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 هـ(4141اجلهوُد املعجميُة حملمود شيت َخّطاب )ت

 َعْرٌض َوَتْحِليٌل َوَنْقٌد

 حممد موسى السعيد جباره

 -رسعيد سمامية االعبيية للباات يبوكلية الدراسات اإل -قسم أصول اللغة 

 جامعة األزهب

 ية لدالة: مجهورية مصب العبيمدياة يورسعيد                                       ا    

 MohammedGobara8591.el@azhar.edu.eg:  الربيد اإللكرتاني: 

 ملّخص الدراسة

عجمه ة عااية فائقة، حيث ألصَف مُعِاَي حممود شيييييييي  املصال يا صيييييييملل ات العسيييييييكبي   

ية مل جاهًدا على تكوين جلاة علمع)ا صييييييييييييملل ات العسييييييييييييكبية   القب   الكبيم ، كما 

شيييييي  امل ال  قد رأى الباحث أ  يقوم يعبض أعمال )، اأابج  )ا عجم العسيييييكبح ا وح د 

من حيث: هدفه،  ت دث   ا ب ث األال عن ا عجم،ماها، ف احتليلها انقد ما يست ق الاقد

    ب ييث النيياني عن جهود )امليي ال  اماهجييه، ازيتاتييه، اا ييياييك عليييه، كمييا حتييدث   ا   

يعض  ا اهج الوصيييييفي، ا راسييييية  ميدا  توحيد ا صيييييملل ات العسيييييكبية، ااسيييييت دم  الد  

الب ث: اليت الص إليهامن أهم الاتائج ، اا اهج ا عيارح م األحيا  است د

لدعوة إىل ية عااية ااّصة، يبزت   ا أْاىل امل ال مسألة توحيد ا صملل ات العسكب     

   تأليفه معجمه )ا صييييييييييييملل اتذلك أثااء مشيييييييييييياركته   ا ة،بات العلمية، ا

 ح د يإاباج ا عجم العسكبح ا َو العسكبية   القب   الكبيم ، اتكلل  جهوده

كه جانبه الصيييييييييييييييييييييييييييييييوال يادعائه اجود ه عض ا يتات فإنه قدرغم ،يت معجمه يب 

دتها اجملبدة فيه ا صملل ات   القب   الكبيم جملبد اجود ما

وحيد، ا صملل ات، العسكبية ا عاجم، شي  املال، تالكلمات ا فتاحية: 

  

  



 

- 0100 - 
 

Lexical Efforts of Mahmoud Sheet Khattab (died 

AH ) 

An expository, analytical and critical study 

 

Department, Faculty of, University 

Email: MohammedGobara0191.el@azhar.edu.eg 

Abstract 
Having a keen interest on military terms, Mahmoud Sheet 
Khattab compiled his lexicon entitled Military Terms in the 
Ever-Glorious Qur’an. Moreover, he strove to form a 
scholarly committee that managed to produce The Unified 
Military Dictionary. The present researcher deemed it 
necessary to present, analyze and assess the works of 
Sheet Khattab and to criticize some of them, when 
appropriate. The first section of this study dwells on the 
dictionary in terms of its goal, methodology, advantages 
and disadvantages. The second section explores the efforts 
of Sheet Khattab in the field of standardization of military 
terms. The present study adopts the descriptive approach; 
however, it sometimes utilizes the standard approach 
where applicable. The following are among the most 
significant findings of the research: 
- Khattab's great attention to the issue of 
standardization of military terminology is remarkably 
noticed when he debates this issue in all his scholarly 
activities in conferences. It can also be easily noticed in 
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compiling Military Terms in the Ever-Glorious Qur’an. His 
efforts culminated in producing The Unified Military 
Dictionary.  
- Although his dictionary is distinguished by some features, 
his conclusions that such military terms exist in the Qur’an 
simply because it refers to their entries are highly 
questionable. 
Key words: Dictionaries, Lexicons, Lexicography, 
standardization, terminology, military terms.  
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 المقدمة

 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

سالم  صالة وال سيدنا حممد النبي األمني،  عيلاحلمد هلل رب العاملني، وال أرشف اخللق أمجعني، 

 يوم الدين. وصحبه أمجعني، وَمْن تبعهم بإحسان إيل آلة وعيل

 أما بعد ..

حاجة بوًًل، فام زال هذا امليدان لُ ميداهنا واسٌع فسيٌح، لكنه ليس ُمَعبًَّدا ذَ فاملصطلحات العلمية 

ها ًل يتو، ، والليويون العرب  إيل يد في يد ة، وا ياة مستتتمر، فاحل هاد،  حث واجت يد َطْرٍق، وب مز

ر حوله، َشاِهِد ملا يدوبمو،  امل يالذي اكتفهروا بمظهر ظْ مطالبون بمسايرة ركب هذا التقدم؛ لئال يَ 

ٌة جتاه ما حيدث، فو،  عاجزً  ،دون أن يكون له َحْوٌل  تقبم ما تقذفه احلرتتارة  ا،أو تكون له ُ،وَّ َيستتْ

 .يربية إليه اْساًم وُمَسم  الي

  يف هي امك –لتبدو اللية العربية يف ظاهرها  كام أننا مطالبون بمستتايرة ركب التقدم واحلرتتارة

ستجدات عن التعبري عن عاجزة غري – حقيقتها تتديةة يفاحل احلرارة ركب ومالحقة العرص، م  ي 

 فروعها وميادينها.

  يتومس عيلف األمر، هذا يف مشكوًرا جهًدا بذلوا – وهيئات أفراًدا –واحلق أن الليويني العرب 

 يوالشيخ إبراهيم اليازجي، ويعقوب رصوف، واألمري مصطف، األمري تكيب أرسالن نجد األفراد

 ( وغريهم.2(، والدكتور حممد حسن جبم)1وأمحد فارس الشدياق)الشهايب 

ستطيع أن ننكر دور جمامع اللية العربية يف الوطن العريب عموًما، وجممع اللية  أما اهليئات فال ن

 .وجه اخلصوص عيلالعربية بالقاهرة 

                                                           

محاد، ص1) ية، د. حممد أمحد  ية العرب وما  141( تنظر اإلتتتارة إب بعج جهود هءًليف يفا الةروة اللفظية يف الل

 دار النرش الدويل، الرياض، اململكة العربية السعودية.م، 2002هت 1421، 1بعدها، ط

وما بعدها،  712هتتتتت( نموذًجا، ص1411( ينظرا جهود املحدثني يف تنمية الةروة اللفظية، حممد حستتن جبم )2)

 م.2011هت 1411بحث منشور بحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني بالرش،ية، العددا الةالث، 
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صطلحات العلميةا صة بامل تيت خط،اب، حيث اجتهت  اللوايف وممن كانت هلم عناية خا حممود 

اها إيلاملصتتطلحات العستتكرية وتوحيدها، وت يكت  بالن عنايته إيل ايانب  احية النظرية، ولكنه تعد،

كوين ت عيلمعجمه )املصتتطلحات العستتكرية يف القرآن الكريم( ثم عمم جاهًدا  َ  التطبيقي، فأل، 

د(.  ينة علمية أخرجت )املعجم العسكري املوحِّ

ُ ما له وما عليه، فكان هذا تُ بدراستتة ونظًرا يهوده تلك أردت أْن ُأْفِرَد عمله هذا  البحث َبنيِّ

تقفومها اخلامتة، وفهرستتان، أحدمهاا للمصتتادر واملراجع، مقدمة، ومتهيد، ومبحةني،  الذي جايف يف

 وثانيهاما للموضوعات.

 قدمة، ذكرت أسباب اختيار املوضو  وخطة البحث ومنهجه.يف امل

شأتها حيث من خطاب، تيت حممود اللوايف عن – باختصار – حتدثت تمهيد،يف الو   مكانتهو ن

 .العلمية

صصت سكرية يف القرآن الكريم(  وخ صطلحات الع املبحث األول للحديث عن معجما )امل

 فذكرت اهلدف من تأليفه، ومنهجه، ومميزاته، واملآخذ عليه.

 يف توحيد املصطلحات العسكرية. جهود اللوايف خطاب عنفيه تحدثت ف املبحث الةاين أما

 .فهرس املصادر واملراجع، ثم فهرس املوضوعات حث، يليهاثم اخلامتة، وتترمن أهم نتائج الب

، حيث رجعت إيل لتي مءلفات اللوايف خط،اب وبحوثه ا و،د اتبعت يف بحةي هذا املنهج الوصفي،

 هلا صلة بميدان بحةي، ومجعت منها أ،واله وصنفتها، و،مت بعرضها وحتليلها.

ام به يف ما ، عيل املنهج املعياري، فحكمت بالصتتواب واخلطأ إيل – يف املبحث األول –ويأت 

 معجمه )املصطلحات العسكرية يف القرآن الكريم(

 .، إنه َويِلُّ ذلك والقادر عليهادَ دَ والسَّ  التوفيَق  أسأُل  واهللَ

 سيدنا عيل وباركَ  مَ لَّ اهلل وَس  يلَّ وَص 

 آله وصحبه أمجعني عيلوحبيبنا حممد و
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 التمهيد

 لعلميةومكانته ا : نشأتهشيت خّطابحممود 

 امسه امولده:

اب، ولد يف مدينة املوصتتم  م من أبوين 1111عام  -تتتامل العراق  -حممود بن تتتيت خط،

(، وكان أبوه رجالً صاحلًا، يعمم يف التجارة وتربية املوايش، وكان جده خط،اب من مورسي 1عربيني)

 (2املوصم.)

 نشأته:

أن ينشتتأ اليالم يف حرتتانة جدته ألبيه، حيث زامحه أخوه الذي  –عز وجم  –تتتايفت إرادة اهلل 

د وتسبيح وبكايف من خشنقي،ةً  تقي،ةً  ُولد بعده بأتهر، وكانت امرأةً  ية ، تقيض أكةر ساعات ليلها يف هتج،

 (1.)اهلل تعايل

 تعليمه:

هه أبوه إيل فانطلق إيل وجَّ ية،  لدين والعرب مشتتتايخ املوصتتم، يتعلم منهم القرآن  تعلُّم علوم ا

 (4واحلديث واللية العربية.)

  خترجو العسكرية، الكلية يدخم أن - وجم عز–دراسة احلقوق، لكن تايف اهلل  وكان يتطلع إيل

ا، جيدا بتقدير م1111 سنة مالزم، برتبة فيها   من املاجستري تهادة عيل م1142 عام حصم ثم جد 

                                                           

هت 1422، 1، ط12لركن حممود تتتيت خطاب، املجاهد الذي حيمم ستتيفه يف كتبه، عبد اهلل حممود، صاللوايف ا( 1)

 بريوت. -دمشق، الدار الشامية  -م، دار القلم 2001/

، علاميف ومفكرون عرفتهم، 11ينظرا اللوايف الركن حممود تتتيت خطاب، املجاهد الذي حيمم ستتيفه يف كتبه، ص (2)

 الرياض. -، دار الشواف 4، ط1/122حممد املجذوب 

، علاميف ومفكرون عرفتهم 12ينظرا اللوايف الركن حممود تتتيت خطاب، املجاهد الذي حيمم ستتيفه يف كتبه، ص (1)

1/122 ،121. 

، علاميف ومفكرون 14، 11ينظرا اللوايف الركن حممود تتتيت خطاب، املجاهد الذي حيمم ستتيفه يف كتبه، ص (4)

 ا .1/122عرفتهم 
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ا، جيدا بتقدير والقيادة األركان كلية   يف خترج م1174 سنة ويف. ركن نقيب برتبة فيها وخترج جد 

ا، وتهد عدًدا كبرًيا جد  الرب كلية  ااط األ،دمني يف العراق )دراسات عسكرية عليا( بتقديرا جيد جد 

 (1من الدورات التدريبية العسكرية يف العراق، وتاميل إفريقيا، وإنجلرتا.)

 حبه للغة العبيية:

ب ا للية العربية، متعلًقا هبا، ُمْلِزًما نفستته باستتتهدامها يف حما،اته، فهي نشتتأ 
حممود خط،اب حُمِ

 (2التي جتمع الشعوب العربية رغم اختالف هلجاهتا.)

  ،(عداديةاإل) املتوستتطةا املرحلتني يف وهو –وًل عجب يف ذلك فقد كان يقيضتت العطلة الصتتيفية 

  كان بأنه ط،ابخ وصفه و،د ايلييل، ،اسم الشيخ يد عيل املساجد أحد يف النحو تَعلُّم يف – والةانوية

ا ها )املستتتدرك ال علم يف فذ  ه مع هذا ذكريات يستتيبويه(، ويق ، إحد عيلنحو، وأنه أل  كتاًبا ستتام،

شيخ فيقولا وافانا رمران يف إحد شيخ يف ما بعد العرص م عيلهذه العطم، فكنت أحرض  يال ن ال

داره ونحن نواصتتم املذاكرة، وربام  إذا ،ارب موعد اإلفطار مرتتينا يف الطريق إيل يكم يوم، حت

(.  (1انطلق مدفع اإلفطار ونحن غار،ان يف هذا ايو،

 عاايته يا صملل ات العسكبية:

مه  فأخرج معج ها يف الوطن العريب،  يد ية وتوح حات العستتكر باملصتتطل اب  ط، ُعنِي خ

سكرية يف القرآن  صطلحات الع ة من ذوي تكوين ينة عام الكريم( يف جملدين كبريين، ودعا إيل)امل

ضع معج د التهص  تتفرغ لو سكري ُمَوحِّ رس –م ع سم فاعم  مع احلايف بك شديدها، ا   تومت –ت

ستجابة ًسا هافي املصرررررررررر    للمجمع ممةالً  اختياره وتم اللجنة، فتألفت الدعوة، هلذه اًل   هلا، ورئي

د العستتكري املعجم إصتتدار من – تعايل اهلل بفرتتم –اللجنة  هذه ومتكنت   زايف،أج أربعة يف املوحِّ

                                                           

، علاميف ومفكرون 17، 14ينظرا اللوايف الركن حممود تتتيت خطاب، املجاهد الذي حيمم ستتيفه يف كتبه، ص( 1)

 .1/110عرفتهم 

 .22جاهد الذي حيمم سيفه يف كتبه، صينظرا اللوايف الركن حممود تيت خطاب، امل( 2)

 .110، 1/121علاميف ومفكرون عرفتهم ( 1)
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باستتتهراج وفر إنجليزي،/وعريب عريب،/إنجليزي نيستت/عريب، وعريب/فرنيستت، كام ُعِني 

 (1املصطلحات العسكرية من معجم )املهص ( ًلبن سيده.)

 عمله   التدريس:

سكرية، وكليات  يف  األركان، ويف بعج ايامعات،ام اللوايف خط،اب بالتدريس يف الكليات الع

العراق وغريه، كام ،ام بالتدريس يف معهد الدراستتات العربية التابع يامعة الدول العربية بالقاهرة، 

ملن يستشعر  -ومنها العمم العسكري  - يأن التدريس أتق، من غريه من األعامل األخر يوكان ير

 (2الوجه األكمم.) عيلحقه، ويريد أن يءديه 

 العلمية: مكانته

ساط العلمية رًوا  تم، اختياره ؛ لذاكان اللوايف يتمتع بمكانة علمية مرمو،ة، َولِِعَظِم مكانته يف األو ع

سالمية يف األزهر، وجممع اللية العربية يف القاهرة،  يف املجمع العلمي العرا،ي، وجممع البحوث اإل

تأستتييستت لرابطة العات  ية األردين، واملجلس ال بدمشتتق، وجممع اللية العرب ية  وجممع اللية العرب

ية نة توحيد املصطلحات العسكرللمساجد يف مكة املكرمة، ورئيس ي عيلاإلسالمي، و املجلس األ

ية، يرتتاف إيل لدول العرب نه كتب يف كةري من الصتتح   للجيوش العربية يف جامعة ا ذلك كله أ

ياد،ة) يات ا لدور ندوات يف العراق، 1واملجالت وا عدد كبري من املءمترات وال (، وتتتتارك يف 

 (4ومكة املكرمة وغريها.)

 

 

 

                                                           

 .141، 1/142ينظرا علاميف ومفكرون عرفتهم  (1)

 .1/111ينظرا علاميف ومفكرون عرفتهم  (2)

، علاميف ومفكرون عرفتهم 12ينظرا اللوايف الركن حممود تتتيت خطاب، املجاهد الذي حيمم ستتيفه يف كتبه، ص (1)

1/141 ،142. 

