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ل ،فمـــا زاالقرآنالحمـــد هللا الـــذي جعـــل اللغـــة العربيـــة أهـــال لنـــزول 
صــار لســانها أفصــح لســان،وبيانها  ويرقيهــا فــي كــل زمــان حتــىيتعهــدها 

  .أوضح بيان

علـى سـيدنا محمـد سـيد ولـد عـدنان،وأكمل  الىوصلى اهللا تبـارك وتعـ
الخليقــة فــي فصــاحة اللسان،ووضــوح البيان،ورضــي اهللا عــن آلــه وصــحبه 

  .والتابعين ومن تبعهم بإحسان

  أما بعد                                  

لغــات األمــم ُتتَخــذ معيــارًا لتقدمها،ونباهــة ذكرهــا،وعلو قــدرها،إذا فــإن 
كانــت حيــة ناميــة منتشــرة،ودليًال علــى ضــعفها وخمولهــا وهوانهــا إذا كانــت 
هزيلــة متخاذلــة منكمشــة،لذلك تحــرص األمــم الحيــة علــى أن تــولي لغاتهــا 
ــا  ــي ســبيل نشــرها وٕاحيائهــا والمحافظــة عليهــا م ــذل ف ــة،وأن تب ــر العناي كبي

  .ستطيع بذله من مال وجهد ورعايةت

لهــذه اللغــة العربيــة الشــريفة أجيــاًال مــن العلمــاء  الىوقــد هيــأ اهللا تعــ
ــا  ــى رقيه ــدافعون عنها،ويحــافظون عليهــا،ويرفعون لواءها،ويســهرون عل ي
وازدهارهـا كلمــا وفــي جيــل بمـا عهــد اهللا عليــه خلفــه جيـل مصــدق لمــا بــين 

الكـريم الـذي تعهـد اهللا  القـرآنا لغـة يديه،وخادم بما فـتح اهللا بـه عليـه؛ألنه
  .﴾﴿ ِإنا َنْحُن َنزْلَنا الذْكَر َوإِنا َلُه َلَحاِفُظونَ :حيث يقولبحفظه 
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علـى هـذه األمـة،وعلى لغتهـا  ظهـور مجـامع -الىتعـ–ومن نعـم اهللا 
اللغـــة العربيـــة فـــي كثيـــر مـــن أقطارهـــا،وهي هيئـــات تجمـــع صـــفوة العلمـــاء 

والغيــورين عليهــا،ومن أهــم هــذه المجــامع وأكثرهــا الحريصــين علــى اللغــة 
نشاطًا وخدمة للغة العربية مجمع اللغة العربية بالقاهرة،وذلك باعتراف أهل 

  .المجامع في كل قطر عربي

ــان لعلمــاء األزهــر  ــة العربيــة بالقــاهرة ك ــذ أن أنشــئ مجمــع اللغ ومن
وعلومها نصيب كبير في أنشطته المختلفة،وٕاسهام في خدمة اللغة العربية 

وكثير من النواحي العلمية التي يعني المجمع بها،ولم تقتصـر خدمـة اللغـة 
العربية وبحوثها على المختصين بهـا بـل أسـهم غيـرهم فيهـا كمـا يـري ذلـك 
مــن تتبــع جهــود الشــيخ عبــد الــرحمن تــاج وبحوثــه اللغويــة والنحويــة التــي 

  .تقدم بها للمجمع

  مجمع اللغة العربية  جهود علماء الكلية في:وعنوان هذا البحث

علــى نشــأة المجمــع وأهدافــه -بإيجــاز–والغــرض منــه إلقــاء الضــوء 
علـى علمـاء كليـة اللغـة العربيـة  -بإيجـاز أيضـاً -وأنشطته،ثم إلقـاء الضـوء

الــــذين عينــــوا أو انتخبــــوا أعضــــاء فــــي المجمــــع،وعلى جهــــودهم العلميــــة 
  .وخاتمةمًال على هذه المقدمة،وعلى فصلين فيه،ولهذا صار البحث مشت

ــــــة بالقــــــاهرة والغــــــرض مــــــن :الفصــــــل األول مجمــــــع اللغــــــة العربي
  :إنشائه،ويضم ثالثة مباحث
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  .المراحل التي مرت على فكرة إنشاء المجمع:المبحث األول

  .األهداف المقصودة من إنشائه:المبحث الثاني

  .األنشطة التي يقوم بها:المبحث الثالث

مجمعيـــون وجهـــودهم علمـــاء كليـــة اللغـــة العربيـــة ال:والفصـــل الثـــاني
  : العلمية ويشتمل على ثمانية مباحث

  .الشيخ إبراهيم حمروش:المبحث األول

  .الشيخ محمد علي النجار:المبحث الثاني

  .الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد:المبحث الثالث

  .محمد الفحام/ الدكتور:المبحث الرابع

  .محمد رفعت فتح اهللا/الدكتور:المبحث الخامس

  .محمد الطيب النجار/ الدكتور:ادسالمبحث الس

  .أحمدمحمد نائل / الدكتور:المبحث السابع

  .إبراهيم عبد الرازق البسيوني/ الدكتور:المبحث الثامن

وٕان الجهــود العلميــة لكــل واحــد مــن هــؤالء العلمــاء أمــر قــد يصــعب 
مـــــا ال يـــــدرك كلـــــه ال يتـــــرك :"اإلحاطـــــة بـــــه،ولكن المثـــــل العربـــــي يقـــــول
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ام منصبًا على جهـودهم فـي داخـل المجمـع،وعلى تلـك ،وسيكون االهتم"كله
الجهــود التــي أســهمت فــي خدمــة اللغــة العربيــة بعيــدًا عــن الجهــود العلميــة 
الخاصة بالتدريس واإلشراف على الرسائل ومناقشتها،ونسأل اهللا عـز وجـل 
أن يجــزي هــؤالء األعــالم عــن خدمــة اللغــة العربيــة والــدين اإلســالمي خيــر 

فـي مـوازين حسـناتهم،وأن يرفـع بهـا رتبـتهم فـي اآلخـرة  الجزاء،وأن يجعلهـا
  .إنه سميع مجيب

                                                                  
 الباحث
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مر إنشاء مجمع اللغة العربية بالقـاهرة منـذ أن كـان فكـرة تـراود أهـل 
أن صـار واقعـًا ملموسـًا بخمسـة مراحـل فيمـا  إلـىالغيرة على اللغـة العربيـة 

  :يلي بيانها

ــى ــة األول ــة :المرحل ــرن التاســع عشــر،وهي مرحل ــل الق ــدأت فــي أوائ ب
التفكير بصوت عال في هذا األمر متمثًال في الصيحات التي أطلقها بعـض 
الغيورين على لغة الضاد عنـدما أحسـوا بتخلـف اللغـة العربيـة عـن مسـايرة 
المفاهيم الحضارية الحديثة،وعندما رأوا ما يـرد فـي الصـحف المصـرية مـن 

ال كلمات سياسية أجنبية،وعندما شاهدوا طغيان موجة الفرنجة التي استعم
أصـــابت الـــبالد حتـــى أصـــبح أبناؤهـــا ال يهتمـــون بلغتهم،والمثقفـــون مـــنهم 

ـــــات األجنبية،باإلضـــــافة  ـــــاخرون باســـــتعمال اللغ ـــــىيتف ـــــة  إل ـــــو العامي نم
باطراد،وطغيان بعـض ألفاظهـا علـى الفصـحى،وظهور أنصـار لهـا يطـالبون 

ميــة لغـة العلــم والحياة،وكـان جمـال الــدين األفغـاني أول مــن بـأن تكـون العا
حذر من اآلثار المترتبة على إهمال اللغة العربية،كما وقف عبد اهللا النـديم 
بالمرصد لكل من حاول التقليل من شأنها،وحذرهم بأن ما يفعلونـه سـيؤدي 

  .إماتة القومية والجنسية والدين إلى

لثــــاني مــــن القــــرن التاســــع بــــدأت فــــي النصــــف ا:المرحلــــة الثانيــــة
إنشــاء جمعيــات أدبيــة ولغويــة أو مجمــع  إلــىعشــر،وهي مرحلــة الــدعوة 
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ــة  ــادرة مكفول ــة ق ــدأت فكــرة إنشــاء هيئ ــذلك ب ــى اللغــة العربية،وب للحفــاظ عل
  .السطح إلىالوسائل لخدمة اللغة العربية تطفو 

فــــــــارس الشــــــــدياق فــــــــي  أحمــــــــدم دعــــــــا ١٨٦٠ففــــــــي عــــــــام _
مــع للحفـــاظ علــى اللغــة العربية،مناشـــدًا إنشــاء مج إلـــى)الجوائــب(صــحيفة

  .رفاعة الطهطاوي وآخرين أن يشتركوا في هذا العمل

تكـوين جمعيـة مـن  إلىم دعا عبد اهللا باشا فكري ١٨٧٦وفي عام _
ــة وصــيانتها،وٕابداء اآلراء  ــة العربي ــى اللغ ــاظ عل العلمــاء يكــون هــدفها الحف

طالـــب م و ١٨٨١حـــول مـــا ينشـــر مـــن مؤلفـــات،ثم كـــرر دعوتـــه فـــي عـــام 
بضــرورة االتفــاق علــى ألفــاظ مــن اللغــة العربيــة تســتعمل بــدًال مــن األلفــاظ 

ونحوها،وقـد )كمبيالـة(األجنبية التي اقتضت الضرورة استعمالها مثـل كلمـة 
نالـــت فكرتـــه بعـــض الـــرواج لكـــن قيـــام الثـــورة العرابيـــة حـــال دون تحقيـــق 

  .أهدافها

) ســـتاذاأل(م هـــاجم عبـــد اهللا النـــديم فـــي مجلـــة ١٨٩٣وفـــي عـــام _
إنشـاء مجمــع للغـة العربيــة يقـوم رجالــه  إلــىاألفكـار الداعيــة للعاميـة،ودعا 

بوضــــع أســــماء عربيــــة للمصــــطلحات الجديدة،وترجمــــة األلفــــاظ األوربيــــة 
وٕاخضـــاعها لمعـــايير وأصـــول قواعـــد اللغـــة العربيـــة،واقترح أن يتكـــون مـــن 
علمـــاء أفاضـــل متمكنـــين مـــن اللغـــة وعلـــوم شـــتى،وطالب بـــأن يقســـم هـــذا 

أقســام منهـــا مــا يخــتص بـــالمواد اللغويــة،ومنها مــا يخـــتص  إلــىجمــع الم
باآلليات كالنحو والصرف والبيـان والبـديع والمنطق،وقسـم يخـتص بالتـاريخ 
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وتقــويم البلدان،وقســم يخــتص بالترجمة،وقســم يخــتص بالرياضــيات،واقترح 
أن يعقـد هــذا المجمـع جلســة عامـة كــل شـهر،وأن تكــون لـه جريــدة خاصــة 

بـه،وأال يقتصـر أعمالـه علـى الـديار المصـرية بـل يخاطـب كـل بتقاريره وخط
الجهـــات العربيـــة،وأن يوضـــع تحـــت رعايـــة الحكومـــة دون أن يتحـــول عـــن 

  .وجهته أو يعبث بمصيره أحد

بدأت في العقد األخير من القرن التاسـع عشـر وهـي :المرحلة الثالثة
  .محاوالت إلنشاء المجمع لم يكتب لها الدوام والبقاء

م حيـث اجتمـع فـي ١٨٩٢ها في النصف األخير من عام كانت أوال_
دار السيد توفيق البكري بعض العلماء المهتمـين بـأمر اللغـة أمثـال الشـيخ 
الشــــنقيطي الكبير،والشــــيخ محمــــد عبده،والشــــيخ حمــــزة فــــتح اهللا،وحفنــــي 
ناصف،ومحمد المويلحي وتباحثوا في إنشاء مجمع للغة العربية يقوم على 

عليهــــــا،وينظر فيمــــــا تحتــــــاج إليــــــه فــــــي العلــــــوم حمايتهــــــا والمحافظــــــة 
والفنون،وأجمعـــوا رأيهـــم علـــى إنشائه،ووضـــعوا الئحـــة تـــنظم شـــئونه،وحدد 
أعضـــاؤه بخمســـين عضـــوًا،وانتخبوا الشـــيخ البكـــري نقيـــب األشـــراف رئيســـًا 
ـــذا  ـــد ه ـــائبين للرئيس،وعق ـــده والشـــيخ الشـــنقيطي ن ـــد عب له،والشـــيخ محم

ــوم ــان آخرهــا جلســة ي ــر ١٧ المجمــع ســبع جلســات ك م وضــع ١٨٩٣فبراي
خاللها عـددًا مـن الكلمـات العربيـة الفصـحى لتكـون بـديًال عمـا يقابلهـا مـن 
األلفاظ الدخيلة،ولم يكتب لهذا المجمع االستمرار فتوقـف بعـد أشـهر قالئـل 

  .من إنشائه
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م قـام الشـيخ محمـد عبـده بتأسـيس جمعيـة تحـت ١٩٠٠وفي عام _
ة والغـرض منهـا أن تكـون نـواة رئاسته سـماها جمعيـة إحيـاء العلـوم العربيـ

إحيـاء اللغة،وٕاصـالح أمورهـا بإحيـاء كتـب السـلف  إلـىلمجمع جديد يهدف 
البـن )المخصـص(وتجديد أسلوب التأليف،وكانت فاتحة أعمالها طبع كتـاب 

ســيده،ولم تســتمر هــذه الجمعيــة طويًال،وعنــدما تــوفي الشــيخ محمــد عبــده 
ــه ــذه محمــد رشــيد رضــا لكــن دعوت ــه تلمي ــم تصــل  تبنــى فكرت ــىل ــة  إل مرحل

  .التنفيذ

م قـام األديـب حفنـي ناصـف بتكـوين نـاٍد لخريجـي ١٩٠٧وفي عام _
دار العلـــوم برئاســـته،وحدد وظيفتـــه وهـــي أن يقـــوم بوضـــع أســـماء عربيـــة 
للمسميات الحديثة،والبحث في األلفاظ العامية ورد ما له أصل عربي منهـا 

ط هــذا النــادي لــم أصــله،والتنبيه علــى الــدخيل مــن األلفــاظ،لكن نشــا إلــى
  .يستمر طويًال؛لكثرة الخالفات بين أعضائه

مـن يقـوم  إلـىم رأت وزارة المعـارف أنهـا بحاجـة ١٩١٠وفي عام  _
اعوجــاج لغــة رجالهــا وطالبهــا، ويضــع لأللفــاظ العلميــة مــا يناســبها فــي 

حشــمت باشــا مجمعـــا صــغيرًا مهمتــه وضـــع  أحمـــدالعربيــة فأنشــأ وزيرهــا 
ـــة االصـــطالحات العلميـــة،وأل ـــة مـــن ســـتة مـــن العلمـــاء ســـماها لجن ف لجن

حشـمت باشـا  أحمـداالصطالحات العلمية،لكن هـذه اللجنـة انفضـت بانتقـال 
  .من الوزارة
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ـــي عـــام _  ـــام ١٩١٦ف ـــب وق ـــا يســـمى بمجمـــع دار الكت م أشـــيء م
بإنشائه لفيف من العلماء منهم الشيخ سـليم البشـري شـيخ األزهر،والشـيخ 

ــو الفضــل الجيزازي،والشــيخ رشــيد  تيمــور باشــا،وتكون مــن  أحمدرضــا،و أب
لطفــي  أحمــدثمانيــة وعشــرين عضــوا برئاســة الشــيخ ســليم البشــري،واختير 

السيد مدير دار الكتب كاتب سر لـه،ونص فـي قـانون إنشـائه بـأن الغـرض 
منــه وضــع معجــم يفــي بحاجــة الــزمن شــامل الصــطالحات العلــوم والفنــون 

كـان آخرهـا فـي فبرايـر  والصناعات،وعقد هذا المجمع أربعًا وعشرين جلسة
  .م١٩١٩م، وتوقف عن العمل بعد اشتعال ثورة ١٩١٩سنة 

م اجتمع بعـض أهـل العلـم واألدب وتبـاحثوا فـي ١٩٢١وفي خريف _
ــك راغــب رئيســًا للمجمــع بعــد  أمــر تجديــد هــذا المجمع،وانتخبــوا إدريــس ب
اعتـذار شـيخ األزهر؛لكثـرة مشاغله،ووضـع أعضـاء المجمـع الئحـة داخليـة 

