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 دةضتجيَك

بشِياسبىو َُٓ تؤريُِوَيَُ بُػًَم بًَت هُ كتًَبِ )بُساوسدكاسّ صًاُاْ( بؤ        
ثؤىل كىاسًَِ بُػُكاُِ صًاُِ كىسدّ هُ صاُلؤكاُِ عًَشاقذا، كُ داُاُِ بُ ًـّ  

ُـىسّ عـاسس طـجًَشدسابىو، بـُ َ     و دكتؤس ًُٓني عُىل طُعًذ و دكتؤس ذلًُـُد  
َُٓ واُُيُ ثًَؽ طُيؼتِِ كتًَبُكُ بُ سِووُاكِ هُ كاثذاْ البشا و هـُ بُسُاًـُّ   

 خىيَِذْ ُٓهَطريا.
ًَبـُ بُالًـُوَ هـُ دـىغضّ خىَيِـذُِ                 دا هُبُس ُٓوَّ ٓـَُ بُػـُ هـُو كت

ِ و صاُلؤيــذا ثــُُطِ ُُخىاسدةتــُوَ و ثُيىَُــذّ بــُ كــُُذ اليــًَُُلِ صًاُــُواُ
ــُ     ــِ دــؤسَ دَطــتلاسيًُكِ بلــَُ و بًخًُ ــُ باػــٍ صاُ ــُ، ب ــُوَ ُٓي وَسطًَشِاُ
بُسدَطتِ سِةػـِبرياُِ كـىسد و ًٓـىاداسَ دَسفـُت بـؤ دكتـؤس ٓـًُني و دكتـؤس         

 ذلًُُد ُٓهَلُويَت و ُٓواًُؽ بُػُكاًُاْ بآلوبلُُُوَ.
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 دةنطةكانى شمانى كوزدى و شمانى عةزةبى و ضؤنيةتى نووضيهةوةياى
كؤُُٓــذاًِ دَُطظــاصّ هــُالّ ٓــادًًَضاددا تىاُــاّ دسوطــتلشدْ و وتِــُوَّ    

ٓــًُىو دَُطًَلــِ ُٓيــُ، بؤيــُ تًَبًِــِ دَكشيَــت كــُ دَُطــُكاُِ طؼــت صًاُــُ  
ًشةظايُتًًُكاْ تاسِادَيُكِ صةس هُيُن دَكّ و هُ سِووّ فؤُُتًلُوَ ٓاوبُػـِ  

  ْ كاتــذا هُبــُس كــُُذ  طـُهًَم هًَُُىاًُاُــذا بــُدّ دَكشيَــت، ُٓسكــُُذَ هـُ ٓــًُا
ٓؤيُكِ ريِطُّ و كؤًُ يُتِ ُٓطت بُ دًاواصيؽ دَسباسَيـاْ دَكـش ، ٓـَُ    
سِاطتًًُ دياسدَيُكِ طشوػتًًُ و ثُيىَُذّ بُ كـؤًُُتِ طـاصكشدُِ دَُـ  و    

 قُواسَّ كؤُُٓذاًِ دَُطُوَ ُٓيُ.
ــُ        ــؤ ُُتُوَيــُكِ تــش ه ــُ صًــاُِ ُُتُوَيُكــُوَ ب طــُسُٓزلاَ دَُطظــاصّ ه

ــىوغ  ــت و     سِيَِ ــذا بًَ ــُس ُُتُوَيُك ــُالّ ٓ ــاواصَ ه ــًُِوَ دً و كــؤًُُتِ ُىوط
 ويَُِيُكِ تايبُتِ ُٓيُ.

ٓــؤّ ٓــَُ بــاسَ هــُوَوَ ٓــاتىوَ كــُ سِيَِــىوغ و كــؤًُُتِ ُىوطــًُِوَّ       
دَُ  دياسدَيُكِ ػاسطتاًُُتًًُ هُ قؤُاغًَلِ ًًَزوويًـذا بـُسثا دَبًَـت و بـُ     

ــت    ــتاًُُتًًُ بًَ ــُو ػاسط ــىيَشَّ سِادَّ ٓ ــُسَ    ط ــجًَّ و ث ــُكاُِ ُٓكُط و ويَِ
ــاخىد طــِىوسَكُّ     ــُن ي ــُ ُُتُوَي ــُت ب ــُ سِيَِىوطــًَلِ تايب دَطــُُّ و دَبِ

 دَكؼًَت و دَبًَتُ دوو ُُتُوَ ياْ ثرت.
ًَبًًًِــُ طــُسَكًاُُدا                دــا ًٌَٓــُ طــُس  اُــُو  هُبــُس تًؼــلِ ٓــَُ ت

و صًــاُِ  بُساوسدكاسيًــُكِ طؼــتِ هــًَُُىاُِ دَُــ  و سِيَِىوطــِ صًــاُِ كــىسدّ
 عُسَبًذا بُسثا بلُيّ، دَتىاُني بُ كىستِ بوًََني:ـ

 دَُطُ ٓادًًَضاداُُ هُ ًَُىاُِ صًاُِ كىسدّ و صًاُِ عُسَبًذا طآ كؤًُهَّ:ـ   
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 كؤًُهَِ يُكَُ: دَُطِ ٓاوبُػُ
 كؤًُهَِ دووََ: دَُطِ تايبُتًًُ بُ صًاُِ كىسدّ
 كؤًُهَِ طًًََُ: دَُطِ طُس بُصًاُِ عُسَبًًُ. 

ًُُٓ هُسِووّ سِيَِىوطُوَ صًاُِ كىسدّ بـُ ثًتـِ عـُسَبِ تاسِادَيـُن ٓـُوَ          
طاغ دَكاتُوَ، كُ دَُطُ ٓاوبُػُكاْ تاكُ تاكُ بُ ًُٓاْ ثًتُ عُسَبًًُكاْ 
دَُىوطشيَُِوَ، بُ َ دَُطُ تايبُتًًـُكاُِ صًـاُِ كـىسدّ بـُ ثًتـِ عـُسَبِ       

َّ وػـُّ كـىسدّ، كـُ    دَطتلاسّ كشا و دَخشيَُِ بُسكاو، ُٓسوَٓا ُىوطًُِو
هُ كؤًُهَُ دَُطًَـم ثًَلٔـاتىوَ، وَيِـُ و ػـُقَوًَلِ تايبـُتِ دَداتـُ ِسيضكشدُـِ        

 ثًتُ عُسَبًًُكاْ.
َُٓ تًَبًًًُِ طُسَكًاُُ ثًَىيظـتًاْ بـُ ػـًلشدُُوَ و ًَِٓاُـُوَّ ةىوُـُ          

ُٓيُ، بؤيُ ًٌَُٓؾ وا هُ خىاسَوَ دسيَزَ بُ باطـُكُ دَدَيـّ و هُبـُس تًؼـلِ     
طــُسزلًَلذا دَُطــُكاْ ػــِ دَكُيِــُوَ و كــؤًُُتِ ُىوطــًُِوَياْ بــُ  ٓــُس 

 طىيَشَّ سِيَِىوطِ ُٓسدوو صًاُُكُ دَخُيُِسِوو.
دَُطُكاُِ صًاُِ كىسدّ و صًاُِ عُسَبِ هُ تًَشِواًُِـِ طـاصكشدًُاُُوَ دوو      

 بُػِ طُسَكني:ـ
 

 يةكةم: دةنطى كؤنطيهةنت
كجِ بُس طى  دَكُويَت، هـُ صًـاُِ   كُ هُ طاصطُيُكُوَ دسوطت دَكشيَت بُ     

 (.احلسٚف ايصاَت١)ياخىد  (احلسٚف ايصخٝخ١)عُسَبًذا ثًَِ دَوتش  
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 دووةم: دةنطى بصويَو
كُ بؤ بضواُذُِ دَُطِ كؤُظًُُِت طاصدَكشيَت، بُ صاساوَّ عـُسَبِ ثًَـِ        

  (.احلسٚف املتخسن١) ياخىد( حسٚف ايع١ً)دَوتش  
هًُُو ثًَؽ ومتاْ ياْ دَُطِ ٓاوبُػّ هـُ ًَُـىاُِ    َُٓ دوو بُػُ ُٓسوَكى     

 ُٓسدوو صًاُُكُدا ياخىد دَُطِ تايبُتني بُ صًاًَُلًاْ:
 

 دةنطى كؤنطيهةنتى ياوبةش لة نيَوانى شمانى كوزدى و شمانى عةزةبيدا
دَُطُ كؤُظًُُِتُ ٓاوبُػُكاْ هُ ًَُـىاْ صًـاُِ كـىسدّ و صًـاُِ عُسَبًـذا         

 ُؤصدَ دَُطّ:ـ
 واتا عُسَبِ سدّكى دَُ 
 ًٓىا األٌَ َُٓ أ
 تىيَزَس ايباحح باصاسِ ب
 باصسطاْ ايتادس تاسا ت
 خًَىَت اخل١ُٝ خُسًاْ خ
 سىػرت اجلٌُ دىاْ ز
 ُاصداسّ ايدالٍ دَسيا د
 ثًَغًُبُس ايسضٍٛ دَسووْ س
 طىأل ايصٖس٠ صاُا ص
 ٓامساْ ايطُا٤ طُسداس غ
 صطتاْ ايػتا٤ ػاُُ ؾ
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 ُٓوس يغ١ُٝا غًُباس (1)غ
 دىوتًاس ايفالح فشةكُ س
 ُُتُوايُتِ ايك١َٝٛ قُهَبُص ق
 خُصُُ ايهٓص كُتريَ ن
 هًزُُ ايًذ١ٓ هُزلُ ي
 كاوط املصدز ًاُ  َ
 سووباس ايٓٗس ُاطم ْ
 ثًَىيظتِ ايٛادب واُُ و
 خىسثُ اهلاّ ٓارَ ه
 ُآىًًَذّ ايٝأع ياُُ ّ

 
  

 
 
 
 
 
 

                                                 
ــُو :      - 1 ــَُ وػــاُُدا دَسدَك ــِ سَِطــُُُ، ٓــُسوَكى ه ــذا دَُطًَل ــاُِ كىسدي ــُ صً )غ( ه

 غًُطني، تًغ، كًغ، كغُ.
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 انى كوزدىدةنطى كؤنطيههتى تايبةت بة شم
دَُطُ كؤُظًُُِتُكاْ كُ تايبُت بُ صًـاُِ كـىسديّ، ُٓسكـُُذَ هـُ صاسّ          

سِةراُُ و دوَفُّ عُسَبًذا صةسبُياْ بُس طى  دَكُوْ، بُ َ بُ صًـاُِ عـُسَبِ   
 ثُتِ وَكى دَُطِ سَِطُْ ُُٓاتىوْ، َُٓ دَُطاُُؾ سُوتّ:ـ

 ةىوُُ دَُ 
 ثاس خ
 كشا ض
 سَوَُذ سِ
 ريّ ر
 طُتاظ ظ
 طُسدووْ ط
 كُأل أل

 
 دةنطى كؤنطيهةنتى تايبةت بة شمانى عةزةبى

ُٓو دَُطُ كؤُظًُُِتاُُكُ تايبـُتّ بـُ صًـاُِ عـُسَبِ، صةسدـاس بـُٓؤّ             
وػُ وَسطرياوَكاُُوَ ديَُِ ُاو ُٓهف و بًَِ كىسدّ و دَخشيَُِ بُس كـاسهًَلشدُِ  

   ُ ــ ــؤسِيَّ، ٓ ــُكاًُاْ دَط ــاْ و دَُط ــاصّ خؤًاهًٌَ ــت  دَُطظ ــُؾ ُٓػ َ دَُطاُ
 دَُطّ:ـ
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كؤُظًُُِتِ تايبُت بُ صًاُِ 

 عُسَبِ
ةىوُُ بُ صًاُِ  واتُ ةىوُُ

 كىسدّ
 باغ هًَلؤهًَُِوَ ايبخح خ
 سُهَىا ػرييّ احلال٤ ح
 صَهًى ريَشدَطت ايريٌٝ ذ
 طُبش خؤسِاطشتّ ايصرب ص
 صَسيبُ باز ايطسٜب١ ض
 تُياسَ فشِةكُ ايطا٥س٠ ط
 صاهٍَ صةسداس ايعامل ظ
 عُداهُت دادثُسوَسّ ايعداي١ ع

 
ُٓطــُس بُساوسدكاسيًــُن هــُ ًَُــىاْ ٓــَُ ةىوُاُــُدا بلــُيّ، بؤًــاْ طــاغ          

دَبًَتــُوَ كــُ دَُطــُ كؤُظــًُُِتُ تايبُتــُكاْ بــُ صًــاُِ عــُسَبِ هــُ صًــاُِ  
دَطــؤسِيَّ و دَُطظــاصيًُكِ كــىسدّ  (1)كىسديــذا دطــُ هــُ دَُطــِ )ز( ) ( )غ(

 وَسدَطشْ:ـ

                                                 
هُ ُُٓذ  صاسّ كىسديـذا دَُطـِ كؤُظـًُُِتِ ) (ّ عـُسَبِ دَبـآ بـُ )ه(، دَُطـِ         - 1

ُ )أ( بُتايبـُتِ هــُ صاسّ هىسيــذا، كـُ )سُطــُْ( دَبًَــت بــُ   كؤُظـًُُِتِ ) ( دَطــؤسِ  بــ 
)ُٓطُْ(، )عُىل( دَبًَت بُ )ُٓىل(. ٓـُسوَٓا هـُ صاسّ كشًـازلِ خـىاسدوودا ُُٓـذ  دـاس       
دَُطِ كؤُظًُُِتِ ) (ّ عُسَبِ و دَُطِ كؤُظـًُُِتِ )((ّ عـُسَبٌ دَكـشيَّ بـُ )ا(     
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دَطـؤسِيَّ   )ظ( ،)ض( ،)ذ(و دَُطِ )ق( دَبّ بُ )غ(، دَُطِ  (1)(خُطِ )دَ
 (، دَكشيَت بُ )ت(.طبُ دَُطِ )ص(، دَُطِ )

                                                                                                                      

ػـُّ )ًاًُهَـُ( كـُ هـُ صًـاُِ      (ّ عُسَبًًـُ و و حبثح وَكى وػُّ )باغ(، كُ هُ بِاغُدا )
 عُسَبًذا )ًعاًوُ(يُ.

(ّ عُسَبِ هُ صًـاُِ كىسديـذا دَبـآ بـُ )ص(، وَكـى      خ( ُُٓذ  داس كؤُظًُُِتِ )خ) - 1
 ( بىوَ.ٚخوػُّ )غُوص( كُ هُ بِاغُدا )غُ
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 شمانى كوزدى و شمانى عةزةبيدا دةنطة بصويَهةكاى لة نيَواى
 َُٓ دَُطاُُ بُ طىيَشَّ ثًَىاُُّ ٓاوبُػِ و تايبُتِ دوو دؤسْ:ــ   

 ىاْ ُٓسدوو صًاُُكُدا. ًُٓاُُّ خىاسَوَْ:ـدَُطِ بضويَِِ ٓاوبُؾ هُ ًَُ
 

 واتا ةىوُُ بُ عُسَبِ ةىوُُ بُ كىسدّ دَُ 
 طُبُتُ اهظوُ طُبُتُ ايفتخ١ ََ ٙ ،

 ػىيَّ ثآ ُٓهَطش اهتابع باص ا،ث أ أيف
 قىفأل اهقُفى كىست ٚ،ُ  ايط١ُ

 وتًاْ قاهىا طىوس ٚٚ، ٚاٚ اجلُاع١
 ياُُ اهِادّ كاُِ ٜث ، ٟ

 
طُس بُ وسدّ طُسُر هَُ ةىوُاُُ بـذَيّ، كـُُذ تًَبًًًِـُكٌاْ بـؤ طـاغ      ُٓ     

 دَبًَتُوَ:ـ
(، ايفتخث١ بضويَِِ كىستِ )ا( ُٓهف كُ هُ صًاُِ عُسَبًذا ثًَـِ دَوتـش  )   يُكَُ:

هُ صًاُِ كىسديذا ثًتِ )َ(يـاْ بـؤ طـاصكشدووَ، بـُ َ هـُ صًـاُِ عُسَبًـذا هـُ         

 (ّ بؤ داُشاوَ.َـ) كاتِ طُسو بؤسكشدُِ وػُدا ًُؼاُُّ فتشُ
(، بـُ  ايطث١ُ دَُطِ كىستِ بضويَِِ )واو(يؽ كُ بُ عُسَبِ ثًَـِ دَوتـش  )       

ثًتِ واو هُ وػُّ كىسديذا دَسدَبش ، بُ َ كىستُ بضويَِِ )ّ( كُ بُ عُسَبِ 
ُُٓــذ  دــاس هــُ صًــاُِ كىسديــذا دَيلــُيّ بــُ )ّ(،  (/)ثًَــِ دَوتــش  اهلظــشَ 

ًٓضافُدا. وَكى كتًَبِ بريكاسّ ُُٓـذ  دـاسيؽ   بُتايبُتِ هُباسّ خظتُِثاأل و 
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ــُدواّ         ــِ دوا ب ــُ بضوَيِ ــى كىست ــاصُاكشيَت، وَك ــِ ط ــؤ دَسبِشيِ ــم ب ًَ ــًث ثًت ٓ
 كؤُظًُُِتِ دَُطِ )ر( هُ وػُّ )رْ(دا.

دَُطِ بضويَِِ )أ( ُٓهف هـُ صًـاُِ عُسَبًـذا، ُُٓـذ  دـاس دَبًَـزس ،        دووََ:
( كُ دوا بـُ دواّ  ٖراو، وػُّ ) بُ َ ثًتُكُ ُاُىطشيَتُوَ، وَكى وػُّ )هلّ(

كؤُظًُُِتِ )ي( و كؤُظـًُُِتِ )ه(ّ بضويَِـِ )ا( بـُ سِووُـِ بًَـزساوَ. ُُٓـذ        
داسيؽ َُٓ بضويَِـُ ُابًَـزس ، كُكـِ ثًتُكـُّ دَُىوطـشيَتُوَ، ٓـُسوَكى دوا       
بـُدواّ دًَِـاوّ )واو ااٌاعــُ( هُطـُأل فشًـاُِ سابــىسدوودا بُسكـاو دَكــُويَت،      

 ... ٓتذ.ذٖبٛاوَكى قاهىا 
دَُطــِ بضويَِــِ )ا( أهــف هــُ سِيَِىوطــِ كىسديــذا ًًُٓؼــُ هــُ كؤتــايِ  طــًًََُ:

وػُكاُُوَ بُ ٓـُهفِ دسيَـز دَُىطـشَيتُوَ، وَكـى وػـُّ )داُـا، صاُـا، تـاسا(...         
ٓتذ، بـُ َ هـُ ِسَيِىوطـِ عُسَبًـذا دوو ثًـت ُٓيـُ، كـُ ٓـُهفِ دسيَـز و ٓـُهفِ           

     ِ ــُهف ــُ ٓ ــُ ب ــا( ك ــُّ )اهعـ ــى: وػ ــشاويّ. وَك ــُّ    ً ــشاوَ و وػ ــز ُىوط دسيَ
 )املظتؼفِ( كُ بُ ُٓهفِ ًشاوّ ثًؼاْ دساوَ.

 بُِواػُّ َُٓ بابُتُ سِيَِىوطًًُ هُ طآ خاهَذا سَِكاو كشاوَ:ـ
ـ ُٓطُس وػُكُ دَُطُكاُِ هُ طآ ثًت صياتش بىو، دَُطِ ُٓهفُكُّ ًًُٓؼـُ  1

ِ(، واتـُ  بُ ُٓهفِ ًشاوّ دَُىوطشيَتُوَ، وَكى )املِتـذّ(، واتـُ ياُـُ، )املشعـ    
 )هُوَسطا(، )املظتؼفِ( واتُ )خُطتُخاُُ(.

ـ ُٓطُس دَُطِ ُٓهف هُ وػُيُكِ طـآ ثًتًـذا ٓـاتبىو، ثًَىيظـتُ بِاغُكـُّ      2
 ياْ كاوطِ وػُكُوَ بذةصسيَتُوَ:ـ َطازعبُٓؤّ فشًاُِ 
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دا ُٓطُس ُٓو ُٓهفُ هُ بِاغُدا واو بىو، بُ ٓـُهفِ دسيَـز تؤًـاس دَكشيَـت، وَكـى      
 َطثثازع٢تــُ )داس( كــُ ُٓهفُكــُّ واوَ بــُ بُهَطــُّ فشًــاُِ وػــُّ )اهعـــا( وا

 وػُكُ، كُ )يعـى(َ.
ـ ُٓطـُس دَُطـِ ٓـُهف هـُ وػـُيُكِ طـآ ثًتًـذا ٓـاتبىو، ٓـُو ُٓهفـُؾ بـُ            3

طىيَشَّ فشًـاُِ سِاُـُبشدوو يـاْ كـاوطِ وػـُكُ بضوَيِـِ ) ( بـىو يـاْ بضوَيِـِ          
ت، وَكـى وػـُّ   ُٓهف بىو، ُٓو ُٓهفُ بـُ ثًتـِ ٓـُهفِ ًـشاوّ بُسكـاو دَخشيـَ      

 َطثازع٢ )ٓذّ(، كُ ُٓهفُكُّ بضويَِِ )ٍ(يُ، بُ بُهَطُّ )ئذّ( كـُ فشًـاُِ   
 وػُكُيُ.

