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 في العربية التاريخية
 للدكتور           

 إبراهيم السامرائي
لقد ُعني الباحثون اللغويون في العصر الحديث بموضوع تاريخ اللغاا  وفاا   
لعلااا اللغاات التااارياي العاااا ولعلااا اللغاات المقااارنذ ولقااد لااان ماان  لاا   ن ح اا  العلااا 

  الشااعوا المتقدمااتذ اللغااوب بدراتااا   ا   يماات فااي تاااريخ اللغااا ا و  تاايما لغااا
ويّهمنااا  ن نعااري لشااي  ماان تاااريخ العربياات علااج نحااو مااا تااا  ن ااا   ماان الدراتااا  

 الحديثت في عصرنا الحاضرذ
واتهاااا اللغاااا  التاااامّيتا و لااا   نناااا    اااو ب ربماااا لانااا  العربيااات بخااادهعا  باااين  ام

ا نعارفا ننانعرف من  مر تاريخ اللغاا  شايًا  ي اوا ماا نعرفاب مان بادايا  العربياتب  خ 
مااث، ا لثياارا  ماان النصااوي البابلياات اكشااوريت وا لديااتا لمااا نعاارف  اادرا  ع يمااا  ماان 

اتها؛ وُ ا ه مثا   لا  عان نصاوي اللغات العبرانيات وتااًر اللغاا   اللغت اكراميت وله
ّناي  علاا  ن باين  يادب التامّيت ا ارى ما ا، العربيتذ   و  ما ا، العربيتا  ل   م 

ال نوبيت في نقوش  ناوبي ال  يارا العربيات وشاماليهاا من العربيت  الباحثين نصوصا  
لما في النقوش القتبانيت واللحيانيت والثموديتذ وليس في طوا الباحاث  ن يتاا  مان 
ه   النصوي البدايا  ا ولج في تاريخ العربيت؛ فا، يملان  ن تلاون نقاوش ممعاين 

يااار فاااي ال ناااواا و  النقاااوش القتيانيااات و  مه اللحيانيااات والثموديااات فاااي شااامالي وتااابح وحخ
ال  يااراا  صااو   تطااّور   لااج العربياات ال صاايحت التااي عرفناهااا فااي نصااوي ا دا 

لااّ  البعاادا ماان حيااث بعياادا ن النصااوي ا ولااج التااي  شاارنا  ليهااا ُتعمااد   ال اااهليذ 
ن الباحااث فااي تلاا  النصااوي يقااف   ا   التطااورا عاان النصااوي ال اهلياات؛  لاا  

صح عنب نصوي ا دا  لثيرا ا من حيث مبناها ومعناهاا عّما تمادا لغويت بعيدا 
 ال اهلي مث، ذ
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 ا الممثلاااُت بنصاااوي الشاااعر ال ااااهليا متاااتوىتُ لقاااد  درلااا  العربياااُت ال اهليااا 
بمااٍن هاي مان ااتقاان وااحلااا  يمٍغ ومم عاليا  من حيث ا تلوا؛ فقد اشتمل  علج صخ

يتات فاي الشاعر هاي الغايات فاي الضابط بحيث تمهمّيح منها  ن يلاون للعارا ماوا ين و  
والتااد ياا ماان حيااث الناحياات الموتاايقيتذ ولاايس  د   علااج  لاا  ماان  ن هاا   المااوا ين 

تماا مى فااي موتاايقجوا  الشااعر طااوا  عصااور عااّداا ولااا   يتاات بقياا  المثااا  الاا ب ُيحه
يتااتطأ  هااا  العصاااور التااي تلااا   ن يضاااي وا  لاااج موتاايقج الشاااعر ال اهليااات شااايًا ذ 

يمتمح    ولً  ال اهليين  ن يح  وا  ل  ال ن    بعد  ن لان  ماواّد العربيات لا  ب  و 
اايمغها و بنيتهااا  ااد اتااتوف  اايتهااا ماان الضاابط وااحلااااذ ولااو وا ّنااا بااين  بنياات  فااي صخ

لو ادنا  ن ا بنيات  انيت  و في تاًر اللغاا  التاامّيتاالعربيت ون اًرها في اللغت العبر 
التًااا  صاواتها و منتا متا مشاتملت فاي حرلاتهاا وتالناتهاا في لغتناا القديمات  اا   

بعضها ببعيا علج ما  تاح لل اهلي  ن ين مها في موتيقج شعريت   ن دها في 
  يت لغت تامّيت  ارىذ

 ثا   ا  ًنا  لج ماا اشاتمل  علياب تلا  النصاوي ال اهليات مان معاانا و ادنا
اداتهاا ورتاومهاا بمعااٍن تادّ   نها ح ل ا  لج  انا مما ي صح عن حياا الباداوا وع

علاااج  درا  د ياااا للحيااااا فاااي ايرهاااا وشاااّرهاذ ولااايس  د  علاااج  لااا  مااان ااشاااارا  
لت  هير بن  بي تلمجا مما يادّ  علاج فهماب اللثيار مان  اللثيرا التي ح ل  بها مطو 

 المعاني اانتانيت؛ ومث   ل  ن د  في تاًر النصوي ال اهليتذ

اهليت  اد  درلا  فاي مبانيهاا ومعانيهاا ها ا القادر القصيدا ال     و ا   ا لان
ااار مي مااان اا اااادا فاااي البناااا  الموتااايقيالتاااا ا والتاااوفر علاااج شاااي  لثيااار مااان ال خله

ع يمااا ا  دبياات ال اهلياات  ااد تطااّور  تطااورا  اانتااانيا فاا، بااّد  ن تلااون هاا   المااواد ا 
رى   نعارف ومن ثا ف، بّد  ن تلون  د تبق  ها   المرحلاتم مان النضاا مراحاُ   اا

 عنها شيًا ذ

ماااا  ثااار مااان  لاااوان العربيااات القديمااات الممثلااات فاااي باااين ولاااو  تااايح لناااا  ن ناااوا ن 
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النصااوي ال نوبيااتا وهااي لغااا  النقااوش فااي معااين وتاابح وحمياارا ون اًرهااا ماان  
العربيااات ال نوبيااات فاااي شااامالي ال  ياااراا وهاااي اللغاااا  القتبانيااات واللحيانيااات والثمودياااتا 

