ اللعاعـ )ر في  أععبر  لق ؿ اللعاعـ (َعِعب َيْععب َععبا)

في  أععؼ ( َعِعؼ َيْعَعؼ َعَعفا)د ف للييز بيف  (َيَععؼر َ ُععؼر َيْعُعؼ َععفا
 (أععؼ)  الغريب أنيا لق ؿ أف علع . في  ععيؼ (َعُعؼ َيْععؼ َععافة) 

ُعْعؼر  ألا ععاؼ فيب  (أععؼ)ععاؼر  لق ؿ أنو شاذ  الصحيح أف علع 
  . البعير في  عار (عرَّ يُعّر َعَرراً )علع ععيؼر فال شذ ذ ؛  لق ؿ اللعاعـ 
يسللـز أف يقاؿ في  عرر  (َعرَّ َيَعّر ٍعٍررا)الحقيقة أف فب ىذه الصيغة ل ايطار فإف 

ي  ف لنو عارر  اللفع ؿ لعر رر  لذ ر اللعاعـ  (عرَّ َيُعّر عرا)أي عررر  
؛  اللعاعـ ال (َغِيَف َيْغَيف َغَينا) ال لذ ر أف ذلؾ لشلؽ لف فعؿ  (غيناء)  (أغيف)

عّف ) ال لذ ر أنيا لف فعؿ  (عنانة)  (عنيف) اللعاعـ لذ ر  (علبّ )لذ ر اشلقاؽ 
. في  عاٍفر   الصحيح في  عفٍ ( ِعَنب َيْعَنب َعَنى) اللعاعـ لق ؿ . (يُعّف َعنانة

في  شاٍحر  فب ىذار دا ؿ بيف صيغليف ىلا  (شحى يشحى شحياً ) اللعاعـ لق ؿ 
 لق ؿ اللعاعـ . في  شحٍ  (َشِحب يشحى َشَحىً )في  شاٍح   (َشِحَب َيْشَحى َشْحياً )
في  َشِ تر  ى  صحيحر  ل نيا ال لذ ر اشلقاؽ  (َشُ َت َيْشُ ت ش  لة)
َسُلَر )في  ش يتر  لق ؿ اللعاعـ  (ش ت يش ت ش الة) ى  لف  (ش يت)

في  أزرؽر أ  ( زرؽ يزرؽ زر ا)في  أسلر؛ ي الؼ لا عاء عف  (َيْسُلر ُسلرة
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 (أحلر)في  أشقر؛  لف الغريب أف اللعاعـ ال لذ ر اشلقاؽ  (َشِقر َيَشقر َشقرا)
 (َرْ َبى)  (َرْ باف) اللعاعـ لذ ر . (حلر يحلر)أـ لف  (َحِلر َيْحَلر)ىؿ ىب لف 

. أـ ال (ر ب ير ب  ربا) ال لذ ر اشلقاىلا ىؿ ىلا لف 

البعير في  غيلافر  الصحيح  (غاـ َيغيـ َغْيلاً ) ىذا اللش يش ل ع د لثاًل فب 
ـُ َغَيلاً ) ـَ ُيْغَي  (َعيط َيْعَيط َعَيطا)البعير في  َغْيَلافر  لف ألثاؿ ىذا الفعؿ  (َغِي
القبض ى  االن لاش فب السير لثؿ :  رأيت فب اللعاعـ   ليا. (ِعَيف َيْعَيف َعَيناً ) 

بلعنى اللن لش فب السير لثؿ  بيضر  ل نيا ال  ( بض)القباوة  لذ ر الصفة 
في   بيضر  ( بض يقبض  باوة)في   بض  ال لذ ر  (َ ِبض َيْقَبُض َ َبواً )لذ ر 

 اللعاعـ لق ؿ أف القحالة  القح لة لصدراف ليس ليلا فعؿر  الصحيح أف 
ـُ ْيَقحـ ُ ح لة)القح لة لف فعؿ   حـُ َيْقُحـ )في   حـ  أف القحالة لف فعؿ  (َ ْح

. في   حيـ ( حالة

 ( ذر) لنعد لرة ا رى  ل   لياًل إلى صيغ الفعؿ الثالثبر  لنأ ذ لثاًل الفعؿ 
الرعؿ الشبءر  (َ َذَر َيْقُذُر َ ْذَراً ): فإف ليذا الفعؿ صيغًا ال لذ رىا اللعاعـر  ىب

َعَعَز َيْعِعُز )الشبء  اف  اذرًا لثؿ  (َ َذَر َيْقِذر َ ْذرا)فالرعؿ  اذر  الشبء لقذ ر  
ر  الشبء  اذر ال لقذ رر  ىذه (لعع ز)أ  ( لقذ ر)في  عاعزر  ال يقاؿ  (َعْعزاً 

. صيغة ال لذ رىا اللعاعـ

. في   ذر ( َ ِذر يَقْذَر َ َذراً )

الشبء في  َ ْذرر  ال ي عد فب اللعاعـ لف ىذه الصيغة  (َ ُذر يقُّذر ُ ذ رة) 
 ( ذارة)غير لذ  رة فب اللعاعـر  ل ف  ( ذير)  (َ ْذر َيْقُذر َ َذارة)  ( ذر)إال 
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الرعؿ الحبؿر فالرعؿ عا د  (َعَقد َيْعُقد َعْقداً ) صيفور  (عقد) لنأ ذ الفعؿ . لذ  رة
.  الحبؿ لعق در  ىذه الصيغة غير ل ع دة

لف ىذه الصيغةر  (لعق د)الحليب صار عا دًا  ال يقاؿ  (َعَقَد َيْعِقد عقدا) 
:  لعلنا نذ ر البيت اللصن ع

لقد َعَقَدت لحبل ـ بلقبب  لا عقد الحليب الُ ْنفشار 

ر فاللحبة عا دةر  الفعؿ الثانب للعدر فال نفشار عا د  فالفعؿ األ ؿ الـز
ىذا العسؿ عا د لف نفسور  ذاؾ العسؿ لعق در إذا عقدلو :  الحليب لعق در  يقاؿ

. (لعق د)أي  (عقيدا)النارر  يقاؿ لو 

البيت  (َعُقد َيْعُقد ُعق دة) . اللساف في  أْعَقدر  الرعؿ َعِقد (َعِقَد َيْعَقد َعَقداً ) 
. الرعؿ في  عقيد   لو (عُقد َيْعُقد َعَقادة) . أ  السقؼ  اف عقداً 

