وقائع مؤتمر " العربية وقرن من الدرس النحوي"
 81-81من شباط 3002م

د .عباس علي السوسوة
جامعة تعز -اليمن

فيير ابييية دارييل لوا وي ايية فيير ةيع ييل ويتيييااث ينتييل ويع ي عا وي ييي ر يا ا رييل
ةويلاوسيت وي بةرل ،ةن ةو ه " وي ا رل ةقان عن ويلاس وي بةي" ةشييا فريه ييب ةن
عن نلث لةل نا رل ة يبث عن اةردي ،أ بيث ،ة ضه أاسل ب يً ةي ربضا.
نا ييد ع ييلن ر ييةعرن لوات أنع يييل ويعي ي عا ف يير ةاس يييت سي ي
ةبيل ت فرهيي عييلو فت ع؛ريلثن نةون دييين ا يي

ع ييت يي ة ييريت،

ييلو ل فير عبيييةا ويةاسييت ة ي

وأل بيث.

()1
لأت وألنعيل ييةاسل والف يبرلن فدي ت داعل ش ين
وي بة ةوي اف ييدارل ةعتاا ويع عا،
وي اة ةايرس ويع عا،

ف ح ايرس قس

داعل أبعل عبعل ِدش نعرل دارل لوا

داعل بيعل طياا يية ايرس ةيع ل ويتيااث.

وس اوبل ق راث ي يةل ويعاط يت

لأت ويةاسل وألةيد إيتيء عا

ناد وي بة وآل ر:

191

ذي

يت س ل

 -1أحمددددد م ددددطفى عفيفددددي داع العلددددورية النحعيددددة النحويددددة -المفددددا ير
والتحديات.
ران وي يبث أن وي ظارل وي بةرل عةعةنل ع ةي سل عين ويع ييلو ةوألسيس
ةويتةون ييل وي يير ر ظعه ييي ع؛ه يية عسي ي ةنة يد ييف وي يياة ةأبديع ييه ،ق يييلا نا ييد
إر يل ويلالالت وي بربل ياع يطة .ةأن اذه وي ظارل وي بةرل س يال سيق
ةويتلاث ناد وب يةوء ويعييلث ويدفعريل وي ير ون عيلت نارهيي ايذه ويتةونيل .ريا أن
ةهةل وي بيث وألةويل – س ة و سيع ويعيلث وياغةرل -قي ا هي بلريت يةق ايذه
وي ظارل ةار:
أ-

وض ي ييطاوة ويع ي ييطاال وي ب ي ييةي لاليري ي ييً :ةع ي يين أ ي ييا ذيي ي ي ع ي ييطاال
(ويع؛ييال) فهيية فيير ييية ويع ييلأ ةوي ييا ر يير لاليييل (عييي يييرس ةعاييل ةال
ش ي ي ه ةعاي ييل) ةفي يير ي ييية وي ي ييلوء ر ي يير( عي ييي يي ييرس عضي يييفي ةال ش ي ي رهي
ييعضيف).

ة-

ي ييلل وآل واء في يير ويعسي ييأيل ويةوبي ييلث ،عي يين ع طاي ييق :و ي ي فف وياغي يييت ،أة
و فف ويعذا رن ويَّبةررن أة و فف رن بةررن عن عذاة ةوبل.

ج -وي اييط ييرن وي؛ ياوت وي يار رييل ةبادييل وي،عيية وياغييةي ،ةأع اييل ذيي د ر ياث
ديي فف نايد أ يل داعيل (في ) أ ييريل اير أ ف ريل نةون وا هيي إن وا ييً

أ يياريً أة فانري ييً .ةد يييي فف نا ييد ل ييةل ب يياف وي ييلوء نا ييد داع ييل
(وياه ّ ) ،ةدييبد ناد داعيت يي؛ ارل ياث ة ييبافرل ياث أ ان.
ل-

لاوسل ويشةوذ لو ل ويع ظةعل وي بةرل.
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سيال ويلاوسل وي بةرل فر وي ل نن ويع د.

اي-

ة -طا ح وف اوضيت رلث نن ويةوق وياغةي.
 -و ديء ويتينلث ناد ع يل ةوبل ا عي دين عةهةل ويتييل أة ع

ةني

ل ي؛ظرل ةوضبل.
 -2محمد عبدد العزيدز عبدد الدداير داع العلدورية النحعيدة الللويدة العامدة دي
التعاث الععبية
ير يييقا وي بييث ةعاييل وآلاوء وي يير قراييت نيين وي ظارييل وي بةرييل وي وا رييل ير هيير
إيييد ييةا ييي .ن هييي .إذ رييان أن عييي شيييع فيير ويييلاس ويبييلرث نيين أن وي بيية
وي ا ر رتة ناد ( ظارل وي يعيل) قيةل ريا
ةرييان أن ا ييي

يبرال .فيي يعيل (فدياث) ال ( ظاريل)،

ظاريييت د ر ياث ال ةوبييلث فيير بة ييي وي ا يير ألع يارن رت ضييرين ذي ي

اعي:
أ-

لل أنعيل ويلاس وي بةي ياغل عن ة ف ة

رف ة بارل ة ؛سيرا

ويييم ،ععييي ر ي ة ع ييه ناييد وي بيييث وي يياة أن رتييلعةو عييي قي َّيلعةه عيين
لاس بةي شيعل ع ديعل يا ا رل عن لةن ون عييل نايد ةعايل ةوسي ل
عن وي ظاريت يسة دل ةوبلث ويغا
ة-

ويذي

ععت يه.

لل وأل ظعل وي بةرل عن ويظييااث وياغةريل ،وألعيا وييذي ال رعدين ع يه
ي ظارل ةوبلث ع؛الث أن غطرهي عهعي ردن يهي عن و سيع ةشعةل.
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 -3عباس السوسوة جامعة تعز -اليمنية دعاسة نحو الععبية تاعيخياًة
ايييلف وي بيييث أن ر ي يياف عدي ي ييل وييييلاس وي يييار ر يظ ي يةواا ي يييء ويداعي ييل
ةويةعال فر وي ا رل وي؛ بد فير ويتيان وي شيارن .ةقيل و ضيال يا يبيث يل ةيال
وي؛ه ييياس :فه ييياس ويعط ةن يييت ،ةفه ييياس ويل واس يييت ويةيع ر ييل ،ةقي يةوي وي ش ييا،
يرل ،أن ايذو ويايةن عين وي بيث وي بيةي ع تيل أة ردييل فير ويتيان

ة يي اث ويش

وي شارن .يذي ر تل وي بث وألنعيل وي ر نعيت ي ؛سيهي وي يأارم ي بية وي ا ريل،
رذاة إيد أن

وألنعيل ويع؛الث وي ر ي رال فر ن يةر هي داعل ( يارم)

فرهي لاوسيت بةرل ة يرل ،ةر ا

يهي يي ترر .

