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ّّم انيغ شنينيقافدـتقر ف. ظبد افرحقؿ مـ ادعـقنيغ الفبحنيث ا افتؼنيلرض افؾغنيقي  وٓ 

لفػلر يلكقة  وافسـقنية  سنينيروافعزينية  وافة  شنينيقافعراقة ومل اّتصؾ هبل: مـ افؾغلت افؼديؿة ـ 

لإليطلفقة  واإلكؽؾقزية  واإلشبلكقة.  أو مـ افؾغلت احلديثة ـ 

 .(2)مل مجعف مـ افؽؾّمت افسـقة ا افؾغة افعراقة شنيرك 2:81 - :2:7ؾػل ظلمل 

(3)ـتلب )ادُعّرب( فؾجقافقؼل شنيرك 1::2وا ظلم 
 

/  ه651مقهقب اـ أمحد /ت

 اتحؼقؼف افؾغقي  وإظلدة ادلدة إػ أصؾفل ا افؾغلت إخرى.ُمذيِّاًل ـؾَّ ملدة 

ـتلاف )اإلظالم الصقل إظالم افقاردة ا ؿصص إكبقلء  شنيرك 3::2وا ظلم 

 .(4)ظؾقفؿ افسالم(

                                                           

( )  ادـقرة.  أشتلذ ا اجللمعة اإلشالمقة الدديـة 2:44ؾلكقل  مبلدي ظبد افرحقؿ  وٓية تلمؾ ؾلدور الهلـد 
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ـتلاف )افدخقؾ ا افؾغة افعراقة احلديثة وهلجلهتل(  وذـر ؾقنيف  شنيرك م4::2وا ظلم 

ُأؿنيّدم  -ظذ إصداره كحنيٌق منيـ أراعنيغ شنيـة  ضنيكوؿد م -وأن »ـؾؿة   911كحًقا مـ 

فؾؼّراء هذا افؽتنيلب ادبـنيل ظنيذ شنيلاؼف الشنيؿ )معجنيؿ افنيدخقؾ ا افؾغنية افعراقنية احلديثنية 

ـؾؿنية انيل ينيرد: ا افؾغنية افعراقنية افػصنيحك  وا  2711وهلجلهتل(  وؿد أودظتف أـثر مـ 

 .« فشلم  واالد اصنيرق افعريب  ـلفسعقدية  ومشنيرهلجلت اعض أؿطلر اد

ؿّدم ادمفػ فؽتلاف اؿؼدمة مقجزة أصلر ؾقفل إػ طلهرة افتؼلرض افؾغقي  ؾلفؾغة 

لشة سنينيقتلخذ مـ جلراهتل ـّم تلخذ مـ افؾغلت افتل تتصؾ هبنيل ا جمنيلٓت افتجنيلرة واف

وُيسّؿك منيل »  «ومل تشّذ افؾغة افعراقة ظـ مثقالهتل  ؾلخذت  وأظطت» لحة  هذاسنيقواف

ؾؽنيلن معظنيؿ   «دخقؾنيف صنينيرة مـ فغلت أخرى )دخقالً(  وفؽّؾ ظدخؾ ا افؾغة افعراق

يلكقة وافققكلكقنية  وا اعنيض سنينيرة وافشنينيقاجللهع منيـ افؾغنيلت افػلر صنيرافدخقؾ ا افع

ة  أمنينيل شنينينيقافعصنينيقر اإلشنينيالمقة ـُثنينيرت افؽؾنينيّمت افدخقؾنينية منينيـ افؾغتنينيغ افسـقنينية وافػلر

ة  سنينينيقزينينية  وافػرككل هنينيذا ؾجنينيلء أـثنينير دخقؾنينيف منينيـ افؾغنينيلت إوراقنينية  ـلإلكؽؾقصنينينيرظ

 ّم ا هلجلت اخلؾقج.شنيقواإليطلفقة  ـّم جلء ـؾّمت مـ افؾغة إردية  وٓ 

ِـّ ادمفنيػ كػسنيف اتحدينيد مصنيطؾع)ادعّرب( و)ادقفنيد( و)افنيدخقؾ(;  ـ ًبنيل  مل ُيع

