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   أ اى            
   ا ا   

   ا وا واف
  م امب      

  

  

ر اف   
  امب)٥٠١١٢١(

                               

  أذ ادة                             

ا أ د/ أ  
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   )  ٥٠١١٢١(ر دة اف  دات

١( . ان اا  

٢( .و  إ ا  

٣( .د و إ ا  

 ا اد. )٤

٥( .وا ا ا 

٦( .ت ا 

 م  ادة. )٧

 ا واف. )٨

٩( . زي واا 

  ا ن. )١٠

١١( .ا ل إد اإ 

١٢( .ا  

: اف اا  

 - . ان ات ا ف ا أن 

 - . و  إ ا  ا  أن 

 - .د و إ ا  ا  أن 

 أن  ا  اد وا  ال. - 

 - ت اا  داتت اد ف ا ة.أن 

 - رك ا ف. أنوا ا 

 أن  ا اي واز  ال . - 

 أن  ا   ا ن . - 

 - .ا ل إد اإ أ   ا  أن 

 - . ا  ا  أن 
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  ) ( فا  دئ ن  
   ( اف)

  . )فَ(، وا ر )َف)َر  اُْف

  : اُواف و 

ُا ى ، واأ  إ  :أي ،و  :ل، و  

 : +وحا ُ"، و ي:أ  ا.  

ًوا: و  :ن    

 ه أ: ف  اَُْ ل ٌ ا ِا ِاُل أأ    

  اٍب و ٍء.

: ً  ل ُاا ٌد، و  .   

 و ُ  ٍء، و  اِ اظ ،ِ  ا:و 

و دووف. ، وا   

ا وال، واِ    أي:  ض و     أال  ا:  و

  .وواد ،ال ا وادِة، و

 : ا وأ أ إ اا ا  ؛  دةن  دة

 إ  ا ،ا ل، واوا ا  ،   وا

  إ ،واذ .  

() ا :وإن أردت  ،و ،() إ  ا ن أردت ا

ا ال  إ (ب)، وإن أردت ا ا  إ (أ)، و 

  إن أردت  ا : (ن)، وإن أردت  : ن، وا.



 

٤ 
 

:ُوف  و أدرا  تا ا   فُ  :

  .ووا وا، ا وال، وا وادة، 

 و :ع اأم    

 - اِِء ا  :أيا.ء ا   ،  

 - ا لوا ل   ، .ةا  

   ّ ا و.ا  :، وّا ُذ ُِْ  ااء واُ:  و

 :و  ِا  نُن اَْ  ،داِتا    ا  و

         ،ا  ة، وااا  وف اا و ،ا   

  ..إ. ا وا وا وا واد إ ا و

 ، و-  ا  و - ا ، و ر وااُده:

اا  ء.ِب  
  

*******************  
  

  

  

  

  

  

  



 

٥ 
 

ان اا ) (  
  

 ام  ء ا   ن وف   ت اا أ ،

 وف اا  ون  ة، وااا      نو ،ا

     رأ  ذ  أو ، أو  ٍف أو  ا    

 .ان ا ف إ  

      أ   ان اا  أن ء ا را ف، و

 .وا ء واا : ف اه ا ن روا أنوا  

  و ان:

:ف، أأ   ان اا و ء ا را   

  و ه   أو أر أف أو  أف؟ 

:ا ء واا : ف اه ا ن روا أنا   ،ووا   

  روا أن ن وف اان و أى ؟

: ولا  ابا أ أن    ان اا او ف إء ا

  : أف

، أم ووا أن أ ات ا وأ  ع   أف (أ)

  ا ت اا أ  أ  ت اا وأ ،  

وأ ات ا    ا   أف، و  مر،وأ

ءت  ،   ا اان ا   أف     

.وا  ةا  



 

٦ 
 

ر  أ وزن ات ا إ  م  ا اان ا أ(ب) 

 دة أوا ، ف إ وزم أ   ه ف، و ف

   اف. 

: ما  ابا وأ   
  

أن  ء واا  م ان ان ا روا أنا ف إء ا

  دون  وا:  

أم ووا أن رج اوف ا ، : ا، وان،         (أ)

وا ا ، ج   روا ،نءوا ج ا و ا ، 

ج ا .نج ا  وا ،  

  ؛ إذ ق   ث أم ، عا  أ ااث أن (ب)

 ،.او ، بوا ، دوا   
  

*************  
  

)ا زن(  

ن: ا أن إ  

  ، وذ ن ن  و أ.دة  وف ادة - 

 أو ة ف أو أ  وف ادة. - 
  

:دة) وزن(أوا ا  

   :  أف، أوا ادة  وف ادة إ أن ن 



 

٧ 
 

  ، و ن إ ا. أر أف، أو   أف

  ن م    أف:
  

  ولف اا ء  ولف اا ُو ، ءا و ،

،ء ا   مف اا و،م أو  ا و ، 

،ا   مف اا ُو    ف اا و   فوا ،

  .ا ، وُ و ا  ،ا   ااب

   وزن (َ). و(ََ) و(أَ) ان  ناَ أ)(و )(ََل: 

