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مثـل عظيمة،  شـ خصيــة  لتكـــريم  المرء  يدعــو  أن  للغايــة  العسيـر  من 
قاعدة  عن  يــ حيد  أن  منه  ُيطلب  عندما  سيما  كلمات،  بضع  في  شفيق،   �
رفض المشاركة في إحياء الذكريات التي ما زالت معارض الكتب واالحتفاالت 

الثقافية تعـ ج بها.

إال أن األمر يتعلق بمـ حمد شفيق، وهو من اخشلصيات التي تركت بصماتها 
في المشهد السياسي والثقافي والتربوي في بلدنا منذ فجر االستقالل، إذ كثيرا 
ما يتم االحتفاء بأعماله الفكرية دون أن تكون موضوعا للدراسة، الشيء الذي 

دفعني في النهاية إلى قبول المغامرة في هذا العمل.

من الواجب أن أدلي بشهادتي بعيدا عن أي احتفاء وإبراز ما تَدين به األجيال 
أال  هي  والغاية  الراسـ خة.  القناعات  ذي  المقدام،  الشريف  الرجل  لهذا  القادمة 
يظل نضاله ُمهمشًا وال منسيًا. فنـ حن نعلم أن الرجل كان متواضعا، مـ حتشما 
ورزينا، رجل يتهرب من تسليط األضواء عليه في الوقت الذي يلهث فيه آخرون 

وراء ذلكـ.
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من هو هذا الرجل الذي عّز نظير لباقته الفكرية في عالم تفتقد فيه كافة 
أشكال اللباقة. ويقول عنه كاتب سيرته الذاتية إنه رجل اإلجماع. إنه كذلكـ، 
بدون أدنى شك، حتى وإن كان بعض المشنعين به بدون ترتيب وال نظام، فاتهم 
أن يكلفوا أنفسهم عناء قراءة أعماله واالطالع على مساره، ما زالوا يواصلون 

اإلخالل بهذا اإلجماع.

فإني  أخرى  بيوغرافية  رواية  أجل  من  آخر  عنوان  اختيار  علي  كان  إذا 
هذا  ُيعارض  أن  المشنعين  من  ألي  يمكن  وال  المستور»،  المستورفاضـ ح  «فاضـ ح  سأختار 
التعبير الصائب إلى أقصى حد، وهو تعبير فريد ال ُيعوض عندما يتعلق األمر 

بهذا المفكر المتميز بصالبة مطلقة.

الكشف  الضروري  من  كان  عندما  منا،  الكثيرين  قبل  كذلك  كان  لقد 
 2011 سنة  دستور  ديباجة  نصت  وعندما  لهويتنا  األمازيغي  البعد  عن  بشجاعة 
هذا  في  عندئذ  ورأيت  فيها،  رجعة  وال  األثر  بليغة  بعبارات  البعد،  هذا   على 

األمر صدى النضال التاريـ خي لذلك الرجل الذي كان حدسه يسائل جهلنا.

المنظمة  مؤسسي  بين  من  كان  عندما  للمستور»  بالفعل «فاضـ حا  كان 
لـــ حقوق  االستشاري  باجمللس  وعضوا  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  المغربية 
وال  الجميع  باحترام  يـ حظون  طينته  من  رجاالت  مساهمات  وبفضل  اإلنسان. 
يترددون أبدا، بفعل حرية العمل والتفكير التي تمّيزهم، في المطالبة بـــ حرية 

الفعل والتفكير واالعتقاد والعيش في ظل االختالف بالنسبة لكل إنسان.
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لقد كان كذلك وبدون شكـ، في مناصب المسؤوليات التي تقلدها بصرامة 
التشهير  عن  أبدًا  يكف  أن  دون  والتعليم  التربية  مــجال  في  خاصة  وإصرار، 
وهو  الــ حالية.  الكوارث  إلى  النهاية  في  أدت  التي  السياسوية  السياسات  بمتاهات 
ُيالحظ اليوم، بكثير من اإلحباط، متاهات نظام لو استفاد أصـ حاب القرار من 
دِة لتم تـــجنب الكثير من التيه، وما كان لذاك النظام أن يوجد  نصائـ حه الُمجدِّ

اليوم أمام طريق مسدود يستـ حيل تـــجاوزه. 

على  المستور»  المستورفاضـ ح  «فاضـ ح  أستاذيـة  ُيــمارس  يـــزال  ما  كان  خلــت  أيام  منذ 
صفـ حات مجلة تصدر بالمغرب من خالل تأكيده على «أن اللغة العربية هي لغة 
ميتة». وقد اغتاظ بعض المشنعين الذين يتربصون الفرص من تأكيده هذا 
سها بمــ حبة  رغم عدم جهلهم بأن هذا األستاذ اخملتص في اللغة العربية، التي درَّ
وفاعلية، قد قام هنا باستفزاز مالئم. فاللغة العربية التي تعلَّم في كتبنا المدرسية 
هي لغة ميتة بالفعل. ومادح الـ حداثة هذا الذي يدعو إليها بقوة في مواجهة مادحي 
االتــجاهات احملافظة والنزعات اإلسالموية الذين ال يقلون عنه قوة والذين هم 

على علم بأن اللغة العربية هي لغة الـ حداثة في أيامنا هذه.

كالمه  يظل  ال  حتى  كتاباته  نقرأ  وأن  شفيق  حملمد  ُنصغي  أن  علينا 
صرخة في واد يــ حيط بها صمت مميت.

عبد الـــجليل لــ حــجمريعبد الـــجليل لــ حــجمري
أمين السر الدائم أمين السر الدائم 

ألكاديمية المملكة المغربيةألكاديمية المملكة المغربية
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"الصمت من ذهب". 
(الصمت حكمة).

ْن) ال  ْ َ الَفُم الُمْطَبْق (الّشف
له ُذابْب. ُ يد

ن ورات كّشمن  ئمي ْيّق
زان !! ي

1

ة المفرطة ُمِضرّة  الصرا
ن الناس. ُش ب ابلتعامل والّتعا

ال يصب الوجه ٕاّال مرض 
ْدرِي. ُ ال

اس  َْن سـ ودم  ّْكا ؤرا  
زرزايت !

2

ه  بت ال تنال م كّل ٔاصيل 
داث َوالِمَحن. األ

اف الّزْوبََعة ذو األصل ال ي ڭـيُّْد يـ  ّ ْيالن اساال ْور  ؤ
ـشْت اكُّ تم

3

ار ِمَن الرّْمضاء  «است
اِبلّناْر».

َفَرْرُت من ٔاسد، فٔاكلتني 
لبوءة

ي ّْشاي زم،   ْرولغ ز 
زمت تِ

4

ث». ِيٍث َمِك «كل ح
لة الندامة». «في الع

ا. ً ي َلت، َفَوَضَعْت َمِس ع ْرو اْفُغول! رمض، داي  5

 «ٔاسَمُع َجْعَجَعة َوال ٔارَى 
ِطْحنًا !».

َر من الماعَزة راخ ٔاك الصُّ اّط اّش!)  ) 6

للمثل مدلوالن : 
ُة،  ّ ٔا - فراغ البطن مص

اُة  َّزاَهُة َمْد للجسم. بـ - ال
زاز. لال

مع فراغ البطن (من كل 
ث) تعلو الُحمرة وْجه  خ

سان. إال

ست يوران، ٔاي ودم   د ٔا 
زڭـُّاغن ! 

7

د من  ستف ُربَّ قِريب ال 
جاه قريبه. 

لة. ُسَتَظّل بِٔاصل الن ال  زدايت وردا  ٔابوض نـ 
ْْسموال !

8

َل ٔان ُتغِرَيه  ُدوَّك ق َ ٔارهب 
ْت.  بَِك الُمْغِر

ِاْضرب الحماَر من ٔاجل 
ر. سه ٔاكل الشع ن ُت الّت

ْوت اْغُيول خف واليم اد 
ْيتُّو  ! 

9

ن  َْسَعى في الّتفرقة ب ال 
إالْخَوة ٕاال الدنِيء. 

فر واللحم  ن الظُّ ل ب ُ ال يد
ٕاال الَوَسْخ . 

ؤردا ْيتكشامن  نْـ واّشر 
ر كان   اس   د وكسوم 

10



114

اه  ُْكِسُب ال ة  الفصا
زِلَة. ْ والَم

َمْن َمَلَك الّلسان َمَلَك 
المكاَن. 

ّ ْيالْن ْيِمي، ئال  و
مازرت !

11

ّرّفِع عنَد  ال فائدة في ال
داء.  االسِتعَطاء واالست

«الراقصة ال ُتخِفي وْجَهها».

ن ال ُيْخِفي الَقْعَب. سائُل الل ّرن اغو وردا ْيتّفر  َّ يْت َو
! 

12

رة واليُد  ُن بص «الع
رٌة». قص

ئيٌة، أَّما األرض  السماء 
ليها. فٔا 

  ّڭـوݣ، ٔاكال لّيغ 
س! ڭ

13

األُموُر بأُصولِها ال بِفروِعَها. 
ْم. األْصُل ُهو الُمَتَحّكِ

ِل. ْ ٕانما َيلُد التَّْمَر ُجُذوُر النَّ روْن  ّ  وڭّجيْف اݣ 
ي ! تْي

14

افى والَكَرم  َ ُّر َي التك
َوالّشهاَمة.

َْر َقْلُبْك ! َْك ْر رٔاَسْك  َصغَّ  يخف نّك، اد 
يمغور وول نّك !

15

الكريُم ال ينَغِمُس ِفي 
الرَّذائل، وال يتهاَفُت.

االُٔسود ال تَٔا ُكُل الِجيف.  زماون  ؤردا تّتاْن 
امورضوص! 

16

ابلضعيف ُتلَصُق التَُّهْم. ِم ِهَي الِّتي َخرَقِت  ِ َقَدُم الَي
ساط ! ال

ن  ل اّݣ يّ ضارت وووج
شضيف !        

17

«عضُّ الّلِساِن ٔاْلَدُغ ِمْن 
َعّض الُحساِم». 

لى  تلتئم جراح البدِن 
خطورتها وال تلتئم جراح 

الّنفس. 

رس، ؤر يّجي  ئّجي ا
 اوال !       

18

ْرِب  لى الدَّ «َمن ساَر 
َوَصَل». 

اّدة َوَصل  لى ال َ َمن ساَر 
الماء.

ّ ْيموّن د وريد يوْوض  و
امان! 

19

ه الفّز َكَيْقَفْز». «للي ف لى رٔاسك عْقرب  سارق 
البقرة!

رضمت خف يخف نّك  تيغ
ست!       ٔابو تفو

20
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ُر معّرٍض  ام  العاجز الِمح
اطر. للم

راكُب الصعيد، ٔاي األرض، 
اف الّسقوط. ال ي

ُكصيد  ور  واشال  نـ  اي  ٔام
ضوري ! 

21

ْر  ْيُقوْل  ما  الفول  مول 
َطيَّاْب. 

مُّ  مَدَحِت العروَس أُ
العروِس. 

سليت آ ّݣ وملن  ئّماس نـ 
سليت ! ت

22

الب  م لى  يُغُضون  النّاس 
اه. اب ال هم وأص ء م االٔقو

لى رْمِي  من ذا الذي يجرؤ 
األَسِد ابلبَخِر !

زم  ن يـ ي ؤر يّلي ما اس يّت
رّصوض يمي نّك! 

23

المزود  في  لّي  َكـيعرف  "ما 
لم  ر لّي كيّتضرب به".  "ٔا

بها من غّص بِها".  

ال يعلم ما في الِمْزَوِد ٕاال َمْن 
ُيضرُب به. 

ّن ماي ْيّالن ݣ وولك  ؤر ّس
ن!    يّتووا س  ي ماي  اس 

 

24

ٔان  الّشهم  ابلرّجل  يليق  ال 
ٍد. يتذلّل ألّي ٔا

ٕاال  الّلحيَة  الّلحيُة  تحمُل  ال 
رة  ٕالى المق

مارت  مارت  ْسى  ّ ُؤردا 
سمضال ! اس غر 

25

ًا  َعِق كاَن  َسوٍء  َلِف  َ ُربَّ 
ٍر. لسَلِف 

ُلُفها ٕاال الرّماد الّنار ال ي يتّكوسن  اس  وردا  تيمّسي 
اس يغد !

26

اٌء والمظلوم  َسَّ الظالُم 
َذُكوٌر.

سى الذي أَوقَع، وال  ي
سى الذي أُوِقع به.  َي

، ؤردا  ّ ّت  ّو ْو ال ْي
ـّڭـ ! ّ مي تّتوي ّو ْو ي

27

لم  ما  راب  اال في  ر  ال 
ِر.  َ لبًة لل كن م

ن ! اب شهراً، وجاء ابلُمو وي د اابيّور!  ئّكا ّن ايّور،  28

يخشى  ال  اع  الش الرّجل 
اِطَره. راب وال َم اال

اع كاألسد؛ ٔايَّ  الرّجل الّش
ِْلَك ٔارُضه. ٔارض َيقَدم ف

مازرت  زم،  ي اّم   
ّس اْينا ! يووض تي

29

العمل محمود، والكمال لله. م تََلُمَك  ستق َرَغب أن  إن 
استقاَمًة كاِملة فُشّد محراثََك 

إلى نجٍم في السماء.

