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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 اللغات اليمانية القديَمة
 وما انفـــردت بـــه من خَصائص

 للقاضي إسماعيل بن علي األكوع
 )اليمـن(

 

كانتتا لغاتتتاا لغةتتالمع نلغ ومنمتتع نلغوااانمتتع نلغوستتي مع نللنةتتانمع  ن لغ ي متتع  
قنمتع اكتن   هي غتع لغ ةند  ن غتع لغنونش لغم انمع لغودم ع  نهي غتاا ذلا نشالج
ال  نتتي من تتد إنوتتدم  اشتتاا ع تتتي كاااا تتا نقنلحتتدها لغنونمتتع نلشتتاواق ا ن  ال تت ا  

تم ا اوض لغفينق لغاتنمع  ك تا هتن لغوتاي اتم  لغا  تاا لغ اوتددم لغمتني تتي لغتم    
اةتتاو ي لغ تتا  تتتي ستت مي لغتالتتم كاغف تتو)  ثتتي  هتتن  ن هتتي   لا ثتفتتي لغةتتالمع  تت

ن َهْونِتتي  ا ونتت) قتتدي ن ح تت)    3 د  ثتتي  هعتوتتي نتتتي ن    توتتي  تت  لغفوتتي لغ  متت
حتت    تتيت اةتتاو ي لغةتتم  حنستتاا تتتع لغ ومنمتتع ناميهتتا  تت  لغاتتتاا للامن تتا ن تتد لغا

    ي َهْوِني.)لغ ا   ثي  ُةن  ن ُةي   ي  هن  ن ُهي  ن َةْون

ةتتل ي لةتتي لغااتتتع لغو ميمتتع يا تتا نقتتد ااتتم حاتت) هتتذ  لغاتتتاا تتتي لغو تتي لإ
ةتل ي  نيا تا كانتا لغاةت مع قتد ف تيا تتي لغو تي لغو تي لإا  ت  غوتيم ح تيه

غتتتت)  اتتتتن  لغدنغتتتتع لغو ميمتتتتع لغتتتتذم  لنا حتتتتنل إلغو متتتيي نفةتتتتي ومن تتتتا لناواتتتتا لغةتتتتمادم 

                                                 

   ا م لي هذل لالةتاو اي شتالواا تتي  شتايق لغتم    ثتي حامتدم نلغَ تْنو ت تي مونغتن   هتا لةت   3 
  ي  ن ا.
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آ تي   لغ حا ع     قاا ي  امد    غادكاني  امي موم) نا ي تي لغاتع لغو ميمتع ي متاا 
واكتتا  لغاتتتع لغويامتتع  تت  ل –حاتت) وتتد اوامتتي   –ت تتن مواوتتد  ن تتا نشتتعا تتتي لغووموتتع 

ناميها  ت  لغاتتاا لل تيت لغاتي د اتا اتلد لغتم   ااتتاا لغنوتنش لغم نمتع لغودم تع  
نهتي     ننو  ال نويو تي لغووموع لغاايمخ لغذي نشعا تمي اا  لغاتعنمسمو قاللا 

 . 3 ي  ن اود لةودث ذغ  قاي لإ

ي لغاتتع لغويامتع   لغاتتاا لغم انمتع لغودم تع   تي  ت    تن ن   ا كا  لل تي تت 
نيلتتتد  تت  ينلتتتدها  امتتي    حا تتا  لغاتتتع لغويامتتع غتتي مونتتنل ااتتدنم    متت  لغ فتتيدلا 

غت) إ لغم انمع تي قنل مس لغاتع ن وا   ا  كعن ا غمةا    لغويامع تي شي  لةانادلا 
 ذكنيم تي اوض لغكام لغويامع نهي   ا ِغةا  ِوْ َمي ن قا ي لغم   لغمني   3 َ ُونغع

 . 1 نال حياما ي اويامانا ااةاننا 

  نال قاحتتدم حا تاا  نحات)  توع هتذل لغوتني تتل م تتو    مكتن  هتذل لغتي ي وك تاا 
 تتلي لغتتدم  تفتتي لغوتتيآ  لغكتتيمي  غفتتاف م انمتتع غمةتتا  تت  غتتتع قتتيمش  نيدهتتا     تتيدم

ذغ  ح  اوض لغ وااع يسي  اوا  تي حاني لغويآ   ناقلا لغةمن ي تي كاااي  لإ
  .لغاي حن ي   مواا 

توتتاي     تتيو  اتتن حامتتدم حتت   يمتتق حكي تتع حتت  لاتت  حاتتاس تتتي قنغتتي   ن نتتاي 
ن  تتيو لاتت   اتتي وتتااي حتت  حكي تتع قتتاي  هتتي  دن   قتتاي  لغتنتتا  نهتتي م انمتتع  ةتتا

                                                 

  .54  ديلةاا تي لغاتع لغويامع  3 
   انةم إغ)  اي ح ين ا  لغول .3 
  33حا) ذغ  ا ا ينل   و د ات  تتايس تتي كاتام لغ تاواي تتي توتي لغاتتع       نلةاش دنل1 

ومث قتاي   ن ت  لال تالو ل تالو لغاستاد نذغت  قتني ِوْ َمتي غاوتالي  ثِتْم   ي  لقوتد  توتد 
ينت     مد ا  حادلغاي ات  دليي نتتد حات) اوتض  اتن  ِوْ َمتي تعغفتا  حات)  ا تمد غتي حات) 

  توتاي غتي لغ ات   ثِتْم  ي ل اتس  نفت  لغي تي  نتي   تي   اي  شيو تةتاي حامتي نلناةتم غتي
ااغنثنم    لغ اي  تواي غي  غا دني  م ا لغ ا    نلحتاا  ثتي نثتم  ت  لغ اتي  ت ات   توتاي 
لغ ا    ا شعني؟ ت اين  او تاي ناا تي تتي لغكا تع توتاي  إنتي غمةتا حنتدنا حيامتع كوتياماكي 

 "   د ي ففاي َو َّي  ي اكاي لغو ميمع".
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 تتيو  اتتن حامتتدم حتت  لغوةتت  قتتاي  كنتتا ال نتتديي  تتا ل يللِتت  واتت) غومنتتا ن ااغو ميمتتع. 
ع تم تتا لغةتتيمي  ن  تتيو حتت  ي تتي  تت   هتتي لغتتم   تع اينتتا    لليمكتتع حنتتدهي لغو اتت

ااتتع  هتي لغتم    ن  تيو  اذمي   قتاي  ةتاني لغسوا  تي قنغي اوتاغ)   نغتن  غوت)  وت
ومتتي  نهتتي ااتتتع  ن ي  قتتاي  ال  ال  لاتت   اتتي وتتااي حتت  لغستتوا  تتتي قنغتتي اوتتاغ)

 هتتي لغتتم    ن  تتيو حتت  حكي تتع تتتي قنغتتي اوتتاغ)   ن ن نتتاهي اوتتني  قتتاي  هتتي غتتتع 
فيدلاتي  افلنتع. قتاي لغيلاتم تتي   لغم   مونغتن    ن نتا تلنتاا نذغ      هي   م انمع

   ذغت  ال مكتن   ك ا مواي   ن اي ل ي م انام اا    تي لغويآ   ن ناهي ونيلا ي"نغي م 
 غن  يدنا    نا تذ   حا) لغ اوايو تم ا امنا ااغ ناكوع  ن  يو ح  لغوة  تي قنغي

  اتدحن    لات  حاتاس تتي قنغتي اوتاغ)   قتاي  لغا تن ااةتا  لغتم   لغ تي م  ن  تيوغ تنلا 
ااتتتتع  ْ د َشتتتُنن م   "ياتتتا ااتتتتع  هتتتي لغتتتم    ن  تتتيو حتتت  قاتتتادم قتتتاي  اوتتتلا     قتتتاياوتتتلا 

ااتتع  هتي لغتم    ن  تيو تتي   كااي قتاي   لغ ي تا     تتاي لغا غتن  يو تمي ح  لغ
 لغ تنل(  لغ ي  اغتع       اغو   وو حث ا  حت    اهتد قتايحا) كاام لغيد 

 مي  نالا  حااس  تنوانل  هيانل ااتتع  لغتم    ن  تيو ةتومد ات   ن تني تتي ااتع و
ةتتمي لغوتتيي  "لغ ةتتنام" ااتتتع  هتتي    ةتتنني حتت  ح تتين اتت  شتتيوامي تتتي قنغتتي اوتتاغ)

 تتتتي لغكاتتتام   لغتتتم    ن  تتتيو  تتتنامي تتتتي افةتتتمي  حتتت  لاتتت  حاتتتاس تتتتي قنغتتتي اوتتتاغ)
 انتاشتل  ا   َافْ . ن نيلا ةت   نهي غتتع و ميمتع مةت ن  لغكاتام   قاي   كانااا  ة نيلا 

    وومتتتتيلا ْانتتتتا   م نتتتتا   َ ْيُ تتتتنلا مَّ ااتع و مي. نكذغ   َحَثي  ل ا    َةَفاهع   نن     
   ُوْةتتتااناا   ن   مويكتتتن ُستتت تتتاي  كاتتتام   ُمْنتِ لن    نتتتا    نُ ْةتتتنتتتا     َ  لغةتتتوامع  لإ