ن من أربع عشر مادة،وألفوا ثالث عشرة لجنة للعلوم والفنون،وأخذ له تتكو
،ثـم تغيـر األمـر )عابدين(المجمع يعقد اجتماعاته أسبوعيًا في دار رئيسه بـ

  .وأصبح عقده يتم كلما دعت الحاجة،ولم يلبث أن انفض كما انفض غيره

بـــدأت فــي الَعْقـــد الرابــع مـــن القــرن العشـــرين،وهي :المرحلــة الرابعــة
يومنا هذا،وكانت الفرصـة الذهبيـة  إلىلة إنشاء المجمع الحالي الباقي مرح

لطفي السيد وزارة المعارف،فقد كـان  أحمدإلنشاء هذا المجمع عندما تولى 
شديد االهتمام بإنشـاء مجمـع لغـوي يكـون دائـرة مـن دوائـر الحكومـة تحـت 
إشــراف وزارة المعــارف حتــى يكتــب لــه البقاء،وبعــد مجهــودات مضــنية فــي 
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ــاع الحكومــة تحقــق إنشــاء المجمع،وصــدر فــي  مــن ديســمبر ســنة ١٣إقن
ــق عليــه١٩٣٢ ــة أطل مجمــع ( م مرســوم ملكــي بإنشــاء مجمــع للغــة العربي

وتقرر أن يكون تابعا لوزارة المعارف،وأن يكون مقـره ) اللغة العربية الملكي
مدينــة القاهرة،وحــدد المرســوم أغراضــه،ونص علــى أن يتــألف مــن عشــرين 

مــن بــين العلمــاء المعــروفين بتبحــرهم فــي اللغــة العربيــة أو  عضــوًا عــامالً 
بأبحــاثهم فــي فقــه هــذه اللغــة أو لهجاتهــا دون تقيــد بالجنســية،وأن يكــون 
تعيينهم في المرة األولى بمرسوم بنـاء علـى عـرض مـن وزيـر المعـارف ثـم 
يوكــل األمــر بعــد ذلــك للمجمــع نفســه فيختــار مــن يرتضــيه بشــرط أن يحــرز 

م صــدر ١٩٣٣مــن أكتــوبر ســنة  ٦ثلثــي األعضــاء،وفي أصــوات أغلبيــة 
مرسوم بتعيين أعضاء المجمع العاملين وكانوا عشـرين نصـفهم مـن مصـر 

 أحمـدالشيخ إبـراهيم حمروش،والشـيخ محمـد الخضـر حسين،والشـيخ : وهم
ـــدكتور ـــى اإلسكندري،والشـــيخ حســـين والي،وال ـــدكتور / عل / فـــارس نمر،وال

العـوامري بـك،وعلي أفنـدي  أحمدا،و منصور فهمي،ومحمد توفيق رفعت باش
ــــــــــن  ــــــــــاقون مــــــــــنهم خمســــــــــة م الجارم،وحــــــــــاييم ناحوم،والعشــــــــــرة الب
المستشرقين،وخمسة من علماء العرب النابهين،واختير محمد توفيق رفعت 

منصور فهمي أمينًا للسر،وافتتح المجمع رسميًا / رئيسًا للمجمع، والدكتور
وبــدأ دور االنعقــاد م،١٩٣٤مــن ينــاير ســنة  ٣٠فــي صــباح يــوم الثالثــاء 

األول للمجمع في اليوم نفسه،وانكب أعضاؤه على وضع الالئحـة الداخليـة 
واألسس اإلدارية التي تقوم عليهـا أعمـال المجمـع فـي المستقبل،واسـتغرق 
العمل في ذلك خمسًا وثالثين جلسة،ونصت الالئحة علـى تحقيـق األهـداف 
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ذلك أن للمجمع الحق  واألغراض التي يحددها المرسوم الملكي،وزادت على
في دراسة قواعد اللغـة،وأن يتخـذ عنـد الضـرورة مـن آراء أئمتهـا مـا يوسـع 
القيــاس فيهــا؛لتفي بــاألغراض العلميــة وغيــر العلميــة،وأن يســتبدل باأللفــاظ 
العامية واألعجمية غيرها من األلفاظ العربية التي استخدمها األسالف فـإن 

ء جديدة عن طريق االشتقاق أو لم توجد أسماء عربية قديمة وضعت أسما
التعريــب، وأن يقــوم  إلــىالمجــاز أو غيرهمــا،وٕاذا تعــذر ذلــك لجــأ المجمــع 

  .بوضع معجمات صغيرة لمصطلحات العلوم والفنون وغيرها

ثم نما المجمـع بعـد ذلـك وتطـور تطـورًا ملحوظـًا وزيـد عـدد أعضـائه 
م مرسوم بتعيـين فـوج ثـان مـن عشـرة ١٩٤٠أكثر من مرة،فصدر في سنة 

م بزيـادة عـدد أعضـائه ١٩٤٦أعضاء مصـرين،ثم صـدر مرسـوم فـي سـنة 
العاملين بحيث ال يقـل عـددهم عـن ثالثـين وال يزيـد عـن أربعين،وفـي سـنة 

أربعــين  إلــىرر فيــه زيــادة عــدد أعضــاء المجمــع م صــدر قــانون تقــ١٩٥٥
م وفـي ظـل قيـام الجمهوريـة العربيـة المتحـدة مـن ١٩٦٠عضوا،وفي سـنة 

مصر وسوريا صدر قرار جمهوري بإنشـاء مجمـع ينـدمج فيـه مجمـع اللغـة 
ــد  العربيــة بالقــاهرة والمجمــع العلمــي العربــي بســوريا فــي مجمــع واحد،وزي

ـــــــع الموحـــــــد  ـــــــىأعضـــــــاء المجم ثمـــــــانين عضوا،نصـــــــفهم لمجمـــــــع  إل
  .القاهرة،وعشرون لمجمع دمشق،وعشرون لممثلي البالد العربية األخرى

م صــدر قــانون بتنظــيم مجمــع اللغــة العربيــة نــص ١٩٨٢وفــي ســنة 
على أنه هيئة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية لها استقاللها المـالي 
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ــه مجلســًا ومــؤتمرًا ومكتبًا،وي ــى أن ل ــألف مجلســه مــن واإلداري،ونــص عل ت
أربعــين عضــوا علــى األكثــر مــن المصــريين،ويتألف مــؤتمره مــن أعضـــاء 
المجلس وعدد ال يتجاوز العشرين مـن غيـر المصـريين،ويتألف مكتبـه مـن 
ــيس  ــام وعــدد مــن األعضــاء،ويختار رئ ــين الع ــه واألم ــيس المجمــع ونائب رئ
ــين المرشــحين مــن أعضــائه،وينتخب  ــه واألمــين العــام مــن ب المجمــع ونائب
عضو المجلس العامل بطريقة التصويت السري من بين المرشـحين بتزكيـة 
اثنــين مــن أعضــاء المجلــس،وال تكــون جلســة االنتخابــات صــحيحة إال إذا 
حضرها ثلثا أعضاء المجلس على األقل،والبـد أن يحصـل الفـائز بالعضـوية 
علــى األغلبيــة المطلقــة مــن أعضــاء المجلــس الحاضــرين،وللمجلس أيضــا 

ـــق أغراضـــه،وليس لهـــم عـــدد أعضـــاء مراســـ ـــي تحقي لون يســـتعين بهـــم ف
محدد،ولم يقصرهم المجلس على جنسية واحدة بل جعل الباب مفتوحًا لمن 

  .يراه أهًال لذلك،وللمراسل الحق في االشتراك في المؤتمر السنوي للمجمع
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ــــدكتور -١ ــــة دراســــة تاريخية،لل عبــــد المــــنعم /مجمــــع اللغــــة العربي
 إلى ١١م، ص ١٩٨٣ي،طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة الدسوق

  .٤٠ص

مع الخالدين للدكتور إبراهيم مدكور،طبعة الهيئة العامة لشئون  -٢
  .٢٥ص  إلى ٢٢م،  ص ١٩٨١المطابع األميرية سنة 

مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة الملكــي الجــزء األول،طبعــة المطبعــة  -٣
  .    ٢٨ إلى ١م، ص ١٩٣٥األميرية ببوالق سنة 
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ما نادى به  إلىإن المرسوم الملكي الذي صدر بإنشاء المجمع نظر 
المصــلحون ذو الغيــرة علــى اللغــة العربيــة منــذ بدايــة القــرن التاســع عشــر 

ــىو  ــة واقعة،ولهــذا حــدد أغــراض المجمــع فــي  ٕال أن صــارت أحالمهــم حقيق
  :)١(نية منه وهيالمادة الثا

أن يحافظ على سـالمة اللغـة العربيـة،وأن يجعلهـا وافيـة بمطالـب ) أ(
العلوم والفنون في تقدمها،مالئمة على العموم لحاجـات الحيـاة فـي العصـر 
الحاضر،وذلك بـأن يحـدد  فـي معـاجم أو تفاسـير خاصـة أو بغيـر ذلـك مـن 

  .والتراكيبالطرق ما ينبغي استعماله أو تجنبه من األلفاظ 

أن يقــوم بوضــع معجــم تــاريخي للغــة العربيــة،وأن ينشــر أبحاثــًا ) ب(
  .دقيقة في تاريخ بعض الكلمات وتغير مدلوالتها

أن ينظم دراسة علمية للهجـات العربيـة الحديثـة بمصـر وغيرهـا ) جـ(
  .من البالد العربية

أن يبحث كل ما له شأن فـي تقـدم اللغـة العربيـة ممـا يعهـد إليـه ) د(
ه بقرار من وزير المعارف العمومية،كما نص في المادة الثالثـة علـى أن في

يصــدر المجمــع مجلــة تنشــر فيمــا تنشــر أبحاثــه التاريخيــة وقــوائم األلفــاظ 

                                                           

)١ .٧، ١/٦مجلة مجمع اللغة العربية الملكي  )  
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والتراكيــــب التــــي يــــرى اســــتعمالها أو تجنبها،وتتقبــــل مناقشــــات الجمهــــور 
 واقتراحاته،وأن ينشر على الطريقـة العلميـة مـن النصـوص القديمـة مـا يـراه

  .الزمًا ألعمال المعجم ودراسات فقه اللغة

ــك   ــل الئحــة المجمــع زادوا علــى ذل وعنــدما وضــع المجمعيــون األوائ
أهدافًا أخري كما تقدم بيانه،وبهذا توسع المجمع فـي األهـداف التـي يسـعى 

  .تحقيقها،والوسائل التي يستعين بها لتحقيق تلك األهداف إلى

  :ويمكن تلخيص تلك األهداف فيما يلي

  .المحافظة على سالمة اللغة العربية_١

  .بحث كل ما من شأنه تطوير اللغة العربية والرقي بها_ ٢

ــــــــوم واآلداب  _٣ ــــــــب العل ــــــــة بمطال ــــــــة وافي ــــــــة العربي ــــــــل اللغ جع
  .والفنون،ومالئمة لحاجات الحياة المتطورة

النظـــر فـــي أصـــول اللغـــة العربيـــة وأســـاليبها؛الختيار مـــا يوســـع  _٤
  .ير نحوها وصرفها،وطريقة إمالئها وكتابتهاأقيستها وضوابطها،وتيس

ومــا يجــب تجنبــه مــن األلفــاظ  بيــان مــا يجــوز اســتعماله لغويــًا،_ ٥
  .والتراكيب في التعبير
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ــــــــــــة  _٦ ــــــــــــة والفني ــــــــــــة واألدبي دراســــــــــــة المصــــــــــــطلحات العلمي
والحضارية،واســتبدال المصــطلحات األجنبيــة بمثيالتهــا العربية،ويــدخل فــي 

  .والعمل على توحيدها بين المتكلمين بالعربية ذلك دراسة األعالم األجنبية

وضــع معجمــات لغويــة محــررة علــى الــنمط الحــديث فــي العــرض  _٧
  .والتركيب،ومواكبة لما يستجد من مصطلحات وأسماء

وضع معجمات علمية اصطالحية خاصة أو عامة ذات تعريفات _ ٨
  .محددة تشمل جميع مناحي الحياة

ا وحــديثها دراســة علميــة لخدمــة دراســة اللهجــات العربيــة قــديمه _٩
الفصــحى والبحــث العلمي،ونشــر أبحــاث دقيقــة فــي تــاريخ بعــض الكلمــات 

  .وتغيير مدلوالتها

اإلســهام فــي إحيــاء التــراث العربــي فــي اللغــة واآلداب والفنــون _ ١٠
ــى  وســائر فــروع المعرفــة،والعمل علــى تحقيقــه ونشــره؛ألن ذلــك يســاعد عل

  .تطوير اللغة العربية وٕاحيائها

دراســة قضــايا األدب ونقده،وتشــجيع اإلنتــاج األدبــي المتميــز _ ١١
  .بالتنويه به أو بعقد ندوات أو مسابقات حوله،أو بأي وسيلة أخري

الكــريم يبــين معانيها،ويســهم فــي  القــرآنوضــع معجــم أللفــاظ  _١٢
  .إظهار تطور مدلوالتها
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إصـــدار مجـــالت أو نشـــرات أو كتـــب تحـــوي قـــرارات المجمـــع  _١٣
ـــه  ـــاحثون وأعمال ـــه الب ـــون ســـجًال يرجـــع إلي ـــرهم تك وبحـــوث أعضـــائه وغي
  .والدارسون

توثيق الصالت بالمجامع والهيئات اللغوية والعلمية فـي مصـر _ ١٤
  .وخارجها؛ليكون العمل في جميعها متكامًال لخدمة اللغة العربية وعلومها

وقد تطلب تحقيق هذه األهداف إنشاء كثير من اللجان التـي تسـاعد 
لجنــة األلفــاظ واألســاليب، ولجنــة تيســير الكتابــة العربيــة، : مثــلعلــى ذلــك، 

الخاصـــــة  باعـــــة، ولجنـــــة المعجـــــم الكبيـــــر، واللجـــــانولجنـــــة الخـــــط والط
بالمصطلحات العلمية، وصار عدد اللجان يربوا على ثالثين لجنة منـذ عـام 

  .       )١(م١٩٥٥

      

                                                           

)١ .٣٦، ٣٥انظر مجمع اللغة العربية دراسة تاريخية صـ  )  
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اللغة العربيـة منـذ إنشـائه بنشـاط كبيـر فـي خدمـة اللغـة  يقوم مجمع
العربيــة والحفــاظ عليهــا واالرتقــاء بها،وتيســير التعامــل بــين أبنائها،ويــدور 

  :نشاطه حول ستة محاور فيما يلي تفصيل القول فيها

  : وضع المعاجم العربية:المحور األول

نــص مرســـوم إنشــاء المجمـــع علــى أن مـــن أهــم أغراضـــه أن يقـــوم 
ع معجـــــم تـــــاريخي للغـــــة العربية،وقـــــد أخـــــذ المجمعيـــــون أنفســـــهم بوضـــــ

بذلك،وكونوا منذ الدورة األولى من كبار لغوييهم العـرب والمسـتعربين لجنـة 
ــد وســائل  ــي رســم مــنهج المعجم،وتحدي ــًال ف ــة فع ــدأت هــذه اللجن المعجم،وب

ــذ ــراهيم حمــروش شــيخ األزهــر مــن أعضــاء هــذه )١(التنفي ــان الشــيخ إب ،وك
هتمت أوًال بـالمعجم الوسيط،وقضـت فـي إعـداده نحـو عشـرين اللجنة التي ا

م، وهو يعبر عن اللغة العربية ١٩٦٠عامًا،وخرجت طبعته األولى في عام 
ـــــاظ الحيـــــاة  ـــــا اســـــتقر مـــــن ألف ـــــث أخـــــذ بم ـــــديمها وحـــــديثها حي ـــــي ق ف
المعاصــرة،وأعطى قــدرًا غيــر قليــل مــن المصــطلحات العلميــة الشــائعة،وأقر 

                                                           

)١ .٣٠مع الخالدين صـ  )  
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،وهـو يعـد مـن أفضـل المعـاجم )١(ة والمعربة الحديثـةكثيرًا من األلفاظ المولد
  .العربية الحديثة،وقد ذاع بين الناس ولقي منهم قبوًال حسناً 

ـــات  ـــة المـــدارس والجامع كمـــا أخـــرج المجمـــع معجمـــًا مختصـــرًا لطلب
المعجم الوجيز،وهو يعتمد في مادته على المعجم الوسيط مع مراعاة :سماه

