
 يان العي والتضجم الواقعين في رسالة الترجمب
 

 للشيخ
 التطواين حممد حمفوظ البحروايأيب املنذر 

   سم هللا الرحمن الرحيمب

 
اخلالل ، و الفهاهة و  احلمد هلل منطق اللسان ابلسحر احلالل ، و جاعل الفصاحة و البالغة من أحسن

سالم على رسوله الذي أويت جوامع الكلم ، و على آله ال الغرابة و التعقيد من أقبح اخلصال ، و الصالة و
  . حمبهم و من املكروه سلم و أصحابه الذين فاز

  : أما بعد

بصيغة "تَ َفعََّل" اخلماسي ،  فإين اطلعت على أوراق لبعضهم يدعي فيها أن فعل "ترجم" الرابعي جيوز قراءته
ها ، و عادال عن سبيل العلم و قومي املنهج ، إىل قدميها وحديث خمالفا بذلك ما جاء يف كتب اللغة كلها ،

عند ذوي  و السبيل األعوج ، مدعيا أن سلوكه ذلك املسلك هو توليد و اجتهاد ، و هو سواية اجلهل
  . العلم حلن وجهل

ى املتصرف فيها تصرفا اتما ، يقدر عل و ما علم أن املولد إمنا هو اجملتهد يف اللغة العربية جبميع فنوهنا ، و
ابألديب ، و قد ذكر اإلمام شهاب الدين الرعيين يف مقدمة كتابه  إحلاق فروعها أبصوهلا ، و هو املسمى

البيان ، و  أن علوم األدب ستة ، وهي : اللغة ، و التصريف ، و النحو ، و املعاين ، و" "طراز الحلة
  ." البديع . و نقله عنه البغدادي يف مقدمة "اخلزانة

  . البعض " أن التوليد له أسباب تدعو إليه ، و شروط تصححهو ما علم هذا "

صحيح يف اللغة العربية خيرج  و لو كان كل من حلن حلنا فاحشا تقبل منه دعوى التوليد ، و أن حلنه له وجه
 جاهل حلان عامي من عامل أديب ! . عليه ، ما عرف يف الدنيا خمطئ من مصيب ، و ال

العربية ؛ وال سيما التعليمي منها ؟!! إذا كان املشتغلون هبا ،  سة علوم اللغة؛ ما فائدة درا و ليت شعري 
الكتابة و اإللقاء ! ، و  بشأهنا ، ال حيسنون تطبيقها ، و ال يسريون وفق قواعدها يف القراءة و و املهتمون

 !! إمنا يسريون مشرقني حني تسري مغربة
 

  . شتان بني مشرق و مغرب ***ت مغرابسارت مشرقة و سر                            
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أفاده ، و إمنا ضاره ، و لو  و احلق أقول إن هذا البعض كان يف غىن عن هذا التكلف الذي ما أجداه و ال
، و لو تعلم طريقة البحث من أفواه الرجال ، أهل  رجع إىل كتب اللغة قبل أن يتناول صحيح البخاري

 غوي وحس أديب ، و هم كثر حبمد هللا ، فإن للعلماء مقاصد يفهلم ذوق ل العلم املتخصصني ، الذين

ذلك ما احتاج إىل هذا الدفاع  آتليفهم ، ال يدركها إال املتخصصون أهل العلم الذين هلم ملكة . و لو فعل
انتفاع ، زايدة على ما ضاع يف ذلك من وقت ومداد ، و فضال  ، الذي ما أفاده ، و ال حصل به نفع و ال

 بياض أوراق عبثا و بغري قصد و ال اعتماد ، شأن أهل التطفل ، و من يقدم على ده لناصععن تسوي

  ) األمور بال علم و ال روية ، و لقد أحسن ال  شاعر : ) املتنيب

 

   ذا و هو يف العمى ضائع العكازر هبيرى أنه البصي                               

 

  ( و قال اآلخر : ) أبو نواس

  . م لست منهمو و ال قالمة ظف را املدعي والء سليأيه                             

  . ا بعمروم ك واو أحلقت يف اهلجا ظلمإمنا أنت من سلي                          

 

أتويله و هو غري معرب ، ركب  و ما أحسن قول حممود : " و من مل يتق هللا يف تنزيله ، فاجرتأ على تعاطي
ل و هراء و افرتاء ء ، و خبط خبط عشواء ، و قال ما هوعميا   . " تَ َقوُّ

 

تستحق االلتفات  و بكل إنصاف ، ال ابلتعصب و التعسف و االعتساف ، أقول : إن تلك األوراق ال
االحتفال يف شأهنا ، و لوال إحلاح بعض اإلخوان  إليها ، فضال عن قراءهتا ، و فضال عن االشتغال هبا و

 بياض ، و الستغرقت الوقت الغايل الثمن فيما فيه فائدة ، ال فيما ال يعود ما وضعت سوادا يف الكرام ،

  . بفائدة و ال عائدة

  .و ملا كانت تلك األوراق غفال ال حتمل امسا ، اصطلحت على أن أمسيها " رسالة الرتجم "

 

 

 

 

 

 {  رتجمة ال عني يف رسال بيان العي و التضجم ، الواق  }             
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  . و ابهلل أستعني ، إنه هو املعني

  . " أقول : أول خطأ يطالعك قوله يف اخلطبة : "و شرف هذا اللسان العريب ابلبيان على كل لسان

العقل : فإن كل عاقل يدرك بداهة  فقد جعل البيان خاصا ابللغة العربية ، و هو خالف العقل و النقل ؛ أما
ذلك بني العربية و غريها ، فالبيان ابلعجمية بني العجم ،   ها ، ال فرق يفأن كل لغة تعرب عن قصد صاحب

  . كذلك بني العرب ، و ال بيان ابلعربية عند من جيهلها ، كما هو الشأن يف العجمية كالبيان ابلعربية

ل تعاىل بلغة دون أخرى ، قا و أما النقل : فإن القرآن دل على أن البيان يكون جبميع اللغات ، و ال خيتص
سورة چ  ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ وقال تعاىل :  . ٤سورة إبراهيم: چ  ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ: چ 

يف مقام احلصر ، و الثانية جاءت يف مقام االمتنان ، وكلتامها  . فإن اآلية األوىل جاءت ٤   3الرمحن: 
  . للمطلوب مفيدة

