
 
1 
 

 (رم  ـن  ـالت  )حول كلمة حتقيق 

 (رُمـَنـالتَّ)حول كلمة حتقيق 

 براهيم الحمدإبن محمد  .د :بقلم

 

 , َِدخل يف جمااالت التهمس مضَّلح سادخ حيمل مدلُالٍت خاصّْ

 غتٖ. 

ٌّ, ََيار   ِناو لاٌ ماو   ال,      لَهلرا ال فظ _يف يرا العضس_ دَ

ّْ, َراهشة ةَنإ        غأنٌ غأى كجري مو األلفاظ الا  رسرفاد داللتًاا ةَنا

 أخسٗ. 

َ د أطلق التهمس علٖ ظايسٔ ددِدٔ؛ فال ِهضسف الريو إذا أطلاق  

 التهمس إال إىل رلك الظايسٔ. 

َ د ُعسٍّف التهمس بأنٌ ظايسٔ رهَُّٓ علاٖ اازضإ العهاا َالطالُ      

 . بضُزٔ مطتمسٔ العدَانْ مو   ل فسد أَ جممُعٕ حنُ فسد أَ جممُعٕ

ز َاألذٗ بًا   َُِقَّّضد بًا االعتدا٘ علاٖ اخخاسِو, َإقاال ال اس    

 بأٓ صُزٔ كانت. 

َِقد ذلك او يُ أعلٖ علٖ مو يُ أدنٖ؛ ضُا٘ كاى ذلك األعلاٖ  

ّْ, أَ ُع ماساّْ, فتناُى الػدضإّ ادعتدِإ     بدنًّّا, أَ ادتماعًّّا, أَ زر 

 أ ُٗ مو ادعتدٗ علًّا.  
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 براهيم احلمدإحممد بن . د

َل ػااعٕ ياارٍ الظااايسٔ, َخااسَز ادعتادٓ عااو إنطااانّتٌ َضاالُك ٌ   

اضا  االتهمراسف فػاال ذلاك      إ أطلاق علًّا  مطلكُّ اقُّاناات ال اازِ  

 ادطمٖ, َصاز علماّْ علٖ يرٍ الظايسٔ ال  عمت مهًا الػنُٗ. 

َُِقُّطَّ  التهمس حبطب الدزاضات إىل أ طام عدٔ؛ فمهٌ التهمس اللفظْ 

الرٓ ِنُى عو طسِق الطب, َالػت , َالطدسِٕ, َاله ص باأللقاب 

التًدِد َالُعّاد بحلقاال ال اسز يف    إطالل ع ازات الق ّشٕ ادهفسٔ, َ

ادطاتق ل, َحناُ ذلاك اااا ِطا ب اقاصى, َِااجري الن اب لادٗ مااو        

 ِتعسض لرلك الهُل مو التهمس. 

َمهٌ التهمس اجلطدٓ, َيُ ما ِنُى عو طسِق ال سب, َالادفد,  

 َاد اِقٕ َحنُ ذلك مو أنُال اإليانٕ اجلطدِٕ. 

أساد باالتهفري مهاٌ,    َمهٌ التهمس االدتماعْ, َِعا  التطالة علاٖ    

 َعصلٌ, َادهادأ برت  صش تٌ, َالتشرِس مهٌ؛ لّ قٖ َسّداّْ طسِداّْ. 

َمهااٌ التهمااس اجلهطااْ, َيااُ إِاارا٘ الػاادط عااو طسِااق إطااالل   

الع ااازات اجلهطاإّ اجلازساإ, أَ ادالمطااات ةااري الالٙقاإ الاا  رقًااس 

 ادعتدٗ علٌّ, َرُدٓ بٌ إىل القلق. 
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ِتهمس علٖ غادط بتػاٌُِ تعتاٌ,     َمهٌ التهمس يف العال ات كمو

 َرلفّق التً  لٌ, َنػس الف اٙح عهٌ. 

َمهٌ التهمس الهفطْ ادضشُب بالهظسات, َاهلمطات, َاإلغازات 

 ادؤذِٕ. 

َمهٌ التهمس اددزضْ, َيُ ما ِتعسض لاٌ الَّاالب ماو   ال بعا       

 شمالًٙ  ادتطلَّني. 

ماو أناُال    لنرتَنْ, َحناُ ذلاك  َمهٌ التهمس الطّاضْ, َالتهمس اإل

 التهمس ادتداخلٕ ادتػابنٕ. 

َالنااالم سااُت التهمااس, َأضاا ابٌ, َدَافعااٌ, َأنُاعااٌ, َعالدااٌ 

 َُِّت. 

َادقضُد يًها حتقّق القُت يف يرا ادضَّلح االتهمسف فالارٓ ِظًاس   

جنلّصٓ ف بااإل بادٓ السأٓ أى يرا ادضَّلح مُلَّد ددِد, سّاح َُِعاسَّ  

 ٘ اخللاق, َالتػا ٌ باالهمس يف     سطب معذ  ادعانْ بأنٌ الن ب َضاُ

 ط عٌ َغساضتٌ. 

