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 تصويب قول العامة:

 فلان أخِص َّائي بكذا وَكذا
 

 د. فوزي حسن الشايب

 جامعة اليرموك

م  معةيية مىييأ  او  يياأوخ يشيييك يريييراى أليية العييةة العاميية اعييأعماص يلميية مانى مخ
يييييياأو  و  يييييير المو يييييي   اىأمامييييييو  وولييييييك ي ييييييولألخِ راجعيييييي  الو ييييييي  ا ى مخ

يياأو... ويةييير ي ييار اللوييويية وجألا ييو  ا ل ييا   أليية العاميية اعييأعمالألخ  ييو  ا ى مخ
اليلمة  ومة  ةا ياة إةيار ا عأاو الديأور ا مد مىأار أمر ألة م دمو  رةيام  

ِ (1)ماعيي ص ااواأييةم وييو دوليية اليوييي  اعييأعمالألخ  ييو  اليلميية.  يياص  ألييوا الىمييو 
ويمر م دمو  – يعر الىاء وأشديد الماد  -مويعأعمص الةاس اآلة يلمة اىماأو

واأيييةم  اليويييي  ألييية ةو أليييا  ييييوا  وى معةييية لليلمييية ألييية  يييوا  رةيييام  ماعييي ص اا
مييييياأو واليلمييييية  - يعييييير الألميييييل  وعييييييوة الىييييياء -ال ييييي و وى ألييييية  ييييي وألا إى 

المييييييييي ي ة ويييييييييو  يييييييييوا الم ييييييييياخ اة ي ييييييييياصِ اىأماميييييييييو الجرا ييييييييية  او مىيييييييييأ خ 
 الجرا ة.....م.

ياأو. وكةييار  ولخ يية الديأور ا مد مىأار أمر اوص مة اةير اعيأعماص اى مخ
مييييية   يييييص اللويييييويية ياوييييية  اميييييا  -ويييييو م لييييي  ألمةيييييا – يييييو  اليلمييييية مجميييييك أليييييي  

ماأو( الأو اةير ا الديأور ا مد مىأيار أمير  يو ا ىيرق  و يد ار أي  يأي   )اىى 
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مييياأواا   -  و يييد ياةييي   يييو  اليلمييية ا اللوييية امييي.ى لأليييا. وألييية ييييص   مو يييو   -ى 
ة أمال ة اللوة وو الر ك ا وص مةا ر  لووية  امية الوويس  اعأعر اور ا  ية ارةية م

ميييية  ييييوا ال ييييرة   مييييا ا عييييأاو الشيييييس أ ييييدال ادر المور ييييو  وا عييييأاو الشيييييس أ دالليييي  
. و ييد اةيير ا عييأاو الشيييس أ داللي  ال عييأاةو أليية ا عيأاو الشيييس أ ييدال ادر (2)ال عيأاةو

المور ييييو اعييييأعمال   عيييين ا ل ييييا   ييييياة ميييية  يةألييييا مييييا  يييية الشيييييس ال عييييأاةو اةيييي  
اأييةم و اص مىاو اى الشيس المور يوما  ة ي.ميو ى ي ألمي  إ يك اللي   مأ يوص   ِ(8)ى مخ
ياأيية. ا ييوصِ أيد ر   يوا ال يوص ملييياى  وليخ اوألمي   وا يية اة  ميا    وواأ ية ا ن إىخ  مخ ى 

ييياأيية جميييك  األييي  ى ي ألمييي   يييو  عيةييي  وى ا يييد مييية المأىمميييية  ووليييك اة ا ن  مخ ى 
يييياأو وا ن ى   ن  يييياأو مةمخ مخ يييياء و ييييو جميييييك ى يةعيييي  إلييييي   ووا يييييد  عييييو  إلييييية انى  مخ ى 

 ىمي   وىمي  ل   مألمص ى معةة ل   وما ى معةة ل  ى ي ألخ.

 واما  وص الر عمقِ

 ام ا ةا  مدوا الم وح  ع ر 

 واأة رعلو خ الوخ ىميما      

وىميييي  مةييي  بليييو مو عيييو ميييوا   ىميييو . راجيييك معا يييد الأةميييي  ويييو  يييا  
 المشايلةم.

مييياأيية ولييييس و يييد رد الشييي ى  يس المور يييو أليييي   ييي ة ميييا جييياء ويييو ي.مييي   يييو اى 
ماء  ممدر اىمة الرجصِ إوا أعلخ ألماى ا ن  ى  ماأيية ةع ة إلة اى  ى  اأيية؟ واى   ى مخ

                                                 

ية ألة مي  ا  اليووة ال يروأيية الأيو يياة يمليأليا ا عيأاو ودييك ( جر  ا داث  و  المةا را  اللوو  (2
أشيرية الرياةو عيةة  83أ ص  وولك وو الر يك ا وص مية  يوا ال يرة و يد امأيد    يد أشير شيألراى  مية 

خ. و ييد جمييك  يو  المةييا را  ا عييأاو  عيياخ الييدية ال دعييو 1322أشييرية ا وص عييةة  83خ إلية 1321
و يأي  لإلواد  مةألا واىةأ يا   ميا جياء ويأليا. اة ير مةيا را  لوويية ما   ميأ ة ال دعو  وو عألا و
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. وليو اة ا عيأاو اليديأور ا ميد مىأيار أمير اوليك (4)وا داى  يما ويو ال ياموس وشير  
ولييق اعأشييار المراجييك اللووييية  لمييا ا أليية  ييو  المةييا را   ومييا جيياء ويألييا  او لييو اةيي 

ميياأوم أليية ا ييص أ ييدير  وليةألييا العجليية والأعيير   مإ   يميي  العييا ق  وولييك  الةعيي ة ص   ى 
وأدخ الأرو  والأر    و يخ ا عأاو الديأور ا مد مىأار أمر و .ى ألة يوة  بيير 

يؤىيو  معلخ ل   ي    ةي  ىوي   ييخة يميا عيأ يم لةيا مية ىي.ص المي  ا  الأاليية  وكةي 
وأية مو  ي  وأيدخ أ ييد  والألامي   ميا ا ألي  إلة جاة  ولك ىروج  وو  يم   وا ألة