  اتتتل      َايل تتتاا     تتت(يم  وا تتتاا   َ ْي تتتاا   وتتتلا   نوتتتنالا متتتيدل    تتت  لغِكاِتتتي ِحِامَّتتتاا 
 َ تِدْمِنم    واةتتام     يو تكمنُكي  اِتتيَ  قاو تا   مَ    تنلا لغَ تْي(  لغامتا    نكتتي لل

  نستتو  نهتتي تتتي غتتتع  ْ د َشتتُنن م ِشتتَمع تم تتا  ال    اللا   شتتدمد يلامتتع  شتتدمدم   َناِتتملا 
 تتتتع  ةتتتتنم    لغتتتتيَّس  لغامتتتتي   كتتتتاف م    كتتتتينام       نكتتتتذغ   لغوستتتتي  لغوتتتتاس

تتتث  لغ  تتا( ااتتتع ِام   لغوتتاي لغتتذي انتتاه) وتتي    َغنَّلَوتتع  ويلقتتع  ن ِاْةتت َ تتْذِوج   لغيَّ
    دهتتيلا    افتتاهي  تت  لغوتتني  اكتتذم   لغَنِ تتمد  لغفنتتا    ُوُواتتاا    واتتديلا نكتتذغ   ُ ِوماتتاا 
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  حمتتتاي  ن ا  ااتتتتع ةتتتود لغوشتتتميم. نكتتتذغ   َكتتتيا نتتتو   نَوفَتتتَدم   ل اتتت لغُ ْي تتتني  لل
ي تتاي  ِيِامُّتتن   نكتتذغ   ُاةَّتتا  تاوتتا   َاْااَتتِلس  اوتت    ن  ااتتتع كنتتدم    يقتتاا  ِتَ ا تتاا 

اي  ح تتتتا   ن  هاكنتتتتا   َغُتتتتتنم   حمتتتتا   َ ْنةتتتتعَ  ااتتتتتع وستتتتي نا   نكتتتتذغ   َد َّينتتتتا 
   ا تتتي  كتتتتيه ي   نا ماتتتنل  تتتتملا ين َالِتتتتمس  شتتتدمد   ةتتتت   َ ِفوتتتا  ح تتتد ااتتتتتع اةتتتا 

  ال  ةاع تتا   نتتا   هاكنتتا  ن ال  ْواَتتِنكي ااتتتع ةتتاع   َااَّ    ا  لتتن    تتع امنتتاا حفم تتاا 
 ِغْمَنتع  لغن تي ااتتع ن   ا   اغتا ننفتيا لْشتَ عَ شويمم   نكذغ   اايم   تيم  نااتع لل

 نس  ن ُمْنِتُسن   مذهان  ااتع لغ  يو .لل
لغوتتق  لغاتتي تتتي   اتتع  دحتتنم  ةتتااذ لغتتدل ي لغا تتا ي لغ اشتت ي اوثتتاا نكاتتم لل

ةل مع تي لغ تيم اوتا حنتنل   غتي مكت  نلغش ن  لإ نقاوا ديها ن ليم ح ني لل
ذكي تمتي    تتي لغوتيآ  لغكتيمي ةتااا نحشتيم  غففتع  ت    3 لغويآ  ااتع قيمش توةم 

 ِوْ َمي ن  ذ تي اودلدها نذكي  كان ا    ل ماا نلغةني.
َو ا    افشل  َةَفاهع  َ مَّْانا  َ ْيُ نلا  لغِةَوامع  ثي ةاق  ن ا وةم اياماي  َةمِّدلا 

 .نكي  َاْولا    لغ َّي(     (يم  ايل اا   ِحِامَّاا   ُوْةااناا ِتُسن   َ ْة نيلا ن   َتَةمَ ْةنن 
اونتتنل   اتتعثي لغاتتتع لغويامتتع ااغاتتتاا   يمفتتاا  ةتتااذ هاشتتي لغ وتتا  اوثتتاا ننشتتي لل

لغم انمع لغودم ع   دي  اويض ح   دت اعثي لغويامع ااغاتاا لغم انمع نلةاش د تمتي 
ةتيَُّم لغاتتع لغويامتع  ةاشيقم   نذكي تم ا ذكي    كل  ي    اَ   آيل  غوا ا ااوض

ةتتلي  ثتتي لنوتتلي لغو تتامع لةتتاام ةماةتتمع غتت) لغتتم   اتتي قامتتي ف تتني لإإلغشتت اغمع 
نل ا احمتتع ندمنمتتع  ثتتي قتتاي  نيا تتا   تتدا  وانغتتُع   تت  لغشتتوي لغم نتتي تتتي اا تتتس 

 تت  شتتويل  لغ اهامتتع. ثتتي  يدو  م نمتتاا    نحتتد اةتتوع ن  ةتتم  شتتاحيلا  3 ل ثتتاي لغاتنمتتع
 تت  لغ  تتادي لغويامتتع  الفتتع  تتاغوع  تت  للغفتتاف   َ ي   نةتتا م     ن  تتذغتت  اونغتت

نلغونلحتتتد لغاتتتي نتتت  حاتتت)   تتتا ا لغم نتتتي. ننوتتتاي  ذغتتت  ا تتتا ن تتتانا  تتت  ن تتتن  
                                                 

هتتت  لايمتتي  تتامن ةتتنع 3131لغوتتدد لغةتتادس نلغةتتاا   لغةتتنع لغااةتتوع  ذن لغو تتع  وتتيي ةتتنع   3 
 ي.3611

 3  6  31. 
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لغاتاا لغم نمع  ةايشدم  االاواث لغاايم مع نلغ تيلتمع نلال ا احمتع. نقتد نةتا م  
غ) شويل  لغم   إنوكي حا)  وع كثمي    لغن ن  لغشويمع لغ نةناع  آنذل    

 . 3 ك ا نةا م     نفمد لغديلةاا لغةا مَع ك ا قدي لغدكاني  نلد حاي او اتع
ن نيد تي ن امع اوثي قال ع ااغكا اا لغويامع لغاي هي  ت    تي م تاني نياا تا 

ا م انما تا. نكتا  حتدد اات  نذكتي   تاي كتي كا تع لغ  تادي لغاتي  كتد  و  ماا  ايامااا 
  اا اةوم  ن الاي كا ع.الغك

غ  تتال  لغا  تتاا لغم انمتتع لغمتتني  حاتت)    لغ اااتت   تت  لغاتتاوثم  نلغدليةتتم  
 د تم ا كا اٍا كثميم      ي ِوْ َميي نال ةم ا تي   اي لغ يلحع نلغانا  نلغا تايم م

امت  ن لغ تيلم   ناميها    لغويو نلغ ناحاا  ثي كا ع  لغدثا  ناونت) ت تي لغي 
حات) لغو تتاد  ن لغااتق   لغي تتاي  نلغنتد  لغستت د نم اتتق  لغ يمتو  ك تتا ا اتق  مستتاا 

   يض  نلغنمتتتي  هتتتن لغ تتتج  نتوتتتي  ذي ذل كانتتتا اوتتتا لغنمتتتي غوتتتيث للإحاتتت) لغثتتتنيم  
غ) امي ذغ . نذكي غي للةااذ  و ند حاي لغتني  ني ن د تي كاتااي إنق    ه ي 

   لغ فيدلا      ني و ميمع.   لل ثاي لغم انمع  حددلا 

 ت  لغكا تاا لغودم تع  ن نيد نشنل  ا  ةومد تي  نةنحاي  ش س لغواتني  كثمتيلا 
  ثي ِاْاِة  غاودس نَاَاس غاام .

ذل نقوتا إغتو كاااتع ا فاهَي غتنمٍع  ا ع  ن تا وتذو للااةي لغاتع لغو ميمع 
َةا  نَةْودل  نَ ْمَشتا  تي نة  لغكا ع تاكام ام ا  نكنكاا  نَحْاَ ا  نَنْ فا  نَش ْ 

 . هكذل  ام   نكنكا  نَحْاَ   ننْ َف  نش ة  نةود  ن مش  نيمش نَيْمشا   ثلا 

 تتا غففتتي    3 نينت لغوةتت  اتت   و تتد لغ  تتدلني تتتي لغ تت   لغواشتتي  تت  لالكامتتي
لي ه تدل   ْ تيل   ت  لغَاتْن  دنةاني  ني قي  تي  ةند اول نودثني  و د ا   و د ل

   َهْ دل   وو و   نق ي ودقا  ا   مد انمنا .اا  اانا  حا   نن ف   
                                                 

 3  34. 
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ذل نقوا تتي نةت  لغكا تع  نقفتاهي لغ ةتا ن  تتي إغو ن ي مةو ن  لل كذغ  ت
   3  نةتتت   ن غتتتتو  لغةتتتت نا غتتتو  لغتتتتيو    ن غتتتتو  لإ كاااتتتع لغ  تتتتاوو ت يوتتتتنل 
حا ا   نن ف   نون     ن فتا  نه تد   نوتن   ت   نكذغ  حا    نون     

 . 1 نةانيماها وك) للل  ويو لغكاام ن نانم     انما   هذل  ا ا دمي    ه دل 

حتتتلي  غتتت) ح تتتدنا  ت تتتي مكااتتتن  للإن تتتا اتتت لي هتتتذ  لغواحتتتدم شتتتالوع تتتتي لغتتتم   
ة احمي نةفما  ن اها نحث تا  نهتاين  نماةتم  ن تا شتااي ذغت  حات) هتذل لغنوتن  إ
 مة .ة ومي  ةفم    ي  حث    لغوةي   ونمع  لغنو    هين   إ

نمكااتتن  ثلثتتع  ثاثتتع  نثلث التتع  ثاث التتع  نثلثتتم   ثاثتتم   نلغثلثتتا   لغثاثتتا   
  لغومتتنم  نلغ تتلم  لغ تتانم حاتت) نوتتن  تتا هتتن مكااتتن  لغوما تتع  لغوم تتع  نلغومتتامك تتا 

  يةني تي لغ  وو لغشيمو.

