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 واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.                                                                    

 ..وصلى اهلل على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم.

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 سعادة نائب رئيس املجمع                                  يحفظه هللا

 يحفظهم هللا جميعا                                         سعادة أعضاء املجمع

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،، وبعد:

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

 أخوكم

 أ.د. عبدالعزيز بن علي الحربي                                                                    

 رئيس املجمع                                                                                            
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 ِفراسة وَفراسة

 بقلم                                        

 أ. د. صادق عبد اهلل أبو سليمان                                          

يفرق اللغويون بين لفظي) ِفراسة( و) َفراَسة( بحركة الفاء؛ األمر الذي يترتب عليه 
هـ تقريبا( ُيَعرُِّف البصيرَة بقوله:"  571التفريُق بينهما دالليًا. فمثاًل: وجدنا صاحَب العين) ت. 

ع حركِة "، من غير أن ينص على نوَبصيرٍة ذاُت ِفراسٌة: الصادقة للِفراسِة والبصيرة... ويقال
 مشكولًة بالكسرة. -عندي -الفاء، وإْن جاءت في النص المطبوِع

هـ( في التهذيب، وفَعَل ِفْعَلُه في عدم النص على  073ونقل هذا النصَّ األزهري) ت. 
 هـ( ُينظر في:) ب. ص. ر(.755حركة الفاء. وكذلك فعل صاحب اللسان) ت. 

ود الحديث عن" الفَِراَسِة" بكسر الفاء على أن األزهرّي في مادة) ف. ر. س( وجدناه يعا
وفتحها، ولكنه ينص فقط على كسِر حركِة الفاء والمعنى الناتج عنه، وذلك دون النص على الفاء 

 ونظره بعينه فارسًا كان وإذا والَفراسة، الفروسية ّيُنَب فارٌس: يقال: األصمعيالمفتوحة. قال:" 
 اّتُقوا: ويقال .به عالمًا كان إذا: األمر بذلك لفاِرٌس فالنًا إن: ويقال .الفاء بكسر الِفراسة بّين فهو

 أمر حق إذا :وَفراسة ُفروسة َيفرُس فالن َفُرس وقد. اهلل بنور ينظر فإنه ،المؤمن ِفراسة
 والِحذق عليها الثبات وهو الخيل، في والَفراسة الفروسية بّين فارس رجل: ... يقال.الخيل

 إنه: يقال .به والبصر للشيء والتأمل والتثبت النظر في -الفاء بكسر- والِفراسة: قال .بأمرها
  ."به عالمًا كان إذا: األمر بهذا لفارس
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الزاخر واللباب الفاخر"، قال:" العباب هـ( في" 013وكذلك فعل الصاغاني) ت. 
 عليه اهلل صلى -النبّي إلى َيْرَفعوَنه الذي الحديث ومنها الَتَفرُّس، من االسم: -بالكسر- والِفَراَسة

: ويقال. النََّظر فاِرُس َرُجٌل: منه تقول َيْثُبُت، وال. اهلل بنور َيْنُظُر فإنَّه المؤمن ِفراَسة اتَّقوا -وسّلم
 الَفَراَسة بين الخيل، على فاِرٌس ورُجٌل .عليه اهلل صلوات موسى صاِحَبُة الّناِس أْفَرُس

: الحديث وفي الَخْيل، أمُر َحَذَق إذا: ُفُرْوَسًة وَفَراَسًة َيْفُرُس -بالضم- َفُرَس وقد والُفُروسّية،
 ) ف. ر. س(.."وَرْكِضها الخيل بركوب الِعلَم يعني: والَفَراَسَة الَعْوَم ِرجاَلُكم َعلِّموا

هـ( حين وجدناه ينص على اختالِف حركتي 090وزاد عليهما صاحب الصحاح) ت. 
 قولك من االسم: بالكسر والِفراَسُة. الفواِرُس: والُفْرساُنيهما. قال:" الفاء وأثِره في اختالف داللِت

: الحديث وفي. النظر فاِرُس رجٌل: منه تقول. وينظر يتثبَّت أي َيَتَفرَُّس، وهو. خيرًا فيه َتَفرَّْسُت
 الَفراَسِة بيِّن الخيل على فاِرٌس َرجٌل قولك مصدر: بالفتح والَفراَسُة". ِفراَسَة المؤمِن اتَّقوا"

") ف. ر. الخيل أمر َحِذَق أي ،وَفراَسًة ُفروَسًة َيْفُرُس: بالضم َفُرَس وقد. والُفروسيَِّة والُفروَسِة
 ) ف. ر. س(..س(

 ،بالفتح والَفراسة، وِفراسًا، ُمفاَرسة فاَرسه وقدوكذلك فعل صاحب لسان العرب، فقال:" 
 والُفُروِسّية، والَفراسة الُفُروسة بّين فاِرس يقال: اأَلصمعي .الخيل على فاِرس رجل قولك مصدر

 اأَلمر بذلك لفارس فالنًا ِإن: ويقال ،الفاء بكسر الِفراسة، فهو بّين وَنَظِره ِبَعْيِنه فارسًا كان وِإذا
 بالضم، فالن، فُرس وقد .اللَّه بنور ينظر فِإنه المؤمن ِفراسة اتقوا :ويقال. به عالمًا كان إذا

 في والَفراسة الُفروسة بيِّن فارس رجل: ... يقال.الخيل َأمر َحِذَق إذا وَفراسة ُفُروسة َيْفُرس
 والِفراسة، .بصير به عالم َأي باأَلمر فارس ورجل .بَأمرها والِحْذُق عليها الثُّبات وهو الخيل،
 كان إذا بهذا اأَلمر لفارس ِإنه يقال به، بَصرلوا للشيء والتَأمل والتََّثبُّت النََّظر في: الفاء بكسر
 الخيل الِعلم بركوب: بالفتح الَفراَسة، والَفراسة؛ الَعْوم َأوالدكم َعلُِّموا: الحديث وفي. به عالمًا

 الرجل سمي كلها، وبها اأَلشياء من ُيمارس بما الحاذق والفارس: قال الُفُروسيَّة، من ورْكِضها،
 الُفُروِسيَّة، بيِّن وعلى الدابة ،والَفراسة الِفراسة بيِّن الناس في فاِرس: اأَلعرابي ابن. فارسًا
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". وحذا الزَّبيدي) ت. ( في فيه تفرَّْست قولك من االسم: بالكسر والِفراسة، فيه، لغة والُفروسُة
 ) ف. ر. س(. معجمه" تاج العروس" حذوه في التفريق بين الكلمتين لفظًا ومعنًى.

حروفًا ووزنًا، المختلف في حركِة فائه؛ فدلَّ على وإذا كان األمر في هذا اللفظ المتفق 
 معنيين؛ فإننا نرى أن ُيَنّص في التنبيه على الفرق بين معناه حال كونه مكسور الفاء، ومفتوِحها.

 واهلل الموفق والمستعان
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