
 
 

 

 

 

 

 

 :املويف عشرينموضوع القرار 

 (مربوك) استعمال حبكماملتعلق 
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 : استقبال مقرتح القرار واعتماده ف اخلطاب األول 
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 : اخلطاب الثاين بشأن استئناف موضوع القرار
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اعتماد لفظ "مربوك" مرادفا للفظ  ف   وآرائهم اجمليزينتلخيص ألهم حجج 

 . ف املوضوع صادق أبو سليمان   ألستاذ الدكتور، من خالل حبث ا"مبارك" 
  « مربوكيف إجازة استعمال » احِتيج هنا إىل عرض موجز حلجج الدكتور صادق أبو سليمان

يف حبثه الذي يعد نواًة ملوضوع هذا القرار؛ ألن املقام يقتضي اإلجياز واالختصار،   يف معىن التهنئة،
م  وسيكون البحث متوفًرا للتنزيل منفرًدا مستقًًل؛ إلاتحة االطًلع عليه.. وأما هنا فسنعرض أه 

 األفكار واحلجج اليت انطلق منها الباحث يف إجازته وتصحيحه للفظ )مربوك(:
 حيتج الكاتب على رأيه أبمور، أخلص منها ما أييت: 

اشرتاك كلمة "مربوك" يف أصل املادة مع كلمة "مبارك"، وهو ما يقتضي وجود اشرتاك   -
 داليل، حىت لو كان دقيقا حيتاج إىل أتمل. 

دون اجلار، ال يطعن فيه.. فهو يف ذلك مثل "مبارك" الذي يرد الزما  ورود لفظ "مربوك"  -
ومتعداي، وكًلمها خيضع يف ذلك للحاجات السياقية.. فلفظ "مربوك" مع اجلار أو دونه ال خيرج  

 عن سنن العربية، وال سيما يف بعض ظواهرها كالتضمني.
اللفظ الواحد، وفيه رد على من  وجود االشرتاك اللفظي، وهو ما ال مينع تعدد دالالت  -

 حيصر داللة "برك" على استناخة اجلمل وبروكه، ويرى أن لفظ "مربوك" فيه دعاء على املهنأ. 
ورود بعض الكلمات املشتقة من "برك" كالربكة والربك يف معان حممودة، ال يبعد أن تلتقي  -

 مع معىن النماء والزايدة يف "مبارك".
من نفس املادة يف املعىن نفسه، كربرَّك، وتربَّك، واستربك. فما املانع   ورود أبنية أخرى مشتقة -

 من استعمال جمردها الثًلثي يف املعىن نفسه؟
 االستفاضة يف استعمال لفظ "مربوك"، بني العامة واخلاصة يف عصران.  -
ى  االستئناس مبناهج التحليل اللغوي وعلم اللغة املقارن يف قبول جميء لفظ "مربوك" عل  -

 داللة لفظ "مبارك".
خضوع األلفاظ العربية للتغيري يف الداللة، ابختًلف العصور والبيئات.. وهو مظهر من   -

 مظاهر التطور اللغوي املعروف يف علم اللغة وفقهها. 
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جعُل الذيوع واالنتشار حجة إلقرار األلفاظ ما مل ختالف أنظمة اللغة العربية وأبنيتها. وقد   -
مجامع العربية، أدخلت عن طريقه كثريا من األلفاظ احملدثة إىل ُفصحاان  كان ذلك منهجا لل 

 املعاصرة.
أتويل اللفظ والتسويغ له مبا يؤصله أوىل من رفضه؛ وال سيما إن كان موافقا ألقيسة العرب   -

 وأنظمتها، وكان مما استفاض وانتشر بني الناس.
من املألوف اللغوي املرتبط بسًلئق   ال مفر من قبول التهنئة بلفظ "مربوك"؛ بعد أن صار -

 الناس، وِفطررهم. وأي رفض له لن يغري من واقع انتشاره وقبوله شيئا.
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 رأي رئيس اجملمع
 أ.د. عبدالعزيز بن علي احلريب

 قرار مربوك 
 يف التهنئة ابلظفر والنجاح وحنومها قوهلم: مربوك اي فًلن. الناسشاع على األلسنة، قول 

 وكثري من كتبة التصحيح اللغوي يرفضه؛ لوجهني:
أحدمها: أن هذا اللفظ من "برك" وهو الزم، ووجب أن يقال: مربوك فيه، أو عليه، أو له؛  

 كما يقال: جملوس عليه، ومنظور إليه، ومقشعررٌّ منه، ومعتدٌّ به.
وك، من "برك" البعري، يربك بُروكا وبرراكا، إذا استناخ؛ ألنه يُلقي ب ررْكه، أي صدره  الثاين: الرب 

 ابألرض.
 واجلواب عن األول:  

أننا نسّلم أنه الزم، وأنه ال يتعدى إال ابجلاّر، ولكن حذف اجلار واجملرور شائع يف اللغة، يف  
ي: مهجورًا فيه، وكقوله تعاىل: "ال النظم والنثر، ومنه يف القرآن: "اختذوا هذا القرآن مهجورا" أ

 يستأخرون ساعة وال يستقدمون" أي: عنه ساعة. 
 وكقوله تعاىل: }وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون{ أي: كالوا هلم، أو زانوا هلم، وقيل غري ذلك. 
غري أن االنفكاك من الوجه الثاين عسري، بل يف هذا التخريج ما يقوي الوجه الثاين؛ ألنك إذا  

ملن هتنئه: مربوك عليك صار كاملوضع الذي يربك فيه البعري؛ على أي وجه من وجوه التعدية  قلت 
 الثًلثة املذكورة. 

إال أن يُتكلف له أتويل على ضرب من ضروب اجملاز، كأن قيل له: مربوك عليك، والبارك هو 
 اخلري، أو النعمة، أو السرور، أو حنو ذلك.
 ي بعيًدا وأراه قريًبا.لكنين وجدت له خترجيا، قد يراه غري 

 وهو أنه ورد يف العربية: برك الرجل يف عمله بُروكا: اجتهد فيه.
فيكون التربيك هبذا على معىن: مربوك عملك، أي جمتهد فيه، مث تُ ُوسع يف ذلك، وتنوسي  

 أصل االستعمال، فلما صارت مقرتنة ابلتهنئة، جعل ذلك من الربكة. 
 مبربوك من غري نكري، وما أظنهم قصدوا غري معىن الربكة. ويف األعًلم من مّسي 
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وعلى هذا فإين أرجح جواز استعمال "مربوك" ملا بينته، لشيوعه، وألن صدر العربية رحب  
 يتسع للجديد.

 كما شاع على األلسنة قوهلم: نبارك لك، وأابرك لك. 
، يقال: ابركك هللا، واعرتض على ذلك بعض أهل العلم من املعاصرين أبن املبارِك هو هللا

وابرك لك، وابرك عليك، وابرك فيك، أي: وضع فيك الربكة ويف دعاء التشهد: "وابرك على 
 حممد آل حممد" 

 فمن قال: أابرك لك، فقد نسب املباركة إىل نفسه، هكذا قال من يرى خطأ هذا االستعمال.  
 لربكة. الدعاء اب –ههنا  –واحلق أن األمر ليس كما يقال، وأن املباركة 

 ويف األثر عن عائشة، قالت: "ال أابرك عليه.."
 وتواتر يف التفسريات أن معىن "يصلون على النيب" يباركون على النيب صلى هللا عليه وسلم.

 وُفّسر ابلدعاء له ابلربكة يف ذاته وصفاته وأهل بيته، وأتباعه من أمته.
 .وال أظن أحدا يزعم أنه ينسب ذلك إىل نفسه.. وربنا أعلم

  



 

(8) 

 ردود اجملمعيني
 أ.د. عبدالرمحن بودرع:

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
رجمرع األستاذ الدّكتور عبد العزيز احلريب / حفظه هللا وسدد ُخطاه.