  .الكثيرة االستعمالاالختصار باالقتصار على األلفاظ 

الكريم،وهو يعرض المدلوالت اللغوية  القرآنوأخرج كذلك معجم ألفاظ 
المختلفة لتلك األلفاظ،ويشرحها شرحًا كافيًا ويربط كل مدلول باآليـات التـي 

  .تتصل به،وقد صادف رواجًا ملحوظًا منذ ظهوره

م فهــو ١٩٤٦أمــا المشــروع الطمــوح الــذي يتبنــاه المجمــع منــذ عــام 
المعجـم الكبير،وهــو معجــم ضــخم أريــد بـه أن يضــم جميــع الكلمــات العربيــة 
الواردة في أمهـات المعاجم،ويوصـف بأنـه ديـوان عـام للغـة يجمـع شـواردها 
وغريبهـــا ويبـــين أطـــوار كلماتهـــا ومـــا طـــرأ علـــى بعضـــها مـــن توســـع فـــي 

ير في المعنى في العصور المختلفة،وفيه تأصيل وتحقيق االستعمال أو تغي
المصادر األولى،كما يوصـف بأنـه خزانـة للغـة  إلىوجمع واستيعاب ورجوع 

العربية وجامع ألشـتاتها ومعـرض أللـوان كثيـرة مـن معارفهـا وثقافتها،ففيـه 
لغة ونحو وصـرف وأدب وبيـان وبالغـة وتـاريخ وجغرافيـا وفلسـفة ومعـارف 

ـــوم ـــة  إنســـانية وعل ـــاة وحضـــارة،وفيه مـــا يشـــيع مـــن مصـــطلحات علمي حي
                                                           

)١ .٣٠انظر المصدر السابق صـ  )  
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وفنية،وتراجم لألعالم،وذلك ما يضـفي عليـه الطـابع الموسـوعي،وقد نشـرت 
  .أجزاء منه،وما زال باقيه في طور اإلعداد

  :وضع المصطلحات العلمية:المحور الثاني

ــة واضــحة بوضــع مصــطلحات  ــذ إنشــائه عناي ــي المجمــع من ــد عن فق
ــوم  واآلداب ــة للعل ــاء  عربي ــة متخصصــة للكيمي ــًا علمي والفنون،وكــون لجان

والفيزياء والصيدلة والطـب والجيولوجيـا والفلسـفة وغيرهـا،وهي لجـان تعنـى 
بلغـــة العلـــم وتقـــول كلمتهـــا فيهـــا،وتجمع لديـــه عبـــر ســـنواته الطـــوال آالف 
المصــطلحات فــي مختلــف التخصصــات أعــددتها لجانــه العلميــة بأعضــائها 

ؤتمره فأصــدر هــذه المصــطلحات فــي معجمــات وخبرائها،وأقرهــا مجلســه ومــ
ـــــــة متخصصـــــــة منهـــــــا معجـــــــم الحاســـــــبات،ومعجم المصـــــــطلحات :علمي

الطبيــة،ومعجم الكيمياء،والصــيدلة،ومعجم الــنفط،ومعجم الرياضــيات،ومعجم 
الهندســـة،ومعجم علـــم الـــنفس،ومعجم القـــانون،ومعجم الموســـيقى،ومعجم 

ــــاظ ا ــــون،ومعجم ألف لحضــــارة مصــــطلحات األدب،ومعجــــم مصــــطلحات الفن
الحديثــة،وغير ذلــك مــن المعجمات،ويســير علمــاؤه فــي وضــع المصــطلحات 
العلميــــة علــــى نهــــج واضــــح،حيث يــــدرس المصــــطلح فــــي لجنــــة علميــــة 
متخصصــــــــة تبحــــــــث المبنــــــــى والمعنى،وتــــــــدرس أصــــــــله الالتينــــــــي أو 

المعـاجم  إلـىاليوناني،وتبحث عن أفضـل المقـابالت له،وقـد ترجـع فـي ذلـك 
،ثم يعرف المصطلح تعريفـًا علميـًا دقيقـًا،ويمر فـي اللغوية القديمة والحديثة

مراحل من الدراسة والمناقشـة والتمحـيص كفيلـة بصقله،وصـوغه الصـياغة 
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المثلــى بــدءًا باللجنــة العلميــة المتخصصــة،ثم بمجلــس المجمــع،ثم بمــؤتمره 
ـــس المجمـــع  الســـنوي،وتلتزم اللجـــان فـــي عملهـــا بمـــا ســـبق أن أقـــره مجل

المصـطلح العلمي،ومنهـا األخـذ باالشــتقاق  ومـؤتمره فـي شـأن وضـع قواعـد
والنحت والسوابق واللواحق،وأن يؤدى المصطلح بلفظ واحد ما أمكن؛ليكون 

التعريــب إال إذا  إلــىصــالحًا لالشــتقاق منــه والنســبة إليــه وجمعــه،وأال يلجــأ 
  .جاد المقابل العربيياستعصى إ

   :تيسير اللغة العربية في كتابتها وقواعدها:المحور الثالث

 إلــىفقــد اهــتم المجمــع منــذ قيامــه بالبحــث عــن الطــرق التــي توصــل 
ــين  ــة مــن ب ــذلك لجن ــم والمتعلم،وكــون ل ــى المعل ــة عل ــة العربي تيســير الكتاب
أعضــائه كــان مــنهم الشــيخ إبــراهيم حمروش،بــل طــرح جــائزة خاصــة لمــن 

مقتـرح  ٢٠٠يتقدم بأحسن اقتراح لتيسـير الكتابـة العربية،وتقـدم إليـه نحـو 
ــًا فــي بحثهــا ومراجعتهــا،ولم يجــدوا فيهــا مــا يحقــق قضــى المخت صــون زمن

العنايـة بحـروف الطباعـة،وقام باختصـار صورها،وأوصـى  إلـىالغاية،فاتجه 
بــالتزام الشــكل فــي الكتــب المدرسية،وفصــل فــي قــدر كبيــر مــن صــعوبات 
الكتابة العربية في مجال اإلمالء ورسم الحروف،كما عني المجمـع بتيسـير 

ي قواعــدها النحويــة والصــرفية وٕاجــازة كثيــر مــن األلفــاظ اللغــة العربيــة فــ
واألســــــاليب المســــــتحدثة مــــــا دامــــــت تســــــمح بهــــــا القواعــــــد والضــــــوابط 

  :اللغوية،وتضمنت هذه التيسيرات كتب خاصة أصدرها المجمع،ومنها
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وهـــو يتضـــمن قـــرارات لجنـــة األلفـــاظ )األلفـــاظ واألســـاليب(كتـــاب _١
بـات المعاصـرين مـن ألفــاظ أو واألسـاليب بـالمجمع بشـأن مـا يشــيع فـي كتا

عبارات بعد عرضها على ميزان قواعد اللغة،ويبين ما أقـره مجلـس المجمـع 
ــا مــع عــرض  ــه منه ــي قبول ــة،وما توقــف ف ــك اللجن ــرارات تل ومــؤتمره مــن ق

  .المذكرات والبحوث التي استندت إليها

وهــو يتضــمن مــا اتخــذه المجمــع مــن ) فــي أصــول اللغــة(كتــاب _٢
اللغــة أو الناحيــة الصــرفية للكلمــات العربيــة مــع بيــان قــرارات تتعلــق بمــتن 

  .األدلة التي بنيت عليها، وعرض المذكرات والبحوث التي استندت إليها

وهو يتضمن قرارات المجمع في )القرارات العلمية  مجموعة(كتاب_ ٣
ــان األدلــة مــع االكتفــاء  نحــو اللغــة العربيــة وصــرفها دون التوســع فــي بي

  .ات أو البحوث التي قامت عليها تلك القراراتالمذكر  إلىباإلشارة 

إحيـاء التـراث العربي،فقـد عنـي المجمـع بنشـر عـدد :المحور الرابـع

مـن عيـون التـراث العربـي فـي اللغــة؛لكون ذلـك يخـدم أغراضـه التـي يســعى 
إليها،وأنشـــأ لـــذلك لجنـــة ســـميت لجنـــة إحيـــاء التراث،وكـــان مـــن أعضـــائها 

اللجنة باإلشراف والمشاركة في نشـر الشيخ محمد على النجار،وقامت هذه 
  :العديد من كتب التراث ومنها

للشــيباني مــن رجــال القــرن الثــاني وهــو مــن أقــدم  )الجــيم( كتــاب_١
  .المعاجم العربية ويقع في ثالثة أجزاء
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للفــارابي مــن رجــال القــرن الرابــع الهجــري،  )ديــوان األدب( كتــاب _٢
  .ويقع في أربعة أجزاء

للسراقسطي من رجال القرن الرابع الهجري،ويقع  )األفعال( كتاب _٣
  .في أربعة أجزاء

للصـــاغاني مـــن رجـــال القـــرن  )التكملـــة والـــذيل والصـــلة( كتـــاب _٤
  .السادس،ويقع في ستة أجزاء

فـي  عألبـي عبيـد القاسـم بـن سـالم، ويقـ) غريـب الحـديث(كتاب _ ٥
  .خمسة أجزاء

  .الخوارزميألبي بكر )عجالة المبتدي وفضالة المنتهي(كتاب _٦

البـن بري،وهـو ) التنبيه واإليضاح عما وقـع فـي الصـحاح(كتاب  _٧
  .جزءان

  :تشجيع اإلنتاج األدبي :المحور الخامس

تشجيع اإلنتاج األدبي ورصد  إلىفقد وجه المجمع جزءًا من نشاطه 
ـــة  ـــًا لدراســـة الشـــعر والقصـــة والمقال الجـــوائز لألعمـــال المتميزة،وأعـــد لجان

تقــدير أفضــل مــا يظهــر مــن ذلــك وٕاجازتــه،ودرج علــى أن والبحــوث األدبية،و 
يعلــــن كــــل عــــام عــــن موضــــوع تنصــــب عليــــه المنافســــة،وتعددت هــــذه 
ــر وقصــص وترجمــات  ــراث ولغــة وشــعر ونث الموضــوعات وتنوعــت ففيهــا ت
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شخصية،وقد فاز بجوائز المجمع عدد ممن بلغوا القمة فيما بعـد،منهم مـن 
: عبد الـرحمن،ومن الشـعراءشوقي ضيف،وسهير القلماوي،وعائشة :الكتاب

: محمود حسـن إسـماعيل،ومحمود غنـيم، ومحمـد األسـمر،ومن القصاصـين
  .نجيب محفوظ،وسعيد العريان،وجاذبين صدقي

فقد عني منـذ :إصدار المطبوعات الخاصة بالمجمع:المحور السادس
  :إنشائه بإصدار ثالث مطبوعات تسجل ما يدور فيه وهي

ر ينصــــب علــــى نشــــر بحــــوث مجلــــة المجمــــع واهتمامهــــا األكبــــ_١
األعضاء والخبراء وغيرهم في مجال اللغـة واألدب وغيـر ذلك،ونشـر ترجمـة 
مفصلة لكل عضو من أعضاء المجمع مرتين،مرة فـي حفـل اسـتقباله،ومرة 

صـدورها  الىم،وتـو ١٩٣٤في حفل تأبينه،وقد صدر الجزء األول منها سنة 
  .سنويًا ثم صارت تصدر مرتين في كل عام

سات المجمع ومؤتمره، وهي سـجل المجمـع التـاريخي محاضر جل_٢
المجلس والمؤتمر مـن بحـوث ودراسـات، ومـا  إلىحيث يدون فيها ما يقدم 

يـــدور فيهـــا مـــن مناقشـــات حـــول مـــا يعـــرض مـــن أعمـــال اللجـــان اللغويـــة 
  .والعلمية واألدبية

وتخــــتص هــــذه :بحـــوث المــــؤتمر الســـنوي للمجمــــع ومحاضـــراته_٣
المؤتمر من دراسات لغوية وأدبية وعلمية في  ىإلالمجموعة بنشر ما يقدم 

متن اللغة، وتيسير النحو والصرف، وتعريب المصطلحات العلميـة، وتـاريخ 
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اللهجــات العربيــة، ومــا يتعلــق باللغــات العاميــة والعربيــة المعاصــرة، وغيــر 
  .ذلك

  :ا��-
در

مع الخالدين للدكتور إبـراهيم مدكور،طبعـة الهيئـة العامـة لشـئون _ 
  .م١٩٨١/ هـ١٤٠١المطابع األميرية سنة

ـــــًا لشـــــوقي ضـــــيف، _ ـــــي خمســـــين عام ـــــة ف ـــــة العربي مجمـــــع اللغ
  .     م١٩٨٤/هـ١٤٠٤القاهرة،

التــراث المجمعــي وخمســين عامــًا إلبــراهيم التــرزي، مــن مطبوعــات _ 
  .مجمع اللغة العربية بالقاهرة

، عبد المنعم الدسوقي/مجمع اللغة العربية دراسة تاريخية، للدكتور_
  .م١٩٨٣طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 
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  )م١٩٦٠_م١٨٨٠(و���ده

يعــد الشــيخ إبــراهيم حمــروش مـــن العلمــاء الــذين تعــددت مـــواهبهم 
جانب كونه حجة في العلوم اللغوية والشـرعية،وهو  إلىوثقافاتهم وعلومهم 

) البحيـرة(بمحافظـة )إيتـاي البـارود(التابعـة لمركـز ) الخوالد(من أبناء قرية 
 القــــرآنم،وقــــد حفــــظ بهــــا ١٨٨٠حيــــث ولــــد بهــــا فــــي أول مــــارس ســــنة 

الكريم،ونــال بهــا الدراســة األوليــة ثــم التحــق باألزهر،ونــال شــهادة العالميــة 
جانــب علــوم األزهــر  إلــىتغل فيــه بالتــدريس،وكان م،واشــ١٩٠٦منــه ســنة 

م اختيــر للعمــل ١٩٠٨يحــب علــوم الرياضــيات ويقــوم بتدريســها،وفي عــام 
بمدرســـة القضـــاء الشـــرعي واخــــتص بتـــدريس الفقـــه وأصـــوله،وفي عــــام 

م عــين ١٩٢٨م اختيــر للعمــل قاضــيًا بالمحــاكم الشــرعية،وفي عــام ١٩١٦
م،ثــم شــيخًا ١٩٢٩د الزقــازيقشــيخًا لمعهــد أســيوط الــديني،ثم شــيخًا لمعهــ

م فنهض بها وبلغت أوج مجدها في عهـده ١٩٣١لكلية اللغة العربية سنة 
حيــث كــان يختــار لهــا أكفــأ األســاتذة وأفضــل الطالب،وفــي أثنــاء ذلــك تــولى 

ــــة الفتــــوى،وفي ســــنة  ــــار ١٩٣٤رئاســــة لجن ــــال عضــــوية جماعــــة كب م ن
ثالثــــين العلمـــاء،وهي هيئــــة أنشــــأها الشــــيخ ســــليم البشــــري تتكــــون مــــن 

عالمًا،ويشترط فيمن يختـار لعضـويتها أن يقـدم رسـالة علميـة دقيقة،وتقـدم 
وفي ) عوامل نمو اللغة:( لها الشيخ إبراهيم حمروش برسالة قيمة عنوانها

ــة بالقاهرة،فكــان مــن  الســنة نفســها اختيــر عضــوًا فــي مجمــع اللغــة العربي
ة المجمـع الرعيل األول أرسى قواعد المجمع،وظـل عضـوًا يسـهم فـي أنشـط

 



 

٢٨٥ 

�%$ ا��#�" �! � ����/ د.أ  

  ض

م،ثم أعفي ١٩٥٠م،وقد عين شيخًا لألزهر سنة ١٩٦٠أن توفي سنه  إلى
  .م بسبب جرأته في انتقاد الحكومة واإلنجليز١٩٥٢من منصبه ذلك سنة 

وقد شارك مشاركة فعالة في أعمال المجمع فاشـترك فـي عـدة لجـان 
 لجنة األصول، ولجنة المعجم الكبير، ولجنة المعجم الوسيط، ولجنـة: منها

الكـريم،  القـرآنتيسير الكتابـة، ولجنـة ألفـاظ الحضـارة، ولجنـة معجـم ألفـاظ 
  .ولجنة اللهجات ونشر النصوص القديمة

ومـن البحــوث التــي قــدمها للمجمـع بحــث فــي رســم المصــحف،وبحث 
ــي  ــبعض اإلصــالح فــي مــتن اللغــة،وبحث ف ــراح ل فــي االشــتقاق الكبير،واقت

