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 ُمْصَطَلَحاٌت َعَربيٌَّة َجِديَدٌة ُمْقَتَرَحٌة
 إعداد

 عبد الحفيظ جباري

 الجزائر -َقَسْنِطيَنة

َنا فني نانع ال ديند منن  تَه ْْ فيما يأتي عدد من األلفاظ هي ِنَتاج بضع سنناا  َفرغ
الماننا   مننن لأننا   جنبيننة إلننم ال أننة األال فنني رننتم مجننا   الم رفننة  جم تَننا فنني 

ننند  قنننديمَا بنننين  يننندي الانننرا  األعنننزا  ع نننم ا نننت   هنننال المنننادت الم ت صنننرت عنننن ت مِّ
مراربَال ات صصاتَال. الأاية من جَدي هاا محاالة سّد فراٍغ نهَ انيه في إيجناد منا 
ننادي التنني َاَرَد  اتَننِرد إلينننا  يهاابننع هننال المفننردا  األجنبيننة فنني لسنناننا ال ربنني  ا الضغ

ََْد  "مهاضَ   ة" تتناق َا األلسن.باستمرار   صاصًا  ت ك التي 

إمننامي فنني هننناا  ازان ال ربيننة اقااعننندها التنني تجننااز  مضنننطّرًا اعننند ال نننزاال 
 ضاابطَا.

نيي  رى   اَفاَ ها بالأرض المرجّا. -بتااضع–اا 

ادان إطالنننة  عمنننده مبارنننرت إلنننم سنننردها  فتنننًا الاننناري ال نننريال إلنننم  نننني تفاديننن ه 
لَا فيمننننا  رى  إ  إن اقتضنننن  قصنننندًا إدراج رننننراه لم انيَننننا بسننننب  رننننيا  اسننننت ما

ر فَمَا فا ست انة بم جال َ ْاَلم. َف هْارًا ! اال نار عنند  نراال  ََ الضرارت الك. فإن َتَ اغ
 الناس ماباع.

ًأوَّلًا
اتَننننننننة منننننننننن َرننننننننَبَ ة   َبْيِنيغننننننننة.   Internetَرننننننننَب يِن اَرننننننننَبِ يَنِة ماابننننننننع   - َمْنحه

 آلتيةنالمرانتَما فاد ارتاا ه منَما المهْرَتاغا  ا
َتَرننْبِ َنِة ماابننع  - َتَرننْبِ ِن امه ع  Internaute (s)مه منحاتننة منننن متجنناي

 ع م ) ا مهْبِحر ع م(   الرغَبِ ين.
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ْلَجننَأْتِني   - ًَ َتَرننْبِ َناِ . اقنند َ  َتَرننْبِ َنِة ت مه َتَرننْبِ نهان  امه َتَرننْبِ ن ت مه اَجْمننعه مه
 الضرارت إلم تزايد المصط حْين اآلتيين بالررهن 

 ن م نال التجاِّع ع م الرب ين.َشْبُكنًُالتًَّ -

( م ناهنا اسنت داال تااننة Informatisation)ع نم ازن َحْاَسنَبة  الشَّْبَكَنُة:  -
ناننع الم  امننا  هننال فنني الاينناال بأعمنناع ا نرننطة تهننَلدغى عننادًت بأسننالي  قنند 

)فني             E-mail البريدًاإللكترونيتهَ دِّ تا يدية ماارنة بَا مثعن 
نة منن            Mélج يزية( ا اإلن  électronique)هال ال  مة م اغ
 ًMessage  وفرنسننننا(         –  اديميننننة ال أننننة الفرنسننننيةCourriel 

نة من مهااط ة ْ يهابك  électroniqueًً+ًCourrierن )هال ال  مة م اغ
 في  ندا(.

 افي حاع النسبة إلم هال الرب ة اإلل ترانية نااعن َرَبِ يِني.