 سعادرة رئيس امل
القوُل يف أّن الّدعاءر بلفظ مررْبوك من العاميِة الشائعة بني الناس، وأّن األصوبر الدُّعاء بلفظ  

 ُمباررك:
ال شكَّ يف أّن كلمةر "مرربوك" حلٌن شائٌع بني الّناس، وأّن الّصوابر الذي جررى علْيه كًلُم  
؛ فُيقاُل: ب ررَّْكُت عليه   ُة ُدعاء ابلربرركرة والتَّرْبيك كذلكر ُبارركر

العرب يف أشعارهم وُُماطرباهتم: "ُمباررك" وامل
، واب ، ومنه قولُه تعاىل: »وهذا كتاب  تررْبيًكا أي قُلت له ابرك هللا عرلريكر رركر هللا لك وفيك وعلْيكر

أنزلناُه ُمبارك ُمصدُِّق الذي بني يرديه«، »إّن أّولر بيت ُوضعر للناِس للذي ببكةر مباررًكا وهدى  
للعالرمني«... ومنه أيًضا حديُث الصًَّلِة على الّنيّب صلى هللا عليه وسلَّم: »وابرِْك على حممد وعلى  

 ...« أي أرثِْبْت له وأِدْم ما أعطيتره من التَّشريف والكررامة.آل حممد
" البعري   أما مررْبوك فهو لفٌظ شائٌع بني عامة الناس، وال يصحُّ يف الدُّعاء؛ ألنّه ِمن الفعِل "ب ررركر

كاُن.
ر
رْبوُك فيه امل

ر
 إذا أانخ يف موضع فلزمه، والبارُِك البعرُي، وامل

 . وهللا حيفظكم ويرعاكم
 ترادف مصطلحي" مربوك" و"مبارك" بني التخطيء والتصويبرأي ف حبث: 

حبٌث ُموفَّق بذل فيه األستاذ الباحُث جهًدا موفًقا كررميًا للّتحقيق يف مسألة صحة الدعاء بلفظ  
ُجّوِزين واملانعني، وعللر الفريقرنْي.

 مررْبوك، برسرط فيه رأي امل
رجمع الكررمي:ومن امللحوظات اليت أن أضعرها بنير 

 يردي امل
ُصطلحر   -1

ردروسرترنْي أبهنما ُمصطرلرحان، واحلقيقة أّن امل
ترنْي امل أّن الباحثر الكررمير ن رعرتر الكرلمر

هو اللفظ الدال على مرْفهوم يف علم أو فن أو صناعرة، ورضرعره أهُله واصطلرحوا عرلْيه، أّما كلمتا  
 اللغة العربية على سبيل االستعمال املألوف كسائر  ُمباررك ومرربوك فهما من الكلمات الواردرة يف

 كلمات العربية. 
ُخطِّئني لكلمة مربوك أو ما يُظنُّ أنّه عّلة، كداللة مررْبوك على أمساء   -2

تعّقبر الباحُث عللر امل
دود ليسر وارًدا على ألسنة   بعيدة غري حممودرة كالشيطان واجلن وغري ذلك، وذلك أمر جزئي حمر
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ة، ولكّن هذا البحثر  املانعني مجيعً  ُستبعدر
رعاجم من تلك الداللرة امل

ا، وقرد أشار الباحُث إىل خلو امل
 ليس ملزرًما على كل حال أبن أييت هبا لقلة مرن ذكروها وجلزئيتها.

واألمر الثالُث أّن النظرر يف ورود اللفظ يف الدوارج العربية عامًة ويف األغاين خاصًة ليس  -3
ث الرصينرة، فيركفي الباحثر أن يُشرير إىل شيوع الكلمة يف الدوارج فقط.  من شأن مثل هذه الُبحو 

 فًل يُلت رفرُت إىل ورود اللفظ على ألسنة العامة. 
ذور آخرر وهو  -4 ويزر الدعاء مبررْبوك، بعلَّة الّتضمني أو الرتاُدف يوقع يف حمر واألمر الرابُع أّن َتر

 
ر
كان امل

ر
 رْبوك فيه هو الذي يربُك فيه البرعرُي؛ فًل ترضمنير مع لرْبس.التباُسه مبرْعىن ب رْرك البرعري، فامل

واألمُر اخلامُس: القوُل أبّن مررجعر التجويِز هو العرودة إىل جذر الكلمة ]ب.ر.ك[ وأّن   -5
اجلذر يدل على مرْعىن عام اشُتقت منه مرعاٍن فرعّية، ال يقوم دليًل قواي على أن ابرك وبرك حيمًلن  

رعاين فالفعل ب رررك  املعىن الواحدر ول
و احتمااًل أو تضميًنا؛ ألّن األصل يف اختًلف الصيغ اختًلف امل

رْعىن لتغريُّ الصيغرة. 
 يدل على مرْعىن معنيَّ فإذا زيدر فيه ألف املّد انتقل امل

ة الدالة يف لسان العرب على معىن،  -6 األمُر السادُس: أّن التماسر الورجه البرعيد لتسوية الكلمر
 على مرْعىن ُُمالف، يُعّد قرينًة اجتهاديًّة فقط؛ فالرأي عندي أنّه ال يركفي أن يركونر مررْبرُك  ابليت تدلُّ 

كلمة "مربوك" هتنئًة   يوفُر هلا سبلر الراحة والتنامي للتوصل إىل استنتاج جواز استعمالِ اإلبِل مناسًبا 
صيغٍة ولو كانر اختًلفُها عرن   أو دعاًء أو تفاؤاًل ابلربكة. فاألصُل يف ألفاظ اللغة اختصاُص كل

دوًدا، مبرْعىن ولو كان جزئيًّا.  . وهللا أعلرم غريِها حمر
***** 

 د. سليمان يوسف خاطر:
 .السًلم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 .حياكم هللا سعادة الرئيس واألعضاء الكرام
 :يظل لفظ)مربوك( عاميا ال صلة له ابلفصاحة

كان يف البح  ث الس  ابق يف ه  ذه اللفظ  ة م  ا يكف  ي دالل  ة عل  ى أن  ه ع  امي ال ص  لة ل  ه ابلفص  يح، 
والبحث اجلديد مل أيت إال أبمرين، كل ما ورد يف البحث األخري ال خيرج عن ه  ذين األم  رين البت  ة: 
األول ال صلة له ابملوضوع، فكل ما ذك  ره الباح  ث الك  رمي م  ن الفع  ل)برَّك( ابلتض  عيف ل  يس داخ  ل 
موضوع البحث؛ فهو استدالل خارج موضع النزاع؛ إذ الكًلم يف ب  رك الثًلث  ي اجمل  رد ول  يس يف ب  رَّك 
املزي  د ابلتض  عيف. وادخ  ر دلي  ل علي  ه ال ل  ه، فك  ل ال  ذي ذك  ره بع  د ذل  ك ي  دل عل  ى بط  ًلن الق  ول 
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ص  ر م  ربوك مبع  ىن مب  ارك، واألمثل  ة ال  يت ذكره  ا كله  ا م  ن الس  ماعي القلي  ل ال  ذي ال يق  اس علي  ه، يقت
 .فيها على تلك األلفاظ املسموعة وال يتجاوز إىل غريها حسب منهج البحث اللغوي املستقر

ولو أننا اتبعنا هذا املنهج يف تصحيح كل عامي ملا بقي شيء خطأ؛ بسبب القياس م  ع الف  ارق 
 .الكبري

بع    د اطًلع    ي عل    ى البح    ث املرف    ق أق    رر مطمئن    ا أن)م    ربوك( مبع    ىن مب    ارك ل    يس ل    ه وج    ود يف 
ص  يح، و)مب  ارك( األص  ل الفص  يح املتف  ق علي  ه خفي  ف س  هل يس  ري وال حاج  ة إىل الع  دول عن  ه الف

 .أبدا؛ فلنستخدمه وحده ونعمل على شيوعه على األلسنة واألقًلم. وهللا املوفق
***** 

 أ. د. صاد عبدهللا أبو سليمان 
 حتيايت ملعايل الرئيس وإخويت أعضاء اجلميع 

ينص   أوافق على قرار حكيم -صادق بن عبد هللا أبو سليمان -ليس من شك يف أنين أان
على املرادفة بني معىن" مربوك" و"مبارك" ف جمال التهنئة ابملناسبات السعيدة والسيما  

، وكما تعلمون فقد دللت عليه ببحث واٍف تكرم معايل الرئيس بتعميمه، وهو  َمسرات الزواج
 ات يف التعديل.حبث أخذ مين أوقا