و وضرف  ك ريت وراد  ئِغ 
ري اوالّو  نّك، ّقن سـ ي

نّك !

30
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ء يِنّمان َعِن  ح والّرِ الّتَبجُّ
عِف والعجِز. الضَّ

ْح ال يعمل،  القّوال الُمَتَبّجِ
ْح. َجَّ والعامل الفّعال ال ي

 ّ ـا ؛ ّؤ ـّڭّّ ن وردا ْي ّ يّت ؤ
ي !  ْيتّڭـان وردا ْيّت

31

ابلقول الجميل ُينال رضى 
اجات. الّناس وُتقضى ال

ُرَضُع اللَُّبؤة. لو  ابلّلسان ال سّدا! ئلس  يّطض  32

اء،  ح ٔ اه والنُّفوُذ ل ٕانّما ال
موات. ٔ ال ل

. ر ِمْن ِظّلٍ س للق ل تيمضلت ور تلي يـ امالو ! 33

«رٔاٌس ِفي الّسماء واْسٌت 
في الماء».

ُراب ! استعالء وابتالع  زْنـڭـارْت د وسالم ْنـ 
واكال !

34

ة». «يد الله مع الجما
ركة،  في العمل الجماعي 

السّيما مع المواظبة.

َحَمَل النَّمل الُعْرمَة. رّشْت ! ُكضفاْن ت ن  ؤس 35

َرُك  ْ «ماال ُيدرَُك كلُّه ال ُي
ُجلُّه».

دارك  ٕاذا ما تفّرق ٔامُرك ف
ما استطعت.

ٔاّدا اك تّنغل، سمون 
ب ! اْيّنامي تْغي

36

«راقصة الحّي ال ُتْطِرْب». ي. زّفان الَحّيْ ال ُيلِه ! ّ سا ْ ْز يغرم وردا ْي ٔامد 37

لى  البليد الضعيف مغلوب 
ٔامِره، وهو يّدِعي عكَس 

ذلك.

الّنهر سائٌر ابلبعرة، وهي 
تقول : ها ٔا ذاهبٌة ابلنهر!

ت وامان، ٔار  ّروُي ووي ٔا
ي : ؤويخ امان ! يّت

38

ّي يفضح ٔامَره بنفسه. الغ كونوا قد رٔاوك   ٕان لم 
 . ً ا ّ "حّمو" فٔارسل د

و، ڭ  َْن احمُّ ّ ئمش ورك ا
اسن اڭو!

39

لى الحرمان ولم ينل  ر  ص
ُرِضي.  ئًا  ش

امًا، ثم ٔافطر بجرادة صام  وم  ر و وم اسـڭـُّاْس 
خـ تمورِغي !   

40
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هاد.  الحياة كّد واج ه :  ال وجود لواٍد ُينادى ف
ل  "أَال، اغسْل يدْيَك ؤاق

كل !". ٔ ل

رد  الت نـ "ّس ؤر تّلي 
ّشت" ! ات 

41

العاجز ُيمني نفسه ويتواكل. ر ! لي في الّسهل مطام ن   سرف ّالنت غوري 
ار !        ا و

42

ّن  الط األمور يتع عند اخ
لزوم الهدوء والتصّرف 

ذر. ب

اجة اجلس  عند هبوب الع
والزم مكانك.

م  اكُّشت ّق ّكر تم ٔاّداي 
سـ اشال ! 

43

«شاف الربيع وما شاف 
افة"». ال

ٔ ولم ُيْبصر  أَبصَر الك
الُجْرَف !

ي  ّ ي تو ّكا ْور  ّ
اْسّفاُلو!

44

رَشُح». ه  ء بما ف «كّل ٕا لم الّذئب ٕاال بما قد  ال ي
رٔاى.

اس  ؤردا يّتوار ّكا ووّشن 
    . سـ ويّنا 

45

ُرزقوا». «تحرّكوا  ستخرجه  فَء  ُرِد الّدِ من 
ِبه (ابلحركة والّسعي  من َج

اّد). ال

ران افا،  ت زي   ّ ؤ
ّس !   

46

ُيَوّرِ الماكـُر َعْن ٔافعالِه 
سلوك ظاهر  ِّئة  الّس

ستحسنه الّناس.

حسُبِك ٔان توِرِقي، 
وسآتيك ٔا ابلقرع ! 

اس  ت  شف ي شّمي
غصاْيت نّك اد ام  افر، 

ّت يد اويخ !   

47

ٌر من  شاشة الرجل 
عطائه. «افهمني وال 

تعطيني !».

ينك، ؤامسك  ُسط  ج أُ
يدك !

ّر نّك، داي  م يـ يي ر
 ٔافوس نّك !

48

لى  زال دار لقمان  «ال 
الها ».

ِجر ؟ ذاك  َرّوُج   ُ ماذا 
هو ذاك!

ويت ٔاي يمززي ؟  ّ ماْي 
ٔاينّلي د ٔاينّلي !

49
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«الِعرُق دّساس». «الفرع 
ع األصل». ي

ع جذَر  كّل غصن ي
ه. دوح

كوَي اسكلو يضفور اساال 
نـ اّبس ! 

50

ي : ولو ٔان الحياة  المت
تبقى لحّي لعدد ٔاضّلنا 

الشجعا ! 

ُن (ٔاّي الُجبناء)  ْ ُ يموت ال
ة (ٔاي  ا األحرى الش ف

الشجعان)

ّرو  ودا ْوعّسا ت تّموت 
ڭـزا !

51

من المعدة تصعد األدواء 
ٕالى الرٔاس. «المعدة موطن 

الّداء...».

البطن ِقْدٌر، و الرٔاس 
"كسكاس"

سيلت،  ّ ست تـ  د
ئخف د اسكسو!    

52

لبة للهموم. الولد م ذ ٔان  قالِت الفرس : م
لى  َولَْدت لم ٔاشرب ٕاال 

كدر.

س  : زيمي  تّنا 
وروخ ور ْسويْخ امان 

ن ! زّدا

53

مّلق  ُيعاب بهذا المثل كّل م
وكّل راغب في التمّلق. 

ٌر من األسد   ٔانت 
هّر !

زم ٔاي اموّش! توفت  54

ى القوّي  لى الف اف  ال ُي
ان ٔاو  ن عند االم ٔان يل

ال. عند سوء ال

يان ٔاشبه بحبات القمح؛  الف
َت. ْ ُست ن  في الّط

ردن، ݣ  ّران د اّم ي ئش
ّكرن ! والوض ٔاي 

55

ا  ذروا !  ٕان من بي ِا
ائنًا.

سًا ! ٕان في القطيع تَ ان ݣ ولّي!  ئال ْوم 56

لى الُمحتال  ل ُيغَمُز به  م
انته وَغْصبه  يوّري عن خ

رام  لحقوق الناس اب
مشروعية يصطنعها لنفسه.

ريد يقطينًة !  ن هّدي"  "ا
ن هّدي"!  ذها  "ا

ْغصايت!   ْرا  بنهّدي 
اْسي ٰا بنهّدي ! 

57
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البّد ٔان للكسب الحرام 
مًة. عواقَب وخ

من يتعّش ابلرغيف 
ليه كابوس  َِرن  المسّمن 

الليل.

سون سـ وبغرر،  ؤّن يّمي
يّتا ت وابغرار !

58

د بعد ذهابه. ُستعاُد الم ال  َت القمح العِفن.  ُست ال  ؤردا ْيتّمغاي ورشنام ! 59

ن  «ُروعي َجعار، وانظري ٔا
المفّر! ».

ّن  ثعلبات! ُ تَوّرْط ن !     شعب تّنمرمت آ ت 60

ول  «ال يخِطر في الشَّ
ّد نِّده  الن». يضايق الّنْ ْ َف

عند التالقي.

نهر سبو ال يحتمل نهر 
ا ال يحتمل  ا؛ ونهر ور ور

نهر سبو! 

ا ؛  سبو ْور يّتاسي ْور
سي سبو ! ّ ا ْور  ْور

                        

61

«يغُلُب الّطبع الّتطّبع ! ». ئب ! ال َيدُجُن الّذِ ـُّرْد ووّشن ! ؤردا ْيـڭ 62

ن بّلًة !». «زاد الّط العبد ٔاسوٌد فزدنه الَوْشم. نت اس  رّكن، ر ٔا كلي ْي
شراض ! ت

63

«وافق شّن طبقة ! ». ّموا!" ما ٔاشبه "حّمو" بِـ " ّموا ! ٔام حّمو اّم  64

هم». شّبه بقوم كان م «من  اِة  مْن يمِش ِمشية الّر
ُيصبح راعيًا.

ال  بو تيكلي ْيمكساون يّتو
د امكسا !

65

ك األغبياء. ِر الض ُك ٕانما  ركة الِحمار. ك من  الض دا غيول ٔاي د يوّجان 
ضصا !

66

ربوا  ال تْضُووا». «ا
ر محمود. زواج القرابة 

ه ُلزوجة  زواج القرابة ف
وُدسوَمة.

ئْول ْنـ واالݣ د امدالالݣ! 67

«..وٕان ٔانت ٔاكرمَت الّلئيم 
تمرَّدا».

«كالراقص ٔامام ُعميان»

َكُزبِد المخضِة تَهُبه العجوز 
للنار في موقدها.

ٔاّم ْتواراشت ن تمغارت 
توشا  ّت يـ والمّسي !

                        

68
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رة المتعددة  الّنفقات الصغ
ُتذِهُب األموال الّطائلة. 
شف  رة السواقي ت ك »

العيون».

ُب األنهار.  الّسواقي ُتنّضِ ُّن  رڭـ سغارانت  ال 
ساّفن!      

69

لى الشيِء المطلوب  إالقامة 
اجة. ٔاضمن لقضاِء ال

ه قضاء   واجه مْن تطلب م
ك. اج

َزة نظُر  ُ ٕانما ُينِضج ال
الضيَّف.

نوان  ّْس ٔالّن و ٔاي دا 
توغريفت !

70

يعتِقُد الُمغفَّلون ٔان التظاهر 
ابلّنِعمة نِعَمٌة.

يظنُّ الَبليد ٔان الثَّور 
األبيَض  ُكّله شحٌم. 

ئغال ونجوف  امّالل 
دونت ! ّ ّقاح تـ 

71

الرجل الّصنديد ال َيضرب 
ٕاال الّضربة القاضية.

ادة الغربلة  ٕانما يحتاج ٕالى ٕا
ما ساء من الغرابيل.

اس  ؤردا اس يّتالسن 
لّونت !    

72

ره ٕاال  ال يظن المرُء سوءًا بغ
وهو من خصاله ُهَو.

ال يخطر ببال الذئب ٕاال ما 
فعل !

اس تّنا  ؤردا ْيدمو ووّشن 
يـڭا !           

73

«الوجه المشروك ما 
رجمة للمثل  كيّتغسل» (

ال في  األمازيغي). ُيضرب م
ٔان القوم يتواكلون ٕاذا ما 

هم. رك األمر ب اش

ه ال  رك ف الوجه المش
ُيغسل !

ؤدم يـڭـان اجمو وردا 
ْيّتارودا !   

74

«من جّد وجد ومن زرع 
حصد».

ثما تعمل تنْل ح ويت ! ماني تـڭــيت ات  75
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«ما كل ما يتمّنى المرء 
ح بما  ُيدركه ... تجري الر

فُن». ي السُّ شته ال 

ريد ٕاال  ال ينال كّل ما 
الق النجوم.

ْرا   ّ ن اّمي  ؤر ّت يوف
ران ! اس بو ْي

76

لى سوء  سان  يعاقب إال
ّة ما،  ف ك ٔاعماله في الدنيا 

الة. ال َم

من الّنادر ٔان يؤّجل ٔاداء 
يون ٕالى االٓخرة.  الدُّ

ئدروس ومْرواس يّتاوضن 
نـڭـاروت !

77

سان الكريم ال يحقُد. إال ال يحمٔا البحر. ْرو ْوردا ْيّتلوْغ !  ٔا 78

البّد أن تضيف َمن أضافك.   اٌل؛ اضرب َمْن  الّضيافة ق
َضَربك !

 د يمنغي ؛ ْوت 
ن ! ك يْو ّ و

79

ال يليُق ابلمرء ٔان يتواكل 
خوفًا من الشدائد واألهوال.

افه َمْن ذا  ذاك الّذي ت
الذي ُيواِجُهه ؟!

ـت، ماي اك  ُّ   ّ ؤ
االن ؟ ! ّ ت ي

80

غي ٔان  َل بما كان ي َّ ع
يؤّخر؛  فضّيع كلَّ شيء.

