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 (1651/2)اخلطاب األول لسئًظ اجملنع 

 

العصيدص ندً علدٌ ايسندٌ      كتب زئًظ اجملنع األضتاذ الدكتىز عبدد 

 إىل الطادة أعضاءٍد، 24/11/1431، نتازيخ (1651/2)حتت زقه خطانا 

 :صىزته هاجمللظ العلنٌ، واجملنعًني، ٍر
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 ىص الطؤال احملال إىل اجملنع نشأٌ مىضىع القساز

 

يف غور لفـ  « أل»هل يجوز حذف حرف النداء قبل االسم المحلى بــ

 الجاللة؟

مـ إسالقب الؿستحَدثة الشااععة   واقا الـااس :اذاا كاداُ  ماا  قاف 

، مااع إسااؼاط حاارا الـاادا 3 وٓ سااقؿا   الخطابااات والُخطااب، «أل»

الساااادُة »، «إُخ الؽاااروؿُ ا »- صاااًدا لؾـااادا –وذلاااؽ   كحاااق  اااقلفؿ 

، وكاؾ  ذلاؽ باالر ع، و:اق الشااعع   «إسااذذُة الؽارااُ »، «الحاضرون

ؿأ أمااا الـصااب  ااال إ،ااؽال  قااف، إذ وؿؽااـ ذلااؽ بنضااؿار  عااؾ  كالمفاا

وأما الر اع  فاق مقضاع السامال «أ أخاطب»، أو «أدعق»مـاسب، كحقا 

إل،ؽال :ـاأ  وا

ؾة بقـ حرا الـادا  « أل»ومؿا دَرسـا أن كداَ  ما  قف  ٓ بد لف مـ وص

إل،ارة، ووؽقكان مبـققـ   محاؾ «أي  »ى، و:ل لػظة والؿـاد ، أو اسؿ ا

كصب مـادى، وآسؿ الؿؼصقُد بالـدا  بعد:ؿا بادل أو عطاػ بقاان أو 

« واا الرجاُؾ »، وٓ وؼاالا ««وا أوفا الرجُؾ/ وا :ذا الرجاُؾ »كعت3  قؼالا 

وا كادا  ماا  قاف  مطؾًؼاا، أو   « أل»إٓ عؾك مذ:ب الؽق ققـ الذوـ أجاز

محصقرة عـد البصروقـ خالً ا لبعضفؿ3 مـفا لػظ الجاللة كحاقا  صقر

ٓساؿقة الؿحؽقاة البادعاة بااا«وا أهلل» والجؿؾاة ا واا الرجاُؾ »كحاقا « أل»، 
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ؾتف، كحااقا « اااعؿٌ  ؿ الؿقصااقل مااع صاا ٓساا وا ، واسااؿ «وااا الااذي  اااا»، 

 «أوا البدُر ضقا ً »الجـس الؿشبف بف كحقا 

ة إلااك جااقاز حااذا  أي - قؿااا أحسااُب  –لؽااـ لااؿ َواارْد عااـفؿ  إ،ااار

ٓسؿ الؿحؾك باا ، إٓ   لػظ الجاللة كؿاا رأوـاا، «أل»حرا الـدا   بؾ ا

خره،  قصقر  حة   آ «أ الؾفؿ»ووعقض عـ الؿحذوا بؿقؿ مشددة مػتق

ؾقفأ  و:ذا مؿا وحػظ وٓ وؼاس ع

وعقًدا عؾك بدٍ 3 أثؿَة ذقجقٌف مؼبقل لفذا إسؾقب الشاعع الؿذكقر 

، أعـل كداَ  آسؿ الؿحؾك -القا د مـ الرتجؿة غالًبا-  صدر السمال 

 ، دون أّي أثر لػظل لؾعامؾ؟«أل»باا

****** 
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 على اخلطاب األول زدود اجملنعًني

 

 عضو المجمع الدكتور سلومان خاطر: كتب

ؾقؽؿ   ورحؿة اهلل وبركاذفالسالا ع

ٕعضا  الؽرااأ وا  أ:ال بؽؿ سعادة الرعقس، 

 حؼا :ذا سمال حسـ صحقح مـ وا ع لغة الـاس الققاأ

والذي وبدو لل ابتداً  أن الؿحذوا مـ إسؾقب الؿسئقل عـف :ق 

وااا الـاادا  وأوفااا أو أوتفااا مًعااا، ولااقس حاارُا الـاادا  وحااده الؿحااذوَا3 

ؾك ذلؽ وـبغل أن وؽقن البحث  عـ جقاز حذا :ذوـ أو عدمفأ وع

والذي وبدو لل أن ذلؽ مـ الجاعز3 لساعة بااب الحاذا   العربقاة 

ٕسااالقب الؿسااتخدمة بؽكاارة   كااالا الـاااس مكااؾ :ااذا  وٓ سااقؿا   ا

ٕسااؾقبأ ومااـ وؼاارأ كتاااب سااقبقوف واادرب سااعة :ااذا الباااب عـااده    ا

واهلل أسااالقب العربقااة حتااك إن الجؿؾااة كػساافا ككقااًرا مااا ذحااذا كامؾااة أ 

 أعؾؿأ

****** 

 ىائب رئوس المجمع األستاذ الدكتور عبدالرحمن بودرع: وكتب

ا ورحؿة اهلل وبركاذفأ ؿ السال ؾقؽ  وع
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سمال إستاذ الؽروؿ َوجقٌف وستحؼ  العـاوَة وآ:تؿاَا والبحَث عاـ 

 عؾة اكتػاِ  :ذا القجف   كالا الَعَرب الَػصقحأ

ـّ الساامال الُؿعاارِتَض بااقـ واادي ساا مالف، لِااَؿ كبحااُث عااـ وجااف ولؽاا

لتجقوز كدا  الُؿعّرا بلل، مع أن الَعاَرب لاؿ ذؾجال إلْقاف إٓ   كادا  لػاظ 

الَجالَلة، وا،رَتَطت   كدا  غقره ذقسقَط أي أو اسؿ اإل،ااَرةأ لَؼاد كاان 

 لؾَعَرب  قؿا أبَؼْقا غـقٌة َعّؿا ألَؼْقاأ

الؾفجااُت لاَدَخؾ ولق ُ تح باُب َذساقوغ ماا أباَحتاف الؾغااُت العامقاُة و

عؾك العربقة ما لقس مـفا   زمـ َوضقُع مـفاا ماا :اق ماـ َصاؿقؿفاأ واهلل 

 أعَؾؿأ

****** 

ــد الواحــد  وكتــب ــد عب ــدكتور عبدالحمو عضــو المجمــع األســتاذ ال

 النوري:

ؿ اهللأ ة الدكتقر عبد العزوز الحربل سؾؿؽ  سعاد

ؿ ورحؿة اهلل وبركاذفأ ؾقؽ  السالا ع

والاالا و اد بشلن مسللة كدا  الؿحؾك بإلػ  لدلك برأول  اأما بعد

ف أداة الـدا   واهلل الؿستعانا ،سؼطت مـ

مـ الؿعؾقا أّن أساالقب الـادا    العربّقاة ككقارة، وأدواذاف مختؾػاة، 

 وما  ؼَد أداذف ُأرجع إلك التؼدور ٓ محالةأ
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و:ااؿ -وأرى أن آسااتعؿال :ااق سااّقد إدّلااة، وإذا كااان الؽق قااقن 