را

وي يبيث ةهيله فير

اييذو وي ييية ،ةدرييف أ ييه أفيييل عيين ويل واسيييت ويع؛ييالث ،ةأنعيييل ويعةيييع وياغةرييل،
وألنعيل ويةيع رل ويتييعل ناد ويع هج وية ؛ر ،فر أ بي ه وي يار رل (

ة

شييا ع هييي ف ييل أ بيييث فيير عةاييل ويعةع ي وألال يير) .ةنييا

سييانل ي ييييج

ةوبل ع هي.
ةقييل أظهييا ي
نايد ريلي
ويع عا ،ويعه

ويعةع رييرن ويييذرن بضيياةو ويةاسييل والا عييي يي بييث ،ةشييلةو

ييب ه عه ييرن ةلونيرن يييه ييي ةفرقن إذ ديين وي بيث ويةبريل ويعتيل فيير
ييةي ة وي يار ر.

 -4محمد عبيع اللامدي جامعة الملد سدعود -العيدا)ية الللدة والمدفر دي
التعاث النحوي الععبية
ر ييان وي يب ييث أن ا ييي وي ت يييء ييرن ع ييطابر لةسةس ييرا ةط ر ييل وي ييلاس
وي بةي وي وا ر دعي اة ن ل وي ارل ةسر ةره .ةويع طابين ع رين ؛ا وي ي يا
وي ر ر غير أن يل ل فير عةييل وييلاس ةوي باريل ةاية وي ظيي وييذا ر ويع ؛يق ناريه
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رن أفاول ويةعينل وياغةرل ويةوبلث ،ةعي ر ل عن ق رل وأللوء وي؛الي ويذي ا عي ةوفق
وي ظي ةا عي اج ن ه .ةاذو عي ف اه وي بيث ويع سسةن .ةريان وي يبيث أاعريل ذيي
ةا طاق وي رسرا نةو ف ح وي بة ،إذ شيع فر د ريا عين ةهيةل وي رسيرا فير

فر

ويتييان وي ش يارن ويييلنةث إيييد ييذ وي اييل ةوي ةوعييل ةوي تييلرا ،ة بيية ذي ي  ،ةاييذو سييةء
تلرا يط ر ل ويلاس وي بةي وي وا ر.
 -5عدددو) بدددن حمدددد العدددوزي جامعدددة الملددد سدددعود -العيدددا)ية الج دددود
المبعثعة ي خدمة التعاث.
ن ييا

وي يب ييث يةه ييةل ويعس شي ياقرن ف يير ش ييا وي ي ياوث وي ب ييةي ،ي ي يةه ييةل

وي يياة .ةذدييا أن ضييه

ييلعةو وي ياوث

ييل م
ق ةأعي ي ميل ،ي أ ي ال (وي بترييق)

عةيالًَ اب يً ر س ألااه ةيغراا عين وأللنرييء ،ة طياق إييد شيرةع وي سياع فير
وي بتر ييق وي ييذي ي ي ج ن ييه س ييا ريت د ري ياث ع يين بر ييث ش ييا د يية ع س يية ل يغر ييا
أ ييبي هي ةش ييرةع ويسي ياقيت ،دع ييي د يياات وألنع يييل لةن لوع ،ةقي ي ّل وي عب يير.
ةض ؛ت ويلقل فر وإل يج (ويعبتَّق) ،ةذدا وي يبث أن وي سرق ع ل رن اذه
ويةهييةل ،ةأ ييه ال ةةييل اقي ييل تيفرييل أة اسييعرل تييةل ياعسييرء أسييأت ،أة تييةل
ياعبسيين أبسي ت.ة ذي أ ي ال وي ياوث ضييبرل والة هيييلوت وي؛الرييل وي يير رطغييد
نارهي والا ةيل.
 -6عبد الواحد خيدعي ددا بندي مدف -الملدع ي مكدم تعميد اسدر اإلكداعة
ي الللة الععبية.
وي

ر ي ييان وي يب ي ييث أن وسي ي ي وإلش ي ييياث ر ي ييرن ادر ري ي ييً إع ي ييي ع ي ي ّيلوً أة ع ي ييلأ بس ي يية
يي .وي افرل ،فهر ال بلل والسي وي؛ينيل أة ويع؛ يةل -عي فً -إال ن يل
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وق وا يه يف وي اريف ،ةأعيي ن يل وق ياون والسي ييي ةرن أة وإلضييفل ف َّ
يإن رر هييي
رةةيية وس ي لنيء عةق ي ويع ييلأ .ةاييذه ويع؛ياقييل ويغار ييل فيير بيية أسييعيء وإلشييياث
سر ييةه يالن عيل ناد بة " وي رسرا".
 -7عدددامع

دددفم جامعدددة ينددداة السدددويسية المسددداع ال دددع ية ي بدددداعع

الفواعدي البن يير الجوزية.
افرل ي

ران أن فر ويد ية عسرن عسأيل

ا

يهي ويلاوسيت وي ر يةيت

ةهةل و ن قر ةأ ه سر اضهي ،عتي ا هي عي فر د ة وي اوث ةد ة ويعبل رن.
هذو دةن ويةاسل وألةيد وي ر ن ةو هي " فر وي ظارل وي بةرل وي وا رل" قل و هت
ةار اييسل نار أ ة ويعديا .
()1
ييل ويغ ييلوء ييلأت أنع يييل ويةاس ييل وي ي ر ييل اييس ييل عبع ييل ش يي؛ر وي ييلرن ويس ييرل،
ةن ةو هيي " ويع يطاال وي بيةي ع؛هةعيه ة طيةاه" .ةسيرظها أن وي يةون ريا عطييي ق
يعي ةيء فر وأل بيث وي ر ق أا عا

ي هي أ بي هي .ةار أا ل:

 -1دانيدددا تيومدددان مع دددد التعجمدددة – بلجيمددداية تعجمدددة الم دددطلحات
الللوية اللعبية إلى الععبية.
اد وي يبث ناد ويعبيةالت وألةيد ي اةعل ويع؛يار وي بةرل ويغا رل إيد وي ا ريل
فر وي

