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 صعوبة اللغة العربية بين الحقيقة واالّدعاء
 بقلم: د. محمود شاكر سعيد

كثرت في  ذي ا ياميصي ايممصت ديع مي"صعوع  ايلوة  يعربي  يعلرةمي   ورفي  كثمير 
 (1)دنهي عقمرتهي قصئرمع:

 يعلرةم  أالب يعربصت وأعق"ذص. -

 يعلرةم  الة ، فال ة" دع تسهمرهص. -

 تةسمطهص. قويع" يعرب  يعلرةم  دلق"ة، فال ة" دع -

 قويع" يإلدالء ف  يعلرةم  عسمرة، فال ة" دع ت عمرهص. -

 مروف يعلرة  ةصذظ  يعتكصعمف ف  يعطةصع ، فال ة" دع تبممرذص. -

يعربيي  يعلرةميي  قصاييرة عييع دسييصمرة يعماييصرة، وأععصظهييص ر تسييتوعب يعد ترعييصت  -
 يعم"مث ، فال ة" دع قةول ياعجد .

 ... تارح عرتلرمي يعلصع  ف  يعجصدلصت يعرب  يعلرةم  عمست عب  يعلري، فه  ر -

وتميييصول ذييي ا ياسيييطر عيييرل ذييي ا  يإلويييكصعم   وذييي   ايييلوة  يعربييي  يعلرةمييي   
 ويعوقوف عرى د"ى امتهص وينطةصقهص عرى يعلرةم  دع ع"ده.

إع يعنيييصظر فييي  يعربييي  يعلرةمييي  مجييي" أنهيييص عبييي  ياعصجميييب فييي  وايييلهص يعدمكيييي، 
ايي عي""يم ديع يانظدي  يعايبرى، ممي  إع وتنسمقهص يع"قمق، وأنهص دنظودي  كةيرى ت

عهييص نظصدهييص يعاييوت  يعثصةييت، ونظصدهييص يعنمييوظ يعيي"قمق، ونظصدهييص يعاييرف  يعدمكييي، 
وديييع يسيييتطصس أع مسيييتجر  يويدايييهص ومسيييتقرب "قصئقهيييص ومريييي ةديييص فمهيييص ديييع مكدييي  

                                                 

 .95(  نمو وع  عبوظ. يع"كتور دصزع يعدةصرك. ص1)
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وفرسيييع  وةميييصع، يسيييتمقع أع يعلرةمييي  قييي" وايييلت ةحعهيييصي ديييع يعدةييي"س يعمكيييمي، جريييت 
 :(2)سصع" عرى  عك قةل يإلسالي دص مأت وق"  (1)ق"رته

يعتزيل يعلرب يعق"دصء ةربتهي يعلرةم  ف  "ي ل وةه جزميرتهي، وعي"ي ي يتالطهي  -1
ةبمييرذي دييع يادييي ويعوييلوبم فسييردت دييع يعتبمميير، كدييص أنييه عييي مطييرأ عرمهييص دييع 
 يعبزية ياجصنب دع معرل عبته عرمهص أو مزيمدهص ف  عرمنهص أو مقا  عرمهص.

   وينصذص ةصعدعر"يت ويعمروف، وكثرة يعدري"فصت فمهص.سل  يعلرةم -2

 ع وةتهص ف  يعنطق ودوسمقم  أععصظهص ودص أوتمت دع جدصل يعتلةمر. -7

م فكييصع "ة ويعقيوة ويعلييزة ديص أممصذيص أةي"يم وعديص نيزل ةهيص يعقيرمع اييدع عهيص ديع يعومي -7
سيير  رو"ذييص وسييةب اييدو"ذص إعييى دييص وييصء يعرييهم مميي  ذمييأ يعرييه يعربيي  يعلرةميي  

صرة إلنزيل يعقرمع يعكرميم فصرتةطت ةصإلسالي يرتةصطصم أة"مصم ممقق عهص يع رو" يعد ت
 ويعرفل  ويرز"ذصر عرى در يعلاور.

وعدص كصع دع مجهل  اصئص عبي  ديص أو مجهيل ديص تتايف ةيه تريك يعربي  وديص 
ت ترييف ةييه عييع يمرذييص دييع يعربييصت ر مسييتطم  أع مقيي"ي يعمييل يعاييممح اظ دوييكر  

دلرفيي  طةمليي  يعربيي  وفقييه  اصئاييهص أديير ر ةيي" دنييه عكييل دييع دييع دوييكالتهصم فييحع 
متم"  عع يعرب  "فصعيصم عنهيص أو عالجيصم عهيصم عي ي فحننيص نجي" أع ديع يعدعمي" أع ني كر 

 :(7) اصئص يعرب  يعلرةم  ودنهص دص مأت 
                                                 

 ودص ةل"ذص. 17(  "قصئق يعلرةم . يادمر أدمع مل نصار. ص1)
)يعربي  يعلرةمي : أايرهص  773ي ص1513نيوفدةر  ذي/1741ياول  (  دجر  يازذر. ع"" رةم 2)

 ونوأتهص. يع"كتور دمد" عة"يعدنلي عة"يعكرمي(.
 ودص ةل"ذص. 17"قصئق يعلرةم . يادمر أدمع مل نصار ص -(  ينظر:  أ7)

 .93نمو وع  عبوظ. ". دصزع يعدةصرك ص -ب
 ذص.ودص ةل" 7"ريسصت ف  فقه يعرب . ". يعسم" ملقوب ةكر. ص -ج
 .19يرتجصذصت يعم"مث  ف  طريئق ت"رمس يعرب  يعلرةم . ". دمدو" وصكر سلم" ص -"
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يعسييييل : يعتيييي  ر ميييي" عهييييص متييييى كييييص"ت دعر"يتهييييص ر تماييييىم مميييي  إع وجييييو"  -
رى تمقميق يعسيل  يعتي  تتدميز ةهيص يعلرةمي  وعيمس يعدتري"فصت ف  يعلرةم  ملدل ع