عض،وفـي بحثـه الخـاص التضمين،وبحث في نيابة الحـروف بعضـها عـن ب
برسم المصحف رفض رفضًا قاطعًا كتابـة المصـحف بالرسـم اإلمالئـي حتـى 
ال يصبح عرضة للتبديل والتغيير،وكان المجمع قد كلفه بدراسـة ذلـك األمـر 
ثـــم أخـــذ برأيـــه ورفـــض المشـــروع المقـــدم لـــه بكتابـــة المصـــحف بالرســـم 

تـه أن االشـتقاقيين اإلمالئي،أما بحثه في االشتقاق الكبير فقد ذكر في بداي
إن كــل كلمتــين : (وضــعوا قاعــدة يعــرف بهــا اتصــال معــاني الكلمات،فقــالوا

وأنهـم ذكـروا لـذلك أمثلـة ) اتفقتا في الفاء والعين كان بين معنييهما اتصال
ــرر فــي بحتــه أن هــذه  ــذكر أمثلــة أخــرى لكنــه ق ــابعهم علــى ذلــك ب كثيرة،ت

مثلة على ذلك؛ليبين القاعدة عرض لها التخلف في بعض المواد،وضرب األ
ــك القاعــدة ــة المجمــع _عــدم اطــراد تل : ٢/٢٤٥وهــذا البحــث منشــور بمجل

٢٥٥.  
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أنه شـارك فـي  ٩٨وجاء في الجزء الخامس من مجلة المجمع صـ_ 
المناقشات التي دارت حول قـرار التعريـب الـذي وضـعه المجمـع فـي دورتـه 
األولى،ووصفه العضو على الجارم بأنه مبهم ومحـاط بـالغموض فـرد عليـه 

إن معنــى الضــرورة فــي قــرار المجمــع مــبهم :الشــيخ بأنــه ال يجــوز أن يقــال
اك شيء محدد كالضـرورة،فإذا تعسـر وضـع المصـطلحات غامض،فليس هن

ـــم تســـتطع ـــإن ل ـــق المجاز،ف ـــة فلنضـــعها بطري ـــق الحقيق وهـــذا هـــو _ بطري
  .التعريب إلىرجعنا _ الضرورة

أن األسـتاذ جـاء  ١٠٨: ٨٦وفي الجزء السادس مـن المجلـة صــ  _
ــىأمــين تقــدم  أحمــد ــدورة العاشــرة ســنة  إل م ١٩٤٤مــؤتمر المجمــع فــي ال

وفيـــه اقتـــرح  ،" اقتـــراح بـــبعض اإلصـــالح فـــي مـــتن اللغـــة" :ببحـــث عنوانـــه
التخفــف مـــن كثيـــر مــن مفـــردات اللغـــة التــي فـــي المعـــاجم،وذكر أن أولـــى 
الكلمـــات باإلعـــدام هـــي الكلمـــات الحوشـــية التـــي يمجهـــا الـــذوق ويكرههـــا 
الســــــــمع،وطالب باســــــــتبعاد كثيــــــــر مــــــــن المترادفات،وبحــــــــذف كلمــــــــات 

ن طريق قياس ما لم يسمع علـى مـا األضداد،وبالتوسع في صيغ الزوائد ع
ســمع،وبتحرير أبــواب المــذكر والمؤنث،وباالجتهــاد فــي صــيغ المضــارع مــن 

ــالثالثــي بح ــه ي ــه الشــيخ فــذكر أن ــى وزن واحد،وقــد عقــب علي ث تكــون عل
يوافقه على طرح الكلمات الحوشية المستكرة الثقيلة،وال يوافقـه علـى إماتـة 

األدب منظومــه ومنثــوره وقديمــه بعــض المترادفــات الكثيرة؛ألنهــا جــرت فــي 
وحديثه،ولو اقتصر على بعضها لوقع من يأتون بعدنا في حيرة،ويقال مثـل 
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ذلك في المشترك بين الضدين،ووافقه علـى أن توسـعة اللغـة تقضـى علينـا 
باستعمال صيغ الزوائد متى روعيـت القواعـد الصـرفية واسـتقام المعنـى،ولم 

أن مضــارع األفعــال الثالثيــة،مبينًا يوافقــه علــى مــا أبــداه مــن االجتهــاد بشــ
أن مـا  إلـىأسبابه في ذلك،ثم تكلم باستفاضة عن التأنيث والتذكير،وانتهى 

أمــين فــي هــذا الصــدد مخــالف للمعــروف مــن كــالم  أحمــداقترحــه األســتاذ 
  .العرب

انـه : جـاء فيـه  ٢٠١وفي الجزء السابع مـن مجلـة المجمـع صــ  _ 
مـايو  إلىم ١٩٤٦من أكتوبر(ة للمجمع تألفت لجنة في الدورة الثالثة عشر 

لبحـــث موضـــوع النحـــت واالســــتفادة منـــه،وكانت تضـــم خمســــة ) م١٩٤٧
أعضــاء مــنهم الشــيخ إبــراهيم حمروش،وعقــدت هــذه اللجنــة عــدة جلســات 

الشــيخ  إلــىتناولــت فيهــا موضــوع النحــت مــن مختلــف أطرافــه ثــم أســندت 
و منشور فـي وضع البحث المطلوب فيه،وقد وافق عليه مؤتمر المجمع،وه

ذلـــك الجزء،وفيـــه بيـــان لتعريـــف النحت،وضـــوابطه اللغويـــة الســـليمة،وبيان 
لموقفه من السماع والقياس،وختم بنماذج لكلمات حديثة منحوتـة وضـعتها 

أي حلـــل :حلمـــأ أي حلـــل بالمـــاء،وحلكح:لجنـــة الكيميـــاء فـــي المجمـــع مثـــل
  ..أي فحم وماء وهكذا:الكحول،وفحمئيات

أســـهم فـــي _ رحمـــه اهللا_ راهيم حمـــروشوبهـــذا يتـــبن أن الشـــيخ إبـــ
أعمال المجمع وأنشطته ما يربوا على خمسة وعشرين عامًا،فجزاه اهللا عن 

  .خدمة اللغة العربية أحسن الجزاء
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  :المصادر

المجمعيون في خمسـين عامـًا لمحمـد مهـدي عـالم، طبعـة مجمـع  _
  .م١٩٨٦اللغة العربية سنة 

لعلــي عبــد العظيم،طبعــة مشــيخة األزهــر منــذ إنشــائها حتــى اآلن  _
  .م١٩٧٨مجمع البحوث اإلسالمية سنة 

م لاألزهــر فــي ألــف عــام للــدكتور عبــد المــنعم خفاجي،طبعــة عـــا _
  .م١٩٨٨الكتب،ومكتبة الكليات األزهرية سنة 
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ن خيــرة هــو قامــة كبــرى فــي مجــال التحقيــق والتصــحيح اللغــوي، ومــ
العلماء الذين درسوا بكلية اللغة العربية وأسهموا إسهامًا واسعًا في أنشـطة 

  .م١٩٥٦مجمع اللغة العربية منذ أن اختير عضوًا فيه سنة 

وفيهـا ) البحيـرة(بمحافظـة ) إيتاي البـارود(بـ) معينا(وقد ولد في قرية
الكريم،وكانــــــت والدتــــــه ســــــنة  القــــــرآنتعلــــــم القــــــراءة والكتابــــــة وحفــــــظ 

م،وحصل على الشهادة العالمية سنة ١٩٠٨م،والتحق باألزهر سنة ١٨٩٥
م،ولمـا أنشــأ فــي األزهــر نظــام تخصــص المــادة فــي الدراســات العليــا ١٩٢٥

اختير لتدريس مواد النحـو والصـرف وفقـه اللغـة،وظل يعمـل بالتـدريس فـي 
م،وقـد كتـب بحوثـًا ١٩٦٠المعـاش سـنة  إلـىكلية اللغة العربية حتى أحيـل 

ــــي  قيمــــة فــــي ــــاب والشــــائعة ف ــــالم الكت ــــى أق ــــة عل نقــــد األســــاليب الجاري
) لغويـات:(الصحف،ونشرها في بعض المجالت ثم جمعها فـي كتـاب بعنـوان

وهــو عبــارة عــن محاضــرات كــان قــد ) األخطــاء الشــائعة(ولــه أيضــًا كتــاب 
انتدب إللقائها بمعهد الدراسات العربيـة التـابع لجامعـة الـدول العربيـة،ويقع 

  .في جزأين

ه فضــل كبيــر فــي إحيــاء التــراث اللغوي،فقــد حقــق بعــض أمهــات ولــ
البـــن ) الخصـــائص:(الكتـــب،وراجع كثيـــرًا منهـــا،ومن الكتـــب التـــي حققهـــا

ــــة أجــــزاء(جنــــي ــــي ثالث ــــاب (،و)ف ــــز فــــي لطــــائف الكت بصــــائر ذوي التميي
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،وشـارك فـي تحقيـق الجـزء )في سـتة أجـزاء(لمجد الدين الفيروزبادي)العزيز
تهــذيب (للفراء،وراجــع تحقيــق بعــض أجــزاء مــن )القــرآنمعــاني (األول مــن 

للمفضـــل بـــن سلمة،ونشـــاطه فـــي ) الفـــاخر( لألزهري،وراجـــع تحقيـــق)اللغـــة
م واضـح ملمـوس ١٩٥٦مجمع اللغة العربيـة منـذ اختيـاره عضـوًا بـه سـنة 

فقد اشترك في لجان كثيرة منها لجنة األصول،ولجنة تيسـير الكتابة،ولجنـة 
 القــرآنلتــراث القديم،ولجنــة معجــم ألفــاظ المصـطلحات العلمية،ولجنــة نشــر ا

الكـــريم حيـــث ســـاهم فـــي إعـــداد مـــواده إعـــدادًا أوليـــًا وأشـــرف علـــى إخـــراج 
أجزاءه،ولجنة المعجم الوسيط حيث كان أحد األعضاء األربعـة الـذين قـاموا 

 أحمـدبإعداده وٕاخراجه،ولجنة المعجـم الكبيـر حيـث وكـل إليـه هـو واألسـتاذ 
ه المجمــع منــه وتنســيقه علــى حســب المــنهج حســن الزيــات مراجعــة مــا أقــر 

  .الذي أقره المجمع

وقد نشرت له بحوث ومـذكرات عديـدة فـي مجلـة المجمـع،وفي كتـاب 
فممـا نشـر لـه بمجلـة المجمـع ) في أصول اللغـة(األلفاظ واألساليب،وكتاب 

الوصف وفعله،وهو منشور في الجزء العاشر الـذي صـدر فـي :بحث بعنوان
ـــي ١٩٥٨عـــام  ـــرر ف ـــد ق ـــين الوصـــف م،وق ـــر الصـــلة ب ـــه ال تنك ـــه أن بدايت

فعلــه،فإذا ورد الوصــف فــي  إلــىوفعله،وأنــه قــد اشــتهر أن الوصــف يهــدي 
العربية ساغ لنا أن نضع فعله المناسب له ونعتده فـي العربيـة،وأن أسـاس 

إذا صـحت الصـفة فالفعـل :(هذا األصل قول ابن جني تبعًا ألستاذه الفارسي
مـن هـذا البحـث هـو أن يبـين أن الوصـف  ثم ذكر أن الذي يعنيه)في الكف
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قد يرد في اللغة وال يسوغ مع ذلك استعمال الفعل،وذكر لذلك خمسـة أوجـه 
  . )١(مع ضرب األمثلة لها، واالستعانة بمصادر النحو واللغة

كــم ذا :(بحــث بعنــوان)األلفــاظ واألســاليب(وممــا نشــر لــه فــي كتــاب
أنــه  إلــىوقــد عــرض فيــه لقــول الكتــاب هــذا بالتوجيــه،ثم خلــص ) نصــحتك

وظـنهم ) كـم ذا(و) مـاذا(المولدين مـن التـأليف بـين  إلىتعبير خاطئ سرى 
أنهمــا سواء،وليســا ســواء،وقد أخــذت لجنــة األلفــاظ واألســاليب بخــالف مــا 

  . )٢(أنه تعبير صحيح يوجه على أن ذا زائدة ذهب إليه ورأت

وقد تناول فيه )اعتذر عن الحضور:(وكذلك نشر له فيه بحث بعنوان
أنــه صــحيح علــى تقــدير مضــاف محــذوف،  إلــىقــول الكتــاب هــذا، وذهــب 

اعتذر عـن عـدم الحضـور، وأجـازت ذلـك لجنـة األلفـاظ واألسـاليب : واألصل
  .)٣(لكن مؤتمر المجمع لم يوافق عليه

) اسم اآللة(بحثان بعنوان ) في أصول اللغة(مما نشر له في كتاب و 
  .٣٠صـ إلى ٢٥، ومن صـ٢٤صـ إلى ٢٠وقد نشرا بالجزء األول من صـ

                                                           

)١ .٨١: ١٠/٧٣انظر مجلة المجمع  )  

)٢ .١/٣٨انظر األلفاظ واألساليب  )  

)٣ .١/١٣٣انظر المصدر السابق  )  
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) التـوهم وآثـاره فـي العربيـة:(ونشر لـه فيـه مـذكرتان إحـداهما بعنـوان
وهـي ) سكرانة وسكران:(، والثانية بعنوان٤٨، ٤٧وهي في الجزء األول صـ

  .٨١ألول صـفي الجزء ا

تعقيـب علـى )فعـالن فعالنـة:(ونشرا له بهذا الجزء أيضًا بحث بعنـوان
،وبحــــث ١٠١ إلــــى ٩٨بحــــث األســــتاذ الشــــيخ عبــــد الــــرحمن تــــاج صـــــ

ـــوان ـــن عاشـــورأفعـــل التفضـــيل وآراء األســـ:(بعن  ١٣٦صــــ ) تاذ الفاضـــل ب
  .١٦٨ إلى ١٦٦صـ ) سافر محمد  على حسن:(وبحث بعنوان ، ١٣٩إلى

أن األسـتاذ  ٣٢صــ) فـي أصـول اللغـة( ني من كتابوورد بالجزء الثا
ــى  ــي صــحة جمــع نحــو موضــوع عل ــه ف ــين استشــهد برأي محمــد شــوقي أم
مواضيع، كما يجمع مشروع على مشاريع،ومحصـول علـى محاصـيل،وبناء 

قـاس النحـاة جمـع مفعـول اسـمًا :( على ذلك خرج قرار المجمع الـذي يقـول
  ).جمعه مطلقاً  أو مصدرًا على مفاعيل وترى اللجنة قياسية

أن األستاذ عبد الحميد حسن قـدم بحثـًا  ٥٣وورد في هذا الجزء صـ 
حول جواز جمع فْعلة الساكنة العـين الصـحيحتها علـى َفْعـالت بفـتح العـين 

جـائز :يقـول) تثقيـف اللسـان(أو تسكينها،وذكر في بحثه أن ابـن مكـي فـي 
أن الفتح أعرف،وأن إسكان عين مثل تْمرات وَقْمحات في الجمع المسلم إال 

األســتاذ الشــيخ محمــد علــى النجــار عقــب عليــه بــأن ابــن مكــي لــيس مــن 
  :النحاة المعروفين،وقد جاء التسكين في الشعر كقوله
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محمد على النجار فهذا غيض من فيض مما أسهم به الشيخ : وبعد
أن يجزيـه  الىفي خدمة اللغة العربية، وفي أنشـطة المجمـع، فسـأل اهللا تعـ

  .عن جهوده خير الجزاء وأحسنه
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هو عالم موسوعي برز في كثير مـن العلـوم العربيـة واإلسـالمية     
إلمـام الطبـري، وفـي ذلـك يقـول الشـيخ محمـد علـى حتى شبهه معاصروه با

،وكالمحدث القرآنلقد قيل في الطبري إنه كالقارئ الذي ال يعرف إال :"النجار
الذي ال يعرف إال الحديث،وكالفقيه الذي ال يعرف إال الفقه،وكالنحوي الـذي 

وكذلك يقال في الشيخ محـي الـدين إنـه كـالنحوي الـذي ..ال يعرف إال النحو
إال النحو،وكالفقيـــه الـــذي ال يعـــرف إال الفقه،وكالمحـــدث الـــذي ال  ال يعـــرف

 ر، اختيـــ)١(.."يعـــرف إال الحـــديث،وكالمتكلم الـــذي ال يعـــرف إال علـــم الكـــالم
 ٢٢م،وأقــيم حفــل الســتقباله فــي ١٩٦٤عضــوًا بــالمجمع فــي أواخــر ســنة 