ة إ     و ة ع  وو يأا   الموعوخ  يمالعر ية الم ي ةم  يث  اصِ وما ا عة ما  اصِ
ال يخ ألية يلمية  الىوي  اميع   يريير مية ال ييخ ألية اىيرق  الميوا    ة ال ييخ 

 يي  او الع ييار  وييو ا عييالي  ال مييي ة  و ييوا يعييأللخ لال الىويي  يعةيية الييلأخ  عييدخ ورود 
. وأليص  ياخ (5)اىعأ راء الأاخ و و ما يمع  او يعأ يص ال ياخ    وو يرير مة ا  يياة

اأو وا  ا عأاو الديأور ا مد مىأار أمر  ية  يخ  واد  اأية اليلمأية  ان ماأو ى مخ ى 
ال مي ة؟ والجوا   و يعة ال اص    أدخ ورود ما وو ا عالي ي اعأ راء أاخ  ور   لد
 ألة اعاس ألمو عليخ. ي ة يخ جاأر  لخ  الة و  وعاى. وألو إواى 

وا ييياة الييديأور ا مييد مىأييار أميير  ييد اةييير  وميية   ليي  الشيييىاة الجلييي.ة  –وا 
اأوم وكةةا ةرد ألييألخ إةييار خ  ألة العامة اعأعمالألخ يلمة مان –ال عأاةو والمور و  ى مخ

اص العامة  و  اليلمة اعأعماص م يم م  وص  ولي  ميا يعيوب  لوويياى  ة اعأعمإوة وصِ 
ة ألة مة لخ ي     وأ  رةا وو  وا الم اخ  -والشوء  الشوء يوير -ومة     ُ جَّ

 يايييية مشيييا ألة لميييا ة ييية ويييي    يا يييا ويلعيييو  ا د ييياء واديييي  ال .عييي ة ا يييو  يييياة 
يص وانو   -الأو يد  عياص  لييص. ولأيخ الة وييوة اةي  ميا جاء ويألا مو اص الميا   يومياىِ ونع 

ة د والةاد  وورخ واوراخ  وورد واوراد .. و ل  ل ِ اةا ا    ر.ريية  روياى يلأليا ..جاء إى لن
يييص واو عييياص  و ييياصِ  يييا   ييييا ُميييدخأو  وعيييرد  ال يييرو   ودللييي  ألييية موا يييعألا مييية  ونع 
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ما  الواعييك اليأيي  رييخ  ليي ِ ليييس للوييو  اة يلييلخ مرييص  ييوا ال يييخ إى  عييد الأ  يير والعيي
 .(6)وليس للأ ليد وج   إوا ياة  الرواية شاأعة  وال ياس مورداىم

يي مخ اأوم ة ييوص و  ييص اة ةم ييو  عيييداى وييو إ اميية الييدليص أليية ميي ة اعييأعماص مانى 
  الييو    ةةيا يةيا ةأمةيية اة يعميد ا عييأاو اليديأور ا مييد مىأيار أميير إلية الىويي  اللويو 

ااواأييةم الييو   ييو ميية الو ييوح وال يي م وييو  ى و ييو ماعيي صيةوييو  ألييي  اعييخ ال رةييام  ا
ة س الو    مةللة ال  عة العيوداء الي يير  ويو الريو  الةاميك ال ييان  وي ومي  اوىى  ريخ 

ة العر يية ال ميي ة إيةولق  عد ولك إلة أ ويخ ا ىواء الأو ورد  وو  وا ال رةام . 
 ى أعر   وا اىعأعماص.

ألية   (7)يق م أ   وو م ي ة الدعأور ا ردةييةماع صم ا أداء ال أة. و د ياة لةا أعل
ى و يو  رةييام  ماعيي لوا وييو ااواأية المرأييية ا ردةييية  ا  رةيام  ييياة ي مييص اعيماى ممييار.ى 

ا يص اليويرم  واليو  يييوا  أياد   يية يييد  ميدوك ااوويار ويليية شيألر رم ياة الم ييارك  
 ا أرا  اللووية  ي أ و  و يةخا اة  اعأعماص ىاوئ  واة اىلألاخ  ي.خ العر   والأ يد

او مواعيي لوا ا ييص الييويرم ويييولك ية وييو اة  ماة ييييوة اعييخ ال رةييام ِ معييلوا ا ييص الييوير
ييييوة اعييخ ال رةييام  اليييويأوِ معييص ااواأييةم او مواعيي ص ااواأييةم وألييي   وييكة عيييو  
ا عييييأاو الييييديأور ا مييييد مىأييييار أميييير أيييية  ييييوا الىويييي  اللوييييو  ال ييييارل  وأىوأأيييي  ص  

اأوان ماأو  و وو ال  ي ة أموي  لىو   وأىوأة لموا .وا    ى مخ  ى 

ة الألمييل   أييية ال عييص معيي صم يجيي  اة أعيي و ميية ا ميير إوا ا أييد   يي  الييي.خ  إ
 و وا  اةوة أاخ  ى يأىلَّ  وى يةيعر  و ياة ولك ألة الة و الأالوِ

. ويأخ ال موص ألي  أية (3)ا مر يما  و م رر ومعرو  م أوك مة الم ار 
عييي او  ريييية كىييير ال عيييص  و يييولك ويييكة ا مييير مييية  ورييييق إعييي او  ييير  الم يييارأة  وا 
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ييي صم  يييو ويييو ا ميييص م ييي نمينع  ييي صمبيييير ا مs'alص ع   ةييي   كعييي او  ييير  الم يييارأة مييية مينع 
ى و ييو الأ ياء مييامأية وييو م وييك وا يد وييو اوص اليلميية   مييا يأشييص م  ييور لوييو   ا

ى  (3)م ياى وى عامياى.  اص  رويلماةِالعية والألمل   و وا ى يجول  وى ييوة   اص  أر 
يمية   عي   يواةية الم ياوك ويو اللويا  العيامية اة يلأ يو ميوأاة ميامأاة ويو اوص 