 هـل إػ مل ـلن اكتفنيك شنيرفتؽرار مل أورده ا مؼدمتف فؽتلب )ادعّرب(  ويؿؽـ أن ك

ويبدو أن افػنيرق انيغ ادعنيّرب وافنيدخقؾ هنيق أّن افنيدخقؾ أظنيّؿ منيـ » إفقف هـلك اؼقفف:

ادعّرب ؾُقطؾؼ ظذ ـّؾ مل دخؾ ا افؾغة افعراقة مـ افؾغلت إظجؿقنية  شنيقاء أـنيلن 

آشتشفلد  أم اعده  وشقاء خضع ظـد افتعريب فألصقات وإاـقة  صنيرذفؽ ا ظ

ؽ أّن مـ افؾغقيغ منيـ ٓ ُيسنيّؿل افعراقة  أم مل خيضع  وشقاء ـلن كؽرة  أم َظَؾًّم; ذف
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ؾؾقس اؿعنيّرب  وؿقنيؾ  وأمل مل تؾّؼقه َظَؾًّم »افعَؾَؿ مـ افدخقؾ )معّرًال(  ؿلل افػققمل: 

 «.ؾقف: أظجؿل  مثؾ:)إاراهقؿ( و)إشحلق(

وإذا ـلن اعض افدخقؾ ال تدظق إفقف احللجة  ؾنّن مـف منيل ٓ يؽنيقن ـنيذفؽ  انيؾ 

ؿ ا اعنيض افؾفجنيلت عّمهلفنيف  ـلشنيت ػ ٓ فنيزومإّن اشتعّمفف يؽقن جمّرد تؼؾقد شنيخق

( انيدًٓ منيـ شنينيلـؾّمت:)أوكؽؾ( ادًٓ مـ )ظّؿ(  و)ضـط( انيدًٓ منيـ )خلفنية(  و)ِمر

ذ مثؾ هنيذا افتؼؾقنيد  )صؽًرا(  و)الي( ادًٓ مـ )وداًظل(... إفخ  وؿد محؾ ادمفػ ظ

 لّمعؾة افتنينيل حّؾنينيت انينيّؾ افنينيدخقؾ  ـلشنينيتصنينينيقافؽؾنينيّمت افعراقنينية إ لعّموكنينيّقه الشنينيت

)اهللتػ( فنيني)افتؾقػقن(  و)افـلشنيقخ( فنيني)افػلـس(  و)احللؾؾنية( فنيني)افبلص(   ـؾّمت:

و)افشنينيلحـة( فنينيني)افؾ قري(  و)احللشنينيقب( فنينيني)افؽؿبققتر(  و)افُؼنينيْرص( فنينيني)افّدْشؽ(  

(5)و)افؼنينيرص ادنينيدمج(
 

 ة( فنينيني)افػقزا(  و)افشنينيبؽة افعلدقنينية(صنينينيردي(  و)افتل شنينينيلفؾني)

 فني)اإلكسكت(... إفخ.

ة  ومل يعنينيرض صنينينيرأن ادعجنينيؿ اصنينيتؿؾ ظنينيذ افؽؾنينيّمت افدخقؾنينية ادعلوواضنينيع 

فؾؽؾّمت ادعّراة ؿديًّم  ومل يذـر مـفل شقى أشّمء افشفقر; فؽثنيرة اشنيتعّمهلل  ؾنيبعض 

يلكقة: ـلكقن وصبلط وآذار... إفنيخ  سنيرافبؾدان افعراقة تستعؿؾ ا تلرخيفل افشفقر اف

وؾزاير... إفنيخ; فنيذا آ نير ذـرهنيل; افشفقر افرومقة: ديسؿز ويـلير  تستعؿؾواعضفل 

 فؾتـبقف ظؾقفل.

