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 وقائع مؤتمر " العربية وقرن من الدرس النحوي"
 م3002من شباط  81-81

 
 
 د. عباس علي السوسوة

 اليمن -جامعة تعز

تيييل ويعيي  عا وي يييي ر يا ا ريييل  فيير ابيييية دارييل لوا وي اييية  فيير ةيع يييل ويتيييااث ني
ةويلاوسيت وي بةرل، ةن ةو ه " وي ا رل ةقان عن ويلاس وي بةي" ةشييا  فريه  ييب ةن 

ةل نا رل ة يبث عن  اةردي،  أ بيث، ة  ضه  أاسل  ب ًي ةي  ربضا. عن نلث ل
نايييد عيييلن ريييةعرن لوات أنعييييل ويعييي  عا فييير ةاسييييت سييي     عيييت  يي ة يييريت، 
ن دييين ا يي   ييلو ل فير عبيييةا ويةاسييت ة  يي   ةبيل ت فرهيي عييلو فت ع؛ريلثن ةون

 وأل بيث.

(1) 

 ح ايرس قس   لأت وألنعيل  ييةاسل والف  يبرلن فدي ت داعل ش  ين  ف
وي بة ةوي اف  ييدارل ةعتاا ويع  عا،    داعل أبعل عبعل ِدش  نعرل دارل لوا 
وي اة  ةايرس ويع  عا،    داعل بيعل طياا  يية ايرس ةيع ل ويتيااث.     ذي  

 إيتيء عا  يت س  ل  ويةاسل وألةيدوس اوبل ق راث ي  يةل ويعاط يت     لأت 
 ناد وي بة وآل ر:
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المفددددا ير  -طفى عفيفددددي  داع العلددددورية النحعيددددة النحويددددةأحمددددد م دددد -1
 والتحديات.

ران وي يبث أن وي ظارل وي بةرل عةعةنل ع ةي سل عين ويع ييلو ةوألسيس 
ةويتةونيييل وي ييير ر  ظعهيييي ع؛هييية  عسييي ةنة يديييف  وي ييياة ةأبديعيييه، قييييلا نايييد 

يق إر يل ويلالالت وي بربل ياع يطة. ةأن اذه وي ظارل وي بةرل   س   يال س
ةويتلاث ناد وب يةوء ويعييلث ويدفعريل وي ير ون عيلت نارهيي ايذه ويتةونيل.  ريا أن 

قي ا هي  بلريت   يةق ايذه  - س ة و سيع ويعيلث وياغةرل –ةهةل وي بيث وألةويل 
 وي ظارل ةار:

وضيييييطاوة ويع يييييطاال وي بيييييةي لاليريييييًي:  ةعييييين أ يييييا  ذيييييي  ع يييييطاال  -أ
يييل )عييي يييرس ةعاييل ةال )ويع؛ييال( فهيية فيير  ييية ويع  ييلأ ةوي  ييا ر  يير لال

شييييي ه ةعايييييل( ةفييييير  يييييية وي يييييلوء ر  ييييير) عيييييي ييييييرس عضييييييفي ةال شييييي رهي 
  ييعضيف(.

فيييير ويعسييييأيل ويةوبييييلث، عيييين ع طاييييق: و يييي فف وياغيييييت، أة  ء  ييييلل وآلاو -ة
 و  فف ويعذا رن وي َّبةررن أة و  فف  رن  بةررن عن عذاة ةوبل.

ةأع اييل ذييي  د ريياث وي اييط  ييرن وي؛ يياوت وي يار رييل ةبادييل وي ،عيية وياغييةي،  -ج
ناو هيي إناو يًي  ديي فف نايد أ يل داعيل )في ( أ  ييريل اير أ   ف ريل ةون
أ ييييارًي أة فانرييييًي. ةديييييي فف ناييييد ل ييييةل بيييياف وي ييييلوء ناييييد داعييييل 

 )وياهّ (، ةدييبد  ناد داعيت  يي؛ ارل  ياث ة ييبافرل  ياث أ ان.

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

 طا ح وف اوضيت   رلث نن ويةوق  وياغةي. -ة

و ديء ويتينلث ناد ع يل ةوبل ا عي دين عةهةل ويتييل أة ع  ةني  - 
    ل ي؛ظرل ةوضبل.

محمد عبدد العزيدز عبدد الدداير  داع العلدورية النحعيدة الللويدة العامدة  دي  -2
 التعاث الععبية

قراييت نيين وي ظارييل وي بةرييل وي او رييل ير  هيير ري يييقا وي بييث ةعاييل وآلاوء وي يير 
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  يبرال. فيي يعيل )فدياث( ال ) ظاريل(، 
ةرييان أن ا ييي   ظاريييت د ريياث ال ةوبييلث فيير  بة ييي وي ا يير ألعييارن رت ضييرين ذييي  

 اعي:

أنعيل ويلاس وي بةي ياغل عن ة ف ة   رف ة بارل ة ؛سيرا   لل  -أ
وييييم، ععيييي ر ييي ة ع يييه نايييد وي بييييث وي ييياة أن رتيييل عةو عيييي قيييلَّعةه عييين 
لاس  بةي شيعل ع ديعل يا ا رل عن لةن ون عييل نايد ةعايل ةوسي ل 

 عن وي ظاريت   يسة دل ةوبلث ويغا  ويذي  ع عت يه.

ةريل، وألعيا وييذي ال رعدين ع يه   لل وأل ظعل وي بةرل عن ويظييااث وياغ -ة
 ي ظارل ةوبلث ع؛الث أن  غطرهي عهعي ردن يهي عن و سيع ةشعةل.
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 اليمنية دعاسة نحو الععبية تاعيخيًاة  -عباس السوسوة  جامعة تعز -3

اييييلف وي بييييث أن ر  يييياف عدي ييييل ويييييلاس وي يييييار ر يظييييةواا   يييييء ويداعييييل 
و ضيال يا يبيث   يل ةيال  ةويةعال فر وي ا رل وي؛ بد فير ويتيان وي شيارن. ةقيل

وي؛هيييياس: فهيييياس ويعط ةنييييت، ةفهيييياس ويلاوسييييت ويةيع ريييل، ةقيييةوي  وي شيييا، 
ة يي  اث ويش  يرل، أن ايذو ويايةن عين وي بيث وي بيةي ع  تيل أة ردييل فير ويتيان 
وي شارن. يذي  ر  تل وي بث وألنعيل وي ر  نعيت ي ؛سيهي وي يأارم ي بية وي ا ريل، 

ويع؛الث وي ر ي  رال فر ن يةر هي داعل ) يارم(     رذاة إيد أن     وألنعيل
فرهي لاوسيت  بةرل ة يرل، ةر ا  يهي  يي ترر  .    ر ا  وي يبيث ةهيله فير 
اييذو وي ييية، ةدرييف أ ييه أفيييل عيين ويلاوسيييت ويع؛ييالث، ةأنعيييل ويعةيييع  وياغةرييل، 
ة    وألنعيل ويةيع رل ويتييعل ناد ويع هج وية ؛ر، فر أ بي ه وي يار رل ) 
 شيييا ع هيييي  ف يييل أ بييييث فييير عةايييل ويعةعييي  وألال ييير(. ةنيييا   سيييانل ي  يييييج 

 ةوبل ع هي.