 (13)اليلمة  ولولك وكة  إوا وجد مرص  وية الموأية وو ميوة ما ةشي    ريية جدييد 
مييية   ييص الميييو  ا وص وةييادراى  عيييد   ويوةيي  معييي  م وعييياى معييأ .ىم. يعةيييو اةيي  ى  يييد 

ال مييص  ييية المييامأية  ويييأخ ولييك أيية وريييق أىليييق م وييك جديييد  ك يياوة يعيير    ييص 
المييام  ا وص. بييير اة إ يياوة اليعيير  و ييد ا ى أ ييص المشيييلة   ةيي  عييأرأ  ألييي  
ا أييداء الم وييك   رييية  ولييية الم يياوك العر ييية والعييامية أاميية ى أ أييد  م اوعألييا إى 

دا ويييو اللويييا  العيييامية امييي.ى  ميييو  ِ مييييص م ويييك ي ييي(11) ميييام    ييياص  رويلمييياة
مام  وا د او  مل م وللأول  ألة  و  المشيلة أعمد العر ية  شيص كليو إلية أ  ييق 

 (12)ال رية  و أ  ي ألا أأىلق الألمل    و  و  المعرووة  ألمل  الومص.  اص  رويلماةِ
أليا ميص  رية وو اوص اليلمة وو اللويا  العيامية أةوليق ويو ا ميص م   ية   معةية اة

 م.is'al ِم. و ولك يم م وعص ا مر ماع صأع ق  ألمل 
                                                 

 .78( و   اللوا  العامية   (3
( مجدييدم يعيأو  ويي  الميوير والمؤةيث   ةي  وعييص  معةيو من  عيوص  ولأليوا  الي  العير ِ مي.ء  جدييد.  (13

. ووييو ال ييديث الشييري  موأةشييق العييماء اةشيي اق ال  وييية الجديييدم اة يير ا بيياةو 4/32اة يير اللعيياة 
 . و اص جميص  ة معمر15/212ِ

  نليةن  .ء الريو و و جديد  لداأألااةا  ألة ةيرية ا  ة 
أُلخ  د ال ق  ألا أاء الأ ةيث و د  يية عيي وي  أيةألخ  يولألخِ مل  ية جدييد   وليةي  ومي ألا     بير اةَّ  ع  ن

و ييد اعييأعملألا الة ييا  واللوويييوة  الأيياءِ و ييو معجييخ  1/63  ةألييا  ليليية  ى أييياد أعيير   اة يير اليأييا  
ال ديمية والجدييد م ومية يي.خ ا يو  يياة ويو أيوير  الة يا ِ ممية  مومةأليا أي لي  اليأي  17/815ا د اء 

مأةيييد ا يييص الدولييية  663. وويييو م دمييية ا ييية ىليييدوة  543يأيييا  الممأيييك مييية الةعيييىة الجدييييد م  
 مو رر شيىا  اىشروية الجديد م. 2/233الجديد م. ووو  وية الوأا  
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ولية ميوة ا مر لخ أ   أةد  وا ال د مة الأوور  و د أيا ك الأويور ويو  يوا 
ال عص معيرأ  أة وريق المىال ة  ية الألملأيةِ  مل  الومص  والألمل  الأو  يو أيية 

وييي ة الألمييلأية  ييد ال عييص  ة ييراى ليييوة المييام  الييو  ي مييص  يةألمييا مشييي.ى  العيييوة  
 يياجل  -أليية  ييد أع ييير ال ييدماء –أأا عأييا وييو الةوييق  إو المييام  المشيييص  العيييوة 

بير  مية  ويىال   يةألميا   يو  الراةيية  أيية ال عيص  وميرييراى ميا ي يدث اة يييوة 
. و عيي وو الألمييل   أييية ال عييص  (18)ةأيجيية الأىييال  اىأ يياء المييو   ى ايريير وى ا ييصم

ي أأميص  ريأأليا  العيية  م و يد ا يأ    أليو  isal'صِ م اشير   ومية ريخ يمي م ال عيص ما عن
المر ليية مييية أوييور ا مييير مييية معيي صم ويييو يييي.خ  عيين العييير . و يييد م ييية ا يييو أليييو 

 .(14)ما عنصم ال ارعو اة ا ا أرماة عمك مة ي وصِ

رييخ ياةيي  المر ليية ا ىييير  ميية مرا ييص أوييور ا ميير ميية  ييوا ال عييص أيية وريييق 
لييك  عيي   لواص العليية الأييو ميية اجلألييا جييوء  ألمييل  الومييص  إعيي او  مييل  الومييص  وو

ل  اأييي  معيييو .  و ارأ يييا  العلييية ارأ يييك المعليييوص اي ييياى  ا  ليييخ يعيييد لوجيييود   اجييية  وى
م للم رد الموير.  اص أعالةِ معص  ةو إعراأيص  و ع وو  مل  الومص يم م ال عص معنص 

  ومة ي.خ العير  (16)خميلأ يألخ  ولكعلألخ ام   و اص جص وير ِ(15)يخ كأيةا خ مة كيةم
 (17)   اص ا و ععيد المىلوموِشعراى 

 عص  الجراد  أةو يوخ أ ملةو

  ص واأةو  وص او ىم  أة  وص     
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  (13)والمىاو ة معلوم   اص العمواص  ة أادياءِ

 ة جألل  الةاس أةا وأةألخعلو إ

 وليس عواءى أالخ وجألوص 

 (13)و اص ا ة الدميةِ

 ر  الو علو ال اةة الوةاء  اىج

    ال اة  و  يَّي   او.ص دارك

 (23)ةاث معلةم  وجمك الويور معلوام.  اص  عاة  ة را  ِوجمك اا

 علوا اىأيخ أة شاأألا واةاأألا

 ُخ إة  أع لوا الشا  أشألديُ وكةخ 

ومييية الةرييير   ييياص أليييو  ييية ا يييو والييي  ييييرخ اللييي  وجألييي ِ مايأليييا الةييياس عيييلوةو   يييص اة 
معييلوةو أمييا شييأأخ.....م وأليية  ييوا  (22)عو ر ميي  الليي ِ. وميية ييي.خ الشيياو(21)أ  ييدوةوم

