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 تكولح هادج لغىٌح

 ()٥٤ػوح ٤ط٥ػ عفارةأ. د. 

(55)(**



) 

 دََّ٘

« ا٣ؽاؿ كا٣ٛػة  كا٣ٕػٲ٨ لوػ٢ كاظػؽ ٦نػ٭ٮر ٱػؽؿُّ ٤ٔػٯ د٪عٲػح ا٣نػٰ »

كٝػؽ كرد ٦ػ٨ ٦ػةدة مدٚػٓ  ٚػٰ ا٧٣ٕػةص٥  .ثعكت ٦ٕضػ٥ م٦ٞػةٱٲف ا٤٣٘ػح 

 زٺزٲ٨ ٦ؽػٺن امذ٤٧ىٍخ ٤ٔٯ ٩عٮ لرثٕٲ٨ ٦ٕ٪ٯ، ٦٪٭ة:٩عٮ ا٣ٞؽٱ٧ح 

: لزاؿ ثٞ - ة.دىٚٓى ٮَّ

دىٚٓى ٔ٪٫: ظ٧ةقي. -

ٍُٔةق. - ى ٫: ل دىٕٚى

ا٬ة. - ٫ي: قٮَّ دىٚٓى ٝٮقى

٤٭ة ٤ٔٯ ا٣كٲؿ.دىٚٓى ٩ةٝذ٫: ظ٧ى  -

ٍٚٓ ثإ٣ٯ اٝذٌٯ ٦ٕ٪ٯ اٵ٦ة٩ح»دٚٓ إ٣ٲ٫: ]لدَّل[. صة :  - ٔيؽِّم ا٣ؽَّ «.إذا 

ٲٍؿى ٦٪٫. - دىٚٓى ٨٦ً ا١٧٣ةف: اثٍذىؽل ا٣كَّ

دىٚٓى إ٣ٯ ١٦ةف ٠ؾا: ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫. -

-  ٌٰ ًٌ  .اٹ٩ؽٚةع: ا٧٣ي

                                                 

 .ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ  م

ة ٰٚ ا٣ٕؿث  **م ٲح، ث٪ة  لك دٹ٣ح لك ٧٬ة ٦ٕةن، ق٤ك٤ح دراقةت دجعر ٰٚ ا٧٤١٣ةت ا٧٣كذضؽَّ

ؽَّث.  كدٞذؿح إًةٚذ٭ة إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣يعى
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 اٚٓ: ا٣ؿأٰ.ا٣ؽَّ  -

ُىؿ. - حي ٨٦ ا٧٣ى ٞى ٍٚ ٍٕٚح: ا٣ؽَّ حي كا٣ؽُّ ٕى ٍٚ  ا٣ؽَّ

 ا٧ً٣ٍؽٚةع: ا٣٪ةٝح ا٣ذٰ دؽٚٓ ا٤٣ج٨ ٤ٔٯ رلس ك٣ؽ٬ة. -

ٲٍر دىٍؽٚٓى ثٲ٨ اٵدكٱح.ا٣ؽَّكاٚٓ -  : لقة٢ٚ ا٧٣ى

٤ى٫. - َى  داٚٓى ٚٺ٩ةن: ٦ة

: ا٧٣ي ا٧٣ي  - َّٓٚ  ا٣ٌٲٙ ٱذؽا٫ٕٚ ا٣ٞٮـ.كةف ا٣ٌٕٲٙ. ٭ى ؽى

ة ٠ة٩خ د  ذ٤َُّج٫ ظةصح ا٣٪ةس ا٣ذٕجٲؿٱح ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ٕىؿ. ك٤٠٭ة ٧٦َّ

  77ككرد ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ةدة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسح ما٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ ، ٩عػٮم

 لرثٕٲ٨ ٦ٕ٪ٯ، ك٦٪٭ة:   03ػٺن، امذ٤٧خ ٤ٔٯ ٩عٮ م٦ؽٍ  قجٕح ٔنؿ

دىٚٓى ٚٺ٩ةن ٤ٔٯ ا٣نٰ : اًُؿق إ٣ٲ٫. -

ى٦ٍؿ ٠ؾا:  - يكٍ داٚٓى ٚٺفه ل ٣ٓ ث٫.ل

ٓى ٚٺ٩ةن ظةصذ٫: - ٧ى٫. داٚى زاظى

اقذؽٚٓ اهللى ا٣كٮ ى: قأ٫٣ لف ٱؽ٫ٕٚ ٔ٪٫. -

٢ د٤ٞةاٰ إ٣ٯ ا٢٧ٕ٣. ٲٍ اٹ٩ؽٚةع: ٦ى  -

٫ إ٣ٲ٫.ا٣ؽَّٚٓ: كقٲ٤ح ٱىذىؾرَّع ث٭ة ا٧٣ذَّ٭٥ ٣ؽظي اٹد٭ةـ ا٧٣ٮصَّ  -

٨ ا٧٣ذَّ٭٥ لك ٧٦س٫٤ِّ دظٌةن ٣ٺد٭ةـ. - ٰ ا٣ٌٞة  : إصؿا ات دىؽرٔ  ا٣ؽِّٚةع: مٚ

٥٣ دؾ٠ؿ٬ة ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ػح ٧٦س٤َّػح ٤ٔٯ لف ز٧ح ٦ؽاػ٢ صؽٱؽة ٦ذؽاك٣ح 

 ا٣ٮقٲٍ لك ا١٣جٲؿ ٧٣ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة.ثة٧٣ٕض٥  ثذةج ا٣ٕؿكس كٹ ا٣عؽٱسح ٧٦س٤ح

ك٬ػػؾق ا٧٣ػػؽاػ٢ ا٣ضؽٱػػؽة ٧٦ػػة لمػػةرت إ٣ٲػػ٫ ثٕػػي ا٧٣ٕػػةص٥ ا٤٣٘ٮٱػػح 

 كا٣ٕجةرات اٹوُٺظٲح ا٧٣ذؽاك٣ح.ا٧٣ٕةوؿة، لك لدَّل إ٣ٲ٫ ا٣٪ْؿ ٰٚ ا٧٣ٛؿدات 

جٕح ٔنؿ ٦ؽػٺن د٧ٌَّ٪خ ٩عٮ لرثٕػٲ٨ ٦ٕ٪ػٯ ٰٚ قا٣ذ٤٧١ح كصة ت ٬ؾق 

 ، ك٬ٰ:صؽٱؽان 
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:، وهيعة عما أوردثه المعاجمر  مجفَ  دَفَع: بمعان   -3

 د الععدلمأل أو اوجععرة أو الج  فععة دَفَععع لععه خمععأل )يلععا   .دَفَععع: َّععال

السيارة(. البضاعة، أو دَفَع أُْجرةَ 

 و  ا  ا ععت .) ََ َُ الرواثعع  دَفَععع: أَْع.ععق. يلععا : )دَفَععع المراَّعع

 ادَفَع فال اً: أع.اه(، فإن المعاصريأل أوكعع )المعاجم كا أوردت

الفعل ع ق اوشياء ال اوشخاص.

 يلا : )دَفَع  ليه براججه أو بمعروضه(. .دَفَع: كالم

 د ما . يلعا : )دَفَعع عي عي سجَ يُ  دَفَع عأل فاُلن: َّال رقُّ ع يه مأل ما  

صعرة بمعيعق: في الَمْ.َعم(. وجع عه معمعم ال  عة العربيعة المعا

ََّ لف فال اً ما يؤدي به دييه آلخر. 

  دفعع  :وه  كريَ معأل كع   اللعاماء .َع َيْه دفََع  لق العمل: َححل

يْر دَفَع اوب ابيه  لق الاراَّة(.)يلا :  . اكجه: َحَم ها ع ق السل

   أغراه بالما  فافعه  لعق  :يلا  .دَفَع  لق الجلْه ُ ة: أَْوكع في الشر(

الجه  ة(.