منيـ افؽتنيب وادعنينيلجؿ احلديثنية  ومنيـ وشنينيل ؾ » وؿنيد اشنيتؿّد ادمفنيػ منينيلدة معجؿنيف

اإلظالم ادختؾػة  ومـ افالؾتلت  ومـ أؾقاه افـلس ادـتؿغ إػ افبقئنيلت افؾفجقنية أتقنية: 

                                                           

اجلؿعقنينية افعؾؿقنينية افسنينيقرية »افصنينيلدر ظنينيـ: « معجنينيؿ مصنينيطؾحلت ادعؾقملتقنينية»)افؼنينيرص ادنُينيساّص(: ( 5)

 .]ادجؾة[. «ؿعؾقملتقةفؾ
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  ومنيـ اجلنيدير « لم  وافسنيقدان  وانيالد افشنيصنينيرهلجلت ادؿؾؽنية افعراقنية افسنيعقدية  وم

وافسنيقدان  وهنيق أن ا ادديـنية ادـّقرة وخنيلفط أكلًشنيل  صنيرالفذـر أن ادمفػ ظلش ا م

 مـ االد افشلم.

ل  وكّبف ظذ أكف جعؾ افتلء ادراقضنية أفػبل ق   وؿد رّتب ادمفػ ـؾّمت ادعجؿ ترتقًبل

دشنيؽؾة  حرًؾل مستؼاًل  ووضنيعفل اعنيد اهلنيلء  ـنيّم ضنيبط افؽؾنيّمت انيلحلرف  وظنيرض

ّم ا افؽؾنيّمت شنينيقاإلمالء ا ـثر مـ افؽؾنيّمت ادعّرانية افتنيل مل يسنيتؼّر إمالؤهنيل  وٓ 

افتل يؼع ؾقفل خالف ا إ بنيلت أحنيرف افعؾنية  ؾبعضنيفؿ يؽتنيب )أورانيل(  واعضنيفؿ 

يؽتب )أوروال(  واعضفؿ يؽتب )شقؾققتل(  واعضفؿ يؽتب )شقؾقليت(  وـذفؽ 

ف ا ـتلانينينينية افؼنينينينيلف واجلنينينينيقؿ ا ـّم(  وـنينينينيذفؽ اخلنينينينيالشنينينينينيقـؾؿنينينينية )شنينينينيـّم( و)

و)ؿنينينينينينينينينيراج(  و)اقبؾقؽراؾقنينينينينينينينينيل( و)اقبؾقجراؾقنينينينينينينينينيل(  مثنينينينينينينينينيؾ:)جراج(و)ـراج( 

إفخ  ؾػل مثؾ هذه افؽؾنيّمت ـنيلن ينيذـرهل  وـؼقهلؿ:)إيدروجغ( و)هقدروجغ(...

 إمر ذفؽ. ضنيكا مقضع  وُُيقؾ ظؾقفل إػ هذا ادقضع إذا اؿت

  وإذا ـلن الحلرف افققكنيل  أو وذـر أصؾ افدخقؾ مؽتقًال احرف فغتف إصؾقة

أن ـثنيًرا منيـ ادصنيطؾحلت » ؽره أردؾنيف انيلحلرف افالتقـنيل  وذـنير صنيلحب ادعجنيؿ

افعؾؿقة افتل دخؾت ا افؾغة افعراقة احلديثنية منيـ افؾغنيلت إوراقنية إكنيّم هنيل يقكلكقنية 

ؾفل ذـنينيرُت مصنينيدرهل افؼرينينيب   نينيؿ ؾّصنينيؾُت افؼنينيقل ا أصنينيؾفل صنينينيقإصنينيؾ  ؾعـنينيد تل

 .« افققكل 

ذـر أيًضل أكف حّدد افؾفجة افتل ُتـطؼ هبل افؾػظة إذا ـلكنيت خلصنية ابؾنيٍد انيدد  و

أمل إذا ُأضؾؼت افؽؾؿة ؾنن ذفنيؽ يعـنيل أ نيل ُتسنيتعؿؾ »   وافسعقدية صنيرـلفشلم  وم

 .« ق افعريب  أو أ ل ـؾؿة متداوفة ا افؾغة افعراقة افػصحكشنيرا معظؿ هلجلت اد
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عف  وهنيذه افؽؾنيّمت فنيـ تسنيتؼّر حتنيك واؿسح ادمفنيػ ـؾنيّمت جدينيدة منيـ وضني

