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 ا(والكهرب –حول )المقربصات 

 للدكتور ف. عبدالرحيم
 

ردًا علىىىا ذىىىإ يهىىىس اليىىىى النىىىتإي عينىىىا الرىىىإعوره ذىىى      الذ ىىىرر     ىىىىلى 
قىىإا الىىدكتور عىىدرإ   Corpus الذ ىىرب   بإلبىىإأن و رىىى ذىىالوي ذىى  الكلذىى  ال تيريىى  

رهإ ذىالوي  ذى  ال ررىإ  الىيه يأرى   رىف ال بىا. رى  ا اللطيس ارهإ كلذ  عربي ن وا 
 وتف يً :  ؤيد هيا الر هن و ود     ضيف هيه الكلذإت ايضإحإً 

(. وفّنىره  بىو عبيىد 3/333فّنره اب  دريىد بىاعلا ال بىا )ال ذهىر  ( 1)ال ررإ 
(. 9/393رىىى  رىىف ال بىىا )التهىىييس اشىىبى الرىىف ذىى  ال بىىا. وقىىإا ابىى  العرابىى  ب

 .(2)دم ذ  ال با  شبى الرف يت  :ولأا  وضح التفنيرات ذإ قإلى ال وهره
وذىىى  هرىىىإ  ىىىإأ ذأرىىىا البىىىروف. ف ىىىإلوا: النىىى ف الذ ىىىرر : عذىىىا علىىىا هي ىىى  

 وكذإ  إأ ف  الذأ م الونيط: الذفّي  بلوارج ذرى يات تدريج ذترإنس.( 3)النلم
 ذىإ قىوا الىىدكتور اللطيىس    ال ررىإف لاىى  فى  ال ررىإ  ففيىىى ر ىر. فلىم يىىرد 

إ ورد الفأىا قىررف لاى  فى  قىرر . قىإا ف  الذأإ م ال ررإف لا  ف  ال ررىإ ن ارذى
(: قىرر  الىىديإذ ايا ف ىىرد ذىى  ديىإ تلىىر. وص ت ىىوا قىىررف 3/333ابى  دريىىد )ال ذهىىر  

(: قىىرر  الىىديإ وقىىررف ايا فىىر 3/83كذىىإ ت ولىىى الأإذىى . وقىىإا ال ىىاإر  )التكذلىى  
 .(8)وقرفع

                                                 

( قوا اب  9/393( بإلضم والكنر. وحكا الفهره ف  التهييس ) /336/ 3( يكره اب  دريد )ال ذهر  (1
 اب  العراب   رى بكنر ال إفن ورّف ال وهره علا  رى بإلضم.

 ( ف  اللنإ : شبيى الرف.( 2
لى الفيروفابىإده ذ ىحفًإ ت ىحيفًإ . وهو  وا ذ  قإلى فيذإ  علم. ور 3/803( قإلى ال اإر  ف  التكذل  (3

 فإحشًإ ف إا: نيف ذ رر : عذا علا هي   النلم! وقد ربى الفبيده علا يلإ.
( قرر  لى ذأرا تلر. ي إا: قرر  البإفه وقرر  ايا كرف و ِلْيط ت عيرإه  وا ذإ ي إد. وبهيا الذأرا 8)

قىىرر  بإلنىىي  ارذىىإ يكىىر قىىررف  يضىىًإ قىىررف بإل ىىإد لاىى  كذىىإ فىى  التكذلىى . لىىم يىىيكر ال ىىوهره الفأىىا 
 بإل إد ف ط وقإا: بإف ذ ررف  ه ذ ترا ل  طيإدن وقد قرر تى  ه اقتريتى.
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( ذىىىى  ال ربىىىىو  وهىىىىو 2/332هىىىىيان واشىىىىتّ ى دوف  )تكذلىىىى  الذأىىىىإ م الأربيىىىى  

بإليورإريى  وذى  ذأإريىى النىإ . ور ىا قىوا  ىىإحس      يىستأر 
ذحيط الذحيط: قرب  البيت: قإ  طولى وعرضى لينإوه بي  كا حإ ط وذإ ي إبلى. 