ف وي ي ر عن ويتان وي يس نشا،

ةسارعين ويباوراي وي ة سر،

ة يً عبيةالت ويطهطيةي ويع اي

نياج نايد عييذج فير ويتيان وي شيارن ،ةأةضيال أ هيي

ش عل ناد قلا د را عن نل وي ةوفق ،ةأن ضهي يه عتي فت د راث.
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 -2اطمة أبعمان جامعة الحسن الثاني – الدداع البيضدا بدالملع ية مدن
الحعددو الدالليددة إلددى الحعددو الت ددوعية  .تددولى زوا الباحثددة ي اع ت د
نح اعً للياب اية
ي ييان وي يب ي ييل أن ع؛هي يية ويبتي ييل ويي ييلالير رض ي ي ون يط ي ييً ني ييللوً عي يين ويع؛ي ييالوت
ر ي ة والس ي لالل ناييد وا يطهييي ضييهي ي
ة نع ي ييت أ ه ي ييي

يييي ظا إيييد ويةي يية وياسييي ر،

َّ ي ييد فاض ي ييرل ةا رد ي ييي ( )1991ف ي يير ويلالي ي ييل ةفاض ي ييرل ةا ي يييس

( )1991فر وي ةت .ةأن ويبتل ويلالير يرس يه ع د يسي ر ،ةأ هي س لوف نن
ويبتل ويع ةعر ويذي رةع
 ح ا ،ة خ
خ

رن وأل ةوت ةويع ي ر .ةو تت عين (أسييس وي ف يل)

ا ،ةا ق ا .ة نعييت أن أبعييا أ يياه  ح  ،ةأ ضييا أ يياه

!
ةقييل نتيية د ريياةن ناييد وي بييث ،ةقييييةو إن و يين ة يير سييعيه "

ي

يييقة وألي؛يييظ

يييقة ويع ييي ر" ةأن عسييأيل وي تييريية أشيييا إيرهييي وي ارييل ةي ي رط تهييي ،ةأن و يين

ف ي ييياس

ي يي .ع ةع ي ييه " عت ي يييررس وياغ ي ييل" يه ي ييذه ويتض ي ييرل ،ةأن وألة عاعاة ي يير

وياةع ردر أشيا إيد وي ييرل.
 -3عبد المعير جب

ملية العلور اإلنسانية -اإلماعاتية دالالت

يغ الععبية

بين ج ود العدما والمحدثينُ َ ،ع َ ي أنموذجاًة
ران وي يبث أن ةض أبدي ويتلعيء ناد عبي وي تيل ةوي يلقرق ةوإلب ييء
يرغل (ف ي يل) وي ير نعةايي ي يل ييط ييي
غرل ع رل عن ويض ط .ةرةضال ذي
ةويغ واي ي  ،فتييي وي يبييث يس ي تاوء ع يي ةال نارهييي عيين أف يييل فيير ع ة ي يييج وي يياةس
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يا رلي .ةقيلَّ :
إن وألةيد أن ديةن

ي؛ل ع أ يال أة بيةل وي ي؛ل إييد ال عيل أة

س رل.
ةوي بييث نةون و َّس ي يالس ت يييء فتييل ايةعييه ويعييلو اةن ةقييييةو :إن ويتييلعيء قييل

ف اةو عي نعه وي يبث فتييةو " أة دييسةرل " نةون ويتلعيء ي ردة ةو يفارن نن ذي
إذ قييةو ييد اث ةويتال .ةأعي وي لقرق فعطاةة لويعيً.
()1
دي ت ويةاسل وي يي ل اييسل ن يل ويبدير واضير ،ةأييتريت فرهيي عا

ييت

ي عس ي ييل ب ي ييةث ع ي ييت نا ي ييد ا ي ييذو وي ب ي ييةن ة ب ي ييت ةن ةو ه ي ييي "وي ا ر ي ييل ةوي ظار ي يييت
ويع ي اث ،لاوسيت ة ط رتيت".
-1

فم الدين

الح حسنين داع العلورية البؤعة والتبعيدع وتحديدد المعندى

التداولي للجملةة
رط ييق وي بييث وي بيية ويييةظر؛ر ويييذي رييان أن ويةظر؛ييل وألسيسييرل ياغييل ايير
وي ةو ييل ،ةر يييةل ويةعاييل عيين ةورييي ويلاليييل ةوي ادريية ةوي ييلةول ةوي ييةت ،ةرييلاس
ف ييل أ ع يييط ياةعا ييل :والس ييعرل ةوي؛ ار ييل ةويا طر ييل .ةر ييان أن وي ير ييا ر ادي ي ب ييةل
وي

ي ييا ويبيع ي ييل ياع اةع ي ييل وي ي يير ال ي ييل ل ف ي يير ويتيسي ي ي ويعشي ي ي ا ي ييرن ويعي ي ي دا

ةويع يطة ةع ذي فإن ويع يطة دين ر ا اذه ويع اةعل عي

م
يالل فير ق ةيهيي أة

إ دياا ييي ،فر ييأ ر وي ير ييا ير ييلف ا ييذو وي ييالل ،ةر د ييل وي ف ر ييةن ع ييطاال (ويت ييا)
ويع ر لف وي الل.
ةرييان أن ويةعاييل ويعا طييل ييع ييلأ ايير عةضييةع ويبييلرث نيين اييذو ويع ييلأ
ةأ ه رس ل إيرهي اث ويبلرث.ةاذو ر ير أن ايذه ويةعايل رةية أن ديةن اريل دير
ت ل أة ال ت ل ،نةوذو يلف ةةةل ةعال إ شييرل فهر ع تط ل عن ويع لأ .ةريان
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أن وي تييلر ةوي ييأ را ال ري ي اون ف يير وي ر ييل وي ادر ر ييل ،فيي؛ين ييل ا يية وي؛ين ييل ت ييل أة
أ ا ،نةو عي ويع غرا اة ويةض وي ي اي رن ويع دا ةويع يطة.
 -2عبد الحميد م طفى السيد الجامعة ال اكمية بالزعيا  -األعدني
التعامي النحوية من الوج ة التداوليةة
ر ييييج وي ب ييث وي اودر يية وي بةر ييل ف يير وي ا ر ييل ع يين ةةه ييل ظ ييا لوةير ييل غر ييل

وية ييةل إي ييد ل واس ييل بةر ييل

ييد يي ادر يية ةوي بار ييل ةلالالت ويةع ييل ةس يييطل

عتيعي هي .ةقل و ؛ وي بث -تلا عي -يأل ظيا وياسي رل ويبلر ل

ة يً وال ةيه

ويييةظر؛ر ة ظا ييه وي لوةيرييل إيييد وياغييل .ةوسي د ه أ ظيييا وي بيييث ،ة ةقييف ن ييل أنعيييل
وي ف ررنن في هد إيد أن ع يبث وي بة ر بتق هي فه وي رل وي ادر ريل ةلالال هيي،

ةأن ع يبييث وي ف ييل ر بييلل هييي أاييلوف وي رييا ةوي ةو ييل ،ة هعييي ع ييً رةقييف ناييد

لاليل وي اودرة ةأساوااي.

