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 تمهـــــــيد:
ُّّاع ت الاّديلّس دالّراررس ُتَعدُّ ال بردّيات  ناأ مّاّا النراتدر راس دراّاغ اّلعراغ العربّياغ ناأ َوَباَه َتَد

دال جاات س إلاالني ااسل دالّي،اادّد  َااادا ناات توّدناال نااأ ةااداّد اعااع بريوااغ الاتتبااغ العربيااغ د بدب اات 
 0ل1إلبداه الوردأ النتضيغ

ااا،تده رااس ّاااثا الب،اا  مأ ماااارن لاابعن الجدايااا  اّلعردّيااغ راااس بااأ َةاااَري  برّدياات  وُاااّر  ا ّد
ّّس الدالس األندّد اعع نرر بيأ   0ّا09-00العب

دمدّد مأ مةير إلع نةاعتيأ تعترضتأ ّابيه البت،ا  العرباّس راس البردّيات   مديّناتت اادا تناّيال 
نأ ايّبيع اعاع الاّيّ  األراعّس لعبردّياغ ألّي ات ،بيّاغ  اكا أ الاتا  الرربّياغ  دي يتّاّيع لال ثلا  إّي 

اثا يجعاه ناأ العّاير اعيال مأ يوارم  0بتيّبيع اعع ردر  ل ت مد يةر  نببداغ إأ َوَدر اعع ثلا  ّد
 0الّيّ  وراء  دويوغ

دثتييت نااتت مّأ ّااثب البردّياات  جااتء  ،ردر اات  رااس التلب اات  اُلط اايع نااأ الااُيو ب داالاجااتا َنّناات ُيدواا  
 0ل2إلالبت،  رس م بتء ود تادأ رت،ةغ م،يتيتع 

 السَّابقة في هذا المجال:الّدراسات 
اات  اّلعرديااغ رااس البردّياات  العربّيااغ C.Beckerُيَعااّد اااتره بيااار    . ل3إل  مّده نااأ َوااّدا بعاان النع،ّد

ثاا جاتء النّتةاار   0ل4إلدرعاه نثعال ااتره برداعناتأ رااس اوتبتّات  نبعثار  ناا دث  ناأ بردّياات  الَطّيادا 
اا  رااس ال،اادي  اااأ ليّااتّا ب A.Grohmannالتةااياّس مددلااو جردنااااااتأ    رااس  الوضااتيت اّلعرديااغةاااه مّد

ل DABإل        راس اتتبال ااأ الّرّات ه العربياغDietrich. ثاا ،اثا ،اثدب األلناتيس َديتاَر    ل5إلالابردّيت  
 0ل7إل  رري اأ اّلعرغ راس البردّيات  راس اتتبال ااأ اّلعراغ العربياغ دالعبرّياغ Blauدات  ب يد    0ل9إل

ا دراّااااغ لردّيااااغ لبردّياااات  الطياااادا  ااااارن ري اااات ألنثعااااغ رااااس 1094غ   ّااااي Diemاناااات يةاااار ديااااا   
 0ل9إلالن ترا  اّلعرديغ دالاتتبّيغ 

اا  انااه إ،راات ّس راادر ،ااده ّااثا الندضاادع ّااد اتاات  ّدباياااك     Hopkins: (9)دّلاااأ مّد
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َّ البردّياات  األندّيااغ بدراّااغ نّااتوعغ  روااد جااتء  ّااثب الن،تدلااغ لتوااديا راادر  اااأ د  اا ّلناات لااا َت، 

 0اّلعرغ رس العرر األندّد نأ  يه بردّيت  ُوّر  بأ ةري 



 اّللـــــغة:
اات ه وُااّر  بااأ َةااري  العبّااّس بعرااغ اربّيااغ ررااي،غ  ترااعأ مأ توااتا اعي اات دراّااغ  ل10إلُاَتَباا   ّر

اارن رينت ياتس لبعن األلطاتّ التاس تضانيت ت ّاثب الّرّات ه راس ن،تدلاغ لبياتأ  0لردّيغ ديلّيغ ّد
 0ديلت ت اّلعرديغ
 الَمْكس:

وتدل  َدُيتيأ نأ ُوّر  بأ ةري  إلع بّيه رت،  ادر  مةود  إل ادا َمة  درد  ّثب اّلعطّغ رس َبر 
 ل12إلوته رس األدلعت  0ل11إل

َّلإلع الُطّبتب ؛ رإّيس ود دَضع ُ  اي  0000   000ا نا
ّيس إث دضع  لعّتجتر َناّ ا مرتبدا رب،تع ،ّيتع   0دا 

ل13إلدوته رس الثتييغ 
:  

ُّا رعيبيعاادب  0دااتاا  إلااُس ناا  اااّه تااتجر يواادا َنااأ  َوَبعاا  ناات َ،نااه ،اايأ ُيو بااه 000  ثُااّا ُناار 
 0رإّيس ود منرُ  رت،  الناس مأ يععا نت يودندأ بل نأ ثل     بتلطّبتب 

غ ّااثب اّلعطّااغ رااثار مّي اات ياادع جديااد نااأ الّضاارا   رُااَرن اعااع الّتجااتر ااارن جردنااتأ لديلاا
الاثيأ يبيعادأ ّاعع ا راس الجتّعياغ دمّأ ّاثا اّلعطاّ يواه ااأ اأَلَرنّياغ  دثاار ايناتع ريال َةابب دبعااد 

 0ل14إلاأ ال،ويوغ 
هت ديواد     دتعياست الجبتياغ ل19إل  انت تاثار النعاتجا العربّياغ ل15إلدلطّغ الناس اربّيغ  تلرغ

ُاّل َنا ّتت َجبتب َّل َين  اَع  راس الجتّعّياغ  0َنا ّّ واته جاتبر   داَلنا ُست دراّا اتيا  تخ اث ناأ بات   اَل
 بأ ُ،َيّست

 مرس اّه مّداَ  العرا  إتتدٌ           درس اّه نت بتع انرٌخ َنا ُس َدر ّا؟
ااَس ضااريبغ اتياا  تخ ااث نااأ التُّجااتر ال دوااد   نتيوعاايأ باايأ البعااداأ َديّتضااأ نااأ الَبااردُيَتي أ مّأ الَنا 

ارن ل ت االنتا نتل  بأ ميس رس   الُنَدّبا   ت،  بت     كات  ُاردن الّتجاتر    نّاتعنيع لطّاغ   
 0ل17إلجداك نرر   بدي نأ  ناس نرر  

 الجاليـــــة:
 درد  رس َبردّيغ اربيغ دا،د  نأ ُوّر  إلع بّيه  يوده ري تت

ُ  إلع الُعّنته داتبا   0يثار جتليغ لل بارض  رإّأ ّةتا بأ انر ات  إلسُ  000  دوَد َتَوُدن 
 0ل19إل  000رإثا جت  اتتبس ّثا رتدر  إليل نت اتأ لل بارض  نأ جتليتل 0إلي ا َمّي يددا جتليت