 أ ثر الل ليط فب الصيغ ي  ف اللواعؼ اآل ر أ  فب الفعؿ اللنليب بياء 
 ال  (رّؽ َيِرّؽ رّ ة)فاللعاعـ لق ؿ  (رؽ)أ  بألؼ لقص رة أ  ب ا ر لثاؿ ذلؾ الفعؿ 

:- لزيد على ذلؾر لع أف ىذا الفعؿ لو أربع صيغ  ىب

: الرعؿ الععيفر فالرعؿ راّؽ  الععيف لر  ؽر  اللعاعـ لق ؿ (َرّؽ َيُرّؽ رّ ا)
. َرّؽ الرعُؿ الععيف َيِرّ ةر  ى  فب رأيب غير صحيح

الشبء في   (رؽ يرؽ ر ة)الشبء صار ر ار اي ر قار   (رؽ يرؽ ر ا  ر قاً ) 
. را تر  اللعاعـ ال لق ؿ شيئًا عف الراؽ

 ال لذ ر  (ر ؽ)  (ر يؽ)الشبء في  ر يؽر  اللعاعـ لذ ر  (َرّؽ َيَرّؽ َرّ ا ة) 
 (َلُعّر  َلِعّر َعّراً )فاللعاعـ لق ؿ َعرَّت اإلبؿ  (عر) ل  أ ذنا الفعؿ . اشلقا يا
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عرت ): ال صحة لو   ذلؾ ال صحة لق ليا (عرت اإلبؿ لعر):    ليا. عربت
َعِررت َلْعَرر ) أصلو ( َعرَّت اإلبؿ َلُعّرعرًا أ  َعَرراً : ) األصح أف يقاؿ. (اإلبؿ لعر

فالبعير أعّر  النا ة عراءر لثؿ أعرب  عرباءر ( َعِرَبت َلْعَرب َعَرباً )لثؿ  (َعَرراً 
.  لذ ر لعر رة (عراء) اللعاعـ ال لذ ر 

الشبء صار  (عؾ يعؾ  يعؾ ع ا)ر فاللعاعـ لق ؿ (َعؾّ ) لنأ ذ الفعؿ 
ع ي ار  ال لزيد اللعاعـ فب الصيغ على ذلؾر  فب ىذا ل ليط فالفعؿ لو صيغة 

: اللالية

. الرعُؿ زيدًا لا طلو بحقور في  عاؾ (َعّؾ َيُعّؾ َعّ ا)

 (َعِ ؾ َيْعَ ؾ َعَ َ ا)اليـ  في   عؾر  اصؿ الفعؿ  (َعّؾ َيَعّؾ َعَ َ ًا َ عّ اً ) 
اليـ  في   (َعّؾ َيُعّؾ َعَ ا ة) . في  َعِ ٌؾر  اللعاعـ لذ ر الَعؾُّ  ال لذ ر الَعَ ؾ

 (عؾ يعؾ ع  اً )البعيُر لبدؿ ل نًا غير ل نور في  عاؾ   (َعّؾ َيِعّؾ عّ ا) . ع يؾ
. البعير في  أعؾ

حلؽ فب  (َفّؾ الرعُؿ َيَفؾُّ  َيُفّؾ َفّ ا  ِف ِّة)فاللعاعـ لق ؿ  (فؾ) لنأ ذ الفعؿ 
َفّؾ )الرعؿ في  َفّؾ  أَفّؾ   (َفّؾ َيَفّؾ َفّ ا أ  َفَ  اً ):  فب ىذا صيغلاف. اسلر اء

( َفّؾ َيُفّؾ َفَ َا ة)في  ف يؾر  ال يع ز أف يقاؿ فب الفعؿ الالـز إال  (َيُفّؾ َفَ َا ة
في  للعدر  فيو فاؾ  (َفّؾ َيُفّؾ َفّ ا)في  َفِ يؾ ألا  (َف ّؾ َيُف ؾ َفَ َا ة) أصلو 
.  لف  ؾ

َ َصَب الل اف : ر فاللعاعـ لق ؿ(َ َصبَ )أ   (َ ِصبَ ) لف ذلؾ الفعؿ 
 للة َ ِصيب ال لألب لف - َيْ ِصبر  َ ِصَب َيْ َصُب ِ ْصبًا  اف  صيبًار أ الً 
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 (َ ْصب)ألا . (َ ُصَب َيْ ُصب َ َصابة)ىذه الصيغة لف الفعؿ بؿ لألب لف 
. في   صب (َ ُصب ْيُ صب ُ ُص بة)فلألب لف الصيغة 

 ىذا فيو  (َ ِدلت الساُؽ َلْ َدؿ  َلْ ِدؿ َ َداًل  َ دالة  ُ د لة) لق ؿ اللعاعـ 
( َ ُدلت َلْ ُدؿ ُ ُدلة)فيب د لة   (ل ليط بيف ثالث صيغر  ىب َ ِدلت َلْ َدؿ َ َدالً 

. فيب  ديلة (َ ُدلت ل دؿ َ دالة)ىب َ ِدلةر  

الرعؿ  (َرَعَف َيْرَعف  َرِعف َيْرَعف  َرُعف َيْرُعف ُرُع نة  َرْعنا) لق ؿ اللعاعـر 
في  أرعفر  ليس لف  (َرِعف َيْرَعف َرَعناً )لألب لف  (أَرعف) اف أرعفر  الحقيقة أف 

الرعؿ  اف رعنًار  اللعاعـ  (َرُعف َيْرُعف ُرُع نة)  (َرُعَف َيْرَعف) ال لف  (َرَعَف َيْرَعف)
. ال لذ ر ذلؾ

غير صحيحر  ىذا لف ثالث صيغ  (ّرث َيِرّث َرثَاثة  ُرُث ثةَ)   ؿ اللعاعـ 
َرّث ) الثانية . الث ب بلب في  راّث  ىذا الفعؿ للات (َرّث َيِرّث ِرّثة  ُرُث ثا) ىب 

. في  رثيث( َرّث َيُرّث َرثَاثة)ر  الثالثة (َيُرّث رث

 الحقيقة أف ليذا الفعؿ صيغليف أحداىلا  (َعِري َيْعري ُعْريا) لق ؿ اللعاعـ 
 (َعْرياف) . في  عارٍ  (َعِرَي َيْعَرى َعْرياً )في  عٍرر  الثانية  (عري يعرى عرى)

ل  ف لف الصيغة األ لىر ألا الُعْري في  اسـ العرىر  الُعْربب لؤنث العريافر  ىب 
. الَعِرية

