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َكد١َ 

                              اؾبقيفَمل ، ًاٌقالح ًاٌغالَ  ٍَّ اٌنيب اؼبّذ هلل  اٌزُ ٍُّّ ثبٌمٍُ ٍُّّ اإلٔغبْ ِب مل ِّ

0  ًثْذ                                      ًٍَّ آٌو ًفؾجو ًعٍُ  

ا ّزؾذس اؾبزؾذصٌْ ًّىزت اٌىبرجٌْ ًرنمً اؽبٌاىش فةْ اٌٍغخ ىِ ؤداح اٌزْجري ّٓ وً ؤٌٌاْ اؾبْشفخ ًاٌضمبفخ ، فْٓ ىشّمو

. ًاألفىبس ًرفيُ اٌنَشّبد ًاٌمٌأني اٌيت رنَُ ؽاًْ اجملزِّ ًزبمك ِأسثو  

      بىل عبٔت ّشالزيب ًبّغبؿبب  فيِ. دِبد مل رنٍيب ؤّخ ٌغخ ؤخشٍثٍُِغَزيُ، ًخقٌُىب ثخ ُّين اٌْشةُ ِنز اٌجذاّخٌزٌه 

بىل ىزا ًران، ٌغخ اإلعالَ، وشِّيب   ًىِ. ا ّنًٌّب ثبٌيجْْخ ًاؼبْبحح ِزغذدح، ًرشرجو اسرجبهًيف اٌمِذَ، رزّزِ حبٌُْ

ًذبب َّمشئًْ اٌمشآْ يف   ذبب ّادًُْ ّجبداصبُ،  ىب اٌٍغخَ اٌشًؽْخ ٌٍّغٍّني وبفخذبب وزبثو اؼبىُْ، ًعًْ اهلل فإٔضي 

 . فٌٍاصبُ

ا ِٓ غري اٌْشة، ٌٍّّْْ يف ًمِ اٌنٌاثو ؿبب، خؾْخ ِٓ رفؾِّ ًأيٍك ؤىًُ ىزه اٌٍغخ ِٓ اٌْشة، ًاٌنبىمٌْ ثو

ا ٌٍَّ اٌنؾٌ ًاٌقشف ًعذًِٓ سًُارو، ًؤ اٌٍّؾٓ فْيب، فغٌّْا ِفشداصبب ًرْبثريىب ِٓ ؤٌغنخ اٌجذً، ًطبٌْا اٌؾْش 

.  ًاٌجالغخ ًاٌْشًك ًِقيٍؼ اؼبذّش ًاٌمشاءاد ًاٌزفغري

            فغبس ٍّّيُ اٌٍّغٌُُ اؾبْغُِّ. ٌيت ثذؤ اٌْشة اٌغَِّْْ فْيب ِجىِشًاًوبْ اٌنؾبه اؾبْغُِّ ؤؽذ رٍه اجملبالد ا

يف ِشاؽً ّذّح، ِنيب طبِ اؾبفشداد اٌنٌّْخ يف ٌِمٌُ ًاؽذ، ِضً وزت األفِّْ يف اٌنّخً ًاؽبًْْ، ًِنيب ًمِ 

ًّغٌد االّزمبد ٌذٍ اٌجبؽضني . ااؾبْغُ ٍَّ منو خبؿٌ يف اٌرترْت ٌريعِ بٌْو ِٓ ؤساد اٌجؾش ّٓ اٌىٍّبد ًِْبْٔو

عََ ثزٌه فإسْ( وزبة آٌْْْ)وبْ ؤًّي ِٓ ًمِ ِْغًّب ٌغًٌّب ّشثًْب غبّبه ( ىـ 175د )ؤْ اؽبًٍْ ثٓ ؤظبذ اٌفشاىْذُ 

( ىـ 206د ) ألثِ ّّشً اٌؾْجبِٔ( اؼبشًف)صُ لبَ ثْذه ِٓ ًمٌْا اؾبْبعُ اؾبزنٌّخ، ِنيب ِْغُ  ،ِنيظ اٌزإٌْف اؾبْغِّّ
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      ألثِ ٍِّ اٌمبيل( اٌجبسُ)ً  (ىـ 321د )الثٓ دسّذ ( اػبّيشح)ً( ىـ 244د )الثٓ اٌغىِْذ ( األٌفبً) ًِْغُ

( ىـ 395د )الثٓ فبسط ( اؾبُغًّ)ً( ِمبّْظ اٌٍّغخ)ً( ىـ 370د )ٌألصىشُ ( صبزّت اٌٍغخ)ً( ىـ 356د )

الثٓ ( ٌغبْ اٌْشة)ً( ىـ 458د )ه الثٓ عْذ( اؾبخقّـ)ً( اؾبُؾىُ)ً( ىـ 399د )ٌٍغٌىشُُ ( اٌقّؾبػ)ً

(.  ىـ 1205د )ٌٍضّثْذُ ( ربط اٌْشًط)ً( ىـ 817د )ٌٍفريًص آثبدُ ( اٌمبٌِط احملْو)ً( ىـ 711د )ِنٌَس 

بىل اٌزيٌس اؼبنبسُّ ًاٌضمبيف   ًٌىّٓ اعزّشاس اٌنؾبه اؾبْغِّ ًِزبثْزو ربٌّذًا ًربذّذًا، ِٓ ٔبؽْخ ؤخشٍ، ّشعْبْ 

ؽإُٔيُ يف رٌه ؽإُْ  -بر ٌْظ ؤِبَ اٌْشة . سح اؾبٌٍِْبد ًاالرقبي، ًاٌيفشاد اٌٍّْْخ ًاٌضمبفْخاؾبْبفش، يف ّقش صٌ

ًال . فشفخٌ ٌٍّْبفشح اؼبنبسّخ ًاٌزٌافً اٌضمبيف، بال ثزٌىني اٌٍُْ ًاٌضمبفخ يف ؤثْبدمهب اؾبزنبِْخ -اٌؾٌْة األخشٍ 

بْ . ىب ثبؾبفشداد اػبذّذح رْجريًا ّٓ اؾبفبىُْ اػبذّذح اؾبُجذَّخديىٓ ؾبضًْ ىزا ؤْ ّزَُ بال ثزيٌّش اٌٍغخ اٌْشثْخ ًبغنبت

.  اإلثذاُ اٌفىشُ ًاٌضمبيف ًاٌٍِّْ ال ّنزِّ بىل عنغْخ اؾبُجذّني ثمذس ِب ّنزِّ بىل اٌٍغخ اٌيت زبزنٓ ىزا اإلثذاُ

يف ِغزٌٍ فشدُ،  ارّغِ. ىىزا ارّغِ اٌنؾبه اؾبْغِّّ، دبخزٍف ؤؽىبٌو، يف اٌٍغخ اٌْشثْخ، يف ّقشٔب اؼببمش

جبيٌد ٍّّبء ًٌغٌِّني ًِزخقّقني؛ ًٍَّ ِغزٌٍ اؾباعغبد يف األليبس اٌْشثْخ، ِضً ـببِِ اٌٍغخ، ًِشاوض اٌجؾٌس، 

.  ًاؿبْئبد اٌٍّْْخ، ًاػببِْبد؛ ًٍَّ ِغزٌٍ لٌِِ، ِضً اؾبنَّبد اٌْشثْخ اؾبزخقّقخ، ًاالزببداد اؾبينْخ اٌْشثْخ