وإذا كان يل أن أضيف شيًئا يف قرار املوافقة فيمكنكم التمييز بني اتريخ تداول اللفظني  
"، وقد  ُمحَْدث" " ذاع استعمالُه حديثًا فهومربوك، و"فصيح" عريبٌّ مباركابإلشارة إىل أن لفظ" 
رادف علماء العربية  " فهذا الوصف االصطًلحي مقبول عندي، فقد محَولَّد خيتار بعضنا مصطلح" 

من أوائل القدماء بينهما، وميز بعض علماء العربية يف العصر احلديث بينهما؛ فخصصوا املولَّد  
ْحدث" جلديد احملدثني واملعاصرين، وقد أقر جممع اللغة العربية املصري هذه  مُ   جلديد القدماء، و"ال

 التفرقة يف تصديره ملعجمه الوسيط.
وك" ميكنكم نشر البحث يف جملة اجملمع، ولكن لعلكم تذكرون  يف حال صدور قرار لفظ "مرب 

يف أغلبها غري علمية   -من وجهة نظري  -أنين طلبت منكم عدم نشره، فقد كانت أدلة احملّكم 
والسيما يف جمال تنمية ثروة اللغة وإقرار اجلديد املوافق ألقيسة العربية حبسب ما جاء عن اخلليل  

 والسيوطي وصادق أبو سليمان. وسيبويه ونقله عنهم ابن جين 
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وإذا كانت لكم موافقة على نشره يف اجمللة أو نشره كتااًب فأرجو إعًلمي إلعادة ترتيبه؛ فقد 
 أضفت إليه، وعّدلت فيه.

 .ولكم الشكر اجلزيل، والتوفيق يف خدمة العربية الفصيحة 
***** 

 د. مصطفى شعبان:
ة والتهنئة؛ حيث إهنا صارت واقًعا فرض  تنازعين نفسي يف رفض استعمال )مربوك( للمبارك 

نفسه بقوة على لغة اخلطاب العريب، فتجد الناس يهنئ بعضهم بعًضا يف كل احملافل العلمية  
واألدبية والعامة البسيطة بلفظ )مربوك( متجانفني عن )مبارك( مع أهنا األجدر ابالستعمال،  

حىت إن بعض علماء العربية يُسمَّون  وكذلك َتد آالف الناس يُسمُّون أبناءهم ابسم )مربوك( 
)مربوك(، وتنازعين نفسي أيًضا يف قبول الكلمة قبواًل مطلًقا، حيث إهنا مل ترد يف أيٍّ من مصادر  
تلقِّي العربية الفصحى ال يف القرآن وال يف احلديث وال يف الشعر وال يف ُخطب العرب وصنوف  

فما الذي يدفعين إىل قبول   ب الفصيحة أو الشاذة..نثرهم، حىت إهنا مل ترد يف أيٍّ من هلجات العر 
 استعماهلا من غري قيٍد أو شرٍط؟ 

( وجدُت أن هذه املادة الثًلثية تؤول إىل )الرُبُوك( و)التَّرْبراك(، يُقال: ب ررركر   وبنظرة إىل مادة )ب ررركر
، وتررباًكا، اِبْلفرْتح:  (، وال يُشتق اسم املفعول منه على  البرِعرُي يرربُُك بُ ُروًكا، ابلّضمِّ اْسترناخر، ك  )ب ررَّكر

)مربوك( ألنه فعل الزم وال ُيصاغ اسم املفعول من الًلزم إال بشرط أن يكون معه ظرف أو مصدٌر  
هل مفروٌح اليوم فرٌح  أو شبه مجلة جار وجمرور، كما قالوا: السرير مرُنوٌم فوقه، وفًلن مرْوثوٌق به، و 

(  عظيم؟ لكن العرب  مل يقولوا: البعري مربوٌك به، حىت نقول جبواز استعمال اسم املفعول من )ب ررركر
 فانتفى إمكان استعمال )مربوك( مع البعري البرارِِك. الذي هو مبعىن: )استناخ أو أانخ(..

( الذي هو مبعىن )استناخ، أو أانخ يف موضعه(   وال أشكُّ يف أن مثةًّ صلة مشرتكة بني )ب ررركر
رركر  ( الذي هو مبعىن )املباركة والتَّرْبيك(، من حيث إن كًلًّ منهما فيه معىن )املًلزمة  و)ابر أو ب ررَّكر

( اْلبراءُ  واملداومة والثبات(؛ ألن أصل الربكة يف لغة العرب من الثَّبات، قال صاحب املقاييس: " )ب ررركر
ا ب رْعًضا". فرُبُوك  ورالرَّاُء وراْلكراُف أرْصٌل وراِحٌد، ورُهور ث ربراُت الشَّْيِء، مُثَّ   ي رت رفررَُّع فُ ُروًعا يُ قراِرُب ب رْعُضهر

ُة: ُدعاٌء بثبات اخلري ودوامه،  ُباركر
وريف ولذلك قال ابن منظور يف اللسان: "البعري ثباٌت يف مررْبرِكِه، وامل

، صرلَّى اَّللَُّ عليه ورسرلَّمر: وابرِْك عرلرى حمُر  ِة عرلرى النَّيبِّ ِديِث الصًَّلر مٍَّد ورعرلرى آِل حمُرمٍَّد. أرْي أرثِْبْت لرُه  حر
ترُه ِمنر التَّْشرِيِف وراْلكرررامرِة، ورُهور ِمْن ب ررركر اْلبرِعرُي ِإذرا أرانرخر يف مرْوِضٍع ف رلرزِمر  ُه". فابن منظور  ورأرِدْم مرا أرْعطري ْ
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( استناًدا إىل معىن اللزوم والدوام يف كُ  ( من ابب )ب ررركر رركر ، ومع ذلك مل أقف على شاهد  جعل )ابر لٍّ
( أو )ب ررَّك( الذي هو مبعىن الدعاء ابلربكة، ضرورة أنك لو   رركر واحد سوَّغ استعمال )مربوك( من )ابر
( املضعف لقلت: )ُمربرٌَّك(، ولو   أردت اسم املفعول من )ابرك( لقلت: )ُمبراررٌك(، ولو أردته من )ب ررَّكر

( الًلزم لقلت: ) مررْبُوٌك له أو فيه أو عليه( فيبقى تسويغ استعمال )مربوك( وحدها  أردته من )ب ررركر
 للدعاء ابلربكة أو التهنئة حبلوهلا مرهواًن ابلشاهد ومل يررِْد.

وبنظرة صرفية مقارنة بني لفظيت )ُمبارٌك ومررْبُوٌك( الحظت أنه ليس ببعيد أن تكون تلك  
تبدلت هبا لفظة )مربوك( كضرب من التساهل  اللهجة املعاصرة قد تصرَّفُت يف لفظة )ُمبارك( واس

، فلما   والتخفيف؛ ألن استعمال صيغة )مفعول( يف لغة العرب أكثر من استعمال )ُمفراعرل( وأخفُّ
كانت )مربوك( يف االستعمال املعاصر أسهل من )مبارك( جرت على األلسن وشاعت ُشيوًعا  

 رمبا.. مستفيًضا...
كحنح إليه أن ينو َِّه القررار إ  أن اسرتعمال لفرظ بمحبرارك  وبناء على ما مضى فالرأي الذي أس

د ِّ  هرررو الفصررريح الثابرررا املرررأهور املشرررهود لررره ف كرررالم العررررب شرررعَرا ونثرررَرا، وأنررره ال مرررانع مرررن عرررَ
بمربوك  هلجة مولَّدَة نطق هبا الناطقون من أهل اللغة وشاعا ونزلا منزلة السائر الدائر على 

لحق هبا اجلار واجملرور جرًَي على قاعردة صريا ة اسرم املفعرول مرن األلسن، وأنه يحستحسن أن يح 
الفعل الالزم فنقول: بمربوك لك أو فيك أو عليك  خروَجا من اخلالف وهو مستحب.. وهللا 

 املوفق.
***** 

 ليبيا : –جامعة طرابلس أ. د. فاطمة ُممد األزهري بأستاذ النحو والصرف 
 .عليكم ورمحة هللاالسًلم 
 املكي. األساتذة األكارم ابجملمع اللغويحضرات 

