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 ينالرزاق محيي الد  الدكتور َعبد

 في ذم ة الله
 

ابع واخع ارير هاا اخسا3041ربعااء اخااامع ر ار مار  ابر ر ا  مساء يوم األ
هاو اخمرواوم اخا ر ور ربا اخريا   ريياياا  فقا  اخم ماعز يماي ا  م3891مر  بر نيساار 

 مويي اخ ير،  غم ه اخله بروم ه ورضوانه.

، فااااي  لساااا  اخمر اااا  اخ ن ياااا   ورااااار اخم مااااع هاااا  اا اااااره رضااااو  اااار  فيااااه
 خلم مع اخعلمي في بغ ا  يومئ . م. ورار اخمرووم رئيساا 8/0/3899

 وفي ما يلي نب ة رر ويا ه، ورر أرماخه اخعلمي :

هو أبو يهير، اخ ر ور رب اخريا  بر اخ يخ أمار بر  اوا  بار اخ ايخ رلاي بار 
 .آل مويي اخ ير، اخعاملي، اخوارثي، اخبم اني –اخ يخ هاسم 

 قاااااه رلااااا     واخم، و رع اخلغااااا   واأل3834خااااا  فاااااي اخن ااااا  األ ااااار  سااااان  و 
 بيا ، و اا  باارغ ونباا ،  ايوابا األراا م، واا لاا  لخا  ولقا بااا، وي ااي من اا يا  با األ

 وخمع ن مه بير  عرائبا وأ بائبا.

خ  مصر، واخ و  برلي   ار اخعلوم لم بعث ه اخوروم  اخعراهي  3811وفي سن  
م، فعين ااااه ويارةز اخمعااااار  (اخ ربياااا غ خ اااا ريع اخلغاااا  3819ساااان   اخعليااااا و ااااار  ببااااا

 اخعربي  في  ار اخمعلمير االب  ائي  ببغ ا .

م وواي  با ة اخ بلوم مر  ار اخعلوم باخقاهرة، 3800خ  اخقاهرة سن  لثم سافر 
ويااااار اخ ووياااا  غ ساااان  ونااااال  ر اااا  اخما ساااا ر ماااار  امعاااا  اخقاااااهرة برساااااخ ه (أبااااو 

 في رلي  اخ ربي  ببغ ا . مسار اا  ا اا س م، ورير أ3809
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أ   (م نااااال  ر اااا  اخاااا ر وراه ماااار  امعاااا  اخقاااااهرة برساااااخ ه 3820وفااااي ساااان  
رمضاار سان   30برلي  اخ ربي  ب امع  بغا ا  بعا  ثاورة  اخمر ضيغ، وه  رزير رمي اا 

 خرئيع  امع  بغ ا . م، ثم رير نائباا 3821ها/3192

 م.3821مي اخعراهي سن  في اخم مع اخعل رام ا  وان ا  رضواا 

 خلوو ة. م رير وييراا 3820وفي سن  

ربااع خلم ماع اخعلماي اخعراهااي. وأريا  ان ااباه أ م ان اا  رئيساااا 3822وفاي سان  
 خه. ما ييال رئيساا و  ، ورات م  ابع 

 في م مع اخلغ  اخعربي  باخقاهرة. رام ا  م ان ا  رضواا 3822وفي سن  

  م  .في اخلغ  اخعربي  خم مع  م اا ير رضواا 3891وفي سن  

 وخل ر ور رب اخريا  مؤخ ات منبا: 

 م.3808أبو ويار اخ ووي   (رساخ  ما س يرغ طبع في اخقاهرة سن   -

 م.3829بغ ا   ،   اخمر ض  مر سير ه وآثاره (رساخ   ر وراهغأ -

 بغ ا . ،ووي   ( وقي  و رحغاخبصائر واخ اائر ألبي ويار اخ  -

 ، وهاو مار  افخي   ا ه اخ ايخعييي ( وقيا  و عليا غاخو يي في   سير اخقرآر اخ -
 م.3821رلي مويي اخ ير، اخن  ، 

 م.3822بغ ا   ،بي ويار اخ ووي   ( وقي غاخمقابسات أل -

 م.3893اخن    ،مل اآلملغاخواخي واخعاطل (  م  خملو  أ -

  يوار  عره. -

ع راا ة ر اا  منب ياا  فااي ضاارمااا  ااارد اخاا ر ور رباا اخريا  مويااي اخاا ير فااي و 
 ليم.اخ ع
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واخاااا ر ور رباااا اخريا  ماااار ربااااار أ باااااء اخعاااارا  و ااااعرائه اخمبااااريير، وهااااو ماااار 
اخمؤسسير خ معي  اخرابطا  األ بيا  فاي اخن ا ، و معيا  اخماؤخ ير واخر اا  اخعاراهيير 

 بي  وسياسي ،   ب  ه في ر ة مؤ مرات ثقافي  وأببغ ا . وه  مثل اخعرا  و رأع وفو 
 ر ي ة.رربي   ترما واضر في رليات و امعا

س مي .مواه ه اخعربي  اإلوس ر ر ة مرات خ
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 ولالموســم الثقافي ال   -2
 م1890أيار  03 –نيسان  1

 

أهام اخم مع موسمه اخثقافي األول ما بير اخيوم األول مر نيسار واخيوم األاير 
 مر أيار ه ا اخعام. وا  مل اخموسم رل  ن و ير وسبع مواضرات، رانت رما يلي:

 م:1890نيسان  2هـ . 1030 جمادى الثانية 23السبت  -1
ناا وة رنوانبااا: ب  رباا  م مااع اخلغاا  اخعربياا  األر نااي فااي  عرياا  اخ علاايم اخعلمااي 

 .اخ امعيب
 ي ارد فيبا: األس ا  رب اخرريم الي  ، رئيع اخم مع

 سو  اخ روارلواألس ا  
 واألس ا  همام يصي 

 م:1890نيسان  8هـ . 1030الثانية  جمادى 22السبت  -2
مواضاااارة خذسااااا ا  رب اخلاااااه رناااااور، رئاااايع رابطااااا  رلمااااااء اخمغااااار ، رنوانباااااا: 

 س مي بمساهم  اخمغر  في بناء اخوضارة اإلب
 م:1890نيسان  11هـ . 1030رجب  5ت السب -0

 وسار رّباع، رنوانبا:لمواضرة خذس ا  
 ب صني  اخعلوم رن  اخعر ب

 م:1890نيسان  20هـ . 1030رجب  12 السبت -0
 اضرة خذس ا  رب اخس م هارور، رنوانبا:مو
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 ب  رب ي مع اخ راث اخعربيب
 م:1890نيسان  03هـ . 1030رجب  18 السبت -5

 ن وة رنوانبا: اخلغ  اخعربي  في موارب  اخنبض  اخو يث ب
 س ارد فيبا: األس ا  ناصر اخ ير األي 

 واألس ا  رب اخرومر ب نا 
 واألس ا  مومو  لبراهيم

 :م1890أيار  2 -هـ 1030رجب  21السبت  -1
 مواضرة خذس ا  اخ يخ لبراهيم اخقطار، رنوانبا:

 بم  معنا واخوضارة اخمعاصرةب
 م:1890أيار  10 -هـ 1030شعبان  0 السبت -2

 مواضرة خذس ا  لبراهيم اخسامرائي، رنوانبا:
 باخمعا م اخعربي  اخق يم ب

 م:1890أيار  21 -هـ 1030شعبان  13السبت  -9
 اضرة خذس ا  أوم    ي  اخاطي ، رنوانبا:مو

 بوول اخمع م اخعربي اخو يثب
 :م1890أيار  29 -هـ 1030شعبان  12السبت  -8

 مواضرة خذس ا  وسر اخررمي، رنوانبا:
 باخمع م اخعربي واخ عري ب
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 ندوة الرموز العلمية وأشكال الحروف العربية
 

ثنااااير ع، صااااباح يااااوم االخمواضاااارات فااااي اخم ماااارقاااا ت فااااي هاراااا  اخناااا وات وا
، ن وة رلمي  برئاس  رئيع اخم ماع اخا ر ور ربا اخرريم الي ا ، طارح م13/3/3891

وااارو  اخعربيااا ب، وا صااا  ماااا فيباااا اخم ماااع موضاااوغ: باخرماااوي اخعلميااا  وأ ااارال اخ
خيااه خ ناا  اخرمااوي اخعلمياا  فااي اخم مااع ماار اه راوااات بعاا  ا  مارااات رثياارة  وصاالت ل

أربااع سااارات،  اارح فيبااا رضااو اخل ناا  اخاا ر ور لبااراهيم رقاا  با. واساا غرهت اخناا وة 
، ثاام هاا م ررياا  اال  ماااغ، اخاا ر ور رب اخم ياا  وافياااا  م صاا ا  باا رار اخموضااوغ  اارواا 

م فاااي موضاااوغ ر ابااا  اخرماااوي نصاااير، اخاطبااااء اخااارايبير فاااي رااار  و باااات ن اااره
 بفور  رربي ؛ وه   عاه  في اخر م اخسا ة اخ اخي  أسماؤهم: ،اخعلمي 

 ي  موم  رمرو اخ ابر / مر م يري  اخمناهج في ويارة اخ ربي  واخ عليم.اخس .3

 براهيم مسلم/ مر اخم يري  رينبا.لواخسي   .2

 واخسي  رمرار أبو و ل / مر اخ معي  اخعلمي  اخملري . .1

 واخسي  رب اخملد ررفات/ مر اخ معي  ر خد. .0

 .ييعواخ ر ور  افر اخصوا / اخم ير اخعام خمن م  اخمواص ات واخمقا .2

 واخسي  رب اخريا  ب رار/ مر رلي  اخعلوم في اخ امع  األر ني . .2

 واخسي  لبراهيم فائ  اخاطي / رئيع رابط  اخ يييائيير األر نيير. .9

 واخ ر ور ريس   اهير/ مر هسم اخ ييياء في اخ امع  األر ني . .9
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 واخمبن ع اخسي  رلي اخمر/ مر م يري  اخطاه  في ويارة اخصنار  واخ  ارة. .8

 خسي  سمير هبطي.وا .34

 واخسي  رب اخله يبان . .33

 يضاح، راخلوح، و باي اخعر .س عار بع  اخاطباء ببع  وسائل اإلوه  ا

خ  االنعقا ، و ار فيبا نقاا  طويال واول بع  اس راو  هصيرة، را ت اخن وة لو 
 اخموضوغ رينه، ا  رد فيه هسم مر اخوضور.

 و  فخ  خ ن  اخرموي في اخم مع مر اخسا ة:

 ور أوم  سعي ار/ رئيساا اخ ر 

 واخ ر ور لبراهيم ب رار

 واخسي ة من  مبيار

 واخ ر ور را ل  رار

 واخ ر ور همام يصي 

خ  اخمضّي فاي رملباا، بعا  أر واّل اخا ر ور لخل ن  اخرموي  ورانت اخن وة  افعاا 
خاا  أر لموماا  وماا ار مواال اخاا ر ور رااا ل  اارار فيبااا. ومااا  اايال  ااواخي ا  مارا بااا 

 خ  اخ بات اخمعني  في اخعاخم اخعربي.مع لوغ رامل يق مه اخم  ار  بم ر 

 وفي ما يلي  قرير اخل ن  اخ   رر  ونوه  في اال  ماغ مناه   واسع :
 .  القواعد الساسية:1

 ر  عرياااا  اخعلااااوم باااااخمعن  اخواسااااع، وهااااو االن  ااااار واخعماااا  واخ يموماااا ، ل
ارال رائم األساساي  خل  ، وهاو أوا  اخا و نمويااا  ورلميااا  ضارورة و ميا  هوميااا 

 ن ا  األصيل واإلب اغ.مع اخعصر، واال  اه نوو اإل
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  ،لر  عرياا  اخعلااوم رملياا  م راملاا   نطلاا  ماار وواا ة اخعلااوم  ا بااا و راملبااا
وهي اخسبيل خال  رقلي  رلمي  م  انس  وم رامل  خ ى ما ل  اخقطارات 

بع  اخعلوم خ   عري  ماري ، ومر يير اخمقبول أر نعم  لواخ رائح اال  
خاا   عرياا  مساا وى معااير ون اارد اخمساا ويات لأو أر نعماا   ،ون اارد بعضاابا

 األارى.

 ل اخعقااو  اخقليلاا  اخماضااي  ا اهااات اخعربياا  اخ ااي خوقاات باخ عرياا  ااا لر اإل
 خ : عو  ل

 ر م  طوير منب ي  صويو . -أ

 مرانيات اخوقيقي  خلغ  اخعربي .ر م اس يعا  اإل - 

خمر وباا  باخلغاا  األ نبياا ، سااواء أراناات االنببااار واالطمئنااار خلمااا ة ا - 
 نرلييي  أم فرنسي  أم سواها.ل

 . التسلسل:2

  ماااا مااافاو ة لر اخرماااوي اخعلميااا  هاااي فاااي  وهرهاااا لماااا وااارو  م ااا ق ، وا 
مبا رة مر خغ  ما، أو هي أ رال ها  ا  قات رليباا األوسااط اخعلميا  فاي 

 اخعاخم.

 اخعلمي  ي طل   وباخ اخي فإر وضع ن ام معر  م رامل وم ناس  خلرموي
 اااوافر اخوااارو  اخعربيااا  اخ اااي   اااي بااااخغر ، مااار  بااا ، وي طلااا   بناااي 
األ رال اخم    رليبا مار  با  أاارى، ماع  وويرهاا ل ا اه ضا  اخواال، 

 خ  ناس  مع انسيابي  اخاط اخعربي، سواء مر ويث اخ رل أم اخنط .
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  يار لر اخ رص  اآلر م او  خوضع ن ام رربي م رامل خلرموي، يب أ باا
أ اارال اخواارو  اخعربياا  اخم ئماا ، وين بااي ب صااني  رمااوي ااصاا  براال 

 رلم.

(مااع  ور اخعلاامز خاا يبا  اا ري اا م  راار م اواا  خلم  معااات اخ ااي   ط ااوهاا ه اخ رصاا  خاا
أهمي   خدغ، أو  لد اخ ي فا فها اخ طور اخعلمي  ور أر يرور خ يبا منبج م رامال 

يريقيااا  واخ  ينيااا  مااار اخوااارو  اإللخااا  اسااا عارة ماااييج خلرماااوي اخعلميااا ، فاضاااطرت 
 ب رل ر وائي. وييرها، وأوياناا 

  خبااا ا فاااإر اخبواااث فاااي  اااوفير أ ااارال مناساااب  خلوااارو  اخعربيااا  ي ااا  أر
يساااب  م ااااريع وضاااع أن مااا  اخرماااوي اخراملااا  خلعلاااوم، بوياااث ل ا أهااارت 
األ اااارال اخ  ياااا ة أو اخمطااااورة خلواااارو  اخعربياااا ،  صاااابح مساااافخ  وضااااع 

 رملي .أن م  اخرموي سبل  و 
 .  أشكال الحروف:0

لر اخوا ا  اخعلميا    طلا  اسا عمال أرثار ماار  ارل واوا  خلوار  اخواوا . وهاا  
ي طل  األمر ث ث  أ ارال أو أربعا  أو امسا ، خا ا فاإر اخمانبج اخصاويح هاو اخا   
ي يح اخ رص  خ طوير أ  ر   مر أ رال اخورو  خ  ي باو يا اات اخمسا قبل،  ور 

 ن ر و غيير ما  م اال  ا  رليه.أر ي طل   خد لرا ة اخ

وخ ا فإر اخن ام اخمق م في ه ا اخ قريار هاو ن اام م  اوح، ي ايح  طاوير أ  را   
 مر م مورات اخورو .