  د أجازوه3  ؿا الضقر   استعؿالف؟ -إلك الػصاحة أ رب مـّا 

وذؼـقـ الـحاة لؾـدا  ولؾؽكقر مـ آستعؿآت الؾغقّواة إخارى ٓ 

وشااؿؾ غالًبااا كااؾ الحااآت، وذلااؽ بااالـظر إلااك ذـااّقع آسااتعؿآت، 

والؿعااروا أن الـحاااة  واخااتالا الؾفجااات العربقااة، وكؾفااا  صااقحةأ 

ٓساتعؿال دون ذغطقاة الظاا:رة وؼػقن غالًباا عـاد الاراعج أو ال شااعع   ا

 برمتفاأ

حتاك لاق ذؾاّبس بتالثقر -و:ذا آستعؿال القارد   العصر الحدوث 

ٓ ماكع   رأول مـ  بقلفأ وظا:رة الر ع أو الـصب مكَؾ الؽكقر  -أجـبل

مااـ الحااآت إخاارى   العربّقااة ذرجااع إلااك التؼاادور والتلووااؾأ واهلل 

والسالاأ  أعؾؿأ 

****** 

 المجمع األستاذ الدكتور عبداهلل األىصاري: عضو كتبو

ٓ إذا اسااتغـل عـااف بؿااا واادل عؾااك  ٓ وسااقغ حااذا حاارا الـاادا  إ

حذا الؿـاادى « اإلخقُة الؽرااُ »الـدا ، ومـ  الا  و:ق ورود الـدا   ؼد 

و:ذا ذقغؾ   اإلوفااا وإجحااا  واكتػك بتابعف،  مة التـبقف  وحر ف وعال

 َحذا،  ؾؿ وبؼ ،ل  وادل عؾاك الـادا أ « ا أوفاو»  الحذا3 ٕكف أراد 

ذدخؾ عؾك الجـس لتعققـف، « أل»ولذلؽ ٓ ذجد :ذا   كالا العربأ و
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 نذا صار مـاًدى مخاَطًبا اكُتػل بحضقره وإ بالف وذقجقاف الخطااب إلقاف 

 قف،  قؼالا وا إخقان ووا رجؾ ووا سامعأأأ وٓ وحتااج « أل»عـ إدخال 

خؾتفا« أل»إلك  أذقت بؿبفؿ عاا مكؾ الـؽرة لغرض الـدا  مؼروكا   نن أد

ى الؿحؾك با«أّوفا»بؼروـة التـبقف و:ق   نن حاذ ت «أ أل»، ثؿ كعتف بالؿـاد

ا والتـبقف وجاب معفاا حاذا حارا الـادا 3  قبؼاك الـعات التاابع باال  أوًّ

متبقع،  قصقر إعرابف مبفؿاا ٕن الؿاراد غقار متعاقـ، والـادا   اد  ساد3 

ٕساؾقب ماـ جفاة الؼقااس، كؿاا لاؿ وصاح ماـ  ومـ ثؿ ٓ وصؾح :ذا ا

ة السؿاعأ  واهلل أعؾؿأ  جف

****** 

ــا  ــ ور عضــو المجمــع وكتــب عــن  ااألســتاذ محمــد مبخــوت بحر

 ، وهو:(PDFأرفقه بصو ة ) الموضوع
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****** 
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 عضو المجمع، األستاذ الدكتور عباس السوسوة: وكتب

حقؿ  بسؿ اهلل الرحؿـ الر

ٓساؿ ذسا ل  حذا حرا الـادا   باؾ ا الباحث الػاضؾا :ؾ وجقز 

 الؿحؾك بال   غقر لػظ الجاللة؟

وكان إولك بف أن وؼقلا :اؾ ورد   العربقاة مـاادى بغقار أداة كادا  

فأ أجااؾ ورد   كتاااب اهللا  وقسااُػ }ذساابؼف؟ وبااذلؽ وحااؾ مااا استشااؽؾ

ض عـ :ذا  «أمحؿُد ذػد كػَسؽ كؾ كػس»، و  غقره جا ا {أعر

ٕخارى وٓ ذحتااج  ا لعربقة  قفاا مـاادى بغقار أداة كؿاا   الؾغاات ا

 إلك أن ذمثر  قفا الرتجؿةأ

ؿ عؾك أحؽاا الـحاة  دما   :ق الحاك وإصؾ أن وؽقن سؾقب الؾغة 

ؾك بال وـادى با)وا أوفا(  مـ أن كؼقلا الؿح ومحدثقـ، ٓ العؽس،  بدٓ 

3 راحااقا وعؼاادون « اارا  قااا الغالمااان الؾااذان»أو)أوفااا( أو بااا)وا( كؿااا   

الؼاعدة بلمقر ٓ ذؼـع الطالاب وٓ ساؾقب الؾغاةأ وإذا كاان التؼادور :اق 

ؾقؼااادر )أوفاااا(    اااقلفؿ و قلـاااا  الاااذي وحاااز   كػاااس الـحاااقي3  

 «أالحاضرون الؽراا»

ف التقكؾأ ؾق  وباهلل التق قؼ وع

****** 
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 عضو المجمع األستاذ الدكتور محمد جمال  قر: وكتب

ؿ السالا و ؾقؽ  أرحؿة اهلل وبركاذفوع

ف وزواره،  اا اهلل مجؿعـا الؿق رحق   ومقظػقا ف وكاعباف وأعضاا ه  رعقسا

وأداا عؾقـا كعؿتف ببؼاعفؿ   كعؿتف حقاكا هبؿ،   أوأ

 ؼااد  شااا   الؿحا ااؾ  إهنااا لؿسااللة ظااا:رة جاادورة بااالـظر3 أكعااؿ

الؿشفقدة مكؾ  قلفؿا الحضقر الؽاروؿ، و  الؿؽاذباات اإلدارواة مكاؾ 

 أحتك لؿ وعد أحد وستطقع مـف  ؽاكا -الػاضؾ الدكتقر قلفؿا 

ي أن كػرق بقـ ما   الؿحا ؾ وما   الؿؽاذباتا  والرأ

، "وا أوفا" لما الذي   الؿحا ؾ  فق مـ الـدا  الؿحذوا مـف خطل 

وعالجف زوادة مـادى مضاا  بؾ الؽؾؿة، أو ضاؿقر ذؽؾاؿ مضااا إلقاف 

ٕسااتاذ، إخقذـاااأأأ،  أخاال الػاضااؾ"بعااد:ا، بحقااث ذباادو :ؽااذاا   ا

 [أ"إخقاينأأأ، أستاذيأأأ، أساذذيتأأأ

خباار عاـ الؿبتادأ  وأما الذي   الؿؽاذبات  ال بلس بف3  فاق ماـ اإل

، عؾااك طروؼااة ذذوقؾااف بؿكااؾ "الؿخاطااب  ااالن"الؿحااذوا، وذؼاادوره 

 أ"مؼدمف  الن"