ل  ْل مق ََب َق َكَسر الَق
األرنب.

ا يـ اغوّشو دات  ِئر
وْوتول !      

81

ُيدعى به من ظهرت مهارته 
ٕالى القْصِد في التظاهر بها، 
َكْيال ُيَعّرَِض نْفَسُه لٕالْخفاق.

بِْت فارِسًا ! اْي! س د ام 82

َِريُّ !».  «َشرُّ الرَّٔاِي الدَّ صاَر َيُهشُّ بَْعَدئذ َمّرت 
الَغنم.

ت  ليّج الّي ْزري ْ ي ا ّ ؤر ي
وولّي !      

83

ال في ٕاصرار   ُيْضَرُب م
لى ضْيِم الُمستضَعِف  الَقْوِم 
ّى َولْو َورَّى ضعَفُه. َحقَّه، ح

ّى في ظالم  مو ح عرف
الليل !

ـد ݣ يض ! نم اخ ا ڭُّ تـّس
              

84
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يقول ذلك من يصارح نفسه 
لى الّناس.  ه  ه ُيْخف بضعٍف ف

ذ ُوِجْدُت! هكذا ٔا م س لّيْخ ! ُّ د اي يّيخ ز ٔا
          

85

ال ُتعاِمْل ٕاّال كما ُتعاَمُل، 
ّى ال ُيَظنَّ ٔانَّك َذلِيٌل. ح

ٕاذا فَضلِت الَعِطيَُّة الَعِطيََّة 
َوًة. صارت ٕا

ٔاّداي  تيّكي تيّكي،
ّطاّط اْيّنا !  

86

«كّل ْجِدي عنْد مُّو غزاْل». كلُّ ُجَعٍل ِفي نظِر َذِويْه 
غَزاٌل.

يّدن  ست غر م جل كوي  
زرزر ! ّس د 

87

ه إن  العمل الجماعيُّ ال فائدة ف
ّظماً. ّسقاً م كن م لم 

قالت الّنار : سبعة ٔانهار 
ٌر لي ِمْن سبِع ٔاْيٍد.

تّنا يـ اس تمّسي : سا 
ْسافّن وفن ي سا ْيفاّسن !

88

من يتعاطف مع اللّئام يَنَدْم ال 
الَة. َم

«... َوٕاْن ٔانَت ٔاْكرَْمَت اللَّئيَم 
تَمّرَدا».

لى الَكْلِب  من يْحُن 
ُيْلَحس َفَمه.

ُسموّالن يـ ْويدي  ْيلّغ   ّ ؤ
اس يمي !

89

َن  زِكيُة األْتباِع َوالُمَقرَّبِ
زِكَية. َسْت بِ ل

َمْن ُهَو  شاِهُدَك  ِذئُب؟ 
ي ! ِ قال : هو َذن

ي نَّْك اي وّشْن؟  ِ ِ اْن ْي ّ ما 
ئنّا اس د ارضوض ينو !  

90

ل  ال الرجُّ باً من إد ُيقاُل تعجُّ
َرواْت. داِد السَّ وِن فِي  الدُّ

ى الِمغَرُف مَن  ُرى، ح
االٓنية ! 

ا ݣ يفشكا !؟  ُّــد اغْن أ  91

من الغريب أّن الُموِسَر قد 
لى كسٍب  يحُسد الُمعسر 

فه، كراهيٌة.

لى الملَعقة،  نَِفَسِت الِمْغرََفُة 
ٔاي َحَسدْتها. 

اوت !  غن ا  َ 92 وُغن

من ظلم نفسه ال يلوم إال هي. من ضربتُه َيُدُه ال يِحّق له 
ُكاء.

ّس وردا  ّ ْيوت وفوس  ؤ
ّال !

93
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ذائه. قّوة الجسم في  البطُن ُهو الذي يحمل 
ن. الرّكبت

ن  ست اي دا يّتاس د
يفاّدن !

94

شيط ِمْن َمْرو» ى يعوَد  «ح
ر ُمسّمى)  (ٔاي ٕالى ٔاجل 

ل». َّ ّى يؤوَب الُمَن «ح

يُّ، ٕالى فصل  اذهب عرب
الرّبيع.

ّدو  يـ اعراب ار 
فوست !

95

َل ٔان  ُدّوْك ابلّشّر ق ابدْر 
ُيباِدرََك.

ل ٔان يصفعك! اصفعه بها ق غرف اس ّت، ابر اد اك 
ّت يّغرْف !   

96

ريُك شرَكُه  اطب به الشَّ ُي
ِرَكة، عند  ّل الشَّ ُده ب ِ يو

الخصام.

ْل، (َطريَدًة)  ُ من يق
َفْلَئاُكْلَها. 

ْش ت ! ّ ْيْنغاْن شا ْي ؤ 97

عّم البالء ٔاو الّداء الناَس  -
كاّفًة .

«الناس في الهّم سواء!»  -

دة ُسِقَي الَكوُن بِمغرََفٍة وا ا ! و تُّ يون وْغن ئّسْ 98

«وافق شنٌّ طبقة !». لى الَبَعَرِة. َ َوَقعِت الَبَعَرُة  ّشي ! ّشي خّف ت تتوتّي ت 99

«تَعٌب ُكلُّها الحياُة !». ََها !  ِْسي أُخ المصيبة ُت سّتو يوت ! يوْت  100

ال تتواَن ٔامام من يتظاهر 
ابلقّوِة العاتية.

ة الخروِف  اِطْب بله ال ُت
ة األسِد. اِطُبَك بله من ي

زم،  ّ اك  اوال ي ؤ
ا اوال وكرو !  ّ ٔادور اس 

101

ُيَتَمثَُّل بِِه اسِتْهَزاُء بَِمْن 
ى. َيَتصابَ

«...َوَهْل ُيصِلُح العّطاُر ما 
هر ؟!». أَْفسَد الدَّ

ََزاُل  َهَلُبوا َذنََبُه َوَقاُلوا : ال 
ُمْهرًا !

ن اك  ّ ـّجيم،  ّزرن اس ا
د يويدج !

102
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اِمُلَك  جاِمْل َمْن ُي
َرمك. ْ َوي

أُنُظْر ٕالى وْجِه َمْن َيْنُظُر ِفي 
ه. وجهك، ال ٕالى قدم

سكسيْو سـ يضارن  ٔادور 
سكسون سـ  ّ اك  يـ و

ودم !

103

ُتعالَُج االُٔموُر ابلّتآتِي والتَّواُفِق 
ِة والَقْسِر. ال ابلُقوَّ

َر  ْ َ ُه  دَّ ُ ُه  من ال ُتحبُُّه زوج
َزّوٍج. ُم

ري تمّطوّط، د  ّ ْور  ؤ
اّمي ْور يوويل !

104

ليه».  «الحقُّ يعُلو وال ُيْعلى 
لى الّشّر ال  ر يتغّلُب  (ال

الة).  م

ٌت.  ْلِت ِ ّرْ  ديٌد والشَّ ُر  ال وْض  تولَّوغت د وّزال، ؤ
د وفَّاْل ! 

105

دكم القذى في  «ُيبِصُر ٔا
ْذَل  ِ ه وال ُيبصر ال ِن ٔاخ

ِه». ِفي عي

ل من الغرابِل  ُ سخُر الُمْن
ِق.  الّدق

لى الغرابل. ل  ُ َك الُمن ض

ئّسونضا ْوبوهرار ݣ 
وشضاّطو ! ئضصا ْوُبوهرار 

لُّونْت !  خف 

106

«تصاغرت ٕاليه نفسه»
(ٔاي َصُغَرْت ُذالًّ وَمهانًة).

صاَر أَصَغَر من القّط 
ِجْلَسًة.

ديْم!  ْ 107 اس وموّش اُق

َس الَقوادم  الّناُس معاِدن. «ل
كالخوافي !»

طُة، والُحثالَُة  الحنطُة ح
الٌَة ُح

َردرْن، ٔا ُكرفا د  ئْردْن ْد 
اُكرفا !

108

ل ٕالى زرع الحماسٍة  ال س
امل الذي ال  في نفس ال

نباهة له.

ر ذي  َرى الُفؤاُد لغ ُْش ال 
فؤاٍد.

 ّ ؤردا ْيّتواساغ وول يـ ْو
يـ ور يّلي

109

سابهم ؤاصولهم. الّناُس بٔا الّدوُن ال يلُد ٕاال الّدوَن. اس ٔا وردا يّتاْرو 
ٔا !

110
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ُْكِسُب  الكلمة الّطّيبُة 
الموّدة – «ادفع ابلتي هي 

ٔاحسن...» .

فليُقْل فُمَك «ُرًء ا !» بدال 
من «ُسقمًا»

ْن «اّطاْن !»،  ئمي ْيّت
ا !». ي «توج ي

111

كارا لعمٍل ال  ْ ِ ُيَتَمثَُّل به اس
فائدة من ورائه.

لى  رّشُش  كطاعن الماء، ي
وجهه.

َْن ݣ وامان،  ّْكا  ّ ٔاّم و
فراون سـ ودم ! ّ ٔاراس 

112

َما بمن له قدٌّ  ُيَتَمثَُّل بِِه تَهكُّ
امل ؛ ألن سارق  وهو 
وِق ُيخّيُل ٕاليه ٕاذا ما  السُّ

ُضَح ٔامُره ٔانه عظيم الجّثة؛  اف
وهو الراغُب في التصاغر 

والتضاؤل.

إنه ألطول قامًة من السارِق 
وِق. في السُّ

 تيّدي يـ يميكر ݣ 
ار ! ونمو

113

ر  ٕان العارف العالم حّقًا ألك
ره ؛ والسكوت  ً من  سكو

ى للعالم  العارف. ر ح

لب السكوت المعرفة  موسني ! ر  سوسمي  114

«ما في الهّم ٕاال لّي كـْيْفَهْم»
شقى في النعيم  «ذو العقل 

بعقله».

ة. الِعلم َمهمَّ موسني د اغيليف ! 115

لى كّل صعب  «وخرجوا 
ليهم). وذلوٍل» (عندما ُيغاُر 

رِك  ّي، وا احمِل الص
الصبّية !

رابّت ! ٔاْسي اراب، سرس 

          

116

ُيتَمّثُل بِه للتعّجِب من كون 
ت. سان يعكس األولو إال

فْط.  لى السَّ قّدم الحطب  ئزوار ٔا كشوض فـ 
وض ! وا

117
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ُيتمثُُّل به عند حضور الولّي 
ٔاو الصديق ُذِكَر اسُمُه عرضًا 

يل مجيئه. ُق

اذُكر اسم األسد يحضر !
زٔار وراءكـ). ( ٔاذكر األسد 

روت يد ! (بدر  زم  بدر 
راك) . زم، اد يندر ّف

118

ُيتمّثُل به (في السر)  عند 
حضور  خصم ذكر اسمه 

يل مجيئه. عرضًا ق

ٔاذكر اسم الكلب وارفع 
عصاك !

ُغريت     ت  س بدر ايدي 
ّش !

119

ايل  الصديق ُيغني عن الت
ان وكفي مؤونة  والرو

داع. الّدّس وال

طريق الصّدق قاصد قريب. ّت (= تيدت)، ريد ن ت ٔا
ُڭزل !

120

البليد ال ُيحِسُن الّتماُزح وال 
المداعبة.

. ُك الحماِر عضٌّ ِ ض تضاصا ْوْغيول د اديد!  121

ّلقوا  الصومعة طاحت، 
ام. ّ الح

مرَض الثَّْوُر، َفُكِوَي الحمار. ، قدن يـ  يوضن 
ْوغُيول !     

122

ة  ها !» العاق «األمور بعواق
ُتمِهل وال  ُتْهِمْل.

وؤهما في ُيبوستهما،  ُق
ي األسد ! عّمِ

ونت غّمونت آّدا  ّ كور ز
زم !        ي

123

كون ذا  سان ٔان  ال بّد لٕال
ْشغل  هّمٍة وُطموٍح لكْي َي

عن الّرذائل. 

القلب الفارغ يمتلئ هواء !  ار ت  ك ؤول يوران 
وْزوو !

124

الف من هو دونك 
واستعن به وقت الّشّدة 
لص من  والحرج، ثم ت

لفه. ِ عواقب 

ْك بذنِب الحمار ٕالى  تمسَّ
َر الّنهر، ثّم اغسل  ُ ٔان تع

يدك. 

رضوض وغيول،    ْو 
رت  ّس ٔاّل تنضوت اسيف 

افوس ! 
ردت)  س رت =  ّس )

125
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قوم الرجل ٔاولى بجزائه 
ه. وعقابه ألنهم ٔادرى بخفا

لي بعلّيهم ما  فليفعل آل 
شاؤون.

لي يـ  ٔايّنا ران ايت 
ّسن!  لي 

126

«لّي فات مات». ما فات قد مات. ْن يّموت !  ْزِر ٔايّلي  127

«صنعة بوك ال يغلبوك!». تمّسك بمهنة ٔابيك ووري نـ ابابك، ٔاور  ٔامز 
ك رنون !       