يييي.خ العييير   والألملأييياة   ميييل  الوميييص  وأيييية ال عيييص أعييي واة مييية ا مييير مييية عييي ص 
ما أداء لر ص الألملأية  و مل  الومص إوا ياة  ا أداء  و  مل   ويك   ة الم ويك ويو 

الي  الوميص مألميول  م (28)ى ي:ِ ياص ا  العر يية يميا  يةيا  ى ي يدا إى  ميام م و يديماى 
ير   ير م مير.ى  يو مإ   م والميو  ا وص يةويق idrib'  م إوا اعيأؤة   ويا مر مية مين  

و  د أروةا  وا وو  ةا ألي  أ ية لةا اة  أماماى يما أةوق  مل  ال وك   ةألا معأ ة ة  وا 

                                                 

 .1/81( ديواة ال ماعة  (13
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 .248( الديواة   (23
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ى  ما و   إلي  ا عأاو الديأور إ را يخ العامراأو مة اة مالةياوق المجييد لأليو  ال ةيية 
 يير م )ا ميير(   ييص اة يةولييق ي ييس  ألييو  الألمييل . ولعيياة  يةولييق  ال يياد وييو يلميية ما  

  بيييير (24)جييياد  الةويييق أعيييأدأو م يييو  يييو  ا لييي  إو. ييياىما   شيييوء اعيييم  الوميييص. و 
م يم ألية ااوي.ق  وي. يأي أة   ياص إعي او  ميل  الوميص إوا ياةي  معيأ ة ة   ة 

 ييد وييو  داييية اليلميية  ا  ال يياد والييراء   ييوا عيييؤد  إليية الأ يياء مييامأية وييو م وييك وا
وا  لةا مأر ياىم وكةما ة مد العر ية ال مي ة او  و و بير جاأل أر ياى وى عامياى ال أة. وا 
العر ية العليمة  اما اللألجا  الدارجة  ومةألا ما يجيل الأ اء مامأية  وىامة لألجا  

ىألييي  اة ييياء اليييووة الموييير  العر يييو  وايرييير مييية وليييك  ويييكة اللألجيييا  الدارجييية ويييو م
لوا عيي ماعيي لةوم وا   العر ييو أ  يية أليية الألمييلأية وييو ا ميير ميية معيي صم  يييث ي يياص أيياد ِ

 وا عيي لو....... وألييي   وييكة اعييماء ال ييرام  ااواأييية الأييو ويرةا ييا ويمييا م يية و ييوِ
ا ياة معيدخو ا مأي ررية  اللألجيا  الدارجية  وليخ مماع ص ااواأةم وماع لو ا ص الويرم  إة

ا وو و عألا ا أرا  اللووية المعألود  وو العر يية ال ميي ة. والعر يية ال ميي ة يراأو 
.  اص اللوو  الي يير   الألجيةة  راء  الوأ  مة دخ يوع  راء مة مرص  و  اىعأعماى

موالعر   او ة أ و  الألمل  مة  وو ا مر  ويكوا وميلوا  ال ياء او اليواو  (25) ِا ة عيد
ووو ال  ي ة اة ي.خ ا ة عييد  لييس د ي ياى ألية إو. ي     ملوا ي ولكِ واع ص واع صم

موكوا وميلوا........م  ما أجل   ا   ول ِااما مدر ي.م  وم يم  ومادق أماماى  و 
ةألييخ إوا وميييلوا  مييلوا ا ياةييياى  وأريييوا الألميييل  ا ووييير ميي يم  ويييي.خ العيير  ير ييي  لةييا

ل وأري . وأرك الألمل إةما يياة ألما ياةاى اىرق  و ع ار  اىرق  اةألخ إوا وملوا جال ال
ر  عص ال ياس  ا   ياس  الة الومص ألة  الة اى أداء  وكعي او الألميل ومي.ى أويو  

ص ا أيداءى   ييد ميوأية معيأ يمة يميا  يو ال يا  مص   عص ال يياس  ا  لييس أية ألية
لخ ييية مية ال يو   ميياة   ييث ي عيخ ا مير لميالم  –ة عاأد ال ياس ألة ما ي دو ا

ية الألمييل  ييألمييل يلييية  ولألييوا ةجييد  ييو  اىلدواجييية وييو ي.مألييخ  وألييخ يراو ييوة إعيي او ال
                                                 

 .66( الأوور اللوو  الأاريىو   (24
 ماد  مع صم. 18/883( اللعاة  (25
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وأري . وأ   يد  مة الشوا د الشعرية والةررية الم أ   أليا  يو مية اليرير    ييث ليو 
ر   و عي م  ال يار  وجعلأي  يشيعر  المليص  وليوا ويكةو ييوير  يلألا لمأل  مي  ا  ير

  (26) وص دريد  ة الممةِع وير  ع اى مةألا ومة الشوا د الشعرية  

 وعلأليخ أةو ىةاُس إوا

 أن الجميكن الىوُ  ما ىو و

 (27)و اص يع   ة مالك ر و الل  أة ِ

 وكة ية  أة ش ةةا جا .