 ل نيا ال لذ ر اشلقا يلا ىؿ األ لى لف  (َحِريّ )  (َحرٍ ) لذ ر اللعاعـ 
؟  الَحِرّي لثؿ َعِصّب (َحُرَي َيْحُر  َحَراية أـ ال) الثانية لف  (حري يحرى حرى)

. في  علب (َعُلَب َيْعُل  علاية) َعِلّبر فليس ليلا اشلقاؽ لذ  ر  لعؿ العلب لف 
في  عـٍ  أعلىر  العلب لف األلا ف  (َعُلَب َيْعَلى َعلىً )فيب لشلقة لف  (عـ)ألا 
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َعُلَب َيْعُل  )ى  الذي يوؿ فيو السائرر  يقاؿ ل اف علًبر  لعؿ اشلقا و لف فعؿ 
. في  َعْلبٌ  (ُعُل ية

فإف  (َعدّ ) اسلح ا لب أف أذ ر فعاًل آ ر  بؿ الفراغ لف ىذا الباب  ى  فعؿ 
: اللعاعـ ال لفصلو لفصياًل  افيًار  ى  لف  لس صيغ

. الرعؿ الزيل ف أ  البلح صرلور في  عادّ  (َعّد َيُعّد َعّدا) .1

 .الرعؿ فب األلر اعليدر في  عادّ  (َعّد َيِعّد َعّدًا  َعّداً ) .2

 .الرعؿ  اف ذا حظر في  عدر  أصلو عَددِ  (َعّد َيَعّد َعّدا) .3

 .الرعُؿ في  أعد  ىب َعّداء (َعّد َيَعّد َعَدداً ) .4

 .الشبُء في  عديد (َعّد َيُعّد ُعدادة) .5

. (َ ثّ )  (َفذّ )فب اللش يش  (َعدّ ) لثؿ 

  صدي للا ذ رت ى  أف أبيف .  لا ذ رلو اآلف عف اللعاعـ  ليؿ لف  ثير
باللثاؿ أف اللععـ العربب فب حاعة إلى إصالح على طرؽ عللية بالشرح ال افب 

 اللععـ العربب ال يزاؿ  لا ى  لنذ  ر ف عديدةر  لا ل  أف .  األلثلة اللحس سة
العالـ لـ يلغير  ال أف اإلنساف لط رر   د لصدى عديد ف لف أصحاب الفوؿ 

لليلة إصالح اللععـ فب رأييـر  ل نيـ فب الحقيقة  صر ا عف بل غ الغايةر 
 لر  ا الحاؿ  لا ى ر  لف أصحاب الفوؿ ا للعلع العربب فب القاىرة فقد أ رج 
لنا لععـ ال سيط لف عانب  افسد لف عانبر  ليس اللعاؿ ىنا لعاؿ لقريظ أ  

انلقاد لععـ ال سيطر غير أنب ا  ؿ أف فب ىذه اللععـ أ طاء فادحة ال يع ز أف 
 ا لصر اللععـ فب ص ره على األشياء اللعر فة لثؿ ص رة العلؿ . ل عد فيو

 ال لبر فياّل صّ ر لنا فل ة اللِغزؿ أ  الِلْغَزؿ على األ ؿ؟ ثـ لا فائدة ص ر 
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الفيدر  الفيد ح ياف غير لعر ؼ الش ؿ اآلفر  ص ر ال سيط القنفذر  ل ف 
الَلْقَعد ى  لا يعلس عليور : الص رة ص رة حي اف آ ر ل للؼر  يق ؿ ال سيط

.  فب ىذا غلطلاف لف عدـ الد ة

 اسلح ا لب أف أذ ر لثااًل آ ر على علؿ لف أراد األصالح فأفسد  ىذا 
. العلؿ ى   لابة القرآف ال ريـ بحسب رسـ عديد ابلدعو رعاؿ اللقارئ فب األزىر

فالرسـ العديد  لط بيف اللؼ  اليعاء  أد ؿ على الرسـ لح يرًا يععلو صعبًا على 
  ال ا اْدُع لنا ربَّؾ ]. القارئ العربب بلو القارئ األعنببر انظر لثاًل إلى ىذه اآلية

ر فالرسـ فب اللصاحؼ يعب أف يلرؾ اليعاء على لا ى  عليو ثـ يلرؾ [ُيَبيِّف لناف
اللفظ بحسب   اعد اللع يدر  ل ف الذي فعلو رعاؿ اللقارئ أنيـ  لط ا بيف 

األثنيفر ف لب ا لثاًل فب ىذه اآلية ُيَبيِّف عارية لف إشارة العـز  ععل ا على الالـ 
. شدة لفل حة (لنا)فب 

 لف أعلاؿ األفساد فب العالـ العربب إرغاـ الناس  ال سيلا فب العزيرة العربية 
 ال ليج على اسلعلاؿ أسلاء األشير األفرنعية لثؿ يناير  فبراير  ي ني   ال بر 
 ن فلبرر بداًل لف األسلاء اللعربة األ رى لثؿ  ان ف الثانب  شباط  حزيراف 

 الغريب أف الذيف يحو ف على اسلعلاؿ .  لل ز  لشريف األ ؿ  لشريف الثانب
ىذه األشير االفرنعية يلعصب ف ليا ود الشير اللعربة األ رى لع أف األب 

أف أسلاء األشير الفرنعية ىب آ ر لا لبقى لف : أنسلاس لاري ال رللب  اؿ
. االسلعلار فب لصر

:  لساف الحاؿ يق ؿ لع إبراىيـ بف ىرلة أ  صالح بف عبد القد س
للى َيْبُلغ ي لًا لَلاليإذا  نَت َلْبنيِو  غيرَّؾ َييدـِ 
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الصغير  ال بير  الطالب  اللعلـ  اف لف يسلعلؿ لغة اللععـ  ادرًا على 
ال الـ بللؾ اللغة بعبارات لفي لة   اف بيف الف ر  اللغة لطابؽ لاـر حلى إذا للؾ 
الرعؿ ناصيبة اللغة  لب بيا   طب بيا  ألؼ   انت  لا ل  أنيا لف نفسور بؿ 

. لل ف لف  وع  للات عربية إزاء  للات أعنبية بص رة د يقة

 ال ي فى أف العالـ العربب فب حاعة لا بعدىا حاعة إلى لنظيـ أف اره 
 لصحيح لفي لالور  ال يلسنى لو ذلؾ لا لـ ي ف  ا فًا للاـ ال   ؼ على لغلور 

 ال .  فاىلًا للاـ الفيـ للعانب ال للات  لدل الليا على ال عو الصحيح الد يؽ
ي فى أيوًا أننا فب حاعة لا بعدىا حاعة إلى اللعريب لف اللغات األنبيةر ال 