 
 دةنطى بصويَهى تايبةت بة شمانى كوزدى

 دَُطِ بضويَِِ تايبُت بُ صًاُِ كىسدّ، بُ دوو ثًت سِيَِىوغ دَكشيَت:
، ٓـُسوَكى  يُكًًُاْ:ـ بضويَِِ واوّ كشاوَيُ، كُ بُ ثًتِ )ة( بُسكاو دَخشيَـت 

 هَُ وػاُُدا تًَبًِِ دَكشيَت )بؤ، كُقؤ، ُٓهَؤ(.
دووًًَاْ:ـ بضويَِِ ) (ّ كشاوَيُ، كُ بـُ ثًتـِ ) ( سِيَِـىوغ دَكـش ، وَكـى      

 َُٓ وػاُُ: )تًَش، تش ، ُٓسًآ(.
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 دايكبوونى وشة لة شمانى كوزدى و شمانى عةزةبيدازِيَباشةكانى لة
دّ و صًاُِ عُسَبًذا وَكـى ٓـًُىو صًاُـُ    بُسدّ بِاغُّ وػُ هُ صًاُِ كىس    

 ٓادًًَضاديًُكاْ دَُطُ:
طُسَتاّ هُبُس دَطتِ ٓـَُ بُِواػـُيُدا ُٓوَيـُ هـُ صاُظـتِ صًـاُِ        تًَبًِِ:

عُسَبًذا دَوتش : وػُّ عُسَبِ سَِطُْ ًًُُ بُ دَُطِ كؤُظـًُُِت دَطـت   
ِ هـُدايم  ثآ كشابآ، بُهَلى ُٓس دَبآ بُ كؤُظًُُِتِ بضويَِشاو ٓـُُطاوّ يُكـًُ  

بىوُِ وػُ ُٓهَبطري . دا َُٓ دَُطُ كؤُظًُِتُ بُ كىستُ بضويَِِ طـُس و بـؤس   
( كـُ كؤُظـًُُِتِ   َُخََُثدِ كشا بآ ياْ بُ بضويَِِ دسيَز دَسبشابـآ، وَكـى وػـُّ )   

ــِ        ــُ دَُط ــذ( ك ــُّ )ًاد ــشاوَ و وػ ــِ واوّ بضويَِ ــُ بضويَِ ــُ كىست ــُّ ب )َ(ك
طىػـًُِكُّ بـُسبىوَ، كُكـِ هـُ      كؤُظًُُِتِ ًًٌُكُّ بُ بضويَِِ أهفِ دسيَـز 

صًاُِ كىسديذا َُٓ دياسدَيُ ًًُٓؼُ بُسطى  ُاكُو ، كىُلُ تًَبًِِ دَكشيَـت  
كُ ُُٓذ  وػُّ كىسدّ سَطُْ ُٓيُ ُُٓطاوّ يُكَُ و ُُٓطاوّ دووًَـِ هـُ   
دايلبىوًُــاْ دوو كؤُظــًُُِتُ، وَكــى وػــُّ )مســؤسَ(، كــُ دَُطــِ يُكــًُِ  

 ًِ كىُظًُُِتِ )َ(ميُ.كؤُظًُُِتِ )غ(ُُ و دَُطِ دووَ
طُسُٓزلاَ هًَشَدا دَتىاُني دًاواصيًُكِ طُسَكِ هًَُُىاْ هـُ دايلبـىوُِ         

 وػُّ كىسدّ و وػُّ عُسَبًذا دَطت ًُؼاْ بلُيّ و بوًََني: 
وػُّ عُسَبِ كـُ هـُدايم دَبًَـت، ثًَىيظـتُ يُكـَُ دَُطـِ        سِاطتِ يُكَُ:  

ت، بُ َ وػـُّ كـىسدّ ًـُسز ًًُـُ     كؤُظًُُِت بآ و دووََ دَُطِ بضويَِِ بًَ
هَُ سِيَباصَوَ هُدايم بًَت، كىُلُ دَػآ وػُّ كىسدّ دَُطِ يُكَُ و دَُطِ 

 دووًَِ ُٓسدووكًاْ كؤُظًُُِت بّ.
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ُٓس كؤًَُم بًَت َُٓ دًاواصيًُ سَُِطُ دياسدَيُكِ طـشُ  ُـُبًَت، بـُ َ            
ُٓو دًاواصيُوَ قـُواسَّ  طشُ  ُٓوَيُ صاُاكاُِ دَُطظاصّ كىسدّ هُ سِواُطُّ 

وػُّ كىسدّ هُطُس يُكًُتِ بشِطُدا ػًذَكُُُوَ و هًَِ دَدويَّ و طُسُر بـؤ  
ُٓوَ سِادَكًَؼّ كُ بُسدّ بِاغُّ وػُّ كىسدّ ُٓسكُُذَ يُكًـُتِ دَُطـُ،   
بُ َ دَُ  خؤّ هُخؤيذا ُٓسكِ هُدايلبىوُِ وػُ ُاطًَشِ ، بـُهَلى ٓـَُ ُٓسكـُ    

 سيَت:ـ بُٓؤّ بشِطُوَ ُٓزلاَ دَد
ُٓو بًَزَيُ كُ بُ داسيَم هُ دََ ديَتُ دَس ، وَكى بشِطُّ )ٓـاغ(   بشِطُؾ:     

 و بشِطُّ )ًاْ( هُ وػُّ )ٓامساْ(.
دَػـآ هـُ كؤُظـًُُِتًَم كـُ دَُطـُ بضوَيًَِـم هـُ         بشِطُ هُ صًاُِ كىسديذا:     

 بذات ثًَم بًَت، وَكى:ـبًَزاُذا ياسًُتِ 
 بضويَّ             كؤُظًُُِت           بشِطُ

 ة      بؤ                  ب                
 وو    َ                   ًىو               
 ّ      غ                طِ               

ًُ(1)                               َ      َ 
 ا       ْ                     ُا             

 
طـُ دَهـى  هـُ دوو كؤُظـًُِت ثًَـم بًَـت، بضوَيًَِـم هـُ بًَزاُـذا          ُٓسوَٓا بشِ     

 ياسيذَّ بذات، وَكى:

                                                 
 )ًُ( هُ صاسّ هىسِيذا بُ واتاّ )ًّ( ٓاتىوَ. - 1
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 بضويَّ               كؤُظًُُِت                 بشِطُ
 طًَى                    غ، و                     يَـ
 ػاخ                     ؾ، خ                    ا

 خ، س                    وو    ثىوس                 
 

ــذَدَس              ــِ ياسي ــُ بضويًََِل ــًُُِت و دَُط ــآ كؤُظ ــُ ط ــآ ه ــُؾ دَػ بشِط
 طاصكشابآ، وَكى:ـ

 بضويَّ                 كؤُظًُُِت                   بشِطُ
 طؤػت                ط، ؾ، ت                     ة

 َ                بُسد                  ب، س، د        
 خىاس                   خ، و، س                        ا 

 
هَُ ةىوُاُُوَ تًَبًِِ دَكشيَت، كُ ُٓو بشِطاُُ وػُّ طـُسبُخؤْ، بـُ َ         

ُابآ َُٓ تًَبًًًُِ واًاْ ىلَ بلات، كُ بضاُني وػُّ كـىسدّ ٓـُس هـُ يـُن بشِطـُ      
بشِطُدا هُدايلبىوَ، كىُلُ هـُ فُسٓـُُطِ    ثًَلٔاتىوَ و هُطُس بِاغُّ يُكًُتِ

كىسديذا وػُ ُٓيُ هُ يُن بِشطـُ ثًَلٔـاتىوَ، وَكـى: )تـؤ، كـىو، هـُ(، وػـُؾ        
ُٓيُ هُ دوو بشِطُ ياْ ثرت طاصكشابآ، وَكى وػـُّ )كـاُِ، ثًـاص، كـىوسَ(، كـُ      
ــُّ        ــُسكُوتّ( و وػ ــُّ )ط ــاتىوَ، وػ ــُ ثًَلٔ ــُ دوو بشِط ــُيُكًاْ ه ــُس وػ ٓ

 كُ( كُ ُٓس يُكًَلًاْ هُ طآ بشِطُ طاصكشاوَ.)ًُهُواْ( و )كؤهُ
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هُبُس تًؼلِ َُٓ سِاطتًًُ صًاًًُُدا صاُاكاُِ صًاُِ كىسدّ بريوسِاياْ وايُ       
كُ ثًَىاُُيُكٌاْ ًًُُ بؤ ثًَىاُِ قُواسَّ بِاغـُّ وػـُّ كـىسدّ و بشِيـاسداُِ     

 دَُطِ بُِسَِتِ و دَُطِ صيادَ هَُ قُواسَيُدا.
ػُّ عُسَبِ بَُ كُػُِ ًًُُ، كـىُلُ صاُاكـاُِ ٓـَُ صًاُـُ     بُ َ باسّ و      

هُطــُس دوو سِاطــتًذا دَسٓــُق بــُ قــُواسَّ وػــُّ عــُسَبًاْ هــُ طــآ دَُطــِ 
 سَِطُْ ياْ هُ كىاس دَُطِ سَِطُْ ثًَلٔاتىوَ.

ــِ     سِاطــتِ دووََ:    ــُسَبِ دوو دَُط ــاتى وػــُيُكِ ع ــُس ٓ ــُ ُٓط ــُ ك ُٓوَي
 ٓؤيُن فشِيَذساوَ. بُسطى  كُوت دَُطُ طًًًَُُكُّ هُبُس

ُٓسوَٓا ُٓطُس ٓاتى وػُّ طآ دَُطِ سَِطـُْ و كـىاس دَُطـِ سَِطـُْ           
ًًَاُذا بُدّ كـشا، ٓـُو دَُطـُ صيـادَ، كـُ سَِطـُْ ًًُـُ. دـا          دَُطًَم ياْ ثرت ت
ًَؼـاُِ وػـُّ عـُسَبِ ػـًلشدُُوَّ          هُبُس تًؼـلِ ٓـَُ دوو سِاطـتًًُدا بـؤ ك

 َكاوكشدووَ:ـدَُطُكاُِ، صاُاكاْ دوو ثًَىاُُياْ سِ
 

 (يُ:ـفَعٌََثًَىاُُّ يُكَُ: كًَؼِ )
دَُطِ )س( هَُ ثًَىاُُيُدا بُساًبُس بُ دَُطـِ سَِطـُُِ يُكـًُِ وػـُكُ          

داُشاوَ و دَُطِ ) ( بُساًبُس بُ دَُطـِ سَِطـُُِ دووًَـِ وػـُكُ و دَُطـِ      
 )ي( بُساًبُس بُ دَُطِ سَِطُُِ طًًًَُِ ًُٓاْ وػُ طاصكشاوَ، وَكى:

 كًَؽ                               وػُ
 أزض                               فَِعٌ
 ُقِفٌ                                 ُفِعٌ
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ِٝٔ                                 فِِعٌ  ت
 فَعٌََ  بَ                              نَتَ

 ُفعٌَِ ُضسِبَ                              
 فَعٌَِ                                فَسِحَ

 قاٍَ                                فَعٌََ
       

 (يُ:فَِعًٌََثًَىاُُّ دووََ: كًَؼِ )
ًَؼـاُِ وػـُّ كـىاس دَُطـِ سَِطـُْ طـاصكشاوَ، ٓـُسوَكى كـؤْ هـُ             كُ بـؤ ك

َُ ثًَىاُُّ يُكًُذا دَُطِ )س( و ) ( و )ي( بُساًبُس بُ دَُطِ سَِطـُُِ يُكـ  
و دووََ و طًًًَُِ وػُكُ داُشاوَ، دَُطِ )ي(ّ دووًَِ َُٓ كًَؼُ بُساًبـُس  
بُ دَُطِ سَِطُُِ كىاسًَِ وػُ كًَؼـشاوَكُ داُـشاوَ، وَكـى ٓـَُ ةىوُاُـُّ      

 خىاسَوَ:ـ
 ثًَىاُُ                              وػُ

 ًٌََِعج                            فَسَِحدَ
 ًٌََِعفَ               ٕ              أُِطَ
 ًٌََِعفَ                              ٍَصَِيشَ
 ًٌََِعفَ                              سَجَِعبَ
 

 هَُ ةىوُاُُدا دوو تًَبًِِ طُسَكًٌاْ بؤ طاغ دَبًَتُوَ:ـ
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 تًَبًِِ يُكَُ:
اهظلىْ، كُ هُ كًَؼاُِ وػُّ عُسَبًذا طُس و بؤس و ريَش و ُابضويَّ، واتُ:       

هـُ دَُطــِ وػــُ كًَؼــشاوَكُ بــُس طــى  دَكــُوْ، ثًَىيظــتُ وَكــى ًُؼــاُُ هــُ  
دَُطُكاُِ ثًَىاُُكُؾ بُسطى  بلُوْ: بُ ًاُـاّ ٓـُوَّ طـُس و بـؤس و ريَـش و      
ُــابضويَِِ وػــُ بــُ ثًــت بُسكــاو ُاكــُوْ، كــىُلُ ٓــُسوَكى هًُُوبــُس ومتــاْ   

 طاصُُكشدووَ.سِيَِىوطِ عُسَبِ ثًتِ طُسبُخؤّ بؤ بضويَِِ كىست 
 تًَبًِِ دووََ: 

وػُّ كًَؼشاو ُٓطُس ٓاتى دَُطًَلِ سَِطُْ يـاْ ثـرتّ هًَـِ فـشِ  دسابـىو،           
 ثًَىيظتُ دَُطُ بُساًبُسَكُّ هُ ثًَىاُُكُ فشِ  بذس ، وَكى:

 واتا                 كًَؽ                          وػُ
ٌِ ٌِ                             ُف  بوَآ                   ُق
ٌِ  بىَطتُ                 قِِف                           عِ
 ثاسيَضطاسّ بلُ             مِ                              عِ

 
(يـُ، دَُطـِ )و(ّ كـُ دَُطـِ يُكًُـُ      َٚقَثفَ وػـُ بُِسَِتًًُكـُّ )   قِثِف( )     

ُ، هـُ ثًَىاُُكـُدا البـشاوَ هـُ     فشِيَذساوَ، بؤيُ بُساًبُسَكُّ كُ دَُطِ )س( ًًُ
ٌِ(وػُّ ) دا، كُ وػـُ بُِسَِتًًُكـُّ )قاي(يـُ، دَُطـِ ) (ّ ُُٓـُهَطرياوَ،      ُق
ــُّ     مِوػــُّ ) ــاتىوَ، وػــُ بُِسَِتًًُك ــِ سَِطــُْ ثًَلٔ ــُن دَُط ــُ ي ــُ ه ( ك

(يُ، دَُطِ )و( دَُطِ )ّ( ُٓهفِ ًشاويُكُّ كُ ُٓسدووكًاْ فـشِ  دساوْ  َٚق٢ََ)
 دَُطِ )س، ي(ْ هُ ثًَىاُُكُ، ُٓهَطرياوْ.بُساًبُسَكاًُؼًاْ كُ 
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تًَبًِِ طًًََُ: ُٓطُس ٓاتى دَُطًَلِ صيادَ ياْ ثرت خشايُ طُس وػُيُكِ طـآ  
دَُطِ سَِطُْ ياْ كىاس دَُطِ سَِطُْ، ثًَىيظتُ هًُُٓاْ كاتـذا رشيَتُطـُس   

 ثًَىاُُكُ، وَكى:ـ
 واتا                   ثًَىاُُ                  وػُ
 ثؼتطريّ كشد               فاعٌََ                 ْاصَسَ

 كشدَوَ                 اِفتَعٌََ     افتَتحَ           
 ػلا                    اْفَعٌََطسَ               اْهَ

 دَسّ ًَِٓا               اِضتَِفعٌََ  اضتِدسجَ           
 طوؤسبىَوَ                  تَدَِحسجَ              تَفَِعًٌََ

 
هُ وػُّ )ُاؿش(َدا  دَُطِ ُٓهف صيادَيُ، بؤيـُ ٓـَُ دَُطـُ هـُ ػـىيَِِ           

 خؤيذا خشاوَتُطُس ثًَىاُُّ دَُطُ سَِطُُُكاُِ )ُـش(َ و بىوَ بُ )فاعى(.
ــُ            ــُس دَُطـ ــُ طـ ــِ )ت( خشاوُُتـ ــِ )ا( و دَُطـ ــتط( دَُطـ ــُّ )افتـ وػـ

هـُ وػـُّ )اُلظـش( دَُطـِ )ا( ٌٓـضَ و )ْ(       (َ و ثًَىاُُكُّفَتَحَسَِطُُُكاُِ )
( طـآ دَُطـِ   اِضثتَدسَجَ ُىْ صيادَْ، بؤيُ خشاوُُتُ طُس ثًَىاُُكُّ هُ وػـُّ ) 

صيادَ هُ قُواسَكُيذا بُسطى  دَكُوْ، بؤيُ َُٓ دَُطاُـُؾ، واتـُ )ا( ٌٓـضَ و    
( تَثدَِحسَجَ ( هـُ وػـُّ )  اِضتَِفعٌََ)غ(، )ت( خشاوُُتُ طُس ثًَىاُُكُّ و بىوَ بُ )

(يُ، دَُطـِ )ت(  فَِعًٌََ(يُ و ثًَىاُُ سَِطُُُكُّ )جَسَِحدَكُ وػُ بُِسَِتًًُكُّ )
صيــادَ و ٓــَُ دَُطــُ صيــادَؾ خشاوَتــُ طــُس ثًَىاُــُ سَِطــُُُكُّ بــىوَ بــُ    

 )تفعوى(.
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هُ صاُظتِ صًاُِ دًٔاُذا سِاطتًًُكِ ًًَزووّ سَِكـاوكشاوَ، كـُ دووثـاتِ           
ُسًُِٓ بريكشدُُوَّ ٓـادًًَضادَ و ًًُٓؼـُ هـُ    دَكاتُوَ: واتا هُبُس ُٓوَّ ب

ثُسَطُُذْ و خًُآلُذُِ طؼت اليُُـُكاُِ رياُـُوَ ُٓهَـذَقىهَآ، ُـاتىاُش  بـؤ      
صيادبىوْ و هُدايلبىوُِ طـِىسيَم دابِـش ، بُثًَلـُواُُّ وػـُوَ كـُ رًاسَكـُ       
كُُذ صةسبًَت هُ ًُٓىو صًاًَُلذا َُٓ صةسبىوُُّ بُُذَ بُ دَُطـُ صًاًًُـُكاْ و   

 ىزلاُذًُاْ هُطُأل يُكرتدا.ط
َُٓ سِاطتًًُ كًَؼُيُكِ صًاُِ هُبُس دَطتِ صًاُُواُُكاُذا بُسثا دَكات و      

ــَُ     ــُ ٓاطــتِ ٓ ــؤ دةصيِــُوَّ كاسَطــُسيَم، كــىُلُ ُٓطــُس ه ٓاًُــاْ دَدات ب
كًَؼُيُدا دَطـتُو ٓـُرُؤ دابًِؼـّ، بشِيـاسّ دواكـُوتِِ صًاُُكـُياْ دَدَْ و       

 و ةمُكِ تاصَ و خىهقًَِشاو ثآ دَطشْ، صًاُُواُـُ كـىسد   سِيَطاّ دَسبشِيّ هُ بري
و عُسَبُكاْ هَُ كؤسَِدا ثاؾ هًَلؤهًَُِوَّ ُٓسدوو صًاُُكُياْ و ووسدبىوُُوَ 
هُ ػىيَُِواس و فُسُُٓطُكاًُاْ، تىاًُىياُـُ سِيَطـا بـؤ هـُدايلبىوُِ وػـُّ واتـا       

ِ بـُساوسدكاسّ  تاصَ و ُىيَباو دَطت ًُؼاْ بلـُْ. ٓـَُ سِيَطاياُـُؾ هـُ طىوكـ     
 صًاُِ كىسدّ و عُسَبًًُوَ بُ صةسّ ًُٓاُُْ:
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 زِيَطاى يةكةم: )خواشة(، واتة )اجملاش( 
خىاصَ صاساوَيُكِ صًاُِ و سَِواُبًَزيًُ، كًُلُكُّ بـُوَ دَطـت ًُؼـاْ          

ــُ     ــؤ ًاُايــُكِ دّ، ب ــُ ًاُايُكــُوَ ب ــت، كــُ طىاطــتُِوَّ وػــُيُكُ ه دَكشيَ
 ُسدوو ًاُاكُدا كُػُِ ثُيىَُذيًُن ُٓبًَت.ًُسدًَم هُ ًَُىاُِ ٓ

سِيَطاّ خىاصَ هُ صًاُِ كىسدّ و عُسَبًذا بُ دَياْ بُهَطـُّ فُسٓـُُطِ و         
سَِواُبًَزّ هُ ًًَزَوَ ُٓطتِ ثًَلشاوَ و صًاُُواُُكاْ بُٓؤيـُوَ هـُ ٓؤيـُكاُِ    
ثُسَطُُذْ و صيـادبىوُِ واتـاّ وػـُّ كـىسدّ و وػـُّ عـُسَبِ تًُاػـاياْ        

 وَ.كشدو
َُٓ سِاطتًًُ هًَشَدا ثًَىيظتِ بُ تًَبًًًُِن ُٓيُ بؤ دَطت ًُؼاْ كشدُـِ        

ــاّ    سِادَّ رًــاسَّ وػــُ كىسديًــُكاْ و وػــُ عُسَبًًــُكاْ، كــُ بــُٓؤّ سِيَط
ــاُِ       ــُ صً ــىاصَ ه ــاصّ خ ــُ سِيَب ــُؾ ُٓوَي ــَُ تًَبًًًِ ــُدايلبىوْ، ٓ خــىاصَوَ ه

     ُ كاْ كـُ بُٓؤيـُوَ هـُدايم    عُسَبًذا ًَٓذطـاس فـشاواْ و بُسيِـُ، وػـُ عُسَبًًـ
 بىوُُ تا بوًََِ صةسْ.