ًثانياًا

 اهي ا تصار ل بارتن  Bit(s)تهْجَمعه ع من َاْ َسَماِ  ماابع  َوْأَسمً 

 ْ  هاَمناِ   تهْسَتْ َداله في مجاع الم  اماتية.مَ سنَاسيغِة   ل ْ َ ْحنَدِت   اَ 

ًثالثاًا

)في  Byte (s))في الفرنسية( ا  Octet (s)َِ ماابع أُْثَماِنَياتجم َا  أُْثَماِنيَّةً 
َْمهاَزًت   -َثَماِنَية–ي هال الحالة   ا ه ال دد اإلنج يزية(. ف له َ ِلفًا َم فأضف  في  اغ

 َمِثيَ ْيِه الما ارْين آنفًا. -فيما  رى–فحص  ه ع م لفظ جديد يه اِفئ َتمامًا 

ًرابعاًا

ً ً(  جم َان إْكِليل)ع م ازن ِجْبليد  )ع م ازن  َ اِليع( ماابع َجَباِليد
Iceberg(s))،)  ََجَبٍلً+ًَجِليِديً منن  ةاهي َمْنحهات. 
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ًخامساًا

ً جم َا َمْرَبَماَ اِ  ماابع َمْرَبَماء َِAquarium (s)           منحاتة منن
 . َمْرَبى+ًَماِئيً 

ًسادساًا

  ًًوًِجْسففِييَنة   Coque (s)ماابننع  وِجْسففِييَناتً  َجَسففاِيينًُجم َننا  ِجْسففِيين 
ًِجْسمً+ًَسِييَنة.منحاتة من ن 

ًسابعاًا

 ًِماابنع  ُكَرْيفِدَماتجم َنا  َمفةُكَرْيدGlobule(s)    منحاتنة مننن  هَريغنِة   َدال
ًُكَرْيِدَمةًَحْمَراءًوَبْيَضاء/ًُكَرْيِدَماتًُحْمرًوِبيض.فنااع مثً ن 

ًثامناًا

              قفففففففامولًالمن فففففففلعثنننننننر ه ع يَنننننننا فننننننني ِبُنَجْيَمفففففففٍةًال فظنننننننة األهالنننننننم المهَ  غَمنننننننةه 
ازن هننال ال  مننة لتالينند المنندلا   التنني نحتاجَننا فنني  عربنني(  يم ننن َرْصننده  -)فرنسنني

ََا فيما صأ ه من   ما  ما ارت  دناها.  ع اال الحياان الم ت فة. اقد َنَحْا ه ع م مثَال

 : ََا. ُمْكَتِ ف  َها  االَمَأاَرا  َاَتجاايف  صفة ل حياان الاي ي يشه في ال ه

 :  لَاْحع.صفة ل حياان الاي ي يش في األرض اا ُمْؤَتِرض 

  ًن صفة ل حياان الاي ي يش في الجباع.ُمْجَتِبل 

  ًن صفة ل حياان الاي ي يش في األْحَراج االَأاَبا .ُمْحَتِرج 

  ًن صفة ل حياان الاي ي يش في الَ َر .ُمْخَتِشب 
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 َماع.ُمْرَتِمل ن صفة ل حياان الاي ي يش في الري َِ 

 ن صفة ل حياان الاي ي يش في األَ ُمْشَتِجر  ْرَجار.َِ

 ً ْحَرا .ُمْصَطِحر  ََا مهْصَتِحر(ن صفة ل حياان الاي ي يش في الصغ  ) ْص ه

  ًاتَننِة مننن َ ِ َمتَننْين ُمْ تَففِبب ن صنفة ل حينناان النناي ي نيش فنني الميننال الَ ْاَبنة )َمْنحه
(.َعْبب)م نال الَما (  َمَوه ً َِ 

 ن صفة ل حياان الاي ي يش في الَمَناِقع االمهْستَ ُمْنَتِقع  ْنَاَ ا .َِ

ًتاسعاًا

 Quadragéhaires(s)ُمَرْبِعنً/ًُمَرْبِعنونًًًًًًًًًًً

ًًًًً ًُمَرْبِعنة ً/ًُمَرْبِعَنات 

 ن  هعِّ َمْن َبَ َغ )ْ ( ِسنغ َاألْرَبِ ين.َرْبَعنًَِمَن الِفْ ِع 
 

ً/ًُمَخْمِسُنونًًًًًًًًًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًQuinquagénaire(s)ُمَخْمِسن 

ًُمَخْمسًِ ًَنة ً/ًُمَخْمِسَنات 

 ن  هعِّ َمْن َبَ َغ )ْ ( ِسنغ الَ ْمِسين.َخْمَسنًَِمَن الِفْ ِع 

ً/ًُمَستُِّنونًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  Sexagénaire(s)ُمَستِّن 