 وعص أة  وا العلخ ممة يليةا        

 (23)و اص ال ويأةِ

 اةا ا ة  جدأألخ ألماى وأجر ة

 ألخ الةاسوعص  ععد أجدةو ا

 (23)و اص اآلىرِ

 ليد واةد خ لو جماأة    لو كص

 وعص كص ليد  ا ُّ شوء ي ير ا

ع لأخ اللي  إوا م (83)واما الشوا د الةررية  وعة الة و ملة الل  ألي  وعلخ اة   اص
وا......م و و   ِ(81) ييية ياعيييرلييي  ميييلة اللييي  أليييي  وعيييلخ لعميييار وعيييلو    ييياوة الي يييية وا 

                                                 

 .13/22( ا باةو  (26
 .2/153( العير  الة وية  (27
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ِ موعيلوا ر ييخ (82)ا  الي موعلألخ أما  الوام. ووو ا رر أة أاأشة ر و اللي  أةأليا اةألي
ميوةيوا اوأيية اليأيا   (88) أة الشعيكم ومية يي.خ أمير  ية الىويا  ر يو اللي  أةي ِ

موعييص  (84)ويةييا يك العلييخ  وعييلوا الليي  رلق يييوخ  يييوخم  وميية ييي.خ ألييو يييرخخ الليي  وجأليي ِ
موعييلوا م مييداىم. و ييوص  عيين ي ييار  (85)الجارييية وكةألييا عأمييد ك. مووييو العييير  الة ويييةِ

 (86)عوص ملة الل  ألي  وعلخِ ري: للر 

 (83). ومة ي.خ معد  ير ِ(87)موعل  وليجعص لك جةاةاىم  وموعص لةا ر كم

 .موعلي  ما يش ع م

يييص ميية يرييير  ولييو شييأةا  أيةييا  المليييد  إى اةيي  يي ييو ل ييوا بييين ميية وييين  و 
اة  مة ال .د  ما ا او  الجيد. و و  وا ال در م ةيك وي ايية  وويي  اليدليص ال ياوك ألية

 العر  إوا ومل  أع و الألمل  يريراى.

ماأو. اأو وا ى   وة أو اآلة ألة اى مخ

ل د و   ا عأاو الديأور ا مد مىأار أمر يما اعل ةا إلة اة  ى معةية لألياأية 
اليلمأيييييية ويييييو يييييي.خ العييييير . وويييييو ال  ي ييييية اة المعييييياجخ العر يييييية يلأليييييا أةيييييير وجيييييود 

                                                                                                                        

 .2/525( العير  الة وية  (81
 .8/524( ال ياة والأ يية  (82
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اء مىنمي م  و الأالو أةير وجود ا ن  اأو. اما اوا ن ى مخ مياأو و يد ار أي  لأليا ا  ى مخ ى 
 (83)ِالمعاجخ ام.ى  و د جاء وو ال اموس الم يو

ل ميياى وا ييداىم. وجيياء وييو أييا  العييروسِ لَّييخن أ  يي خ أنعن مونانىن
الرجييصِ أعلييخ  ةمواىميي (43)

مييياءم يميييا ة يييوصِ ا مييية إ مييياءى.  ألمييياى وا يييداىم. والمميييدر مييية ماىميييةم  يييو مإى 
مييياءمإ   والةعيي ة إليية الممييدر مييياءم  ييو ماىميياأوم يمييا ة يييوص وييو الةعيي  إليية إ    ِى 

ميياأو.  ميياأوخ والةعيي  إليية الممييدر ى ةييلا  وييي . و ولةيياِ ويي.ة إ  إ     يييوا ويييوا   ييو  ى 
.  (41) معةة  ولةاِ مأىم خ

مياأوخ ى معةية لأليا ويو يي.خ ى  وألي  وكة  وص الديأور ا مد مىأار أمير  ي ة إ  
ةيار  لأليا  الأيالو ميردود.   ال عيأاةو وويو اواأيص  يوا ال يرة يياة الشييس أ داللي العر   وا 

يياأو واا  ميية ا ن   ييد اةييير  ييو اآلىيير ييي.ى  مخ ميياأوخ  وأةييدما ا اليي  الشيييس المور ييو ى  ى 
مإ   م  ويولك ما جاء ألة ما جاء وو ال اموس الم يو  وأا  العروس  الةع ة ص  ماأوخ ى 

  ليخ (48)  وم ييو الم ييو(42)أةألا وو المعاجخ الأو ة ل  أة ال اموس ي  ر  الميوارد
يلد  ولك إى أةاداى وأمل اى وو راي   و يخ ألة ما جاء ويو ال ياموس وبيير    ةي  بليو 
و يك وىو  شةيك  وو   إلة  د اللأخ   ة ةاعس ال اموس  د معس الجملة الأو وير 

ياةِ اىمية الرجيصِ  -ألة  د  ول  –و رخوألا  واة ا مص ويألا  ءويألا وعص اىىما
يص واة الم ميود ميية  ولي  موا يدام ا  ىمياء ى ة يير ليي   ا   (45).معي. وا يدا (44)ُمع 

اة   ول  وو ىماأ . و د رد المور و  و  الملاأخ وومي ألا   ةأليا ى أعيأةد إلية  ر ياة 

                                                 

 .4/824( ال اموس الم يو  (83
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إو لو ياة ا مر يما وم  الشيس ال عأاةو لياة ية وو اة  (46). مي را  وى إلة 
ا يد  مية ةعيس ال ياموس الم ييو  او ليياة يوجد  يوا ا ميص الملأيوخ وليو ويو ةعيىة و 

ولعوا  ال ياموس واب.وي  ي  ميد ويارس   ص اولأك الوية ا مة ا  ص أداري  ية وو ألة
الشيييدياق اليييو  الييي  يأا ييي  مالجاعيييوس ألييية ال ييياموسم ويييو أأ عأليييا واليشييي  أةييي . او 
م المو عيية ا ميرييية  ال ييا ر   او الشيييس م مييد م مييود  يالشيييس ةميير الألييوريةو مميي ع

 (47).الشة يوو المعرو   أشدد  وأةوع  وو   و اللوة

وا يةا ةجد المعاجخ أر   صمإ   ماأوم ام.ى ومعةة وو ي.خ العير   يشي عاة وا  ى 
مان ياأوم ومية لألا وو اىعأعماص  وكةةا ى ةجد اياى مةأليا ير ي  شييأاى مية  يوا ال  ييص ص  مخ ى 

  ةا اةير ا اللوويوة وشةعوا ألة معأعملألا.