  . إمنا هو العرب ي فقطو مل يثبت ما يدل على أن املراد ابإلنسان يف اآلية الثانية 

بيان احلالل واحلرام ، و  : و البيان : اجلمهور على أن املراد به الكالم و الفهم و هو الراجح ، و قيل
  . اهلدى و الضالل ، و قيل : اخلري و الشر

  . " : " البيان الكشف عن الشيء و هو أعم من النطق ؛ خمتص ابإلنسان جممع البيانو يف 

" مث ذكر ما يتميز به من سائر احليوان من البيان ، و هو املنطق الفصيح املعرب عما يف  : الكشاف و يف
  . الضمري ". اه  

 وان " ، و مل يقل أحد أن البيان احلي و لكون البيان ال خيتص ابلعربية قال : "مث ذكر ما يتميز به من سائر
  . ان ، وصريح العقل ، و صحيح النقلقاهلا لرد عليه شاهد العي من خصائص اللغة العربية ، و لو

و     ما وقع يف هذا اخلطأ و كفى بذلك شرفا و فخرا -و لو اقتصر على أن اللسان العريب هو لغة القرآن 
  . " انأهل اجلن   ه : "و أنه لغةاخلطأ الذي بعده ، و هو قول

"املعرفة " ، و العقيلي يف " و هذا مبين على حديث واه بل موضوع ، رواه احلاكم يف " املستدرك " ، و
  . الضعفاء "، و الطرباين و غريهم

  : وفيه عند هؤالء مجيعا

  . العالء بن عمرو احلنفي ، و هو مرتوك ×

  . و حيىي بن يزيد       كذا     ، و هو ضعيف ×

  . و ابن جريج مدلس و قد عنعن×

  .! فمثل هذا يقول عنه علماء احلديث : إسناده مظلم

 ولذا قال احلافظ الذهيب : "  . عة حممد بن الفضل ال تنفع لكونه متهما ابلكذب ، و املتابع مرتوكو متاب
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  .اه ." و أظن احلديث موضوعاو أما ابن الفضل فمتهم ، 

العزيز بن عمران و هو مرتوك ،  و له شاهد من حديث أيب هريرة ؛ رواه الطرباين يف "األوسط "، و فيه :عبد
  ." "البن عدي ، و "جممع الزوائد و انظر "الكامل

و من األخطاء الواقعة يف تلك الرسالة ، قوله :" إن من سنة شراح البخاري أن يقولوا : إن البخاري ترجم 
  . لكذا "..اخل

عليه :" جراين الشيء و  و وجه كون هذا خطأ ، أن السنة العادة اجلارية املطردة ، و األصل الذي تدور
  ." املقاييس ، كما يقول ابن فارس يف : "معجم اطراده يف سهولة "

ترجم لكذا .."، و هذا ليس " : و عليه يكون املعىن : عادة شراح البخاري اجلارية و املطردة أن يقولوا
  . وتصفح أجزائها بصحيح ؛ يعلم بطالنه من استقراء شروح البخاري

في    ه : "ترجم عليه "، و "ترجم  ، جاء ملتداولةوهو من أهم شروح البخاري املنشورة و اف  "فتح الباري " ، 
  . الرتمجة مضافا إىل املفعول به "، و "ترجم له "، كما جاء فيه لفظ

ترجم عليه "، و كأنه أراد " : " إمنا يذكر "بوب " يف الغالب ، ويف النادر يذكر عمدة القاريوصاحب "
  . فبعدة حرو  بذلك خمالفة احلافظ ابن حجر يف تعديته ترجم

"يعلم أن "البدر "يقصد خمالفة "الشهاب"      الذي تفوق على  فتح الباري"و مقابلته ب  " "عمدة القاريوبتتبع 
  . البدور    متعمدا

"،  املتواريأما العالمة الناصر ابن املنري فقد استعمل :" ترجم عليه" يف موضع واحد أو موضعني من "
  . حسبما وصل إليه تصفحي

  ." " الشيخ الشنقيطي ؛ فإنه استعمل : "ترجم به" ، و "ترجم عليهكوثر املعاين الدراري" و أما صاحب

ومن هم هؤالء من غري  !!أفمع هذا يصح أن يقال : "إن من سنة شراح البخاري أن يقولوا ترجم له " ؟
  .!!و تلك سنتهم وعادهتم املطردة ؟ ،" شراح البخاري الذين يقولون : "ترمجه "، و "ترجم له

 وإمنا ذكرت املتعدي بنفسه ، وقوله :" إن املعاجم اليت بني يدي ما ذكرت هذا الفعل املتعدي ابلالم ،
األدلة على أن هذا "البعض "جيهل اللغة العربية و مناهج  و بعن ، بوزن فعلل الغري " اه  . من أقوى

الواحد متعداي بنفسه  لعرب تستعمل الفعلسيما التمييز بني املتعدي والالزم ، و لو علم أن ا املعاجم ، و ال
ذكر متعلق أخرى ، كما أن العلماء يستعملون هذا ،  اترة ، و ابهلمزة أخرى ، و حبرف اجلر اترة ، و بدون

  ! ما قال ما قال

  . فمن ذلك "نشر "يقال :نشر املوتى حيوا ، و نشرهم هللا أحياهم

  :" و هذه أمثلة من "القاموس

أنه متعد . و لو ذكر املفعول  ر" :" ابتكر : أدرك أول اخلطبة "، فلم يذكر له مفعوال معقال يف مادة "بك
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  . لقال : ك ابتكر اخلطبة : أدرك أوهلا

و قال : "احتطب املطر : قلع أصول الشجرة ". فلم يذكر له مفعوال ، و لو ذكره لقال : : احتطب املطر 
  . أصول الشجرة : قلعها

  .  يفرقون بني املتعدي بنفسه واملتعدي ابحلرف توسعا واعتمادا على فهم السامعو كثري من األئمة ال

حضر ، و جئت شيئا  : فمن ذلك : "جاء "؛ يستعمل الزما ومتعداي بنفسه وابحلرف ، يقال : جاء زيد
  . ذهبت إليه : حسنا : فعلته ، و جئت به : أحضرته معك ، و جئت إليه

  . أتى األمر : فعله ، و أتى عليه الدهر : أهلكه ، وأتى الرجل : جاءو من ذلك : "أتى "، يقال : 

رأاي ، وذهب الشيء :  ومن ذلك : "ذهب" ؛ يقال ذهب : سار و مر ، و ذهب يف الدين مذهبا : رأى فيه
  . إليه : توجه أذهبه ، و ذهب عليه : نسي ، و ذهب عنه : ترك ، و ذهب