   وزن (َِ). انو(ِ ،َ)  ناََب)  و(ََِ و

 (ََ)و ،(ََُ)ون   وزن.(َُ)  
  

   أف:أرإن م   و
  

  ولف اا ء ، ءا ول ، وف اا ُو 

،ء ا مف اا و  أو  ا و ، ،م  

 ُو،ا   مف اا   ف اا و   و ،

       م  ،ا  ف اا ُو ،م أو  ا

.اف اا   ؛(وا ء واا) ان اوف ا  
  

 : ل)َفََْج، و َزََْد( .(َْ) وزن  ن  

 ا (َْ)وْ) وزن .(  

   .ْ(ا  وزن (ِ) ِدْرَو(

  :-و ن إ ا -أف إن م   و



 

٨ 
 

  

  ولف اا ء  ولف اا ُو ، ءا و ،

،ء ا   مف اا و ،م أو  ا و ،

،ا   مف اا ُو   ف اا و   و ،

    ْ م  ،ا  ف اا ُو ،م أو  ا

وا ان اا   ؛(وا ء واا) ان اوف ا.  
  

 ا (ََْ) : لَ) وزن (.   

.ما  وا ا د ،ت ث (َ) :وأ  

  ا  وزن ََْ (.(ِْ)شو(

 ا ار  اان ا  زدة ا       ا و ال:  

  زومفاأ ، ء أو ار ا ؟و  

 م  اف، واف   ا  دون اء واا: وااب 

ا  اع اأم  عم وا ،.  
  

):مة) وزنا ا  

  ادة من:
  

.ل اأ  ف أ   دة م(أ) ز  

 دة مدة. (ب) زوف ا  ف أو أ دو  

ا :دة أوال اأ  ف أ   :  
  

 م دة إنف ا   م أ ل اأ  -  



 

٩ 
 

  .اان -   ْرَت أي:

 ل  وزن)ََ( - ا-  :)َ(.  

 رت ا   ، وا ا – ف أ  و- 

  ا ا   و ،ا و    زنر ا ،ا   ،(ََْ)

.(َ)رت  ،ما  وا ا أد  

):وَ(و ،)ََ( ،)وََ وزن   (.(َ)  

   .)َْ(:  ا )َََ(وزن  ل و

 -و  ف أ–    اء او   ، رت اء 

 .(َْ) زنر ا ،ا و ،ا وء اا      

.(َْ) وزن  ؛ و(ََْ):و  

ا :م دةا  دف  و:دةوف ا  أو أ  

 اة  ادة  وإن م ادة م  زدة ف أو أ  وف

ا  ءا  :)م(ا) أو ،(ء و) ه) ، أو-  

ا َوف ا  ْو  ،وا ء وا     اا  

  اان.

  :ل 

  (أََ، و أََْ)  وزن (أََ)؛ ن اة  وف ادة.

  و( َََ، و ََرك)  وزن (ََ)؛ن ا  وف ادة.

  ن ا واء  وف ادة. )؛َُِ وزن ( )َُْ(و

  )؛ ن ا وا واء ََاْ وزن () ، و اََْْجََْاْ(و



 

١٠ 
 

  وف ادة.

  َ واة     واٍة   معوإذا ث  ا زدن 

  :اص

  ،ةدة اوف ا  ءن ا ؛(ََ) :(َ و ََ) زن

    اان.

  انا  ن ،ف أ  (َ)  الوا (ََ)  وا

 .ا و ،ف اا    

************  
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  )ّو ، إ ا(  

:و  إ ا   

:   

 )،ََ(ا، وااو، واء، :  :ا، و  أ  أف 

  .)ََ(و

إن  (ءاو واوا ا) ف اإْن أ    وام ُ 

  .، و (ل))َْ(و )َْبِ ،)ف أ

 ا ، و اء   ن  ُ ات   م إْنو

  ).ِو( )لو( )ل ،)ف أ ُ و ااو ة، 
  

:ذ و   ف.ف اى اإ م ؛  

   .، و   ن إ م  ن إ ؛ ف و

  م ، و ا. ؛ م  ن إٍ  ف و

وا :   

  .)َ(، و)ل(، و)َو(ف   : ،ِو ا ىإ  م

أ وا ا  و:ا و إ ،  

**************  

ا أ  

 ا :أ  وا ،وا ،ز.ا  

:   ا و –   :أي ف اأ، و  



 

١٢ 
 

  .ا  اة، و

 :أ َب(و،( و)َ(و )مَ( و)َ(.(َجََْد)و ،  

ف اأ  ه ؛    ل اا     

 .ا ة وا و  

  .ة و ا ىإ  م واز:

 ،ء ا ماء أ):أ(، .(أ)و ،(أ)و  

  .)(ِو)، َرأسو( ، )لَم  ا ،: ( وأ

  (َأ).وو( َأ)، ، م  ا ،: (َأ) وأ

 :رة وا ا و ىإ م  ، و:   

ا ّو ،ا ّ .  