ةقييل أظهييا   يي  ويعةع رييرن ويييذرن بضيياةو ويةاسييل والا عييي   يي بييث، ةشييلةو 
نايد ريلي  ييب ه عه ييرن ةلونيرن يييه  ييي ةفرقن إذ ديين وي بيث ويةبريل ويعتيل  فيير 

 ويع  عا، ويعه    ييةي ة وي يار ر.

العيدا(ية الللدة والمدفر  دي  -للامدي  جامعة الملد  سدعودمحمد عبيع ا -4
 التعاث النحوي الععبية

رييييان وي يبييييث أن ا ييييي  وي تيييييء  ييييرن ع ييييطابر لةسةسييييرا ةط ر ييييل ويييييلاس 
وي بةي وي او ر دعي اة ن ل وي ارل ةسر ةره. ةويع طابين ع  رين  ؛ا  وي  ي يا 

  وييذا ر ويع ؛يق ناريه وي ر ر  غير أن  يل ل فير عةييل وييلاس ةوي باريل ةاية وي ظيي
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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  
فر   ةا طاق وي رسرا ةون ف ح وي بة، إذ شيع فر د ريا عين ةهيةل وي رسيرا فير 

وييييلنةث إييييد   يييذ وي ايييل ةوي ةوعيييل ةوي تيييلرا، ة بييية ذيييي ، ةايييذو سيييةء  ويتيييان وي شيييارن
  تلرا يط ر ل ويلاس وي بةي وي او ر.

العيدددا(ية الج دددود  -عدددو( بدددن حمدددد العدددوزي  جامعدددة الملددد  سدددعود -5
 المبعثعة  ي خدمة التعاث.

نيييا  وي يبييييث يةهييييةل ويعس شييياقرن فيييير  شييييا وي ييياوث وي بييييةي،  يييي  يةهييييةل 
ةو وي يياوث   ييلقم ةأعي ييلم،  يي  أ يي ال )وي بترييق( وي يياة. ةذدييا أن   ضييه   ييلع

َ  اب ًي ر س  ألااه ةيغراا  عين وأللنرييء، ة طياق إييد شيرةع وي سياع فير  عةياًل
وي بتريييق ويييييذي  يييي ج ن يييه سييييا ريت د ريييياث عييين برييييث  شييييا د ييية ع سيييية ل يغرييييا 
أ يييبي هي ةشيييرةع ويسييياقيت، دعيييي  دييياات وألنعييييل لةن لوع، ةقيييّل وي عبييير. 

  يج )ويعبتَّق(، ةذدا وي يبث أن وي  سرق ع  ل   رن اذه ةض ؛ت ويلقل فر وإل
ويةهييةل، ةأ يييه ال  ةةييل اقي يييل  تيفرييل أة اسيييعرل  تييةل ياعسيييرء أسييأت، أة  تيييةل 
ياعبسيين أبسيي ت.ة ذي  أ يي ال وي يياوث ضييبرل والة هيييلوت وي؛الرييل وي يير رطغييد 

 نارهي والا ةيل.

ر اإلكداعة الملدع ي مكدم  تعميد  اسد-عبد الواحد خيدعي ددا  بندي مدف   -6
  ي الللة الععبية.

ريييييان وي يبيييييث أن وسييييي  وإلشيييييياث ر يييييرن  ادر ريييييًي إعيييييي عيييييّلًو أة ع  يييييلأ  بسييييية 
إال ن يل  -عي فً  -وي  يي. وي افرل، فهر ال  بلل والسي  وي؛ينيل أة ويع؛ يةل
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وق او يه  يف  وي  اريف، ةأعيي ن يل وق يياون والسي   ييي  ةرن أة وإلضييفل فيإنَّ   رر هييي 
ويع  ييلأ. ةاييذه ويع؛ياقييل ويغار ييل فيير  بيية أسييعيء وإلشييياث  رةةيية وسيي لنيء عةقيي 

 ناد  بة " وي رسرا". لسر ييةه  يالن عي

عدددامع  دددفم   جامعدددة ينددداة السدددويسية المسددداع  ال دددع ية  ي بدددداعع  -7
 الفواعدي البن يير الجوزي ة.

ران أن فر ويد ية  عسرن عسأيل  افرل ي    ا  يهي ويلاوسيت وي ر   يةيت 
 ةأ ه سر اضهي،  عتي ا هي  عي فر د ة وي اوث ةد ة ويعبل رن. ةهةل و ن قر 

 هذو  دةن ويةاسل وألةيد وي ر ن ةو هي " فر وي ظارل وي بةرل وي او رل" قل و  هت 
 ةار  اييسل نار أ ة ويعديا .

(1) 

  ييييل ويغييييلوء  ييييلأت أنعيييييل ويةاسييييل وي ي رييييل  اييسييييل عبعييييل شيييي؛ر  ويييييلرن ويسييييرل، 
بيةي ع؛هةعيه ة طيةاه". ةسيرظها أن وي  يةون  ريا عطييي ق ةن ةو هيي " ويع يطاال وي 

 يعي ةيء فر وأل بيث وي ر قاأ عا  ي هي أ بي هي. ةار أا  ل:

 بلجيمددداية تعجمدددة الم دددطلحات –دانيدددا  تيومدددان  مع دددد التعجمدددة  -1
 الللوية اللعبية إلى الععبية. 