  . حبث عنه : فتش ، و حبث يف األرض : حف  رها ومن ذلك : "حبث "؛ يقال : حبثه ، و

علم أن هذا الصنيع ال  هذه األمثلة و غريها من اطلع عليها و علم الدواعي اليت دعت إىل فعل ذلك ،
مبناهج علماء اللغة يف معامجهم !، و سيأيت " يدل على أن غريه ال جيوز ، و علم مدى جهل هذا "البعض

  . من تعديته ترجم بنفسه ، و حبروف متعددة يف مكان الحق حبول هللا" فتح"الاحلافظ يف  بيان ما فعله

ووضحه ، و كالم غريه ، و عنه  " : ترجم الكالم بينهاملعجم الوسيطو مما جاء يف تلك الرسالة : "و يف "
ترجم  املرجعني السابقني ؛ إال أنه زاد ما حنن بصدده ! فقال : نقله من لغة إىل أخرى ، و سلك فيه مسلك

  ."  د... اخلمول وإىل أنه غري عريب ، و إمن ا ه ترمجته ، مث ذكر عقبه رمزا يشري لفالن ذكر

  : و عليه يف هذا القول مؤاخذات

القاموس "وبني الكالمني بون شاسع !  "    أنه جعل "املعجم الوسيط" مثل كالم "اللسان "و املؤاخذة األوىل
بلسان آخر "، هذا يف ابب الراء . و يف ابب التاء : "الرتمجان هو  سرهقال يف "اللسان ": ترجم كالمه : ف

  ." يرتجم الكالم ، أي : ينقله من لغة إىل أخرى " اه  كالم "اللسان الذي

اللسان ، و قد ترمجه عين و ترجم  و يف "القاموس "مع "التاج "فصل التاء من ابب امليم : "الرتمجان املفسر
  . من لغة إىل أخرى " اه  ان آخر ، و قيل نقلهعنه إذا فسر كالمه بلس

فأنت ترى أن "املعجم الوسيط "يطلق يف معىن الرتمجة ، وال يقيد بتفسري لغة بلغة ، وال بنقل لغة إىل لغة ، 
  ! خبالف املعجمني اآلخرين

اجم اإلمام للشخص ، فإن تر      أن ما هو بصدده إمنا هو ترمجة للمسألة و ليس ترمجة املؤاخذة الثانية
إمنا هي سريهم ، و لذا يقال : كتب الرتاجم ، كما يقال  البخاري هي عناوين املسائل ، و تراجم األشخاص

 ."  النيب مسى اإلمام الذهيب كتابه الفذ يف التاريخ "سري أعالم النبالء" و منه "سرية : كتب السري ، ولذلك

 صلى هللا عليه وسلم.
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  .  اء هللا ت ع اىليد ، إن شلرتمجة ابألصالة وابلتولوسيأيت بيان ما تستعمل فيه ا

والتوليد أن واع : منها االشتقاق ،    أنه جهل مراد "املعجم الوسيط "ابلتوليد فراح خيبط ،  املؤاخذة الثالثة
حتويل الداللة . و صاحب "املزهر" ملا ذكر أمثلة من املولد جره  ومنها التعريب ، ومنها النحت ، ومنها

االستطراد . و قد كتب  ذكر أمثلة هذا النوع املرفوض واملردود ، و هو حلن العامة على سبيل م إىلالكال
 ة "، و الزبيدي األندلسي "حلن العامة "، و احلري ري "درةالعام فيه من األقدمني الكسائي "ما تلحن فيه

 تصحيح التصحيف "،" الغ واص "وابن مكي الصقلي "تثقيف اللسان "، والصفدي
 ة "، و "معجم األغالط اللغوية املعاصرة "، الشائع و مما كتبه يف ذلك بعض املعاصرين "معجم األخطاء 

  . العدانين ، و"األخطاء الشائعة "ملاجد الصائغ و كالمها حملمد

  . إن "ترجم الشخص " إمنا هو من حتويل الداللة ، و هو الباب املطروق و السبيل املسلوك

، أنه جعل "ترجم"  ما استدل به هذا "البعض "على تصويب خطئه ، وأغربه وأطرفه وإن تعجب ؛ فأعجب
املذموم . قال بعدما ذكر أنه مل يظفر ب"ترجم" يف  على وزن اخلماسي من حلن العامة ، الذي هو من املولد

    مولدة أيضا  تفعل على كثرهتا و تنوعها : "فما املانع من قبوهلا    يعين ترجم على وزن املعاجم اليت بني يديه
شيء مولد ، قال السيوطي يف "املزهر" : و  ، و قد جاء يف "أمايل "ثعلب : سئل عن التغيري فقال : هو كل

عريب األصل مث غريته العامة هبمز أو تركه ، أو تسكني أو حتريك  هذا ضابط حسن يقتضي أن كل لفظ كان
  .. اه ذلك مولد ، و هذا جيتمع منه شيء كثري " ، أو حنو

اخلطأ ابخلطأ ، ملا بني  قلت : قد أصاب يف جعل اختياره السيء من حلن العامة ، و أيضا حيث استدل على
ل إىل املطلوب .و مل على مقدمات كاذب ة ال توص ذلك من مشاكلة ، و أخطأ حيث بىن كالمه واستدالله

ابللغة  من اخلطأ املذموم عند أهل العلم عنه دفاعا مستميتا هو من حلن العامة ، و يدر أن ما اختاره و دافع
  .! ، و لقد كفى غريه مؤنة الرد فاعجب

  . وهذه هي املؤاخذة الرابعة

أ هكذا يكون اجملتهد املولد؟!. إن هذه األوراق ألكرب شاهد على عامية مزمنة ال يرجى برؤها و ال عالج 
  !! صاحبها

  . و قد قدمنا ما كتب يف ذم اللحن فال نعيده

التاسعة ! أنه قصر مهه على  ا جاء يف تلك الرسالة : "و كتاب "جممع اللغة العربية "! ينص يف صحيفتهومم
قال : "وأقر كثريا من األلفاظ املولدة و املعربة احلديثة  "... اللغة قدميها و حديثها و توسع يف املصطلحات

ابب االجتهاد مفتوح    ة العربية "على أنهجران الوحشي و الغريب وقد برهنت جلنة "م ج م ع اللغ  وشدد يف
آن واحد حديثة و قدمية , وقد استعادت يف القرن  ، كما هو مفتوح يف الفقه و التشريع ! وأن العربية يف

  . يؤلفا فيها منذ عدة قرون " إه  العشرين حياة و حركة مل
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  . هذا الكالم الذي هو حمض نقل وقع لناقله فيه أخطاء كثرية

قوله : "كتاب جممع اللغة العربية "فهذا الكتاب مل يوجد , وال ميكن أن يقرأ وال تكون له  -ولاخلطأ األ
  !! صفحات

العربية تتكون من أشخاص وليس  إن جممع اللغة العربية مجعية لغوية أتسست يف مصر , غرضها خدمة اللغة
جم الوسيط "..اخل , وهو  الصواب : كتاب "املع من صفحات ! فليس له صفحة اتسعة وال عاشرة . و

  !" اللغة العربية ابلقاهرة دره "جممعاب أصكت 

   قوله :"يف صحيفته التاسعة" ! والصحيفة الورقة بصفحتيها ، والصواب : "يف الصفحة التاسعةاخلطأ الثاين   

".  