 أا ّ :      ،وا   و  م : ) ( ،

   .)َ(، و )َ(و
  

وا، أي:    م ؤه و او :       اّأ و

، )َلََز:(  أي: ن، ،وا  ، و و ام    ن

  .، و(َوََْس))َ(، و)َََْ(و

*************  
  

ا أ  

 ا أر :أ .و ،ف، ومل، وأ  

  واوا أو ًء. ؤه م  ل:
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):ؤه واوا م  لََو )،َو.(َََو)(َوَزَن)، و  

  ( َََ).، و)َََول  م ؤه ًء:(

   إل . ا  م  ال ُ و

  و ن إ   واو أو ء.، م ؤه أ  واف:

  .(َ)،و(ََ)و )،َلل  م أ   واو:(

   .(ََر)،و(ََت)و ول  م أ   ء:(ََع)،

   اف ا.  -و ي:أ - ا ا أ  و

        ء ا دهإ  م ؛ذا ا ًأ و

 ،ٍفأ)ُ( و)ُِْ( ،: )َل( و)ََع(.  

:وا  م  .ء واو أو   أ  

 ر ن (اَ) :واو   أ م  ل،(وُْ) و ن (ََ)

.(َُْ) ر ن (ََد) و ،(ُ) ر  

،(َِْ) ر ن (ََر) :ء   أ م  لو و  (ىََ)

َْ) ر ن) و ،(ىيَََ) ر ن (يِْ.(  

 َُو م ا ا  هف آ م، ه إنف آ     ن

ر  ن ه إنف آ و ،أ  .  

رذا ا ًأ و      أر    ء ا دهإ  م ؛

 ،فأ: )َ(و )ُتْوََُْر(.  

  وق وون: وا ن:
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ا أٌ وقا :   مؤه و   ،: )َو،( و)َو( .  

 ُوق وا ا  ر ف ان ا ْ .ا  

)، َرَوى(و )طَى( :، ُ   و ُم :  وناٌ أ ا و

  اْ .  ان  َوموُ ، و(ََى)
  

*************  
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د و :إ ا   
  

ا    د وا م  :.د، و  

 أدا   دةا :    دة، ووف ا  ٍف أي   ن  

  ف   ،أ و  م  أ ا ر إ 

.  

 نوم: ُّ و رّ .  

  :ف أو  وا  ز  ن أو ا و ؛  ن ا  

      أف.

 واما َ :نّا و ،ّ.  

   وأماع ا  أماع:

  ا و ، :ا ف، وا ا ا،   

    أف.ا او

  ، و : اان   و

ا ف، وا ا ا.   

********************  
  

 ا دأوزان اا  

  ا ا اد  ادة   أوزان:

 :أو) : ،ا  (َََ)َمََ،( و)َبََ،( و)َ .(  

،(ََ) : ،ا  (ََِ) :م و)،(َ و .(ََِ)  



 

١٦ 
 

: )(َُ .(َُ)و ،(َ )و ،(ُ) : ،ا   
  

: ابأ ر  و  

  : ا و ارعاََ َ(   (: ولب اا

 : ،ََ َ و ،َْ و َرََْ َو ،َذ َ.أََ أَل، َوَ ل  

ا    م  و .أو ا ا َ  ،رعوا  

.وا ء واء واء واة واا : وف او  
    

مب اا :)َِ َ(  ا  ا  و رعا:  

 :ََب، َوَْ َبََ ،َُِْ  ق، وَْ قََ و.َِ َ  
  

ب اا :)َُ َ(  ا  ا  و رعا:  

َ :ََ َُُْْ ََ و ،َُْ َوَم ، ،َُُ َََوأ َُُ ََو.  
  

 :اب اا)ََ ِ(  ا  ا و ، رعا:  

  : ا اب  و

  .ال اا  اح وا ،ح وطَب، َوِ َون

  .اء َوا ،ّ َوَروَى وِ وظِ وََِى ال اا   و

 اان َِ وََِد واب َر َوََِ، و       ال اا  و 

ف اوا ة اا   .ََِو َََِو ََِ :لََا  

ب اا :)َِ ِ(    ا:  

 :ََ ِْ ،َِِ و  ،ََْم وَِ ْ.ِ  
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ب ادا :س)َُُ ُ(   ا :  

َُُ ُ : ُف، وَُْ َفَُ، .َُُْ ََُو   

 و أن ل   اِ، و اُ  . وا اب وف

ّ .  ة ر ه أن   ،با ا إ  

********************  
  

 )أوزان ا دا(  

  و ،د وزن واا)ْ(  

 :َدَُْ جَْف.  ج، وَُْ فَْو َز ،َُِْ َْ ل، وَُ لََز  

  : و س ،    و و أل  اب  ت، 

)َََْ( :و   أي ،ا  :ل)َْ (     ، ة إ ل و  :ل إذا 

إذا  )َْ(إذا ل: أدا ا ك، و )َدََْ(إذا ل: أطل ا ءك، و )طََ(و

 :ل اءك ا .  