يلسنى ذلؾ إال بلعرفة لغلنا على  عو أدؽر   يؼ للسنى ىذه اللعرفة  نحف على 
 الؼ دائـ ح ؿ لعانب ال للاتر فزيد ي طئ علرًا  علر  ي طئ زيدًا  ىلا 

 لف اللأساة حقًا أنؾ ل  أليت بلعريب للصطلح أعنبب لا . ي طئاف غيرىلا  ى ذا
ل عدت ألؼ لعارض  نا در للف ليـ لعرفة  للف يدع ف اللعرفةر  الطرفاف ل  

 لف اللأساة أيوًا أف يلصى لللرعلة أ  . اسلنعدا باللععـ العربب لـ يعدا لنعداً 
لللعريب أناس ليس ليـ شبء لف رس خ القدـ فب اللغة العربية  أف  اف ليـ شبء 
لف رس خ القدـ فب اللغة األعنبية فاال لصاصب فب علـ طبقات األرض لثاًل لف 
العرب  د يلصدى للعريب لصطلحات ىذا العلـ ظانًا أف لعرفلو  حدىا بيذا العلـ 
ىب  ؿ لا يحلا إليو لي  ف لؤىاًل لللعريب لع أنو  اصر اللعرفة باللغة العربيةر 
 أذ ر اننب  نت فب القاىرة فب السلينات ف  ع نظري  أنا فب طريقب على  لاب 

لعر ض للبيع على الرصيؼ بعن اف الرأسلالية  االشلرا ية  الشي عية بلرعلة 
اللرح ـ  يري حلاد فاشلريت ال لاب أ  العزء األ ؿ لنو ثـ ذىبت إلى لنزلب فب 
الزلالؾ  ع فت على  راءلور  ل ننب سرعاف لا  عدت أننب أ رأ شيئًا غير لفي ـ 
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أطال ًار ثـ  ذبت نفسب  أعدت القراءة فلـ أفيـ  أعدليا لرة ثالثة فلـ أفيـ فلر ت 
ال لاب  للا عدت إلى لندف اشلريت ال لاب باإلن ليزية   رألو ففيلتر لع بعض 

ليس باأللر السيؿر  (Schum Peter )الصع بةر ألف فيـ لا يق لو اللؤلؼ  ى  
فلرعلة ىذا ال لاب إلى العربية  انت للطلب لعرفة  اللة بالل و ع  لعرفة  اللة 

. باللغة العربيةر   د ل  ف اللغة العربية لفلقرة إلى بعض اللفي لات الحديثة 
 أغرب لف ذلؾ أف رعاًل عربيًا  د ي  ف لسؤ اًل عف إدارة ل لب لللرعلة  د ُيَظف 
أنو أىؿ ل وع اللصطلحاتر لع أنو فب ذلؾ ال ي للؼ عف لدير فر ة لأللعاب 

. أ  لدير دار للللثيؿر  ى  ال ى  لاىر باأللعاب  ال لاىر بالللثيؿ

 اذ ر أف أحد رؤساء القسـ العربب فب لؤسسة لشي رة  اف ال يعرؼ اللغة 
العربيةر  لع ذلؾ فإنو  اف يلقب لحاورات عف صع بات اللرعلة لف اإلن ليزية 

. إلى العربية أ  لف العربية إلى اإلن ليزية

 اسلح  لب  بؿ أف أد ؿ فب الشؽ الثانب لف بحثب  ى  اللعريب أف اللفت 
إلى ناحية فييا عال ة لاسة بيف الف ر  اللغةر  أعنب بذلؾ   انيف الف ر اللأث رة 

..  لا يلب:  ىب ثالث   اعد. عف أرسط 

. القاعدة األ لى  اعدة اللعيف  ىب أف الشبء يعينو ى  ى 

 القاعدة الثانية  اعدة اللنا ض  ىب أف الشبء ال ي  ف  ذا  غير  ذا فب 
.   ت  احدر أ  أف الشبء غير الشبء ال ي  ناف شيئًا  احداً 

 القاعدة الثالثة  ىب  اعدة السط اللحع ب  ىب أف الشبء ألا  ذا  ألا غير 
.  ذار أي أف الشبء ال ي  ف بيف  ذا   ذار أ  ى   ذا  غير  ذا



 -269 -

ف ؿ  وية  ائلة بنفسيا للعينة فب نفسيا بحسب  اعدة اللعيفر   ؿ  وية 
ال يل ف أف ل  ف صاد ة   اذبة لعًا بحسب  اعدة اللنا ضر   ؿ  وية ألا 

. صاد ة  ألا  اذبة بحسب ال سط اللحع ب

ذا طبقنا ىذا على اللغة  عدنا أف األساس ى  لعرفة الشبء بعينو لعرفة   ا 
 اطعة على ص رة ذىنية لل اللة بارزة اللعالـ ثـ ال ث ؽ لف أف ىذا الشبء ال 

ي للط بغيره  أنو للليز عف س اه ثـ ال ث ؽ لف أف الشبء ال ي  ف بيف  ذا   ذار 
ىذا حعرر في  حعر ال غير على ص رلو  ش لو : فإذا  لنا. في  ألا  ذا  ألا  ذا

.  لا ى  بعينو

 ل ف لالسلفادة لف   اعد اللف ير ىذه يعب اسلعلاؿ اللغة على أف ل  ف 
: فإذا  لت لثالً . لدل الليا  لفي لاليا  اوحة  فلؽ الصبح ليس فييا لبس  ال إبياـ

 صـ :  صؼ الرعؿ الع د  اـ فب ذىنؾ ص رة لعلؿ القصؼ ىذار   ذلؾ إذا  لت
  صد  ىشـ  حطـ   سر  عطبر فل ؿ فعؿ لف ىذه األفعاؿ ص رة ذىنية 

 اصةر لليزه عف غيره  ال يع ز ال لط بيف ص رة  أ رىر  ىذا ور ري لصالح 
اللف يرر  ال ي  ف اللف ير سليلًا بد نور   ير لقياس للعرفة اللدل الت ى  أف 
يعرب اإلنساف أ  يحا ؿ أف يرسـ الشبء رسلًا أ  أف يألب بعبارة لص ره أ  

لرسلور فل  سأللؾ عف لزالج الباب فإنؾ بادئ ذي بدء لسلحور فب ذىنؾ ص رة 
 ى ذا لع األشياء . اللزالج ثـ صفو أ  لرسلو أ  لألب بشبء يشبيو فلعروو