 .21ينظرا اللوايف الركن حممود تيت خطاب، املجاهد الذي حيمم سيفه يف كتبه، ص (4)
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 مةلفاته:

تألي   اب ب به ،ام خط، يت كت تاج العلمي، حيث بل كان غزير الن قد  عدد كبري من الكتب، ف

 (1وحدها أربعة وتسعني كتاًبا.)

عدد من املجالت  ثه املطبوعة واملهطوطة واملنةورة يف  ته وأبحا فا باحةني أن مءل وذكر أحد ال

 (2العربية بليت أربعامئة كتاب وبحث.)

  (1افا)أربعة أصن العموم فكتبه وأبحاثه تنقسم إيل عيلو

 كتب عسكرية فنية تدرس يف الكليات احلربية وكليات األركان. -1

 التاريخ العسكري اإلسالمي. -2

 العسكرية السياسية. -1

 اللية العسكرية. -4

 افاته:

سلم خط،اب الروح إيل صباح اليوم بعد حياة حافلة بالعلم والعمم اياد أ  بارئها، وكان ذلك يف 

رمحة واستتعة، وأستتكنه  (، رمحه اهلل تعايل4م)1111الةالث عرشتت من كانون األول )ديستتما( عام 

 فسيح جناته.

 

  

                                                           

 .1/141ينظرا علاميف ومفكرون عرفتهم  (1)

، و،د ذكر املءل  عدًدا كبرًيا 41ب، املجاهد الذي حيمم سيفه يف كتبه، صينظرا اللوايف الركن حممود تيت خطا (2)

 وما بعدها. 71من كتب اللوايف خطاب وأبحاثه، ص

 .1/141علاميف ومفكرون عرفتهم  (1)

 .24ينظرا اللوايف الركن حممود تيت خطاب، املجاهد الذي حيمم سيفه يف كتبه، ص (4)
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 املبحث األول

 (يمالعسكرية يف القرآن الكراملصطلحات )معجم 

 ،هيد:

تيت  صدرت الطبعة األويل سكرية يف القرآن الكريم(  ملحمود  صطلحات الع من معجم )امل

 .بريوت –م عن دار الفتح 1111هت/ سبتما 1111 األويل يخطاب، يف جملدين كبريين، يف مجاد

سكرية(، حتدث  رَ دَّ َص  صطلحات الع املءلُِّ  معجمه بمقدمة حتت عنوانا )يف أمهية توحيد امل

صعوبة  رية بني اييوش العربية، وأن هذا اًلختالف يءدي إيلفيها عن اختالف املصطلحات العسك

م بينهم يتمكنوا من التواص ، وأهنم من أجم أن، عند التقايف بعرهم ببعجالتواصم بني العسكريني

 (1.)لية أجنبية يتواصلون هبا فيام بينهم يلجءون إيل العسكري املجال فيام خي 

سكرية بني اييوش العربية، ويتمةم  ثم انتقم إيل صطلحات الع سبب اختالف امل احلديث عن 

لكم جيش  ذلك يف أن )تلك اييوش ُولَِدْت بعد َنْيم البالد العربية استتتقالهلا، فكانت النواة األويل

عبارة عن ضتتباط ومراتب تدربوا تدريًبا أجنبي ا بلية غري عربية، فحاول كم جيش عريب بعد عريب 

 (2ل بالده أن يستبدل املصطلحات العسكرية األجنبية بمصطلحات عسكرية عربية(.)استقال

توحيد  مظاهر أهم من ُيَعد،  – الو،ت ذلك يف –أن تألي  املعجامت العستتكرية  ثم ذهب إيل

ها أهم املعجامت العسكرية التي ُألفت يف  املصطلحات العسكرية، ومن َثمَّ حتدث عن ثالثة منها عد،

سكري  سوري، واملعجم الع سكري ال سكري العرا،ي، واملعجم الع ذلك الو،ت، وهيا املعجم الع

 (1، فتحدث عن كم جتربة من هذا التجارب الةالث، فبنيَّ ما هلا، وما عليها.)اللبناين

                                                           

سكرية يف القرآن الكريم 1) صطلحات الع سبتما 1111، 1، ط1، 1/2( ينظرا معجم امل م عن دار 1111هتتتت/ 

 .بريوت –الفتح 

 .1/1( ينظرا السابق نفسه 2)

 .11ا  1/1( ينظرا السابق نفسه 1)
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املجامع العلمية والليوية وضتتع مصتتطلحات اللية العربية ملهتل   عيلوملا كان من الواجب 

ها إيل تأخذ  العلوم واآلداب والفنون، دعا ها  عيلأن  يادة وضتتع عاتق بادرة يف ، املصتتطلحات امل

م بعج املقرتحات التي رأ يف البالد العربية،وتوحيدها العستتكرية  قيق هذا أهنا تستتاعد يف حت يو،دَّ

 (1األمر ايليم.)

سكرية األجنبية،  صطلحات الع رة التي تنتج عن وجود امل ثم أخذ يف احلديث عن اآلثار البيي

َه إيل بَّ ية، وَن ية يف البالد العرب حات العستتكر يد املصتتطل ية توح حتدث عن أمه ية أن، ال ومن َثمَّ  ل

له إيل لك ك بة، ثم خل  من ذ ية اليري فاا األدب يدة عن األل ية علمية بع  أن معجمه العستتكرية ل

ة الطريق السوي، لوضع املصطلحات العسكري عيل)املصطلحات العسكرية يف القرآن الكريم( يدل، 

ها يد ية وتوح ما ورد يف القرآن الكريم من مصتتطلالعرب بم  جد جيش عريب ًل يتق ات ح، فال يو

 (2عسكرية.)

 (1ثم ختم مقدمته تلك ببعج مالمح منهجه يف معجمه.)

 اهلدف من ا عجم:

أراد حممود تتتيت خطاب ملعجمه أن يكون خطوة يف طريق توحيد املصتتطلحات العستتكرية يف البالد 

صطلحات  مه هديًة للعاملني يف حقم توحيد امل ح بذلك حينام ،ال عن معجمها )أُ،د، سكرية االعربية، ورَصَّ لع

 (4(.)يف اييوش العربية ، لعله ينري هلم الطريق يف تذليم مهمتهم الشا،ة املجدبة

 ماهجه:

 (7يمكننا رصد مالمح منهج حممود تيت خطاب يف معجمه فيام ييلا)

                                                           

 .20ا  1/11( ينظرا السابق نفسه 1)

 .22ا  1/20( ينظرا السابق نفسه 2)

 .24ا 22/ 1( ينظرا السابق نفسه 1)

 .1/21( السابق نفسه 4)

 .24/ 1و،ارن بام ذكره املءل  يفا  21، 1/22( بعج هذه املالمح حتدث عنها املءل  يف معجمه 7)
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  حرش من حتته َيِردُ  ملا – املايض الفعم بصيية –أوًلا جتريد الكلمة من الزوائد، وجعلها عنواًنا. 

 ًياا رتب ية  ثان عاد ية ال ملدرستتتة اهلجائ عادي، فنراه اتبع ا يب اهلجائي ال املواد حستتتب الرتت

 )األلفبائية( يف ترتيب املواد.

  َم ُكمَّ مادة من مواد معجمه  ثالثة أ،ساماثالًةاا َ،سَّ

ذكر بعج اآليات القرآنية التي وردت فيها املادة حمور احلديث، والتي   -1

ْت منها بعج  املصطلحات العسكرية. اْتُتقَّ

ويالحظ أن بعج املواد وردت يف القرآن الكريم مرة واحدة، ويف هذه احلالة ت يكن أمام املءل  

(، وبعج املواد 17ِذْكر هذه اآلية، و،د َوَرَد ذلك يف املعجم يف مخس وثامنني مادة ) يأي خيار ستتو

  يف ذلك وحدث اآليتني، –أحياًنا -يذكر وردت يف القرآن الكريم مرتني، ويف هذه احلالة كان املءل  

 (.1) مواد ست

ذكر بعج اآليات من جممو   عيلاًل،تصتتار  وفيام بقي من مواد املعجم كان يعمد املءل  إيل

ِذْكر آية  يلعاآليات القرآنية التي وردت فيها املادة التي هو بصدد احلديث عنها، ، فكان يقترص أحيانا 

ِذْكر آيتني فقط يف أربع  عيل(، وا،ترصتت 211واحدة، وحدث هذا يف تستتع وستتتني ومائتي مادة )

(، وأربع آيات يف مخس عرشة مادة 14ثالث آيات يف أربع وثالثني مادة ) عيل(، و44وأربعني مادة )

ِذْكر ستتبع  عيل(، وستتت آيات يف مادة واحدة، وكذلك ا،ترصتت 4(، ومخس آيات يف أربع مواد )17)

 تسع آيات يف مادة واحدة. عيلآيات يف مادة واحدة، و

وباستهدام املنهج اإلحصائي ملا ُذكر يف هذا القسم من آيات القرآن الكريم يف املعجم، يتبني لنا 

 ما ييلا

 (، منهاا410عدد املواد يف املعجم ستون وأربعامئة مادة )

 ذلك ت عيلمرة واحدة، وبنايف  يقرآن الكريم ستتو( ت تذكر كم منها يف ال17مخس وثامنون مادة ) -أ
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 (1ذكر اآلية التي وردت فيها هذه املادة، أو تلك.) ييكن أمام املءل  سو

( ذكرت كم منها مرتني يف القرآن الكريم، وذكر املءل  يف كم مادة منها اآليتني 1ست مواد )  -ب

 (2اللتني وردت فيهام هذه املادة أو تلك.)

سع وستون  -ج ( تكرر ذكرها يف القرآن الكريم أكةر من مرة، وت يذكر املءل  211ومائتي مادة )ت

 (1آية واحدة.) ييف كم مادة منها سو

( ذكرت يف القرآن الكريم أكةر من مرتني، وذكر املءل  لكم مادة منها 44أربع وأربعون مادة ) -د

 (4آن الكريم.)آيتني اثنتني من جممو  اآليات التي وردت فيها املادة يف القر

( ذكرت يف القرآن الكريم أكةر من ثالث مرات، وذكر املءل  لكم 14أربع وثالثون مادة ) -هتتتت

 (7مادة منها ثالًثا من اآليات التي وردت فيها املادة يف القرآن الكريم.)

( ذكرت يف القرآن الكريم أكةر من أربع مرات، وذكر املءل  لكم مادة 17مخس عرشتتة مادة ) -و

                                                           

)بقع(،  1/17)بتك(،  1/12)برت(،  1/11)بأر(،  1/17)أز(،  1/41)أد(،  1/12( ينظر عىل ستتبيم املةالا 1)

(،  1/112)تقن(،  1/112)باد(،  1/102  )ثبي(. 1/121)ثبط(،  1/121)تاه(،  1/117)تم،

 )سبغ(. 1/140)حفر(،  114ا 1/111)بدن(،  1/27)بدر(،  1/22)أن (،  1/71)أزر(،  1/42( ينظرا 2)

(،  1/22( ينظر عىل ستتبيم املةالا 1) )أذي(،  41)أذن(،  40)أدم(،  11)أجم(،  11)أجر(،  21)أثر(،  21)أث،

كم(،  41)أرص(،  41)أرس(،  47)أزف(،  44 مد(،  70)أ )آد(،  10)أوي(،  71)أمن(،  77)أمر(،  71)أ

 )برز(. 1/21)برج(،  1/21)بدل(،  1/24)بدأ(،  1/21)بحر(،  1/11)بأس(،  1/11

)تال(،  1/111)هبت(،  1/11)بطش(،  1/11)أفق(،  41)أدا(،  11)أخا(،  1/11( ينظر عىل ستتبيم املةالا 4)

 )حصن(. 1/112)مجم(،  1/171)جلد(،  1/147جرم(، ) 1/140)ثق (،  1/124)ثبت(،  1/111

(،  74، 71)أصتتم(،  42)أخر(،  14)أخذ(،  1/11( ينظر عىل ستتبيم املةالا 7) (،  1/11)أم، )بد (،  1/21)بث،

عث(،  1/11)بطن(،  1/11)برشتت(،  1/14)برد(،  1/22 )جزي(،  1/142)جرح(،  111ا 1/111)ب

 )جنح(. 1/171
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 (1أربًعا من اآليات التي وردت فيها املادة يف القرآن الكريم.) منها

( ذكرت يف القرآن الكريم أكةر من مخس مرات، وذكر املءل  لكم مادة منها مخًسا 4أربع مواد ) -ز

 (2من اآليات التي وردت فيها املادة يف القرآن الكريم.)

ات، وا،ترص املءل  فيها بذكر ست مادة واحدة فقط ذكرت يف القرآن الكريم أكةر من ست مر -ح

 (1آيات فقط من جممو  اآليات التي وردت فيها املادة يف القرآن الكريم.)

سبع  -ط سبع مرات، وا،ترص املءل  فيها بذكر  مادة واحدة فقط ذكرت يف القرآن الكريم أكةر من 

 (4آيات فقط من جممو  اآليات التي وردت فيها املادة يف القرآن الكريم.)

مادة واحدة فقط ذكرت يف القرآن الكريم أكةر من تسع مرات، وا،ترص املءل  فيها بذكر تسع  -ي

 (7آيات فقط من جممو  اآليات التي وردت فيها املادة يف القرآن الكريم.)

سبق ستفاد مما  ستون وأربعامئة مادة ) وي سع 410أن جممو  املواد املذكورة يف املعجم  (، منها ت

( مادة تكرر ذكرها يف القرآن الكريم، لكن املءل  اكتفي بذكر آية واحدة 111وستتتون وثالثامئة )

 .ذلك عيلفقط، أو آيتني، أو ثالثة، أو أربعة، أو مخسة، أو ستة، أو سبعة، أو تسعة وت يزْد 

، حيث وكان يف غالب األحيان يكتفي بإيراد آية واحدة فقط، ويأيت هذا النو  يف املرتبة األويل

( مادة، وهو ما 111( مادة من تسع وستني وثالث مائة )211تسع وستني ومائتي )حدث ذلك يف 

ر نسبته بتت   تقريًبا. %2221ُتقدَّ

ها املءل   ما املواد التي ا،ترصتت في ما 44ِذْكر آيتني فعددها أربع وأربعون ) عيلأ مادة، وهو   )

                                                           

ا  122)جري(،  141)ثاب(،  110ا 121)بيي(،  11)برصتت(،  11)بستتط(،  1/11لا ( ينظر عىل ستتبيم املةا1)

121  ،) (. 122)حد،  )حر،

 )سكن(. 112ا 111)حكم(،  117)جنب(،  177ا 174)مجع(،  1/170( ينظرا 2)

 )ثقم(. 121ا 1/127( ينظرا 1)

 )خل (. 1/221( ينظرا 4)

 )سلم(. 1/124( ينظرا 7)
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ر نسبته بتت   تقريًبا، وجايفت بذلك يف املرتبة الةانية. %1121ُتَقدَّ

( مادة، بنسبة 14ِذْكر ثالث آيات فعددها أربع وثالثون ) عيلأما املواد التي ا،ترص فيها املءل   

 تقريًبا، وجايفت بذلك يف املرتبة الةالةة. 122%

ذكر أربع آيات يف املرتبة الرابعة، حيث إن عددها  عيلوجايفت املواد التي ا،ترصتت فيها املءل  

 قريًبا.ت %121( بنسبة 17مخس عرشة مادة )

ذكر مخس آيات فجايفت يف املرتبة اخلامسة، وعددها أربع  عيلأما املواد التي ا،ترص املءل  فيها 

 تقريًبا. %1201(، بنسبة 4مواد )

سادسة فكانت للامدة التي ا،ترص املءل  فيها  ست آيات، حيث وَ  عيلأما املرتبة ال َرَد ذلك ِذْكر 

 ، ويف املرتبة نفسها بالنسبة املئوية نفسها املادة التي ا،ترصتقريًبا %0222يف مادة واحدة فقط، بنسبة 

 تسع آيات. عيلذكر سبع آيات، وكذلك املادة التي ا،ترص فيها املءل   عيلفيها املءل  

  مو جم من واحدة آية ذكر عيل اًل،تصار عنده اليالب كان وإن –ومما سبق يترح لنا أن املءل  

صتتدر  ِذْكر اآليات القرآنية يف يف معينة منهجية يعتمد ت - الدراستتة حمم،  املادة فيها ترد التي اآليات

رص املادة،   لباليا وهو أحياًنا –دد معني من اآليات يف مواد معجمه، وإنام كان يذكر ع عيل فلم يقت

  كام – عنده يرد فلم ،ليم، وهذا مخًسا أو أربًعا، أو ثالًثا، أو آيتني، يأخر وأحياًنا واحدة، آية – عنده

يث ث إًل نادًرا، حدحي فلم آيات تسع أو آيات سبع أو آيات ست ِذْكُره أما مواد، أربع يف إًل – سبق

 َوَرَد ذلك مرة واحدة فقط.