ةتتوا  لغتنلن لغةتاكنع  ت  نةت  لغوتتينو إن ت   فتاهي لغاتتاا لغم انمتع لغودم تع 
غتو لغةتاكنع تتي  امي  نللنلغمتا  لغةتاكنع  ثتي  شت  د لغ  تدلني  ثتي   اوتنثك ا  تا

 . 5  ثي هلي نالي ن  ماي

م ناوتتتت  نننلوم تتتتا إ ا تتتتع غا  تتتتن(  تفتتتتي  دمنتتتتع  مةتتتتاو ي لغم تتتتانمن   ن لنتتتتاا 
حا) ِ نلق  نتي ُ اا  م  ونن ا حا) َ ْ ِنق  ناام    م  ون   اقع  نهي لغناتذم

غألحلي نقد  نيد لغوة  ات   تي لغم   لةاو اي  تاحي   واا حا) َ ْاِنم  ك ا مكثي 
 نتتتذكيها  يااتتتع اياماتتتاا ه المتتتاا    تتت  هتتتذ  لغ  تتتن(  و تتتد لغ  تتتدلني تتتتي لالكامتتتي حتتتددلا 

غم ا  ت   ةت ا  ُ  تيت  وينتتع تتي لغتم   تتي لغنقتا إ  اغفع غاياماي      ا  سفا 
 لغواسي.

                                                                                                                        

 3    31. 
ال تفي لغويآ  لغكيمي كا اا كثميم اكام اوذو للغو.3     هذل  ثي تو  نل 
 .31/31  لالكامي 1 
 .31/31  لالكامي 5 
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 :(1)األباكل
اتتي اتت  ُوَ ْمتتي اتت  قتتاني اتت   متتد اتت  اكمتتي اتت  حيمتتم اتت   متتدل   اكمتتي اتت   ن

ي اكما تتا. ْ متتومتتيل  اتت  نتتنو اتت  ه تتدل  ناتتي ةتت ا  . ناكمتتي اتت  ُ َشتتي اتت  يناحاتت
 ا   غ ا  ا   اغ . اكاغع ا  حيمم ا   مدل   اكاي ا  دا ي.  3 ناكمي

 :(3)حاسناأل
قتي . ات  اات  للةا  ا   ةود ا   اِكمَكيم  وةا  يحش. وي مَ وةا  ا  َش ا 

د  وةتتتا  اتتت  ذي ثتتَاْم تتا . وةتتتا  اتتت  ذي لغِكاتتاش  وةتتتا  ذن  يل وةتتا  اتتت  ذي
َثوااا . وةا  ا  لغشوم. وةا  ذن لغَشْوَام  ا  ة ي ا   مد ا  ح تين ات  قتمس 
اتت   وانمتتع اتت  ُ َشتتي  وةَّتتا  ذن ثااتتا اتت   متتاد اتت  وةتتا  ذل لغشتتوام   وةَّتتا  اتت  

 ح ين اا   وةَّا  ا  ُ يحع ا  ح ين اا .
 :(4)األخانس

 تنس ات  و تي ات  متيمي  لغوتايث ات  ذي   تاو    نس ات  ا  كاي لي    نس 
  نس ا   مد ا  حنو. نس ا  و ي ا   ودي كيم م  د  لل ذي يحم   

  يلق  ح غع    ناومع لغةَّْايم     ح اي ذي لغةفاي.لل

 :(5)األشارح

غ) شي( ا  َشَيوامي  د ااومس  نمواي  شي(  إ غ) شي( موُسم ا  لغ نَّلي إ
غ) شي( ا   اغ  ات  َةتود ات  إ نق  شي( ا  كيم ا  ش اي ُميحش  ان اا  لل ذن

غت) إغت) شتي( ات  موُستم ات  ده تا   إحدي ات   اغت  ات   متد ات  ةتدد ات  ُ يحتع  
                                                 

 .3/535  لالكامي 3 
 الةي م اق حا) ووي اكمي     نس.   ا م لي هذل ل3 
 .3/535  لغ  دي نفةي 1 
 .531  لغ  دي نفةي 5 
 .3/533  لغ  دي نفةي 4 



 13 

غتت) إاتت  ُةتتفما  ذي وتتيث  شتتي( ليا اتت  ُموفتتي ذي َم َتتي  شتتي( اتت  َشتتَيْوِامي اتت  متتيمي 
غتتت) شتتتي( اتتت  ل  غمتتتي ن إااوتتتمس شتتتي( اتتت  ايمتتتي لغتتتذي م ااتتتو ُنةاتتتام ِوْ َمتتتي تتتتي نةتتتم 

 شيوامي لغيللش.

اتت   متتد اتت   َدد اتت   متتد اتت  َمْشتتُ م اتت  حيمتتم شتتاحي  نهتتي انتتن للْشتتوي اتت  لل
غتت) إ غتت) َ ِامتتد تشتت االا إَك تتل  اتت  ةتتاع  ندمتتايهي  تت  انتتي   متتد  لغ  تتا  نننلومتتي  

 ودند نلدي ِيَ  .

 تاي دلي إ تاوي  اي  اغ  ا   نس لل     قاالي و مي نهي حشميم لإ 3 ولل اا
 تاو ات   اغت  ات   متد  ا  قتمس ات   تمفي  ذن لغ  يم يو ي لغاي    او ا   مد 

غت) إ.. هتذل نةتاي  ا  لغتنث ا  ةود ا  حنو ا  حدي ا   اغ  ا   مد ا  َةتددل
 ا   اغ  ا   مد ا  قمس ا   مفي.غ)  مفي ذن  مفي ذن   او إةدد  ننةاي 

غةَّْين    تاو ات  ح تين ات  ذي   او ا  ح ين ا  ذي   او ةك   ام  نل
ات   متد ات  قتمس ات  َ تْمفي ات   تاو   نس ا  لغوايث ات    او   سوا ا  لل

 ُ يحع    او ا  لغيواع.

 :(2)األعارب
حيمتتم اتت  َتْ تتد  حيمتتم اتت  حاتتد كتتلي اتت  حيمتتم  حيمتتم اتت  حاتتد كتتلي اتت  

ي  اتتت  مكتتيم اتتت  َكْيَكتتتد اتتت  متتيمي اتتت  ندد  حيمتتتم اتت   ةتتتاي ن تتي  حيمتتتم اتت  َ ْيثِتتت
 حيمم ذي ننلس للكاي ا  ق   ا  ح ين ا   ةود.

 األغابرة:
 ح غع    ناومع لغَواَّْم ع    قسا  لغُوَ يمع  لغ واتي      ح اي او .

                                                 

 .3/513  لغ  دي نفةي 3 
 .3/533  لغ  دي نفةي 3 
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 :(1)غالساأل
ااتتس اتتت  شتتوي   ااتتتس اتت  ذي َ تتتَد   ااتتس ذن و تتتتي  ااتتس اتتت   يثتتد اتتت  

 ا  لغةوني.ش ياايل  لغيُّحمني  ااس مننو ا  ح ين ا  ُموفي ا  ح ين  الس 
 :(2)فارعاأل

م  لي ُمفتي( ات  َننتتا   ذن تتاي( ات  َكتيِ تايِ( ا  غِ  اذ   تتي( ات  لغُ َ ْمِةت   ذن 
ات   امتاو  ذن  تتي( ات  ُ يحتع ات  ةتتاع  ي(  ذن  فتي( ات   يحتع   تتي( من تم ذي ُمفت

ةتت احمي ذن  تتتي( إلغفتتي( اتت  لغتتتنث اتت  ُموفتتي  تيحتتا  اتت  لغوفاحتتع اتت  حاتتد شتت س  
 نغي مذكي   ان ن ي.ودمث لغو د  

 :(3)كارباأل 
كامكمكتتيم اتت  ااتت  للقتتي   كتتيم إيا  مفتت  اتت   م تت  اتت  لغُ َ ْمِةتت   كاكمكتتيم 

 تنس   اكمكتيم اتاغ مي ات  اُاَّت  نهتتن ا   ات  وةتا  ات  ذي َاْم تا  اتت  للات  متل
نامتي  موتني   اكمكتيم  اتن  ةتود   اكمكتيم    ان  ةود   اكمكيم ا  ذي ي انو

 تتتا قتتتاي  اتتتن ن تتتي  ن تتت  لغنةتتتام  تتت  موتتتني  ح مكتتتيم اتتت   اتتت  متتتا    نلغثاتتتال
اتل متا   ت  ه تدل   نكتيم   5  اكمكيم ا  ةاع للكاتي  ح كتيم  تاوم مِشتم 