مية   يص المعياجخ العر ييةد ل يد  جير ألية  م ما  لم  مياد  مىمي وة وص لشدخ 
 عيييين مشييييأ اأألا  عييييراى  ولييييخ يعأيييير   ألييييا و يييييخ  واد ييييا  ميييية ولييييك ميييير.ى مىمييييي  

م دور  وىميمةم و و  ا ىير  أياد أيوة ايرر اوراد اعر  ويو اليي.خ ووليك  اةياى مىنمن ن
ويررأأليييا ويييو مييية ىييي.ص مييييوة الجميييك ا  مىمييياأ م ويي يييو للأيييدليص ألييية شيييألرأألا 

اىعأعماص يوةألا اعماى  شألر يأ  ا ة جةيو  وميك وليك وليخ أيوير المعياجخ ىميمية 
يييية أليييية بييييير     ا يييير  المييييوارد الييييو  أييييدخ ا جمعيييياى وى ىميييياأ  إى مييييا ص  ىامخ

و ييوا مةيي  اجأأليياد ىيياوئ  ولعليي  ا ييور إليية  ييوا الأىييري  يييوة المعيياجخ  (43).ال ييياس
اللوية اوعيك مية المعياجخ  ويكة أيية المعياجخ العر ية  د اب ل  وير مىميمةم  ولية 

ر أأألييا واأأرويي   ألييا  وميية ييي.خ ا ييد ا مليي   ييو  اليلميية واب ليي  وير ييا  وييكة اللويية  ييد 
للييية  الىميميييةم. ويي يييو  يييو  اليلمييية موالمة (43)أليييو  ييية ا يييو والييي  ييييرخ اللييي  وجألييي ِ

ورود ا ألة لعاة ألو ر و الل  أة  ليييوة شيا د إر يا  لأليا  ووري ية اأأيرا   أليا  
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وي.م  ر و الل  أة  يما وم   الشري  الر و  و ماليي.خ اليو  أليي  معي ة مية 
وى بييرو وييو ولييك وألييو يمييا وميي   (53)العلييخ االألييو  ووييي  أ  يية ميية الييي.خ الة ييو م.

مييييراء الييييي.خ  وويةييييا أنةشَّيييي ن   أرو يييي   وأليةييييا أألييييدخل  ةييييا  ُ ا ييييو الليييي  أةيييي  مو ة عيييي  ر 
و ييد اعييأعمل   ييو  اليلميية ميية   ييص  عيين اللوييويية اي يياى وألييوا مييا   ( 51).بمييوة م

مال مدللييي  ... اليييو  جعيييص اليييي.خ ىميمييية  رمييي  الم ييياةو ي يييوص ويييو م دمييية يأا ييي ِ
ول يييد يرييير اعيييأعماص  يييو   وجميييك ىميمييية  يييو ىمييياأ  جمعييياى  ياعيييياى  (52).ال شيييرم
يريير   ييا ر   وميية ييي.خ ألييو يييرخ الليي  وجأليي  مولألييخ  -اأةييو يلميية ىميياأ  –اليلمية 

 م... ىماأ  إلة كجاص معما م. (54)ووو العير  الة ويةِ (58)ىماأ   ق الوىيةم

 (55)و اص  عاة  ة را  ِ

 ى ىماأ  ا واخ  خ عل ا

 للمال ية مك ا ةمار اةمار

ودىأيييييييص  (57) وال ييييييييواة (56) اليلمييييييية  يال يييييييياة والأ ييييييييية ويأيييييي  الأيييييييراث أعييييييي   أليييييييو 
وشيييييييرح الر ييييييية ألييييييية  (63) وشيييييييرح الم ميييييييص (53) واعيييييييرار العر يييييييية (53) ااأجيييييييال

 (61)الياوية..........
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يولك لخ أوير المعاجخ يلمة ى مخي  مو د جاء . و د ة ص يا و  ال مو  أية 
 يدالر مة  ية جع ير مويياة ا يو ا ميد ال  يص  ية أ (62)يأيا  ا يو أليو الأةيوىو  ولي ِ

 يماى  الولير ا و ألو  ة م لةم.مخ الشيرال  الياأ  ى  

ولييخ أييوير المعيياجخ الأ ليدييية المشييألور  ياللعيياة مميير.ى للمعيياجخ الأييو ة ييص أةألييا  
م. وليةألا ورد  وو ي.خ أليو ييرخ اللي  وجألي ِ  (68)وال اموس الم يو ميوة ماعأى خ

. و يد وييير   يو  الميييوة ويو اعيياس ة اللي  أعييالة ىمييخ  ااعيي.خ واعأىمييخ ليي مإم
. و يد أي رر  ي  الل ييد . وياةي  (64)مو يو يعيأى خ و.ةياى ويعأىلمي م ال .بة وأ ارأ ِ

  وويييير ة يييس جملييية اعييياس (65) يييو  المييييوة مييية جملييية ميييا اعيييأدري  ألييية ال ييياموس
 ال .بة.

وألة  دق مة اعاس ال .بة وأا  العيروس  ويير   يو  المييوة ويو المعياجخ 
 .(67)  وم يو الم يو(66) ر  المواردال ديرة ي 

ومة جملة ما ا درأي  المعياجخ العر يية مية م يردا   يو  المياد  يلمية مىنميي م 
وو ا  مة المعاجخ العر ية  بير اةةيا ى ةعيدخ اة  -وو م ل  ألمةا –ولخ يرد لألا وير 

و يييد  (63)ةجيييد ويييو  ع يييألا ميييا يشيييألد لأليييا  ياليييو  يييير  ميييا   ال ييياموس و يييو  ولييي ِ
م     لي  أيا  العيروس اليو  ويير اةأليا مميا ة  اليعيرم  وأا عي  ألية وليك ميا  ىنم 

                                                                                                                        

63)  )3/26. 
61)  )1/53. 
 .15/113( معجخ ا د اء  (62
 .2/41( ةأل  ال .بة  (68
 .2أمود  1/288(  (64
 .4/837( أا  العروس  (65
 .2أمود  1/273(  (66
 .2أمود  285(    (67
 .2/833( ال اموس الم يو  (63
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اباةو أية ال يرخاء ي م يعيلل وجيود مىميي م وليك إة إر يا  ال يرخاء ص (63).المخ م  مىنم 
ييصم اليي.لخ يريييراى اة اعييخ ال اأييص )الميي ة ا مييا ييي أو أليية مونعيييصم مرييص  لمشيي ألة( ميية مونع 