بعد قراءيت للدراسات اليت أعدها األساتذة الكرام _حفظه  م هللا _ فيم  ا يتعل  ق جب  واز اس  تعمال 
 .املتواضع رأييلفظ مربوك؛ أرسل إىل حضراتكم 

األلف  اظ وك م  ن فلف  ظ م  رب  ؛لف  ظ م  ربوك ، وإمه  الأرى األخ  ذ ابألص  ل يف اس  تعمال لف  ظ مب  ارك
؛ لك  ن م  ن واج  ب اليت ش  اعت الي  وم يف مع  ىن غ  ري معناه  ا بع  د ح  ذف ص  لتها، ح  ىت ب  ني املختص  ني 

ويبق  ى م  ا ت  راه بع  ض  ،لكيًل خترج عن طبيعة عملها ؛اجملامع اللغوية مراعاة األصل يف مجيع األلفاظ
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 ابب حن  ن يف غ  ىًن  ك  ي ال يُف  تح عل  ى اللغ  ة العربي  ة  ؛الدراسات منحصًرا يف حبوث ودراس  ات مس  تقلة
وم  ا ج  اء يف الس  ماع ع  ن  ،بعض  نا للتمس  ك ابلقواع  د واألص  ول أبي  ديعن  ه يف زم  ٍن حن  اول أن نش  د 

األخ  ذ ابألص  ح واألص  ل يف  ض  رورة عل  ىتقبل الش  ك  كل ذلك يؤكد ويدل داللة ال  .الذكر احلكيم
 استعمالنا لأللفاظ.

، وأص  التها يف ال لف  ظ مب  اركت  وافر الس  ماع والقي  اس يف ص  حة اس  تعممن ع  دم مراع  اة  وأتعجب
عل  ى َت  اوز ه  ذا اللف  ظ، واألخ  ذ مب  ا ال دلي  ل علي  ه، وال يتواف  ق فل  م اإلص  رار  االكتف  اء ب  ه ع  ن غ  ريه 

 ومعايري اجملامع اللغوية وضوابطها.
 .موفًقا بعونه تعاىل عل هذا اجملمع مبارًكاوجي ،ونسأل املوىل أن يبارك لنا ولكم

***** 
 البحبح:أ. د. أمحد 

الفعل الًلزم اجملرد برك أصل ثًلثي يدل على ثبات الشيء، واستعمال اسم مفعوله يف التهنئة  
والدعاء حُيمرل على فعله الًلزم اجملرد، فيتعدى حبرف اجلر، فإذا قيل مربوك كان مبعىن فعله املبين  

، مع ما حيمله اسم املفعول من داللة احلدث ومرْن وقع عليه ، فقولك مربوك عليك  للمفعول بُرِكر
مبعىن بُرِك عليك، وهذا ال يبدو موافًقا للتهنئة والدعاء، ويزاد على ذلك أن املستعمل يف التهنئة  
والدعاء يف اللغة الفعل املزيد ابرك وما يتفرع منه، وهو يتعدى مباشرة أو بفي أو بعلى أو ابلًلم،  

كلها جائز، ويف اسم مفعوهلا ُمباررٌك لك  فيقال: ابركك هللُا وابرك فيك وابرك عليك وابرك لك، و 
وعليك وفيك. فإذا قيل ملن جييز يف التهنئة مربوًكا: أرتقول يف فعله املبين للمفعول بُرِكر عليك، يف 
التهنئة والدعاء له ابلربكة ؟ صرمرتر ومل حيُِْر جوااًب؛ ألنه يعلم أن املعىن يف الفعل اجملرد مناقض ملا أراد  

 م مفعوله. أن جُييزه يف اس
وأما قول العرب بررِْيٌك فالقياس يف الوصف من الفعل املضموم العني ب رُركر يكون على زنة فعيل  
ال على مفعول، وقد قيل طرعاٌم بررِيٌك كأرنّه ُمباررٌك فيِه، ومل ترد لفظة مربوك يف اللغة دالًة على التهنئة  

رع منه، فاستعملوه مزيًدا يف التهنئة أو الدعاء،  والدعاء ابلربكة، والوارد يف ذلك الفعل املزيد وما يتف
ومل يستعملوه جمرًدا يف هذه الداللة، فقالوا ابرك يف املبين للفاعل، وبُورِك يف املبين للمفعول، وعلى  

 ذلك حُيمرل عليه اسم فاعله واسم مفعوله.
، وال جيوز  إّن استعمال األفعال يكون على وفق داللتها املسموعة يف سنن العرب يف كًلمها

تناوب دالالت األفعال فيما مل أيت مبعىن واحد، أرأيتم كيف أن الفعلنِي صرب وصابر متقارابن يف  
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الداللة، ومع ذلك فّرق القرآُن بينهما ملا فيهما من فروقات داللية تنماز هبا، فقال اصربوا وصابروا، 
ام املصابرة اصربوا، فثرمَّ فرٌق، فما  ولو ساغ تبادهلما الداليل، لقيل يف مقام الصرب صابروا، ويف مق

ابلكم ابلفعلني برك وابرك، إذ مل يستعمل العرب البتَّةر الفعل برك يف مقام التهنئة والدعاء، ومل  
يستعمل الفعل ابرك يف مقام الربوك، فلكل داللته، وتنسكب داللتهما على مشتقاهتما، فمربوك  

ه وداللُته واستعمالُه عند العرب، وما شاع عند احملدثني من بُرِك، وُمباررك من بُورِك، ولكلٍّ مقصدُ 
من قوهلم مربوك يف مقام مبارك، شاعت مثله استعماالت كثرية جانبت الصواب، وتوجيهها يكون  
ببيان ُمالفتها للصواب، ال بتسويغ استعماهلا من ابب عدم حتجري واسع، بل التحجري يف إدخال  

للغة وسعت الفعلني املتجذرين من أصل واحد بداللتني  االستعماالت بعضها يف بعض، ألن ا
ُمتلفتني للتفريق بينهما، وإلعطاء كل لفظ حقَّه؛ وصواب مهجور خري من خطأ مشهور. وهللا  

 املوفق للصواب.
***** 

 أ.د. ُممد مجال صقر: 
 السًلم عليكم 

 ابرك هللا فيكم وأدام علينا نعمته ببقائكم يف نعمته 
 دعاء ابلفعل؟ ماذا يقول من أراد ال 

 هل يقول 
 برك هللا فيك أو عليك 

 معاذ هللا، ال. 
ال أوافق على َتوير مربوك مبعىن مبارك؛ ففي َتويزها َتويز أفعاهلا، وأفعاهلا غري مستقيمة على  

 املراد. والسًلم. 
 أ.د. أبو أوس الشمسان:

قال يف معجم  ؛ فقد متابعة لقول أستاذان د. أمحد ُمتار عمرأرى إجازة هذا االستعمال 
تصحيح العبارة املرفوضة على أهنا اسم مفعول من فعل ثًلثي يتم   وميكن» : الصواب اللغوي

التوصل إليه من بعض مشتقاته، مثل: الربرركة، وطعام برريك بناء على ما قرره جممع اللغة املصري من  
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كل مشروك    :، والعامة عندان تقول يف املثل«جواز تكملة فروع مادة لغوية مل تذكر املعاجم بقيتها
 مربوك.

***** 
 . فاروق مواسي:د

، وال ميكن إلغاؤها. -مربوك  صحيحة لغوايًّ
ما أكثر من خطّ أ لفظة )مربوك(، فق  د أرادوه  ا )ُمب  اررك( فق  ط، ب  دعوى أن ص  يغة )م  ربوك( ه  ي 

. ( فربك البعري= يربُُك بُروًكا= استناخر البعري وأقامر وثبرتر  اسم مفعول من الفعل )ب ررركر
.فقولنا لشخص )مب روك( يعين يف رأ  يهم: ب رررك عليه البعري واستقّر وث ربرتر

 ويبالغ بعضهم يف القول إن )مربوك( يف احلقيقة دعاٌء على الشخص ال دعاٌء ل ه.
)مب روك( هي من التهاين املتداولة الشائعة بينن  ا، ونقص  د هب  ا ال  دعاء ابلربك  ة والّنم  اء عن  د ك  ل م  ا 

 يرسّر، وعند كل جناح، وعلى كل ما هو جديد.
 أن نتقبلها قبواًل حسًنا ألكثر من سبب غري شيوعها وانتشارها على كل لسان:رأيي و 

 * ما ورد يف )لسان العرب( البن منظور:
 اْلربرركة: النماء والزايدة. والتربيك: الدعاء لإلنسان أو غريه ابلربكة. -ب رررك

 قلت له: ابرك هللا عليك. -يُقال: ب ررّْكُت عليه تررْبِيًكا، أي
 ا.ىن الفعل )بررك( منا وزاد، فاسم املفعول )مربوك( منطقي جدًّ وما دام مع

فإذا قال قائل: هذا فعل الزم واسم املفعول تكون بعده تعدية حبرف جر، حنو: مضحوك عليه، 
 إخل مبكّي فيه..