بُهَطُةماْ بؤ كُطجاُذُِ َُٓ تًَبًًًُِ ُٓوَيُ صاُاّ ًىطوٌَاُِ بُُاوباُ       
ــاُِ )   ــُوسَّ بُُاوًُؼ ــُُطًَلِ ط ــشّ( فُسٓ ــاوَ، اضثثاع ايبال ثث١ )اهضرلؼ ( داُ

بِاغُّ سَِواُبًَزّ بؤ كؤكشدُـُوَّ وػـُ و دَسبشِيِـُ خىاصَيـُ عُسَبًًـُكاُِ      
 داُاوَ.
(، ايًغث١ ُٓسوَٓا صًاُُواْ )ابّ فاسغ( فُسُُٓطُ بُُاوباُطُكـُّ )ًقـايًع        

واتُ ثًَىاُُكاُِ صًاْ بؤ ػًلشدُُوَّ واتا دـؤس بـُدؤسَكاُِ وػـُّ عـُسَبِ     
 طاصكشدووَ.
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هُ صًاُِ كىسديذا باسّ وػـُّ خـىاصَيِ بـُو دـؤسَ فـشاواْ ًًُـُ، كـىُلُ             
دَكشيَّ، بُتايبـُتِ هـُ كـؤسِّ فُسٓـُُ  و     رًاسَياْ كًُـُ و بـُ دَطٌـُْ طـاص    

صاساوَطاصيذا. هُ صاُظتِ صًاُذا طآ بِاغُّ طُسَكِ بؤ طىاطتُِوَّ وػـُيُن  
 (1)هُ واتايُكُوَ بؤ واتايُكِ تش دَطت ًُؼاْ كشاوْ:ـ

بِاغُّ فشاواُلشدُِ واتاّ وػُيُن، كُ بُس هُ واتـا خىاصَيًُكـُّ    َكَُ:ٍ    
ؼـــاْ كـــشاو بـــُكاسًَِٓشاوَ.وَكى: وػـــُّ بـــؤ ًاُايـــُكِ تايبـــُتِ دَطـــت ًُ

)طُسكاوَ(، كُ هُ صًاُِ كىسديذا بؤ ًاُاّ )ػىيًََِم ٓاتىوَ كُ ٓاوّ كاُِ ياْ 
، ٓـُدلا ٓـَُ وػـُيُ ًاُاكـُّ فـشاواْ كشايـُوَ و بـؤ        (2) كاسيَضّ ىلَ دَسكُوتبآ(

واتايُكِ طؼتِ كُ ًُٓىو ػتًَلِ ًاددّ ياْ بريّ هًَىَ وَسدَطري  طاصكشاوَ 
)َُٓ كتًَبُ طُسكاوَّ َُٓ وتاسَيُ(، )كؤًُهَطا طُسكـاوَّ  تا دَوتش  و ًَٓظ

 .ُُسيت و خىوسَِوػتُ(، )ثاسَ طُسكاوَّ بُختًاسيًُ(
هُ صًاُِ عُسَبًؽ بـؤ ةىوُـُ وػـُّ )اهبًـت(، تـُُٔا بـؤ ًاُـاّ ػـىَيِِ               

ُىوطــنت طــاصكشابىو، بــُ َ وسدَ وسدَ ٓــَُ وػــُيُ هــُ ًاُــا تايبُتًًُكُيــُوَ  
 َسَوَ و ًَٓظتا بؤ كُُذ واتايُكِ تشّ فشاواْ بُكاسديَت و دَوتش :كىوَ د

 ، واتُ ديَشَ ٓؤُشاوَ.)بًت اهؼعش(
ــت اهقـــًذ(،  ــُ ًُبُطــتِ طــُسَكِ   )بً ــُ  (،بٝثثا ايثثدا٤ )وات ــذّ وات )ًُهَبُُ

 ُُخؤػِ(.

                                                 
،  1964ٌـذ ًبـاسن، كـاثِ دووََ،    بشِواُُ كتًَبـِ فقـُ اهوغـُ و خــآف اهعشبًـُ: ذل      - 1

 .309ـ  308ـ هبِاْ، ي  داز ايفهس احلدٜح كاثخاُُّ
 .2بشِواُُ فُسُُٓطِ خاأل، ز  - 2
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بِاغُّ تايبُتِ كشدُِ واتاّ وػُيُن، كـُ هًُُوبـُس بـؤ ًاُايـُكِ      دووََ:    
، كُ هُ صًاُِ (1) اواْ بُكاسًَِٓشابًَت.. وَكى وػُّ )كًَؽ(طؼتِ و ُٓسكًَلِ فش

كىسديذا بؤ ُٓهَظُُطاُذُِ ًُٓىو ػتًَم بُ تـُساصوو بـُكاسٓاتىوَ، ًَٓظـتاؾ هـُ     
 صاُظتِ صًاْ و ويَزَدا تُُٔا بؤ كًَؼاُِ ديَشَ ٓؤُشاوَ طاصكشاوَ.

ػــُّ ةىوُــًُاْ بــؤ سِووُلشدُــُوَّ ٓــَُ بِاغُيــُ هــُ صًــاُِ عُسَبًــذا و       
)احلر(َ، وػُّ )احلر( هُ فُسُُٓطِ عُسَبًذا بؤ ًُٓىو طـُسهًَلذاًَُم داُـشاوَ   
كُكِ ًَٓظتا تُُٔا بؤ طُسهًَذاْ و صيـاسَتِ ًـاهَِ خـىا هـُ وَسصيَلـِ تايبُتًـذا       

 بُكاسدًََِٓش .
بِاغُّ هًَللىاُذْ و دؤسَ ثُيىَُذيًُن هُ ًَُىاُِ واتا ديَشيّ و واتا طًًََُ:    

كُ ًاُاكُّ هُ صًـاُِ كىسديـذا تُوقًَلـُ      (2) َكى وػُّ )باصُُ(خىاصَيِ وػُ و
هُ ٓاطّ وَن باصْ دسوطت دَكش  و هـُ ػـتًَم دَطـري  كـُ دسصّ تـآ بىوبـآ،       
ًَظتاؾ هُ صاُظـتِ ُُٓذاصياسيـذا بـؤ دـؤسَ ًَٓوًَـم بـُكاسديَت، بِاغُكـُّ ٓـَُ          ٓ

و ٓـُو ثاسكـُ   بُكاسًَِٓاُُؾ ُٓهَبُت كُػـُِ هًَللـىًَُلُ هـُ ًَُـىاْ ٓـَُ ًَٓوَـُ       
 ٓاطُِدا.
ةىوُُيُكِ تش وػُّ )قاض( بًَت، كُ بؤ ٓادًًَضاد بُكاسديَت، هـُ ٓـًُاْ          

كاتًؼذا بؤ )ًًَـض( طـاصدَكشيَت و دَوتـش  )قاكـِ ًًَضَكـُ(، ٓـؤّ طـاصكشدُِ        
وػُّ قاض بـؤ ًًَـض و كىسطـِ و ٓـَُ دـؤسَ ػـتاُُ كُػـُِ ثُيىَُذيًُكـُ هـُ          

َدا. هـُ صًـاُِ عُسَبًـذا بـؤ ٓـَُ بِاغُيـُ       ًَُىاُِ ٓـُسكِ وػـُّ قـاض هـَُ بـاس     

                                                 
 .3بشِواُُ فُسُُٓطِ خاأل، ز  - 1
 .1بشِواُُ فُسُُٓطِ خاأل، ز  - 2
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(، كـُ هـُ بِاغـُدا ٓاوَهَِاويَلـُ     ايطا٥س٠ةىوُُّ صةس ُٓيُ، هَُ ةىوُاُُ وػُّ )
بؤ ًُٓىو باَهِذَيـُن ثـاؾ دسوطـت كشدُـِ فشِةكـُ ٓـًُاْ وػـُ بـؤ ٓـَُ ػـتُ           
دآًَِشاوَ و بُكاسديَت، كىُلُ هُ ًَُىاُِ باهَِذَ و فشِةكـُدا كُػـُِ هًَللـىوًَُم    

ُيــُ. ٓــُسوَٓا وػــُّ )احلــذ(، كــُ هــُ بِاغــُدا بــؤ دًَــِ ةمؼــًَش و كــُقؤ   ٓ
بُ َ هُ دوايذا بؤ طـضاّ   )سذ اهظلني(،و  )سذ اهظًف(بُكاسًَِٓشاوَ و وتشاوَ: 

)طـضاّ ياطـايِ   واتـُ   )سـذ ااشميـُ اهقـاُىُِ(،   ياطاؾ طـاصكشاوَ و دَوتـش :   
 تاواُُكُ(.
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 زِيَطاى دووةم: وةزطستو
ــاتِ      ه       ــُ دووث ــتاًُُتًُدا، ك ــاُِ و ػاسط ــتًًُ صً ــُو سِاط ــلِ ٓ ــُس تًؼ ُب

هُبِٔاتِِ وػُ دَكات، هُكاو واتا و ةمُكُكاُذا، دَتىاُني بوًََني: هُطـُس ٓـَُ   
صَويــُدا صًــاًَُلِ ُُتُوايــُتِ ًًُــُ وػــُ هــُ صًاًَُــم يــاْ هــُ كــُُذ صًــاًَُلِ  

سِيَطاكـاُِ هـُدايلبىوْ و   بًَطاُُوَ وَسُُطشيَت، بؤيُ سِيَطاّ وَسطشتّ يُكًَلُ هُ 
طاصكشدُِ وػُ هُ صًاُِ كىسدّ و صًاُِ عُسَبًـذا، كـُ بُٓؤيـُوَ بـُ طـُداْ      
وػُّ بًَطاُُ هَُ دوو صًاُُدا بُسكاو دَكُوْ، بُتايبُتِ ُٓو وػـاُُّ كـُ هـُ    
صًاُِ دساوطـآ و ٓاوثُيىَُذيًـُ دـؤس بُدؤسَكاُـُوَ وَسطـرياوْ. بـؤ ةىوُـُ        

تـابِ و كوـؤز و ُُٓقُطـت و هـُ صًـاُِ سووطـِ       صًاُِ كىسدّ وػُّ كتًَب و قى
وػُّ طشوػت و ًًٔشَبـاْ هـُ صًـاُِ فاسطـِ وػـُّ توفـىْ و صةسبـُّ صاساوَ        
ػاسطتاًًُُتًًُكاْ هـُ صًـاُِ التًًًِـُوَ وَسطشتـىوَ. هـُ صًـاُِ عُسَبًؼـذا        
دَهًََّ وػُّ )املشز( و )املشوز( هـُ وػـُّ )ًًَـشط(ّ كىسديًـُوَ داسِيَـزساوَ و      

هُ وػُّ )كُُذَ(ّ فاسطًًُوَ طاصكشاوَ و وػـُّ )اهفـشدوغ(   وػُّ )خِذق( 
  َ : وػـُّ وَسطـرياو ٓـُسوَكى    (1)هُ وػُّ )ثُسَدايع(ّ يؤُاًًُـُوَ وَسطـرياو

ٓاػــلشا و ديــاسَ ض هــُ صًــاُِ كــىسدّ ض هــُ صًــاُِ عُسَبًــذا   هــَُ ةىوُاُــُوَ
ُٓسوَكى كؤْ هُ صًاُـُ سَِطـُُُكُّ بـىوَ ًُُاوَتـُوَ، بـُهَلى خشاوَتـُ ريَـش        
كاستًَلشدُِ دَُطظاصيِ صًاُُ وَسطشَكُوَ و بُسطِ فؤُؤتًلِ خؤًـاهَِ كـشاوَ   

 بُ بُسيذا و بىوَ بُ داسِيَزساويَلِ تاصَ.

                                                 
 بشِواُُ كتًَبِ املعشب داُاُِ ااىاهًقِ. - 1
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بؤيُ َُٓ سِيَطايُ بُس  و ػىيًََِلِ سَِطـُْ بـؤ ثُسَثًَـذاُِ وػـُّ صًاُـُ            
 صيَِذووَكاْ هُ قُهََُ دَدس .
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 يَرةزِو شزِزِيَطاى ضيَيةم: دازِشنت 
صاساوَّ داسِػنت هًَشَدا بُساًبُس بُ صاساوَّ )املؼتق(ّ عـُسَبِ و صاساوَّ      

صسَِسِيَزَ بُ واتاّ )اهقًاغ( طاصكشاوْ َُٓ دوو صاساوَيُ ثًَلـُوَ سِيَطايـُكِ دوو   
هقِ بؤ هُدايم بىوْ و داُاُِ وػُّ تـاصَ دَطـت ًُؼـاْ دَكـُْ: داسِػـنت هـُ       

داُُ ثًَِاطُ دَكـات كـُ بـُٓؤّ ثًَؼـطشّ )ٓـُأل( و      صًاُِ كىسديذا ُٓو وػُ طا
وػُّ )كُوت( داسِيَزساوَ و وػُّ )ٓاطِطُس( كُ هُ وػُّ، )ٓاطّ( و ثاػـطشّ  

 )طُس( دسوطت كشاوَ.
صاساوَّ )املؼتق( هُ صًاُِ عُسَبًذا ٓاوَهَِاويَلُ بؤ سُوت دـؤسَ وػـُكُ        

س وػـُيُؾ ًُٓاُـُّ   هُ كاوط ياْ هـُ فشًاُـُوَ دادَسِيَـزسيَّ، ٓـَُ سـُوت دـؤ      
 خىاسَوَْ:ـ

 
 :ـ(اضم الفاعل) ـ ناوى بكةز0

كــُ هــُ فشًــاُِ طــآ دَُطًًــُوَ بــُ صيــادكشدُِ )ٓــُهفًَم( دوا  ُــاوّ بلــُس:    
 بُدواّ دَُطِ )س(يَِ فشًاُُكُ، واتُ دَُطِ يُكَُ دسوطت دَكش ، وَكى:ـ

 ُاوّ بلُس                    فشًاْ
 بكات    كتب                   
 داسغ    دسغ                  

 ُادط        زلط               
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بُ َ ُٓطُس ٓاتى فشًاُُ عُسَبًًُكُ دَُطُكاُِ هُ طآ دَُ  صياتش بىو،        
ــاُِ   ــُ فشً ــاوّ بلُسَكــُّ ه سعــُوَ وَسدَطــري  ثــاؾ طــؤسِيِِ ثًتــِ  َطثثاُ

ًاــ( داُـاُِ بضوَيِـِ )ك        َطاز ظـش( هـُريَش   عُكـُّ بـُ دَُطـِ ًًًٌَلـِ بـؤسكشاو )
 دَُطِ ثًَؽ كؤتايًُكُّ، وَكى:

 واتا                 ُاوّ بلُس                  فشًاْ
 طوؤسكُس     دسشز ـ يذسشز           ًذسشز           

 دَسباصبىو                اْطًل ث ٜٓطًل           َٓطًل
 دَسًَُِٓس     ـ يظتخشز      ًظتخشز         اطتخشز 

 
 : ـ(اضم املفعول) ناوى كساوـ 2
ٓــَُ دــؤسَ وػــُ داِسيَــزساوَ، هُبــُس تًؼــلِ يــُكًَم هــُ دوو بُِواػــُيُ            

 دادَسِيَزس :ـ
ًَؼـِ )ًفعـىي( واتـُ           يُكَُ: ُٓطُس ٓـاتى فشًاُُكـُ طـآ دَُطـِ بـىو هُطـُس ك

بُصيادكشدُِ ًًًٌَلِ فتشُداس ثًَؽ دَُطِ يُكًُِ فشًاُُكـُ و صيـادكشدُِ واو   
 طِ دووًَِ طاصدَكشيَت وَكى:ـدوا بُدواّ دَُ

 واتا                    ُاوّ كشاو )اطٍ املفعىي(                       فشًاْ
 ًقتىي                              كىرساو                                    ُقتٌَِ
 ػلًَِشاو      ًلظىس                                                         نَطِسَ
 ًظشوق                              دصساو                                  ُضسِمَ
 ًلتىب                            ُىوطشاو                                  ُنتِبَ
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ُٓطُس فشًاُُكُ هُ طآ دَُ  ثرت بىو، ُاوّ كشاوَكُّ وَكى ُـاوّ   دووََ:    

َ دــؤسَ فشًاُاُــُ طــاصدَكشيَت، بــُ داُــاُِ بضويَِــِ )فتشــُ( هُطــُس بلــُسّ ٓــُ
 دَُطِ ثًَؽ كؤتايِ، وَكى:ـ

 واتا                   ُاوّ كشاو                      فشًاْ
 دَسكشاو       رلشز               اخشز ـ ُأخشز               
 بُخؼًَِشاو                   َعط٢ ُاعط٢ ث ُأعطٞ               
 ثُُاثًَرباو                 َُطتٓذَِد اضتٓذد ث أضتٓذد          

 
 
)الصفة املشبًة باضم الفاعل واضـم   ئاوةلَهاوى وةك ناوى بكةز و ناوى كساوـ 3 

 املفعول(
 

ــُُذ              ــىيَشَّ ك ــُ ط ــجاو ب ــفُيُكِ كُط ــاو وؿ ــؤ ٓاوَهَِ ــزساوَ ب ــَُ داسِيَ ٓ
  ُ ــ ــز: وات ــُيُكِ ُاصسَسيَ ــُّ     بُِواػ ــى وػ ــاصدَكشيَت: وَك ــتىوس ط ــُبآ دَط ب

ٌ )مجًى(، واتـُ دـىاْ كـُ هـُ فشًـاُِ )مجـىي(َ، )       ُُث (َ وَسطـرياوَ، وػـُّ   دَ
ــُّ       ــشاوَ و وػ ــت ك ــىد(وَ دسوط ــاُِ )ط ــُ فشً ــُ ه ــُ )سَِؾ(، ك ــىد(، وات )اط

 (َوَ بًِات ُشاوَ. طب( واتُ تىسَ كُ هُ فشًاُِ ) طبإ)
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 )الصيغة املبالغة(دازشتةى شيادزِؤـ 4
َُٓ دؤسَ داسِيَزساوَ بؤ ًاُاّ صةسّ ٓاوَهَِاوّ ُـاوّ بلـُس هـُ ُـاوّ بلـُس            

ٍِ(خؤّ طاصدَكشيَت، وَكى: وػُّ ) ، واتُ )صةسخـؤس(، كـُ هـُ ُـاوّ بلـُسّ      انَّا
()ٌِ  َوَ وَسطرياوَ.ُأنِ

بــؤ داسِػــتِِ )داسِػــتُّ صيــادسِة( ثًَــِر ثًَىاُــُّ ُــاصسَِ سِيَضًــاْ ُٓيــُ، كــُ     
 ًُٓاُُّ خىاسَوَْ:

كــُ بُدووباسَكشدُــُوَّ دَُطــِ دووًَــِ ُــاوّ بلــُس   (،فَعَّثثاٍأ ـ ثًَىاُــُّ )  
 طاصدَكش  ةىوُُ:ـ

 واتُ                    داسِػتُِّ صيادسِة                      ُاوّ بلُس
                        ٌِ َّاٍ       حاَِ  صةسُٓهَطش                             حَ

       ٌِ  خىيَّ سِيَز                               قَتَّاٍ                        قاتِ
 

ٍ ب ـ ثًَىاُـُّ )    ًَؽ دَُطـِ         (،َِِفعثا كـُ بـُ صيـادكشدُِ ًًًٌَلـِ كُطـشَداس ثـ
 يُكًُِ ُاوّ بلُس دسوطت دَكش ، وَكى:ـ

 واتا                  داسِػتُّ صيادسِة            ُاوّ بلُس
          ِِ ِّ            طاعِ  دَطتبآلو هُ ثًَؼلُػلشدُِ خىاسدْ             َِطِعا

 صةسبىوْ هُ خؤّ بذا                    َِِعطاِز  عاطس                    
 

كُ البشدُِ بضويَِِ )ٓـُهف( ثـاؾ دَُطـِ يُكـًُِ ُـاوّ       ز ـ ثًَىاُُّ )فعىي(، 
 َُ، وَكى:ـبلُس و صيادكشدُِ بضويَِِ )واو( بُدواّ دَُطِ طًًَ



 

 34 

 واتا                 داسِػتُّ صيادسِة                   ُاوّ بلُس
 غفىس                       صةسهًَبىسدَ     غافش                         

 صةسخؤطشؿبىس                               ؿابش                    
يَِِ ُٓهف و خظتُِثاهَِ بضويَِِ )يــ( يـا   كُ بُ فشِيَذاُِ بضو ـ ثًَىاُُّ )فعًى(،د

 دوا بُدواّ دَُطِ طًًًَُِ ُاوّ بلُس، وَكى:ـ
 

 واتا                  داسِػتُّ صيادسِة               ُاوّ بلُس
 مسًع                       صةس طى  طىون و طىيَشِايُأل                     ضاَِِع  
  ِِ  صةسصاْ  عوًٍ                                            عايِ

كُ بُ فشِيَذاُِ بضويَِِ ُٓهف هُ ُاوّ بلُس ٓـُزلاَ دَدس ،   (،فَعٌِه ـ ثًَىاُُّ ) 
 وَكى:ـ

 واتا                   داسِػتُّ صيادسِة         ُاوّ بلُس
 صةس ٓاطا هُخؤبىوْ                     حَرِز    حاِذز                  

 صةس تًَطُيؼتىو، وسيا                    فطِٔٔ                      فاطِ
 
 )اسم التفضيل(ئاوةلَهاوى بةزاوزدكازىـ 5

ــت هــُ               ــاْ دوو ػ ــذاسّ دوو كــُغ ي ــِ بُػ ــزساوَ بــؤ دَسبِشيِ ــَُ داِسَي ٓ
ٓاوَهَِاويَلذا و صيادبىوُِ ُٓو ٓاوَهَِاوَ هُ يُكًَم هـُو بُػـذاسّ كُساُـُ، وَكـى     

د ُ،ـ ُٓد هـُ  ًُـ ُذلواتـُ   )ذلٌـذ اكـرب ًـّ ا،ـذ(،    أكرب( هُ سِطتُّ وػُّ )
ــُوسَتشَ ــُ      ط ــُسدووكًاْ ه ــذ( و )ا،ــذ( ٓ ــُ )ذلٌ ــُ، ك ــتُيُدا سِووُ ــَُ سِط ، ه



 

 35 

ٓاوَهَِاوّ طُوسَيذا بُػذاسْ، بُ َ بُػِ )ذلٌذ( هُو ٓاوَهَِـاوَدا هـُ )ا،ـذ(    
ٌ صيادتشَ ٓاوَهَِاوّ بُساوسدكاسّ )اطٍ  ذ ًـُسدًَم هـُ   ( بـُطىيَشَّ كـُُ  ايتفطثٝ
 ثًَىاُُّ )افعى( طاصدَكشيَت، وَكى:ـ