ل Grohmannل دجردنااتأ   إل Bellدترجن ااتإل  دلاّي اات درد  رااس ،اادالس ّااّ  بردّياات  يديتيّيااغ  



 0ل10إل   Fugitivesتعيس ال تربيااااأ    إلع االيجعيكيغ اعع مّي ت 
عَاد ات إثا  رجادا   عُادأ دَمج  باتي ا َيج  وته ابأ نيّدر اأ مره ّثب الاعنغت َجي الودا اأ مد 

َعد ا  0نأ بعد إلاع بعاد اعبتأ راَاج  ُّّ يّاا ال ثُاُا ُمب َعاَ  ّاثا النرابعأ  0مد م ارج ا ر رجادا  يواتهت مج 
مجيّا ااأ جكيار  العار  َاَنايع بواده   رضع العل ايل   أ ال بت  اعع مَّه اَلّثّنغ؛ ألُأ انَر ب

اده العال  ُّاّندا َجتلياغ   ّر اعات   ي يجتنا  راس جكيار  العار  ديياتأ   َر دلاكن ا   راّعع العال اعيال ّد
عَاد ا ااأ   ثُاُا لاكا ااُه َناأ  لكنتال الجكياغ ناأ مّاه الاتات   بااّه بعاد 0ّثا ايّاا مياَأ ،عّادا أ  لاا ُيج  دا 

ُتع َنه ريأ اعع الجتليغ  0بتي ا مد   ّ  0ل20إلمد اعع جكيغ مّه اَلّثّنغ   يوته َا
ا  عُادأ ااأ مدباتي ا بن،ان ا تياتّر داعع ّثا رتلنربعأ ي،نه ديلتايأت مديّناتت الاثيأ َيج 

 0مّه الّثّنغ الثيأ يدرعدأ الجكيغ  :دثتييت نت 0مد بتالجبتر
و   ال ر  تلغ مبس يّد   إّأ منيار الناخنييأ   :اج   إلع ّتردأ اّلرةيدديخّيد ثل  نت جتء رس ّر

ّتليس مأ مض  لال اتتباتع جتنعاتع ُيع َناُه بال راس جبتياغ ال اراج دالعةادر دالُرادوت    مّيدب العل تعتلع 
 0ل21إل   000دالَجدالس 

 الطـَـّعــــام:
اتلغ ني  تَاَرد ّاثب اّلعطّاغ باثار  راس بردّيات  وُاّر  باأ ةاري    ات اةاتنع  اعاع ُمث بَاُ  رينات يعاس ّر

ض  بردر ن تعطغت  ثار الُبعتا رس الير َند 
ُّر    َرَناأ ااتأ بارضا    ي ُميَباّأ برجه َ،َبس بعتنل مأ يبيعال إّي َمي َ ب تُال   دَمي ُا العل  000  راتي 

ُّا   رعيبيعاادا بعااتن ا  دُناار  اااُه تااتجر رعي،نااه   نااأ التُّجااتر الااثيأ يةااتردأ األبعنااغ ديجنعدي اات َرُناار 
ليس يودا م،اد ببعاتا إّي   رإّأ الُبعتا يتر  بتلُطّبتب  000َو نت ايدب نأ الّبعتا إلع الُطّبتبير

  0ل22إلميطول   
دّيغ م رى   :درس َبر 

 0ل23إلدنأ ضريبغ الُبعتا ن تيأ إردّ  ونأ    000 
نت مّأ الُبعتا ُيَوُرد بل الونأ    :تأت الُبعاتاوته رس اّلعّا 0دداضأ نأ ّتتيأ البردُيت يأ داليّر

درااس  0مّااه ال،جااتك إثا مبعواادا اّلعطااّ بتلّبعااتا اياادا باال الُبااُر  تّرااغ  0اّااا جااتن  لاااّه نتيخاااه 
ده العل   :،دي  مبس ّعيد َرُج رَدوغ الطبر اعع ا د ّر عا     اّيت ُي   رتاتع   رّعع العل اعيل ّد

العتلس رس اايا العار    :م،ند دوته ال عيه بأ 0ويه مراد اُلّبر  0نأ بعتا مد رتاتع نأ ةعير  
 0ل24إلمّأ الُبعتا ّد الُبّر  تّرغ 
 األبواب والُفضــول:



ت   َمةااع  لطّاغ األبادا  اعاع النّتةارويأ  درينات يعاس ثاار ّايتو ت راس   د،اتردا راس تطّايّر
 بعن بردّيت  ُوّر ت

 0ل25إل  000نت تجّن  نأ ّثب األبدا   000رس إ،دى البَردُيت ت   
 0ل29إل  000دمبدا  النته دالُطضده  000  درس م رىت 
     ل27إلرتجن  نت اعع مرض  نأ الجكيغ داألبدا   دالُطضده    000    :درس ثتلثغ

دجاتء  ترجنتال  ل29إل ل مّأ لطّغ األبدا  تةاير إلاع ضاريبغ األرن دالُيواد. Beckerيرد بيار إل 
تّديع بنت جتء رس مدرا  البردّد األ ارى دمّيدب رس ثل  جردنتأ نّ  ل.20إلل ت داّلغ اعع النته اتّنغ 

 0 ل30إل
ّّيت  رس ّثب البردّيت  ي يدّه اعاع يادع ناأ الُضارا   بعييال ؛ ألُأ الُضاريبغ اعاع مّاه  دلاّأ ال

اّنع جكياغ   :إثا رت،ا  مرُضا ا َاي اَد   اعاع َياد َاي أ  اَلّثناغ  اّنع   ضاريبغ رمس دتُّ دضاريبغ مرن دتُّ
دلعاّه نات جاتء   دُبروُال  ت  اعع مّأ النوردد بتألبدا  دجدُب الناته النجندااغديدّه الّي 0ل31إل راجتع 

د،ااع  0البات  دالَبَتباغ راس ال،اددد دال،ّات  دي،ادبت الرتياغ   :رس لّتأ العر  ُيدّياد ثلا ؛  إث واته
ّيااغ رنعيااع ودلاال رااس البرد 0دجدُّاال دبروُاال   :دبتبااتُ  الاتاات  0َبُيي ااُ  لاال ،ّااتبل بتبااتع بتبااتع   :ّاايبديل

دراااس الثّتيياااغ دالثّتلثاااغ  0األدلاااعت نااات تجنااا  لااادي  ناااأ دجااادب ال،ّااات  النّتراااه باااتل راج دالجكياااغ 
د ال راج مد ضريبغ األرن  0اُّتعنَع  اّلعطّغ وّينتع لعجكيغ ّد
ل مد  Impostل اعاااع َمّي ااات       إل Bellددرد  ّاااثب اّلعطّاااغ راااس البردّيااات  اليديتيياااغ رترجن اااتإل