فاجلواب: مثة أمساء مفعولني من الًلزم، ومل يرد بعدها تعدية حب  رف ج  ر، حن  و: مس  عود، مزك  وم، 
 م، فلتكن )مربوك( على غرارها حمزون، مرسو 

* يقول )لسان العرب(، وكذلك )القاموس احمليط( إن الفع  ل )ب  ّرك( معن  اه ال  دعاء ابلربك  ة، فه  و 
إذا علمن   ا أن اللغ  ة أج   ازت اس   م  وال س   يماُمب  ر رَّك، ومع   ىن ذل   ك أن اش  تقاق )م   ربوك( ل   يس بعي  ًدا، 

 :يف أن يكون على وزن )مفعول(، حنو –املفعول من الرابعي 
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ّم، ُمس   ّل، جم   ُر نّ  -مس   لول، أج   نّ  -حمم   وم، أس   لّ  -أح   مّ  كم   ا تف   رتض   -جمن   ون )وال نق   ول: حم   ُر
 القاعدة(.

اللغ  ة فيه  ا طواعي  ة، وأحي  ااًن جن  د أن الع  رب نطق  ت مب  ا ه  و خ  روج ع  ن القاع  دة الس  ائدة، ف  نحن 
 ايفع، وال نقول )موفع(، -نقول يف اسم الفعل من الرابعي )أيفع( مثًًل 

 مكت   وم، }عيش   ة راض   ية{ -أحي   ااًن اس   م الفاع   ل مبع   ىن املفع   ول، فس   ّر ك   ا  يع   ينواللغ   ة َتع   ل 
 [61:م  رمي] أي مررِضّية، كذلك َتعل لفظ املفعول مبعىن الفاعل }ك  ان وع  ده مأتي ّ ا{ [21:احلاقة]

ا، }حج   ااًب مس   تورًا{ أي س   اتًرا، كم   ا َتع   ل املص   در اس   م فاع   ل أو اس   م  [45:اإلس   راء] مبع   ىن آتي   ً
يريات يف بع  ض االش  تقاقات حاص  لة، ول  يس م  ن اإلنص  اف أن نغل  ق الب  اب يف ه  ذه مفع  ول؛ ف  التغ
 املسألة اللغوية.

 .* ورد يف حديث شريف لفظ )بّرك( بتشديد الراء
ع  ن  "حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وأبو كريب قاال حدثنا عبدهللا بن من  ري ح  دثنا هش  ام ع  ن أبي  ه

ول هللا ص  لى هللا علي  ه وس  لم ك  ان ي  ؤتى ابلص  بيان أن رس    -عائش  ة زوج الن  يب ص  لى هللا علي  ه وس  لم
 [2147صحيح مسلم، ]فُيربّك عليهم وحينكهم"

إذن جند )بّرك(، كما جند ابرك فيه وعليه وله وابرك هللا، فما املانع أن يكون الفعل اجملرد )ب  ررك( 
 هو األصل خاصة وله املعىن نفسه، وقد رأينا املعاجم َتعل الفعل للربكة والنماء؟

 نقل )مبارك( فهي األفصح، وقد وردت كثريًا يف الذكر احلكيم، أذكر منه:ل
ا ِكتراٌب أرنْ زرْلنراُه ُمبراررٌك{  [.92:األنعام] }ورهرذر

ولك    ن علين    ا أال جنف    ل م    ن )م    ربوك( ونتح    رّج منه    ا ب    دعوى أهن    ا عامي    ة، فه    ي هل    ا أص    ول يف 
 وهي األشيع وما نطقت به العرب.الفصيحة، وهي اليت نقوهلا بدون تكّلف، وهي األسهل لفظًا، 

 أقول لكل من سران خبرب: مربوك 
***** 

 أ.د. عبدالقادر سالمي:
 سعادة األستاذ الدكتور: عبد العزيز بن علي احلريب سّلمه هللا

 سعادة أعضاء جممع اللغة العربية سّلمهم هللا 
 سًلم هللا عليكم:
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 ه (:284العاّمة بنظائر له يف قول البحرتي )ت "مربوك" يف داللته على التهنئة عند  ذّكرين لفظ 
 فما ِإْن ررأينا لفتٍح ضريبرا ... مرْن قرد نررى  ب رلرْوانر ضراِئبر 

 ا ُث عزًما وشّيكا ورأاي صرليبر  ... هو املرُء أبدت لرُه احلراداث
 مساًحا ُمرّجًى وأْبًسا مرهيبرا... تنّقلر يف ُخُلقرْي سؤدرد 
ترُه ُمستثيبرا ...  فكالّسيف إن جئته صارًخا  وكالبحِر إْن ِجئ ْ

فإذا كان عبد القاهر اجلرجاين قد   واألبيات من قصيدة له يف مدح الفتح بن خاقان ومعاتبته.
ُترلّقي يف ما راقه فيها وما اهتّزت له نفسه فأراد منه تقّصي ذلك،  

راقته هذه األبيات وأراد إشراك امل
م وأّخر، وعّرف ونّكر، وحذف وأضمر، وأعاد وكّرر، لريى ضرورة أّن ليس إاّل أّن البحرتي قدّ 

وتوّخى على اجلملة وجها من الوجوه اليت يقتضيها ِعلُم الّنحو فأصاب يف ذلك كّله مّث لطفر  
فذهب عبد القاهر اجلرجاين بذلك مذهبا يقود إىل   موضُع صوابه وأتى مأًتى يوجب الفضيلة،

ب دخل يف ذلك، غري أنه فاته أن يقف على أّن  إنكار الفصاحة يف اللفظ دون أن يكون للرتكي
قوله: "عزًما وشيًكا" و"رأاًي صليًبا" فيه ما خيّل ابلقياس املعنوي. ف "وشيك" يف العزم استعم ال غري  

أرْسررعر، وامرأة   وارٍد قبل البحرتي إاّل يف معىن الّسرعة واإلسراع، و"وُشكر ": سررُع، و"أوشك":
صف ابلّشدة عادة، إاّل أن يكون قد أراد من وراء ذلك أن العزم صار  وشيٌك: سريعٌة. فالعزم يو 

أًخا له على سبيل اجملاورة وااللتصاق والقرب. كما أّن الرأي ال يوصف ابلّصًلبة بل ابلّسداد، وإن  
كان قد أورد "صليبا" مبعىن املصلوب، وهو يف وجه من القياس جائز، مُثّ مُسّي الشيء الذي ُيصلب  

ا على اجملاورة. وأصل الصليب من صّلب، وهو العرلرُم والرأي ما يراه اإلنسان يف األمر،  عليه صليبً 
 ومجعه آراء، والسداد: "االستقامة كأنه ال ثُلمة فيه، والصواب أيضا سداٌد".

يبدو أّن ُمالفة القياس املعنوي يف ما أوردانه واضٌح بنّي، وال تشفع له سوى الّضرورة الّشعرية  
املعىن فيه إاّل بلطف الّتأويل والّصنعة، وحنن نعلم أن القياس يستلزم وجود لغة حديثة   وال يستقيم

مقيسة على لغة قدمية من ابب موازنة كلمات بكلمات أو صيغ بصيغ أو استعمال ابستعمال أو  
معىن مبعىن ؛ وهذا القياس ال يتّم إاّل بطريقة منطقية كونه يساعدان على صياغة ألفاظ جديدة  

قاقات قد تكون شائعة يف اللغة القدمية، وقد تكون اندرة فيها أو قد تكون غري موجودة  واشت
إطًلقًا فما ابلك واملعاين بعُد ليست قائمة إاّل على سبيل التوّهم يف "مربوك" ؟ وقائمة على سبيل 

 احلقيقة يف "مبارك".