ةقييل ينتّيية ناييد وي بييث ييأن ويييذرن يييةيةو وي لوةيرييل هيةو إيييد أن اييذه وألفديييا
عةةةلث فر وي اوث ،يدن شةعسدر ي ر ل ر ّةل ناد وي رل وي عرتل ،يل إن وي ريل
ويسطبرل فرهي دل شرء ،ةأن ويتةونل وي بةرارل قل و هت.

ةنتّة آ يا تةييه َّ
إن يايلد ةا ن عيين أعيرن د ي ييً فير فاسي؛ل وياغيل وي ا ريل ةأ يه
أةل عن بلث – ق ل شةعسدر لاا -نن (وية ّةو ّرل) ةنن نعرق ة را نعرق.
ةنت يية يي ييث ييأن أع يييل ا ييذه وأل ب يييث يي ي هي ي

ييس ييريق ر ييا وياغ ييةي نا ييد

ال فتيل :إن ويتةونل وي بةراريل قيل قايل ع هيي شةعسيدر
أاعر ه .ةدين يا يبث ؛سه ّ
ةال ر ر اذو أ هي و هت ن له ،ل إن قا هي ي ةيه ويس ر إيد بة نييعر.
 -3محمددد

ددالح تو يم جامعددة العددا عةية المددن ف المعدداعن ددي دعاسددة

النحو الععبية
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ران وي يبث أن رس ضرء وي يب ةن ييع هج ويعتييان فير لاسيه يا بية وي ا ير
إيد ةةوا ويع ياج وأل ان ،ةران أن إشياث ويتلعيء إيد ويت وا ل يرن وياغييت ويسييعرل
نن قةث تيف ه ةال لل ناد إ تيين يغييت ايذه وألعي  ،أل هيي إشيياوت عبيلةلث ال
ع ل ع هةيً .دعي ةةل أن ةي يً عن وي ظاوت وي بةرل ويتلرعل أريلاي وي بيث ويعتييان
ويبييلرث ععييي رييلل ناييد
وي يبث ي

ييراث قييلعيي ي ا ي إعدي يييت وي

وأليعةا د ادرة

وأللةوت ةويتةل

ييا ويعبييلةلث .ةنييا
ييرل

وألي؛يظ.

العدولي ي الععدن المعيرة أحمد الليثي :داع العلور بالفيورية
 -4االتجاه ُ
ر بلث وي بث نن وي لةل ةوي ا  .ةوإلنفل ةوإل لول ةوي فقيل يرن ايذه

ويع ييطابيت فقر ييً ةو ففييي ،ي و تييل إيييد
برال إيد

برال ةعن ع ل إيد

ييةا يا ييلةل فيير رييل ويداعييل عيين

برال...ويم.

و تل إيد عظيياا يا يلةل

عن لاليل عاد ريل إييد لالييل عبرطيل ،ي وي يلةل عين بياف ةيا إييد آ يا ،ةعين

ييرغل إي ييد أ ييان ،ةع يين ع يين ف ييل إي ييد ع يين آ ييا ،ةع يين در ييا إي ييد ار ييف

ةوي دس،

ر هر وي بث ع ة فً إيد رةل ع؛يلاي :أن وألساةة ويتاآ ر قل ر ا

ويع يشاث ع ةهًي إيد أساةة آ ا ر لل فره نن اذه ويع يشاث ،ةأن اذو وي لةل ةاوءه
أساوا ف رل ا

ضهي ةر ؛د ن ي د رااي .ةقل ون ا

ضه نايد ع يطاال

" وي ييلةل" فيير ويتياآن ويديار ة سيييءل :درييف أسي طر أن أط ييق ويسييريق رييا وياغييةي
ناد دف وياه ييد؟ ةأ ا وي يبث ناد وس لو ويع طاال ع سييفً :أرين أذاية

تةيه ييد " أ د أعا وياه فف س ةاةه"؟ ةنتّية اييرس ويةاسيل يأن ايذو ع يطاال

ناعيير ،ييل أد ييا عيين ذي ي  ،فييإن و يين ة يير ق يل وس ي ل داعييل " و ب ياوف " فيير رييين
أشديل وي لةل فر قةيه ييد " فعهل ويديفارن أعهاه اةرلو".

 -5السيد علي ِخضع جامعة المن وعةية مستويات التحلي النحدوي للععبيدة
دعاسة ي المفا ير والتطبيعاتة
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رييان وي يبييث أن وي بيية وي ا يير ر ي هج بارييل وي

يية ،.ةيغييا

ويييلاس رتس ي

ذي إيد عس ةررن :تارلي ةةعيير .فأعي وألةل فهية ويغييية نايد ويع ي؛ييت وي بةريل
وي ير ة ي و شيةوال عت ط يل عيين سيريقهي وي يي ي سي ط قةونيل عطييالث دافي وي؛ينييل
يية ويع؛ ييةل...ويم ،ةايية عس ي ةن ر بييث فيير عدة يييت ويةعاييل ةرعر ي ن ي ييااي

ة

ةةظيي؛هي.
ةأعي ويعس ةن ويةعيير فرضرء ع ي ر ةلالالت ال را ؛ت إيرهي وألةييةن ع سيييارن
ي قل اذو ةأ ا ذو ةي ذدا اذو ةي دا ذو ويم ،ةوي باريل ويةعييير عبيةج إييد
ويع افييل عف سيييت ويي  (.ويعتييي أة ويسييريق) .ي رييان أن ويعسي ةررن ع ييً عةضييةع
ب ييه ةرط ييق وي ييةع وي ييي ر ناييد سييةاث ويضييبد ،عيين لةن أن ر ةييية وإلطيييا وي ييي
ويعسعة ح ه.
ة ذي

دةن أنعيل ويرة وألةل قل و هت فر ويسينل ويسي ل ةوي

ف عسيء.

()1
فيير ريية وألا يييء  19عيين شي يط  1111فيير وي يشياث

ي يبيً ييلأت أنعيييل ويريية

وي ييي ر ياعي عا .دي ييت ويةاسييل وألةيييد اييسييل أبعييل ع يييا نعييا ،ةن ةو هييي " بيية
ظارييل بةرييل ع ي ياث " ةسييران ويت يياو ويد يار أن ي
طيء وي ةون .ةفرهي قايت عا
 -1دددددي معددددداني اإلعددددد اع

وأل بيييث ال ييلاج بييت

يت بةث أا ل ،ةدين فرهي علو فت ع؛رلث.
دددددحى التدددددعاث ،للسدددددعيد محمدددددد بددددددوي

دددددي

الجامعة األمعيمية بالعا عةية
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ي ربضا
ر ييا

يبة وي بث ة ةيد إ اوار ويلسةقر ناضه ةشابه.