 كدص مرى ةلاهي دع أع كثرة يعدتري"فصت تزم" ف  تلقم" يعرب  والوةتهص.
مييز فصعييل دييع دعلييول، ور داييصف دييع دنلييوت، ور  - يإلعييريب: يعيي ظ عييورا دييص د 

 .(1)تلجب دع يستعهصي، ور نلت دع تأكم"

   أظ ياةروي.ر دقصي فلل يادر:  اةريم مل مصسر"إقصد  يعدا -

إع يعمييرف يعلرةيي  ر مقييرأ إر عرييى اييوتم  ويميي"ة، ة ييالف يعمييرف يإلنجرمييزظ  -
 circus  يإلنجرمزظ منطق  س  درة و ك  درة أ رى كدص في  cدثالمم فصعمرف  

. ويعاييييوت يعويميييي" ر ملةيييير عنييييه ةصعلرةميييي  إر ةمييييرف ويميييي" ة ييييالف cutأو 
 يعربصت ياوروةم .

، يمير دمي"" في  يمرذيص، فيحعى جصنيب يعميروف ع"" يعمروف دم"" ف  يعلرةمي  -
يعدلروف  يإلنجرمزم  )دثالم( نج" أع أاويتصم ر ملةر عنهص إر ةصجتدصس ع"" دع 

 ... ور تمتصج يعلرةم  إعى دثل  عك. tio, tie, sh, ch, thيعمروف دثل: 

يسييي يععصعييل فيي  يعلرةميي  دميي"و" يعاييمغ، ةمندييص فيي  يمرذييص يميير دميي"". وكيي عك  -
 ول، وجد  يعد كر يعسصعي، وجد  يعدؤن  يعسصعي.يسي يعدعل

إع يعرب  يعلرةم  عب  يوتقصقم ، وذ ي ددص مكسةهص درون  ودنصع  ف  وقت ويم"م  -
فسيييدح عهيييص ةتوعمييي" ياععيييصظ يعج"مييي"ة، وميييصفظ عريييى ثروتهيييص ومدصذيييص ديييع يعزميييغ 

 ويعوطط.

ت إع يعلرةمييي  ر تمتيييصج يعجديييل يع ةرمييي  فمهيييص إعيييى إثةيييصت ديييص مسيييدى فييي  يعربيييص -
ياوروةميي   فلييل يعكمنونيي   فيينمع فيي  يعلرةميي  نقييول ذيي ي ةييصب، "وع يعمصجيي  إعييى 

 .This is a doorقوعنص: ذ ي مكوع ةصةصم، كدص ف  يإلنجرمزم  

                                                 

 .33(  يعاصمة ، رةع فصرس، تمقمق يعسم" أمد" اقر. 1)
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يإلمجصز يعي ظ ملتةير ديع أةيرز  ايصئص يعربي  يعلرةمي ، وذيو مويتدل في  عبتنيص  -
أخ فيييي  ويعتريكمييييب دنطوقيييي  ودكتوةيييي : فصعكردييييصت: أب وأي و  وياععييييصظيعمييييروف 

فكل دنهيص تتكيوع  يعلرةم  تتكوع كل دنهص دع مرفمعم أدص ف  يإلنجرمزم  )دثالم(
 .Father, Mother, Brotherدع ست  أو سةل  أمرفم 

ون تار ف  يعلرةم  ةليل يافليصل فيح ي ذي  ميروف كديص في  فليل يادير  ق   
 ...   دع وع  مل ، و ف   دع وفى مع دع وقى مق ، و س  

صظ ماييلب أع ملةيير عييع دلصنمهييص فيي  عبيي  أ ييرى ةدثييل عيي""ذص وفيي  يعلرةميي  أععيي
 دع ياععصظ أو يعمروف، كأسدصء يافلصل وكصف يعتوةمه ومروف يرستقةصل:

 .It is too farذمهصت ف  يعلرةم  مقصةرهص ف  يإلنجرمزم : 

 .He is as strong a lionذو قوظ كصاس" مقصةرهص: 
 .I shall goسأ ذب، مقصةرهص: 

 .He will goصةرهص سم ذب، مق
 ,I will never meet himعع أقصةره، مقصةرهص: 

 ?What withونقول ف  يعلرةم : ة َي؟ ف  دقصةل: 
 Whyأو  .What forونقول ف  يعلرةم : عي؟ ف  دقصةل: 
 ?What aboutونقول ف  يعلرةم : عي؟ ف  دقصةل: 

 ?When untilونقول ف  يعلرةم : إري؟ ف  دقصةل: 
 ?What ofلرةم : دي؟ ف  دقصةل: ونقول ف  يع
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وديييع يإلمجيييصز فييي  يعربييي  يعلرةمييي  أننيييص  إ ي ترجدنيييص إعيييى يعلرةمييي  كالديييصم دكتوةيييصم 
ةحم"ى يعربصت ياوروةم  كصنت يعترجد  يعلرةمي  أقيل ديع ياايل ةنميو يع ديس 

 .(1)أو أكثر 
دع إع يعرب  يعلرةم  ةطمئ  يعتطور، ف"رج  ير تالف دثالم ةمع عرةم  يعقرع يعثص -

وعرةم  يعقرع يعلويرمع أقيل قري  ويايم  دنهيص ةيمع إنجرمزمي  ذي مع يعقيرنمع. وقي" 
سييصع"  عييك عرييى يإلةقييصء عرييى يعربيي  "وع تبمميير تقرمةييصم، وأاييلف تييأثمر يعييزدع، 

يعموي ف  سهوع  ومسر، وقرل أماصم  "ب يعلرة  ويعقرمع يعكرمي أع مقرمفأدكع عأل
د ترييف أنمييصء يعلييصعي يعلرةيي  أع  دييع مثييصر يعةمئييصت يعد ترعيي  فييأدكع عرلييرب فيي 