وأعؾ ؾك   ؿأواهلل أع

****** 
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 وكتب عضو المجمع الدكتور عبدالقادر سالمي:

ة إستاذ الدكتقر عبد العزوز بـ عؾل الحربل الؿؽرا  حضر

ة الؿؽرمقـ ة العربق  حضرات أعضا  مجؿع الؾغ

سالا اهلل عؾقؽؿ ومر ؼف دعا  لؽؿ بتحؼقؼ الغاواات دوماو وأبادًا إن 

 ،ا  اهللأ

 وبعدا

 اانّن مااا أجااازه الؽق قااقن   ر ااع الؿـااادى الؿعااّرا باالل  مطؾؼااو  

وط  ووا ااؼ  لووالبصار ة العارب   حاضاار:ا، ولااق بقجااف مااـ قـ بشاار غاا

ـَ الّؾابس القجقه، ٓ وؿؽـ  الؼقل بف مطؾؼو أو إ راره م طؾؼو، إٓ ماا ُأمِا

جقف الؽاالا عؾاك سابق قف إل،اارة  الؿضاؿرة ، كحق ذق   "ؾ اإلوؿاا  أو ا

ذحدواادًا إلااك جؿااع مااـ الؿعـقااقـ الؿغـقااة عااـ  "الخطابااات والُخطااب

لؿـادى   حال الر ع لكؼؾ الـّطاؼ باف لتعّذر وصؾ حرا الـدا  با الـدا 3

والؿـادى، و:ل لػظاة » "، إذْ  ؾة بقـ حرا الـدا   ، «أي  »ٓ بد لف مـ وص

ٓسااؿ  وا إل،ااارة، ووؽقكااان مبـقااقـ   محااؾ كصااب مـااادى،  ؿ ا أو اساا

واا أوفاا »الؿؼصقُد بالـدا  بعد:ؿا بادل أو عطاػ بقاان أو كعات3  قؼاالا 

 "أأّما و د جاز   كادا  « وا الرجُؾ » ، وٓ وؼالا««الرجُؾ/ وا :ذا الرجُؾ 

 ؿـ باب أولك أن ُوسحَب عؾك مـ :ق دوكاف ،ماع  اارق  الجاللة، "لػظ

  الؼقاس بقـ مـ :ق  أعؾك مـزلة ، ومـ :ق دون ذلؽ، و السقاق كػقؾ 
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بالتػروؼ بقـ الؿستقوْقـ،  ـؽقن بذلؽ  د أجْزكا ما وا َؼ العربقة بقجاٍف، 

أ "قلفؿ و:اق   وجاف ماـ الؼقااس غقار ُمـؽارغقر مـؽروـ عؾك العاّمة  

 أواهلل ورسقلف أعؾؿ

****** 
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 (2262/2) عاخلطاب الثاىٌ لسئًظ اجملن
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 (1111/2) تعلًًقا على املىضىعزئًظ اجملنع  كلنة

 

 اهللأسعاادة / أعضا  الؿجؿع الؿؽرمقـ، وحػظفؿ 

ف، أما بعدا ؿ ورحؿة اهلل وبركاذ ؾقؽ  السالا ع

ٕعضاا  الاذوـ ،ااركقا   ؼد اطؾعت عؾك أرا  العؾؿقة التل كتبفا ا

ؾقب الشاعع   الخطاب، مـ كحق  قلفؿا ٕس    دراسة مقضقع ا

 اإلخقُة الحاضرون/ السادة الؿستؿعقن/ الحاضرون جؿقعا، الخأ

عؾااك حااذا الـاادا ، وجااـح إككاار إلااك الجااقاز، وذخااروج ذلااؽ 

واعرتض طاعػة مـ الؿجؿعقاقـ بالّن ذلاؽ لاؿ وارد، وٓ وساقغ الؼقااس 

ؾك ما ورد   باب الـدا  مـفأ  ع

والظا:ر أن الخطب   :ذا وسقر، وأّن الؿسللة ذعقد إلك جقاز كادا  

ما  قف )أل(  نذا جاز الـدا ، جاز الحذا مـ بااب أولاك3 ٕن عّؾاة مـاع 

:ة اجتؿاع معرِّ قـ )الالا( و )وا( و د أجاز البصر وبقـ مـ ذلؽ :ق كرا

واختقاراأ «لأ»كدا  ما  قف  الؽق ققن  اضطرارا 
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ة الشا قةا  والبغدادوقن وؼقساقن عؾاك » ال ابـ مالؽ   ،رح الؽا ق

جتؿااع )واا( و )أل(  قؿاا  ف ا وأجااز ساقبقو :ذا،  قجقزون )وا الرجؾ(أأأ 

 أ«سؿل بف مـ كحق )الرجؾ وـطؾؼ(

 أ«وأجاز الؽق ققن ذلؽ مطؾًؼا»لا و ال الشاطب

ج عؾك أكف بؿـزلةا وا مِكَؾ إسدأ  وخرِّ

والسؿاعأ حتجقا بالؼقاس  ؿ ا  ثؿ بقـ أهن

 أما الّسؿاع،  ؿـف  قل الراجزا

خرا   و قل أ

وأخرا عطاػ  و  :ذا البقت ،ا:دان، أحد:ؿاا ما كحـ بصدده، 

 الـعت بالقاو، و:ل مسللة أثقر  قفا جدل معرواأ

خقل  ؾقف بنجؿاع « ال»وأما الؼقاس  عؾك لػظ الجاللة،  نذا جاز د ع

ؾـا أن كؼقلا وا الرجؾ، ووا الػاضؾ، وكحق ذلؽ  أ 

                                                           

ا اااااذان  ااااار    قاااااا الغالماااااان الؾ 

 

 

 إواكؿاااااااا أن ذعؼبااااااااين ،ااااااارا 

 

ؿاات  ؾباال لّ امااـ أجؾااؽ وااا   تاال ذق 

 

ِّااااال وأكاااااِت    بخقؾاااااٌة باااااالقّد َع
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 ،ا:دا ثالكا، و:ق  قل أخرا« :ؿع الفقامع»وأورد السققطل   

جقاز دخقل )وا( عؾك )الذي(أ ي الؿربّد    ؿ ذكر رأ  ث

ف ابـ مالؽ» الا   أ«ووا ؼ

حظ أذقةا  ومؿا ذؼدا كخرج بالؿال

ة الؿعارا باا )أل( الؿؾحظ إولا ذجقوز  الؽاق ققـ الؿطؾاؼ لؿـاادا

ٓلأ ٓستد ة ا و ق مـ السعة  ؿ محؾ إجالل3 لؿا  قف   ورأوف

الؿؾحظ الكاينا وجقد ثالثة ،قا:د عـ العرب ذشتؿؾ عؾك كدا  ماا 

مـ ورود كظقره     قف )أل( و  ذلؽ ما وضعػ الشذوذ، وٓ وؿـع ذلؽ 

 ككر مؿا وحػظأالـكر3 ٕن الـظؿ وـؼؾ أككر مـ الـكر، ووحػظ أ

ا ؿاما وخرج الؽالا  قفالؿؾحظ الكالثا   اثـقـ مـ إبقات الكالثة 

جز    قلافا  وؿؽـاف أن وؼاقلا «  قاا لغالماانأأ»عـ آضطرار،  نن الرا

  قا غؾؿانأأ

ى إذا كااان  و:ااق معر ااة3 ٕن الؿـاااد ؿ الؿقصااقل،  ووجااقز كعتااف باساا

 كؽرة مؼصقدة ُوعّد معر ةأ

                                                           

 عباااُس وااا اْلَؿؾِااُؽ الؿتااّقُج والااذي

 

 عَر ااات لاااف بقاااَت العاااال عااادكانُ  
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 وكذلؽ  قل أخرا

ؾؽأأعبا»  «س وا الؿ

ؾؽأ  وؿؽـف أن وؼقلا وا م

 «أعباس»كعت لا « الؿتقج»و 

الشاقا:د، وذلاؽ الجاقاز الؿطؾاؼ  هؾحظ الراباعا  اد وؼاالا :اذؿال

وجاقد حارا الـادا  ٓ  )أل(الذي ذبـاه الؽق ققن :ق   كدا  ما  قاف  ماع 

حذ ف وكالمـا   ألػاظ ذؼال بال كدا أ  مع 

وأولاك3 ٕن ساابب  والجاقاب عاـ آعارتاضا أّن مقضاقعـا أوسار 

ة الجؿع بقـ أدكك ذعروػ )أل( و )وا( و:ق مـتػ لػظا    الؿـع :ق كرا:

 مسللتـاأ

رأى  ال جرا أن :ذا أدكاك إلاك  اقة الجاقاز الؿطؾاؼ   ذلاؽ، كؿاا 

 ققنأالؽق 

 هذا، وباهلل التوفوق.