وي بييث يان ياوة ويييذي وب ييل ي اث والا عييي فيير وي بيية ويتييلر  ،ة يييا

نفعل ناد إ تين وياغل ةوياَّبن فرهيي .ةأشييا إييد ظاريل ويي ظ وي ير ا يط فرهيي ن يل
ويتييياا ويةاةييي ر وي ي ظ ع ييي ر وي بيية ،ي ؛سييرا ويعبييل رن يا فعيييت وإلن وا رييل
فع ه عن أ دااي دإ اوار أ رس ،ةع ه عن نال يهي دإ اوار ع ط؛د ويذي ة يل
ويضعل ناعيً ياسي يل ةويدسياث ناعيي ياضييفل .ةنيا
بسين.
عي ّ

ي ظاريل ضييفا ويتياوين ن يل

بيةل وي اةج ظارل ة ل عين وي فعيل وإلن وا ريل ةي ءوً عي وًا فير

ويي ظ وي ا يير .فيي فعييل وإلن وا رييل يهييي فيير ويةعاييل ع رييين ع ةو رييين :ع ييد بييةي
ع ييد لالييير .فييضييعل ةوي؛ بييل ةويدس ياث ةويسييدةن تيية ةظر؛ييل لاليرييل فيير إطيييا
وي لاج ويذي ربدي وأل عييط وإلن وا ريل فير ويةعايل والسيعرل ةوي؛ اريل ةوية ي؛رل .ة تي
اييذه وأل عيييط ييرن وي يييت ةويعطاييق فيير ةعاييل ويع ييلأ أة وي ييا " وأل  ،علاسييل " عيين
ةهييل ةوألد ييا تررييلوً عيين ةهييل أ ييان ،ة ر هعييي لاةيييت ايير :وألقييل إطفقييي ،ةأقييل
وألقل إطفقي ،ةوألقل تررلوً ،ةأقل إطفقي ة تررلوً.
فييضعل عا طل يي يت ويعطاق لاةيت فر طافره ع لأ ة ا .ةوألقل إطفقي
فر طاف ةوبيل ،ديين ةأ ةو هيي ،ةدييل ةأ ةو هيي .أقيل وألقيل إطفقيي فير طياف ةوبيل
إن ةأ ةو هي( :إن وأل َّ علاسل) .أعي وي؛ بل ف ا ط ييعترل ويع غريا فير لاةييت ظ ّين
ّ
ةأ ةو هي.
ةقيل ة ف وي بث أ ه ع تيل ة را ةوضال ،ةأن ؛سرا إ اوار ع ط؛د -ناد
نف ه -أةضال .دعي نتة ل .عي بسين أن وي فعل وي ا رل قار ل ةوبلث عن رن
قاوين ألوء ويع د.
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 -2التنحيدددع النحدددوي التعاثدددي وعفيتددد بالنحعيدددات الللويدددة الحديثدددة ،لناديدددا
حسموع جامعة حل  -سوعيةية
ييان وي يب ييل أن ناع يييء وي ا ر ييل د ييي ةو رعاد ييةن ع؛ ييالوت ع ييي اث ي ظار ييل بةر ييل
ديعاي ييل ،ةأن لاسي ييه وع ةي ييت فري ييه ويغيري ييل وي اعري ييل وي ي يافل غيري يييت ارعري ييل .ةأن
ويغيريييت وي ارعرييل دييين يهييي

ييرة فيير ييلير؛ه  .دةعييل وي ةيييةر ة ؛يبييل وي بيييس

ةيع و ن ة ر .ةأن وي عرر

رن ةنر وي أيرف وي بةي عهي  .فييي اعر ع يه رب يا
ييرن .أعييي وي ا ييةي فراد ي

أ عيييط ويةعييل ةر يي؛هي ةر؛سييااي ةذيي أعييا رهي ّ ويع
ناد عي رب يةه ويلواس فر بري ه يربتق وي ةو ل ويع افير عي

رياه فهعييً ةدفعييً

ةد ي ييل ةق ياوءث .ةاييذو وي بيية وي ا ييةي ي يييا عيل يييه عيين وي بيية وي اعيير ة

ييي عيين

ةلرل ط تيً ألالوف وي ار ةظاةفه ،إذ يرس عةال ا ر .يا بة وي اعر.
ة ييان وي يب ييل أن شةعس ييدر اأن أن وي ا ييةي ع ييط ييي .ع يييا ع يين وي ب يية
وي اعيير ط ت ييً يع يييررا يية د ويسييهةيل ةوي؛ييييلث ،ةأ ييه ر ايية عيين وي ؛ ييرفت ويد ر ياث
وي ر فير وي بية وألةل .ةعين ا يي رعدين ييةةه ر وي ظيا وي وا ريل ةويبلر يل أن

يي

ع هعي ظارل بةرل نا رل.
ةقل نتة ايرس ويةاسل يأن ويعسيأيل يرسيت عسيأيل رسيرا فبسية ،عي وب واعيه
يدل ةهةل وي رسرا ،ل ار عسأيل اعل ،ةعسأيل ا ةرل فر ويعتي وألةل.
 -3بعدد) محددا ع التليددع الللددوي ددي الععبيددة المعا ددعة ،لو ددا مام د

ايددد

ملية اآلدا جامعة العا عةية
ا يل ويل واسيل ي

عظيياا وي غريا فير وسي لو وي ا ريل ويع ي ياث ،ي يلل عين

وي ِ ي ييرص وي ي يافرل ديألف ي يييل ةويع ي يييلا ،وس ي ي لوعيً ر ي ييييف عي ييي اي يية عا ي ييةل في يير
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ويع ييية ويتييلر ديياسييين ع ي فً ،ةاييذو والس ي لو قييل ردييةن فيير وي رييل أة ويلاليييل أة
يال ايذه وي يرص إييد ويع يية ويتلرعيل فيربد
وي لي ةويا ة  .فهل ي ّ

طي هيي إن يي

رس عاهي ويتلعيء؟ أ يرغ ّ ويطاف ن هي ،ة س ل عن لةن أن ل ل فر ويع ة
ويبييلرث؟ ةذدييات وي يب ييل عيين ذي ي ةع ي ويع يييلا يييأليف ةوي يييء ،ةداعيييت ع ييل
ويشاودل ةوي ةوةل ،ة َّ
أدل ناد.