 نتتق  كتتيم لي اتت  ننتتتا   اتت  َشتت ِّي ُمتتيحش  كتتيم اتت  ااتت  لل اتت   ةتتود  كتتيم
 امتتي  كيمتتم اتت  نوااتتع   مكتتيم اتت  َكْيَكتتِيم  كتتيم اتت  نتتنو اتت  حيمتتم اتت  ذي

ذي  وتتاهي   وتتدي كتتيم اتت  شتتيوامي اتت  ُمْنكتتو   وتتدي كتتيم اتت   وتتدي كتتيم 
لا   ةود  نكيم ا  ند إيا   ودي كيم ا   ايهع ا  لغ تاا(  كتيم ات   ايهتع 

                                                 

 .3/536  لغ  دي نفةي 3 
 3/533  لغ  دي نفةي 3 
 .3/531  لغ  دي نفةي 1 
ع نا تتا ق تتي  ثتتيي  تتا اتت لي   تت ل   نتتي قال تتع   مشتتم   قيمتتع حتتا يم تتتنق  نوتتاض مشتتم  لغاايم متت5 

 نهي    اني  يمي    واشد.
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ةتتند   وتتدي اتت  لليهتتع   وتتدي كتتيم اتت   يحتتع اتت  ث ا تتع اتت  شتتيوامي اتت   ال
كيكتتتم اتتت  حنتتتدس   وتتتدي كتتتيم ذن ُاشتتتمي اتتت  لغتتتتنث  ذن  كتتتايم اتتت   ْيِثتتتد  

اتت  ثوااتتا  اتت  لغتتتنث اتت  ا  اتت   كتتيم ا  اتت   دهتتي اتت  يواتتكاكمكتتيم اتت   ناتت
 لغُ َ مة    ودي كيم ا   ندل .

 :(1)األكالع

ي اتت  ُنوافتتع  م متتد ذن م متتد ذن لغكتتل( اتت  موفتتي اتت   متتد اتت  لغنو تتا  اتت  َشتت ا
  تي ا  ناكني  ذن لغكل( يم ِو    كا     َهْ َدل .لغَكل( لل

 :(2)كاللاأل 

 تي ا  كلي ا  حيمم ا  ت د  حاد كلي للحاد كلي ا   واي  حاد 
 َن ي ا  َة ي ا  حيمم ا  حاد ُكلي ا  حدي ا   اغ .

 :(3)ناعماأل 
منوي اايل   كام ا  لغيلمش  ماةي متنوي ات  ح تين ات  شتويل   ناتي ات  ماةتي  
ُمنوي منكو ا  شويل   ناي  ماةي ُمنوي ا  ح ين ا  موفي ات  ح تين ات  موفتي ات  

كاتي  مت    متنوي ات  لغوتايث نوي ات  لغوتايث ات  شت ي ذي لغ نتا( للح ين  ُموفي مُ 
كاتي  ماةتي متنوي ات   يحتع ات  ذي   تاو  متنوي اتايل  ات  لا  َشت َّي ذي لغ نتا( لل

نوي كتو ُم َتنُم َتْنِوي  ُمتنوي ات  ُموفتي  ُمنذن ي الو ا  لغتتنث ات  غ موتع  نموتاي  ُمتنوي 
 تتا ا َتتْنوي تمُ   ا تتا ُمتتنوي  نيا تتا قمتتي تم تتااتت  شتتنا ي  اتتايل  اتتنوي اتت  نتتنو  ُمِ ْشتتِوي كل

 م نوي الةنل  تاا  شنا ي.

                                                 

 .3/531  لغ  دي نفةي 3 
 .3/533  لغ  دي نفةي 3 
 .3/533  لغ  دي نفةي 1 
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 :(1)ناكفاأل 
كاتي  منكتو ات  حاتد شت س  منكو ا  شويل   منكتو ات  شت َّي ذي لغ نتا( لل

وفتي ات  لغةَّتَ ْمف   منكتو ات  ات  ذي   تاو  منكتو ات  ُ يحتع ات  مُ  منكو ات  ُ يحتع
منكو ا   مدل  ا  لغوتايث ات   متد ذي ُةَ مي  منكو ا  قاني    آي ذي ُيَحم   

حتتم   موفتتي منكتتو اتت  ت تتد  موتتيم منكتتو اتت   متتدل  اتت  غ موتتع اتت  اتت  متتيمي ذي يُ 
 ُ َثِنم ذي ُيحم .
 ذي ُيحم .

 :(2)ناوفاأل 
   ه دل   كاي  ذن اا  مننو مننو ا  شيوامي ا  منكو ا  ذي لغ نا( لل

ني نتاح    نتنو ذن اا   َو تي ذن منتنو ات  ح تين ات  ثت ذن اا  مننو ننتا  ا  
َهْ تدل   نتتنو اتت  متيمي اتت  ذي  تتي(  نتنو ذن ةتتفي اتت  لغ تا خ نتتنو اتت  ه تتدل   

 ه ال   نانو هْ دل .
ع لغو تتد  غوموتتع منتتنو اتت  لغوتتايث  منتتنو اتت  منكتتو منتتنو اتت  شتتيوامي شتتما

حيمم  ننتا  ا  ُموفي  ننو ا   ي ا  لغوايث ا   مد ذن شوي  ننو ات  حيمتم 
  ميمي ذي ُيحتم    يثتد لي منتنو ات  نفمتي ات  نتنلي ات  ذن  امي  ننو ا  و ي ا

و  يثد إيا ات  شتيلوامي  نتنو ات   متد ات  حتنو ات  منكتو ات  شتويل  لغةُّاو  منعَ 
  ناي.

 :(3)ياسراأل
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ماةتتي اتت   ةتتاس اتت  ُ يحتتع ذي  نتتا   ماةتتي متتنوي اتت  ح تتين  ماةتتي متتنوي اتت  
  يحع.

 :(1)األيامن

  ا  ا   ذن ما   ات  ذي ذيوت او ا  ما   ا  وةا  ا  ذي املها   ا  
ما   ا  اني ا  ح ين ذي لام   ما   ا  لغُ َ ْمة ؛  م   ا  شيوامي ا  لغوايث 

 ا   مد ا  ذي ُيَحم    م   ا  لغ  مة .

م  تت  لغم تتانمن   تتا  تتا   تت  للةتت ا  حاتت) ن   َتِومتتي حاتت) ِتْوتتَني نهتتن   تت  
نحامتي نةتومي نةتامي  اكةمي  نال م    حا) هذل لغن    تا  تا   تفع  ثتي  تيمض 

ذل كتتا  لةتتي   تت  إتتتل م  تت   تتيم   تتيت حاتت) ِتْوتتَني  نكتتذغ   ذل كتتا  َتِومتتي   وتتاا ل  ن 
ِةتتم  تتتل م  تت  حاتت) ِوْةتتَن   نهتتن  تتا موتتدي  تت  وتتم غا متتي  ن لغاتتتاي  ن وَ  ثتتي 

 لغو مي غاواافي.

غمي حا ي إنقد اااوا  ا  ا     للة ا  حا) هذل لغن   تي ودند  ا ن ي 
 نهي   ي  ويتاي تعثاا ا هناغمإنااتا 

وَددددت  ِْ ددددَري   عَِرْيددددم وَددددت عِددددْرَ     (2)بَِرْيددددم يعلددددر وَددددت بِددددْرَ      َ ِْ ددددر

وَدددددت ِ ْلَ ل   (5)وَدددددت ِ ْ دددددَرر   َ ِلْيدددددر (4)وَدددددت ِجْعدددددَرل   َ  ِْ ددددد  (3) َجِعْ دددددر

وَددددت ِ ددددْرَ     (7)وَددددت ِسددددْرَ ي   َ ددددِرْي  (6) َسددددِرْير وَددددت ِسددددْرَ ل   َسددددِرْي 

                                                 

 .3/131  لغ  دي نفةي 3 
   لغو ي.3 
ع لغاي اواتق حات) شتفا لغالتي غمةتوم حام تا لغواتي لغ واتق اتي لغتدغن ال امتا(   لغو اع لغ ةا ما1 

 لغ ا     لغالي.
   لغوامي  لغيانم لغ  ادم اانونا .5 
   لغ يمي   ش اي لغنيد   ن للثي لغاي اةاناا تي   يلو لغ ياع  لغ يمم .4 
   لغةيمو  لغ ي( لغ و ند.1 
   لغشيمي  لغ ن ي.1 
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حاتتتتتتتت)   1 حاتتتتتتتت) ِ تتتتتتتتْ َني  نَ ِيمتتتتتتتتق  3 حاتتتتتتتت) ِ تتتتتتتتْفَنو  نَ تتتتتتتتِ ْمي (1) َصددددددددِ ْ  

حاتتتتتت)   1 حاتتتتتت) ِحْةتتتتتتَنم  نَحِ تتتتتتْمد  4 حاتتتتتت) ِحتتتتتتْيَني  نَحِةتتتتتتْمم  5 ِيْميَحتتتتتتِ تتتتتتْيَنق  ن 

  6 حاتتتتتتت) ِكتتتتتتتْيَنو  نَنِفْمتتتتتتتي  3 حاتتتتتتت) ِقْ تتتتتتتَن   نَكِيْمتتتتتتتو  1 ِ تتتتتتتْم قَ ِحْ تتتتتتتَند  ن 