 متم"  ةلاهي إعى ةلل "وع الوة  ظصذرة.
عى جصنب ذ ا يع اصئص ويعددمزيت يعت   كرنص فحع ذنصك ةلل يعالوةصت  وي 

 يعت  تويجه تلري يعرب  يعلرةم ، وتلو" إعى طةمل  يعرب  وذ :
يعوييييكل: وذييييو وايييي  يعمركييييصت يعقاييييصر عرييييى يعمييييروف: كصععتميييي ، ويعاييييد ،  -1

، إعى جصنيب يعسيكوع، فيح ي وجي" يعديتلري أدصديه ععيظ  عريي  ميصر فمديص إ ي ويعكسرة
ر َي، أو َعرََّي، أو ع  ر  كصع: عَ   .... ْرٌي أو َعَريٌ َي أو ع 

ودييع يعطةمليي  أع منوييأ عييع  عييك:  أننييص ر نجيي" متييى دييع ةييمع دييع تعوقييوي فيي  
 عنييي" قريءتهيييص إ ي عيييي تكيييع (2)يعربييي  يعلرةمييي  ديييع ر م طيييل فييي  ايييةط يعكرديييصت 

 داةوط  اةطصم كصدالم.
وكثمريم دص متوقف يعدلنى عرى يعاةط يعسرميم فع  يآلمي  يعكرمدي :  إنديص م ويى 

  ععظ يعجالع  ورف  كرد  يعدلنى دتوقف عرى ناب (7)يعرَه دع عةص"ا يعلردصء  
                                                 

 ي.1533(  يعلرةم  عب  عصعدم . ". ملقوب ةكر. يعقصذرة 1)
 ةركصت.  رسي يعكردصت يعلرةم   ةه  يع"مع 1ي ص1517س 7 (  دجر  يعترةم  يعم"مث . س2)
دع سورة فصطر. وذنيصك ديع ميرى قيريءة يآلمي  ةرفي  ععيظ يعجالعي  عريى أع  م ويى   21(  يآلم  7)

 ةدلنى  م جل ومق"ر .
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 يعلردصء، ويع طأ ف  اةط ذ ا يآلم  معس" يعدلنى ومؤ"ظ إعى يعكعر ويعةالء.
تار ع"" مروف يعكرد ، فكردي   َكتَيَب  يعلرةمي  تتكيوع وعكع  يعوكل  أماص م 

  ومروفهيص katabaدع ثالثي  ميروف، وعيو رسيدنصذص ةصعرسيي يعالتمني  عايصرت  
 ست .

يإلعجيييصي: وذيييو نقيييط يعميييروف. ويعدليييروف أع نايييف يعميييروف يعلرةمييي  دلجيييي  -2
ع عييي"" يعييينقط م تريييف ةيييص تالف  )دنقيييوط( ونايييعهص يآل ييير )يمييير دنقيييوط(. وي 

إدص ويم"ة أو يثنتصع أو ثيال ، وكي عك فيحع واي  يعينقط م تريف يعمروف، فه  
ةيص تالف يعمييروف، فدنهيص دييص مواي  تمييت يعميرف، ودنهييص ديص موايي  فوقييه أو 

 ف  وسطه.
ودييص دييع وييك فيي  أع  يإلعجييصي  م تايير أوييكصل يعمييرف يعلرةيي ، وعكنييه موقيي  

 يعدةت"ب ف  يعرةس.

 ي  يعميرف فمهيص ي تالف ويكل يعميرف ةيص تالف دوايله في  يعكردي م ممي  مأ -7
 أرةل  أواصس د ترع :

 وا  يعمرف يمر دتال. -أ
 وا  يعمرف وذو دتال ةدص قةره. -ب

 وا  يعمرف وذو دتال ةدص ةل"ا. -ج

 وا  يعمرف ف  يعوسط. -"

وين  عع يعةمصع  أع تبمر أوكصل يعمروف ةتبمر دويالهص في  يعكردي  مسيترزي 
 .(1)إجهص"  ذع يعدتلري  الل تلري يعكتصة   أو يعقريءة

                                                 

  مول رسي يعكردصت يعلرةم   سصط  يعمارظ. 174ص 1571س  7 دجر  يعترةم  يعم"مث . س(  1)
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ف ذجيييييصء يعدايييييمف يعويييييرمف عيييييع يعهجيييييصء يعليييييص"ظ )يرايييييطالم (. فديييييع ي يييييتال -7
يعدالميييييظ أع يعرسييييييي يعلثدييييييصن  يعييييي ظ نكتييييييب ةييييييه يعدايييييصمف م ترييييييف عييييييع يعرسييييييي 
يراييطالم  فيي  عيي"ة دوياييم  ذيي : يعميي ف ويعزمييص"ة، وديي" يعتييصء وقةاييهص، ويععاييل 

 ويعوال ف  ةلل يعكردصت. وذ ي ددص متسةب ف  إرةصك يعدتلردمع أممصنصم.
ى كثميير دييع يعلردييصء أع  رسييي يعقييرمع  تييوقمع  ر تجييوز د صععتييه، وأع كتصةيي  وميير 

يعداييمف ةصعرسييي يعميي"م  تييؤ"ظ إعييى اييمصس يعرسييي يعلثدييصن م وةيي عك تاييم  
 ة يعقرمع يعكرمي عع يمرا دع يعكتب يعسدصوم  يعسصةق .مز د

ذيي ي إعييى جصنييب أع قويعيي"  يعرسييي يراييطالم   يميير ثصةتيي  دييع مميي  يعزمييص"ة 
 .(1)ف  جدم  ياقطصر يعنصطق  ةصعلرةم  أع قويع"ا يمر دوم"ةع، كدص ويعنقاص

 .(2)ع ي نرى أع مةقى يعدامف كدص ذو "رءيم عدثل ترك يرمتدصرت

يعقويعيي" يإلدالئميي : وتتدثييل فيي  زمييص"ة ةلييل يعمييروف فيي  يعكردييصت أو ميي فهص،  -9
 تالف وكتصة  يعتصء درةوط  درة ودةسوط  درة أ رى، وي تالف كتصة  يعهدزة ةص