ةنتّة دي ة اذه ويسطةا أن عي قيي ه وي يب ل ر ريل ةةهيل ظياه فير أن وي بيث

وي بي ييةي وي ي يييار ر عهعي ييل ،فهي ييي اي يير وي يب ي ييل ظي ييا في يير ع ةعي ييرن فتي ييط :وياسي ييين

ةويةسييرط ،ةعييي ر هعييي عيين ع ي؛يييت ييعييييت ال يسي طق .ةذدييا ويع تّيية أن ضييهي

عس ل قلرعيً فييشاودل عةةةلث فر ا ويةيبظ ،ةوي ةوةل ع د ويبضيةا عةةيةل
فيير عتلعييل و يين اييلةن ،ةةع ي ويع يييلا يييأليف ةوي يييء د رييا فيير يغييل ويع داعييرن

ةوي؛فس؛ل ةعن ّتراه  ،ةأن وي را َّ
(أدل ناد) عةةةل فر د ي يت وي
وي ي ر ةعي له.

ا وي يسير

َّ
ةالت وي يب ل أن س رل ب هي را س رل ويع تة ،شيداث يه تر ه.
 -4تطوع للة الع ة ي م ع عبع يعن من الزمان ،لكمعي بعمدات إبد اع ير
جامعة يناة السويسية
ران وي يبث أن يغيل ويتي .فر(عابايل وي يلوريت) ن يل إ ياوار ويعيةرابر ةعبعيل
ويعييةرابر ةن ييل وياييه وي ييلر  ،دي ييت بيييدر يغييل ويعتيعيييت ،ة ش ي ث يألي؛يييظ ذوت
ويلالالت وي؛ض؛يضل ةوألي؛يظ ويع اولفل ةويةعل ويع لو ال،

دين و تيل فر عابال

(وال ت يييل إي ييد ويةوق رل)ن ييل نرس ييد ن ر ييل وي ييذي رسي ي ل وي؛ ييبد وي س ييرطل ف يير
وية ف ةويسال ،ةراةأ فر ويبةوا إييد وي يعريل .يلاي يأ ر عابايل (ويةوق ريل) ن يل
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أبعل راي س رل ةعبعةل طياا الشرن ةعبعةل رعةا ة راا  ،ففشيرن -عي ف-
ديييل ن يا ييه ت يياة عيين ن ييياث ويش ي ا فيير وية ييف ةويسييال ،أعييي ويب يةوا فعع ي ةج
يعرل .ةفر عابال (وع يلول ويةوق ريل) وي ير ةيية ويبياة وي ييعريل وي ي ريل ،ةرع اهيي
ةرة عب؛ةظ عن  1911-1911ف ل وس لوعه يا؛دا وسي ل وياعي ةوي؛ يبد
فيير سيياله ةب يةواه .ةرييان أن ع وابييل طييةا يغييل ويتيي .فيير ع ييا

هيير ييعاباييل

وياع رل وي ر رع اهي ةعيل ويغرطي ر ،ويذي رغ ياف عين ع ةي وي يةفرل د ري وًا ،ةايذو
ردسة يغ ه ويغعة
ةقل ون يا

 .ةاة ر ييف فر يغل ويسال برث رع ج وي يعرل يي؛ بد.

ناد وي يبث ل وي سيار هيذه ويع وابيل ،ةأ هيي يرسيت هيذو وي يلاج

وألفتيير ،ةأن ويعييذدةارن يرسيةو أفضييل عيين ةسييل فييره

يييي .عييي نعييه عيين

عاوبل ةأن دفعه فره نعةعرل.
()1
ل ذي دي ت ويةاسل وي ي رل اييسل عبعل بعيسل ن ل وياطرف ،ةن ةو هي
"وي بة وي ا ر ةياة ة اوت" ةدي ت ع

ل ي دار ف ل عن اةول ويدارل فر

ويسرل .ةقل غرة
عةيل ويلاس وي بةي ،ا  :عي بسين ةعبعل نرل ةأعرن نار ّ
وي ييث يظاةف برَّل قيااث.
لأ ايرس ويةاسل ييبلرث نن ويغيية فة ؛ه ييب يين ةوي طيف ةسي ل وي يلا،

ةة ييف عبعييل نرييل يي ياوعل ا ي وي ييلوقل .ةة ييف عييي بسييين أس ي يذ ويةعر ي

فهة أس يذ ألعرن ويسرل ةعبعيل نريل ،ةقيل وع ّيل ب يييه إيريه دعيي رتييل فير وياريف :إن
ويةلث اض و هيي ة اضي و ين هيي أرضييً ،ةويب؛ريل ا يي اييرس ويةاسيل ،ةذديا أن
دارييل لوا وي ايية ع طيييء فيير وي ا ي ةقييل و رييا ع هييي ق ييل أرييي أنضيييء يعةع ي وياغييل
وي ا رل ويلدي اث :ن ل ويبعرل علدةا ةعبعل بسن ن ل وي ر ةعبعل ا يةر بسين
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ةعبعييل بعيس ييل ن ييل وياطر ييف ة ييف ح فض ييل .ي ي طا يية اي ييرس ويةاس ييل ع هع ييي أن

أبس فير ايذو ويعةقيف يييباج،
ر بل ي نعي ر ّن يهعي ،ف لأ عي بسين تةيه :إ ر ،
ةقل قييل عبعيل بعيسيل دفعييً أشيداه ناريه ،يد ير أ ي أا ع يه ةعايل ة ؛ يرفً ،فعيي أ يي
إالّ طيية نا يع ِس ّن ،ة ات ر وياه ييد ألنعل ةوي بث ةظر؛ ر فر اذه ويل ري.
ي بييلث نيين اعذ ييه فيير ةيع ييل ي ييلن ي؛ريياث ،ةدرييف دييين أسي يذا بي رييي نارييه

ةناد عراره عبعةل ويس اون ةن ل ويابعن أرةة.

قس نا وياغل إيد قس وي بة ةوي اف ةوي اة
إ لوع ويع د ،ر اج ي نن عةال وي ا

درف و تل فر لوا وي اة عن

 ،ي بيلث بيلر يً عس ؛رضييً نين

يةقيي ويع عا.

ييل ذيي بييلث عبعييل نرييل نيين ةا ييه فيير ييأيرف ( وي بيية ويع ي؛ّد) ةلةوفي
ط ه فر أيرف ويد ية ويذي أ اةه عن عي رل نشا ع ؛يً.
أير؛ه
ة ييل ويداع ييرن قييي نعرييل ويدارييل سييار ويييلاةع وي دارعرييل يا ف ييل ويعب ؛ييد ه ي .