هل اهلقئلت افؾغقية  ؾؼد اشتعؿؾ ـؾؿنية )افنيـحط( فؾتعبنير ْعَتِؿدقع  وتَ شنيقُيؽتب هلل اف

مـ إحنيرف إَُول فعنيدة ـؾنيّمت  مؽقكةً  ظـ )افـحت افطرا(  وهق أن تؽقن ـؾؿةٌ 

  وهنيل مؽقكنية منيـ UNESCO يتؽقن مـفل آشنيؿ افؽلمنيؾ  مثنيؾ ـؾؿنية )يقكسنيؽق(

 ٕوػ فؾؽؾّمت افتل يتؽقن مـفل اشؿ ادـظؿة:إحرف ا

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

ب ادمفػ مثاًل هلذا مـ افساث افعريب ـؾؿة )ـشلجؿ(  وهل مرـبنية منيـ ضنيرو

.) ّـٍ  أول حرف ا ـّؾ مـ افؽؾّمت: )ـلتب(  و)صلظر(  و)أديب(  و)مجقؾ(  و)مغ

وف ا ؾؼف افؾغنية أن افـحنيت يؽنيقن منيـ ـؾؿتنيغ  ـؼقهلؿ:)ظبشنيؿل( ومـ ادعر

ـّ افنيدـتقر فسنيلمـ )ظبد صؿس(  و)ظبؼ ظبنيد افنيرحقؿ  .( مـ )ظبد افؼنيقس(  فؽني

 أراد أن خيرج مـ افـحت إػ افـحط; فُقخصص افؽؾؿة ا افـحت افطرا.

  شنينيرافع شنينير(; فؾتعبنير هبنيل ظنيـ ظُ شنينيرـذفؽ اؿسح ـؾؿة )ادئّل( ظذ وزن )ظ

 «.إن افسلكتقؿس مئّل ادس» لن تؼقل:ـ

إن ادنيس »   ـنيلن تؼنيقل:شنينيرافعُ  شنينيرظُ شنيرـّم اؿسح ـؾؿنية )ادنيئالف(  ومعـنيله ظُ 

 «.مئالف افؽقؾقمس

ؼقفؽ: ؾؿة )ادِؾقلن(  وهق جزء مـ مؾققن ـ   «.ادقؽرون ِمؾقلن ادس» واؿسح أخًراـ 

مؼلاؾ اعض احلروف  ؿ ذـر مصطؾحلت افضبط اخللصة اـُطؼ اعض احلروف 

 ية... إفخ.صنيرة  واإلكؽؾقزية  واجلقؿ ادشنيقإخرى  ـلفػلر

ًمل ملهق الدّد; فذا ادأ اؽؾؿة  هنيق » ؾؼلل: )آب(,وادأ ادعجؿ ابلب اهلؿزة  وُمؼدِّ

 .« يلكقة  وُيطلاؼ )أؽسطس( مـ افشفقر افرومقةسنيرمـ افشفقر اف
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 ب اعض أمثؾة مـفل:ضنيروتتلفت اعد ٍذ افؽؾّمت حسب حروؾفل  وشـ

دي(  شنينينيق افنينيدال[: معـنينيله الفسـقنينية )ينينيل سنينينير]اػنينيتع اهلؿنينيزة وافػنينيلء  وـ )أَؾـنْينيِدم(

يقن اؿعـقغ: أوهلّم اؿـزفة )فبَّقؽ(; تؾبقنية فـنيداء  وأخنير رجنيلء منيـ صنيريستعؿؾف اد

 ادخلضب أن يعقد ـالمف  وهق اؿـزفة )كعؿ(.