:  ليعرب  لنا ىنا أف يلص ر لا ى  اللزالجر أ  اف يلص ر فعؿ. عليعيا  األفعاؿ
َرَبَض ا  َ َلَص أ  ا عى  يؼ ي  فر فيؿ يسلطيع؟  ىؿ يسلطيع أحد لنا رسـ 

الق س  وع أسلاء أعزائو عليو؟ أ  ىؿ يسلطيع رسـ سرج الفرس  لعييف أعزائو 
. بأسلائيا؟  ىذه أ رب األشياء إلينا
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 ال يقلصر ىذا على اللغةر بؿ يلعا زىا إلى الح ـ على األشياء  األل ر فإف 
الح ـ علييا ي  ف لش شًا إذا ا للت اللغة  لـ ي ف ليا أسس ذىنية  اوحةر فيبنى 

الح ـ على أساس فاسدر فل  أردنا ا ليار رعؿ لعلؿ لف بيف عدد لف الرعاؿر 
فأنو إذا  نا فب لغلنا نبنب أف ارنا على   اعد أساسية ثابلةر فإننا فب ا ليارنا ن  ف 

لقيديف أيوًا بق اعد الف ر فنأ ذ األساس ثابلةر فإننا فب ا ليارنا ن  ف لقيديف 
ايوًا بق اعد الف ر فنأ ذ األساس د ف الفرعر  نيلـ باألىـ  بؿ الليـر  نععؿ 

االعلبارات بحسب  يلليا   زنيار فيقدـ اعلبار أصلى على اعلبار فرعبر  ال ُيعلد 
بالقش ر د ف اللباب  ال باللظاىر د ف الحقائؽ ال بالسفاسؼ د ف الليلاتر  عند 

ر  الق ؿ لأ  ذ (to drag a herring across the path)اإلن ليز   ؿ لأث ر 
لف أنيـ  ان ا إذا أراد  أف يصرف ا  لب الصيد عف صيدلور عّر ا على طريقو 

سل ة لف سلؾ الفسيخر حلى إذا شـ رائحة السل ة لبع الرائحةر  لرؾ لا  اف فيو 
 اللغزى لف ىذا الق ؿ أف الرعؿ إذا لـ ي ف . لف لطاردة الصيدة أ  القبض علييا

. لو ثبات فب ف ره فإنو يل ف لح يلو إلى أي العاه  اف

 لنللفت اآلف إلى اللعريبر  لش لة اللعريب فب العالـ العربب لش لة  ديلة 
ظيرت  اشلدت لنذ أ ائؿ الد لة األل ية حيف الصؿ العرب باللدنية األغريقية ثـ 
باللدنية الفارسية  الينديةر  نشأ بيف ظيرانب العرب للرعل ف عرب  غير عربر 
  الد بف يزيد بف لعا ية  لعو الللرعـ أسطفاف الي نانبر  سرع ف للرعـ لعا ية 

 صالح بف عبدالرحلف   اف يلرعـ عف الفارسيةر  حنيف بف إسحاؽ .   اف ر لياً 
سحاؽ بف حنيف   انا سريانييف يلرعلاف عف الي نانيةر  لثليلا لاسرع يو   ا 

الطبيب  نب  ت اللنعـ  أب  ز ريا يحيى بف البطريؽ  سناف بف ثابت  ثابت بف 
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 رةر  ال ندي   اف ىذا عربيًار  الذيف لرعل ا لف اليندية عبداهلل بف اللقنع  لحلد 
. بف إبراىيـ الفزارير   اف ابف  حشية يلرعـ عف النبطية

 اللرعلة فب الغالب ل  ف لل لب  الرسائؿر  اللعريب ي  ف لللفرداتر   د 
 اللرعلة أيوًا ىب النقؿر   انت  لا  اؿ . يطلب ىذا على ذاؾ  ذاؾ على ىذا

الطريؽ األ ؿ لذىب ي حنا بيف : الصفدي على طريقليف فب اللرعلة عف الي نانية
البطريؽ  ابف الناعلة الحلصب  غيرىلا  ىب أف ينظر إلى  ؿ  للة لفردة لف 

ال للات الي نانية  لا لدؿ عليو لف اللعنى فيؤلى بلفظة لفردة لف ال للات العربية 
لراد لنيا فب الداللة على ذلؾ اللعنى فل لب ثـ ينلقؿ إلى ال للة األ رى  ى ذا 
: حلى يؤلى على عليع لا يراد لرعللو أ  لعريبور  ىذه طريقة رديئة لف  عييف
أحداىلا أنو ال ي عد فب ال للات العربية  للات لقابؿ عليع ال للات الي نانيةر 
على حاليار  الثانب أف   اص اللر يب  النسبة االسنادية ال لطابؽ نظائرىا فب 

. لغة أ رى دائلًار  أيوًا يقع ال لؿ لف عية اسلعلاؿ اللعازات

  الطريؽ الثانب فب اللعريب طريؽ حنيف بف إسحاؽر  الع ىري  غيرىلا  ى  
أف يؤلى بالعللة فيحصؿ لعناىا فب الذىفر ثـ ُيَعبَّر عنيا باللغة األ رى بعللة 

لطابقيا س اء لسا ت األلفاظ أـ الر  ىذا الطريؽ أع د لف األ ؿر  لذلؾ فإف  لب 
حنيف بف إسحاؽ الللرعلة فب الطب  اللنطؽ  العلـ اإلليب لـ لحلج إلى ليذيب 

ألنو  اف عاللًا بيار ب الؼ  لبو الللرعلة فب الرياويات فقد احلاعت إلى 
ليذيب ألنو لـ ي ف عاللًا بالرياوياتر   د ىذب ثابت بف  رة الحرانب  لاب 

ا ليدس عف لرعلة حنيف بف إسحاؽر لا ىذب  لاب اللعسطبر  طريقة حنيف فب 
ىذا لا  الو الصفدير . اللرعلة ىب الللبعة بص رة عالة حلى فب ال  ت الحاور

.  فيو نظر
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 اللعريب  لا  لنا  اص فب الغالب بلعريب اللفرداتر  ي  ف على أ عو 
: عديدةر لنيا

. أف لسلعلؿ ال للة األعنبية على حاليا لثؿ َبْنؾ -1

 . ى  العزية أ   راج الرأس (Poll Tax) وع لقابؿ عربب ليا لثؿ  -2

أ ذ ال للة األعنبية   وعيا فب  الب عربب لثؿ فلسفة أ  الُقْطُرب بإزاء  -3
(Lycanthropy.) 