 واتا             ٓاوَهَِاوّ بُساوسدكاسّ                  فشًاْ
 طىستش                      اغُد محس٠ّ  ُُسَ                       حَ

 دسيَزتش                            اطٍٛ   طاٍَ                      
 ثشِ ىلَ دَسًَِٓشاو                  انجس اضتدسادّا                   اضتدسج 

 
 )اسم الزمان واملكان( ـ  ناوى كات و شويَو6

ُاوّ كات بؤ طُسدََ و وَختِ سِووداُِ فشًاًَُم بُكاسديَت، كُكِ ُـاوّ         
 ػىيَّ بؤ واتا دَسخظتِِ دًَطاّ سِووداُِ فشًاًَُـم طـاصدَكشيَت، ُـاوّ كـات و    

 ُاوّ ػىيَّ بُ طىيَشَّ يُكًَم هَُ طآ دَطتىوسَّ خىاسَوَ دادَسِيَزسيَّ:ـ
ُٓطُس ٓـاتى فشًاُُكـُ طـآ دَُطـِ بـىو، دَُطـِ دووًَـِ هُطـُس         يُكَُ:      

( يـاْ )فتشــُ(ّ هُطـُس بـىو، يـاخىد دَُطـِ طــًًًَُِ      ضث١ُ ) َطثازعدا دًَـِ  
 ( دادَسِيَزسيَّ، وَكى:ـََِفعٌَبضويًََِم بىو هُطُس كًَؼِ )

 
 واتا   ُاوّ ػىيَّ   ُاوّ كات  فشًاْ
ُٕ  كؤطا   ََِدصَٕ   خمصٕ  خيص
ًِعَِب   ًَعب  ًٜعُب  ياسيطا   ََ
ًٜٛٗ  ٢ِٗ   ٢ًَٗ  ػىيَِِ سِابىواسدْ          ًََ
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ُٓطــُس ٓــاتى فشًاُُكــُ طــآ دَُطــِ بــىو، دَُطــِ دووًَــِ هُطــُس  دووََ:    
ًُِ بـضويَّ بـىو هُطـُس    ( هُريَشّ بىو ياخىد دَُطـِ يُكـ  نطس٠) َطازعدادًَِ 
ٌِكًَؼِ )  ( دادَسِيَزسيَّ، وَكى:ـَفعِ

 ُاوّ ػىيَّ          ُاوّ كات       فسَا٢ْ َطازع    فسَا٢ْ َاض٢
 َطسِب ب             َِطسِ   ضَسَبَ                   َٜطسُِب           

ِٛقِِفَِٛقف                    ٜكف                  ٚقف               ََ 
ٌِ ٌِ                َٛصِ ِٛصِ  ٚصٌ                   ٜصٌ               ََ

 
ُٓطــُس فشًاُُكــُ هــُ طــآ دَُــ  صيــاتش بــىو ٓــُسوَكى ُــاوّ كــشاو   طــًًََُ:   

 دادَسِيَزسيَّ، وَكى:
 ُاوّ ػىيَّ           ُاوّ كات            فشًاْ

ِٓ ٜٓطًف              ٓطًَلَ َ طًل               َُ
 َتػف٢طتػف٢             َُٜطتػف٢           
 َطتٛصَِف            َطتٛصِِفٜطتٛصف         

 
 )اسم االلة(ناوى ئاميَسـ 7

ُاوّ ٓاًًَش صةس داس هُ كاوطِ فشًاُِ تًَجُسَِوَ دادَسِيَزس ، داسِػتُكُػـِ       
 بُ طىيَشّ يُكًَم هَُ كًَؼاُُ ُٓزلاَ دَدسيَت:
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ٌ كًَؼـِ ) يُكَُ:       (، واتـُ ثُطـتًَُِس، دووََ: كًَؼـِ    َِِهثبَظ وَكـى )  (َِِفعَث
ٍ (، واتُ )طظم(، طـًًََُ كًَؼـِ )  َِِهَٓطَ٘( وَكى )َِفعًََ٘) ( َِٓػثاز ( وَكـى ) َِفعثا

 واتُ ُٓسَِ.
هُ ةىوُُكاُِ َُٓ سُوت دؤسَّ وػُّ داسِيَزساو هـُ صًـاُِ عُسَبًـذا بـُ           

ُبُس تًؼلِ دَطتىوسّ ثُيشَِوّ كـشاودا  ٓاػلشاّ دَسدَكُويَت، كُ صةسبُياْ ه
دادَسِيَــزسيَّ، سِيَطــاّ ٓــَُ كُػــُِ داسِػــتُِ بــُ صًــاُِ عــُسَبِ بــُ ٓاوَهَِــاوّ 
)اهقًاغ( ُاودَبشيَت، كُ وَسطًَشِاُُكُّ هُ صًـاُِ كىسديـذا صسَِسِيَـزَ، واتـُ ٓـُو      
وػاُُ كـُ بـُطىيَشَّ دَطـتىوس و بُِواػـُّ طرياوَبـُس دسوطـت دَكـشيَّ. بـؤ         

لشدُُوَّ طشوػتِ َُٓ سِيَطايُ طُسُر بؤ ُٓوَ سِادَكًَؼني كُ ُـاوّ بلـُس   سِووُ
 ( دادَسِيَزس ، وَكى:فاعٌِهُبُس تًؼلِ كًَؼِ )

)كتب( )كاتـب(، واتـُ )ُىوطـني( )ُىوطـُس(، دـا ٓـًُىو ُـاوّ بلـُسيَم هـُ               
صًاُِ عُسَبًذا هـُ فشًـاُِ طـآ دَُطـِ بـُ طـىيَشَّ ِسيَطـاّ )قًـاغ( و هُبـُس          

 ُو كًَؼُيُدا دادَسِيَزس ، ثشطًاسيؽ هًَشَدا ُٓوَيُ:ـتًؼلِ ٓ
ــُ            ــُخت و فشاواُ ــُو دــؤسَ ت ــاُِ كىسديؼــذا ب ــُ صً ــز ه ــاّ صسَِسِيَ ــا سِيَط ٓاي

سِيَىػىيًََِلِ تايبُتِ ُٓيُ، بؤ وَ ًذاُُوَّ َُٓ ثشطـًاسَ، ثًَىيظـتُ تًَبًِـِ    
بُ َ بـُ طـىيَشَّ   بلُيّ كُ ُاوّ بلُس هُ صًاُِ كىسديذا ُٓسكُُذَ داسِيَزساوَ، 

دَطتىوس و بُِواػُّ يُكطشتىو طاصُاكشيَت، بؤ ةىوُُ وػُّ ُاُُوا و ًُهُواْ 
و ٓاطِطُس و داُظاص و سَِخُِطش و ٓىُُسًُُذ و دىتًاس و ُىوطُس... ٓتـذ ُـاوّ   
بلُسْ، بُ َ ُٓسيُكًَلًاْ بُ كُػًَِم داسِيَزساوَ و هُداسِػـتًِذا دَطـتىوسيَلِ   

ِشاوَ، بؤيُ صًاُُواُِ كىسد ُاتىاُـآ هُبـُس تًؼـلِ سِيَطـاّ     يُكطشتىو بُكاسًَُُٓ
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صسَِسِيَزدا وَكى صًاُُواُِ عُسَب ُاوّ بلُس بُ كًَؼـُيُكِ تايبـُتِ هـُ ٓـًُىو     
 فشًاًَُم دابشِيَزس  و ُٓوَّ ثًَِ دَكشيَت بُ طىيَشَّ بًظنت دَتىاُآ بوَآ:ـ

 ٓاػُواْ، ًضطُس، سِطتُطاص، ويَُِطش
 ٓتذ ُُٓذاصياس، فًَشكُس...

هــَُ سِةراُــُدا ُُٓــذ  صًاُــُواُِ كــىسد هــُ طــاصكشدُِ وػــُّ ُىيَبــاو هــُ         
طىكًَلِ تشّ صًاُِ كىسدّ بُ سِيَطاّ صسَسِيَز بـؤ دَوهًَُُُـذكشدُِ فُسٓـُُطِ    

 كىسدَواسّ دَطشيَتُبُس:ـ
بؤ ةىوُُ بُ طىيَشَّ وػُّ بُختًاس و دىتًاس، وػُّ ُٓطتًاس بُ واتـُّ       

ِ دسوطت دَكُْ بُ كًَؼـِ داُظـاص، كـُ اخ طـاص، وػـُّ      )اهؼاعش(ّ عُسَب
سَِخُِطاص بُساًبُس بـُ وػـُّ )اهِاقـذ االدبـِ( دَتاػـّ، بـُ َ ٓـَُ ُٓوَهذاُـُ         
ًَظـتا دًَطـاّ ًؼـتىًشِّ صاُـا كىسدَكاُـُوَ ُـُبىوَ بـُ دياسدَيــُكِ          ٓـُتاكى ٓ

 صًاًُِ ثُطُُذكشاوَ.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 39 

 زِيَطاى ضوازةم: داتاشني و ليَكداى
ــُ صاساوَّ )اهِشــت(ّ عــُسَبِ طــاصكشاوَ،            وػــُّ داتاػــني بُساًبــُس ب

 وارَّ هًَلذاًُؽ بؤ دَسبشِيِِ واتاّ )اهرتكًب(ّ عُسَبِ بُكاسديَت.
ــُ            ــُكاسديَت، ك ــُن ب ــاوّ سِيَطاي ــؤ ُ ــذا وػــُّ داتاػــني ب ــُ صاُظــتِ صًاُ ه

اْ صيـاتش  بُٓؤيُوَ وػُيُكِ تاصَ هُ دوو وػُ ياْ ثرت ثاؾ فشِيَذاُِ دَُطًَم يـ 
طاصدَكشيَت، هُ صًاُِ كىسديذا َُٓ سِيَطايُ بُدؤسيَلِ فـشاواْ طرياوَتُبـُس: بـؤ    
ةىوُُ وػُّ )ًاطتاو(، هُ وػـُّ )ًاطـت( و وػـُّ )ٓـاو( داتاػـشاوَ، ثـاؾ       
ُٓوَّ دَُطِ )أ( ٌٓضَ هـُ وػـُّ ٓـاو فشِيَـذساوَ، ثاةماوَكـُّ دساوَتـُ دََ       

 وػُّ ًاطتاو و بىوَ بُ )ًاطتاو(.
ُسوَٓا وػُّ )ةمُن(، كُ هُ بِاغُدا )ػت و ًـُن( بـىوَ، بـُ فشِيَـذاُِ     ٓ      

 دَُطِ )ت(ّ )ػت( الداُِ دَُطِ واوّ )و( ثُيىَُذّ داتاػشاوَ.
هُ صًاُِ عُسَبًذا سِيَطاّ داتاػني )اهِشت( ُٓسكُُذَ ُُٓذ  ةىوُُ ُٓيـُ       

ًـ         ًَِاُِ، بـُ َ ٓـَُ ةىوُاُـُ تـا بَوًَـِ كـُ  ّ و بريوسِايـِ  بؤ طُملاُذُِ بـُكاسٓ
ــآ ٓــَُ ةىوُاُــُ وػــُّ داتاػــشاوُني، بــُصةسًَوَِ بــُ    صًــاًُؽ ُٓيــُ كــُ دَهَ
داتاػشاوّ سِاظُكشاوْ: وَكى وػُّ )هًع(، كُ ُُٓذ  صًاُُواُِ عُسَب دَهًََّ 
)ال( )ايع( بىوَ و ُٓهفِ ال و ًُٓضَّ )أيـع(َ، فـشِ  دساوْ و ثاةماوَكاًُـاْ    

 ُ ــُسوَٓا وػــ ــُكرتَوَ، ٓ ــُ دََ ي ِّٔ )داوُُت ــؤ   يَثث ــُ ب ــا ُٓويًَ ــاًشاصّ ُ ــُ ٓ ( ك
طُسدًَِ دآاتىو ُُٓـذ  صًاُـُواُِ عـُسَب سِايـاْ وايـُ، كـُ ٓـَُ وػـُيُ هـُ          
طــُسَتاوَ )ال( )أْ(بــىوَ، بــُ َ ًُٓضَكــُّ )اْ( فــشِ  دساوَ و ُىوُُكــُّ      

 خشاوَتُ ثاأل الًِ وػُّ )ال(َوَ، ثاؾ فشِيَذاُِ ُٓهفُكُّ. 
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ــاسَ هــ         ُ صًــاُِ كىسديــذا صةس فشاواُــُ بــؤ طــاصكشدُِ  سِيَطــاّ هًَلــذاْ دووب
وػُيُكِ ُى  هُ دوو وػُّ طادَ ياْ ثـرت بـُبآ دَطـتلاسّ بـُكاسدًََِٓش ،     

 وَكى وػُّ )داويَّ ثان(، كُ هُ وػُّ )داويَّ( و وػُّ )ثان( هًَلذساوَ.
وػُّ )دَطت بآلو(، كُ هُ وػُّ )دَطت( و وػُّ )بآلو( دسوطت كـشاوَ       

كــُ هــُ وػــُّ )ٓــات( و )كــؤ( ٓــُزلاَ دساوَ. هــُ صًــاُِ   و وػــُّ )ٓاتىكــؤ(
عُسَبًؼذا سِيَطاّ هًَلذاْ هُبُس دَطتِ فُسُُٓطِ ٓـَُ صًاُـُدا بـؤ طـاصكشدُِ     
وػُّ ُى  دَسطاكُّ خشاوَتُ طُس طاصّ ثؼت و تًَبًِـِ دَكشيَـت، كـُ وػـُ     

 بُسًُُٓكاُِ طآ دؤسَْ:ـ
 

كـُ وػـُكاُِ ثًَلـُوَ    : يُكَُ: وػـُّ هًَلـذساوّ ٓاويَتـُيِ)املشكب املضدـِ(    
هًَلذساوْ، وَكى وػُّ )بعوبم(، كُ هُ وػـُّ )بعـى(، واتـُ خـاوَْ يـاْ خـىا،       

 وػُّ )بم( كُ ُاوّ دةهًََلُ هًَلذساوَ.
كـُ بـُٓؤّ ًٓضافـُّ     (:املسنب االضثاف٢ دووََ: وػُّ هًَلذساوّ خظتُِطُس)

 .ُاويَم بؤ ُاويَلِ تش هًَم دَدسيَت، وَكى ُاوّ عبذاهش،ّ، مجاي اهذيّ
كُ هُ فشًاًَُم و  طًًََُ: وػُّ هًَلذساوّ ثاهَجؼت خظتِِ)املشكب االطِادّ(:

 (.دا٤ املٛىل( ٚ )تأبط غسابلُسيَم ياْ ثرت دسوطت دَكش ، وَكى ُاوّ )
وػُّ هًَلذساو هـُ صًـاُِ عُسَبًـذا بـُصةسّ ُـاوَ و سَُِطـُ ٓـًث فشًـاْ و               

 ساو بًَت.ٓاًشاصّ ثُيىَُذّ هَُ صًاُُداُُ بًَت، كُ هًَلذ
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 زِضتةضاشى لة شمانى كوزدى و لة شمانى عةزةبيدا
بُِواػــُ و دَطــتىوسَكاُِ سِطتُطــاصّ طــِىوسّ ثــؤ يِِ دًاكــُسَوَّ        

صًاًَُلُ هُ صًاُـُكاُِ ديـِ، بؤيـُ قظـُكُس ثًَىيظـتُ بـُ وسدّ ثـُيشَِوّ ٓـَُ         
 ُ وَكـُ  بُِواػُ دَطتىوساُُ بلات ُٓطُس بًُو  ثاسيَضطاسّ سَِطًُُِ صًـاُِ ُُت

 بلات.
هُبُس تًؼلِ َُٓ سِاطتًًُدا صاُظتِ صًاُِ ٓاوكُسخ طشُطًًـُكِ تايبـُتِ        

بـــُ سِطتُطـــاصّ دَدات و طشوػـــتِ كـــؤًُُتِ ُٓزلاًـــذاُِ ػـــًذَكاتُوَ و  
بُػُكاُِ سِطتُ دَخاتُ بُس هًَلؤهًَُِوَ و دًَطاياْ هُ دَسبشِيِـذا دَطتًِؼـاْ   

 دَكات.
تًَبًِـِ دَكـات كـُ هـَُ سِووَوَ ٓـُوهًََلِ      ًًَزووّ صاُظتِ صًاُِ كىسدّ       

ــُ        ــُبًَت كـ ــُوَ ُـ ــُدساوَ، ٓـ ــذا ُـ ــاصٍ كىسديـ ــؤسِّ سِطتُطـ ــُ كـ ــت هـ ثًَىيظـ
سِيَضًاُِىوطــُكاةاْ يــاْ هُطــُس سِيَبــاصّ عــُسَبًاْ هُطــُس سِيَبــاصّ ًِٓطوًــضّ  
ــُ دَقــِ     ــُوَّ ب ــُبآ ٓ ــاوَ، ب ــاو ُ ــُ ُ ــتُّ كىسديًــاْ بريدةصاُ بُػــُكاُِ سِط

طتُّ كىسدَواسّ ثًَِاطُ بلُْ و بُػُ بِـُسَِتِ و  ثُخؼاُِ كىسدّ سَِطُْ سِ
تُواوكـــُسَكاُِ يـــُكا  بلُُـــُوَ و ٓـــُسكِ سِاطـــتُقًُِّ كـــُ دَسبشِيًَِلـــِ   

 ٓؤةمُُذيًُ بطشُُ بُسكاو و تايبُتًًُكاُِ رُُُسِوو.
ًٌَُٓ هًَشَدا ًٌَٓـا بـؤ ٓـَُ بابُتـُ دَكـُيّ، وَكـى ًٓىايـُن طـُسزلِ بـؤ                

ــُهَلى سِ ــُ سِةراْ ثًٌَــاْ بلــش  بًًًَِِٔــُ دّ، ٓــُطًِا ٓــَُ   سِادَكًَؼــني، ب ةر  ه
تؤريُِوَيُ تًُُا هُ دـىغضّ بابُتُكُيـُوَ هـُ سِطتُطـاصّ كـىسدّ و عـُسَبِ       

 دَدويَت.
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صًاُُواُُكاْ تا ًُٓشِة كُ هُ سِطتُطـاصّ دَدويَـّ، سِطـتُّ طـادَ بُطـُس            
 دوو دابُؾ دَكُْ: سِطتُّ طادَّ ُاوّ و سِطتُّ طادَّ فشًاُِ.

ٓاػــلشايُ كــُ ٓــَُ صًاُُواُاُــُ بــُ كُػــًَِلِ صاُظــتِ و كؤتــايِ هُطــُس        
كًُُن و ثًَِاطُّ سِطتُّ ُاوّ و سِطتُّ فشًاًُذا يُكذطري ُني و هُ ًَُىاًُاُذا 

 دًاواصّ طُهًَم بُسثابىوَ:ـ
ُُٓذيَلًاْ بريوسِاياْ وايُ: سِطـتُّ ُـاوّ ٓـُو سِطـتُيُيُ كـُ فشًـاُِ تًَـذا             

 ريشَ( ُدًُذل)بُ صًاُِ عُسَبِ و سِطتُّ  (،َٗرب)ذلٌذ سِطتُّ  ًًُُ، وَكى
 بُ صًاُِ كىسدّ.