ٍُِى عادَانْ اااٍ ماو    ز بأنٌ  ّامديف دامعٕ كامرب َفسٍَُّع  غدٍط ما ب لُّ

 يُ أصنس أَ أ ل  ُٔ مهٌ كحلِراٌٙ, أَ غتمٌ, أَ إد ازٍ علٖ ما ال ِسِد. 
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 َينرا رطري رعسِفارٌ علٖ حنُ ما ذكس ةنفاّْ. 

َ د ِطتنسب بع  الهاع مو اختّاز لفظ التهمس ادهطُب إىل الهٍّماس  

 دَى ةريٍ مو اقُّانات. 

َ د َِظِّور ظاىٌّ أى رلك األلفاظ َادضَّلشات َلّدٔ العضاس, أَ  اد   

ِظو أى يرا ادضَّلح خاطٛ, َأنٌ مينو أى ِطتعمل ةريٍ بادالّْ عهاٌ   

 كالتطلة أَ االضتٚطاد, َحنُ ذلك. 

ٕ   َاققّقٕ أى هل ٕ  را اللفظ أصالّْ يف العسبّإ, َلاٌ داللا معاربٔ   غااٙع

عو يارا ادضاَّلح بالارات؛ فقاد داا٘ يف زاّٙإ عماس باو أباْ زبّعإ           

 ادػًُزٔ اأم ةت نع ف  ُلٌ:

  ٕ  إذا شزت ُنِعّماااا   ِاااصت ذَ  سابااا

 

 

 هلاااااا كااااال ماااااا ال ّتًاااااا ِتهمَّاااااس 

 عصِاااااْص علّاااااٌ أى أِّل ااااا َّ بأيلاااااًا 

 

 

  َ٘ ًَااُس ُِط ااسر لااْ الػااشها  َالااُ ِنُ  ُمظ

 َِسَٗ:   

ً  اااُس .................................. َ٘ َالااُ ِنَ  ُمظّّ  ُمط ااْس لااْ الػااشها

 



 
5 

 
 (رم  ـن  ـالت  )حول كلمة حتقيق 

 َِسَٗ:  

ً  اااسُ  ..................................  ُِط ااسر لااْ الػااشها٘ َالااُ ِنَ  ُِظّّ

َمعهااٖ ِتهمااس: ِجااُز, َِن ااب, َِتػاا ٌ بااأخالل الهمااس, َمعهااٖ    

 س الُدٌ ع ُضاّْ؛ فرلك دأبٌ معْ. ًال ّت: أى يرا القسِب ِقابل  منف

َخااط الهَّم ااس _بالاارات_ مااو بااني اقُّانااات ألىَّ لااٌ ط عاااّْ سااادًّا,  

 َمصاداّْ ةاض اّْ مطتمساّْ. 

  اات األصامعْ: قِقاات: رهماس فاالى أى رهناس, َرنَّّاس؛ ألى الهمااس       

 ال رلقاٍ أبداّْ إال متهنساّْ ة  اى+.

َ ّل: إى الهمس أخ ح مو األضد, َال ميلك نفطٌ عهاد الن اب,   

 أى ِقتل نفطٌ. ستٖ ِ لغ مو غدٔ ة  ٌ 

عاو    جماسٗ األمجاات؛ فضااز ُِنُّهَّاٖ باالهمس     بل لقد دسٗ ذلك التع ري

 الع ُع, َالػدٔ, َالن ب, َالتهنس. 

  ات عمسَ بو معدٓ كسب: 

َُِم َذا    ََعل ِمااااااااُت أنٍّااااااااْ َِاااااااا

 

 

ًِاااااااااَدا ُّ   َََن  ُمَهااااااااااشْت كُِّع ااااااااااّْ 
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  ااااااُم إذا  ل طااااااُا اقدِااااااا

 

 

 َ اااااادًّا اّْاااااااد رهمااااااسَا س لقاااااا   

َكعب َنًد:   ّلتاى, َمعهٖ ال ّت: علمت أن  مهااشت ياؤال٘,    

 فأعددت هل  يرا الطالح؛ لعلمْ باقادٕ إلٌّ. 

 َا+: أٓ رػ ًُا بالهمس يف أفعاهل  يف اقسب. ُسمََّهَ ُلٌ: قَر

اقاسخ باو كعاب, َيا  ماو       با   : ات اباو باسٓ: قأزاد بنعاب    

 , َنًْد مو   اعٕ, َكانت بّهً  سسَب. َمِرس ٍر

ٍّي , َأصلٌ مو الهَّم س؛ ألناٌ ماو أنناس     َمعهٖ رهمسَا: رهنسَا لعد

 الط ال, َأخ جًا. 

 َِقات: الُّ  َظ فالْى لفالٍى دلد الهٍّمسف: إذا رهنَّس لٌ. 

 اات: كانات ملاُ  العاسب إذا دلطات لقتال إنطااى ل طات دلاُد          

 الهمس, ث  أمست بقتل مو رسِد  تلٌ. 