 .أ ذ ال للة األعنبية االصطالحية على حاليار لثؿ غرالاليؽ -4

( Mathematics)لرعلة ال للة لرعلة حرفية لثؿ العلـ اللعليـ بإزاء  -5
 (.bugloss) لساف الث ر إزاء 

 وع  للة عربية  ريبة فب اللعنى لف ال للة األعنبية لثؿ علـ اللنطؽ  -6
فب الي نانية لعناىا  للةر  لف  (Logos)؛ ألف  (Logic)فب لقابؿ 

 (ُلْنَطؽ)ذلؾ عاء علـ ال الـر  لنو   ليـ عف العدد الذي لو عذر لاـ 
 لنو الحي اف الناطؽ  ى  العا ؿر  يليؿ الناس إلى  (rational)أي 

اسلعلاؿ ال للة األعنبية لثؿ للف ف  بنطل ف  لرانزسل     ل ديف 
 . غيرىا

 اشلد ال صاـ ح ؿ طرؽ اللعريب .  اللدت لش لة اللعريب إلى زلاننا ىذا
 الحاعة إليو ثـ أنشئت العالعات للدريس العلـ  الحديثةر  ا للؼ رعاؿ اللعليـ 

ح ؿ لدريس العلـ  ىؿ ي  ف باللغة األعنبية أـ باللغة العربية عف طريؽ اللرعلة 
 لزعلت لصر طريقة لعليـ العلـ  الحديثة باللغة األعنبية  ىب .  اللعريب

اإلن ليزيةر  فب بالد اللغرب ىب الفرنسيةر   الت اللعالع اللغ ية العربية 
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 لؤسسات اللعريب  اللرعلةر  لنيا  سـ الثقافة فب العالعة العربية لع ل لب 
  الت ىذه ب وع اللصطلحات العربية ازاء اللصطلحات –اللعريب فب الرباط 

  وع بيف أيدي الطالب . األعنبيةر  ساعد فب ذلؾ العالعات  شر ات النشر
.  لب عربية فب العل ـ الل للفة

 بيذه اللناسبة يعب أف أن ه بلعي د عبار  اـ بو األلراؾ العثلاني ف  بؿ 
 ي اد العرب ال يعرف ف شيئًا لع . العرب فب العصر الحديث فب ىذا الليداف

فإف األلراؾ لـ يلر  ا عللًا إال نقل ه إلى لغليـر . األسؼ عف ىذا اللعي د
لسلعينيف باللغة العربيةر بؿ أف عليع اللصطلحات لقريبًا  انت باللغة العربيةر 
 أعلقد أف لصطلحاليـ العربية فب ال يلياءر لثاًل أع د لف اللصطلحات اللب 

 وعيا اللصري فر  لف لصطلحاليـ لثاًل   ليـ عف الييدر عيف ل لد اللاء  عف 
 األلراؾ فب ىذا أصاب ا لف الناحية اللاري ية  لعليـ . األ سعيف ل لد الحل وة

أ طأ ا لف الناحية العلليةر  ذلؾ أنيـ فب اللعريب البع ا اشلقاؽ ال للليفر 
فالييدر عيف لعناه ل لد اللاءر  األ سعيف لعناه ل لد الحل وة أ  الحالضر 

 Le) صؼ غاز األ سعيف بعبارة  (الف از يو) السبب فب ىذه اللسلية أف 

princlpe exygine)  ثـ غيره إلى 1777سنة (oxygine)  ر  الذي 1786سنة
دعاه إلى ىذه اللسلية باألصؿ الل اد  ال رب ف أ  ال بريت إذا احلر ت فب ىذا 

 صؼ  (االف ازيو)الغاز حصلت لنيا لحل الت حالوة أ  حالوية  لـ يعرؼ 
 ثـ غيره إلى  1777سنة  (Le princlpe exygine)غاز األ سعيف بعبارة 

(oxygine)  ر  الذي دعاه إلى ىذه اللسلية باألصؿ الل اد  ال رب ف 1786سنة
أ  ال بريت إذا احلر ت فب ىذا الغاز حصلت لنيا لحل الت حالوية أ  حالوية 

فب ذلؾ  ال  ت أف اللسلية غير صحيحة  أنو ليس عليع  (االف ازيو) لـ يعرؼ 
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 األلراؾ نظر ا إلى اللسلية  لا .  الح الض لحل ي على األ سعيف بالور رة 
بداء الثعلب ألف  (alopecia) لا لرعـ العرب  .   انت فلرعل ىا عف األصؿ 

(alopex)  فب الي نانية ى  الثعلب  ألف أبقراط  الذي ا لشؼ ىذا الداء ا لشفو
 فب  (foxglove) لف األزىار زىرة لسلى باإلنعليزية . أ ؿ لرة عند الثعالب

العربية  ؼ الثعلبر  ثـ نقلت اللسلية إلى زىرة ال شلباف للرعلة عف األللانية 
(fingerhut)   د ي  ف اللصطلح نفسو ي الؼ لعنى ال للة اللب يسّلى بيا ر  

( evolute) لف ذلؾ لثاًل اصطالحات عف اللنحنيات فب الرياوياتر أحدىلا 
ر فإذا ربطت حباًل على  لد  لفللو عليو ثـ أ ذت بطرفو (envolute) الثانب 

لد ر ح ؿ ال لد فالحبؿ ينحؿ على ش ؿ  ط ل لبب  أنت لزداد بعدًا عف ال لد 
ى  اللنلشر أ   (evolute)ر  ل ف لعنى (involute)فالحبؿ الللف ؼ ى  الػ

ر  ى  الللف ؼ لع أنو اللنش ر (involute)اللنش ر لع أنو الللف ؼر  لعنى 
. فاأل ؿ اللنحنب  الثانب للف ؼ اللنحنب على  الؼ ال ا ع

حالض  عف األ سيد حلض   ال ا عف            (acid)  اؿ األلراؾ عف الػ
(hydrochioric acid)  حالض  ل ر اللاءر  لـ يق ل ا حالض الييدر  ل ريؾ

حالض ال بريت  لـ يق ل ا حالض ال بريليؾ  (Sulphunic acid)  ال ا عف 
حالض ال بريلب  لـ يق ل ا حالض ال بريل ز لف  (Sulphurous acid) عف 

(Sulphurruse) ال ا عف . الفرنسية  (mercuricacid)  حالض الزئبؽ  لـ
يق ل ا حالض الزئبقيؾر  ىذا أس ؼ اصطالحر  لثلو فب الس ؼ حالض الب ليؾ 