مركتهص أو مرك  يعمرف يع ظ قةرهص، ويرتةيصط قويعي" يإلديالء ةيصعنمو ويعايرف، 
 ...... إعى يعوال ويععال، وكتصة  ياعف يعدتطرف 

وعكع ددص تج"ر يإلوصرة إعمه أع يعقويع" يإلدالئم  ف  جدم  يعربصت فمهص يعكثمر 
عنطييق انهييص دييع يعاييلوةصت، ذيي ي إعييى جصنييب أع يعكتصةيي  ر تتطييصةق "يئدييصم ديي  ي

 ياييييطالف عرفيييي  عييييصي عتسييييجمل يعنطييييق ةطرمقيييي  جصديييي"ةم ر ت ايييي  عرتبمميييير 
ويعتطييور، إ  تةقييى يعاييورة يعلرفميي  يعتيي  ةيي"أت ةهييص أورم ويقعيي  عنيي" نقطيي  يعةيي"ء 
ةمندييص م ايي  يعنطييق ةصعربيي  عرتنييوس ويعتبمميير فيي  يااييويت ويعاييمغ ويعتريكمييب 

                                                 

ص وقلييت دعتوميي  ةليي" سييصكع، (  فكرديي   ذمئيي   مكتةهييص أذييل يعلييريق ذكيي ي  ذمييأة  عرييى يعتةييصر أنهيي1)
 ةمندص تكتب ف  ةال" يعوصي ودار  ذمئ   انهص وقلت دعتوم  ةل" سصكع يمر اممح.

 (  ينظر:  كمف تتأ"ب د  يعدامف، كتصة ، قريءة، تلردصم، يستدصعصم  دمد" رجب فرجصن .2)
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عيك تةليصم عايرته يعقومي  ةممومي  وياسروب ةدص ر م" ام" عرى إمقصفيه و"فليه، و 
يعنصطقمع وعص"يتهي يعنطقم  يعت  تتبمر دع فر" آل ر ودع عار آل رم ةدص ر 
تستطم  يعكتصة  أع تالمقه: فصعكتصة  ترتةط ةصعلص"ة، ةمندص م اي  يعنطيق عليرف 
يرستلدصلم ويعلص"ة ف  يعربي  دمصفظي ، ويرسيتلدصل في  يعربي  دتطيور، ويعكتصةي  

 .(1)عرب  ف  ممع أع يعنطق نوصط م  عدع مستلدروع يعرب أ"ية عتسجمل ي

ع ذيييي ا يعاييييلوةصت يعتييييي   كرنصذييييص عمسيييييت اييييلوةصت دستلايييييم م ةييييل ذييييي   وي 
ايلوةصت درمرمي  مدكيع عرديتلري أع متبريب عرمهيصم اع يعتجيصرب يعترةومي ، ويعطريئيق 
يعم"مثيييي  فيييي  يعتلرييييمي كعمريييي  ةتيييي عمل ترييييك يعاييييلوةصت وتمسييييمر تلرييييمي يعربيييي  عألجمييييصل 

 عقص"د م مم  إع ذ ا يعالوةصت طصرئ  تزول دمص مرذص ةصعتلري ويعترقمع.ي

وعلل دع أسةصب وكوى يعدتلردمع دع ع"ي تدكع يعربي  ديع إسيلصفهي في  ويتى 
 يعدجصرت دص مر :

إع تلريييي يعلرةمييي  فييي  د"يرسييينص نيييصقص، ةممييي  إع طالةنيييص ر معمييي"وع كثميييريم ديييع  -أ
بيي  يعلرةميي  يععصئيي"ة يعدرجييوة يعتيي  يعسييصعصت يعطومريي  يعتيي  مقاييونهص فيي  تلرييي يعر

 تسصع"ذي ف  يستلدصعهص يستلدصرم امممصم.

   نيي"رة يعكتييب يعلردميي  يعتيي  تنقييل عرقييريء يعدلرفيي  يعلردميي  دةسييط  ةمميي  مييأععوع   -ب
 يعقريءة يعلردم  ت"رمجمصم.

ينلييي"يي يعدليييصجي يع"قمقييي  فييي  ياديييور يعلردمييي  يعتييي  تمسييير عرنيييصس نقيييل يافكيييصر  -ج
 عرب  يعلرةم .ويعدلرودصت إعى ي

يفتقص"نيص إعيى يعدليصجي يعلرةمي  يعتي  تمسير عرقيريء يسيتلدصل ياععيصظ يعلرةمي  نعسيهص  -"
 ةمم  مكوع يعدلنى "قمقصم.

                                                 

 .174(  ف  يعرب  و"ريستهص. دمد" عم"، ص1)
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عييي"ي يعقييي"رة عريييى يسيييتلدصل يعدليييصجي وكتيييب يعدلروديييصت يعلصدييي  ةديييص مدكيييع ديييع  -ه
 يإلفص"ة دع دلرودصتهص.

تقصنهص نناح ةدص مر :  وعدسصع"ة يعطالب ف  فهي يعرب  وي 

تقصنهيييص فهيييو نةييي  يرعتقيييص" ةايييلوةتهص إ  -1 ي كيييصع ذنيييصك دعتيييصف سيييرظ ععهيييي يعربييي  وي 
وتلقم"ذص، ونة  يعقريق عني" "ريسيتهصم اع يعربي  يعلرةمي  ديص"ة ويصئق  ودسيرم ، ور 
ةيي" دييع تندميي  مييب يعدبييصدرة فيي  نعييس يعطصعييب ركتوييصف أسييرير يعربيي  يعلرةميي  

" يعطالب يعةم  ويرستقاصء وتريكمةهص وقوتهص. ومتي  عك ةصع"رة  ويعدريع وتلوم
دنيي  نلوديي  أظعييصرذي. ديي  دالمظيي  أع تلرييي يعربيي  ر مييأت  دييع "ريسيي  قويعيي"ذص 
ندص مأت  أماصم ديع ددصرسي  يعقيريءة، ويسيتدرير يرطيالس عريى يعكتيب  فمسبم وي 

 يعت  توتدل عرى ياسصعمب يعريقم  ويعرب  يععامم .