 

(18) 

، يف رأي  ي، مراع  اة دالل  ة اإلانخ  ة يف "م  ربوك" ودالل  ة  التهنئ  ة يف "مب  ارك"، ومح  رُْل ق  ول ل  ذا وج  بر
)يف أّن مرا ِقيسر عل  ى ك  ًلِم الع  رِب فه  و م  ْن ك  ًلِم الع  ررِب( عل  ى أن ّ ه يش  مل  ه (:392)ت  ابُن جين

 سًلمة اللفظ واملعىن. وهللا أعلم.
***** 

 أ.د. صادق أبو سليمان:
 .معايل األستاذ الدكتور/ عبد العزيز احلريب رئيس اجملمع حيفظه هللا وبرعاه

 .معايل اإلخوة الزمًلء أعضاء اجملمع األكارم حيفظكم هللا ويرعاكم
 :وبعد السًلم عليكم ورمحة هللا وبركاته،

فإين أكرب جهدكم الدءوب يف خدمة اللغة العربي  ة والس  يما فص  احتها، وإين هل  ذا الغ  رض آث  رُت 
يف املوض  وع، تك  رَّم االستجابة لطلب معايل أ.د. رئيس اجملمع، وذل  ك رغ  م تق  دميي لدراس  ة مس  تقلة 

ابإلشارة إليها، أرسلتها منذ أكثر من سنتني إن مل ختنِّ الذاكرة، واستجبت لعرض املوض  وع مش  ارًكا 
يف كل مرة يعررض فيه  ا، لقن  اعيت العلمي  ة برأي  ي املؤي  َّدر مبن  اهج جم  امع اللغ  ة العربي  ة احلكومي  ة والس  يما 

وه  أان الي  وم أش  ارك احرتام  ا ل  رئيس اجملم  ع  دي  د،جمم  ع اللغ  ة العربي  ة يف مص  ر يف اإلج  ازة والوض  ع اجل
العامل الشاب النشيط، وأعضائه فعسى أن ينهي اجملمع هذا اجل  دل، وأن يك  ون ِلم  ا قدمت  ه لك  م م  ن 

 قبل وادن من رأي اقتنعت به قبول.
 .وتفضلوا بقبول فائق احرتامي وتقديري

***** 
 أ. ُممد بن مبخوت:

 الش  رعية والعرفي  ة يف عه  د الص  حابة لق  ول "مب  ارك"، وق  د ق  ال تتفق الداللة اللغوية مع ال  داللتني 
كم  ا يف ص  حيح البخ  اري: »ح  ي عل  ى الطه  ور املب  ارك، والربك  ة   -صلى هللا عليه وس  لم -رسول هللا 

م  ن هللا«. ق  ال اب  ن ق  يم اجلوزي  ة: »الربك  ة:... نوع  ان أح  دمها: برك  ة ه  ي فعل  ه تب  ارك وتع  اىل، والفع  ل 
اترة، وأبداة عل  ى اترة، وأبداة يف اترة، واملفع  ول منه  ا: مب  ارك، وه  و م  ا  منها: ابرك، ويتعدى بنفسه

جعل كذلك فكان مباركا جبعله تعاىل. والنوع الثاين: بركة تضاف إلي  ه إض  افة الرمح  ة والع  زة، والفع  ل 
منه  ا: تب  ارك؛ وهل  ذا ال يق  ال لغ  ريه ذل  ك، وال يص  لح إال ل  ه ع  ز وج  ل، فه  و س  بحانه املب  ارك وعب  ده 

 .«.ورسوله..
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والربك   ة يف اللغ   ة: النم   اء وال   زايدة، يق   ال: ابرك اَّلّل ل   ك، وابرك علي   ك، وابرك في   ك، وابرك   ك؛ 
مبع  ىًن: أي جع  ل في  ك الربك  ة. وابالش  تقاق يق  ال: مب  ارك ل  ك، ومب  ارك علي  ك، ومب  ارك في  ك، وم  ن 

دُِّق ال  َّ  ا ِكت  راٌب أرنْ زرْلن  راُه ُمب  راررٌك ُمص  ر ذر ي  ِْه أل ]األنع  ام: ش  واهد ذل  ك يف التنزي  ل العزي  ز:  وره  ر ِذي ب  رنْير يردر
ْم تُ ْرمح  رُونرأل ]األنع  ام: 92 وا لرعرلَّك  ُ ا ِكتراٌب أرنْ زرْلنراُه ُمب  راررٌك ف  راتَِّبُعوُه ورات َّق  ُ ٌر 155[،  ورهرذر ا ِذك  ْ ذر [،  وره  ر

ُرونرأل ]األنبي   اء:  ُه ُمْنك   ِ أرنْ ُتْم ل   ر اُه أرف   ر اررٌك أرنْ زرْلن   ر اُه 50ُمب   ر اٌب أرنْ زرْلن   ر ِه [،  ِكت   ر ت    ِ دَّب َُّروا آاير اررٌك لِي   ر كر ُمب   ر إِلري   ْ
ِذرِينرأل ]ال  دخان: 29ورلِي رترذركَّرر أُولُو اأْلرْلب  راِبأل ]ص:  ٍة ِإانَّ ُكن  َّا ُمن  ْ ل  رٍة ُمبراررك  ر [، 3[،  ِإانَّ أرنْ زرْلن  راُه يف لري ْ

ًدى لِلْ  ا وره  ُ ةر ُمبراررك  ً عر لِلن  َّاِس لرل  َِّذي بِبرك  َّ ٍت ُوض  ِ الرِمنيرأل ]آل عم  ران:  ِإنَّ أروَّلر ب ري  ْ [،  ورجرعرل  ريِن 96ع  ر
رْيُ اْلُمْنزِِلنيرأل ]املؤمنون: 31ُمبراررًكا أرْينر مرا ُكْنُت أل ]مرمي:   [،  ورُقْل رربِّ أرْنزِْليِن ُمن ْزراًل ُمبراررًكا ورأرْنتر خر

ا أل ]ق: 29 اًء ُمبراررك  ً اِء م  ر مر نر الس  َّ جررر 9[،  ورن رزَّْلنرا م  ِ ْن ش  ر ْرِقيٍَّة ورالر [،  يُوق  رُد م  ِ ٍة زريْ ُتون  رٍة الر ش  ر ٍة ُمبراررك  ر
ًة طريِّب  رًة أل 35غرْربِيٍَّةأل ]النور:  ِد اَّللَِّ ُمبراررك  ر ْن ِعن  ْ ي  ًَّة م  ِ ُكْم حتِر لُِّموا عرل  رى أرنْ ُفس  ِ ْلُتْم بُ ُيواًت فرس  ر [،  فرِإذرا درخر

 [.61]النور: 
مربوك مبعىن مبارك فهي لغ  ة ض  عيفة، ولكنه  ا وأما الداللة العرفية اليوم عند العامة يف قول كلمة 

 دالة على قول القائلني ابنتقال الداللة، وقد اختلف أنظار اللغويني فيها بني مانع وجموز.
***** 

 د. عادل فتحي رًيض:
ال أواف  ق عل  ى اس  تعمال )م  ربوك( يف التهنئ  ة، وال يس  وغ الق  ول ابل  رتادف ب  ني كلمت  ني مش  رتكيت 

 واملعيار احلاسم هو ورود الكلمة يف لغة من حيتج بعربيتهم مبعىن الربكة، وهو ما مل حيصل.اجلذر. 
***** 

 د. صاحل فليح زعل املذهان:
الفعل برك فعل الزم، والفعل الًلزم ال يشتق منه اسم مفعول، فِإْن أردان اشتقاق اسم املفعول  

"أرْصٌل وراِحٌد، ورُهور   ك( وهو -ر -)ب اء منه أتينا بشبه مجلة، فنقول: مربوك عليه، وهو من البن
ا ب رْعًضا. يُ قراُل: ب ررركر اْلبرِعرُي يررْبُُك بُ ُروًكا"  .(1) ث ربراُت الشَّْيِء، مُثَّ ي رت رفررَُّع فُ ُروًعا يُ قراِرُب ب رْعُضهر