؛ رااإأ رااّأ ثلاا  رتّلعطّااغ تةااير إلااع الَناااس  ل32إلبضاات   النّااتدرد  ضااريبغ اتياا  تطاارن اعااع ال
دنااأ النعاردو مّأ البردّياات   0ثلاا  فيطاتع الاثد اااتأ ُيط اَرن اعااع البضات   النيودلااغ  انات مةاايَر إلاع 

اليديتيّيغ ابتر  اأ ترجناغ لايّ  البردّيات  العرباس الاثد ااتأ يرادر ااأ دياداأ ال اراج راس الطّابتب 
       0ل33إل

نااأ الجكيااغ   دالطضااده دالرراناات   000   :لطّااغ الطضااده التااس درد  رااس يااّ  ف اار ّااد مّناات
اَنتب إل  Bellدالنداري    رترجن ت إل  ّ ل  Extraordinaryل اعع مّي ت يدع نأ الضريبغ ت،نه ديلغ ن تعطغ َم

ااس ترجنااغ الياار ُندّروااغ ؛ ألُأ الطضااده ت،نااه ديلااغ ن تعطااغ رااس العربّيااغ ل34إل   :عّااتأوااته رااس الّ  0  ّد
واته اباأ  0نات رضاه ني ات ،ايأ توّاا   :درضاده الَريات ا  نتياتيا  ناأ َنَراَروال داَلّعتال   :رداضاه الناته

 َاث َنغت
 ل  النربتُع رييت دالُرطتيت          د،ان  دالُيةيبغ دالُطضدهُ 

دلدى نراجعغ الّرّت ه النتّليغ التس ردر  اأ دياداأ وُاّر  تبتلا  وارى نرار بنات اعي ات ناأ 
ضااريبغ األرن إل ال ااراج ل دضااريبغ الُاارمس           إلالجكيااغ ل  يّتضااأ لعبت،اا  َمّي اات ي تتضااّنأ 

َّّنع األبدا  دالطضده دالنداريا   انات يّتضاأ ناأ بردّيات  وُاّر  مّأ الجكياغ  0ميدااتع نأ الّضرا   ُت



لنت َتبوّاع اعاع مّاتلس ّاثب راراد ُوّر  مأ يودا بعنعّيغ ،رر   دال راج اتي  ُنَتَاّ َر  اعع ّثب الورى 
 0الورى نأ مبدا  الجكيغ درضده النته النتبّوس اعي ا نأ ضريبغ األرن

 َجّمــــــوا:
  ي مّاتبي  واراء  ّاثب الاعناغ ألّي ات   :ّثب اّلعطّغ نّنات مةااه اعاع النّتةارويأ ؛ رواد واته بياار

العربااّس االيجعيااكد ت،اا  نااتد    ا ثااارب النعجااالياار داضاا،غ   درمى مّي اات    َ،ُناادا   اّااتيتدا إلااع ناات   
 Bellانت ااتند رس ترجي،ل ّثا اعع نت جتء رس إ،ادى البردّيات  اليديتيّياغ التاس ترجن ات إل  0َ،َنع   

  نااأ نرااع،غ مّااه الااادر  مأ ياادرعدا ضاارا ب ا اااأ رالبااغ إل بداايااغل دي   :ل إلااع االيجعيكيااغ  دري اات
ت ،ّتع يربأ نأ العّير مأ يدرعدا  عغع    اهُ   يتراّد   0ل35إلنت اعي ا ُجن 

دلّنت راجع  الّيّ  االيجعيكد لا مجد مّد رابب بيأ نت ثّ  إليل بيار نأ وراء  الاعنغ   َ،ُندا   
دالبردّيغ اليديتّييغ ؛ ألُأ ديلغ الاعنغ انت جتء  رس ّايت  الاّيّ  العرباّس ي تةاير ناأ وريا  مد بعياد 

 غ العربّيغ انت يعستإلع ّثا النعيع ؛ دجتء ّيتو ت رس البرديّ 
ثُاّا  0واد َجنُّادا نياث مةا ر   رإثا َجت  اتتبس ّثا َرُ ث  رس جن  النته ؛ راإُأ مّاَه األرن  000 

 0ل39إل   000َاَجّه إلُس بنت اجتن  ايد  نأ النته 
 اّترا،دا بعد جن   :رتّلعطّغ إثأ   َجنُّدا   بتلجيا دليس بتل،تء ؛ إث نعيع َجّندا رس لّتأ العر 

  ديخّيد ثل  نت جتء رس ،دي  الُ،َدي َبَيغ. 0اليل ا 
ّي رود َجّندا       رإأ ةتخدا مأ يد عدا رينت د ه ريل اّليتس َرَعُعدا  مد اّاترا،دا ناأ ج اد    ل37إلدا 

 0ال،ر  داتأ ايدّا ودر  اعع نعتدد  الوتته
 ِكْتــَبـــة:

  :َاَتَ  ُوّر  إلع بّيه
َرى اعي ا نيث مربعايأ رإّأ يتّت ن  مّنت بعد  000  أ الُجي د ثاردا لس َات بغع نأ وريت ا اتي    ُتج 
 0 ل39إل  000دلا يجد مّد ةسء نأ الاتت    ّيغ 

د يرد مّأ اّلعطّ  0،تر بيار رس وراء  ّثب اّلعطّغ نّنت جعه العبتر  التس درد  ري ت نّترعوغ  ّد
ااعبغ الن،عّيااغ النّااتعنه ّياات لاايس إّي نّااالغ إجااراءا   تّرااغ بااتألرن التاا ُّّ   س تااد ه ت،اا  إدار  ال

َراَعل   ل.30إلدتتعّع  بتألرن التس َتَنُعا ت الجيد  دلا يعج  ّثا الّتطّير جردنتأ رثّ  نثّبت بعيداع َمد 
دَمُأ   إلااع الع ااد البيكيّبااس ريناات يّترااه بااتلجيدد الن،ّعياايأ الااثيأ اااتيدا يّااتاددأ رااس جبتيااغ الُضاارا   

 0 ل40إلس ّجّي  ضرا  مّنتءّا اتي  نّّجعغ ر
 رنت ديلغ َات َبغ رس اّلعرغ ؟ دايو يط ن ت نأ ّيت  الُيّ  ؟

ردّ  مد اتا  اّانل راس   :ااتت  رايأ  :يوته  اياتتت  رس اَلط رن دالّرك     :الَات بغ  :وته األّك
اتا  اّانل  مد َناأ      نأ ااتت  َضاَنيتع بعثال العال َضاَنيتع يادا الويتناغ     :وته ابأ انر 0الَطر ن 