خا  اسا عمال لباخريم مر أر اخ ارع خلور  اخعربي ربما يق ي  هنه ألول وهلا  
ساااي، أ ااارال وااارو  م ااا ق  مااار اخاطاااوط اخعربيااا  (اخراااوفي، اخثلاااث، اخااا يواني اخ ار 

خاخغ، فاإر بنياار ها ه اخاطاوط  ميعباا، ربماا باسا ثناء اخراوفي، هاو لاخرهع ، اخنسخ، 
بنيااااار يارفااااي، واخ اااارو  فاااارو  يارفياااا ، وباخ اااااخي فااااإر االر مااااا  رليبااااا ب  ااااريل 
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، وااصااا  خل طبيقاااات اخعمليااا  اخيوميااا  واخر ابااا  م موراااات أ ااارال خااار يراااور م ااا ياا 
 يبا رمليات اخيارف  اخ قلي ي .االنسيابي  االر يا ي  اخ ي ال  مارع ف

خا  أيا   اخل نا ، بماا فيباا اس  ر   مار اخمق رواات اخ اي وصالت لوخق   مت  ر 
 االه راح اخ    ق م به اخمبن ع رلي اخمر، مر م يري  اخطاه .

 لال أر اخ لس   اخ ي يقوم رليبا اخم روغ اخواخي   لاص ببساط  بما يلي:

اول، واخاا   هااو مااييج ماار اخنسااخ واخرهعاا  بلر اخواار  اخعربااي االر يااا   اخم اا 
واخ ارساااي، يمرااار اسااا عماخه ب ااارله اخمااافخو ، رااار طريااا  لضاااافات مناساااب  خ راااوير 
م موراات ماار األ اارال ال  ااار  اخواار  رار  اارله اخماافخو ، وال   ااعر اخقااار  أو 

 اخرا   بفنه ي عامل مع ور    ي ب.

 .  المشروع:0

  يا ة.ي رور اخم روغ مر ست م مورات هابل  خلي 

 ر رل لضااف  ر اخورو  اخثماني  واخع رير ويث ل  رور رل م مور  م
  سر  رل  ور   سر  رل   ميع اخورو .

  خاااا   اصاااايص لرناااا ما يقاااار اخم ااااروغ اخرمااااي  اخم راماااال سااااو  يصااااار
اخم مورااااات فااااي االساااا عمال بويااااث ي اااار  اخ رميااااي وساااا  منب ياااا  

 ضو ، واخم مورات اخمق م  اآلر هي:وا

  االر يا ي . اخورو  اخمن صل 

  اخورو  اخمس قل. 

 اخورو  اخمميية. 

 اخورو  اخمس ن ة. 
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  اخورو  اخم يل. 

  اخورو  اخم وف. 

  اخورو  اخبن سي. 
 . الحروف المنفصلة االعتيادية:1

 غ.3وهي اخورو  اخمس عمل  رورو  من صل  وبرامل  نقيطبا/ خوو  رهم (

 . الحروف المستقلة:2

خواار  وهاا  ورراا  االساا ق ل فااي نباياا  ا خيبااال وهااي واارو  اخب اياا  مضااافاا 
(خوواا   .هااراره م ااروغ  عرياا  اخرمااويلهاار اخم مااع هاا ا اخمباا أ رناا  سااب  أر أ

 غ.2رهم 
 زة:. الحروف الممي  0

وهاااي اخوااارو  االر يا يااا  اخمن صااال ، وهااا  أزضاااي ت لخيباااا وررااا  اخ ميياااي رلااا  
راام   رل (أغ. وه  سب  أر ن رت  راس  رر ه ه اخوررات في م ل  اخم مع

 غ.1. (خوو  رهم 3899

 . الحروف المستنِدة:0

 غ.0وهي اخورو  اخممي ية وه  أضي ت لخيبا هار ة اس نا . (خوو  رهم 
 الحروف المذي لة:

 غ.2وهي ورو  اخب اي  وه  أضي  لخيبا  يل معقو . اخلوو  رهم (
َفة:1  . الحروف المَجو 
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ااط ياووي بفنباا م وفا   وهي اخورو  االر يا ي  اخمن صال  وها  أضاي  لخيباا
 .أو  يئياا  رلياا 

 شكال:. اإلشارات وال2

 ااارات واأل اارال رمااا هااي أو  عاا ل خ ناساا  انساايا  اخاااط اخعربااي أو  ؤااا  اإل
 أسلو  اخر اب  اخعربي .

 . مشاريع الرموز:2

هرار اخ وصيات اخوار ة في ه ه اخ راس ، يمرر   اريل فريا  رمال وخ اار لرن  
اخعمااال وضاااع اخمنب يااا  األساساااي  خن اااام اخ رمياااي،  م اصصااا . وي اااوخ  فريااا 

وس  اخم مورات، في وير   وخ  اخل ار اخم اصص   طبي  ه ه اخمنب ي ، 
 رل خ ن  في وقل اا صاصبا.

 . تحفظات:9

ار ر  اخ ر ور را ل  رار رل  موضوغ  عري  رموي اخريمياء، وها م ما ررة 
 راس  رملو ، وا ص  طل  أر  س ل في أرمال اخل ن ، وهي مرفق  بب ه اخ

 ما في اخملو :

 . رموي اخريمياء باخورو  اخ  يني  راخمي 

 عيخنا مر اخعاخم.اخ عري  فيبا ي 

 . لبقاؤها يسار  اخطاخ 

 وه  ار فت اخل ن  أر  ر  رل  مقوخ  اخ ر ور  رار بما يلي:

  لر اخريميااااء ال  ا لااا  رااار اخ يييااااء أو اخرياضااايات، بااال هاااي م  االااا  ماااع
يعباااا، وباخ ااااخي فاااإر  عريااا  اخعلااوم األاااارى و ااارد رماااوي اخريميااااء اخعلااوم  م
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أ نبي  خيع خه مبرر منطقي، ويؤ   لخ  بلبل ، وريل باخريمياء اخعربي ب رر 
 اخعلوم األارى.

  لهماال اخمرا اع واخمصاا ر األ نبيا  و علام اخلغاات  لر اخ عري  ال يعني هطعاا
 اخعلمي  اخمعروف .

  اخ عري   وصلبا لخ  االس واخ .خيع هناد صعوب  في رمليات 

  باخصاايغ  األ نبيا ، وا  اهبااا  لر لبقااء اخرماوي يعنااي وضاع اخمعااا الت أيضااا
النسااايا  اخ  ريااار  ي ااار  رراااع ا  ااااه اخعربيااا ، وساااو  يراااور  خاااد مااخ ااااا 

خمعااااا الت اخرياضاااايات واخعلااااوم  ثناااااء اخ راساااا  واخقااااراءة مااخ اااااا أاخعربااااي فااااي 
 ارى.األ

 خيه.لاخ وصيات اخسابق  مع لثبات اخ و   اخم ار  وه  وافقت اخل ن  رل 



 219 
 



 218 

 
 



 204 

 



 203 
 



 202 



 201 
 



 200   



 202 

 ملواا   -

 هضي  اخرموي اخريميائي  وما ي صل ببا مر رموي أارى

 

أثيرت هضي  اخرموي اخ اخ  رل  اخعناصر اخريميائي  وما ي صل ببا. وه  يزن رز 
 يا  ناافع اخم فلخ  ه ا األمر مر و ب ير ما ل  اير: لوا اهما  رائعيا   ن ار رلا  اخم

  هااي م اار ات اخ ااطاا  اخرمااي  خلعلماااء فااي فااروغ راار اساا ا ام اخرمااوي اخ وخياا ، ل
اخعلااوم اخطبيعياا  واخويا ياا ، أ  فااي راال مااا يبوااث فااي اخمااا ة، مثلبااا فااي  خااد مثاال 

اخن ر األارى فبي   ااري ، خرنبا اياخيا   هام اخ ي هي خغ  اخوسا . أما و ب األر 
ا راار  ثناء فيااه، و قنااع باااخعي  فااي هوهعاا  مبطناا  باخرضاا ن اار خل عرياا  اخاا   ال اساا

خذااا  واخعطاااء مااع اخعاااخم اار بااا. وماار هنااا اإلصاارار رلاا   اخاان ع، وال  عياار باااالا 
 رموي باخعربي .

فما اخ   يؤي  و ب  اخن ر األوخ ؟؟ نن ر ووخنا فنارى أر األمام اخ اي ام طات 
فاااي ميااا ار اخعلااام صاااوخ  ررااا  اخوضاااارة اخعلميااا  فاااي اخقااارر اخع ااارير، وأصااابح خباااا 

و وخاا ، هاا  رباارت راار اخعلااوم بلغا بااا اخقومياا ، وخرنبااا اساا ا مت اخرمااوي اخعاخمياا ، 
و خد رل  ما بير خغا با مر اا  فات في اخ  ور وفي اخممارساات. فبا ا ماا ن ا ه 
في اخلغ  اخروسي ، مع ما ه  يو ج به مر صل  سطوي  باير أ ارال ورفباا واخ ارل 

فااي   ر اا  با  اااه ماار اخيسااار لخاا  اخيمااير. وهاا ا مااا ن اا ه أيضاااا  اخ  ينااي، وفااي أنبااا
وهيل مار  ،خ  أس للاخياباني  واخصيني ، وهما خغ ار  صويري ار، و ر بار مر أرل  

ر اخبع  يواول ر اب با مر اخيسار لخ  اخيمير، واخعب ة رل  خ  اخيسار، وا  لاخيمير 
ساارائيل، ومعاهاا ها اخعلمياا  لت مااا ن اا ه رلاا  ر ب نااا فااي  امعااا اخاارواة، وهاا ا أيضاااا 

وهي  ر   مر اخيمير  ،واخبوثي  اخم ق م . وخلغ  اخعبري  بع  اخقراب  باخلغ  اخعربي 
خلمواف ا  رلا  خغا  رمييا   رامااا  مثلا  ألباّير ا  اهااا . سقت ه ه األلخ  اخيسار أيضاا 
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مياات موو ة خلعلم، ساواء أراار فاي رماوي اخعناصار اخريميائيا  أو رماوي األ اياء واخر
في فروغ مبما  مثال بنااء اخا رة، واخمطيافيا ، واخا يناميرا اخوراريا  وورراات اخ  ارال، 
وبناء اخنواة، وما ي صل ب خد مر بووث في اخطاه  وييرها. وخرر ه ه األمثل  رل  
 يوغ و با  اخن ار األوخا   با م مار أساسابا  لاد اخو ا  اخ اي   ا رغ باخا اي  رلا  

 يمير. –يسار ومر يسار  –راءة واخر اب  مر يمير اخقارئير مر  غيير ا  اه اخق

ات باخبواث رماا يؤيا  و با  اخن ار اخثانيا ، وهاي رلا  أ  واال   وخست معنياا 
 اخقول. و   واهي  ال  غطي ضع با فا ات

وخما ار سبت صا   االن  اار  ،خ خد مر رأيي أر  ؤا  اخرموي اخ وخي  خلعناصر
أسوة باألمم األارى، فما ر ه. وخنا في  خد مما ي صل ببا، راألمثل  اخ ي ر   با أ

ر رااار خلعلاام أر يوصاا  بواا ، ماار أواا   يقااول ب بعياا  اخااروع واخيابااانيير اخعلمياا ، وا 
، فاا   بعياا  فيااه، لال لر  اا االت معااه أمااور خيساات منااه في اا  أر يوصاا  باخعاخمياا 

ع باأل نبي ، ر نعّير به  امع نا اخ ي    ما ا ا ناه مث ا  رثيراا  باباا في  يء. وأل رر 
وهو أر اخعبري ،  لد اخلغ  اخمي  ،  س ا م خغ  خلعلم، وهص نا مر  خد أر نقاول لر 

ااا   مااار  خاااد اإل، وال  اااد فاااي  خاااد، فبااال رلميااااا  سااارائيليير لبااا اراا خإل بااا اغ أاااا هم و 
 باخرموي اخ وخي ؟ وه  اس   نا مر   رب بم؟

فاا وا باه. أماا لر رأوا ه ا رأيي أبسطه ألرضااء اخل نا  اخمو ارمير، وآمال أر ي
اب  اغ رموي   ي ة، ف   اري خلعر  واخ ب  في اخبوث، وما رليبم لال اخ نقي  في 
بع  اخر   اخقريب  منا خبعث اخرموي اخمب ورة اخ ي واول اخبع  اس ا امبا خ  ارة 

 ما.

وفااي هاا ه اخواخاا  أو  أر  رفاا  اخماا ررة بمااا ياا م اخ وصاال لخيااه ماار  وصااي  بباا ا 
 ال ير  ي فقط ب س يل  و  ي ومااخ  ي خه. اخ فر، وأر
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 اخ ر ور را ل  رار
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 المؤتمر الس نوي لمجَمع اللغة العربي ة في القاهرة
  ارد اخم مع في اخمؤ مرات واخن وات اخ اخي :

اخماااؤ مر اخسااانو  خم ماااع اخلغااا  اخعربيااا  فاااي اخقااااهرة، فاااي  ور اااه اخ اسااااع   -3
 همارع. وها  مثال اخم ماع فياه رئيسا /ارآ  9خ  ل باط/ فبراير  23واألربعير، مر 

األساا ا  اخاا ر ور رباا اخرريم الي اا ، و ااارد فيااه ماار أرضاااء اخم مااع األساا ا  اخ اايخ 
في م مع اخقاهرة. وخام يا مرر األسا ا  اخا ر ور  رام ا  لبراهيم اخقطار بص  ه رضواا 

 ناصر اخ ير األس  مر اخم ارر  فيه ألسبا  صوي .

 لساااا ، ناااااه  فيبااااا مصااااطلوات فااااي رلااااوم  وهاااا  رقاااا  اخمااااؤ مر لواااا ى ر اااارة
األويااااااااء، واخيرارااااااا ، واخ يييااااااااء، واخبيااااااا روخو يا، وأخ اااااااا  اخوضاااااااارة، وااله صاااااااا ، 

مااار اخمع ااام  واخريميااااء، واخصاااي خ ، واخ ناااور، واخااان ط، واخ لسااا  ، رماااا نااااه  نمو  ااااا 
خ  مواضارة أخقاهاا رضاو اخم ماع األاخرب سا ا  ير، واس مع لخ  ر   مر اخبووث، وا 

 رب اخغني وسر بعنوار: بمعاخم وم مح مر خغ  اخصواف ب. موم 

، و اارى فيبااا لهاارار 9/1/3891ورقاا ت اخ لساا  اخا امياا  صااباح يااوم االثنااير 
اخ وصاايات واخقاارارات اخ ااي ا ااا ها اخم مااع، وأخقاا  اخاارئيع اخاا ر ور لبااراهيم ماا رور 

 رلم  اخا ام.