 ه  ثعبير ممعايي يعيعي: الكَعق البععاب فيمعا اً يدَفَع الدمأل غال :

 .حاو  وأَْع.ق أ در مما أخذ، أو  ا  علابعاً شعايااً ع عق خ. عه

 ما في بعض المعاجم المعاصرة.

داَفَع عيه: حامَق عيه وا جبر له. -2

. ويلجعر  «ا عافع فعي اومعر: مضعق فيعه» ا َْافع: ورد في المعاجم: -1

 ثيَيأْل: ضافة المعيييأل اآل

  ًيلا : )ا ْافع المياي  لق اللجا (. .ا َْافع: مضق في اومر مجرم سا

 يلا :)ا افع في ج ابه(.  .ا َْافع: ثََسرلع

يلا : )ثاافع ا ال رة(. .: ثياك  ه فيما بييهمثاافع ا الشيءَ  -4
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جىت، كٱض٧ٓ ٤ٔٯ مدكاٚٓ  -5 اٚٓ: ا٣عةًٚـ كا٣كَّ  ٱٞةؿ: ما٧ُ٣ٮح ل٥٬ٌ  .ا٣ؽَّ

ٍٞؿ  لك  دكاٚٓ ا٣٪ضةح ٛى .  م٬ةصؿ ٨٦ ث٤ؽق ثؽاٚٓ ا٣

ِّٛ ا٣ؽإٚٲَّح: ا٣ؿَّ  -6 ٞىؽ ا٣ُة٣ػت مك٬ٰ ٦ىؽر و٪ةٰٔ، ٱٞةؿ:  ،ـةٗجح ا٧٣ع ٚى

ح إ٣ٯ ٦ذةثٕح ا٣ؽراقح .ٕٲَّ ا٣ؽاًٚ 

كً  -7 ٫ٚ كدكف رى ذَّىٙ ثة٣ع٧ةقح ا٣نؽٱؽة ٰٚ دىؿُّ ًٚٓ: ا٧٣ي ٪ٍؽى ٱَّح.ا٧٣ي

٨٦ صٲ٢ إ٣ٯ آػػؿ، اٹ٩ؽٚةٔح: ٝٮة ظٲٮٱح لوٲ٤ح د٪ذ٢ٞ ٰٚ ا١٣ةا٪ةت ا٣عٲَّح  -8

٧٠ػة كرد  ،ك٬ٮ ٦ىؽر ا٣عٲةة كدُٮر٬ة ٰٚ ا١٣ةا٪ةت ا٣عٲح ٨٦ صٲ٢ ٳػؿ

ٍٛؿة ا٣٪َّ  َُّ ح .ٮٔٲَّ ٰٚ ثٕي ا٧٣ٕةص٥ ا٧٣ٕةوؿة. ك٤ٕ٣ٌ٭ة دٕ٪ٰ ٦ٛ٭ٮـ ما٣

ِّٚٲٓ: ا٣ؾم ٹ -9 ًَ ٱي  ا٣ؽَّ ٤ٔٲػ٫، لك ا٣ػؾم ٱػؽٚٓ ٠سٲػؿان ٦ػ٨  ٢ ٰٚ لدا  ٦ػة٧ة

ٲػ٢  ث١كػؿ ا٣ٛػة  ِّٕ مًٚ كٝٲةقػ٫  ؿل وػٛح ٦نػجَّ٭ح،ك٬ٮ ٧٠ػة ٱيػ ا٧٣ةؿ،

ِّٕٲ٢  ثٛػذط ا٣ٛػة ، ك٬ػٮ مٚى  كا٣ٕٲ٨ ا٧٣نؽَّدة، ك٨١٣ ا٣نةآ ٰٚ ٩ُٞ٭ة

٦سػ٢ ثةق اٵذف ا٣ٕؿثٲػح، كمػةٔخ ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣ج٪ػة  ٧٤٠ػةت أد ٧٦ة ٹ

 ِّ٘ ٍّٰ ٗة٣جةن، ك٠ةف ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة ٝػؽ ما٣نَّ ٲ٢ ، ك٬ٮ ا٣ٕة٢٦ ثض٭ؽ ٤ٌٔ

ىؿٌ  ٝى إثػؿا٬ٲ٥ ل٩ػٲف ل٩ػ٫  ؽ٠ذٮرا٣ػ - إذ ذاؾ -ٲ٢  ٧٤٣جة٣٘ح، كذ٠ػؿ ِّٕ مًٚ  ل

 ِّٕ ِّٕٲ٢ كٚى  ٲ٢قٲَّةف ٔ٪ؽق مًٚ
 7م

.

ٚةع: -73 . ٠ؿ ل٫٩ ٦ةذي  ا٣ؽِّ كٱٛؿَّع  ٱيذَّؼؾ ٰٚ ا٣عؿكب ٨٦ لقة٣ٲت ٣ؿدِّ ا٣ٕؽكِّ

٤ٔٲ٫ ظٞٲٞحن لك ٦ضةزان:

  كزارة ا٣ؽٚةع: كاظؽة ٨٦ كزارات ا٣ؽك٣ح ٦٭٧ذ٭ػة ظ٧ةٱػح ا٣ػٮ٨َ

 ٌٰ ٤عح.، كد٥ٌُّ ا٣ضٲل كا٣ٞٮات ا٧٣ك٨٦ ا٣ٕؽكاف ا٣ؼةرص

  ِّ٬ٲبح لك إدارة ٦٭٧ذ٭ة ظ٧ةٱح ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨ ا٧٣ػؽ٩ٲٲ٨ِّ ؽى ٚةع ا٧٣ى ا٣ؽ : ٌٰ ٩

ٰٚ ظةٹت ا١٣ٮارث ٠ة٣عؿااٜ كا٣جؿا٠ٲ٨ كا٣ٛٲٌة٩ةت..

                                                 

 .08-00: 7ٰٚ لوٮؿ ا٤٣٘ح.  -٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة   7م
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 ا٣ؽِّٚةع اٹصذ٧ةٰٔ: ظ٧ةٱح ا٧٣ضذ٧ٓ ٦ػ٨ ا٧٣نػ١ٺت اٹصذ٧ةٔٲػح، 

د كا٣ذكٮؿ كا٣جُة٣ح كا٣ذ١ٟٛ اٵقؿم كا٩عؿاؼ  ١٧٠ةٚعح ا٣ذنؿُّ

اٵظؽاث.

 ٚةع ا ػػٕجً ا٣ػػؽِّ : ٦ٞةك٦ػػح ا٣ٕػػؽك ث٧ض٧ٮٔػػةت ٦ػػ٨ ا٧٣ػػٮاَ٪ٲ٨ ٌٰ ٣نَّ

ذَّٯا٧٣ذُٮِّ  ٧ةن ٤٣ضٲل ك ،ٔٲ٨ ثٮقةا٢ مى ٍٔ ٤ٌعح.كى ات ا٧٣ي ٮَّ ٞي ا٣دى

 ،دٌ ٬ضػٮـ َػةاؿات ا٣ٕػؽٌك كوػٮارٱؼ٫ ٚةع ا٣ضٮِّم: كقةا٢ رى  ا٣ؽِّ

قٍٞ دٚةٔ٪ة ا٣ضٮِّم َةاؿة ٦ٕةدٱح .لم :ٱٞةؿ ث٧ؽاٚٓ لك وٮارٱغ

 ٤جٰ: كقةا٢ ا٣ع٧ ٚةع ا٣كَّ ٨٦ ٦ٺصئ  ،ةٱح ٨٦ ا٣٘ةرات ا٣ضٮٱحا٣ؽِّ

لك دعىٲ٪ةت لك د٧ٮٱ٫. 