  .م،وظل يسهم في أنشطة المجمع حوالي ثماني سنوات١٩٦٥مارس سنة 

ــــي ســــنة     ــــد ف ــــة ١٩٠٠ول ــــي قري ــــر الحمــــام(م ف بمحافظــــة ) كف
الكـــريم،ودرس  القـــرآنالشرقية،ونشــأه والـــده األزهـــري تنشـــئة دينيــة فحفـــظ 

الدراسة األولية في قريته الصغيرة ثم التحق بمعهد دمياط الديني،ثم بمعهد 
ــة  ــى الشــهادة العالمي ــى حصــل عل ــاألزهر حت ــي دراســته ب القاهرة،واســتمر ف

م،وعـين عقـب تخرجـه مدرسـًا ١٩٢٥أول فرقـة نظاميـة سـنة  النظامية مـع
م اختيـــر ١٩٣١فــي معهــد القاهرة،وعنــدما أنشــئت الكليــات بــاألزهر ســنة 

م اختيـر لألسـتاذية بقسـم ١٩٣٥للتدريس في كلية اللغة العربية،وفي سنة 
                                                           

)١ . ٣٢/١٨٧انظر مجلة المجمع  )  
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  ض

الدراســات العليــا بالجامعة،وقضــي فيــه خمــس ســنوات أنشــأ فيهــا جــيًال مــن 
ـــة،وفي ـــع ســـنة  أســـاتذة العربي ـــر ١٩٤٠مطل ـــىم أعي الســـودان فوضـــع  إل

المناهج لمدرسة الحقوق بها وألف فيها كتبًا،وظل يدرس بهـا أربـع سـنوات 
م عـين ١٩٤٦مصر وعين وكيًال لكلية اللغة العربية،وفي سـنة  إلىثم عاد 

م انتقـل للتـدريس بكليـة أصـول ١٩٤٨مفتشًا بالمعاهد األزهريـة،وفي سـنة 
ـــدين،وفي ســـنة  ـــة  م عـــين١٩٥٢ال ـــة والعربي ـــوم الديني ـــيش العل مـــديرًا لتفت

م عين عميدًا لكلية اللغة العربيـة وظـل ١٩٥٤بالمعاهد األزهرية،وفي سنة 
ــى ســنة  ــادة حت ــي العم ــث رجــع ١٩٥٩ف ــىم حي ــة أصــول  إل ــدريس بكلي الت

م عــاد عميــدًا لكليــة اللغــة العربيــة حتــى بلــغ ســن ١٩٦٤الــدين،وفي ســنة 
  .م١٩٦٥التقاعد سنة 

أعضـــائه ســـنة  إلـــىالمجمـــع اللغـــوي القـــدير فضـــمه ورأى فيـــه     
م، ولتنــوع خبراتــه وتعــدد نشــاطه كانــت لــه مشــاركة فــي عــدة لجــان ١٩٦٤

  :وهي

     لجنــة المعجــم الكبيــر  -٣لجنــة األدب     -٢لجنــة األصــول     -١
لجنـــة إحيـــاء التـــراث القـــديم، وكـــان قولـــه الفصـــل فـــي مشـــكالت اللغـــة -٤

  .م١٩٧٣، وتوفي سنة )١(وغيرها

                                                           

بينه ، انظرمجلة المجمع هارون في تأ من كلمة األستاذ عبدالسالم )١(

٣٢/١٨٥.  
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٢٩٦ 

  ض

من مارس  ٢٦وقد أقيم حفل لتأبينه بالمجمع في صباح االثنين     
م،وألقــى فيهــا األســتاذ عبــد الســالم هــارون كلمــة المجمــع فــي ١٩٧٣ســنة 

تأبينــه،وقال بعــد أن تــرجم لــه ترجمــة وافيــة،وذكر شــمائله وأخالقــه متحــدثًا 
بين يدي زهاء ثمانين عنوانًا لكتب يربو عدد صفحاتها :"عن إنتاجه العلمي

على عشرات األلوف،أقولها غير مبالغ وال متزيد،وهذا خالف ما غاب عني 
وممـا يخـرج عـن نطـاق هـذا الحصـر مـا صـنعه مـن العنايـة بنشـر .. حصره

شرح ابن يعيش علـى المفصـل فـي عشـرة أجـزاء لـم يـرقم عليهـا اسـمه،ولم 
يدخلها في حساب مـا قـام علـى نشـره مـن أمهـات األصـول،لقد كـان الولـوع 

حياء التراث العربي يسري في عروقه كما تسري دماء الفداء في والشغف بإ
ويكفيه فخرًا فـي النحـو،ويكفي النحـو فخـرًا :"،ثم قال)١("شرايين أجناد الكفاح

به أنه عالج معظم كتبه المتداولة؛ لتيسير دراستها وتذليل القـراءة والبحـث 
ابـن يعـيش فيها بدءًا باآلجرومية وانتهـاء بشـرح األشـموني لأللفية،وشـرح 

لـم يكـن الفقيـد العزيـز نحويـًا فحسـب بـل كـان مشـاركًا فـي :"للمفصل،ثم قال
مختلف العلوم اإلسالمية والدينية منها وغير الدينية،ثم أخذ يعدد إسهاماته 
فــي التحقيــق والتــأليف فــي مجــال الفقــه اإلســالمي،وفي أصــول الفقــه،وفي 

ـــم الكالم،وفـــي ـــد وعل أدب البحـــث  الحـــديث ومصـــطلح الحـــديث،وفي التوحي

                                                           

)١ .١٨٦انظر المصدر السابق صـ )  
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  ض

ـــديم،وفي  ـــوم البالغـــة،وفي اللغـــة،وفي مراجـــع األدب الق ـــاظرة،وفي عل والمن
  . )١(دواوين الشعر،وفي التاريخ اإلسالمي،وفي الجغرافيا العربية

محمد إبـراهيم نجـا فـي تأبينـه فـذكر أنـه يرجـع /ثم تحدث الدكتور    
ــان  ــة بالكلية،وأنــه ك ــي إنشــاء قســم أصــول اللغ ــه الفضــل ف ــىإلي ب جانــ إل

أستاذيته في كليـة اللغـة العربيـة كـان رئيسـًا للجنـة الفتـوى باألزهر،ورئيسـًا 
  .)٢(للجنة السنة بالمجلس األعلى للشئون اإلسالمية

ويطـــول بـــي الحـــديث لـــو أردت أن أســـرد الكتـــب التـــي ألفهـــا أو     
حققهــا فــي تلــك المجــاالت التــي ذكرهــا األســتاذ عبــد الســالم هــارون لكنــي 

ـــا بعـــض جهـــ ـــاش أو إعـــداد ســـأذكر هن ـــي النق ـــالمجمع بالمشـــاركة ف وده ب
  .البحوث

لـه بحـث منشـور ) فـي أصـول اللغـة(ففي الجزء األول من كتاب     
ص (فــي أفعــل التفضــيل تــذكيرًا وتأنيثــًا،وٕافرادًا وتثنيــة وجمعــاً :"تحــت عنــوان

، وفيه أيضًا خالصة لما عرضه على لجنة األصول حـول )١٥٠ إلى ١٤٠
ص (ه حــرف علـة،وفيما آخـره ألــف ونـون مزيــدتانحكـم التصـغير فيمــا ثانيـ

١٦٢، ١٦١.(  

                                                           

)١ .١٨٧، ١٨٦انظر مجلة المجمع صـ )  

)٢ . ١٩١انظر المصدر السابق ص )  

 



 


	�� ا����  �� ����د ����ء ا���
� ا����

٢٩٨ 

  ض

أنــه : جــاء فيــه ) ٩٧(وفــي الجــزء الثــاني مــن هــذا الكتــاب ص     
وأنـه علـل وجـود الهمـزة ) كمينـاء(لفظـة  إلـىشارك في البحث حول النسب 

فيها بأن العرب حين وجدوها بدون همز الحظوا أنها على غير وزن عربي 
فأضافوا الهمزة لتكون على وزن كبرياء وسيمياء، وعلى هذا تكون الهمـزة 
ـــف التأنيـــث  ـــى وزن صـــيغة مـــن صـــيغ أل ـــا جـــاءت عل ـــا للتأنيث؛ألنه فيه

  .الممدودة

ضًا بحث حول وقـوع المصـدر حـاًال منقـول في هذا الجزء أيوله      
مــن  ٢٠٩وفــي ص ) ١٧٠ إلــى ١٦٧ص ( مــن تحقيقــه ألوضــح المســالك

هذا الجزء أنه شارك في موضوع لحوق عالمة التثنية والجمع بالفعل الـذي 
ــل  ــة لقبائ ــك لغ ــن هشــام يســجل أن ذل ــر أن اب ــه ذك ــه اســم ظــاهر، وأن فاعل

ن ذلـك علــى تقــدير خبــر أو بأعيانهـا مثــل طــيء وأزد شـنوءة،وأما القــول بــأ
اإلبدال فإن هذا ال يختص بلغة قوم بأعيانهم، ثم أضاف أنه جمع من هذه 
اللغـــة أكثـــر مـــن عشـــرين شــــاهدًا لشـــعراء جـــاهلين وأمـــويين وعباســــيين 
ومحـــدثين،فلم تكـــن هـــذه اللغـــة مهجـــورة فـــي االســـتعمال وال بعيـــدة مـــن 

  .الفصاحة

الشــواهد علــى لحــوق (فــي هــذا الجــزء أيضــًا مــذكرة بعنــوان لــه و     
عالمات التثنية والجمع بالفعل الذي فاعله أو نائب فاعله اسم ظاهر مثنى 

  ).٢١٣ إلى ٢١١ص ) (أو مجموع
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  ض

أن يجعــل جهــاد هــذا العــالم العالمــة فــي  الىوبعــد فنســأل اهللا تعــ    
  .ميزان حسناته وأن يجزيه عن العربية واإلسالم خير الجزاء
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  )م١٩٨٢_١٨٩٤(و���ده

هــو العــالم الرحالــة الموصــوف بالتواضــع وبســطة العلــم ورجاحــة     
ديسـمبر  ١٨ولد باإلسـكندرية ألبـوين كـريمين فـي  ، العقل وسماحة الخلق

ده،ثم التحـق بالمعهـد الـديني باإلسـكندرية فنـال و َجـوَ  القرآنم فحفظ ١٨٩٤
بالدراسـة العاليـة فنـال شـهادة  منه الشهادة االبتدائيـة ثـم الثانويـة ثـم لحـق

م،ويبــدو أنــه عمــل بالتــدريس فــي ١٩٢٢العالميــة النظاميــة األزهريــة ســنة 
م عندما اختار األزهر بعثة مـن ١٩٣٦أن أقيل عام  إلىاألزهر بعد تخرجه 

خيرة المتخرجين فيه ليدرسوا في باريس دراسة تمكنهم مـن الحصـول علـى 
محمد الفحـام، وقضـى فـي بـاريس /ورالدكتوراه في اآلداب فكان منهم الدكت

هو وأسرته عشر سـنوات صـبر فيهـا علـى مـا لقـي مـن شـدائد فـي ظلمـات 
الحــرب العالميــة الثانيــة حتــى حصــل علــى الليســانس مــن الســوربون،وعلى 
عدة دبلومات،ثم حصـل علـى الـدكتوراه فـي اآلداب بدرجـة الشـرف الممتـازة 

معجــم عربـــي ":م،وكـــان موضــوع رســالته١٩٤٦مــن جامعــة بــاريس ســنة 
مصـر فـنهض  إلـى،وعـاد "فرنسي الصطالحات النحـويين والصـرفيين العـرب

بتدريس األدب المقارن لطلبـة كليـة اللغـة العربيـة باألزهر،وبتـدريس النحـو 
بكليــة اآلداب بجامعــة اإلســكندرية،وظل يتــدرج فــي مناصــب التــدريس حتــى 

التقاعـد سـنة  إلـىأن أحيـل  إلـىصار عميدًا لكلية اللغة العربية،وظل كذلك 
أن اختارتــه الدولــة شــيخًا  إلــىم فتفــرغ للبحــث فــي مكتبتــه الخاصــة ١٩٥٩
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  ض

م،ثــم انتخبــه  مجمــع اللغــة العربيــة عضــوًا بــه ١٩٦٩للجــامع األزهــر ســنة 
  . م١٩٧٢من مارس سنة  ٢٧واحتفل باستقباله في 

ــام بــرحالت متعــددة  ــل  إلــىوقــد ق ــان ومث ــر مــن األقطــار فــزار لبن كثي
نيجيريــا موفــدًا مــن  إلــىم،ثــم رحــل ١٩٤٧األزهــر فــي مــؤتمر ثقــافي ســنة 

األزهر لدراسة أحوال المسلمين بها،واقتراح حلـول لمشـكالتهم وقضـى فيهـا 
خمسة أشـهر،واختار عـددًا مـن أبنائهـا ليتعلمـوا بـاألزهر،وتخير طائفـة مـن 

باكستان ثالث رحـالت وقضـى بهـا  إلىحل علماء األزهر ليدرسوا هناك،ثم ر 
ستة أشهر كاملـة اتصـل فيهـا بعلمائهـا وزار كثيـرًا مـن مدارسـها ومعاهـدها 

وأسـهم فـي إنشـاء مكتبـة إسـالمية كبيـرة  اموريتانيـ إلـىومكتباتها،ثم اتجـه 
ــىبها،وســافر  ــىاندونيســيا ثــالث مــرات ممــثًال لألزهر،وســافر  إل أســبانيا  إل

السـودان،والجزائر،وليبيا،وٕايران،وزار  إلـىة،كما سـافر لزيارة اآلثار اإلسـالمي
الســـعودية خمـــس مـــرات مـــرتين للعمـــرة وثالثـــًا للحج،وقـــد وصـــفه الـــدكتور 
إبراهيم مدكور رئيس المجمع في حفل تأبينه بأنه كـان نحويـًا أصيًال،قضـى 
معظـم حياتـه فــي تعلـم النحــو وتعليمـه،وأولع ببحثــه ودرسـه وأخــرج فيـه مــا 

  . )١(ت وبحوثأخرج من دراسا

ــدكتور       ــه مؤلفــات  أحمــدوذكــر ال ــه أن ل الحــوفي فــي حفــل تأبين
قيمة منهـا مذكراتـه فـي األدب المقـارن لطلبـة كليـة اللغـة العربية،ومذكراتـه 

                                                           

)١ .٤٧/٢١٠انظر مجلة المجمع  )  
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  ض

ـــًا عـــن  ـــه كتاب ـــة اإلســـكندرية،وأن ل ـــة كليـــة اآلداب بجامع ـــي النحـــو لطلب ف
رسـالة فـي :"سيبويه،وأنه تفوق في دراسة علم المنطق فألف رسالة سـماها

وكان حين تأليفها طالبًا بالسنة الثانية الثانوية،وأنه تفوق أيضًا "الموجهات
  .)١(في دراسة علم الجغرافيا،وأن له بحوثًا نشر بعضها في مجلة المجمع

ـــــه،     ـــــع ومجالســـــه ومؤتمرات ـــــي لجـــــان المجم ـــــه مشـــــاركات ف ول
يـد أنـه مـا يف) فـي أصـول اللغـة(ومجلته،وقد ورد بالجزء الثاني مـن كتـاب  

شارك فـي مناقشـة موضـوع جـواز صـوغ اسـم الفاعـل علـى وزن فاعـل مـن 
الثالثي الالزم مضموم العين أو مكسورها،وأنه ذكر فـي أثنـاء مناقشـة ذلـك 
أن ما دل على لون فالصفة منه على أفعل فتقول ثـوب أدكـن ال داكـن،وأن 

ل إباحة الصرفيين التحويل فـي الصـفة المشـبهة لمـا يعـرض ال تشـمل مـا د
  ).        ١٠ص (من األلفاظ على األلوان 

كما نشر له بحث في العدد الثـاني والثالثـين مـن مجلـة المجمـع     
البحـث  إلىوقد ذكر في بدايته ما دعاه ) الشيخ خالد األزهري(تحت عنوان 

عن تاريخ هذا العـالم الجليـل الـذي الزمـه لقـب الشـيخ ووصـف األزهـري،ثم 
عـًا يتحـدث كـل منهـا عـن هـذا العـالم مـع بيـان ذكر اثني عشر مرجعًا مطبو 

الجــــزء والصــــفحة فــــي كــــل مرجــــع،وبين مــــا اســــتفاده مــــن مطالعــــة هــــذه 
هــــ ونشـــأته ٨٢٨المراجع،وتحـــدث عـــن مولـــد الشـــيخ خالـــد األزهـــري ســـنة 

                                                           