128

الّسرقة سرقة. ن بٔان  رة قم سرق ٕا من 
سرَق بََقرة 

ت راد  ّسـڭـن ّ يوكرن ت ؤ
ـايت! مو  كر 

129

«رٔاُس في الّسماء واسٌت 
الماء !»

المقعدة في الماء واألنف في 
السماء!

زار غـ  ٔاّالغ ْغـ وامان، تي
يـڭـنوان !

130

ّكر  ال َيْجُمُل ابلمرء ٔان ي
ألصله. 

«الرجوع ٕالى األصل ٔاصٌل».

سُبه ٕاال البغُل. اسى  ال ي اس  ّس  ون اساال  ّ ؤرا ْي
اسردون!     

131

س األهم هو التظاهر  ل
ابلقوة، ولكن األهم هو 

الك القّوة فعًال. ام

الفارس ال سالح له كالطائر 
اح. س له ج ل

اي وار يماّسن زوند  ٔام
ضيض وار يفراْون! ا

132

ُكِسب المهارة. التَمرُُّس  ال ُيصبح الرّجل فارسًا ٕاال 
وار ! ٕاذا تحّمل الدُّ

اي ارد  ايـ ام ّ ـ ؤرا ْي
يّتمالالي!

133

ن يغيب القّط،  «م
ران». شطحو الف ك

عند غياب األسود تمرح 
الّضباع.

زماون ار  ن  ٔاّدا ْور  يل
تورارن يفاسيْون !

134

ُيتعّجُب به مّمن انُتِهَك ِعرُضه 
ئًا. ويّدِعي أنه لم يخسر ش

س به بٔاٌس! ُمزَِّقت ثياُبه ول غ  ّس، ورت  ن يلباض  بّ
ا ! وْم

135



128

ر ما دار جارك، ٔاو حّول  «د
ابب دارك».

ٕان َكِرَهك جاُرَك فحّول 
ابب دارك.

راݣ نّك  رى ْو ئغ ورك 
سميّتي يمي نـ تـڭمي نّك!   

136

ق  ل الدار، والرف ار ق «ال
ل الطريق». ق

ار الدار، وسبق  سبق ال
ق الطريق.  الرّف

ـڭمي،  راݣ ت ئزوور و
اراس ! ئزوور وسمون ا

137

س ملكًا للمرء ٕاال ما قد  ل
اّدخره وحرزه.

ّرة  د في الصُّ رهم الوا الّدِ
اله في  ر من عَشَرِة ٔام

ضة قابٍض. ق

ست  كوّم ن وقاريض غـ 
يوف مراو غـ  !

138

سان ما قد  ٕانما يملك إال
استمتع به.

ال تقل : «لي فوٌل» ما لم 
ل األفواه. يد

ي ّالن داري يباْون  ٔادور تّ
ارد كشمن يماون !

139

﴿ولْن يؤّخر الله نفسًا ٕاذا 
جاء ٔاَجُلها﴾

ِمْن َيِحُن ٔاَجُله فليمُدْد 
رِْجليه.

ّس  ّ مي د يوشكا واّس  و
ّس !        يضارن 

140

ه ٕالى ٔان  يتمّثل به للّتن
كون بقدر  غي ٔان  الَجزاء ي

العطاء.

أُهدَي ٕاليه شريٌط َفجَزى 
ٍر. ببع

رورا  زكر،  يفت تـڭا  رّزِ
ّس تـڭا يـ  ارام!

141

«األعور ملك في ٔارض 
العميان».

األحَوُل َملٌك وسط 
الُعْميان.

ـڭر يبو كاضن  ٔازيوال ي
اڭّليد ٔاي ْيـڭا !

142

سان السيادة الكاملة في  لٕال
ه. ب

أَْصَغُر الِفَئرِة َملٌك في 
جحره.

كا  ن  ن ڭـ يغرضا ٔامّز
ّس ! و  اڭـليد ڭـ وخ

143

ب ال ُيعاَمل كما ُيعامل  (الرّب
بٔامورك  ُيعنى  ٕانما  االن). 

َولّيك الذي من دمك.

ما ال يُهّمك من الشؤون 
ِكْلُه ٕالى زوِج ٔاّمَك.

ريت ّسغلف  ّ ْور  اوسا 
يدس ارڭـاز نـ يّماك !

144
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لى اللئيم  «ولقد ٔاُمرُّ 
ُت، ثمَّ قلت:  ِي... فمض ُّ ُس

ي». ال يعن

ُنباُح الكالب من وراء 
ُزعُج الغيوم في  ياج ال  الّس

السماء.

موغْت يْيضان ڭـ ومّشو، 
ر ڭـ يـڭـيّنا  سو ڭـّ ّور 

امدلو! 

145

ر في االستدانة. ال  الَحّبُة المستعارُة ُتفِسد 
الُكدَس.

ٔاّقا نـ ورّطال ار يغّزد انّطار!  146

رك. شرَُّك ٔاسرع ٕالّي من  ما  ِطْحُنك ال ٔاراه، ب
ني. انك ُيبك ّ ُد

ٔا ڭـرن نّك ورت انّيغ،
ّكس ي الّن! ٔا ّڭـو نّك 

147

«...ُيعطيك من طرف 
الَوًة !...» اللسان 

ُيِحّبَك َمَحّبَة اللسان 
والقلب هارب.

ْري سـ واْنفورن، ْد وول 
رورن !

148

الحّر ابلغْمَزِة، والعبد 
زة». ابلّد

ه ُتفِهُمُه الغمزُة والبليد  الّن
ُتفهُمه الّلْكمُة.

 ْسـ  ووغون، ٔانجوف 
ْسـ وو ّكيم !

149

امة في روس  ّ «تعّلموا  ْلح
ليتاما !».

القة في  تعّلم ِحْرفة ال
رؤوس اليتامى.

كّراط ݣ يخفاون يـ  ئلمد 
لن !         ووج

150

«ال ديدي ال حّب الملوك». ذهبت لشراء أُديّة، فٔاقامت 
ًا.  أسبو

ّسغ اماّس، تّك ّن  تّدا ات 
يماالّس!

151

َى به عن العرس ٔاو  ُْك
ديث العهد ابلزواج. ال

م ؛  كوُن مِلكًا سبعة ٔا
م، ثّم  ّ رًا سبعة ٔا وكون وز

مه. ّ رًا سائر ٔا كون ٔاس

سا ووّسان يـڭـا اڭـّليد ؛ 
سا ووّسان يـڭـا ٔاماساي ؛ 

كروف !  ئغْزور يـڭـا ا

152

ها وفوائدها،  لكّل ُرفقة مزا
رها. اذ ٔاو مساوئها وم

راِفِق العّطاْر ُتِصْب ِعْطرًا ؛ 
اٌم؛  َن يِصْبَك ُس ْ ورافق الَق

ُساِوُرَك  ورافق الملك 
هموٌم.

ويت  مون د وعّطار ات 
وت ؛ مون د ومزيل  توجُّ

ُكُفسان ؛  ويت  ات 
ويت  مون دو ڭـّليد ات 

ْزوومن ! ي

153
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ساُن ثمار عمله  ٕانما َيجِني إال
هاده وٕاتقانه  لى قدر اج

لعمله.

ًا. شبع ت ّسغبو يـ اڭـوضي، ٔات  َعّمِق الُحفرة 
زارت ! اونت  ّ ت

154

ر ابلُمفسد  شه ُيتمّثل به لل
وهو ٔاولى ابٕالصالح بحكم 

صبه ومكانته. م

ن ٔاستغيُث بهم،  لك الذ ق
 عْمُرو  ُبَنّي !

ا سغويّْخ اك  ويّنا مي 
ينغان، آ عْمر آمّمي !

155

الوة اللسان ما  البّد ٔاّن في 
سان. من شٔانه ٔان ُيحّبَِب إال

اللسان الطّيب ُيطّيب 
ه. صاح

ن ار  ئلس يفولك
ّس ! سفولكاي ابب 

156

ركة». «الحركة  الحركة ُرِقّي. ٔاموّسو يـڭـا اهوّزو ! 157

شئة األوالد مشّقة،  في ت
ها االآبء. س شيخ 

ى  سان ح ّح وجه ٕا ال يتف
سان. َيدُبل وجه ٕا

ؤردا  وودم ار د 
كشف وودم ! 

158

ال داعي ٕالى الُمداراة 
والُمصانعة عنَد الّتباُغض.

نب  واِجه من ُتحّب، واج
من ال ُتِحّب

ريت ْوش اس ودم،   ّ ؤ
ريت وْش اس  ّ ْور  و

   ! 

159

عَصر؛ و ال  ُ كن لّينا ف «ال 
ُكسر !». سًا ف كن 

ٔاكلوك ؛ وال  ًا ف كن ت ال 
َُمّجوك ! كن ِدْفلى َف

زارت، اك ك  ّ ٔادور تّيلي تـ 
ّشن؛ ٔادو تّيلي د يليلي اك 

ك سّوفسن !

160

ٕانما يتحّمل عواقب تصرّفات 
المرء ذووه وبنو ِجلدتِه.

كيفما كان طبخ «عوشة» 
سى ! ن  ئاكله محمد 

سّنو ْعوشا، ٔاّت   ّ ٔاّمي 
سا.    ّش محند و ي

161
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سلوك  ُيتمّثل به للتنديد 
ِئ الذي ال ُيناِصر القوَم  الُمَتَلّكِ

ن. الب كونوا  ى  ح

سُنهاِجم ٕاذا ّما اتّضح 
األمر، ٔاي عندما يظهر 

انب الغالب. ال

ماني تفرا، ٔان  !  162

ة  ازمًا في ُمعال كن  ٕان 
َْكِف نفَسك َمؤونَة  ٔامورك 

الّتكراِر والُمعاَوَدة.

دًا،  ديَد يومًا وا ِاضِرب ال
ى حوًال كامًال!  تح

 ْوت وّزال يون واّس، ات 
رت اسـڭـاس ! تّيد

163

«ٕانما األعمال ابلنيات!» من همَّ ابلّضرب فكٔاْن قد 
َضَرب!

ّسغلن، ٔاّمزون يْوت! ْوّن  164

من يعتدُّ بنفسه وُيبالُغ البّد 
ٔان َيلقى الِخْزي والهوان.

من يبصق وجهة الّسماء 
لى وجهه. يتلّق ُبصاقُه 

ڭـّنا،  وفسن  سـ  ْسُّ  ّ ؤ
سوفسان  غولن اس  ّ

ّس! خف وودم 

165

َرشُخ!». ه  ء بما ف «كّل ٕا َشُل ِمْن الِقدر ٕاّال ما  ال ُين
في الِقْدِر. 

ّشويت ٔاي  ّن ْيّالْن دي  ٔا
ا ! ّساالي وغن د 

166

ْرا ابس». ر ما  ر  «ما تد أَعطْيُت رغيفًا فعاد ٕالّي 
ِمالطًا.

غول ي د  يْخ ابغرر؛  ْوِش
ر  ! اخم

167

ُيتمّثل به للتنديد بمن يصول 
ُن ٔامام  ُ لى ٔاهله وذويه وي

رهما.

ت، ٔارنب في  ٔاسٌد في الب
الميدان.

، ٔاّي  زم نـ  ٔاي 
اوتول ومردول !

168

ّجح  اهى وي من ي يقال ف
اوي الِوفاض، ٔاو  وهو 

ْسِر والغنى. ُ يتظاهر ابل

القمح مستعار؛ والُعرُس 
اريد. ابلز

مغرا   ئردن سـ ورّطال، 
سـ تغروّط !

169
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سان وُزرى به  ال يهاجم إال
عف  ٕاال ٕاذا كان ظاهر الضَّ

والَهوان.

ي، ها قد ضربو !» قال «أب
  فقال : « بنّي، قد 

.« عرفو

ن اغ !».  ئّنا يـ اس «اآباب ْو
ئّنا يـ اس : « آ مّمي سّن 

اغ !».   

170

اصمة الكرام ٔاهون من  م
اصمة الّلئام. م

ال يوم،  ال األسد ق ِق
وِعراك الكلب عراك سنٍة.

زم وي واّس؛  ّوغ نْـ ي أم
ّوغ وْيدي وي ْوسڭـاس! أم

171

زال  َُّر به الّشاّب الذي ال  ُيع
لى ٔابويه. الة 

ري صبّيًا،  ُف  ك ما  ب
ٍن.  ْ ٔاكنف ٔا ُكْدَس تِ

ّدن  موّمو، نّك  م
ّسـڭـماخ اتّموا ! 