اُد الشاّقت بينهااذليا  وبين نصوي الشعر ال اه ومعناج ها ا   يملنناا  ّتضاح لناا ُبعه
 ن نمُعد  تل  اللغاا  القديمات الممثلات باالنقوش ا صاو م الم قاودا التاي لانا  ا تااس 

 ال ب تطو ر في نصوي الشعر ال اهليذ

ومعنج ه ا  يضا    بد من القو ب  ّن حلقاٍ  عّدا  من النصوي  د ضاع  
 بين ما ن د  من حا  العربيت في نصوي الشعر ال اهليذف صل  بين ا صو  و 

بعاد هاا   المقدمات المااو  ا   باد ماان البحاث فااي الماحثور ماان العربيات القديمااتا 
فنعري لمواّدها متتمقرخين فاحصينا لنرى ماا عمارمي لهاا مان الت ّياد وا فتعاا  الا ب 

   بد لنا من لش ب حتج نتبين الصحيح من ه   اللغت العريقتذ
و ب لقاد  يا  اللثيار فاي متاحلت ا نتحاا  فاي الشاعر؛  ملمار  لا  المتقادمون؛   

 ن الشاعر ال ااهلي  اد ويل ي  ن نا لر  او  الم ضا  الضابيا الا ب  هاا فياب  لاج 
لمف نب و فتد ا ف، يصلح  بدا ذ و د فص   القو م اباُن تا،ا  نا  من ام ا حمر ما ه  

اضار مشاارلت فاي ها ا فاي عصارنا الح ال محي في ه   المتحلتذ ثا لاان للمحادثين
مااان بحاااث فاااي  لااا  المتتشااار ونا مثااا  نولدلااات ا لماااانيا وباتااايب  الموضاااوع؛ و و 

في  ل  العلما  العراا و  ننتج فاي   ال رنتيا ومر و ليوث اانللي با لما شار 
  ل  مشارلت الدلتور طب حتينذ

ّضاااعون واللاا ابونا  ولقااد  ياا  فااي وضااأ الحااديث الشااريفا ومااا ا  اد فيااب الوم
ي اار فيااب المّدلتااون والضااع  فااي علااوا  ا ا حتااج لااان ماان  لاا  نشااحا مااا ُتااّميومااا ام

الحااديث بااارال رح والتعاادي رذ ثااا لاناا  طبقااا  للمحاادثين صااّن وا حتااا تااوافر الثقاات 
والصااادا وا مانااات فااايهاذ ولاااان مااان لااا  هااا ا  ن ُصاااّن   المصااان ا  الضاااامت فاااي 

 ا حاديث الموضوعتذ
اارمي لنصااوي التاااريخ وماان اياار شاا   ن  اللاا ا وا فتاارا  وا نتحااا   ااد عم
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القاااديا عاماااتا ف هااار  لتاااا فاااي التااااريخ ابتعاااد  عااان العلااااا فااا اد  فاااي العباااث  
لت  و بخدهعت  و ض،لتا ول   اتت ابت لهوىا  و ادمت لنخ   ه ا معروف مشهورذ حه

اارمي للماادا اللغوياتا فاتاتقرى الصاحيحا و شااا ر وللنناي لاا   اد لثيارا  مّمان عم
 لااج الم تعاا  الموضااوعا    شاا راٍ  ماان  ابااار تشااير  لااج  ن شاايًا  ماان الوضااأ  ااد 

 و أذ

و د ُعنيُ  في ه   المقالت بحمر روايت اللغت وما عري لها من مواّد هاي مان 
ايااار شااا  مااان صااانأ الوّضااااعين؛ وماااا   ااان  ن  مهااارا مااان هااا   الماااواد  اااد عرفهاااا 

 ي له   النما ج اللثيراذالعرا و لتها  لتنتها ف ر  في ل،مهاذ وتحعر 

 للتيوطيب( 1) ا  في رالم هرر

 ر ا  ابن فارس في رفقب اللغترب

 ماعا  من الرواا الثقا   وب الصدا وا مانتا وُيت قج الم نونبتؤا  اللغت تم 

د   نا علي بن  براهيا عن المعداني عن  بيبا عن معاروف بان حتاانا عان ثحم
 الليثا عن الالي ا  ا ب

رادا اللاابس لاج النااس ماا لايس مان لا،ا العاراا  ر ربماا  دالاوا عر ن النحااري
 والتعني رذ

ار  خاا  اللغات  ها  ا مانات والصادا والعدالاتا فقاد بلغناا رفليم   ا  ابان فاارسب تمحم
 ذمن  مر بعي مشيات بغداد ما بلغنار

ومن هنا نعلا  ن الالي   د عري له ا الموضوعا و ولب رربما  دالاوار يعناي 
لااوا؛ واتااتعما  رربمااار فااي اللغاات القديماات ُي يااد التلثياار لثياارا ا لمااا  شااار  هاا   نهااا  دا

 النحوا لما ُي يد التقلي   لي، ذ

ولشيوع الل ا في اللغات  االواب تؤاا  اللغات مان  وب الصادا وا ماناتا وُيت قماج 
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الم نونذ ثاا  االواب   تؤاا  مان الط ا  والم ناون؛ و هاا  اوا فمناأ  ن تؤاا  مان  
 رذ وها ي رون م رى  ه  الحديث وا ثر في تحّرب الصدا والثقت وا مانتذرالعبد

ثااا   ا عرفنااا  ن الوضاااعين  ااد عبثااوا فااي الحااديث الشااريفا والرتااو  اللااريا 
رمن ل ا علي  منلا متعمدا  فليتبو  مقعد  من الناررا و درلناا تاو  صانيعهاا  يقو ب

نا  ن  ضيت الوضأ في المتحلت اللغويت ش  ي  ليس  ا اطر لبيرذفمهخمه

و  ناااا ها بعياااادا  فااااي ا تااااتد   علااااج و ااااود ا نتحااااا  واللاااا ا فااااي المااااادا 
لقااد ضاااا  ذاللغوياات؛ وربمااا يل ااي  ن ناا لر  ااو  رؤباات باان الع اااجا الرا اا  المشااهور

رؤبااات  رعاااا  بياااونس بااان حبيااااا وهاااو مااان علماااا  اللغااات المتقااادمين ممااان  اااا  عااانها 
 تيبويبذ

لغااتا ي معهااا عاان رواتهااا ماان ا عااراا واياارهاا ن يااونس ماان علمااا  الالقااد لاا
لثارا رؤبات و بياب الع ااج ماّن  نهماا  اد  فلان لثير التؤا  لرؤبت ه ا لما اشتهر عان 