َياع دلاا يااأ َكَنياتع  ٌن يعياس الُرجاه   راس دياداأ الُكن  َرعّنات   ناأ مّاه اَلط اسء رُاَرَن لال راس الاديداأ َرار 
َيع  ا الُكن  َيع ّد َتَ  رس الُضن   0 ل41إلُيَدَ  لع ردج ن  النجتّديأ   ّاه مأ ُيا 
او لال َمّأ النراتدر اّلعردياغ التاس بايأ يادّد لاا تّاعطيس را س ت،دياد اّلعطّاغ ديكياد األنار دنّنت يّخ

 0رعدبغ ادا تدّرر الُيّ  األرعسّ 
 انت يدّه اعع َرر ن مد رك  ناتد    دلاُأ ّيت  اّلعطّغ يدّه اعع َمّي ت ريرغ جن  لعتوه  

َدَن   رايرغ َات َباغ باديع ناأ   داعع ّثا ود تاادأ   َاتيباغ   النعردراغ راس يّاتا الجيااد    إّي إثا اّاُت  
د اثير رس البردّيت  األندّيغ ؛ رطس ّثب البردّياغ واته 0ت يوده َاَتَ  َاتتبغ دَات َبغع دَاَتتبتع اتيبغ ان     :ّد

 0دلا يجد مّد ةسٍء نأ الاتت    مد نأ الاَتتبغ
 ديط ا نأ الّيّ  مّأ جيددا ااتتبدا رس ديداأ العبتء الن ّر  لتع  الوريغ نيث مربعيأ ّيغ  

ّّاجّي  التاس ُدّدَيا     ثب  ثل  دلا يجد ُوّر  ّّجيع ي  ربع  نأ بّايه مأ يب،ا  األنار ديطاّت  ااأ ال
 0ري ت مّنتء ّخيء الجيدد

 أْفـــــــَراط:
 وته ُوّر ت

داعنادا نات اعاي ا دَراُع،  مراراب ا لبيا  نات   راإُأ مّاه األرن واد َررالادا ناأ ال،راثاغ  000  
داددا ني ت   0ل42إل   000اك 

َجا بيار دجردنتأ   يت  الُيّ  ي يده اعاع ثلا  ل43إل  مرراب   اعع مّي ت رت ن دكيتد  َتر    ّد
ب   ؛ رارراب  بأ   :دمرراُب الُربتح  جن  ُرر  ت بتلرُّ يثاّر  وته ُرخبغت  َمّدُه تبتةيرب لتوُّدن ت دا 

ُتل َوب َه الَرَبتَب دالُّعُرَب              َِ   بتَار   دَوب َه َمر راب الُربتَح الُطُرَب
  راااع،  مراااراب ا   يعياااس مّأ تبتةاااير ن،رااادل ا الّكراااااّس تَُبّةاااَر برااايح الَرّعاااغ   :رودلااال 
 0دمّيل ّيتدّرر ايدّا نت يبيعديل بعد مداء نت اعي ا  داثرت ت 

ْنــَبــاط:  النََّبـــطّي واأَل
ا  ي يبتعاد اثياراع ااأ األراه    نأ األلطتّ التس  رجا  ااأ نعيتّات ال،ويواّس إلاع نعياع مّد

َبريت مُأ الّيدأ دالَباتء دالبّاتء مراه يادّه اعاع اع نغ الُيببّس دجنع ت الُيَبب داأَلي بتب ؛ رُاُت  اّلعرغ ُت  
َتي َببُ  النتءت اّت رجتل   اّت راَج ةسء   ّ  0دالنتء يطّل إثا اّت رج َيَبب  يودهت ا

ُّنُّدا بل يّتيبتب ا النيتب   0ل44إلديوتهت إُأ الُيَبب 
ااا   :الُيباايب دالّياابب  :درااس اّلعّااتأ دالُيّاا  إلااي ا   اأَليبااتب  ل45إلجيااه ييكلاادأ ّااداد العاارا  ّد

ُّّندا بثل  يّتيبتب ا نت ي رج نأ األراضيأ  َيَببّس   0د



ااتدس  ُّ ااد تعريااو يطتواار إلااع الّدوااغ ؛ ألُأ األيبااتب نااأ الوبت ااه العربّيااغ التااس َيَك،اا  رااس الواارأ ال ّد
دانتاّد يطادث   داّاتوّر  راس ةاروّس األردأ داتيا  اترانت ت الَبتاراء   ّياغ وباه الناييد ناأ الجكيار  العرب

ّّب  داتيدا يعنعادأ راس  0ددلت ت إلع الطرا  دبيد الّةتا ددلتت الّييه دالبعداأ النةررغ اعع الب،ر النتد
0ل49إلالَطي،ااغ دالّتَجااتر  دالَ،ااَرو األ اارى داّاات راج إلاالّااطع ل نااأ الّةاادابعء الةاارويغ لعب،اار النّياا  

  
 منت لطُّغ اأَليبتب دالُيَببّس رود جتء  رس البردّيت  اعع الُي،د التّتلست

و  بااأ ُجااَري ه م بريااس مّياال اااتأ يّاااه َيَببّيااتع نااأ مّااه ادرتاا  ثيثااغع  000  مّناات بعااد رااإّأ ُناار 
 0ل47إلريتل   ريكاا مُأ الُيببّس نت  دمّيل م ث   نتلل يببّس نأ مّه و  داةريأ دييتراع دُثُعَ  دييتر 
 وقال في رسالة ثانية:

ع  إلُس بتلُيببّس الثد َرّر  000   0ل49إل   000اتب  إلس مي  ود مّر
 0ل40إلداد،ر النتكد  اأ بيد  األيبتب د،راع        ةديداع    000    :درس ثتلثغ يوده

 
ت نأ البردّيت  ّا الطي،دأ الثيأ   رتلّيببّس داأليبتب رس ّثب الّيرد   يودنادأ اعاع داليّر

دنعيع يتضّنأ ايّت راج دايّتيبتب  ،راثغ األرن دري،ت ت   0ّد
 عـــــــدد:

لت تلغ ُوّر  إلع مّه ةبرا بّيرد نأ ادر  مةود  نت َيرُّ  رس ّر
  إّيال مراتباا ناأ جكياغ ّايغ ثناتأ دثناتييأ ن اغ ديياتر دمربعاغ دياتيير دثعثاس ديياتر َااَدداع  000 

  0ل50إلمردّ  ونأع دثع  مردّ     دنأ ضريبغ الُبعتا م،د اةر
  ل.51إلديتضأ نأ ّيت  الّي  َمّأ ادداع تعيس َيو داع ؛ ر س توتبه الَاي ه رس ضريبغ الونأ 

 أثـــــَّط:
جااتء  ّااثب اّلعطّااغ ضاانأ مدرااتو ةاات  وبّبااّس ُناايَأ جااداك ّااطر ليعنااه رااس الياار وريتاال لدرااتَء 