 

  

 أ.د. عبد العسيس بن علٌ احلربٌ
 

 رئًـــــس اجملمـــــــع
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 األولًة املقرتحة ملشسوع القسازالصًاغة 

ٕسالقب  والخطابا  الؿحدثةمـ ا   عصاركا  اقلفؿ   الؿؽاذباات 

ة الحاضرون»، «إخ الؽروؿ»  3  صًدا لؾـدا ، ولػًتا لالكتباهأ«الساد

وااا »أجااازه الؽق قااقن مطؾًؼااا، كحااقا « أل»وكااداُ  آسااؿ الؿحؾااك بااا

، وأجازه أككر البصروقـ   صقر محصقرة3 مـفاا لػاُظ الجاللاة «الرجُؾ 

واا »كحاقا « أل»بااا الؿبادو ة، والجؿؾُة آساؿقُة الؿحؽقاُة «وا أهلل»كحقا 

ؿ ، واس«وا الذي  ااَ »، وآسُؿ الؿقصقُل مع صؾتف، كحقا «الرجُؾ  اعؿٌ 

 «أوا البدُر ضقا ً »الجـس الؿشبف بف كحقا 

وذكر الؾغقوقن صقًرا وجقُز  قفا حذُا حرا الـدا ، لقس مِـ بقـِفا 

عادا لػاظ الجاللاة، ووارى الؿجؿاع جاقاز :اذا « أل»آسُؿ الؿحؾك بااا

ٕسؾقب حؿاًل عؾك لػظ الجاللة   جاقاز حاذا حارا الـادا   بؾاف،  ا

خره3ف مقؿ وإن كان ُعقض عـ ؾك حذا جؿؾة كؿ   آ ف ع ا وؿؽـ ذخروج

ووضقح الؿعـك مـ الؾبس،  أ و  ذلاؽ مجااراة الـدا  )وا أوفا(، بشرط أ

لقا ع لغقي ،اعع، وذقسقٌر عؾك الـاس   أمٍر عؿاْت باف البؾاقى، و،ااع 

ؾك إلسـة، ولف ذخروج لغقيأ  ع

****** 
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على اخلطاب الثاىٌ املشتنل على زئًظ  زدود األعضاء اجملنعًني

 اجملنع

 

 أ.د. محمد جمال  قر:كتب عضو المجمع 

 اهلل بركة بلس، عؾك ٓ

****** 

 أ.د. إبراهوم الشمسان:كتب عضو المجمع و

 محؽؿة وصقاغة مق ؼ  رار

****** 

 د. عبداهلل األىصاري:كتب عضو المجمع و

ؾقؽؿ  وبركاذف اهلل ورحؿة السالا وع

 ولال الؼارار، بؿسقدة مؼروَكا اهلل حػظف الؿجؿع رعقس خطاب بؾغـا

 امؾحقظتان الؿسقدة :ذه عؾك

 ٓ بإغؾبقاااة الؿجؿاااع مقا ؼاااة أن عؾاااك واااـص أن وـبغااالا إولااك

 أباإلجؿاع

 مػقادة غقار ٕهناا كداعقاة3 جؿؾاة "أوفا وا" ذسؿك أن وـبغل ٓا الكاكقة

ؾة كػسفا،   لؿعـك  كػسافا،   باالؿعـك آساتؼالل  قفاا وشارتط والجؿ

ؾة ؾةأأأأأ زودوا ا كحق مـ الـدا  وجؿ  ولاذلؽ كػسافا3   باالؿعـك مستؼ
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ؾة ذعد ؾة، جؿ  مـاادى، مع كدا  حرا مـ مؽقن "أوفا وا"ا وأسؾقب كام

 حؽاؿ حؽؿفاا( أي)و ذابعف، دون بؿعـك مستؼؾ غقر :ـا الؿـادى ولؽـ

ؾة الحؼقؼة   ولؽـفا الؾػظ جفة مـ الؿـادى  كادا  إلاك هباا وتقصاؾ وص

 أن ٓ وـبغاال ولفااذا إصااؾ،   بالـاادا  مؼصااقدة ولقساات( ال)  قااف مااا

ؾة ذسؿك  أأعؾؿ أ واهللأالؼرار مسقدة   جا  كؿا كداعقة جؿ

****** 

 أ.  الح العوض:وكتب عضو المجمع 

أ دأ أ العالؿقااة الشاابؽة عؾااك العربقااة الؾغااة مجؿااع رعااقس سااعادة

 أاهلل سؾؿف الحربل، عبدالعزوز

ؾقؽؿ السالا  أأأوبركاذف اهلل ورحؿة ع

 ودعاقايت الؼرار صقاغة إلك مـف اكتفقتؿ بعدما وكؼا،ف السمال وردين

 جفااقدكؿ لؽااؿ وأ،ااؽر بااالتق قؼ، الساادودة وآراعفااؿ لؾاازمال  الصاااد ة

مة مجال   الطقبة  أالعربقة خد

 أكتبفاا ولعؾل السقاق، :ذا   طرحت ذؽـ لؿ رؤوة  قف  ؾل ولؾعؾؿ

 أهبا الؿجؿع وأزود ٓحًؼا

****** 

 . عباس علي السوسوة:أ.دوكتب عضو المجمع 

 الؼرارأ عؾك عؾقفا، وأكا مقا ؼ واطؾعت الؿر ؼات ذسؾؿت
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****** 

 أ.د. بهاء الدين عبدالرحمن:وكتب عضو المجمع 

حقؿأأ سعادة الرحؿـ اهلل بسؿ  العربقة الؾغة مجؿع رعقس الر

ؾقؽؿ السالا و ؼؽاؿ وبركاذف اهلل ورحؿة ع  بعاد أماا وساددكؿ، اهلل و

 وماا الـادا  حارا حاذا إجاازة   الـظار بشالن خطاابؽؿ ذساؾؿت  ؼد

إل،ااارة أسااؿا  أو( أوفااا) و:ااق( أل)   مااا لـاادا  بااف وتقصااؾ  وآكتػااا  ا

 أعضاا  كتباف ماا عؾاك واطؾعات حؼقؼاة، الؿـاادى و:ق( أل)با بالؿعرا

ٕ اضؾ الؿجؿع  مساقدة ماـ صاقغ وماا والؿااكعقن، ماـفؿ الؿجقزون ا

 اباهلل مستعقـا وأ قل الشلن هبذا الؿجؿع وراه الذي الؼرار

 وماـ باذػااق،  جااعز( أوفاا وا) مـ وحد:ا( وا) الـدا  أداة حذا أما

  جااعز وحاد:ا( واا) إبؼاا  وأماا ضعػأ عؾك بعضفؿ عد جاعز( :ذا وا)