مااان الغرياااا والناااوادر فاااي  ر ا همااااذ  اااا  رؤبااات لياااونس بعاااد  ن  لثااار مااان متاااا لتب 
ى الشايا ّو ها ل ا  ما تر رحتج متج تتحلني عن ه   ا باطي  وُ  م  وضاا بب  رعا ب

 ذ(2) د بلغ في ر ت  ولحيت ؟ر

 وحلج  بو عبيدا عن ابن داود بن متما بن نويرا شيًا  يقرا من  ل ا فقا ب

ا البصرا في بعي ماا يمقهادا لاب البادوب فاي ال لاا والمياراا فنا   النحيا ا  ر مدخ
فحتيتاااب  ناااا وابااان ناااوح العطااااردب فتاااحلنا  عااان شاااعر  بيااابا ف عااا  ي ياااد فاااي ا شاااعار 

فيااا لر ( 3)نااااا وا  ا لااا،ا دون لااا،ا ماااتماا وا  ا هاااو يحتااا ب علاااج ل،مااابويضاااعها ل
 المواضأ التي  لرها متماا والو اًأ التي شهدها؛ فلما توالج  ل  علمنا  نب ي تعلبرذ

ن هااا ا الابااار الثااااني   يشاااير  لاااج وضاااأ اللااا ا فاااي اللغاااتا وللناااب  ر   اااو ب
ير  لااج  ن ا ااات،ف الااني ا دبااي؛ وللنااي  لرتااب  شاا ييشااير  لااج  ن الوضااأ فاا

اارمي لمااواد النصااوي  اارمي للااني ا دبااي عم والوضااأ واللاا ا شااي  عاااا؛ فلمااا عم
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ا دبيااتا وهااي المااادا اللغويااتا وماان اياار شاا   ن مااا  اارى بااين يااونس باان حبيااا  
لع اج الرا   م يد ل  اافادا في  ن لثيرا  من مادا الغريا والنوادر هو اورؤبت بن 

 رذمما افتعلب  ولً  رالنحارير

ومن الم ياد  ن  شاير  لاج  ن لثيارا  مماا تاحعري لاب مان الماادا اللغويات التاي 
تشاير  لااج  نهااا موضااوعت ورد مان اياار  ب شاااهد ماان نماّي صااحيح فصاايح؛ ثااا  نه 

ااد ف  اًلاابا  و يلااون  حااد هااؤ   رالنحاااريرر رم  لاا  الشاااهد فهااو ر اا  نااادر   ُيعاا ُو خ
 تنرىذالمشاهيرا مث  رؤبت واير  من الُرّ ا ا لما 

ومن الم يد  ن  عري لشي  مما  ثر عن لبار اللغويين النحاااا ُ شاير  لاج 
 شي  مما  هبُ   ليب من متحلت الوضأ في اللغتذ

رو اا   ب(4)رصااحا راللاما  دارّ با ا  في  ابار  بي العبااس محماد بان ي ياد الم
ا علااج نااقا يااتها؛ فتوافالمبااردا لع ااا ح  ااب اللغاات واتتاااعب بااو عبداللااب الم  ااأب لااان 

يهناااا فاااي  متاااحلت    صااا  لهاااا نتاااحلب عنهاااا لنن ااار لياااف ي يااااا ولناااا  بااا   لااا  تمارم
 عروي بي  الشاعرب

  با من ر  فني م فاتتباخ بعضنا

 حناني ا بعُي الشراهون مخن بعيخ                          

فقاااا   اااواب هاااو مااان البحااار ال ،ناااي؛ و اااا  خاااارب هاااو مااان البحااار ال ،نااايا 
فقلا ب  ياد  اللاب تعاالجا ماا ردد علج  فواهنا تقطيعبا ومناب را بعضانارذ فقط عهنا  وت
 رلحن تنامها حشي القبعضارذ ا  ل   و  الشاعربد  ؟ فقا ب القطن؛ ُيصالقبعي

صحاببب ترون ال واا والشاهد؛  ن لان صاحيحا  فهاو ع يااا  ا ب فقل   
 ن لان ااتلا ال واا في الحا  فهو  ع اذا  و 

اا،ا ثعلاارا فقاد اشاتهر عناب  ناب   ر في  باي عمار ال اهاد ومث  ه ا ما ورد
ُيتاااح       اااااا فقاااد لاااان لثيااار اامااا، ا عالماااا  با اباااار واللغااات وا داا مت همماااا  
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 بالل ا والت ّيدذ 

 للق طيب( 5)نبا  الرواار  ا  في ر

علاااج ر نطااارا الصاااراار وتااا الروا روياااروى  ن  ماعااات مااان  هااا  بغاااداد ا تاااا وا 
  بعضاهاب  ناا ُ صاّحف لاب القنطارا و تاحلب عنهاا فبناب ي ياا بشاي  خاار؛ ا فقاال بب

فلماااا صااارنا باااين يدياااب  اااا ب  يهاااا الشااايخ ماااا الهرطناااا عناااد العااارا؟ فااا لر شااايًا   اااد 
ُ نتاايتبا فتضاااحلنا و تممنااا الم لااس وانصاارفناذ فلمااا لااان بعااد شااهر  لرنااا الحااديث 

فقاا ب  لتا   اد تاحل  عان فوضعنا ر ،  اير  لا  نتاحلبا فقاا  لابب ماا الهرطناا؟ 
فماا دريناا مان  ب ا مارين نع ااب مان  ذه ا المتحلت منا  لا ا ولا ا؟ فقاا ب هاي لا ا

ن لان ل با  في الحا  ثاا  اد ح  اب فلماا  ن لان علما  فهو اتتاع طريفا وا    لاًبا
 تً  عنب  لر الو   والمتحلت فح اا ب ل  ال واا فهو  طرفذ

ا العربياتا وهاي م يادا فاي ن ار الباحاث ومث  ه   ا ابار لثيار فاي مصاادرن
 نالمااد اذ   ااو ب  ااد تلااون هاا   ا ابااار موضااوعت بقصااد التاامر  و النياا  ماان فاا،

وف،ن ممن اشتهروا بالعلاا  و  د تلون  د حيل  لبياان فضا  فا،ن وفا،ن وتقد ماب 
لاااج  ن شااايًا  مااان  فاااي العلاااا مااان الناحيااات ا اااارىذ ايااار  ناااي   هاااا مااان لااا   لااا  