د وي ا ريل اد  وي يبث ناد ويعبيةالت وألةيد ي اةعل ويع؛يار  وي بةرل ويغا رل إي
فر وي  ف وي ي ر عن ويتان وي يس  نشا،   ة ًي عبيةالت ويطهطيةي ويع اي 
ةسارعين ويباوراي وي ة سر،    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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بيضدا  بدالملع ية مدن الدداع ال – اطمة أبعمان  جامعة الحسن الثاني  -2
الحعددو  الدالليددة إلددى الحعددو  الت ددوعية . تددولى زوا الباحثددة يعا تدد  

 نحعًا للياب اية

 ييييان وي يب ييييل أن ع؛هيييية  ويبتييييل ويييييلالير رضيييي  ون  يطييييًي نييييللًو عيييين ويع؛ييييالوت 
ر ييي ة والسييي لالل نايييد وا  يطهيييي   ضيييهي  ييي     ييييي ظا إييييد ويةي ييية وياسيييي ر، 

( فيييييير ويلالييييييل ةفاضييييييرل  ةايييييييس              1991  رديييييي )ة نعيييييت أ هييييييي     َّيييييد فاضييييييرل ةا 
( فر وي ةت. ةأن ويبتل ويلالير يرس يه ع  د يسي ر، ةأ هي س لوف  نن 1991)

ويبتل ويع ةعر ويذي رةع   رن وأل ةوت ةويع ي ر. ةو  تت عين )أسييس وي ف يل( 
 ح   ا، ة خ   ا، ةا ق ا. ة نعيييت أن أبعيييا أ  ييياه   ح  ، ةأ ضيييا أ ييياه 

 خ  !

ةقييل نتيية د ريياةن ناييد وي بييث، ةقييييةو إن و يين ة يير سييعيه "   يييقة وألي؛يييظ 
ي  ييييقة ويع يييي ر" ةأن عسيييأيل وي تييرييية أشييييا إيرهيييي وي اريييل ةيييي  رط تهيييي، ةأن و ييين 
فييييييياس   يييييي. ع ةعييييييه " عتيييييييررس وياغييييييل" يهييييييذه ويتضييييييرل، ةأن وألة عاعاةيييييير 

 وياةع ردر أشيا إيد وي  ييرل.

اإلماعاتية دالالت  يغ الععبية  -اإلنسانيةعبد المعير جب   ملية العلور  -3
 بين ج ود العدما  والمحدثين،  َ ُعَ ي أنموذجًاة

ران وي يبث أن  ةض  أبدي  ويتلعيء ناد عبي  وي تيل ةوي يلقرق ةوإلب ييء 
( وي ير  نعةايي  ي يل  ييط ييي    غرل ع رل عن ويض ط. ةرةضال ذي    يرغل )ف  ييل 

ي ةال نارهييي عيين أف يييل فيير ع ةيي   يييج وي يياةس ةويغاوييي ، فتييي  وي يبييث  يسيي تاوء عيي
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يا  رلي. ةقيل: إنَّ وأل ةيد أن  ديةن  ي؛ل ع أ يال أة  بيةل وي ي؛ل إييد ال عيل أة 
  س رل.

ن و َّسييي   يالس ت ييييء فتيييل ايةعيييه ويعيييلو اةن ةقيييييةو: إن ويتيييلعيء قيييل  ةوي بيييث ةون
ن ويتلعيء ي  ردة ةو  يفارن نن ذي   ف اةو عي  نعه وي يبث فتييةو " أة دييسةرل " ةون

 إذ قييةو  ييد اث ةويتال. ةأعي وي لقرق فعطاةة لويعًي.

(1) 

   دي ت ويةاسل وي يي ل  اييسل ن يل ويبدير  اوضير، ةأييتريت فرهيي عا  ييت 
ي عسيييييل  بيييييةث  عيييييت نايييييد ايييييذو وي بيييييةن ة بيييييت ةن ةو هيييييي "وي ا ريييييل ةوي ظارييييييت 

 ويع ي اث، لاوسيت ة ط رتيت".

العلورية البؤعة والتبعيدع وتحديدد المعندى   فم الدين  الح حسنين  داع -1
 التداولي للجملةة

رط يييق وي بيييث وي بييية وييييةظر؛ر وييييذي ريييان أن ويةظر؛يييل وألسيسيييرل ياغيييل اييير 
وي ةو ييل، ةر  يييةل ويةعاييل عيين  ةورييي ويلاليييل ةوي ادريية ةوي ييلةول ةوي ييةت، ةرييلاس 

 ادييي  بيييةل  ف يييل أ عييييط ياةعايييل: والسيييعرل ةوي؛ اريييل ةويا طريييل. ةريييان أن وي  يريييا ر
وي   يييييا ويبيعيييييل ياع اةعيييييل وي ييييير ال  يييييل ل فييييير ويتيسييييي  ويعشييييي ا   يييييرن ويعييييي دا  
ةويع يطة ةع  ذي  فإن ويع يطة دين ر ا  اذه ويع اةعل عي   ياللم فير ق ةيهيي أة 
إ دياايييي، فريييأ ر وي  يريييا يرييييلف  ايييذو وي يييالل، ةر دييييل وي ف ريييةن ع يييطاال )ويت ييييا( 

 ويع  ر  لف  وي الل.
عا  طييل  ييع  ييلأ ايير عةضييةع ويبييلرث نيين اييذو ويع  ييلأ ةرييان أن ويةعاييل وي

ةأ ه رس ل إيرهي   اث ويبلرث.ةاذو ر  ير أن ايذه ويةعايل رةية أن  ديةن   اريل دير 
ذو   يلف ةةةل ةعال إ شييرل فهر ع تط ل عن ويع  لأ. ةريان   ت ل أة ال  ت ل، ةون
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وي؛ينيييل  تيييل  أة أن وي تيييلر  ةوي يييأ را ال رييي  اون فييير وي  ريييل وي ادر ريييل، فيي؛ينيييل اييية 
  أ ا، ةون عي ويع غرا اة ويةض  وي  ي اي  رن ويع دا  ةويع يطة.