 دّيرلت  نتاعيل نأ الجكيغ دالتنتس نعيةتل 
اتات  ناأ اباد العال باأ ُاَبي اد العال إلاع اتناه األنيرُاَبي اد العال باأ الَ،ب َ،ات  اعاع ماعاع    ّثا 

ّ بتس  َبي بيأ َبَب  ّ ب ب  ةت  َمَثّب ب ّدب مثر دبعيول  اتليأ   َمةندأ لُو  0ل52إل  000َّ
دلّنااات اتيااا  ّاااثب الاعناااغ اليااار نيودباااغ رواااد اتب ااات جردناااتأ نراااّ،طغ إلااااع   َمَباااب     بتلباااتء  

.  رتلاعناغ ل53إلَضاُعو دثَُواه   :دلايس لاثل  نعياع ّيات ؛ راَاَبَب دَّاَبب َدَدَباب راس جّانل درميال  َدُ،اد  النُ 
َّه.  رجه َمَثّب َبّيُأ الُثَبب نأ ودٍا ُثّب   :الُثّب داأَلَثبّ   :وته رس اّلعّتأ 0،ّو ت مأ تادأ َمَثّب بتلثّتء الَاد 

الوعياه َةاع َر   :دوياه ميضات  ال طياو اّلع،ياغ ناأ العترضايأ   :هدويا  ّاد الوعياه َةاع َر اّلع،ياغ   :دوياه 0
 0ل54إلال،تجبيأ 



أ ااااتي  الَعتّنااغ وااد   ال طيااو ةااعر اّلع،يااغ مثَااّب  ي يوااته رااس  :الجن اار دوااته ابااأ دريااد رااس   دا 
 :متوده  :ل. روع  لل55إلَمَثّب  : وته مبد كيد ناّر   :دثار اأ مبس ،تتا وته 0َثّب   :إّينت يوته  ُمدلع  بل 

 0ّا يخّيد نت ثّ  إليل مبد كيد 112داّتعنتل ت رس بردّيغ نخر غ رس  0مَثّب ؟ روته ّنعت ت  
 الـــُهْري:
ثار جردنتأ مأ  ل59إل  000رإّيس ود اتب  إلي  رس تعجيه َ،ن ه بعتا الُ ر د  000    :وته ُوّر 

بيا  ابيار ضا ا   :ال ُار د  :لعّاتأ ريوادهمّنات رات،  ا ل57إل 0ال ُار د ناأ األلطاتّ الد يعاغ راس العربّياغ 
ّ راء   0ل59إلُيجن  ريل الّبعتا دالجن  َم

ردّ   ارّد ل50إلم،ّ  الُ ر َد نعرّبتع د اييع راس اين اا   :دوته األّك .  دلايس اياد جردناتأ داألّك
س نثادر  رس ات  الطي،غ األيدلّّيغ  0نت يخّيد َةُا نت رس اربيّت ت   0ل90إلّد

 الَقبــَـّال:
الَوبياهت الاطياه   :يجد ل ثب الّريرغ ديلغ رس النعجا العربّس ؛ رطس نتّد  َوَبه رس اّلعّاتأ يواده ي

 0دايّاا الَوَبتلاغ   َوّبع اُ  العتناه َتو باييع   :ديوته 0ي،أ رس َوبتلغ ريأ مد رس َارارتل   :يوته  دالعريو 
ل91إلدرضاع ت رباتع     رإّي ات َرارتر ديدضأ ّثب الّديلغ ،دي  ابأ اّبتست   إّياتاا دالَوباتي  

  :دنعياتب .
 0ل92إلرثل  الطضه ربتع ؛ رإأ توُبه دكرَع ري باس   مأ يتوّبه الَ راج ديجبيل ماثر نّنت مابع 

يت  اّلعطّغ رس البردّيت  انت ياتست   ّد
أ دجااد 000دلياتااته الَوّبااتليأ  000دلي تااتردا َوّباتيع نااي ا 000    :واته وُااّر  بااأ ةااري    م،ااداع دا 

 0ل93إل   000نأ الَوّبتليأ 
رتلَوّبته رس البردّيت  ّد الثد يتاّطه با ث اَليه ال راج نأ مر،تب ت دايع ت اييع ر،ي،تع داريتع 

 َاد يع ي يو  ريل دي كيتد  ديّّعن ت إلع بيد  األّراء.
*    *     * 

 0ل94إلالُنَعُربغ نأ اليديتيّيغ دود تضّني  البردّيت  العربّيغ رس العرر األندد بعَن األلطتّ 
 دني تت

 المازوت والِجْسطال:
 000م بريااس َمُأ نااتكد  وريتاال د ااه بيتاال باّاابت  لاال دنتااتع ّعنااتع برياار َ،اا ّ  000   :وااته وُااّر 

ابته  000    :. دواتهل95إلداد،ار الناتكد  ااأ بياد  األيباتب د،ارا ةاديداع     ّ دَيّطاث  راس ثلا  إلاع َج
لع نداكي  الو   0ل99إلرى   ادرت  دا 

اس يديتيياغ يوتبع اات راس العربّيااغ  انات جااتء راس بعاان   تعياس ناتكد  ةاايق الورياغ مد ر يّاا ت ّد
.  دوااد را،ط  رايرغ جنع اات   النداكيا    إلااع ل97إلرات،  الوريااغ مد رات،  وريتال   البردّيات  



دي دجال   ل99إل  ديكا  نداري  الوابب داّاتعنه النّاعندأ     :النداري  رس اتت  الايدّد ؛ إث وته
ّينت ّس نداكي  جن  نتكد     0ل90إللعنداري  ّيت دا 

دوااته الُكبياادّد رااس    0ل70إلمناات الَجّاابته مد الَوّاابته رياارى جردنااتأ َمّي اات نااأ مرااه يديااتيّس 
ل71إلُوّابته   :يودلادأ لعاثد ييواد الاّدراّا دينّياك جيتدّات ناأ ُكيدر ات  :ل،اأ العتّناغ  

دواد َ عّاب راس   .
ت  الَوّابتر   :نعاّر  رواتهّاثب الاعناغ رات،  ال دلايس بعرباّس   ّاد النياكاأ   :بّضاا الواتو داّاّر

د راج  إلع نعيع النيكاأ دوته وادا  ديوته لعثد يعس مندر الوريغ دةخدي ت ُوّبتر    :الُوّابتر  :ّد
 0ل72إلدوتلدا التّتجر  0الُري رّرس

ناأ النخلّااو ي مرااه لاال ؛   ّاثب النااتّد  اّع اات ت عاايب   :داعّا  م،نااد ةااتار راس ال،تةاايغ واات ي
َبرّد   ّ َبر دالَو  ّ   :دراس الّت اثي   ّاد يتواد الاُدراّا   بطتأ الوتو ري ات اّع ات رواب   رإّأ الوّبتر دالَو