الكالم ، ليعلم أنه تصرف يف  اخلطأ الثالث    أنه تصرف يف الكالم ، و يف مثل هذا ينبغي للناقل أن يبني
أنه قد دخله التغيري ، و كثريا ما يفسد النقلة الكالم  الواقف عليه أنه مل يبق على تصنيف األصل ، و

 من مل يعرف حقيقة األمر أن ذلك من األصل . لذا ينبغي أن يتوفر يف ا ملتصرف بتصرفهم فيه ، فيحسب

  !!الرسالة ؟ ن هذا يف صاحبيف كالم الناس الشروط املتوفرة يف الراوي ابملعىن ، و أي

اخلطأ الرابع    أنه أبدل لفظ احلوشي ابلوحشي مع أن املوجود يف "املعجم" احلوشي ، و معناها صحيح كما 
  . يعلم من كتب اللغة

العربية ، وال مكان فيه للعاميني  اخلطأ اخلامس : أن كالم املعجم موجه للمجتهدين أو املتخصصني يف اللغة
  . ! أجبدية اللغة العربية الذين جيهلون

الذين كانوا موجودين يف القرن  و الذين ابب االجتهاد مفتوح هلم إمنا هم أفذاذ من فرسان اللغة العربية
العربية يف مصر . أمثال الشيخ امحد فارس الشدايق الذي  اهلجري املاضي ، الذي أسس فيه جممع اللغة

القلب  على القاموس "و "الساق على الساق "و "سر الليال يف اللغة العربية "اجلاسوس من آاثر أعماله يف
صاحب "نشوء اللغة العربية "، و  و اإلبدال "و "كشف املخبا عن فنون أورواب "، و أنستاس ماري الكرملي

العربية ، فبلغ إنتاجه فيها ما بني أتليف و حتقيق واحدا وعشرين  عبد السالم هارون الذي أثرى املكتبة
عنونه بعنوان "بيين وبني الشعراء "تتبني  مبطالعة القسم الثالث من كتابه القيم "ق طوف أدبية "الذي ومائة ، و

  !! يكون املولد اجملتهد يف اللغة مكانة الرجل اللغوية ، و تعلم كيف

  ! و غري هؤالء كثريون و فيهم أهل الدرجة العليا و الوسطى و الدنيا املقبولة ، وال مكان بينهم للعاميني

خنبة من الناطقني ابلضاد ،  على أن التجديد الذي يقوم به "اجملمع" هو عمل مجاعي ، قام به و عكف عليه
فانصهرت أعماهلم يف هذا املعجم و غريه ، و مع ما ألسرة  ألف بينهم وشيجة حب اللغة العربية وخدمتها ،

يلتزمون بقبوله ،  بلون النصح إذا قدم هلم وجتربة ميدانية واضطالع مبا يقومون به ، يق "اجملمع" من حنكة و
أن يعمل بنصح "اجملمع" إذا كان حقا يطبق  و إحلاق كل ما يستدرك عليهم يف الطبعة الالحقة ، فعليه
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  !! من نصح نصيحته ، و يقبل كل ما يقدم إليه

عل خطأه أقل ، ، أو جت علما أن عمل "اجملمع" عمل مجاعي ، و مثل هذا العمل له منعة تعصمه من اخلطأ
سيما إذا كان الفرد ممن يصدق عليه أنه "تزبب  خبالف العمل الفردي ؛ فإنه معرض للخطأ واخلطل ، و ال

  ! "قبل أن يتحصرم

، و أؤكد أن املتحدث عنه  قوله : "و عليه فلي رأي يف أن الكلمة مولدة كانت بتخفيف اجليم أو بتشديدها
  : على ابطل ، و هو مشتمل على أخطاء ه بناء ابطلالفعل املتعدي ابلالم ....اخل ". في

علمت بطالن هذه الدعوى ابلرباهني  اخل طأ األول     أنه بىن كالمه على أنه جمتهد يف اللغة العربية !     وقد
 هذه الدعوى أن له حق التجديد ،  القاطعة و احلجج الدامغة      ،و بىن على

 اللحن ، فلم جيد سبيال إىل التخلص من عار اللحن  لى سبيلو لو يف كلمة واحدة صدرت عنه فلتة ع
  ! قواعد اللغة العربية إال أن يدعي التوليد و وصمة اجلهل أببسط بسائط

خرق إلمجاع علماء اللغة العربية ؛  اخلطأ الث  اين : أنه جعل "ترجم" الرابعي مولدا إذا عدي ابلالم ، و هذا
العربية الفصحى ، و بعضهم      و هو الصويل يف "أدب الكاتب"     اللغة فإن كل من ذكره منهم إمنا عده من

عربته العرب يشري  عربته العرب فصار من صميم لغتها , ومل يذكر أحد أنه مولد . و إىل كونه مما جعله مما
  . نقله شيخنا ". اه   صاحب "التاج" : "وهل هو عريب أم معرب "درغمان "فيه خالف

حيث ذكره يف " أصلي فقيل التاء أصلية , وهو ما يقتضي تصرف صاحب "القاموس و على أنه عريب
أعاده يف الراء , ومل يقل أحد أن ترجم  فصل التاء , وكذلك صاحب "اللسان "حيث ذكره يف التاء ، وإن

ا البعض "من كالم "املعجم الوسيط" : "ترجم لفالن ذكر ترمجته ", وهذ" على وزن تفعلل إال ما فهمه هذا
  . مل يدر يف خلد عضو من أعضاء "اجملمع" و ال ميكن أن يكون كذلك الفهم