اغ خم لاااع ا واااا  وبعااا  اخماااؤ مر  راااا اخااا ر ور لباااراهيم مااا رور لخااا  رقااا  ا  مااا
 اخم امع، بوث فيبا:

 ن اط اال وا . .3

 اخميياني . .2

 ما يس   . .1
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و ااااارد رئاااايع اخم مااااع األر نااااي اخاااا ر ور رباااا اخرريم الي اااا ، واألساااا ا  اخ اااايخ 
 ر ني.في ه ه اخ لس ، ممثلير خلم مع األلبراهيم اخقطار 

 وفي ما يلي  وصيات مؤ مر م مع اخقاهرة:

 توصَيات المؤتمر وقراراته
اخمااااؤ مر باااافر  فااااا  ويارات اخ ربياااا  واخ علاااايم، فااااي اخااااوطر اخعربااااي، يوصااااي  -3

بقرارات اخم مع في  يسير  عليم اخنوو اخ عليمي، فيما  ع ه خط ببا مر ر   
 في هوار  اخلغ  اخعربي .

يوصاااي اخماااؤ مر ويارات اخ ربياااا  واخ علااايم، فااااي اخاااوطر اخعربااااي بااااخعو ة لخاااا   -2
مطاخعاا  فااي  علاايم اخلغاا  اخعربياا ، مااع  قاخياا ها اخق يماا  ماار اخعناياا  باا روع اخ

  ق يم ما ارات مر اخنصوص اخق يم  اخم ئم .

اخمعاه  واخ امعات في اخعاخم اخعربي بفر  عن   وصي ه   اخمؤ مر خ فري  و يع -1
باسااا ا ام اخلغااا  اخعربيااا  فاااي اخ ااا ريع فاااي ماااا ة اخلغااا  اخعربيااا ، وييرهاااا مااار 

ربيااا  فاااي بماااؤ مر اخلغااا  اخعاخماااوا . ويروااا  اخماااؤ مر بماااا  ااام فاااي هااا ا اخ ااافر 
 سرن ري  في اخعام اخماضي.اخ امعات اخ   انعق  باإل

يااا رو اخماااؤ مر لخااا  أر  عنااا  اخ امعاااات واخبيئاااات اخعلميااا  ب غ يااا  اخمر بااا   -0
نساني ، وب ر م  أمباات  يث  في فروغ اخعلوم واخمعار  اإلاخعربي  بمؤخ ات و

 اخر   اخغربي  في     اخعلوم لخ  اخلغ  اخعربي .

يوصااي اخمااؤ مر باافر  عااو  اخصااو  اخعربياا  لخاا   قلياا ها اخقاا يم ماار  رلياا   -2
خاا  صااو  مااا هاا م خلن اار اصصااير فااي اخلغاا  اخعربياا  يطمئنااور لماارا عير م 

 مر مقاالت وموا  صو ي .
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يؤر  اخمؤ مر  وصي ه وسائل اإلر م بضرورة االخ يام بقوارا  اخلغا  اخعربيا ،  -2
ر ا  سليماا  ونط  اخرلمات نطقاا   .وصو ياا  خغوياا  مر يضطلع ب خد لر ا اا ، وا 

اريااااا  نوااااو وضاااااع الف ااااات اخمواااااال اخ   ي واااا  اخماااااؤ مر أر هناااااد ا  اهااااااا  -9
بفخ ا  أ نبي ، واخقانور يق ضي بضرورة اخنص  واألمارر واخمؤسسات اخو يث 

 خيه.لاخعربي، ويبيح لضاف  نص أ نبي 

را ا  اخماؤهلير خاه، يررر اخمؤ مر  وصاي ه باخعنايا  بإويااء اخ اراث اخعرباي، وا   -9
 وياء.وبسط م اه رل  أر  نال اخعلوم اإلس مي  وقبا مر ه ا اإل

خا  ويارات اخ ربيا  واخ علايم واخثقافا  واإلرا م  بل   وصيات اخمؤ مر وهرارا اه ل -8
 واخم امع واخ امعات في اخوطر اخعربي.

        

 حَصاءالمؤتمَر الدولي الثامن لإل

واخوسااااابات اخعلمياااا   اخاااا وخي اخثااااامر خإلوصاااااء مااااع فااااي اخمااااؤ مر و ااااارد اخم
واخبووث اال  ماري  واخسراني ، اخ   رق  في  امع  رير  مع، فاي اخقااهرة، مار 

واخاا ر ور  لبااراهيم. وهاا  مثاال اخم مااع فيااه اخاا ر ور مومااو  3891آ ار  13لخاا   22
 لبراهيم ب رار.

  :بوث اخم مع في

 .وصائي  خلورو  اخعربي اخ راسات اخعلمي  واإل .3

خر روني ، ووضع ن ام مووا    اخعربي  في األ بية اخواسب  اإلاس ا ام اخورو  .2
 خبا.

 اخع ه  بير اخورو  واخوررات في اخلغ  اخعربي . .1
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  راس  أخ ا  اخقرآر اخرريم باس ا ام اخرمبيو ر. .0

 :وضم اخمؤ مر اخ ع  اخ اخي 

 وصاء. عب  اإل .3

  عب  اخوسابات اخعلمي . .2

  عب  اخبووث اال  ماري . .1

 وصاء اخيراري. عب  اإل .0

  عب  اخبووث اخسراني . .2

ن اء مرري في  امع  اخمعني  باخلغ  اخعربي  ب وصي  إلوار ت  عب  اخمؤ مر 
 رير  مع خبووث اخ راسات اخعلمي  خلغ  اخعربي .
        

 مشاركة المجمع في معارض الكتب
ا ه اخعلمياا   ااارد اخم مااع فااي اخمعااار  اخث ثاا  اخ اخياا  خلر اا ، بعاار  من ااور 

 اخم ر م  وييرها:

 3891نيسار  9 – 3 . معر   امع  اخيرمود3

 3891 نيسار 14 – 23 . معر  صنعاء اخيمر2

 3891أيار  38 – 30 . معر  اخ امع  األر ني 1
        

 الشاعر َبدوي الجَبل
 كرم زعيترفي ذكريات الستاذ أ
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وساام اخثقاااافي خرليااا  اآل ا  ضااامر اخمو ، 3891/آ ار/ 21مساااء ياااوم األربعاااء 
فااي اخ امعاا  األر نياا ، أخقاا  اخيمياال األساا ا  أراارم يري اار، رضااو اخ اار  فااي م مااع 

 اخلغ  اخعربي  األر ني مواضرة بعنوار:

ب رريااااا ي مااااع  ااااارر اخعربياااا  باااا و  اخ باااالب، اساااا غرهت نوااااو سااااار  ونصاااا  
اخربيااار سااا ا  يري ااار صااا يقه لخيباااا  مباااور ي يااار. وهااا م فيباااا األاخساااار ، واسااا مع 

ماار  رريا ااه معااه، وهااي  رريااات  بااا   اخراواال، ونمااا   ماار  ااعره اخااوطني، ورثيااراا 
 وطني وأ بي طال أرثر مر أربعير سن .

باراهيم، رميا  رليا  اآل ا  ورضاو لوه  ه م اخمواضر األس ا  اخ ر ور موماو  
 اخم مع.

        

 أبو يمن َخليل الدكتور
ر نيا ، ورلام اخويااة، فاي رراي اخ راساات األأبو يمر، أسا ا  مفرغ اخ ر ور اليل 

  امع  اخيرمود، مر لر ا  اخمعا م اخث ث  اخ اخي :

 ص و . 3244نرلييي غ في مع م اخو رات (باخعربي  واإل .3

 .نرلييي غء اخعلمي  خلو رات (باخعربي  واإلاخ خيل، هاموع األسما .2

 ص و  ميين  باخرسوم. 944رلم اخو رات، ويقع في  .1

األر نااي.  ل راار لن اااء م واا  اخ اااريخ اخطبيعاايو يماار هااو اخمسااؤو واخاا ر ور أباا
 وخه اه مام ااص باخو رات.

        

 من َمنشورات المجمع
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 :اخر   اخ اخي  ص رت في من ورات اخم مع أايراا 

لراااا ا  األساااا ا  مومااااو  رلااااي  –براهيمااااي فااااي اخالياااال ماطوطااااات اخواااارم اإل .3
 رطاخله.

ور وفارانع  يوخياد، و ر ما  اخا ر ور  يا   فخي  نيل  ي ي سا –اخ بر اخم ر   .2
 وسير.

وبنبماايمر، و ر ما  اخا ر ور رمسايع  فخي  س ي ر ا –خل روير اخ نيني  مق م  .1
 خط ي.

رنااااا ث، و ر مااااا  ا - ااااافخي  مااااااير –مق مااااا  خلبصاااااريات اخر سااااايري  واخو يثااااا   .0
 اخ ر ور رمر اخ يخ.

  اخسااي  راا ال - غ3892 -3899ر ااا  م لاا  م مااع اخلغاا  اخعربياا  األر نااي ( .2
 .رمر مومو  وما ن 

 و طل  من ورات اخم مع رلبا مر اخم مع مبا رة.
        

 زيارات مدرسية للمجمع

 ييارة طاخبات م رس  اخرب  اخثانوي 

هاماات طاخبااات اخصاا  اخثاااني اخثااانو  فااي  28/1/3891صااباح يااوم اخث ثاااء 
لمااات اخم رساا  هاار: م رسا  بنااات اخرباا  اخثانوياا  بييااارة اخم مااع، برفقا  ثاا ث ماار مع

 هن  ضمور، معلم  اخلغ  اخعربي ، وف وي  مبسلط، و مام اخم اخي.

راار اخم مااع وأرماخااه مناا   وافياااا  وهاا  اساا قبلبر األمااير اخعااام، وهاا م خباار  اارواا 
 ن ف ه، ثم طا  ببر في ما ل  أهسام اخم مع.
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 ييارة طاخبات رلي  م  مع اخررد. -2

األمااااير اخعااااام خلم مااااع فااااي هاراااا   اساااا قبل 39/0/3891صااااباح يااااوم االثنااااير 
اخناا وات واخمواضاارات  سااعير طاخباا  ماار طاخبااات اخساان ير األوخاا  واخثانياا  فااي رلياا  

باااراهيم أباااو لم  ماااع اخرااارد، برئاسااا  رئااايع  اااعب  اخلغااا  اخعربيااا  فاااي اخرليااا  األسااا ا  
رر ن فة اخم مع وأرماخه وم ااريعه،  وافياا  ه ير ، وه م األمير اخعام خليائرير  رواا 

 ثم طا  ببر في أهسام اخم مع اخما ل  . ،ور  رل  أسئل بر

 ارب  –ييارة طاخبات رلي  اخراي  

طاخبااااات  23/0/3891صااااباح يااااوم اخاماااايع  اساااا قبل األمااااير اخعااااام خلم مااااع
 اصااص اخلغاا  اخعربياا  واخ ربياا  االب  ائياا  فااي رلياا  اخااراي  فااي ارباا ، اخرايبااات فااي 

 ومن ورا ه. االط غ رل  أرمال اخم مع، وم اريعه،

 اااارا  األساااا ا  صاااابوي أبااااو اخبي اااااء، واخمعلماااا  اخسااااي ة هاااا ى ورااااار اخ ااااو  بإ
 ماا م .

طاخباااات  22/0/3891واسااا قبل األماااير اخعاااام رااا خد صاااباح ياااوم اخث ثااااء  -0
اخصاا  اخثاااني اخثااانو  اخعلمااي فااي م رساا  بنااات اخراارد اخثانوياا ،  اارافقبر اخمعلمااات 

ورسامي  ضاامور. وبعا   وخاا  فاي ما لاا   اآلنساات ا ي ا  اخعماار، وناوال رضااايل ،
األهسام، و رح رر اخم مع، ه م خبر األماير اخعاام م مورا  مار من اورات اخم ماع 

 ه ي  خمر ب  اخم رس .
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 وقـائـــــع
 مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة

 ربعينفي الدورة التاسعة وال 
1890 

 للدكتور عدنان الخطيب 
 عضو المجمع

 

ربعاير، بم ينا  اخقااهرة غا  اخعربيا  فاي  ور اه اخ اساع  واألاخلانعق  مؤ مر م مع 
باط (فبرايارغ و ا  مار  ا 23وخا ، اخموافا  مار  ماا ى األ 9اخما ة اخواهعا  مار  في
م. 3891مر آ ار (مارعغ سان   9ها، اخمواف  3041وخ  سن  مر  ما ى األ 22

 رق  ا خبا اثن ي ر رة  لس ، منبا  لس ا االف  اح واخا ام.

خيااه ماار ؤ مر ماار بوااوث ومااا ان باا  لا يلااي راار  مااو ي خمااا  ار فااي اخماوفيما
 مقررات:

  لس  االف  اح – أوالا 

نيااا  رانااات  لسااا  االف  ااااح، فاااي اخقارااا  اخربااارى مااار مبنااا  اخم ماااع اخ  يااا ، رل
راااا م، وأخقياااات فيبااااا رلمااااات وضاااارها  مااااع ماااار ر ااااال اخ راااار واأل   واخ علاااايم واإل

 م ص ا  اف ير مر ما ل  اخب   اخعربي ، وررضاا رضاء اخو باأل واراا   ضمنت  رويباا 
ورة اخساااابق ، وا صااا  ماااو ية رااار رلااا  اخماااؤ مرير رااار من ااايات اخم ماااع فاااي اخااا 

 رمال اخ ي س عر  رل  اخمؤ مر في ه ه اخ ورة.األ
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 وفيما يلي مو ي رر  لد اخرلمات:

 باااراهيم مااا رور، اخ لسااا  ب قااا يم اخااا ر ورلاسااا بّل رئااايع اخماااؤ مر، اخااا ر ور  -3
ي، اخ   رّو  باخمؤ مرير، مصط   رمال ولمي، ويير اخ وخ  خل عليم واخبوث اخعلم

قبمااا م مااع اخقاااهرة؛ أوخبمااا صاا ور هانونااه اخ  ياا ، وثانيبمااا وأ ااار لخاا  لن ااايير وقّ 
خاا  مبناااه اخ  ياا  اخقااائم رلاا  ضاا ا  اخنياال فااي وسااط اخقاااهرة؛ ثاام ااا م رلماا  ان قاخااه ل

 :هائ ا 

خا  رطاائرم اخم واصال لر مؤ مررم ه ا فضال يضاا  ل   ء:أيبا األسا  ة األ
خ  فضل؛ وال ل أر   يخوا اخعطاء، وأر  ضي وا فض ا  الي هار اخلغ ، فق   أب م  ائماا 

اااي مااار أرماااال، فباااو فااا ي  مسااا مر، وم باااو  ضاااام، نسااا طيع أر نوصاااي ماااا أزن  
 خيه هرارا رم وبووثرم في ه ا اخمؤ مر.سو  يضا  ل

 فيبا: ئيع رلم ه هائ ا س ا  اخر ثم أخق  األ -2

ر  رااور خااه  ار  وماال ، وآر األوار ألبلاا  م معنااا اخامسااير ماار رمااره  قريباااا ب
في رول  م نقل  بير  ور ما ل ا  فاي اخ ياية  اارة،  وه  هضينا سنير طواالا  اسمه ...