ًُمَستَِّنة ً/ًُمَستِّناتً 

ن  هعِّ َمْن َبَ غ )ْ ( ِسنغ السيتيين.  ستَّنِمَن الِفْ ِع  ََ 
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ً/ً  Septuagénaire(s)ُمَسْبِعُنونًًًًًًًًًًًُمَسْبِعن 

ًُمَسْبِعَنة ً/ًُمَسْبِعَناتً 

 ن  هعِّ َمْن َبَ غ )ْ ( ِسنغ السغْبِ ين.َسْبَعنًَِمَن الِفْ ِع 

 

ً/ًُمَثْمِنُنونًًًًًً ًًًً         Octogénaire(s)ُمَثْمِنن 

ًُمَثْمِنَنةً/ًُمَثْمِنَناتً 

 َبَ َغ )ْ ( ِسنغ الثغَماِنين. ن  هعِّ َمنْ َثْمَننًَِمَن الِفْ ِع 

ً/ًُمَتْسِعُنونًًًًًًًًًًًًًً  Nonagénaire(s)ُمَتْسِعن 

ً ًُمَتْسِعَنة ً/ًُمَتْسِعَنات 

 ِمَن الِفْ ِع َتْسَ َنن  هعِّ َمْن َبَ َغ )ْ ( ِسنغ التيْسِ ين.

ًعاشراًا

 ماابع ُمَياَوَدة َِManipulation اَدةُميًَ –  عثر ه ع م هاا ال فظ بصيأة- 
َيناِاال ) ي ال امنع  –في مَللغٍ  يهْ َنم بصنناعة التغْ نِدين  فاند صنأتهه ع نم رنا  ة   منة  مه

َهع  حففرفًَواٍوًيففيًوسففط  -َتَجنناِّزاً –ب نند  ن  ضننف ه لننه  -النناي ي مننع بننالياال( حتننم يسنن
 نهطاه اا رتااق منه ما يأتين

 ًًَُيَيففففففاِودًُ َيففففففاَود/ Manipuler  ً ُمَتَيففففففاودManipulé(é)، ت( ُمَيففففففاِود( َِ
Manipulateur  ًُقابننع ص صننالم ل مينناادت(  ُيَتَيففاَود(Manipulable.  هننال ال  مننة

نة  ساسًا من "يد".  مهَ اغ
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َناَبَ ةِ -اقد اجد ه مهَراِدفًا لَا هان  َتَدااِع في ال ديد من الّداريا  ال ربية   -مه مه
 اياه  ظّني إلم  نَا مهَ رغَبة.

ًحاديًعشر

دت بانندٍر مننن النناغ ا  المهسننمغات ب نندٍد مننن  هناا ال فننظ لننه صنن ة باآللننة ال جيبننة المنزاغ
ابهنناد فجمي َننا  ابهننا  االرِّ بنناهط االرِّ المسننمغَيا ن الّرجننع اآللنني  اإلنسننان اآللنني   ّمننا الرِّ

بننة. اقنند اقننع ا تينناري ع ننم مهفننردتْين همننان  ل تغ بيننر عننن المفَنناال  ِجْسففم ً+ًِِلففيً مهَ رغ
ْفَرَدًت ااحدًت هين الجديد. َفَنَح ِّ مِ  َهَما مه )مثع ِمْسنَمار(  Robot(s)َِ ماابع ِجْسَمالْن

ََا اْرَتَاْا ه منَا ما يأتينَمَساميرًوَرَساميل)مثع  َجَساِميلتهجَمع ع م  اَنِت  (. اِلمهره

، )éًRobotisé،ًُمَجْسفففففففففففففففففَمل  Robotiserًَجْسفففففففففففففففففَمَلً/ًُيَجْسفففففففففففففففففِمُلً

ة ََ . ا رى Robotisableبعص صالم ل َجْسَمَ ة( )قا ُيَجْسَملًُ  Robotisationٌ  َجْسَمَل
ينلديي الم نننم المط نا    فننًا لمنا  سن فنا ِتْبَيانننه منن َتَ ننابير   يم نن   ن نرننتق   ننه