 األعدني -عبد الحميد م طفى السيد  الجامعة ال اكمية بالزعيا  -2

 التعامي  النحوية من الوج ة التداوليةة

ر ييييييج وي بييييث وي اودريييية وي بةرييييل فيييير وي ا رييييل عيييين ةةهييييل  ظييييا  لوةيرييييل  غرييييل 
ةرييييل    ييييد  يي ادريييية ةوي بارييييل ةلالالت ويةعييييل  ةسيييييطل وية ييييةل إيييييد لاوسييييل  ب

 يأل ظيا وياسي رل ويبلر ل   ة ًي وال ةيه  - تلا عي -عتيعي هي. ةقل و  ؛  وي بث
ويييةظر؛ر ة ظا ييه وي لوةيرييل إيييد وياغييل. ةوسيي د ه أ ظيييا وي بيييث، ة ةقييف ن ييل أنعيييل 

وي ادر ريل ةلالال هيي،  وي ف ررنن في  هد إيد أن ع يبث وي بة ر بتق  هي فه  وي  رل
ةأن ع يبييث وي ف ييل ر بييلل  هييي أاييلوف وي   رييا ةوي ةو ييل، ة هعييي ع ييًي رةقييف ناييد 

 لاليل وي اودرة ةأساوااي.
ةقييل نيتّيية ناييد وي بييث  ييأن ويييذرن   يييةيةو وي لوةيرييل   هييةو إيييد أن اييذه وألفديييا 

ل إن وي  ريل عةةةلث فر وي اوث، يدن  شةعسدر ي  ر ل ر ّةل ناد وي  رل وي عرتل،  ي
 ويسطبرل فرهي دل شرء، ةأن ويتةونل وي بةرارل قل و  هت.

ةنّتة آ يا  تةييه إنَّ يايلد ةا ن عيين أعيرن د ي يًي فير فاسي؛ل وياغيل وي ا ريل ةأ يه 
ّةو ّرل( ةنن نعرق ة را نعرق. -ق ل  شةعسدر  لاا –أةل عن  بلث   نن )وية 

 ريييا وياغيييةي نايييد  ةنتييية  يييييث  يييأن أع ييييل ايييذه وأل بييييث يييي   هييي    ييسيييريق
أاعر ه. ةدين يا يبث  ؛سه اّل فتيل: إن ويتةونل وي بةراريل قيل قايل ع هيي  شةعسيدر 

 ةال ر  ر اذو أ هي و  هت ن له،  ل إن قا هي  ي ةيه ويس ر إيد  بة نييعر.

محمددد  ددالح تو يم جامعددة العددا عةية المددن ف المعدداعن  ددي دعاسددة  -3
 النحو الععبية 
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 يب ةن  ييع هج ويعتييان فير لاسيه  يا بية وي ا ير ران وي يبث أن رس ضرء وي
إيد ةةوا ويع ياج وأل ان، ةران أن إشياث ويتلعيء إيد ويتاو ل  يرن وياغييت ويسييعرل 
    نن قةث  تيف ه  ةال  لل ناد إ تيين يغييت ايذه وألعي ، أل هيي إشيياوت عبيلةلث ال 

أريلاي وي بيث ويعتييان   ع ل ع هةًي. دعي ةةل أن ةي  ًي عن وي ظاوت وي بةرل ويتلرعل
ويبييلرث ععييي رييلل ناييد   ييراث قييلعيي ي ا يي  إعدي يييت وي  ييا ويعبييلةلث. ةنيييا  

 وي يبث ي    وأليعةا د ادرة     وأللةوت ةويتةل    ييرل     وألي؛يظ.

  داع العلور بالفيورية :االتجاه الُعدولي  ي الععدن المعيرة أحمد الليثي -4

إلنفل ةوإل لول ةوي فقيل  يرن ايذه ر بلث وي بث نن وي لةل ةوي ا . ةو
ويع ييطابيت  فقرييًي ةو  ففييي،  يي  و  تييل إيييد  ييةا يا ييلةل فيير   رييل ويداعييل عيين 
 برال إيد  برال ةعن ع  ل إيد  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 

  اريييف ف يييل إييييد  عييين آ يييا، ةعييين   دريييا إييييد   يييرغل إييييد أ يييان، ةعييين  عييين
ةوي دس،    ر  هر وي بث ع ة ًف 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 

اال أساوا  ف رل   ا    ضهي ةر ؛د ن ي د رااي. ةقل ون ا    ضه  نايد ع يط
" وي ييلةل" فيير ويتيياآن ويدييار  ة سيييءل: درييف أسيي طر  أن أط ييق ويسييريق  رييا وياغييةي 
ناد دف  وياه   ييد؟ ةأ ا وي يبث ناد وس  لو  ويع طاال ع سييًف: أرين أذاية 

ع يطاال  تةيه   ييد " أ د أعا وياه فف  س  ةاةه"؟ ةنّتية اييرس ويةاسيل  يأن ايذو 
ل وسيي  ل  داعييل " و بيياوف " فيير  رييين ،  ييل أد ييا عيين ذييي ، فييإن و يين ة يير قييناعيير

 أشديل وي لةل فر قةيه   ييد " فعهل ويديفارن أ عهاه  اةرلو".

السيد علي ِخضع  جامعة المن وعةية مستويات التحلي  النحدوي للععبيدة  -5
 دعاسة  ي المفا ير والتطبيعاتة
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رييان وي يبييث أن وي بيية وي ا يير ر يي هج  بارييل وي  يية.، ةيغييا  ويييلاس رتسيي  
د عس ةررن:  تارلي ةةعيير. فأعي وألةل فهية ويغييية نايد ويع ي؛ييت وي بةريل ذي  إي

وي ير  ة ي و  شييةوال عت ط يل عيين سيريقهي وي يي  ي سيي   ط قةونيل عطييالث دافي  وي؛ينييل 
ة  يية ويع؛ ييةل...ويم، ةايية عسيي ةن ر بييث فيير عدة يييت ويةعاييل ةرعريي  ن ي ييااي 

 ةةظيي؛هي.

ت ال را ؛ت إيرهي وألةييةن ع سيييارن ةأعي ويعس ةن ويةعيير فرضرء ع ي ر ةلالال
ي  قل  اذو ةأ ا ذو  ةي  ذد ا اذو ةي   دا ذو  ويم، ةوي باريل ويةعييير عبيةج إييد 
ويع افييل  عف سيييت وييي .) ويعتييي  أة ويسييريق(.  يي  رييان أن ويعسيي ةررن ع ييًي عةضييةع 
 ب ييه ةرط ييق وي ييةع وي ييي ر ناييد سييةاث ويضييبد، عيين لةن أن ر ةييية  وإلطيييا وي ييي  

 يعسعة ح  ه.و

 ة ذي   دةن أنعيل ويرة  وألةل قل و  هت فر ويسينل ويسي  ل ةوي  ف عسيء.