يؾبسف افعّمل ا  مل وؾتع افػلء[: ]اضؿ اهلؿزة وافراء ضًّم ؽر مشبع  ول()ُأوَؾرُ 

نأ ـلء افعؿؾ  وهق   .Overallsإكؽؾقزي  ؿطعة واحدة  ـم مؽقَّ

: أمقاج افبحر افعلتقة افتل ُيسّببفل زفزال ا ؿلع افبحر ظذ ظؿنيٍؼ )تسوىامي( -

قنيلس رخنيس  راجنيت درجة ظنيذ مؼ 7.6  واؼقة أـثر مـ (6) ـقؾقمًساسنيغأؿؾ مـ مخ

هذه افؽؾؿة رواًجل ـبًرا اعد حدوث إمقاج اددّمرة افتل اجتلحت شقاحؾ اعنيض 

 يؾـؽة  واهلـد  واالد أخرى.شنيرو ة سنيقـلكدوكق افبالد افقاؿعة ا ادحقط اهلـدي 

 يف البحر [: األرض الواقعة بني فرعي النول عند مصّبهامسـر]بالك )ِدْلَتا( -

 أي أرض تؼع اغ ؾرظل  ر مـ جلكب وافبحر مـ إاقض  وُيطؾؼ أيًضل ظذ

ومـ  ؿ ُشّؿقت اف هذه إرض    يقكل   صؽؾف مثؾث حرٌف  . هقجلكب آخر

 ادثؾثة افشؽؾ.

ؽر خمؾقط ـّم ا)صنيلي شنيلدة(  أي:)منيـ دون حؾقنيب(  أو:)منيـ  )سادة(: -

ة  شنينيقمـ )شنيلده( الفػلر  sada وؽر ُمعؾَّؿ ـّم ا )ؿّمش شلدة(  ترـل دون شؽر( 

أن هذه افؽؾؿة ؿنيد ُظّرانيت  وؿد دخؾت ا افعراقة ظـ ضريؼ افسـقة  واجلدير الفذـر

 ؿديًّم اصقرة )شلذج(  وذفؽ حسب افـطؼ افػفؾقي هلل.

                                                           

 ./ ظؼة ـقؾقمسات! ]ادجؾة[21تؼع أظؿؼ كؼطة ا ادحقط اهللدي  وٓ يتجلوز ظؿؼفل / ( 6)
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  يف مسـتهلصــني]بسكون الراء[: مرض قاتل ظهـر يف ال )سارس = سارز( -

 ل  ومـفنيل إػ انيالد أخنيرى  وهنيقشنينيقق آصنينيرواكتؼؾ إػ اعض االد جـقب  م 3114

 :  وهق مـحقط مـ اشؿف افقصػل افؽلمؾSARSإكؽؾقزي  ر قي حلّد  افتفلب

Sever Acute Respiratory Syndrome 

 )متالزمة افتفلب ر قي حلد(. أي: 

 ادق كبري ُيقام فوـهسـرالدال[: ادخزن, كـ)شادر أخشاب(,  سـر]بك )َشاِدر( -

ت )إردن(  واجلؿع (  ؿّمش ـؼّمش اخلقؿة ُتغّطك اف افشلحـلصنيرادآتؿ وؽرهل )م

   ومعـله)اخلقؿة(.cadir)صقادر( ترـل 

 مام ا يري مشب,, وسكون الراء[:حساء خصاةة حلـم شـني]بضم ال )ُشْوربة( -

)صنينيقرال(  وهنينيق مرـنينيب منينيـ )صنينيقر( اؿعـنينيك  شنينينيلوات  ؾلراضنينينيرَخ  أو عــدس أو

 )ملفع(  و)ال( اؿعـك )ادرق(.

ــل( - ـــر]بك )كاب ــاء[ س ــة أســصاك خاةــة بالكه(7)الب ــاتف : جمموع ــاء واهل رب

  cable  إكؽؾقنيزي câble سنينيلغالف ؽؾقظ  واجلؿع)ـقااؾ(  ؾركمغّؾػة ا ويريمها,

الفالتقـقنية ادتنيلخرة  وهنيق  cap(u)lumأصؾ معـله: )حبؾ ؽؾقظ(  وهذه افؽؾؿة مـ 

 احلبؾ افذي ُيقضع حقل ظـؼ افدااة  وافؽؾؿة افالتقـقة ملخقذة مـ )حبؾ( الفعراقة.