 ل ر  (Sodium Chlorde)بداًل لف حالض الب ؿ   اؿ األلراؾ عف للح الطعاـ 
 لعؿ الغلط فب  للة .  الس ديـ   لـ يق ل ا  ل ريد الس ديـ  أ   ل ر ر الس ديـ  

الفرنسية  (Ure)اإلن ليزية   (ide) ل ريد فب ىذا اللر يب أف الللرعليف ظن ا أف 
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 الحقيقة أنيا للنسبة فقطر  النسبة فب العربية للـ باإلوافة . عزء لللـ لف ال للة
ىذه ليست إال للنسبة  (ic)فإف  (ic)َلَثًؿ  (ide) لثؿ .  ل ر الس دي ـ:  لا فب

: حالض ال بريت  لـ يق ؿ اللصري فر  لـ يق ل ا:  للـ باإلوافة فقطر فقال ا
. حالض الب ليؾ

 فوؿ األلراؾ فب ال يلياء لف عية اللعريب  فوليـ فب الطب  الرياويات 
 أذ ر على سبيؿ اللثاؿ أف النل ء فب لقدـ .  الفيزياء  غيرىا لف العل ـ

الغور ؼر لف الحلؽ اللعر ؼ عند الناس بع زة الحلؽ  اؿ األلراؾ عنو حر دة 
 ىب ال للة العربية الصحيحة   اؿ عنيا اللصري ف لفاحة آدـ  ىب لرعلة حرفية 

بالفرنسيةر  اسلعلؿ  (pomme d'Adam)باإلن ليزية أ   (Adam's apple)لػ
 لا  (intantancous equations)اللصري ف عبارة اللعادالت اآللية للرعلة 

فب العبارةر فيب أيوًا لرعلة  حرفيةر   اؿ  (instant)ذلؾ إال ل ع د  للة 
 لثؿ ىذه اللرعلة الحرفية عند .  األلراؾ عنيا اللعادالت اللقابلة  ى  الصحيح 

بلعاِلؿ اللفاوؿ ر   األلراؾ  (differential coefficient)اللصرييف لرعلة 
  اؿ اللصري ف فب ال يلياء عف . النسبة اللفاوليةر  ىب أصح:  ال ا 

(Valency)  اؿ األلراؾ عنيا النسبة االلحاديةر  ىب . بأنيا ل افؤر  ىذا غلط  
. أصحر ألف الل افؤ لعناه اللسا ير  ىذا ليس لسا ياً 

 أذ ر . فالذيف يلرعل ف  ليس ليـ لحسس باللغة يقع ف فب أغالط  طيرة 
فييـ فساد طبع فب اللغةر  لا أ ثر : بيذه اللناسبة   ؿ العاحظ عف أىؿ البصرة

 ال لنس أف لف أسباب فساد الطبع فب اللغة العربية ى  انقطاع . ىؤالء اآلف
العرب عف لراثيـ  ععزىـ عف االطالع على  لبيـ األصلية فب ل للؼ العلـ  
حلى يعرف ا لا  اف العرب يق ل ف عف ىذا أ  ذاؾر فإذا عاءىـ اصطالح لثؿ 
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(irrigated agriculture) ذا   ع ا على  للة . لرعل ه حرفيًا بالزراعة اللر ية  ا 
(disengagement) فؾ ارلباطر  ىب : بيف   ات طرفيف للحاربيف  ال ا عنيا

( contain)احل اء ألف  (engagement) لل للة - dis–لرعلة بسيطة لألداة 
ذا عاءت عبارة . (بالالـ)حصر أ  احل اؿ : لعناىا احل ىر  لـ يق ل ا  ا 

(Wisdom after the act)  ذا  ال ا الح لة بعد الحادث  ىب لرعلة س يفةر  ا 
عشية - eve ال ا عشية عيد الليالدر ألف  (Christmas Eve)ذ ر ا 

 (christmas)  عيد الليالدر  ىذا ع س اللعنى ألف(Eve)  لعناىا العشية
بداًل  (Children) لف لرعلاليـ   ليـ أطفاؿ فب لقابؿ . السابقة ليـ  عيد الليالد

. لف أ الد

ىذه ألثلة بسيطةر   صدت بيا أف ل  ف بسيطةر  ىب لدؿ على عيؿ باللغة 
األعنبية  على عيؿ باللغة العربية باإلوافة إلى وعؼ باللف ير   ثرة العالعات 

.   ثرة حللة الد ل راه لـ لحؿ حلى اآلف د ف ىذا االنحدار

 اسلح ا لب بيذه اللناسبة أف أذ ر أف  سـ الثقافة فب العالعة العربية أصدر 
 لبًا ل للفة فب لصطلحات العل ـ بقصد ل حيد ىذه اللصطلحات   د اطلعت 

على عدد لنيار  يؤسفنب أف أ  ؿ أنيا  صرت  ثيرًا عف الغايةر  أذ ر لف األلثلة 
بأنو بريؿ باسلو األعنبب  (beryi): ال ثيرة على ذلؾ أنيا  الت عف الحعر النفيس

( melassa)باإلن ليزية أ   (molas) لـ لعرؼ أنو الزبرعدر   الت عف الػ
 لنو   ليا عف نبات يسلى . بالفرنسية أنو ل السر  لـ لعرؼ أنو عسؿ الس ر

(acannthus) بأنو أفلش  لـ لعرؼ أنو ش ؾ العلاؿ الخ ...

 لا دلنا فب لعرض ال الـ على الد ة فب اللعريب  اللرعلةر فأنب أريد أف 
فب الرياويات  ىب اللسلعللة فب األردف  لعناىا أف  (ا لراف)أشير إلى  للة 
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ي  ف  (ع)أي أف شيئًا لثؿ . ل  ف  يلة شبء لا لل  فة على  يلة شبء آ ر
لبعًا  (ع)لغيرت  يلة  (س)ر فإذا لغيرت  يلة (س)لابعًا فب  يللو لشبء آ ر لثؿ 

فالعال ة ىذه بيف اللابع  (dependen variable)لابع أي  (ع)لذلؾر فالشبء 
لابع لشبء لا ( ع)أي أف شيئًا لا لثؿ  (function) الللب ع ى  اللب يقاؿ ليا 

( fundction)ر فالشيئاف للالزلافر  ىذا االللزاـ ى  اللقص د ب للة (س)لثؿ 
لقلرنيف أ  لعللعيف فب اللعادلةر   (ع)  (س) ليس اال لرافر أف  اف الشيئاف 

بدال ً   (لابع) ىنا  لط فب اللعنى بيف االللزاـ  اال لرافر  األلراؾر يسلعلل ف  للة 
لعناىا  لية لابعةر  لثؿ ذلؾ  (function) ى  الصحيح ألف  (function)لف 