  سيييويء ديييع قةيييل يعميييرص عريييى يعتمييي"  ةربييي  عرةمييي  فايييمم  "ي يييل يعد"رسييي -2
 يعدلردمع أي يعطالب.

دع يعدؤك" أع الف يعطالب ف  يعرب  يعلرةم  ف  يعدريمل يعثصنوم  ويعجصدلم   -7
نيييصتن عيييع ايييلف  رعمييي  يعطيييالب يعربومييي  فييي  يعدريميييل يعتلرمدمييي  ياوعيييىم عييي ي 
نناييح ةحعييص"ة يعنظيير فيي  دنصذجنييص وطريئييق ت"رمسيينص فيي  يعدريمييل ياوعميي ، وأر 

 الم ومقول ر مرين  أم".نكوع كدع مركب جد

إع يعربيي  كبمرذييص دييع يعلرييوي تندييو دلرفتهييص ودهصرتهييص  طييوة  طييوة ديي  يعوقييت،  -7
وذ ي مقتا  أع مكوع يعطصعب )ف  جدم  دريمل ممصته يعتلرمدمي ( "يئيي يعاير  

 ةهص مرماصم عرى تلردهص وفهدهص.

س في  إمجص" يعجهصز يععن  يعاصعح عرت"رمس: مم  إع يعدلريي ذيو يعدعتيصف يعيرئم -9
نيه ذيو دطريق يعطصقيصت يإلنسيصنم  عي"ى طالةيه ودعجرذيص إ ي  يعلدرم  يعتلرمدمي ، وي 

إر أع  -ر قي"ر يعريه –كصع دلردصم نصجمصم، وسصمقهص و صنقهص إ ي كصع يمر  عيك 
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يعدلري وم"ا ر مكعي م ممي  ر ةي" ديع دسيصن"ة دي"مر يعد"رسي  ويعدوجيه ويإل"يرة 
  تاعق.يعتلرمدم  يعويعم م اع م"يم ويم"ة ر

ر ةيي" دييع اييةط يآلمييصت يعقرمنميي  ويامص"ميي  يعنةوميي  وياةمييصت يعوييلرم  اييةطصم  -3
كصدالم ف  جدمي  دريميل يعتلريمي، دي  يعتأكمي" عريى ايرورة ايةط جدمي  كرديصت 

 يعدقرريت يعد"رسم  ف  يعدرمر  يرةت"يئم  عرى ياقل.

دطصعب ةيأع متاي"ى امي  دويكر  مويجههيص يجتدصعمي   -أظ دجتد  –إع يعدجتد   -3
 .. وأع مق"ي عهص يعمرول يعلردم  يعدنصسة .... كصنت أو تلرمدم  أو يقتاص"م 

عيييييي"ي"ذي عالاييييييطالس ةصع"ريسييييييصت  ومتطريييييب ذيييييي ي يعهيييييي"ف توييييييجم  يعةيييييصمثمع وي 
ويعةميييو  وةييي ل يعجهييي" عتييي عمل تريييك يعدويييكالت، ويعلديييل عريييى واييي  يعمرييييول 

  عهييييص. وذييي ي موييييدل ذييي ا يإلوييييكصعم  يعتييي  نمييييع ةاييي""ذص ويمرذييييص دييييع يعدنصسييية
 يعدوكالت.

أع تميييرص جدمييي  وسيييصئل يإلعيييالي )يعدرئمييي  ويعدسيييدوع  ويعدقيييروءة( عريييى أع  -1
تكوع ق"وة اصعم  ف  ام  نطق ياععصظ وكتصةتهص، وأع تجني" ةليل ةريدجهيص 

ع "ورذص مجب أر مبع ل في  قي"رتهص عدلصعج  قاصمص يعرب  ودلصعج  دوكالتهص. وي 
 عرى  موس ةلل ياععصظ ويعتريكمب وينتوصرذص.

ونتمجيي  رقتنييصس كثميير دييع أةنييصء يعلرةميي  ةاييلوةتهص وتلقميي"ذص فقيي" وجهييت إعمهييص 
 يعتهي يعتصعم :

 .أع يعلرةم  عمست عب  عري ور تارح عرتلرمي يعلصع  ف  يعجصدلصت 
 يعد ترعيصت  أع يعلرةم  قصارة عيع دسيصمرة يعمايصرة وأع أععصظهيص ر تسيتوعب

 يعم"مث ، إعى جصنب الوة  يع"ريسصت يعنموم  ويعارفم  فمهص.

وعكييع دييع يعدالمييظ أع كثمييريم دييع فييروس يعلرييوي يرجتدصعميي  ويإلنسييصنم  فيي  جصدلصتنييص 
تستلدل يعربي  يعلرةمي  عرتي"رمس ةمسير وسيهوع م دديص مي"ل عريى أع ويكوى يععئي  يعتي  
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جهيي  ودييع جهيي  أ ييرى فييحع  عييك  ت ييتص ةهيي ا يععييروس ر أاييل عهييص يعةتيي . ذيي ي دييع
مثةييت أع يعقاييم  عمسييت قاييم  فوييل يعربيي  يعلرةميي  واييلوةتهص ةقيي"ر دييص ذيي  قاييم  

 .(1)جهل ةلل يعكتصب ةصا"ويت يعالزد  عركتصة  فمهص
أدييص فيي  يعدجييصرت يعلردميي  ويعتطةمقميي  ويعتكنوعوجميي  فحننييص نجيي" أع دجصدلنييص يعربوميي  قيي" 