 :ٰ٪ٕٚةع ا٣ؾادٰ: ٱ ا٣ؽِّ

ا٣ؽٚةع ٔػ٨ ٦٪ُٞػح لك ث٤ػؽة ثةٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ لث٪ةا٭ػة ٦ػ٨ دكف  -ل

٤ٍُح ا٣نَّ  ًٔ اردجةط لك د٪كٲٜ ٦ٓ ا٣كُّ ح.ٲَّ ؿ

ٔيٌٮٱٌ  -ب ٵ٦ؿاض، ٨٦ دكف لدكٱػح لك ًؽ ا ةن كذادٲٌ  ةن دٚةع ا٣ضك٥ 

  ٦ٕة٣ضح.

  ِّػٍٛ : ظ٧ةٱػح ا٣نػؼه ٩ى ٚةع ٨ٔ ا٣٪ٛفا٣ؽ دة ثػة٣ؼُؿ لك كى ٫ ا٧٣٭ػؽَّ

٠ة٩خ ا٣٪ذٲضح، ك٬ٰ ٨٦ لقػجةب دؼٛٲػٙ  كلٱٌةن  ،ا٣ٞذ٢ ثأم كقٲ٤ح

ا٣ٕٞٮثح ا٣ضؿ٦ٲَّح.

  ُّ٦ض٧ٮٔةت دُٮ : ٌٰ ٚةع ا٣ٮَ٪ ٔٲح مج٫ ٔك١ؿٱح د٪ذػؽب ٩ٛكػ٭ة ا٣ؽِّ

لٱةـ ا٣ٛذ٨ كا٣عؿكب. ،٣ع٧ةٱح ا٣جٺد كاٵ٨٦

ٰ دذجٕ٭ػة ا٣ؽك٣ػح ٣ع٧ةٱػح ا٣كٲةقح ا٣ؽٚةٔٲَّػح: ا٣ؼُػٍ كا٣ُؿااػٜ ا٣ذػ -77

دٍع ا٣ٕػػؽك، كدذٌػػ٨٧ َؿااػػٜ ا٣ػػؽٚةع كا٣٭ضػػٮـ كل٩ػػٮاع  ا٣ػػٮ٨َ كرى

اٵق٤عح كا٣ٕٞٲؽة ا٣ٞذة٣ٲح.
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ْدفَع: ذنرت اىٍػاجً اىٍػاصرة ٌدخو اىٍدفع، وأَُّّ آىث اىحرب  -21 ٍِ اى

اىٍػروفث اىخٖ حُْرٌَٕ ةٓا اىلذائف. وٗخفرع غيّ٘:

  ددْدفَع ٌِ ددْدفع رٌظددان:  ٌِ ددْدفع اطفػددار أو  ُْٗػِيددق كددذائف ُخيَّتَّ٘ددث ٌِ

ٗث ىيخِت حٔر. ج ّ غيٕ وك٘صٔح٘ث ٌدوِّ اطفػار واىصَّ

 ث كٔٗث وأُُتٔب ٌَِظخَّ ْدفع اىٍ٘اه:  حَُصيَّع غيٕ حٔاجز طزاىخٓدا،  ،ٌِ

أو غيٕ حظٍٔد ىخفرٗلٓا. 

شالح اىٍدفػ٘ث: وحدات ٌَ اىج٘ض شدالحٓا اسشاشدٖ اىٍددافع،  -24

٘ددداأ أو دَْغٍدداأ ىػٍددو جِددٔد غٍيٓددا دَ م ٌٔاكددع اىػدددو ةلددذائفٓا، حٍٓ

َّٓد شالح اىٍدفػ٘ث ىيٓجٔم اىترِّيّ  (.اىٍظاة، ٗلال: )ٌ

اسُا اىدفاغ٘ث: )فيصدفث(: اىحفداا اىخػٔٗظدٖ غيدٕ حلددٗر اىدذات فدٖ  -23

َٓدَّد ف٘ٓا، ةحصب ٌا أوردحّ ةػض اىٍػاجً اىٍػاصرة.  ُ اىظروف اىخٖ ح

فْع: ْٔ حَْصدٗد اىثٍَ أو اسجرة أو اىخهيفث، وٗخ -21 فرَّع غيّ٘:اىدَّ

  أو أداء اسجدر كتدو ،ّ ٌاأ: أداء ثٍَ اىظدٖء كتدو حَصديٍم فْع ٌلدَّ اىدَّ

حلدًٗ اىخدٌث.

  ًفْع(، وْدٔ أن ٗخصدي فْع: ٗلدال: )غدردب ةرٗددي طدد اىددَّ ِطّد اىدَّ

ْرَشوُ  ٍُ ْرَشيَث دون أداء أجرة اىترٗد أو اىِاكو. اى ٍُ إىّ٘ اىتػ٘ثث اى

 ٍصخحّل٘ٓا.دَفْع اىرواحب أو اىخػٔٗظات: حصدٗدْا ى

  َّاىدَّفع اىذ ّٖ .  زَُّث: ححرٗم اىصاروخ فٖ اىفظاء ةػاكث داخي٘ث ٌُخَ اح

  اىدَّفع ٌَ َغرفات: اىِمزول ٌَ جتو غرفدات ةػدد ٌب٘دب طدٍس

ّ إىٕ اىٍزدىفث، وْدٔ ٌدَ طدػائر اىَحدّن غِدد  ،ٗٔم غرفث واىخٔجم

 :اىٍصيٍَ٘. وذنرت اىٍػاجً اىلدٍٗث )دَفَع ٌَ غرفات( ةٍػِدٕ

.ٌِّ ْ٘راةخدأ اىصَّ 
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ٕىح -76 ٚ ٍٚٞح  ا٣ؽَّ كٱذٛؿَّع ٤ٔٲ٭ة:٬ٰ: ا٣ؽَّ

  ٕىح: صـ  ٨٦ ا٧٣ج٤ػٖ ا١٣ة٦ػ٢ ٣ػس٨٧ ا٣نػٰ  لك لصػًؿ ٍٚ ٍٕٚح كا٣ؽَّ ا٣ؽُّ

ٕىةت . ةةرا٣ؼؽ٦ح. ٱٞةؿ: مامذؿل ا٣كٲَّ  د ٝٲ٧ذ٭ة ٤ٔٯ دٚى كقؽَّ

  ٕىح ٨٦ ا٣ُٺب كٗٲؿ٥٬: ا٧٣ض٧ٮٔح ا٧٣ذؼؿِّصح ٰٚ ق٪ح كاظػؽة ٍٚ ا٣ؽُّ

ٍٕذٰ ٰٚ ا٤١٣ٲح ا٣عؿثٲح . ٨٦ ٤٠ٲح لك ٦ٕ٭ؽ. ٱٞةؿ: مٚٺف ٨٦ دٚي

 ٖ٦ػ٨  ان ٱؤدِّٱ٫ ا٧٣نذؿم إ٣ػٯ ا٣جػةآ صػـ  دىٍٕٚحه ٤ٔٯ ا٣عكةب: ٦ج٤

ز٨٧ ا٣جٌةٔح. 