ََا لنا لفظة ِجْسَماع. ََييئه  منَا الّد    التي ته

ًثانيًعشر

َِيرن  هاا ا صط ه مت  ق بالدغا  الرغ

 -ِسيَدا –في الفرنسية 

SIDA (Syndrome d’lmmuno- Déficience Acquise) 

ً-أْيَدزً–ييًاإلنجليزيةً

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 

 Syndrome ُمَتاَلزَمففة ا  داء ا  مففرضافنني لأتنننا ال ربيننة تهرجمنن  ال بننارت بنننن 
( المناعة الم تسبة. فا تر ه الترجمة اآلتيةن  َنْاص )َعَازه
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ًُمْكَتَسَبةَداُءًنْقِصًالَمَناَعِةًال

اتفاديننننن ه قصننننندًا ا نننننر   منننننة مت زمنننننة  بتننننندائَا بحنننننر  )ال( الاجننننناد َحْرفَنننننْي         
 )ال( آَ َرْين في نفس ال بارت.

 ثال   ا ه الحرا  األالم من هال ال بارتن 

  ين                                                   

ََا ع م لفظة جديدت هين َداِع   نهاِن   ِمياِل  ِمياِل   فحص  ه ب د  َنْحِت

 

 َدا     نهننناال      
ا ْمَ َنِني لمرانة هال ال فظة  ن  ْرَتقغ منَا َلْفظًا ل د لة ع م المهَصا  

ًًًًًًًًًًًًSidéen(s) االمهَصاَبة بَاا المرض  فنااعن َمْدنهااِل اَمْدنهاَمِة ماابع 
ًSidéenne(s)و اقعن َمْدنهامهان )ل مهَا غر(        تهجمع جمع ال  sidaïste(s) أوً

)ان(ص   مهَصا ِ {اَمْدنهاَما  )ل ملنث( ع م ازن َمْز هاال )ت(ص َمْز هامهان )ا ( 
مصاِ  ) ان(ص  [  ا الك مجااال )ت(ص مجاامان )ا ( }مهَصاَبِة )ا ( بالزِّ اال

صابةٌ )ات( ُمَصاٌب )ون(/ م{اَمْس هاِع )ت(ص َمْس هالهان )ا ( مصابِة )ا ( بالجااال  

 .Sidaïqueَداُنوِميً  افي حاع النسبة إلم هاا المرض نااعن }بالسُّل   

ًثالثًعشر

ال  هاا المصط م َاثيقه الصي ة بما  س فنال ل تغاي اها الفيراس المهَسبي  لنن الدًّاناه
 )سيداص  يدز(  المهَسمغمن

V.I.H= Virus d’lmmunodéficience Humaine  في الفرنسية 

H.I.V= Human Immunodeficiency Virus  افي اإلنج يزية  

ًم.ًم.ً.نًد.
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 افي ال أة ال ربية   ا ه الترجمة اآلتيةن

ًَيْيُرولًَنْقِصًالَمَناَعِةًالُمْكَتَسَبة

 اع م نسق المصط م السال    ا ه الحرا  األهالم من هال ال بارتن

 د

 

َرار ما في فام ه ِبَنْحِ    مٍة ااحدٍت م تصرٍت ل د لة ع م هاا الفيرا  ِْ س ع م 
 ال أتين األجنبيتْين الفرنسية ااإلنج يزية ع م النحا اآلتين

 فننننننا   نهنننننا  الِ 

 اقد  ْف  ه ا ر الحر  األ ير تفاديًا  ستطالة ال  مة اتيسيرًا لنطاَا.

ًرابعًعشر

 هننننناا المصنننننط م مهتغِصنننننِع بننننناآل   المتحري نننننة ااتينننننًا  ا ت اائينننننًا  ا  اتاماتي يننننناً 
.  ْصننعه ال  مننة مهْسننَتَمد  مننن          ((Automatisationَِ  ماابننع َتْلَقَنففةاماترحنني هننان 
زاًا–َلَجففْتُتًإلففىًقلففِبًال مففزةًنونففاًا. افنني هننال الحالننة ِتْلَقففاءًأوًِتْلَقففاِئي بعففدًأنًً-َتَجففوا

 حتم يسَع ارتااق الّد    اآلتيةن حبيُتًاأللف

نننننَتْ َاِن )ت( Automatiser)َتْ اَنننننَن ص يهنننننَتْ ِانه ) يهنننننَتْ َانه  ،Automatisé(é)))  مه
  ِمْ اَنننناِن )ع ننننم ازن مْفَ نننناع ل لننننة( Automatisable))صننننالمص قابننننع ل تغْ َاَنننننة( )

Automate(s)  َمالِقينًومْلَقاَناتتهْجَمعه ع م. 