وي يعطب ويعهن"س  ودص إعى  عك، وعي تستط  ترك قارت ف  يعقمصي ةويجةهص فسةقتهص عر
يعدجيييصد  يعرميييصق ةيييصعلروي يعةمتييي ، دييي  أع يعنيييصس يعليييص"ممع منقريييوع يعكرديييصت مودميييصم إعيييى 
يعلرةم  ةامبتهص ياارم  ةل" ته مةهص ةدص منصسب يعرسصع يعلرة  فمدص موت" يعجي"ل ةيمع 

 .(2)"لأذل يعرب  يعدتزدتمع مول كرد  ق" ت"ل عرى يعدلنى أو ر ت

ع ايي ذييؤرء يعربييوممع ماييم  يعوقييت ومزميي" يعوييكوى دييع عجييز يعربيي  يعلرةميي   نم وي 
عع يعتلةمر عع مصجصت يعلار، ور م "ي يعرب  ف  و ءم وعو أناف ذؤرء عانلوي 
دييص ايينله أجيي"ي"نص يافصاييل يعيي مع عييي متورعييوي فيي  ةلييل يعلرييوي عييع يسييتلدصل كردييصت 

عبتنييص ر تتسي  ةصعنميت ويرويتقصق ويعقمييصس  يإلسيطررب  و يإلسيطقس  دي  دالمظي  أع 
فقطم ةل ر ة" عهيص ديع يعتلرميب في  ةليل ياععيصظ يعتي  ر سيةمل إعيى ترجدتهيص ترجدي  

 "قمق .

تلةيير عييع مصجييصت الزديي  عرتعجيير ويعتعجميير كيي  تتسيي  عوأدييص يعربيي  فعمهييص يعطصقيي  يع
كيص" تكيوع يعلارم وي  ي نظرنص إعى ةلل يعويلوب يعتي  كصنيت عبصتهيص إعيى عهي" قرميب ت

دمت  فحننص نج"ذص يعموي تتس  عكل و ء، وعمست تريك يعربيصت ةيأينى ور أقيوى ور أمسير 
دييع عبتنييص يعلرةميي ، وعكييع يعيي مع يذتدييوي ةهييص كييصنوي أوسيي  تعكمييريم وأعدييق يذتدصدييصم ةربييصتهي، 
وأكثر ينتدصء اددهيي، وأكثير وفيصء ادجيص"ذيم اع يعربي  ةأذرهيص إ ي نويط أذرهيص نويطت 

تهيم فعي  كيل ديرة بيفي  كيل دجيصل، وي  ي ذصنيت عريمهي نعوسيهي ذصنيت عريمهي ع وأسلعتهي

                                                 

ي  يعرب  يعلرةمي  في  عاير 1511ذي/ موعمو/ أيسطس 1741( دجر  يعقصفر .  و يعمج  2(، )1)
 يعتم"ظ  يع"كتور نقور زمص"ة.
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تا"ى يعلرب عكيل تمي" ويجههيي كصنيت يعلرةمي  تسيتجمب عهي ي يعتمي"ظ، وت يرج كنوزذيص 
 اع أذرهص يمتصجوي عترك يعكنوز، وكأنهص تتدثل قول مصفظ:

 أنص يعةمر ف  أموصئه يع"ر كصدع       فهل سصءعوي يعبويص عع ا"فصت 

مجييب أر نبعييل قيي"رة فيي  عبتنييص يعلرةميي  أ"ركهييص ياقيي"دوع يعيي مع كييصع ريئيي"ذي  يةييع و 
ايدنه جدري  ديع يععايول  (1)جن   عن"دص واي  ةصةيصم سيدصا  ةيصب في  ويجصع  يعلرةمي  

نتوقيييف عنييي" فايييل دنهيييص وذيييو  فايييل يعمديييل عريييى يعدلنيييى  يعييي ظ ملتةييير دظهيييريم ديييع 
هييص وثريئهييصم ومتجرييى  عييك فيي  مرميي  دظييصذر درونيي  يعربيي  ووجهييصم دييع وجييوا تدكنهييص وقوت

يعديييتكري ويعدنويييل إ ي يقتايييته "ويعييي  يعايييمصي  ياسيييروةم  فييي  تأنمييي  يعدييي كر وتييي كمر 
يعدؤنيي ، وتاييور دلنييى يعويميي" فيي  يعجدصعيي  ويعجدصعيي  فيي  يعويميي"، ويتاييصل يعمييرف 

... ونميو  عيك دديص منيتظي  ةمرف عمس ددص متل"ى ةهم انه في  دلنيى فليل متلي"ى ةيه
ريء يعطصق  يعتلةمرم  وتوسم  يعر ا  يعربوم  ر فمديص مقتاير عريى يعايرورة ف  ةصب إث

 .(2)يعولرم  فمسب، ةل فمدص متجرى عن" يعنصثرمع أماصم 

ودييع يادثريي  عرييى ترييك يعوييجصع  فيي  عبتنييص فيي  دجييصل  يعمدييل عرييى يعدلنييى  كدييص 
 :(7)أواح  يةع جن   دص مر 

 ذب ةصعرمدي  ذنيص إعيى يعدطير  (7)قصل تلصعى:  إع رمد  يعره قرمب دع يعدمسنمع  -
 أو يعرزق ف كصر يع ةر  قرمب  وعي مؤنثه كدص مقتا  مكي يعرعظ ف  يعد ةر عنه.