ق اد ل طاُا لاك دلاُد الهماُز+      َِقات _كما يف سدِح اقدِ ّإ_:  

َيااُ كهاِاإ عااو غاادٔ اققااد, َالن ااب رػاا رًاّْ بااأخالل الهمااس        

 . +َغساضتٌ
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ِقاات: َنم اَس   اغتق مو ذلك مادٔ اَنم ِسف َما ِتضاسف مهًاا؛    يها موَ

  س, َرهمَّس: ة ب, ِتهمس رهمرساّْ, َيُ ُمتهمٍّس. السدل, ََنمَّ

ٍّ٘ اخللااق:  ااد َنم ااَس َرهمَّاا س, َمنَّااس َدًااٌ: أٓ َِقااات للسداال الطاا

 ةَّّسٍ, َع َّطٌ. 

َالهَّم س بفتح الهُى, َكطس ادّ , َجيُش إضناى ادّ  مد فتح الهاُى  

 . , ينرا: االهَِّمسف َ االهٍِّمسفَكطسيا

َكهّٕ الهمس: أبُ األضُد, َأبُ األباسد, َأباُ دًال, َاألنجاٖ: أم     

 ز اش.  

لاٖ  ّح, َداللتاٌ ع َاقاصل أى يرا التع ري بالتهمس رع ري عسبْ صش

 . رلك الظايسٔ داللٕ صشّشٕ

مسادفاّْ للتمسد _ كما يف صهّد الدكتُزٔ َضاو   ٌَبع  ال اسجني جيعل

مهضُز اقلُ  يف حبجًا ادُضُم االتهمس يف غعس الفسشدلف سّح عدَّت 

التهمس أعلٖ دزدات التمسد الهفطْ, َعسفتٌ بأنٌ فعل ضلُكْ م ااد  

حيدخ يف سالٕ الػعُز بفقداى اقسِٕ, َمو ثا  ِعاد زد فعال لارلك     

 الػعُز. 
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ًا للفاسشدل ماو يارٍ الهاسّإ ماو خاالت       َ د ط قات ذلاك يف دزاضات    

 غعسٍ.  

َاققّقٕ أى التهمس الرٓ  ضدرٌ ال اسجٕ, َدعلتٌ مسادفاّْ للتماسد لاّظ   

 يُ ادقضُد مو التهمس؛ إذ التمسد زدٔ فعل, أَ خسَز عو ادألُف.  

َأما التهمس فتطلُّة رلقاْٙ نابد مو الػدط دَى أى ِنُى زدٔ فعل 

 إلضا٘ٔ, أَ حنُيا. 

تااداز للػااس, َنااصَل عاادَانْ إلّااٌ مضااشُباّْ باااكفًساز,  باال يااُ اب

َصالبٕ َدٌ, َضسعٕ ة اب, َزة إ يف اإلضاا٘ٔ _ كماا م اٖ يف      

 الػُايد اخنفٕ_. 

ّٖ عسبْ أى االتهمسف  َينرا ِت َّّو مػاتق ماو    مَّاسَل  معاسَف معه

 الهمس, َغُايد ذلك كجرئ, َ د م ٖ ذكس ل ع ًا. 

 اخلصاش؛  اعتداداّْ َاعتصاشاّْ:َمو ذلك _أِ اّْ_  ُت أمحد بو اقازخ 

 ٌُ  إنْ امسْؤ ال أِّزٗ يف ال اب أ َّّسُعا

 

 

 إذا رهمَّاااس دَناااْ صااااسب ال ااااب  

َٛ     ُِِسِد أنٌ ِرتفد عو مُاطو اهلِّا    ى؛ فاحلذا كااى اقاداب ةلّظااّْ ضاٍّّ

 لق أعسض عو الُ ُف عهدٍ؛ سفظاّْ لنسامتٌ. اخلِّ
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 َالػايد  ُلٌ: قرهمس+. 

 ادَسٌّ: َمهٌ  ُت ادتهيب يف أسد 

 ْ  غااااادِد اخلهصَانااااإ ال ِ اااااال

 

 

 أصاااااااب إذا رهمَّااااااس أم أصااااااّ ا 

ّٓ رَّري يف أنا ال عري؛ فّػمذ هلا بأنفٌ,   َاخلهصَانٕ _ يف األصل_ ذباب

 َاضتعريت للنرب, فقّل: بفالى خهصَانٕ. 

 صاز كالهمس يف الن ب.  :َمعهٖ ارهمسف

أنٌ إذا ة ب علٖ أعداٌٙ, َ ارلً    ِعد ِ الْ أ تلاً    :َادعهٖ

 أم  تلٍُ. 

 َمهٌ  ُت اخخس: 

َْ مو  ُم إذا ما َر * ِْ َر َسمََّهَإن  * سفًا بالتهمسُا صقَّلُّاللّال

 َ ُت اخخس: 

 رهمااس الااديس ستااٖ مااا فس اات لااٌ

 

 

 ٍّ َُز  الاددٖ يف فاسَٔ الهَّم اس     مو  ُِّط

  