 ثم قإا    ذ  ذأإريى: برإأ الن ف وتفييرى بإلر وش وتيهيبى.
 .(3)وال واس  رى بإلرو  كذإ ذّرن وهكيا  إأ ف  رحل  اب   بير

*  *  * 
 إا النتإي روك  ب  فا د الأفيفه ذلط ًإ ذ  ي وا الكهربإأ بىإلهذف :ثإريًإ: ق

 الكهربىىإأ بىى  ذىىّد لرهىىإ ذىى  الفإرنىىي  كىىإه ربىىإن  ه  ىىإيس التىىب ن ولىىي  فىى    ىىا 
ذى  الذرحىوم بطىر  البنىتإر  فى  كإ   وا ذى   شىإع هىيا الىوهم الأّ  الكلذ  هذف . و 
 ذحيط الذحيط .

علا ذإ كإرىت عليىى قبىا تأريبهىإ. والذأىروف كارى ي س اب إأ الكلذ  الذأّرب  
    تأريىىىىس اصنىىىىم الع ذىىىى  هىىىىو    تتفىىىىّوه بىىىىى الأىىىىرس علىىىىا ذرإه هىىىىإ  كذىىىىإ قىىىىإا 

يا قبلرإ ذبد  عدم التأرض للذأىرس بإلتأىديا والتاييىر فأليرىإ    ر ىوا (6)ال وهره . وا 
 .(7)كإه ربإ بإثبإت اللف

إت الذأربىىىى  الذرتهيىىىى  هىىىىيان وكثيىىىىرًا ذىىىىإ فادت الأىىىىرس هذىىىىف  فىىىى   والىىىىر الكلذىىىى
 بإللف. اليكم  ذثل  يلإ:

                                                 

 .263( رحل  اب   بيرن ط دار  إدر دار بيروت ف ( 3
 ( ال حإح/ عرس.( 6
 ( قد  ب وا اللف ذع الت إأ النإكري  ف  راهرإذج وهو بنكو  الهإأ )التإج(.( 7
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 Aeliaيليىىىىإأ بىىىىإلهذف  لاىىىى  فيىىىىى. و  ىىىىلى ا  يليىىىىإ وهىىىىو بيىىىىت الذ ىىىىد . و ا -1
 .(3)بإل تيري 

فكريإ. وفكريىإأ بىإلهذف  لاى  فيىى. وقىر  بهىإ ال ىرت . قىإا ذكى  بى   بى   -2
طإلىىىس: قىىىر  حفىىىف وحذىىىف  والكنىىىإ   فكريىىىإ بايىىىر ذىىىّد وص هذىىىفن وذىىىددهذ 

 .(9)وهالبإقو  وهذف 

. وهىو الح ىير. و  ىلى بإلفإرنىي  (10)بوريإأ. وبوريإ ب  هذف لاى  فيىى -3
 بوريإ.

. وهىىىىىو يورىىىىىإر  و  ىىىىىىلى (11)ذ ىىىىىطكإ. وذ ىىىىىطكإأ بىىىىىإلهذف لاىىىىىى  فيىىىىىى -8

. 

( بإلنىىريإري . فهذىىف بررنىىإأ بىىإلهذف. و  ىىلى بررشىىإ ) -3
 علا هيه النر  ال ديذ  ف  التأريس. كهربإأ  ريإً 

 

 الدكتور ف. عبدالرحيم
 أ  اإلن ذي ال إذ   
 بإلذدير  الذرور     

 .هى16/7/1399ف  
 م.11/6/1979   

                                                 

. ونىىذ  بإنىىم هإدريىىإ  وكىىإ  انىىذى Colonia Aealia Capitolinaلطويىىا ( هىىو  ىىفأ ذىى  انىىذى ا(3
 . وف  ايليإأ  ربع لاإت  لر  يكرهإ  إحس ال إذو .Aeliusالوا 

 (. وف  فكريإ لا  ثإلث  وه  بحيف اللف. )ال حإح(.2/381( الكشف ع  و ود ال راأات النبع )(9
 ( التإج.( 10

 ( ال إذو 11)
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 رّد الناعوري َحول )المقربَصات والمقرنَصات(
ردًا علىىا تأليىىخ اللىىوي : الىىدكتور عىىدرإ  اللطيىىس فىى  الأىىدد الثىىإر  ذىى  هىىيه 
الذ لىى ن النىىر  الولىىان والىىدكتور فإريىىإم بىىإده عبىىدالرحيم اض ن  وّد     وضىىح ذىىإ 