172

ُر الّناُس ذوي المال. ٕانما يقّدِ ما ملكت. متك ف ق ّش د ماي تليت!  173

ك شّبهتك». «ْمع من شف هم. رافقهم ُيصبك عرق م غت ّ مون يدسن، ٔات 
ار زڭـسن!   ا

174

ن  ِّز ب ّي الّلئيم ال ُيم الغ
ريد  رًا ومن  ريد به  من 
به شّرا ؛ ولذا ُيعادي من 

يحسن ٕاليه.

ٔا ٔافِلي الكلب من ِقردانه 
وهو ينهشني.

سّلوفن يـ  ّكسغ  كوْي 
ڭـي! ْويدي  د

175

ن  ما شٔان الّضعاف المغمور
ء وُيبارونهم؟! ارون األقو ُي

ٕاذا ما نّد الَبقُر فما ابل 
ر تندُّ ! الحم

؛  ٔاّداي ّطوّكوكن 
ماي تّدون  يُغيالن ! 

176

ّز الّشواري». دة ت «حوتة وا د قد يجعل ُكْدَس  عوٌد وا
الَيِة. لى  الحطِب ساِفلة 

رّشت ! رْوي ت يون وسْغر  177

المهداُر من الّناس يبوُح 
نكِشف ٔامره  بٔاسراره ف
ليه ُخصوُمه. ويتغّلب 

ُيمَسُك الّثور من أُُذنه ؛ 
وُيمَسُك المرُء من لسانه.

 يّتواّطاف زاڭـ
 و ؛ ٔارڭـاز يّتواّطاف 

زڭـ يلس !

178
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ة  الكسل والرُّكون ٕالى الّرا
ليهما الخمول. رتُّب  ي

ّر وُينّمي  ك لو كان النوم 
لكانت القطاط لبؤات.

ّْسمغور ييضص ال  مردا 
زماون! يون ت ڭـانت تماّش

179

ن». ّيئ ْن الّس َنة ب «الَحَس ر والّشر صنوان.  ال تولّوغت ْد  د 
ن!  اْوما

180

دكم القَذى في  «يبصر ٔا
ْذَل  ه وال يبصر ال ن ٔاخ

ه». في عي

َدبََته»  َ رى الجمل « ال 
ه. دبة» ٔاخ رى « وٕانما 

عرووت  ي  ّ ٔالُغم وردا ْيّتا
اس تي نـ  ي  ّ ّس ؛ ئّتا

وماس !

181

لى ما  ُيتٔاّسف بهذا المثل 
ر  يتمّناه المرء وهو في 

رة واليد  ن بص ناوله. «الع م
رة». قص

س لي   لحمة الّصدر، ل
بك ُقدرة !

ْشِويحْت نـ تدمرت  آ 
زمرت ! ّكس ي كم 

182

ك وال تلْم نفسك   ُقْم بواج
بعد ذلك.

ن  ٕان توِرِد الّثوَر ماء الع
شرْب. فقد شرب وٕان لم 

ال، ئمش  ٔازڭـر يوْوضن 
ْسوا، ئمش ور  سوا 

ْسوا ! سوي 

183

ر من الناس  يتمّثل به الفق
هم  اطبًا ٔابناءه داعيًا ٕا م

هاد. د واالج ٕالى ال

تقول الدجاجة لفراخها : 
س  ركم؛ ل اق ّدوا م ِ «ٔا

ألمكم من ثدي !»

تّنا اسن تيازيّط ي واراو 
ّس «ّشووم اغنبو؛ ئّما 

تون ور تلي بوبّو !» 

184

ُرِسل  سان ٔان  ال يليق ابٕال
لى عواهنه. الكالم 

الكالم ُثعبان ؛ ال رجوع له 
بعد الخروج.

غر؛ ٔاّدا يّفع وردا  ٔاوال اّم يف
يّتاغول !

185

رية  لٕالسان من الوسائل التعب
ة،  ما قد يفوق الفصا

كالصمت واالٕعراض والنظر...

س الخطاب هو خطاب  ل
ده. الفم (اللسان) و

اس سـ  ت وريّد  ّ تي
تيميت !

186
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ُسخر به مّمن ُيقّلد ماهو في 
ناوله ُفَرص التَّمّلك لما  ر م

ناوله. هو في م

رغَبْت في تقليد ِمشَية 
َت ِمشَية  َِس لة، ف الح

الدجاجة.

را ات  تيكلي نـ 
سّكـورت، تّتو تيكلي 

ْتيازيّط !

187

يقول ذلك من يئس من 
ره  اع  ق مراده في ٕاق تحق

ال  از عمٍل صالح. «ب ٔاو ٕان
لّي َكْيَكّب الما في الّرْمل».

شر في الهواء  وكٔاني ٔا
ضبااًب. 

ّووت   ٔاّمي فّسرخ 
واضو !

188

«ال تجعلّن دليَل المرء 
َر سِمٍج  ْ صورته  ... كم َم

ظٍر حسٍن». من م

ٓن  ن ٔابيض، وهو م الشاه
بُلحوم الِجَيِف. 

شار  ئسغي د امّالل، نّتا ي
سـ يمورضاص !

189

د» هو في الواقع من  «ٔامو
شبع. والمفهوم من المثل  ال 
اولة  هو ٔان ال فائدة في م

شبع. ٕارضاء من ال 

ِاحرم العطشان كّلّيًا، ٔاو 
اروه كّلّيًا. (احرمه ٔاو زِده).

د، ّكس اس، نغ رنو  ٔامو
يـ اس !

190

لى قدر سعيه،  كسُب المرء 
سب. لك واك ما ام مته ف وق

َْسَع  ُْشِرف ؛ وٕان  ٕان تَقف 
كِسب ؛ وٕان تقعد تْعَدم 

وتنعِدْم. 

ڭـت ؛ ٔازّل، اد  بّد، ات 
م، ؤر تليت ور  ويت ؛ ّق

تّيليت !

191

ضي  التعامل مع الناس يق
الّطيبوبة والَحمازة في آن 

د. وا

ٔاكلوك وال  لوًا ف ُ كن  ال 
هملوك ! فها ف كن 

شن!  ٔادور  اك ّك 
ٔادور تمسوس اك ّك ٔاّجن 

!

192

عواقب الحرمان في الّصبا 
سان َطوال  ُتالحق إال

اته. ح

ٌم، ولو كان  م ي الي
ملتحيًا.

ل، مّقار  ل د ٔاڭوج ٔاڭوج
يال يـ امار!

193
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سان في الشيء  زهد إال ٔان 
مة  الكه ما ال ق ٌر من ام

له ٔاو ما هو رديء.

ر  وى  لى الطَّ ت  المب
من عشاء الّسْوء.

سي ! يوف ال  يم 194

ُيتمّثل به لالستهزاء بمن 
ديث  يتحّمس ألمر، وهو 
ُرائي بعد تٔاّخر. العهد به، ٔاو 

ٔارشْدُته ٕالى الصالة ؛ وها 
د.  ي ٕالى المس قد سبق

الّيت ؛  نّك اس يمالن 
ئزوار ي غر تمز  !

195

من ُيمارس ُحكما البّد ٔانه 
يازات، بطريقة  يمنح نفسه ام

ما.

َشتاُر العَسَل ٔان  البّد لمن 
يلعق من ٔاصبعه. 

ت، ئّقن  م ّ يتّكسن  ؤ
ت اد يّلغ اضاض !

196

دي به  األم هي ٔاول من تق
القها وسلوكها.  اة في ٔا الف

اًة  زّوج ف ُريد ٔان ي لى من 
ٔان ينظر ٔاّمها. 

مّطوّط،  ول  ْران اد   ّ ؤ
ي ماْيـ س ! ّ

197

ايل الرجل  يتعّجب به ِمن ت
الماكر الُحوَّل الُقلَّب الذي 

سان ُيصّدقه. كاد إال

ه ٕاذ  سرق، ثم صّدق رٔايته 
سرق.  ٔاقَسم ٕانه لم 

ريع ت ؛ ئـّڭوّل فلسغ  يوكر 
ت !

198

قة ٔامٍر ٕاال من  ال يعلم حق
ه. استغّله ٔاو تضّرر م

ال يعلم من َضرب إال الضارب 
والمضروب.

اس  ّن ماي ْيون  ّس ؤر 
ي يّتون ! ّ ّ يون د و و

199

َسٔال  َّشّكي ممن  ُيتمّثل به لل
رتّب  الشيء وًيتغافل عّما ي

دمات.  لى سؤاله من 

وهاء، واغسل  َعِش الشَّ
صحنها.

ردا  ّ سي نـ تفغولت، تـ  ئم
نـ تقّسولت ! 

200

ناولك  تعامل مع ما في ُم
ريثما يتوّفر لك ما تتمناه.

د  جرِجر ُخفَّك ما لم ت
َْيك. َجزَم

فت  وغر اركاسن، ٔار  ّ
يبوزاڭن !

201
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ر الرّجل الغني  ُيتمثَّل به لتعي
له وجَشَعه. ُب

رة والقلوب  وا للّدور  الك
رة ! الصغ

ن، ٔاي  ـّڭـما مّقورن  آ ت
والون  ! 

202

مة وجود إالسان في عمله. ق كن. من لم يفعل لم  ن ور يّلي !  ّ ْور يـڭ ؤ 203

البّد لكل من يعمل ٔان 
ُيصب ؤان ُيخطئ. ٔاما 

المتقاعس عن كّل عمل ففي 
مٔامن من الخطٕا.

رمي هو المعصوم  من ال 
ده. ِمن الخطٕا و

ن اوردا  ّكا ّ ورا  اس و
ـالن ! ز ْي

204

ر  ُسخر به مّمن ال ُيقّدِ
َسة حقَّ قْدرها. األشياء النِف

كمن ُيعِطي الِحمار 
ِّـفاف»!  «اـل

ّ يفكان تيفاف يـ  ٔاّم و
ْوغيول !

205

ُكِنَي ابلنَّْبِع عن الثَّدي 
وابلتَّْلعة عن صدر األم. 

ه األبناء  والمقصود هو تن
ّمهات من فضل. ُٔ ٕالى ما ل

ينا ! لوال نبُع الّتلعة لما ح لي ور  ال   مريّد يـ 
ر ! نّد

206

لف من الناس ال يدرك  ِ ال
الحقائق وال يعرف الّصواب 

ٕاال ٕاذا ُعّنَِف.

يوجد الحمار تحت جلده ! ّس ! ٔاغيول ْيّال ّدو ييلم  207

«ال تجعلّن دليل المرء 
ٍَر َسِمٍج  ْ صورته ...  كم َم

ظٍر حسٍن»! من م

ما ٔاجمل زهرة الدفلى، وما 
ٔاشّد مرارة الّدفلى ! 

آماي  ٔاي ا 
اڭت ٔاي  ر يليلي؛ آ ماي 

يليلي !

208

سان  ّر إال من الضعِف ٔان َيغ
ن. بتمّلق المتمّلق

س المَلَق كان  من يل
ن. ُعر

ـا يـ   ّ يلسان ولوغن، ئـ ؤ
احّزوض ! 

209
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وُن من  ال يتمّدُح ٕاال الدُّ
الناِس ؛ الّتبّجُح من خصال 

ء.  الدُّ

ال يلَحُس ٔانَفُه ٕاال الكلُب ! ّس  زارن  ؤردا ْيتّلغن ا
اس ايدي ! 

210

راجع عن االٓراء  البليد ال ي
َْت ٕاليه. اَوَزة التي ٔاوح الُمت

ٔالِق الَقول في ِذهِن البليد 
ُركه ! وا

 اوال  يخف 
ّجت ّت ! وض  وح

211

يُبوبَة،  ساكن الُخْبُث والطَّ ال ي
كما ٔان الحياَة ال تتحّمل 

وجوَد الّصديد في الِجسم.

يقول الّروح للصديد : ِازَهق 
وٕاال زَهقت ! 

ي ْيمان يـ  وارصض :  ّال ْيّت
ّفغ نغ اد فغخ !

212

راجع عن  لّمح عسى البليُد ي
َهفوانِه.

قُظ  َس ة  َ رد ِاضِرب ال
الحمار ! 

ْكي  ْوت اروّكو، اد 
وغيول !     

213

وسط  كان  رجال  ٔان  ذلك 
ٕالى  طريقهم  في  وهم  القوم 
النادي، فزلّت قدُمه ووقع في 
ٍل ؛ فٔاراد ٔان يوهم  مكان و
لوس.  ال قصد  بٔانه  َصْحَبه 
ي عن َكْبَوتِه. من يوّرِ ُيقال ف

لس هنا جميعًا !  فلن د ّداد ! خ اڭُّ ما ّق 214

ّر القرآن الكريم ٔاحسن  لقد 
ر عن مدلول هذا المثل،  تعب
 : وجل  عز  قوله  في  وذلك 
ٕاال  ّيء  السَّ المكُر  يحيُق  وال 

بٔاهله﴾ سورة فاطر 43.

ِاحِفر  حّفار، وال ُتعّمق؛ 
ها  كّل من حفر ُحفرًة فف

يقع !