و قول املعجم : "مو "؛ إمنا أراد به حتويل الداللة ، أي : أن ترجم مبعىن ذكر السرية إمنا استعمله املولدون 
  .ومل تعرفه العرب

  ! و مل يقصد املعجم أن "ترجم للشخص "مولد إذا عدي ابلالم ، و عريب فصيح إذا عدي بنفسه

و حتويل الداللة هو :" إعطاء الكلمة العربية معىن خمتلفا عما كان العرب يعرفونه "، و هو أكثر أنواع 
  . التوليد استعماال

أطلقت على علوم العربية  ملكارم ، مثفمن ذلك كلمة "أدب "، معناها األصلي : حسن اخللق ، و فعل ا
  . على سبيل التوليد ملا بني ذلك من مالبسة و مناسبة

و من ذلك "املقامة "معناها األصلي : مكان القيام ، مث أطلقت على نوع من القصص املسجوع على سبيل 
  . التوليد

  . الزمان على سبيل التوليدو من ذلك "الفعل "و معناه األصلي : مطلق احلدث ، مث أطلق على احلدث و 
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الكالم على سبيل التوليد  ومن ذلك كلمة "نظم" معناها األصلي مجع اللؤلؤ يف سلك , مث أطلقت على نظم
  .يعنون ابالصطالح املعىن املولد , وابألصل املعىن اللغوي , . وهذا يعرب عنه ابالصطالح يف مقابلة األصل

يصح قراءته بصيغة اخلماسي ، و  "دم من كالم ابطل ليبين عليه أن "ترجماخلطأ الثالث      أنه إمنا قدم ما ق
 تغيري البنية وإمنا يوجب تغيري الداللة . فاستعمال الرتمجة يف عنوان مل يدر أن هذا النوع من التوليد ال يوجب

  . املسألة وسرية الشخص ال يوجب تغري البنية

ب التغيري لبنية الكلمة لكان بقاؤها على "فعلل" أوىل لعدة ولو سلمنا جدال أن هذا النوع من التوليد يوج
  : أوجه

  . األول      كوهنا أخف , والعرب ختتار األخف

  .الثاين      كوهنا أكثر استعماال يف التوليد

  . الثالث      املعاين اليت استعملت فيها "ترجم" مناسبة لفعلل ال لتفعل

وكلهن فيه معىن الظهور , و  , ري , و مبعىن العنوان , و مبعىن السريةوذلك أن الرتمجة تكون مبعىن التفس
تفعل , كما نص على ذلك يف "معجم املقاييس ". و جاء يف  "فعلل "هي اليت تستعمل يف معىن الظهور , ال

 السادس : إظهار الشيء كعسلجت الشجر ، و برعمت ، أظهرت عساليجها وبرعمها" : ""فتح األقفال

".  

الرتمجة ، و"الفعللة " قياسية  ألدلة على أن الفعل على وزن "فعلل" ال "تفعل "، املصدر الذي هوو من ا
  . املادة أن يذكر الرتمجة ال الرتّجم يف "فعلل "، و قد أمجع كل من تعرض هلذه

عل "، و احلق جواز قراءته بصيغة "تف اخلطأ الرابع     فهمه التوليد من كون الفعل متعداي ابحلرف ، و بىن عليه
  . مرة أخرى ، يعد تضمينا ، و هو قياسي عند البصريني أن كون الفعل يعدى بنفسه اترة وابحلرف

، و مل يتعرض ل  "ترجم للمسألة " م للشخصلوسيط" إمنا ذكر التوليد يف "ترجاخلطأ اخلامس   أن "املعجم ا
جم للمسألة يدخل حتت الرتمجة مبعىن مبعىن السرية ، و تر  "، علما أن ترجم للشخص يدخل حتت الرتمجة

  .!! من كون ترجم للشخص مولدا أن يكون ترجم للمسألة مولدا العنوان ، فال يلزم

ترجم على وزن "تفعل  ومما يضحك الثكلى قوله :"ويل رأي آخر إن مل يتعني فهو أحسن من األول ؛ أن
وح كما نقلت لك , و عليه فيجب أن حترتم االجتهاد مفت "عربية ال مولدة , و توجيه هذا الرأي , أن ابب

من  عليه جامدين إذا وجدان ما يسوغ القياس , أال ترى أن النحويني يقولون : أن السماع , ولكنا ال نقف
قال : "و ليت شعري ، هل  ،"... الكالم ما كان على : "فعل "فتكسريه على : "أفعل "، ككلب و أكلب

، أال تراك لو مل تسمع تكسري واحد من هذه األمثلة  ليقاس عليه غريهقالوا هذا ليعرف وحده ، أو ليعرف 
 حتتشم من تكسريه على ما كسر عليه نظريه ، قال : كذلك لو احتجت إىل تكسري بل مسعته منفردا ! أكنت

أيق    اظ ، و إن مل تسمع  عجر ، من قوهلم ، و ظيف عجر ، أي : صلب شديد ، كنت تقيسه على يقظ أو
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  و كذلك إن كان املاضي ..."اه   أعجارا ،

  : و فيه أمور

إببطال ما أتعب به نفسه !! و قارئ  األمر األول : قوله : "إن مل يتعني فهو أحسن من األول "، يكاد ينادي
    و هو كون ترجم على فعلل أو تفعل مولدا !! كما سبق أن  أوراقه ، و ذلك أن األول الذي دافع عنه

يف تناقض  امغة      انقلب ابطال مرجوعا عنه ، أو ضعيفا مرجوحا !! و ابلتايل وقعالد أبطلناه ابحلجج
مولدا إذا عدي ابلالم ، و فصيحا  مكشوف ، و ذلك أنه جعل يف أول كالمه ترجم على وزن فعلل أو تفعل

 أو بغريها جعل ترجم على وزن تفعل عربية فصيحة سواء عدي ابلالم إذا مل يعد ابلالم ، و يف كالمه األخري

!!.  