د  و ة  ععيد  و لة  و ة   لية  و ىل   و ة   ىييص ومر ي  و ةي  ميرين  عنع 
ي  .وش    و ة  ش يم  و ةة   الشوء و ة   ةية    ... وييولك ة يوصِ ىنمم 

يييُصم و يييد جييياء  يييصم الييي.لخ  يييو مونعن   ييي.ة و ةييي  ىميييي   ييي   والمميييدر ال ياعيييو صمونع 
ُ    اص  ع ألخ وو  جاء  شار  ة  ردِ   (73)الىنمن

 إوا دأا  الىاص ا عة وةي 

 ىنمن و جة  اى را  وي   ال

– ييييوا ميييية جأليييية ال ييييياس. امييييا ميييية جأليييية اىعييييأعماص و ييييد جيييياء   ييييو  اليلميييية 
وا ياة الشيس  -ىمي  وو ي.خ اللوويية وا د اء واليأخا  أامة وو بير مو ك  وا 

و ييو وييو  يميي   ييوا يمرييص لعيياة  يياص  –أ دالليي  ال عييأاةو  ييد  يييخ أليية  ييو  اليلميية 
دَّ  الأالو رواييةن  يي  ا يو  (71)ل م  ةألا مل   مألمص ى معةة  -ام ا  المعاجخ ياوة رن ون

 (72) ي(833ِالر عمق )

 ام ا ةا  مدوا الم وح  ع ر 

                                                 

 .4/837( أا  العروس  (63
 .1/81( ال ياة والأ يية  (73
 .83( مةا ر  لووية واد ية    (71
 ( الممدر العا ق ة س الم  ة. (72
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 واأة رعولألخ إلو ىميما

وأدخ يلمة مىمي م وي  بلواى مو عيياى  ميوا    يو ىميو  ميميا جياء  ويو 
وة وص إة ا ة ىلياة  د عي ق ميا   معا يد الأةميي   (78)يأا  معا د الأةمي م

 (74)وا ال ي  ألة الة و الأالوِإلة ولك  و د روق  

 ا  ا ةا ألموا الم وح  ع ر 

 و أة رعولألخ إلوَّ ىموما      

 يييد اةيي   أيية لييو ر يي  مجييوء مىمييي م وييو  ييوا ال ييي   وييكة ورود اليلميية وييو 
مو ك وا د  ووو الشعر  الو   و مووة ال رورا   ى يي و ل.أأرا   ألا. وليةةا 

ق عال  الوير  وولك  ةألا ورد  ويو الةرير  ييث لعةا وو  اجة إلة  ي  ا و الر عم
ى  رور   وو بير مو ك وو ي.خ اللوويية وا د اء واليأا   وألوا ا ية الةيديخ ي يوص 

 (75)وو أرجمة ا و يع و  إع اقِ

 يية أ يييد الليي  وىميمييا  يي م و ييد يييرر  ييو   موييياة مة وعيياى وييو كىيير اياميي  إليية ال اعييخ
ريخ  يوا ا ية يعيي: اللويو  الي يير  ي يوص  ميدد  (76).الع ار  وو مو ك كىر مية يأا ي 

ريييخ  يييوا  (77)الأةيييوية م.... وى يييييوة وليييك إى ويييو ا عيييماء وليييولك يييياة ىميميييا  أليييام
 ييية عيييألص ىميميييا ميييياة ميييا   ال عييية يييا و  ي يييوص ويييو أرجمييية أمييير  ييية  ييييرِ 

 ييي( ي ييوص وييو 743) و ييوا  ييو الييو  و  م مييد  يية ا مييد  يية أرميياة  يية  ايمييال (73)  يي 

                                                 

78)  )2/252. 
 .1/455( وويا  ا أياة  (74
 .848( ال ألرع     (75
 .856  ( الممدر العا ق  (76
 .1/25( شرح الم مص  (77
 .15/262( معجخ ا د اء  (73
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. وجياء ويو  ويية مىميميا  ال ياو  المةيور مويياة  (73)و أ داللي  المييدوموِأرجمة ا 
. وجياء ويو مويياة جلييص ال يدر  ىميميا أةيد المليوكم (33)الوأا  وو أرجمة ال يروةوِ

 ( 31)أرجمة ا مد  ة إ را يخ  ة  مدوة الةديخِ

.  ييو    ييعة موا يييك ميية يأيي  الأييراث جيياء  ويألييا يلميية موييياة ىميمييا  المأويييصم
و يوا ال يدر اليو  ويرأي  يشيألد  ( ومة ية ي  ويأليا يجيد موا ييك اىيرق يريير  )ىمي 

ةميا  يو لألا  يما  اص الشيس ال عأاةو  وا     ة يلمة )ىمي ( ليع  مألملة  ى معةة
عييأعماص ي. مييا يأيي  الأييراث  وألييي   وال ييياس واى وييو يلميية معييأعملة ومعروويية جيييداى 

ة  ير ي  وجيود يلمية ةي  ى  يير أليأليا والميا معياجخ  وكاةيرأأليا ال)ىميي (. و يو وا 
 وار أألا اىعأعماص. -واللوة اوعك مة المعاجخ  و يعة ال اص -اة اللوة  د ا رأألا

يانييص مية شي يم وألييل ألية  رُ عَّيين اء يما يُ مخ ى  أيعر ألة ان مىمي مو اء  خ ش 
يييوان . و يييد جييياء ويييو مييي م ا أشييية لل ل شيييةد  اء  و يييد جييياء   مييييوة الجميييك اي ييياى لخ أ 

يوييةعخ ألية ا ى   (32) ول ِ ي. وا ى  ممراأي   ميا يىأيار  مية الىييوصاء مية امخ اأو ةعي ة مخ
يييإلييية ا ى   ا  والميييرويية ى يجييييل أواجألةيييا  ألةيييا مشييييلة  و يييو اة الة ييي اء. إى اةييي مخ

 (38)  عييواء اييياة جمييك  ليية اخ يريير    يياص عييي وي ِجمألييور خ الةعيي  إليية الجمييك مول يياى 
ةك أو ك اا اوة ألة وا د  الو  يعير أليي   وك  داى ماألخ اةك إوا ا    إلة جميك ا