ة ذي و

عت أنعيل ويةاسل ،ةذاة قس عن ويع عارن ي يةل ويغلوء.
()1

اأس ويةاسل وي يي ل عبعل ف ّة ح أبعل ،ةفرهي قايت عا
ناد وي بة وآل ر:

يت عسل أ بيث

 -1عبيددع خلددا داع العلددورية دوع ي د اععات مجمددع الللددة الععبيددة بالعددا عة ددي
تطويع الدعس النحوية

رهلف وي يبث إييد ل واسيل ايذه ويتي وااوت فير ويعسيييل وي يافرل ةوي بةريل ة ياف

عضعة هي ةلةوف إ لوااي ،ةأايلوفهي ،ةع يطابي هي .يدين ايذو وأل يا ويع نية ظيل
ةق؛يً ناد أاةقل ويعةع  ،ةفر ظ ر أ هي ي
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اج نن طيقه.

 -2سددامي سددليمان أحمددد مليددة اآلدا – جامعددة العددا عةية البدايددة المج ولددة
لتجديدد الدددعس النحددوي ددي الع ددع الحددديث العددعن الثددامن عكددع ومتددا
"بحث المطال "ية

رييان وي يبييث أن وي لورييل ويبترترييل ي ةلرييل ويييلاس وي بييةي دي ييت فيير لورييل ويتييان

وي ي يييعن نش ي ييا ب ي ييرن ق ي ييل ةاع ي ييي ةس فاب ي يييت ( ) 1111-1111د ي ي ييه " ب ي ييث
ويعطيية " ني  . 1111ة ةاد ع يي اذو وي ةلرل فر ويظةواا وآل رل:

س ييق ةلر ييل ر ييلأ ييةب ييلوت وي ييغان ةر ه يير ييييد ان ،إذ ر ييلأ

أ -ةضي ي

ل واسييل ويبيياةف ةويباديييت ،ةر هييي ل واسييل وي

ة-

ةوالس ،

يارف فيير إطيييا وي؛ ييل

ر تل إيد لاوسل عةضةنيت وي بة.

ظ يير د ر ييا ع يين أ ي يةوة وي ب يية ةف ييق ع ط ييق وي فق يييت وي يير ا طه ييي

ضي ييهي ي ي

ةويع

ة يت.

ج -وي ي ييلقرق في يير

 ،ةاي ييذو عي ييي ر ضي ييال في يير ظرعي ييه قسي ييعر ويعافةني يييت
ي ييري ل ويع ي ييطابيت ويعبي ييللث يةةو ي يية ويعي يييلث وي َّ
بةري ييل

ةعةض ييةني هي ةن ي ييااي ،ةا ييذو ع ييي ر ض ييال إذو ق ييةان نعا ييه " يي ب؛ ييل

ويعد رل" يافينل ويطهطيةي وي يلا ني .1119

ل -إرةي وي ار؛يت ع ويةفيء ييلاليل ناد عي شرا إيره عن ع؛يار ،
نةو وا لةا َّ
ويلاليل فر ويع طاال وي بةي.

ا ي ي -ن ييل والي ؛ يييت إي ييد ويعس ييييل وي ففر ييل ةوآلاوء ويع شي ي ل ،ةويي ي  .نا ييد
إضيييفيت عهعييل دييين رتييلعهي فيير هيرييل ناضييه ياعةضييةنيت

" ره".
ة -والد ؛يء

يةون :

لل عبلةل عن ويشةوال ويع ةو اث فر د ة ويتلعيء ،ةوال ديء

ناد وس علول د را عن ويشةوال عن ويد ية ويعتلس.
111

 -3عبد العحمن بن حسن العاعا جامعدة أر العدع  -ممدة الممعمدةية تعدوير
الحعمة الللوية ي الععن العكعينة

نا

وي يبث يهذه ويبادل فر ةعر ةةو هي :وي ية رل ةوي يافرل ةوي بةريل

ةويع ةعرييل ةعييي أ ييي هي عيين عيية ،ة ي ّيرن أ ييا وياسييي ريت ويغا رييل ناييد ةةهيييت
وي بة ويع ي ا ةطاةبي يه ،ةيي دين وي ي ينل ويع ةعريل ةوياسيي ريت وي ط رتريل
رلث نن ا ل وي يبث.

 -4محمددد أحمددد خضدديع مليددة اآلدا جامعددة العددا عةية متددا إحيددا النحددو
وأثعه ي التيسيعة

ران وي يبث أن " إبريء وي بية " وي ييلا نيي  1911إل ياوار ع يط؛د ديين

يييه أ ييا إن ييسيياة نةون يإلرةييية .فدييين د ييية عبعييل أبعيل نافييل ( ويَّبيية ةويّبيييث
ييرن وأل اييا ةويةيع ييل) ويييذي اف ي فد ياث ويد ييية ةةقييف رييلوف نيين فد ياث وي يعييل،
ةدي ت عسي لث ويعةعي وياغيةي إل ياوار ع يط؛د ،ة يت ة واث ويع يياف د ري وًا عين

آاوء ويد ييية ةفاضييت لارسييهي فيير ويعييلواس ،ي و بسييا اييذو وي أررييل .دعييي ييأ ا ييه
ضييه عيين لةن أن رشييرا إيرييه ع ييل عبعييل ن ييل وية يةول أبعييل فيير " قةونييل وي بيية

وي لويرييل" ة ييأ ا ييه ضييه ةأشيييا إيييد ذي ي ع ييل أبعييل ن ييل ويس ي يا وية يةواي فيير
" بيية وي رسييرا" ةرييان وي يبييث أن وي رسييرا فيير اييذه ويعبيييةالت -ةع هييي عبيييةالت

شيةقر ضيرف ةأعيرن وي ييةير -وا ي ط يلث أسيس ايير :والن عييل نايد ويع يد ييلالً
عيين وي يعييل ،ةا ييط وي فعيييت وإلن وا رييل ييييع د ،ةبييل عشييدفت وإلن ياوة وي؛انيير

ةوي تلراي ةويعبار ،ةوي تارل عن وي ؛ار  .نةوذو دين أ ا و ن عضييء ويتاط ير ةوضيبيً
ةاريً فر ييبة ِ
وإلبرييء -عين لةن أن رشيرا اية إييد ذيي  -فإ يي ةيل عين ر يأ ا
يإلبريء عن لةن إشياث إيره.
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الح َمددد جامعددة اليعمددو  -إعبددد ،األعدني مددن عواد التجديددد
 -1علددي تو يددم َ
الللوي ي الععن العكعين ،السمامينية ي اع ة ي معه الللوية
ر ييا

وي بييث ةعاييل عيين آاوء ارييل ويسييديدر ر (ت ) 1911دعييي ةيييءت فيير

د ي ه "عطيي ييت فير وياغيل ةوأللة" ويع شيةا ييتييااث نيي  . 1911ةر يرن اةةيه
ناد ويعأيةف فر ؛سرا نلل عن ويظةواا وياغةرل ،فعن آاويه ويطار؛ل:

أ -ضي يياةاث أن ر ي يياف وياغي ييةي يغ ي يييت قلرعي ييل ةبلر ي ييل ،ةأن ربي ييرط يار ه ي ييي
ةفاس؛ هي.
ة -لاوسل باةف ويهةيء ناد عس ةرر :وياس ةوي ةت.
ج – لالييل ويباديييت وي ا رييل ة يية ع ويباديييت ناييد وياغيييت ييأ را عيين وي ريييل!
ةا ي لاوسل ياتاوين ويا؛ظرل ةويع ةرل فر وي ا رل.