 .بوفي اخقاهرة  ارة أارى

 ثم هال :

لايم راون ناا رلا  أما هانور اخم مع، ففنا واريص رلا  أر أسا ل أر ويارة اخ عب
 .ب... ارا هل

 ثم ا م رلم ه بقوخه :
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رنا نن و  أر يرور ري نا اخامسيني في ه ه اخ ورة، وخرار اإلرا ا  خبا ا اخعيا  ]
ر  اااااء اخلااااه فااااي اخعااااام اخقااااا م خنو  ااااي باخعياااا  .. ونواااار رلاااا  موراااا نا ل خاااام ير ماااال
 .[غ خم مع اخلغ  اخعربي  باخقاهرة3اخامسيني(

ماااير اخعاااام خلم ماااع، رلااا  اخماااؤ مرير األرااا م،  ورااار  اخااا ر ور مبااا   -1
أرمال اخم مع في اخ ورة اخسابق ، وما أ م اخم لع منبا بع  اخماؤ مر خيعار  رلياه 
في ه ه اخ ورة، ثم ر     ما  ام طبعاه مار مع ماات ومواضار  لساات ومصاطلوات 

 رلمي .

لما  س ا  أوم   وفي  اخم ني، رضاو اخماؤ مر مار (اخ يائارغ، راألوار  ل  -0
براااء رضاااء اخعاار  ماار يياار اخمصااريير، أر فبااا بثااورة رارماا ، فيبااا ْرر باساام األ زاا

ا اس صارا  خا و  م  اخعربي  مر فره  و نابزا ، رماا فيبارل  اخوال اخ ي آخت لخيبا األ
 :يقا  ه ا اخ  هور اخمريع؛ ثم ا م رلم ه هائ ا اخضمائر اخوّي  إل

س  ه ونع صم بوبال اخلاه  عااخ ، ر رانت اخسياس    س ، فنور سنصلح ما أفبل
فقاا  ا  معاات اخعروباا  رلاا  اخقاارآر، واخقاارآر خسااانه خغ نااا اخعربياا ، ف ااي هاا ا اخمياا ار 

أر يراور  اخ سيح نل قاي وباه نعمال، ورلياه ن اها  بواول اخلاه وهو اه، وأر او مالصااا 
... و   نوق   ا  مارنا، ه ا اال  ماغ اخعربي اخم ي ، ه وة وسن  خر ال اخسياس 

   ااطبنا بقوخه:لهاخه اخله  ل ور  فينا في هرآنه اخع يم، ما 

                                                 

غ يطلاا  اخمعاصاارور رلاا  االو  ااال بماارور امسااير ساان  اساام (اخعياا  اخاا هبيغ بينمااا يطلقااور 3(
 ع ور رير سن  اسم (اخعي  اخ ضيغ.رل   ررى مرور ام

ورااار أساا ا نا اخ اايخ مصااط   اخغ يينااي وصاا  االو  ااال اخامساايني باخعياا  اخعقياااني. هااال       
 في  رريمه اخ يخ رب اخله اخبس اني:

 ي بللااور خعيا د اخعقيااني      واخعر  في طول اخ يار وررضبا           
 اخعباع. يخص. هال اخ ارر يم  ح بناخمع م: اخ ه  اخاا قيار فيواخع     

 ار اخ ها رقيوبنو اخعباع            رل هااوم صيغا  مر آناد           
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ااار،   ْنر  ااات خلن ااااع،   اااْفمرور  بااااخمعرو   و   ْنب اااْور  رااار اخمز ْيااار  أزّمااا   أزْار    (رزْنااا زم ا 
نزور باخله غ   .و زْؤم 

ساا ا  اخ ااارر  موماا  رباا اخغني وساار هصااي ة رائعاا ، وّيااا األوأاياارا أخقاا   -2
 بيات:ا ه ه األ  منبفيبا اخمؤ مرير؛ نق ط

 وباااااااااااا ز فااااااااااي ماااااااااااؤ مر  واخ قاااااااااا  األ
اااااااااااااا   فااااااااااااااي رور ااااااااااااااه  موراااااااااااااا و هاااااااااااااا  و 
 هاااااااااااااام أزساااااااااااااااةز اخ اااااااااااااارح فيمااااااااااااااا م س اااااااااااااانا

 ر   اااااااااااا اا فيبمااااااااااااو ماااااااااااار م  اااااااااااار  األ
اااااااااااااااااْيح (ن ْ ااااااااااااااااا غ أر و   وببااااااااااااااااام مااااااااااااااااار   
ااااااااااااااااااااْمتز م اااااااااااااااااااا    اخاااااااااااااااااااا     ورلاااااااااااااااااااايبم س 

 

 فيااه ماار نااور اخباا ى بعاا  اخسااماتْ 
 بمياااااااااااااامير  رلااااااااااااا  اخ صاااااااااااااو ، هااااااااااااا اةْ 

 ي اراااااااااتْ وهااااااااو ماااااااار فااااااااو  اااااااااا     اخن  
اااااااااااااماتْ   ومااااااااااااار اخمغااااااااااااار  بعااااااااااااا ز اخن س 
 وماااااااااار اخق يصاااااااااااوم بعاااااااااا ز اخن وااااااااااااْت..
لاااااااااااااو اخقسااااااااااااامات..  ررباااااااااااايو اخو اااااااااااااه، وز

 

*    * 

 ا اخياااااااااااااااوم  فاااااااااااااااي ماااااااااااااااؤ مر  اخ قينااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااااو    خماااااااااااااااااااااااا نفملاااااااااااااااااااااااه فباااااااااااااااااااااااو م ْر ز

طاااااااااااااااا   وهااااااااااااااااو ماااااااااااااااافمولو خ ووياااااااااااااااا  اخاز
 ماضاااااااااااااااااي     وهاااااااااااااااااو  وثيااااااااااااااااا ز اطاااااااااااااااااا

 

 وافاااااااااااااااااااال  مااااااااااااااااااااي وم  باخطيباااااااااااااااااااااتْ 
ااااااااااااااااااراع  واراااااااااااااااااا   باااااااااااااااااااخثمراتْ   ماااااااااااااااااار ي 

 عاااااااااااااااااااتْ    ياااااااااااااااااااار  باخ  ب  فااااااااااااااااااي طرياااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااا ي   اخاطاااااااااااااااااااااااواتْ   وانطااااااااااااااااااااااا  و خس 

 

 : اخمصطلوات اخعلمي ثانياا 
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 رع اخمؤ مرور وناه وا، ا ل  لسا بم اخيومي ، اخمصطلوات اخعلمي  واخّ ني  
وا رّ فااافهخااا  اخماااؤ مر رااار طريااا  م لاااع اخم ماااع، لاخ اااي رفع باااا اخل اااار اخما صااا  

 رما أهّروا اخبع  اآلار بع   ع يله. رثري ،وبعضاا منبا باأل ماغ، ياخبي با باإل

، مويرا  مصطلواا  3231وبل  ر   اخمصطلوات اخ ي رزر ض ت رل  اخمؤ مر 
 بير اخعلوم واخ نور رما يف ي:

 في رلم اخنبات. مصطلواا    330

 في رلم اخويوار. مصطلواا     93

 في رلم اخ ييياء (اخ يييقاغ. مصطلواا   123

 ات (اخب روخو ياغ.في رلم اخمياهي مصطلواا   239

 في أخ ا  اخوضارة. مصطلواا     91

 في رلم االه صا . مصطلواا     24

 في رلمي اخريمياء واخصي خ . مصطلواا   344

 في اخ نور. مصطلواا     23

 في اخ لس  . مصطلواا     12

 في اخن ط. مصطلواا   393

 

 : البحوث والدراساتثالثا  

مار اخبواوث واخ راساات خا  را   لؤ مر اس مع اخمؤ مرور اا ل ما ة انعقاا  اخما
خقاهااا ن اار ماار أرضاااء اخمااؤ مر، وراناات ياخبي بااا  اا ور وااول بخغاا  اخم اصصاا ، أ
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اخصااواف ب. وفيمااا يلااي راار  مااو ي خبااا، مااع أهاام مااا  ار ووخبااا ماار  عليقااات أو 
 مناه ات: 

ــع راا نار اخاطياا  خغاا  اخصااواف  : بوااث أخقاااه اخاا ر ور -3 ــه واق ، عــرض في
لـ  الصـالت التاريخيـة الوثيقـة التـي باإلشارة إ له الشام، ممهِّدا   الصحافة في بالد

لـ  ا  لـ  التقـارض المسـتمر بينهمـا، و ن الصحافتين المصرية والشـامية، وا  تربط بي
اخ  ارة اخيمنياا   موا و اا التشـابه الكبيـر بــين عهـديهما الغــابرين وعهـديهما القــائمين، 

اللغـوي اخمسا وى علـ  أن  كـدا  مؤ اخ اصل  باير اخعبا ير فاي رال مار اخ اام ومصار، 
النتشـــار العلـــم  تبعـــا   –فاااي هارااا ة  وريرهاااا للصـــحافة، بصـــورة عامـــة، قـــد ارتفـــع 

الا  اااء   بعاااا بينمــا هــبط ســقفها،  –والرتفــاع مســتوى العاميــة فــي مختلــف الــبالد 
بعد أن اختلفت النظم، وتبد لت الِقَيم التي ُتهَيئ الريادة الصـحفية را م، اخر ال األ
 ليها.إأو توصله  لفرد ما

وان قال مرراي هو باا مار ل  العامية"، الدعوة إخ اريخ ب ثم رر  اخباوث مو ياا 
 مبيوناااا اللغـة المحكيـة"، خاا  بلخاا   باور ماا يسام  باخا روة ل خا  خبناار؛ م ايراا مصار ل

هجــــرة خاااا  رواماااال وماااا ى ن اااااح راااال منبمااااا، ثاااام  طاااار   ل اخااااا   بااااير اخاااا رو ير
 وأثر السياسة في لغتها.عربي، اخوطر اخ  خ  اار لة الصحاف

مجمـــــع اللغـــــة العربيـــــة ورااااّر  اخباوااااث بع ئااااا  رلاااا   قاااااار  االه مااااام بااااير 
فبو ي وقبا ويواول  اريج ما ي بر رل  ص وا با مار أسااخي  ييار والصحافة، 
رلا  رال ها ا بنصاوص  مس  اب اا بمقرراته وتوصـياته.  ال تبالي كثيرا  رربي ، وهي 

فيهــا اخم مااع فااي اخساانوات اخامااع اخماضااي ، ن اارت فااي اخصااو  راار مااؤ مرات 
 المدح والثناء، كما في بعضها التهكم واالفتراء.

لخا  ر   اخباوث اخمساؤوخير رار ومايا  اخ صاو  وأسااخيببا، واخمن ا بير  وأايراا 
 وياء وّع اس ب ار اخلور رن  اخسامعير، واس نرار اخاطف رن  اخقراء.ل
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م ل اخباوث رّ ا  هساطه عـالم إللمدرسـة والجـامع ووسـائل االبيـت وامر:  وه  و 
 .(1)اخروي ي  اصبا ب يء مر اخع  العربي" مر اخ بع ، و   م ل  ب

ق اا اخبوااث باخثناااء واخ قاا ير راال ماار األسااا  ة: أوماا   وفياا  اخماا ني،   رلاا  ور 
سااو  موساا  اخوساايني، ورماار فاارو ، وا   اخاا مر ا ، وناا    بعضاابم باخاا روة بااراهيم وا 

الجزائــر اليــوم قرابــة فــي خاا  أر ماا ني لساا ا  اخاطلبااا؛ وأ ااار األ خاا  اخعامياا  مبّيناااا ل
 ال الفصح  المعربة.عة ماليين طفل وطفلة ال يتكلمون إأرب

خا  اخماؤ مر فاي لم رلا  اه اراح هزا وم قرة نقلبا اخباوث رر را     ب ر  واس ثارت ف
ــ ورة سااابق  أواا  اخاايم ء، فقااام ياا افع راار االه ااراح اخم ضاامر:  ــي أن كســر الف اء ف

 .(2)لفظة )متوف ( جائز لغة للداللة عل  )الميت(

مر يير معرو  رلا  اخماؤ مر فاي ها ه اخا ورة، وأ ار األس ا  لخ  أر ه ا األ
 ثم رفعت اخ لس .

أّر  فيااه خلاباار فغــاني، الســتاذ ســعيد البوااث أخقاااه  :لغة الخبر الصحفي -2
ة، وريااا  ين ااار فاااي ياااام اخغاااابر ريااا  راااار ي بااار فاااي صاااو  األ اخصاااو ي، مبيونااااا 

                                                 

وأهلباا مصاا رة أو  مييا  بعا   غ م ل  اخعربي أ بر م ا ت اخاوطر اخعرباي وأوساعبا ان  ااراا 3(
ومال  بعا  ص وا با هبل اخ ويياع، وهاي مار أرثرهاا اسا قام  فاي نب باا اخ رار ، ييار أنباا   

ماا ء هطاار اخنائياا  ماار اضااطرا  فااي هواراا  اإلماا  و ثااه صااورة اساامبا فااي أ هااار نا اائ  األ
ماا مار يوا ج خلم لا  بافر اخرساام اخا   خا  اخمقصاورة واخيااء. أاخصويو  في اخ  ري  باير األ

اطط خلم ل  اسمبا رار مر بل  رربي  رت اخمطابع فيه مر رب  بعيا  رلا  را م اخ  ريا  
: وخرار ماؤ مر م مااع وااار اخرلام، فار  اخباواث رليااه هاائ ا خمقصاورة واخيااء فااي أا خا باير األ

 !!3894اخلغ  اخعربي  و   ضرورة خب ا اخ  ري ، وأهّر  خد في  ورة سن  
سااخي ، وأواخاه خ اا  واأل، رر  رليه هارار ا اا  فاي خ نا  األ3893غ في  ورة اخمؤ مر خسن  2(

خقااراءة  ل نا   اارى أر رسار اخ ااء ال يباار رلياه، سان اا ر اخأرثريا ،  ضاّمر اخم لاع رلياه باأل
خاا  رلااي باار أبااي طاخاا  رضااي اخلااه أباا  رباا اخرومر اخساالمي، مرفوراا  لخاا  ل ااا ة منسااوب  

 رنه، وه  رف  اخمؤ مر بفرثري  ساوق  هرار اخل ن .
بياا  عر ربعااير اخمن ااورة فاي م لاا  م مااع اخلغاا  اخ(ان ار وهااائع اخمااؤ مر فااي اخا ورة اخسااابع  واأل     

 ، وان ر  عليقنا رل  اخقرارغ.30 -31ر ني باخع   اخمي و  رهم األ
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صاااو  هااا ا اخيماااار؛ ريااا  راااار ي بماااه رئااايع اخ وريااار، وريااا  أصااابح اخمو ااا  
اطاااء اخ ااي  ن اار رلاا  اخناااع صااباح مساااء فااي أنااواغ األ اخمسااؤول يراهبااه، معاا و اا 

خطاء النحوية واللغويـة يتـوال  ظهورهـا كـل محشو ة بالبفمثل   اخصو ، مس  ب اا 
يم، اخا   يبا   فاي مناع ها ا اخاطار اخ سا اا نا وا ،  ور أر ن ا  مار يبا ل  با اا يوم

 اااار  اخلوااار واخاطاااف، خااايع خااا ى اخعامااا  فوسااا ، بااال خااا ى اخ صاااو  وسااا م با بإ
 .اخااص  أيضاا 

وأثار اخبوث راصا  ا مار اخ عليقاات اخ اي  اواير باير ماضاي اخصاواف  وواهعباا 
  فااااي اخبوااااث، ا اااا رد فيبااااا راااال ماااار اخيااااوم؛ و اااارت مناه ااااات وااااول بعاااا  مااااا ور 

مومااا  اخ اساااي، ورب اخلاااه رّناااور، ومومااا  ربااا اخغني وسااار، ورب اخسااا م  ساااا  ة:األ
، عل  المعلقـين صـوتا  أوكان الدكتور عزالدين عبدالله براهيم اخ مر ا ، ا  هارور، و 

رباي مار ماااطر ها ه اخمونا  اخ اي ي  ايهاا اخاوطر اخع وأشدهم نبرة، وأكثرهم تحذيرا  
 ر م فيه.في اخوهت اخواضر مع وسائل اإل

ــة -1 ــر: لغ ســتاذ أحمــد توفيــق المــدني، البوااث أخقاااه  الصــحافة فــي الجزائ
راااار  فيااااه وااااال اخصااااواف  فااااي رباااا  االساااا عمار اخ رنسااااي، وواخبااااا ياااا اة اخ  اااار 

ورص ما لا  طبقاات اخ اع   فيبا، مبّيناا  تعريب التعليم"هرار اخ وخ  با  باالس ق ل و 
ير باخعروبا  و مياع و اّ ة  مساد اخ يائاريحركـة التعريـب" اخ يائر  اخيوم رل   رم ب

 م اهرها.