فكان يذكر فيه املشتتتقات التي هلا عال،ة باملصتتطلحات   -2

 العسكرية، ويقوم برشحها وبيان معانيها.

أنه من املصتتطلحات العستتكرية، وُيردفها  يما يركان يذكر   -1

 بذكر معانيها.

 مميزاته:

 يتميز هذا املعجم ببعج امليزات، منهاا
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رس البحث  أوًلا سة اهلجائية العادية )األلفبائية( يف ترتيب املواد، مما يي اتبا  املءل  منهج املدر

 فيه.

َد املءل  معجمه بةالثة مالحقا ثانًياا  َزوَّ

تعملة يف اييش(، وجايف جعله حتت عنوانا )املصطلحات تبه العسكرية املس األال:ا ل ق  -أ

(، و،ام املءل  برتتيب املواد يف 111ا  211وعرشتتين ومائتي صتتفحة )من  يإحدهذا امللحق يف 

سة اهلجائية العادية  احدة فقط و ،رآنية آية بإيراد يكتفي كان لكنه ،-كذلك –هذا امللحق تبًعا للمدر

ًحا علة إضافة هذا امللحق إيلمن بني اآليات  ملعجما ا التي وردت فيها املادة حمم الرشح، و،ال موضِّ

ستكامًًل  ْستعمم كةرًيا يف اييش؛ ا تبه العسكرية التي ُت ضي  ،ائمة باملصطلحات  )و،د رأيت أن ُأ

 (1للبحث والفائدة(.)

ة حستتب التستتلستم جعله حتت عنوانا )تبويب املصتتطلحات العستتكري ا ل ق الناني: -ل

(، 1070ا  1007وجايف هذا امللحق يف ست وأربعني صفحة )من األبجدي واملواضيع العسكرية(، 

ًبا،  با ية عرشتت  هذه املصتتطلحات يف ثامن َب املءلُ   نََّ  وَبوَّ هذا امللحق أن املءل  صتتَ وممم يميز 

النحو  عيل، فجايفت ، ورتبها حستتب الرتتيب اهلجائي العادياملصتتطلحات حستتب احلقول الدًللية

 االتايل

 املصطلحات العسكرية العامة. -1

 مصطلحات واجبات األركان. -2

 مصطلحات التعبية. -1

 مصطلحات التدريب والتهذيب. -4

تب والوحدات والتجنيد. -7  مصطلحات الرُّ

 مصطلحات القوة ايوية. -1

                                                           

 .2/114العسكرية ( ينظرا معجم املصطلحات 1)
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 مصطلحات القوة البحرية والنهرية. -2

 الدرو  واخليالة.مصطلحات  -1

 مصطلحات املدفعية. -1

 مصطلحات اهلندسة. -10

 مصطلحات املهابرة )سالح اإلتارة(. -11

 (1)مصطلحات املشاة وأسلحتهم. -12

 مصطلحات اإلمداد والتموين. -11

 مصطلحات الطبابة. -14

 (2) ينة )اللوازم واملهامت(.مصطلحات العِ  -17

 مصطلحات األتيال العسكرية. -11

 (1) مصطلحات الربط العسكري. -12

 .اييرافية العسكرية مصطلحات -11

                                                           

سلحتهم، فال نعيد 1) شاة وأ ساًم من مصطلحات امل سابًقا ، تيةا )ذكرنا  ( عند عرضه هذه املصطلحات ،ال يف احلا

(. وينظرا  1حاتتتية ر،ما ) 1017/ 2ذكرها هنا حذًرا من التكرار. ينظرا معجم املصتتطلحات العستتكرية 

 (.1حاتية ر،ما ) 2/1024

صطلحات 2) ضه هذه امل سابًقا، والتي ( عند عر سلحة والعتاد والتجهيزات التي ذكرت  تيةا )كم األ ،ال يف احلا

ستذكر من بعد يف أ،سام هذا الفهرس، هي ضمن مصطلحات العينة، وت نذكرها هنا خوًفا من التكرار(. ينظرا 

 (.1حاتية ر،ما ) 2/11041معجم املصطلحات العسكرية 

سكريا هو 1) ربط الع تيةا )ال سكري(. ( ،ال يف احلا رباط الع سم من اييوش العربيةا اًلن ما يطلق عليه يف ،

 (.1حاتية ر،ما ) 2/1011(. وينظرا 1حاتية ر،ما ) 2/1041ينظرا معجم املصطلحات العسكرية 
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س ا ل ق النالث: -ج تبه الع صطلحات  سم جايف حتت عنوانا )تبويب امل سل سب الت كرية ح

(، 1011ا 1071األبجدي واملواضيع العسكرية(، وجايف هذا امللحق يف ست وأربعني صفحة )من 

َب املءلُ  هذه املصطلحات يف ثامنية عرش باًبا، وهي األبواب نفسها املذكورة   لحق السابق.يف املوَبوَّ

ة فهرستتة املصتتطلحات بشتتقيها، العستتكرية وتتتبه العستتكرية، ،الا )وفهرستتت لَّ وعن عِ 

املصتتطلحات العستتكرية وتتتبه العستتكرية يف آخر الكتاب حستتب احلروف األبجدية، وحستتب 

ود،ة،  بكرر   كرية املتعارف عليها يف اييوش؛ ليسهم إخراج الكلامت العس املواضرع  اعسكري     

 (1(.)وُيرْس  بسهولة – احلاجة عند –ا،تباس املصطلحات العسكرية وإلمكان 

 اقرتاح مصطلحات عسكرية:ثالًثا: 

ا بالطبع موٌد، لكنهحم أْمرٌ  وهذ مصطلًحا، ومخسني اثنني با،رتاح – معجمه ثنايا يف –،ام املءل  

ظم مقرتحات إيل نة ترتتم ليويني وعستتكريني، وهذه  ت مدة، أو ي ئة معت أن يتم اعتامدها من هي

 املصطلحات هيا

 لصف ةرقم اجلتء اا ا صمللح ا قرتح م

 )ثق ( 1/127 الةِّقافا آلة إلزالة بةور السالح. 1

حا َعتاد التدريب الذي فيه صوت العتاد وًل يقتم.ا 2 ج(ا ) ياُمَّ

 مَجَاِميُح.

 )مجح( 1/141

تدريب واحلرب. 1 نايف ال حة أث باكا مالجئ اينود لالستترتا  احِل

باكا مالجئ العستتكريني  ة من  عيلواحِل يَّ
النهر أو البحر امَلْبنِ

 القصب واخلوص.

 )حبك( 1/111

 )حبم( 1/111 .ونحوها األليام مصيدةا األُْحبولة –األُْحبول  4

به  7 َعُد  ْبٌم ُيصتتْ حلاُبولا َح نايف احلصتتتار. عيلا  األستتوار يف أث

 واحلابولا َحْبٌم ُيْصَعُد به لألغراض العسكرية.

 )حبم( 1/120

                                                           

 .2/114( ينظرا معجم املصطلحات العسكرية 1)
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 )حطم( 1/111 احُلَطِميَّةا الدبابة الةقيلة التي تتحطم عليها أسلحة مقاومتها. 1

يوف. ياحِليَفةا ِمْااٌة ُتْاَ  2  )حي ( 1/204 )ج(ا ِحَيٌ . هبا احِلراب والسُّ

َد  1 َم فَِرً،ا.خَتَدَّ  )خدد( 1/211 اييُشا َتنَظَّ

 )خدد( 1/211 )ج(ا َأخاديد. األُْخُدودا اخلندق الطويم الواسع. 1

ة. 10 رْسا الطَّْعن بشدَّ  )درس( 1/242 الدَّ

سالح  11 صم[ وال ْورَسا الكامم التدريب واملاَلك ]كذا باأل الدَّ

ة. يَّ
بة َدْورَس، ولوايف َدْورَس،  والنَّْقلِ قالا فوج َدْورَس، وكتي ي

 وفر،ة َدْورَس.

 )درس( 1/242

خدمتهم العستتكرية؛ ألهنم من  12 فاد من  ت لذين ًل ُيستتْ جاجا ا الرَّ

واحدتها َرَجاَجة. يقالا جندي َرَجاَجةا ًل  الرتتعاف املهازيم.

 ُيستفاد من خدمته العسكرية.

1/221 )  )رج،

جاَجةا َمقَ  11 ( 1/221 .عيلر، القائد األالرِّ  )رج،

َعة،  14 م الَعَجَلةا ستتيارة، أو ُمَدرَّ اَدةا جزيف من حديد يف ُمَقدَّ دَّ الرَّ

اَدة خلفي،ة،  ابة تصوهنا من اإلصدام من األمام. وهناك َردَّ أو دب،

اَدة أمامي،ة.  وَردَّ

 )رد،( 1/211

ا احلاجز الذي يمنع من دخول الةكنات أو  17  )رد،( 1/211 املعسكرات.املَِردُّ

ابات ًل يمكن اجتيازه. 11 ب، ْدما مانٌع ضد، الد،  )ردم( 1/210 الرَّ

ضع الذي 12 ْصلَح، يقالا مو املرَُتَدَّما املو عي، ضع دفاُيْر،َع، والذي ُي

ْت ث دَّما ُسدَّ  راته بعد هجوم عليه واخرتا،ه.يُمرَتَ

 )ثير( 1/210

ة. 11 رْتَ دايفا السِّ  (ي)رد 1/212 )ج(ا َأْرِدَية. الرِّ
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نايف الت،عل،م  11 ندي أث يه اي كأ عل لذي يتَّ َكُأ ا قةا امُلتَّ  يلعاملِْرف

صوابا الذي َيتَّكئ عليه  صويب. ]كذا باألصم، ولعم ال الت

َعلُّم التصويب.[  ايندي أثنايف ت،

 )رفق( 1/101

ار ا العسكري من صن  اهلندسة أو من فصائم الَفَعَلة يف  20 الزَّ

صتتن  املشتتاة الذي يزر  األليام. والزار ا كم عستتكري 

ب   زر  األليام. عيلُمَدرَّ

 )زر ( 1/121

اُجولا غالف القنبلة. 21  )سجم( 1/147 )ج(ا َسَواِجيُم. السَّ

ْجما جابية مستديرة للاميف، تستعمم يف معسكرات  22 لعرايف االسَّ

 )ج(ا ُسُجوٌل، وِسَجاٌل. يأخذ منها العسكريون املايف.

 )سجم( 1/147

د  21 ب،ابة، ورَسْ ُد الدَّ سان ولآلليات. يقالا رَسْ ْر  لإلن دا الدِّ ْ رسَّ ال

عة.  املدر،

 )رسد( 1/172

ةا آلة الت،هاطب السلكية )التلفون(. 24 ات. ا)ج( املرَسَّ ( 1/171 َمرَسَّ  )رس،

الح. )ج(املِْشَجرا  27  )تجر( 1/111 َمَشاجر. اما ُيَعلَّق عليه الس،

ْصالةا  21 َصبُّ املِ َلٌة من األسلحة املهتلفة، يمكن  َسجَّ منطقة ُم

ده  ب، ره وتك تدم، ، ف َعُدوُّ هبا ال ما يمر،  ند فة ع ةا ها بك نار علي ال

 خسائر فادحة. )ج(ا َمَصاِل. 

 )صيل( 1/412

امدا ِسَداد القنبلة. يقالا  22 ة.الصِّ  )صمد( 1/411 ِصامد القنبلة الَيَدِويَّ

َشدُّ به احِلْمم  21 سيارات الن،قم عيلالظِّعانا َحْبٌم ُي  الداب،ة، أو يف 

 ونحوها.

 )ظعن( 1/411

ْعنَةا امَلْرَحلة القصرية. )ج(ا ُظَعٌن. 21  )ظعن( 1/411 الظُّ

، وسيارات  10 احلة ُيْرحَتَُم عليها من دواب، . ونحوهاالظَِّعينةا الرَّ

 )ج(ا َظَعائُن، وُظُعٌن، وَأْظَعاٌن.

 )ظعن( 1/420
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 )عتد( 2/410 َعَتاِئُد.الَعتِيدا صندوق الَعَتاد. )ج(ا  11

ها؛ لتقع  12 بات والعجالت ونحو ا ب، لد، َفُر ل َعاُثوُرا احُلْفَرة حُتْ ال

 فيها. )ج(ا َعَواثرُِي.

 )عةر( 2/411

ب،ابات  11  )عةر( 2/412 والعجالت ونحوها. )ج(ا َعَواثُِر.العاثُِرا َمْصيََدٌة للد،

ِم إيل 14 قُّ ناوله يف التَّنَ فريُّ للعستتكري، يت اُد الستت، َلةا الزَّ َجا  الُع

ة. ]فرستت  تَِقرَّ نايف التامرين، واحلرب غري امُلستتْ حم ويف أث املرا

 [.راتواملناو باملشاريع التامرين كلمة - اهلامش يف –املءل  

 )عجم( 2/411

واب،  17 لد، تازة من اينود وا ة املم ي، بدن ة ال ي، قابل َعُدوسا ذو ال  .ال

َعُدوٌس،  َعُدوٌس، وَجَواٌد  َعُدوٌس، وجندي  قالا ضتتتابط  ي

 وَبْيَلٌة َعُدوٌس.

 )عدس( 2/412،411

ْوَلة  11 ْعُدون يف املرحلة النهائية من الصتتَّ ا مجاعة القوم َي الَعِديُّ

الح ا  ألبيج.لاللتحام بالَعُدو، و،تاله بالس،

 )عدا( 2/702

وق الفريق ودون ف واعشرررررررررر    الِعامُدا ُرْتَبة من رتب اييش  12

 املشري. )ج(ا ُعُمٌد.

 )عمد( 2/724

ة. )ج(ا ميافُِر. 11  )غفر( 2/742 املِْيَفُرا اخلوذة الفوًلذي،

سكرات الِفَراُغا  11 تعمم يف املع فري الذي ُيستْ حوُض املايف الست،

 هدفها. القطعات إيلويف أثنايف حركة 

 )فرغ( 2/727

ب. 40 ا ايََواد امُلَدرَّ ( 2/111 املَِكرُّ  )كر،

ُةا القلنسوة التي تيطي رأس العسكريني. 41 ( 127/ 2 الُكمَّ  )كم،

 )كوكب( 2/121 الَكْوَكُبا العسكري بسالحه. 42

 (ي)نأ 2/177 ا املوضع البعيد عن املواضع الدفاعية األصلية.يامُلنَْتأَ  41

اويم القصرية التي يرتدهيا العسكريون صيًفا. 44 َ  )نقب( 2/111 النُّْقَبُةا الرسَّ
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لَّح. )جندي الشتتيم(. )ج(ا  47 األَْنَكُبا العستتكري غري امُلستتَ

 ُنْكٌب. والنُّْكُبا اينود غري امُلَسلَِّحني.

 )نكب( 2/111

 )نكب( 2/112 َمنَاكُِب.امَلنْكُِب الُعَرَفايُفا َرْأُس الُعَرفايف. )ج(ا  41

مم يف  42 لد ونحوه، يستتتع ْجُبا حوٌض كبري للاميف من اي الَو

 املعسكرات ويف املراحم. )ج(ا ِوَجاٌب.

 )وجب( 2/212

 )وص ( 2/221 َأْوَصَ  اليالُما بلغ أوان اخلدمة العسكرية. 41

يوف واحِلراب. )ج(ا َمَواِ،ُع. 41  )و،ع( 2/240 املِيَقَعُةا املَِسنُّ لشحذ الس،

ديدة. 70  )و،ع( 2/240 الَواِ،َعُةا املعركة الش،

حدودةا التي تكون  71 كة امل حدوَدة. واملعر كة امل َعُةا املعر الَوْ،

 بقوات صيرية يف ساحة ،تال صيرية.

 )و،ع( 241، 2/240

الَو،ِيَعُةا املعركة الصتتيرية. واملعركة الصتتيريةا التي تنتهي يف  72

 تتجاوز الساعات.فرتة ،صرية ًل 

 )و،ع( 2/241
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 املعجم: علياملآخذ 

نافلة القول أن أ،ولا إن هذا املعجم عمم برشتتي، ومن طبيعة العمم البرشتتي النق   من 

تكَّ أن مءلفه  سكرية يف القرآن الكريم( ًل  صطلحات الع واخللم، بم الو،و  يف اخلطأ، ومعجم )امل

 امنها املآخذ، بعج عليه أن – كذلك –بذل فيه جهًدا كبرًيا، لكن مما ًل تكَّ فيه 

صطل  عجمأاال: عاوا  ا ستهراج امل سيقوم با سكرية من القرآن يوحي بأن املءل   حات الع

سكرية، ثم الكريم، ورشحها صطلحات الع ه من امل شد ما َعدَّ ، لكن الوا،ع يقول بأن املءل  كان حي

مادته الليوية، ثم يبحث عن هذه املادة يف القرآن الكريم، فيذكر موطنًا أو أكةر  إيل املصتتطلَح  عُ جِ رْ يُ 

عسكرية، التي هلا عال،ة باملصطلحات ال املشتقات بعج يذكر ثم – املنهج يف بيانه سبق ما حسب –

 أنه من املصطلحات العسكرية. يير معانيها، ثم يذكر بعد ذلك ماوُيْردفها بذكر 

  طلحاملص يكون أن – عنده – له املءل  يعني أنه ليس من الرضوريذلك، فإن ما فع عيلوبنايف 

دته ما نم – األ،م عيل –املشتقات  يود إحدرُ وُ  يكفي وإنام الكريم، القرآن يف بنصه ورد العسكري

ًة واحدًة، يف القرآن الكريم، ضه ، بالصورة التي عرولكي يترح األمر أسوق النموذج التايل ولو َمرَّ

 (1)اعليها املءل 

  2َتاَر)

1.  َيَوِمنَْها ُنْهِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخر( .20 1()77ا)(،4) 

                                                           

أحد املجلدين وفتحته كيفام اتفق،  إب أنني ت أتعمد اختيار نموذج معني، وإنام أمستتكت -هنا  -( أود، أن ُأتتتري 1)

 فأخذت النموذج املوجود يف الصفحة اليمنى.

)تار(، ويالحظ أن املءل  ،ال يف احلاتتتيةا وردت  1/114( معجم املصتتطلحات العستتكرية يف القرآن الكريم 2)

 .171وما اتتق منها يف آيتني من آيات الذكر احلكيم. انظرا املعجم املفهرس ص

 األول إب ر،م السورة، وهي سورة )طه(، وُيشري الر،م الةاين إب ر،م اآلية. ( ُيشري الر،م1)

صورة 4) سيقها وضبطها، بألفاظها، –( عىل هذه ال شري. املعجم يف املادة هذه وردت -وتن   القسم إب( 1ا )الر،م وي

لتي بعج اآليات القرآنية اذكر املءل  ي وفيه - منهجه عن احلديث عند سابًقا ذكرُته ما حسب - املادة يف األول

ْت منها بعج املصتتطلحات العستتكرية. أما الر،ما ) تُقَّ ( فيشتتري إب 2وردت فيها املادة حمور احلديث، والتي اتتتْ
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 .يَجرا َتْوًرا –أ. )تاَر( املايُف  .2

ة بعد أْخر ْمَيا أعادُه مر،  .يب. )أتاَر( إليه الر،

 .يج. )تاَوَرُه(ا عاوده تارًة بعد أخر

ة واحلني. )ج(ا ترَِيٌ   .د. )الت،اَرة(ا املد،

 ا إنايف ُيرَشب فيه. )ج(ا أْتوار.-هت. )الت،ْور(ا الرسوُل بني القوم. و

ْمَيا .1 ة بعد أخر أ. )أتاَر( إليه الر،  .يأعاَدُه مر،

سول بني القوم.  ب. )الت،ْور(ا الر،

ْمَي، بمعن يإذا كان املءل  ير اأقول: ة بعد أخريأن ،وهلما أتاَر إليه الر، . و،وهلما يا أعاَدُه مر،

ستتول بني القوم، من املصتتطلحات العستتكرية، فهم َوَرَدا بلفظيهام ومعنييهام يف القرآن  الت،ْورا الر،

 الكريم؟

ًل، فهم حيق للمءل  أن يرتتعهام يف معجم هدفه استتتهراج املصتتطلحات  كانت اإلجابةا فإذا

 العسكرية من القرآن الكريم؟

اهلل عليه  صتتيل النبي ستتنة إيل نذهب أن –مةاًل  -املءل  يمكننا  التي ستتلكهاإننا هبذه الطريقة 

 ي .النبوي الرشعسكرية يف احلديث ونفعم األمر نفسه ثم نقولا معجم املصطلحات ال وسلم

ال فيه املة حيث َوَردَ  -مةاًل  -ة مَّ ذي الرُّ ديوان  ذهب بعيًدا عن هذا، فنلجأ إيلوهم جيوز لنا أن ن

نذكر ونأخذ منه بعج املواد الليوية، ثم (، 1الذي معنا )لفظةا تارة( تستتع مرات، يف تستتعة أبيات)

                                                           

رشحها وبيان معانيها. أما الر،ما  سكرية، ويقوم ب صطلحات الع شتقات التي هلا عال،ة بامل سم الةاين، وفيه امل الق

 ث، ويشتمم عىل ما يرى املءل  أنه من املصطلحات العسكرية.( َفُيشري إب القسم الةال1)

ة 1) مَّ ، 2/1111، 2/141، 2/141، 2/212، 2/277، 1/710، 1/410، 1/101( ينظرا ديوان ذي الرُّ

 هت، النارش مءسسة اإليامن، بريوت.1402م / 1112، 1، حتقيق عبد القدوس أبو صالح، ط2/1277

 (ا1/101منها ،وله )

 تارًة خَيُِج األَْعناَق َعْن ُعُرٍض     َوْخًرا، َوُتنَْتَظُم األَْسحاُر واحُلُجُب ف           
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،ة  هلا عال قات التي  نذكر املشتتت ية، ثم  ملادة الليو ها ا يات التي وردت في ًتا أو أكةر من األب بي

سمي ثم – املءل  منهج حسب –باملصطلحات العسكرية، وأخرًيا نأيت باملصطلحات العسكرية    ن

 ؟ةمَّ ذي الرُّ  ديوان يف العسكرية املصطلحاتا ذلك

  املءل عيلوما ذهبُت إليه ،ريب مما ،اله من ،بُم الدكتور إبراهيم الستتامرائي، حيث عاب 

، ينبني عليه أننا نستتتطيع أن نكتب مقالة أو  هنجه هذا يف معجمه، فقالا )إن ذلك لنهج غري ستتوي،

ائز رسالة أو معجاًم ضهاًم عن املصطلحات العلمية لكم علم من العلوم يف القرآن الكريم، فمن اي

  ،ايادة كالزاوية القرآن، يف موجود "الريايض املصتطلح " إنا نقول أن – النهج هذا عيل جرًيا –

ا يشتق األلفاا وم هذه أصول ألن ذلك؛ ونحو الرتبيعي، وايذر واملربع، واملةلث، القائمة، والزاوية

، (1)اهللَِّ  َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدودَ ا من ،وله تعايل "احلدود  "منه أصتتم موادها موجود يف القرآن، نحوا 

يلِّ يِف املِْْحَراِب و،ائم، من ،ولها  َ،ائٌِم ُيصتتَ َكُة َوُهَو 
َناَدْتُه املاََْلئِ  "ثالثة وأربعة"(، والعددانا 2)َف

 (1و،د َوَرَدا يف القرآن غري مرة(.)

، هو يف حقيقة األمر من اًلستعامًلت العامة سكبية ُجلُّ ما َعدَّه ا ةلف مصملل ات ع  ثانًيا:

 أي التي يستعملها العسكريون وغريهم، فهي ليست خمتصة بالعسكريني وحدهم، من ذلك مةاًلا

                                                           

 (ا1/410و،وله )

 َوإْنساُن َعْينِي حَيْرِسُ املايَف تارًة        َفَيْبُدو، َوَتاَراٍت جَيُمُّ َفَيْيَرُق            

 (ا1/710و،وله )

ُه          َنِحيُب الة َكاَب َتاَرًة َواْعتَِواهُلَا             َلُه َأْزُمٌم ِعنَْد الِقَذاِف َكَأنَّ

 [.1[، ]سورة الطالقا 221( ورد القول الكريم يف سورتنيا ]سورة البقرةا 1)

 .11( سورة آل عمرانا 2)

 م.1110 -1121ط، بيداد  ،2/11( مع املصادر يف اللية واألدب، د. إبراهيم السامرائي 1)
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 (.)ستتول بني القوم  ي(، فهم هذا املعن1ما ذكره يف املادة الستتابق ذكرهاا )تار(ا )الت،ْورا الر،

 خاص بامليدان العسكري دون غريه؟!!

يد بالرجو  إيل ،ال ابن در ا،  م  عا ية نجد أهنم أوردوا اللفظ  عاجم الليو ا هتتتتت(121)ت امل

 )والتَّورا الرسول بني القوم، عريب صحيح. ،ال الشاعرا

 (2بِِه املَأيِتُّ واملرِسُم(.) والتَّْوُر فيام بيننا ُمْعَمٌم     َيْريَض 

اق(.) يومن هذا املعن  (1العام ،الواا )التَّوَرُةا ايارية التي ُترَسُم بني الُعشَّ

  تاه اينديا ارتفعت معنوياته، ويف )تاه( ذكر أن من املصتتطلحات العستتكرية ،وهلما(

 (.4أ،رانه. وتاه العسكريا َضمَّ طريقه() عيلفيقالا تاه 

َتاَه، بمعن وأ،ولا َتاَه،يهم استتتعامل  مَّ طريقه، خاص  يبمعن ا ارتفعت معنوياته، أوا  ا ضتتَ

 باملجال العسكري؟ 

  َتاهَ و إليه، وصم بام األستاذ َتاهَ ا - مةاًل  – نقول أن حقنا فمن – تك،  دون –واإلجابة واضحة 

 .الخ...املدينة يف فالنٌ 

للوايف م نقًدا علمي ا ملا ،ام به اهذه املالحظة الدكتور إبراهيم السامرائي، حيث ،د،  و،د سبقني إيل

بَ  حممود تتتيت خطاب يف معجمه، فذهب إيل ما  له أنه مصتتطلح دَ أن املءل  درس يف معجمه  ا 

                                                           

 )تار(. 114/ 1( معجم املصطلحات العسكرية 1)

يد 2) ية، ًلبن در م، دار العلم للماليني، 1112، 1)ت و ر(، حتقيقا د. رمزي بعلبكي، ط 111/ 1( مجهرة الل

نان. وينظرا هتذيب اللية، لألزهري  تاج اللي110/ 14بريوت، لب لدار املرصتتية للتألي  والرتمجة،  ة ، ط، ا

ية، للجوهري  بد اليفور عطار، ط 102/ 2وصتتحاح العرب محد ع م، دار العلم 1110، 4)ت و ر(، حتقيق أ

سيده  ، دار إحيايف الرتاث 1، حتقيق خليم إبراهيم جفال، ط412/ 1للماليني، بريوت، لبنان. املهص ، ًلبن 

 دار املعارف، مرص.)ت و ر(، ط،  1/477م. لسان العرب، ًلبن منظور 1111هت 1412العريب، بريوت، 

 )ت و ر(. 477/ 1، لسان العرب 14/110( هتذيب اللية، لألزهري 1)

 )تاه(. 117/ 1( معجم املصطلحات العسكرية 4)



 

- 0111 - 
 

 ن،ذا جايف كتابه يف جملدين كبرييلوفأسهب يف عمله ُكمَّ اإلسهاب، عسكري ورد يف القرآن الكريم، 

ست كذلك،  حيث سكرية، ولي صطلحات ع سامرائي َعد،  كةرًيا من الكلامت م بم ذهب الدكتور ال

سكرية يف هذا املعجم ،ليم، فأكْ  أبعد من هذا حيث ذهب إيل إيل صطلحات ع ا م رُ ةَ أن ما َوَرَد من م

يم  هذا القل قة األمر، و ها يف يشيف يف حقي ية ليس من حات العستتكر ه املءل  من املصتتطل َعدَّ

ذلك  يلعاستدل، و )املصطلحات العسكرية التي أثبتها املءل  يف معجمه( ت َيْةُبْت يف القرآن الكريم،

ا ِص   من األصناف العسكري،ة، فإن،  ٌ  نْ بقولها وإذا كانت )البحري،ة( من املصطلحات العسكري،ة، ألهن،

لمة ، وإن كالكريم هذا املصطلح غري موجود يف القرآن يدخم يف مادة الكتاب، ألن،  ذلك ًل يمكن أنْ 

غً ستتَ ن مُ بمعناها احلقيقي، ًل يمكن أن يكو الكريم )البحر( املوجودة يف القرآن ثبات للمءل  يف إ اوِّ

صطلح )البحرية(،  سَّ  فاملءلُ  م (، ذلك أن أغلب ما أثبتهع يف مفهوم تو صطلح العلمي أو الفني،  )امل

 (1بعيٌد ُكمَّ الُبْعد عن أن يكون مصطلًحا علمي ا.)

ا  ب  كان ُمنْصتتَ قد  له أن،  عيلفالن َبَدْت  هنا أاملءل  ستتتاق يف معجمه كةرًيا من املفردات التي 

تيوعها بني املدنيني يف حياهتم سكرية، رغم  صطلحات ع هذا  يلعالعادية، لذا وجدنا املءل  يرد،  م

صاحبه النقد    يويةالل معلوماته عن من نقده يف يصدر كان – املجمعي ايامعي األستاذ وهو –بأن 

سب، سكر اللية يف العملية التجربة عن بعيًدا عمله بحكم كان ولكنه فح املءل   بينام كانية، الع

ة يف يف معجمه عن التجربة العملية، واخلاة الطويل -العادية منها  يحت -يصدر يف تسجيم املفردات 

 املصطلحات العسكرية.

ته إذا أخذنا باًلعتبار ثقافته الليوية، وجتربفاألستتتاذ ايامعي املجمعي كان مصتتيًبا يف نقده 

ًعا  كان متو،، نه  يذكر املءل  أ ياة، و ْمًدا؛ ألن باحل لك املفردات َع نه آثر إيراد ت قد، لك هذا الن ةم  م

 العسكريني خمتلفون يف استعامهلا، ثم ساق مةاًًل ليبني به الفرق بني استعامل العسكريني واملدنيني يف

التعبري عام يريدون، فقالا يقول املتكلمون بالرتتادا طعام الصتتباح، وطعام الظُّهر، وطعام املستتايف، 

                                                           

 .2/71( ينظرا مع املصادر يف اللية واألدب، د. إبراهيم السامرائي 1)
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ر، ذاته بقوهلما ،ره وانة الصتتباح، و،ره وانة الظُّه ياييوش العربية يعاون عن املعن ولكن ُمنْتستتبي

 (.1و،ره وانة املسايف)

سا،ه حممود  يوأر سامرائي، فاملةال الذي  رح اب يتخط، تيت أن احلق مع الدكتور إبراهيم ال

َحدٍّ ما عن  بعبارة ختتل  إيل ييعا عن املعن ،املدنيني والعستتكريني ،منه أن، كم فريق من الفريقني

، أما كةرًيا مما أورده يف املعجم باعتداده من املصطلحات العسكرية فال فرق فيه بني استعامل ياألخر

 العسكريني واملدنيني، كام سبق أن َبيَّنُْته يف بداية احلديث عن هذا املأخذ.

 نفسه   ا اهج: عليثالًنا: خمالفته يعض ما اشرتطه 

  عال،ة هلا يالت املشتقات بذكر يلتزم أنه – منهجه عن احلديث عند سابًقا ،لنا كام –ذكر املءل  

صطلحات سكرية، بامل شتقات يذكر وجدناه لكننا معانيها، بذكر وُيْردفها الع من  - هلا عال،ة ًل م

ه من املصطلحات العسكرية، من ذلكا -ييث املعنح  بام َعدَّ

 ( يقولا مادةا )أدا(  َبنُ يف  ل ل ا – يأْدًوا، وأدَ  -أَدا ا ي  ُةَر،ا ُأِد َبنَ  -و َخ ل ل ا أْدًوا، ا يً ا  وأْد

َرهُ  شتقات األخر(2)(خَمَ سها، وأردفها بمعانيها، انتقم  ي، وبعدما ذكر بعج امل من املادة نف

ه من املصطلحات العسكرية فقالا ) إيل  -اخلدمة العسكريةا أكملها. و يأد، احلديث عام َعدَّ

رتبة،  منه عيلمن هو أ عيلالتحيةا السالم  -التحيةا سل،م. أدايُف اخلدمة العسكريةا إكامهلا. و

هدفه . )ج(ا أدوات. األََداَوُةا  أو أ،دم منه يف رتبته. أداة التوجيها آلة لتوجيه الستتالح إيل

 (1اإلنايف الذي حيمم فيه املايف للعجالت(.)

 من مصطلحات عسكرية؟!عال،ة بام ذكره )َأَدا اللبن ...(  يملعنفهم 

                                                           

د )إنكليزي/ عريب(، حممود تيت خطاب1) ، بحث منشور بمجلة 212، ص ( ينظرا تاريخ املعجم العسكري املوحِّ

بدمشتتق، املجلدا  بأهناا كلمة تركية، 1120، ايزيفا الةاين، أبريم 47جممع اللية العربية  م. وفرستتَّ القره وانة 

 معناهاا القصعة أو ايفنة.

 )أ د ا(. 1/11( معجم املصطلحات العسكرية 2)

 )أ د ا(. 1/40( معجم املصطلحات العسكرية 1)
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 : هانار من ذكب ا شتقات امعانيرايًعا: اإلك

ه بام عال،ة هلا التي املشتتتقات بعج بذكر – ستتابًقا ،لنا كام –ألزم املءل  نفستته    من َعدَّ

صطلحات سكرية، امل   مراأل هذا يف – أحياًنا – يطيم وجدناه لكننا حمموٌد، أمرٌ  ذاته َحدِّ  يف وهذا الع

رهم إيل يأد،  –كَّ ت ًل – وهذا جديًدا، يفيد ًل بام شتقات هذه إن حيث فائدة، دون املعجم ت   امل

  ملعجما) من – غالبًا – بنصتتها نقلها املءل  إن،  بم الستتابقة، العربية املعاجم يف موجودة ومعانيها

ا واحًدا أو اثنني  يذكر أن يكفي وكان ،(الوستتيط ألدايف اليرض املقصتتود، وهوا تستتهيم فهم مشتتتق 

 (1).املصطلحات العسكرية املقتبسة منها

مها من املصتتطلحات العستتكرية، فقالا ذكر  - مةاًل  –في مادة )فصتتم( ف مصتتطلحني َعدَّ

ل والصتت ، الةاين مرت واحد.  َلُةا املستتافة بني الصتتفوف، يقالا الفاصتتلة بني الصتت ، األو، )الَفاصتتِ

وحدة عسكرية بقيادة ضابط، ويتأل  من مقر، الفصيم وثالث حرائر، كم، حررية الَفِصيُما أصير 

 (2من حوايل عرشة جنود بقيادة ضابط ص (.)

غ ما لحيث ب ومعانيها، املادةو،بم هذين املصتتطلحني أطال احلديث يف ذكر بعج مشتتتقات 

مي الذي كان ير اليرَض  يالقليم مما ذكره ألد،  عيلذكره من ذلك صتتفحتني كاملتني، ولو ا،ترصتت 

ا  اإليه، وكي تترح الصورة أسوق ما ،اله َنص 

َم ) -أ) وًًل  –الَكْرم  (َفصتتَ ِيرًيا َحبُّهُ  َخَرَج ا ُفصتتً        اتعايل ،ال. َخرُجواا الَبَلد َعن الَقْومُ  -و. صتتَ

َفَلامَّ َفَصَم َطاُلوُت بِاْيُنُود(1)َفْصاًل، وُفُصوًًلا  -. و ، يْئنَْيِ َق. وَبني الشَّ ا احلاكُم بني اخلَْصمَ  -َفرَّ نْيِ

يَف َعن َغريه َفْصاًلا َأْبَعَدُه. و -. وَ،يَض  ْ يف –الَّشَّ ْ   -و .أحكمها الَقْوَل  وَنْحُوه اخلطيُب  -و. َ،َطَعهُ ا الَّشَّ

َضا  َعن املولودَ   .َفَطَمهُ ا َفْصاًل  الرَّ

يَكُها َفجَّ َما َبينهاَم من رشَكة. -ب  )َفَاصَم( رَشِ

                                                           

 .1/24صطلحات العسكرية ( ينظرا معجم امل1)

 )فصم(. 2/710( معجم املصطلحات العسكرية 2)

 .241( سورة البقرةا 1)
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تَقلَّة. و -ج وًًل متميَِّزة ُمستتْ يَفا َجَعَلُه ُفصتتُ ْ َم( الَّشتتَّ ْلنَا ا ا َبيَّنَُه. ،ال تعايلاألْمرَ  –)َفصتتَ َ،ْد َفصتتَّ

رايفها. و -. و(1)اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُمون َق أع َأها َوَفرَّ اَةا َجزَّ شَّ اُب ال صَّ اخلياُط الةَّْوَبا ،طعه  -الَق

 َ،د، َصاحبه. عيل

يُفا اْنَقطَع. و -د ْ  الَقْوُم َعن َمَكان َكَذاا فار،وه. -)اْنَفَصَم( الَّشَّ

 )الَفاِصُم(ا ُيَقالا ُحْكٌم فاصم، َوَ،َرايف فاصما َماٍض َ،اطع. -هت

ستتور ا العالمة يف الك-)الفاصتتلة(ا اخلرزة التي تفصتتم َبني اخلرزتني يف الِعْقِد َوَنْحوه. و -و

ة تْكتب َبني الكرس   والعدد. )ج(ا فواصم.العرشي،

 )الفاصولِيَُّة(ا بقلة حولي،ة زراعي،ة من الفصيلة القرنية. -ز

ُلُه َوفَِصاُلُه َثاَلُثوَن َتْهًرا ا )الِفَصاُل(ا فطام امْلَْوُلود. ،ال تعايل -ح  (.2)َومَحْ

. و -ط يْئنَْيِ اَفة َبني الشتتَّ ُم(ا املستتَ . و -)الَفصتتْ يْئنَْيِ ظمني يف كم، ع يملتقا  -ا احلاجز َبني الشتتَّ

بيع والصي  -ا الَفْرُ . ُيَقالا للنََّسب أُصوٌل وفصوٌل. و -ايََسد. و نة، وهيا الر، ا َواِحد ُفُصول الس،

شتايف. و َسام التمةيلية. و -ا أحد َأجَزايف الكتاب مِمَّا ينَْدرج حَتت الَباب. و -واخلري  وال ا  -ا أحد َأ،

  –ا َيْوم الِقيَاَمة. و-لا َما َكاَن َحًقا َ،اطًعا. ومن الَقوْ  - ، َأْيًرا. والصَّ  يأحد َأ،َسام املدرَسة، َوُيسم

 ابا ما كان فيه احلكم ،اطًعا ًَل راد، َلُه.اخلط

َلُة(ا عالمة من َعاَلَمات الرت،يم ترستتم َهَكَذا )،( وتوضتتع َبني ايمم التي يرتكب  -ي )الَفصتتْ

 منها كالم تامُّ الفائدة.

يُم(ا  -ك ه. و)الَفصتتِ ا حائٌط ،صتترٌي أ،م، من  -َوَلُد النَّا،ة أو البقرة بعد فطامه وفصتتله عن ُأم،

ور. )ج(ا ُفْصالن.  احِلْصِن والسُّ

                                                           

 .12( سورة األنعاما 1)

 .17( سورة األحقافا 2)
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ِصيَلُة(ا القطعة من أعرتايف ايستد. و -ل ُجم -ا القطعة من حلم الفهذ. و -)الَف ا عشترية الرَّ

عايل ،ال ت يه.  ِئِه إل َبا طه األَْدَنْون، وأ،رب آ يِه.  َيَودُّ  ا ورْه ِ ِئٍذ بِبَن َعَذاِب َيْوِم َتِدي ِمْن  املُْْجِرُم َلْو َيْف

تِي ُتْءِويهِ   .(1)َوَصاِحَبتِِه َوَأِخيِه. َوَفِصيَلتِِه الَّ

 ا املايض القاطع يفصم بني احلق، والباطم. )ج(ا َفيَاِصُم.-)الَفيَْصُم(ا احلاكم َأو الَقايِض. و -م

 كم، عظمني يف ايسد. )ج(ا مفاصم. ي)امَلْفِصُم(ا ملتق -ن

 (2).()املِْفَصُم(ا اللَِّسانُ  -س

وأ،ولا هم كانت هناك ،ورة ملحة لذكر كم هذه املشتتتقات من أجم مصتتطلحني فقط 

مها املءل  من املصطلحات العسكرية؟!  َعدَّ

 جم.ملعا عيلعلاًم بأن أمر اإلطالة يف ذكر املشتقات يالحظه القارئ من أول وهلة يطلع فيها 

 الت بيف االتص يفاامًسا: 

ا ي،ال الستتيوطمما ًل تتتك فيه أن التصتتحي  والتحري  ًل يكاد ينجو من الو،و  فيهام أحد، 

مة اللية وأ يه مجاعة من األجاليف من أئ  نْ مَ ا وَ بممحد بن حن،ال اإلمام أ يئمة احلديث، حت)و،ع ف

 (1من اخلطأ والتصحي ؟(.) يرَ عْ يَ 

له(.)ود مومما و،ع فيه حم َل الكالَما أو،  (4تيت خط،اب، ،ولها )أو،

َلُه(-كام يف املعجم الوسيط  -والصواب  َل الكالَما َأوَّ  (7.)ا )وَتأوَّ

 

 

                                                           

 .11ا  11( سورة املعارجا 1)

 )فصم(. 710ا  2/721( معجم املصطلحات العسكرية 2)

 .حتقيق حممد جاد املوب وآخرين، ط، دار اييم، بريوت، دار الفكر، 2/171املزهر يف علوم اللية وأنواعها، للسيوطي( 1)

 )أول(. 2/224( معجم املصطلحات العسكرية 4)

  الرشتتوق مكتبة –م 2004هتتتتت 1427، 4)أول(، ط  11( املعجم الوستتيط، جممع اللية العربية بالقاهرة، ص7)

 .الدولية
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 سادًسا: إهماله يعض ا صملل ات العسكبية:

 عند احلديث عن املأخذ ستتبق كام –املعجم خمت  باملصتتطلحات العستتكرية، ووجدنا املءل  

سكرية، املصطلحات من أهنا عيل األلفاا بعج إثبات حياول – الةاين سة، ألدين الع   ذلك ومع مالب

صطلحات بعج هيمم وجدناه سكرية امل س أنه لواردة يف املعاجم الليوية، رغما الع م ذكرها يف الق

 اخلاص باملشتقات التي هلا عال،ة باملصطلحات العسكرية، من ذلكا

املأخوذة من هذه املادة مصطلًحا واحًدا فقط، وهو يف مادة )آد( َعدَّ من املصطلحات العسكرية 

ْعب() ٌد من الشَّ وِذْكُر هذا ضمن املصطلحات (، 1،ولها )التأييد املادي، واملعنوي، للجيش، جيٌش ُمَءيَّ

سكرية فيه نَ  تارة إيلرٌ ظَ الع سبقت اإل سكرية،  ، و،د  صطلحات الع هذا، ورغم أنه َعدَّ هذا من امل

ه الليويونعن ذكر مصتتط وجدناه ييفم من مصتتطلحاهتم العستتكرية، رغم أن املءل   لح آخر َعدَّ

سيط  سم يف –ضمن ما نقم عنه يف هذه املادة  -نقله عن املعجم الو شتقات اخلاص،  الق   هلا لتيا بامل

ُتُه، أوْ  اييش َمْيَمنَةُ ا واإلَيادُ ا )،وهلم وهو العسكرية، باملصطلحات عال،ة   إَياَدِي  يلع َكرَّ ا يقال َمْيرَسَ

ُة(.)ا )(، و،ال اخلليم بن أمحد2()الَعْسَكر  (1وإَِياُد الَعْسَكِرا امَلْيَمنَُة وامَليرَْسَ

 : المله يني الوااح االيائيسايًعا

جتريد الكلمة من الزوائد،  ذكرت عند احلديث عن منهج املءل  يف معجمه أنه كان يعمد إيل

 .رشح من حتته َيِردُ  ملا – املايض الفعم بصيية –وجيعلها عنواًنا 

صيية الفعم املايض أو،عه يف خطأ، ويتمةم ذلك  هُ لَ عْ َج  إن – هنا –وأ،ول  املادة الليوية عنواًنا ب

  عنواًنا ملايضا الفعم صيية - أحياًنا –اخلطأ يف اخللط الواضح بني الواوي، واليائي، َخْلًطا جعله يرع 

سها للامدة  واوي،ة، ملادة صيية نف رع ال تأنه أن يو،ع اللبس، ، وهذا ي،ةاليائثم ي شتمن  قات من فامل

                                                           

 )آد(. 1/11( معجم املصطلحات العسكرية 1)

 )آد(. 14)آد(، وينظرا املعجم الوسيط ، ص 1/11املصطلحات العسكرية ( معجم 2)

سامرائي، ط  1/12( العني، للهليم بن أمحد 1) م، 111هتتتت 1401، 1حتقيق د/ مهدي املهزومي ، د/ إبراهيم ال

 )أيد(. 1/111، لسان العرب 14/221مءسسة األعلمي، بريوت، لبنان. وينظرا هتذيب اللية، لألزهري 
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ضعها حتت ضعها 1)زاد() اايذرا )ز و د( و شتقات من ايذرا )ز ي د(، و ًرا  -(، وامل  احتت –أي

(، واملشتقات من ايذرا )س ي 1واملشتقات من ايذرا )س و ر(، وضعها حتتا )سار()(، 2)زاد()

 (، واملشتتتقات من ايذرا )  ي ن(7وضتتعها حتتا )عان() واملشتتتقات من ايذرا )  و ن((، 4ر()

، واألمر نفسه مع املشتقات من ايذرينا )ج و ب( و )ج ي ب( (1()عانا )حتت - أيًرا –وضعها 

 (2).حيث وضعهام حتتا )جاب(

 

  

                                                           

 )زاد(. 1/114ينظرا معجم املصطلحات العسكرية ( 1)

 )زاد(. 1/111( ينظرا معجم املصطلحات العسكرية 2)

 )سار(. 1/110( ينظرا معجم املصطلحات العسكرية 1)

 )سار(. 1/117( ينظرا معجم املصطلحات العسكرية 4)

 )عان(. 2/721( ينظرا معجم املصطلحات العسكرية 7)

 )عان(. 2/714العسكرية ( ينظرا معجم املصطلحات 1)

 )جاب(. 2/210)جاب(،  2/211( ينظرا معجم املصطلحات العسكرية 2)
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 املبحث الثاني

 وده يف توحيد املصطلحات العسكريةجه

  تعبيف ا صمللح:

صلح( و،ال ابن فارس )ت  صطلح مأخوذ من ) صم 117امل صاد والالم واحلايفا أ هتتتت(ا )ال

 (1خالف الفساد(.) عيلواحد يدل 

فوا األمرا تعار عيلويف املعجم الوسيطا )اصطلح القوما زال ما بينهم من خالف، واصطلحوا 

 خالف الفساد، واًلتفاق()ا اًلتفاق، وهذان املعنيان ي، أي أن اًلصطالح يأيت بمعن(2)(عليه واتفقوا

 (1تقارب دًليل، فإصالح الفساد بني القوم ًل يتم إًل باتفا،هم(.)بينهام )

تسمية الَّشيف باسٍم  عيلأن )اًلصطالحا عبارة عن اتفاق ،وم  هت( إيل111وذهب ايرجاين )ت

ضعه األول، وإخراج اللفظ من معن سبة بينهام() ليوي، إيل يما، ُينْقم عن مو ، و،ريب من (4آخر ملنا

، (7)(أمر خمصوص عيلهذا ،ول أمحد فارس الشدياق، عن اًلصطالح هوا )اتفاق طائفة خمصوصة 

يشيف خمصتتوص،  عيلاتفاق طائفة )ومةم ذلك ما جايف يف املعجم الوستتيط، من أن اًلصتتطالح هوا 

 (1(.)ولكم علم اصطالحاته

ني الن ، يف تعري  اًلصطالح، بأنه يكون باتفاٍق ب عيلواعرتض الدكتور عبد الصبور تاهني 

يم  َعد، من َ،بِ فاا، التي يمكن أن ُت جايف بكةري من األل ،د  نة، ألن القرآن الكريم  فة معي، طائ

                                                           

فارس 1) هارون، ط، دار اييم  1/101( مقاييس اللية، ًلبن  تاج اللية  -حتقيقا عبد الستتالم  بريوت، وينظرا 

 )ص ل ح(.  4/2421، لسان العرب، ًلبن منظور 1/111وصحاح العربية، للجوهري 

 )ص ل ح(. 720املعجم الوسيط، جممع اللية العربية بالقاهرة ص( 2)

 القاهرة . -، النارش مكتبة غريب 2( األسس الليوية لعلم املصطلح، د. حممود فهمي حجازي، ص1)

 دار الريان للرتاث. -ط  -، حتقيقا إبراهيم اإلبياري 44( التعريفات، للجرجاين، ص4)

 هت.1211،سطنطينية سنة  -مطبعة ايوائب - 412رس الشدياق، ص( اياسوس عىل القاموس، ألمحد فا7)

 . 1/720( املعجم الوسيط 1)
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اًلصتتطالحات، كالصتتالة، والصتتوم، والزكاة يف معانيها الرشتتعية، وًل يمكن القول بأن معناها 

، بمعناها اخلا -ستتبحانه  -أهنا، فقد أنزهلا اهلل اًلصتتطالحي ناتتتئ عن اتفاق طائفة معنية بشتت ص،

، أو  عيلأن املصتتطلح هوا اللفظ أو الرمز الليوي الذي ُيستتتهدم للدًللة  وذهب إيل مفهوم علمي،

، أو أي، موضو  ذي طبيعة خاصة.  ، أو فني،  عميل،

بارة فع وهذا التعري  يرتتع يف حستتابه أن املصتتطلح ،د يكون لفًظا، و،د يكون رمًزا ليوي ا،

)رأس املال( مصطلح مركب ذو دًللة ا،تصادية، وكلمة )حتليم( مصطلح ذو دًللة علمي،ة، حيددها 

صطلح يدل  راف إليه من مادة للتحليم، والرمز )كت( م سميا أكتنيوم، و،د  عيلما ُي رص امل العن

 (1هذا اًلختصار الذي تقره األساليب الليوية.) عيلاصطلح أهم العلم 

 تاهني للمصطلح أدق، من غريه .  يف حمل،ه، وتعري  د. هذا اًلعرتاضو

 اللغوّح:  االصملماحّي يا عين عماقة ا عين

حي، اًلصتتطال يأنه ًل ُيشتترتط وجود عال،ة من أي، نوٍ  ما، بني املعن ذهب بعج الباحةني إيل

، يقول أحدهم يواملعن و،د ) يف معرض حديةه عن هدفه، من تألي  كتاٍب يف فقه الليةا -الليوي،

ة أوًلً، ثم، من الناحية  ْفُت بعبارة )فقه اللية( من الناحية الليوي، تناولُت املوضتتو  من مبدئه، فعرَّ

ة وبني م، أنني ًل أومن بوجوب عال،ة ،وري،ة، بني استتتعامل الكلمة يف اللية عا عيلاًلصتتطالحية، 

د أن ُتعقد صتتلٌة بني  -هنا  -استتتعامهلا يف اًلصتتطالح، ولكن،ي آثرت أن أ،ارن  ألن عاملنا العريبَّ تَعو،

، وذلك بام ورثه من التزام هذا النهج عن  ، واًلستعامل اًلصطالحي، اًلستعاملنيا اًلستعامل الليوي،

 (2ة ويف غريها(.)خمتل  علامئنا القدمايف يف البحوث الليوية، ويف البحوث الرشعي

                                                           

دار  -م 1111هتتتت 1401، 2، ط 111، 112( ينظرا العربية لية العلوم والتقنية، د. عبد الصتتبور تتتاهني، ص1)

 اًلعتصام.

 -النارش دار النهرتتة العربية  -م 1111، 1، ط 1، 7( مقدمة لدراستتة فقه اللية، د. حممد أمحد أبو الفرج، ص 2)

 بريوت.
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ملدلول  ملدلول الليوي، وا قة، بني ا لة وثي ناك صتت ويقول آخرا )وليس بالزم أن تكون ه

َسْت بعج املالبسات أحياًنا(.) ، وإن ُتُلمِّ  (1اًلصطالحي،

ن ،ورة وجود عال،ة بني  ولكن إذا رجعنا إيل تعري  ايرجاين الستتابق، ستتنجد أنه ترتتم،

 ي، إيلليو ي، حيث ،ال يف آخر التعري ا )وإخراج اللفظ من معناملعنينَْيا الليوي، واًلصتتطالحي، 

 آخر ملناسبة بينهام(.

ألحيان، صعوبة إدراكها يف بعج ا ولعم القائلني بعدم أمهية وجود عال،ة بني املعنيني، يرجع إيل

 يلعال،ة بني املعنا نفكررر   ولكن ذلك ًل يعني انتفايفها بالكلي،ة، يقول أحد الباحةنيا )ليس عسرًيا أن 

املستحدث يف ضويف العال،ة املجازية يف أغلب احلاًلت، وإْن صعب ذلك يف كةري من  ياألصيل، واملعن

ِسيَّة،      األمةلة، ولكن صعوبة إدراك العال،ة ًل يعني عدم وجودها، فقد تكون العال،ة بعيدة، أو َمنْ

 (2ع احلقيقة(.)فيصري التعامم مع اللفظ بمعناه ايديد كأنه تعامم م

يف  التي عقدت يف الرباط -و،د أتارت ندوة توحيد منهجيات وضع املصطلح العلمي العريب 

أو مشاركة أو مشاهبة بني مدلول  مناسررر  )،ورة وجود  إيل -م 20/2/1111 إيل 11الفرتة من 

 (1املصطلح الليوي ومدلوله اًلصطالحي(.)

 (4ذهب آخرون .) -أيًرا  -ذلك  وإيل 

                                                           

سفية يف اإلسالم، د. إبراهيم بيومي مدكور، ص1) صطلحات الفل شأة امل شور يف جملة جممع اللية 212( ن ، بحث من

 م.1171العربية، العددا السابع، مطبعة وزارة املعارف القومية 

 .111، 110( العربية لية العلوم والتقنية، ص2)

، اللية العربية والصتتحوة العلمية احلديةة، د. كارم الستتيد غنيم، 271ية لعلم املصتتطلح، ص( األستتس الليو1)

 القاهرة. -، النارش مكتبة ابن سينا 171ص

، حوليات اآلداب والعلوم اًلجتامعية، 42( ينظرا توحيد ترمجة املصتتطلح يف الوطن العريب، د. فريد عوض حيدر، ص4)

 .م2002 هت1421 الكويت جامعة –(، جملس النرش العلمي 110(، الرسالةا )22ر،ما )
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ًبا، فعند  يوأر ،ورة وجود عال،ة بني املعنيني، ولكن برشط أن يكون املصطلح عربي ا ًل ُمَعرَّ

سائم نمو اللية ذاتي ا، جيب  وضع املصطلح العريب عن طريق اًلتتقاق أو النحت، أو غريمها من و

فال  -جها روهو وستتيلة لنمو اللية العربية من خا -مراعاة املناستتبة بني املدلولني، أما عند التعريب 

ُيشتترتط وجود عال،ة بني املدلولني، )فمن يرتتع مصتتطلًحا من املصتتطلحات إنام ينتقي من خمزون 

ر فيه،  اللية و،اموسها ايمعي لفظًة تشري إيل ف ما يراه، هذه ال يوُتكررررر  ِّما ُيفك، لفظة تيدو َعَلاًم ُيَعرِّ

 (1موضوعه، ومصطلًحا ُيَميِّز مادته(.)

 

 نشأة ا صمللح العلمي: 

عرص صدر اإلسالم، فقد َعَرَفت الليُة العربية )استهدام األلفاا يف  ترجع نشأة املصطلح إيل

ستعامله كةرًيا من ألفاظه للدًللة  صطالحية مع نزول القرآن، وا صة غري م عيلمعاٍن ا صو ا معان خم

ة، ومن ذلك ألفااا الصتتالة، والصتتوم، والز كاة، واحلج، وألفااا الركو ، ُعرفت يف اللية العام،

ها ذات معان ليوية، وذات معان  والستتجود، والتشتتهد، واإلمستتاك، والنِّصتتاب ... إلخ، فكل

 (2اصطالحية حمددة(.)

تتدت احلاجة إيل سيني، ا عارف عن نقم العلوم وامل ويف العرص الذهبي للرتمجة إب،ان حكم العبا

لحات، التقنني للمصط ية، ومن هنا برزت احلاجة إيل، كاليونانية، والفارسية واهلنديالليات األخر

 بذهلا املرتمجون يف ذلك العرص. وكان ذلك ثمرة جهود متواصلة،

ما ،ام به علاميف الكالم من وضع بعج املصطلحات اخلاصة  هتتت( إيل277ا وأتار اياحظ )ت

ا )كبار املتكلمني، ورؤستتايف الن،ظ،ارين بعلم الكالم، فذهب إيل  من كانوا فوق أكةر اخلطبايف، وَأْبَلغَ  أن،

وا  ُ يايف، وهم خَتَريَّ لك كةري من الُبَل هلا من كالم العرب ت عاين، وهم اتتتتقوا  لك امل فاا لت لك األل ت

                                                           

اد، ص1) ، بحث منشتتور بمجلة عات 111( املصتتطلح األديب بني غناه باملعرفة وغناه بالتاريخ، د. صتتالح غرم اهلل زي،

 .م2000 مارس/  يناير ،1ا العدد ،21ا املجلد –الكويت  -الفكر 

 .14( العربية لية العلوم والتقنية، ص2)
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صطلحوا األمساء َسَلًفا لك عيل، وهم ا صاروا يف ذلك  ْسٌم، ف سمية ما ت يكن له يف لية العرب ا م، ت

لك  وقررررررر  وً َخَلٍ ،  لذ تابع، و كم،  ،وا بني البُْطالنل  ،الواا الَعَرض وايَْوَهر، وأْيس وليس، وفر،

ة، وأتباَه ذلك(.) ة واهلُوي،  (1والت،اليش، وذكروا اهلَذي،

من وضع مصطلحات  ، والنُّحاُة، وأصحاُب احلساِب أمحدَ  نُ بْ  ما ،ام به اخلليُم  وأتار كذلك إيل

صة بعل صار  والنحو، واحلساب، م العروض،وخا صيد و، َضَع اخلليُم ْبُن أمحَد ألوزان الق فقالا )َو

،  األرجاز
ِ
ألقاًبا ت تكن العرُب تتعارُف تلك األعاريَج بتلك األلقاِب، وتلك األوزاَن بتلك األستتاميف

تباه ذلك، وكام ذكر األوتاد واألسباَب، سيَط، واملديَد، والوافَر، والكامَم، وأ  كام ذكر الطويَم، والب

حاف... واخلَْرمَ  النحويون، فذكروا احلاَل والظ،روَف وما أتبه ذلك؛ ألهنم لو ت يرعوا  يوكام َسمَّ والز،

لك  كذ َلِديِّني علَم العروض والنحو. و نايف الَب ماِت ت يستتتطيعوا تعري  الَقَرِويِّني وأب هذه العال

 (2جعلوها عالماٍت للتفاهم(.)أصحاُب احلساب ،د اجتلبوا أساميًف 

ت(122)ت جعفر أما ،دامة ابن ،بول ما  ، ودعا العلاميف إيلالعلمية فامرس وضع املصطلحات ه

ضعه َته، فقالا ) منها و ِصحَّ رعوا ما َيَرْوَن  ستنباط معنً إذا ،نعوا به، وإًل فلي ، ت يمَلَّا كنُت آخًذا يف ا

ن ذلك ميستتبق إليه من يرتتع ملعانيه وفنونه املستتتنبطة أستتاميف تدل عليها، احتجت أن أضتتع ملا يظهر 

أستتاميًف اخرتعتها، و،د فعلت ذلك، واألستتاميف ًل منازعة فيها، إْذ كانت عالمات، فإن ،نع بام وضتتعته 

 (1ما وضعته منها ما أحب، فإنه ليس ُينَاَزُ  يف ذلك(.) من هذه األساميف وإًل فليهرت  كم، من أيب

ة، مةما الزينة صطالحيو،د عرفت املكتبة العربية بعد ذلك كتًبا متهصصة يف إيراد األلفاا اًل

هتتتتت(، ومفاتيح العلوم، للهوارزمي 122يف الكلامت اإلستتالمية العربية، أليب حاتم الرازي )ت

                                                           

م، النارش مكتبة 1111هتتتت 1411، 2، حتقيقا عبد الستتالم حممد هارون، ط1/111( البيان والتبيني، للجاحظ 1)

 اخلانجي، القاهرة.

 .140، 1/111( السابق نفسه 2)

، حتقيقا حممد عبد املنعم خفاجى، دار الكتب العلمية، بريوت، 11نقد الشتتعر، أليب الفرج ،دامة بن جعفر، ص( 1)

 لبنان.
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هتتت(، وكشاف اصطالحات الفنون، للتهاَنِوي )ت 111هتتت(، والتعريفات للجرجاين )ت112)ت

 هت( وغريها.1171بعد 

 باتتتا نشتتطت حركة الرتمجة والتعريب يف مرصتت نشتتاًطا ملحوًظا، ولكنَّ  عيلويف عرصتت حممد 

هءًليف املرتمجني )واجهتهم مشكلة املصطلحات احلديةة، فاستطا  أكةرهم التيلب عليها، إما لقوته يف 

 (1الكتب العربية القديمة التي ُوضعْت يف العْلم نفسه(.) عيلاللية العربية، وإما باًلعتامد 

صط ضع امل ر كبري، بدو -بعد ذلك  -لحات العلمية والتقعيد هلا، ،امت املجامع الليوية ويف و

 ، َا للمصطلح من ،يمة كبرية يف امليدان العلمي، ؛ ألن )املصطلحات والصيغ جزيف من املنهج العلمي،
ملِ

ا  -حستتن األدايف ... وللمصتتطلح  عيلالتهصتت، ، وتعني  عيلتستتاعد  ،يمته من الناحية  -أيرتتً

ساغة احلقائق العلمية يف ،وال عيلفهو جيمع املتعلمني التعليمية،  ست ُ هلم ا رسِّ ضحة، وُيَي بها دًلًلت وا

 (2اللفظية الةابتة(.)

 (1اره(.)بنايف أفك عيلومن هنا فإن )املجتمع املنتج ملصطلحاته اخلاصة، يتمتع حتاًم بقدرة 

 ضبارة توحيد ا صمللح العلمي:

شكالت التي تواجهها أمتنا العربية، يف أيامنا هذه صوص  عيل -من امل شكلة -وجه اخل تعدد  م

يف مرصتت يقولونا بندول الستتاعة لكلمة » الواحد، من ذلك مةاًلا  علشرررررررررررررررررررررريءاملصتتطلحات 

Pendulum(.)4، ويف العراقا ر،اص، ويف سورياا نواس، ويف األردنا خطار) 

                                                           

م، دار النفائس، 1117هت 1407، 1، ط 12( اللية العربية يف التعليم العايل والبحث العلمي، د. مازن املبارك ص1)

 مءسسة الرسالة.

 .211املصطلحات الفلسفية يف اإلسالم، ص( نشأة 2)

 . 107( املصطلح األديب بني غناه باملعرفة وغناه بالتاريخ، ص1)

لدين بليبم، ص4) بالعربية يف وستتائم اإلعالم، لنور ا هت 1422، ،طر، 14، كتاب األمة، العددا 120( اًلرتقايف 

 م.2001
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عدم  يالعربية العلمية بتعدد الدول العربية نفسها، حيث )أد، ونتج عن هذه املشكلة تعدد اللية 

سيق يف هذا املجال إيل صطلحات حملية يف مجيع أوجه الفكر، من علوم إيل التن سفة،  إيل نْقد نمو م فل

بة من دون الرجو  إيل  (1).األصم يف معظم احلاًلت( وأصبح من املتعذر فهم النصوص املعر،

تعدد الليات العلمية العربية يف عاملنا العريب، يتمةم يف ،يام  عيلواملةال الواضتتح الذي يدل 

)منظمة اليونستتكو بوضتتع كتاب يف الرياضتتيات احلديةة للعات العريب، بلية أجنبية، ثم ُترجم هذا 

، صررررررر   املاآلن، فهناك الرتمجة  يمخس ليات علمية عربية حت إيل -مع األس   -الكتاب، فرُتجم 

والرتمجة الستتورية، والرتمجة الكويتية، ثم الرتمجة األردنية، وكم، ترمجة تستتتعمم  والرتمجة العرا،ية،

ته الرتمجة األخر هادها هو الصتتائب يرموًزا ومصتتطلحات ختتل  عام، استتتعمل ة أن اجت ، بحج،

 (2بنظرها(.)

بية ة العراللي ويف امليدان الليوي نجد مصتتطلًحا أجنبي ا واحًدا يرتتع له املرتمجون عند نقله إيل

له الدكتور عبد السالم  حيث أحيص Linguisticsأكةر من عرشين مقاباًل، ذلكم هو مصطلحا 

)الالنيويستتتيك، فقه اللية، علم اللية، علم اللية احلديث، علم اللية املستتدي املقابالت التاليةا 

العام، علم اللية العام احلديث، علم فقه اللية، علم الليات، علم الليات العام، علوم اللية، علم 

ة، الدراستتات الليوية احلديةة، الدراستتات الليوية الل،ستتاناللستتان، علم اللستتان البرشتتي، علم 

 ،الليوي احلديث، علم الليويات احلديث، الليويات ايديدة، الليويات، األلستتنية املعارصة، النظر

ْسنِي،ات، الل،سانِي،ات  (1.)(األلسني،ات، الل،

                                                           

، بحث منشتتور يف جملة عات الفكر، 200نرصتت أصتتفر، ص( تعريب التعليم ايامعي أضتتوايف عىل جتربة، د. تيريد 1)

 م.2000الكويت، املجلدا الةامن والعرشون، العددا الةالث، يناير / مارس 

 .121( العربية لية العلوم والتقنية، ص2)

سدي، ص ( ،اموس1) سالم امل صطلح، د.عبد ال يس عريب، مع مقدمة يف علم امل يس، فرن سانيات، عريب فرن  22الل

 .1114عربية للكتاب، تونسالدار ال
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ن عدم إمكا إيل -دون تتتك  -وتعدد ترمجة املصتتطلح الواحد يف العات العريب مشتتكلة تءدي 

، بني املتهصتتصتتني العرب يف املجال الواحد، وم كة فقدان اللية املشتترت ن َثمَّ إيلالتفاهم العلمي،

 (1).بينهم

،دم العراق وايف الركن حممود تيت خطاب فقالا )ذلك ما حكاه الل عيلومن األمةلة الواضحة 

ت 1124) سنة اٍت، ومءسساٍت،  يوْفٌد عسكري من إحد (م1174ه دول امليرب العريب لزيارة مقر،

وتشتتكيالٍت يف اييش العرا،ي، وكان يف منهاج ذلك الوفد، زيارة وحدات املوصتتم العستتكرية، 

آمًرا ألحد أفواج املشاة هناك، فلم أستطع وت يستطع آمرو الوحدات وآمر اللوايف،  -حينذاك -وكنُت 

 ية !! التفاهم مع الوفد العريب إًل بلية أجنب

شقيقة، فلم  سكرية يف بعج الدول العربية ال ساٍت ع س شكيالٍت ومء و،د زرُت وحداٍت وت

 (2أستطع فهم معاين كةري من مصطلحاهتم العسكرية إًل بصعوبة(.)

يةَّ ، وآفة من آفات البحث العلمي؛ إذ  )فهذا التشتتتت يف املصتتطلح العريب ، يعدُّ ظاهرة َمرضتتِ

الدارستتني، وهدًرا للجهود العلمية يف إضتتاعة الو،ت، بتكرار ما تم  ييستتبب بلبلة و إرباًكا لد

اياتها غ عيلانجازه، وهلذا فقد ذمَّ ابن خلدون ،دياًم أن، مما أ،َّ بالناس يف حتصتتيم العلم والو،وف 

 (1كةرة التآلي ، واختالف اًلصطالحات يف التعليم، وتعدد طر،ها(.)

                                                           

 .200، 111( ينظرا األسس الليوية لعلم املصطلح، ص1)

، ورَشَح املءلُ  املصتتطلحات العستتكرية الواردة يف الن  1/2( املصتتطلحات العستتكرية يف القرآن الكريم، 2)

تب إلدار نه واملرا ئة رك ئد أو اآلمر وهي قا كم مقر، من ال تأل   ، وي تايلا املقراتا مجع مقر، ة املءستتستتات كال

والتشكيالت والقطعات، مةما مقر، اييش، ومقر، الفيلق ... إلخ . واملءسساتا مجع مءسسة، وهي املدرسة أو 

الكلية، مةما مدرستتة املشتتاة، وكلية األركان. والتشتتكيالتا مجع تشتتكيم، وهو اللوايف والفر،ة والفيلق، 

شكيالت هي القطعات الفعالة . والوحداتا مجع وحدة، وه شاة، والكتيبة والت ي ،طعة فعالة، مةما الفوج للم

 للمدفعية، واهلندسة...إلخ.

ساين يف ترمجة النصوص الليوية ترمجات كتاب 1) تكالية املصطلح الل سانيات العامة "( إ لفردناند  "دروس يف الل

ية ة، كل، للباحةةا كبري زهرية، مذكرة مقدمة لنيم تتتهادة املاجستتتري يف الرتمج104دو ستتوستتري أنموذًجا، ص
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اد املعلمني ينة التعريب يف املءمتر التاسع ًلحت توصررررع وبسبب خطورة هذه املشكلة، َوصفت 

 (1م( الوضَع القائم يف البالد العربية بأنه بالغ الشذوذ واًلنحراف والتباين.)1121العرب )

ريَة )توحيد  ناقشرررررر لذلك  املجامُع الليوية واهليئات واملءسسات املعنية باملصطلح هذه الق

 ْت مءمترات عديدة.قدَ لح(، فعاملصط

 

 :البماد العبيية توحيد ا صملل ات العسكبية   يالدعوة إل

كان خط،اب مهموًما بقرتتية توحيد املصتتطلحات العستتكرية، ملا هلا من أمهية كبرية يف توحيد 

سبيم توحيد األمة العربية؛ يظهر ذلك جلي ا    -صوصوجه اخل عيل –املفاهيم، وكوهنا خطوة مهمة يف 

 ما ييلا من خالل

 (2مقدمة معجمه )املصطلحات العسكرية يف القرآن الكريم()ما كتبه يف  

ومما كتبه يف كتابها )العستتكرية العربية اإلستتالمية عقيدة وتارخًيا، و،ادة وتراًثا، ولية  

 (1).وسالًحا(

                                                           

م. وينظرا مقدمة ابن خلدون، لعبد 2014/ 2011اآلداب والليات، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمستان، ايزائر، 

بة 1/1102الرمحن حممد بن خلدون  ية العامة للكتاب، مكت ئة املرصتت ، حتقيقا د. عيل عبد الواحد وايف، اهلي

 م.2001األرسة 

 .111( ينظرا األسس الليوية لعلم املصطلح، ص1)

سكرية( ورصح بأن 21ا 1/2حيث كتب مقدمة هلذا الكتاب ) (2) صطلحات الع ( حتت عنوانا )يف أمهية توحيد امل

رصي، واملجمع العلمي العرا،ي الذي عقد  صم هذه املقدمة بحٌث ألقاه املءل  يف مءمتر جممع اللية العربية امل أ

)أمهية توحيد املصتتطلحات العستتكرية م، حتت عنوانا 1117نوفما  10ا  20هتتتتت/ 1117يف بيداد ستتنة 

سكرية يف القرآن الكريم  صطلحات الع سكرية العربية 1، هامش ر،ما )1/21العربية(. ينظرا معجم امل (، الع

 .111اإلسالمية، ص

صدر عنا سلسلة كتاب األمة، التي تصدر عن رئاسة املحاكم الرشعية والشءون الدينية، يف دولة ،طر، يف صفر ( 1)

 هت.1401اخلري 
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 ،( 1التجربة والعاة() -كذلك يف بحةها )تعريب املصتتطلحات العستتكرية وتوحيدها  

 وغريها من كتبه وبحوثه.

ضع يده  رح لنا أن، )خط،اب( و سكرية، يت صطلحات الع  يلعومن حديةه عن أمهية توحيد امل

مشتتكلة اختالف املصتتطلحات العستتكرية بني البالد العربية، حيث رصتتد مظاهرها وأستتباهبا، ثم 

سكرية داخم اييوش العربية، وذكر ما هلذه  صطلحات الع سبيم توحيد امل َل َعَمٍم تمَّ يف  عرض أوَّ

من ميزات، وما عليها من مآخذ، ثم ا،رتح حال  ملشتتكلة اختالف املصتتطلحات العستتكرية اخلطوة 

ذلك رئيس  حتقيق رؤيته، فكان بعد عيلوتعددها بني البالد العربية، وت يكت  بإبدايف الرأي بم عمم 

د يف أربعة أجزايف )عريب/ إنجليزي،  ينة توحيد املصتتطلحات العستتكرية التي أخرجت املعجم املوحِّ

 وإنجليزي/ عريب، وعريب/ فرنيس، وفرنيس/ عريب(.

هتا ئد فا ية و حات العستتكر يد املصتتطل ية توح اب أمه ط، يد  ،ويوضتتح خ فيقولا )إن، توح

صة، وبني املةقفني  سكريني العرب بها سجام الفكري بني الع شيع اًلن سكرية ُي صطلحات الع امل

سكري العريب  رع التعاون الع صينة، و عيلالعرب بعامة، وي سس ر ن القاعدة الةابتة للوأ حدة ُيَكوِّ

 (2العسكرية العربية(.)

أما عن بداية إحالل املصطلحات العسكرية األجنبية حمم، املصطلحات العسكرية العربية فيقرر 

ستهدمة وحدها يف امليدان العسكري يف البالد العربية حت سقوط  يخط،اب أن اللية العربية ظلت م

الدولة العباسية، وتيلَّبت لياُت  -حينئذ  -م، فاهنارت 1271هتتت/ 171بيداد يف أيدي التتار سنة 

البالد العربية، ومن َثمَّ دخلت الليَة العربيَة مصطلحاٌت عسكريٌة من ليات  عيلالعنرص غري العريب 

                                                           

 .222ا  201م، ص1121هت 1111بحث منشور يفا جملة املجمع العلمي العرا،ي، املجلدا الةالثون  (1)

، وينظرا املصتتطلحات العستتكرية يف 214التجربة والعاة، ص -تعريب املصتتطلحات العستتكرية وتوحيدها ( 2)

دا إنكليزي1/21القرآن الكريم  ، 212اللوايف حممود تيت خطاب، صعريب،  -، تاريخ املعجم العسكري املوحِّ

م. العستتكرية 1120، ايزيف الةاين، أبريم 47، بحث منشتتور يف جملة جممع اللية العربية بدمشتتق، املجلد 211

 .111، 112العربية اإلسالمية، ص
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فارستتية والرتكية، وأن املصتتطلحات العستتكرية الرتكية ستتتادت  يأخر حستتاب  عيلمةما ال

املصطلحات العسكرية العربية، وكان ذلك نتيجة احلكم العةامين للبالد العربية، حيث أصبح التعليم 

ْون تدريبهم العسكري باللية الرتكية، وصار تعليمهم  باللية الرتكية، وصار العسكريون العرب يتلقَّ

كانت الطام ملدارس العستتكرية الرتكية، وعملهم يف اييش الرتكي، ثم  د احتالل بع ية الكايف ا

البالد العربية، وو،وعها حتت نري اًلستتتعامر الفرنيستت واإليطايل والايطاين، وعندئذ بدأت مرحلة 

 عيلالعربية، حيث طيت املصتتطلحات العستتكرية اليربية  عيلأثًرا، وأتتتد، خطًرا  يأ،و يأخر

َمةً  سكريُة العربيُة ُمَطعَّ صطلحاُت الع صبحت امل سكريني العرب، فأ سك الع صطلحات الع رية بامل

نان، وتونس، وايزائر، وامليرب، وباملصتتطلحات  يا، ولب ُكمٍّ منا ستتور ية يف  ية والفرنستت الرتك

العسكرية الايطانية يف ُكمٍّ منا العراق، ومرص، والسودان، واألردن، وفلسطني، وإمارات اخلليج 

 (1العريب، واليمن، وباملصطلحات العسكرية اإليطالية يف ليبيا.)

راف و سكرية بني اييوش العربية، وي صطلحات الع سبُب اختالف امل سبق يتبني لنا جلي ا  مما 

ذلك أنه عندما بدأت بعج الدول العربية يف ترمجة املصتتطلحات العستتكرية ستتوايف ،بم رحيم  إيل

اًلستتتعامر، كام حدث يف ستتوريا والعراق، أو بعد رحيم اًلستتتعامر كام حدث يف بقية الدول العربية 

  وضعب عريب جيش كم ،يام حماولة يف متةلت مشكلةٌ  ظهرْت  –وهذا يف حد، ذاته أمٌر حممود  - يخراأل

  الشقيقة، لعربيةا اييوش وبني بينه تنسيق دون أي منفرًدا، به اخلاصة العربية العسكرية املصطلحات

م صارت ب رًيا،كب اختالًفا العربية اييوش بني العربية العسكرية املصطلحات اختالف إيل هذا يوأد، 

نا،رتتًة يف بعج األحيان) نا،ج )أد، 2مت صتتعوبة التعاون العستتكري العريب يف  إيل ي(، وهذا الت

ْلم واحلرب(.)  (1املجاًلت الةقافية والفنية، ويف السِّ

                                                           

 .107ا  102، 21، 27ينظرا العسكرية العربية اإلسالمية، ص (1)

 .102 ا107ينظرا العسكرية العربية اإلسالمية، ص (2)

، وينظرا تاريخ املعجم العستتكري 211التجربة والعاة، ص -تعريب املصتتطلحات العستتكرية وتوحيدها  (1)

دا إنكليزي  .217عريب، ص -املوحِّ
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كام ظهر هذا اًلختالف يف املصتتطلحات العستتكرية العربية يف املعاجم الُقْطِريَّة، وُبذلْت جهوٌد 

ة كةريٌة لتوحيد  املصتتطلحات العستتكرية العربية، لكنها بايفت كلها باإلخفاق الذريع، وذلك لعد،

 (1أسباب أمههاا)

  إيل يأد،  مما وحدهم، العسكريني عيل - أحياًنا –املصطلحات العسكرية  وضررررر  ا،تصار  -1

 .الليوية الناحية من املصطلحات تلك ضع 

احية ضعفها من الن إيل ياملصطلحات العسكرية، مما أد،  وضرررررر يان  عيلَغَلَبة علاميف اللية  -2

 العسكرية.

 به. يعدم التزام اييوش العربية األخر إيل يممةيل جيشني عربيني، مما أد،  عيلا،تصار اللجان  -1

 إيل يإغفال متةيم القيادة العربية املوحدة يف يان توحيد املصتتطلحات العستتكرية، مما أد،  -4

 عدم إضفايف الصفة العربية العسكرية الشاملة عليها.

عدم  إيل ييان توحيد املصتتطلحات العستتكرية، مما أد،  عيلإغفال إرشاف ايامعة العربية  -7

 إضفايف الصفة السياسية الشاملة عليها.

غفال متةيم املجامع الليوية والعلمية يف يان توحيد املصتتطلحات العستتكرية، مما حرمها إ -1

ة الليوية التي يمكن أن ُتْرفيها املجامع   املعجامت العسكرية العربية. عيلمن القو،

اًلرجتال تارة، ومتييع التوحيد تارة  إيل يعدم اختيار األعرتتايف املناستتبني للجان، مما أد -2

 .يأخر

به   هكا ني البماد العبيية، فمما ذكظاهب ااتماف ا صيييملل ات العسيييكبية ي أما عن م

ت/ 1124دول امليرب العريب َ،ِدَم العراق سنة  يأن وفًدا من إحد الصدد: م لزيارة مقرات 1174ه

سكرية التي زارها الوفد  ستطع ،ادة الوحدة الع شكيالت يف اييش العرا،ي فلم ي سات وت س ومء

                                                           

، وينظرا تاريخ املعجم العسكري 201التجربة والعاة، ص -ينظرا تعريب املصطلحات العسكرية وتوحيدها  (1)

دا إنكليزي وما بعدها، املصتتطلحات  112، العستكرية العربية اإلستتالمية، ص210 ،211عريب، ص، -املوحِّ

 .1/11العسكرية يف القرآن الكريم 
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ة أجنبية، وذلك بسبب اًلختالفات الكبرية بني ألفاا املصطلحات العسكرية يف التفاهم معه إًل بلي

 (1البلدين الشقيقني.)

شني عربيني، مهاا اييش العرا،ي، واييش املرصي، فام  و،ب مةاًًل هلذه اًلختالفات بني جي

َسمَّ  سم يُي بََطاَنة، ُي سَّ األولا  يف اييش املرصي باملاسورة، وما ُيطلق عليه يف ييف اييش العرا،ي بال

التصتتويب، يطلق عليه يف الةاينا النيشتتان كاه، وما يعا عنه يف األول باإلماليف، ُيعا عنه يف الةاين 

صطلحات  شني أ،م، اختالًفا عند مقارنتها بامل صطلحات يف هذين ايي بالتعمري، وهكذا، مع هذه امل

ية يف اييوش ا ية األخرالعستتكر له حستتتب – يلعرب  يف اًلختالف أن فيقرر هذا ومع ،-،و

ْمي مصطلحات يشمم كام املدافع، وأنوا  اخلفيفة، األسلحة أنوا  يشمم املصطلحات   خلاصةا الرَّ

دها، كام يشمم مصطلحات صنوف اييش كاملشاة، واخلي،الة، عتا وأنوا  والةقيلة اخلفيفة باألسلحة

اخلدمات اإلدارية كاملرية، والتموين...الخ، وأجزايف الستتيارات، والدرو ...الخ، ومصتتطلحات 

تب واملناصب...الخ.)  (2واملدرعات، والدبابات...الخ، وأساميف الرُّ

  3ات العسكبية:)ا بادئ اليت التتم  يها جلاة توحيد ا صملل 

 ، ونبذ املصطلحات العسكرية الدخيلة.ياًللتزام باللية العربية الفصح -1

                                                           

التجربة  -، تعريب املصتتطلحات العستتكرية وتوحيدها 1/2ينظرا املصتتطلحات العستتكرية يف القرآن الكريم  (1)

 .102، العسكرية العربية اإلسالمية، ص201والعاة، ص

 .101ا  102، العسكرية العربية اإلسالمية، ص1،  1/1العسكرية يف القرآن الكريم ينظرا املصطلحات ( 2)

دا إنكليزي  (1) تيت خطاب، ص2عريب  -ينظرا تاريخ املعجم العسكري املوحِّ ، 717، 714، اللوايف الركن حممود 

املعجم العسكري  م، تاريخ1120، يوليو 1، ايزيفا 47بحث منشور بمجلة جممع اللية العربية بدمشق، املجلدا 

دا فرنيستت  ، بحث منشتتور بمجلة جممع اللية 711، 710عريب، اللوايف الركن حممود تتتيت خطاب، ص -املوحِّ

، املعجم 201م، تعريب املصتتطلحات العستتكرية، ص1121، متوز 1، ايزيفا 41العربية بدمشتتق، املجلدا 

دا عريب    جممع بمجلة منشور بجث ،20ا 11ص خطاب، تيت حممود الركن اللوايف فرنيس، –العسكري املوحِّ

 .م1122 نوفما/ توال ،10ا ايزيف بالقاهرة، العربية اللية
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يار  -2 ية دون اخت عابري األدب فاا التي تصتتلح للت نب األل لة، وجت ية الستته فاا العرب األل

 املصطلحات العسكرية؛ ألن اللية العسكرية لية علمية.

، مةما يالعربية واًلبتعاد عن التعريب إًل للرضتتورة القصتتو الرتمجة إيل عيلاًل،تصتتار  -1

عامل عة اًلستمصطلحات علم الكيميايف، وبعج مصطلحات املساحة، التي أصبحت تائ

 يف اللية العربية، وأ،رهتا املجامع الليوية والعلمية.

 ا،تباس املصطلحات احلرارية والعلمية التي وضعتها املجامع الليوية والعلمية العربية. -4

تفرتتيم املصتتطلح العستتكري الشتتائع يف أكةر اييوش العربية ما دام ستتلياًم من الناحية  -7

 ع يف عدد ،ليم من اييوش العربية.املصطلح العسكري الشائ عيلالليوية 

إيفايف التعبري األجنبي حقه فيام يطابقه من املعاين العربية، مع وضتتع املصتتطلح العستتكري  -1

 العريب ما أمكن أول مصطلح يف تسلسم املعاين العربية املتعددة.

ي تالذخرية واألستتلحة جتنًبا للبلبلة ال عيلجتنبت اللجنُة إطالَق أستتاميف األعالم األجنبية  -2

سكري الدال،  صطلح الع ستعامل، وأثبتت امل س عيليمكن أن حتدث عند اًل الح وظيفة ال

 والذخرية وخواصهام للدًللة عليهام.

ا، فقالواا طائرة مائية، وت يقولواا َج  -1 نُُّب النَّحت جتنًبا تام  ا، وت  ة، و،الواا منقولمائي، و، جَتَ جو 

 ة.مائي، ر، يقولواا جمو،م، فيام عداا بَ 

املصاحبة، واستبعاد البايف جتنًبا لاللتباس، مةما رتاش  عيلاستعامل )ذو( و)ذات( للدًللة  -1

 ذو مسند، بدًل منا رتاش بمسند.

 وزن )ِمفَعَلة( غالًبا. عيلاتتقاق أساميف اآلًلت  -10

 وضع اإليعازات واألوامر العسكرية بني حارصتني. -11

 يف ينة وضع املصطلحات العلميةا الرشوط الواجب توافرها فيمن يتم اختياره عرًواأهم، 
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صة أن،  ذهب اللوايف خط،اب إيل لمية املصطلحات الع بوضرررررر اختيار األعرايف يف اللجان املهت

ِ اليسري، فال بد، أْن تتوفر يف العرو رشوٌط كةرية، لعم أمههاا)  (1ليس باألمر اهلنَيِّ

ية  -1 ية العرب قدرة الل عاب املصتتطلحات يف خمتل  ا عيلاإليامن ب مية ملجاًلت العلاستتتي

 واألدبية والفنية.

صطلحات التي يعمم  -2 صلة ،وية بمجال امل رو متقنًا اللية العربية، وله   يلعأن يكون الع

 وضعها.

رو غايةٌ  -1 صحساٍم، يتمةم يف  ، وهدٌف جليلةٌ  أن تكون للع خيم، من ُكم، لفظ د يتنقية الف

ما يمأل فراغ األلفاا الدخيلة واملصتتطلحات  يومن ُكم، لفظ أجنبي، مادام يف الفصتتح

 األجنبية.

 التفرغ الكامم للعمم يف جمال املصطلحات، كي يستطيع العرو أدايف الدور املنوط به. -4

 

  

                                                           

 وما بعدها. 211( ينظرا تعريب املصطلحات العسكرية وتوحيدها، ص1)
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 اخلامتة

 بعد هذه ايولة مع جهود حممود تيت خط،اب يمكننا أن نستنتج ما ييلا

ك نشأته يف رحاب ذل عيلاهتم، حممود تيت خطاب باللية العربية اهتامًما كبرًيا، وساعدته  أاال:

 العلم منذ نعومة أظفاره.

ة، برزت يف الدعوة إيل أْويل ثانًيا: ص، سكرية عناية خا صطلحات الع سألة توحيد امل  خط،اب م

 القرآن يف ات العستتكريةتأليفه معجمه )املصتتطلح ذلك أثنايف مشتتاركته يف املءمترات العلمية، ويف

د. جهوده الكريم(، وتكللت  بإخراج املعجم العسكري املَوحِّ

جود هذه املصطلحات و جمه ببعج امليزات فإنه ،د جانبه الصواب بادعائهرغم متيز مع ثالًنا:

 يف القرآن الكريم ملجرد وجود مادهتا املجردة فيه.

س ذهب خط،اب إيل رايًعا: سبب الرئيس يف اختالف املصطلحات الع كرية أن اًلستعامر كان ال

 .وتعددها يف البالد العربية

مهات املعاجم أ عيل –يف وضع املصطلحات العسكرية وتوحيدها  –اعتمد خطاب  اامسيييييًيا:

ساعده  ص عيلأدايف مهمتها إتقانه للية العربية، وإيامنه بقدرهتا  عيلالعربية، و ستيعاب امل طلحات يف ا

 خمتل  املجاًلت العلمية واألدبية والفنية.

ستطا  خط،اب أن يرع يده  سييييييادسيييييًيا:  د التي بذلتها إخفاق ايهو األسباب التي أدت إيل عيلا

 ا.هَ بِ نُّ جَتَ  عيل َم مِ بعج األ،طار العربية منفردًة، من أجم توحيد املصطلحات العسكرية، وعَ 

 

 

 

  



 

- 0111 - 
 

 واملراجعفهرس املصادر 

، ،طر، 14اًلرتقايف بالعربية يف وستتائم اإلعالم، لنور الدين بليبم، كتاب األمة، العددا  

 م.2001هت 1422

 األسس الليوية لعلم املصطلح، د. حممود فهمي حجازي، النارش مكتبة غريب، القاهرة. 

م، 1111هتتتتت 1411، 2البيان والتبيني، للجاحظ، حتقيقا عبد الستتالم حممد هارون، ط 

 النارش مكتبة اخلانجي، القاهرة.

م، دار 1110، 4تاج اللية وصحاح العربية، للجوهري، حتقيق أمحد عبد اليفور عطار، ط 

 العلم للماليني، بريوت، لبنان.

دا إنكليزي   عريب، اللوايف الركن حممود تتتيت خطاب،  -تاريخ املعجم العستتكري املوحِّ

بدمشتتق،  ية  ية العرب حث منشتتور بمجلة جممع الل لدا ب يم 47املج ةاين، أبر ، ايزيفا ال

 م.1120

دا إنكليزي   ، اللوايف الركن حممود تتتيت خطاب، 2عريب  -تاريخ املعجم العستتكري املوحِّ

 م.1120، يوليو 1، ايزيفا 47بحث منشور بمجلة جممع اللية العربية بدمشق، املجلدا 

دا فرنيس   ث ود تيت خطاب، بحعريب، اللوايف الركن حمم -تاريخ املعجم العسكري املوحِّ

 م.1121، متوز 1، ايزيفا 41منشور بمجلة جممع اللية العربية بدمشق، املجلدا 

 جتربة، د. تيريد نرص أصفر، بحث منشور يف جملة عات عيلتعريب التعليم ايامعي أضوايف  

 م.2000الفكر، الكويت، املجلدا الةامن والعرشون، العددا الةالث، يناير / مارس 

صط  سكرية وتوحيدها تعريب امل تيت  -لحات الع التجربة والعاة، اللوايف الركن حممود 

لدا الةالثون  لة املجمع العلمي العرا،ي، املج حث منشتتور يفا جم طاب، ب هت 1111خ

 م.1121

 التعريفات، للجرجاين، حتقيقا إبراهيم اإلبياري، ط، دار الريان للرتاث. 

 املحققني، ط، الدار املرصية للتألي  والرتمجة.هتذيب اللية، لألزهري، حتقيق جمموعة من  
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يات اآلداب والعلوم   يد عوض حيدر، حول توحيد ترمجة املصتتطلح يف الوطن العريب، د. فر

سالةا )22اًلجتامعية، ر،ما ) رش العلمي 110(، الر   هت1421 الكويت جامعة –(، جملس الن

 .م2002

القاموس، ألمحد فارس الشتتدياق، مطبعة ايوائب، ،ستتطنطينية ستتنة  عيلاياستتوس  

 هت.1211

يد، حتقيقا د. رمزي بعلبكي، ط  ية، ًلبن در م، دار العلم للماليني، 1112، 1مجهرة الل

 بريوت، لبنان.

ة، حتقيق عبد القدوس أبو صتتالح، ط  مَّ هتتتتت، النارش 1402م / 1112، 1ديوان ذي الرُّ

 مءسسة اإليامن، بريوت.

م، دار 1111هتتتتت 1401، 2لعربية لية العلوم والتقنية، د. عبد الصتتبور تتتاهني، ط ا 

 اًلعتصام.

العستتكرية العربية اإلستتالمية عقيدة وتارخًيا، و،ادة وتراًثا، ولية وستتالًحا، اللوايف الركن  

حممود تتتيت خطاب، ستتلستتلة كتاب األمة، التي تصتتدر عن رئاستتة املحاكم الرشتتعية 

 هت.1401دولة ،طر، يف صفر اخلري والشءون الدينية، يف 

 ، دار الشواف، الرياض.4علاميف ومفكرون عرفتهم، حممد املجذوب، ط 

هدي املهزومي ، د/ إبراهيم الستتتامرائي، ط   محد، حتقيق د/ م يم بن أ ، 1العني، للهل

 م، مءسسة األعلمي، بريوت، لبنان.111هت 1401

  لسالما مقدمة يف علم املصطلح، د.عبداللسانيات، عريب فرنيس، فرنيس عريب، مع  ،اموس 

 .1114املسدي، الدار العربية للكتاب، تونس

 لسان العرب، ًلبن منظور، ط، دار املعارف، مرص. 

بارك، ط   مازن امل حث العلمي، د.  عايل والب ية يف التعليم ال ية العرب هت 1407، 1الل

 م، دار النفائس، مءسسة الرسالة.1117
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لمية احلديةة، د. كارم الستتيد غنيم، النارش مكتبة ابن ستتينا، اللية العربية والصتتحوة الع 

 القاهرة.

، 1اللوايف الركن حممود تيت خطاب، املجاهد الذي حيمم سيفه يف كتبه، عبد اهلل حممود، ط 

 م، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت.2001هت /1422

ايف الرتاث العريب، بريوت، ، دار إحي1املهص ، ًلبن سيده، حتقيق خليم إبراهيم جفال، ط 

 م.1111هت 1412

م، وآخرين، ط، دار ايي املزهر يف علوم اللية وأنواعها، للستتيوطي، حتقيق حممد جاد املويل 

 .بريوت، دار الفكر

اد، بحث منشتتور   املصتتطلح األديب بني غناه باملعرفة وغناه بالتاريخ، د. صتتالح غرم اهلل زي،

 م.2000، يناير / مارس 1، العددا 21املجلدا بمجلة عات الفكر، الكويت، 

 م.1110 -1121مع املصادر يف اللية واألدب، د. إبراهيم السامرائي، ط، بيداد  

دا عريب     نشورم بجث خطاب، تيت حممود الركن اللوايف فرنيس، –املعجم العسكري املوحِّ

 .م1122 نوفما/ توال ،10ا ايزيف بالقاهرة، العربية اللية جممع بمجلة

م عن 1111هتتت/ سبتما 1111، 1معجم املصطلحات العسكرية يف القرآن الكريم، ط 

 دار الفتح، بريوت.

م، مكتبة الرشوق 2004هتتتت 1427، 4املعجم الوسيط، جممع اللية العربية بالقاهرة، ط  

 الدولية.

 مقاييس اللية، ًلبن فارس، حتقيقا عبد السالم هارون، ط، دار اييم، بريوت. 

م، النارش دار النهرتتة 1111، 1لدراستتة فقه اللية، د. حممد أمحد أبو الفرج، ط مقدمة  

 العربية، بريوت.

شور يف جملة   سفية يف اإلسالم، د. إبراهيم بيومي مدكور، بحث من صطلحات الفل شأة امل ن

 م.1171جممع اللية العربية، العددا السابع، مطبعة وزارة املعارف القومية 
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قد الشتتعر، أليب   بد املنعم خفاجن مة بن جعفر، حتقيقا حممد ع ،دا ب ، دار الكتيالفرج 

 العلمية، بريوت، لبنان.

 