ٍؽٚٮٔةت: ص٧ٓ اق٥ ا٧٣ٕٛٮؿ  -77 . كٱذٛؿع ٤ٔٲ٭ة: ٦ىٍؽٚٮعما٧٣ى

  ٩ح ثٲ٨ ا٧٣جة٣ٖ ا٣ذٰ دؽػ٢ إ٣ػٯ ٦ٲـا٩ٲػح ٍؽٚٮٔةت: ا٧٣يٮازى ٦ٲـاف ا٧٣ى

كحو كثٲ٨ ا٣ ٧جة٣ٖ ا٣ذٰ دؼؿج ٦٪٭ة.دك٣حو لك ٦ؤقَّ

 ػػٍؽٚٮٔةت: ٩كػػجح ٦ػػة دػػأ٦ٲ٨ لك ًػػ٧ةف  دٕٮًِّػػ٫ مػػؿ٠حي  ٩كػػجح ا٧٣ى

٧٤٣ذٌؿِّرٱ٨ ٨٦ ا٧٣نذؿ٠ٲ٨، ثة٣ٞٲةس إ٣ٯ ٦ض٧ػٮع ا٧٣جػة٣ٖ ا٣ذػٰ 

٫ ا٧٣نذؿؾ، ك٬ػٰ ٩كػجح  لك ثة٣ٞٲةس إ٣ٯ ٦ة ؛قؽَّد٬ة ٤٣نؿ٠ح ٱذ٤١َّٛ

٢ُّ٧ ا٣نؿ٠ح، ٠أفٍ  ػعٰ  دعى % ٦ػ٨ 83دذع٢٧ مػؿ٠ح ا٣ٌػ٧ةف ا٣ىِّ

 % ٨٦ ٝٲ٧ح ا٣ٮوٛةت ا٣ُجٲَّح.٤٧ٕ53ٲةت ا٣ضؿاظٲح كد٤١ٛح ا٣

*   *   *

(56) 

 كَط٦َ 

ػػ٢ٍ »  ا٣نػػٲ٨ كا٣عػػة  كا٣٪ػػٮف لوػػٺف ٦ذجةٱ٪ػػةف، لظػػؽ٧٬ة ٱػػؽؿُّ ٤ٔػػٯ ا٧٣ى

 ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح. ٧٠ٰة ٱٞٮؿ اث٨ ٚةرس ٚ ،«كاٳػؿ ٤ٔٯ ا٣جٕؽ

كٝؽ لكردت ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞؽٱ٧ػح كا٣عؽٱسػح ٦ػ٨ ٬ػؾا ا٣ضػؾر ٩عػٮ 

٧َّ٪خ ل٠سػ٧كح كٔ  95م ٌى  زٺزٲ٨ ٦ٕ٪ٯ.  03م٨٦ ؿ نؿٱ٨ ٦ىٍؽػٺن، دى
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 ك٧٦ة كرد ٦٪٭ة ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس:

عى٨ - ٬ة. مى ا٣كٛٲ٪ح: ٦ىٶى

٬ة، - ٨ ا٧٣ؽٱ٪ح ثة٣ؼٲ٢: ٦ىٶى عى ٠أمع٪٭ة. مى

ؽق. - معى٨ مؼىةن: لٕث

-  ًٕ ةًظ٨: ا٤١٣ت ا٣ؾم ٱيجٍ ٲٍؽ كٹا٣نَّ ٱىًىٲؽيق. ؽ ا٣ىَّ

ٍع٪ح: ٦ة - . ا٣نِّ ٕى٤ٙى َّح ٨٦ ا٣ ٕىؽاكة.ك ٱ١ٰٛ ا٣ؽاث ا٣

ٕىٍؽك ا٣نؽٱؽ. - ٍع٨: ا٣ ا٣نَّ

ٲعةف: ا٣ُٮٱ٢. - ا٣نِّ

ت.با٧٣يٍنعى  - ٌِّ ٘ى : ا٧٣يذى ُّ٨

ًٞؽ. - ٤ٲ٫: ظى ًع٨ٔ  مى

 ك٧٦ة كرد ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة:

٫ي كٔةداق. - ٌى ٗى ٪ى٫: ثة مةظى

ةًظ٨: ا٧٣ىٍنعٮف، ٱٞةؿ: ٦ىٍؿ٠ىته مةًظ٨: ٦ىٍنعٮف. - ا٣نَّ

ٍع٪ح: ا٣ض٧ةٔح - ٫ ا٣نِّ ًُ جٍ ٌى ٰ ث٤ؽو ٣ ؿَح[. ،ٱٞٲ٧٭ة ا٣ك٤ُةف ٚ ]ا٣نُّ

ٍع٪ح - ٫٤َّ٧ صك٥ه ٦ة ٨٦ ا١٣٭ؿثة . ا١٣٭ؿثةاٲح: ٦ة ا٣نِّ دىعى

إ٣ػٯ  ك٩ؿل لف ز٧ح ػ٧كح ٔنؿ ٦ؽػٺن ثؽٹٹت صؽٱؽة ٱٞذػؿح إًػةٚذ٭ة

ؽَّث، ك٬ٰ:  ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣يعى

جٍؿ ا٣جٌؿ لك ا٣جعؿ لك ا٣ضٌٮ. -7 ٔى ٞى٢ ا٣جٌةٔح  ٨: ٩ى عى مى

٨ ا٧٣يؽَّ  -9 عى َُّةرٱح[: ٦ٶ٬ة ثُةٝحو ٠٭ؿثةاٲح ديٍكذى٧ىؽُّ ٦٪٭ة ؿةػً مى ٔ٪ؽ ا٣عةصح. ]ا٣ج

ٍع٪ح: دٰٕ٪ ٩ٮٔٲَّح ا٣ُةٝح ا١٣٭ؿثةاٲح ٱٞةؿ -0 ٍع٪حه قة٣ً  :ا٣نُّ ٍع٪حه ٦ٮصً مي .جحجح، كمي

ُى   ٩ػؿل ٦ة٩ٕػةن ٦ػ٨ ًػ٥ِّ  ٭ة ث١كػؿ ا٣نػٲ٨. كٹذٍ ككاًطه لف ا٧٣ٕةص٥ ًػج

٤ح  ٱؽؿ م ذ٣ٟ لف ث٪ؿ، ٱٞٮِّ ٬ٮ ٦ذؽاكى  مٲ٪٭ة ٤ٔٯ ٦ة ٍٕ ٤ٔػٯ  - ٚٲ٧ة ٱؽؿ -ة  مٚي
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يػث امكىٔث وامىقدار ًحِ: امش   ث فيامُغرْ  ػتث: امطائفث وي امشيْ،  امُفْصيحث: امصة

 حِه. وَُٓفرَّع غنّ َذا امىدخل:وي امَىرق وً

   حٌث امػاطفٔث: وَْ حراُكه أَيِاٍ، وؤُيٍِ  شينتَّٔث أو آياةٔيث امش 

ٓقا : فْ كالوٍ ُشحٌثٌ غاطفٔث زائدة.

ِِحدات احصا  حىكةي ويي حَ شَ  -4 ا  أو امُاحف امخنِّي: َغتَّأه ة َِّ ي امَي

امخَّكن ه وامىحادثث وًقل امرشائل َغتْر شركث احصاالت رقىَّٔث.

ةىػٌيّ  - الزوياً  - شَحٌٍَ ةامِحْقيد: ورد فيْ امىػييه امِشئَ: َشيِحيَ  -5

ث أَْوَغير ديدَره ةامكرأَي :ةىػٌيّ  ي وخػدةٓاً ووا ًقخرحٍ َِ شحَ . د()َحقَ 

حياه أحدَه  ٓقا : )شَحي امخطٔب امىصخىػٔي ةامِحقد غنّ امظامِه(.

. ووا ورد فْ امىػيه َِ: شاَحٌٍَ: ةاغَضيٍ اً شاَحي: جادَ  وخاِدى -6

ٔي قنٔالً.ا امتٌا، وامَْج حدٓثاً ًحِ امنة وغاداه. وٓنحظ أن دالمث َذ

ع فػييل )شييَحي( امىخػييدي  ٓقييا : طيياواًَْشييَحَي: وَييِ كىييا ُٓييرى و -7

 ؛وال واًع وي حػدٓث َذا امفػل ةتٌا، )اًَْفَػيل(  (َحٌج امتضاغثُ أَوْسِ )اًْشَ 

«قٔاشٔث جىٔع أفػا  امىطاوغث»اذْ وي قرارات ويىع امقاَرة 
(2)

. 