()1

فر ويسي ل عسيء ف عتاا ويع عا وي ة ريت وي ر شيا فرهي ويع عاةن ةار:

أوالًة ويلنةث إيد إنيلث قاوءث وا ي وي بةي أ يث ،الس ف .وي ظاريت وي ر بدعه
اعس ن ي ا ويتةث ةوأل ييل فره ،ةوي ل نن وي ساع إيد
ة ّ

طيل ناعيي ي.

ثانيداًة ر دييل ويعي عا عشيياةنرل وإلفيييلث عيين وي ظاريييت وياسييي رل ويع ي ياث فيير بارييل

يةل ه.
أ ظعل وي ا رل ةنر ،ةعن لةن و سريق ةاوء دل ةلرل ّ
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ثالثاًة وأل ذ ييع هج ويعتيان فر لاوسل وي بة وي ا ر ،يبل ويعشدفت وي بةرل وي ر
يا بةيهي فف ر ةق ويلاس وي بةي أبري يً.

عابعداًة عاوة يل ويع ييطابيت وياغةرييل ( يية رل ة يافرل ة بةرييل) ة ييلقرتهي ة ةبرييلاي
عي أعدن،

خامساًة

تر هي عن وي اولف ةوالش وا .

ره وي يب رن إيد وي؛اق رن ويهلف وي ارعر ةويهلف وي اعر عن وي أيرف

وي بةي ،عي ربتق وي ةو ن رن بق وي ظا وي اعر ويلقرق ةعس ةن ويع ا ويذي

رت َّا نن عت ضد اذو وي ظا أبري يً.
سادساًة إنيلث

ري ل وي بة وي ارعر برث

لل عس ةري ه ةفتيً ياع اترن ،ةوي لاج

فر ار وي ا رل برث ير يا يدل عابال عي ر يس هي عن ويعيلث وياغةرل ةوألل رل.

سددابعاًة رة ير ويعي عا ةضي ضيةو ط عب ّيللث ي بترييق ويع طةطييت بترتييً ناعرييً
لقرت ييً ،برييث ال رييل ل عرييلون وي بترييق إالّ عيين يلرييه ويد؛يرييل ويف عييل ،ب؛يظ ييً ناييد
وا ي عن وي ث.

ثامناًة ر دل ويع عا أاعريل ويبيل عين دياوا ويةهيةل فير ويل واسييت وي بةريل ويةيع ريل
ة رااي ،ةوي عل ناد ةبرلاي نن طارق إ لوا ليريل لةاي رشي عل نايد عيي أي ةي

عن لاوسيت يغةرل ة بةرل فير وي ييي  ،ةعيي اية قريل وإل ةيي  ،ةر ييةن نايد إ يلواه

نلل عن ويةيع يت وي ا رل ويد ان.

تاسدددددعا ًَ :رة ي يير ويعي ي ي عا ش ي ييدرل ية ي ييل ة عي ي ي د ي ييل ن ي ييي يعاوة ي ييل وألنع ي يييل
ةويع ييطابيت وياغةر ييل ،ي د ييةن نة ي ييً ياعة يييع وياغةرييل وي ا ر ييلن ةذيي ي ت ييلر عي ياث
ةهةلاي يهذه ويعةيع ةويداريت ويع رل لاوسل وي ا رل.

عاك اع ًَ :رلنة ويع عا إيد نتيل يلةوت ةعي عاوت أ يان فير وييةطن وي ا ير ،يبيل
ويعشدفت وي ر ةوةه وي ا رل فر عرلون وي بث وي اعر ةعرلون وي ار .
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حادي عكع :رة ر ويع عا

تةرل وي فت رن ويع عارن ،نن طارق

ويعاوسفتن ي ّاف وا عيعي ه وي ب رل ،ةع افل ويةلرل فر أ بي ه  ،ةف ال ية
وي يةن ر ه .
ثاني عكع :رلنة ويع عا إيد وي طرط ويا،غيةين بلريل وألةيةرييت ويف عيل ي لعيل
وي ا ريل بيةوً ة يافيً ةع ةعييً ،ب يد ال ردييةن وي بيث وياغييةي عةيال ع يييلاوت فالرييلن

إذ وألةيد أن دةن وألنعيل وياغةرل ع سسرل.

ويةيلث ييلن ويتي ة ر ةوي ؛رذي ةويعيير ويذي رضعن بعيرل
ثالث عكع :ويعطيي ل
ّ
ل(ويةيع رل).
وياغل وي ا رل ،ةوأل ذ هي فر ويبريث وي ارعرل ةوي يعل ةويع
عابددددع عكددددع :ر ييلنة ويعي ي عا إي ييد إ ش يييء عةس ييةنيت يغةر ييل ع سس ييرل سي ي د إي ييد
وس

؛يء وألفدييا وياغةريل ويع ة يل فير ويد ية ويتلرعيل ةويبلر يل ،عيي رغ ير وي ييب رن

نين وي شي ت ،ة عييي ربتييق أ ييرل وي؛دييا وياغيةي ويييذي أ ي ال فيير د رييا عيين ع ي؛يييت

ويعبل رن ع فً يف فط.
خامس عكع :رلنة ويعي عا إييد وي ؛دريا ويةييل فير أعيا شيا وي ا ريل فير وي يياج،
إنلول عةول ارعرل ع

ل فر اذو ويشأن.

ييء و ه ييت أنع يييل ويعي ي عا ،ييل أن ب ييل ت يت يييءوت
ف يير ويسي يي ل ةوي ييف عس ي ً
ياف رن يب رن عن لةل نا رل ع ا؛ل ،ةةنةل يي ةو ل اةة يهي أن بتق.

ةوياه ويهيلي إيد سةوء ويس رل.
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