********************  
  

)أوزان ا  ا(  
  

أ   ا ّا ا:       ز و ،ف وا  ز 

  ن، و ز   أف. 

 دة ا    فأ ف ا ،دة    ؛  م 

 فأ ِو ا ِ ؛ا.  
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)أوزان ا  ا(ف وا  

  

ا ا ا أ  ،ف وا :أوزان    

  َْ، و أَ، و أَْ.أ و ،َأ(  :أَ(اول: 

 :ما)ََ(  : َو ، .َركَ و ،ََ و ،ََ  

 :ا)َ(  ،َ و ،َ :.ََ و ،َ و  

: ل+ و  ءا ل: ، "آدو+ و   ا"   

********************  

  

)أوزان ا  ا(  

 ا ا ا وأ  :أوزان    

  َ، و اْمَ، و اْم.، واْمَاْمَ(  :اْم(اول: 

 :ما)اََ(  :ْاََوا ،.كََْو ا ،ََْو ا ،ََْ  

 :ا)َا(  :ْاَْوا ،ْوا ،َر.جَْو ا ،لَْو ا ،   

 :  ن+ وا  ه َْوا."  

 ً ن ْزنا او بان واا .ِِا  

 :اا)َ( : ََ، َو .ََو ،ََو ،ََو ،  

 :ا)ََ(  :َََ، َََور،و .َََ َدل، وََ َرك، وََ و  

   

********************  
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)أوزان ا  ا(  

   أر أوزان:  أف أ ا ا ا  و

  َ، و اََْْ، و اَ .ََْْج، واََْْاَََ(  :ْاْ(اول: 

  ، )  انََْاْ (طل، و، أي: )َدَن اْوَاََ(  :)ا :)َْام

  .، واُْ ََْْ أي:

 :ّل(اَا(  :ْاَر ء،أيت: اا ُْ.   

 :اَل(اَا( : )َْذا ُءا(ع، و، أيأ:)ا ي:أ ،)ا  

. ا   

********************  
  

)أوزان ا  ا(  

ا ّ  : ا  و ،ف وا.  

فأو ا ا ::   

 ا ا أ ف وا  و ،وزن وا)َْ ( ،   : وذ

َََْق.جَََ ل، وَََ و ،  

م:  ا ا:   

  وأ ا ا   وزمن:

أ :)اَْ،(  :)ْاَْمَ(.  

ا :)اَ،(  :)اََ(و ، )اطَن(.  

********************  
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  ) اوا   م(
  

)َأَ(  

   ة ن:

ول: اا:  ا  ةو لد  ؛ ا.  

ه ال  ز، أي:   ، و) و  ز  )ٌل:

رت أ ا  ، و وزه إ ه،  أد  ة 

  .)أو ،َزا، وأُْ أ) إ ال  ،ل: 

و    وا: أن زا    ه ال،   اي 

 ،لاُ ر ز واَُ و ُْوأَُ.  

 ً  ر ًز ن ا ذا لوا- -.  

،   ر ا  ن وإذا    أ ا) :  

ل وا(            ،أ، و(و) ن:  ارس،

أ) :و ة ا  أدَ  رس وأا ا أ اَ َ  ر (

 .   

 . ً  ر ، ً ن وإذا  

 ُ و  ا  و ، إ ، ً ة  ، 

):(و )ىَرأَِ( ،:) َرأَى وِ ا ٌز ( ،  ، ن 

،ة ا أد  و :)    ً اً اًز ُأو أ ُْر  أَر (

  ان  إ  أل. 
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أي: رت ذات  ،  ،)اَ أ:  :)ٍَء   ء :ورة ام

، أي: ر ذا (   ، ارعُ َأْ(و،ذات  ت ا)، أي: رتََأْ (و

،  اأة)، أي: رت ذات ذََْذ، و(أس : ر ذا، أي)اَ أ(و

  .و(أورق ا)، أي: ر ذا ورق

  :أو زما  ا: ال  ن

  لا أ نا :ْأَ ا ْوأَ َق  أي: د ،َْوأ َْوأ

. ة واق واوا ا  

اح  د  ي:، أَْوأََْ  وأْأأ ال  ان :  و

  .و ا اء  و

 :زاوا ا :اا :أَ ،ن َ ُي:أ   ىَا ُأز   ،و 

  .و موذْ،   أزُ ُ :، أيأُ اَب

ا،قا : : رع، وا ََ؛ أ أ َْرع  ي:أْزَوا ا

  اد، و اواج.

دساا  ن أن : ، :؛ أي:أ .ا  

ا ن أن : ًو   : ،، . ْو  

*************  

)ََ(  

:  ا   

 ا  ُركا :أ:   ،  أ  أن و  



 

٢٢ 
 

ا دئ م َُْ و ، ا م و ،ا.  

 ُا ََ و، وا َُرب اَ : وذ   ،و ،دو ،

 دو  إ    له ا .  