تلن  افصقاب: )ـلُاؾ(]اضؿ افبلء مـ ؽر افقاو[  )ـلاقل(: ظلصؿة أؾغلكس -

ـّم ورد ا ـتب اجلغراؾقة افؼديؿنية  ـنيني: )معجنيؿ افبؾنيدان(  و)معجنيؿ ملاشنيتعجؿ(  

 و)افروض ادعطلر(  وا افشعر افؼديؿ ؿلل افـلاغة افذاقل :

ـــهُ  ـــْوَن أْوَب ُْ ـــاُن َيْر ـــُه َيَس ا َل ـــْود ا  ُقُع

 

ـــ  ـــنْيَ وَكاُب ُْ األْعَجِم ـــ ُْ ـــْركر وَر  ُل وُت

                                                            

ْبؾ»ا ادعجؿ افقشقط ( 7)  .]ادجؾة[« ـَ
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 وأكشد ااـ اّري ٕيب ضلفب:

ـــا ـــَو اَىنَ وا َل ـــَداُء َودا ـــا األْع ـــاُب بِنَ  ُتَط

 

 ُتَســــدا بِنَــــا أْبــــَواُب ُتــــْرك  وَكاُبــــلِ  

 وؿلل ؽقية اـ شؾؿك: 

 ِّ ـــــــــاِ  أ ـــــــــَة احَلَج  َوِدْدُت ََمَاَف

 

ــــَل يف اْســــِ    ــــْومِ شـــــوبَِكاُب ِْ  َطان  َر

ن فغتـل وترا ـل وتلرخيـل إػ )ـنيلاقل(; ؾؽؾؿة هبذه افعراؿة حّرؾفل مسمجقن جيفؾق 

   ؾنػ اهلل ادشتؽك.Kabulأخًذا مـ احلرف افالتقـل 

ج رملدّي افؾقن  ُيػّصؾ مـف ادالاس افعسنيؽرية  وا افؾفجنية سنيق(: ككاكي) -

  يبنيدو أن kakiة واإليطلفقنية سنينيق  والفػركkhakiافؾبـلكقة )خنيلـل( الخلنيلء  إكؽؾقنيزي 

أمل )خلـل( ؾؿـ اإلكؽؾقزية  وافؽؾؿة اإلكؽؾقزية منيـ ة  سنيقغة )ـلـل( مـ افػركصنيق

ة اؿعـنيك )افنيساب(  شنينيق)خلـل( الٕردية اؿعـك:)ترايب افؾقن(  منيـ )خنيلك( الفػلر

 ومـ افؾغة اإلكؽؾقزية دخؾت هذه افؽؾؿة ا معظؿ فغلت أورال.

]اضؿ ادنيقؿ ضنيًّم ؽنير مشنيبع  وإملفنية ؾتحنية افنيدال[: جفنيلز ُيقِصنيؾ  )مقدم( -

  وهنينيق مـحنينيقت منينيـ modemظنينيـ ضرينينيؼ شنينيؾؽ اهلنينيلتػ  إكؽؾقنينيزي حلشنينيقًال انينيآخر 

modulator demodulator  أي: )ادحّقل( و)ظلـس افتحقيؾ(  وأؿسح أن ُتعنيّرب  

وهنيق اشنيؿ ؾلظنيؾ منيـ  افضنيلد[  سنينير]اضنيؿ ادنيقؿ وـ هذه افؽؾؿنية اصنيقرة )ُمقِضنيؿ(

«  ضنيؿفؿأو»إذا حّؾنيقا ظؾنيقفؿ  و«  َوَضَؿ اـق ؾالن ظذ اـل ؾنيالن»)أْوضؿ(  ُيؼلل: 

قن ظؾقفؿ(  ؾنيني)ادقضؿ( جيعنيؾ ادعؾقمنيلت ادخزوكنية ا حلشنيقب يعـل:)جعؾفؿ ُيؾّ 

 ًػل ظذ حلشقب آخر.ضنيقحتّؾ 

]اػتع ادنيقؿ  وضنيؿ افنيراء ضنيًّم ؽنير مشنيبع  وإملفنية ؾتحنية  )َمقؽروويػ( -

ف ؾقني جينيريافقاو افثلكقة[: ؾرن ـفرال ل ُيتّخذ فؾّطفنيل  وتسنيخغ افطعنيلم افبنيلرد  
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  إكؽؾقنينينيزي (8)ةنيقسنينينيمغـلضقضة ادقجنينينيلت افؽفرلشنينيظة الفغنينينية اقسنينينينيرافطفنينيل وافتسنينينيخغ ا

microwave   َـّب مـ   الإلكؽؾقزية waveالفققكلكقة  اؿعـك )افصغر(  و microsوهق ُمر

 اؿعـك )ادقج(.