غز اي امغوز، ٔادور 
ّ ْيغزان شرا  ّسغبو؛ وا
س. ك يّطار دْي ْوهر

             

215
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اله  شكو  ُسخر به ممن 
ش؛ «دّوز  وهو رغيد الع
الَما  ْ ابلسمن والعسل، 

يجيب الله ّدواز!».

ِائَتِدم ابلزُّْبِد والعَسِل، ريَثما 
د ٕادامًا !  ت

ت،  م ّ ّزْري سـ توديت تـ 
فت ازّروّي !    ار 

                       

216

«لّي ْحرث الجمل دّكو!» 
كر به عمل من ٔافسد  ُس

ه. ئًا بعد ٕاصال ش

«َدّك الَجَمُل ما حرث !» كرز ولُغم يّدز ! ٔايّنا 
                      

217

ُيدعى به المرُء ٕالى الَكّف 
عن ذكر معاِيِب الناس، مع 

الّتلميح ٕالى نقائِِصه هو. 

ّزا» ٕان لك  ي « ٔاسُك
«تودا» ك !

ّْزا، تّال غورم  ّسوسم آ 
تودا نّم !            

218

رضا  زة،  ُ «لّي ما رضا ب
ْرَض  بنّصها». «من يمش 

بما رِكب».

ع  يق زة، فَس ع ب من لم يق
بنصفها.

زن سـ توغريفت،  ّ ور يّل ؤ
ّس !  ٔاد يّلز سـ  

219
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Praeccoca (G) ة الالتي رقوق ال رتغالية 1512 ال Abricot 

Ambix (B) نية ق اليو إالن إالسبانية 1265 Alambic

- العربية إالسبانية القاضي 1323 Alcade

اللسان : ِقْلو، قلي القالي (ِقْلو)  العربية اشر؟ باس م اق 1509 Alcali 

ُكراْز 1798 إالسبانية الُكراز الفارسية Alcazazas

- العربية ؟ إالسبانية الَقَصَبة Alcazaba     
رى   H.Walter  
ي األصل ٔانه الت العربية(؟) ؟ إالسبانية الَقْصُر Alcazar 

 من المصرية
القديمة نية مياء اليو الك

ة  الالتي
1265 الوسيطية Alchimie 

- العربية ل ْ الُك
ة  الالتي
الوسيطية 1586 Alcool 

- َّة العربية الُق 1646 إالسبانية Alcôve
من ٔالوان الخيل،
في الفرسية العربية 1534 إالسبانية الحصان Alezan

- العربية ْلَفاُء َ ال اشر باس م اق 1848 Alfa 

- 1664 إالسبانية الَخْنَجُر العربية Alfange 

- العربية الَغارَة 1549 إالسبانية Algarade

oryx tao : هو
نوع من الظباء الَغَزال العربية اشر ؟ باس م اق 1764 Algazelle 

ر والمقابلة ال ْر العربية َ ال ة الوسيطية الالتي 1400(?) Algèbre 
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 اسم نجم
Etoile B. Persée

العربية رٔاس الغول ؟ ؟ Algol (?) 

- لم الخوارزمي  اسم  ة الوسيطية الالتي 1554 Algorithme

- العربية ر إالسبانية الوز ؟ Alguazil
ت  اج : ن ال
(اللسان)  اج العربية ال اشر باس م اق ؟ Alhagi 

- ة الوسيطية  الِعضادة العربية 1415 الالتي Alidade

- العربية الُعصارَة(؟)  ركية 1827 ال Alizari     

- نية  ر السُّ ة الوسيطية المناخ 1391 الالتي Almanach 
 هي الرقاصة
"العالمة" العربية المصرية اشر باس م 1785 اق Almée 

ريتّي الرّصاص ك العربية ل(؟) الُك إالسبانية 1697 Alquifoux 

ار ّ قادوس من ف العربية(؟) الُعثال (؟) نية الوسيطية ؟ اليو Aludal
B malgama = 
العجن نية ة الوسيطية "الُملَغم" اليو XV الالتي Amalgame

من دارجة المغرب العربية األمان اشر باس م اق XX Aman 
َْر ابلفارسية  لَْن

= ضخم (سمك 
ضخم؟)

العربية َر الَعْن ة الوسيطية الالتي XIII Ambre

- ر الـ(؟)  العربية ٔام اشر باس م XIII اق Amiral 

الّنيَلج = األزرق 
"نيل" نبات الفارسّية رتغالية "الّنيلة" 1855 األلمانية، ال Aniline
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Stimmis : B نية اليو إالْثِمْد ة الوسيطية XIII الالتي Antimoine 

الَعَرق : شراب 
ٌمْسِكر العَرُق العربية اشر باس م اق 1520 Arak

شور ٔاحمر،  ط
في الفرسية العربية  الحّناء

ة  الالتي
الوسيطية

XIII Arcanne

- الغّز (؟)  العربية رتغالية ال XV Argousin 

س من المقاي 1555 إالسبانية  الرُّبْع العربية Arrobe

- العربية ة 1250 إاليطالية دار الصنا Arsenal     

- العربية  1530 إاليطالية الخرشوف Artichaut 
 اللسان : الَفَرس
دى رجليه  في ٕا

بياض
األرَجل العربية إالسبانية ؟ Arzel 

رى  H.Walter 
ٔانه من ٔاساسي العربية ٔاساسي إاليطالية 1560 Assassin 

رة من ٔالوان ُ  ال
الخيل ر العربية ٔا 1579 إالسبانية Aubère

هندية األصل ان الفارسية 1750 الكطالنية الباذن Aubergine

Larousse : à 
valoir

العربية ؟ إاليطالية الحوالة ؟ 1675 Aval 

ضريبة ُمهينة 
ن ّ للذم

1575  إاليطالية إالهانة ؟ العربية Avanie

 اللسان : العوار =
العيب العربية العوار 1200 إاليطالية Avarie
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- العربية 1978 الفارسية آية الله Ayatollah
ن  اللسان : قال ا
ُدرَْيد ال "تعرفه 

العرب"
إالسبانية الزُّعرور  ؟ 1562 Azerole

اللسان : الّسْمُت 
= القصد

العربية ْمُت إالسبانية السَّ 1415 Azimut

- زَْورَُد  الفارسية الالَّ ة الوسيطية الالتي 1080 Azur 

- ركية  البابوج الفارسية ال 1546 Babouche

دارجة مغربية العربية ركة اشر ال باس م 1920 اق Baraka     

هي ُكّوة الرّماية الفارسية   انة؟ راب XII ؟  Barbacane 

عربية المغارب  ة العربية رذ ال اشر باس م 1848 اق Barda 

ِدرْع للفرس العربية ة َ رد ال إالسبانية XIII Barde 
 من الدارجة
المغربية البارود العربية اشر باس م 1924 اق Baroud

- روفانصالية  الِبَطانَة العربية 1150 ال Basane

- العربية البدوي اشر(؟) باس م 1546 اق Bédouin 

هم عمالء 
االستعمار في 
الجزائر

 مزيج عربي
بني...  فرسي اشر باس م 1950 اق Béni-Oui-

Oui 

- العربية اوي اللُّبان ال 1515  إاليطالية Benjoin
س رس ل  ال

Biros : B ُْرُس األمازيغية عربيا ال إاليطالية(؟) 1533 Berne 
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أصلها "ابلِجزاف" ة ام  
مغاربية ابلّزاف اشر باس م 1867 اق Bézef 

"padzahr" ق ر ابزاهر(؟) الفارسية رتغالية ال 1314 Bézoard

Arbicot bicot
 مزيج عربي
فرسي ي اشر ْعْرب باس م اق 1861 Bicot

من المغاربية الَبلَد  العربية اشر باس م اق XIX Bled 

- اشر الُبْنُدق الهندية باس م ؟ اق Bonduc

ماّدة كيماوية الفارسية  الْبْوَرق
ة  الالتي
 الوسيطية

1540 Borax     

Purgos : B
  Bourg:ه وم نية اليو ُرج اشر  ال باس م 1856 اق Borj 

اية ّ اية اسم مدينة َشَمَع ب ب 1300 ؟ Bougie 

هو لسان الثور العربية(؟) أَبُو عَرق (؟)
ة  الالتي
الوسيطية 1256 Bourrache 

 هو بيض مسك
ة ام  والبطرخي 
مرصية

العربية(؟)  البطاريخ (؟) روفانصالية ؟ ال Boutargue

ليجية ة  ام زية ل إالن اشر البوت باس م 1866 اق Boutre

 طعام جزائري
توسي

ة ام  
مغاربية ْريك ال اشر باس م اق XX؟ Brik 

Birros :B ُرس  االٔمازيغية ؟ اشر ال باس م 1851 اق Burnous

اء،  اللسان : الق
من الثياب العربية َاء الَق 1488  الِصِقِلّية Caban
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- 1512 ؟ الكافر العربية Cafard 
 ٔاصل معناها
الخمر القهوة   العربية ركية ال 1575 Café

- العربية إالسبانية القاضي 1351 Cadi 

ان خف الُقفطان  الفارسية ركية ال 1537 Cafetan 
ن لت س في مر ُ اق اشر؟   القائد العربية باس م اق XX-1568 Caïd

اللسان :  
ََّر َجْلَفَط = َق

نية  اليو
الوسيطية XIII  إاليطالية َجْلَفَط Calfater      

- العربية  1478 إاليطالية  القالب Calibre 

- ليفة العربية ال 1080 ؟ Calife  

- ؟ قمٔاد؟ ؟ XIII Camaïeu 

- ؟ ؟ 1752 إاليطالية Camée

الكافور  الفارسية هندي األصل
ة  الالتي
1256 الوسيطية Camphre

ِس في ُ  اْق
ن لت مر العربية الة الحمَّ روفانصالية ال 1213 Camelot  

هندي األصل ْديد الفارسية 1256 إاليطالية الِق Candi 

H.Walter ذكرته
ر األصفر العن الفارسّية الكهراب  ؟ ؟ Carabé

اللسان :
ال الِغراف العربية الغراف - مك إاليطالية 1558 Carafe 

- XIII إالسبانية القارب ؟ العربية Caraque 
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Keration : B نية اليو راط الق ة الوسيطية 1355 الالتي Carat 

كاْروان َروان  الفارسية ْ ؟ الَق XIII Caravane 
 اللسان الِقْرِمْز
فاريس الِقْرَمْز الفارسية ة الوسيطية XII الالتي Carmin

 - الخرُّوب  العربية ة الوسيطية 1512 الالتي Caroube   
اللسان :

ست بعربية ة الوسيطية   الَكَرْو الفارسّية ول الالتي 1398 Carvi 

مغاربية العربية اشر الَقَصَبة باس م 1830 اق Casbah      
ذ  شاعت م
سنوات العربية  ركية الشريعة ؟ ال Chariâ 

 المقصود ابلغربية
هي األمازيغية الغربية العربية إالسبانية 1802 Charabia  

من السفن العربية بَّاك الشَّ 1771 إاليطالية Chébec 

- الّشاش العربية اشر باس م XX اق Chèche 

مغاربية الشاشية   العربية اشر باس م 1845 اق Chéchia

1272, seic العربية ْيخ الشَّ ؟ 1700 Cheikh 

1528, sérif الشريف العربية 1552  ٕايطالية Chérif 

 يمانية، نوع من
ِر الّص

ُسُقْطَرة  اسم جزرة ؟ XV Chicotin

1220, cifre فر العربية الّصِ ة الوسيطية الالتي XV Chiffre  

- يعة العربية الّش اشر باس م ؟ اق Chiite  
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هو قّط الّزابد العربية الّزابدُ 1467  إاليطالية Civette

- اشر الكلب   العربية باس م 1863 اق Clebs  
 يف لغة التقطري :
اللون األقهب الُقْهَبة العربية ة الوسيطية ؟ الالتي Cohober 

XIV, alcoran  الُقرآن  العربية 1657 ؟ Coran    

- إاليطالية   القطن العربية XII Coton  
Cophinos : G
Kophinos : B

ة  الالتي
نية روفانصالية الُقّفة اليو 1666 ال Couffe       

Cophinos : G
Kophinos : B

ة  الالتي
نية  اليو روفانصالية الُقّفة 1841 ال Couffin 

Asksu - seksu ؟                                                الُكْسُكْس األمازيغية 1556 Couscous   

ِقْرمز (دودة) القْرَمِزي الفارسية 1298 ؟ Cramoisi  

- ِّينة العربية ؟ ؟ الق Cuine  
 اللسان :  الكرمك

فاريس الُكْرُكم    الفارسية 1559 إالسبانية Curcuma 

لي نبات طف العربية ة الوسيطية الَكُشوت الالتي XIV Cuscute  

درجة مرصية الذَهبّية العربية اشر باس م ؟   اق Dahabeih  

وان هو الوُْر ح دّمان إسرائيل  العربية اشر؟ باس م اق 1808 Daman

Damaskos : B نية دمْشُق  اليو ؟ XIV Damas   

من دارجة الجزائر ة ؟ ُكَّ الدرا اشر باس م 1847 اق Darbouka  
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- العربية ة XV  إاليطالية دار الصنا Darse 
ست في  ُ اْق
الجزائر اشر الّضيافة   العربية باس م 1857 اق Diffa   

انه ديوان  الّديوان الفارسية ركية 1558 ال Divan  

س في الجزائر ُ اْق الجبل العربية اشر باس م 1870  اق Djebel     

دارجة مغربية العربية بة الَّ ال اشر باس م اق 1870 Djellaba 
ست في ُ  اْق
ة العربية الجزائر اشر    الجما باس م اق 1870 djemaâ  

- العربية  اشر الجهاد باس م XX اق Djihad  

المغرب في  س  اق ش العربية اشر  ال باس م 1920 اق Djich   

- الِجّن  العربية ؟ 1671 Djinn    

انه ديوان  الديوان الفارسية 1372  إاليطالية Douane   
 يف الفصحى َصَمنُ
اَحلّي يَُدورون به وَّار  العربية الدَّ اشر؟ باس م اق 1628 Douar   

الجزائر في  س  اق ْوُم    العربية اشر الدَّ باس م اق 1839 Doum  
ن رگـ م. 