  .ا، وَداَوُْ اَُْ وَ ،اُْ اَو : :وا م: ااة

************  

)َ(  

  ا ة ن:  ركُ)ََأ(  ا ، :  

ا: :)از ُ و(.  

 أز و َ،أزََ  ي:، أ)ُْت ا(و )،َُ اَ:( :ازا و

ِْ.  

 دو:  

ا :اء  :أو  نأ ا ،: فل، وطَ، ،و ذ ،أي: و  أ

َناَن وا.وا وا ،  

، ااُ :  و "،ِ ااب+و  : ال، ن  أ

  .ن ة ااب ا، وة اا ا :وااد

   ورة :م:ٍء آ  :)َس   ا ظ(،    ر :أي 

 سء  او ،ا)ا َ(: ي:أ  ر دا  ا  ََ) و ،

.ا  ر :أي ،(ا  

،ا أ إ ا م :و  :) م ْ أي)أو ،إ م :  
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.أو ا ،ا   

:و   دأ و م أ  و     مأو د دا مد إ أي: م ،

.ا  أو اما  

ا إ ا :ورا:  :)ُ أو ُ( :أي ، ق أوا إ 

   اب.

وَ :َت وَْو َ ت وأو  إ  :أي ،  أو  ا

  اة أو ااق.

ا  را :و: :  و  وو :وأ ل أي:  

  ، وآ.ا  وّْوا أ ، إ إ ا ،ن ا، و 

************  

) اْمََ(  

    ن إ و ،ًز ن إ  او ،وا و ،وا  

ل اا، ووا.ا  ل  :  

  . ََْمَْ، و ْم :ْا  ،و ا  و

 وهو  ، :أطَو ،م -- ْمََل.  

*************  

) اََ(  

  اأر:ن   

  :ا ) أي ََاْ( ، وأي: ا   )،زَََ ا:)ْ :أ: اذ



 

٢٤ 
 

  ا ًد اْم(، وََأةا (  و ،م  تأي: ا ،)ْاَ ََأي: ،)ْت 

را  توا ،)ْاَا (  أي: ا ،َا)و ،   أي: ا،(

 .  

د واا :م، : )اََي:، أ)، وا ا  ا ط 

و  طا م  :أي (ا)و ، .  

و(اََ ، ا  ا: ) أي ز ووََا :)ْ: ارك،

  اان)، أي: ا  ال.

  ْ ََ.ل، وْ ََََََ: را :و اً ّا،

*************  
  

)َا(  

  و ،وا  ً ،ًز ن إ و ،ن أو اة ا  :

ا، وا، روا، وا  :، ُُره ،وََو، .ََُو  

************  

)َّ(  

 :ن ة  

 و :أو)( ا،ا  ):َمَُْ َو ،  َو ،  ُْ

ََ َُو ،ََ و ،(.  

، أي: )ََ ا(، ودةاه و )، أي:با :)ََ م: اذ، 

ِ ا ،َرََ)و ،ت مأي: ا ،(أةا َََ)ْتوارا تأي: ا (.  



 

٢٥ 
 

ا :، ):ََ،( ،ا  :و أي)أي ،(ا  : ،

  .و()أي:  ال

:را ،ا .د، أى اج واَا  :ّج وّ  

،را : ؛ أا ء، وا ّ:ي   ْ ءا 

   أى، و ا   أى.

************  

َََ  

  ات  أر ن:

 ا  ا :أو:  

 ن      ا ،ا ََ ف ،ا  

 ،ا ً ه ا ر ، ً ا ََ ن إذا و

)ذَب ٌز ً اً(و ،)ذَب ٌز ً وو( .  

 ،ًز  ر ا ً ن وإذا)ٌَز  ا( و)  ز 

  .)وو

 ، دون  ا :مو ):َو ََوََََو ََ،( ي:أ  

  و ،  و ، و و    و ،

  ل ا: ذ   ، و ه ال 

ِ َا َُ  ٍ  ِ ِ  ا ِ ِ ْ َ ّ   

ل ايو:  

ا ََ وو ُا أ  َرىَ     ْا  ِ أو ِِِهِ  



 

٢٦ 
 

    ََ أ إم َِ  َُْ     هُِو َواَْ َو اَُْ َو أنْ و  
  

ر ل ا ::  :)َََاُا (و ،)َََداَرت ا()و ،  

(رود ي:؛ أادة واا  وا .ً ً ر  

 و :را)َ(، ) :َََُْ ََ(.  
  

***************  

)َََْا(  

  ن:  ة

   ا :ن  أاء أ ،  ): ْاَْت ا( أى ط : ،

ا أي: ط (ََْا)و.   

 إا  مة ، (  ُ ا  ان   ََْا ، ْ:( أو ًزا

 دوا ًط  ل؛ا     ا ؛ إذا  

   ن إ  ا.  
  

 وةْا :مو ،):ْاََْا ( ا ر :وأي ،)ْاََْ 

ُْأى )،ا: مِ رر ر :أي ،(ا ََْْا)و ،.  