                                                 

 .771-734ص 2(  يع اصئص، رةع جن  ج1)
ي  ويييجصع  يعلرةمييي  ونظرمييي  1511أكتيييوةر/ نيييوفدةر  ذيييي/1745(  دجرييي  يعقصفرييي . رةمييي  ياول 2)

 يعمدل عرى يعدلنى  ". اصمب أةو جنصف.
 ودص ةل"ذص. 711ص 2(  يع اصئص، رةع جن  ج7)
 .93(  ياعريف 7)
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عليييل مكيييي يإلمقيييصس ودقتايييمصت يعدوسيييمقى يعرعظمييي  )ديييص كيييصع مسيييدى عنييي" يعقييي"دصء  -
تنصسب ياععصظ( جلل يعتامم  ةصعدظهر يعتوكمر  يعدةصور أديريم دمسيوريم، ر سيمدص 

ق" تلد" أممصنصم إعى يعدويزن  ةمع يعتأنم  ويعت كمر ددص سدصا يةع مليم  أع يعلرةم  
عى ذي ي يعدنميى يتجيه عيروة ةيع ميزيي يعلي رظ (1)يرعت"يل ةمع يعدؤن  ويعد كر ، وي 

 :(2)ف  قوعه

 عمصع  ر ععيريء دنيك ةلمي"ة        فتسرى ور ععيريء دنيك قرمب

علرةميي  يعتييي  تنظيير إعييى يعدلنيييى فييأ ةر ةصعديي كر  قرمييب  عيييع يعدؤنيي م اع روف ي
مييمع تاييمق ةهييص قمييو" يعرعييظ، وتق"دييه فيي  يعدرتةيي  نظييريم اع ياععييصظ إندييص وجيي"ت أاييالم 

 .(7)ع "د  يعدلصن  كدص مقرر يةع جن 
 :(7)أدص تأنم  يعد كر فدنه قول يعقصئل

 أس" دص ذ ا يعاوت؟  مص أمهص يعريكب يعدزجي  دطمته      سصئل ةن
 تبصث   فأنثه.وأري" ةصعاوت  يرس

وددييص يتاييل فمييه يععلييل ةمييرف عييمس ددييص متليي"ى ةييه قوعييه تلييصعى:  وااييرصةنكي فيي   -
ويعكثميير  (3)أظ عرمهيص. وقوعيه تليصعى:  فقييل ذيل عيك إعيى أع تزكصيى  (9)جي وس يعن يل 

ندييص يسييت "ي يعقييرمع  إعييى  انييه ةدلنييى أ"عييوك  فيي  ذيي ي قوعنييص: ذييل عييك فيي  كيي ي؟ وي 
 يعوصعر: وأرو"ك إعى أع تزكى. ودنه قول

                                                 

 .15: 3(  يرعت"يل 1)
 ويعرسصع )قرب(. 741وينظر يعسدط  712: 2(  يع اصئص 2)
 .219: 1(  يع اصئص 7)
 .137: 1ويعمدصس   713: 2(  ذو رومو" ةع كثمر يعطصئ . ينظر يع اصئص 7)
 عوي".. ينظر  تنصوب مروف يعجر ف  عب  يعقرمع  يع"كتور دمد" مسع 31(  طه 9)
 .11(  يعنصزعصت 3)



 13 

 إ ي رامت عر  ةنو قومر       علدر يعره أعجةن  راصذيص     

وذيي ي مؤكيي" عنييص أع يعلرةيي  كييصع متلصدييل ديي  عبتييه عرييى دقتاييى دييص تمتدرييه وييرط 
ل إدكصنمييصت تلةمرميي  ويسييل  تدنمييه يإلفهييصي ويعييتعهي، فهيي  عمسييت قويعييب اييمق ، ةيي

جنييي    ويييجصع   رمييي  فييي  يعتايييرف ياسيييروة  وتنظيييمي يعلةيييصريت وديييص سيييدصا  يةيييعم
يعلرةميييي   عييييمس يميييير درونيييي  يعلرةميييي  وطويعمتهييييص وممومتهييييص وقيييي"رة دنطقهييييص عرييييى 
يرستجصة  ويعتكمف عظيروف يعقيول و"ويعي  يعتلةمير ويلريم كيصع أو نثيريم، عرديصم كيصع 

 .(1) عك أو أ"ةصم 

وأدص عع يستالصب يع"ريس  يعنموم  ويعارفم  يع ظ مةلي  عريى يعنعيور ديع يعربي  
لوة  ويعتلقم"م فمجب أع نعرق ةمع نمو يعرب ، ةصعتةصرا جيزءيم ديع طةملي  ويتهصدهص ةصعا

 .(2)يعرب  وجوذرذص، وةمع أسصعمب "ريس  ذ ي يعنمو أو يعارف ودنصذن تلرمده

ونمع نؤم" دص  ذب إعمه يع"كتور عة"يعكرمي  رمع  ممع أك"  أع ف  طرمل  أسةصب 
صس قييي"دصء يعنميييوممع فييي  سييير" ذييي ي يعنعيييور ديييع يعنميييو ويعايييرف، ميييأت  يعجديييو" فييي  يتةييي

يعقويعييي" ديييع يمييير عرايييهص عريييى كيييالي يعليييرب وويييلرذي يع يييصع  ديييع يعايييرورة، ويعتيييزيي 
دي  أع يعدنصقوي  يعتي  ةي"أت ويرمع   (7)أقويعهي كأنهص ددص ممري يرجتهص" فميه أو دنصقويته

ةمع عردصء يعنمو "ي رهص و ء دع يعبثصث  وو ء ديع د رعيصت يعتلريق ةدبرميصت يعمميصة 
سييييصب يعنمييييو ومقصئقييييه، فييييصنلطف دسييييصر يعنمييييو فيييي  ةلييييل دمطصتييييه وينمنييييى عرييييى م

ينمنييصءيت ذنييص وذنييصك جلرتييه مسييمر فيي  يتجييصا يميير سييرمي تدصدييصم، وسييجرت عرييى "رةييه 
 نتوءيت ةصرزة وسرةمصت كثمرة.