فيما –اقد عثر ه في ال ديد من الماا   ع م لفظ عربي آ ر تال اض ه 
ًَمَتة .أتًَْتْ ِريبًا ها ن - رى

 

  ين َفاِ    ناِن   ِمياِل. ال. ن.  .
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ًخاملًعشر

فننني ال أنننة ال ربينننة مرصنننادت ل دغ لنننة ع نننم مفَنننامْين اثننننْين  -َمْ َتَبنننة–إن لفظنننة 
م ت فْين ا ت فًا َبيينًا َمْبننم اَمْ ننم فني ال أنة الفرنسنية المسنت َدمة فني  قطنار عربينة 

ات فيًا لَاا اإلر اع الاي ررحناله اناع  Librairieا  Bibliothéqueعدغت همان 
يه من جرا  است داال المفردت الااحدت ل د لة ع م المفَنامْين المنا ارْين آنفنًا  فنإنيي ف

اهنا الحيينز  Bibliothéque(s)إزا   -م تبةص م تبا  – رى  ن نستباي مصط م 
يرهننا مننن المطباعننا  اتهج ننع فنني اسننت دما   الم ننرا  النناي تهحفننظ فيننه ال تنن  ْا

 رّتم.

اهنا  ِمْكتَاَبةل ت بير عن المفَاال اآل ر فَان   ما المصط م الاي ناترحه بدي ً 
المحنننع التجننناري الننناي ته نننرض فينننه ال تننن  اتااب َنننا امت  ااتَنننا ل بينننع  تهجمنننع ع نننم 

ْأتهه ِبِنْسَبِة َتْسِميغِته إلم .ًLibrairies(s)ماابع  ِمْكتَاَبات  .-ِ َتا –صه

ًسادلًعشر

لننننة ع ننننم مفَننننامْين مرصننننادت ل د  -َمْكتَففففب–مثننننع ال فننننظ السننننابق فننننإن مفننننردت 
 م ت فْين ل ن تجم َما ص ة اثياة.

المفَنننننناال األاع ي ننننننصِّ المحننننننّع  ا الَحييننننننز النننننناي تهاضننننننع فنننننني دا  ننننننه ال ّنننننناازال 
االّتجَيننزا  ع ننم ا ت فَننا اهننا يه بيننر عننن ح اننة َتَراتهِبيغننة فنني التنظننيال اإلداري ضننمن 

 المَن الحرت.اإلدارا  ال مامية )ال اّمة(  ا في الرر ا  االملسسا   ا في 

 ما المفَاال الثاني فَيندهّع ع نم األثناث المصننا  منن منادت ال رن  عنادًت  ا منن 
 ْيرها  يهت اه اسي ًة يهست ان بَا في  تابة الاثائق االمستندا  اتحريرها.

ننننننة لفننننننظ ااحنننننند َينننننندهّع ع ننننننم المفَنننننناِمْين م ننننننًا هننننننان  افنننننني ال أننننننة الفرنسننننننية ثمغ
Bureau(x)ة ف  نننعف مفَننناال منننا يهميينننزل عنننن اآل نننر اهمنننان .  ّمنننا فننني ال أنننة اإلنج يزيننن

Office   اDesk. 
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 إزا  األثاث. َمَكاِتبيهجمع ع م  -َمْكَتب–امهاتَرِحي  ن نستبِاي لفظ 

) ع م ازن ِمْرَساع( من حيث الَمْبَنم دان  ِمْكتَاب ما ال فظ البديع الجديد فَا 
  Bureauم ازن َمَراِسنيع( ماابنع )ع ن َمَكاِتيب  يهجمع ع نم ( )الَمْ َنم اها الرغسهاع
 )في اإلنج يزية(. Office)في الفرنسية( ا

ضمن سياق ما يج ع إدراك م ناها  -م ت  –اقد يااع قائع بأن اجاد   مة 
  إلىً/على ا      ييً/ًبفيسيرًا   صاصًا إْن اجد  حرا  جّر تسباَا هين  

نااع ن  د ع الماظغ   الم ت    ابفمثع  ن نااعن المستندا  الماجادت فيص 
 يوقالم ت  ااضع الاثائق االمستندا   علىالم ت  ا ت   إلىالم تَ  اج َس 

 )ظر  م ان( الم ت .      