 

 

(1) 

فيير وي يشيياث  يي يبًي  ييلأت أنعيييل ويريية   1111عيين شيي يط  19فيير ريية  وألا  يييء 
وي ييي ر ياعيي  عا. دي ييت ويةاسييل وألةيييد  اييسييل أبعييل ع  يييا نعييا، ةن ةو هييي "  بيية 

ياو ويدييار  أن   يي  وأل بيييث ال   ييلاج  بييت  ظارييل  بةرييل ع ي يياث " ةسييران ويتيي
  طيء وي  ةون. ةفرهي قايت عا  يت  بةث أا  ل، ةدين فرهي علو فت ع؛رلث.

 دددددي معددددداني اإلعدددددعا   دددددي   دددددحى التدددددعاث، للسدددددعيد محمدددددد بددددددوي                   -1
   الجامعة األمعيمية بالعا عةية
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 ه.ي  ربضا  يبة وي بث ة ةيد إ اوار  ويلسةقر ناضه ةشاب

ر يييا  وي بيييث يانييياوة وييييذي وب يييل  ييي اث والا عيييي  فييير وي بييية ويتيييلر ، ة ييييا 
نفعل ناد إ تين وياغل ةوياَّبن فرهيي. ةأشييا إييد  ظاريل ويي ظ  وي ير ا يط فرهيي ن يل 
ويتيييياا ويةاةيييي ر ويييي ظ   ع يييي ر وي بييية،  ييي   ؛سيييرا ويعبيييل رن يا فعييييت وإلناو ريييل 

ن نال يهي دإ اوار  ع ط؛د ويذي ة يل فع ه  عن أ دااي دإ اوار  أ رس، ةع ه  ع
ويضعل ناعًي ياسي يل ةويدسياث ناعيي ياضييفل. ةنيا  ي ظاريل  ضييفا ويتياوين ن يل 
 عي  بّسين.    بيةل وي اةج   ظارل  ة ل عين وي فعيل وإلناو ريل ةي ءًو عي  اًو فير 
 وييي ظ  وي ا يير. فيي فعييل وإلناو رييل يهييي فيير ويةعاييل ع  رييين ع ةو رييين: ع  ييد  بييةي 

ع  يييد لاليييير. فييضيييعل ةوي؛ بيييل ةويدسييياث ةويسيييدةن  تييية   ةظر؛يييل لاليريييل فييير إطييييا 
وي لاج ويذي ربدي  وأل عييط وإلناو 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 

، ة ر هعيييي لاةييييت اييير: وألقيييل إطفقيييي، ةأقيييل ةهيييل ةوألد يييا  ترريييلًو عييين ةهيييل أ يييان
 وألقل إطفقي، ةوألقل  تررلًو، ةأقل إطفقي ة تررلًو.

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 

علاسل(. أعي وي؛ بل ف ا  ط  ييعترل ويع غريا فير لاةييت ظيّن  إّن ةأ ةو هي: )إن وأل َّ 
 ةأ ةو هي.

ناد -ةقيل ة ف وي بث  أ ه ع تيل ة را ةوضال، ةأن  ؛سرا إ اوار  ع ط؛د 
أةضال. دعي نتة ل.  عي  بسين  أن وي فعل وي ا رل قار ل ةوبلث عن  رن  -نف ه

 قاوين ألوء ويع  د.
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بالنحعيدددات الللويدددة الحديثدددة، لناديدددا التنحيدددع النحدددوي التعاثدددي وعفيتددد   -2
 سوعيةية  -حسموع  جامعة حل 

 يييان وي يب يييل أن ناعييييء وي ا ريييل ديييي ةو رعاديييةن ع؛يييالوت ع  يييي اث ي ظاريييل  بةريييل 
ديعاييييل، ةأن لاسييييه  وع  ةييييت فرييييه ويغيرييييل وي اعرييييل وي ييييافل  غيريييييت   ارعرييييل. ةأن 

ة ؛يبييل وي بيييس  ويغيريييت وي  ارعرييل دييين يهييي   ييرة فيير  ييلير؛ه . دةعييل وي ةيييةر
ةيع  و ن ة ر. ةأن وي عرر   رن  ةنر وي أيرف وي بةي عهي . فييي اعر ع يه رب يا 
أ عيييط ويةعييل ةر يي؛هي ةر؛سييااي ةذييي  أعييا رهييّ  ويع    ييرن. أعييي وي ا ييةي فراد يي  
ناد عي رب يةه ويلواس فر بري ه يربتق وي ةو ل ويع افير عي   رياه فهعيًي ةدفعيًي 

بيية وي ا ييةي  ي  يييا عيل يييه عيين وي بيية وي اعيير ة  ييي  عيين ةد ي ييل ةقيياوءث. ةاييذو وي 
 ةلرل ط تًي ألالوف وي  ار  ةظاةفه، إذ يرس عةال  ا ر. يا بة وي اعر.

ة يييان وي يب يييل أن  شةعسيييدر اأن أن وي ا يييةي  عيييط  يييي. ع  ييييا عييين وي بييية 
وي اعيير ط تييًي يع يييررا   يية د ويسييهةيل ةوي؛ييييلث، ةأ ييه ر ايية عيين وي ؛ ييرفت ويد ريياث 

 ر فير وي بية وألةل. ةعين ا يي رعدين ييةةه ر وي ظيا وي او ريل ةويبلر يل أن   يي  وي
 ع هعي  ظارل  بةرل نا رل.

ةقل نتة ايرس ويةاسل  يأن ويعسيأيل يرسيت عسيأيل  رسيرا فبسية، عي  وب اوعيه 
 يدل ةهةل وي رسرا،  ل ار عسأيل اعل، ةعسأيل  ا ةرل فر ويعتي  وألةل.

لععبيددة المعا ددعة، لو ددا  مامدد   ايددد        بعدد( محددا ع التليددع الللددوي  ددي ا -3
  ملية اآلدا  جامعة العا عةية

 ا يل ويلاوسيل   ي  عظيياا وي غريا فير وسي  لو  وي ا ريل ويع ي ياث، ي يلل عين 
ويِ ييييرص وي ييييافرل ديألف يييييل ةويع يييييلا، وسيييي  لوعًي ر ييييييف عييييي ايييية عا ييييةل فيييير 
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وي  رييل أة ويلالييييل أة  عييي ًف، ةاييذو والسيي  لو  قييل رديييةن فيير ديياسييينويع ييية  ويتييلر  
وي  لي ةويا ة . فهل  يياّل ايذه وي يرص إييد ويع يية  ويتلرعيل فيربد     طي هيي إن يي  
رس  عاهي ويتلعيء؟ أ  ريغّ  ويطاف ن هي، ة س  ل  عن لةن أن  ل ل فر ويع ة  
ويبييلرث؟ ةذديييات وي يب يييل عييين ذيييي  ةعيي  ويع ييييلا  ييييأليف ةوي ييييء، ةداعييييت ع يييل 

 ةأدَّل ناد.ويشاودل ةوي ةوةل، 

ةنّتة دي ة اذه ويسطةا  أن عي قيي ه وي يب ل ر ريل ةةهيل  ظياه فير أن وي بيث 
وي بييييةي وي يييييار ر عهعييييل، فهييييي ايييير وي يب ييييل   ظييييا فيييير ع ةعييييرن فتييييط: وياسييييين 
ةويةسييرط، ةعييي  ر هعييي عيين ع ي؛يييت  ييعييييت ال  يسيي  طق. ةذدييا ويع تّيية أن   ضييهي 

يةيبظ، ةوي ةوةل  ع  د ويبضيةا عةةيةل عس  ل  قلرعًي فييشاودل عةةةلث فر   ا و
فيير عتلعييل و يين  اييلةن، ةةعيي  ويع يييلا  يييأليف ةوي يييء د رييا فيير يغييل ويع داعييرن 
ةوي؛فس؛ل ةعن  تّراه ، ةأن وي   را )أدَّل  ناد( عةةةل فر د ي يت وي  ا وي  يسير 

 وي ي ر ةعي   له.

  تر ه.ةالَّت وي يب ل  أن س رل  ب هي  را س رل ويع تة، شيداث يه  

تطوع للة الع ة  ي م ع عبع يعن من الزمان، لكمعي بعمدات إبدعا ير  -4
  جامعة يناة السويسية

ران وي يبث أن يغيل ويتي. فر)عابايل وي يلوريت( ن يل إ ياوار  ويعيةرابر ةعبعيل 
ويعييةرابر ةن ييل ويايييه وي ييلر ، دي يييت  بيييدر يغييل ويعتيعييييت، ة  شيي ث  يألي؛ييييظ ذوت 

ويع اولفل ةويةعل ويع لو ال،    دين و  تيل فر عابال  ويلالالت وي؛ض؛يضل ةوألي؛يظ
(ن ييييل نرسييييد ن رييييل ويييييذي رسيييي  ل  وي؛ ييييبد وي سييييرطل فيييير وال  تيييييل إيييييد ويةوق رل)

( ن يل ويةوق ريلوية ف ةويسال، ةراةأ فر ويبةوا إييد وي يعريل.   يلاي  يأ ر عابايل )



 111 

 -عي ف -أبعل  راي س رل ةعبعةل طياا الشرن ةعبعةل  رعةا ة راا ، ففشيرن
 دييييل ن يا يييه  ت ييياة عييين ن يييياث ويشييي ا فييير وية يييف ةويسيييال، أعيييي ويبيييةوا فععييي ةج 

( وي ير  ةيية  ويبياة وي ييعريل وي ي ريل، ةرع اهيي وع يلول ويةوق ريل  يعرل. ةفر عابال )
ف  ل وس  لوعه يا؛دا وسي  ل  وياعي  ةوي؛ يبد  1911-1911 ةرة عب؛ةظ عن 

ويتيي. فيير ع ييا    هيير  ييعاباييل  فيير سيياله ةبييةواه. ةرييان أن عاوبييل  طييةا يغييل
وياع رل وي ر رع اهي ةعيل ويغرطي ر، ويذي رغ ياف عين ع ةي  وي يةفرل د رياًو، ةايذو 

 ردسة يغ ه ويغعة . ةاة ر ييف فر يغل ويسال برث رع ج وي يعرل  يي؛ بد.

ةقل ون يا  ناد وي يبث   ل  وي سيار   هيذه ويعاوبيل، ةأ هيي يرسيت  هيذو وي يلاج 
عييذدةارن يرسييةو أفضييل عيين   ةسييل فييره    يييي. عييي  نعييه عيين وألفتيير، ةأن وي

 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 

عل نرل ةأعرن نار ويسّرل. ةقل  غرة عةيل ويلاس وي بةي، ا :  عي  بسين ةعب
 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 يياوعل ا يي  وي ييلوقل. ةة ييف  عييي  بسييين  أسيي يذ ويةعريي  

فير وياريف: إن  فهة أس يذ ألعرن ويسرل ةعبعيل نريل، ةقيل وع يّل ب ي ييه إيريه دعيي رتييل
ويةلث  اض  و   هيي ة اضي  و ين    هيي أرضيًي، ةويب؛ريل ا يي اييرس ويةاسيل، ةذديا أن 
دارييل لوا وي ايية  ع طيييء فيير وي ايي  ةقييل و  رييا ع هييي ق ييل أرييي  أنضيييء يعةعيي  وياغييل 
وي ا رل ويلدي اث: ن ل ويبعرل علدةا ةعبعل بسن ن ل وي  ر  ةعبعل  ا يةر بسين 
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ة يييف ح فضيييل.  ييي  طاييية اييييرس ويةاسيييل ع هعيييي أن  ةعبعيييل بعيسيييل ن يييل وياطريييف
ر بل ي نعي ر ّن يهعي، ف لأ  عي  بسين  تةيه: إ  ر أبس، فير ايذو ويعةقيف  يييباج، 
ةقل قييل عبعيل بعيسيل دفعيًي أشيداه ناريه، يد  ير أ ياأ ع يه ةعايل ة ؛ يرًف، فعيي أ يي 

 اذه ويل ري.إاّل طيية نا  عيِسّن، ة ات ر وياه   ييد ألنعل ةوي بث ةظر؛ ر فر 

 يي   بييلث نيين  اعذ ييه فيير ةيع ييل ي ييلن ي؛ريياث، ةدرييف دييين أسيي يذا  بي رييي نارييه 
ةناد  عراره عبعةل ويس اون ةن ل ويابعن أرةة.    درف و  تل فر لوا وي اة  عن 
قس  نا  وياغل إيد قس  وي بة ةوي اف ةوي اة ،  ي   بيلث بيلر ًي عس ؛رضيًي نين 

 ي ا  يةقيي  ويع  عا.إ لوع ويع  د، ر اج   ي نن عةال و

  ييل ذييي   بييلث عبعييل نرييل نيين  ةا  ييه فيير  ييأيرف ) وي بيية ويع ييّ؛د( ةلةوفيي  
  أير؛ه     ط ه فر  أيرف ويد ية ويذي أ اةه عن  عي رل نشا ع  ؛ًي.

ة  ييل ويداع ييرن قييي  نعرييل ويدارييل   سييار  ويييلاةع وي دارعرييل يا ف ييل ويعب ؛ييد  هيي . 
 قس  عن ويع  عارن ي  يةل ويغلوء. ة ذي  و   عت أنعيل ويةاسل، ةذاة

(1) 
اأس ويةاسل وي يي ل عبعل فّ ة ح أبعل، ةفرهي قايت عا  يت  عسل أ بيث 

 ناد وي بة وآل ر:
عبيددع خلددا  داع العلددورية دوع يددعاعات مجمددع الللددة الععبيددة بالعددا عة  ددي  -1

 تطويع الدعس النحوية
ل ةوي بةريل ة  ياف رهلف وي يبث إييد لاوسيل ايذه ويتياواوت فير ويعسيييل وي يافر

عضعة هي ةلةوف  إ لوااي، ةأايلوفهي، ةع يطابي هي. يدين ايذو وأل يا ويع نية  ظيل 
 ةق؛ًي ناد أاةقل ويعةع ، ةفر ظ ر أ هي ي    اج نن  طيقه.
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جامعددة العددا عةية البدايددة المج ولددة  –سددامي سددليمان أحمددد  مليددة اآلدا   -2
من عكددع ومتددا   لتجديدد الدددعس النحددوي  ددي الع ددع الحددديث   العددعن الثددا

 "بحث المطال "ية

رييان وي يبييث أن وي لورييل ويبترترييل ي ةلرييل ويييلاس وي بييةي دي ييت فيير  لورييل ويتييان  
 ( د ي يييييه "  بيييييث 1111-1111وي ييييييعن نشيييييا بيييييرن قيييييل  ةاعيييييي ةس فابييييييت )

  . ة  ةاد ع يي  اذو وي ةلرل فر ويظةواا وآل رل:1111ويعطيية " ني  
ان ةر  هييير  ييييييد ان، إذ ر ييييلأ ةضييي   سييييق ةلرييييل ر يييلأ  ييةبييييلوت وي ييييغ -أ

 لاوسييل ويبيياةف ةويباديييت، ةر   هييي  لاوسييل وي  ييارف فيير إطيييا وي؛ ييل 
 ةوالس ،    ر  تل إيد لاوسل عةضةنيت وي بة.

  ظييير  د ريييا عييين أ يييةوة وي بييية ةفيييق ع طيييق وي فقييييت وي ييير  ا طهيييي   -ة
  ضيييييهي  ييييي   ، ةايييييذو عيييييي ر ضيييييال فييييير   ظرعيييييه قسيييييعر ويعافةنييييييت 

 ةويع  ة يت.

قرق فيييير  ييييري ل ويع ييييطابيت ويعبييييللث يةةو يييية ويعيييييلث وي بةرَّييييل وي ييييل -ج
ةعةضييييةني هي ةن ي ييييااي، ةاييييذو عييييي ر ضييييال إذو قييييةان نعاييييه " يي ب؛ييييل 

 .1119ويعد  رل" يافينل ويطهطيةي وي يلا ني  

إرةي  وي  ار؛يت ع  ويةفيء  ييل اليل ناد عي  شرا إيره عن ع؛يار ،   -ل
 وي بةي.ةون او  لةا ويلَّاليل فر ويع طاال 

نيييل  والي ؛ييييت إييييد ويعسيييييل وي ففريييل ةوآلاوء ويع شييي  ل، ةويييي . نايييد  -ايييي
إضيييفيت عهعييل دييين رتييلعهي فيير  هيرييل ناضييه ياعةضييةنيت    ييةون : 

 "   ره".

والد ؛يء   لل عبلةل عن ويشةوال ويع ةو اث فر د ة ويتلعيء، ةوال ديء  -ة
 ناد وس علول د را عن ويشةوال عن ويد ية ويعتلس.
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ممدة الممعمدةية تعدوير  -د العحمن بن حسن العاعا  جامعدة أر العدع عب -3
 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 ييّرن أ ييا وياسييي ريت ويغا رييل ناييد  ةةهيييت 

دين وي ي ينل ويع ةعريل ةوياسيي ريت وي ط رتريل وي بة ويع ي ا ةطاةبي يه، ةيي   
   رلث نن ا ل وي يبث.

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

  إل ياوار  ع يط؛د ديين 1911ران وي يبث أن " إبريء وي بية " وي ييلا نيي  
ن  يإلرةييية. فدييين د ييية عبعييل أبعيي ل نافييل ) وي َّبيية ةويّ بيييث يييه أ ييا إن  ييسيياة ةون

 ييرن وأل اييا ةويةيع ييل( ويييذي افيي  فديياث ويد ييية ةةقييف رييلوف  نيين فديياث وي يعييل، 
ةدي ت عسي لث ويعةعي  وياغيةي إل ياوار  ع يط؛د، ة   يت ة واث ويع يياف د رياًو عين 
آاوء ويد ييية ةفاضييت  لارسييهي فيير ويعييلواس،  يي  و بسييا اييذو وي أررييل. دعييي  ييأ ا  ييه 

رشييرا إيرييه ع ييل عبعييل ن ييل ويةييةول أبعييل فيير " قةونييل وي بيية   ضييه  عيين لةن أن 
وي لويرييل" ة ييأ ا  ييه   ضييه   ةأشيييا إيييد ذييي  ع ييل أبعييل ن ييل ويسيي يا ويةييةواي فيير 

ةع هيييي عبييييةالت  -" بييية وي رسيييرا" ةريييان وي يبيييث أن وي رسيييرا فييير ايييذه ويعبييييةالت
اًل وا ي ط   يلث أسيس ايير: والن عييل نايد ويع  يد  ييل -شيةقر ضيرف ةأعيرن وي ييةير

عيين وي يعييل، ةا ييط وي فعيييت وإلناو رييل  ييييع  د، ةبييل عشييدفت وإلنيياوة وي؛انيير 
ذو دين أ ا و ن عضييء ويتاط ير ةوضيبًي  ةوي تلراي ةويعبار، ةوي تارل عن وي ؛ار . ةون

فإ  يي  ةيل عين ر يأ ا  -عين لةن أن رشيرا اية إييد ذيي  -ةارًي فر  ييبة وإِلبرييء
  يإلبريء عن لةن إشياث إيره.
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إعبددد، األعدني مددن عواد التجديددد  -يددم الَحَمددد  جامعددة اليعمددو علددي تو  -1
  الللوي  ي الععن العكعين، السمامينية يعا ة  ي  معه الللوية

 ( دعييي ةيييءت فيير 1911ر ييا  وي بييث ةعاييل عيين آاوء  ارييل ويسييديدر ر )ت
 . ةر يرن  اةةيه 1911د ي ه "عطيي ييت فير وياغيل ةوأللة" ويع شيةا  ييتييااث نيي  

 يةف فر  ؛سرا نلل عن ويظةواا وياغةرل، فعن آاويه ويطار؛ل:ناد ويعأ
 
 
 

ضييييياةاث أن ر ييييياف وياغيييييةي يغييييييت قلرعيييييل ةبلر يييييل، ةأن ربيييييرط   يار هيييييي   -أ
 ةفاس؛ هي.

 لاوسل باةف ويهةيء ناد عس ةرر: وياس  ةوي ةت.   -ة

لالييل ويباديييت وي ا رييل ة يية ع ويباديييت ناييد وياغيييت   ييأ را عيين وي ريييل!   –ج 
 ياتاوين ويا؛ظرل ةويع  ةرل فر وي ا رل.ةا ي  لاوسل 

 

(1) 
 فر ويسي  ل عسيء  ف عتاا ويع  عا وي ة ريت وي ر شيا  فرهي ويع  عاةن ةار:

ويلنةث إيد إنيلث قاوءث  او  ي وي بةي  أ يث، الس  ف. وي ظاريت وي ر  بدعه  أواًلة
 اعيي ي.ة اّعس ن ي ا ويتةث ةوأل ييل فره، ةوي  ل نن وي ساع إيد   طيل ن

ر دييل ويعيي  عا عشيياةنرل وإلفيييلث عيين وي ظاريييت وياسييي رل ويع ي يياث فيير  بارييل  ثانيددًاة
 أ ظعل وي ا رل  ةنر، ةعن لةن و سريق ةاوء دل ةلرل يةّل ه.
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وأل ذ  ييع هج ويعتيان فر لاوسل وي بة وي ا ر، يبل ويعشدفت وي بةرل وي ر  ثالثًاة
  ًي. يا بةيهي  فف ر ةق ويلاس وي بةي أبري

عاوة يل ويع ييطابيت وياغةرييل ) يية رل ة يافرل ة بةرييل( ة ييلقرتهي ة ةبرييلاي  عابعددًاة
 عي أعدن،    تر هي عن وي اولف ةوالش او .

   ره وي يب رن إيد وي؛اق  رن ويهلف وي  ارعر ةويهلف وي اعر عن وي أيرف  خامسًاة
ع  ا  ويذي وي بةي،  عي ربتق وي ةو ن  رن بق وي ظا وي اعر ويلقرق ةعس ةن وي

 رت َّا نن عت ضد اذو وي ظا أبري ًي.
إنيلث  ري ل وي بة وي  ارعر  برث    لل عس ةري ه ةفتًي ياع اترن، ةوي لاج  سادسًاة

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

يت  بترتييًي ناعرييًي رة ير ويعيي  عا  ةضيي  ضييةو ط عبيّللث ي بترييق ويع طةطيي سددابعًاة
لقرتييًي،   برييث ال رييل ل عرييلون وي بترييق إاّل عيين يلرييه ويد؛يرييل ويف عييل، ب؛يظييًي ناييد 

  او  ي عن وي  ث.

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

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. 

: رة ييييير ويعييييي  عا   شيييييدرل ية يييييل  ة عييييي  ديييييل نيييييي  يعاوة يييييل وألنعييييييل تاسدددددعا ًَ
ةويع يييطابيت وياغةريييل، ي ديييةن نة يييًي ياعةييييع  وياغةريييل وي ا ريييلن ةذيييي    تيييلر   عييياث 

 ويعةيع  ةويداريت ويع  رل  لاوسل وي ا رل. ةهةلاي يهذه

: رلنة ويع  عا إيد نتيل  يلةوت ةعي  عاوت أ يان فير وييةطن وي ا ير، يبيل عاكعا ًَ
 ويعشدفت وي ر  ةوةه وي ا رل فر عرلون وي بث وي اعر ةعرلون وي  ار .
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: رة ر ويع  عا   تةرل وي فت  رن ويع  عارن، نن طارق حادي عكع
وا عيعي ه  وي ب رل، ةع افل ويةلرل فر أ بي ه ، ةف ال  ية ويعاوسفتن ي  ّاف 

 وي  يةن  ر ه .

: رلنة ويع  عا إيد وي  طرط ويا،غيةين   بلريل وألةيةرييت ويف عيل ي لعيل ثاني عكع
وي ا ريل  بييةًو ة يافًي ةع ةعييًي، ب يد ال ردييةن وي بيث وياغييةي عةيال ع يييلاوت فالرييلن 

 ع سسرل.إذ وأل ةيد أن  دةن وألنعيل وياغةرل 
: ويعطيي ل ويةيّلث  ييلن  ويتي ة ر ةوي  ؛رذي ةويعيير ويذي رضعن بعيرل ثالث عكع

 وياغل وي ا رل، ةوأل ذ  هي فر ويبريث وي  ارعرل ةوي يعل ةويع    ل)ويةيع رل(.

: رييييلنة ويعيييي  عا إيييييد إ شيييييء عةسييييةنيت يغةرييييل ع سسييييرل  سيييي د إيييييد عابددددع عكددددع
فير ويد ية ويتلرعيل ةويبلر يل،  عيي رغ ير وي ييب رن وس  ؛يء وألفدييا وياغةريل ويع  ة يل 

نين وي شيي ت، ة عييي ربتييق  أ ييرل وي؛دييا وياغيةي ويييذي أ يي ال فيير د رييا عيين ع ي؛يييت 
 ويعبل رن ع ًف يف  فط.

: رلنة ويعي  عا إييد وي ؛دريا ويةييل فير أعيا  شيا وي ا ريل فير وي يياج، خامس عكع
  إنلول عةول   ارعرل ع    ل فر اذو ويشأن.

ي  ل ةوي  ييييف عسيييييًء و  هييييت أنعيييييل ويعيييي  عا،   ييييل أن بييييل ت يتيييييءوت فيييير ويسيييي
   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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