 يل :
ينىىىىىىىىتأذلو  كلذىىىىىىىى   -والذشىىىىىىىىإرق  عإذىىىىىىىى  –كرىىىىىىىىت  ر     الكتّىىىىىىىىإس النىىىىىىىىوريي  

    الذ ىىىىىىىىىررف(ن وفىىىىىىىىى  الذاىىىىىىىىىرس ر يىىىىىىىىىت الذاإربىىىىىىىىى  ينىىىىىىىىىتأذلو  كلذىىىىىىىىى   -)الذ ىىىىىىىىىرر 
للذأرىىىا عيرىىىى. ولفىىىت هىىىيا اصلىىىت ف ارتبىىىإه ن  -بإلبىىىإأ ص بىىىإلرو  –)الذ ىىىربف( 

ذرهفىى  وتنىىإألت كيىىف رشىىان ذىىع    الذأرىىا واحىىدن وهىىو الفلىىإرف يات ال ىىرإع  ال
الدقي   الذ نذ  ف  النى وفن والبىواسن والنى إ فن ورفىوف ال ىدرا  فى  الذنىإك  

 وال  ور الردلني ن  و يات الطراف الردلن .
ولىىىىم ي رأرىىىى  ذىىىىإ ت ولىىىىى ال ىىىىواذي  ذىىىى     )ال ررىىىىإ ( هىىىىو   رىىىىف ال بىىىىا ن و   

ذدهشى  )الذ رر ( هو  الذأذوا علىا هيىا  النىلم ا فىإلفرخ بأيىد  ىدًا بىي  الرهإفى  ال
والذثيىىر  للشىىإعري  فىى  الفلىىإرف ال ب ىىي  واللشىىبي  الردلنىىي ن و رىىوف ال بىىإا  و 

  عيإلهإن وكيلإ الن لم.
وتسااااُلتن مااا: أيّاااير قين الرااارّقّ: قاااار  سلاااه الصاااوا   ااا  تسااامّ   ااا   

مقرتصااتر  قم المااربا   ا  ااولهم  -الزخارفر المشاارا   ا  ااولهم رمقرتساات

ا بالساللم وال بأتوف الأبال؟ وس ا كاا: رالمقارت ر رمقربصاتر  الت  ال صل  له

ف كااأتف الأباال   ماا: قّاا: أاااُت كلماا   مااا منماال ملااه شااكل ساالنم  قو كااا: تاتبااا

 ؟-بالباُ –رالمقربصر 

ولذىىىىىإ كإرىىىىىت الشىىىىىكإا الفلرفيىىىىى  ال ب ىىىىىي  واللشىىىىىبي  الردلنىىىىىي  التىىىىى  تأريهىىىىىإ 
ن ف ىىد لطىىر لىى     الكلذىى  الكلذتىىإ  ذ ّنىىذ  كلهىىإن وذحفىىور  حفىىرًا فرّيىىًإ دقي ىىًإ رإعذىىإً 

التىى  تأرىى  )ال نىىم(ن فيكىىو  ذأرىىا )الذ ىىربف(:  Corpusذىىالوي  عىى  ال تيريىى  
)الذ ّنىىىىىم(ا وهىىىىىيا التأبيىىىىىر شىىىىىإ ع فىىىىى  الفرىىىىىو  التشىىىىىكيلي ن في ىىىىىإا: الذ ّنىىىىىذإتن  و 

 الشكإا الذ ّنذ .
عىو  وفيىر الث إفى  الذاربىى ن ولىم  قطىع بهىيا الىر ه وحىدهن بىىا ارترذىت فر ى  د

وكىىإ  يلىىإ  - يىىإه الىىا ال ىىإأ ذحإضىىر  فىى  الربىىإطا  الحىىإج ذحذىىد بىىإحرير ن ذىىالأّ  
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وتنىىإألتذ ا  كرىىتذ علىىا  -و علرىىتذ ر يىى  هىىيا فىى   ثرىىإأ الذحإضىىر   -1978عىىإم 
          ىىىىىىواس فىىىىىى  ذىىىىىىإ يهبىىىىىىتذ اليىىىىىىى. فل ىىىىىى  ر يىىىىىى  هىىىىىىيا تاييىىىىىىدًا كىىىىىىإذً ن وص نىىىىىىيذإ ذىىىىىى  