ن ال هاا الااع صحيم رريطة اجادها في سياق من السياقا    ّما إن اهجد  
 مفردت فإنه يست صي فَمَا.

ة ع نننم مفَنننامْين  ا اهنننال م ضننن ة حاياينننة ناتجنننة منننن رصننند لفظنننة ااحننندت ل د لننن
َتَ ّاي في َحنَرج اِحينَرت منن  منرلأل ااألفضنع ت فينه  منا اقهتنِدر ع نم    ثر  مما يهاِقع المه

 الك   اّصة في المجا   الّت ّصصيغة المهتغسمة ِبِدقغتَا الرديدت.
 

ًسابعًعشر

 Employeurالمصط م األ ير في هال المجماعة الماترحة ها مهَ ديال ماابع 
 .Employé( é)من مهْسَتْ ِدال ااستباا  مهْسَتْ َدال ماابع  َبَد ً 

فنني تهراثنننا الاننديال ادلي نننا ع ننم الننك مننا  هتِننَ  مننن  -مهَ ننديال–الانند اْسننتهْ ِمَ     مننة 
   نا ر  صاصًا البي  الِر ري اآلتين ( ) بيا  ِر رّية ع م َقْبر َرجهع من ِ ْنَدت

                                                           

  )ن المنجد ال ربي الفرنسي ل ط    الطب ة الثانية  دار المررق  بيرا   لبنان.1222. حجار )جاز  ن اال 
 Roland MEYNET, 1971: L’écriture arabe en question (les projets de l’Académie de 

langue Arabe du Caire de 1938- 1968) Dar- El-Machreq, Beyrouth Liban. 
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ْفرَ   االَ اِدالَااِحِد  الُمَخدِّمَحْيثه  تٍ َساَاى الرغَدى َما َبْيَنَنا ِفي حه

ايم ننننا  ن نناننع هننال ال فظننة الاديمننة انه انني بَننا إلننم سنناحة ا سننت ماع ألنَنننا 
 تهلديي الم نم المرجّا حديثًا فيما  رى.

ا فنني المصننط حا  الث ثننة األ يننرت هنني تسننَيع التغفريننق  إنغ الأايننة التنني َنرننْدتَه
صننر الانناري ا عتيننادي ع يَننا  مننن دان لننزاال بننين  ننع ااحنندت منَننا حنناع مننا ياننع ب

 الرجا  إلم محاالة فَال الم نم ب د قرا تَا في السياق الاي ارد  فيه.

اتجدر اإلرارت إلم  ن هناا األمنر  -اهاا إر اع مطراه ِبِحدغت في لأتنا ال ربية
 إْا إنغ  تابنة -ليس ع م مط اه ابالتالي فَا نسبي حتم في ال أا  األجنبينة الحينة

ارسال حرا  ال  ما  ال ربية من دان ر  َا يج ع قرا تَا ع م اجََا الاايال  مرًا 
ْيننر يسننير. حتننم قيننع إنغ المطننالع ألي ننننص عربنني ْيننر مرنن اع ع يننه  ن ي تنننزال 

َْنننال  َْنننال   ننن   منننا يتمّينننز بنننه نسنننبيًا رسنننال ال  منننا  فننني  -ِقنننَراَ ت –بمراحنننع ثننن ث َف َف
َْ –ال أا  األجنبية الحيةن ِقَراَ ت   ال.َف

ْاَتَبسننًان مننادت   ع ال) ع ننالن عننين    ال  مننيال( دان َرننْ ٍع   ضنر ه لننالك مثنناً  مه
 ."َعَلم ا  َعلِّمًْ ا  ُعلِّمًَ ا  َعلَّمًَ ا  ُعِلم ا َعِلَمً ا  ِعْلمقد تهار ن 