مصراعيه ! ( مث يف نفس الكالم  األمر الثاين : أنه بىن ذلك اللحن الفاحش على اجتهاده ) املفتوح على
هلذا الكالم ؟! . إن احرتام السماع معناه أن الكلمة املسموعة  يقول : "إنه جيب احرتام السماع ". أي معىن

مث هو أول من  ! كان ذلك يؤدي إىل خمالفة كالم العرب  جيوز تغيريها بدعوى االجتهاد ! إذا من العرب ال
حيث أن العرب مل تنطق إال برتجم بوزن " خالف هذا الكالم ، و انقضه ابلكلمة املطروحة ، و هي "ترّجم

، فيجوز فيها ترجم بوزن اخلماسي ، فاعترب ! هكذا يكون االجتهاد  الرابعي ، مث خالفهم بدعوى االجتهاد
  !! و إال فال

  . ألمر الثالث : أنه جعل ترجم بصيغة اخلماسي ، عربية بعدما جعلها مولدة ! فاعجبا

صحيح ؛ لكذب إحدى  و نّظر ذلك جبمع "فعل "على "أفعل" ، و هذا مع ما فيه من خبط و خلط غري
مبعىن ترجم مبعىن اختاذ الرتاجم ، و كل ما كان  : مقدمتيه : و املقدمتان اللتان يتألف منهما القياس مها

 تفعل ، و الصغرى كاذبة قطعا ؛ ألن قوله : "ترجم للشيء" اختذ له ترج  مة ، االختاذ جيوز جميئه على وزن

اختذه ابنا . و زاد  :كالم ابطل ، و من الصواب عاطل ؛ ألن ترمجت للمسألة ليست كتبنيت زيدا ، أي
ل الذي للتكلف ، مثل : تشجع و حتلم من ابب تفع الطني بلة ، و املوضوع فس  ادا و علة ، أنه جعل ترجم

  . ، إذا تكلف الشجاعة و احللم

و بطالن ترجم اليت على وزن تفعل للتكلف ال لالختاذ أمر ال خيتلف فيه اثنان ، و ال يتناطح فيه كبشان ، 
  . و ما بين عليه ابطل أيضا

أنه جاهل بضرورايت النحو و  ةاألمر الرابع : أنه جعل قياسه مقدما على السماع ، و هذا من أكرب األدل
حيث مسع من العرب ترجم على وزن فعلل مل يبق جمال  الصرف اليت منها أن السماع مقدم على القياس ، و

  !! االجتهاد إمنا جيوز يف موضع ال نص فيه لالجته اد ؛ إذ

فإن القواعد  والتعليمي ، األمر اخلامس : أنه خلط بني القواعد التعليمية و ما هو مركب من النظري
إىل االبتعاد من اخلطأ ، فإنه ال أحد ممن جاء بعد زمان  التعليمية إمنا يتوصل هبا إىل تعلم كالم العرب و
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  . و مسع ما تكلمت به العرب شافهته العرب

فلم يسمع من العرب من جاء بعد زماهنم رفع الفاعل و نصب املفعول وجر اجملرور ابحلرف أو ابإلضافة أو 
  . غري ذلك

أما كون املادة الفالنية فيها معىن االختاذ فيجوز فيها التفعل فيحتاج إىل حتقيق كون ذلك املعىن يف تلك 
  . املادة

  . و كلمة ترجم اليت هي مطروحة للبحث خري مثال ؛ فإن ترجم للشيء ليس فيه معىن االختاذ

ج م ( فيها معىن االختاذ حيتاج  مادة ) ر و إمنا قلنا إنه مركب من النظري و التعليمي ؛ ألن قول القائل إن
املقدمة اليت بين عليها الدليل املؤلف من مقدمتني ، وهنا مل  إىل نظر يف املعىن ، فإن صح املعىن صحت

اليت هي  فلم تصح إحدى مقدميت الدليل ، و هي الصغرى اليت هي نظرية حمضة ، و الكربى يصح املعىن
أن ترجم فيها معىن االختاذ  " نت صادقة فإن كذب الصغرى ، و هيتفعل تكون لالختاذ ، و هي إن كا

معا مع ابقي الشروط ، إذا علمت هذا علمت بطالن  "مينع صدق النتيجة ، إذ البد من صدق املقدمتني
 أن من الكالم ما كان على : "فعل "فتكسريه على : "أفعل "اه   ، من اللغو : قوله :" إن النحويني يقولون

كذلك لو احتجت إىل تكسري  الكالم املوضوع يف غري املوضع املناسب ! ، و أشد منه قوله : "والضائع و 
تقيسه على يقظ أو أيقاظ ، و إن مل تسمع  عجر ، من قوهلم : وظيف عجر ، أي : صلب شديد ، كنت

  .أعجارا "، اه  

  . هذا مع كونه منقوال عن اخلصائص فعليه فيه أخطاء ل  كونه مل حيسن النقل

  . ! اخلطأ األول : أن فعال بضم شاذ يف الوصف فكان عليه أن يعرف ذلك قبل أن ينقل ما ال يدري

هللا تعاىل : "و أما ما كان فعال  اخلطأ الثاين : أن مجع "فعل "الوصف على "أفعال "شاذ ؛ قال سيبويه ، رمحه
مل يتمكن يف األمساء للتكثري و الكثرة و لقلته يف األمساء ، و ألنه  فإنه مل يك  سر على ما كسر عليه امسا

و تدرسون  كفعل فلما كان كذلك و سهلت فيه الواو و النون و ذلك حذرون وعجلون و يقظون اجلمع
صنعون و رجلون ومل يكسروا الفعل  : فألزمونه هذا إذا كان فعل و هو أكثر منه قد منع بعضه التكسري حنو

فعول و الفعال ؛ ألن الواو و النون يقدر عليهما يف الصفة و ال امل عليه , و إمنا صارت الصفة أبعد من
منه على أفعال كما كسروا  عليهما يف األمساء ؛ ألن األمساء أشد متكنا يف التكسري , وقد كسروا أحرفا يقدر

  . فعال قالوا : " جند وأجناد ويقظ وأيقاظ " اه   

  !يقظ و إيقاظ ؟أفمع هذا يصح أن يقال أن عجر يقاس يف اجلمع على 

على وفقها ، و إن كان مقلدا  فإن كان هذا الناقل لكالم ابن جين جمتهدا ؟! فعليه أن يطبق القواعد وجيري
مدعوم ابلرباهني واحلجج اليت مرت على مسامعك ! و لو كان  فتقليد سيبويه أوىل ! على أن كالم سيبويه

  : لثالثي امسا . قال يف اخلالصةشاذا خمالفا للقياس مقيدا بكون ا" مجعه على "أفعال
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  "و غري ما أفعل فيها مطرد * من الثالثي امسا أبفعال يرد"

  . و قد نص على ذلك سيبويه أيضا

على أفعال ورد يف القرآن  و لو صح هذا لكان يف واد وما حنن فيه يف واد . فإن قيل : إن مجع فعل وصفا
للفصاحة ، ألن الفصاحة شرط للبالغة ، و القرآن بلغ  فكيف يكون ما ورد يف القرآن هو الشاذ املنايف