وٌُىيا إخير  أو حشياَحي امقيِ :  كل   حشاَحَي امرجالن: أي شاحيَ  -8

ٔي. وَذه امدالمث أَمْئَي وىيا ورد فيْ امىػياجه ِدىوخا ااذا حيادَمِ

ػٌّ امىتاَغضث وامىػاداة كىا ذكرًا  وامخَّشاُحي وصدُره.وي و

ْحي: امٌَّْقل وي وكان اميّ خخير ةِاشيطث امصئارة أو امتياخرة أو  -9 امشَّ

ي   وَْ وا  امطائرة. ٓقا : )طائرة شحي وةاخرة َشْحي( ميه حَخصَّ

مٌقل األشخاص  ةل امتضائع. وُٓفرَّع غنٍٔ:

 وُىيخُه حٔصئر  وكخب امشحي: وَِ وَرَكز ٓػىل فٔيٍ أشيخاص

                                                 

 .000: 2امٌحِ امِافْ  -غتاس حصي (2)
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ػػٍع٨ ا٣جٌػػةآ ك٦ذةثٕذ٭ػػة ٦ػػٓ ا٣ػػؽكااؿ ا٣ؿقػػ٧ٲَّح  ٦ٕػػة٦ٺت مى

٢ٍٞكمؿ٠ةت ا٣ َّ٪.

73-  :ٰ٬ ، ا٣نةظ٨: ك٫٣ زٺزح ٦ٕةفو

  كح لك ا٣نػؿ٠ح ا٣ذػٰ دٞػٮـ ث٤٧ٕٲَّػح ٩ٞػ٢ ا٣جٌػةآ ثإظػؽل ا٧٣ؤقَّ

ىٍعؿان لك صٮٌ  ان ا٣٪٢ٞ ثؿٌ  كقةاٍ ا٣نػةًظ٨ ٗٲػؿ ٦كػؤكؿ مٱٞةؿ:  .ان لك ث

  ا٣ذ٤٘ٲٙ .٨ٔ ا٣ُٕت ا٣٪ةص٥ ٨ٔ قٮ

 ؿ ا٣ُةٝػػح ا١٣٭ؿثةاٲػػح ذات ا٣ذٲػػةر ٘ٲؿ ٱعػػٮِّ ص٭ػػةز ٠٭ؿثػػةاٰ وػػ

٩٭ػة ٚػٰ  ِـّ ا٧٣ذ٪ةكب إ٣ٯ َةٝح ٠٭ؿثةاٲػح ذات دٲػةر ٦ذٮاوػ٢، كٱؼ

ةرٱػح ًػٕٲٙ   .ثُةرٱٌح، دكذؼؽـ ٔ٪ؽ ا٣عةصح َُّ ٱٞةؿ: ممةظ٨ ا٣ج

لك مامذؿٱخ ا٣٭ةدٙ ا٣ضٮاؿ ٦ٓ مةظ٪٫ . 

 ٮِّؿ ا٣ُةٝح ا١٣٭ؿ ثةاٲػح ذات ا٣ذٲػةر ا٧٣ذ٪ػةكب ص٭ةز ٠٭ؿثةاٰ و٘ٲؿ ٱيعى

ِـ٩ّ٭ػػة ٚػػٰ ا٧٣ػػؽَّ  ػؿة إ٣ػػٯ َةٝػػح ٠٭ؿثةاٲػػح ذات دٲَّػػةر ٦ذٮاوػػ٢، كٱيؼى

اقذٌأ٩ة ث٪ٮر ا٣نةًظ٨ مٱٞةؿ:  .ح ، كٱٕٲؽ إَٺٝ٭ة ٔ٪ؽ ا٣عةصحما٣جُةرٱٌ 

كٱض٧ٓ ٤ٔػٯ  ، كا٣نةظ٨ ٬٪ة ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣نعٮف،ٔ٪ؽ ا٩ُٞةع ا١٣٭ؿثة  

جبح. ٬٨ٮ ٦ىجةح ذك ثُةرٱح ٝةث٤ح ٤٣نع :ممٮاظ٨ ، لم كا٣ذَّٕ

ة ٣٪٢ٞ ا٣جٌةآ. -77 ا٣نةظ٪ح: ٬ٰ قٲٌةرة ٦ٕؽَّ

٤ٍٞ٭ة. -79 ى ٍع٨: ٬ٰ ٔؿثح ٰٚ ا٣ُٞةر، ٦ٕؽَّة ٣ٮًٓ ا٣جٌةآ ٚٲ٭ة ك٩ ٦ُٞٮرة ا٣نَّ

ٍع٪ٲَّح: ٧٠ٲح ا٣جٌةٔح ا٧٣نعٮ٩ح ك٩ٮٔ٭ة -70 ٱٞةؿ: م٠ة٩ػخ مػع٪ٲَّذي٪ة  .ا٣نَّ

زٺزح لَ٪ةف ٨٦ اٵرز .

عِّ  -70 ا٧٤١٣ح ٰٚ اٵو٢ ٦جة٣٘ػح اقػ٥ ٲ٨: ٦ى٨ٍ ًظٍؿٚىذي٫ ٢ٞ٩ ا٣جٌةآ. كا٣نَّ

. كا٣٘ة٣ت ٚػٰ ٠ػٺـ ا٣٪ػةس ٚػٰ ٦ِّٲخٱف كزً ؽِّ ٚة٢ٔ ق٧ةٔٲح ٦س٢: ًٝ 

ٲػ٢  ثٛػذط ا٣ٛػة ، كٹ لرل ٚػٰ ذ٣ػٟ ثأقػةن، ٧٠ػة  ِّٕ ٦س٢ ٬ؾا ا٣ج٪ة  مٚى

ذ٬ت ثٕي ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٧٣ٕةوؿٱ٨.
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م وامِىنْداح. وامكنىة فيْ اصليل  -51 ِدي: وَِ ثقٔل امظّل وامدَّ -امشَّ

ح لفة وشبُة باسه امفاعل وي امفعل امالزم )َشيِدي  -عنّ وا أرجِّ

عنٍٔ( بىعٌّ َخَقد، أو )َشِدي اإلًاءُ(: إذا ثغَّٔرت رائدجيٍ. وٌٓققُيا 

عنيّ أن امفيفات عنيّ وزن )فِِعيل(  .امٌاس )ِشِدي( بكسر امشٔي

( أثان  ًادرة فْ امعربٔة كقِمُه: ) إذا كاًت ثند ُكلَّ عام.  :إِبِد 

ي امدالالت وامىعاًْ الٓخرج عي اميدالمجٔي وٓندظ أن كل وا أوردًا و

 جٔي منجذر )شدي(، وَىا امَىْلء واإلبعاد.اصلنِّٔ 

*   *   *

 

(71) 

 َولَدَ 

 

ثه ٓقياس  ،وَِ دمٔل امٌَّْجل وامٌَّْسل امِاو وامالم وامدال ألل لدٔح،»

 ، كىا ورد فْ وقآٔس امنغة البي فارس.«عنٍٔ غٔره

اثٌئي ( 93عنيّ ) اجه وفٔير، ٓربيِورد ويي َيذه امىيادة فيْ امىعي ووا

 .ّوعٌا  أربعٔي (00) اشجىنت عنّ ًدِ ،ودخالا  ثالثٔيو

 ووىا ورد وٌُا فْ ثاج امعروس:

-  َِ .: امىِمِد خٔي ُِٓمَدٔدمِ ام

ّْ امفَّ  :  .دام لغٔراا  وا ب

 .م امشابامخادِ  :

 .امَعبْد :

اصوَةُ.: امِمٔدة -
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٘ىؿ، كا٣ضٛػة   - ػ ٣ٲؽٱَّح: ا٣ىِّ يٮدٱَّح كا٣ٮى ٣ ٚػٜ كا٤ٕ٣ػ٥ ثػًٝ كا٣ٮي ٵ٦ٮر، ة٤َّػح ا٣ؿِّ

٨٦ ا٧٣ىةدر ا٣ذٰ ٹ لٕٚةؿ ٣٭ة، ». ك٬ٰ ثعكت دةج ا٣ٕؿكس كاٵي٦ِّٲَّح

 .«٠أ٫٩ ث٪ةق ٤ٔٯ لو٢ ما٣ٮ٣ٲؽ 

٣يٮد: ا١٣سٲؿة ا٣ٮٹدة. - ا٣ٮى

٣َّؽ: ٣ٲف ٨٦ لو٢ ٣٘ذ٭٥. - ٌٰ ٗٲؿ ا٧٣ىٍعي. ك٠ٺـه ٦يٮى ؽ: ا٣ٕؿث
ا٧٣ٮ٣َّ

٣يٮد: ظة٦ً  - ٢.مةة كا٣ؽةه ككى

٢٧ٍ، ٱٞةؿ ٨ٔ ا٣نةة: مإ٩٭ة ٣جٲِّ٪ح ا٣ٮً  ٹدي:ا٣ٮً  - ٹد .ا٣عى

: ]٠ي٢ُّ  - ىؽي ٣ ٣ٍؽ كا٣ًٮ٣ٍؽ كا٣ٮى ٣ًؽ[، ٱٞٓ ٤ٔٯ ا٣ٮاظؽ كا٣ض٧ٓ كا٣ػؾ٠ؿ  ٦ة ا٣ٮي كي

كاٵ٩سٯ.