Meturgeman رية الع ُّرُجمان 1213 إاليطالية ال Drogman   

"Saqirlat,? 
òchicarangã

؟  الفارسية ة الوسيطية XII  الالتي Écarlate   

ascalonia لم ة الوسيطية عسقالن اسم  1514 الالتي Échalote
س من العبارة  اق

"الشاه مات!" الّشاه  الفارسية ؟ 1080 Échec   
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العربية جشر ذو ّمصغ 1573   إالسبانية الّالمي Élémi 

Xêros : B نية ر   اليو  إالكس
ة  الالتي
الوسيطية XIII Élixir   

- ر  العربية األم XIII ؟ Émir  
نبات هو الرّحى 
ابلعربية (اللسان) االٕسبانخ  الفارسي ة 1256 الالتي Épinard     

مصطلح جغرافي العربية العْرْق اشر باس م اق 1856 Erg  

لفظة مغاربية ؟ إالسبانية    ؟ ؟ ؟ Escabèche  

Drakontéon : B نية   اليو رُخون ؟ الطَّ 1539 Estragon  

نبات اشر الفاغرة  العربية باس م اق ؟ Fagara    

- ر  العربية الفق 1653  ؟ Fakir   

Phanos : B نية إاليطالية الفانوس  اليو 1552 Fanal   
 اللسان الفرفار
ر اكلرث ر ؟     العربية ّر ال

الفرفار؟  إالسبانية XVI Fanfaron  

Phantasô : B نية طازية اليو اشر الف باس م 1833 اق Fantasia   

ُّنٍ س  ك الَفْرَدة  العربية اشر باس م اق 1834 Farde   

- الفرُد ؟  العربية
الفرض؟ 

ة  الالتي
 الوسيطية

XII Fardeau

- ة  العربية الفات اشر باس م اق XX Fatiha   

ادمة Fatma = ال فاطمة  العربية اشر باس م اق XX Fatma   

- الفدائيون  العربية اشر باس م اق 1972 Fédayin   
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ة توسية  اّم
(1915)

ة  اّم
جزائرية 
(1954)

الفّالگ اشر باس م 1915   اق Fellaga 

- الفّالح    العربية اشر باس م اق 1662 Fellah   

- 1611  إالسبانية الُفْلُك  العربية Felouque  

- َْك  العربية الَف زية ل 1808  إالن Fennec     

هو الطربوش اسم مدينة فاس ؟ 1677 Fez  

بطل ُمْسِلم لم ؟    ؟ اسم  XIV Fier-à-bras  

Phôllis : B نية   اليو اشر الفلوس باس م اق 1916 Flouss  

"الفگر" مغاربية اشر الُفُقر  العربية باس م اق ؟ Foggara     
اللسان :

دق فاريس دق  الفارسية الف الف روفانصالية XIV   ال Fondouk   

اللسان : الُفْسُتق 
فاريس معرب ؟ الُفْسُتق  الفارسية 1351 Fustet    

من الرضائب الة    العربية الق إاليطالية 1330 Gabelle  

اللسان :
ان  الفارسية فارسي معّرب  الُخولَْن

ة  الالتي
1298 الوسيطية Galanga   

دورت ق دورة  األمازيغية الگ اشر باس م اق 1852 Gandoura   

- الغزال العربية ؟ 1272 Gazelle

نوع من الخيل، 
ر قص ؟  ؟ إالسبانية XIV Genet   
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رْيقاء =  من الزُّ
جرنيط

األمازيغية الَجْرنيط إالسبانية XIII Genette  

- َْربوع    العربية ال ة العلمية الالتي 1700 Gerboise   

ة اجلزائرية اّم من  ركية 1736  إالسبانية  ِيَلك   ال Gilet   

- ية َِش َ الّزرافة  ال 1298   إاليطالية Girafe     
- العربية الَقِطران ؟ 1381 Goudron  
- العربية اشر     الغوُل باس م اق 1821 Goule

س في الجزائر اق العربية   اشر الَقْوم باس م اق 1849 Goum  

ي  ي، ٔاغورب ٔاگورب ي  األمازيغية اشر  الُقْربِ باس م اق 1841 Gourbi     

 =  gourer : ه وم
دَع وغّر الَغّر  العربية روفانصالية ؟   ال Goure   

Kithâra : B نية تارة   اليو 1360 إالسبانية الق Guitare    

ضون أَِق ُْطون     األمازيغية الَق اشر باس م اق 1914 Guitoune  

- ديث  العربية اشر ال باس م اق XX Hadith   

- اّج  العربية ؟ ال 1568 Hadji

- الحّج  العربية اشر باس م اق XX Hadjdj

دارجة مغاربية اْيك   العربية ال اشر باس م اق 1830 Haïk
ة الجزائر، ام  من 
نوع من االٔفاعي ؟ ؟ اشر باس م اق 1866 Haje
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- العربية لوى ال ركية XIX ال Halva  

مصطلح جغرافي ادة"    العربية اشر "الَحمَّ باس م اق 1890 Hamada   

- اشر  الحّمام   العربية باس م 1859  اق Hammam   

- الحرم   العربية اشر باس م XX   اق Haram      

- العربية الفْرَدة الگسكونية 1539 Hardes  

- العربية ؟     الحريم 1663 Harem

مغاربية العربية   اشر  الهرسة باس م اق XX Harissa  

مغربية اشر  الَحْركة  العربية باس م اق XX Harka     
جزائرية الْحْركي  العربية اشر باس م 1960   اق Harki   

la pégane : هو اشر الَحْرَمل    العربية باس م XX اق Harmale    

ِْد هو زهُر الرنَّ الزَّْهر      العربية إالسبانية XII Hasard  

- ؟ الحشش  العربية 1556    Haschisch

- 1556 إاليطالية الهجرة  العربية Hégire

- الِحّناء  العربية 1553 ؟ Henné

- ة االٕسالم   العربية َّ ُح الفارسية XX Hodjatoleslam
فستان قطن الُقطن... العربية ؟ XII Hoqueton
من حور،
العربية جمع َحْوراء الحورية الفارسية 1654 Houri

imamat ه وم ركية إالمام العربية 1559 ال Imam
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و مشتقات العربية إالسالم 1697 ؟ Islam

 اللسان : الجرد 
عيب...

(يف الفرس)   
إاليطالية الَجَرُد    العربية 1678 Jarde   

- روفانصالية  الجّرة   العربية 1449 ال Jarre    

من مدينة الجزائر الجزائر   - ؟ 1544 Jaseran      
اللسان : فارسي 

معرّب  ن الفارسية الياسم ؟ XVI Jasmin  

اللسان : فارسي ّالب      الفارسية ال إالسبانية 1300؟ Julep

- العربية   قّلية   الُجبَّة الصَّ XII Jupe  

و مشتقات القالي؟ الِقلي  العربية ؟ 1557 Kali     

- القالي؟ الِقْلي  العربية ة العلمية 1842 الالتي Kalium   
انة  اللسان : ال
ٔاصلها اخلانة   انة    الفارسية ؟ ال 1457 Kan     

- الخنجر      العربية ؟ 1617 Kandjar  

ة ة مشرق ام ة  العربية اشر الكوف باس م XX اق    Keffieh

اللسان...فارسي إالسبانية الِقْرِمْز الفارسية 1600 Kermès

س في مصر اق ن   العربية الخمس اشر باس م اق XVIII Khamsin

نبات يغسل به الخطمّي   العربية ؟ 1747 Ketmie
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مذهب اخلوارج  العربية ة ارج اشر ال باس م XX اق Kharidjisme  

ة مغاربية ام ف    العربية  اشر الك باس م اق 1885 Kif, Kief   

ة رمجة حرف  
مازيغية "أم ٔ  ل
"زوند

ة ام  
اشر  ِكيْف ْكيْف    مغاربية باس م 1867  اق Kif-Kif   

- ل   العربية الُك ؟ 1717 Khôl      

اللسان : الَكْرك 
َل َج العربية ؟ الكرك ؟ XII Krak  

H.walter رى
ي األصل ٔانه الت اشر     القصر  العربية ؟ باس م اق 1857 Ksar

اللسان : الّالطون 
: األصفر من 
اس) الّصفر (ن

العربية   ركية؟  الّالطون ال XIII Laiton   

هندي األصل روفانصالية  اللَّّك  الفارسية ال XV Laque     
اللسان العسكر.. 
فاريس (لشكر) العسكر  الفارسية اشر باس م 1830   اق Lascar   

)، هندي  ْ َ (ني
األصل الليَلج     الفارسية 1600 إالسبانية Lilas    

هندي األصل اللَّْيمون      الفارسية روفانصالية ال 1351 Limon  

- اشر  الّلِثام  العربية باس م اق 1857 Litham

- 1520 ؟ اللَّعوق  العربية Looch
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اللسان : الّلوف، 
نبات العربية اللُّوف ة العلمية 1708  الالتي Luffa 

اللسان : ذو 
ر... األو روفانصالية العود    العربية ال XVI Luth   

مغاربية اشر  َمْهُبول   العربية باس م 1860 اق Maboul     

- الُمَخرّم   العربية إاليطالية 1913 Macramé      

- المْزربة ؟ العربية
المضربة ؟  روفانصالية ال 1679 Madrague  

- إاليطالية     الَمخزن العربية 1400 Magasin

- العربية   ازن زية   الم ل 1776 إالن Magazine  

نبات  َلب  العربية ْ الَم ؟ 1611 Mahaleb     

املهدي املنتظر الَمْهِدي  العربية اشر باس م اق 1873 Mahdi   

نوع من السفن الماعون ؟    العربية ؟ إالسبانية 1540 Mahonne     

مغريب المخزن      العربية اشر باس م اق 1849 Makhzen  

امل" بمعنى "ال ْه شيء    العربية َما ِم َلق  َ من 
Molière XVII Mamamouchi

س يف مرص اق المْملوك   العربية اشر باس م اق 1765 Mamelouk

- رتغالية الُمرابط  العربية ال 1575 Marabout

من المعادن المرقشيطة؟    الفارسية ة الوسيطية 1478 الالتي Marcassite
اّم هو العاج ال ل؟ العربية ... الف 1545 إالسبانية Marfil
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هو اجل املغريب  مغربية  مّراكش  - 1490 Maroquin  
H.Walter رى
أنه عريب االٔصل ؟    ؟ ؟ إالسبانية Marrane

لوى من لوز 
معجون العربية ؟ الَموثبان إاليطالية 1544 Massepain

بمعنى َدلََك مّس ؟    العربية ؟ 1779 Masser      

معدن الرصاص العربية مسحوق...؟  إاليطالية 1480 Massicot  

- اشر     المسَطبة  العربية باس م اق 1900 Mastaba

- العربية   إاليطالية  الَمْطَرح XIII Matelas   

mater : ه وم مات "الشاه"     العربية ؟ XII Mat     

ة جزائرية ام المطرگ  العربية اشر باس م 1863   اق Matraque   

Metrêtês : B نية المطارة      اليو ة 1500 الالتي Matras    

ي العربية مغارب المشوي اشر باس م اق 1922 Méchoui  

س يف اجلزائر اق اشر   الَمْشتى  العربية باس م اق 1950 Mechta

س في الجزائر اق اشر  المدرَسة  العربية باس م 1876 اق Médersa

س يف املغرب؟ اق العربية المدينة ؟ 1732 Médina
سبة إلى مهرة ن  

دان ح العربية المهري
اشر (من االِٕبل) باس م اق 1822 Méhari

جزائرية العربية ؟ اشر باس م اق XX Merguez
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ش مريين ك املغربية  إالسبانية مريني XVII Mérinos 