و ااااء اخباواااث ب قااارات ر يااا ة مماااا ن ااار ه اخصاااو  فاااي موضاااورات م نورااا ، 
 باخبيار فيبا واخ يامبا باخ صو . مع ي اا 

ال فرا هاا اخ  ياار با أت   بار فاي اخ يائار، أ خا  أر ط ئاع مارل ار اخباوث أو 
أوخ  ثمار ب عري   سا   بم، وه هأرما  لقنوها رر ال بالفصح  المعربة، إيتكلمون 

 هطار اخعربي .عليمب مما ال ن ير خه في سائر األاخ 
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رار  فياه محمد الفاسـي، بوث أخقاه األس ا  لغة الصحافة في المغرب:  -0
خيباا وماي  اخ رنسي  واخواال اخ اي آخات لرل  اخمؤ مرير وال صواف  اخمغر  يمر اخ

ي  رليبااا، فبااي   ابعبااا اطااوة ثاار اخربياار خلصاواف  اخمصاار األ بعا  االساا ق ل، مؤرواا اا 
جنبيــة التــي تنكرهــا الســاليب المترجمــة عــن اللغــات الاطااوة، وااصاا  فااي نقلبااا 

 وفي  ر ي ها اخرلمات اخ ايل  أو اخااطئ .قواعد الفصح ، 

خاا  لوبعاا  أر أ اا  اخباوااث بفمثلاا  ممااا ين اار فااي اخصااو ، ااا م بوثااه باخاا روة 
رلا   اخمو ها  باخعربيا ، م منيااا اطاار اخص و  مر أ ال اخوهاو  فاي و اه األ رص

 جنبية أو العامية.عدم إبداء أي تساهل في تخريج الساليب الاخمؤ مرير 

اسا بل ه الستاذ جمال محمد أحمد بوث أخقااه لغة الصحافة في السودان:  -2
هطاار اخعربيا ، ر اخم  ابه مع واهعبا في سائر األب صوير واهع اخصواف  في اخسو ا

جماع عل  شكوى كـل فـرد مـنهم مـن قتصر تحققها باإلا   اخربرىورفر آمال اخعر 
ال   اا  صااوي    ن اارها، ممااا يثباات اخ ااي وبرائااه رلاا  اخرلماا  اخوااّرة صــحافة قطــر ، 

 أننا كلنا في الهم  شرق".خنا: ب

نواغ اخصواف ، مر سياسي  وأ بي ، واخلغ  فيبماا فصاو  ثم أا  اخباوث يع و  أ
خ  و  ربير؛ أما اخصواف  لخ ماهير، و رض  رنبا اخناب  اخمثق   مبسط    بمبا ا

خاا  خلغاا  فااي اخمصااطلوات اخ هيقاا ؛ ممااا يضااطّرها لاخعلمياا  واخ نياا  فبااي  عاااني فقاار ا
ّ  ه اخصو  فاي  و اب  اغ رلمات يير مقبوخ ،أاخ ر م  يير اخسليم ،  أو نقل ما  زر 

 ي باخمعن  اخمقصو .ال ي  ارى وخو رار مس ب ناا األهطار اخعربي  األ

اخ  بعضبم بسارر  طبعاه ورار خلبوث اخص ى اخمس و  خ ى اخمؤ مرير، وط
م اراااه خلباواااث ل فاااا ة مناااه، فورااا  اخااارئيع ب لبيااا  هااا ا اخمطلااا ،  اااارراا و وييعاااه خإل

 اخيم ء ببوثه اخقيم.



 220 

 اسا عر  فايعبدالله كن ون،  الستاذبوث أخقااه  :الصحافة وتجديد اللغة -2
اخصاااواف  اخعربيااا  فاااي اخمغااار  اخااا   اب لاااي بااااالو  ل اخ رنساااي خمااا ة  مسااا بّله واهاااع

رة بغيار اخعربيا ، يل ، مما سب   طغيار اخثقاف  األطو   نبي ، وان  ار اخصو  اخموار 
ال اخ رنساي  فاي حت  ابتعدت طوائف كثيرة من المثقفين عـن العربيـة،  وأاا ت   ضو

وا ل با ل  باو  ر ميا  إلراا ة ل اخمطاخعا  واخ وا ؛ث؛ فلماا راار االسا ق ل اه ضا 
ي اا  وا  وكان للصحافة العربية دور كبير في دعم الفصح ، اخعربي  مولبا اخ ئ ، 

خغاا     اا  وم طلبااات اخوضااارة اخمعاصاارة؛ ومااا ياخاات اخ بااو   باا ل و اا  اخيااوم ماار 
ساااالو ، وافياااا  خل عبياااار راااار اخعلااااوم غاااا    ياااا ة رربياااا  اخن ااااار، صااااويو  األأ اااال خ

ـــاب ث  خبااا ه اخ باااو  بمع ااام وااا يث يومااال اسااام (اخم طاااورة؛ وضااار  مااا عضـــد الكت
 والمحررين(.

بااار اخاو اااه، : اخوبيااا  األساااا  ةوا ااا رد فاااي اخ عليااا  رلااا  اخبواااث اخااايم ء و 
اخاا ير رب اخلااه، اخاا   رلاا  رلاا  اخبوااث  م، وراايي، ومباا   رااّ  وماا   وفياا  اخماا نوأ

لم اارر  فياه، خاو  اا ة بلغ باا ي فعاه خر ما سمعه مار ثنااء رلا  اخصاواف  وا  بف هائ ا 
مااا اخصااواف  واف  فااي رباا ها اخاا هبي اخاا   يباار، أرلاا  اخصاا رااار اخراا م مق صااراا 

ال ترضـــي الغيـــارى علـــ  اخ اااي يّطلاااع رليباااا اخياااوم، فيفسااا  خل صاااريح ب ااافنبا بفنباااا 
 سالمة الفصح .

رار  فياه أحمد عبدالستار الجـواري،  األس ا بوث أخقاه  :اللغة المصف اة -9
با م  ره  س م، يوم رانت هبائلرر واهع األّم  اخعربي  هبل اإل ياا رل  اخمؤ مرير مو 

ناايل  مااع مااا   ااّر ، و ووياا  مااا اا لاا ، أ ا مااا أرا  اخلااه وخب ا بااا ما ل اا ، و اا  ل
 وهي اخلغ  اخعربي  اخمصّ اة.واختار لغة قريش لكتابه المجيد، اخقرآر، 

ثرهاا فاي خغا  األ   أو رلوم اخعربي : مر ب ي  وبا يع،  لخ ثم اس طر  اخباوث 
 راار وااال األماا  اخعربياا   لخاا واخعلاام، وراار  ما لاا  اخماا اه  فااي  خااد؛ وان باا  

أن الشــمل ال يجمعــه رلاا   اخيااوم، ومااا هااي رليااه ماار فرهاا  و  اا ؛ت وضااياغ؛ مؤراا اا 
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ـــَزم ـــة مصـــف اة، ُتل َت ـــ  دعـــم لغ ـــاق عل ـــا القواعـــد  والكلمـــة ال يوحـــدها إال االتف فيه
ويزْا  ااار مار أخ ا بااا ماا يناسا  اخمقااام وي اي بوا ااات صـيلة، الصـحيحة والســنن ال

با ل اخ با  خ ار  خغا  صاويو  واضاو   لخ اخمالصير  اخعصر اخمس و ث ؛  ارياا 
 ميّسرة،  صلح خ  وير اخعلوم و ورير اخصو .

ثار  رلا  اخباواث، موما  بب ا  األ األسا ا و رت مناه اات واول اخبواث، فافثن  
د كلمتهم. ررها اخباوث وأي  ه بفر خيع مثل اخلغ  اخ ي   يجمع شمل العرب ويوحِّ

م رل  اخبوث بما ي ي  بفر  رم اخلغ  اخمن و  يو   ورل   اخ ر ور مب   رّ  
 اخعمل رل   يسيرها خ وار  اخوضارة اخمعاصرة.
 لعربية شأنا  لأن  لخ  هار اخمؤ مرير ونب ه اخ ر ور لسو  اخوسيني في  عليقه أ

قااه  اخاا    ع نال وهــو عالقتهــا بالــدين القــويم ت، أن اللغــاال تشــاركها بمثلــه لغــة مــ
 م  اخعربي .اخغاخبي  اخع م  مر أبناء األ

محمــد عزيـز الحبــابي،  األسا ا بواث فلساا ي خغاو  أخقااه  :فاوسـت يسـكننا -9
"، غوتـهخمااني به اخمس  ا  مار رائعا  اخ يلساو  األرر  فيه رل  اخمؤ مرير م بوم

و ، وموه بم مر اخعامي  خغ بم اخ ص لخ ر  اخيوم باخنسب  ياه رل  وال اخعل مطبوقاا 
، ورفر اخ يطار يسرنبم، فبم (1) ار  واأليني ب فثير اخصواف  واإل ر مياا اخطايي  ل

 عل  لغتهم.في التآمر بتأثير  يشاركون بأنفسهم 

واااث، واااول بعااا  آرائاااه اخ لسااا ي ، و ااارت مناه اااات باااير بعااا  اخااايم ء واخبا
   ربا خ وضيح بع  آرائه.خ ا  اخ ي يبواأل

ــدة وال -8 ــر فــرو ، بوااث أخقاااه اخاا ر ور  :ســماء المجــددةالســماء المعب  عم
سااماء اخ ااي يطلقبااا اآلباااء رلاا  أوال هاام رقاا  وال  باام، ماار األ اساا عر  فيااه راا  اا 

                                                 

 اس عمال اخمعاصرير خب ه اخرلم  مع  ا ي  اخياء فيبا. 3892غ أ اي اخمؤ مر في  ورة 3(
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رباا هم، أو اخم بسات واخ رو  اخ ي  وملبم رل  اا يارها خ ل ات أ، لخيباواخ وافع 
 ر اخو يث.وفي اخعص ه يماا 

ــد"، ثاام راار  اخباوااث خمعناا  اخواا يث اخ ااري  ب خيــر الســماء مــا ُعب ــد أو ُحمِّ
التعبيـــد بغيـــر  حـــد، منتقـــدا  وحمـــل علـــ  التعبيـــد لغيـــر الواحـــد الوم بااوم اخعامااا  خااه؛ 

 .(1)سماء مو  ة موصورة نص رليبا اخعلماء واخم سرورأوهي سماء الحسن ، ال

 اوخاا  فااي رصاارنا اخواا يث، بعضاابا سااماء اخم وراار  اخباوااث طائ اا  ماار األ
 لخا   اخعباا ة نار خام ياؤول معلباخله راي و ال  معب   خمالوهات يزع ّ  اخ عبي  خبا  رراا 

 و اخا م .أمثل اخمواالة 
فرنج، أو يير أو  قلي  اإلان ق  اخباوث و  االب  اغ رن  بع  اخناع،  وأايراا 

  باا، أو  ات ما خوالت مسا ررهوال هم بفخ ا   ايلا  ال معنا  خاخمسلمير في  سمي  أ
صلي ؛ ور خد ان ق  اخ ير ال يواف ور رلا  اخصاياي  اخعربيا  اخساليم  في خغا با األ

 والدهم عند تسجيلها في السجالت الرسمية.أألسماء 
 األساا ا طرائاا  من قاااة ماار ر اا  اخ ااراث ي ااابع ببااا مــن كن اشــة النــوادر:  -13

م ااربم بولقا  مار  مرير رال راام رلا  لاخ اي راّو  اخماؤ اخسلسال   عبدالسالم هارون
 ولقا با.

واااث، فيباااا مااا خوالت و ضااامنت ولقااا  هااا ه اخسااان  خقطاااات مااار ر ااا  وققباااا اخبا
الجمــــل، والخــــان، وتاســــوعاء، خ ااااا  اخعربيااا  أو اخمعرباااا  مثاااال: ما ل ااا  خاااابع  األ

 والقسامة، والطريحة، والحلزون.

                                                 

، مار أوصااها  اال ال واوا اا ل، مئا  ر خلاه  ساع  و ساعير اساماا غ  اء في اخو يث اخصويح: بل3(
خطااا  ألااام و صااا ى بعضااابم خ اااروبا وبياااار معانيباااا، ومااار وصااااها أهااال اخعأوهااا   اخ نااا ب،

وهاا   غ،ه133 -203بااراهيم باار اخساار  اخي ااا  (أماا ه أبااو لسااو  ل اارووبا و  ساايرها مااا 
 م.3892 -3182ب وقي  أوم  يوس  اخ ها  ب م   سن   طبع و يثاا 



 229 

ر  ، مثل  رر ر ا  رما  ضّمنت اخرّنا   فوائ  رثيرة ور ت في ثنايا بع  اخ
أو ر ا  مر  فخي   ميل اخع م بعنوار لسان العرب"، مر  فخي  ابر سينا بعنوار ب

ــأكثر"   مــن لهــم خمســون مؤلفــا  ب ــوان  باا ي  ر ااا  ب لخاا و  راار ماار سااب  أف الحي
وكـان فـي سـبعة و ابر مصو  رلي بر أباي طاخا  رضاي اخلاه رناه، أب، للجاحظ
أو  رر مر ساب  ابار مقلا  فاي فية ابن مالك"، ألأو اخع   اخصويح ألبيات بأجزاء، 
 رب بع  بأ ب.أالخط العربي، أو كسر همزة "  وي  

 ابار.أو األخ ا  اخبوث مناه ات طري   وول بع  األ رقبتوأ

 ابع فيه  راسا ه  براهيم،حسن علي إ األس ا لطبي  بوث خ: مع ابن سينا -33
راء ابـن سـينا فـي تشـريع العـين  بـآرر اخرئيع ابر سينا، واص بوثه في ه ا اخعام 

مااا يّ  اا  منبااا مااع اخعلاام اخواا يث ومااا ي ناااه ؛ وراناات وصاايل  اخ راساا  اخ فرياا   مبّيناااا 
ر ب ا ورل  صو  أرثر آرائه، وا  عبقرية ابن سينا المتقدمة عل  عصر ، اخوايم رل  

 في اخ عليل. في اخوص  ماطئاا  ابر سينا في بعضبا مصيباا 

ء اباار سااينا واباار بعاا  اخمااؤ مرير وااول موايناا  آراوأرقاا  اخبوااث وااوار بااير 
 سو  بر ونير.هيثم وا  

بـــراهيم إبوااث أخقاااه اخاا ر ور  :تعريــب المصــطلع العلمــي فـــي الهندســة -32
ــدمرداش،  ساااخي  اخ ااي ي اا  ا باربااا فااي  عرياا  اخمصااطلح راااخج فيااه أفضاال األال

ث اخعلماااي بصاااورة رامااا ، واخمصاااطلوات اخبن ساااي  بصاااورة ااصااا ؛ و ضاااّمر اخبوااا
 نظرات عميقة تدل عل  تمك ن ودق ة.