للغت  د حدثا و نب بتبا من  ل  لان  لنا مواّد ضاامت تح ار  فاي الوضأ في ا
 بطون المطوّ  ذ

تا  مناب نماا جا و ود  ن   او  بااد   ب باد   ني  عري لشي  من  ل  ا  و 
لهقياات الحّيات ممااا ياادا  فااي   ن ها   المال ااا  اللغوياات تتناااو  فاي الغالااا المعاااني الام

م  علج  بنيت ااصات ناافراذ   او ب ناافراا نها تشتباا رالا اانتان والحيوانرذ ثا  
عليهاا ال ماان  العريقت؛ فهي والحالت ه    د ع ج  نها  ليلت الورود في لغتنا القديمت

 في عربيتنا المعاصراذ

ويبااادو لاااي  ن  ولًااا  النحاااارير اللباااار  اااد اهتااادوا  لاااج هااا ا الوضاااأ وا فتعاااا  
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بب هار العلا وا  تهااد لنافراا وحّبا  تعيا  ورا  الغريا والنادرا وولعا  بتل  ا وابد ا 
نها اتا وا مان بعاي الماواد التاي تُثبا  صاحتها واتاتعمالها  صاو  ا فا ادوا  فيبذ ثا 

ث وُانابخاثا والر ا   فقاالوا ماث، ب انبا افي  صواتها صوتا   نوا  نب ي ياد المعناج  اوا
لااا تاارد فااي  وماان اياار شاا   ن هاا   الللماات ذنابخااث هااو الماا موا الااااًنالانبااث والاُ 

را   نها ُصنع  من مادا رابثرا ف ادوا  ني  ديا منتوا  و اير منتوا؛ وال ب 
في  صواتها النونا والت موا بنا  اريبا  من  بنيت الرباعيا و هبوا  لاج المعناج الا ب 
 راد  وال ب   يبتعد عن  ص  المادا الث،ثيت لثيرا ذ ومن الم يد  ن  نّبب الدارس  لج 

ربيات عالخ را بضا  ولب ولتر ماا  با  اكاارا مان ا بنيات التاي ه رتهاا الع ن بنا  رفُ 
 بم عربيتنا المعاصراذال صيحت من   رون طويلت بمله 

اعتمااد  فيااب علااج لتاااا هاا ا مثاا   تااو ب  مالُااي  لااج تحقيقااي الااوافي الاا ب 
ا وا تصر  مناب علاج ماا  اا  فاي ر باواا الربااعي الصاحيحر (6)بن دريدرال مهرار  

ن علاج القاار الم لاد الثالاث من فحتاا  منه اا  واضاحا ؛ وهحناا  ذ ويحتان باي  ن  هاو 
 بد  بمعنج رالصلا الشديدر فحعري لطاً ت من ا ل اا  التاي و  اُ  عليهاا مان ها ا 
المعنااااجا فح اااادب العتباااا ا والنبتاااا ا واللنبااااث واللنابااااثا ال لااااداا والعلباااا ا وال لباااا  

ا واللمتاااار واللماااااترا واللمتاااا  واللماتاااا ا وال ،باااا ا والبعااااثاا والعضااااب ا والشاااان ا
العصالدا والعللاد والعناد ا والصامّ ا و وال لعد وال ،عدا ال ل   وال ،فا ا والعارد  

والعللااد والعللاادا وتاابطرا وضاابطرا ولناادث ولنااادث وشااعثاا وعاارد ذ ومثاا  هاا ا 
 لثيرذ

 تعليق:

لا ن هاا   الطاً اات ماان ا ل ااا  هااي  لياا  ماان لثياار فااي معنااج رالصاا   ااو ب 
الشاااديدر  و رالشاااديد الصااالارذ و اااد ورد  علاااج هااا ا اللاااون الناااافر فاااي  بنيتهاااا وفاااي 
ملانها من اللغتا فلا ترد في  ب نّي لانا موضوعا   و اير موضاوعذ ثاا  نهاا لاا 
تلصا بموصوف معروفا فلا  تبين  نها من ص ا  ولوا ا العا لينا لما لاا  تباين 
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 وال مادذ نها من لوا ا اير العا   من الحيوان  

اياار  ن العااارف بااالمع ا القااديا و صااوا  العربياات ياادر  انصااراف ا صااوا  
ّ  ل ل  المعنجذ  ريد  ن   و  مث،   خ  ن لما يملن  ن يلون شيًا  من معنج حّي  و  خ

تاالحا وتاالها تشاايران  لااج رالطااو رذ  ااد نحااس هاا ا ماان معرفتنااا  ن فااي رتااحار 
ر بهاا ا المعنااج؛ و  اااعخ د ا فتعااا ا ولثااار  الوضااأ و ا  ادهلااا ا ورتااهار شاايًا  ممااا ُيشه

 ما شً  من نوادر واريا و وابدذ هام  المتح را ا وت

و د ترد طاً ات مان ها   ا ل اا  مشايرا  لاج رالصالار  و رالشاديدر  و رلليهماار 
 و رحماارر فتلاون لالصا ا ذ ومان  ر تادر و  رر ا ر و ما فاي معناهمااا  لاج  اناا 

 ه اب

 الصلا الشديدذاللندر واللنادر= الحمار 

 وعشّرا= الي  شديدذواشّرا و تد عشّرا 

 و م  ابّن = شديد صلاذ

 ور    نب  و ناب = الي  شديدذ

 ور   لنب  ولناب = صلا شديدذ

 تعليق:

ن لان صو  القاف في ر نب ر هو ال ب اي ر المعناج مان رالصالار    رى  
 لج رالغلي ر!  ل   نها  الواب لنب ب صلا شديدذ 

   من  ل   نها  الوابو د و د

عنت = صلا شديدا  ما انت  )بالغين المع مت( فهي الاام ! فها  صاحيح 
 ن العرا نطقوا بالللمت مبدو ا بالعين المهملت لتعني الصلا الشديدا وبالغين وهي 

 نها لا ي لروا  ب شاهد علج  ل ذ  ذن يرتها وتعني الاام 
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ر التاي ورد  عتا ن  ريبا  مان رومن الم يد  ن  شير  لج  ن رعنت ر ربما يلو  
 رعت  بعد  ل   نيارذ في  ولب تعالجب