- ن    العربية 1611 إاليطالية الِمْسك Mesquin   

- اشر  المحراب   العربية باس م 1874 اق Mihrab     

- المنارة   العربية ركية ال 1606 Minaret      

- ر العربية الِمْن اشر باس م اق 1931 Minbar  

- ؟     المّوار العربية XIII Mohair

- العربية   زية   المّوار ل 1650 إالن Moire   

مدينة يمنية لم ا اسم  َ ُم ؟ ؟ Moka

- العربية المولَى الفارسية XVII Mollah
اللسان : املوم، 
الشمع، فاريس ا  الفارسية الموم ة  الالتي

الوسيطية XIII Momie     

اللسان :
ت ارّز، ث الُمْرّزة      العربية ة  الالتي

الوسيطية XIII Mortaise  

- د   العربية  إالسبانية، المس
فإاليطالية 1553 Mosquée

ة ة مشرق اّم الَمْشرَبِيَّة ؟ اشر باس م اق 1846 Moucharabieh

س في الجزائر اق اِهد   العربية َ الُم اشر باس م اق XX Moujahid

ة مغربية ام الموشاشو    إالسبانية اشر باس م اق 1915 Moujingue
ة جزائرية ام رة إالسبانية المو اشر باس م 1863 اق Mouquère

ِمن الَمْوِصل سبة عربية الَمْوِصِلَي إاليطالية 1656 Mousseline
الريح الموسمية العربية المْوِسم رتغالية ال 1622 Mousson
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- العربية المستعِرب 1690 إالسبانية Mozarabe  

- ن    العربية الُمَدجَّ إالسبانية 1722 Mudéjar   

- المؤّذن   العربية ركية ال 1568 Muezzin      

muphti ُكِتَب ِي  العربية الُمْف ركية ال 1546 Mufti         
مشك

(هندي األصل) الفارسية الِمْسك ة  الالتي
الوسيطية XII Muguet     

سبة ٕالى الَمْوز العربية ْت ّ الَمْوِز ة العلمية الالتي 1839 Musacées   
س  اللسان : ل

ي بعرب الفارسية   الِمْسك ة  الالتي
الوسيطية XIII Musc  

- الُمْسِلم  العربية إالسبانية ؟ XVI Musulman     

بواسطة إالجنلزيية النُّّواب  العربية الهندية، 
رتغالية فال 1653 Nabab   

- ارة    العربية النَّقًَّ اشر باس م XIX اق Nacaire    

مصطلح فليك ر      العربية الّنظ ؟ 1361 Nadir  

- ارة ؟  العربية النقًَّ إاليطالية 1560 Nacre

مغاريب الّنافع  العربية اشر  باس م 1845  اق Nafé

"ماْزَهر" ة ؟ العربية َ الّنْف ؟ إالسبانية Naffe

مصرية قديمة النَّطرون   العربية إالسبانية 1665 Natron
مصطلح جغرافي العربية  النَّْبَكة اشر باس م 1931   اق Nebka

ِهْندي االٔصل الفارسية الّنِيلوفار ة  الالتي
الوسيطية XIII Nénuphar

- الّناعورة  العربية ركية 1792 ال Noria
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جزائرية العربية  اشر النَّْوبة باس م اق XIX Nouba  

- اع    العربية النُّ ة الوسيطية XVI الالتي Nuque

ْت وْح  المصرية
القديمة ة َ الَوا ة الوسيطية الالتي 1766 Oasis

هندي األصل 
 ٔاهو الُمتك
ابلعربية؟

ُرنج    الفارسية األ إاليطالية 1515 Orange       

ر الِحّناء نبات  العربية ة الوسيطية الحّناء 1398 الالتي Orcanette  

ن حزاز الّصّبا الكطالنية      الَحَزاز ؟  العربية XV Orseille

- العربية   إاليطالية  البطائن 1380 Ouate   
نطق مغريب، 
مصطلح جغرايف الواد   العربية اشر باس م اق 1874 Oued     

- البّبغاء  ؟ ؟ ؟ Papegai   

- يخ      العربية الِبّطِ رتغالية 1512 ال Pastèque    

العربية نوع من السفن البطاش إالسبانية 1581 Patache  

- اشر   القصيدة  العربية باس م اق XX Qasida

- شية؟ القات  ال اشر؟ باس م XX اق Qât

- نية ؟ اليو ْطار الِق ة الوسيطية الالتي XIII Quintal
Keration : B
في قانون البحرية نية ؟ ؟ القراط اليو Quirat

طعام العربية ؟ اشر باس م اق 1833 Racahout
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غناء وموسيقى ة اّم  
جزائرية الرَّاي اشر باس م اق XX Raï  

- س    العربية الرئ اشر باس م اق XX Raïs   

- ؟  رمضان   العربية 1546 Ramadan  
بمعنى الهرج 
والمرج رمضان   العربية اشر باس م 1896   اق Ramdam

ِرْزَمة َوَرق العربية ْزَمة الّرِ إالسبانية 1360 Rame  

ة الكّف را العربية ة إالسبانية     الرَّا 1314 Raquette

أي الغزوة ة  اّم
جزائرية   ازية اشر   باس م اق 1841 Razzia  

سّم للفٔار رْهج الغار  العربية ؟ 1495 Réalgar     

- اَبب  العربية الرَّ ؟ XV Rebec   

- الرّصيف    العربية إالسبانية 1688 Récif    

مصطلح جغرايف ّق      العربية الرَّ اشر باس م اق 1933 Reg  

رابط الُمرابط ابط  العربية ؟ الّرِ    Ribat

- 1507 ؟ الرُّبُّ  العربية Rob

- الرُّخُّ  العربية 1298 ؟ Rock

زان الرُّّمانة م الرُّّمانَة   العربية روفانصالية ال XV Romaine

مغاربية سبة ٕالى  
الرُّومي روما اشر باس م اق 1846 Roumi
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نوع من الصقور العربية  قر ؟ الصَّ XIII Sacre 

- فر    العربية لية السَّ  السوا
زية ل XX  فإالن Safari   

- الزَّْعَفَران    الفارسية ة الوسيطية XII الالتي Safran     
نوع من الّرِماح

اي " "ٔازا اية    األمازيغية الز 1556 إالسبانية Sagaie      

مصطلح جغرافي ل العربية السا اشر باس م اق XIX Sahel  

- ليكم العربية السالم  ركية ال 1659 Salamalec

- العربية   اشر   الّصالة باس م XX اق Salat   

- العربية َلب ْ السَّ ؟ 1740 Salep

نبات، هو اُحلرض العربية ؟ أُشنان  
الُحرْض ؟ ة الوسيطية الالتي 1564 Salicorne

بة، يه الُفّشاع ج ؟      ؟ ة الوسيطية الالتي 1570 Salsepareille     

هندية األصل ْنَدل  الفارسية الصَّ ة الوسيطية الالتي 1298 Santal  

ْربَْند    الفارسية رقصة العاممة ؟ إالسبانية السَّ 1605 Sarabande

زية األصل مال الزربطانة  الفارسية إالسبانية 1519 Sarbacane
فارسية األصل : 

"السراويل" الّسْروال   مغاربية اشر باس م اق 1887 Saroual

- ن    العربية ّ الّشْرق ة الوسيطية XI الالتي Sarrasins
- ل ؟ العربية ؟ الس ة الوسيطية ؟ الالتي 1417 Sébile 

مصطلح جغرافي  العربية ة َ ْب السَّ اشر باس م اق 1874 Sebkha
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 Voltaire استعم
ة  يف مرسح

(1741)
مل امس  ؟ زَْيد 1803 Séide

ي بنطق مغارب اشر الّساگية    العربية باس م اق 1897 Séguia

- العربية نا ة الوسيطية الّس XIII الالتي Séné

- ّكة،   العربية الِسّ
الّسّكي؟  1540 إاليطالية Sequin      

َبة ْ َج الفارسية َبان َس ْ السَّ ؟ XVI Sesbanie  

ي بنطق مغارب اشر     سيدي العربية ؟ باس م اق 1847 Sidi

ة العربية   الرّيح الشرق إاليطالية  الشرقي 1538 Sirocco  

- العربية َراب ة الوسيطية  الشَّ الالتي 1881 Sirop     
نطق مغريب

للفظة سلويق  اشر السلوگي  العربية باس م 1853   اق Slougui   

ث) (العيال واأل اشر الزََّملة    العربية باس م 1843  اق Smala
َلس ْ فَّة التي ُي  الصُّ

ليها فة      العربية الصُّ ركية 1560 ال Sofa  

نبات ْراء  العربية َف ة العلمية  الصُّ 1846 الالتي    Sophora
 ٔاما "َشْوَراب"
ففارسية ْربَة  العربية ركية، الشُّ  ال

1553  فإاليطالية Sorbet

soufisme ه وم العربية الصوفّي اشر باس م اق XIX Soufi
- اشر الّسوق العربية باس م 1848 اق Souk

- العربية 1732 ؟  الّسورة Sourate



241

Saccharon : G
هندي األصل نية اليو ر كَّ السُّ إاليطالية XII Sucre  

- ْلَطان    العربية ركية السُّ 1540 ال Sultan    
َرْت،   ْ هو الَع

ابلعربية اق   الفارسية مَّ XIII ؟  السُّ Sumac     

sunnite ه وم نَّة  العربية السُّ اشر؟ باس م اق 1740 Sunna       

زران  الهندية، هو َمنُّ ال
ر فالفارسية الطباش اشر باس م اق ؟ Tabashir  

 لفظة ماهو أصلها ؟ 
اشر     الّطابور مغربية باس م اق 1912 Tabor 

دارجة لبنانية  العربية   التَّبُّولة    اشر باس م XX اق Taboulé  

ري الطنبور  وهو  الّطنبور  الفارسية ؟ 1525 Tabouret     

- ْلق  العربية الطَّ ؟ 1518 Talc   

نية وسيطية يو نية َلْسُم    اليو الطَّ ؟ 1637 Talisman    

- الّتمر الهندي      العربية ة الوسيطية الالتي 1298 Tamarin  

ره ُدْنَبه  الّطنبور    الفارسية ؟ 1080 Tambour

- ة العربية 1318 إاليطالية  الّطْر Tare

- التَّْعرفة   العربية 1572 إاليطالية Tarif
- رِْديُّ    العربية الدُّ ة الوسيطية XIV الالتي Tartre

اللسان : ٔاصله 
طست  ة الفارسية سَّ الطَّ 1150 ؟ Tasse
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Tâgênon : B نية  اليو اشر الّطاجُن باس م اق XX Tagine

ري ٓ التَّلُّ    العربية ٕاصطالح ا اشر باس م 1890 اق Tell

ين االٔصل ؟ الت العربية ؟ ْبل 1471 إالسبانية الطَّ Timbale

تومان ؟ ؟     الفارسية XIII ؟  Toman       

س في الجزائر اق العربية ب الطب اشر باس م اق 1863 Toubib   

رگيمان" " رية ُّْرُجمان       الع ال ؟ XII Truchement 

رفاس" "ت
ن البيطار)  (ا األمازيغية َّرفاس ة  ال ة العام 1344 الالتي Truffes    

كناية عن القرب ْربَة   العربية ُّ ركية ال XVII ال Turbé     

سكريّة؛ هو  سا
"العبعات ابلعربية" ْرُبْد  الهندية ُّ ال ؟ XIII Turbith    

- التُّوتيا الفارسية ؟ XIV Tuthie

Tuphôn : B نية وفان اليو الطُّ ة،  الصي
رتغالية -فال 1643 Typhon

ُجِعَل امجلع مفردًا العلماء        العربية ركية 1765 ال Uléma    

اللسان :
نة"  العربية ؟ ما ٔاراه عربيًا  "االُْٔش

االُٔشنان ؟ ة الوسيطية 1530 الالتي Usnée

اللسان :
ة الغرارة ة      العربية الولي َ الَولي ة الوسيطية  الالتي

فإاليطالية 1559 Valise

- ة العلمية  الَوَرُل  العربية 1839 الالتي Varan 
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ست يف  اق
اجلزائر

العربية   ُّركية  الوالية 1869 ال Vilayet 

Ammi visnaga
َّ يه اِخل ة    األمازيغية ش ة العلمية ال 1765  الالتي Visnage

- ر   العربية ركية  الوز ال 1433 Vizir     

- ش  العربية
زال شيْء)  (ا XVII إالسبانية (يف اجلرب)

َية  الَفَرس ال ِش
ه ف ْن، الزَّائن؟ العربية الزَّ إالسبانية  1575 Zain  

- اشر     الزكاة العربية باس م اق XX Zakat 

مغاربية العربية   اشر    الزَّاوية باس م 1872 اق Zaouia   

مغاربية العربية اشر الزَّليج باس م اق 1919 Zellige

- العربية ْمت السَّ ؟ 1361 Zénith

 zérotage : ه م ِصْفر  العربية إاليطالية 1485 Zéro     

من األصباغ الْن      العربية ُ ْل ُ ال إاليطالية 1599 Zinzolin  

"ٔازواوو" الزُّواوي  األمازيغية اشر باس م اق 1830 Zouave
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