جملبي، ِب لبِذ ًرمٌَ ثو اؾبنَّخ اٌْشثْخ ٌٍرتثْخ ًاٌضمبفخ ًاٌٌٍَْ، ًؤعيضصبب اؾبزخققخ ًِٓ األِضٍخ اٌجبسصح يف ىزا ا

اٌْشثْخ 0 ًخببفخ ِىزت رنغْك اٌزْشّت، بر ؤفذس ؤسثْخ ًصالصني ِْغًّب ِزخقّقًب، ًىِ ِْبعُ صالصْخ اٌٍغخ

  ثْْْخ ًاإلٔغبْٔخ ًاٌفنًٌْاإللبٍْضّخ ًاٌفشٔغْخ، رنُ ؽٌايل ٔقف ٌٍِْْ ِقيٍؼ ٍِّّ يف ـببالد اٌٌٍَْ اٌو

ًاٌزمبٔخ، ًىِ ِقيٍؾبد ّزُّ رٌؽْذىب ًبلشاسىب يف ِاشبشاد اٌزْشّت اٌذًّسّخ اٌيت رذٌّ بٌْيب اؾبنَّخ اٌْشثْخ 

.  ًّؾبسن فْيب كبضٌٍْ ّٓ اٌذًي األّنبء ًاؽبرباءُ اؾبخزقٌْ يف ٌِمٌّبد اؾبْبعُ
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د اٌٍغخ اٌْشثْخ، ِنز لشًْ لٍٍْخ، ىِ ٌغخ اٌٍُْ يف اٌْبمل ًلذ وبْ. بْ اٌٍغبد رنْف ثنْف ؤىٍيب، ًرمٌٍ ثمٌَصبُ

.  ًوبْ رٍُّْ اٌٍغخ اٌْشثْخ مشًسحً ٌىً ِضمّفِ ؤًسًثب ٔفغيب. آٔزان

ًاٌٌَْ رمف اٌٍغخ اٌْشثْخ ًاؽذح ِٓ عذِ ٌغبد ّبؾبْخ ِْرتف ذبب وٍغخ سغبْخ ًٌغخ ًّّ يف ىْئخ األُِ اؾبزؾذح 

بمبفخ بىل ؤْ َُِْ . ٌه يف ِنَّخ اٌٌؽذح األفشّمْخ، ًِنَّخ اؾباشبش اإلعالًِِِنَّبصبب اٌذًٌْخ اؾبزخققخ، ًوز

ًِب اإللجبي ٍَّ رٍُْ اٌٍغخ اٌْشثْخ ثني األًسًثْني . اػببِْبد اٌْبؾبْخ اؾبْشًفخ رُفشد لغًّب خبفًب ٌٍغخ اٌْشثْخ ًآداذبب

.  ًّبؾبّْزيب، ًِب شبضٍّو ِٓ لُْ ؽنبسّخ وجريحًاألِشّىْني ًآعٌّْني ًاألفشّمِْْٓ بال دًٌْ ٍَّ ؤمهْزيب ًؽٌّْزيب 
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 تعريف املعجم

:  عذِ يف ايًػ١ امل

األعذِ ايرٟ     ال  ٜفصح   ٚال ٜبني : ) َع٢ٓ اإلبٗاّ ٚايػُٛض ، ففٞ ايًطإ ( َعَذِ ) تفٝد َاد٠                   

٠ َٚٓٗا مسٝت ايب١ُٝٗ عذُا٤ ; ألْٗا ال ٚزدٌ أعذُٞ ٚأعذِ  إذا نإ يف يطاْ٘ عذِ: ) ٚفٝ٘ (  نالَ٘ 

.  تتهًِ  ، ٚمسٞ ايعسب بالد فازع بالد ايعذِ ; ألٕ يػتٗا مل تهٔ ٚاضش١ ٚال َف١َٛٗ عٓدِٖ 

انتطب ايفعٌ َع٢ٓ ددًٜدا َٔ َع٢ٓ ( أعذِ ) يٝصري ( عذِ ) فإذا أدخًت اهلُص٠ ع٢ً افعٌ                      

أشيت  : أغهٝت فالًْا ، أٟ :   ا ايطًب  ٚايٓفٞ ٚاإلشاي١ ،      تكٍٛ  اهلُص٠ أٚ ايصٝػ١ ايرٟ ٜفٝد ٖٔ

أشاٍ ايعذ١ُ أٚ ايػُٛض ٚاإلبٗاّ   ، َٚٔ ٖٓا أطًل ع٢ً ْكط : غهاٜت٘  ، ٚع٢ً ٖرا ٜصري َع٢ٓ أعذِ  

.  احلسٚف يفظ اإلعذاّ ; ألْ٘ ٜصٌٜ َا ٜهتٓفٗا َٔ غُٛض 

ٟ جيُع نًُات يػ١ َا  ، ٜٚػسسٗا ٜٚٛضح َعٓاٖا  ، ٜٚستبٗا ٚدا٤ يفظ املعذِ مبع٢ٓ ايهتاب اير          

.                                                                                                          بػهٌ َعني   

.      عاْٝٗا َٚكاصدٖا   قا١ُ٥ َٔ األيفاظ دْٚت ٚأدخًت حتت َٓٗر ٚاسد  ، تٛضح فٝ٘  ّ:  اصطالسًا              

نتاب ٜضِ بني دفتٝ٘ َفسدات  يػ١ َا َٚعاْٝٗا ٚاضتعُاالتٗا يف ايرتانٝب املدتًف١ ، ٚنٝف١ٝ : ٚقٌٝ          

ْطكٗا  ، ٚنتابتٗا  ، َع تستٝب ٖرٙ املفسدات بصٛز٠ َٔ صٛز ايرتتٝب اييت غايبًا َا تهٕٛ ايرتتٝب 

.  اهلذا٥ٞ  

.             دٜٛإ ملفسدات ايًػ١ َستب ع٢ً  سسٚف املعذِ  : ضٝط ٚيف  املعذِ ايٛ          

.            فاملعذِ ايعسبٞ َٛضٛع١ ع١ًُٝ  مجعت غت٢ أصٓاف املعسف١            
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    وظيفة املعجم  :

ٍَا يف ايعصس احلدٜح فكط أٚ تتبع َعٓاٖا أٚ َعاْٝٗا (   1 غسح ايه١ًُ ٚبٝإ َعٓاٖا أٚ َعاْٝٗا  ، إ

.  بس ايعصٛز   ع

.  بٝإ نٝف١ٝ ْطل ايه١ًُ  (  2

.  بٝإ نٝف١ٝ نتاب١ ايه١ًُ  (  3

.  حتدٜد ايٛظٝف١ ايصسف١ٝ يًه١ًُ (  4

.  ، َٚطتٛاٙ يف ضًِ ايتٓٛعات ايًٗذ١ٝ ( غاذ    –َطسد ) بٝإ دزد١ ايًفظ يف االضتعُاٍ (  5

 

                            

يف َعٓاٙ االصطالسٞ ، ٚإمنا  أٍٚ َٔ اضتعٌُ ٖرا ايًفظ   ٜهٔ ايًػٜٕٛٛ  مل :أول من استخدم لفظ معجم 