ــروح"هصااي ة ب -31 ــي أخقاهااا اخاا ر ور  :ال ــراهيم إحســن عل ببااا اخاانبج  م ابعاااا ب
يمااار فيبااا بقصااائ  سااب  أر ر اخوياااة فااي هاا ه اخاا نيا، وأثاار اإلاخا   ساالره فااي  صااوي

يمـــان عميـــق، وشـــعور في ـــاض، إأخقاهاااا فاااي اخماااؤ مرات اخساااابق ، ورل؛باااا  ااا ّل رلااا  
 تغلِّف كل هذا غاللة من صوفية مؤمنة مشرقة.ا ، سلو    ّ وأ
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ر يرااور اخمااؤ مر اا اا م  ور ااه هباال أر  طبااع هاا ه اخقصااي ة أو  ااويغ أويؤساا ني 
 ثبات بع  أبيات اخقصي ة في ه ه اخوهائع.لمواضر اخ لسات، مّما منعني مر 

محمــد بهجــة  األساا ا هصااي ة ماار روائااع حــاب مجمــع الخالــدين": فــي ر ب -30
بمناساااب  أمـــة عربيـــة ولســـان مبـــين ومصـــير وجـــود" قاهاااا  وااات  ااعار بأخثــري، ال 

ببااا اخااوطر اخعربااي  ا اا راره باااخمؤ مر بعاا  انقطاااغ فرضاا ه  اارو  اخموناا  اخ ااي ماار
 ايرة.في اخسنوات األ

   ر ار ومئا  وهي في سعيون الشعر العربي المعاصر، واخقصي ة  ع بر مر 
 بيات اخ اخي :بيت، ن  ي  منبا باأل

 وطااار  ، وْهاي   زر ةز األخ ق ااتْ أ  
 الؤزهاا و نانايالءز ريناي ألم

 .. خم  غا  رر ضمير    ب ا   اخلهز 
 يانايرن  نفياي، وخام   اارْ  ر  

 ورار، ملق  اخبباخيامصرز مغن  األ
، مسا را ز األماناييال  اخمزر  و اااا  ر 

ا ْ  ْ تز منبا رّيار  ماآر، فازر    ر 
اْر  او   ! خلض ي  ْيار: مز    ْمااآر 

ل وناا، وال     ون اا  .. وخراارْ  ما س 
رم اإل رامز اخيماار  فو   وز  نساار وز

 أْر أراار  رل  اخوصاا ه  أوم  ز اخل
نانياا ، وأ  ر ا  ر يمي، وأ مب   س   ال 
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 ر أولا  اخلا ات  بعا  اخ نائاايل
اااّ ر   اااّ ر باخاز  اخ قاااءز اخاز

 ،ر   يا م عاار  اخ صوا ، وأنت  اخم
 خباا وااير  م ع ااار   رار ما  اا 

ا ل  رلا  األ خزغ  و  ا  ت اخ    ر.. م 
ب    اْت معاناي باخ زرهاار   ، وأ ور 

ع ْ باا أ     ماا ي ْعمزا ز اخ را س   و 
 ياوار   را ر   لخ ارز ويسمااو ااا
ْت  رلا  اخل؛غا  يائناات  وأفاض 

ماار    مار   رار  وخااؤخااؤ  و  ز
 باخ ّْنييالب مس  ْرر ماات مر يواخي

 يياااء  واألخااوار  م  رهاات  األ
ْوغ   األواخاي  مر  ز ور  اخ  صاح ص 

ب ار بر  نااار   أماراء  اخبيااار  م 
،  أ خ ق ات، واخسنااا خباا سرما   

؟ اارار   أ ارى ريا   يفخا ز اخق م 
 ث ر ةز اخ ي ؛ هل رأيت  رزبا   باخا و 

ب لّبااار   ؟س ااور  يل   ة اخ  ي ضاار 
 ماؤهااا فاي وروفباا ي ناي ى
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اا  ة   خ يااار   وخباا فضالز     و 
 هي أزااتز اخورير  ويناا، ووينااا 

او ار    هاي أزااتز اخو يا   واخص؛
اْرعز ص  اهاا باا و   ْورز ليقار   س 

رب اا   وي هاو   ث اا ط   ف  اار  ابار 
 بلا  اخبائماور، منبا مرار اخن ا
 س م  وا رلا   األيمار  اْ م، واا

ا ْ   خبمز اخس ْب ز في اخ صاوا ، واخو 
 !ورم سوباار  فاوه ، .. ف ر ام أ      

بّيااااور  ا ةو وز   ااااءو   ي ْعرز
 وطاار   واإلْااوار  خوقااو  األ

ّياا ْلام مر منااط اخثزر   أ نيخاوا اخع 
 ف عاخ ااوا فاي ر   اا  اخميايار  

 : المحاضراترابعا  
ن ار مار األ بااء واخعلمااء ور اال  لخيبااماؤ مرور  لسا  رلنيا  واوا ة،  راي رق  اخ

معـالم ورنوانباا: بمحمـد عبـدالغني حسـن،  األسا ا مواضارة  لخا اخصواف ، خ سا ماغ 
 ب.ومالمع من لغة الصحافة منذ ظهورها في القرن الماضي بمصر

طاااائ ؛ وهااا  أ م  اااع  اخمواضااار اخمااا روير بوااا يث طّلاااي  ااا ا ،  اّلل اااه بعااا  اخل
أهّم ما ص ر منبا،  معّ  اا استعرض فيه الظروف التي ظهرت فيها الصحافة بمصر، 

 ب نزب ا   مماا ر باوه، مق ط ااا  ، مس  اب  اا الذين اشتركوا في تحريرهـا عالماللبعض  مترجما  
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سااااخي  منااا  ن اااف با و ااا  اسااا وت رلااا  مماااا ن ااار ه اخصاااو  مااار اخغرائااا  واأل نماااا  
 ما هي رليه اخيوم. لخ أر انو رت  خ لسوهبا في رصرها اخ هبي، 

 : المعجم الكبيرخامسا  

مـن المعجـم رزر ض ت رل  اخمؤ مرير اخمواّ  اخ ي أنب  م لع اخم مع  راس با 
نباياا   لخاا ول واار  اخ اايم واخماايم  ثلثبمااا اخاا م، وهااي اخمااوا  اخمب  ئاا  ماار أالكبيــر، 

 ور  اخ يم واخباء  ثّلثبما اخميم.

ار وماااا  األساااا ا اخم و ااااات اخ ااااي هاااا مبا  لخاااا  مرور واساااا مع اخاااايم ء اخمااااؤ 
راا ة اخن ار فاي اخل ن  اخما ص  إل لخ واخ با لاخ اسر، ورب اخس م هارور، ف قرر 
 اخموا  اخ ي  مل با  لد اخم و ات.

 صول: أعمال لجنة السادسا  

رزر ضااات رلااا  اخماااؤ مرير أرماااال خ نااا  األصاااول اخ اااي أهرهاااا م لاااع اخم ماااع 
ا رلااا  اخماااؤ مر. وفيماااا يلاااي ناااص هااارارات اخل نااا ، وماااا ان بااا  ووافااا  رلااا  ررضاااب

 خيه ب فنبا:لاخمؤ مر 

و اخماااواالة: بعااا  اخبواااث واخمناه ااا  أصااايغ  فارااال خل الخااا  رلااا  اخم اااارر   -3
 اخقرار اآل ي: لخ ان بت اخل ن  

ر مر أّمبات معاني فارال: اخ الخا  رلا    ْال ص مّما أثب ه رلماء اخصر  أبيزسْ 
تـرى اللجنـة مثل  رل   خد؛ ومر ثم اخلغ  ر رات األ وفي م رالمتابعة  المواالة، و 

باراي ها ه اخ الخا  رنا  اخوا ا ، ل ا أريا  لصوغ فاعل للداللة عل  المواالة والمتابعة 
  بمعنااا  اخ عويااا  طلح اخعلماااي مثااال اخمعاوهااا  واخمواثّاااورلااا  هااا ا ي ااااي فاااي اخمصااا

 واخوثب.
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وي  يضااااة اخاااوار ة فاااي اخمااا ررة اإلو ااارت مناه ااا  ها ئااا  واااول معااااني اخماااواال
بااراهيم اخساااامرائي، وأ األساااا  ةا اا رد فيبااا  وماا  رب اخسااا ار موماا  بب ااا  األثاار ، وا 

 اخ وار ، وموم   وهي أمير.
مااع  أجمــع الــرأي علــ  قبــول قــرار اللجنــةماار رلاا  اخمااؤ مرير ورنا  راار  األ

ة الفعـــل للداللـــة علـــ  مـــواال عااا يل ط يااا  فاااي اخصاااياي  رلااا  اخ ااارل اخ ااااخي: ب.. 
 ".ومتابعته

صااول فاااي هاخاات خ نااا  األالــرأي فـــي مثــل قـــولهم: أمـــين عــام الجامعـــة:  -2
 هرارها:

 ااااغ فاااي اخلغااا  اخعربيااا  اخمعاصااارة مثااال هاااوخبم: أماااير راااام اخ امعااا ، وم لاااع 
مــين العــام للجامعــة، والمجلــ  المحلــي والوجــه الفصــيع أن يقــال المولّااي بنبااا؛ 

 عبير اخمعاصر بفو   و يبير: اية ه ا اخ لو رى اخل ن  لبنها  
صاا  ه؛ وفااي اخعربياا  أ ااباه خااه ماار  لخاا ضاااف  اخموصااو  لأر يرااور ماار هبياال    -أ

عااور  خااد ر اخبصااريير يمنأوخاا ؛ ومااع وااو هااوخبم: مساا   اخ ااامع، وصاا ة األن
نااه صاا   خموصااو  مواا و ، أ  مساا   اخوهاات ويؤوخااور مااا  اااء منااه رلاا  أ

 اخ امع.
اوة، واخسابيلي، مار ي ياي  راء، وابر اخطر ر مر اخروفيير، ورل  رأسبم اخإف
 ضاف  ب   فويل، ووافقبم ابر ماخد.اإل

خيه باخنعت؛ وخه  واه  هبيل اخ صل بير اخمضا  واخمضا  ل أر يرور مر  - 
ررا  وفي اخ نع وفي اخع  ، ه يم  في اخعربي ، وي بع اخنعت منعو ه في اإل

 ب.ويو   منه اخ نوير  ا ي اا 
: األسااا  ةوفااي طليعاا بم لهبهــا معارضــو قــرار اللجنــة أ و اارت مناه اا  وامياا ،

وما  رب اخسا ار اخ اوار ، وموما  بب ا  األثار ، أباراهيم اخساامرائي، و رمر فرو ، وا  
وه أت اخمناه   بار را  اخ ر ور مب   ورجحت كفة المعارضين، ورب اخله رنور. 
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ــم يقــر  المــرراا م بفنااه: ب..  موماا   ساا ا األر ر إوباا ،.." .. ولكــن فــي ضــمير  ل
 اخقرار صويح. لخ رب اخغني وسر بفر اخنق  اخمو ه 

 رفض المؤتمر لقرار اللجنة.اخرئيع  األس ا وأرلر 

 هاخت اخل ن  في هرارها:الفصل بين المتضايفين بالعطف:  -0

ب ي اار  فااي االساا عمال اخواا يث هااوخبم: مرااار وموراا  اخو اال، وماا ير وموااررو 
خ صال باير اخم ضااي ير بااخعط . وها  ور  مار اخم مع، ويير  خد مما ي يء فيه ا

 خااااد  ااااواه  رثياااارة ماااار فصاااايح اخراااا م اخعربااااي، و اااارى اخل ناااا  أال واااار  ماااار هاااا ا 
 االس عمالب.

ـــيع باااراهيم اخساااامرائي: ل األسااا ا راااار  هااا ا اخقااارار رثيااارور وهاااال  ـــُل قب الفص 
لياه ر اخ اواه  رلثار : موما  بب ا  األ األسا ا بينماا هاال والشواهد ال تعـين عليـه  

 منكرة.

 .ُقبل القرار بالكثريةورن  رر  اخموضوغ رل  اخ صويت 

  اء في هرار اخل ن  ما يلي:ضافة المتضايفين إ -0

بي اار  فااي االساا عمال اخعصاار  هااوخبم: مورماا  اساا ئنا  طنطااا، ورلياا  آ ا  
خيااه لمضااا   لخاا اخيهااايي ، ويياار  خااد ممااا ي اايء فيااه اساامار منراارار م ضاااي ار 

ضااف  رلا  أنباا مار  ااية مثال ها ه اإللعري  واخ و ي . و رى اخل ن  معرف  بغي  اخ 
ايار، رلا  معناا  (فايغ أو (اخا مغ مماا خااه األ لخا اخثااني واخثاااني  لخا ول ضااف  األل

   خغ  مقبوخ  وال ور  في اس عماخباب.نضاف  بب ا اخمعفي اخعربي  ن ائر. واإل
  اخسا ار اخ اوار ، وموماوما  رب : أاألساا  ةا ا رد فيباا مناقشة حامية وبع  
ر اخقاارار أرلاار ر، ورماار فاارو ، وموماا   ااوهي أمااير، أثاار ، ورب اخلااه رنااو بب اا  األ

 كثرية.بل بال قُ 
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 هاخت اخل ن  في هرارها:ضافة اللفظية: مما ُيَعد  من اإل -5

نااااد اخر اااال بعياااا  اخن اااار، صااااا   لي اااايع فااااي اخعربياااا  اخمعاصاااارة مثاااال هااااوخبم: 
خ  صاا ات خمعااّر  باااأل ء (بعياا  وصااا   ومومااو غاخ راساا ، مومااو  اخساايرة؛ ف  ااي

ضاف  خ  يا  ال لخيه لضاف با لخ  واخ م، وخرر معّر  باأل لخ واخ م، وهي مضاف  
 ، وخب ا ار ر  رل  وهوربا ص ات خلمعرف .  ي   عري اا 

 ضافة بأحد توجيهين:وترى اللجنة قبول هذا السلوب من اإل

أر   عز  ها معرف   لخ في اخص ات اخمضاف  ر اخاليل ويونع وسيبويه ي ييور ل -3
ناء اخصااا   اخم ااابب . و ااارى اخل نااا  أر اخصااا   ر   عزااا  ها نرااارة، باسااا ثمعرفااا  وأ
 ضاف با معنوي .لأر  رور  لخ هر  اخم بب  أ

و خد خما فيبا مر معن  اخ وام، و خد مما يسّوغ م يئباا صا   خمعرفا  فاي 
 اخمثال اخساب .