 َني  نَهِيْمش حا) ِهْيَنش.حا) ِنْفَني  نَنِوْمي حا) ِنوْ   31 حا) ِنْفَني  نَنِفْمي

 غ) ِشْ َن .إنةمع لغ ويتع ح  لغو م  لغويامع ش م ل لغكا ع لغفي  ن  ونل ودمثاا 

غ نلستتتم   وينتتتتع تتتتي  لغ واتتتي لغفتتتا  لةتتت اا   33 ك تتتا لةتتتاو انل َ ْفَوتتتي افتتتاو  نغتتتي
 لغم   نهي 

                                                 

   لغ فمو  لغيو.3 
   لغو ا لغتامفع.3 
   غ ذل لالةي تي لغويامع     آ ي نهن  يق.1 
   لغويمي   يو لغ يمم نو اها.5 
   لغوةمم  ا د لغ ن ي لغ ا  لةاو اغي حند لغواالي.4 
   لغو مدم   وينتع.1 
   لغو م   لغودي لغ  نن(    لغف اي.1 
لغ  ي ا ا   إغم ا  ما  لل  اي. نقتد   لغكيمو  لغايكع لغ وفنيم تي لغايلم  ن لغ نوناع تي 3 

ا وي للم  نةااس لغكي اتي تتي لغاويمتم اع تي لغكا تع توتاي تتي اواموتي حات) كاتام  ااتن  
   511 تفوع  3136لغ يلي تي شي(  ة  لغ ااي  غاواسي وةم  لغويشتي لغ اتنت) ةتنع 

  حتتت  نلدحتتت)  ن تتتا  تتتا ا إغتتت) لغتتتم  CRPTA ن لغلامنمتتتع  KRYPTE إن تتتا  تتت  لغمننانمتتتع 
 يمتتق لغواشتتمع إذ ال   تتي غ ادا تتا تتتي لغويامتتع. نغ تتا دحتتاني لغتتدكاني  تتي وةتتم  غوستتني 

ةتتتعغاي  ثنتتتا  وتتتدمث  3135لغوفتتتي لغ اتتتا ي ال ا تتتا(  حستتتا     تتت  لغاتتتتع لغويامتتتع ةتتتنع 
 اشوم تي للدم نلغاتع ح  ي ي للم  نةتااس لغكي اتي تتي افةتمي  غ تذ  لغكا تع ناي موتي 

ي ةعغاي ح  كا اا م انمع   يت  ثتي لغفيةت   لغ تن   نلغتااس  ن ا      ي امي حياي  ث
 لغام   نلغايقنق  لغ ش ش  ن   لغكي اي ذكي  ن تا  ت    تي مننتاني  تع تام اتع  لغكي اتي 

 كا  ماو د    مةام لغويم   م   واةن ي نمنةا ا إغ) اميهي    لغمننانمم  ناميهي.
   لغنفمي  نثموع لةالي لغ كام    لغفل(.6 
   لغنفمي  لغانق لغ وينو تي لغم   حند لغ نند ااغان ل  نهن    لغايكي.31 
   نلغواحدم لغ يتمع تي هذل    مكن   كةني لغ مي.33 
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  اي َحفَّاي    ُكْول  ااو لغدم . َ ْنَا   

 ع لغواما    ُن ام لغةاتي.قيمع تي لغشُيا َ ْنَ ي  

 قيمع    ح غع َةْنَدل     ُ اا      ح اي َمِيمي. لغ ني( 

ْنَ (  قيمتتع تتتي  دمنتتع تتتي قستتا  لغ  تتا   تت   ح تتاي غتتنل  اوتت   نَ تت َ ْنَ (   
  ام لغواغي.نُ   لو ُ ْوي    

 ِوْمي     اا .مَ قيمع    ح غع     َ ْنَةد

 اادم تي لغَ  ا . َ ْنَشج   

 لق لغي ا   ني حا) حدن لغثوم لغسمق تي لغانا  مةاو ي إ َ ْنَشق  لغ
 ن  تمتتتتي  نَ ْنَشتتتتق   واتتتتع  تتتت  ح غتتتتع انتتتتي لغوتتتتمس  تتتت  ُن تتتتام 

 لغواغي.

  اي تي  تيم حنس     ح اي ذ اي. َ ْنَش     

 قيمع تي َاِومي    ُ اا . َ ْنَ ي   

 م لغويم.ذكي  لغ  دلني تي   لو  عيم تي  فع   مي  َ ْنَسو   

لغَ يمم  ت   قيمع تي اني َقْمس     ح اي ُ اا   نلغ نس    مساا  لغَ ْنَس   
 غ) لالةي تمواي  نس  كذل.إيض مساو لل

 قيمع تي ةاتاع لغُوَدم  ن حاغي َنْ ل . َ ْنَكو   
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 قيمع تي   لو  اا(     ح اي يدل(. َ ْنَكي   

 ْةَني    و ع.ح غع اني َ ْنَ ي    ناومع  َ  َ ْنَ ي   

ع. اني  -َ ْنَهم  ح غع    ناومع ُكول      ح اي َو َّ

ة ا  غ ولا امي  وااع لغفا   ثي َ ْةَني نهن نلٍد تي  نمةاو ي    هذل لغن   
ع  َن ْةَن(  قيمع  ت    تلو لغشتنلتي  ت   ح تا  ي نال  لغواغمع  ن اي تي ننلوي َو َّ

لغةَّتتوني  ت   ح تتاي إما  نلغَ ْ َ تتي  ااتتدم  اياتتع تتتي  إما  َنَ ْنتَن(  نَ ْنتتَني  نكله تتا تتتي
 نلدي ةيدد  َن ْاَن(   يك  ناومع  ُوفا      ح اي َوَيل .

نمواي غاش   لغاامد لغذي ال مياد( ااغسيم َ تْنَدي  نةت نل لغةتمايم َ تْنَاي  ت  
  ناي   ناني .لالةي لل

مي ا تا حات) وتاالا غا  تدي حات) ن   ِاِفوَّتاي غااتدغ مةاو ي  هي لغتم    تمتاا 
 امي ثاااع.

 

او -3  لغ فا يم.   لغِاِا َّ
 .   اا اي   ايلغِاِاْ اَ  -3
لغُ ةتا  نع  ح تايلغِاْدحع نهتن قمتاي لغشت   اتاوض لل      لغِاِادَّل( -1

 .غ) لغة يمعإ ن ف ني  اشكي مدحن 
 لغاويش.   لغِاِايَّلس -5
ا نلغ ناةتتتااا  نموتتتاي تتتتي ي لغوفتتل كتتي   امتتتم لغ وتتتاي تتتت   لغِاِانَّا   -4

متتي ااتت  لغوتتتاغام  ومن تتا ميتتتتي لغ تتي  حاتتت) نفةتتي نم كن تتتا ا
   ا اشا ي.



 51 

 غ) نةالي لغاوامي لغووميم غاو ني حا) لغ يلد.إلغا ن     لغِاِاْوةاس -1
ال غا متتي نلغاتتتاي نلغو متتي إلغَاَ تتي  تتتي لغاتتيلم  نال مةتتاو ي    لغِاِ وَّاي -1

لم  نمةتتتتتتتت ) لغ كتتتتتتتتا  ومن تتتتتتتتا اوتتتتتتتتي   اتتتتتتتتدها حاتتتتتتتت) لغاتتتتتتتتي 
م إلغ   تت  غاااتتي( لغِ ْ َوتتايم ك تتا كتتا  لغوتتاي تتتي  دمنتتع 

غ) اوتدل   نلغِ ْ َوتاي  إااغويم    اام لغن ي تي لغ يمق 
 لغو ي لغذي م  ذ غاي ي اي.

 ح اي لغ  انم . ح اي لغاي اشاي غ) للإلغن ن(    لغِاِ نَّا  -3
غتت) شتت   آ تتي إ تتا  شتت   لغ تتنلي  نموتتاي تتتي وتتاي لغا   ناليتُتلغِا ِ  -6

 مذللي.إغمو مي    شي ش   ميمد 
نغكن تتا ا اتتق حاتت) لغ نلتوتتع حاتت) ي ي  تتومو  تت    لغتت نلو    لغِاِ نَّل -31

 قامي لغ  ا اع تو .
    لغ نال   ن لغا ني.   لغِاِ نَّلي -33
 لغانحد افوي لغشي.   لغِاِواَّاي -33
او -31  لالوا او.   لغِاِو َّ
اي -35 غتتت)  ةتتتاوومي  نقتتتد مو تتتد ا تتتا إ نتتت  ن تتتد ن تتتني لغ متتتي    لغِاِو َّ

لغومانغع دن  نقن( لغسيي اعود. نتي دحا  لغوا تع  وا تا 
 حام    ي دت  لغاي حن  لغشي.