وددص مؤسف عه أع دؤعع  يعنمو دع يعدلصارمع عي مستطملوي أع مأتوي ةوي ء  ظ 
 و دمزيع تأعمف يعكالي. وعره "ر يعقصئل:ةصل ف  تسهمل ذ ي يعلري يع ظ ذ

                                                 

 (  ينظر  وجصع  يعلرةم  ونظرم  يعمدل  درج  سصةق.1)
 .219(  يعرب  يعلرةم  ويعتلرمب ف  يعلار يعم"م . ". عة"يعكرمي  رمع  ص2)
 طرمق دلرفته  ". دمدو" فجصل. –يعدا"ر نعسه، وينظر:  يعنمو يعلرة : ي"عصء الوةته (  7)
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 نلمب زدصننيص ويعليمب فمنيص       ودص عزدصننيص عميب سوينيص             

ودع ذنص ن ريص إعيى أع ي"عيصء ديع ميتهي عبتنيص يعلرةمي  ةصعايلوة  ويعتلقمي" ي"عيصء 
رييى ةصطييل، كييصع ياوعييى ةييه أع موجييه إعييى أةنييصء ياديي  يعيي مع وقعييوي ةربييتهي وعييي ملدرييوي ع

تطومرذص وتطوملهصم اع يعرب  ةأذرهص إ ي نويط أذرهيص نويطت وأسيلعتهي في  كيل دجيصل، 
وي  ي ذييصع أذرهييص وتكصسييروي  ةييت جيي وتهص ةصنتظييصر دييع مقييوي ةتمدييل دسييؤوعمتهصم فصعربييصت 

نص عه عمصفظوع .  تتطور وتزول، ويعلرةم  ةصقم  ةمعظ يعره  إنص نمع نزعنص يع كر وي 

 وبعد:

ياسييطر قيي" أاييعت ورقيي  دقييروءة إعييى درييف يعربيي  يعلرةميي  فييأرجو أع أكييوع ةهيي ا 
 يع ظ سمةقى ممصم دت"يورم إعى أع مر  يعره يارل ودع عرمهص.

 
 الدكتور محمود شاكر سعيد

 رئيس قسم اللغة العربية  
 كلية المعلمين بأبها     

 السعودية          
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 المراجـع
 يعقرمع يعكرمي -

 7 علرةميييي ، دجريييي  يعترةمييييي  يعم"مثييييي ، سةركييييصت، ةهيييي  يعيييي"مع، رسييييي يعكردييييصت ي -
 ي.1517س

ةكيييير، يعسييييم" ملقييييوب، "ريسييييصت فيييي  فقييييه يعربيييي ، يعلرةميييي  عبيييي  عصعدميييي ، يعقييييصذرة  -
 ي.1533

أةيييو جنيييصف، ". ايييصمب، ويييجصع  يعلرةمييي  ونظرمييي  يعمديييل عريييى يعدلنيييى، دجرييي   -
 ي.1511كتوةر/ نوفدةر ذي/ أ1745، رةم  ياول يعقصفر 

"ير يعه"ى  ،يع اصئص )تمقمق دمد" عر  يعنجصر( يةع جن ، أةو يععتح عثدصع، -
 ةمروت. -عرطةصع  ويعنور

 س 7يعماييرظ، سييصط ، مييول رسييي يعكردييصت يعلرةميي ، دجريي  يعترةميي  يعم"مثييي ، س -
 ي.1571

 رمعييي ، ". عةييي"يعكرمي  رمعييي ، يعربييي  يعلرةمييي  ويعتلرميييب فييي  يعلاييير يعمييي"م ، ديييع  -
 ي.1513ذي/ 1743دنووريت دجد  يعرب  يعلرةم  يار"ن ، عدصع 

زمييييص"ة، ". نقييييور، يعربيييي  يعلرةميييي  فيييي  عايييير يعتميييي"ظ، دجريييي  يعقصفريييي ،  و يعمجيييي   -
 ي.1511ذي/ موعمو/ أيسطس 1741

سلم"، ". دمدو" وصكر، يرتجصذصت يعم"مث  ف  طريئق ت"رمس يعرب  يعلرةم ، "ير  -
 ي.1552أسصد  عرنور، يعرمصل 

سيي يعدايمف يعويرمف يعورمف، دمدي" عيص"ل عة"يعسيالي، كتيصب في  يععيرق ةيمع ر  -
 ذيييي/1743يار"ع  –وةيييمع رسيييي يعقويعييي" يإلدالئمييي ، "ير يععقيييه ويعمييي"م ، عديييصع 

 ي.1513
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عةيي"يعةصق ، دمديي" فييؤي"، يعدلجييي يعدعهييرس اععييصظ يعقييرمع يعكييرمي، ط "ير يعوييلب،  -
 يعقصذرة.

يعدنلي، يعرب  يعلرةم : أارهص ونويأتهص، دجري  يازذير، س يعكرمي، ". دمد" عة"عة" -
 ي.1513ذي/ نوفدةر 1741ول رةم  يا

ذيي/ 1742عوي"، ". دمد" مسع، تنصوب يعمروف ف  عب  يعقيرمع، "ير يععرقيصع  -
 ي.1512

 عم"، دمد"، ف  يعرب  و"ريستهص. -

 يةع فصرس، يعربوظ، يعاصمة  ف  فقه يعرب  )تمقمق يعسم" أمد" اقر(. -

يإلدييصي فجيصل، ". دمدييو"، يعنميو يعلرةيي : ي"عيصء اييلوةته طرميق دلرفتييه، جصدلي   -
 دمد" ةع سلو" يإلسالدم ، فرس يعجنوب.

فرجصن ، دمد" رجب، كمف تتأ"ب د  يعدامف: كتصة  وقريءة وتلردصم ويستدصعصم،  -
 يعقصذرة. –"ير يرعتاصي 

 ي.1531عصي  2 ط ،مل نصار يع"مع، يادمر أدمع، "قصئق يعلرةم ، دكتة  عةنصع -

ةميييييييييييروت  -يعدةيييييييييييصرك، ". ديييييييييييصزع، نميييييييييييو وعييييييييييي  عبيييييييييييوظ، دؤسسييييييييييي  يعرسيييييييييييصع  -
 ي.1535ذي/1755

دمدو"، ". دمدو" مسن ، يعتنصفس وأثرا عريى يعنميو ويعنميصة، دجري  دجدي  يعربي   -
 .3-5يعلرةم  يار"ن ، يعل"" يعدز"وج 

 