  . بل بلغ حد اإلعجاز الدرجة العليا يف ذلك ،

وهذا من إعجازه أيضا . على  , وقد أحيا القرآن ألفاظا قد أماتتها العرب فلم تعرف إال عن طريق القرآن
؛ ألن فعال بكسر العني يف مجع يقظ بكسر القاف  أن صاحب "اللسان" نقل عن سيبويه أن أيقاظا عنده

  . العني و هللا أعلم الصفات أكثر من فعل بضم

احلدود ! وما جرت عادهتم ألن  ومن الكالم املثري للسخرية قوله :"ويوصون إبدخال األجزاء ! كلها حتت
يؤخذ مذهب العلماء بلغة العرب ! و ما ينبغي أن يعمل به و  يذكروا احلدود و األجزاء الداخلة حتتها وهذا

  . مذهب غري هائب و ال مراتب !!! "اه   به ! فاسلك مع

ما قلناه يف غري ما  هذا الكالم ينبئك مبستوى صاحبه و يغين عن التعليق عليه ويؤكد لك صحة حجة
  ! يرجى برؤها موضع من هذه الرسالة من أن صاحب هذه األوراق عاميته ال

والكلية ، اصطالح يرجع يف  اجلزئي و اجلزئية ، والكلي و نقول : إن اصطالح احلد و الرسم ، و اجلزء و
املناطقة ، واحلد يطلق على التعريف ابلذايت الشامل للجنس ،  فهمه إىل علم املنطق ، و إن كان يذكره غري

و ما كان  اتما ، إىل اتم وانقص ، فما كان اجلنس والفصل جمتمعني فيه مرتبني يسمى حدا والفصل ينقسم
يطلق على التعريف ابخلاصة     و  و ابجلنس مؤخرا عن الفصل يسمى حدا انقصا ، و الرسمابلفصل فقط أ

ابلنسبة لإلنسان وينقسم أيضا إىل اتم وانقص ، و يلحق به  هي ما خيص املعرف ومييزه عن غريه كالضاحك
  . التعريف ابملثال و التقسيم التعريف اللفظي و

  . الشيء عن غريه فال يدخل يف ابب االستدالل إال عرضا و التعريف جبميع أنواعه إمنا هو متييز

  . أما اجلزء فهو ما تركب منه و من غريه كل ، و ينقسم إىل طبعي ومادي

  . و أما الكل فهو ما تركب من أجزاء و هو أيضا طبعي و مادي

له ال مينع من فإن تصورك  و أما الكلي فهو الشيء الذي ال مينع تصوره من وقوع الشركة فيه كاإلنسان
  ! وإضايف ، و تفصيله يعرف من علم املنطق و الوضع صدقة على زيد وعمرو وخالد مثال ، وهو حقيقي

  . و اجلزئي ما مينع تصوره من وقوع الشركة فيه كمحمد وأمحد وخالد املعينني عند املخاطب

  . چ ڇڇ ڇ ڇچ چ ل مثل و الكلية احلكم على كل فرد من أفراد املوضوع الكلي ابحملمول مع االستقال

  . و اجلزئية احلكم على فرد معني ابحملمول مثل : حممد مسافر . وتفاصيل هذا يرجع إليها يف كتب املنطق

فإن كان نقله يكون  ." إذا علمت هذا علمت معىن قوله : "و يوصون إبدخال األجزاء كلها حتت احلدود
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اجتهد فيه ! كان دليل صدق ما قلناه ! واملناسب  كانقد نقل كالما استعمل يف غري اصطالح أهله . وإن  
 و يوصون إبدخال اجلزئيات حتت الكليات ؛ أي يدخلون : قام زيد ، أو : هنا اجلزئيات و الكليات أي

غالم زيد ، وولد بكر ،  : جلس عمرو ، وانطلق خالد ، مثال ، حتت كلية : "كل فاعل مرفوع" ، ويدخلون
و "ما جرت عادهتم أن يذكروا احملدود و  ." قاعدة "كل مضاف إليه جمرور وابب الدار ، مثال ، حتت

 اجلزئيات ، واألجزاء هي أجزاء املعرف الطبعية مثل : احليوان ؛ فإنه جزء األجزاء ". و املناسب الكليات و

حلال اإلنسان أيضا ، و كيفما كان ا طبعي من حقيقة اإلنس ان ، و مثل الناطق فإنه جزء طبعي من حقيقة
فإهنم    على لغته     إذا كانوا يوصون إبدخال األجزاء حتت  فإن هذا الكالم يشتمل على تناقض عريض ،

  . أن يوصوا إبدخال األجزاء حتت احلدود إذ احلدود تدل على احملدود احملدود ، لزم

! و ما  احملدود فمع ما علمت كيف يصح يف عقل العاقل صدق قوله : "يوصون إبدخال األجزاء حتت
يقول أهنم ما جرت عادهتم بذكر مجيع اجلزئيات  جرت عادهتم أن يذكروا احلدود واألجزاء "! . لعله أراد أن

 ابلقاعدة ؛ إذ هي مستلزمة جلميع جزئياهتا على اخلالف يف أن داللتها عليها من كل قاعدته ، و إمنا يكتفون

كاحليوان والناطق لإلنسان     هنا !  . و ال حمل للجزء     مطابقة أو التزاما ، اختار ابن السبكي واحمللي األول
العلماء بلغة العرب ! و ما ينبغي أن يعمل عليه ! ويؤخذ به "! و   و انظر ما معىن قوله : "و هذا مذهب

  !!! فاسلك مع مذهب غري هائب و ال مراتب "!!! فاعجب ": كذلك قوله

مبلغ بطالن كالم هذا  و مدعما ابلرباهي ن ، علمت إذا علمت هذا الذي قدمناه لك مشفوعا ابحلجج
و ال ارتياب ....اخل" كما أنك تتيقن بطالن  البعض و هو قوله : "و كلمة ترجم من هذا القبيل بال شك

 تذكر هذه املادة نصا و منطوقا ؛ فقد ذكرت نظرياهتا فال تعد ساكتة قوله : "و إذا كانت املعاجم مل

كتب العربية ! و من املثري  أنه ال يفرق بني موضوع املعاجم و موضوع غريها من عنها..."، و تزداد يقينا
جامدا ! مكتوف اليد ال يتقدم وال يتأخر ! حمتجا ابلسماع  لالستغراب قوله :" فما ابل بعض اإلخوان يقف