      ي:أ، )إن اَُث ِْر )  ََُِْْ ِ اَ:  أو ًزا 

  .واَُث: ط  اان، اة

وا  إن :  ر ؛ا . م  
  

،ا  دا :و ) :ْاََْْا ُ،( ي:أ  تا،  



 

٢٧ 
 

و(ا ََْْا) أي: ات ، و(ا ََْْْا) أي: ات       

.ا  

ا  را :را، ):ْاََْ(،  :ل أيإ وإم  ن إمرا،  

ا إ إ أ ل: أ أي (ََْْا)و.  
  

  :   و

ََْ  اْ(ا ل  ة ا زدة  أ   ، نو أ

 ة    لَْ ََ(  اْ(، و)َََ (ل  زدة ُْ أ   )اُن

  أ ما)َُ(و ،)را(        ن، أة ا  ل ) َِ( 

     ، وا.)ا(و

************  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٨ 
 

) ف )اد واا  :  

 ا  ده و :فو  إ  

، و إ أن ن     رة واة زن :     ا أ

 ًز رةا ا): ،ْ(  اتأ )ن(، و) ا َب( 

 وأ ،رل ا)ََ، ىَََو، ْواْ( ء، ول اأ )أم، وط ،ِ

وأَ، َوَ، َِو( وع، ول اأ )  اََو َِْم(   ح، وا) ِْو  

َء(  و ،ا)ََو َا وَ(  ءا.  

 ًز ن أن اوإ رة ا، ) :و ْ ْ(.  و ،  
  

فوا :  ،ةوا رةُ زُ ،مف ز  ره د  

 ن:وم  

:أ  ا ف:  و أ   :ا ر اا  رعوا

 ،وا)َمََ  ،(ُْما َُُْو)َدَْجَ .(جُْج َدَُْ  

:ا ف: ما أ  و  :ا ر ا   نر  

  و من:

َح َُْح، َال، وَال ََز: (وارع   ،ا ر   أ اول:

َِو ََواْم ، َْو ،َ دد، وأْوَ.ُِ   

ما:  أ ،رع واا ر  .(ع، و َدْعََر و َذْر، وََ):  

  

******************  



 

٢٩ 
 

)    لا (  
  

   :ا  رعا  

إ أن   ا  ،ر    غ  نإذا أردت أ

 رف اأ أ أو    ء، وء، وان، واة، واا :را

.(َْمأ):  ءا  

 رف ا نو       : ،فأ أر   ن إن

)َُْج له ا  ن ل)؛َُ ،َُِْ ،     :ف؛ وأ أر 

  َدَْج، وَْ، وَزَل.

   ،  ناء أ :أي ،ذ    رف ا نو

    ن أ ،ََْوا ،اْم : ،  ن أ ،ََو ،َر :

 .ََْْوا ،َْْا : ،ا  

رف ا  :ل ،ل ارع ا   

)ََْ و َُْو ،َِْو ،َْ، .(ََِْْو ،ََِْْو   
  

    ا رعاا:   

غ  أ   إ أن   ارع، ف    نإذا أردت أ

أو  دا رف ا   ن أول ا ا إذا ،.  

  ن)وَُو ك، رَُو :( َُِ، ار  ال

      : ،أو  رف ا  ا   نا إذا أردم

  (َِ، وَرك، وَون).



 

٣٠ 
 

ن أو نل ا  َز ً ة أو.  

 ََو ،َُْ) :رل اا ،.(ََِْْو ،َِْو ،ُو  

    ،أو  رف ا  ا   نا ز إذا أردم دم 

  ؛ة و نا    ، ف وء م ؛أو  ة

 . ا إ  

  .)َِِْْْ واْْ واْمْب، وأَْ واْاو ،ُْما) ل: 

******************  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٣١ 
 

  )اا   ي ( ووا  

 ا ا  : إ وي وا  

 اي   ،   ى ه إ     ، ويا ا: اول

   اة).  ارس)، و() : ،  ال

  ا.او  وزُ: ا ا اي و

 وزا: .  ، لا إ ه ا وز م  

  اا ن ه   ال  .و

  ن: و

:وأْن ا  ،را   د ء  : )و  ز.(  

:م؛ أ أْن اّ ل ا  غ:ي  َ ف ن    ،فأو ظ

 :)وبوقو ،(.  

:أ   و  

أ:  ل وا ى إ،  : ، رس(وا  (،  

  .)ا (و

 :م   ى إ و ،)ظ(  ،اوأ    ا ظ) :ل

.( 

 :  ى إ و ،  : ن)ْو أرى أ (  :ل ،

.( ً از ُأر)و ،(ا ا ا ُأ)  

اا ا :مز،  :و   ج و ، ) : ،  



 

٣٢ 
 

.اا وز، وا و ،ا  و ،(  

. ا   ه ن ا م أ  

  وأ م  وز ن ه  وز ا إ ه.