ب ننند هننناا  عننناد إلنننم المصنننط م األ ينننر الننناي اقترحتهنننه فنننأقاعن إن اجننناد لفظنننة        
من سياق منن السنياقا  يهربنك الاناري ا عتينادي  دان ر ع حرافَا ض -مست دال–

فيضنننطر إلنننم التأّ ننند  اً  منننن رننن  َا الصنننحيم )إن اسنننتطا  النننك ا   ن نننر  ن  منننرًا 
 َاا متاق  ع م مدى جَد الر ص احظه من ال  ال باااعد ال أة ال ربية التني   

 يستأني عنَا  حد(  ثال قرا تَا ع م اجََا الس يال ا  يرًا فَال م ناها.

نننا متأ نند  ن ثمننة مننن ي تننرض ع ننم مننا ق تننه الننه الننك النني  ال  ننع م تننرض  ن  
األمر ليس ع م مط اه في لأتنا ال ربية احتم ال أا  األ رى فإن لَا نصنيبًا اافنرًا 
من الم انات في هاا الجان . ل ن ما  اد الت بير عنه ها  نه في اس نا الادرت ع م 

ايتنا من الك  التيسير. م الجة مثع هال النااقص ْا
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ب سننر الننّداع )إاا مننا –قنند يانناع قائننع باجنناد حننّع آ ننر هننا  ن نانناعن مسننت دال 
 بفتم الّداع )إاا ما َعَنْينا ال اِمع(. -َعَنْيَنا رّ  ال مع  ا صاحبه(  ا مست دال

 هِقرِّل  ن هاا حّع ْير  نه م    في الجَد افني الاقن   يه زمننا اسنت ماع حنر  
يال الااري  ن هاا ها النطق الس يال لَاا ال فنظ. اقند نهضنطر جّر ا  مْتين اِثنتْين لتفَ

ل  منع بَنال الطريانة مننّرا  امنرا . ا  ي فنم ع نم  حنند  ن منا ا رننال يج نع النننص 
مننا" إاا مننا قهنناِرن بأيننرل مننن النصنناص المحننّررت فنني لأننا   جنبيننة حيننة.  َتَاري ال ربنني "مه

 مننا    صاصننًا الث ثننة األ يننرت افنني هنناا الَمْنَحننم النناي َنَحْاتهننه فيمننا  ارد ه مننن  
منَننا  لننال آ  بجدينند. ف انند سننبق ألسنن فنا  ن اعترَضننتَال مثننع هننال الم ضنن ة   ا ننر 

ن ظنر  َثمًَّ) ص َا وَثمَّةً  وُعَمر/ًَعْمرو  مئة/ًمائةع م سبيع المثاع   الحصرن 
 م ان( ص ثهمغَ  ) ص َا ثهالغن حر  عط (.

ن تانادال   ينرًا   قناع إنغَننا حينمنا نهْسنَ  ه  بنال ثار ع نم المصنط حا  المناسنبة اا 
عَنندها فنني تراثنننا الم رفنني النناي  ّ فننه  سنن فنا  فهن ننااد تاظيفَننا فنني راه م اصننرت  
ااج عهدغ الك َنْصرًا لأايًا عظيمًا.  ما في حاع عدال الظفر بَا  فإن حالفَا الاباع االرغ

ة اهنني فنني هنناا ليسنن  فاسنتحداثنا إياهننا ااجنن   بحسنن  مننا تتيحننه لنننا  سننالي  ال ربينن
 عايمة. 

فيْاَننننا فنني ا لتننزاال بَننناا النننَد النناي حاالننن ه تاننديال ب ننض األمث نننة   قنناع إاا مننا اه
عنه  ن ان قد الغْ َننا ب نض المصناع  التني تهِ ينقه لأتننا ال ربينة  ابالتنالي حّااننا لَنا 

ْنَتسنِبين إليَنا فني ماناالٍ   اع  ا ننالك  ب نض  سنبا  ا نترنار االناِّيها  مجندغدًا  لنندى المه
ٍَ  اهننال ْايننة  فيمننا بننين األجاننن  الننرغاْبين فنني ت  ِِّمَننا  احتننم ِإْتَاانَننا فنني مانناال ثنناٍن

 ج ي ة.

 