و  بااااد  ن  عااااري لبقياااات ماااان هاااا   المعاااااني الحتاااايت التااااي تاااادا  فااااي الااااا 
اانتااان والحيااوان وصاا اتهماا مّمااا ورد يتيمااا  فااي مطااو   اللغااتا ولااا ن  اار بااب فااي 

وتاحعري ر اا ذ رد فاي  ضاعف ا حاوا  فاي ر ا  مان ا ني ثبت  نتبتبا ولاا يا
ا ُتعارمف    عناد الر اا ين ممان يتتااهلون فاي صانأ ها ا لالطاً ت من ا ل اا  التاي 

 اللون من الل،اذ

 ال نابخ= الع يا من ل  شي ذو  الواب ال نبخ 

 ال نب = القصير؛ ال عشا= الطو  الغلي ذ

ومااان الطرياااف  ن يلاااون مقلاااوا رال عشاااار شااايًا  خاااارا فقاااالواب العشااا ا= 
 الر   المتترايذ ل  ه ا من اير  ن ُيشه مأ بشاهد يعطي شيًا  من الثقتذ

التاااي  الالاااا؛ فاااي حاااين الدنحبااات= الاياناااتذ ور ااا   -ومثااا  هااا اب الااادمنهبمح=
 شرحا= طوي ؛ وال رلي= القصير المتداا ذ

 لمقّداا والللتا والللتبت= شبيب بالمداهنتذوتحتا= اتاا وهو ال رب  ا

 والبهلثت= الترعت فيما ُ اخ  فيب من عم ذ

 والتلحا والتحب = الطوي ذ
 تعليق:

 ضامتذ = طوي  ضااا وطويلتر القلُا من المعنجذ وتبح  وتبحلتلا يغي  
 مشهورا  هوب و د  لروا في ه ا ر  ا  

 تنمي نما  النالت تبحلت ربحلت        
باااعر مثاا ب فيهااا شاايًا ا ولعلهااا شااي  ماان را تا عاان رربحلااتر ولااا يقولااوا وتاالتو 
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 ش ر م ر ونحوهاذ 
اللناتااااا= القصااااير المتااااداا ؛ ور اااا  انبااااث وانابااااث= الااااااًن؛ و واللنتااااا 

للبااث ول،بااث= متقاابي بايااا ؛ وشاانبث وشاانابث وهااو الغلااي  ماان الناااس؛ ور اا  
ا ور اا   حاارا ر  اار وحبااا ر= ع اايا الاابطن؛ وربمااا تاامي الغلااي  حباااور اا  حب

 و حارا= الع يا الالا؛ ور   طرعا= طوي   بيح في الطو ذ
وحب ر وحبا ر=  ملمر الحبارى؛ ولا ل  حبارج وحباارج؛ والبحارج= ولاد البقارا 

 الوحشيت؛ واب ر وابا ر= المتتراي البطنذ
 تعليق:

اار  بنااا  ن حب اار وحبااا ر )بالحااا  المهملاات( ي يااد ع اايا الاابطنا و   درب  و ااد مم
 تطلا الد لتذ ليف

ياااب بقيااات؛ ور ااا  فور ااا   لحاااا و لحااااا و ،حاااا= الشااايخ الع ااايا ال تاااا و 
= القصير الغلي ؛ والحن ا= اليابس من ل  شي ؛ والبا وا،با= ا حنا و حان

المضااااطرا الالااااا الطوياااا ذ و ناااابخ و نااااابخ= الطوياااا  الالاااااا وال تاااارا= الع اااايا 
 الطوي ؛ والشر ا= الطوي  من الناس والاي ذ

ااا ق عباار= القصاير المتااداا ؛ وال عباار  يضاا = الور ا   لم عااا الغلااي  الا ب لااا ُيحه
 نحتبذ

 وال رعا= ال افي؛ وال نبر= القصير؛ واللهدا= الثقي  الوااذ
 تعليق:

 مرًّ بنا  ن ال لب = الصلا الشديد!

 ال عشا= الطوي  الغلي ذ

شا اا و  بد  ن نعرف  ن مقلوبها مأ تغيير الضمتين  لج فتحتينا وهاو الع
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 ي يد الر   المتترايا ثا  ادوا فقالواب المابو  من  نون ونحو  وليس بثب ذ 

 وتحعري لطاً ت من ا ل ا   لروا  نها رليت  بثب !ر

 والهلا  ص  بنا   ولهاب ر   هلباج وهلبا ت وه،با= الثقي  الوااذ

؛ القصااير الم تمااأ؛ الاادنا= التااي  الالااا؛ ور اا  شاارحا= طوياا الحربااا= 
 ت= الضيا الباي ؛ ور   دابش وداابش= الع يا البطنذبن الحصر وحصرا م

وماااا  اضااااراا وشااااارا= الغلاااي  الشاااديد؛ والاضاااربت= اضاااطراا الماااا ؛ 
 ور   تلاا= فدا؛ وشناا= طوي ؛ ونا ت ادلا= متّنت متترايتذ

= مشاايت فيهااا ضااعف؛ والاترباات منهااا اشااتقاا الاناا وا والاناا اا= والادلباات
 ااا  لناباااد )بالااادا  المهملااات(= صااالا شاااديد؛ ور ااا  لنابااا  ال ااار  علاااج ال  اااور؛ ور 

)بالااا ا  المع مااات(= الاااي  الو اااب  هاااا؛ وعااار ا= الاااي  شاااديد؛ وعااار ا= صااالا 
 شديدذ ونا ت بلعس ودلعس وبلع  ودلع ا  ب المتترايت المتبابات اللحاذ

 تعليق:

ن لااان تغيياار الضاابط بالحرلااا   ااد  دى  لااج هاا ا التغيياار الط يااف  و   درب 
 معنجذفي ال

 ور اا  برشااأ وبرشاااع= تااي  الالااا؛ القاا ا= القصااير؛ العصاالا= الطوياا 
المضاااطراا علااابط وع،باااط الر ااا  الغلاااي ؛ ولااابن علااابط وع،باااط   ا اثااار؛ ور ااا  
هبقااااأ وهبااااا أ=  صااااير ملاااا   الالااااا؛ و ماااا  ابّناااا = شااااديد صاااالا؛ والاااادهلث= 
 ؛ القصاااير؛ الااادلمث الاااد مث= التاااريأ؛ وبعيااار دلهاااث ود هاااث= ال ااارب  فاااي تاااير 