ة كرد ٦٪٭ة ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ:   ك٧٦َّ

ٕىٍخ ظى  - ٣ىؽت اٵ٩سٯ: كً ٤ى٭ة.٧ٍ كى

لٍك٣ىؽت ا٧٣ؿلة: ظةف ًكٹد٬ة. -

ؿ كٹدد٭ة - ٌى َّؽ ا٧٣ؿلةى: ظى جٲ٨ ا٣ٮ٣ؽي ٦٪٭ة.ٱٕٚة٣ض٭ة ظٲ٨  ك٣

َّؽ ا٣نٰ ى ٨٦ ا٣نٰ : ل٩ٍنأقي ٦٪٫. - ك٣

ٍٮ٣ًؽ: ٦ىٍٮًٓ ا٣ٮً  - ٹدة.ا٧٣ى

 : كٝخ ا٣ٮٹدة.

َّؽ: ا٧٣يٍعؽىث ٨٦ ٢٠ مٰ . - ا٧٣ٮ٣

 : ٠ي٢ُّ ٠ٺـ ٠ةف ٔؿثٰ اٵو٢، ز٥ د٘ٲَّؿ ثةٹقذ٧ٕةؿ.

٣ِّؽ: َجٲته ٱذٮ٣َّٯ دٮ٣ٲؽ ا٧٣ؿلة.  - ٮى ا٧٣ي

٣ِّؽة: ا٣ٞةث٤ح. - ا٧٣ٮى

٣ًؽ ٱٮـ ًكٹدؾ. ا٣ - ٤ِّؽةي: ا٣ذٍِّؿب، ك٬ٮ ا٣ؾم كي

ذؿح إًةٚذ٭ة إ٣ػٯ ا٧٣ٕضػ٥ 76ك٦ٓ ذ٣ٟ ز٧ح ٩عٮ م   قذح ٔنؿ ٦ؽػٺن ٱٞي
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 ٦٪٭ة كرد ٰٚ ٦ٕةص٥ ٦ٕةوؿة روٲ٪ح.ك٠سٲؿه  ،ا٣ٕؿثٰ ا٧٣عؽَّث

 كا٧٣ؽاػ٢ ا٧٣ٞذؿظح ٬ٰ:

٣َّؽ: ل٥٬ ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣ضؽٱؽة ا٧٣ٞذؿظح ٣٭ؾا ا٢ٕٛ٣:   7 كى

 َّؽ ا٧٤١٣ةت: لظ زى٭ة، ك٥٣ د٨١ ٝؽ كردت ٚػٰ ا٤٣٘ػح ٦ػ٨ ٝجػ٢ ك٣ ؽى

٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ج٪ػة  لك ٬ػؾق ا٣ؽٹ٣ػح. كإذا ٠ػةف ثٕػي ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ ٝػؽ 

َّؽ ث٧ة اقذ٫٤٧ٕ ا٣ٕؿب ثٕؽ ٔىؿ اٹظذضػةج، ٮا ا١٣ٺـ ا٧٣ٮ٣  ػىُّ

ث٫ ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٕؿب، ٚػإف  ذؽُّ ٍٕ ٱي  ٧٦ة ٹ  ، كل753٬٫َّ٩لم ثٕؽ ق٪ح م

ٓ ٦ػ٨ صػؾر ٔؿثػٰ داـ ٝػؽ كًػ ا٣ؾم ٩ؿاق ل٫٩ ٔؿثٰ وعٲط، ٦ػة

ك٤ٔٯ ث٪ة  ٔؿثٰ، كثؽٹ٣ح ٝؿٱجح ٨٦ دٹ٣ح ا٣ضؾر، ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٪ػة: 

ٍىػػؿىف، ٔى ؿ ا٧٣كػػأ٣ح،   ص٧٭ٮرٱػػح، ظةقػػٮب، ٦ػػؽٱؿ، صة٦ٕػػح، دكَّ

٨، دى٧ى  ٍؼىى .ؿى ذٍ مى  سى

 َّ  : ل٩َّػ٫ؽ ث٧ٕ٪ػٯكٱٺظِ لف ٥ْٕ٦ ٠ٺ٦٪ة ا٣ٲٮـ ٬ٮ ٠ٺـ ٦ٮ٣

 ٦٘ٲَّؿ ا٣ج٪ة  كا٣ؽٹ٣ح.

 َّؽ ا٣نٰ ى ٦ػ٨ ا٣نػٰ : ل٩نػأق ك اقػذؼؿص٫ ٦٪ػ٫، ٧٠ػة كرد ٚػٰ  ك٣

كٱٛؿَّع ٤ٔٲ٫: .حص٥ ا٣عؽٱسةا٧٣ٕ

ػح  -7 َُّ َّؽ ا١٣٭ؿثة : ل٩ذض٭ة ثٮاقُح اٳٹت، ٱٞةؿ: م٬ؾق ا٧٣ع ك٣

 دٮ٣ِّؽ ٠ٛةٱح ا٧٣ؽٱ٪ح ٨٦ ا١٣٭ؿثة  .

ِّػؽ  -9 ةٝح: ل٩ذض٭ػة كلُٔة٬ػة، ٱٞػةؿ: م٬ػؾا ا٣نػؿاب ٱٮ٣ َُّ َّؽ ا٣ ٣ كى

ػ١ؿٱَّةت كا٣٪نػٮ ِّػؽ ا٣ُةٝػح َةٝح ثؽ٩ٲح ٔة٣ٲح  لك ما٣كُّ ٱَّةت دٮ٣

 ا٣ٺز٦ح ٤٣ضك٥ .

َّؽ ا٧٣ين -0 ٣ ػجَّجى٭ة كلكصػؽ٬ة، ٱٞػةؿ: ما٣ٛٞػؿ كى ٤١ًح لك ا٣ْػة٬ؿة: قى

 كا٣ض٭٢ ٱٮ٣ِّؽاف ا٣ضؿٱ٧ح . 
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ونو ٌذا   مهذل ت ثُطذال  مهطذالت  مجذِ ُّإجذاا ممٍْذا نتذتي   مجَمْذل 

مْل  ألفكات...(، وكا  سائر نشجقاثٍا. َْ َ   ملغَّي، ث

مَْلَني3 ََ َ غر وقلَّة  مرِّ  ييِوّع ( ث م لْذفذ  و معِ فََعت أَفْعاَل  ألوالل  مجِ ثجَّسم بامطِّ

مْلْن ّا .باألنَت ََ َشذَْْعَو »تل فذِ  مهعذاجمي وٌذَ ىيْذر نذا وَ  ،َتُجذت( ّقالي  ال ثَجَ

 وٌَ  شجقاق نو  السم  شْعان(. ،«وثََشَْْعوي ضات كامشْعان أو فََعت فِْعلًَ

مْلَ 2 ََ َومْذذَلن(، أو  سذذم نطذذلت نذذو  م عذذت ىذذةي ٌذذِ نطذذلت  م عذذت  (  م