ال لط بيف لعنى الِفِلز  الَلْعَدف  الَلْعِدفر فالفلز فب  لب الطبيعة اآلف ى  أحد 
 األلراؾ  ال ا الفلز ى  أحد  (metal)اللعادف  الحديد  الرصاص  الذىبر لثؿ 
.  ى  الصحيح  (ore)اللعادف لا داـ فب اللراب أ  األرض لثؿ 

 ل ف اللحدثيف اسلعلل ا الفلز ألحد اللعادف ثـ أ ذ ا يبحث ف عف  للة فب 
.  الة أ  لعدف  اـ أ  ِر از: فقال ا (ore)لقابؿ 

أي  (ِلْحرار) ثلة ل ليط آ ر فب أ زاف  ال للاتر   ق ليـ عف ليزاف الحرارة 
(thermometer)  فب لقابؿ                       ( لزا ة) عف لقياس الز ايا
(theodolite)  فب لقابؿ ( ِلْ لار) عف لقياس الل لر(zymometer) ر  عف

 ِلْلدار بلعنى                      (viscometer)فب لقابؿ  (ِلْلزاج)لقياس اللز عة 
(turbidimeter) ال لط فب ىذا  لو أنيـ أ ذ ا  زف لقياس .  لف ىذا أشياء أ رى 

فظن ا أنو لقياس ل ؿ لا يقاسر  ىذا ليس اللقص در  نس ا أف  زف لفعاؿ ى   زف 
اسـ اآللة لثؿ لفلاح َفِلْلدار ىب أداة الل رير  ليس لقياسيار   أف ل لار ى  أداة 

. الل لير  أف اللحرار ى  أداة الحرارة  ليس لقياس الحرارة
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 لدّي  للة أ رى فب علـ الل عات  الرادي   ىلا فب اإلن ليزية                    
(frequency)   (Oxcillatio  فيـ يق ل ف عف (frequency)   أنيا ذبذبة  ى

 على  ؿٍّ . أنيا ذبذبة  الشيئاف ل للفاف (oxcillation)غير صحيح ر  ثـ  ال ا عف 
. بذبذبة غلط لعدـ الد ة (frequency)فلرعلة 

 لعنى ذلؾ أف االصطالح فب اللغة العربية يلطلب   بؿ  وعو لعرفة 
أصلو لعرفة لح لة ثـ لعرفة اللغة العربية لعرفة لالة د يقة ليس فييا ل ليط 
 لعرفة لعانب ال للات على حقيقليار  ىذا ألر شاؽ لـ يلذلؿ حلى اآلفر  أنا 
ال أزاؿ أرى  لطًا  بيرًا لثاًل بيف األلد  اللدىر  ال لؼ  ال راءر  القفار  بيف 
رّض  روخ  نوخر  ىشـ  حطـر  بيف دؽ  سحؽر  طحف  ىرسر  بيف 
ر  الَغْلصلة  الحنعرة  الحنع رر  بيف السطؿ  الدل   السَّْعؿ  الحلقـ   البلعـ 
 الذن بر  رأيت فب  ال س لللصطلحات العللية أف اللؤلؼ ال يفرؽ بيف 

. الر اـ  اللرلر

 اسلغرب  ثيرًا حينلا أ رأ عف لؤللر لللعريب أ  لللرعلة ُيْعَقد لف لديري 
ل الب اللرعلة أ  ل الب اللعاعـر ثـ ي رج اللؤللر بل صيات أ ثرىا صحيحر  

ثـ ينقض اللؤللر  ال يلل ض عف شبء ألف لنفيذ الل صيات ال يقع على 
 اىؿ ىؤالء اللؤللريف  ىـ ا ؿ لعرفة باللغة لف غيرىـ لف ذ ي اال لصاصر  

 ن  ف فب النياية فب لحلنا ال أروًا  طعنا  ال ظيرًا أبقينار  ثـ يع د الحيس 
 ىؿ  ثير لنا يرعع إلى  لاب الليان ي فب اصطالحات الفن فر .  يحاس  ى ذا

 ىؿ يفيلو لف يراععو؟ 

 اف اللرحـ  أحلد سالح ال الدي رئيس ال لية العربية فب القدس يحدثنا 
أسالذة ال لية  لعللييا عف أف األلراؾ  اف ليـ فب العيش رلبلاف للوباط ر  
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ى  الذي : أحداىلا وابط ل لبلب  الثانية وابط شنللبر فالوابط الل لبلب
د ؿ ال لية الحربية  درس فن ف الحرب  العلـ  الرياوية  اللي اني ية  ل رج 

نلا للقط :  الوابط الشنللب.  بشيادة ى  الذي لـ يد ؿ لدرسة حربية  ا 
اللعل لات الحربية للقطًا لع اللعربة  الللارسة فارلقى فب العيش إلى رلبة 

وابطر في  صالح فب ل ا ؼ لحد دة   ال يعللد علييا  ثيرًا فب الفن ف 
  اف رحلو اهلل يطبؽ ىذا على اللعلليف فب إدارة اللعارؼ فب . الحربية

  د نطبؽ نحف ىذا .  ىذا لعلـ ل لبلب  ىذا لعلـ شنللب: فلسطيف  يق ؿ
اللقسيـ على اللشلغليف باللعريب  اللرعلة فلنيـ شنللب  ىـ ال ثرة  لنيـ 

 لا رأي ـ بالشاعر الشنللب؟   اف شاعر اآلف شنللبر  . الل لبلب  ىـ القلة
 ا للط الحابؿ بالنابؿ  واعت اللقاييس  اللعايير فب الشعر  األدب  اللغةر  

 *:حلى صح أف يقاؿ
 . لسابقت عرج الحلير فقلت لف عدـ الس ابؽ

رألم ثذ حمن راك اي 

 (عو  شرؼ فب اللعلع)

 
 

 

 
                                                 

*
   

: حثانة
فب النقاش الذي دار على أثر انلياء األسلاذ ال رلب لف إلقاء لحاورلور  عو إليو أحدىـ سؤااًل علا يعنيو بنفب 

االشلقاؽ عف اللغة العربيةر لع  أف اللعر ؼ عف اللغة العربية أنيا لشي رة ب ثرة اشلقا يار فأ وح اللحاور أنو 
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يعنب لعرفة لاريخ اللفظة العربية  لط راليار  ليس االشلقاؽ بلعناه اللعر ؼر فليس ثلة لف يسلطيع أف ين ر 
.  االشلقاؽ فب اللغة العربية