هُبُس تًؼلِ َُٓ بريو سِايـُدا َُٓهبـُت ٓـُو سِطـتُيُ كـُ بـُ ُاويَـم دَطـت              
ثًَذَكات، فشًاًَُلِ تًَذايُ سِطتُّ ُاوّ ًًُُ، بُهَلى سِطـتُّ فشًاًًُـُ، وَكـى    

)بـُٓاس دوا  بـُ صًـاُِ عـُسَبِ و سِطـتُّ     ( ايسبٝع ٜكبثٌ بعثد ايػثتا٤   )سِطتُّ: 
بـُ صًـاُِ كـىسدّ. ُُٓـذيَلِ تـش هـُ صًاُُواُـُكاْ بـَُ          بُدواّ صطـتاْ ديَـت(  

بريوسِايُ قايى ُني و ثًَِاطُّ سِطتُّ ُاوّ بُوَ دَكـُْ كـُ بـُ ُاويَـم دَطـت      
ثآ كشاوَ دا ثاةماوَكُّ كُ واتاكُّ تُواو دَكات ُٓسوَٓا ُـاو بًَـت يـاخىد    

 فشًاْ.
بـُ   )اهشبًع يقبى بعذ اهؼـتاْ( و سِطتُّ  (حمُد َٗرب)طُسُٓزلاَ سِطتُّ       

)بـُٓاس دوا بـُدواّ صطـتاْ    و سِطتُّ  ريشَ( دًُُذل)صًاُِ عُسَبِ و سِطتُّ 
 بُ صًاُِ كىسدّ ًُٓىوياْ سِطتُّ ُاويّ. ديَت(
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َُٓ دوو كؤًُهَُ هُ صًاُُواُاْ، ديـاسَ هـُوَدا يُكذَطشُـُوَ، كـُ سِطـتُّ            
)زلـط  فشًاُِ ُٓس دَبًَت بـُ فشًاًَُـم طـُسَتاكُّ كشابًَتـُوَ، وَكـى سِطـتُّ       

 هُ تاقًلشدُُوَدا دَسكىو(. دًُُذل)، واتُ ذلٌذ فِ االًتشاْ(
ُاكـُويَت، كـىُلُ   َُٓ دؤسَ سِطتُيُ بًَطىًاْ هُ صًـاُِ كىسديـذا بُسكـاو          

ــادا، كــُ بــىوتش :    ــُ  دًُــُذل)دَسكــىو سِطتُطــاصّ كــىسدّ سِيَطــاّ ٓــُوَ ُ ه
ــُوَدا( ــتُّ كــىسدّ سَِطــُْ،    تاقًلشدُ ــُوَ، كــُ سِط ــاتِ دَكات ــُهَلى دووث ، ب

ثًَىيظتُ بُ ُاويَم دَطت ثآ بلات و طُباسَت بُ سِاطتلشدُُوَّ ُٓو سِطـتُيُ  
 هُ تاقًلشدُُوَدا دَسكىو(. دًُُذل)بىوتش  

َُٓ سِاطتًًُ صًاًًُُ و كُُذ دياسديُيُكِ دّ هُ بًِاتِاُِ سِطتُّ كـىسدّ       
هُ كؤسِّ بُساوسدكاسّ َُٓ صًاُُ هُطـُأل صًـاُِ عُسَبًـذا سِاًـاْ دَكًَؼـًَت بـؤ       
خؤدوسخظــتُِوَ هــُ ثًَِاطــُّ بــريدةصَّ ًؼــتىًشِّ فُهظــُفِ و طشتُِبــُسّ  

 سِيَطاّ ثُيشَِويلشدْ.
ُسَبًًُوَ بؤًاْ طاغ بؤتُوَ، كُ سِطتُّ بآ فشًـاْ  هُ طشوػتِ صًاُِ ع      

ــُ )   ــاًشاصّ ثُيىَطــتِ، وات ــُ ٓ ــَُ  ادا٠ ايثثسبطثًَىيظــتِ ب ــُسوَكى ه ــُ، ٓ ًًُ )
 )رياْ تًَلؤػاُُ(. واتُ(، احلٝا٠ نفاح)سِطتُيُدا دَسدَكُويَت 

 وػُّ )احلًاَ( ًبتذا، واتُ )ًُٔادَ( و وػُّ )كفا(( خرب، واتُ: طىصاسَيُ.
َ دؤسَ سِطتُيُ ُٓطُس ٓاتى كشا بـُ كـىسدّ، ثًَىيظـتُ دطـُ هـُ      كُكِ ُٓ      

)ًُٔاد و طىصاسَكُّ( ٓاًشاصيَم ُٓبًَت بؤ بُطتُِوَّ ًُٔـاد و طىصاسَكـُ، بؤيـُ    
دَُطِ )َ( دوا بـُدواّ   )رياْ تًَلؤػاُُ(.هُ وَسطًَشِاُِ ُٓو سِطتُيُدا دَوتش  

هُطُأل )تًَلؤػـاْ(دا  وػُّ تًَلؤػاْ، ٓاًشاصّ ثُيىَطتًًُ، )رياْ( كُ ًُٔادَ 
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كُ طىصاسَيُ دَبُطتًَتُوَ و كُػُِ ثُيىَُذيًُ هـُ ًَُىاًُاُـذا بـُسثا دَكـات.     
صًاُُواُُ كىسدَكاْ هُ هًَلذاُُوَّ طشوػت و ُٓسكِ ٓـَُ ٓـاًشاصَ بريوسِايـُكِ    
يــُكطشتىوياْ ًًُــُ، بــُ َ ًٌَٓــُ تًَبًِــِ دَكــُيّ كــُ ٓــَُ ٓــاًشاصَ هــُ ٓــًُىو 

 ت و ػُقوًََلِ فشًاُِ وَسدَطشيَت.كاتُكاُذا بُسكاو دَكُويَ
ُٓسكؤًَُم بًَت ٓاػلشايُ كُ ًُٔاد و طىصاسَ هُ صًـاُِ كىسديـذا بـُ تـًُُا            

سِطتُيُن ثًَم ُآًَِّ، بُهَلى ُٓسدَبًَت هُ تُكًاُذا وػُيُن ُٓبًَت بؤ ثًَلُوَ 
داو بُطتُِوَ و طُياُذُِ واتاكُياْ و َُٓ وػُيُؾ بُ سِووتِ ًاُاّ بىوْ و سِوو

و كات دَطُيُُآ، بؤيُ ُُٓذ  هـُ صًاُـُواُاُِ كـىسد بريوسِايـاْ وايـُ، كـُ ٓـَُ        
وػُيُ بُ ٓاًشاصّ ثُيىَطتِ ُاو برب  ياْ بُ صاساوَّ فشًاُِ بىوْ، واتُ )فعى 

 ( رشيَتُسِوو.Vevb to beاهلًِىُُ(، كُ بُ صًاُِ ًِٓطوًضّ ثًَِ دَوتش  )
طـتُّ ُـاوّ عـُسَبِ ٓـُس هـُ ًُٔـاد و       طُسُٓزلاَ هًَشَدا ًٌَٓـُ دَتـىاُني سِ      

طىصاسَ بًِات دَُش ، بُ َ هُ صًاُِ كىسديذا بُو كُػـُِ طـاصُاكشيَت، كـىُلُ    
 ثًَىيظتُ هُطُأل ًُٔاد و طىصاسَكُدا فشًاًَُلِ بىوُِ ُٓبًَت.
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 زِضتةى فسمانى لة شمانى عةزةبيدا
ُُكـُّ تًَُِثـُسِ بـىو،    سِطتُّ فشًاُِ هُ صًاُِ عُسَبًذا ُٓطُس ٓاتى فشًا       

)سـُق  واتُ  )يِتـش احلق(،بُ صةس هُ فشًاْ و بلُس طاصدَكشيَت، وَكى سِطتُّ 
ُٓسوَٓا دَػًَت هُطُأل فشًاْ و بلُسَكُيذا تُواوكـُسيَم يـاْ   طُسدَكُويَت(، 

 صياتش ُٓبًَت:ـ
تُواوكُسَكاُِ سِطتُّ فشًاُِ تًَُِثُسِ دؤس بُدؤسْ، بـُ صةسّ هـُ سـاأل و         
 ػىيَِِ ثًَم ديَّ. ظسف٢كاتِ  ظسف٢
هُ بًِاتِاُِ سِطتُّ فشًاُِ عُسَبِ، كُ دطـُ هـُ فشًاُُكـُ تُواوكُسيؼـِ         

كـاتِ و   ظسفث٢ تًَذا ٓاتىوَ، هُ طُسَتاوَ فشًاُُكُ ديَت، ُٓدلا بلُس و ساأل و 
تطثثا ايطثثا٥س٠ بطثثسع١ صثثباحا َثثٔ )ػــىيَِِ، وَكــى سِطــتُّ  ظسفثث٢هــُ دوايــذا 

، ٓـُسوَٓا  بُخًَشا بُياُِ هُ فشِةكُخاُـُوَ ُٓهَـذَفشِيَت(   (، واتُ )فشِةكُاملطاز
ًَبًِـِ         ًَجـُِسبىو، ٓـًُاْ ياطـا ثـُيشَِودَكشيَت هُطـُأل ت ُٓطُس ٓاتى فشًاُُكـُ ت
كشدُِ ُٓوَّ تُواوكُسّ فشًاُُكُ دوا بُدواّ بلُسَوَ ديَـت، وَكـى سِطـتُّ:    

ياًُاْ )ًِذاهَُكــُ بــُواتــُ  ،ٜػثثسب ايطفثثٌ احلًٝثثب ٚافكثثا صثثباح فثث٢  سفتثث١( )
 ػريَكُّ بُ ثًَىَ هُ رووسَكُيذا دَخىاتُوَ(.

َُٓ دؤسَ بًِاتِاُُّ سِطتُّ فشًاُِ عُسَبِ ثًَىيظتُ بُ وسدّ ثُيشَِوّ       
بلشيَت و ُٓطُس ٓاتى بُبآ ٓؤيُكِ واتـايِ و سَِواُبًَـزّ طـؤسِيِِ ٓـُو ياطـايُّ      

 بًِاتِاُِ سِطتُّ فشًاُِ عُسَبِ.
واحلــش(، واتـُ: تايبــُتِ كـشدْ بـاغ دَكــش  و     هـُريَش ُاوًُؼـاُِ )اهقـــش       

)زلـط  ًُسدُكاُِ يُكا دَكشيَُِوَ، بـؤ سِووُلشدُـُوَ ُٓطـُس ٓـاتى هـُ سِطـتُّ       
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 )ذلٌـذ زلـط(،  ، بلُس )ذلٌـذ( ثًَؼـخشا و وتـشا    )ذلًُُد دَسكىو(، واتُ ذلٌذ(
 واتاّ سِطتُكُ دَطؤسِ  و ًاُايُكِ تاصَ دَبُخؼًَت:ـ

فشًاُِ )زلط( ُٓس بؤ )ذلٌـذ( سِوويـذاوَ و تـًُُا     )زلط ذلٌذ(،هُ سِطتُّ       
 ذلًُُد دَسكىوَ.

ةىوُُيُكِ تش كُ دَهًََني، )ُعبذن(، هًَشَدا سِووداوّ ثُسطنت كـُ هُاليـُْ         
بُسثابىوَ، دَػًَت ُٓو ثُسطتُِ تًُُا بؤ  خماطبدويَُِساُُوَ بؤ سِاُاوّ )ن(ّ 

ُأل ُٓو قظُبؤكشاوَدا كُطًَم ياْ ثرت ُٓو سِاُاوَ ًًُُ، بُهَلى سِيَِ تًَذَكًَت هُط
واتــُ ٓـُس تــؤ   )ايـان ُعبـذ(،  ٓـُبًَت ثُسطرتابًَت:ــ كُكــِ ُٓطـُس ٓـاتى ومتــاْ     

دَثُسطتني و بُغ فشًاُُكُ تايبُتًًُ بـُ سِاُـاوّ قظـُبؤكشاو كـُ ثًَؼـخشاوَ.      
كُ هـُ   )ذلٌذ زلط(فشًاْ هُ صًاُِ عُسَبًذا ُٓطُس ٓاتى دواخشا، وَكى سِطتُّ 

بلُسَكُّ هـُ اعـشاب و ػـًلشدُُوَدا دَبًَـت بـُ ًُٔـاد و        ط ذلٌذ()زلبِاغُدا 
فشًاُُكُّ بُ سِطتُيُن دادَُش ، كُ بلُسَكُّ سِاُاويَلِ ُاديـاسَ بـؤ )ذلٌـذ(    

 دَطُسِيَتُوَ و سِطتُكُ دَبًَت بُ طىصاسَّ ذلٌذ.
هُ صًاُِ كىسديذا ُٓهَبُت بَُ دؤسَ سِطتُّ فشًـاُِ يـُكا  ُاكشيَتـُوَ،            

لُ فشًاْ ًًُٓؼُ هُ كؤتايِ سِطتُوَ ديَت و طـُسَتاّ ٓـًُىو سِطـتُيُكِ    كىُ
ــىاُِ ًُٔـــاد و طىصاسَكـــُدا صةسبـــُّ    كـــىسدّ دَبًَـــت ًُٔـــاد بًَـــت و، هـــُ ًَُـ

 تُواوكُسَكاْ ديَّ، وَكى َُٓ سِطتُيُ كُ دَهَآ:
 )ػىاْ بُسِاكشدْ بُ بُياُِ هُ ًاهَُوَ ديَت بؤ فًَشطا(.

 ػىاْ: ًُٔادَ
 ديَت: طىصاسَيُ
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هُ ًَُىاْ ًُٔاد و طىصاسَكُدا ٓـاتىوْ، دطـُ   )ًاهَُوَ( و  )بُياُِ(و  )بُسِاكشدْ(
، كُ دوا بُدواّ فشًاُُكُ ٓـاتىوَ و دَػـآ ثًَؼـِ    )بؤ فًَشطُ(هُ دَطتُوارَّ 

 رش .
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 كاتى فسماى نيَواى بةزاوزدكازى لة

 لة شمانى كوزدى و لة شمانى عةزةبيدا
هُ صًاُِ كىسدّ و هُ صًاُِ عُسَبًذا بـُ طؼـتِ بُطـُس دوو     كاتِ فشًاْ       

بُػذا دابُؾ دَكش : فشًاُِ كاتِ سِابىسدوو، فشًاُِ كاتِ سِاُُبشدوو. ٓـَُ دوو  
بُػُ كُ بـُ طؼـتِ هـُ ٓـُسدوو صًاُُكـُدا يـُن دَطشُـُوَ هـُ سِووّ ًُؼـاُُّ          

ُٓهَبـُت   داسِػتِِ فشًاْ و طِىوسّ كاتُكاْ دًاواصياْ ُٓيُ، َُٓ دًاواصيًُؾ
هُبـُس تًؼــلِ بُساوسدكاسيـذا سِووْ دَبًَتــُوَ و بــُ ٓاػـلشا دَسبشِيِــِ ٓــُسدوو    
صًاُُكُ هـَُ بابُتـُدا بُساًبـُس بـُ يـُكرت دَكُوَيتـُِسروو. فشًـاُِ سِابـىسدوو هـُ          

 صًاُِ كىسديذا ُٓسوَكى كُطجاو ثًَِر دؤسَ:ـ
 
 ـ فشًاُِ سِابىسدووّ ُضيم:ـ 1

اوّ فشًاًَُم دَكـات هـُكاتِ سِابـىسدووّ ُضيلـذا،     كُ دَالهُت هُطُس سِوود       
بُساًبـُس بـَُ دـؤسَ سِابـىسدووَ هـُ       ،)طاهًََم هًُُو ثًَؽ ُـا  خـىاسد(  وَكى:ـ 

و بــُوَ ثًَِاطــُ  )ايفعثثٌ املاضثثٞ(صًــاُِ عُسَبًــذا بــُ فشًاُُكــُّ دَووتــش   
واتُ ُٓو فشًاُُيُ كُ دَالهُت  ،)ٖٛ َادٍ ع٢ً فعٌ َط٢ ٚاْكط٢(دَكش ، كُ 

 س فشًاًَُم دَكات سِوويذاوَ و بشِاوَتُوَ، وَكى:ـهُطُ
 )انًا ايطعاّ قبٌ حني(.

 
 



 

 49 

 ـ سِابىسدووّ دووس:2
ُٓو دَسبشِيُِيُ سِووداُِ فشًاًَُم دَطُيُُآ، كُ هُكاتِ سِابىسدوودا بُس هُ        

)كـُ  فشًاًَُلِ سِابىسدووّ دّ بُسثا بىوَ، وَكى دَسبشِيِِ )ٓاتبىو( هُ سِطـتُّ  
 . ُ ًاهَُوَ سًُُ ٓاتبىو(ًّ طُيؼتٌ

فشًــاُِ )طُيؼــت( و فشًــاُِ )ٓــاتبىو(، ٓــُسدووكًاْ فشًــاُِ سِابــىسدووْ،       
بُ َ فشًاُِ ٓاتبىو بُس هُ فشًاُِ طُيؼت سِوويـذاوَ، فشًـاُِ سِابـىسدووّ دووس    
هُ صًاُِ عُسَبًذا بُ سِطتُيُكِ هًَلذساو دَسدَبشِ ، كُ ثًَلٔاتىوَ هُ )كـاْ( و  

ذ اهتشقًـق( و فشًاًَُـم، بؤيـُ ٓـُو سِطـتُ كىسديًـُ بـَُ كُػـُِ         ُاوَكـُّ و )قـ  
 وَسدَطري .وَن:

 عٓدَا ٚصًا اىل ايبٝا نإ حمُد قد دا٤.ث 
 
 ـ سِابىسدووّ بُسدَواَ:ـ3

َُٓ فشًاُُ واتاّ بُسدَواَ بىوُِ فشًاًَُلِ هُ سِابىسدوودا دَطُيـُُآ، كـُ         
 دَد، وَكى سِطتُّ:ـهُ ًُٓاْ كاتذا فشًاًَُلِ سِابىسدووّ تش سِوو

 .ًٓؼٍ دَكشد ًاًؤطتاكَُ تًَجُسِّ كُـ 
سِابىسدووّ بُسدَواَ هُ صًاُِ عُسَبًذا هُ فشًاُِ )كاْ(َ و )ُاوَكُّ( و        

 فشًاًَُلِ سِاُُبىوسدوو طاصدَكش ، وَكى وَسطًَشِاُِ ُٓو سِطتُيُ، كُ دَهًََت:ـ
 . ٟاضتاذ َسَّتغٌ غعٓدَا نٓا اث 
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 خاوَْ ػىيَُِواس:ــ سِابىسدووّ 4
َُٓ فشًاُُ دَالهُت هُطُس سِووداويَم دَكات هُ سِابىسدوودا سِوويذاوَ، بُ َ       

ــتُّ      ــى سِط ــُ، وَك ــُس بُسدَواً ــاتِ قظــُكشدْ ٓ ــا ك ــا  ػــىيَُِواسَكُّ ت ُ(
واتُ هُ سِابىسدوودا ُـا  خـىاسدووَ و ًَٓظـتاؾ تًَـشَ و ػـىيَُِواسّ      خىاسدووَ(، 

َُ دؤسَ سِابىسدووَ بُساًبُسَكـُّ بـُ صًـاُِ عـُسَبِ     خىاسدُُكَُ ُٓسًاوَ، ٓ
دَػآ ُاوّ بلُس بًَت، واتُ )اطٍ اهفاعى(، بؤيُ دَتىاُني ًاُاّ ُٓو سِطتُيُ بُ 

 عُسَبِ بطُيًُُُِ طىيَطش و بوًََني:ـ
 ث اْا انٌ ايطعاّ .

 
 ـ سِابىسدووّ ًِٓؼآِ:5

هُ كـاتِ سِابـىسدوودا،    َُٓ فشًاُُيُ كُ دَالهُت هُطُس سِووداُِ كاس  دَكا      
 َُٓ دؤسَؾ دوو ويَُِّ طُسَكِ ُٓيُ:ـ

 وَكى : يُكَُ: ويَُِّ داخىاصّ،
 ُٓطُس ثاسََ ُٓبىايُ، خاُىوَكَُ ُٓكشِّ.ـ 

هــَُ سِطــتُيُدا دويَِـــُس داخــىاصّ ثـــاسَ دَكــات، بـــُ َ ٓــَُ داخىاصيـــُ          
فشًـاُِ   ُُٓاتؤتُدّ. َُٓ وَيُِيـُ هـُ سِابـىسدووّ ًِٓؼـآِ بـُ ٓـاًشاصّ )هـى( و       

ًُسز و وَ ًِ ًُسز هُ صًـاُِ عـُسَبِ طـاصدَكشيَت، بؤيـُ ٓـُو سِطـتُيُ بـَُ        
. ُٓطـُس ٓـاتى   )هى كاْ هـٌ ًـاي الػـرتيت اهـذاس(    دؤسَ وَسدَطري  و دَووتش  

 سِطتُ ًُسدًًُكُ هُ صًاُِ كىسديذا ُُس  بىو، وَكى:ـ
 ـ ُٓطُس ًشدْ ُُبىايُ رياْ خؤػرت دَبىو.
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بُ ٓاًشاصّ )هىال( دَسدَبـشِ  ٓـُسوَكى هـُ وَسطًَشِاُـِ      هُ صًاُِ عُسَبًذا       
 َُٓ سِطتُيُدا دَسدَكُو  كُ دَهًََت: 

 ـ هىال املىت هلاُت احلًاَ اسوِ.
 

 وَكى سِطتُّ: دووََ: ويَُِّ تلا،
 ـ خؤصطُ دَسبلىوًايُ. 

َُٓ ويَُِيُ بُ عُسَبِ ثًَِ دَوتش  )اهتٌِِ( و بُ وػـُّ )هًـت( دَسدَبـشِ  و    
 )هًتِِ زلشت(.بُو سِطتُيُ دَووتش  بُساًبُس 

 
 فشًاُِ سِاُُبىوسدوو: 

 َُٓ فشًاُُ هُ صًاُِ كىسديذا هُ سِووّ واتاوَ دوو دؤسَ:ـ   
 وَكى سِطتُّ: ،فشًاُِ سِاُُبىوسدووّ كاتِ قظُكشدْ

 .ًٓؽ دَكَُـ  
 فشًاُِ سِاُُبىوسدووّ كاتِ دآاتىو، وَكى:

 طبُيِآ دَكٍ بؤ بُغذا.ـ 
ــُكرت دًادَكشيَِــُوَ و ٓــًث   فشًــاُِ سِ      ــُٓؤّ ٓاوَهَفشًــاْ هُي ــُبىوسدوو ب اُ

ًُؼاُُيُكِ تايبُتًاْ ًًُُ، بُ َ هُ صًاُِ عُسَبًـذا وا ًًُـُ كـىُلُ بـؤ ٓـُس      
ــاُِ سِاُــُبشدووّ كــاتِ         ــؤّ ُٓيــُ: بــؤ فشً ــُكًَلًاْ ًُؼــاُُّ تايبــُتِ خ ي

ُ يـُكآ هـَُ كـىاس ثًتاُـُ بـ      )املطثازع ٚاحلثاٍ(  قظُكشدْ، كُ ثًَِ دَووتـش   
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طىيَشَّ ثًَىيظت دَكشيَّ بُ ًُؼـاُُ دَُطـِ )ٌٓـضَ( و دَُطـِ )ُـىْ( دَُطـِ       
 )يِ(ّ، دَُطِ )ت(، كُ هُ وػُّ )اًُت(دا كؤدَبُِوَ، وَكى َُٓ سِطتاُُ:ـ

 هُ كًَوَطُدا ًٓؽ دَكَُ. :واتُ .اػتغى يف احلقىـ 
 واتُ: هُ كًَوَطُدا ًٓؽ دَكا. .يؼتغى يف احلقىـ 
 هُ كًَوَطُدا ًٓؽ دَكا.واتُ:  .تؼتغى فِ احلقىـ 
 واتُ: هُ كًَوَطُدا ًٓؽ دَكُيّ. .ُؼتغى فِ احلقىـ 

 بؤ فشًاُِ دآاتىو دوو ًُؼاُُ ُٓيُ:ـ
 يُكَُ: دَُطِ )غ( طني، وَكى:ـ

 طأطافش اىل بغذاد .واتُ: طُفُس دَكَُ بؤ بُغذا.ـ 
 دووََ: ٓاًشاصّ طىس، وَكى:

 َُ .ـ طىس ازلض وعذٍ. واتُ: بُهًَُِكَُ دآ بُدآ دَك
 ويَُِّ وػُؾ بُطىيَشَّ ًَُشيُِ و ًًًَُِ دَطتىوسّ تايبُتِ خؤّ ُٓيُ. 
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 نيَسيهة و ميَيهة لة دةزبسِيهدا
ــاُِ صاسّ            ــُ صةسّ سِيَضً ــُّ ب ــُ بشِبشَِك ــذا ك ــُتِ كىسدي ــاُِ ُُتُواي ــُ صً ه

، وَكـى اليـًَُُلِ   )ظثاٖس٠ ايتاْٝثح(  كشًازلِ خىاسووَ، هُ دياسدَّ ًًًَُِ، واتُ 
َطتىوسّ كُ كاسدَكاتُ طُس دَسبشِيّ و سِطتُطـاصّ بُسكـاو ُاكـُو ، بـُهَلى     د

ًَُشيُِ و ًًًَُِ ُٓسدووكًاْ هـُسِووّ بُِواػـُّ سِطتُطـاصيًُوَ بـُ صةسّ ٓـًث      
 دًاواصيًُكًاْ ًًُُ.