ضبكِٗ إىل ذيو زداٍ احلدٜح ايٓبٟٛ  ، فكد أطًكٛا ن١ًُ َعذِ ع٢ً ايهتاب املستب  ٖذا٥ًٝا ايرٟ جيُع 

 أمسا٤ ايصشاب١ ٚزٚا٠ احلدٜح، ٜٚكاٍ إٕ ايبدازٟ   أٍٚ َٔ أطًل يفظ١  َعذِ  ٚصًفا ألسد نتب٘ املستب١

     (  ٖـ 307-ٖـ210) أمحد بٔ عًٞ  بٔ املج٢ٓ      ، ٚٚضع أبٛ ٜع٢ً  (  ـ 256ٙ -ٖـ 194) ع٢ً سسٚف املعذِ  

 َعذِ احلدٜح   ( ٖـ 317)ٚٚضع ايبػٟٛ   َعذِ ايصشاب١  ،
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 ٜتُجٌ ايفسم بني املعذِ ايًػٟٛ ٚاملٛضٛع١ يف اختالفات ثالث١:    املعجم واملوسوعة :

املٛضٛع١ َعذِ ضدِ ٜػػٌ دلًدات نجري٠ ، يف سني إ املعذِ ايًػٟٛ ٜتفاٚت سذُ٘  تبعًا يًػا١ٜ (   1           

                  .                                                                                                                            املٓػٛد٠  ٚيٓٛع١ٝ َطتعًُ٘  

املعذِ ايًػٟٛ ال ٜٗتِ نجريًا باملٛاد غري ايًػ١ٜٛ  ، ٚإذا ذنسٖا فبصٛز٠ رلتصس٠ ددًا  ; ألْ٘ ٜرتى (  2

أمسا٤ األعالّ  ، ٚاألمسا٤ اجلػساف١ٝ ٚاألسداخ ٚايعصٛز ايتازخي١ٝ : تفصٝالتٗا يًُٛضٛعات ، َجٌ 

بايٛسدات املعذ١ُٝ يًػ١ ٚباملعًَٛات املعذِ ايًػٟٛ ٜٗتِ (  3.  ٚايتٓظُٝات ضٛا٤ً احله١َٝٛ أٚ غريٖا 

ايًػ١ٜٛ اخلاص١ بٗا ، يف سني إٔ املٛضٛع١ إىل داْب اٖتُاَٗا باملعاْٞ األضاض١ٝ يًٛسات املعذ١ُٝ 

ٍَا املٛضٛع١   دِ  ايًػٟٛ ٜػسح ايهًُات ، تعطٞ َعًَٛات عٔ ايعامل اخلازدٞ غري ايًػٟٛ ، فاملع أ

.  فتػسح األغٝا٤ 

  ايكاَٛع  يف ايعصس احلدٜح ع٢ً  أٟ َعذِ ضٛا٤ً نإ بايًػ١ ايعسب١ٝ أٚ بأٟ أطًل يفظ :   القاموس

 . يػ١ أدٓب١ٝ ، أٚ َصدٚز ايًػ١  

                                                                                                        ٚيفظ ايكاَٛع  يف ايًػ١ ال ٜعين  ٖرا ٚال غ٦ًٝا قسٜبًا َٓ٘ ،فايكاَٛع ٖٛ قعس                                                     

.  ايبشس ٚٚضط٘ أٚ َعظُ٘  

َٚسدع ٖرا إٔ أسد عًُا٤ ايكسٕ  .  (ايكاَٛع أبعد َٛضع غٛز يف ايبشس: )قاٍ  أبٛ عبٝد        

ٖٚرا ٚصف يًُعذِ بأْ٘   ايجأَ  اهلذسٟ  ، ٖٛ ايفريٚش أبادٟ أيف َعذًُا مساٙ ايكاَٛع احملٝط ،

إخل  ، ٚيػٗس٠ ٖرا املعذِ ٚتسدد ..... ايػاٌَ ايهاٌَ أٚ ايٛايف : حبس ٚاضع أٚ عُٝل ، نُا ْكٍٛ 

.  امس٘ ع٢ً أيط١ٓ ايٓاع ظٔ ايٓاع أْ٘ َسادف يه١ًُ َعذِ فاضتعٌُ بٗرا املع٢ٓ  
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نشأة املعاجم 
وىً اٌذساعبد اٌٍغٌّخ    -يف اٌْشثْخ  َ  ، ًلذ ثذؤد اٌذساعبد اؾبْغّْخ ّجذؤ ربسّخ  ٌٍَّ اٌٍغخ اٌْشثْخ ثبٌمشآْ اٌىشُ       

ؽبذِخ اٌذّٓ اإلعالِِ  ؛ ًٌغشك فيُ وزبة اهلل اؾبقذس األًي ٌٍزؾشِّ اإلعالِِ ًدعزٌس اؾبغٍّني  ،   -ّنذ اٌْشة 

.  اٌذساعبد فبٌمشآْ اٌىشُّ  ىٌ فبٌس اٌذساعبد اٌٍغٌّخ وٍيب ، ًىٌ األعبط اٌزُ ِٓ ؤعٍو لبِذ ىزه 

فبالرقبي ثني اٌذّٓ ًاٌٍغخ  ًصْك اٌقٍخ ٍَّ ِشّ اٌْقٌس اإلعالِْخ وٍيب ، فبٌجبّش ٍَّ اىزّبَ ٍّّبء اٌٍغخ جبِّ         

ًوٍنب ٍُّْ ؤْ اٌمشآْ اٌىشُّ لذ ٔضي ثٍغخ    اٌؾٌاىذ اٌٍغٌّخ ، ًرمْْذ اٌٍغخ ثبّش دّين ، ىٌ مجو ٔقٌؿ اٌمشآْ اٌىشُّ  ، 

ًٌزٌه ؤخز اٌنبط ّغإٌٌْ يف اٌقذس األًي ٌإلعالَ ّغإٌٌْ وجبس  اٌقؾبثخ  ح اٌْبِخ ِٓ  اٌْشة ، عزٌٍ ٌغفقؾَ رٌٍْ ٍَّ َ

.  ّٓ رفغري آّبرو ًغشّت ؤٌفبٍو  

وبْ ّغإي      ّٓ ِْنَ ؤٌفبً  ِْْنخ  –سمِ اهلل ّنيّب  –ًرزوش اٌشًاّبد ؤْ اٌقؾبثِ اػبًٍْ ّجذ اهلل ثٓ ّجبط             

فْفغشىب ٌٍنبط ، ًّغزؾيذ ٍَّ رفغريىب ثإثْبد ِٓ اٌؾْش اٌْشثِ ، ًلذ طبْذ ىزه األعئٍخ ًبعبثبصبب يف   ِٓ وزبة اهلل

.  َ 1968ٔؾشه اٌذوزٌس بثشاىُْ اٌغبِشائِ ثجغذاد عنخ ( بىل ّجذ اهلل ثٓ ّجبط   ثٓ األصسق  عااالد ٔبفِ ) وزبة ثبعُ 

ٌمشآْ اٌىشُّ ٍَّ ىزا اٌنؾٌ ٌٔاح ٌٍّْبعُ  اٌْشثْخ ،   فجذؤد اٌذساعخ يف ىزا فجزٌه ديىٓ اٌمٌي ثإْ رفغري اثٓ ّجبط ي           

فىبْ اٌزإٌْف األًيل يف اؾبْبعُ حيًّ اعُ    اٌمشآْ اٌىشُّ  ،  اؾبْذاْ ثبٌجؾش ّٓ ِْبِٔ األٌفبً  اٌغشّجخ   يف

                                                                                                                                                                                                                    ،                                                          ( غشّت اٌمشآْ )  

فنف وزبة 0 ) ّمٌي ّنو ّبلٌد اؼبٌُّ   ، ( ىـ141) سثبػ  اٌجىشُ    ثٓ  ًؤلذَ ِاٌف فْو ىٌ ألثِ عْْذ ؤثبْ ثٓ رغٍت

(  .   1/108ِْغُ األدثبء (           ) اٌغشّت يف اٌمشآْ اٌىشُّ  ، ًروش ؽٌاىذه ِٓ اٌؾْش 

.  ( ىـ195) ًوزٌه ؤثٌ فْذ ِاسط   اٌغذًعِ 
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غريب انقرآن 
 

:   غسٜب ايكسإٓ َطازٜٔ يف ْٗذ٘ ٚتٓاٚي٘ ٚبٝاْ٘ ملعاْٞ األيفاظ أخر ايتأيٝف يف

اٌفشاء ًاألخفؼ  ًؤثِ  ّجْذح ِّْش ثٓ اؾبضنَ ًاثٓ 0 عبس ٍّْو عًّ ِٓ ؤٌف يف غشّت اٌمشآْ ؤِضبي 0   النوج القذيم(  1 

عٌسح اٌفبزبخ   ، ًخيزٌّْ ثغٌسح لزْجخ  ، فيُ ّفغشًْ اٌٍفَخ ًّجْنٌْ ِْنبىب ؽغت ًسًدىب يف اٌغٌسح ،         فْجذئًْ ة

. اٌنبط  

ِفشداد ) ، ًىزه لبذىب ّنذ اٌشاغت األففيبِٔ         يف وزبثو      تفسري المفعة حسب الرتتيب املعجمي(  2 

( .  اؾبفشداد يف غشّت اٌمشآْ ) ؤً ( ؤٌفبً اٌمشآْ  

  أمثهة نكتب  غريب انقرآن: 

  ٖـ٣210 ايتُٝٞ ،  املتٛف٢ ض١ٓ ألبٞ عبٝد٠ َعُس بٔ املجٔ: جماز انقرآن   

، أخر عٔ أبٞ اخلطاب  ( نإ َٔ اعًِ ايٓاع بايًػ١ ٚأْطاب ايعسب ٚأخبازٖا : ) قاٍ عٓ٘ ٜاقٛت  احلُٟٛ 

األخفؼ  ْٜٚٛظ بٔ سبٝب ، ْٚكٌ عٔ عٝط٢ بٔ عُس ايجكفٞ ، ٚأبٞ َٗد١ٜ األعسابٞ  ، ْٚكٌ عٓ٘ نجري َٔ 

ّ ٚاملاشْٞ ٚابٔ سذس ايعطكالْٞ ، ٚابٔ قتٝب١ ٚايطذطتاْٞ  ، ٚابٔ َجٌ أبٞ عبٝد ايكاضِ بٔ ضال: ايعًُا٤ 

.  ايٓشاع 

، فكد اضتٓبط٘ ٚأخرٙ َٔ نالَِٗ ٚاعتُد  ع٢ً ( األعساب ) ٚاعتُد يف تفطريٙ ع٢ً نالّ ايعسب      

 . طسٜكتِٗ 

ناتب  عٔ َع٢ٓ نإ أبٛ عبٝد٠ دايطًا يف دلًظ ايفضٌ بٔ ايسبٝع ، فطأي٘ إبساِٖٝ اٍ: ضبب ايتأيٝف     

، ٚنٝف إٔ ايكسإٓ ٜطتعٌُ َا مل ٜهٔ َعسٚفًا (  65ايصافات ) { ىٍَُْْيَب وَإََٔوُ سُئًُطُ اٌؾََْبىِنيِ}:قٛي٘ تعاىل 

إٕ اهلل عص ٚدٌ خاطب ايعسب ع٢ً قدز أفٗاَِٗ ٚسطب يػتِٗ  ، أمل تطُع : عٓد ايعسب  ، فكاٍ أبٛ عبٝد٠ 

:    قٍٛ اَسئ ايكٝظ 

ٍَ    أ ٜكتًين ٚامَل َٛا ََُضاَدَعٞ             َٚط١ٌْٛٓ ُشزٌم نأْٝاَب أغ  ُٞ غَسَف



 10 

ٚايعسب مل تس ايػٍٛ ، ٚيهٔ مٍلا نإ أَس ايػٍٛ ٜٗٛهلِ أٚعدٚا ب٘  ، فاضتشطٔ دٛاب   أبٞ عبٝد٠ ، فعصّ 

.  ع٢ً تصٓٝف نتاب٘ دلاش ايكسإٓ 

.  ملٛافك١ يهالّ ايعسب  ايطسم اييت ٜطًهٗا ايكسإٓ ايهسِٜ يف تعابريٙ ا: ٜٚعين باجملاش   

  ( .ٖـ 207) َعاْٞ ايكسإٓ يًفسا٤ 

  (ٖـ 276)غسٜب ايكسإٓ البٔ قتٝب١ 

  ْٞ( ٖـ  425) َفسدات أيفاظ ايكسإٓ  يًساغب األصفٗا
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ديث  غريب احل
ًليشة ًغريمهب ِٓ  ٍّّبء اٌٍغخ ،  ؤثِ ّجْذح0 ؤٌف  يف غشّت اؼبذّش وزت وضريح ، ًؤًي ِٓ ؤٌف فْيب ىُ اٌٍغٌٌّْ  ، ِضً 

.  ًوبْ اىزّبِيُ ثؾشػ األٌفبً اٌيت ال ّزنؼ ِْنبىب 

/  َع٢ٓ ايػسٜب  

. اٌغبِل اٌجْْذ ِٓ اٌفيُ 0 روش اؽبيبثِ             

سعً ّٓ ٌِىنو ، غشة اي0 اٌجْْذ يف اٌفيُ اٌزُ ّنذ ّٓ ِْشفخ اٌنبط ؾبْنبه ، فّبدح غشة رفْذ  اٌجْذ ، فْمبي 0 ًلًْ             

.  ثْذ 0 ؤُ 

0  ؤِّب ؤىُ وزت غشّت اؼبذّش اٌيت اّزذ  ذبب اٌٍّْبء       

. غشّت اؼبذّش ألثِ ّجْذ اٌمبعُ ثٓ عالَ اؿبشًُ  (  1   

. غشّت اؼبذّش الثٓ لزْجخ  ( 2  

. غشّت اؼبذّش ألثِ بعؾبق اؼبشثِ ( 3  

. غشّت اؼبذّش ٌٍخيبثِ ( 4  

ًّْزرب  ا  ؤًي ِٓ ؤٌف  حبك   يف غشّت اؼبذّش  ؤثٌ ّجْذ اؿبشًُ ، فمذ ِىش صىبء ؤسثْني عنخ جيِّ وزبثو  ، فمذ ًففو 

(  بٌْو أزيَ اٌزإٌْف يف غشّت اؼبذّش ، ًبٌْو حيزىٌّْ 0 ) اؽبيبثِ ثمٌٌو 

:  تستٝب نتب غسٜب احلدٜح 

س ؤً آصبس  ّٓ اٌشعٌي فٍَ اهلل ٍّْو ًعٍُ صُ اؽبٍفبء اٌشاؽذّٓ صُ ًىِ روش األؽبد0ُ ىشّمخ  اؾبغبْٔذ ًاجملبِِْ (  1   

. اٌقؾبثخ صُ اٌزبثْني   ، ًؤمبف بٌْيب ؤثٌ بعؾبق اؼبشثِ  ىشّمخ  اٌزمٍْت  

، ًّنذ ( اٌنيبّخ يف غشّت اؼبذّش ًاألصش ) ؽغت ؽشًف اؾبْغُ ، ًىزا ّنذ اثٓ االصري  يف 0 اٌرترْت اؾبْغِّ (   2

(  . اٌفبئك يف غشّت اؼبذّش  )اٌضقبؾشُ يف 
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نغوية  الانرسائم 
 

لجً اؼبذّش ّٓ اؾبْبعُ اٌْشثْخ  ٌٔد ؤْ ٍٔمِ َٔشح عشّْخ ٍَّ اٌشعبئً اٌٍغٌّخ اٌقغريح ، اٌيت  اعزمَ اٌٍغٌٌّْ اٌْشة  ، ًال 

ؤثٌ صشًاْ 0 ، ًِنيُ   عّّْب األلذٌِْ ِنيُ  ، ِبدصبب ِٓ ؤفٌاه اٌجذً ، ًثْل ىاالء اٌجذً ِْشًف    ِٓ ِاٌفبد اٌٍغٌّني

. اٌْىٍِ ، ًؤثٌ عشاػ اٌْمٍِْ ، ًاثٓ األّشاثِ ، ًؤثٌ ِيذُ اٌجبىٍِ  ، ًؤثٌ ِيذّخ اٌىالثِ 

،                    فمذ عإي اٌىغبئِ   فمذ وبْ  اٌٍغٌٌّْ ّغْؾٌْ يف  اػبضّشح اٌْشثْخ ، ّجؾضٌْ ّٓ  اٌجذً   ، ًّىزجٌْ ّنيُ     

ِٓ ثٌادُ اؼبغبص ًلبذ ًصببِخ ، فخشط اٌىغبئِ بىل اٌجبدّخ ، ًسعِ 0 ْ اخزد ٍّّه ىزا ؟ فمبي ِٓ  ؤ0ُ اؽبًٍْ ثٓ ؤظبذ 

.  ًلذ ؤٔفز عبظ ّؾشح لنْنخ ؽرب يف اٌىزبثخ ّٓ اٌْشة، عٌٍ ِب ؽفٌ 

اْ ؤثٌ ِبٌه ّّشً ثٓ وشوشح األّشاثِ  ، ًؤثٌ صشً) ًلذ ؤٌف اٌٍغٌٌّْ يف ٌِمٌّبد ؽزَ ، فمذ وزجٌا يف خٍك اإلٔغبْ   

، ًوزجٌا ّٓ اإلثً، ًاؽبًْ  ًاٌٌؽٌػ ًاٌؾبء ًاٌنجبد ًاؼبؾشاد ( اٌْىٍِ ، ًؤثٌ ّّش ثٓ بعؾبق اٌؾْجبِٔ  ًاألفِّْ 

. بخل ... ًاٌغالػ ، ًاٌجئش  ، ًاألّبَ ًاٌٍْبيل ًاٌؾيٌس  ,،ًاٌنؾً ، ًاٌزثبة ، ًاػبشاد ، ًاٌْمبة ، ًاٌجبصُ 

ًِٓ ثني اٌٍغٌّني اٌْشة .         يف وزبة اؼبؾشاد ( ىـ 157) ثٓ ّضّذ األّشاثِ  ًلًْ بْ ؤلذَ ىزه اٌشعبئً ِب وزجو هنؾً    

0  اٌزُ ثمْذ ٌنب ثْل ِاٌفبرو ( ىـ  216) لبذ ّجذ اؾبٍه ثٓ لشّت األفِّْ 

.  اٌنجبد ًاٌؾغش  –خٍك اإلٔغبْ  –اٌؾَبء  –اٌٌؽٌػ  –اؽبًْ  -اإلثً                   
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مراحم مجع انهغة 
 

ِٓ اٌيجِْْ ؤال رزُ ٍّّْخ اػبِّ ، ًرقً بىل ِب ًفٍذ بٌْو ِٓ اٌغْخ ًاٌؾٌّي يف اؾبْبعُ اٌٍغٌّخ اٌؾبٍِخ دفْخ ًاؽذح  ،     

0  فمذ ِشّد ثْذح ِشاؽً 

   فبٌْبمل ّشؽً بىل اٌجبدّخ ، فْغِّ وٍّخ يف اؾبيش ًوٍّخ يف اعُ ( ِشؽٍخ ربّْْْخ )  طبِ اٌىٍّبد ؽْضّب ارفك ،

اٌنٌادس 0   اٌضسُ ًاٌنجبد ًغريىب ، فْذًْ وً ِب غبِ ِٓ غري رشرْت بال رشرْت اٌغّبُ  ، ِضً  اٌغْف ، ًؤخشٍ يف

ألثِ صّذ األٔقبسُ ، اٌزُ ؤًسد فْو اٌنبدس اٌؾبر ِٓ اٌٍغخ  بىل عبٔت اٌفقْؼ اؾبؾيٌس ِنيب  ، غري ِزجِ ؾبنيظ ِْني 

 . يف اٌرترْت 

   فإٌفٌا يف اؾبيش ًيف اٌٍنب  ( فقْخ ِشؽٍخ رخ) طبِ اٌىٍّبد اؾبزٍْمخ دبٌمٌُ ِْني ،. 

 ًّ ؤساد اٌجؾش ّٓ ِْنَ  ٍ منو خبؿ ، ّشعِ بٌْو   ًمِ اؾبْغُ اٌؾبًِ ، اٌزُ ّؾًّ وً اٌىٍّبد اٌْشثْخ ِٓ

.  وٍّخ  
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أنواع املعاجم 
مخّبً ِٓ ٌٍَّ اٌٍغخ ، ًِٓ  مّٓ  اِزبص رشاصنب اٌْشثِ ثنخبِزو ، ًرنٌُ اٌٌٍَْ  ، فمذ رشوذ ٌنب اؾبىزجخ اٌْشثْخ اٌرتاصْخ وّبً

ِب اِزبصد ثو ىزه اؾبىزجخ  ًعٌد ِْبعُ ِزخققخ  ، ًٌغنب يف ىزا اؾبمبَ ِاىٍني ثبْ ٔزوشىب ؛ ٌنْك اٌٌلذ ، ًٌىٓ ٍّٔؼ 

0 بٌْيب بؾببؽبً ًٌْ فْيب اٌفبئذح  

  اٌضاىش يف ثْبْ ؤٌفبً )     صبزُ ثجْبْ ًرٌمْؼ اؾبقيٍؾبد اٌفميْخ ، ًؤلذِيب وزبة      0 ِْبعُ ِزخققخ يف اٌفمو

، ( ىـ 616) ٌٍّيشّصُ  (  اؾبغشة يف رشرْت اؾبْشة ) ًوزبة ، ( ىـ 370)ألثِ ِنقٌس األصىشُ ( اٌفمو اٌؾبفِْ  

 . ًىٌ ّجؾش يف اؾبقيٍؾبد ًاألٌفبً اؽببفخ ثبٌفمو اؼبنفِ 

   ْ( ىـ 180) ٌّف  يف رٌه خٍف االظبش بْ ؤلذَ ِٓ  ؤ0 صبزُ ثبؾبٌامِ ًاٌجٍذاْ ، ًلًْ 0 ِْبعُ اؾبٌامِ ًاٌجٍذا

ِْغُ ِب اعزْغُ  ٌٍجىشُ  0 ، ً لبذ يف ىزه اٌىزت ٌِادّ ٌغٌّخ   ، ِضً ( عجبي اٌْشة ًِب لًْ لْيب ِٓ ؽْش ) وزبة 

، فمذ ثني اؾبٌالِ اٌيت ًسدد يف ؤؽْبس اٌْشة ، ًفْو ِبدح ؽْشّخ  لذ ال لبذىب يف دًآًّ  اٌؾْشاء اٌزّٓ ًصك ذبُ 

ٌْبلٌد اؼبٌُّ  ، ًىٌ وزبة ٔبدس يف فنو ، ًال ( ِْغُ اٌجٍذاْ 0 ) مِ ًاٌجٍذاْ ، ًِٓ ِْبعُ اٌجٍذاْ اعُ اؾبٌا

ّغزغنَ ّنو ، ؽْش بٔو  روش ؤغببء اٌجٍذاْ ًِٓ ٔجغ فْيب ِٓ اٌٍّْبء ، ًّزوش ثمبء ىزه اٌجٍذح  ، ًىً ال صاٌذ ّبِشح  

رِ وبٔذ ِغزٍّْخ يف رٌه اٌٌلذ   ، ًفْو وضري ِٓ اٌؾْش ؤَ ؤهنب ؤفجؾذ خشاثبً ، ًّزوش اؾبقيٍؾبد اػبغشافْخ اي

 .  ًاٌنٌادس ًاٌمقـ ًاألخجبس 

  ًِٔىِ ِْبعُ  قبزقخ صبزُ ثزذًّٓ ًرٌمْؼ األٌفبً اٌيت رنزِّ بىل ٌِمٌُ ًاؽذ  ( 0 اؾبٌمٌّبد ) ِْبعُ اؾبْب

، ثذؤه خبٍك اإلٔغبْ (  ىـ 224) ألثِ ّجْذ اٌمبعُ ثٓ عالَ اؿبشًُ ( اٌغشّت اؾبقنف ) ، ًًٌْ ؤلذَ ىزه اؾبْبعُ 

الثٓ عْذح  ، اٌزُ زبذس فْو ّٓ ٌِمٌّبد ؽزَ ( اؾبخقـ ) ًِْغُ . ًٌْٔرو  ، ًاخززّو ثىزبة األمذاد 

 ... رزٍْك خبٍك اإلٔغبْ ، ًخٍك اٌفشط ، ًؤغببء اٌشّبػ ، ًففبد اؽبًْ 
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دح  ، فال رىبد شبش            ٍَّ ففؾخ بال ًفْيب ًيف اؾبخقـ وضري ِٓ اٌمنبّب اٌنؾٌّخ ًاٌقشفْخ اٌيت ٔجغ فْيب اثٓ عِ 

. لنْخ مبٌّخ ؤً فشفْخ 

   ًًىِ اٌيت رْنَ ثزذًّٓ  األٌفبً ، ًبّيبء ِْبْٔيب ؤّّبًً وبٔذ رٍه األٌفب0ً  ِْبعُ األٌفب  .
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املدارس  املعجمية  
.  ٚقد ٜطُٝٗا بعض ايباسجني َدزض١ ايعني    ،(   املدازز ) َدزض١ ايتكايٝب  ، أٚ ايرتتٝب ايصٛتٞ  (  1 

بْ ِجزىشىب ، ىٌ ؤًي ِٓ وزت اؾبْغُ اٌْشثِ ، ًفنف فْو  ، 0 ًًٌْ ىزه اؾبذسعخ ىِ ؤًي ِذسعخ ِْغّْخ ؤً ٌنمً      

ؤظبذ  ًىٌ ثال ؽه ؤً سّت  ِجزذُ ىزه اٌيشّمخ يف اٌرترْت ، ًبْ وبٔذ ىنبن آساء ؽٌي  ِْغُ اٌْني ، ًٔغجزو بىل اؽبًٍْ ثٓ

( .  ىـ 175) اٌفشاىْذُ 

:  اآلزا٤ سٍٛ نتاب ايعني ْٚطبت٘ يًدًٌٝ 

0 روش اٌغٌْىِ يف اؾبضىش ِب لًْ ؽٌي ِْغُ اٌْني 

    ؤْ اؽبًٍْ مل ّاٌف ىزا اؾبْغُ ثً ؤٌفو اٌٍْش ثٓ اؾبَفش ؤؽذ رالِْزه ، ًٔغجو بىل اؽبًٍْ ؛ ٌْنّٓ سًاط اٌىزبة . 

 َّزه  ِٓ ثْذه ، فمذ روش اثٓ عين ؤْ يف اٌىزبة سبٍْيبً ًفغبداً ٌٌ ٔغت بىل ؤٔو ًمِ اٌفىشح ٌٍىزبة ًؤوٍّو رال

 . ؤلً رالِْز اؽبًٍْ مل ّمجً ِنو  

  ٌٌٌْؾببرا مل ّشًه ؤؽذ رالِْزه  ؟ 0 ٍيٌس اٌىزبة ِزإخشاً كبب عًْ اٌنبط ّم 

   ًٍْاٌشًاّخ ّٓ ِزإخشّٓ  ّٓ اؽب. 

   ًعٌد وضري ِٓ آساء اٌىٌفْخ يف اٌىزبة . 

ًِ اٌمٌي ؤْ اٌىزبة ِٓ رإٌْف اؽبًٍْ ، فمذ ؤصجذ وضري ِٓ اٌٍّْبء اٌزّٓ ٌّصك ثٍّْيُ ، وّب ؤْ ٌٍىزبة وضري ِٓ ًِظ

. اؾبخزقشاد  ، فمذ اخزقشه اٌضثْذُ ًغريه ًوٍيُ ؤصجذ ٔغجزو ٌٍخًٍْ ، وّب           يف  ِمذِخ اػبّيشح الثٓ دسّذ   
:  الثة أسس اعتمذ اخلمين يف ترتيبى عمى ث: الرتتيب     

    لغُ اؾبْغُ بىل رغْخ ًّؾشّٓ وزبثبً غبَ وً وزبة حبشف ِٓ ؽشًف اؿبغبء  ، ًعبس يف رشرْجو 0 املدازز

 (  .اٌْني ) ًفمبً ٌٍرترْت اؾبخشعِ  اٌزُ اثزذّو  ، فبثزذؤ ثبٌْني ًأزيَ ثبؿبّضح  ، ًؿبزا غبَ ِْغّو 

ثذؤ ثبؿبّضح  ؛ ألِٔ ًعذصبب رزغري ، فبخزربد اؼبشًف طبْْيب وشىذ ؤْ ؤ0 ) ًثذؤه ثبٌْني دًْ اؿبّضح  ؛ ألٔو لبي 

(. فٌعذد ؤْ ؽشف اٌْني ؤّّك اؼبشًف يف اؼبٍك فجذؤد ثو 
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ع ح هـ خ غ ق ك ج ش ض ص س ز  ط  ت د ظ  ر ث  ر  ه  ن ف ب م و ) ترتيب العني 

( .  ي ا ء  

  0 لغُ وً وزبة بىل عزخ ؤلغبَ ؤً فقٌي :  األب١ٝٓ 

 ِذّ ؤً وشس 0 ِنو األٌفبً اؾباٌفخ ِٓ ؽشفني فؾْؾني وشس ؤؽذمهب ِضً 0 اؾبنبّف  اٌضنبئِ اٌقؾْؼ

 .صٌضي 0 اؼبشفبْ ِضً 

   رىت 0ِزنٌّخ ، ِضً  اؾباٌف ِٓ صالصخ ؤؽشف فؾْؾخ 0  اٌضالصِ اٌقؾْؼ 

  ًسَِ ًلشؤ  0 ؤؽشف  ِنيب ًاؽذ ِْزً ؤً ِيٌّص ، ِضً  اؾباٌف ِٓ صالصخ0 اٌضالصِ اؾبْز. 

 ًٌ0 اؾباٌف ِٓ صالصخ ؤؽشف اّزً ِنيب ؽشفبْ  ، ِضً 0 فْف اٌضالصِ ا ًَّ 

  ِّثْضش ًدؽشط  0 اؾباٌف ِٓ ؤسثْخ ؤؽشف ؤفٍْخ قبزٍفخ ، ِضً 0 اٌشثب . 

   ِاؾباٌف ِٓ عبغخ ؤؽشف ؤفٍْخ قبزٍفخ ، ِضً عفشعً 0 اؽبّبع. 

    ؽرتوخ ِْو يف رىٌّٓ اٌٍفٌ رغْري ٌِالِ اؼبشًف ًرشرْجيب ؛  ؽزَ ّإخز وً ؽشفٌّالِ األؽشف امل0 اٌزمبٌْت . 

ًلذ ّّذ بىل ىزه اٌيشّمخ ؛ ٌْمف ٍَّ وً ِب  ديىٓ ؤْ ّزىٌْ ِٓ ؽشًف اؿبغبء ِٓ األٌفبً اؾبغزٍّْخ ؤً اؾبيٍّخ   

، ًاٌضالصِ ٌو عذ فٌس ، ًاٌشثبِّ ؤسثِ ًّؾشًْ فٌسح  ، ًاؽبّبعِ ِبئخ ( دسّ  –سدّ ) ، فبٌضنبئِ  ٌو فٌسربْ 

 ًّؾشًْ فٌسح ،  

:     املعادِ اييت ضازت ع٢ً ْٗر اخلًٌَٝٚٔ 

   هـ   365كتاب البارع  ألبي عمي إمساعين بن القاسم القالي . 

. فمذ عبس يف رشرْجو ٍَّ اؾبخبسط ًاألثنْخ ًاٌزمبٌْت ، ًبْ خبٌف اؽبًٍْ  يف ثْل األثنْخ       

   ُىـ  370صبزّت اٌٍغخ ألثِ ِنقٌس فبّذ ثٓ ؤظبذ األصىش . 

.  ِنيظ اؽبًٍْ ؛ ؽزَ عبء فٌسح ِٓ اٌْني  ارجِ فْو     
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    ًّْىـ  458احملىُ  ًاحملْو األَُّ الثٓ عْذح ٍِّ ثٓ  بغبب. 

.  ارجِ فْو وزٌه ِنيظ اؽبًٍْ يف اؾبخبسط ًاألثنْخ  ًاٌزمبٌْت     
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 .املدزض١ األيفبا١ٝ٥   ، ٚقد ٜطُٝٗا بعض ايباسجني َدزض١ اجلُٗس٠  ( 2
، ًٌو ِاٌفبد ( طبيشح اٌٍغخ )       فبؽت وزبة ( ىـ 321فبّذ ثٓ  اؼبغٓ  األصدُ  ) عت ىزه اؾبذسعخ ألثِ ثىش اثٓ دسّذ رٓ    

.  االؽزمبق  ، ًاؾبالؽٓ  ، ًاؽبًْ اٌىجري ًاؽبًْ اٌقغري 0 ِنيب 

.  ّٓ ًؽؾْو      اٌْشة  ِْشمبً  ًغبَ اثٓ دسّذ وزبثو ثزٌه ؛ ألٔو  روش يف اؾبمذِخ  الزقبسه فْو ٍَّ اػبّيٌس ِٓ والَ  

0  بىل ؤسثْخ ؤلغبَ    فجبئِ  ٌٍؾشًف  ، ًعبس ٍَّ َٔبَ األثنْخ ، فمغّيبعبس اثٓ دسّذ ًفك اٌرترْت األي0  اٌرترْت  

  اٌضنبئِ اٌقؾْؼ اؾبذغُ  ، ّشّذ ثو اٌضالصِ اؾبنْف. 

   اٌضالصِ اٌقؾْؼ . 

  ِّاٌشثب. 

    ِاؽبّبع . 

، ّبجل فْيب اٌنٌادس ِٓ  األثنْخ ًاألغببء ، (  اٌنّبئُ ) غٌّخ  وضريح مّيب بىل اؾبْغُ  ثذًْ رشرْت  ، غببىب ًخزُ اػبّيشح ثإثٌاة ي 

.  ًاؾبْشة  ِٓ األٌفبً ، ًاالعزْبساد ، ًؤخيبء اٌؾْشاء   

.  ًاٌزضَ  يف ِْغّو َٔبَ اٌزمبٌْت  اٌزُ عبس ٍّْو اؽبًٍْ   

ؾبْبعُ األفٍْخ اٌيت دًٔذ ؤٌفبً اٌٍغخ ، ًثْنذ ِْبْٔيب ٌِصمخ وّب ًسدد ّٓ اٌْشة ِِ ًخالفخ اٌمٌي ؤْ وزبة اػبّيشح ِٓ ا    

اٌْنبّخ ثزٌصْك اؾبْبِٔ ثبٌؾٌاىذ  اٌؾْشّخ ًاٌنضشّخ ِٓ وزبة اهلل ّض ًعً  ًِٓ اٌغنخ اٌنجٌّخ  ، بمبفخ بىل ثْبْ اٌٍفَخ اٌيت رنيك 

.  اّزو اٌىربٍ ثٍغبد اٌمجبئً  ، ًخبفخ اٌٍغبد اٌّْبْٔخثنيمني قبزٍفني ِِ روش ٌِعض ٌجْل اٌمشاءاد  ، ًوبٔذ ّٓ
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: اح  َحايِّصايباب ٚايفصٌ  أٚ َدزض١  َدزض١ ايكاف١ٝ  ، أٚ َدزض١ (  3

ربط اٌٍغخ )       فبؽت           ،(  ىـ 399) بغببًّْ ثٓ ظببد اػبٌىشُ   ؤثٌ ٔقش  ِاعظ ىزه اؾبذسعخ ًِجزذّيب      

رُ أزيظ فْو هنغبً ًاسبز ىشّمخ لشثذ اٌٍغخ ٌٍجبؽضني ، ًّغشد ؿبُ اٌغجًْ بىل ِْشفخ اٌىٍّخ اٌيت ، اي( ًفؾبػ اٌْشثْخ 

.   ؤً ِؾمخ ثذًْ رْت  ّمقذًْ ِْشفخ ِْنبىب

، فغًْ ٌىً ؽشف ِٓ ؽشًف ( األٌفجبئِ ) لغُ ِْغّو بىل ضببْٔخ ًّؾشّٓ ثبثبً ، ًّّذ بىل اٌرترْت اؿبغبئِ 0 اٌرترْت       

ثبً ، ًطبِ اٌٌاً ًاٌْبء يف ثبة ًاؽذ   ، ًلغُ األثٌاة بىل فقٌي  ، ًوبْ اٌجبة ىٌ اؼبشف األخري ِٓ اٌىٍّخ اؿبغبء ثب

. ًاٌفقً ىٌ اؼبشف األًي ِنيب ًِب ٍّْو 

.  ًىزا اٌرترْت اعرتَّ أزجبه ِٓ عبء ثْذه ، فغبسًا ٍَّ هنغو ًاسبزًا ىشّمزو   

0  اعُ ًلذ مّذ ىزه اؾبذسعخ ّذداً ِٓ اؾبِ      

، اخزقش  وزبة اٌقؾبػ ًالزقش فْو ٍَّ (  ىـ616) قبزبس اٌقؾبػ   حملّذ ثٓ ؤثِ ثىش ثٓ ّجذ اٌمبدس اٌشاصُ    

 .ِب الثذ ِنو كبب وضش اعزّْبٌو ًعشّبٔو ٍَّ األٌغنخ 

  .، روش فْو ِب فبد ٍَّ اػبٌىشُ  ( ىـ 651) اٌزىٍّخ ًاٌزًّ ًاٌقٍخ ٌشمِ اٌذّٓ اؼبغٓ ثٓ فبّذ اٌقبغبِٔ  

 اٌْجبة ٌٍّاٌف اٌغبثك  

 (  .ىـ 711) ٌغبْ اٌْشة   ألثِ اٌفنً طببي اٌذّٓ  فبّذ ثٓ ِىشَ ثٓ ِنٌَس اإلفشّمِ اؾبقشُ األٔقبسُ اؽبضسعِ 

صبزّت اٌٍغخ ٌألصىشُ  ، ًاحملىُ الثٓ 0 اّزّذ يف ِْغّو ٍَّ عبغخ  ِْبعُ وّب فشػ ثزٌه يف ِمذِزو  ًىِ 

.  اثٓ ثشُ ٍَّ اٌقؾبػ ، ًاٌنيبّخ يف غشّت اؼبذّش الثٓ األصري    عْذح ، ًاٌقؾبػ  ٌٍغٌىشُ ، ًؽٌاؽِ

ٌْظ يل ِٓ فنٍْخ ًال ًعٍْخ  ؤشبغه ثغججيب عٌٍ ؤِٔ طبْذ  ِب رفشق يف ره 0 )  ًلذ روش ثىً رٌامِ  ؤٔو     

.  ، ًلذ راُ فْزو ًىجمذ ؽيشرو آفبق ( اٌىزت ِٓ اٌٌٍَْ ًثغيذ اٌمٌي فْو  

 ( ىـ816) ُ ىبىش فبّذ ثٓ ّْمٌة ثٓ فبّذ اٌفريًصاثبدُ اٌؾرياصُ                اٌمبٌِط احملْو   ألة  
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ؤسدد ؤْ ّىٌْ ِْغّو عبِْبً ٌِعضاً يف اٌٌلذ رارو ، فؾمك اٌؾٌّي ًاالعزْْبة  ثزٌٍّْو ٍَّ اٌْجبة 

.  ػ ًاٌزىٍّخ ٌٍقبغبِٔ  ًاحملىُ الثٓ عْذح ، ًؤًدُ يف وزبثو خالفخ ِب يف اٌْني ًاػبّيشح ًاٌزيزّت  ًاٌقؾب

) ربط اٌْشًط ِٓ عٌاىش اٌمبٌِط حملت اٌذّٓ ؤثِ اٌفْل  فبّذ ِشرنَ اؼبغْين اٌٌاعيِ اٌضَثْذُ اٌّْين    

 (  ىـ 1205

ًلذ ؤٌفو فبؽجو ؽشؽبً ٌٍمبٌِط احملْو  ، ًاٌزضَ فْو ثةّشاد طبِْ ٌِاد اٌمبٌِط ًزبمْميب ًاٌزنجْو بىل ِشاعْيب   

ًاإلرْبْ ثبٌؾٌاىذ  اٌيت اعزغنَ ّنيب اٌمبٌِط ، فشعِ بىل ؤوضش ِٓ ِئخ ًّؾشّٓ وزبثبً ًرفغري ِب حيزبط بىل رفغري  

.   وّب روش يف ِمذِزو 
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:  َدزض١ ايتدٜٚس  أٚ املكاٜٝظ  (  4

، اٌزُ عبس ٍَّ اٌرترْت األٌفجبئِ وّب وبْ ّنذ اثٓ دسّذ ، (  ىـ 395)ِاعظ ىزه اؾبذسعخ ؤظبذ ثٓ فبسط  

( .  ِمبّْظ اٌٍغخ ) ىشّمخ اٌزذًّش ، يف ِْغّو  ًخبٌفو يف

بْ ٌٍغخ اٌْشة ِمبّْظ فؾْؾخ ، ًؤفٌالً رزفشُ ِنيب فشًُ ، ًلذ اٌف اٌنبط يف عٌاِِ اٌٍغخ ِب 0 ) لبي يف ِمذِزو   

(   ؤٌفٌا ، ًمل ّْشثٌا يف ؽِء ِٓ رٌه ّٓ ِمْبط ِٓ رٍه اؾبمبّْظ ، ًال ؤفً ِٓ األفٌي 

أْخ ًّؾشّٓ  وزبثبً ٍَّ ؽشًف اؾبْغُ ، ًوً وزبة بىل صالصخ ؤثٌاة ، ؤًؿبب اٌضنبئِ ًاؾبيبثك لغُ  ِْغّو بىل  صُ    

، ًاٌضبِٔ ثبة اٌضالصِ ، ًاٌضبٌش ثبة ِب صاد ٍَّ اٌضالصِ   ، ًلذ اٌزضَ فْو ىشّمخ اٌزذًّش ، ًىٌ ( سفشف  –سفّ ) 

، ( ؤدّ ) صُ ( ؤةّ ) يف ثبة األٌف ّجذؤ ثبٌضنبئِ 0 ِضً  اٌرترْت األٌفجبئِ ٌٍىٍّخ  ، اؼبشف األًي ًاٌضبِٔ ًاٌضبٌش  ، 

، صُ اؿبّضح ِِ اٌزبء ًِب ّضٍضيّب ، (  ؤثٌ ) ً ( ؤثو ) ً( ؤثذ ) ، صُ  ثبة اؿبّضح ًاٌجبء ًِب ّضٍضيّب ، ًروش (  ؤىّـ ) ًأزيَ 

(  .  ؤرت ) صُ روش ( ؤرِ (  ) ؤرو ( ) ؤرٓ ( ) ؤمت ) ثْذىب ( ؤرً 0 ) ِضً 

.  فًْ يف  ـبًّ اٌٍغخ  ًوزٌه 

 
 