 
 -ه  1399معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، حتقيق عبد السًلم حممد هارون، دار الفكر،  (1)

 .227م. ص1979
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 إنَّ املتأمل يف معين)برك( ومشتقاهتا جيدها تدل على الثبات، يدل على ذلك ق  ول اب  ن ف  ارس:"
البعري؛ ألنه يقع عل  ى برك  ِه، وك  ل ش  يء ثب  ت فقياس  ه ه  ذا. ومسي  ت برك  ة امل  اء برك  ة إلقام  ة امل  اء  وبرك
ب  ِل البارك  ة" .(2)فيه  ا" ة اإْلِ ، وال  ربك ه  و ص  در البع  ري، يؤك  د ذل  ك الزبي  دي بقول  ه:" (3)"وال  ربرُْك: مجراع  ر

ا ُهور   .(4)األْصُل ِفيِه"والربرُِك: الصَّْدُر أري صرْدُر البرِعرِي، هرذر
ا الفع  ل)ابرك( فه  و فع  ل ثًلث  ي مزي  د في  ه حب  رف األل  ف، ف  ِإن أردان اش  تقاق اس  م املفع  ول من  ه  أم  َّ
ا مض   مومة، ويُكس   ر م   ا قب   ل  فِإن   َّه يك   ون عل   ى وزن الفع   ل املض   ارع، مث يُب   دل ح   رف املض   ارع ميم   ً

 املفعول منه مبارًكا. اسمادخر، فيكون 
ع   ن دالل   ة الفع   ل)برك(، ف   الزايدة يف املب   ىن زايدة يف املع   ىن في   دل ودالل   ة الفع   ل )ابرك( ختتل   ف 

الفع   ل عل   ى ال   زايدة والنم   اء، وال يس   ند ه   ذا الفع   ل إال هللا ع   ز وج   ل، دل عل   ى ذل   ك أب   و ه   ًلل 
وال يس  ند فع  ل الربك  ة إال إىل هللا، ف  ًل يق  ال: ابرك زي  د يف الش  يء، وإمن  ا يق  ال:  العس  كري بقول  ه:"

رركر ِفيِه ورعرلرْيِه: ورضرعر ِفيِه الربرركرة"، و (5)ابرك هللا فيه" ُ الشيءر ورابر رركر اَّللَّ  .(6)قال ابن منظور:" ورابر
 وقد جاء الفعل)ابرك( واسم املفعول منه وهو)مبارك( يف كتاب هللا عز وجل منه قوله تعاىل:

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې چ

  چې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ
 [.137األعراف: ]

ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  چوقوله تعاىل: 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئۇئ 

 [.35النور: ]  چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ
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ا مبس  رَّة فإنن  ا نق  ول ل  ه: مب  ارك؛ أي ابرك  والذي يظهر يل مم  ا س  بق أًنَّن  ا إذا أردان أن هنن  ئ شخص  ً
 سم املفعول على ثبات املسرة وزايدهتا، واستمرارها.هللا لك، فيدل ا

ا ال ت  ؤدي املع  ىن ال  ذي يؤدي  ه اس  م املفعول)مب  ارك( فض  ًًل أرنَّ ص  ياغتها  أما كلمة مربوك فأرى ًأهنَّ
 غري صحيحة، ذلك أرى أرن الصواب أن نقول: مبارك عليك، أو لك، أو فيك.

 
 أ.د. عبدهللا صاحل األنصاري:

)برك( ذو أصل واحٍد، وهو الثبات واالستقرار، ولكن االستعمال   املعىن العام للجذر أوال:
الدعاء ابلربكة، بلفظ )ابررك(  األول:العريب الفصيح جاء ابستعماله على معاٍن، وأشهرها اثنان: 

مل تستعمل  على ركبتيه أو صدره، وهذا الزم  جثاالذي منه: )مبارك(. والثاين: برركر يررْبُك بروًكا، إذا 
له العرب اسم املفعول إال منقوال إىل الرابعي، هكذا: أبرركره فربرركر فهو ُمرْبرك، وأما )مررْبُوك( فلم جنده  
مما استعملته العرب. غري أن قوانني العربية ال متنع قياسه إذا اسُتعمل االستعمال الصحيح، وهو: 

يعقوب؛ يشبهونه بربوك البعري على  ب ررركر على األمر، أي الزمه وواظب عليه، كما روي عن 
الشيء. وأما التوسع يف هذا إىل حد إخراجه من هذه الداللة إىل ما قد يتصل هبا ولو عن بُعد  

 كالدعاء فهو تكلف وخروج عن سنن العربية.
ينبغي أن يُنظر يف تطور اللغة لفظًا وداللة، وهذا جمال فسيح ال يغلق، ولكن اللغة العربية   اثنيا:
وذج معياري َتب احملافظة عليه، فكل تطور جيب أن يُراعى فيه ذلك، وقد ذكر أخي الدكتور  هلا أمن 

صادق يف حبثه من األصول النحوية مُجرًًل لو أتملها لوجد أهنا ال تفتح اباًب للزايدة على كًلم العرب  
العريب،  من غري جنسه لفظًا وداللة، منها قوهلم: "اللفظ ما دل ابلوضع على معىن" أي الوضع 

وهذا خُيرج الوضع غري العريب يف عصور سًلمة العربية. وقوهلم: "من تكلم ابلعربية فهو عريب" أي  
من تكلم ابلعربية الفصيحة السليمة، وليس املراد العربية املخالفة لكًلم العرب، وأما استشهاده  

م العرب" فهذا  بكًلم الفارسي وبعض البغداديني يف أن "ما قيس على كًلم العرب فهو من كًل
ليس على إطًلقه، بل حمكوم ابالستعمال العريب، وقد نص ابن جىن على ذلك يف خصائصه.  

 على أن من النحويني واللغويني مرن مل يرتِض هذه املقولة أصًل.
وهو عمدة الدكتور صادق يف رأيه؛ فهو يندرج حتت   وأما االستدالل ابالستعمال احمْلَدث 

ري فصيحة قطًعا؛ ملخالفتها لقواعد اللغة العربية واستعماهلا، ولكوهنا ختالف  العربية املعاصرة، وهي غ
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املسموع يف عصور الفصاحة وسًلمة اللغة، فهي مما جيري على ألسنة عامة الناس ُمالًفا ملا هو  
 معهود من فصيح اللغة. 

ط أن يوضع  داللة األلفاظ يُرجع فيها إىل قصد املتكلم وإرادته، هذا صحيح، ولكن بشر  اثلثا:
 اللفظ للمعىن الذي وضعته العرب له، وليس ألحد أن يرَتل اللغة، مث حيتكم إىل مراده ونيته.

 
 أ. أمحد سامل الشنقيطي: 

 لفظ »مربوك« أتصياَل وتقوميَا:
وردْت مادُة ]ب / ر/ ك[ يف معىن الثبات واالستقرار، مث تفرَّع منها معىن آخُر هو الزايدة  

 ملادة أمساٌء وأفعاٌل. والكثرة. ومن ألفاظ ا
 فِمن األمساء: 

الربرُْك، وهو صدُر البعري، أو ما وريلر األرضر من جلِد البطِن وما حاذاه من الصدر ِمن كلِّ   -1
 ذواِت األربع. والربرُْك أيًضا اإلبُل الكثرية، ومجُعه الرُبوك. 

