
  



  

   
 : ّ    
  :١٤٠١/  ١٤٤٣  
 :       

•  :    )(   • : ٥٠٠:   •     ٣٩٠٫٠٠٠ 

:      ،        ،  ۱۳۸۶         

    :   /   ّ    

  :  ] ۲[  

  :  ،         ،۱۴۳۸     =۱۳۹۵    

 :         

  :    ۱۵۲   

 :     978-600-429-136-1    

 :      :۱۳۹۵  / :  ۱۳۹۶  / :  ۱۳۹۷  / :  ۱۳۹۸   

 :     :  ۱۴۰۱  

 :      .      ؛ ۱۵۲ - ۱۵۱: 

 :      --     /Arabic language -- Orthography and spelling  

  :      .          

   :     PJ۶۱۲۳ ۴ ۹ ۱۳۹۵      

   :     ۴۹۲/۷۱۱    

   :   ۴۵۴۶۹۵۷    

                 BA0343 



Error! No text of specified style in document.      ٣ 

٣    BA0343. 1 st 4 .docx 

  

   
  

 ّ    



 



  
  الناشر کلمة

  اهللا الرحمن الرحيم بسم
 آلــه ی ســيدنا ونبينــا محمــد وعلــی والــصالة والــسالم علــ،هللا رب العــالمين الحمــد

 التطّور المعرفي الذي يشهده عالمنـا اليـوم فـي           إّند،  وبع. بين الطاهرين المعصومين  الطّي
 فرصـاً فريـدة لالطـالع       هّيـأ  بعد ثورة االتصاالت الحديثة      اًخصوصمختلف المجاالت،   

  . آفاق واسعةیإلوالتعليم الواسع، ودفع بعجلة الفکر والثقافة 
 يوم تطّوراً جديداً في البحوث العلمية، وفـي المنـاهج     اإلنسان يترقّب في کلّ    غداو

حبيـسة  دراسية   ومع کلّ ذلک بقيت بعض المناهج ال       ،التي تنسجم مع هذا التطّور الهائل     
  .الماضي ومقرراته

، انبثقت ثورة   +سالمية المبارکة بقيادة اإلمام الخميني     أن بزغ فجر الثورة اإل     وبعد
ا حدا برجال العلم والفکر في الجمهورية اإلسالمية أن يعملـوا         ممّ ،یية وثقافية کبر  معل
ل خـاص؛   اإلسالمية بـشک  و جديدة لمجمل العلوم اإلنسانية،       دراسية  صياغة مناهج  یعل

 الدراسـية فـي الحـوزات العلميـة         الکتـب  جذرياً وأساسـياً فـي       راًفأحدث هذا األمر تغيي   
  .والجامعات األکاديمية

؛ أخـذت   )همّدظلّـ ( إرشادات قائد الجمهوريـة اإلسـالمية اإلمـام الخـامنئي           ظلّ وفي
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 ی الدراســية وتحــديثها علــکتــب عاتقهــا تجديــد الیالثقافيــة علــوسات العلميــة المؤّســ
 هـي ثمـرة جهـود کبـار الفقهـاء           ية منـاهج الحـوزة العلميـة، التـ         الصعد، بخاصّ  مختلف

  .والمفکرين عبر تاريخها المجيد
 في  الحديث المنهج العلمي    ي تبنّ ی العالمية إل  |ی هنا بادرت جامعة المصطف    من

 وتدوين الکتب الدراسية لمختلـف المراحـل      ،نظامها الدراسي، وفي التأليف، والتحقيق    
مـا ينـسجم مـع المتغّيـرات        ب ، الموضوعات یشتّفي  لجميع الفروع العلمية، و    و ،الدراسية

  .الحاصلة في مجمل دوائر الفکر والمعرفة
سس تدوين کتب دراسية علی االُ     ليساهموا في    ؛ بمخاطبة العلماء واألساتذة   فقامت

 کعلـوم القـرآن،  : ة، ولـسائر العلـوم اإلنـسانية       للعلـوم اإلسـالمية خاصّـ      المنهجية الحديثة 
 وعلــم الکــالم والفلــسفة، والــسيرة والتــأريخ،  صــول، واالُ والحــديث والفقــه، والتفــسير،

ــذه ا    ــت ه ــا، حمل ــنفس، وغيره ــاع، وال ــالق، واآلداب، واالجتم ــاهجواألخ ــاً لمن  طابع
 فـي   العلميـة ات الجانـب العلمـي األصـيل المتّبـع فـي الحـوز            ی مع حفاظها عل   ،أکاديمياً