َّتَبر  انات    رس   اّلعّتأ   ديةسء اليار ثلا  راس اتا  العراغ  الَج  َبث بعرغ مّه الّةتا  دجنعل الَو
 0ل73إلّبتس   رتةتبل اعع النخلو الَوّبتر بعطّ الوَ 

 دلّنت اتيا  الاّراء دالّايا تتباتديأ راس العربياغ رتلاعناغ اربّياغ 
دتعياس راس البردّياغ الناثادر   ل74إل

ااّعا منااداه الجكيااغ الّيودّيااغ دثلاا    ل برتاال رااس يوااد الااّدراّا ديخيااد ثلاا  ناات  َّ ّااو النّااخده اااأ َت النّد
اه َنّنات دي مارَرّأ نت  000    :جتء رس البردّيغ يطّ ت ؛ إث يوده اّتدريَ  نأ الجكيغ بعاد الاثد تّر

دَيطّااث  راس ثلا  إلااع   ديياتراع دي يراطتع دي ُثعثاات إّي اعاع دكأ بيا  الناته   واد جنعا  ناأ الجكيااغ 
لع ندكاي  الورى   0ل75إل   000َجّبته ادرت  دا 

 َكْيُل الدَّْيُموس:
 Theغ رااس جنعااغ ّااااس إل كاااا جردنااتأ مّأ ّااثب اّلعطّااغ نااأ اليديتيّيااغ دترجن اات إلااع االيجعيكياا

standard Public measure اس ترجناغ اليار ندروّاغ لديلاغ الاعناغ راس الاُيّ  العرباّس ؛ إث واته ل79إلل   ّد
ُ  إلاي ا مّي ياتاتلدا  000دلياتته الَوّبتليأ نأ مّه األرن بتلايه الَعد ه  000    :ُوّر  لبّيه دَتَوُدن 

َه الُدي ُندس  ثُاّا اجعاه اياد  وَاي َويع َااد ي ُتَجاّر  بال نات  000يأ رعياتتلدا بتلَوي َواه َرُنَر الَوّبتل 000َاي 
 . ل77إل   000يّتدرس الَوّبتليأ 

ديوتبعاال ايااه رياال      رّاايت  الااُيّ  ياادّه اعااع دجاادد ياادايأ نااأ الايااه م،اادّنتت ايااه الَعااد ه 
ااد نايااته اّاايا   بتلَوي َوااه دماااد وُااّر  ثلاا  باااأ مناار الَوّبااتليأ مأ   ياتااتلدا  0ّعااا ّااد الااُدي ندس  ّد

 0ةريبغ مأ يادأ ّثا الَوي َوه َاد ي ي يو  ريل دي إ طتء  ض ا 
ت   َدَناَس    دريرغ َدي ُنادس ليّا  ندجادد  راس النعجاا العرباّس الاثد بايأ ميادييت  دلااُأ جاثّر

ء  دناأ ثلا  وادل ا  ندجدد  د مره دا،اد يادّه اعاع َ طاتء الُةاس  ءَ   :ّد اُ  الُةاس   ّ إثا م طيتال.    َدَن
س التس ي ُي َتدى لدج  ت. ديودلدأ  دمتتيت باندر ُدن س  ّّيا  :ّد إ طتء   :اةَتّد. دالُتدنيس  :َدَنس ال

ّاتع  ء.  َدَناس اعيال ال بار َدن  اد الَ،ّناتا   اَتنال الَبتّاغ. دناأ ثلا ت الاّدينتس   :الةاسء ت،ا  الُةاس  ّد
ّّردا ل  ُّر        إلاَل    0ل79إلدال



َلّوبته إثا ااتته اعع الطّي،يأ َبو يَوٍه اليار َااد ه ي طاس ،ويواغ الاياه ااي ا إّنات باتلّيو  رااّأ ا
 0دالعل ماعا  درس ثل  ّعا لّعددلغ دالَطّي،يأ   مد الّكيتد  

 النـَـّْحــو:
ااد العربااسّ  دلاااُأ البت،اا  وااد ياارى ري اات م،يتيااتع ناات  0ُاَتَباا  البردّياات  األندّيااغ ،ّاا  ودااااد الُي، 

ننت جعه جردنتأ َيُعّدّت نأ م بتء الّيتس رس  0لو الودااد التس ُتعدرَر   رس الدو  ال،تضري ت
 0ل70إلدي ّيّنت إثا اتأ الاتت  َوببّيتع   تع  ال،وبغ نأ الُكنأ 

ت بياار راس إل   PSR Iدلعّه نأ مدضأ األنثعغ اعع ثل  نت جتء رس بردّيغ لُوّر  بأ ةري  يَةاّر
س التس مةر  0ل90إلل  دُمثباُ  رينات يعاس جاكءاع ناأ البردّياغ   إلي ت رس ال،دي  اأ ايه الاّديندس  ّد

َعا نودار ررت،ت ت   0داضعتع  ّبتع ت،  الاعنت  التس ري ت ن تلطغ ي،دّيغ   َلُيع 
يل   رعيَعّجعدا ،نه الثد اعي ا  000   :وته ُوّر  َضاد  ثُاّا ُنار    دلي تتردا َوّبتي ني ا َيُتَنُيدَيل دَير 

َتدردأ نأ مّه  000يادأ ني ت مجُرب   َوبّته ب نّغ مراد  رس اّه ن غ إرد   لاهّ   ّ دَضّنَي  ا نت َي
ااه األرن بتلايااه العااده  دلياتااته اَلوّبااتليأ   إلااع مراا،ت  األّااراء   يدرعدياالاألرن ،تّااع  َّ نااأ م

  عاي ا ةاي تع دي يكياددا ا  رإيس ود منر    مر،ت  األّراء مأ يتدردا نأ مّه األرن ايه اَلّرك  
ثُاُا   اجعاه اياد  وَاي َويع   َرُنار اَلوّباتليأ رعياتاتلدا بتلَوي َطاه  0دتودن  إلي ا مّي ياتتلدا ايه الاّديندس 

 0  000نأ مّه الورى  اَلوّبتليأَاد ي تجّر  بل نت يّتدرس 
ثبت  األلو رس  رر  الطعه بعد ،ّتع   :تثير ّثب البردّيغ ثي  نّت ه ي،دّيغ ّس   ياتته    دا 

لاكاا جنا  الناثار الّاتلا الياتء راس ،اتي  الُررا  دالُيرا  دالَجاّر   د،ّو ات ال،اثو  درينات يااتس  0دا 
ّّر ثل ت  ن،تدلغ اليجتد دجل ي،دّد ُيَط

 
 َرفع الفعل بعد حّتى:

 0  ،تع يدرعديل  
ل91إلثغ ةردب يرى الّي،دّيدأ مّأ الطعه يجدك ررعل بعد ،تّع إثا َت،وّو  ريل              ثي

:   
َدُكل َكلدا َ،ُتع يوادُه   دثاردا نثتيع اعع ثل  ودلل تعتلاااع   مأ يادأ ،تيع مد ُنَخدّيع بتل،ته  -م