ّ أر  علىىا اصقترىىإع ذذىىإ شىى - ىى أذىى  علذىىإأ الذاىىرس ال وهىىو - الااوزّرالنىىيد 
ب ىىواس ذىىإ يهبىىت اليىىىن باىىّض الر ىىر عذىىإ ت ولىىى ال ىىواذي  فىى  ذأرىىا )الذ ىىرر  
وال ررىىإ (ن وفىى  الفأىىا )قىىرر  وقىىررف( ذذىىإ ص  ىىل  لىىى بإلذ رب ىىإت الردلنىىي ن 

 تلإ الفلإرف الفري  الذ نذ  الذدهش .
 وبأد:

لنىىىإ . ولكىىى  لىىىي  ذىىى  شىىىإ فىىى     قىىىواذي  اللاىىى  هىىى  الذر ىىىع فىىى  ت ىىىويم ال
ال واذي  لي  فيهإ كا ش أن و حيإرًإ قد يكو  البىو  وانىأًإ بىي  ذأرىا اللف ى  فى  

ي   رىىف ال بىىان والفلرفىى  الذدّر ىى  بىىال ىىإذو  وح ي ىى  الذأرىىا الذ  ىىودن ذثلذىىإ هىىو 
بدقى  ورأوذى  ذترىإهيتي . وهرىىإ قىد يكىو  الىىيوخ  يضىًإ عىإذً  ذهذىىًإ فى  تحديىد اللفىى  

 ّلا عإذا اليوخ فى  )الذأ ىم الونىيط( الىيه طىّور اللف ى  الذرإنس للذأرا. وقد ت
بلىوارج ذرىى يات تىدريج  ى قىرر  النى ف: فيرى ال ديذ  وشروح ال ىواذي  لهىإن ف ىإا:

 ذترإنسن فهو ذ رر  ن وهيا ذإ لم يرد ف  ريره ذ  الذأإ م ال ديذ .
*  *  * 

هىإ ولفألهىإ ولرىدع كىيلإ ذىإ ورد ل - الذ ىررف(  إربىإً  - ولردع اض  )الذ رر  
ذ  ذأإ  ذترإقض  ذترإفر  ف  الذأإ م ال ديذى  والحديثى ن ولرتنىإأا: ذى   يى   ىإأ 
رذىىإ  الذاإربىى  بكلذىى  )الذ ىىربف(ن وهىى  ريىىر ذو ىىود  فىى  ذأ ىىم قىىديم وص حىىدي ن وا 

 حرىىىو  ورد فىى  ال ىىواذي  ذذىىىإ ي ىىإرس لف هىىىإ بأىىض الشىىى أ كلذىى  )ال ربىىىو ( وهىىو:
ذ ىدم الذ أىد وذى  ذىؤلرها وهىيا ص  ىل  لىى الذ و  الذرتفع ذى   ى ه قنذ نالنرج 

ص ي   ىىىّا ذىىىإ قذلتذىىىى ذىىى     هىىىيه الكلذىىى  ذأّربىىى  عىىى   بذىىىإ رريىىىد ذىىى  بأيىىىد  و قريىىىس. 
ر يىًإ  كثىر احتذىإًص ذى  نىواهن ذىإ دام الذأرىا الىيه تؤديىى الكلذى    Corpusال تيري  

ن وص الذأّربىىى   كثىىىر ارطبإقىىىًإ علىىىا الذ  ىىىودن وذىىىإ داذىىىت الذأىىىإ م لىىىم تتأىىىرض لهىىىإ
ا بهىىإ ذىى  و  شىىإرت الىىا   ىىا عربىى   و   ربىى   ىىإأت ذرىىىر  م تىىر  الذاإربىى   ىىإؤ 