 لغاويش.   لغِاِويَّلش -34
 اا س لغشي  ااوض لغونلس لغ  س.   لغِاِوةَّاس -31
حاتتت) نفةتتت   كتتتي نفةتتت   ي كتتت  وك تتتاا نموتتتاي  و  لالواكتتتاي   لغِاِوكَّاي -31

حتتتتيو لغوتتتتق حاتتتت) نفةتتتت   نلوتتتتاكي تتتتتي اوواتتتت   ي لغتتتت ي لن 
  كان  نال شع  غ  اع ني امي .
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ذل اونق لغ ي  ح  توي  ا ميمد ح اي  نيا ا    إ   َوْاا     ِاِوْااا  -33
  تتتتتا ا  تتتتت  وتتتتتا   ثتتتتتي قنغتتتتتي اوتتتتتاغ)   وا تتتتتا  ح تتتتتاغ ي 

 تع اونل  اةيم    ي ا اا.
 لالةاو اي.   ايلغِاِو َّ  -36
ذل غتتي ااووتتتق غتتتي يااااتتتي تمشتتتمو إاةتتاو ي  كثتتتي تتتتي لغ فتتتي    لغِاِوْنااي -31

 .نواا و ان  ي حااةاا 
 ا ا   ا  حشنل .   ِاِ اَّا  -33
   لغِ َ ا   نهتن اوتا  لغ نتند تتي امتنا لغفلوتم  متعكان     ِاِ  َّا  -33

ن ي  نمشتيان  اتع ي  ت  لغدنغتع واتت) مةتا مانل غ تا ا ااتي  تت
  ن    لغُ ُ   نهن نوش مدي لغ ي م ني ام ا ااغ سام.

 غ ل ي.لغا او ح  لغوسني لإ   ولغِاِ لَّ  -31
نلغكا تتع  تت   تتنوا   ن وناهتتا اكشتتمي لغن تتي نلغ واكتتام تتتي    لغِاِ  َّاي -35

 لغكلي حا)   ع لغة يمع.
  يت. انقو  ا ام  غوفع ن  ي واملغ شي لغا ي     ِاِياَّا( -34
اي -31 كثتتتتاي  تتتت  لغ ةتتتتان ع حنتتتتد لغشتتتتيل   نلغكا تتتتع  تتتتع نذم  تتتت  لإ   ِاِي َّ

 نكع     لغي نغع    ال متا  لغ ي  حند لغشيل .  لغي نغع
اي -31  ق   لغ ةاتع لغ نماع حند لغةفي حا)  يلوي  اوددم.   ِاِيوَّ
 كثاي    لغُيَقاد.لإ   ِاِيقَّاد -33
 نون لغةون .ذل  اي إ   اينو    ِاِينَّا( -36
    لغ ندقع.   دلقلغِاِ نْ  -11
 نلغكا ع     نوا .  لغاوي  انشا  ن ي(   ْنواي ِ اِ  -13
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 حا) لغي س.  3 غو لغ  ا ع   ِاِة َّا  -13
 لةايلق لغة  .   ِاِة اا( -11
 ن اةتت نا   تت  لغةتت نع  نهتتتي انقتت  لغو تتني حاتت) شتتتي     ِاِة اا  -15

 ن وااد.  ا  نلالنافاي غ ا هن  عغنو
 لالةالو نلالقايلض.   وِاِةلَّ  -14
 غ) لغةنق غاام  نلغشيل .إكثاي    لغذهام لإ   ِاِةنَّلق -11
 ح ي لغشي  اوذي.   ِاِش َّاو -11
    لغشفاحع.   ِاِشفَّا( -13
نهتتتتي لغف تتتتني ا ف تتتتي امتتتتي اللتتتتق تمشتتتت ا    تتتت  لغشتتتت ااع   ِاِش َّاا -16

 ااغش  .
 لغَشيا.      ِاِش َّاي -51
 لغا م  غااكا .   ِاِشْ  ا  -53
 هن تي  ون) اش  ا .   ْ ناوِاشِ  -53
 ةانم كلي  اواي لغ وااد. لغاودث اكلي م ااو ح     ِاِشْم ا  -51
حاتت)  تتا م تتند غاو تتني غتت) لغووتتي نقتتا لغو تتاد إلغتذهام    مليَّ ِا ِ  -55

 اي لغفل(.
  لقي. تمي اناني لغ ي     ما اق ا   ِاِ نَّا( -54
اوتتتا  انتتتاني لغ تتتيمض  وتتتادمي مةتتتميم  تتت  لغ وتتتاي ا شتتتوع غإ   ِاِواَّاق -51

 حا) لغومام.

                                                 

  لغ تتت ا ع  ق وتتتع  تتت  لغويمتتتي  ياوتتتع لغشتتتكي غ تتتا  تتتيو تتتتي   يلت تتتا كانتتتا اةتتتاو ي ا تتتا  3 
 غاي س.
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 لغنقن( تي لغوثيم.   ِاِوثااي -51
  وانغع اايمي لغ  ع اعحذلي امي  ونوع.   ِاِوذَّلي -53
لغ فتتتي تتتتي لغ كاتتتم حاتتت) لغتتتذهام غوستتتا  لغوا تتتع  نكتتتا     ِاِويالض -56

ال لغ ن تي إ  مد  لغم ن) نال ميت   ن ا  اا ح دنا مواض 
 تتاي لغ واتتي تمتتعذ  غتتي اتتاغ ينو  تت  لغف تتي غوستتا  لغوا تتع  

 ن غشتتتيم لغ تتتا  تم تتت  غتتتي ي ةتتتي حل تتتع لغ نلتوتتتع  ن مةتتتكا 
 حل ع لغيتض.

 تتوام حاتت)  وتتاي  تتل  نللع نهتتي ل ا تتا( للاتت تت  لغاو     ِاِو َّلم -41
 حا) ود ةنل . مشايكن    مواا 

ذل كتتا   ف تتي  إنموتتاي  تتتل  حتت يم   لغف تتني ا اتتاس قاتتمو   يلِاِو َّ  -43
 . نهي    لغاو مي.قامواا 

 لالااةاي.   ِاِتةَّاي -43
    لغاواي.   يِاِولَّ  -41
 غو لغو ا ع حي لغي س.   ِاِو َّاي -45
 كثاي    لغتياع.لإ   ِاِتيَّلم -44
ام -41  كيل     دن  ش مع. كي الل   ِاِت َّ
  اغاي كعني مةافةي ح  شي .ل  كثيم لغافكي ن    ايةَّ ِافِ  -41
    لغفةاغع  ي لغةفاغع  نلغ ون) حدي لغ ين م.   ايةَّ ِافِ  -43
 شتتتاوع  تتت     تتتني تتتتي لغ  وتتتي نلغ اتتتاس تتتذ اعوةتتت  لللل   ِاِفنَّا  -46

 لغف .
 غ) لغيلوع لغ ة مع نحدي   ذ لغنفس ااغشدم.إلغ مي    ِاِف َّا  -11
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 ق   لغ يمق.   ِو َّا(اِ  -13
 لغاثا م.   ِاِووَّاي -13
نمونغتن   ليقتد  ت  لغتاولم    كثيم اوي  لغ ةي نقا لغنتني   مِاِولا  -11

 غ ن  لغش      لغكلي.
 لغا م  اع  ي لغثمام.   شِاِولا  -15
 لغوني اتمي لغووموع.   لغِاْونَّلي -14
 غ انس.   لغونو م  نهي نن(    ل   وا نْ ِاوِ  -11
 لغادويو لغ)  ةفي.   ِاِكْودلي -11
 لغةم نلغشاي.   يِاِكلَّ  -13
 ن لغود م . كثيم لغوثاي ااغودي    ِاِكْادلو -16
س كتتتمس لغنتتتني  نلغاكمتتتاس دحتتت  لغ ةتتتي حنتتتد لالةتتتاو اي اغتت   اسِاِكمَّ  -11

 اكمس لغمد لغ  نن(    لغ نو.
او -13 ن كثتتي  تتا اةتتاو ي تتتي    34هتتي تتتي  ونتت) ا  تتاي يقتتي     ِاِا َّ

 ذ اي نميمي نننلوم ا.
 لغاافا.   الغِاِافَّا -13
 لغااوو غ ا معاي    لغو ا .   ِاِاوَّاو -11
 لغاناي نلغف ي غ ا مواي    كلي امي  و ند.   ِاِانَّل  -15
 لغاةك .   ِاِانَّلي -14
 كثيم لغةوي غااوث ح  وي غا شكاع.   ِاِااَّا( -11
 نس  لغاوفع نهي لغيدل  حا) لغكاو.   اوِاِاوَّ  -11
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 لالةااوا  غايلوع.   ِاِ دَّلد -13
 هن تي  ون) اشم ا  نقد اودي.   ِاِ ْش ا  -16
   لغ شوي نهن ااقع    لغيموا   ن    لغنيد انس  حا)    ِاِ ْشواي -31

 لغو ا ع.
  س لغناض.   ةاسِاِ وْ  -33
   تي لا اهم   اسادم .لغاثا م    لغمدم   ِاِ وَّاي -33
    لغ اق.   قِاِ لَّ  -31
    لغ  انع.    ِاِ  َّا -35
 ح ي لغشي  اوذي.   ِاِناَّا  -34
 لغومام لغيامدم    لغنو ع.   ِاِنوَّاي -31
 غ)  كا  آ ي.إلالناواي تي لغةك      كا     ِاِنوَّاي -31
 ي.غكثيم لغان د نهي لغوةيم نلل   ِاِن َّاد -33
 غ)  حا).إلغ يي    لغوف     ِاِناَّا( -36
   ذ لغشي  ا يو لغمدم  اليافاحي.   ِاِننَّل  -61
اي -63  ايقم لغشي  اوذي.   ِاِنوَّ
 لةاو اي لغنةادم حند لغنني.   ِاِنةَّاد -63
 نا  لغواي انلة ع ق اش نمة ) لغ ن فع.انقي  ة  لإ   ِاِن او -61
 لغشي  لغ ياف  ا شوع.  ذ    ِاِنةااق -65
لد اي  ا  لد ح  لغوا ع غنقا لغوا ع  نلغانةاي  لغانة     ِاِنةَّاي -64