، (1)َُٓ باسَّ صًاُِ ُُتُوايُتِ كىسدّ ُٓهَبُت هُ صًاُِ عُسَبًذا وا ًًُُ     
بطــشَ ويَِــُّ وػــُؾ بــُ طــىيَشَّ ًَُشيِــُ و ًًًَِــُ    كــىُلُ دَسبشِيِــِ سِطــتُ

دَطتىوسّ تايبُتِ خؤّ ُٓيُ، َُٓ دَطـتىساُُ هـُ سِواُطـُّ وػـُوَ هـُوَوَ      
 دَطت ثًَذَكات، كُ وارَ دوو دؤسَ:ـ

 
 )االسم املذكر( واذةى نيَسيهة جؤزى يةكةم:

َ  )ٖرا(ُاويَلُ ياْ ٓاوَهَِاويَلُ بُ ُاوّ ًٓؼاسَّ       كًَؼـش ،  طُسزلِ بـؤ سِاد
 هَُ سِطتُيُدا:ـ )زدٌ(وَكى ُاوّ 

 . واتُ: ًُُٓ ثًاويَلُ.ٖرا زدٌث 
 وارَّ ًَُشيُِؾ دوو دؤسَ:ـ

 ـ ًَُشيُِّ )سقًقِ(:1
 كُ هُ طشوػتذا ًًًَُِيُكِ ُٓيُ، وَكى َُٓ وػاُُ: 
 

                                                 
 ثتايٝف ايػٝذ َصطف٢ ايغال٢ٜٓٝ. 1، جداَع ايدزٚع ايعسب١ٝبشِواُُ كتًَبِ  - 1
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 واتا                         وػُّ ًَُشيُِّ سقًقِ
 ًِذاأل        ؿيب                                    

 ػًَش   اطذ                                          
 ُٓطح          سـاْ                               

 
 )املرنس اجملاشٟ(ـ ًَُشيُِّ خىاصَيِ:

كُ وَكى ًَُشيُِّ سقًقٌ وَكى ُاوّ ٓادًًَضاد و ٓارَأل ًاًُهَـُ دَكشيَـت،         
 كًَت، وَكى َُٓ وػاُُ:ـبُ َ هُ سَِطُصدا هُواْ ُا
 واتا                  وػُّ ًَُشيُِ خىاصَيِ

 بذس                                      ًاُطِ كىاسدَ
 هًى                                      ػُو

 دَطا  باب                                   
 
 

 )اسم املؤنث(: جؤزى دووةم: واذةى ميَيهة
ــاسَتِ           ــُُاوّ ًٓؼ ــُ ب ــُ ك ــاْ ٓاوَهَِاويَل ــُ ي ــؤ  )ٖثثرٙ( ُاويَل ــُسزلِ ب ط

)ًُٓـُ  ، واتـُ  )ٖثرٙ اَثسأ٠(  هـَُ سِطـتُيُدا    )اَثسا٠( سِادَكًَؼش ، وَكـى وػـُّ   
 ، وارَّ ًًًَُِؾ طَِ بُػُ:ـرًَُلُ(
 ًًًَُِّ )سقًقٌ( يُكَُ:

 كُ دَالهُت هُطُس ًًًَُِيُن دَكات هُ ٓادًًَضاد ياْ ٓارَأل، وَكى:ـ 
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 واتا                          ًُِ سقًقًًٌَ
 كلًَم                                    فتا٠

 ًايّ  فشغ                                 
 ًاكُس  اتاْ                                  

 
 املؤْح اجملاشِٟ: َيدووََ:ًًًَُِّ خىاص

هًَا دَكشيَت، بُ َ هـُ سَِطـُصدا ُـُ    كُ وَكى ًًًَُِيُكِ سقًقٌ ًاًُهَُ هُطُ     
 ٓادًًَضاديَلِ ًَُشيُِيُ و ُُ ٓارَهًََلِ ًَُشيُِداسَ.

ًًًَُِّ خىاصَيِ هُ صًاُِ عُسَبًذا دًَاو دََ هـُ عُسَبـُ ديَشيُِكاُـُوَ         
بًظــرتاوَ و بــُ دَطــتىوس دَطــت ًُؼــاْ ُــُكشاوَ و صةس دــاسيؽ هــَُ سِووَوَ 

 ُ دَهَآ:ـبُِواػُيُن ثُيشَِوّ دَكشيَت، ك
ًُٓىو ُُٓذاًًَلِ دىوت هُ هُػِ ٓادًًَضادا بُ ًًًَُِّ خىاصَ هـُ قُهَـَُ         

طُسَسِاّ َُٓ وػاُُّ  ،)االذٕ، ايعني، ايهف، ايٝد، ايكدّ(دَدس ، وَكى وػُّ 
 خىاسَوَ كُ دووباسَ ًًًَُِّ خىاصَيني.

 واتا     ًًًَُِّ خىاصَيِ
 طم      ايبطٔ
 خاُىو      اهذاس

 صَوّ       االزض
 ٓاطش      اهِاس 

 داسدَطت      اهعـا 
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 تُػىو       اهفاغ 
 ثُزلُ      االؿبع
 خؤس      اهؼٌع

 
 طًًََُ: ًًًَُِّ وارَيِ:

كُ ًُؼاُُيُن هُ ًُؼاُُكاُِ ًًًَُِّ ثًَىَ هلًَِـشاوَ، ًُؼـاُُّ ًًًَِـُؾ          
 طآ دَُطُ:

(: رووس، ايغسفث١ )سدَكُو : :دَُطِ )َ( تًَِ خشِ، وَكى هَُ وػاُُدا دَ(1)يُكَُ
 (: دسَخت.ايػذس٠)

 :دَُطِ ُٓهفِ ًًًَُِّ ًشاوّ، وَكى:ـ(2)دووََ
 ض٢ًُ، بػس٣، ي٢ًٝ.َُٓ ُاواُُ: 

، واتـُ )االهــف املٌـذودَ(، وَكــى هـَُ وػــاُُدا     (1)طـًًََُ:ُٓهفِ دسيَـزَ ثًَــذساو  
 دَسدَكُو :

                                                 
( هُطُأل ُاوّ ًَُشيِـُ ديَـت و ٓـُو ُـاوَ بـُ ًًًَِـُ       ٠( تًَِ خشِ: ُُٓذ  داس تًَِ خشِ )٠) - 1

. ٓتـذ(، ٓـُسوَٓا ُُٓـذ  دـاس هُطـُأل      )طًخ١، قتٝب١، حهُا، فهثس٠. ُارًًَش ، وَكى ُاوّ 
واتـُ )صةسصاُـا( و    ،)ايعالَث١( هَِاوّ وَكى ٓاوَ ،ِيسِةبؤ ًباهغُ و صياد كُُذ ٓاوَهَِاويَم ديَت،

 واتُ )صةس تًَطُيؼتىو(. ،)ايفٗا١َ(ٓاوَهَِاوّ 
كــُ دَُطًَلــِ صيــادَ و هــُ بِــُسَِتِ   ،بــُوَ دًادَكشيَتــُوَ ،ٓــُهفِ ًًًَِــُّ ًــشاوّ - 2

وَكــى ُــاوّ  ،وػــُكُدا ُــُٓاتىوَ و تــًُُا بــؤ دــآ بــُدآ كشدُــِ ٓــُسكِ ًًًَِــُ ًَِٓــشاوَ
بؤيـُ وػـُّ )اهفتـِ( ُٓهفُكـُّ ًُؼـاُُّ ًًًَِـُ        ،ُّ )طوٍ(َكُ وػُ بُِسَِتُك ،)طوٌِ(

 ِاُِ وػُكُدا دَُطًَلِ سَِطُُُ..، كىُلُ هُ بًِاتًًُُ
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 دىاْ                          حطٓا٤ 
 بًاباْ                        ايصخسا٤ 

هُ صًاُِ عُسَبًذا كُُذ وػُيُن بُسكاو دَكُوْ، بؤ قُطُكُس ُٓيـُ بـُ         
 ًَُشيُِ و بُ ًًًَُِ بُكاسياْ بًَِٔآ، وَكى َُٓ وػاُُّ خىاسَوَ:

 وػُّ بُكاسًَِٓشاو بؤ 
 واتا                         ًَُشيُِ و ًًًَُِ

 كُقؤ  اهظلني                               
 اهظبًى                                 سِيَباص

 سِيَطا                                ايطسٜل 
 اهظىق                                 باصاسِ

 صًاْ  اهوظاْ                               
 كُن     اهظال(                             

 ًى                 اهعِق                  
 ًُّ  اخلٌش                               

 
                                                                                                                      

ُٓهفِ دسيَزَ ثًَذساو: ُٓهَبُت هُ دوو دَُ  ثًَلٔاتىوَ دَُطِ )ُٓهف(و دَُطِ )ٌٓضَ(  - 1
ذا ُـُٓاتىوَ بـؤ   ُٓوَيُ هُ وػـُ بُِسَِتًًُكُيـ   ،ًُؼاُُّ دًاكُسَوَّ ُٓهفِ دسيَزَثًَذساو

 ّ ُ بؤ ،ُٓسكِ ًًًَُِ خشاوَتُ طـُس و  َبُِسَِتُكـُّ )سظـّ(   )حطثٓا٤( دَوتـش  وػـُّ    يـ
هُ بِاغـُدا   )ايبٓا٤( ٚ )ايعال٤(طُس ُٓزلاَ هُ وػُّ  ،هُ بِاغُدا )ؿشش(َ )صخسا٤(وػُّ 
)اهعالو(َ، دَُطِ )يا( و )واو( هُ كؤتـايِ ٓـُو وػـُيُدا هُبـُس      )ايعال٤(و وػُّ  َ)ايبٓا٣(

 ُذ ٓؤيُكِ دَُطظاصّ ٓاهَىطؤسِ كشاوْ بُ )ٌٓضَ(.كُ
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ُٓسوَٓا ُُٓذ  ٓاوَهَِاوّ تايبُت بُ ٓافشَت ُٓيُ، ثًَـِ ُـاو  ًُؼـاُُّ          
ًًًَُِ هُطُهًَاُذا بًَت، كىُلُ َُٓ ًُؼاُُيُ تًُُا بـؤ دًاكشدُـُوَّ ًًًَِـُ هـُ     

 وَ:ـًَُشيُِ طاصكشاوَ، وَكى َُٓ ٓاوَهَِاواُُّ خىاسَ
 واتا                            ٓاوَهَِاوّ تايبُت بُ ًًًَُِ

 بًَِىيَز                                                  حا٥ض
 جشِطل    ساًى                                               

 ذساوتُ ق                                                  طايل 
 بًَىَرْ                                                    بثٝ

 ًِذاهَذاس                                                 َطفٌ 
 

وػُّ ًًًَُِ بُ ُٓسطآ دؤسَكُيُوَ هـُ سِطتُطـاصّ عُسَبًـذا سِيَضًـاْ و           
ا دَيـاْ  دَطتىوسّ تايبُتِ خؤّ ُٓيُ، كُ بُ كىستِ هَُ خا ُـُّ خـىاسَوَد  

 خُيُِسِوو:ـ
يُكَُ: ًُؼاُُّ ًًًَُِ ثًَىيظتُ بُدواّ ٓاوَهَِاوَوَ بولًَِش ، ُٓطُس ٓاتى ُٓو 
ٓاوََهِاوَ هُ سِطتُيُكذا بـؤ سِووُلشدُـُوَّ ُاويَـم ٓـاتبىو وَكـى ٓـَُ سِطـتُيُ        

ــُ )تثثٓذح ايبٓثثا اجملتٗثثد٠ فثث٢ احلٝثثا٠(    ــ ، وات ــِ كؤػؼ ــُ)كل ــذا  لُس ه رياُ
ارَيُكِ ًًًَُِيِ طؼتًًُ، دَػآ تًُُأل بـآ و  وػُّ )اهبِت( و طُسدَكُو (.

دَػآ تًُُأل ُُبآ، دا قظـُكُس كـُ بًـُو  بـُ ٓاوََهِاويَـم سِووُـِ بلاتـُوَ و        
ــاوّ       ــاأل ٓاوَهَِ ــُ ث ــُ رات ــاُُّ ًًًَِ ــتُ ًُؼ ــُسِوو ثًَىيظ ــُّ رات تايبُتًًُك

هُ صًاُِ عُسَبًـذا ُُٓـذ  ٓاوَهَِـاو ُٓيـُ، هُطـُأل       )اجملتٗد٠()اجملتٔذ( و بوَآ 
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ًَُشيُِدا ثًَىيظتًًاْ بُ ًُؼاُُّ ًًًَُِ ًًُُ، ُٓو ٓاوَهَِاواُُؾ هُبـُس تًؼـلِ   
 َُٓ كًَؼاُُّ خىاسَوَدا دَطت ًُؼاْ كشاوْ:ـ

( بضويَِشاوَ و )س( فاكـُّ بـآ   نطس٠ـ كًَؼِ )ًفعى(، كُ دَُطِ ًًٌُكُّ بُ )1
َٛ )بضويَُِ و ) ( عُيُِكُّ فتشُداسَ، وَكـى ٓاوَهَِـاوّ    ُصاْ و ، واتـُ قظـ  (ٍَِِِكث

 ُٓوقات و ٓاوَهَِاوّ )ًغؼٍ( واتُ )ُُبُص(، هُ عُسَبًذا دَوتش :ـ
واتـا   )ٖثرا زدثٌ َكثٍٛ(   واتا )ًُُٓ ٓافشَتًَلِ قظُصاُُ( و  ،)ٖرٙ اَسأ٠ َكٍٛ(

واتـا )ٓـُوَ خـُباتطًَشِيَلِ    ، )تًثو َٓاضث١ً َغػثِ(    ،)ًُُٓ ثًاويَلِ قظـُصاُُ( 
 .(يَلِ ُُبُصَواتا )ُٓوَ خُباتطًَشِ )ذيو َٓاضٌ َغػِ( ،ُُبُصَ(

 
بضويَِشاوَ و بضويَِِ  )نطس٠((، كُ دَُطِ ًًٌُكُّ دووباسَ بُ فعاٍَِـ كًَؼِ )2

واتـُ ٓـُو    ،عطثاز( َِ)ُٓهف خشاوَتـُ ثـاؾ ) ( عُيُِكُيـُوَ وَكـى ٓاوَهَِـاوّ      
 كُطُّ خىوّ ُٓوَيُ صةس بؤُِ خؤؾ هُخؤّ دَدا.

ًؼـُ بـؤُِ خـؤؾ    ، واتـُ )ٓـافشَتًَلِ ًُٓ  )اقبًا اَسأ٠ َعطاز(: عُسَب دَهَآ
يَلِ ًًُٓؼـُ بـؤُِ خـؤؾ    واتـُ )ثًـاو   ،)اقبثٌ زدثٌ َعطثاز(    ات(دهُخؤّ دَ

 ت(.هُخؤّ دَدا
 
ـــ كًَؼــِ ًفعــىي، كــُ ًاُاكــُّ ُــاوّ بلــُسَ، واتــُ )اطــٍ اهفاعــى(َ، وَكــى    3

 ٓاوَهَِاوّ ؿبىس: خىسِاطش، ٓاوَهَِاوّ )سِىْ( دأل ُُسَ.
 عُسَب دَهَآ:

 اطشّ.تؤ قىتابًًُكِ خؤسِ اْا طايب١ صبٛز٠:
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 ٌُ دايلًَلٌ دأل ُُسًُ.ًفات فاط١ُ اّ حٕٓٛ:
 تؤ قىتابًًُكِ خؤسِاطشّ. اْا طايب صبٛز:
 د باوكًَلِ دأل ُُسًُ.ًُُذل حمُد اب حٕٓٛ:

 
 ـ كًَؼِ )فعًى(، كُ بُ ًاُاّ ُاوّ ثًَلشاو، واتُ )اطٍ املفعىي( ٓاتىوَ.4

 ساو.طُسبشِ )ذبٝح(:وَكى ٓاوَهَِاوّ )قتًى(: كىرساو، ٓاوَهَِاوّ 
 عُسَب دَهَآ:ـ 

 ًُُٓ رًَُلِ كىرساوَ. ٖرٙ اَسأ٠ قتٌٝ:
 .كىرساوًَُُٓ ثًاويَلِ  ٖرا زدٌ قتٌٝ:
 ًُُٓ ًاُطايُكِ طُسبشِاوَ. ٖرٙ بكس٠ ذبٝح:
 ًُُٓ طايُكِ طُسبشِاوَ. ٖرا ثٛز ذبٝح:

 
ــُوَ،     ــُسيَلِ ًًًَِـ ــاأل بلـ ــُ ثـ ــىسدوو خشايـ ــاُِ سِابـ ــاتى فشًـ ــُس ٓـ دووََ: ُٓطـ

ت( تًَِ ًًًَُِ دَهلًَِش  بُو فشًاُُوَ، وَكى ًُؼـاُُيُن  كؤُظًُُِتِ دَُطِ )
دـا ٓـُو بلـُسَ ًًًَُِيـُكِ     (1) كُ دَالهـُت هُطـُس ًًًَِـُّ بلُسَكـُ دَكـات.     

 (ٌُ دَسكىوًفات)، واتُ )فاط١ُ دمخا(سقًقِ و سِاطتُقًُِ بًَت، وَكى سِطتُّ 
اتـُ  ، و)ايػثُظ طًعثا(  ياخىد ًًًَُِيُكِ خىاصَيِ دلاصّ بًَت وَكى سِطـتُّ  

                                                 
َ  بشِواُُ كتًَبِ ػش( ابـّ عقًـى،    - 1 داز احٝثا٤  كـاثخاُُّ   ،(476الثـُسَِ )  ،بـُسطِ يُكـُ

 ايرتاخ ايعسبٞ ث باٚت ث يبٓإ.
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َُٓ بُِواػُيُ ُٓهَبُت سِ  ثًؼاْ دَسيَلِ طؼتًًُ، كىُلُ هُ  )ُٓتاو ُٓهَٔات(
 دسيَزَثًَذاًُذا دؤسَ دًاواصّ دَكُطجًَِش .

دؤسّ يُكَُ: ثًَىيظتِ هلاُذُِ كؤُظًُُِتِ )ت( تًَِ ًًًَُِ بـُ فشًاُُكـُوَ،   
 ًًُٓؽ هُ دوو ساهَُتذا دَبًَت:

سابـىوَ ثـاأل سِاُـاويَلِ ُاديـاس، دـا ٓـُو       ساهَُتِ يُكَُ: ُٓطُس ٓـاتى فشًاُُكـُ د  
ًًَُِيــُكِ         ًًَُِيــُكِ سِاطــتُقًُِ يــاخىد ً ًَتــُوَ بــؤ طــُس ً سِاُــاوَ طُسِابىب

 )ِٓذ اقبوت( )ِٓذ ٓات(. )احلشب ُؼبت( )ػُسِ ُٓهَطريطا(.خىاصَيِ، وَكى 
ًَِــشاو ُــُبىو، دوا بــُدواّ فشًاُُكــُوَ              بــُ َ ُٓطــُس ٓــاتى سِاُاوَكــُ هل

ُو فشًاُُ ثًَىيظتِ بُ كؤُظًُُِتِ )ت(يَِ ًًًَُِ ًًُـُ، وَكـى ٓـَُ    ُُٓاتبىو، ٓ
. )دطُ هُ ِٓذ كُغ دَسُُكىوَ(واتُ  )ٖٓد َا دمح اال ٖٞ(سِطتُيُ، كُ دَهَآ: 

ُٓسوَكى هُو سِطتُيُدا تًَبًِِ دَكش ، سِاُاوّ )ٌٓ( هلًَِـشاو ًًُـُ دوا بـُدواّ    
اصّ )اال( بـُكاسًَِٓشاوَ، بؤيـُ   فشًاُُكُوَ ُـُٓاتىوَ، بـُهَلى هـُ ًَُىاًُاُـذا ٓـاًش     

 فشًاُِ )زلط( كؤُظًُُِتِ دَُطِ )ْ(ّ ًًًَُِّ وَسُُطشتىوَ.
ساهَــُتِ دووََ: ُٓطــُس ٓــاتى بلــُسّ فشًاُُكــُ ُــاويَلِ ًًًَِــُّ سِاطــتُقًُِّ 

 )فاصت صيِب(، واتُ صيِب طُسكُوت.دياسبىو، وَكى هُ 
ِ )ت( تًَـِ ًًًَِـُ   دؤسّ دووََ: ثًَىيظتِ ُُبىوُِ هلاُذُِ كؤُظًُُِتِ دَُط

بُ فشًاُُكُوَ، بُ ًاُاّ ُٓوَّ هـَُ باسَيـُدا دَػـآ هُطـُأل فشًاُُكـُدا ٓـَُ       
ًُؼاُُيُ بًَت و دَػآ فُساًؤؾ بلشيَـت و ُـًَُِٓش : ًُٓـُؾ هـُ دوو ساهَُتـذا      

 دَبًَت:ـ
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ساهَُتِ يُكَُ: ُٓطُس ٓاتى بلُسّ فشًاُُكُ ًًًَُُُيـُكِ خـىاصَيِ بـىو وَكـى     
)طًثع ايػثُظ(   ، كُ بؤت ُٓيُ بوًًََـت:  )ْػبا احلسب( )طًعا ايػُظ(سِطتُّ 

 )ْػب احلسب(.
ساهَُتِ دووََ: ُٓطُس ٓاتى بلُسّ فشًاُُكُ ًًًَُِكِ سِاطتُقًُِبىو، بـُ َ هـُ   

 ًَُىاْ فشًاُُكُ و بلُسَكُيذا وػُيُن ٓاتبىو، وَكى سِطتُّ:ـ
( وػـُّ  كىُلُ هُ ًَُىاُِ فشًاُِ )فـاص( و بلُسَكـُّ )ِٓـذ    )فاشت ايّٝٛ ٖٓد(،

 )اهًىَ( ٓاتىوَ.
 