  . الرسالية^البيت مدرسة أهل
 ی العالميـة إلـ   |یأجل نشر هذه المعارف والعلوم، بادرت جامعة المـصطف         ومن
 لتحقيق، وترجمة، ونـشر کـلّ       ،» العالمي للترجمة والنشر   |یمرکز المصطف «تأسيس  

ا ألّفـه أو حقّقـه العلمـاء واألسـاتذة فـي مختلـف              ما يصدر عن هذه الجامعة الکبيرة، ممّ      
  . وبمختلف اللغات،االختصاصات
هـو مفـردة مـن مفـردات         قواعد اإلمالء ،  ئقارال ين يديک عزيز   الذي بي  والکتاب

  .د عبدالهادي الشريفيالسّي ستاذ الفاضل اُألههذه المنظومة الدراسية الواسعة، قام بتأليف
  ما ی تسجيل تقديره لمؤلفه الجليل عل     ی العالمي عل  |ی مرکز المصطف  ويحرص

عداد هذا الکتـاب وتقديمـه      بذله من جهد وعناية، کما يشکر کلَّ من ساهم بجهوده إل          
  .للقراء الکرام



 ٧      الناشر کلمة

 العلماء واألساتذة وأصحاب الفضيلة للمـساهمة فـي         ی الختام نتوّجه بالرجاء إل    وفي
ة وخبرات علميـة ومنهجيـة، وأن   ءترشيد هذا المشروع اإلسالمي بما لديهم من آراء بنّا    

 لتالفيهمـا فـي   ؛ة اإلنـسان عـاد  انيبعثوا إلينا بما يستدرکون عليه من خطأ أو نقص يالزم  
  . التوفيق والسداد، واهللا من وراء القصدی وتعالتبارکالطبعات الالحقة، نسأله 

  
 ي العالم|ی المصطفمرکز

  والنشرةللترجم

  



  



  
  واألبحاثالعالمي للدراسات  |کلمة مرکز المصطفی

َوالقلم وما يسطرونن { ُ ُ ْ َ َ َ َِ َ َ ْ{  
 ذاتـه    من العلم، واعتبر العلم في حـدِّ        منه يتدفّقلقد أقسم القرآن الكريم بالقلم وما       

مدعاة للفخر واالعتزاز والرفعة، واستدعى جميع الكائنات من الباب حتى المحراب أن            
  .ينهلوا من معين العلم والعلماء وما ينتج منهما

 مـن أهـم وأجمـل أسـرار     عتبري الحقيقة الكون في دائرة الحق وعلى هذا االساس، فإنّ   
  .من أفضل األشياء التي تبقى خالدة وبارزة في توجهات اإلنسانالوجود، وطلب الحقيقة 

 ،تنطــوي مــسألة طلــب الحقيقــة والــسعي إليهــا علــى الكثيــر مــن األســرار البــشرية  
ويتكشف لنا السعي المستمر من المجاهدين والعلماء الـذين نهـضوا لنـصرة الحـق فـي                 

  .ورفعتهمواجهة الباطل، فاظهروا بسعيهم الحثيث عزة وشموخ وشرف الحق 
سـاس  أ ويـستند علـى   أساس السيرة الحسنة والعقل السليم ـ  العلم الذي ينبع من إّن

وهـي  وتَـْسُمو   ويجعـل روحـه تتـألق وتتعـالى     ،يعطي للفرد الكمالـ لهي  نور الوحي اإل
 فتعطـي للمجتمـع نوعـاً مـن         ،التـه مليئة بالمعاني الراقية، فتحلـق بفكـره وطموحـه وتخيّ         

  .مة ليرتقي إلى مستوى المجتمعات النموذجية المتقدِّ؛واه وترفع من مست،السعادة
قامـة  إ ووضعت نـصب عينهـا       ،لقد رفعت الثورة اإلسالمية النّيرة كلمة اهللا شعاراً لها        
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 وبشّرت بسقوط وانحالل وافول نجـم الحـضارات الماديـة           ،سالمية العالمية الحضارة اإل 
دارة الحكـم  إعرض نموذج بارز فـي   ب ـ  وعن طريق العقلية الفقهية ـ الخاوية، لقد قامت

سلوب راقي من المسؤوليات والوظـائف  أَلتعلن عن ) والية الفقيه(برزت نظرية راقية    أَو
مـل والنـشاط فـي      في الحوزة العلمية ولطلبـة الحـوزات العلميـة، ليكـون بريقـاً يعيـد األ               

د أكّـ وفي هـذا الـسياق طالـب و       . حرار وطالبي الحقيقة في العالم أجمع     نفوس جميع األ  
 القيـام بحركـة ونـشاط        أن يـتمّ   ،)هظلّـ  دام(سـالمية المفـّدى   سماحة قائـد الجمهوريـة اإل     