  ي.ااغ دمق غاذغمي لغ وناع حند  نغ) لل
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 لالنونا   نقد ميلد اي لغانلس .   ِاِن َّاي -61
نلغكا تتتع  تتت  انتتتي   لغو تتتني حاتتت) لغشتتتي  لغمةتتتمي ا شتتتوع   ِاِنحَّا  -61

 ةمو لغواغي.
 مذللي.لغايا  ااغش   تي لغشاي(  ن تي اام اماي إ   ِاِنكَّاو -63
    لغنكاغع.   ِاِنكَّاي -66

 لالاكا  حا) لغو ا  ن لغوال  حند لغ شي.   لغِاِنكَّاي -311
 نت لغ ا  ع.ككثاي لغ في    لغشإ   ِاِننَّا  -313

وافتتع  نمونغتن  تتتي    تتام  نهتتي ناومتتع  تت  نتتنلوي لغتتم    ن تتام   نتتتي  
ك تا موتني حا تع لغنتاس تتي   ثتي  نثتي   نتي  ي  لغكاام لغيةتاغع ني   نتتي عنواف

نلغ  متتتت  ت تتتتمو   ذ تتتتاي ن تتتتنوا  نمتتتتيمي نننلوم تتتتا تتتتتي  ذ  لغ تتتت ذ   نذ  لغ تتتت ذ 
 لالةاو اي.

اةتاو اي َتوَّْماَتع  تمتع غانةتاع اشا ي ننلوي او  ةم ا ناِوَمَاي َ ْوَاَنع نَشْيَحم ا
 ي لغايم ي   غ) لغناومع تمواي  ثلا إ ن   3 شميم  ن لغويمع  ن لغُو غعغ) لغواماع  ن لغوإ

ْمتتتَدم  نآي ْمتتتَدم  نآي لغوُ مَ متتتد اتتت  وةتتت   َ َاَيْم َتتتع  نآي    م  نقتتتد اَّْمتتتيَ  َ لغُ َاْمتتتيي َ ْمتتتدي َو َّ
 اةاو ي هذ  لغ متع تي امي ننلوي او  حا) قاع ك ا ةمعاي ذكي ذغ .

غشا اَمَاْم     لغُو يمع     ح اي غنل  َاِو   قيمع تي ح غع ل   ْمَ عذَّ اُ  -3
 .نح غع    لغَنل حمع    لغو يمع  مساا 

ْمَوع -3 غتتتت) قيمتتتتع لغُاتتتتَيْمو تتتتتي ح غتتتتع إغتتتت) قيمتتتتع لغَاتتتتْي( نقمتتتتي إنةتتتتاع    َايَّ
 لغَنيمو    ناومع َ ْوَاَنع     ح اي غنل  َاِو .

                                                 

   لغو غع     نحع قيت  اواياع اشكي نودم إقام مع.3 
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ْمَ ع -1 غتتتتتنل  َاِوتتتتت   ُح غتتتتتع تتتتتتي  اتتتتتي َوَاِشتتتتتي  َذِ تتتتتي   تتتتت   ح تتتتتاي   َايَّ
مْ   ح اي او . َ ع  تي ناومع َ ِدمي    نلغَايَّ

.    قيمع تي ناومع َشْيَحم    َاشَّْمَيم -5  ح اي غنل  َاِو ا

غت) قامتي مةتكنن  ل  َاْ      ح غع لغَاتَيْمو  ن غغ) قيمع لإنةاع    َا َّْمَنع -4
 . 3 لغدُّينم    َغْوج

ع  تتت  ح غتتتع لغ لِوَفتتتع تتتتي   تتتلو غتتت) قيمتتتع لغَااَّْمَوتتتإنةتتتاع    َااَّْمَوع -1
 َشِ مي    ناومع َ ْوَاَنع.

 غ) قيمع      لو لغُسَيْمااا    َ ْوَاَنع.إنةاع    َااَّْمَنع -1

ْمَ عاَ  -3  غ) ح غع     اي َوَاشي.إنةاع    نَّ

قوتتتن   تتت    تتتلو َشتتتِ مي  غتتت) قيمتتتع  تتت  ح غتتتع للإنةتتتاع    َ اَّْمَاع -6
لغَ اتتاغي  تت  ناومتتع لغةتتلي  تت   ح تتاي  غتت)إنلغَ اَّْماَتتع نةتتاع 

 َاِو   نلغَ اَّْمَاع تي  اي َوَاشي.

 غ) ح غع تي لغُمنِةَفم     لغُوَ يمع.إنةاع    َ اَّْمَ ع -31

ْمَوع -33   نو    َ ْوَاَنع.غ) قيمع للإنةاع    َ نَّ

 غ) ح غع      لو لغُسَيمااا.إنةاع    َواَّْمَاع -33

ْمَيموَ  -31  غ) قيمع لغِوْ يم    لغُ َنْمِ ي    َ ْوَاَنع.إنةاع     َّ

ْمَاع -35 ْماَتتع  قيمتتع    3 غتت) َتْ تتذ  تت  آي ةتتلي  تت  َغْوتتجإنةتتاع    َو َّ نلغَو َّ
    قيت لغُوْويت     ح اي ااِ ي غنل  لغودمدم.
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ْمَاع -34  نلد    لغ نلة  تي لغُوَ يمع     ح اي او .   لغَويَّ

غتت) قيمتتع تتتي ح غتتع  تتاوي  تت   ح تتاي َ ْوَاَنتتع  ناوتت  إاع نةتت   َوةَّْمَنع -31
تتتْمَنع  َت تتتذ  تتت  آي  اوتتتا قيمتتتع لغيَّ تتتادم اتتتيم َاِوتتت   نلغَو َّ

 . 3 ةلَّي    غوج

 غ) قيمع لغُوَوْمي    ح غع لغَ َلِوفع    َ ْوَانع.إنةاع    َووَّْمَاع -31

 ي او .غ) اادم تي ناومع لغ وا يم     ح اإنةاع    َ اَّْمَاع -33

ْمَدم -36 غتتت) ح غتتتع تتتتي ناومتتتتع َ ْوَاتتتق  تتت   ح تتتاي لغُوَ يمتتتتع  إنةتتتاع    لغَو َّ
ْمتتدم  قيمتتع  تت  قتتيت ثتتاا  تت  َحتتْيش يدل( مةتتكن ا آي  نلغَو َّ

 ثيمع.ليها      ع لغش اي  يللم ثاا لللغُوَ ْمدي نا ن 

 ع.غ) قيمع لغَوَنكع    ح غع لغُ َنْمِ ي    َ ْوَانَ إنةاع    َونَّْمَكع -31

ْمَ ع -33  . 3 قامي مةكنن  قيمع لغشفمو    قيت َغْوج   لغَونَّ

 غ) قيمع لغَوْمةا    ح غع لغُ َنْم ي.إنةاع    َواَّْمَةع -33

 يمع      لَو لغُسَيْمَااا.ق   َومَّْمَ ع -31

ْمَاع -35  قيمع تي  انمع     ح اي او .   َ يَّ

    َ ْوَانع.   َ ةَّْمَاع -34

 غ) قيمع تي ُح غع لَلقون       لو ش مي.إنةاع    شَّْمَاع َ  -31

    َقْمَفع  نهي      وام لغ شامخ آي ُ ْيُحن .   لغَو َّْم ع -31
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 قون .غ) قيمع    ح غع للإنةاع    َداَّْمَ ع -33

 غ) ح غع ُدَا     لَلحُانس    لغُوَ يمع.إنةاع    َداَّْمَوع -36

ْمَدم -11  غ) قاماع آي دنمد    َ ْوَانع.إنةاع    ُدنَّ

 غ) قيمع      لو لغُسَيْمَااا.إنةاع    َدمَّْمَ ع -13

 حينق    ناومع لغَواَّْم ع.قيمع تي لل   لغيََّ ْمَ ع -13

موع -11  . 3 َ ا( ِّن   اا  مةكنن  قيمع غ) قني    للإنةاع    ل ي َّ

ْمَنع -15 نهتتي  تت  انتتي لغيحمنتتي تتتي ناومتتع   غتت) ُح غتتع لغيحمنتتعإنةتتاع    َيحَّ
 َشْيَحم.