 )الضمري املنفصل(جؤزى ضيَيةم:جيَهاوى جودا 
 بؤ ًَُشيُِ و ًًًَُِ هَُ ويَِاُُّ خىاسَوَدا بُسكاو دَكُويَت:ـ 

 يُكَُ: )اُا( واتُ )ًّ( بؤ قظُكُسّ تاكِ ًَُشيُِ و ًًًَُِ، وَكى:
 واتا                      ًَُشيُِ                       ًًًَُِ

 ًّ ًاًؤطتاَ                   ا َع١ًُ                  اْا َعًِاْ
 

 دووََ:)سلّ( واتُ )ًٌَُٓ( بؤ دويَُِسّ كؤّ ًَُشيُِ و ًًًَُِ:
 واتا                    ًَُشيُِ                          ًًًَُِ 

 ّسلّ ًعوٌات                 سلّ ًعوٌىْ                ًٌَُٓ ًاًؤطتاي
 

 طًًََُ:)اُت( واتُ )تؤ( بؤ قظُبؤكشاوّ ًًًَُِ تان، وَكى:
 واتُ )تؤ ًاًؤطتايت(. َع١ًُ( اِ)اْ 
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 كىاسََ:)اُت( واتُ )تؤ( بؤ قظُبؤكشاوّ ًَُشيُِّ تان، وَكى:ـ
 واتُ )تؤ ًاًؤطتايت(. َعًِ( اَ)أْ

 ثًَِذَُ:)اُتٌا( بؤ دوو كُطِ قظُبؤكشاوّ ًًًَُِ و ًَُشًُُِ، وَكى:
 واتا                ًَُشيُِ                         ًًًَُِ

 اُتٌا ًعوٌتاْ             اُتٌا ًعوٌاْ       ُٓسدووكتاْ ًاًؤطتاْ
 واتُ )ًَٓىَ( بؤ قظُبؤكشاوّ ًًًَُِّ كؤ، وَكى:( َّ)اُْتػُػَُ:

 ( واتُ )ًَٓىَ ًاًؤطتاْ(.َعًُات َّاُْت)
 ّ ًَُشيُِّ كؤ، وَكى:سُوتَُ:)اُتٍ( واتُ )ًَٓىَ( بؤ قظُبؤكشاو
 )اُتٍ ًعوٌىْ( واتُ )ًَٓىَ ًاًؤطتاْ(.

 ُُبىوّ ًًًَُِّ تان، وَكى:ـواتُ )ُٓو( بؤ كُطِ ٓاًادَ :)ٖٞ(ُٓػتَُ
 ( واتُ )ُٓو ًاًؤطتايُ(.ٖٞ َع١ًُ)

 ُؤيَُ: )ٓى( بؤ كُطِ ٓاًادَُُبىوّ ًَُشيُِّ تان، وَكى:
 )ٓى ًعوٍ( واتُ )ُٓو ًاًؤطتايُ(.

 وو كُطِ ٓاًادَُُبىوّ ًًًَُِ و ًَُشيُِ، وَكى:دَيَُ:)ٌٓا( بؤ د
 واتا                      ًَُشيُِ                   ًًًَُِ

 ٌٓا ًعوٌتاْ        ٌٓا ًعوٌاْ           ُٓسدووكًاْ ًاًؤطتاْ
 ياُضَيَُ:)ّٓ(، واتُ )ُٓواْ( بؤ كُطِ ٓاًادَ ُُبىوّ ًًًَُِّ كؤ، وَكى:

 .ُٓواْ ًاًؤطتاْ      واتُ                 .ّٓ ًعوٌات 
 (، واتُ )ُٓواْ( بؤ كُطِ ٓاًادَُُبىوّ ًَُشيُِّ كؤ، وَكى:ـُِٖدواُضَيَُ: )
 واتُ )ُٓواْ ًاًؤطتاْ(. ،)ٍٓ ًعوٌىْ(
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 جؤزى ضوازةم: زِاناوى لكاو  
ًًَِـُ هـُ سِطـتُدا بـَُ كُػـُِ                ديظاُُوَ هـُ وػـُّ ًَُشيِـُوَ بـؤ وػـُّ ً

 دَطؤسِ :ـ
هلاوّ قظُكُس ض تان بآ ض كؤًُأل بؤ ًَُشيُِ و ًًًَُِ يُن ويَُِّ يُكَُ:سِاُاوّ 

 ُٓيُ و ُاطؤسِ .
واتـُ )كـىوَ بـؤ    )ذٖبا اىل ايطٛم( قظُكُسّ تاكِ ًَُشيُِ و ًًًَُِ دَهَآ:      

 باصاسِ(.
واتـُ   )ذٖبٓثا اىل ايطثٛم(  ُٓسوَٓا قظُكُسّ كؤيؽ هُُٓسدوو ساهَُتذا دَهَـًَني  

 )كىويّ بؤ باصاسِ(.
سِاُاوّ هلاوّ قظُبؤكشاو بُ طىيَشَّ رًاسَ و ًَُشيُِّ و ًًًَُِ دًاواصّ  دووََ:

 ُٓيُ، َُٓ دًاواصيُؾ هَُ ويَِاُُّ خىاسَوَدا بُسكاو دَكُويَت:
ًًَِـُ بـىو، سِاُـاوَ         أ ـ ُٓطُس ٓاتى فشًاُُكُ سِابىسدوو بـىو و، قظـُ بؤكشاوَكـُ ً

 ، وَكى:طٛز٠()تا٤ املههلاوَكُّ )ت( تًًَُكِ ريَشداس دَبًَت، واتُ 
 واتُ )تؤ بُهًََُِكُت بُدآ ًَُُِٓا(.  (املٛعدَ اخًفاَ )أْاَ
بُ َ ُٓطُس ٓاتى قظـُبؤكشاوَكُ ًَُشيِـُ بـىو، سِاُـاوَ هلاوَكـُّ تًًَـُكِ             

 وَكى:ـ)تا٤ املفتٛح١(، )ت( طُسداس دَبًَت، واتُ 
 واتُ )تؤ بُهًََُِكُت بُدآ ًَُُِٓا(.(. املٛعدَ اخًفاَ )أْاَ
ــُ          ــىوْ وات ــُس قظــُبؤكشاوَكُ دوواْ ب ــُ و  )َجٓثث٢( ُٓط ــُأل ًًًَِ ــىو هُط ب

ــى:     ــت وَك ــا( ديَ ــاوّ )اُتٌ ــاوّ هل ــُدا ُ ــا باهىادــب( ًَُشيِ ــا قٌتٌ ــُ  ،)اُتٌ وات
 ذا(.وكتاْ ُٓسكُكُّ طُسػاُتاْ ُٓزلاً)ُٓسدو
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( َُّتث كُكِ ُٓطُس ٓاتى قظُ بؤكشاوَكُ ًًًَُِّ كؤ بىو، سِاُاوَ هلاوَكُّ )     
 وَكى:ـ دَبًَت

َّ باجلا٥ص٠ِ. َّ ُفصُت  واتُ )ًَٓىَ خُ تُكُتاْ بُدَطت ًَِٓا(.ث اُْت
ِِ باجلا٥ص٠ِ(( دَبًَت، وَكى: ُِِتهُطُأل ًَُشيُِّ كؤ سِاُاوَ هلاوَكُ )     ، )اْتِ ُفصُت

 واتُ )ًَٓىَ خُ تُكُتاْ بُدَطت ًَِٓا(.
تِ قظُكشدْ بىو ياْ ب ـ ُٓطُس ٓاتى فشًاُُكُ سِابىسدوو ُُبىو واتُ كاتُكُّ كا 

دآاتىو بىو ياْ داخىاصّ بىو هُطُأل قظـُبؤكشاوّ ًًًَِـُّ تـان سِاُـاوّ هلـاوّ      
، واتـُ )تـؤ هـُ فشًاُُكـُدا     )اْاِ تػثرتنني   ايعُثٌ(  )يّ( طاص دَكشيَت، وَكى 

 بُػذاسّ دَكُيت(.
سِاُاوّ هلاوّ )يّ( ُٓسوَكى هُ سِيَضًـاُِ عُسَبًـذا كُطـجاوَ، دَُطـِ )ْ(          
ــُكاتِ     ةىو ــُ ه ــُتِ، بؤي ــع(ّ فشًاُُكُي ــُ )سف ــؤسّ(، وات ــاُُّ )ب ــُّ ًُؼ ُُك

ُُبىوُِ بضويَِِ فشًاُُكُ، واتُ )دضَ اهفعى( ياْ ُـب فشًاُُكُ ُٓو ُىوُُ )ْ( 
 فشِ  دَدس ، وَكى َُٓ سِطتاُُ:ـ

 واتُ: تؤ هُ كاسَكُدا بُػذاسيت ُُكشد. )أْاِ مل تػرتنٞ   ايعٌُ(،
 واتُ: تؤ هُ دآاتىودا بُػذاسّ فشًاُُكُ ُاكُيت. ،(ايعٌُِ ئ تػرتنٞ   )اْاِ

 واتُ:  هُ فشًاُُكُدا بُػذاسّ بلُ.اغرتنٞ   ايعٌُ(، ) 
ُٓطُس ٓاتى قظُبؤكشاو دوو كُغ بىو بؤ ًًًَُِ و ًَُشيُِ يُن سِاُاوّ هلـاو         

بُكاسديَت، كُ )ُٓهف( و )ُىوْ(َ، ُىوُُكُؾ دووبـاسَ ًُؼـاُُّ بؤسيًـُ، واتـُ     
هُ كاتِ ُُبضواُذّ فشًاُُكُ و هُ كـاتِ )ُــب(دا ٓـُو ُىوُـُ )ْ( فـشِ        )اهشفع(

 دَدس . بؤيُ بؤ ًًًَُِ و ًَُشيُِّ دوو كُطِ دَوتش :
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 واتُ: ُٓسدووكتاْ طُس هُ ُُخؤػُكُ دَدَْ. . أْتُا تصٚزإ املسٜضِث 
 هُ كاتِ ُُبضواُذُِ فشًاُُكُ و ُـب كشدًُذا دَوتش :    
 سدووكتاْ طُس هُ ُُخؤػُكُ بذَْ.ُٓ :واتُ. شٚزا املسٜضث 
 واتُ: ًَٓىَ هُ دآاتىودا طُس هُ ُُخؤػُكُ ُادَْ. . أْتُا ئ تصٚزا املسٜضث   

ــاوَ هلاوَكــُّ )ْ(            ــىو، سِاُ ــُ و كــؤ ب ــاتى قظــُبؤكشاوَكُ ًًًَِ ُٓطــُس ٓ
)ْثٕٛ  ، كـُ ثًَـِ دَوتـش  )ْ(   )ْثٕٛ املفتٛحث١(  ُىوًَُلِ طـُسداس دَبًَـت، واتـُ    

 : وَكىايٓط٠ٛ(، 
 واتُ: ًَٓىَ بؤ بُسرَوَُذّ طؼتِ تآ دَكؤػّ. تعًُٔ يًصاحل ايعاّ. َّث اُْت
ُٓطــُس ٓــاتى قظــُبؤكشاوَكُ ًَُشيِــُ و كــؤ بــىو، سِاُــاوَ هلاوَكــُّ واويَــم       

هُطــُأل )ُىوًَُلــذا(، كــُ ًُؼــاُُّ بــؤسّ  )ٚاٚ اجلُاعثث١(دَبًَــت، كــُ دَووتــش  
 )اهشفع(ّ فشًاُُكُيُ، وَكى: 

 واتُ: ًَٓىَ ياسًُتِ ُٓراسَكاْ دَدَْ. ٕٚ ايفكسا٤.ث اْتِ تطاعد
 

 )ايطُا املتصٌ ايغا٥ب(طًًََُ: سِاُاوّ هلاوّ ٓاًادَُُبىو 
دووباسَ بُطىيَشَّ فشًاُُكُّ و ًًًَُِّ و ًَُشيُِّ ويَُِكُّ بـَُ دـؤسَّ        

 خىاسَوَ دَطؤسِ .
 ُ ًًًَُِيُكِ تـان   أ ـ ُٓطُس ٓاتى فشًاُُكُ سِابىسدوو بىو و كُطُ ٓاًادَُُبىوَك

بىو، ُٓو فشًاُُ )ت( تًًَُكِ ُُبضويَِشاوّ ثًَـىَ دَهلًَِـش ، كـُ ثًَـِ دَوتـش       
واتـُ: ُُٓذاصياسَكـُ    املٗٓدضث١ فثاشت باهلدٜث١ .   ث وَكى: )تا٤ ايتأْٝح ايطان١ٓ(.
 خُ تُكُّ وَسطشت.
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بُ َ ُٓطُس ٓاتى ٓاًادَُُبىو ًَُشيُِ بـىو، فشًاُُكـُ ثًَىيظـتِ بـُ سِاُـاوّ           
واتـُ: ُُٓذاصياسَكـُ خُ تُكـُّ     ث املٗٓثدع فثاش باهلدٜث١.   هلاو ًًُُ، وَكى:ـ  

 وَسطشت.
ٓاًادَُُبىو ُٓطُس ٓاتى دوو كُغ بىو، بؤ ًًًَُِ و ًَُشيُِ يُن سِاُاوّ هلاو       

َ، ُٓسكُُذَ هُطُأل ًًًَُِدا )ت( تًَـِ ُـُبضويًَِؽ   )أيف االثٓني(بُكاسديَت، كُ 
 اُُكُوَ دَهلًَِش ، وَكى بؤ ًًًَُِ دَووتش :ـثًَؽ َُٓ سِاُاوَ بُ فشً

 واتُ: دوو كلُكُ دَسكىوْ . دمختا. ث ايبٓتإِ 
 بؤ ًَُشيُِ دَووتش :ـ

 واتُ: دوو كىسَِكُ دَسكىوْ.  دمخا. ث ايٛيدإِ
بـــُ فشًاُـــُ  )ْثثثٕٛ ايٓطثث٠ٛ( هُطــُأل ٓاًـــادَ ُــُبىوّ ًًًَِـــُّ كــؤدا،            

 سِابىسدووَكُوَ دَهلًَِش ، وَكى: 
ضَ خُباتًاْ ًواتُ: كشيَلاسَكاْ درّ ًٌٓجشياه ايعاَالت ْاظًٔ ضد االضتعُاز.ث 

 كشد.
 وَسدَطش ، وَكى: )ٚاٚ اجلُاع١(بُ َ ُٓطُس ٓاتى ًَُشيُِ بىو، فشًاُُكُّ  

واتُ: كشيَلاسَكاْ درّ ًٌٓجشياهًضَ خـُباتًاْ   ث ايعُاٍ ْاضًٛا ضد االضتعُاز.
 كشد.

دوو ُــُبىو، واتــُ طــُسدًَُكُّ طــُسدًَِ ب ـ ُٓطــُس ٓــاتى فشًاُُكــُ سِابــىس   
قظُكشدْ و دآاتىو بىو، هُطُأل ٓاًادَُُبىوّ ًًًَُِ و ًَُشيُِّ تان، ُاوّ هلاو 

 بُكاسُآًَِش ، وَكى:
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 بؤ ًًًَُِ دَووتش  :  
 . واتُ: ُٓو هُ سِيَضًاُذا كتًَبًَم دادَُآ.ٖٞ تؤيف نتابّا   ايٓخٛـ 

 بؤ ًَُشيُِ دَوتش :
 واتُ: ُٓو هُ سِيَضًاُذا كتًَبًَم دادَُآ. ف٢ ايٓخٛ. ّاث ٖٛ ٜؤيف نتاب 

)ايثثف ُٓطــُس ٓــاتى ٓاًادَُُبىوَكــُ دوو كــُغ بــىو، بــؤ ًًًَِــُ و ًَُشيِــُ        
 هُطُأل فشًاُُ ُاسِابىسدووَكُدا طاصدَكشيَت، وَكى:ـ االثٓني(
(1)َُٓ سِطتُيُ كُ بؤ ًًًَُِ و ًَُشيُِّ دوو كُطِ بُكاسديَت و دَووتش       

: 

 واتُ: ُٓواْ كًَوَطُكُ دَكًَوَّ. ث ُٖا حيسثٔ احلكٌ. 
 بُ َ هُطُأل ٓاًادَُُبىوّ كؤدا، سِاُاوَكُ دَطؤسِ :ـ       

 بُكاسديَت و دَوتش :ـ  )ْٕٛٚ ايٓط٠ٛ(بؤ كؤّ ًًًَُِ 
 واتُ: ُٓواْ كًَوَطُكُ دَكًَوَّ. ث ٖٔ حيسثٔ احلكٌ.

 َوتش :ـطاص دَكشيَت و د )ٚاٚ اجلُاع١(بؤ كؤّ ًَُشيُِ  
 واتُ: ُٓواْ كًَوَطُكُ دَكًَوَّ. ث ِٖ حيسثٕٛ احلكٌ.

 
 
 
 
 

                                                 
دَبآ بُ  َطازعكُ دَُطِ )يا( )ّ(  ،دَبآ ٓاطاًاْ هُوَبًَت ،بؤ ًًًَُِ هَُ سِطتُيُدا - 1

 ُٖا حتسثإ احلكٌ(.))ت( و دَووتش  



 

 69 

 
 ناوى ئيشازةت  ثيَهجةم:

كُ دَالهُت هُطُس دَطت ًُؼاْ كشدُِ كُطـًَم يـاْ ػـتًَم دَكـات، بـُ            
و دووسّ ٓــُو ػــتُّ، كــُ وارَكــُّ هُبــُس  (1)طــىيَشَّ ًًًَِــُ و ًَُشيِــُّ ُضيــم

 دَطؤسِ :تًؼلِ َُٓ دَطتىوساُُّ خىاسَوَدا 
 ) ٖثر٠( يُكَُ: ُٓطُس ٓاتى ُٓو ػتُ ًًًَُِ و ُضيم و تان بىو، ُاوّ ًٓؼاسَكُّ 

 دَبًَت، وَكى:  )ٖرا(دَبًَت، بُ َ ُٓطُس ٓاتى ًًًَُِ ُُبىو، 
 واتا              ًَُشيُِّ ُضيلِ تان        واتا            ًًًَُِّ ُضيلِ تان

ــُ                 ٖثثرٙ حٝثث١ْ  ــُ ًاسيَل ــُ               ٖثثرا تثثٓنين            ًُٓ ًُٓ
 ُٓردًَايُكُ

 
 )ٖاتثإ( دووََ: ُٓطُس ٓـاتى ًًًَِـُّ ُضيـم و دوواْ بـىوْ، ُـاوّ ًٓؼـاسَكُّ       

 دَبًَت، وَكى: )ٖرإ(دَبًَت، بُ َ ُٓطُس ٓاتى ًًًَُِ ُُبىو، 
 واتا                 ًًًَُِّ ُضيلِ دىوت

 اُُ دوو رًُُّٓ                    ٖاتإ اَسأتإ
 

                                                 
1 -    َ و ٓـًُىو هـُ ُـاو     )ٖثرا، ٖثرٙ(  كـُ )ٓـا( هـُ وػـُّ      ،هُ سِيَضًـاُِ عُسَبًـذا كُطـجاو

يـُ.  )ذا(، )ذٙ(ًٓؼاسَتُكاُذا بؤ تُُبًُٔ و طُسُر سِاكًَؼاُُ و ُـاوّ ًٓؼـاسَّ سِاطـتُقًُِ    
دا ث  داَع ايدزٚع ايعسب١ٝ يًػثٝذ َصثطف٢ ايغالٜٝٓث٢ ث َهتبث١ ايعصثس١ٜ )صثٝ       بشِواُُ كتًَبِ 

 .128ي  ،1،باٚت( ج
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 واتا                      ًَُشيُِّ ُضيلِ دىوت

 ًُٓاُُ دوو ثًاوْ                         ٖرإ زدالٕ
 

طــًًََُ: ُٓطــُس ٓــاتى ٓــُو كُطــاُُ كــؤ بــىوْ، ًًًَِــُ بــىوْ يــا ًَُشيِــُ، ُــاوّ  
 دَبًَت، وَكى: )ٖؤال٤(ًٓؼاسَكُّ 
 واتا                 ًَُشيُِّ كؤ                واتا               ًًًَُِّ كؤ

 ًُٓاُُ قىتابني            ٌٖؤال٤ طالبًُٓاُُ قىتابني               ٖؤال٤ طايباتن
 

هــُ سِووّ ُضيلــِ و دووسيًــُوَ طــآ  كــىاسََ: كــُغ و ػــتِ ًٓؼــاسَت بــؤكشاو
 ثوُيُ:

 أ ـ ًٓؼاسَت بؤكشاوّ ُضيم ُٓس ُاوَ ًٓؼاسَتُكاُِ ثًَؼىو دَبّ.
ٓاتى كُغ و ػتُكُ هُ سِووّ ُضيلِ و دووسيًُوَ ًاَ ُاوَُذّ بـىو،  ب ـ ُٓطُس  

واتُ ُُ ُضيم بىو ُُ دووس ،دَُطِ )ن( كاس دَخشيَتُ طُس ُاوّ ًٓؼـاسَتُكُ و  
 ... ٓتذ.(1) )تًو(دَبًَت بُ  )ٖرٙ(و  )ذاى(دَبًَت بُ  )ٖرا(

الَ( ز ـ ُٓطُس ٓاتى ًٓؼاسَت بؤكشاوَكُ دووسبىو، ُاوّ ًٓؼاسَتُكُّ دَُطِ ) 
 )ذيو(، )تًو(.دَُطِ )كاس( وَسدَطشيَت و دَوتش  

 