النحوية !  دأن يكون أمره مطردا ال ينخرم ! وإذا قال : نعم ، فما فائدة دراسته للقواع أو عدمه ! أيريد
فائدة ذكر احلدود و الضوابط ! و قد درس ألفية  والفقهيةّ!!! و البالغية ! والعروضية ! و األصولية !!! وما

 حمطة ! لتدريس قواعد حنوية و لغوية ! وصرفية ! جليلة وحتتها جزئيات ابن مالك غري ما مرة ! و هي

والصريف ! ينجلي واضحا  زج النحوي واللغويتتضمنها !!! ألن مذهب ابن مالك معلوم ومتميز هبذا امل
  " و إذا كنت متأثرا مبذهب ابن مالك ...! اخل ! ملتدبر ألفيته ! وغريها من املؤلفات يف هذا الشأن

  : الذي يفهم من هذا اهلذاين الذي يستحيل أن يصدر عمن يعرف ما خيرج من خمه

جامدا ال حياة فيه ؛ إذ  ال يضطجع حالة كونه فما ابل بعض اإلخوان يقف : أي ال ينحين و ال جيلس و"
املتصف ابجلمود مكتوف األيدي ، ذلك اجلامد الذي  تلك هي حقيقة اجلامد ، مث حالة كون هذا البعض

 مشدودة إىل خلف كتفيه ! مث حالة كونه ال يتقدم و ال يتأخر ، أي مجوده و ليس حبي له أيد مكتوفة و
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وأتوي  له حدث عن بطالنه و ال  ! أخر ! هكذا يكون االجتهاد و التوليدكتف يديه منعاه من التقدم و الت
املوصوف ابجلمادية و كتف األيدي وعدم التقدم و التأخر حمتجا  حرج ! مث حالة كون بعض هؤالء اإلخوان

اجلهل ! مث ينكر  عدمه ؛ أي : حمتجا ابلسماع أو بعدم السماع الشامل للقياس و التوليد و ابلسماع أو
يكون أمره مطردا ال ينخرم" أي ال ينبغي  ى هذا البعض من اإلخوان املوصوف مبا مر بك "أيريد أنعل

كون أمره      الشامل للتنفس واحلركة واألكل والشرب وقضاء احلاجة و  لبعض هؤالء اإلخوان ... أن يريد
الناس مجيعا حيبون أن  فإنذلك من أموره      مطردا و عادة جارية ال تنخرم . ليس يف هذا ما ينكر  غري

  !!!!؟ يكون أمرهم مطردا غري منخرم ومن هذا الذي ال حيب ذلك

و إن أراد ابألمر ما تعلق ابللغة العربية ، فكل مثقف حيب أن يكون حاله يف ذلك مطردا وغري منخرم و ال 
  ! داعي الستنكار ذلك فاعجب

والعروضية واألصولية "!!! ) و  والفقهية والبالغية إذا قال : نعم ، فما فائدة دراسته للقواعد النحوية"
شرحه لكان املعىن : إذا قال هذا البعض اجلامد الذي حيب أن  الطبية و الفلكية و اهلندسية ( وإذا تكلفت

فإنه  غري منخرم ، نعم أحب أن يكون أمري مطردا غري منخرم ، خالفا ملن أىب ذلك ، يكون أمره مطردا
النحوية والفقهية و البالغية و  سبيل اإلنكار ، و هو : "ما فائدة دراسته للقواعد يسأل سؤاال آخر على

دراسته للنحو ...لتكون أموره مطردة غري منخرمة ! و أيضا إمنا  العروضية و األصولية "، أي : أن فائدة
األصول و  ليجعل اللحن توليدا ، و يكون أمره منخرما غري مطرد ! ودرس الفقه والبالغة درس النحو

هو املعىن املناسب هلذا املولد !!! و  والعروض ليجعل اللحن توليدا ! وليكون أمره منخرما غري مطرد ! هذا
بله الفقه واألصول والبالغة والعروض !! و لو سن ملثل هذا جائزة  !إال فأي عالقة للنحو ابلتولي د ؟

  ! الرقم القياسي يف اخللط و اخلبط لكان ذلك مستحسنا تسجيل

لدراسة قواعد حنوية ...اخل ،  ومن اإلغراق يف اللغو :" ولقد درس ألفية ابن مالك غري ما مرة ، وهي حمطة
اللغة العربية ؟! و ما عالقة األلفية اليت هي كتاب صغري يف  ومن أين له أن األلفية حمطة لدراسة قواعد

و الكتابة و  مه من اللحن يف التعبريالتعليمية ، يتعلم منه املبتدئ و الشادي قواعد تعص قواعد النحو
آخر ! فهي خمتصر انفع و منفذ يسلك منه  القراءة ، مبا ذكر . أما التوليد و االجتهاد يف اللغة فشيء

 انفع لألذكياء ! و املتوسطني ! أما البله فلم يعرفوا الغاية من دراسة طالب علم العربية إىل املطوالت وهو

  ! وعها ، فافهماأللفية ، و مل يتصوروا موض

بلغ إليه بدراسته أللفية ابن  و يفهم من كالمه أن اجتهاده الذي وصله إىل توليد ترجم على وزن تفعل إمنا
  ! لغوية مالك املشتملة على قواعد حنوية و صرفية و

  ! و لقد سرت هللا هذا الكاتب فأىب إال فضح نفسه ، و كشف حقيقة طاملا خفيت على الناس

ت أكتفي هبذا القدر ، مرجئا بيان ما يف تلك األوراق بتفصيل أكثر ، و مؤخرا له ، إىل فرصة و لضيق الوق
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  . أخرى

النفوس مث ترويض القلم ،  و ملا كان الباعث على ما أقدمت عليه إبداء النصح و بيان احلق الذي حتبه
  . وله وجلميع املسلمني أعتذر للكاتب كائنا من كان ، وأسأل املغفرة يل

  . بحان ربك رب العزة عما يصفون و سالم على املرسلني و احلمد هلل رب العاملنيس

سبحانك اللهم و حبمدك ، أشهد أال إله إال أنت أستغفرك و أتوب إليك . و آخر دعواان أن احلمد هلل رب 
  العاملني

  : و كتبه حامدا هلل مصليا على نبيه              

  محمد محفوظ البحراوي  أبو طه                      

ضحى الثامن و العشرين من ربيع الثاين عام سبعة عشر و أربعمائة و ألف للهجرة ، على صاحبها أفضل 
 . الصالة و أزكى التسليم
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