)١ .٢١٣، ٢١٢انظر المصدر السابق ص  )  
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ــه ســنة  ــه ووفات ــه وأنهــا ســتة ٩٠٥وشــيوخه ومؤلفات هـــ،وذكر عــدد مؤلفات
  .      )١(عشر مؤلفًا يغلب عليها علم النحو

ونشــر لــه أيضــًا بحــث بالعــدد الســابع والثالثــين مــن تلــك المجلــة    
ذكـــر فـــي بدايتـــه أن أربعـــة مـــن النحـــويين ســـموا )ســـيبويه(تحـــت عنـــوان 

مــــن حيــــث أصــــلها وضــــبطها ) ســــيبويه(ثــــم عــــرض لكلمــــة )ســــيبويه(بـــــ
ومعناها،ورد على المستشرق كرنكو في هذا المجال،وتحـدث بعـد ذلـك عـن 

ـــاأل ـــم تحـــدث بالتفصـــيل عـــن شـــبه الكلمـــات فـــي اللغـــات ب فراد فـــي األمم،ث
ــــــــويين األربعــــــــة الــــــــذين تســــــــموا بهــــــــذا االســــــــم،وهم ســــــــيبويه : النح

األصفهاني،وســـيبويه المغربي،وســـيبويه المصري،وســـيبويه البصـــري،ودار 
ــه حــول ســيبويه البصــري صــاحب الكتاب،فتحــدث عــن مولــده  معظــم حديث

  .)٢(يومكانته وتالميذه،والمناظرة التي كانت بينه وبين الكسائ

ويبدو أن إسـهامه فـي مناقشـات المجمـع كـان قليًال؛ألنـه يوصـف    
بأنه كان يجلس في لجنة من لجان المجمع أو في مجلس المجمع كل يوم 
اثنين أو في مؤتمر المجمع كل عام مصـغيًا لمـا يـدور،يقظًا لمـا يقال،لكنـه 

                                                           

)١ .٢٤: ٣٢/١٨انظر المصدر السابق  )  

)٢ .٣٩: ٢٥/ ٣٧انظر مجلة المجمع  )  
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  ض

كان يؤثر الصمت على الكالم،فإذا تكلم نطـق وئيـدًا كمـا يمشـي وئيـدًا،وكما 
  .)١(الحوفي أحمديشير بإصبعه برفق وعلى مهل،كما وصفه الدكتور 

  .          أن يجزيه عن جهوده في خدمة العلم خير الجزاء الىنسأل اهللا تع

                                                           

)١ .٢١٣/ ٤٧انظر المصدر السابق  )  
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  )م١٩٨٤_١٩١٢(و���ده

هو العالم المتمكن،والنحوي المحقق،واللغـوي المـدقق،ذو الثقافـة     
الواسعة،التي ظهرت في مؤلفاته ونشاطه العلمي،ولـد بمدينـة القـاهرة بحـي 

م،ووجهـه ١٩١٢مـن ديسـمبر  ٢٣ألحمر في بيت علـم وفضـل فـي الدرب ا
األزهر فبدأ رحلته بمدارس التعليم األولي،والتحق بمدرسة طرباي  إلىوالده 

الكـــريم،ثم التحـــق  القـــرآنالشـــريف بـــدرب القزازين،وفـــي خـــالل ذلـــك حفـــظ 
م فـي سـن الثانيـة العشـرة ليتلقـى علـوم ١٩٢٤باألزهر بالقسم األولـي عـام 

غة،وبعده التحـق بالقسـم الثـانوي فنـال الشـهادة الثانويـة األزهريـة الدين والل
بعد خمـس سـنوات،وهي عـدد سـنوات ذلـك القسـم،ثم التحـق بالقسـم العـالي 

م فنــال الشــهادة العاليــة بتفــوق مــن كليــة اللغــة العربيــة ســنة ١٩٣٣ســنة 
م ولم يقف طموحـه عنـد ذلك،فقـد كـان متوثـب الـذهن صـادق العـزم ١٩٣٧

فنالهـا بـأعلى مراتبهـا ) الـدكتوراه(صول على شهادة العالميـةفعمل على الح
م،وحينئذ تلقفته كلية اللغة العربيـة ليعمـل ١٩٤٤وهي مرتبة االمتياز سنة 

بالتدريس بها،ومضى قدمًا في مراحل التدريس حتى أصبح أستاذا مساعدًا 
م،ثم وكلت إليـه رياسـة ١٩٦٨درجة أستاذ سنة  إلىم،ثم رقي ١٩٦٤سنة 

  .م١٩٧٠غويات في الكلية سنة قسم الل

وجــدير بالــذكر أن الشــيخ واكــب افتتــاح كليــة اللغــة العربيــة حــين    
م فــي ١٩٣٣،حيــث افتتحــت هــذه الكليــة رســميًا عــام اليالتحــق بالقســم الع
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  ض

شهر مارس من ذلك العام،وأن الشـيخ عنـدما حصـل علـى الشـهادة العاليـة 
ه درس فـي هـذه المرحلـة كان من أوائل الدفع التي خرجتهـا هـذه الكلية،وأنـ

ـــًا متنوعـــة أثـــرت فـــي ثقافتـــه وعقلـــه،وهي علـــوم النحو،والصـــرف  ، علوم
والمنطق،والبالغــــــة، والتفسير،والحديث،واألصول،واإلنشاء،والوضــــــع،وفقه 
اللغـــة،واألدب العربـــي وتاريخـــه،وتاريخ العـــرب قبـــل اإلســـالم،وتاريخ األمـــم 

ة مــن أســاتذة األزهــر اإلســالمية،وتلقى علــوم اللغــة علــى أيــدي نخبــة ممتــاز 
ومدرســـة دار العلـــوم ممـــن درســـوا بالكلية،وبعـــد أن حصـــل علـــى الشـــهادة 
العالية لم يقنـع بـذلك إنمـا ظـل طالبـًا للعلـم قائمـًا فـي محرابـه حريصـًا علـى 
تحصيله فالتحق بقسـم تخصـص المـادة وكانـت مدتـه خمـس سـنوات يـدخل 

ـــى درجـــ ـــديًا ويتقـــدم برســـالة للحصـــول عل ـــة بعـــدها امتحـــان تمهي ة العالمي
: م كمــا تقــدم،وكان موضــوع رســالته١٩٤٤فحصــل عليهــا عــام ) الــدكتوراه(

أصول النحو السماعية،وقد حصـل بهـا علـى العالميـة بتقـدير ممتـاز،وعين 
م اعتمـد مجلـس ١٩٥١بعد ذلـك مدرسـًا فـي كليـة اللغـة العربيـة،وفي سـنة 

ين األزهــر األعلــى تكــوين هيئــات التــدريس فــي كليــات األزهــر فكــان مــن بــ
م ١٩٥٤وهــو اختصــار لكلمــة أســتاذ،وفي ســنة )أ(قائمــة المدرســين حــرف 

م حيـث ١٩٥٨جامعة الرياض بالسـعودية وظـل هنـاك حتـى سـنة  إلىبعث 
م انتـدب للعمـل ١٩٦٢كلية اللغة العربية للتـدريس بهـا،وفي سـنة  إلىعاد 

م،وفـي هـذه السـنة ١٩٦٥بكلية البنات بجامعة األزهر وظل بها حتى سـنة 
م،وفــي ســنة ١٩٦٨ســنة  إلــىجامعــة بغــداد بــالعراق ومكــث بهــا  إلــىبعــث 

م عين رئيسًا ١٩٧٠م عين وكيًال لكلية البنات اإلسالمية،وفي سنة ١٩٦٩
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جامعــة  إلــىم أعيــر ١٩٧١لقســم اللغويــات بكليــة اللغــة العربيــة،وفي ســنة 
كلية اللغة العربية سنة  إلىم،وعاد ١٩٧٤سنة  إلىبنغازي بليبيا وظل بها 

جامعــة أم درمــان  إلــىأواخــر هــذه الســنة ذهــب أســتاذًا زائــرًا  م وفــي١٩٧٥
القـاهرة انتــدب خبيـرًا بلجنـة األصــول  إلـىاإلسـالمية بالسـودان،وعندما عــاد 

م ذهـب ١٩٧٦بمجمع اللغة العربية،ومكث فـي ذلـك عامـًا كـامًال،وفي سـنة 
بـن أستاذًا للنحو بالدراسات العليا بكلية اللغة العربية بجامعة اإلمـام محمـد 

 إلــىم حيــث عــاد ١٩٧٨ســنة  إلــىســعود اإلســالمية بالرياض،وظــل بهــا 
م اختــاره مجمــع اللغــة العربيــة ١٩٧٩القــاهرة،وفي الثــامن مــن ينــاير ســنة 

نشــاطه بــه فــي مجلســه ومــؤتمره ولجانــه،وكان  الىعضــوًا عــامًال حيــث تــو 
كـان فـي خـالل عملـه بـالمجمع و ) األصول(و)المعجم الكبير(عضوًا بلجنتي 

م عـن ١٩٨٤تاذًا غير متفرغ بالكلية،وظل كـذلك حتـى تـوفي سـنة يعمل أس
  .عمر يناهز اثنين وسبعين عاماً 

ــد تنــوع نشــاطه العلمــي     ــىوق جانــب التــدريس واإلشــراف علــى  إل
ــة  ــاالت لغوي ــة ومق ــة وصــرفية وأدبي ــين بحــوث نحوي ــا ب ــة م الرســائل العلمي

للغـة اللغـة وأدبية،ومحاضرات عامة،وأحاديث إذاعية،وله في مجـال خدمـة ا
العربية ونحوها وصرفها ما يربـوا علـى عشـرين عمـًال علميـًا مـا بـين بحـث 

،والجــزء )ديــوان بشــار بــن بــرد(ومقال،كمــا حقــق الجــزء األول والثــاني مــن 
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،وأذكـر )١( )نهايـة األرب( والجـزء العشـرين مـن) لسـان العـرب(السادس من 
  :فيما يلي بعض ما أسهم به في أنشطة المجمع

مـا هـو المطلـوب، : (األلفاظ واألساليب مذكرة لـه بعنـوانفي كتاب  _
ج (وقد ذكر في هذا التعبير توجهين أخـذ المجمـع بأحـدهما) ما هي حاجتك

  ).١٨١ص  ٢

لــــه بحــــث ) فـــي أصــــول اللغـــة(وفـــي الجــــزء الثالـــث مــــن كتــــاب  _
أنــا :( ، ولــه فيــه بحــث آخــر بعنــوان ٣٥: ٣٢ص ) اســم المصــدر:(بعنــوان

ـــه ) كباحـــث أقـــرر ـــىإذهـــب في ـــى أحـــد وجهـــين  ل إجـــازة هـــذا األســـلوب عل
أن تكـون حـرف جـر :أن تكون الكاف للتشبيه وهو األرجـح، والثـاني:أولهما

تيســير كتابــة :،ولــه فيــه بحــث ثالــث بعنــوان١٩١: ١٨٨زائــدًا للتوكيــد ص 
  .٣٠٨،٣٠٩األلف اللينة ص 

:( له بحـث عنوانـه) في أصول اللغة( وفي الجزء الرابع من كتاب  _
) أشـترى مـن محمـد بـائع الفاكهـة:افة اللفظية في مثل قولهمبحث في اإلض
وأيد ذلك بشواهد )محمد (على النعت لـ) بائع( جواز جر  إلىوقد ذهب فيه 

: ٥٦الكــريم وبكــالم ســيبويه والزجــاج وأبــي حيــان وغيــرهم ص  القــرآنمــن 
إن وأخواتهــا النونيــات إذا اتصــل بهــا :( ،ولــه فيــه بحــث آخــر عنوانــه٥٨

إننـا وأننـا :جـواز اجتمـاع النونـات الـثالث نحـو إلـىوذهب فيـه ) نا(الضمير 
                                                           

)١ .٢٨٨: ٢٨٤/ ٥٥تفصيل القول في ذلك في مجلة المجمع  :انظر )  
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إّنـا وأّنـا وكأّنـا،وذكر لـذلك شـواهد :وكأننا،وجواز االقتصار على  نونين نحـو
  .١٠٠: ٩٦الكريم والشعر الفصيح ص  القرآنكثيرة من 

وفي الجزء الخامس واألربعين من مجلة المجمع له بحـث منشـور  _
  .١١٧: ١١١ص ) هلبييزيد بن محمد الم:( بعنوان

أن يجزي شيخنا عـن جهـوده فـي خدمـة  الىوفي الختام نسأل اهللا تع
  .العلم خير الجزاء
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  )م١٩٩١_١٩١٦(و���ده

هو العالم الجليل الداعية المؤرخ الـذي كـرس حياتـه للـدفاع عـن     
العقيدة ونشر الوعي اإلسالمي المستنير سواء بما ألـف مـن كتـب أو ألقـى 
ـــي  ـــان يلقيهـــا ف ـــي ك ـــدروس الت ـــات ال مـــن محاضـــرات أو مـــن خـــالل حالق

  .المساجد

فـي ) الشـرقية(بمحافظة ) أبو حماد(بمركز )النجار(ولد في قرية     
م في أسرة علمية عريقة حيث كان والده حاصًال ١٩١٦يونيه سنة  من٢٥

على الشهادة العالمية ومدرسًا بمعهد طنطا األزهري ثم بمعهد الزقـازيق ثـم 
أستاذًا للتفسير بكلية أصـول الـدين ثـم عضـوًا فـي هيئـة كبـار العلماء،وبـدأ 

م وهـو فـي سـن الخامسـة،وأتم حفظـه سـنة ١٩٢١الكريم سنة  القرآنحفظ 
م وهــو فــي ســن العاشــرة،ثم التحــق بمعهــد الزقــازيق الــديني وقضــى ١٩٢٦

م ثـم  ١٩٣٠فيه تسع سنوات حصـل خاللهـا علـى الشـهادة االبتدائيـة سـنة 
م ثم التحق بكلية أصول الـدين،ونال منهـا الشـهادة العاليـة ١٩٣٥الثانوية 

م،ثم التحـق بقسـم تخصـص المـادة ١٩٣٩وكان ضمن العشرة األوائل سنة 
يخ اإلســالمي والحضــارة اإلســالمية ونجــح فــي امتحانــه التمهيــدي فــي التــار 

) المــوالي فــي العصــر األمــوي:(وكلــف بــأداء رســالة الــدكتوراه،وكان عنوانهــا
وفـي خـالل ذلـك عمـل خطيبـًا )جيد(م بدرجة ١٩٤٦وحصل عليها في سنة 

باألوقــاف فــي مســجد الغــوري بالغورية،وبعــد حصــوله علــى الــدكتوراه عــين 
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م ثــم انتقــل ١٩٤٨اإلســكندرية الــديني وبقــي بــه حتــى ســنة مدرســًا بمعهــد 
م،ثـم عـين ١٩٥٨مدرسًا بمعهد القاهرة فقضى به عشر سنوات حتـى سـنة 

م وانتـدب بعـد ذلـك فـي ١٩٥٨مدرسًا في كلية اللغة العربيـة بالقـاهرة سـنة 
كلية أصول الدين لمدة عـام، وفـي كليـة الشـريعة لمـدة عـام آخر،وظـل فـي 

 إلـىأسـتاذ ثـم  إلىدرجة أستاذ مساعد ثم  إلىحتى رقي  كلية اللغة العربية
م عين وكيًال ١٩٧٩م،وفي سنة ١٩٧١رئيس قسم التاريخ والحضارة سنة 

م عين رئيسًا لجامعة األزهر،وظل رئيسًا لهـا لمـدة ١٩٨٠لألزهر،وفي سنة 
م عــــين أســــتاذًا متفرغــــًا بقســــم التــــاريخ ١٩٨٣ثــــالث ســــنوات،وفي ســــنة 

م اختـــاره مجمـــع اللغـــة ١٩٨٤العربيـــة،وفي ســـنة والحضـــارة بكليـــة اللغـــة 
 القـــرآنالعربيـــة عضـــوًا بـــه وشـــارك فـــي بعـــض لجانـــه ومنهـــا لجنـــة ألفـــاظ 

ــالمجمع حتــى وفاتــه،وذلك فــي  الكريم،ولجنــة التاريخ،واســتمرت عضــويته ب
ـــة ١٩٩١شـــهر أغســـطس ســـنة ـــث كـــان يعـــالج فـــي مستشـــفى بمدين م حي

  .واشنطن

ـــــدريس ـــــدب للت ـــــد انت ـــــة فق ـــــه العلمي بالســـــعودية ســـــنة  أمـــــا رحالت
 إلـىم،ثم أعيـر ١٩٦٦ إلىم ١٩٦٤جامعة بغداد سنة  إلىم،وأعير ١٩٤٩