]اػتع افراء[: أداة ُينيدّخـ هبنيل افتبنيغ  وـلكنيت ؿلظنيدهتل ا إصنيؾ  )كلَرجقؾة( -

ذت مـ افزجلج و شة( ا شنينيقُيسنيّؿك )اف كحقه أيًضنيل  وهنيل منيلمـ جقز اهلـد   ؿ اُّت 

اعض افبالد افعراقة  وهل مـ )كلَرجقؾ( اؿعـك )جقز اهلـد(  هق تعريب )كلَرـقنيؾ( 

 افراء  وإملفنية ؾتحنية افؽنيلف[ الفسـسنيؽريتقة  سنير]اؽ ة  وهق مـ )كلِرـقؾ(شنيقالفػلر

اقنينيدي ـ سنينينير]اؽ ومـنينيف )كلِرَينينيؾ( ؾؿنينية افنينيراء  وؾنينيتع افقنينيلء[ الهلـدينينية. فؼنينيد ذـنينير افزَّ

 )افـلرجقؾ( ا )تلج افعروس(.

وـّم ذـركل ؾنن افؽؾؿة إذا ـلكت ُتؽتب انمالءيـ  ؾنن ادمفنيػ ينيذـرهل انينمالء  

 وُُيقؾ ظذ افثل :

 ؾػل ـؾؿة )كلؾتلفغ( ُُيقؾ ظذ )كػتؾغ(.

يج( ُُيقؾ ظذ ـؾؿة )كراقج(  وؾقفل يذـر أن افؽؾؿنية انيلفػتع هنيل زوا ـؾؿة )كَ 

ترـنيل )منيلراقج(     وا محص )كزيج( اتؼديؿ افبلء ظذ افراء خرضقم ادلء ا دمشؼ

ي احلّقة(  أي:  شنينيل)تطّقؿفل(  وهنيق ؾلر وهق خرضقم افـلرجقؾة  وأصؾ معـله:)حتقِّ

ب منيـ: َـّ )منيلر( اؿعـنيك )احلّقنية(  و)انيقج( منيـ )اقجقنيدن(  اؿعـنيك  إصؾ  وهق ُمر

ّّ افـلرجقؾنية هنيذه افتسنيؿقة; فؽ ى(  وُشنيّؿل  قكنيف يتطنيّقق تطنيّقق احلقنية. )تطّقق وحتقَّ

 ُيالحظ أن ادقؿ أصبحت كقًكل ا افؾػظ افدخقؾ. اكظر ـذفؽ ـؾؿة )اراقش(.

                                                           

 .ا معجؿ مصطؾحلت افػقزيلء )جمؿع دمشؼ(: افؽفرضقسقة! ]ادجؾة[( 8)
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 فُ َقنيؽتنيلب أن يطؾنيب منيـ افؼنيراء أن ُيقاؾِ ومل يػت صلحب ادعجنيؿ ا تصنيديره فؾ

 ؿ ال ؾلتف مـ افدخقؾ  وذـر هلؿ ظـقاكف اإلفؽسو .هُ ضنيرمل َُيْ مـفؿ 

مف فؾعراقنية إّن )معجؿ افدخقؾ ا افؾغة  افعراقة احلديثة وهلجلهتل( جفٌد ضّقٌب ؿدَّ

ل منيل يسنيتحّؼف منيـ ظبد افرحقؿ  وكرجق أن ُيعـك اف ادفتؿقن  وأن ُيالؿني .افدـتقر ف

 افعـلية وافدرس.

 

         

 