 ولنثر ولناثر= الم تمأ الالا؛ والحر  = الر   الطوي ذ

ع ضااا؛ و تااان تاامحا=  واماار ا ح ضااا وح اضااا= ع يماات الاابطنا ولاا ل 
 طويلتذ
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  والشر أ= الطوي ؛ ور   بلعث وامر ا بلعثت= هو ا هوج وهي الرااوا  فاي 
الااا ا ور ااا   ااانع  و نعاااا = هاااو ال اااافي الغلاااي  ا حماااا؛ و اااالواب هاااو القصاااير 

 تمأ الالاذالم 
 تعليق:

لقد  ح   علاج طاً ات مان ها   الغراًاا ابتعاادا  فاي الد لاتا وها ا  اد يعناي 
 ن الللمت  د تاوحي  حادها شايًا  فاي حاين  نهاا تاوحي كاار شايًا  خاارا ولا   لا  

  اً  مأ اياا الشاهد وا تتعما ذ

 نماااا  ماااالمتاااّنت؛ ويقاااا ب بااا  الهرشاااّ ت ار ااات ُينمش اااف بهاااا  -وع اااو  هرشاااّ ت
 ذا ري  و من الحتج

 تعليق:

 ن  ل اانع  وال نعااا ا و  يملاان للاادارسوهاا   الهرشاا ت ن ياار تااابقتها وهااي ا
 يطمًن  لج ه ا ال ب  لر في مطو   اللغت من الللا الغريا المه ورذ

 ور   ح ّبت وح ّا= الغلي ذ

=  ااااّف والاااي ؛ والهااا ّف= التاااريأ؛ والاااا ّا= ع ااايا الالاااا و اااالواب ه ااافّ 
 )للبعير(ذ

 رذثلط وع لط وعللطا وهو اللبن الااثويقا ب هدبد وع
 تعليق:

وها ا ماان  ع ااا الع اااا فليااف تلااون  ملاات هاا   ا ل ااا  التااي  ااا   علااج 
 ر!تؤدب معنج واحدا  هو اللبن الااث بنا  واحدا وللها بد   بصو  العينا

 والهدبد  يضا  دا  يصيا اانتان في عينب لالعشا ف، يبصر باللي ذ
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 ع شواهدهاألفاظ م 

والشاااهد  ّماااا  ن يلااون بيتااا   و ر ااا ا   ؛وهاا   الطاً اات ماان ا ل اااا   ا  شااواهد
ّماااا  ن يلااون مثااا   مصاانوعا  علاااج طريقاات النحاااا فاااي  اياار معااروف و  منتااواا وا 

  ولهاب  اا  يد و لس عمروذ

 حل ا  ا  الشاعربيبشمالب و  يقا ب ر   م ردا ال ب يتتر يمينب ال ردبتب

 ي  وا شهادى  ا ما لن  ف

 بانادف، ت ع  شمال   ر             

  لعا  الر     ا تقط علج و هبذوا

 وا لعّا ال رس   ا مّر تريعا ذ
 تعليق:

وما  درب ليف  ثا به ين ا تتعمالين علج البعد وماا بينهماا وافتقارهماا  لاج 
 ذالل،ا ا صي 

  ا  الرا  ب ااثنهومث   ل ب ابلندح الملان   ا اّتتأ؛ وابلندح الحوي ا

  د دات  المرلو  حتج ابلندحا

 البغثر وهو ا حما الضعيف؛  ا  الرا  ب

 ليعلمن  البغثر ابن البغثر

 ومن  ل ب  لحاا من  ولهاب ت لحا عن الشي    ا     عنبذ

 ويقا ب عثلب  الحوي   ا هدمتبا عثلبت وعث،با ؛  ا  الرا  ب

 روالنؤى بعد عهد  المعثلار        
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 رروالنؤى  متج  در  معثلبا  ا  اكاربو  

يقااا ب اثلااا  ثلااارا بااالغين المع مااتا شاايًا  خاااراوماان الطريااف  ن يلااون را
 الما  يغثلبب   ا  رعب  رعا  شديدا ذ

ودربخ  حتبها تريانيتا وهو الت ل  وااصغا   لاج ا مار؛  اا   ؛ادراب اتا
 الع اجب

لخ   ولو نقو  درباوا لدرباوا    التنّوخُ نا  ن تر  لخ محه
 تعليق: 

تاايتي علااج طاً اات ماان ا ل ااا  التااي  نااوا تمومُهمااا  وتصااو را   نهااا دايلااتا وربمااا 
نمااا هااو  اان ور ااا عّرباا ؛ ولاايس شااي  ماان  لاا   اًمااا  علااج ثقاات وصااحت وتحل اا د وا 

ن المعنج في ه   الللمات اتاتوحا  اللغاوب القاديا مان  او  الرا ا  الا ب بالغيا؛ ثا  
فياااتا فهااو يصااانأ الل  ااات وهااي تاااوحي ماااا توحيااب؛ ومثااا  هااا ا ماااا   يتو ااف  مااااا القا

 را ي ا و د لمحوا  لج شي  من  ل ذنتتشعر  لثيرا  في ا 

 ذعب وا عبببالتيف حتج با  با ع وا عاب يقا  ضربب

 تربخب هو ال ضا  الق ر؛  ا  عبيدب

 ودونب تربخ  ديا بعيدا   فحبصر  ثعلبا  

 ن؛  ا  ف،ن ياطراذواطرا واطارا وهو التقو  بما لا يل

 تعليق:

 و   درب ما الع، ت بين ه ا وبين  ولهاب

الاطربااات والحطربااات والح ربااات تمعناااي الضااايا فاااي المعااااش! ومااان  اااا  هااا اا 
 و ينا ومتج؟
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 ارباشب و أ القوا في ارباشا  ب في اات،ط وصااا لغت يمانيتذ 
 تعليق:

 ي ر عااار اباانلعاا  الباحااث يتااتطيأ  ن ي مااأ طاً اات ضااامت ماان ا ل ااا  التاا
فااي رال مهاارار  نهااا يمانيااتا ولاايس ماان دلياا  يثباا  هاا   ا صااالت فااي المااوطن  دريااد

 القدياذ

   ب باوابر   الثوا  ب شاققتبذ ومثلاب الا لبات؛ يقاا ب ا لبا  اللحاا  و الح
 القطأ التريأذ

 تعليق:

لعاا  هاا ا المعنااج ماان لمااح الث،ثااي وهااو رااارار ورااا  را و ااد  يااد البااا  فااي 
دا التلثياار  و التاصاايي؛ ومثاا  هاا ا حاصاا ذ وللنااي  تتااا   هاا  ُو ااد ال علااين  را

 ال ع،ن في ل،مها ال صيح المعروف؟

ومث  ه ا رب مخر  ب تلب رذ ومن اير ش   ن الث،ثاي ر ماخر ي ياد ها اا ف ياد 
 اليا ذ

 اداذ  الواب ف،ن ي ادا علج الناس   ا لان يلحف في المتاحلت؛ ها ا عان 
 ملو ا ا عرابيذ

 ق:تعلي

لااحن صاااحا ال مهاارا ر راد  ن يبعااد التبعاات فاا لر هاا ا ا عرابااي رملااو ا؟ر    
يرى الباحث  ن هؤ   ا عراا  د  ريد لها  ن يضعوا وي تعلوا ويحتوا بالل،ا البارد؟ 

 ب(7)ومث  ه ا ما  لروا في مادا ربادار

اا الا ب يقاا   باب  ابرنا  بو حااتاا  اا ب تاحل   ا الهياثا )ا عرابيات( عان الحم
حّباااا ا فحريتهاااا و فلااار   مناااببال ارتااايت اتااا يوش ماااا اتااامب بالعربيااات؟ فقالااا ب  رناااي 



- 10- 

 تاعت ثا  ال ب ه ا البادا؛ ولا  تمعب من ايرهاذ 

 ولما لان الل،ا علج ا فتعا  ف، بد  ن  ورد  صت  ا الهيثا ه  ب

 ااا  عماار باان االااد العثمااانيب  اادم  علينااا ع ااو  ماان بنااي منقاار تتاامج  ا 
ياادا فقااالواب  نهااا عليلااتا فقااا ب هاا  للااا  ن بفغاباا  عليناااا فتااح  عنهااا  بااو ع الهيااثاا

نعودهاا؟ ف ًنااا فاتاتح ّناا فقالاا ب لخ اواذ فتاالمنا عليهااا فااب ا هاي عليهااا  هاداا وب اادا 
بالدلاات و ااد طرحتهااا عليهااا؛ فقلناااب يااا  ا الهيااثا ليااف ت اادين ؟  الاا ب لناا  وحمااج 

 لاتذ فقلنا يا  ا ضعيف هلعت فاعترتني  فشهد  محدبت فحلل   ب بت من)الود (ا 
لنااااس ل،ماااان؟ واللاااب ماااا للماااتلا    باااالعربي لالهياااثاب  ب شاااي  تقاااولين؟ فقالااا   و 

 ال صيحذ

 ن لاان صاحيحا   وه ا ال ب  عموا  ن  ا الهيثا  لرتب لا يق  بب ايرهاا وهاو 
   الماتلاذشارلوا في ه ا العم  الم تعوالابر ثابتا  فبن من اير ش   ن ا معراا 

واحاد مان اللغاويينا فقاد ُ ثخار عان وفي مطوّ   العربيت ماادا لثيارا لاا ُتتامأ    مان 
بهاااا ف اااا   اريبااات عااان المتاااوارد  اللحياااانيا مااان علماااا  اللغاااتا متااااً  لثيااارا تم مااار د

 المتموعذ

ويباادو  نهااا لااانوا   يشااّلون لثياارا  فيمااا يقااا   ّنااب متااموع عاان ا عاارااذ  لاار 
مااوا  نااب تاامأ بعااي العاارا يقولااونب مااا هاا   اللناباات؟ يريااد اللاا،ا يااونس فيمااا  ع

 ذ(9)الماتلط من الاطح

ومن ها ا البااا الا ب اتتشاهدوا علياب باالر   اليتايا  اولهاب ر ا   رشااا  ب 
 را و ا   بو محمد ال قتيباّ ب ر رشطوي ا ويقا  للشيخ   ا عتا وال 

 لما  تا  تاً،  ماّبا  ليف  ري  شيا  القرشّبا

  الواب ر   شهبر وامر ا شهبرا  ب متّنت لا تحطمها التن؛  ا  الرا  بو 
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 علمها ا نقاي بعد القر ر  ُرا  ع و  من  ناس شهبرا 

ويبدو  ن الرا   ينصرف في الللمات حتاا الحا اتا فقاد  لبا  رشاهبرارا  لاج 
 رشهربتر فقا  الرا  ب

 ترضج من اللحا بع ا الر بب   ا الحليس الع و  شهربب

المبتااااد  محلاااج بااا،ا ا بتاااادا  ار  مااان شاااواهد النحااااو مااان م اااي  ابااار فصااا
 علج ابر ر نرذ فا  للمشهور من م ي  ال،ا داالتيدا ا،للتول

أ فو أ   يضطراذ  لر ابن الللبي  ن الشان رىو الواب تبعري الشي    ا ُ طخ
ع  يد  بعد  ن ضربب ر ا  فتبعرصا  ياد  ولانا  بهاا شاامت  لما ارج من البًر ُ طخ

 قا بف

 ذذذ  تبعدنه يا شامب           

ئ رصااابي  عبااا ر   ا لاااان تااايّ  و اااالواب  عبااا  وهاااو اتااااا واشاااتقا ب مااان  اااولهاب
 )  يللا  عب (ذ بالشبااذ ومن  مثالها ىالغدا  لاد

 و الواب الصبعطي والضبغطي وهي للمت ي  ع بها الصبيانا  ا  الرا  ب

 الضبغطيي  ع  ن ُفّ ع ب  و و ها  ون    ون ب      

مالااا  و باااو الاطااااا ا ا اااشب و اااالواب الطلاشااات الاااتلّطخ بالشاااي ؛  لااار  باااو 
 طلاثت    ا لّطات بحمر يلرهبذ طلاثمبُ 

 و الواب حض ا وحضا ا  ب ال افي الغلي  اللحا؛  ا  الرا  ب 

 رليس بمبطان و  حضا ار        

 و الواب الدع لت  ب ا ا  اللثير؛  ا  ا تعر ال ع يب

 يحللن دع لت ويشبأ من ع ا ،ا الحّي تتنح بيننابات  ل
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 ؟ثا  الواب الدع لت اات،ط ا لوان في ثوا  و اير ذ  ين ه ا من  ا  