                                                 
بؤ  )٠(وارَّ  )ٖرٙ(كُ دطُ هُ وارَّ  ،ُُٓذ  هُ صاُاكاُِ سِيَضًاُِ عُسَبِ سِاياْ وايُ - 1

 (َوَ طاصكشاوَ.تم( هُ وارَّ )وًًًَُِّ ُضيم بُكاسديَت، بؤيُ وارَّ )ت
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ًَِذَُ: ُاوّ طُياُذْ هُ صًـاُِ عُسَبًـذا، كـُ دَالهـُت هُطـُس كُطـًَم يـاْ         ث
ػتًَلِ دَطت ًُؼاُلشاو بُٓؤّ سِطتُكُّ ثاػُوَّ دَكات، هـُ سِووّ ًًًَِـُ   

 و ًَُشيُِوَ دوو دؤسَ:ـ
ًُِ و ًَُشيُِّ تـان و دـىوت   ـ دؤسّ يُكَُ: ُاوّ طُياُذُِ ٓاوبُؾ كُ بؤ 1ًًَ

 ( و )ًا( دَووتش :ـََِٔو كؤ يُن وارَّ ُٓيُ. وَكى: )
 واتُ: ُٓوَّ كؤػؼِ كشد دَسكىو.  .ادتٗدِت ِٔث دمخا ََ

 واتُ: ُٓوَّ كؤػؼِ كشد دَسكىو. .ادتِٗد ِٔدمح ََُٓسوَٓا دَوتش : 
 

 )اضِ َٛصٍٛ فاصٌ(ب ـ دؤسّ دووََ:ُاوّ طُياُذُِ تايبُت 
ُ طىيَشَّ ًًًَُِ و ًَُشيُِ و رًاسَّ ُاوَ طُياُشاوَكـُ، هُبـُس تًؼـلِ    كُ ب     

 َُٓ بُِواػاُُّ خىاسَوَدا وارَكُّ دَطؤسِ :
بـؤ   )ايثرٜٔ( بـؤ ًَُشيِـُّ دـىوت،     )ايًثرإ( بؤ ًَُشيُِّ تـان، و   )ايرٟ(ـ وارَّ 1

 ًَُشيُِّ كؤ.
 شيُِّ كؤًَُ               ًَُشيُِّ دىوت                    ًَُشيُِّ تان

  (3)افًح ايرٜٔ ادتٗدٚا     (2)افًح ايًرإ ادتٗدا      (1)افًح ايرٟ ادتٗدت

                                                 
 واتُ ُٓوَّ تًَلؤػا طىودّ وَسطشت. - 1
 ُٓواُُّ تًَلؤػاْ طىودياْ وَسطشت. - 2
 ،هُ ساهَُتِ بلُس و ًُٔـاددا دَبًَـت واتـُ ُٓطـُس ٓـات و )ًشفـى ( بـىو        )ايًرإ(وارَّ  - 3

 )ايًرٜٔ(.دَبًَت بُ  َطاف ايَٝ٘ طُسّ ياْ وبىكىو ُٓطُس تُواوكُسبىو ياْ ٓاًشاصّ دُسِ
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بــؤ ًًًَِــُّ دــىوت و  (1) ()ايًتثثإِبــؤ ًًًَِــُّ تــان و وارَّ  )ايثث (ـــ وارَّ 2
 وارَّ)اهالتِ( )اهوىاتِ(،)اهالٌٓ( بؤ ًًًَُِّ كؤ، وَكى:

 ًًًَُِّ كؤ                       ًًًَُِّ دىوت               ًًًَُِّ تان
 .افًخَٔ ايالتٞ ادتٗدٕ        .افًخا ايًتإ ادتٗدتاافًخا اي  ادتٗدت.     

 
 ـ وارَّ )االوىل( بؤ ًَُشيُِ و ًًًَُِّ كؤ بُكاسدًََِٓش ، وَكى:3

 ًًًَُِّ كؤ                              ًَُشيُِّ كؤ
 خٔ االٚىل ادتٗدٕافًح االٚىل ادتٗدٚا                   افً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 )ايًتني(.بُ ًُٓاْ بُِواػُّ ثُساويَضّ ثًَؼُوَ دَبًَت بُ )ايًتإ( وارَّ  - 1
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 )النكرة واملعرفة( ناضيَهساو و ناضساونة
ــُ )ُاطــشاوَ( و            ــذا ُ ــُ بُػــُكاُِ وػــُ، خــؤّ هُخؤي ــاو كــُ بُػــًَلُ ه ُ

)ُُُاطًَِشاوَ(، بُهَلى بُطىيَشَّ ًُبُطت و بُكاسًَِٓاُِ هُ سِطـتُيُكذا يـُكًَم   
 ياخىد بُ ُُُاطًَِشاو.هُو دوو تايبُتًًُ وَسدَطش : واتُ دَبآ بُ ُاطشاو 

َُٓ سِاطتًًُ صًاًًُـُ هُبـُس تًؼـلِ بـُساوسدكاسّ صًـاُِ كـىسدّ هُطـُأل               
 صًاُِ عُسَبًذا كُُذ بُِواػُيُكِ سِووُلُسَوَّ كُطجًَِشاوّ ُٓيُ:ـ

يُكَُ: ُاو هُ صًاُِ كىسديذا كُ دَالهُت هُطُس كُطًَم ياْ ػتًَم دَكـات، هـُ   
ؼـآ، وَكـى وػـُّ )ثًـاو( كـُ ٓاوََهِاويَلـُ بـؤ        بِاغُدا واتايُكِ طؼتِ دَبُخ

ــًؽ( ٓــًُىو دــؤسَ     ــُ، ٓــُسوَٓا وػــُّ )دسَخت ــادًًَضاديَلِ ًَُشيِ ٓــًُىو ٓ
دسَختًَم دَطشيَتُ خؤّ، كُ تايبُتِ دًاكـُسَوَّ ُٓيـُ هـُ كُػـُِكاُِ دّ     

 سِووَن. طُسُٓزلاَ كُ هُ سِطتُيُكذا دَهًََني:
 ـ ثًاو باوكِ خًَضاُُ.

و ثًاويَلُ هُطُس َُٓ صَويًُدا. بَُ ثًَىَسَ ُٓطـُس ٓـاتى   ًُبُطتٌاْ ًُٓى     
ومتاْ: دسَخت ًُؼاُُّ رياُُ، ًُبُطتٌاْ باطلشدُِ ًُٓىو دؤسَ دسَختًَلـُ  

 و هُ ًُٓىو و تًَلذا.
َُٓ دؤسَ ُاوَ هـُ ِسيَضًـاُِ كىسديـذا ثًَـِ دَوتـش  ُـاوّ طؼـتِ، كـىُلُ              

تاكُّ و هُطُس ػتًَم هـُ ػـتُكاُِ   تايبُتِ ًًُُ بُ ُُٓذاًًَم هُ ُُٓذاًُكاُِ وا
 بُُذ ًًُُ.

هُ صًاُِ عُسَبًذا َُٓ دؤسَ ُاوَ ثًَىيظتِ بـُ كُػـُِ ٓـاًشاصيَلِ )اي(           
، واتُ )ٓـُىل سَِطـُصّ(، بؤيـُ كـُ ٓـُو دوو      )اٍ اجلٓط١ٝ(ُٓيُ، كُ ثًَِ دَوتش  
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سِطـتُيُّ طـُسَوَ هــُ صًـاُِ كىسديًــُوَ وَسدَطًَشِيَتـُ طــُس صًـاُِ عــُسَبِ      
 وتش :ـدَ

 ث ايسدٌ اب االضس٠.
 ث ايػذس٠ عال١َ احلٝا٠.

 ٓاًشاصّ )اي ااِع( هُ صًاُِ عُسَبًذا دوو بُػُ:ـ
ّ، كـُ بـؤ داثؤػـًِِ ُُٓذاًـُكاُِ سَِطـُصيَم يـاْ       )أٍ اجلٓطثٞ( بُػِ يُكَُ: 

 ُىاُذُِ طؼت تايبُتًًُكاُِ بُكاسديَت:ـ
ــُّ  ــُصيَم    )اٍ اجلٓطثث١ٝ(ةىوُ ــُكاُِ سَِط ــًِِ ُُٓذاً ــؤ داثؤػ ــُ   ب ــَُ ٓايُت ٓ
 ثريةصَيُ:ـ

 واتُ: ٓادًًَضاد كُ بُالواصّ خىهَقاوَ. .ث خًل االْطإ ضعٝفّا
بؤ ُىاُذُِ تايبُتًًُكاُِ سَِطُصيَم وػُّ )اهشدى( هـَُ   )اٍ اجلٓط١ٝ(ةىوُُّ  

واتُ تؤ ًُٓىو تايبُتًًُ بُسصَكاُِ سَِطـُصّ   )اْا ايسدٌ(،سِطتُيُدا كُ دَهَآ: 
 ثًاو كؤدَكُيتُوَ.

، كُ بـؤ داثؤػـًِِ ُُٓذاًـُكاُِ سَِطـُصيَم يـاْ ُىاُـذُِ       )اٍ اجلٓط١ٝ(ّ ًُؼاُُ
طؼت تايبُتًًُكاُِ بُكاسديَت، ُٓوَيُ دَتىاُني وػُّ )كى(، واتـُ ٓـًُىو هـُ    

نثٌ   لًَِث )ُخدًاتًذا بُكاسبًَِٔني. بؤيـُ هـُ ٓايُتـُ ثريةصَكـُدا دَتـىاُني بوَـًَني       
 بوًََني:، ُٓسوَٓا هُ سِطتُكُدا دَتىاُني (اْطإ ضعٝفّا

 ث اْا نٌ زدٌ ف٢ ايصفات.
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، كـُ بـؤ دسكاُـذُِ سِاطـتِ و طشوػـت و كـؤًُُتِ       )أٍ اجلٓطث١ٝ( بُػِ دووََ:
 سَِطُصيَم طاصدَكشيَت، وَكى َُٓ سِطتُ فُهظُفًًُ، كُ دَهًََت:ـ

 وُبُسيَلِ بريكُسَوَيُ.ٓادًًَضاد طًاُواتُ:  ث االْطإ حٝٛإ ْاطل.
ٓـُوَ ُاطُيـُُآ، كـُ ٓـًُىو ُُٓذاًـُكاُِ       ١ٝ()أٍ اجلٓطهَُ سِطتُيُدا ُٓهَبُت 

ــتًاْ       ــت و ُُط ــاساو ُٓط ــاًَُلِ ث ــُ صً ــُوَ و ب ــادًًَضاد بريدَكُُ ــُصّ ٓ سَِط
دَسدَبشِْ، كىُلُ ُُٓـذ  ٓـادًًَضاد ُٓيـُ كؤُُٓـذاًِ بريكشدُـُوَياْ طـاخ و       

ــُ     ــُ و قظــُكشدًُاْ سَِواْ ًًُــُ، ٓــَُ بُػــُ ه )أٍ طــُهًٍ ًًُــُ و صًاًُــاْ الهَ
واتـُ ٓـُىل    ،)أٍ احلكٝك١ٝ(، )أٍ املا١ٖٝ(، )أٍ ايطبٝع١ٝ(داس بُ  ُُٓذ  اجلٓط١ٝ(

سِاطتِ و ُٓىل كؤًُُتِ و ُٓىل طشوػتِ ُاودَبش ، كُ ًُؼـاُُّ دًاكـُسَوَّ   
يُوَ، ُٓوَيُ كُ ُاتىاُني وػُّ )كى( هـُ بشيـذا   )أٍ اجلٓط١ٝ(هُ بُػِ يُكًُِ 

بـُ ًاُـاّ ٓـُوَّ     ل()نٌ اْطثإ حٝثٛإ ْثاط   بُكاسبًَِٔني. واتُ ُاتىاُني بوًََني 
 ًُٓىو ٓادًًَضاديَم طًاُوُبُسيَلِ بريكُسَوَيُ.

ــُ بِاغــُدا واتايــُكِ طؼــتِ دَبُخؼــآ، سَُِطــُ بــُطىيَشَّ    دووََ: ُــاو كــُ ه
ــُ دوَيِــُس و         ًَِشاو، ك ــ ــاُلشاوّ ُاط ــت ًُؼ ــاويَلِ دَط ــُ ُ ــش  ب ــت بل ثًَىيظ

 قظُبؤكشاو ُٓسدووكًاْ هًُُوبُس ُاطًىياُُ و باطًاْ ىلَ كشدووَ.
َ كاسَ سِيَضًاًًُُ هُ صًاُِ كىسديذا بـُ صاساوَّ ُاطـًَِشاو ثًَِاطـُ دَكشيَـت و     ُٓ

 بُ يُكًَم هَُ ثاػطشاُُّ خىاسَوَ طاصدَكشيَت:ـ
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أ ـ ثاػــطشّ )كــُ( ُٓطــُس ٓــاتى ُاوَكــُ كؤتــايِ بــُ دَُطــُ بضويًََِــم ٓــاتبىو،   
 (1)وَكى:ـ

 ُاوّ ُاطًَِشاو                      ُاوّ طؼتِ
 ًُطًُِكُ                      ًُطًُِ      

 ديىاسكؤ                           ديىاسكؤكُ
 ُاُُوا                             ُاُُواكُ

 
ــِ          ــُ دَُطًَل ــايِ ب ــاوَ طؼــتًًُكُ كؤت ــاتى ُ ــُس ٓ ــُ( ُٓط ب ـ ثاػــطشّ )َك

 كؤُظًُُِت ٓاتبىو، وَكى:
 ُاوّ ُاطًَِشاو                          ُاوّ طؼتِ

 ُو                                   كُوَكُك
 بُسدكًَؼُكُ    بُسدكًَؽ                       

 بُفشًاهَُكُ      فشًاأل                       بُ
 

( دَخشيَتـُ  ٍأ)املعثسف بث  هُ صًاُِ عُسَبًذا َُٓ دـؤسَ ُـاوَ بـُ صاساوَّ          
 ُاودَبش ، واتُ: أٍ ايعٗد١ٜ()سِوو، كُ ٓاًشاصّ ثًَِاطًُِكُّ بُ دَسبشِيِِ 

                                                 
، 1960بِ سِيَضًاُِ كىسدّ، ُىسّ عُىل ًُٓني، كاثخاُُّ كاًُساْ، طوًٌَاُِ، ـ بشِواُُ كتًَ 1
 . 70ي
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ٓــُو ٓــاًشاصَ )أي(َّ كــُ وَكــى ثًَؼــطشيَم بــُ ُــاويَلِ طؼــتًًُوَ دَهلًَِــش ، 
بًُُاصّ ًَِٓاُُوَ بريّ قظُبؤكشاو، كُ هًُُوثًَؽ ثُيىَُذّ و عُٓـذّ هُطـُأل   

 ُاوَ ُاطًَِشاوَكُدا ُٓبىوَ:ـ
ٓـ  ، واتـُ  )دثا٤ ايسدثٌ(  وَكى ُاوّ )اهشدى( هـَُ سِطـتُيُدا    ، كـُ  ات()ثًاوَكـُ 

 هًُُوبُس بامساْ ىلَ كشدووَ.
 هُ سِيَضًاُِ عُسَبًذا طآ بُػُ:ـ )أٍ ايعٗد١ٜ(

واتــُ ثًَؼــطشّ )أي(، كــُ بــُ ُاويَلــُوَ   ،)أٍ ايعٗثثدٟ ايثثرنسٟ(بُػــِ يُكــَُ: 
 هلًَِشاوَ هُ ثًَؼذا وتشاوَ، وَكى َُٓ ٓايُتُ ثريةصَ كُ دَفُسًىيَت:ـ

واتــُ ٓــُسوَٓا  ايسضثثٍٛ(())نُثثا أزضثثًٓا اىل فسعثثٕٛ زضثثٛال، فعصثث٢ فسعثثٕٛ  
 ثًَغًُبُسيَلٌاْ بؤ فريعُوْ ُاسدو فريعُوْ ًولُكِ هُ ثًَغًُبُسَكُّ كشد.

هــَُ ٓايُتــُ ثــريةصَدا وػــُّ ثًَغًُبــُس دوودــاس ٓــاتىوَ، دــاسّ يُكــَُ         
ًَِشاوَ.))كٌا اسطـوِا اىل فشعـىْ سطـىال((. دـاسّ دووََ هُبـُس ٓـُوَ كـُ          ُُُاطـ

ثًَِاطُ  )أٍ ايعٗد٣ ايرنس٣(اوَتُوَ بُ ثًَؼطشّ هًُُوثًَؽ وتشاوَ و دووباسَكش
 كشاوَ )فعـِ فشعىْ اهشطىي(.

واتـُ ثًَؼـطشّ )أي( كـُ بـُ ُاويَلـُوَ       ،(1))أٍ ايعٗدٟ احلطثٛزٟ( بُػِ دووََ:
)د٦ا هلًَِشاوَ، هُ كاتِ قظُكشدُذا ٓاًادَ و هُبُسكاودايُ، وَكى َُٓ سِطتُيُ 

كُ بُ ثًَؼـطشّ )أي( هـُو سِطـتُيُدا     وػُّ )اهًىَ( واتُ )ًُٓشِة ٓامت(. ايّٝٛ(،
 ُاطًَِشاوَ ًَٓؼتا تًَُِثُسِيىَ و هُبُسكاوّ دويَُِس و قظُبؤكشاودا ٓاًادَيُ.

                                                 
1

 ،1،داَع ايدزٚع ايعسب١ٝ يًػٝذ َصطف٢ ايغال٢ٜٓٝ ث َهتب١ ايعصس١ٜ )صٝدا ث باٚت( جـ  
 .150ي 
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ــُ ثًَؼــطشّ )  ،)أٍ ايعٗثثد٣ ايثثرٖ ( بُػــِ طــًًََُ:  ــُوَ  ٍأوات ــُ ُاويَل ــُ ب ( ك
هلًَِشاوَ هُ ًًَؼم و بريّ دويَُِس و قظُبؤكشاودا ويَُِكُّ هًُُوبـُس كُطـجاوَ   

 سيَلِ تؤًاسكشاوَ. وَكى َُٓ سِطتُيُ، كُ دَهَآ:و يادطا
 واتُ: ثًاوَكُ ٓاًادَبىو. ث حطس ايسدٌ.

هـَُ سِطــتُيُدا وػــُّ )اهشدــى( ٓــُسوَكى ديـاسَ هــُ ًًَؼــم و بــريّ دويَِــُس و    
قظُبؤكشاودا يادطـاس و ػـىَيُِواسيَلِ ُٓيـُ، بؤيـُ كـُ ٓاًـادَ دَبًَـت يُكظـُس         

 دَُاطش  و ٓاػلشا دَبًَت.
 

 )ايٓهس٠(:شاو ُُُاطًَِ
ُاوّ طؼتِ ُُٓذ  داس بؤ يُكًَلِ ُُُاطـًَِشاو هُواُـُّ بـُسياْ دَكـُو ،          

ًَِاُـُ هـُ صًـاُِ         ًَِش ، ٓـَُ بُكاسٓ طًاُوُبُس بًَت ياْ بآ طًـاْ بًَـت بـُكاسدَٓ
 كىسديذا ثًَىيظتِ بُ ثًَؼطشيَم هَُ ثًَؼطشاُُ دَبًَت:ـ

 ؤُظًُُِتًَم ٓاتبآ، وَكى:أ ـ ثاػطشّ )  ـ يَم( ُٓطُس ُاوَكُ كؤتايِ بُ ك
 ُاوّ ُُُاطًَِشاو                                   ُاوّ طؼتِ

 كتًَب                                        كتًَبآ ـ كتًَبًَم
 ثًَِىوغ                                   ثًَِىوطآ ـ ثًَِىوطًَم

 ُُٓاس  ـ ُُٓاسيَمُُٓاس                                      
 

ب ـ ثاػطشّ )يُن( ُٓطُس ٓاتى ُاوَ طؼتًًُكُ كؤتايِ بُ ثًتُ بضويَِآ ٓاتبآ،  
 وَكى:
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 ُاوّ ُُُاطًَِشاو                              ُاوّ طؼتِ
 ًاًؤطتا                                   ًاًؤطتايُن

 نكؤتُسَيُ   كؤتُسَ                                 
 بُٓآ                                      بًًَُُٓن

 دؤيُندَُلُ                             دَُلُدؤ    
ــش               ــِ دَوت ــاوَ ثًَ ــؤسَ ُ ــَُ د ــذا ٓ ــاُِ عُسَبً ــُ صً ــُ )ايٓهثثس٠(ه ، وات

ُُُاطًَِشاوَ و بُوَ ثًَِاطُ دَكشيَت كُ دَالهُت هُطُس تاقُ كُطًَم يـاْ تاقـُ   
 ًَِشاو دَكات، وَكى وػُّ )كتابًا( هَُ سِطتُيُدا.ػتًَلِ ُُُاط

 ـ قشأتا كتابًا. واتُ: كتًَبًَلِ ُُُاطًَِشاوَ خىيَِذَوَ.
 )تًفثثغ(هــُ صًــاُِ عُسَبًــذا ُــىًَُلِ كؤُظــًُُِتُ طــؤ  )ْهثثس٠(ًُؼــاُُّ        

دَكش ، بُ َ بُ ثًتِ ُىوْ )ْ( ُاُىوطشيَتُوَ.َُٓ ُىوُُ )ْ(َ كؤُظًُُِتُ هُ 
 ب(ّ ُاوَكُدا، بُ ًُؼاُُّ دوو )فتشُ( دَسدَبشِ ، وَكى:ساهَُتِ )ُـ
 واتُ: دَوهًَُُُذَكُ ياسًُتِ دَطت كىستًَلِ دا. .حمتادّا ث ضاعد ايغُ 

 دَسدَبشِ  وَكى: )ض١ُ(هُ ساهَُتِ )سفع(دا بُ ًُؼاُُّ دوو 
 واتُ: قىتابًًُن دَسكىو.دمح طايب. ـ 

 َكش ، وَكى:سِيَِىوغ د )نطس٠(هُ ساهَُتِ )دش(دا بُ دوو 
 واتُ: طآلوَ هُ ثًاويَم كشد. ع٢ً زدٌ. ث ضًُُا

 

 
 

 