 ٕن 3(لاال اغػاار اهلل وااا) كحااق   غقاار، ٓ( اهلل) وجااؾ عااز ربـااا عَؾااؿ مااع

( واا) ذحاذا و اد إصاؾقة، الؽؾؿة حروا بؿكابة صارذا والالا إلػ

خر   مشددة مقؿ عـفا وذعقض  ماع ذلاؽ وجاقز وٓ الؾفاؿ،ا  قؼاال أ

ٓسؿ :ذا غقر ؾقؾ ا  كسابف ماا بكبت ولقس والؽق ققـأ البصروقـ عـد الج

 والشاقا:د الرجاؾ، واا كحاقا وجقازون أهناؿ ماـ الؽاق ققـ إلك إكباري

 بقـ التل الؽق ققـ كتب   ذرد لؿ لؾؽق ققـ حجج أهنا عؾك وردت التل

 ولاؿ الضارورات، ماـ أهناا عؾاك البصروقـ كتب   وردت وإكؿا أودوـا،

 ألؾؽق ققـ الرأي :ذا البصروقـ متؼدمق وـسب
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جقاف وأما  وإن  بعقاد، بخقار أمـاا اهلل واا( )الؾفاؿ أصاؾ بالن الػارا  ذق

ؾقااف الؼقاااس وجااقز  ااال صااح  الؿااقؿ لكبااقت مااالزا( وااا) حااذا ٕن ع

 بحاذا وجاؾ عاز اهلل وـاادى أن الـحاقوقـ ماـ أحد وجز ولؿ الؿشددة،

حذا الـدا  أداة  اباـ كاص و اد لال، اغػار اهللُ ا  قؼال الؿشددة، الؿقؿ و

 أمًعا( أوفا) الؿـعقت و( وا) حذا وجقز ٓ أكف عؾك السراج

ؾقااف الرجااؾ، أوفااا وااا وروااد و:ااق، الرجااؾ أجاااز ومااـ  وجقااز، أن  ع

 أالطقوؾ زود وا كدا    الطقوؾ،

 أما الؿجؿع، أعضا  مـ الؿجقزوـ حجج ٕككر إبطال ذكرت و قؿا

ٕسؾقب :ذا باكتشار آحتجاج   ؾاقس والشاػفل الؽتاابل الخطاب   ا

 ٓ كؿاا العؽاس، ٓ لؾػصاقح ورذؼل بلن مطالب  العامل البتة، حجة  قف

جقف وجقز    الحال سقاق أن وذلؽ والخرب آبتدا  عؾك والتخروج التق

 بحارا الجار ووحتؿاؾ الـادا  وحتؿؾ الؽتابة و  كدا ، سقاق الؿشا فة

  اعادة ذقجاد وٓ، الساادة إلاك أو إخ، إلكا ذؼقل  ؽلكؽ محذوا جر

و ا، والخاارب مبتاادأ :ـااا إخ وؽااقن أن    وؽااقن أن وتصااقر  ااال محااذ

ؾقؽؿ السالا زود إخ)  قلـا   التؼدور  الساالا مخاطاب زواد إخ( ا ع

ؾقؽؿ،  أمخاطب بلكف الؿخاطب ذخرب أن وستحقؾ ٕكف ع

 الؽتابااة   اسااتعؿالف وجااقز ٓ التعبقاار :ااذا أن أرى ذؼاادا مااا لؽااؾ

 أالؿسؿقع الصقيت الشػفل الخطاب   وٓ الؿرعقة

****** 
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 أ. محمد بن مبخوت:وكتب عضو المجمع 

 ا  قلل :ذا

ٓسؿ كدا  -1 لل الؿحؾك ا  بغاداد، وأ:اؾ الؽق اة أ:اؾ عؾاك جااعز با

 عؾاك جاار و:اق الحدوكاة، العامقة العربقة الؾفجات إحدى وقا ؼ وذلؽ

ؾة الؽق ة أ:ؾ  اعدة  أوالؼقاس السؿاع   بالتقسع الؼاع

ا والتؼادور وأي، الـادا  حرا حذا عؾك أوضا وخّرج أن وؿؽـ -2

ٕساذذة أوفا وا الحاضرون، السادة أوفا وا الؽروؿ، إخ أوفا وا  أالؽراا ا

****** 

 د. سلومان خاطر:وكتب عضو المجمع 

ؾقؽؿ  أوبركاذف اهلل ورحؿة السالا وع

ٕعضا  الؿجؿع، رعقس معالل اهلل، حقاكؿ  أالؽراا وا

 أودرستفا جؿقعا عؾقفا واطؾعت الؿر ؼقـ، مع الخطاب ورد

ٕسؾقب :ذا بتجقوز  قلل عـد زلت وما  لاـ مـعاف ٕن الؿحادث3 ا

 والؼقااس الشالن، :اذا مكاؾ   إصؾ :ق والجقاز القا ع،   ،قئا وغقر

 ،ااركقا الذوـ أساذقذكا مـ الؽراا بعض إلقف أ،ار الذي والؾبس وموده،

ٕسؾقب حقل التحاور    وؿـاع كادا  ساقاق الساقاق ٕن واردا3 أراه ٓ ا

 أذلؽ
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جزة بالصااقاغة وأ،ااقد وا ؼ لؾؼاارار، القاضااحة الؿااق ؾقااف  اال  واهللأ ع

 أالؿق ؼ

****** 

 د. غالب مصري:وكتب عضو المجمع 

 اهللأ حػظف الحربل، العزوز عبد الدكتقر إستاذ إخ سعادة

ٓسؿ كدا  بشلن خطابؽؿ عؾك أ،ؽركؿ ، التعرواػ )أل( با الؿحؾك ا

ٕساااذذة بااف ذػضااؾ مااا و  ٕ اضااؾ ا  :ااذا  رسااان و:ااؿ وكػاوااة غـقااة ا

 ضاقرأأ وذؼبؾاقا كاؾ ماـ العربقة لـا وحػظ خقر كؾ اهلل جزاكؿ الؿقدان،

 أوالتؼدور التحقة خالص

****** 

 أ.د.  ادق عبداهلل أبو سلومان:وكتب عضو المجمع 

 مـتاادى   دار مااا عؾااك بااآطالع أوضااا لؽااؿ مااقا ؼتل، وأكصااح

ومساامولف الؿعجؿقااة ول :ااق العربقااةأ   عؾاالأ دأ أ الؿجؿااع عضااق إ

رتاأ العبدي  الؿح

****** 

 أ.د. عبدالحمود النوري:وكتب عضو المجمع 

ؾة  العربقةأ الؾغة مجؿع رعقس إستاذ  ضق

ٕساذذة سعادة ٕ اضؾأ ا  ا
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ؾقؽؿ السالا ف، أما اهلل ورحؿة ع  بعدا وبركاذ