. ل    ه ن وا  م وأ  
  

ا ر ايا إ وا  ا  ل:  
  

  ،  زا أن ا إ مأن أ  وا ا  ى

    ة رك أ و ،ا  ،ء وا  إ   زا ى ا

ل  ا  درا و ،و  إ وا   و ،أو أ

     ار:و،  اي

 : ان (، و ) زن        ،ا  ة - 

 )و ،ُأ) : ةا  أد  ،( ا 

رو أ (ا  . لا إ 

 - ا:  و ،)ح ( ن:   نز ) ،(  و

):   ،( ح   را (ا  و ا ت)

. لا إ 

 - ا دة أز:     ا   أو اك طا  ا و، 

  () :   زدت  ،ز  ( )     ا أ

 :)َ ءا ز( . لا إ  ر ا   

- ف ا دةز: ):   نز (لو م ،)نا   



 

٣٣ 
 

  ،ا   ) : ف ا زدت   ،( لو م 

. لا إ  را (ا ل إوم  

 ان(ج، و ) زن        ، زدة اة وا واء  -

): (ولج او ا )  زدت  ،(    ،ءوا ة واا :  

   ) را  إ ال .ا ام ر ، واج ال اول(
  

******************  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٣٤ 
 

) ا م   ا   أو(  
  

 ا ه ه و   :  

، و ن ام   : ا ا ،دة   :+ ن 

ا " ،ا ا ن اأو م ، : +   ْ" ،

 و:   ا +ْمََو ََُْ َِا َِ".  

ا و :    ا و ا ن ام: ،) .(   

ا :        ؛ن ام    ه ن ؛

   ال. 

 ، ) ن ا ا   ا)َُ: وذ ز ه ،  :ا  و

  .) ن ا ااََْْن(و

 وأ ت:ا  رعا  

وا .ًه وا ن أن :    

ما .اا  ً ن أن :  

ا. اً ن أن :            

اا . ن أن :  

ا.ً ن أن :  
  

 اًه وا ن أن :وا:  

  :أر و رعا ا  

  ، أي: ًَُْ.  أن ن -



 

٣٥ 
 

- . ن أن  

-   ن وا أن اب.  

  . َل   أن ن  -

ذا ا و را وه ا رعناوا  ه ،  

  وذ و ،(وط  دا وا) :: + ََِونَِ  

ََْْرع ( ،" أء او ،أدا(ُأ  ،اب و  ووا ،

   ا . ا، و ل
  

 اام ه ن أن :ا  ا:  
   

 )َ(اَة  )إْن ) اا إذا ن ط  ارع ون 

 )َ(واَة  )إْن :(إ ان )، (إ) أ: (، وذ ااة

  ارع ط ، . د ان  ا ،رت (إ)، ووااة

و   :+ ََ َوإَمَِ ْ ِْ ".  

 :و+ََِ  ِ اَأ ََا َِ".  
  

 اا ه ن أن ::ا  

ُدٍَء، أو ًا إذا و  أداة ط: أْ، أْو َمْ، أْو  ارع ن 

أو ا ، أو ،ضَْ.  

  :)ناِ  .ا   رعا و  ؛(در  

 وا  : + َََْ َن َوُِا ََُْ َ ِ ا"  ؛

.ا ()  رعا و  



 

٣٦ 
 

وا ) :   ()  رعا و  ؟)؛ا   

  ا، وا  ار.
  

 ااا ه ن أن ::  

  ااة، )(ا، أو  )(إذا ن    ا ارع ون 

ا  ُْ )إن( طا.  

 :ا  ()   اا رع     ل ا

.ا ()() رعا   ؛(ُلا َ ) :   

  ؛  "اَِ ظُا َُِ  َ َِْواا   + َِْ:و

.ا () () رعا ا  

رع   ل او)   ا اا  (اة  ط ا ( (إْن    ا:  

 :)أ     ة، واا ()  رعا و  ؛(

 .ط(إْن) ا    
  

 ااه : أْن ن :   

  .ً   إذا ام ْو اا، و  ارع ون 

  ).ُ  اُْف  ا واس ا ه، ) :ن  ن - 

-  ن أو،  : اءة ا+ََِِا َِْ ُِ"، :ل او  

-  ن أو : ،ا +ََْ َر ُِْ َفََْو".  

-   وا   أو.(در ُ ٌ) : ، اب  
  

******************  



 

٣٧ 
 

  

) ا إ دإ  لا (  

و  :نم ا.  

. ز وو  :أ  ا وا  

وا ا أر أ: ال، واف، وا، وا اء أن 

 و .وم  أو  

ا إ ا د اإ  :أو  

.ز، وو ، :اعأم  ا أن ا مذ  

 ا أ  :ا اوا ا  ا و    ،

. ف أ  و  

 إده إ  : َ)(     ال ا    ، ث  و

: ل ا )ْو ،ُو ،ََْْا، وَُ(.  
  

  .  م إى و ا ة از:أ ا ا و

) أ ) :ََ ال ا  ، ث  ، ا  و

: ل ا ده إإ  )تم، وأوأ ،ُوا، وأَْتأ(.  