يقصا  باه االسا مرار، ومار ثام ارل واخم عول في اخمثاال ر اخوص  في اسم اخ ل -2
  ا خوو  فيبا معن  اخوال واالس قبال.لضاف ه معنوي ، ف  ي ه اخ عري   رور ل

ت  خااااا  اخ اااااي ور ت فاااااي  قريااااار اخل نااااا  وبعااااا  مناه ااااا  ساااااريع  واااااول األ صـــــو 
 جازة قرارها.المؤتمرون عل  إ

 اخقرار اآل ي: لخ ان بت اخل ن  بع  اخبوث عن حفيد وأحفاد،  -1

وال ؛ وهااا  رااار  أهااا م اخر ّاااا  هاااوخبم: باألو اااا ب بمعنااا  أبنااااء األ ي ااار  رلااا 
أر اخو   ا  ة هاو اخ ماع اخمافثور.  لخا بع  اخنقا  خ خد ففنرروا ها ا اخ ماع، مسا ن ير 

ر األو ااااا   مااااع خو ياااا ، وراااا  أنمااااا هااااي  مااااع خوافاااا ، و لر اخو   اااا  ة أو اااارى اخل ناااا  
و اااا  فباااو  ماااع مااافخو  ففماااا األ ، ورااا خد اخ ماااع و   ااا  ة؛اخم ااار ير مااافثور فاااي اخلغااا 
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أر صيغ  فعيل   ماع رلا  أفعاال، أو أناه  ماع خو ا  اخا   هاو  لخ  خو ي ، اس نا اا 
  مع واف ، وبناء رل   خد:

ر اخل ناا   ن الجمــع ألحفيــد، وتوضــع  ســالمة اســتعمال لفظ"أحفــاد" جمعــا   زق اارو
 "َحَفَدة" هو لحافد.

موافقــة المــؤتمرين علــ  مــا رل ن اات ول صااياي  اخقاارار، أز ناه اا  ها ئاا  واوبعا  م
 ليه اللجنة.انتهت إ

هاررت اخل نا  بعا  اخبواث ماا يلاي: يافنع االسـم المفـرد:  إل ضافة حيث إ -2
اّر ثمار. واخمع ما   بع  اخم وا ثير بمثال هاوخبم اخر اا  راايص مار وياث ثمناه؛ ب   

  لخا ضااف با ل اية لن   رى اخ مل اسمي  وفعلي ؛ واخل  لخ ضاف  ويث لمر اخقوار  
 أاا اا اوا باا مار اخ ارو  اخمرانيا ، أفي  خاد رلا   االسم اخم ر ، و ّره بع ها هياساا 

ْر  ويااث اخعماال  لخاا باارأ  اخرسااائي، ومااا اوااّ ج  بااه ماار اخ ااعر؛ في ااوي أر يقااال: بااا  
االســم  إلــ ضــافة "حيــث" إف خااد   اخ ااا ، وال  مااار  اخوراام ماار ويااث اخعاا ل. ورلاا

 .واستعماال   عدها سائغة قياسا  المفرد ب

وأجــاز المــؤتمرون و اارت مناه اا  ها ئاا  وااول األ خّاا  اخ ااي ار ماا  با اخل ناا ، 
 قرار اللجنة.

اخقارار  لخا ان بات اخل نا  في مثل "مهما فعـل":  جواز وقوع الشرط ماضيا   -9
 اآل ي:

ي ر  رل  أها م اخر ّاا  مثال هاوخبم: مبماا  وا ثت ففنات م يا ، ومبماا فعلات 
نت موف ؛ ب اول مبما رل  فعل  رط ما ؛ وي ور  بع  نقا  اخلغ  مر  خد فف

نهـا ال تـدخل علـ  الماضـي، أمنهم  وظن ا  خ برة  اول مبما رل  اخ عل اخمضاارغ، 
ث لزبااا فااي  خااد  فصاايو  م عاا  وخراار نصوصاااا  م  َمَثــل ة   ااب   ااواي هاا ا االساا عمال، و 
 دوات الشرط .أخواتها من أ
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 ّخ  اخ ي ار م  با اخل ن ، ومنبا هول األسو  بر يع ر:   ورر  اخمقرر األ  

 غ3(ال هل خب ا اخ هر  مر م علال        رر اخناع مبما  اء باخناع ي علأ

 جماع.إجازة القرار باإلمر رل  اخ صويت أهر اخمؤ مرور ورن  رر  األ

 لفاظ والساليب: أعمال لجنة ال سابعا  

ساخي  اخ ي واف  م لع اخم مع   واألخ ان ر اخمؤ مرور في أرمال خ ن  األ
رل  ررضبا رل  اخمؤ مر؛ وفيما يف ي نص اخقرارات اخ ي ا ا  با اخل ن ، ومو ي 

 خيه اخمؤ مر ب فنبا:لخما  ار ووخبا مر مناه  ، وما ان ب  

 شغوف -1

ه:   لي هرار اخل ن  اخ اخي ن ص 
بم: ف ر في مثل هوخشديد الشغف، يس عمل اخر ّا  خ   ب غو ب بمعن  

أر اخ ائع رل    غو  باخقراءة؛ وي وه  بع  نقا  اخلغ  في ه ا اخ عبير  عوي ا 
 فبو م غو  (اخلسارغ. ه غ ياخو   ه غ  :في ه ه اخما ة هو

 فبو   غ  و ( غ. واس نا اا )َعِلَق به( رل  أر في اخلغ  ب غ  باخ يءب ر   ر ح 
أر صيغ  با  فعل اخ يم  رل ..  شغوف بالشيءه ا ي اي هول اخر ّا :  لخ 

يرثر م يء اخص   منه رل  فعول، ه ا؛ وه  أهر اخم مع مر هبل صوغ فعول مر 
 أ  فعل ث ثي، خثبوت اخص   و وامبا واس مرارها.

 ايةب اخرلمات يير لل اخرلم  ومع مي با، ووول مب أ بو رت مناه   وو 
 ، وموم   وهي أمير.رمر فرو ، ورب اخله رنور األسا  ةاخمع مي ، ا  رد فيبا 

  انببا. لخ  اية اخرلم  ب صويت األرثري  رلر اخرئيع هبول اخمؤ مر إلثم أ

                                                 

 .019 -3غ اخبيت مر  واه  سيبويه 3(
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 العك  واالنعكا  -2
 اخقرار اآل ي: لخ ان بت اخل ن  

طي بة عل   َعَكَست الرحلُة آثارا  ي ر   رل  أخسن  اخناع اخيوم مثلز هوخبم: 
ومي ة واضو    ب ّير  فثيرها رل   ثاراا ن وسبم آ لخ ، أْ  ر   ت وجو  المشتركين فيها

رماخبم؛ أ  أهمال رؤسائبم ف باونوا في ل وهبم وا ضح؛ وانعرع رل  اخعمال و 
 هماخبم.لهمال اخرؤساء ففثر فيبم، و  ب ي ر  فثيره في لخيبم لار   

خيه؛ وانعرع مطاوغ اخ عل لوفي اخمعا م: ررع ف ر رل  ف ر أمره: ر  ه 
 ا لرلم اخضوء. مثل: باخضوء  يف ه ا اخ عل رثيراا  غ3(ر اخبيثمررع. وه  ررر اب

و اخر وغ؛ أر معناه هو االر  ا  أ؛ وي بير فهو ينعك  عليه" صقي ا  خقي  سماا 
ذن إفاخعرع هو اخر  واخ فثير واخ وضيح. واالنعراع هو االر  ا  واخ فثر واال ضاح؛ 

 فاالستعمال صحيع.
ه وخيومبا في خغ  اخعلم، ا  رد فيبا رل و ارت مناه   وول اخ عل ومطاور

براهيم اخسامرائي، وأوم  رب اخس ار اخ وار ، ورمر فرو ، وموم  ل: األسا  ةمر 
 رب اخعني وسر.

تت ال ورر  اخقرار رل  اخمؤ مرير،   كثرية موافقة عليه.فصو 
 فل   -0

 ساخي  ما يلي:خ ا  واألهررت خ ن  األ
وه  أثب ت اخمع مات فعل ف ل ع فال . في اإل أوقعهيقول اخر ّا : فل سه: أ  

ف سه؛ وخرنبا خم  ثبت فعل فل ست إ، أ  ورم ب، فقاخت: فل ع اخقاضي ف ناا م ع ياا 
                                                 

نااه ل :وصاا ه سااار ور فقااال ،مغ3419 -هااا 014نوااو  اباار اخبيااثم: موماا  باار اخوساار ( ااوفي غ3(
ر م راخم  بر رن  اخعر  في رلم اخطبيع  في اخقرور اخوسط ، ومر رلماء اخبصريات أ(

: 2راا م اخيررلااي (صااط   ن ياا  ر ااا  رنااه مطبااوغ. ان اار أاخق ئاال فااي اخعاااخم رلااهغ. وخم
 غ.3894: 90
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مفاخر ف ع؛ وه  ور  رل  خسار اخ او  في رساخ ه بوهع ه في اإلأ، أ  ف ناا 
رل  و به  و   هامقد فل سته امرأته : رم مر ر ل مس ور "غ3(الجواري والغلمان

ف ع، وبب ا يمرر ر فل سه هنا بمعن  أوهعه في اإلأأو  لع في بي هب؛ وهو  اهر 
 خلمع مات اخلغوي  أر  ثبت ه ه اخ الخ  خ عل فل ع اخم ع  .

ر اخ الخاا  اخم ااار أرب اخلااه رنااور  األساا ا وبعاا  مناه اا  ها ئاا ، أوضااح فااي ا خبااا 
 ؤتمرين عل  قرار اللجنة.أعلن موافقة الممعروف  رن  اخ قباء،  لخيبا

 ُمَنق َر  -0
 اخقرار اآل ي : لخ رانت اخل ن  ه  ان بت 

نّصت اخمع مات رلا  أر اخنقارع  اء يصاي  اخم اصال، وهاو ماا راار يسام  
وخااام  ااانّص اخمع ماااات رلااا  اال ااا قا  منباااا؛ وخرااار والكلمـــة معربـــة،  اء اخملاااود؛ 

ب؟ ويسا  ا  مار  خاد أناه غ2(م لاو ُمَنق ـَر   يال ترى أنـأاخ او  في رساخ  خه يقول: ب
ن ْقاار   ع، بصاايغ  اساام هاا  ور  ا اا قا  فعاال م عااّ  ماار اخنقاارع، هااو ن ْقر س ااه اخاا اء فبااو مز

 ر يزْثب ت في مع مات اخعربي .أاخ اء فبو مزن ْقر عغ،  هاخم عول؛ (ن ْقر س  
 جازة قرار اللجنة.إأجمع المؤتمرون عل  وبع  مناه   سريع  

 لنسبويةالحركة ا –نسبوي  -5
 نّص هرار اخل ن  رل  ما يف ي:
ر يقوخاوا: نسابو ، ويقا  أالنظريـة النسـبية  إلـ النسب يو ا  رلماء اخ يييقا في 

فاااي و اااه هااا ه اخصااايغ  يياااا ة واو رلااا  ييااار اخمقااارر فاااي هوارااا  اخنسااا ، وخرااار اخ ااايام 
ذ يخـتلط مـا هـو إاخلابع،  لخا أر  رور اخصيغ  نسبي، و خد ياؤ    لخ اخقار ة يؤ   

و ارى اخل نا   اواي هاوخبم نظريـة النسـبية.  إل النسبة، وما هو منسوب  إل نسوب م

                                                 

 .342ص -2غ ان ر رسائل اخ او  ب وقي  موم  رب اخس م هارور  3(
 .330ص 1غ ان ر رسائل اخ او   2(
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أر اخواو  يا  في بع  صي  اخمنسوبات، منعا خ ّلابع، ومار  خاد  لخ  (نسبو غ اس نا اا 
 .غ3(اخوو ة لخ لهرار اخم مع خرلم  باخوو و ب في اخنسب  

 جازته.إين عل  جماع المؤتمر إ إل وان بت مناه   سريع  وول ه ا اخقرار 
 َتعاَلَم خالد عل  زمالئه -1

 اخقرار اآل ي: لخ ان بت اخل ن  
تبـــاه  وتفـــاخر هااا م اخراااا بير مثااال هاااوخبم:   ع ااااخ م  رلياااه، بمعنااا  أي ااار  رلااا  

وخايع فاي مساموغ اخلغا  ها ه اخ الخا ، وخراّر مار ضاوابط اخلغا   الخا  صاايغ  بـالعلم  
ل  رل    اي اس عمال اخرا بير.ورل  ه ا ي التظاهر بالفعل    ار 

 جازته.إ لخ وان ب  اخمؤ مر رن  اخ صويت رل  هرار اخل ن  
 حب ذا لو رضيت -2

  اء في هرار اخل ن  ما يف ي:
ي ااار  رلااا  أخسااان  رثيااار مااار اخر اااا  اخمعاصااارير هاااوخبم: بوّبااا ا خاااو رضااايتب، 

بعـــد فعـــل يفيـــد  ينمـــا تـــأتإن لـــو المصـــدرية إر  رليباااا بمقوخااا :  اااوهناااد مااار يع
ووّبااا ا ال   يااا ه؛ ييااار أر أمثلااا  ه يمااا  م عااا  ة فاااي اخ اااعر ور ت فيباااا خاااو ، يمنـــالت

ليست مصـدرية، مص ري  بع  أفعال ال   ي  اخ مني. ويمرر أر  زع ّ  خو في اخصيغ  
وبااا خد  راااور صااايغ  بوبااا ا خاااو رضااايتب وماااا يماثلباااا فاااي نمـــا للتمنـــي الخـــال . ا  و 

 سائغة مقبولة.اخر ابات اخعصري  
 أجاز المؤتمرون قرار اللجنة.خ عليل اخوار  في اخقرار وبع  مناه   ا

 نانيةلحساسية والشفافية والفعالية وال ا -9
  اء في هرار اخل ن  ما يف ي:

                                                 

 .3892ربعير في سن  ه ه اخنسب  في  ور ه اخثاني  واألاخمؤ مر  ه اي أغ 3(
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نانيا ، ماع ]ي يع في اخلغ  اخمعاصرة اس عمال اخوساسي  واخ  افي  واخ عاخي  واأل
 .أو  ا ي اا  اا    في ضبط بع  وروفبا    ي اا 

ــات، فيمــا عــدا ال  نأو اارى اخل ناا   ــة، يصــع  ضــبطها بتشــديد هــذ  الكلم ناني
ي  رلا  وير و رلا  أنباا فاي واخا  اخ  ا ي  مصا  فسيسااا العين والـالم أو بتخفيفهـا، 

ا فاي واخا  اخ ا يا  مصاا ر رلا  وير بانا  فع ال  الات رليباا يااء اخنسا  واخ ااء ، و 
 اخ عاخي .