 الؿجؿااع مؼاارتح   جااا  لؿااا  بااقلل عااـ لؽااؿ أعاارب أن لاال  قطقااب

 وجاقاز والاالا باإلػ الؿحؾاك الـادا  حذا أسؾقب ذبـّل مـ الؿق ر

ؾبقاة بارأي عؿال وذلؽ استعؿالف، ٕعضاا  أغ  الـؼااش،   الؿساا:ؿقـ ا

 أأالققا استعؿآذـا   ،اع ما واذباع

 والسالاأ لؾعربّقة ذخرا جفقدكؿأأ ودمتؿ   اهلل وبارب

****** 

 :مواسي فاروق. د.أوكتب عضو المجمع 

 الؽراُا! إساذذةُ 

  ( إسااذذةُ ) صاحة حاقل الشبؽة عؾك الؾغة مجؿع   سمال ورد

 الخطاب؟

رتا، البؾدواة رعاقَس  اكحاق   كادا ً  كتقجف أن الخطابة   اعتدكا  الؿحا

رتا، الؿدرسة مدوَر    الؽؾؿاة إلاخ،أأأالؿحرتماات الحػاؾِ  سقداِت  الؿح

 أذلؽ   إ،ؽال وٓ الـدا ، عؾك مـصقبة :ل الؿضا ة

 الحضاقر، السادةُ  أوفا الؽروؿ، الحػُؾ  أوفاا كؼقل أن كذلؽ ووؿؽــا

 أكااف كجااد مـاادى كااؾ الؿساؾؿقن3 و  أوفااا الؿاجادات، السااقداُت  أوتفاا

 أبف ُور ع ما عؾك مبـل
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ؾة لؽـ  غقار -مػارًدا الـادا  وكاان( )أوتفا أو أوفا() حذ ـا إذا الؿشؽ

 السااقدات !الؽااراا إخااقة اكحااق التعروااػ، بااالا ومحؾااك -مضاااا

 !الؽروؿ الضقػ !والسادة

لل   :ـااا الـاادا  أداة أن اعتبااار عؾااك الر ااع، وجااقز :ااؾ االؿجؿااع وساا

و ة؟  محذ

ٕسؾقب :ذا إن  أجاد ولاؿ جدواد، :ق والؿخاطبات الؿؽاذبات   ا

 أالؼدوؿ أدبـا   كظقًرا لف

ؾتف وإبؼا  الـدا ، حذا عادة كجد كـا لؽـا  أوفااا التعرواػ عـاد وصا

 !إصد ا  أوفا إخقات، أوتفا الؿسؾؿقن،

 باالا الؿحؾك الػعؾل الؿـادى  بؾ ذضاا -كعؾؿ كؿا( أوة/  أي)  ا 

 أالتـبقف :ا  ذضاا كؿا التعروػ،

 ووؽاقن كصب، محؾ   الضؿ عؾك مبـًقا مـادى( أوةُ  أو أي  ) وذصبح

ٓسؿ ًٓ  بعد:ا ا  أوآ،تؼاق الجؿقد حسب كعًتا أو بد

 ا ـؼاقل الضارورة، بحؽؿ را ؼفا وما( وا) حذا وجقز -ذؼدوري  

 محاؾ   الضاؿ عؾاك مبـًقاا مـاادى(ا الصدوؼ) وكعرب العزوز، الصدوُؼ 

 التال( أوتفاا/ أوفاا) ُحاذ ت و اد الػعؾال، الؿـاادى  فاق مـاادى، كصب

 أمـادى إلعرابف حاعاًل  كاكت
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ٕسااؾقب، :ااذا  بااقل   إذن بالس ٓ  لااذلؽ، وذبًعااا ذتطااقر،  ؾغتـاا ا

 والتغققار واتال ا بؿاا وذلاؽ الؾغاة،  اعادة عؾك ذغققًرا كجري أن  قؿؽــا

 أالجدود

وا الؽااق ققـ إن ثااؿ  وااا اكحااق التعروااػ، بااالا بااالؿحؾك الـاادا  أجاااز

 ماع الؿقصاقل كادا  مـفاا معقـاة، بشروط البصروقن أجازه كؿا الرجُؾ،

ؾتف،  !أهلل واا الجاللة لػظ كدا  أو حضر، الذي واا كحق ص

ؾـاا الجقاز   ذقسعـا  نذا  لــاادي را ؼفاا وماا الـادا  أداة حاذا و ب

 !الؽراا اإلخقةُ  اكؼقل بالالا، الؿحؾك الؿػرد

ٕسؾقب :ذا  أحل كاعـ والؾغة الؾغة،   وارد ا

   خطل  ال ولذا بف، مػعقل الؿعـك   :ق الـدا  أن الؼقل عـ وغـل

رتا الؿػاتَش  !العزواز الصادوَؼ  االؽاذب أو الؼاعؾ  قل  الساقداِت  !الؿحا

 !والسادةَ 

ٓساؿ وؽقن عـد:ا ًٓ  الؿخاطاب ا  ذؼادوره محاذوا لػعاؾ باف مػعاق

 (أأدعق)

 كذلؽ؟ ألقس جؿقؾ، ذخققر
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 غري اجملنعًني نعض املختصني مً زدود

 

 دار بكلوـة الل ـوي التـدريب مركـز )مـديرد. سناء يوسف فتح الباب 

 العلوم، جامعة القاهرة(:

ؾقؽؿ السالا   اهلل ورحؿة ع

 اهلل حػظف العالؿقة الشبؽة عؾك العربقة الؾغة مجؿع رعقس معالل

ؾقؽؿ السالا  وبركاذف اهلل ورحؿة ع

 عؾؿاال محتااقى مااـ ومااا ذضااؿـتف الؿااق رة رسااالتؽؿ ذؾؼقاات لؼااد

 إجااازة عاادا أو إجااازة جقاكااب مااـ جاكااب   عؾؿقااة بؿسااللة وخااتص

ول ،اعع لغقي استخداا  أومتدا

 أن ذشااروػل عؾااك آمتـااان ووا اار التحاوااا خااالص أوجااف البااد  و  

مة ضؿـ عضقا أكقن   لل والسؿاح الؿق ر مجؿعؽؿ مـظق

 أالؼرار   والؿشاركة الؿقضقع عؾك بآطالع

 ماع الـادا  جؿؾاة حذا عؾك آستخداا إجازة عؾك الؿقا ؼة أرى 

  الؽروؿأ الحضقر واأوفاا ذؼدور وعؾك الؾبس أمـ

 السبقؾأ سقا  إلك الؿق ؼ واهلل 

ؾقا وا ر ذحقايت خالص وذؼب   ذؼدوري و

****** 
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والعـروض، كلوـة  والصـرف النحو مفتاح )قسم التواب عبد محمد.د

 دار العلوم بجامعة الفووم(:

حقؿ الرحؿـ اهلل بسؿ  الر

 اهلل سؾؿف الحربل عؾل بـ العزوز عبدأ دأأ الؿجؿع رعقس سعادة

ٕ اضؾ الؿجؿع أعضا  السعادة أصحاب  اهلل سؾؿفؿ ا

ؾقؽؿ اهلل سالا  وبعد وبركاذف، ورحؿتف ع

 ماع( أل)  قاف ماا كادا  حاقل الؿجؿاع إلاك ورد الذي السمال  بشلن

ٓساااتعؿال :اااذا أن – ابتااادا  – أرى الـااادا ، حااارا حاااذا    ،ااااعع ا

 ر اض معاف وجادي لاـ الذي الحد إلك ومتقغؾ والؿؽاذبات، الؿحا ؾ

 الؾغاة   جااعز وجاف عؾاك ذخروجاف إلاك العـاوة  صرا ثؿ ومـ مـع، أو

 أأولك

 وذلؽ بعقدا3  لراه الجاللة لػظ كدا  عؾك آستعؿال :ذا حؿؾ أما 

وا أظفر:اااا بااالمقر وذػااارده الجاللاااة لػاااظ لخصقصاااقة ، لاااف( أل) لاااز

 الؽاق ققـ ذجاقوز عؾاك آذؽاا  أن كؿا الحذا، عـد بالؿقؿ والتعقوض

 ذختؾااػ، السااقا ات ٕن أوضااا :ـااا وسااتؼقؿ ٓ مطؾؼااا( أل)  قااف مااا كاادا 

   الؾابس إلاك ساقمدي مطؾؼاا( أل)  قف ما مع الـدا  أداة حذا وذجقوز

 أ السقا ات مـ ككقر
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ٓسااتعؿال أن أرى   ذؼاادوره مبتاادأ حااذا عؾااك وخااّرج وأكااف جاااعز، ا