م،وكان يدرس التفسـير ١٩٧٩م حتى عام ١٩٧٥السعودية مرة أخرى عام 
جانـــب عضـــويته  ٕالىوالحـــديث والتـــاريخ اإلســـالمي والحضـــارة اإلســـالمية،و 

ورئيسـًا بمجمع اللغة العربيـة كـان أيضـًا عضـوًا بمجمـع البحـوث اإلسالمية،
للمركـــز الـــدولي للســـيرة والســـنة النبويـــة التـــابع للمجلـــس األعلـــى للشـــئون 
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ــاء  ــامج لق ــي برن ــة وف ــث اإلذاعي ــي األحادي ــر ف اإلسالمية،وأســهم بقســط واف
وزار كثيـــرًا مـــن  البلـــدان للمشـــاركة فـــي  ، اإليمـــان بـــالتلفزيون المصـــري

 ، وباكســـــتان ، ومنهـــــا الهنـــــد ، مـــــؤتمرات إســـــالمية بأبحاثـــــه ودراســـــاته
كمـــا  ، وألمانيـــا ، وأمريكـــا ، والســـنغال ، وقبـــرص ، وغينيـــا ، وســـيريالنكا

شارك في مؤتمرات مجمع اللغة العربية ومجمع البحوث اإلسالمية باعتباره 
عضـــــوًا فيهما،ومؤلفاتـــــه التاريخيـــــة كثيـــــرة تبلـــــغ عشـــــرين مؤلفـــــًا منهـــــا 

العالميـة الـذي نـال بـه الجـائزة )القول المبين في سيرة سيد المرسـلين(كتابه
ولـــه أيضـــًا  ،)ضـــياء الحـــق(األولـــى للســـيرة النبويـــة مـــن رئـــيس باكســـتان 

  .)١(مؤلفات دينية ومقاالت تاريخية نشر بعضها في مجلة المجمع

مـــن قضـــايا الســـيرة النبويـــة :ومـــن هـــذه المقـــاالت مقـــال بعنـــوان    
األول بعنـوان :وقـد تحـدث فيـه عـن ثمانيـة أمـور) تصحيح لمفاهيم خاطئة(
ـــــا بشـــــر مـــــثلكم قـــــل إنمـــــا( ـــــوان)أن ـــــاني بعن ـــــر (،والث ـــــل والطي قصـــــة الفي

روايـــات عـــن :(،والرابـــع بعنـــوان)الحجـــر األســـود:(،والثالـــث بعنـــوان)األبابيـــل
،والثالـــــث )حادثـــــة شـــــق الصـــــدر:(،والخـــــامس بعنـــــوان)إرهاصـــــات النبـــــوة

والثامن )دور المالئكة في يوم بدر:(،والسابع بعنوان)قصة الغرانيق:(بعنوان

                                                           

)١ وما بعدها،  ٢/١٢٩كلية اللغة العربية علماؤها الخالدون : انظر )

.٢٨٠: ٢٦٧/ ٧٠، و١١٨: ٩٦/ ٦٤ومجلة المجمع   
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ـــوان ـــيأزواج ال:(بعن ـــن مجلـــة )نب ـــع والســـتين م وهـــو منشـــور بـــالجزء الراب
  .)١(المجمع

ــوان      ــال بعن ــاألســلوب :(ومنهــا مق ــاءالقرآن ) ي فــي قصــص األنبي
يـة،وعن عصـمة األنبيـاء كمـا يصـورها القرآنتحدث فيه عن أسلوب القصـة 

الكريم،ثم عرض في آخره آليات تبدو في ظاهرها وكأنها تتجافي مع  القرآن
لألنبياء مبينًا وجه الحق فـي تأويلهـا،وهو منشـور بـالجزء العصمة الواجبة 

  .  )٢(السبعين من مجلة المجمع

  :ا��-
در

  .الجزء الثاني_كلية اللغة العربية علماؤها الخالدون  -١

  .مجلة المجمع الجزء الرابع والستون_٢

  .مجلة المجمع الجزء السبعون_ ٣

  .مجلة المجمع الجزء الخامس والخمسون_٤

                                                           

)١ .١١٨:  ٩٦صـ  )  

)٢ .٢٨٠: ٢٦٧صـ )  
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هــو الشـــيخ الجليـــل والعــالم القـــدوة المـــتمكن مــن علـــم العربيـــة      
،حظي بعضـــوية مجمــع اللغــة العربيـــة أحمــدمحمـــد نائــل /األســتاذ الــدكتور

بالقـــاهرة فـــي أخريـــات حياته،ونشـــرت مجلـــة المجمـــع فـــي عـــددها التاســـع 
م كلمـــــة للشـــــيخ ١٩٨٦والخمســـــين الـــــذي صـــــدر فـــــي نـــــوفمبر ســـــنة 

محمد الطيب النجار قالها فـي حفـل اسـتقبال المجمـع له،وقـد جـاء /الدكتور
وهـو الـذي نسـعد _أحمـدمحمـد نائـل /وعالمنا الجليـل األسـتاذ الـدكتور:(فيها

رجـــل تخـــرج فـــي األزهـــر الشـــريف وتخصـــص فـــي علـــوم _اليـــوم باســـتقباله
البالغة،وتخرج على يديه المئات مـن علمـاء األزهـر وأشـرف علـى عشـرات 
ـــدكتوراه فـــي علـــوم البالغـــة والنقـــد  الرســـائل العلميـــة فـــي الماجســـتير وال

ــذين تجــاوبوا  ــاؤه ال ــوم البالغــة يعرفهــا أبن معــه األدبي،ولــه مدرســة فــي عل
ثم ذكر نبـذة مـن حياتـه وآراءه العلمية،فـذكر أنـه ولـد بقريـة )واقتنعوا بآرائه

م،وفي الترجمة له من بعـض ١٩٠٩التابعة لمحافظة أسيوط سنة )دشلوط(
تالميذه أن والدته كانت في الثاني من ينـاير مـن تلـك السـنة،وكانت والدتـه 

الكـريم  القـرآن في بيت عريق متدين يقدر العلـم وأهله،وتعهـده والـده بحفـظ
في مكتب القريـة ثـم التحـق بـاألزهر فـي معهـد أسـيوط الـديني حيـث حصـل 

ــة ســنة  ــة األزهري ــى الشــهادة الثانوي ــه األول علــى ١٩٣١عل ــان ترتيب م وك
جميع المعاهد الدينية،ثم التحق بكلية اللغـة العربيـة وحصـل علـى الشـهادة 

ــاني،ثم حصــل علــ١٩٣٥العاليــة منهــا ســنة  ى الشــهادة م،وكــان ترتيبــه الث
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ـــدكتوراه_العالميـــة مـــن درجـــة أســـتاذ فـــي البالغـــة واألدب بدرجـــة _وهـــى ال
م وكانت رسـالته ١٩٤٣االمتياز وهي مرتبة الشرف األولى،وكان ذلك سنة 

ــــي عهــــدها الفطــــري وعهــــدها  ــــين البالغــــة ف ــــة ب ــــدكتوراه دراســــة مقارن لل
ثـــم عـــين مدرســـًا بكليـــة اللغـــة ) البالغـــة بـــين عهـــدين:(الفلســـفي،وعنوانها

العربية في السنة نفسها،وظل يتـدرج حتـى عـين رئيسـًا لقسـم األدب والنقـد 
م انتخــب باإلجمــاع رئيســًا لنــادي هيئــة ١٩٦٧ثــم عميــدًا للكليــة،وفي ســنة 

ــون واآلداب لمــدة  ــى للفن ــة،وعين عضــوًا بــالمجلس األعل ــدريس بالجامع الت
م ١٩٧١م،وفــي ســنة ١٩٧٠ســنة  إلــىم ١٩٦٦خمــس ســنوات مــن ســنة 

ــىأعيــر  ــة،وفي ســنة الج إل ــه الجامعــة اإلســالمية ١٩٧٥امعــة الليبي م ندبت
بالمدينــة المنــورة إلنشــاء كليــة اللغــة العربيــة بهــا وعينتــه عميــدًا لهــا لمــدة 

كليــة اللغــة العربيــة بالقــاهرة أســتاذًا متفرغــًا  إلــىثالثــة أعوام،وعــاد بعــدها 
بقســـم الدراســـات العليـــا لـــألدب والنقـــد، واختيـــر عضـــوًا بـــالمجلس األعلـــى 

لشـــئون اإلســـالمية بـــوزارة األوقاف،وقـــد مثـــل األزهـــر فـــي عـــدة مـــؤتمرات ل
بعــد  الىرحمــة اهللا تعــ إلــىم انتقــل ٢٠١٠مــن ينــاير ســنة  ٢٠دوليــة،وفي 

حيــــــاة حافلــــــة بــــــالعلم والفكــــــر وخدمــــــة العربيــــــة،ومن أشــــــهر مؤلفاتــــــه 
اتجاهــات وآراء فــي النقــد الحديث،ونظريــة العالقــات أو الــنظم بــين :العلميــة

  .الجرجاني والنقد الغربي الحديث عبد القاهر

ومؤلفــات مجمــع اللغــة العربيــة تنطــق بمــا أســهم بــه مــن جهــود     
  :علمية في أنشطته
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٣١٦ 

  ض

نشـرت لـه مـذكرة ) فـي أصـول اللغـة(ففي الجزء الرابع من كتـاب     
وذلـك فـي ) قاضـي ومنحنـي:جواز إثبات الياء فـي المنقـوص نحـو :(بعنوان

فعيـل بفـتح الفـاء وضـمها  إلـىلنسـب ا:(،ومذكرة أخرى بعنـوان٢٧٣صفحة 
ــة بفــتح الفــاء ، ومــذكرة ٣١٩، ٣١٨وذلــك فــي ص ) مــذكرة ومؤنثــة وفعول

  .٣٢٠ص ) جمع المذكر السالم إذا سمي به إلىالنسب :(ثالثة بعنوان

وفــي مجلــة المجمــع نشــر لــه بحــث فــي الجــزء الرابــع والســتين منهــا 
أن بعــض النحــاة  ذكـر فــي بدايتـه)لــيس فـي اللغــة واو لالســتئناف:( بعنـوان

المتأخرين وفي مقدمتهم ابن هشام ذكروا أن الواو تأتي لالستئناف،وذكروا 
الكـريم والشــعر،ثم ذكــر أنـه راجــع مؤلفــات  القــرآنبعـض الشــواهد لـذلك مــن 

المتقدمين كسيبويه وابن جنـي وابـن يعـيش فلـم يجـد فيهـا شـيئًا اسـمه واو 
أو المعية فمهمتها عنـدهم االستئناف،وٕانما تأتي عندهم للعطف أو الحالية 

الربط والوصـل ولـيس الفصـل والقطـع ثـم نـاقش ابـن هشـام فيمـا أورده فـي 
تلك المسألة،وختم بحثه بأنه يمكن رد جميع الشواهد التي استدل بها على 

  .      )١(المعنى األصلي للواو  وهو العطف إلىمجيء الواو لالستئناف 

ــي الجــزء الســادس والســتين مــن هــذه ال    ــه بحــث وف ــة نشــر ل مجل
وقــرر فــي ) أصــوله إلــىمعجــم يــرده  إلــىالعــامي الفصــيح وحاجتــه :(بعنــوان

بدايتــه أن علمــاء المجمــع عنــدما يهتمــون بالعاميــة الفصــيحة ال يزاحمــون 

                                                           

)١ .٢١٥: ٢٠٨/ ٦٤انظر مجلة المجمع  )  

 



 

٣١٧ 
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  ض

بهـــا الفصـــحى،وأن مـــن يظـــن ذلـــك فظنـــه بعيـــد عـــن الحقيقـــة والواقـــع؛ألن 
هتمـامهم الفصحى مصونة محفوظة،والتاريخ خير شاهد لهـذا الحفـظ،وألن ا

موطنــه،ثم ذكــر أن الهــدف مــن اهتمــامهم  إلــىذلــك مــن قبيــل رد المغتــرب 
ــه،وبعث  ــه العامــة خطــأ كل ــأن مــا ينطق ــوهم ب ــع ال بالعــامي الفصــيح هــو رف
الشعور في نفوس العامة بأنهم لم يبعدوا كثيرًا عن اللغـة التـي كـان عليهـا 

ــع  ــدهم نزعــة الطمــوح والتطل ــد هــذا الشــعور عن ــد يول ــىآباؤهم،وق ــويم  إل تق
ألسنتهم ثـم ذكـر أنـه يقتـرح جمـع الكلمـات التـي حرفـت مـن جميـع األقطـار 
وتحقيــق أصــولها وتنســيقها فــي معجــم كبير،ونشــره فــي المــدارس والمعاهــد 

توحيد لغة التفاهم  إلىوالجامعات وٕاقامة الندوات حوله،وذكر أن ذلك يؤدي 
  .)١(بين الشعوب العربية كافة

وفــــي الجــــزء الســــبعين مــــن المجلــــة المــــذكورة نشــــر لــــه بحــــث    
ــوان ــان )التعاقــب:(بعن ــًا ك ــر حــرف بحــرف أي ــه تغيي ــب بأن ــه عــرف التعاق وفي

ويســتوي أن يتقــارب الحرفــان :(الحرفــان وأيــًا كــان موقعهمــا مــن الكلمــة،قال
المتعاقبان في المخرج وأن يتباعدا،وأن يكونـا فـي أول الكلمـة أو آخرهـا أو 

و بهذا القدر من السعة يعد من أعظم روافد اللغة وأغزرها مادة وسطها،وه
امتقع :إذ ال يعوقه شرط وال يعاني من قيد،ثم ذكر أمثلة له مثل قول العرب

                                                           

)١ .٢٠١: ١٩٧/ ٦٦انظر مجلة المجمع  )  
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٣١٨ 

  ض

لونـــــه وانتقع،ومـــــد الصـــــوت ومطـــــه،وذكر بعـــــض مـــــن ألـــــف فيـــــه مـــــن 
  .)١(المتقدمين،وفرق بينه وبين اإلبدال

مــانين مــن مجلــة المجمــع وفــي الجــزء الثــاني مــن العــدد الخــامس والث    
وذكـر فـي بدايتـه أن اإلبـدال رافـد مـن روافـد اللغـة ) اإلبـدال:(نشر له بحث بعنـوان

العربية في قضية التنمية اللغويـة،ثم فـرق بينـه وبـين التعاقـب بـأن اإلبـدال إقامـة 
انفلـق فـالالم والـراء فيـه :بعض الحروف مقام بعض مثـل مدحـه ومدهـه،وأما نحـو

فلقه وفرقه،فاإلبدال يكون فيما يتشـابه فيـه الحرفـان جرسـًا :ربيتعاقبان فتقول الع
ـــابين  ـــدال حظـــي بكت ـــه الحرفـــان،ثم ذكـــر أن اإلب وصـــوتًا،والتعاقب فيمـــا تباعـــد في
مســتقلين همــا كتــاب ابــن الســكيت،وكتاب أبــي الطيــب اللغــوي،وحظي بفصــل فــي 
ــة لإلبــدال  ــارس،ثم ذكــر أمثل ــن ف ــي الصــاحبي الب ــن جني،وآخــر ف الخصــائص الب

  . )٢(للغوي وبين أهميته في تنمية اللغة العربية قديمًا وحديثاً ا

وبعد فهذه إشـارة لـبعض جهـوده فـي أنشـطة المجمـع خدمـة للغـة    
  . الضاد،فجزاه اهللا عنها خير الجزاء

  :المصادر

  .راجع مجلة المجمع الجزء التاسع والخمسون

  . وكلية اللغة العربية علماؤها الخالدون، الجزء الثاني

                                                           

)١ .٢٦٣: ٢٥٥/ ٧٠انظر مجلة المجمع  )  

)٢ .٢٢٩: ٢٢٧/ ٨٥جمع العدد الثاني من انظر مجلة الم )  
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  )م١٩٩٥_١٩١١(و���ده

هــــو العــــالم الجليل،والشــــيخ المحقق،والنحــــوي المدقق،األســــتاذ     
إبراهيم عبد الرازق البسيوني،وصفه األستاذ إبـراهيم التـرزي عضـو /الدكتور

م األربعـاء مجمع اللغة العربية في حفل أقيم الستقباله مع ثالثة آخـرين يـو 
م بأنه سـادن جليـل مـن سـدنة النحـو والصـرف ١٩٩٢من ديسمبر سنة  ٩