ُّدُه   الُر
 0] 214  :البور  [ ل92إل

بّبتع َاّنت وبع ت   -  َّ ُ ُع ت   :اودل ا  مأ يادأ ُن ُ  ،ّتع َمد  ر  َّ0 
َعغ  -ج  0مأ يادأ َرض 

ثب الّةر  دَضاّنَي  ا نات يّاتدردأ ناأ مّاه األرن راس   :دب ُنَت،ّوواغ راس اباتر  وُاّر  ؛ راتلنعيعّد
َّّب  اأ الُتضنيأ   ،ته در  ثل  إلع مر،ت  األّاراء   0دالّدر  ُنَت



 َوْلَيْكــــَتل:
ااَثو   ياادّه ّاايت  ّااثب الاعنااغ اعااع مّأ الّاايا ري اات ل ناار  درااس ّااثب ال،ااته َ،ااّ  األلااو مأ ُت، 

اايت  مي ّااات لعّتععيااه  0ااعااع الَجااك   ّّ يااات َ،ااّ  األلاااو مأ تُث َبااَ  ؛ رااّييااات يوااده  دواااد ُيط ااا ناااأ اَل   :ّد
دلااس ياتاته اَلّوباتلدأ   َدَضّني ُ ا نت يّتدردأ نأ مّه األرن ،ّتع يدرعديل إلع مر،تَ  األّاراء 

 . ل93إلنأ مّه األرن بتلايه العده 
 جمع المذّكر الّسالم:

ااتلا اليااتَء رااس ،ااتيَ  الُرراا  دالُيراا  دالَجااّر  لااد،ّ مأ الاتتاا  ملااكا جناا  ّّ ااس   النااثّار ال ّد
ااات  اااَر  راااس نثاااه ّاااثب ال،اااته   نّااالغ اااارن ل ااات اليُّ،ااات  دمجتكّد دثّبااادا إلاااع مُأ جناا  الناااثّار ُيع 

ّّتلا الداد رس ،تلتس الُرر  دالُيرا  .  دلد،ّ رس بعن ل94إلبتل،رات   بردّيت  ُوّر  إلكاا جن  النثّار ال
دّيت   دُادناه الُنثَّيع رس0ل95إل  َبر 

ُّطر أل،د األوبتب واته راس َرااطتل ّّتلا ؛ درس بردّيغ جداك ال دب اّدب  000  :ُوّر  نعتنعغ جن  النثّار ال
 0ل99إل تليأ   بدي نااأ    تيأ   

دنااأ النّاات ه الُي،ديااغ التااس تباادد ن تلطااغ لناات تعترريااتب راايرغ العاادد اناات رااس بردّيااغ وُااّر  إلااع 
ع  إلُس بتلُيببسّ  000   :يه رس منر يببّس ّتر بّ  000الثد َرّر دبتألربعغ الُديتيير  000ود مّر
 .  ل97إل  

د اااته مه الّتعرياااو اعاااع العااادد دالنعاااددد ناااثّ  الاااادريّيأ ددأ البراااريّيأ ؛   راااتلادريّدأ  دا 
َضغ د ده إلمهل اعع النضتو  دمأ ياادأ    ةارب مأ ياادأ اّاا اادد  ُيَجيكدأ رس االضترغ الَن، 

 0انت رس النثته النةتر إليل فيطتع    ل99إلدرس َمّدلال  مه   َميضتع   النضتو إليل ّد النعددد 
د ودلاالت  راي يااديأ راس منار  اجاك  ت ه ُوّر  ّد دثار بيار مُأ  باع ي،دّيتع دو  رس إ،دى ّر

ات بنات َوَبَعا     ّع دثاار مّي ات ييبراس   ّاتع   ناأ ال،ابس ؛ إث ورمّااات           ت،بّ ل90إلدي تاا ير دي ت،ّب
دلّناات اتياا  الياار نيودبااغ رااس األرااه دي ُتَعااّدى ب،اارو  0مأ تااادأ نررداااغ ابطااتع اعااع ناات وبع اات

ااُ  اياال بعاان َ،وّاالت   َجااّر   ّ َي َيّااتع بناات َوَبعاا   ؛ ألّيياات يوااده رااس العربّيااغ   َم   رااارى مأ تااادأ   َت  
 واته تعاتلع   مّنات مي ّات جاتء  ُنيُدَياغ ر اثا اثيار راس العربُياغ  ل00إلَداراب   :َ اَيس بال  :ديوده  َمّ رُتل 

َطعتع بتلّيتَرَيغ   ّ  0] 15  :الععا [ َاّي  َلَ أ  َلا  َيي َتَل لَي
  ت ل01إلدوته الّةتار 

ّت إلي  دا،ثراع مبت ،ّأ    0  ُ ث 
؛ إث ي اادد وُااُر   دنااأ النّاات ه الُي،دّيااغ اّااتعنته   ناات   النراادريغ اعااع دجااٍل الياار نااالدو لياات

 رت،  مةود  وت يت



َعل    نتدي مارُرأ  000  ُّ َ  ُر  0ل02إلَرَدد 
َتيت بنت َوَبع     نتدي مارَرُأ  000   :دوته  ّ  .   ل03إلَ َي
 . ل04إلاّتدري  نأ الجكيغ    نتري مارَرُأ  000    :دوته

َعغدي مارَرّأ مّي  َرَدد   رُ   :دتودير الايا رس الندض  األده ُّ0 
َتيت بنت َوَبع   :درس الندض  الثتيس  ّ  0دي مارَرُأ مّي  َ َي

ري مارَرّأ مُي  اّتدري  نأ الجكيغ نت لا ياأ اعع دكأ بيا  الناته انات مةاير   :درس الثّتل 
 0إلع ثل  فيطتع 

ُتع َنع      ّ اياو  دااتا  إلاسُ  000   :  الندردلغ رس ندو  َنأ  التس لععتوه رس واده وُاّر  نتدا
 0ل05إلبارض  نأ التُّّجتر    دنترعع  رس ثل  

دمياات مرجااد مأ تااادأ  000   :دَنااأ النّاات ه الُي،دّيااغ التااس لااا مّااتب  إيجااتد ن اارج ل اات ودلاال
جراء دتيطيثاع لععنه     0ل09إلايد  منتيغ دا 

 0إث َ،ّ    تيطيثاع   مأ تادأ بتلّرر  َابطتع اعع نت وبع ت
ْرف والِهجاء:  الصَّ

رّيغ دالَ جت ياااغ التاااس تراااعأ ألأ تاااادأ تبتلعيااات  راااس البردّيااات  األندّياااغ بعااان النّااات ه الُرااار 
ت الن تعطاغ  ّّ  اّلعرغ العربّيغ رس ارادّر ّعت لدراّغ َتَد ديّاينت مُأ اثيارا ني ات لاا يعاد نّاتعني   مّت