ص يبىىدو  عرىىدهم دو  ر ىىوع الىىا   ىىا عربىى   و  ع ذىى ن وانىىتأذلوهإ دو  نىىردر 
 ذثا هيا اصعت إد رريبًإ وبأيدًا ع  الت ديخر
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   ذإ ذىإ  ىإأ فى  كلذى  الد الىدكتور فإريىإم عبىدالرحيم ذى     دوفه فى  )تكذلى
ّ ى ذىىىىىىىىىىىى  ال ربىىىىىىىىىىىىو ن وهىىىىىىىىىىىىو تأريىىىىىىىىىىىىس ت( قىىىىىىىىىىىىد  اشىىىىىىىىىىىى2/332ذأىىىىىىىىىىىىإ م الأربيىىىىىىىىىىىى  ال

بإليورإري ن وذ  ذأإريىى النىإ  ن ف ىد ر أىتذ الىا دوفهن كذىإ  
ال ىىىىفح   2دا ونىىىكوت )الأذىىىود يىىىىاإلركليىىىفه( لل -)الذأ ىىىىم اليورىىىإر ر أىىىتذ الىىىا 

بارهىىىإ  الحىىىياأ الطويىىىان  و الحىىىياأ  ( فو دتىىىى يشىىىرح كلذىىى  998
 ود .الر ف ن  و حياأ ال ر

ذأإريهىىإ الذىىيكور  ههرىىإ ص قرابىى   اوي ِحىى  ال ىىإر     هىىيه اللف ىى  اليورإريىى ن بكىى
 بيرهإ وبي  ذإ رأريى بإلذ ربف.

و ر ىىو التربيىىى الىىا  ررىى  ص  تحىىّد  عىى  الفأىىا )قىىربف(  و )قىىرب ( وذشىىتّ إتى 
ف(ن ولي ىإدا ذى  شىإأ كذىإ ب   ر ذهذإ تك ن فذإ يأرير  ذرهإ رير انم الذفأوا )الذ

 ف  الب ي . يشإأ
رذىىإ قىىّدذتذ  و رىىإ لىىيلإ  تىىرإ لىىيوه الىىيوخ اللاىىوه والفّرىى  لكىى  يىىروا فيىىى ر يهىىمن وا 
ا تهىىىإدًا  ر ىىىىو    ر ىىىا ذرىىىىى الىىىا الذذكىىىى  والح ي ىىى . وشىىىىكرًا ل لىىىوي  الكىىىىريذي  

 عدرإ  اللطيس وفإريإم عبدالرحيم علا تأ يبهذإ.
 عيسى الناعوري



 - 167 - 

 رّد الَعزيزي َحول )الكهرَبا(

 الكريم الدكتور النابهسيادة األخ 

 عبدالرحيمف. 

 لإلد ن وبأدن -علا البأد –تحي  

قر ت بإحترامن ذإ كتبتذوه رّدًا علا كلذت  الذرشور  ف  الأدد الثإر  ذى  ذ لى   
 ذ ذع اللا  الأربي  الردر ن بشا  كلذ  )كهربإ(.

الحىخ  رى  ص  و ىىس تأريىس الكلذى  بلف هىىإ الع ذى ا لكى ن ايا فدرىىإ هذىف  فىى  
 كهربىىىىإوهن  فر ىىىىوا: تلىىىىر الكلذىىىى ن و ىىىىس عليرىىىىإ    ر لىىىىس الهذىىىىف  عرىىىىد الرنىىىىب  واواً 

وكهربإوي   والنتإي يىر  ذأى  ث ىا الكلذى ن وذى  حّ رىإ    رحىإف  علىا رشىإق  هىيه 
 اللا  ا لت  شردف اللى قدرهإ.

يا  راد نىىيإد  النىىتإي بحثىىًإ ذف ىىً  عىى  هىىيه ال ضىىي ن فىىار و ذرىىى    ير ىىع  وا 
 ذىىىىى  الذرحىىىىىوم الس ارنىىىىىتإ  ذىىىىىإره الكرذلىىىىى  ) رىىىىى ط اللاىىىىىويي  الىىىىىا كتىىىىىإس الأ

الىىىا  280ذىىى   ىىىفح   1933دار اليتىىىإم نىىىر   - القىىىدذي ( الذطبىىىوع فىىى  باىىىداد
260. 

 لتإذًإن  ر و    ت ودوا وت بلوا  نذا اصحترامن
 هى1399ر س   23

 م20/6/1979عذإ  

 بإل ف                                             
 س بن زائد العزيزيروك  

 