 ييية ا.  ييياص ملشيييوء وا يييد  و يةييي  إوا ليييخ أيييرد  ييي  إى الجمييييك لي يييرق  يةييي  إوا يييياة اعيييماى 
. س ليص وا د مة ك اد ولك ول   الوا د وعا  لألخ ولك  ة المةعو  مُ م (34)يعي:ِ

لةعيي  إليية  ة الوييرن ميية اِ م يية ال اجيي ا. وشيي ي   ألييوا أعليييص ماىيي . وةعيي وا إلييي 
                                                 

 .1/12ة ر  وية الوأا  ( ا (73
 .51/ 1( الممدر العا ق  (33
 .1/231( الممدر العا ق  (31
32) ) 4/54. 
 .873/ 8( اليأا   (38
 .6/3شرح الم مص  ( (34
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  و وا ي ميص  يالم رد  وي يك ل ي  ةالجمك الدىلة ألة اة  ية  و ية  وا الجةس م. ع
 ة اميييص المةعيييو  إليييي   (36)و يييد أليييص وليييك   ولييي ِ اميييا الر ييية (35)مالجميييك  ييياأعا

 .م  و و الوالد او المولد او المةعة  و مص ألة ا بل وا بل  وي  اة ييوة وا داى 

أليية الوا ييك  وا ييداى    مةو ييية ى أمييدق داأميياى وأعيي.خ  و ييو  وييو ال  ي يية أعلييي. 
ة ا مص وو الةع  أامة  و اا  اء ألة ميوة اليلمة يميا  يو   أية اللوو   رخ إ

 (37)ى ي مص ل س  ية مييوة واىيرق   ياص اليديأور مميو ة جيواد ويو  يوا المعةيةِ
   ةألييا رداى او م يي وميية ال ييق اة الةعيي ة ى ية يير ويألييا إليية يييوة المةعييو  إلييي  جمعيياى م

 او  ل ياى  او مياةياى  او مياد  او معةية او لوةياى  عخ كىير ىأميال   ي  ةعي اى اعخ إلة األو 
. و ييد ورد  أيية العيير  الةعيي ة إليية الجمييك  ا ميير الييو  مبييير ولييك او  رويية او شيييأاى 

واجييال  ييوخ اة م (33)   يياص العيييوووِ ييدا  يي عن الة ييا  إليية إجييال  الةعيي  إلييي  مول يياى 
 (33) ية  يير ِا(. و يؤىء  يخ الة يا  اليووييوة.  ياص ألية ل  ي  مول ياى  يةعي  إلية الجميك

يوةيي  ى يةعيي  إليية الجمييك  ييوص ال مييريية و ييو المشييألور  وىييال ألخ اليوويييوة وجييولوا م
اة  -ا  اليييييوويية –و جيييأألخ م (33) ييياص ا عييييأاو أ ييياس  عيييةِ. مالةعييي  إليييي  مول ييياى 

واة الةعيي  إليية الم ييرد  -شييرا و ييد ة لييوا ميية امرلأيي  أ –وا خ أييالعييما  اليرييير يؤيييد د
. و يد اىيو مجميك اللوية العر يية  ال يا ر   يرا  م. ورايألخ  عية م ييديو ك وو الل س يريراى 

   جياء ويي ِميدر  يولك  يراراى االيوويية  و جال  الأالو الةعي  إلية الجميك ألية ل  ي   و 
و وليكِ ل وة ييي رار المجمك  ش ة الةعي ة إلية جميك الأيعيير أةيد ال اجية ييكراد  الأميم

راق المجمك وو  وا اة الةع ة إلة الجمك  د أييوة ويو  عين ا  يياة ا يية وادق ويو 

                                                 

 .634/ 1 ااي اح وو شرح الم مص ( (35
 .33/ 2( شرح الشاوية  (36
 .25 ث اللووية وو العراق   ( الم ا (37
 .171/ 6(  مك الألوامك  (33
 .26أة الم ا ث اللووية وو العراق    ( ة .ى  (33
 .742/ 4( الة و الواوو  (33
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الأع ييير أيية المييراد ميية الةعيي ة إليية الم ييرد.  ألييوا أييدص أيية مييو   ال مييريية ال يياألية 
  مييير الةعييي ة ألييية الم يييرد إلييية ميييو   الييييوويية المأرىميييية ويييو إ ا ييية الةعييي ة إلييية 

لية را  مجميك اللوية العر يية  اعيأةاداى و  (31).موأ ييةياى  الجمك أو ي اى  إلية را  الييوويية وا 
يى  ة الةعي  إلية الجمييك )انإأليي   ة ييوص  ون ة يي ال يا ر  اليو   ُ    اء( عيياأ  وم  يوص أر ييياى مخ

ييى  و الأييالو وييكة  ييوص العامييةِ ويي.ة ان ىأمامييو ااأو  يييوا ويييوا   معةيية مىييأ  او مخ
ةيار   ي  أ يخ وأعة  ليس بير. وال جر أل  يوا ويوا  اعأعماص أر و عليخ  وا 

                                                 

 .2 ام:  742/ 4أة الة و الواوو  ( ة .ى  (31
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  ي.1855

 خ.1371ال ا ر       دار المعار 4الة و الواوو  أ اس  عة. و -88

ةأل  ال .بية/ الشيري  الر يو  شيرح الشييس م ميد أ يد   مةشيورا  الميأ ية ا  ليية  -84
  يرو   د.  .

لر مة  أ  يييق  مييك الألوامييك وييو شييرح جمييك الجوامييك/ العيييووو  جيي.ص الييدية أ ييدا -85
 خ.1377اليوي     أ د العاص عالخ ميرخ  دار ال  وث العلمية

وويا  ا أياة واة اء ا ةياء اللمياة/ ا ية ىليياة  ا يو الع ياس شيمس اليدية ا ميد  ية  -86
 د.  .    يرو  أ  يقِ إ عاة أ اس  دار الر اوة  م مد