 و الواب شمرج الر     ا عم  عم،  اير محلاذ

 و الواب ام ر الما    ا  رعب  رعا  شديدا ذ

ذا   ا تشي  و الواب افرن ا اللح  ط من  ع، ولا يمنهشموخ

باااو  ب علهضااا  القاااارورا   ا صااامم  ر تاااها؛ هلااا ا يقاااو  الاليااا ؛  اااا  و اااالوا
 ه ا بنا  متتنلر ويقا ب عضهل ذ ويقا ب دحقبب   ا دفعب من وراًبذ بحاتا

 ألفاظ أخرى

وهااا   طاً ااات مااان ا ل اااا  منهاااا مصاااادر تاااد  علاااج لثااارا اللااا،ا واات،طااابا 
ا موضاوعت وليتا  و ارى تدا  علج المشي وما يتصا  بابا ومنهاا  ل اا   االوا  نها

 بثب   و  نهاا

 ما ؛ وال عتبت الحري والشر ذمُ   الواب  عتا اتا محاو  من فع 
 و الواب الصعتاا و ص  الصعتبت مقاربت الاطو والاّ تذ

 و الواب عنبث وال مأ عنابثا وهي ش يرا  عموا وليس بثب ذ
لااج و ااا  اباان درياادب التاابر ت  حتاابها دايلاات فااي العربياات ماان  ااولهاب تاابرج ع

 ه ا ا مر   ا عّما ذ
و اااالوا العشااا ا  ب الر ااا  المتاااتراي؛ و اااالوا الماباااو  مااان  ناااون ونحاااو ا 

 وليس بثب ذ
 و الواب الشه بت  ب اات،ط ا مرذ

 و الواب ار ا محاو  من الار بتا وهو اات،ط الل،ا والطبذ
 تذومثلبب ه ربت وه رمتا وتعني لثرا الل،اا  ما اله ربت فهي الاّ ت والترع
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 ومث  ه اب الهرثمت والح رمتا ولّلها لثرا الل،اذ 

  ب اات،ط ا مرذ( 01)و الواب الانبصت 

بااات وهاااي لثااارا اللااا،ا واات،طااابا ومثلهاااا اله م ااات  ب ااااات،ط لو اااالواب الاط
 الصو ذ

 و الواب الدربلت وهي ضرا من مشي اانتان فيب ثق ا لقولهاب  ا  يدرب ذ

 بتلعها وليس بثب ذقمت   ا الو الواب  دبل  ال

و الواب البرللت واللربلتا وهي مشي في الطاين  و ااوي فاي الماا ؛ ولربلا  
 الشي  الطتب بعضب ببعيذ

و اا  اباان دريادب الرهبلاات  حتابها ضااربا  ماان المشايا ولاايس بثبا ؛  ااالواب  ااا  
 يترهب   ب يمشي مشيا  ثقي، ذ

 و الواب  حلط في ل،مب   ا الطذ

 الهتمرا  ب لثرا الل،اذو للحن في الل،اذ و الواب الحضرمت  ب ا

و ااااالواب الهبرمااااتا  عمااااوا لثاااارا اللاااا،ا و   حقاااابذ و ااااالواب الع رماااات والغ رماااات 
 والغ مرا اات،ط الل،اذ

 و الواب  لهاا  عموا  نب ا يف اللحيت؛  ا  ابن دريد و   حقبذ

و الشديد مأ ف عا ومثلبب القعتبت واللتعب  تذو الواب الدر عت العمده

 و الواب القنطثت وهي العدو ب  عذ  ا  ابن دريد وليس بثب ذ

 و الواب الثارط والثاروط نب   عموا وليس بثب ذ

 و الواب تاطأ اتا؛  ا  ابن دريدب و حتبب مصنوعا ذ

 و الواب ع شا  ب ثقي  واا  عموا؛  لر الالي   نب مصنوعذ
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درياادب و حتااا  ن و ااالواب ع ااو   لقااا  ب لثياارا اللحااا متااترايت؛  ااا  اباان  
 ه ا الحرف مصنوع  ن ال يا والقاف لا ت تمأ    في  حرف معروفتذ

 و الواب الحوللت  ن يمشي ويضأ يديب في اصر  ويعتمد عليهاذ

و اااالواب الحرللااات والحر لااات ضااارا مااان المشاااي؛ والا علااات والا علااات والا رفااات 
 وهي  ن يمّر الر   ياطرذ

باعياات البنااا ا وهااي ماان اياار شاا  ماان هاا ا تحقيااا فااي طاً اات ماان ا ل ااا  الر 
مااادا الغريااا المه ااور؛ و ااد لناا   شاار   لااج  ن شاايًا  لثياارا  ماان هاا ا   يااوحي  نااب 
ورد في ل،ا العرا  و  ن ا لتن  د  لتبذ ومن      ل  فهي ماّل اا  لغويات لاا 
تلتتاااا الحيااااا منااا   ن وضاااع ذ و اااد لمحناااا  ن  هااا  اللغااات  اااد و  اااوا منهاااا مو  اااا  

ن لااانوا  ااد تااعوا  لااج  معهااا وضاابطها راااا  نهااا لااا يتحققااوا اللثياار ماان ااصااا ا و  ا 
  صالتها وصوابهاذ

 ن مع منا القديا لهاو وعاا  واتاأ اشاتم  علاج فواًاد  ّمات نتتالصاها فتباين 
لنا عبقريت العربيتا وليف  نها  ل  لغت الحضارا في العالا المعمور طوا  عصور 

رنا الحاضاار بحضااارتب المعقّاادا الضااامتذ عااّداا ومااا  الاا   ااادرا علااج متااايرا عصاا
ااا   لاج  انا عاا،ا الن تايت ماواّد  اارى ُصاانع  ا تلا  ا ايار  ن ها ا المع اا  اد ضم

ذذ ومن      ل  لان علج  ا فلا يلن لها ما ح   الحيااع  ااتراعا  رخ صناعت وااتُ 
اللغوب فاي عصارنا  ن ياؤرخ ها   اللغات فيقاف علاج مراحلهااا ولياف اتات اب  لتلا  

مراح  ال منيت   ا  الحضاارا  المتعا باتا ثاا يعاري لماا ل  تاب القارونا فانقطعا  ال
 ابار  وع   خثار ذ ومان الع ياا  ن مؤتتااتنا العلميات وم امعناا اللغويات لاا تحقّاا 
لثيرا  من علا اللغت التاريايا فتقيا للعربيت تارياا   توا بغيرها مان اللغاا  المتقدمات 

 في عصرنا ه اذ
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