مْلَن(. وثعيِ ََ َ سم بامخ َّة وقلَّة  مرف  جَّ فِْعت  ألوالل وٌْئجٍم وسلَكٍم  مه ي ث

مْلّة(  ملجذْو ككرٌهذا  مهع ذم  ََ مَلَّّة أو  م َُ و معلم باألنَت. وٌِ بهعيُ   م

 مَسْط، و ملجْو قال عيٍها ثاا  معروسي مىٍا نذو  مهطذالت  مجذِ ال أفعذاَل 

   مَمْل(. ت علُ م غبُيْكأىً  ،ٍام

َِاللةي ٌِ وضع  مإانت ظ لٍا كهذا فذِ  مهعذاجم4 وّج ذرَّ  علذُ  .(  م

 طة ٌِيٌاه  ملالمة  معانة بضعة نل  ت نخطَّ 

  ُفًْ  مشخص وىإَه. لَ مِ ثاتّخ  مَاللةي  مَقت  ماي و

 .نكان  مَاللةي  مهَضع  ماي ومل فًْ  مشخص وىإَه

  َِ َِاللةي نكان  م .ي بللةً، أو نلّيةً، أو لَْومةً اللةنإّت  م

 ذروا  مع ذت نذو بعذو أنِّذً قبذت  سذجكهال نذلَّة   مَاللة  مهبكِّرةي 

أي مجهام نلَّة  مَإْهت.ي  مَإْهت. ونو كالم  معربي   مَاللة مجهاٍم(

 َِاللة  مهبكِّ  مَالل رة.ة  مُهبْجََسرةي  م

  ًَِِّاللة  مَقَْْطرَّّةي م ر ا  مع ت نو بعو أن بهل  لة جر حْة. م

مْلي ٌِ (5 َْ حُضَت واللة  ألىتُ ونعام جٍذا حذْو  - فِ  مهعاجم -  مجَّ

مَل. وّ رَّ  ََ    علٍْايّبْو  م

 .ل ت  مجَمْلي نَْش ُ ثجم فًْ واِللة  مهرأة، ظبْعَّْةً كاىت أم جر حْة
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٣ِّؽ: ٬ٮ 6 ٮى ٨٦ ٱيٍؼًؿج ا٢ُٛ٣ ٦ػ٨ ثُػ٨ ل٦ِّػ٫، ك٦ػ٨  - ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ -  ا٧٣ي

٣ِّؽة. كٱ٨١٧ لف ٱٌةؼ إ٣ٲ٫ ا٣ؽٹٹت اٳدٲح: :ؼؿص٫دي   ٦يٮى

  ِّؽ ا٣ع٧يٮًح . .ا٧٣ةدَّة ا٣ذٰ دىذىكجَّت ٰٚ مٰ  لك ل٦ٍؿو ٣ ٱٞةؿ: م٦يٮى

  .ػٍؽٱةؽ ٦ى٨ٍ ٱٌٓ ٧٤٠ح صؽٱؽة ٰٚ ا٤٣٘ح كٜٚ ٝٮأؽ٬ة ٱٞػةؿ: ما٣نِّ

رَّاصح  ٣ِّؽ ٧٤٠ح ا٣ؽَّ ٦يٮى

  ٌٱٞػةؿ:  جٜ إ٣ٲ٭ة.صؽٱؽان لك وٮران ٚ٪ٲح ٥٣ ٱيكٍ  ةن ٦ى٨ٍ ٱجذ١ؿ لق٤ٮثةن لدثٲ

.ملثٮ د٧ةـ ٦ٮ٣ِّؽ ٤٣ىٮر ا٣جٲة٩ٲح 

 ِّػؽ  .اٳ٣ح ا٣ذٰ دي٪ذش ٦ةدَّة لك ّػة٬ؿة ٚٲـٱةاٲػح ك٩عٮ٧٬ػة ٣ ٱٞةؿ:م٦يٮى

ِّػػؽ ا٣جيػػؿكدة . كدكػػذ٢٧ٕ ا٧٤١٣ػػح ثة٣ذػػة  لٱٌػػةن  ٣ ا١٣٭ؿثػػة   لك م٦يٮى

٣ِّؽة ٠٭ؿثة  . :ٚٲٞةؿ م٦يٮى

7 َّ٣ ٮى ٣ِّؽ  ا٧٣ي ا ا٧٣ٕ٪ػٯ: ا١٣ػٺـ كٱٞذػؿح لف ٱٌػةؼ إ٣ػٯ ٬ػؾ .ؽ: ٬ٮ ٨٦ كي

 ا٧٣ٮًٮع لك ا٧٣جذ١ؿ ٨٦ اٵ٣ٛةظ لك اٵقة٣ٲت لك ا٣ىٮر اٵدثٲح ك٩عٮ٬ة.

٣ُّؽ ق٪ح 8 ٣ُّؽ: دةرٱغ ا٣ٮٹدة كز٦٪٭ة. ٱٞةؿ: م٬ٮ دىٮى   . كٱٛؿَّع ٤ٔٲ7963:٫  ا٣ذٌٮى

 ٣ُّؽ: ١٦ةف ا٣ٮٹدة ٱٞػةؿ: م٬ػٮ  : ث٤ؽة لك ٦ؽٱ٪ح لك دك٣ػح.٦ع٢ٌ ا٣ذَّٮى

٤ىت . ٣ُّؽ ظى دىٮى

  ُّؽ ا٣ؾادٰ: ا٣٪٧ٌٮ ا٧٣ٛذىؿض ١٣ةا٨ ٌٔٮم ٨٦ ٦ةدة ٣ٲف ٚٲ٭ػة ا٣ذٮ٣

ػىةاه ا٣عٲةة.

ٍٮ٣ًؽ: ٬ٮ 9  كٱٞذىؿح إًةٚح: .٦ٮًٓ ا٣ٮٹدة - ٰٚ ا٧٣ٕض٥ -  ا٧٣ى

 ٍٛػػ٢ إ٩نػػة ٍٮ٣ًػػؽ: ظى دٱ٪ػػٰ كػُةثػػح، ث٧٪ةقػػجح إقػػٺ٦ٲح لك  دا٧٣ى

اصذ٧ةٔٲح، ٱٞةؿ: مدٔة٩ة إ٣ٯ ٦ىٍٮ٣ؽ ث٧٪ةقجح زٚةؼ اث٪٫ .

  ٍٮ٣ًؽ: ا٣ٲٮـ ٚػٰ ا٣سػة٩ٰ  ملسو هيلع هللا ىلصا٧٣ٮاٜٚ ٣ػٮٹدة ا٣٪جػٰ ٦ع٧ػؽ ٔٲؽ ا٧٣ى

ٔنؿ ٨٦ رثٲٓ اٵكؿ ٨٦ ٢٠ ٔةـ.
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 كٱٛؿَّع ٤ٔٲ٫: ،  ا٧ً٣ٲٺد: ٬ٮ كٝخ ا٣ٮٹدة ك١٦ة٩٭ة ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ٕض73٥

  ٔٲػػؽ ا٧٣ػػٲٺد: ا٣ٲػػٮـ ا٣ػػؾم ٱٮاٚػػٜ ا٣ٲػػٮـ ا٣ػػؾم ك٣ػػؽ ٚٲػػ٫ ا٣كػػٲؽ

. ك٬ٮ ا٣ؼة٦ف كا٣ٕنؿكف ٨٦ مػ٭ؿ ٠ػة٩ٮف ٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ ا٧٣كٲط

ؿ ٨٦ ٢٠ ٔ ةـ.اٵكَّ

 .٣ًؽ ٚٲ٭ة ا٣كٲؽ ا٧٣كٲط ٣ٲ٤ح ا٧٣ٲٺد: ا٤٣َّٲ٤ح ا٣ذٰ كي

  ٔػح، ؿة َجٲٕٲِّح لك وي ضى ؿة ا٧ً٣ٲٺد: مى ضى مى ٱ٨َّ ثأمػ١ةؿ ٦ذ٪ٮِّ ـى ٪ٕٲح ديػ

ت ٰٚ ا٣جٲٮت لك ا٧٣يؽيف. اظذٛة  ث٧ٲٺد ا٣كٲؽ ا٧٣كٲط، دي٪ٍىى

 ح ا٣ن٧كٲَّح٪   ٱٮ٦ػةن كثٌػٓ 065م ك٬ٰ ٦ؽة ،ا٣ك٪ح ا٧٣ٲٺدٱح: ا٣كَّ

ؿ ٰٚ ا٣ٲٮـ قةٔةت، دجؽل كد٪ذ٭ػٰ ٚػٰ  ٨٦ م٭ؿ ٠ة٩ٮف ا٣سة٩ٰ اٵكَّ

ا٣عةدم كا٣سٺزٲ٨ ٨٦ م٭ؿ ٠ة٩ٮف اٵكؿ.