. وهي ما  -وكسرتر الباء أدخلتر فيه هاًء -الربْكة، وهلا معاٍن؛ فهي الربرُْك أي الصدُر  -2
تِمُع يف ضرِع الناقة ابركًة، مث حُيلُب غدوًة. وهي اسٌم للرُبوك، يُقاُل: ما أحسنر ِبركة هذه الناقة    جير

 وهي احلوُض فيه املاُء، مُسي بِركًة إلقامة املاء فيه، ومجُعها ِبررٌك.
ُتقَّ منها قوهُلم: طرعاٌم برريٌك، أْي  الربرركرة، وهي النماء والزايدة، أو هي الكثرُة يف اخلرِي. واش -3

 ذو برركرة.
 وِمن األفعال:

الفعُل »بررك«؛ وله معنيان رئيسان مشتقان من معىن الثبات واالستقرار؛ أحدمها: استناخُة   -1
البعري، يقال: برركر البعرُي، إذا استناخ أْي ألصقر ب ررْكره على األرض. وادخر: املواظبة، ومنه قوهلم:  

 ب ررركر فًلٌن على األمر، إذا واظبر عليه.
«، وادخُر وضُع   -2 الفعُل »ابررك«؛ وأييت مبعنيني؛ أحُدمها املواظبة على الشيء مثل »ب ررركر

الربركرة يف الشيء، وهو الذي يدلُّ عليه معىن الدعاء ابلربركة اليت هي الزايدُة يف اخلرِي؛ يقاُل: ابرركرك  
، وعليكر  هو هللا تعاىل؛   -اليت معناها وضُع الربكة  –. واألصُل أنَّ فاعلر املباركِة هللا، وابرركر فيكر
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ألنه هو واهُب الربكاِت وواِضُعها؛ فًل يقوُل اإلنساُن: ابركُتك، أو: سأابرُِكك إالَّ على أتويِله مبعىن  
 الدعاِء ابلربكة وهو بعيٌد، واملستعمرُل هلذا املعىن هو التربيُك.

 «؛ ومصدرُه التربيُك، ومعناه الدعاُء ابلربكة، أي قوُل: ابرك هللا فيك، وحنوِه. الفعُل »ب ررَّكر  -3
، ويدلُّ معناه على التنزه  -تبارك تعاىل-الفعل »تبارك«؛ وهو ُمتصٌّ بسياق الثناء على هللا  -4

 والتعاظم.
«، وله معان؛ منها اجلُثُ وُّ على الرُّكرب، ومنه قوهُلم: ابرتر  -5 كوا يف احلرب، إذا  الفعل »اْبرترركر

ك فًلٌن فًلاًن،   جثروا على الرُّكرب مث اقتتلوا، واالسُم منه الربرراكاء. وِمن معاين الفعل أيضا قوهُلم: ابرتر
ك فًلٌن يف   ك الفرُس، إذا جدَّ يف عرْدوِه وأسرعر. وقوهُلم: ابرتر إذا صرررعه وألقاه حتتر ب ررِْكه. وقوهُلم: ابرتر

ه وتنقُِّصه.ِعرِض ُفًلن، إذا اجتره  در يف ذمِّ
ومن األلفاظ اليت شاعت على ألسنة الناس اليومر قوهُلم يف التهنئة: »مربوك عليك«، ويكاد  
جُيِمُع احملققون من اللغويني املعاصرين على أنَّ هذا اللفظ من حلن العامة. ومل مينْعه ذلك من أن  

منها وحدُة األصِل أو اجلذر بني )مربوك(   حيظى بقلٍة من اللغويني انصرررْته وأقرَّْته حمتجًة أبمور
و)مبارك(، وشيوُع استعمالِه واستفاضُته بني العامة واخلاصة يف هذا العصر، واالنسياُق لتأثري ظاهرة  
التطور اللغوي املعروفة يف علم اللغة وفقهها، وعدُم ُمالفة اللفِظ ملقتضريات اللغة وأنظمتها..، إىل  

 غرِي ذلك.
األمورر غرُي مسلٍَّم هبا؛ فاالشرتاُك يف املادة ال يلزم منه االشرتاُك يف الداللة،  واحلقُّ أن هذه 

وشيوُع االستعمال وحده ليس مسوًغا معتربًا للقبول إذا مل ينضمَّ إليه ما يُقّوِيه من االعتباراِت  
عىن ُمالف  األخرى، وعدُم املخالفة ملقتضريات اللغة غرُي مسلَّم أيًضا؛ فاستعماُل اللفظ هبذا امل

للمسموع الفصيح من كًلم العرب. أمَّا التطوُر اللغوي فواقع ال حميصر منه، لكن ال يقتضي ذلك  
اخلضوعر األعمى لتأثريه، والتسليمر املطلقر بنتائِجه؛ بل ال بدَّ من ضبِط ُُمررجاته وهتذيِبها، ودراسِتها  

 وصًفا وتعليًًل وتقوميًا.
( يف معىن التهنئة املعروفة ال يعُضُده نقٌل أو مساع، وال  لذلك أرى أن استعمال لفظ )مربوك

تدعو إليه احلاجة مع وجود البديل الفصيح الذي تواتر استعمالُه يف القرآن والسنة، ويف كًلم  
العرب شعرًا ونثًرا. هذا مع اختصاص لفظ )مربوك( وما اشُتقَّ منه ابملعاين اليت اسُتعمل فيها  

 ا ما ال يرنسِجم ومعىن التهنئة. ودوَّنْتها املعاجم، ومنه
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صحُة استعماِل فعله وما   -قياًسا-مث إن تصحيحر استعماِل لفظ )مربوك( للتهنئة يرلزرم منه 
: ب رررك هللا عليك   اشتُّق منه يف هذا املعىن. وال أظنُّ أحًدا يُِقرُّ ذلك، فهل يُسوُغ لك أن تقولر

 وفيك؟  
ِل اسِم املفعول )مربوك( يف التهنئة، مع رفِض استعماِل  ولعلَّ من التحكُّم القولر بصحِة استعما
 ما اشُتق منه من فعٍل وحنوه يف هذا املعىن 

صحَّح لفظ   -على طريقته يف التساهل والتيسري-ومع ذلك فإنَّ جممع اللغة العربية املصري 
، اشتُ قَّْت منه ألفاظ يف هذا املعىن، كقوهلم: طعام    )مربوك( على أنه اسُم مفعول من فعٍل ثًلثيٍّ
 بررِيٌك؛ بناًء على ما قرَّره من جواز تكملِة فروِع مادٍة لغويٍة مل ترذُكر املعاجُم بقيترها.

 وهللا تعاىل أعلى وأعلم. 
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 قرار حكم استعمال »مربوك« ف معىن التهنئة 
 ف صيغته النهائية 

 
 : بعد أما.. هللا رسول على  والسًلم والصًلة  هلل، احلمد
  من ( مربوك) لفظ استعمال حكم حبثر  -اقرتاحاتٍ  من  ورده ما على بناءً - اجملمعُ  رأى  فقد
  للتهنئة،  اليوم الناسِ  بني  الشائعة الصيغة وهي اجملمعيني؛ أعضائه على وعْرضره اللغوية، الناحية
 .وحنوِها

  التهنئة،  معىن  يف اللفظة  هذه  استعمال حكمِ  يف  التصويتِ  ونتائجِ  الردودِ  على االطًلعِ  وبعد
 : اديت على وأتسيًسا
.  الصدر  وهو  الربرْك، من مشتق فهو به؛ خيتص ملعىن اللغة يف مستعمل( مربوك) لفظر  أنَّ  -
  أو  فيه مربوكٌ  واملكان ابرٌك، فالبعري ابألرض؛ صدره وألصق استناخ إذا  البعري، بررك: الفعل ومنه
 .عليه
 الفصحى.  يف معروف غريُ  حمدثٌ  استعمالٌ  للتهنئة( مربوك) استعمالر   أنَّ  -
  هي  اليت  الربكة  ِمن املباركُة، أي  املفاعلُة، هو  املادة  هذه  من  التهنئة يف  املستعملر  املشهورر  أن -
 . اخلري يف  الزايدةُ 

  التهنئة،  معىن يف( مربوك) لفظ استعمالِ  مرْنعر  يرى اجملمعر  فإن اجملمعيني؛ مجهور رأي على وبناءً 
 . الفصيح العريب   الكًلم يف  استعمالُه تواتر الذي( مبارك) بلفظِ  واالكتفاء
  نُباركُ : »القائل قولر  الناس بعضِ  استشكالِ  عن جييب  اجملمعر  فإن يُذكر؛ ابلشيء  الشيء  وألنَّ 

  ِمن  املقدَّمة  املختصرةِ  الورقةِ  يف ُبني  كما  وشرًعا لغةً  جائز ذلك أبنَّ  لغوية، ال شرعيةٍ  لعلةٍ  «كذا  لكم
 .اجملمع رئيس

 وهللا هو املوفق واهلادي إ  سواء السبيل. 