، بيياا ة أخا  بتشـديد اليـاءاألناا ف راور   لخا ما نساب  لفبي:  نانيةال أما رلم  
 لخاااا راال اااا راري نسااااب   يناااااناأل لخاااا ونااااور راااااخمن راني واخمابرانااااي، وأمااااا نسااااب  

 اال  راري [.
 أجاز  المؤتمرون.ورن  رر  اخقرار رل  اخ صويت 

 شباب واعد -8
  اء في هرار اخل ن  ما يف ي:

ن أببا  باء ربارة ب با  وار ب، مرا اا ي ر  رل  أه م بع  اخر ّا  واأل
وهناد مر ي ر بفر  الشباب قد استوف  من الكفاية ما يبش ر بمستقبل مشرق.

نرلييي ، ويث خ   بوار ب في  الخ ه رل  ه ا اخمعن  منقول بطريق  اخ ر م  رر اإل
، وه  يرور ه ا اخ ر Promising figure""صاحب المؤهالت يقوخور رر اخر ل 

 .صويواا 
رل  أر خ    بوار ب م  ق  مر اخ عل ور ه بي  أر اخمعا م اخلغوي  ن ّصت 

 ر فاس عمال ربارة لر  وار ة، أ  ير   ايرها. أمثل من ا  به، أ  مر األ
 هنه قد توفر له من تمام الكفاية والُخلق ما يرج  معأب با  وار ب بمعن  

 الخير، استعمال صحيع.
تمر قرار جازة المؤ إوبع  مناه   ا  رد فيبا ر   مر اخمؤ مرير أزرلر رر 

 اللجنة.
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 صارحه الرأي، صارحه بالرأي -13

 اخقرار اآل ي: لخ ان بت اخل ن  

ي وار  رل  أه م اخرا بير هوخبم: صاروه بر ا، وه   و ه اخنق  رل  ه ا 
 اية  خد لو رى اخل ن  الزم فيما سجلت معجمات اللغة  بمقوخ  أر بصارحب 

ترشع الفعل للتعدي، صارح  اخ عبير ب اريج ورفي، وهو أر أخ  اخييا ة في
 وباالس  با  رل  اخصو  مر اخ عر اخ اهلي بقول أبي طاخ :

 وه  صاروونا باخع اوة واأل ى

 ر  اخع ّو اخميايل  موه  طاوروا أ

 .ركثرية عل  القراوافقت ال وبع  مناه   ا  رد فيبا ر   مر اخمؤ مرير 

 عمال لجنة اللهجاتأثامنا: 

خ ا  اخ ي   ر  رل  أخسن  اخناع  ور خغ  اخر اب ،  ابعت اخل ن   راس با خذ
ف ب و أنبا رامي ؛ واا ارت منبا ما ي    مع منب با في رر  األخ ا  اخ ي  واف  

م لع  لخ و في  مل با، وه م با أ، و الخ با في مع مبا وضبطاا  اخعربي  خ  اا 
 اخمؤ مر ما واف  رليه. لخ اخم مع، ففوال 

 ؛ وفيما يلي طائ   منبا:رلم  19     وو ورر  رل  اخمؤ مر هائم

ز ة -3  : يقول اخناع اخرية، بضم اخراء، يري ور ببا اخو ي ة ي ال فيبا اخق ل.الرُّ

ي ة، ب  ح اخراء، بب ا اخمعن .وفي اللغة  : اخر 

ّواني وب ر اني، بضم اخ يم، وف ح اخباء، خل الخ  الُجو اني والَبر اني -2 : يقول اخناع  ز
  اال واخاار ، واخباطر واخ اهر.رل  اخ
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ّواني ب  ح اخ يم، واخبّراني خلمعن  اخ   يس عمله فيه اخناع.  وفي اخلغ : اخ  
و انّيااالثااار مااار وااا يث سااالمار: بوفاااي األ فمـــن أصـــلع وبر انّيااااا،  اا ر خرااال امااار    
 .و اهراا  أ  باطناا  وبرانياا  ف وانياا أصلع الله بر انيه".  هجواني  

 : يقول اخناع: رفر  اخسيارة ونووها.ارةرفرف السي -1

واخرفاار ز  ،ط فااي أساا لباااخاا   يااا رفاار ز اخ سااطاط أواخايماا ،وفــي اللغــة: 
ر   ي   باخبيض ، و وان  اخ رغ وما   خ  منبا. مر اخ رغ  ي 

 اخقطر، بمعن  أرياع اخقطر اخمضغوط . : باالتباالت القطن -0
را  اخضام (معرب  وفي اللغة: البالة  :رر اخ ارسي غ هال أبو  ؤي : اخ  

ي  ا   خبا مر ا ل اخ أي ير أريجز           رفر  رليبا باخ ا خ ط م 
يوع في ر م اخناع: الُكَويِّ  -2  وسر.اخ ّي  مر اخ يء، واأل ْرو ع: األ: اخرزو 

ااايوع رسااايو : اخوسااار اخ عااال. وفاااي  اااْيع: اخعقااال واخ طنااا ، ور  وفاااي اخلغااا : اخر 
بماااا أهاااره  أاااا اا ذا صـــغ رنا الَكـــيِّ  كـــان الُكـــَويِّ ، ا  و ر يوسااا .  اخمساااموغ:بن   اراا 

 اخم مع مر  صغير مثل رير و يخ وخي   رل  روين  و ويخ وخوي  .

 هاو االراوعوها ا  ،ها اها ا أراوع مار و يي  اخل ن  ما يف ي فاي اخعاميا : 
 وسر.أ  األ

ـَو ، وفي اخ ا  يارى بابار ساي هب  َسـ  تأنيـث اَلك  فعال باا  األ مارأن الُكو 
 واخ عل .

 : في ر م اخناع: ه ْ ق    مر اخبر : ار ع .َقف َقفَ  -2

  ا انضم وار ع .ل: اخق ْ ق    :اخرور ة، ويقال: ه ْ ق    مر اخبر : وفي اللغة

 .: يقول اخناع: يار ويغور، بمعن  اب ع  مطرو اا ورغغار ي -9
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 : ه ه اخ الخ  رما في هول اخمبلبل:وفي اللغة
 اخصبح رايم  ف غزور فب ا 

ياط بمعن  اخصياح مطلقااا الِعياط -9 عنا  اخبرااء و خلنا اء، وبمأ : يس عمل اخناع اخع 
 و اخن اء، ور خد  س عمل اخ عل ري ط.أفي اخلب ات اخعامي ، 

يااااط واخ عيااايوفـــي اللغـــة و اخنااا اء أاسااا عماخه فاااي اخبرااااء فط: اخصاااياح؛ : اخع 
  وس؛ع في اخ الخ .

مة -8  خلر ل اخمر بد في رمله يير اخن يط. س عمل اخناع اخل ام  وص اا : يالل خ 
 اخ  رة وثقل اخن ع؛ فبو وص  باخمص ر. :: اخلام وفي اللغة

 : يس عمل اخناع اخمبسوط بمعن  اخمسرور ور خد بمعن  اخميسور.المبسوط -34
، رماا فاي اخوا يث، ماا يساّره يما يبسطه، أ  يسارن ي: يبسطنوفي اللغة

 ط   اخبساط بمعنا  اخسارور مار را م اخعار ، وخايع م ااياا لي  : ورن  اخيب
في معن  اخميسور فعلا  وا    خمر يرم ه ا. أما اس عماخه ، ا فاا وال موّخ اا 
 خيه أ  مبسوط اخري .لمضا  

ن -11 ببا ا والدون في اللغـة: : يس عمل اخناع اخ ور خمعن  اخاسيع اخوقير، ُدو 
 اخمعن  رينه.

 عمل اخناع اخريوع بمعن  اخرئيع.: يس الريِّ  -32
 : اخريوع: اخرئيع؛ ومر  عر اخرميت:وفي اللغة
.رى اخر  زْب     ّي ز ما اس قام  اخريوعز

 : يقول اخناع يس اهل برسر اخياء بمعن  يس و .يستاهل -31
: اساا فهل: اساا و ، و ا ياا  اخبمااية فااي مثاال هاا ا رثياار فااي وفــي اللغــة

   في ر ة هبائل.اخعربي ، ورسر ور  اخمضارر  خغ
 : يقول اخناع: ن      اخ يء ؛ بمعن    به.نتش -30
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 ارا .: اخن ْ   اخن ْيغ واإلوفي اللغة
َبع -32  : يقول اخناع: ب ْوب ح و  ب ْوب ح بمعن   وس ع.َبح 

 مر و بوبح: اّ سع.: ب ْوب ح  في األوفي اللغة
 نضا ه.لراه، بمعن  ف     ه أو باخ  في : يقول اخناع: ههرا -11

 نض ه و     ّسخ. و سبيل اخبمية مسنور.أوم: : هرأ اخلوفي اللغة
.َشَطفَ  -12  : يس ا م اخعام    ط    بمعن  ي س ل 

له (سوا ي  رر اخ رلم  خلصايانيوفي اللغة  غ.غ33(:   ط    اخثو : ي س 
  غل، بمعن   بر أثره رل  اخمري . : يقول اخناع: اخ واء ااشتغل الدواء -39

 : ا  غل فيه اخسم: سرى، واخ واء: ن ع.مستدرك التاجوفي 
َلع -38 اْوتو مزل ْعل اع: ل: يقول اخناع: خعلع اخمطر ، َلع   ا ار  ع صو ه وان لا ؛ وص 

  بير  لّي مر  ع، ونزْورو مزل ْعل ع: م ذخئ.
، واخسرا : بقي.وفي اللغة و ت   : خ ْعل ع  اخرر ز: ص 

صااي  فااي اخااب   اخعربياا ، أرلاار اخاارئيع خ ااا  واخوبعاا  مناه ااات وااول بعاا  األ
َمد لها.  شكر المؤتمرين للجنة عل  ما بذلته من جهود ُتح 

*  *  *  * 

                                                 

غ هال أوم  رضا: هال  خد اخصاياني، ومعن  سوا ي  أنبا خغ  أهّل اخسوا ، أ  راميا  خيسات 3(
ماااا  ... وخرااار ب صااايو . وهاااال فاااي اخ اااا : هاااي خغااا  مصااار. أهاااول: ورااا خد هاااي خغااا  اخ اااام

نبا  ايل  سارياني . (ان ار: وخ  باالر بار: أ... واأل اخمناسب  بير اخمعن  اخ صيح واخعامي؟
 غ.3822ط  242خ  اخ صيح صلر  اخعامي 

خ ا  اخسرياني  في اخمعا م اخعربي  وهال اخبطريرد افرام برصوم:  ط : يسل، سرياني  (األ
 غ.3823ط  82ص
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ر  لس بم اخا اميا  صاباح ياوم االثناير فاي اخثااني واخع ارير مار و رق  اخمؤ مر 
م. 3891ا، وفا  اخساابع مار  ابر آ ار (ماارعغ سان  هاا3041وخ  سن   ما ى األ

ا أن يه مخ م، وه   ضّمر مو ياا ر ور مب   رّ   األمير اخعام اخ قرير   لخ عوا مواس 
 ور ه ه ه، رما    ما  لّقاه مر مق روات األرضاء وم و ا بم. اخمؤ مر ا ل 

وا وبع  أر   اول اخمؤ مرور اخرأ  وول ما هز وم مر مق روات وم و اات،  أقـر 
 جماع التوصيات اآلتية:باإل

اخ ربيا  واخ علايم فاي اخاوطر اخعرباي بقارارات  اتر يوصي اخمؤ مر بفر  فا  ويا -3
ا ؛ه خطّ  تيسـير تعلـيم النحـو التعليمـياخم مع فاي  بباا مار ر ا  فاي ، فيماا  زع 

 هوار  اخلغ  اخعربي .

 لخااا اخ ربيااا  واخ علااايم، فاااي اخاااوطر اخعرباااي، بااااخعو ة  اتيوصاااي اخماااؤ مر ويار  -2
ماع اللغـة العربيـة، العنايـة بـدرو  المطالعـة فـي تعلـيم  قاخي ها اخق يم  مر 

  ق يم ما ارات مر اخنصوص اخق يم  اخم ئم .

يعاااو  اخماااؤ مر خ فريااا   وصاااي ه اخمعاهااا  واخ امعاااات فاااي اخعااااخم اخعرباااي، بااافر  -1
باستخدام اللغة العربية في التدري  فـي مـادة اللغـة العربيـة، وغيرهـا  زْعن ا  

خلغا  اخعربيا  فاي ويزر وو  اخمؤ مر بما  ام فاي ها ا اخ افر بماؤ مر امن المواد. 
 سرن ري  في اخعام اخماضي.اخ امعات، اخ   انعق  باإل

بتغذيـــة المكتبـــة أر  عنااا  اخ امعاااات واخبيئاااات اخعلميااا   لخااا يااا رو اخماااؤ مر  -0
وبترجمـــة نسااااني ، فاااي فاااروغ اخعلاااوم واخمعاااار  اإلالعربيـــة بمؤلفـــات حديثـــة 

 اخلغ  اخعربي . لخ في     اخعلوم أمهات الكتب الغربية 

تكليــف  قلياا ها اخقاا يم، ماار  لخاا خمااؤ مر باافر  عااو  اخصااو  اخعربياا  يوصااي ا -2
صااو  مااا يزق اا  م ماار  لخاا يطمئنااور مــراجعين متخصصــين فــي اللغــة العربيــة 

 مقاالت وموا  صو ي .
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بقواعد اللغة العربية، بضرورة االخ يام  اإلر ميؤرو  اخمؤ مر  وصي ه وسائل  -2
 لغوي ا  وصوتي ا . ر ا اا ليضطلع ب خد ر ا  مر ا  و ، سليما   وُنط ق الكلمات نطقا  

ــــات المحــــنوااااو وضااااع  ي واااا  اخمااااؤ مر أر هناااااد ا  اهاااااا  -9 اخ  ارياااا   ل  االفت
ـــاظ أجنبيـــةماااارر اخعامااا  واخمؤسساااات اخو يثااا ، واأل ـــانون؛ بألف  يقضـــي والق

 خيه.ل نبي أضاف  نّص ل، ويبيح بضرورة الن  العربي

را ا  اخماؤهلير خاه، ا  و لعربـي، حياء التـراث اإبيررر اخمؤ مر  وصي ه باخعناي   -9
  با مر ه ا اإلوياء.وس مي  وبسط م اه رل  أر  نال اخعلوم اإل

 اإلعالموزارات التربية والتعليم والثقافة و  لخ  ه ا بل   وصيات اخمؤ مر وهرار  -8
 في اخوطر اخعربي. والمجامع والجامعات

ورة اخ اساااع  باااراهيم مااا رور، رئااايع اخماااؤ مر، ا اااام اخااا لأرلااار اخااا ر ور  اياااراا أو 
ساابامبم لخلمااؤ مرير اخ بااو  اخ ااي باا خوها، وخلمااو  ير اخم معيااير  واألربعااير؛  ااارراا 

 آمااا ا  ،رضااااء اخم ااااررير اخصاااو  واخن ااااطخذ ن ااااح اخماااؤ مر، م منيااااا لاخربيااار فاااي 
اياار ماار ساابوغ األاخلااه، فااي األ ر  اااءلفااي اخاا ورة اخقا ماا  اخ ااي ساا عق ،  اخلقاااء بباام

ــال ، واخ ااي سااي م فيبااا 3890ماار آ ار (مااارعغ ساان  ول  ااباط (فبراياارغ واأل االحتف
 بالعيد الخمسيني لمجمع اللغة العربية بمصر.

 عدنان الخطيب                                                    م  