  رلس ا٣ك٪ح ا٧٣ٲٺدٱح: ا٣ٲٮـ اٵكؿ ٨٦ ا٣كػ٪ح ا٧٣ٲٺدٱػح، ٱعذٛػ٢

ٚٲ٫ ا٣ٕة٤٦ٮف ثة٣ذٞٮٱ٥ ا٧٣ٲٺدم ا٣٘ؿٱ٘ٮرم.

  ػؽىث ٝجػ٢ ا٣ذٞػٮٱ٥ ا٧٣ػٲٺدم ا٣٘ؿٱ٘ػٮرم ٝىج٢ٍ ا٧٣ٲٺد: دةرٱغ ظى

ٱٞػةؿ: ما٠ذنػٛخ ا١٣ذةثػح ٚػٰ  .ٹدة ا٣كػٲؽ ا٧٣كػٲطا٣ؾم ٱجؽل ثٮ

.   ٝج٢ ا٧٣ٲٺد٩0333عٮ ق٪ح م

ٍٮ٣ٮد: ٬ٮ 77 ٞيػؿب ٔ٭ػؽق ٦ػ٨ ا٣ػٮٹدة.  - ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ -  ا٧٣ى ٘ٲؿ ٣ ا٣ىَّ

 كٱذٛؿَّع ٤ٔٲ٫ ٦ةٱ٤ٰ:

  ٣ًػؽكا ٚػٰ ١٦ػةف لك ز٦ػةف ا٧٣ىٮا٣ٲؽ: ص٧ٓ ٦ٮ٣ٮد، ك٬ػ٥ ا٣ػؾٱ٨ كي

 .٦7973ٕٲَّ٪ٲ٨، ٱٞةؿ: م٬ٮ ٨٦ ٦ٮا٣ٲؽ د٦نٜ ٣ك٪ح 

  ٢ ٚٲ٭ة: اق٥ ا٧٣ٮ٣ػٮد كدػةرٱغ ضَّ ًقض٢ٌ ا٧٣ٮا٣ٲؽ: ٝيٲيٮد رق٧ٲَّح ٱيكى

ذ٫.كاق٥ لثٲ٫ كل٫ِّ٦ ك٩كج٫ كص٪كٲَّ  ،كٹدد٫ ك١٦ة٩٭ة

  ػػؽَّؿ ا٧٣ٮا٣ٲػػؽ: ٬ػػٮ ٩كػػجح ٦ض٧ػػٮع ا٧٣ٮ٣ػػٮدٱ٨ إ٣ػػٯ ٦ض٧ػػٮع ٕى ٦ي
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ّعكك  )يانكك فينػكك  يي.السككان في ككِينيمعككنينػْميككنيّزنككوين كك ن 

%(.2الهَالْ ي ِيالػ ميالف ئت

لْ )يٌَيالهَلَ يحْويَّل 12 ََ يّّعترحيإض  ن)ي.نه ي ِيالهػجمي،(يال

 )كرةغن لْ يالشِء)يىتْجتًيأّيجهرتً،يّع  )ياٌذايالخمأيّلْك يالسر يَّ

ِّ ي ل ََ تَ رةغنيونبهػيُ)يالهر .السُّ

 َ  ة ن نيأّيالصُّيّلْ يالهص 
(3ا

غة يأّياتنف ق. َّ )يأيي ّفي

 تَجليلميّرَػك ميّلْ يا انك فيالخصك ميي)ع ً،يّعك  نسك يلسن غن)يأيينررة

لْ يس غتً(. ّق يتؤىمثيالالهني ْع  )يّلْ ةيالسكرغنيأّيّلْك ةييَّ

يإذاين فيالهخ ريغيًيأّيالهَصَفينؤىمح ً.ي)الس غن

َّلم ة)يٌِين  لغنياسمي  غل،يّتػي13ِ ََ ّلاكويٌكذ يي.نحْرةيالِكََّل ةي)(يال

لني ِيالهش  ِيّ ّريالتَلْ يبهػيُ َّ  كِيالهخك ِ ييالهرأةيالتكِي)الالهنينت ا

َي ل َّ فُ،يّذلك يللتفرّك يي تيلس غتٍ يأّيَّنٍ ،يٌِّين أّيالتِي زالتي ِيالَهشة

ي.غ نمنًييبْيٍ يّبْوياالَال ة(يبهػيُياألم

َر ة)يٌِيالاحْرةيالَل ينه ي ِيالهػجم،يّّعترحيإض  ن)14 ل ََ ي(يال

 ََِّل ةيَّليبك ل ْ ي َر ة)يال َْاى تيالتِيتتاك جريبك ل ل ََ ال َْاى تيال

ّْم تيغ ل  ً.ٌِّيالح 

ي15 يّيآخريظ ٌرين ِن لْ ّنن)يىظرّنيلغَّنيتَفةتَر يّجَ يترنْبيب طي َة (يالتم

،ينهك يغرم تٍك يلاليجهلن،يّتريَظمميالػالقنيبْويالترانْبيبمرّ يقَاىْويت َّلْن

يبػ يالهػ جميالهػ ِصرة.

لَ ّمن)يٌِيىس نيإلُياالهَي16 َة لَ (،يأّينص ريصي غِينيً،يّتػيكِيَةي(يالَه

                                                 

ّاألس لْبيي(3ا ي.2/101أج زينجهعيالع ٌرةينلهنياالص  ن(يبهػيُيالهص   ن،يّيظر)ينت بياأللف ظي
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ٱٞػةؿ: م٦ٮ٣ٮدٱػح  .٦ى٨ٍ ٬ي٥ ٨ٍ٦ ٦ٮا٣ٲؽ ث٤ؽو لك ٦ؽٱ٪ح ٦ة - ٰٚ ا٧٣٘ؿب ا٣ٕؿثٰ -

 .ؤ٬ة ا٣ؾٱ٨ ك٣ؽكا ٚٲ٭ةلث٪ة ا٣ضـااؿ ، لم

  99/769كٝؽ كردت ٬ؾق ا٧٤١٣ػح ٔ٪ػؽ ا٣ٛؼػؿ ا٣ػؿازم ٚػٰ دٛكػٲؿق م

ىٍزٱىؽ [0اٷػػٺص: ] ژ ڀ ڀ  ڀ پ ژ :٢٬ ٰٚ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ» صة :  ٚةاؽة ل

 ٍٛ ى ىؽٱَّح ك٩ ٣ ٍٰٛ ا٣ٮى ٍٮ٣ٮدٱَّح؟ ٤ٝ٪ة: ٚٲ٫ ٚٮااؽ ٠سٲؿة...٨٦ ٩ى ككاًط لفَّ دٹ٣ػح  .«ٰ ا٧٣ى

٦٘ةٱؿة ٧٣ة ٬ٰ ٔ٪ؽ ا٣ػؿازم، ٨٦ ل٢٬ ا٧٣٘ؿب ا٣ٲٮـ ا٧٤١٣ح ٔ٪ؽ ٨٦ ٱكذ٤٧ٕ٭ة 

 كإف ٠ةف ا٣ج٪ة  كاظؽان.

*   *   * 