 الـصااب حالاة   كخّرجااف أكـاا ذلااؽ وكظقار ،(الؿاادعق) أو( الؿخاطاب)

 (أ أدعق) أو( أخاطب) ذؼدوره  عؾ حذا عؾك

 وأعؾؿأ أعؾك ذعالك واهلل

****** 

 د. حسن موغازي:

ٕ اضؾ، العربقة عؾؿا  عؾك ربـا سالا  بعد، أما وبركاذف، ورحؿتف، ا

ٓساؿ  باؾ الـادا  أداة (ذكار)عاـ  القارد السمال  جقابل عـ  الؿؼارتن ا

   الرتكقاااب ذـقواااع)كتاااابل  ماااـ (45/41)الصاااحاعػ    وارد (أل)باااا

ؾة  ،(العربقاة ذراكقب)سؾسؾتـا  مـ الخامسة الحؾؼة و:ق ،(العربقة الجؿ

 اوليت ما :ـاب ورد ما وخالصة

ٓسؿ ، ألػاف كـطاؼ ٓ  بؾاف بؿاا الـطؼ   كصؾف عـدما(أل)با الؿؼرتن ا

ؾقف، الساكـة بالالا  قف كبدأ وإكؿا   بؾاف التال الؽؾؿاة اكتفاا  وصاح  ال وع

 ثاؿ مػتقحاة، (واا )الـادا   أداة ذركقاب أن ذاذكرت  انذا، سااكـ بصقت

 إداة ذؾاؽ دخاقل امتـااع   السبب لؽ اذضح الؿد سؽقن ساكـة ألػ

ٓسؿ عؾك مبا،رة  أ(الؿمدب وا) اوؼال  ال(، أل)با الؿؼرتن ا

 هناواة   الؿاد ساؽقن السااكـقـ3 ذوـاؽ ٓلتؼاا  ذحا،قا ذلؽ وؿتـع 

، ،اؽؾل لػظال سابب وذلاؽ، الؿـاادى بداوة   الق ػ وسؽقن إداة،



 : املىضىع والدراشةوحنىه يف شًاق النداء «اإلخىُة الكراُم»إجازة األشلىب الشائع القرار الرابع عشر: 

 

 :ااق خاصاة بصاػة البصاروقـ جؿفاقر عـاد دٓلال آخار سابب وبجاقاره

أن   ؽؿااا واحااد3 اسااؿ   لؾتعروااػ ظااا:رذقـ أداذااقـ التؼااا  ذحا،ااك

ٓسااؿ ذػقااد(أل)  مااـ درجااة ذحؼااؼ أوضااا الـاادا  أداة  ؽااذلؽ التعروااػ ا

 أ:مٓ  عـد السبب لفذا بقـفا الجؿع  امتـع،  صد مـ  قفا بؿا التعروػ

 ذقـاؽ باقـ وسااعط اساتعؿال إلاك العربقة لجلت سبؼ لؿا واستجابة

 و اد، التعروػ أدايت بقـ لؾػصؾ  ؾ أو، الساكـقـ بقـ لؾػصؾ الؽؾؿتقـ

ؾؽ ذعددت  اوليت كؿا القساعط ذ

ٓساؿ  بااؾ التـبقاف(:اا)ومعفاا  (أي) -1 ومعفااا (، أواة)أو ، الؿاذكر ا

ٓسااؿ  بااؾ التـبقااف (:ااا)   ااقل   جااا  مااا ذلااؽ ،ااقا:د ومااـ، الؿمكااث ا

 االحؼ

ةً  ِؽ َراِضَقًة َمْرِضق  ُتَفا الـ ْػُس اْلُؿْطَؿِئـ ُة اْرِجِعل إَِلك َربِّ  أَواَأو 

َؽ اْلَؽِروؿِ  َب بَِربِّ ْكَساُن َما َغر  َفا اإْلِ  أَواَأو 

إل،ارة اسؿ -2 ٓسؿ مع وتـاسب بؿا  ؼط ا  العدد  (أل)با الؿؼرتن ا

 كغااؿ عؾااك) ااراس  أبااك  ااقل   جااا  مااا ذلااؽ ،ااقا:د ومااـ والـااقع،

 (االؽامؾ
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 :دواااة إلقاااؽ الروحااال :اااذه واااا

 

 واعاذري لال أخذ:ا    تجؿؾل 

 (االؽامؾ كغؿ عؾك)إبرص  بـ عبقد و قل 

 بؼتااااااااااااا ـااااااااااالؿخق ُ  ذا واااااااااا

 

ًٓ  أبقااااااااف اااااااااؾ   ـاااااااااقْ وَح  إذٓ

إل،ارة واسؿ  ؾؾقكاف ثاؿ الـادا ،  بؾ (صقغقا بـا )مبـك  ا  أكاف عؾاك وح

 محاؾ   مؼادرا،( مق عقاا بـا )مبـقا  عـد:ؿ حقـئذ ووؽقن، الؿـادى :ق

 كصبأ

إل،ارة واسؿ( أوتفا)أو  ،(أوفا)بقـ  الجؿع -3  ذلؽ ،قا:د ومـ، ا

 (االطقوؾ كغؿ عؾك)طر ة   قل   جا  ما

ؾذات أ،فد وأن القغك أحضر الالعؿل أوفذا أٓ  مخؾدي أكت :ؾ ال

 (االطقوؾ كغؿ عؾك)طر ة   قل   جا  ما ومـف

 الذى الدارس الؿـزل أوفذا أٓ

 

 عا:د الحك بؽ وعفد لؿ كلكؽ 

 (االطقوؾ كغؿ عؾك)الرمة  ذي و قل 

 كػسااف القجااد الباااخع أوفااذا أٓ

 

 الؿؼاادور ودواف عاـ كحتف لشل  

 مبا،ارة الـادا  أداة بعد  قفا جا  الشقا:د مـ مجؿقعة وردت لؽـ 

ٓسااؿ  عؾااك الـحقوااقن ذلااؽ  حؿااؾ،  اصااؾ دون ،(أل)بااا الؿؼاارتن ا

جز كغؿ عؾك)الؿجفقل   قل   جا  ما ومـف، الـغؿ ضرورة  (االر

  ااااارا الؾاااااذان الغالماااااان  قاااااا

 

 ،ااااااارا ذؽساااااااباكا أن إواكؿاااااااا 
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 (االؽامؾ كغؿ عؾك)الؿجفقل  و قل

ؾؽ وا عباس  والذي الؿتقج الؿ

 

 عاادكان العااال بـاات لااف عر اات 

 (االقا ر كغؿ عؾك)الؿجفقل  و قل 

 كػسااف القجااد الباااخع أوفااذا أٓ

 