 غ) قيمع يكام    ح غع لغ لوفع.إنةاع    يكَّْمَاع -14

    َ ْوَانع.   َ اَّْمَدم -11

 َ اَّْمَيم -11
  

َ يمتع مةتكن ا آي لغُ َامتيي  غ) قيمتع تتي قَتَدس  ت  لغوُ إنةاع 
نَ اَّْمَيم  قامي مةكنن  تي لغنه .     ح اي   تلو غوتج  

 . 3 امي مةكنن  لغُفُمنش    قيت َغْوجنق

ْمَوع -13  مو.نِ  وا يم  نا ا و   مواي غي  و    ُ ُح غع    لغ    يَّ

ْمَ ع -16  وا يم.ح غع    لغ َ    َ حَّ

ْمَنع -51  ح غع تي ناومع َشْيَحم.   َ حَّ

نقتتيما ي   غتت) قاماتتع  متتد اتت  وةتت  اتت   متتد اتت  وةتت إنةتتاع    ْمَدممَّ    -53
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 ي    ح غع لغ لوفع.لغُ َنْم ِ 

غتتت) انتتتي ةتتتاع  نهتتتي ح غتتتع  تتت  ناومتتتع لغةتتتلي  تتتت  إنةتتتاع    ةاملع -53
  ح اي او .

ْمَنم -51  غ) ا   اني َةيي    َشْيحم.إنةاع    َةيَّ

 غ) قيمع تي ح غع لغ لوفع.إنةاع    وَّْمَدمةَ  -55

د  ناوتت  ا تتتنلي لغَ َنتتت  ع تتتتي قستتا  لغو تتتاحيمغتتغتتت) ح  إنةتتاع    ة َّْمَوع-54
 غ) اني َةِ م     شيحم.إنلغَة َّموع  نةاع 

ْميم -51  . 3   احع مةكنن   ْ َواَّْمع    قيت غْوج    ْ َشوَّ

ْمَفع -51     ناومع لغةَّلي. غ) لغَشيموإنةاع    َشيَّ

ْمَ ع -53  ْقُون     َشِ مي.غ) قيمع    ح غع للإنةاع    َشيَّ

شونم    لغ لو ع  نَشوَّْمَاع  ح غع    غ) قيمع للَ إنةاع    َشوَّْمَاع -56
   يكتتتتت  غتتتتت) انتتتتتي شتتتتتوم نهتتتتتي ل إناومتتتتتع لغةتتتتتلي نةتتتتتاع 

 لغناومع.

 قيمع تي هْ دل  َ ْودم.   لغَشوَّْمَ ع -41

ْمَفع -43  غ) ح غع    َ ِدمي.إنةاع    َشنَّ

  وا وع      لو َغْوج.   َ اَّْمَوع -43

ْم ع -41     ح اي ِ َذمِ يم.نةاع لغ) لل يني     َ يَّ

غتت) قيمتتع نح غتتع  تت    تتلو لغُستتَيْمَااا  ناوتت  تتتنق إنةتتاع    َ وَّْمَيم -45
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 نااو لغِ ْا . لغَاْي( نهي  ش نيم ا

ْمَيم -44  غ) ُح غع      لو لغُسَيْمَااا.إنةاع    َ نَّ

ْمَفع -41  غ) ُح غع تي لغنل حمع.إنةاع    َفيَّ

ع  تتت  ح غتتتع لغ  احنتتتع  تتت   وانتتتع. نلغَواَّْمتتتَدم  غتتت) قيمتتتإنةتتتاع    َحاَّْمَدم -41
 . 3 قامي    َغْوج

 غ) قيمع    ح غع    ناومع لغَاِوِ مَّع.إنةاع    ع َ َحاَّمْ  -43

 غ) لغُوَدم .إنةاع    َحدَّْمَنع -46

ْمَاع -11  . 3 قامي مةكنن  قيمع لغَنْحَيم    قيت َغْوج   َح َّ

    ناومع َشْيحم.غ) ح غع إنةاع    َحةَّْمَاع -13

غ) ح غع      لو لغُسَيْمااا  نلغوفَّْميم  ح غتع تتي إنةاع    َحفَّْمَيم -13
  اي َوَاشي.

 غ) قيمع َشْيحم.إنةاع    ْمَيموَّ حَ  -11

غت) قيمتع  ت  إغ) قيمع  ت  لَلحاتنس نَ ْ َواَّماتع  نةتاع إنةاع    َحاَّْمَاع -15
 . 3 قيت َغْوج

ْمَوع -14  اي  اي    او .تي     َح َّ

 غ) قاماع لا  حمة)    لغُ َنْمِ ي.إنةاع    َحاَّْمَةع -11

      لو َشِ مي.  غ) قيمع    للْقُون إنةاع    َااَّْمَشع -11
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ْمَيم -13  َايَّ
  

لناوتتي اوتتض ةتتكا    قيمتتع  تت    تتلو َقْمفَتتع  تت  اتتلد يدل(
اوتتع غَوْمفتتع َ َيلي ت تايا اا غتت) َقْيمتع َهْمتتَنم نقيمتتعل  غم تتا ن إقمفتع 
 ن ا تي   يلو  اا .    

 انس    لغَواَّْمَ ع    لغُوَ يمع  ح اي او .حقيمع تي لل   َااَّْمَاع -16

ْمَيم -11  قيمع تي اني َشْمَاع    لغُوَ يمع.   َانَّ

قيمتتتتع تتتتتي انتتتتي  تتتتل( تتتتتي ح غتتتتع لغ ماشتتتت   تتتت    تتتتلو    َتيَّم ع -13
 لغُسَيْمَااا  ناو  تنق نلدي ِيْةَما .

 قيمع تي ح غع ِوْ َمي      لو لغُسَيْمَااا.   َتكَّْمَكع -13

 ْمي    ناومع شيحم.غ) َقاِ إنةاع    َقاَّْمَيم -11

 ع    لغُوَ يمع ن يك ها َوْمفا .مناو   ع َ لغَواَّمْ  -15

ْم م -14  قيمع    ح غع لغ  اِحشع     وانع.   َقوَّ

ْمَفع -11  اا     وانع.اادم      لو لغسيما   قوَّ

ْمَ ع -11  قيمع      لو ش مي.   َقوَّ

ْمَيم -13  غ) قيمع اويو ااغويمع    لغ نم ي.إنةاع    َقيَّ

    لغَشَ اَمَاْم .   ْمَشعَقيَّ  -16

ْمَفع -31  مةكنن  لغَدْيم.  3 قامي    قاالي َغْوج   لغَو َّ

ْمَشع -33  غ) كيمةا     ناومع لغةَّلي.إنةاع    َكيَّ

ْمَفع -33  كينو    ناومع  ذم يم.غ) للإنةاع    َكيَّ
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ْمَ ع -31  قيمع تي ح غع ِوْ َمي     ح اي  وانع.   َكنَّ

ْمَيم -35  تتتت  ح غتتتتع لغَو تتتتاحيم  تتتت    تتتتلو لغُستتتتَيْمَااا  نقيمتتتتع  تتتت     َكنَّ
 لغَشَ اَمَاْم .

ْمَدم -34  غ) لل  ند    ناومع لغةلي.إنةاع    َ  َّ

    حماي ُحَفمي    قاالي ِنْ ي.   ْمَيملغَ  َّ  -31

ْمَ ع -31  قيمع لغَ ْنو    لغَ لِوَفع. غ)إنةاع    َ نَّ

 . 3 َشيقيمع حادلغ ااي ا  يام  لغَونْ    َناَّْمَيم -33

ْمَشع -36  ح غع    لغ وا يم.   لغَن َّ

ْمَاع -61 م 3 غتت) ةتتالاع  تت  ينلتتتد نلدي َغْوتتجإنةتتاع    لغَن َّ اتتع  نةتتاع   نلغَن َّ
 غ) نلدي َنْ َاع    ل غُوَدْم .إ

    غوج.  1 قامي مةكنن  قيمع   يني   لغَنفَّْمَاع -63

 قيمع    لغَشَ اَمَاْم     لغُوَ يمع.   ْمَيمَننَّ  -63

غتتتتتت) قيمتتتتتتع لغُ َوْمتتتتتتو  نمةتتتتتتكن ا انتتتتتتن لغن تتتتتتايي  تتتتتت  إنةتتتتتتاع    َهوَّْمَفع -61
 لغ لو ع.

ْمَدم -65  لغسيمااا. وح غع      ل   لغَ نا

ْمَشع -64  ح غع    لغ وا يم.   لغَ نَّ
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ْمَشع -61  ع     وانع.شقيمع    ح غع لغ  اح   َنوَّ

ْمَفع -61       لو َشِ مي. غ) ح غع لغَنِيموإنةاع    َنيَّ

ْمَوع -63  ح غع تي شيحم.   َنسَّ

 قيمع      لَو َشِ مي.   ْمَاعَنحا  -66

ينلي  ي لغتيني  ك تا كتاننل متم مةت ن  لغوث تانمم  للغت) ح تد قي إكا  لغم انمن  
ذل إمةتت ن  لغمننتتانمم  لغنمنتتانم   نمونغتتن  تتتل  متتنن   ي مفكتتي  ك تتا مونغتتن  غاي تتي 

مواتتذي  تت  حتتدي  تتلو ا تكتتا   تتاوم ويتتتع َنْمتتِن   نذغتت  ومن تتا ُمو تت) وا تتع إ
كتا  تلةتفع م اد وتي غا شتكاع  نغ تا تي لغافكمي إ اذي   دلا  قدياي حا) ذغ    ي 

  وام تكي نتاةفع تود لشاق    لةي اادهي  ادم َنْمَن   ي تكي. لغمننا  

 