 وتنظـيم  ، من أجل تحقيق ثورة في عـالم البرمجيـات    ،وتحشيد لجميع الطاقات والعزائم   
يجـاد الحلـول والطـرق      إ وكـذلك    ،يجاد تغيير في العلوم االنسانية    إ و ،نتاج العلم حملة إل 

  .رول إلى ارقى مراتب العلم والتطّوالمختصرة من أجل الوص
 العالمية نموذجاً بارزاً لتحقيق هذه الرسالة العالمية ومـا          |تعتبر جامعة المصطفى  

 تنـشئة المجتهـدين     ءسالمية حثيثـاً، والـذي يقـع علـى عاتقهـا عـب            تسعى إليه الثورة اإل   
ــ يين ربِّغــين والمتــرجمين والمــصين والمدرســين والمبلِّوالعلمــاء والمحققــين والمتخصِّ

ائقين الذين يتلزمون بواجباتهم ويحترمون الوقت، وتسعى بهّمـة عاليـة مـن             والمدراء اللَّ 
سـس   وتوسـيع رقعـة انتـشار االُ       ، وتعميـق الفكـر الـديني والقرآنـي        ،نتـاج إ و ،أجل بيـان  

سالم المحمدي األصيل ومعارف أهـل      سالمية، من خالل نشر وترويج اإل     والمعارف اإل 
  .قية والنّيرة العالية والرا^البيت
وسـع مراكـز   أ والذي يعتبـر مـن أهـم و    ـ  العالمي للبحوث| معهد المصطفىإّن

عـادة صـياغة   إ و،ةنتاج برامج محلّيـ س إل يسعى جاهداً أن يؤّس البحثية ـ |المصطفى
 الذي يتناسب مع مقتضيات العصر والساحة الدولية الراهنة، فهو          ،الفكر الديني المعاصر  

ة حديثة تتناسـب مـع      يق الفكر الديني وفتح آفاق فكرية ومعرفيّ      نتاج وتعم إيقوم ببيان و  
ة التـي   ة والمعرفّيـ  عصرنا الحاضر، فيجيب عن التساؤالت والمـسائل والـشبهات الفكرّيـ          

 فيقوم بتأليف وتـدوين النـصوص والمـصادر الدراسـية والمنـاهج             ،تأتي من المخاطبين  



 ١١      لدراسات والتحقيقالعالمي ل| یکلمة مرکز المصطف

مة لجامعة  للنشاطات المنظّ  العلوم والدعم العلمي     تطویر  بهدف ،المساعدة بالخصوص 
 والرسـالة التـي     ،ولوياته وواجباتـه  أ والتي جعلها المعهد من ضمن أهم        ،|المصطفى

  .هدافهاأيسعى إلى تحقيق 
الـسيد  ف المحتـرم    يديكم هـو ثمـرة جهـود المؤلّـ        أثر العلمي الذي بين      هذا األ  إّن

 |المـصطفى هـداف جامعـة     أطـار   إ تنظيمه وكتابته في      وقد تمّ  ،عبدالهادي الشريفي 
  .ةعزَّيدي القّراء اَألأ وضعه بين  وتّم،ةبات العالمّيساس المتطلّأ على ،العالمية

 بـإخالص ف علـى جهـوده التـي بـذلها     م شكرنا وامتنانـا لـألخ المؤلِّـ   في الختام نقدِّ 
نخص ثر القـّيم، و خوة العاملين في مجال تنظيم ونشر هذا األ    وتفاني، وكذلك لجميع االُ   

 ناء الـذي  عـزَّ خوة األ  وجميع االُ  ، للنشر |سة المصطفى ة في مؤسِّ  عزّاأل زمالئنا   بالذکر
  .ساهموا بشكل وآخر بكتابة ونشر هذا السفر المبارك

  مع فائق االحترام والتقدير
  العالمي للبحوث|معهد المصطفى
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  ١٤٠................................................................................................................... (=)التابعّية. ١٣
  ١٤٠........................................................................................................ (//)التکرار  عالمة. ١٤



 قواعد اإلمالء      ١٦

  ١٤٣..........................................................................................................اللغوي  المعجم  استخدام
  ١٤٤...............................................................................................................................العرب لسان
  ١٤٤........................................................................................................................................ترتيبه

  ١٤٧.............................................................................................................................الَهْمزة  باب
  ١٤٨..................................................................................................................الوسيط  المعجم

  ١٥١.................................................................................................................................المصادر 

  
  