 الؿؼاادور ودواف عاـ كحتف لشل  

ؾؽ مـ  ؾبل ذقؿت التل وا اج ؾة وأكت    عـك بالقد بخق

ول   الـحااقوقـ ذعؾااة لؽااـ  عـاادكا3 ذصااح ٓ بالضاارورة والكاااين إ

، كسر دون الـغؿة وذبؼك الؿـادى، مـ(أل)إزالة عروضا وصح إكف حقث

ليتا  قؿا معل ذلؽ ارصد  و

 ػعؾـمااااااااتَ  1//1// →لغااااااااال ا قااااااااا 

 ػعؾـماااااااااتَ  1//1// → قاااااااااا غاااااااااال  

 متػاااااااااعؾـ 1//1/1/ وااااااااؾ عبباااااااااس 

 متػاااااااااعؾـ 1//1/1/ وااااااااا عبباااااااااس 

 هبااذا إكشاااده أن إلااك ذا:بااا  بااؾ مااـ ذلااؽ إلااك الؿااربد أ،ااار و اد 

 اعـده صقابف وأن جاعز، غقر الشؽؾ

 أأأ( را الؾذان غالمان  قا)

                                                           



 : املىضىع والدراشةوحنىه يف شًاق النداء «اإلخىُة الكراُم»إجازة األشلىب الشائع القرار الرابع عشر: 

 

 أإكباري الربكات أبق وذبعف 

ؾة عـ وبحكقا أن الـحقوقـ عؾك  نن ثؿ ومـ خرى ع  الضارورة غقر أ

ٓسااؿ الـاادا  أداة بااقـ(أل)ذسااقوغ     الااذي الشااا:د ولعااؾ الؿـااادى، وا

ٓعتالل  قف وؿؽـفؿ ٓساؿ عؾاك الـادا (واا)دخاقل    الاـغؿ بضرورة ا  ا

 االكالث البقت :ق (أل)با الؿبدو 

ؾؽ مـ ؾبل ذقؿِت  التل وا اج   

 

 عـاااك باااالقد بخقؾاااة وأكااات 

  ؽالن الؿـاساب، الؿـاادى حاذا عؾك وقجفف إكباري ابـ لؽـ 

  قاف ذلاؽ اا ربؿاا اا وساقغ الاذي أ وبالنأأأ(التال  الكاة واا) ا ال الشاعر

وا  ذلاؽ با تصاار حؽاؿ ثاؿ ساـخف، مـ وكلهنا الؿقصقل، صدر(أل)لز

 أالشعر لغة عؾك

ؾقف  ماـ الصاـػ ذلاؽ ماع إداة ذؾاؽ ذكار وؿـاع (الؼقااس) انن  وع

ٕسؿا ، والذي  حضراذؽؿ، إلك كؼؾف سبؼ ما مـف وارد، (السؿاع)لؽـ  ا

ٓسااتعؿال ذلااؽ رد عاادا (أراه)  سااؾػـا عااـ وروده بحؽااؿ أوامـااا3   ا

 أسؿاعا
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 القرار الرابع عشر
 وحنىه يف شًاق النداء «اإلخىُة الكراُم»إجازة األشلىب الشائع 

 

ف وصااحبف اهلل، وعؾااك آلِاا عؾااك رسااقلِ  والسااالاُ  هلل والصااالةُ  الحؿاادُ 

 اومـ وآه، وبعدُ 

 بعااادَ -، ورأى أعااااله الؿاااذكقرَ  الؿقضاااقعَ  الؿجؿاااعُ   ؼاااد درَس 

إجازَة ما  -:ؿـ وغقرِ قـ مـ الؿجؿعققِّ عؾك الؿختصِّ  رضِ والعَ  الؿـا شةِ 

وإ الا مـ كحق  قلفؿ  ر ًعااا  -الخطااِب    سقاِق –،اع عؾك إلسـة 

ذلاؽ عؾاك ماا  حؿاؾِ  3 إلمؽانِ «اإلخقُة الحاضرون»، و«السادُة الؽرااُ »

ا دَ رَ وَ   حاذِا  ، ماع ذؼادورِ صاؾةٍ دون وُ  «أل»ك بااعـ العرب   كدا  الؿحؾ 

ـِ  الـدا ، بشرطِ   كأالؿعـَ  ، ووضقِح بسِ الؾ   أم

   أماارٍ  ، وذقسااقٌر عؾااك الـاااسِ ،اااععٍ  لغااقي   لقا ااعٍ  و  ذلااؽ مجاااراةٌ 

اذخروُجف لُ  ـُ ؿؽِ وُ ى، قَ ؾْ بف البَ ْت عؿ    أغقوًّ

والفادي إلك سقا  السبقؾأواهلل الؿق ِّ   ؼ 
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 نشأٌ اعتناد القساز اخلطاب الثالث لسئًظ اجملنع
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زدود اجملنعًني على اخلطاب الثالث لسئًظ اجملنع نشأٌ اعتناد 

 صًػة القساز

 أ.د. محمد جمال  قر: عضو المجمع كتب

 أذسؾؿت الؼرار، السالا عؾقؽؿ

 أوالحؿد هلل رب العالؿقـ

****** 

 أ.د. عباس السوسوة: عضو المجمع وكتب

تؾؿـاه ،حقاكؿ اهلل سؾؿـاه واس ـاا و د سبؼ أن أرسؾتؿقه إلقـا وأجبْ  ،ذ

 أ و تف أكا مقا ؼقن عؾقف 

 أوالسالا عؾقؽؿ أحػظؽؿ اهلل مـ كؾ ،ر

****** 

 د. عبداهلل األىصاري:وكتب عضو المجمع أ. 

 أوعؾقؽؿ السالا ورحؿة اهلل وبركاذف

رعقس الؿجؿع إستاذ الادكتقر عباد العزواز  ، ضقؾة الشقخ الؿق ر

 أحػظف اهلل ،الحربل
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ا لؼد أبادوت لؽاؿ ماـ  باؾ ا رتاًحاا بالن ذؽاقن صاقغة الؼارار :ؽاذا

باادٓ مااـ العبااارة الؿػفؿااة  « أى الؿجؿااع بلغؾبقااة أعضاااعفأأأأأر»

 لإلجؿاعأ

إخقاارة مق ؼااة  قؿااا سااقى ذلااؽ، واهلل ورعاااكؿ وأرى أن الصااقاغة 

 ووحػظؽؿ ذخًرا لؾعربقةأ

****** 

 د. غسان الشاطر:وكتب عضو المجمع 

سااعادة إسااتاذ الاادكتقر عبااد العزوااز بااـ عؾاال الحرباال، رعااقس 

 الؿجؿع،

 الزمال  إ اضؾ،

بالن الؼارار بحاد  أكا لست كحقوا، وٕكـل لست كحقوا  نكـل أ قدكؿ

ذاذف غقر واضاح، ووصاعب عؾال  فؿاف إٓ باتؿعـ ،ادود، وٓ أجاد 

واضااح مؼـااع لؿااا جااا   قااف، وعؾقااف  اانكـل  بتسااقوغالؼاارار مشااػقعا 

الػؽارة بشاؽؾ  ا، وذقضقِح أكصح بنعادة الـظر  قف  بؾ إصداره هناعقًّ 

بعاض إمكؾاة )و:اق أمار ،افدكاه    ارارات  ساقُق  وماـ ثاؿ  أكرب، 
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قاار صااقغُ سااابؼة(، و بااار  را ذااف مااـ  بااؾ غ ف آخااذوـ بعااقـ آعت

 الؿختصقـأ

 أوالرأي رأوؽؿ

****** 

 أ.د.  ادق عبداهلل أبو سلومان:وكتب عضو المجمع 

 أمقا ؼ

 أواهلل الؿق ؼ والؿستعان

ا  ا:


