
 ولُت اليىث الجامعت

 

 ملخص محاطساث العسوض

 ومصطلحاجه العسوض علم في عامت ملدمت

 العسوض علم

فه  :حعٍس

، وشن على: الَعسوض ُعٌى
َ
 املحزان على جدٌ التي اللىاعد حعني مؤهثت، ولمت ف

  الري الدكُم
ُ
عسف  .فاطدها من العسبي الشعس ؤوشان صحُح به ٌُ

 العلم هرا حظمُت وطبب ،(الَعُسوض) ولمت معنى في العسبُت علماء اخخلف وكد

 :ؤكىاٌ خمظت على بها

عسُض  الشعس ألن الَعْسض؛ من مشخلت هي: فلُل( 1) لاض ٌُ  وإلى. محزاهه على ٍو

ش . الجىهسي  إلامام ذهب السؤي هرا عّصِ ٌَ  هرا َو  من العسبُت اللغت في ماجاء اللى

 .هظحرها ؤي «هره َعسوض املظإلت هره: »كىلهم

 ألهه جبروا؛ ،(الَعُسوض) ؤطمائها من التي ،(مىت) بها ؤزاد الخلُل إن: وكُل( 2)

 .فيها العلم هرا وطع

م الَعسوض معاوي إن: وكُل( 3)  .الىظم إلى طسق  والبحىز  الجبل، في الطٍس

 من هاحُت الشعس ألن الىاحُت؛ بمعنى الَعسوض من مظخعازة إنها: وكُل( 4)

 .وآدابها العسبُت علىم هىاحي
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ًعا جاءث الدظمُت إن: وكُل( 5) َىطُّ
َ
 الري البِذ صدز من ألاخحر الجصء من ج

 (.َعسوطا) ٌظمى

، السؤي( ؤعلم وهللا) الصىاب إلى ألاكىاٌ هره وؤكسب  من مشخلت فاليلمت ألاٌو

عَسض الشعس ألن الَعْسض؛ لاُض  ٌُ  .محزاهه على ٍو

 :واطعه

 والخلُل ،(هـ175 - هـ111) البصسي  ألاشدي الفساهُدي ؤحمد بن الخلُل هى

ٌ  فهى العباكسة؛ علمائها وؤجل ؤمخىا عظماء ؤهبر من س من ؤو
َّ
 صىن  في فى

ى معجَمه فإلف لغخىا، ٌ  وهى ًلاٌ، هما «العحن» بىخاب املظمَّ  طازع من ؤو

 .والشيل الىلط باختراع ؤلفاظها لظبط

 وهخاب ،«الىغم» وهخاب ،«الَعسوض» هخاب: منها هفِظت، هخب وللخلُل

 جمعه الري «الىخاب» في ما ومعظم. «والشيل الىلط» وهخاب ،«إلاًلاع»

ه جلمُره ٌ  طِبٍى  .بإلفاظه عىه مىلى

 خمظت بحىزه ؤو املظخعملت ؤوشاهه فىجد العسبي، الشعس الخلُل اطخلسي 

 (.املخدازن) بحَس  علُه فصاد ألاوطط ألاخفش جاء زم بحسا، عشس

 :فائدجه

 وآدابها بالعسبُت، صلت له ملن عنها غنى ال بالغت ؤهمُت ودزاطخه الَعسوض لعلم

 :فىائده ومن

  وججىُبها وتهرًبها، الشاعس، مىهبت صلُل ( 1)
َ
  الخطإ

َ
ٌ  في والاهحساف عس كى ِ

ّ
 .الش
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 ما ؤو فُه، دخىله ًجىش  ال الري الخغُحرِ  من شعسه على الشعس كائل ؤمُن ( 2)

 .آخس دون  مىطن في وكىعه ًجىش 

م، اللسآن ؤن معسفت من الخإهد( 3) ف الىبىي  والحدًث الىٍس  لِظا الشٍس

  بشعس
َ
 إلاًلاعُت وحدجه فُه اطسدث ما: الشعس إذ جللُد؛ ال دزاطت   معسفت

 على منهما وزد ما ؤن ًدزن وبرا(. عسبي بىشن كصدا مىشون  هالم  ) ؤي. التزاما

ٌ  كصده؛ لعدم شعسا؛ بيىهه علُه ًحىم ال وشها الشعس هظام : زشُم ابن ًلى

ِزها هالما وان وإن شعسا، ٌعد ال فلرلً هِخه، وال الشعس به ًلصد لم ألهه»
َّ
 .«ُمت

 الحىم مالً هى الَعسوض فدازض للىلد؛ الدكُم املعُاز من الخمىحُن ( 4)

م الصائب  ًحمل كد الري والىثر الشعس بحن الفطن املمحز وهى الشعسي  للخلٍى

 .الشعس طماث بعع

(5 ) 
ُ
 من إال ٌعيها ال َعسوطُت مصطلحاث من الشعسي  الترار في ًسد ما معسفت

 .وملاًِظه بالَعسوض إملام له

(6 ) 
ُ
 ولرلً الىغم، وجألف الىشن، احظاق من الشعس به ًدظم ما على الىكىف

 .وتهرًبه الفني، الروق  غسض في ؤزس

  الشعس كساءة من الخمىحُن ( 7)
ً
ي طلُمت، كساءة ِ

ّ
 بظبب املمىىت ألاخطاء وجىق

 .العلم بهرا إلاملام عدم

باث ؤطئلت  دزاطخه طبلذ ما على وجدٍز

 بها؟ العلم هرا حظمُت وماطبب معىاها؟، وما العسوض؟، بيلمت املساد ما: 1ض
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 زالزت اذهس العسبُت؟، علماء بحن مجزلخه وما العسوض؟، علم واطع نم: 2ض

 .هخبه من

 الفساهُدي ؤحمد بن الخلُل إليها جىصل التي البحىز  عدد هم: 3ض

 بحسا؟ عليها شاد الري ومن باالطخلساء؟،

 .العسوض علم دزاطت فىائد من ؤزبعا اذهس: 4ض

( ة)اطخاذ بىاططت املسفىعت املحاطسة الى مدخل هي اعاله املعسوطت املادة

 الاحُان بعع في املادة اطخاذ ًظع حُث.  مخياملت غحر لً جبدو وكد.  املادة

ٌ  الجصء فلط  بخحمُله طخلىم ما على الاطالع اجل من املحاطسة من الاو

 اطالع على هبلًُ ليي الخدمت هره هىفس الالىترووي الخعلُم هظام في.  الحلا

 ٌ  . بخحمُله طخلىم الري امللف محخىي  حى