باألزهر ومن أوتادهما الرواسي،وأنه نهض برسالة إحياء الدراسات النحوية 
في األزهر مع صفوة من علمائه لم يكونوا مجرد  سدنة لما كتبه السابقون 

نهـج علمـي قـويم  شريعتها في إلىفي النحو،إنما أعادوا الدراسات النحوية 
التجديـد القـائم علـى األصـول الثابتـة للغتنـا والموافـق لضـوابطها  إلـىيـدعو 

  .)١(العامة في نحوها وصرفها

ثم ذكر ترجمة موجزة له،وأنه ولـد فـي الثـامن مـن ديسـمبر سـنة     
م بمدينــة المحموديــة فــي محافظــة البحيــرة حيــث تلقــى فيهــا تعليمــه ١٩١١

ثـــم التحـــق بـــاألزهر الشـــريف فتلقـــى تعليمـــه  الكـــريم القـــرآناألولـــى،وحفظ 
ــى الشــهادة  ــه عل ــانوي بمعهــد اإلســكندرية الديني،وحصــل من ــدائي والث االبت

القـاهرة ليلتحـق بكليـة اللغـة  إلـىم ثـم انتقـل ١٩٣٥الثانوية األزهريـة سـنة 
العربيــة،وتخرج فيهــا بعــد أربــع سنوات،واصــل بعــدها تعليمــه فــي الدراســات 

ادة بشعبة النحو والصرف فحصـل علـى شـهادة العليا في قسم تخصص الم
                                                           

)١ .وما بعدها ٢٣١/ ٧٧انظر مجلة المجمع  )  
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  ض

العالميـــة بدرجـــة أســـتاذ وهـــي تعـــادل درجـــة الدكتوراه،وبعـــد ســـبع ســـنوات 
كليـة اللغـة العربيـة  إلـىأمضاها مدرسًا في معهد شـبين الكـوم الـديني عـاد 

وعين مدرسًا بهـا،وترقى فـي سـلم التـدريس حتـى حصـل علـى درجـة أسـتاذ 
ة اإلسـالمية بليبيـا فأمضـى بهـا الجامعـ ىإلـاللغويات،وفي السـتينيات أعيـر 

القـاهرة أسـتاذًا بكليـة اللغـة العربيـة ثـم اختيـر  إلـىسنوات،وعاد بعدها  ست
المعاش ليصبح أستاذًا  إلىم،وبعد ثالثة أعوام أحيل ١٩٧٣وكيًال لها سنة 

متفرغًا بالكلية ورئيسًا لقسم اللغويات كما كان رئيسًا لقسـم التصـحيح لـدار 
  .م٣١/٥/١٩٩٥جوار ربه في  إلىأخبار اليوم،وانتقل 

وأكثر بحوث الشيخ ومؤلفاتـه غيـر مطبوعـة،ومن أشـهر مـا طبـع    
ــه :منهــا ــة مــع القيــاس والســماع (كتاب ــه )رحل ــيم دعــا في ــاب ق ــىوهــو كت  إل

التجديـــد فـــي الدراســـات النحويـــة والصـــرفية،وذلك بـــالنظر فيمـــا استخلصـــه 
النحــــاة الســــابقون مــــن قواعــــد لنهتــــدي بــــه باحتــــذاء الصواب،وتصــــحيح 
الخطأ،والمحافظة على ما ورثوه لنا بنشره وٕاذاعته وتغذيته بعناصـر جديـدة  

 إلـىللحياة والنماء بالزيـادة عليـه ونفـي مـا فيـه مـن ضـعف،كما دعـي فيـه 
يد متن اللغة وٕاثرائها بألفاظ مستحدثة تعبر عـن حضـارة العصـر بآدابـه تجد

وعلومه وفنونه ومخترعاته التي تجـد يومـًا بعـد يـوم مـا دامـت هـذه األلفـاظ 
المســتحدثة ال تخــرج عــن ســنن العربيــة وضــوابطها العامــة،وفي كتابــه هــذا 

 



 

٣٢١ 
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 تنويه بقرارات المجمع في تيسير بعض قواعد النحو وغير ذلـك مـن شـئون
  . )١(اللغة،وتعليق على كثير من بحوث أعضائه

النفـي ومداخلـه :كتاب آخر في النحو عنوانه:ومن كتبه المطبوعة   
المنهج الصرفي في اإلبدال :في كالم العرب،وكتاب آخر في الصرف عنوانه

واإلعــالل والتعــويض  والتقــاء الســاكنين واإلدغام،وكتــاب آخــر فــي الصــرف 
 إلـىالهـادي :صبحي عبد الحميد وعنوانه/الدكتورشاركه في تأليفه األستاذ 

  .تصريف األفعال

  :وٕاسهامه في أنشطة المجمع واضح من مطالعة مؤلفات المجمع  

نشــرت لــه مــذكرة )فــي أصــول اللغــة (ففــي الجــزء الرابــع مــن كتــاب   
أن المفــرد الــذي  إلــىانتهــى فيهــا ) مــا جــاء علــى فعــول والمــه واو:(بعنــوان

عتى عتوًا :مه واو يجوز فيه التصحيح راجحًا نحويأتي على وزن فعول وال
عتــى عتيــًا،وٕان كــان ابــن مالــك يجيــز األمــرين بــال :واإلعــالل مرجوحــًا نحــو

فارق،أما الجمع الذي يأتي على هـذا الـوزن وهـذه الصـفة فإنـه يجـوز فيـه 
عصـــي ودلي،كمـــا يجـــوز فيـــه التصـــحيح مرجوحـــًا :اإلعـــالل برجحـــان نحـــو

  . )٢(تبعًا لما يراه كثير من علماء التصريف أبو وأخو جمعي أب وأخ:نحو

                                                           

)١ .وما بعدها ٧٧/٢٣٢انظر مجلة المجمع  )  

)٢ .من ذلك الكتاب٥٧٤، ٥٧٣انظر صـ )  
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٣٢٢ 

  ض

ذكـر فيهـا اللغـات  )يزهـا يكأي وحكـم تم:(وفيه مذكرة أخرى بعنوان   
أن  إلـىوبـين معناها،وأصـلها،وحكم تمييزهـا وانتهـى فيهـا ) كـأي(الواردة في

يكثــر أن يجــئ مجــرورًا بمــن ويصــح أيضــًا أن يجـــئ )كــأي وكــائن(تمييــز 
  .)١(على ما جاء من كالم العرب شعرًا ونثراً منصوبًا دون حرج اعتمادًا 

وقـد بـين فيهـا ) منصـوب كـان وأخواتهـا(وفيه مذكرة ثالثة بعنـوان    
أن إعراب الكوفيين للمنصوب في باب كان وأخواتهـا حـاًال غيـر سـليم،وبين 

  : خطأ ذلك من خمسة أوجه وهي

أن الحال على تقدير في والمنصوب بعد كان ال يطرد فيه ذلك إذ -١
أن منصــوب هــذه األفعــال قــد يكــون ضــميرًا ومحــال أن _٢.قــد يكــون علمــاً 

أن الخبــر المنفـــي فـــي هــذا البـــاب تدخلـــه البـــاء _ ٣.يكــون الضـــمير حـــاالً 
أن أفعـال هـذا البـاب ال تـدل علـى الحـدث _٤.الزائدة،وال يقع ذلك فـي الحـال

أن وقــوع ضــمير الفصــل بــين المرفــوع -٥. م الفائــدة معهــا إال بــالخبروال تــت
  .)٢(والمنصوب يدل على أن المنصوب خبر ال حال

انتهـى )الفصـل بـين الصـلة والموصـول:(وفيه مـذكرة رابعـة بعنـوان   
ــــه  ــــىفي ــــين الصــــلة والموصــــول بالقســــم،وجملة  إل ــــه يجــــوز الفصــــل ب أن

                                                           

)١ .من ذلك الكتاب ٥٩٤إلى  ٥٩٢انظر من صـ )  

)٢ .من ذلك الكتاب٦٠١إلى  ٥٩٩انظر  صـ )  
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  ض

سواء أكان المنادى فـي معنـى  الحال،ومعمول الصلة،وجملة المنادى مطلقاً 
الموصول أم لم يكن،وأن هذه الفواصل مختصة بالموصول االسـمي،أما إذا 

  .)١(أو حرفًا امتنع الفصل)أل(كان الموصول 

جواز التصحيح واإلعالل فـي تصـغير :(وفيه مذكرة خامسة بعنوان   
أنـه مـن المستحسـن عنـد تصـغير  إلىوقد انتهى فيه ) جدول وقسور:نحو 
جـدّيل وقسـّير رعايـة :جدول وقسور أن يكون باإلعالل واإلدغـام فيقـالنحو 

لمــا تــنص عليــه القاعــدة األصــلية،وأن علمــاء التصــريف أجــازوا التصــحيح 
  .)٢(جديول وقسيور ولكن ال داعي الستعمال هذا الوجه:فيقال

بــأن يجــزي شــيخنا عــن جهــاده فــي  الىوفــي الختــام نــدعو اهللا تعــ   
  .خدمة العربية خير الجزاء

  :المصادر

  .    مجلة المجمع الجزء السابع والسبعون

  

         

                                                           

)١ .٦٤٤، ٦٤٣المصدر نفسه صـ )  

)٢ .٦٦٦،  ٦٦٥المصدر نفسه صـ )  
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٣٢٤ 

  ض

الحمــد هللا والصــالة والســالم علــى ســيدنا رســول اهللا، : كلمــة الختــام 
  ...ورضي اهللا عن آله وصحبه ومن وااله، وبعد

غـة العربيـة أسـهموا فقد تبين ممـا سـبق ذكـره أن علمـاء كليـة الل    
بقدر كبير في تحقيـق األهـداف التـي أنشـأ مـن أجلهـا مجمـع اللغـة العربيـة 
بالقــاهرة،والتي كانــت تجــول بخــواطر العلمــاء الغيــورين علــى اللغــة العربيــة 
منـــذ بدايـــة القـــرن التاســـع عشـــر،وذلك بمشـــاركتهم فـــي أنشـــطة المجمـــع 

لحات،وٕاعداد مـا المختلفة وبخاصة مناقشة مـا يعـد فيـه مـن قـرارات ومصـط
  .يلزم ذلك من بحوث ومذكرات

كما تبين لنا أن هذا اإلسـهام حـدث منـذ أن أنشـأ المجمـع وافتـتح    
م حيـث كـان الشـيخ إبـراهيم حمـروش ١٩٣٤رسميًا في شـهر مـارس سـنة 

م مــن جملــة الــذين صــدر ١٩٣١وهــو شــيخ كليــة اللغــة العربيــة منــذ عــام 
م لحـق بـه الشـيخ محمـد علـى المرسوم الملكي بتعينهم أعضـاء بـالمجمع،ث

النجار الذي كان يدرس النحو والصرف وفقه اللغة بالكلية بالدراسات العليا 
م،ثـم جـاء بعـده الشـيخ محمـد ١٩٥٦بها حيث اختير عضوًا بالمجمع سنة 

محي الدين عبـد الحميـد الـذي كـان يـدرس بالدراسـات العليـا بالكليـة وصـار 
م،ثــم جــاء بعــده ١٩٦٤لمجمع ســنة وكــيًال بهــا ثــم عميــدًا،واختير عضــوًا بــا

الشيخ محمد الفحام الذي كان يقوم بتدريس األدب المقـارن بالكليـة وصـار 
م ثــم جــاء بعــده الــدكتور ١٩٧٢عميــدًا لهــا واختيــر عضــوًا بــالمجمع ســنة 

ــة وصــار  ــا بالكلي ــدرس بالدراســات العلي ــان ي ــذي ك ــتح اهللا ال محمــد رفعــت ف
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  ض

م،ثـم جــاء ١٩٧٩بــالمجمع سـنة  رئيسـًا لقسـم اللغويـات بهــا واختيـر عضـواً 
بعــده الشــيخ محمــد الطيــب النجــار الــذي كــان يــدرس بالكليــة وصــار رئيســًا 

م،ثـم جـاء ١٩٨٤لقسم التاريخ والحضارة بها،واختير عضوًا بالمجمع سـنة 
بعده الدكتور محمد نايل الذي كان يدرس بالكلية وصار رئيسًا لقسم األدب 

م، ثــم جــاء بعــده ١٩٨٦ًا بــه ســنة والنقــد بهــا ثــم عميــدًا لهــا،واختير عضــو 
الــدكتور إبــراهيم عبــد الــرازق البســيوني الــذي كــان يــدرس بالكليــة ثــم صــار 

م،فهـذه ١٩٩٢رئيسًا لقسم اللغويـات بهـا ثـم وكيًال،واختيـر عضـوًا بـه سـنة 
مســـيرة ســـارها علمـــاء الكليـــة فـــي خدمـــة أهـــداف المجمـــع والمشـــاركة فـــي 

منـذ إنشـائه،وما زال علمـاء  أنشطته على مدى مـا يقـرب مـن أربعـين عامـاً 
الكلية يخدمون تلك األهداف وٕان لم يكونوا أعضاء بـالمجمع؛ألن هـذه هـي 
ــــا ويحــــافظون  ــــدافعون عنه ــــة ي ــــى اللغــــة العربي ــــاء عل رســــالتهم،وهم أمن

أن يوفقنـــا جميعـــًا لـــذلك إنـــه  الىعليها،ويســعون فـــي رقيها،ونســـأل اهللا تعـــ
  .سبحانه سميع مجيب
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  ض

  ا���ا��

عبد المنعم خفاجي ط عالم الكتب /لف عام للدكتور األزهر في أ -١
  .م١٩٨٨ومكتبة الكليات األزهرية سنة 

  .األلفاظ واألساليب من مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة -٢

التراث المجمعي وخمسـين عامـًا إلبـراهيم التـرزي مـن مطبوعـات  -٣
  .مجمع اللغة العربية بالقاهرة

  .مجمع اللغة العربية بالقاهرة في أصول اللغة من مطبوعات -٤

كلية اللغة العربية وعلماؤها الخالدون من مطبوعات كليـة اللغـة  -٥
  .العربية بالقاهرة

  .مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، من مطبوعات المجمع -٦

ـــدكتور  -٧ ـــة لل ـــة دراســـة تاريخي ـــة العربي ـــنعم /مجمـــع اللغ ـــد الم عب
  .م١٩٨٣للكتاب سنة دسوقي ط الهيئة المصرية العامة 

مجمــع اللغــة العربيــة فــي خمســين عامــًا لشــوقي ضــيف القــاهرة _ ٨
  .م١٩٨٤_ه١٤٠٤

ط مجمــع _المجمعيــون فــي خمســين عامــًا لمحمــد مهــدي عــالم _٩
  .م١٩٨٦اللغة العربية بالقاهرة سنة 
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  ض

ط _مشــيخة األزهــر منــذ إنشــائها حتــى اآلن لعلــى عبــد العظــيم -١٠
  .م١٩٧٨مجمع البحوث اإلسالمية سنة 

ط الهيئة العامة لشئون المطابع _مع الخالدين إلبراهيم مدكور -١١
  .م١٩٨١_ه١٤١٠األميرية 

  .الكريم من مطبوعات المجمع القرآنمعجم ألفاظ  -١٢

  .المعجم الوجيز من مطبوعات المجمع_ ١٣

  .  المعجم الوسيط من مطبوعات المجمع_ ١٤
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  ض


تA�! �س ا����  

               الموضوع                                     

                        المقدمة                                           

  الفصل األول

  مجمع اللغة العربية والغرض من إنشائه                                        

  رة إنشاء المجمع                المراحل التي مرت بها فك: المبحث األول

  من إنشاء المجمع                       األهداف المتوخاه: المبحث الثاني

  األنشطة التي يقوم بها المجمع                              :المبحث الثالث

  الفصل الثاني

        علماء كلية اللغة العربية وجهودهم العلمية                            

  الشيخ إبراهيم حمروش وجهوده                              :المبحث األول

  الشيخ محمد على النجار وجهوده                            :المبحث الثاني

  الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد وجهوده              :المبحث الثالث

  الشيخ محمد الفحام وجهوده                                  : المبحث الرابع

  محمد رفعت فتح اهللا وجهوده                     /الدكتور:المبحث الخامس
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  ض

  محمد الطيب النجار وجهوده                      /الدكتور:المبحث السادس

                               محمد نايل وجهوده     /الدكتور:المبحث السابع 

  إبراهيم عبد الرازق البسيوني وجهوده                  /الدكتور:المبحث الثامن

  كلمة الختام                                                                       

  المراجع                                                                            

  فهرس المحتويات                                                                 

 

 