 0رس اتتبتتيت النعترر 
عيااع تَااَاُ ر   اناات رااس إ،اادى اّااتعنتل ا الطعااه   اّااتا ر   بن  :رنااأ اَلّراايص الُرااررّيغ نااثيع 

َ      مد    ل07إلدود اَّتا َ َرَ  الجكيغ    000    :البردّيت  َتا َ ر   ّ دود ورمّت بيار دجردنتأ  باع   ا
  َ اَتو َدندأ         :دنثتل ات راس الوارفأ الااريا0ل09إلَمُ ار   ّ ااَتاَ ردأ ّاتاغع دي َي  ّ   :األااراو  َي َي

34[    يات اَتاَ َريأ َدَلوَاد َاَعن   ّ يات الُن اَتو َدنيأ ناياا َدلواد َاَعن   ّ دراس اّلعّاتأ  0 ]24  :الَ،جار [   الُن
 0اَّتا َ ر َاَتَاُ ر

اناات  0.  بنعيااع   َتتَااَاُ رُأ   َرَ،ااَثو ال نااك  دمدالااا التُااتَءي أ ل00إلداّااُتع َنَع  راايرغ   َتُتَ ااَرّأ   
رأُ  رّأ   بدي نأ   ُتَخ ِّ  0 ل100إل  روعَ  ال نك  داداع  اُّتع َنع    ُتَد ِّ

  :يوااده  دنااأ الُرااَيص الُراارريغ التااس لااا مجاادّت رااس النعجااا اّااتعنته   َكَراع   بنعيااع َكَراَاااَت ا 
 وااد َررالاادا نااأ   :درااس   بردّيااغ م اارى اّااتعنه 0ل101إلرااإّأ مّااه مرضاا  وااد ررالاادا نااأ َكراا ااا   000 

،اار  دا،تاار  دكرع   :دأ   ال،اار  يطّاال الااّكرع ؛ ريوااده  دوااد يااا  :. وااته رااس اّلعّااتأل102إلالَ،راثااغ   
 0ل103إلداكدرع   



دني ت ميضتع اّتعنته نتّد    اتا    دنةاتوتت ت برايص ن تعطاغ اودلااالت          بااّه اتات  تارى 
ّّاجّه ل104إلناأ اناه مرضا  دَاتتب ات    000مّياس ّات ه ايال  .  راعناغ اتات  راس ّاثب البردّياغ تعياس ال
 0ال راجالثد يات  ريل 

تلغ رس اّه بردّيت  ُوّر   رإثا جت  اتتبس  000نأ ثل  نثيع ودللت    دجتء  اتت  بنعيع ّر
 0ل105إلّثا   

اد الّةاسء الناتاد  اودلال ّّاجّه ّد لاا يجاد مّد ةاسٍء  000   :دجاتء  اتات  بنعياعع وريا  ناأ ال
ٍء ناأ الَاتتباغ مد الدثيواغ لاا يجاد مّد ةاس  :مدٍ   0ل109إلراترر  إلاُس اتاتَ  نات دجاد     000ناأ الاتات 
 0رإأ دجد  نأ ثل  ةي تع بعد الّت،ّرد رترر  إلُس نت دجد  نأ دثت   ناتدبغ  الناتدبغ 

باادال ت؛  دنااأ مةاا ر النّاات ه الُرااررّيغ االني ّيااغ رااس البردّياات  األندّيااغ ت طيااو ال نااك  د،ااثر ت دا 
ا  ات بتلتُّ انات واته اباأ اراطدر   يه دال،اثو دالباده دثل  مّي ت تةبل ،رو الَعّعغ نأ ج غ اثار  ترييّر

 .  ل107إل
 واألمثلة التّالية توّضح ذلك:

  ةاتد   راس ااّه نداضاع ت االارابياغ اودلال راس الّررا ت   :تاتا  راس البردّيات  بباريوتيأ  :شـيء
ّيس ي م،  مأ يرى م،د راس انعا  ةاتد   :درس ندض  الّير   د عط  نأ النته ةتد    000    دا 

ل     0ل109إلتاّر
ءٍ  دي تَُوَدلأّ    :23دود اتب  ّيت انت رس الّرّا الورفيس رس ّدر  الا و بالو بايأ الّةايأ    َلَةتد 

 0ل100إلداليتء 
د نت َاّدب  ت ّد دتات    ةّيتع   رس ،تلغ الّير  د   ةسٍّ   رس ،تلغ الّجر ب،ثو ال نك  نأ ف ّر

ري يبيعدأ نيل ةّيتع  000    :ع ت رس البردّيت دنث  ابأ جّيس نأ بت  إجراء الير اّليكا نجرى اّليكا 
  ياادأ ني ات مجارب دَةاسٍّ إأ يوا  ناأ    ل111إلرعايس أل،اد َاّعاغ            راس ةاسٍّ   000  0ل110إل  

 0ل112إلالّبعتا   
 0ل113إل  :مّنت تّ يه ال نك  بتل،ثو ر د اثير رس البردّيت  األندّيغ ني ت

 0ابتء الجيد   :َعطا الجند أي
 0إأ ةتء العل   :شا الله أي إن

 0جتء    :جاك أي
 0ابتءّا إل نطعده بل ل  :عطاهم أي

 0نأ االجراء   :من اإلجرا أي
 0الَنر ء   :الَمْر أي



ّّعر   :غال الّسعر أي  0اليء ال
 0َتا َتَنُيدَيل   :َتتَِّمُنوَنه أي
 0ُتع َج  َيس   :ُتْلِجني أي

بدالها   ل114إل  :ومن أمثلة تسهيلها بقلبها وا 
تاَ َر    :استاَخَرت أي  ّ  0ا

 0ّاه   :سال أي
 0أَلأ   :الن أي

يَ ُأ   :ُتسييّن أي  0تُّ
َرّن أي َرّأ   :ُتَوخِّ  0ُتَخ ِّ

  ل115إلدنأ منثعغ ثل ت   دنأ مة ر نّت ه ال جتء رس بردّيت  ُوّر  ،ثو األلو 
 0رت،    :صحب أي
 0َاتتبس   :ِكتبي أي
 0لغ الّير  لثيثيأ إل رس ،ت  :ثلثين أي
 0ثنتييأ إل رس ،تلغ الُير  ل  :َثمنين أي
ّّيا   :الّسلم أي  0ال
 0دييتر   :ِدينر أي
 0يعنتأ   :ُنْعَمن أي
 0إببته   :إْبطل أي

 
   وبعــــد،

ر ثب يّر  اجعع راس بعان النّات ه اّلعردّياغ دالُرارّريغ دال جت ّياغ راس بردّيات  وُاّر  باأ َةاري  
 0تتبع ت رس بردّيت  العرر العبتّّس إأ ةتء العلفنيع مأ م  العبّّس 
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