  و   ذ أم ف   ت:

:    ا)ََ(و )أَأ(م ؛ ،  ف :ل  ُْ) ،

  ا، وُي و).و واُُو ْ، و

:و   ا )َأَ َلو(  م إذا  ،اءا: )وف واُُ( ،

و :  +َِ َْ َِاَْإ" ء   إذا ز، أ  



 

٣٨ 
 

 و ،إ ) :ُْ :( أو ،)ُْ(، و)اْؤَ : ْ(أو ،)ْاْل(.  

:و  رع وأرأى( ا(   ف م؛- و:   ا - 

 ،:ل )ى،( و)َره( ،و :ا)ىأَْ( ،  ة إا  ُم ،

        ، وا ل  ارع.
  

 وأا ا : .وا   و  م    

 ) َ اد   : ،ا  إ ا  و إده  أو

واواوا واو ،(   ،ك ر   .  

ذا ا ا ا     - :ن    ووم ،ء ا 

 ،)ََْدتُ ل:(، اد      -اا  ا    )م(اة، و

  . )اة ادن(ت، وْدَاْ(، و)اة ََْدن(و

 و  ،ًأ دا ر): دّد وَُ(و ،)دونون ود(  ،

  ، و  ن اة.  و ًن

َُ ّد و ،)  :  اد و ا   :اان زن ن و ن 

  ). ّد و دْد(، و)َُْدْد

وإن ا ن ام  ةو  دا : ،)ِدْدنُدْدن وَ( .  

 : ،: اد و ااان ن ن و ن ز وا رع 

   ).اد وادْد(، و)ُرد وارُدْد(

ة  وإن ان ام و  دة(و، ام  دْدنارُدْدن وا.(   

******************  



 

٣٩ 
 

ما د اإ  : ا إ  

    وا ،ف، وال، واا :أ أر ا أن ا مذ

.وم  أو و  ناء أ  

 لأا  : ف ؤه م  ،إ و  .ء، أو واوا  

 ءا:   فُ   رعءا إ ، ،    

ََ أو :َُِ ُا َ:ي  َُِ ََِد، ون وام .  

 ا )ِ( ف ؤه  ارع، إذا ن  وزن  :اء يوااو

  ، م ؛ا  او)ِْ ِ َْن(، َو)وُن زَ َوَزَن(.   
  

 فو أا :   م -أي: و-  ف ،    ، ِن أ

وا  ، . ،ن ،ن : ،  

 : ،  وإن) ( ء أو ،  : ،ا)ْ(  أو ،

 ك ر  ا-  ُ.  

 ا        َِوأ ،  إن  ف   ُد، واا

 ،)تت واموا ،وا ف،    ، )أ  ا ّ  وإن

)َُْو ،َُْو(.  
  

وأ ا :   م -هأي: آ- . ف  

 وأ ً ا ن ا ذا إ ،ف ا  َف ،واو ا

 ،وف أن ا إن   ُ و  ):ََل ،(ََا، وََْ : 

   و ََا.



 

٤٠ 
 

 وف ون ا إن  ًء أو واوا ل ،: )َِو َوَرَُ(:  

 َُوا َوَرُا.
  

    ،ف ا ف  رزةا ا  اوا  ِْوإذا أ

 ل ، م نإ  ً ء أو واوا ا و ،و ( أَُ( :

وَمَُ،  و)ََِر( و ،ِر :)ا وَرَ(.َوا َوَرََو ،ََْوَر ْومَ :  

  ن زادت ، ء  ) :وا ُْْأ(.  

 ،  ه أِآ  مء ا  وإذا: )وأ ،ََْر(  

 وأ ًر ن إذا وأ إطء ا أو واو ا  ،ف ا ف ،

  ،وف أن ا إن   و ا ، او    و م 

  .ا، أو ء اط، إن ن اوف واًوا أو ء

 ل  )َ(    و ،  َََْْن، وََْْ لا :) :  وُ

و(.  و ن، وُون وُ لا :  

 وإذا أ ة إن اأن      م  ،أ    ،ُف ا ف 

 ل ،ء  ا : )و و( و ،ِون وُ ءا : 

)َ(.َْ ءا :  

 وإذا أ إ ا أ   فَ ء        ،ء ا و ،ًأ

  اان َُوان ون َوَن.

 رع او ،ل: اُ، وار، َواَ، َواَُوا، َواْرَِ، َواََْ، او

.اَْا، َواُوا، َواْرَُوا  



 

٤١ 
 

 وأا  ون وق أو إ:   

   ، : (َو و َو و َوَ).ؤه و   م  وق:

   ، : (ََى و طَى و َمَى).و    م  :نواو

 ن ن ا   ل، وء ا     و

 ،ا ) :َو،(  :ل)ِْ َِ َو.(  

  ).طى ى اط):وًم   ا، ا وإن ن 

******************  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤٢ 
 

َِب ا  

 ا : دة از  و  ا    ،  جو   

ا   هك مرات ، و  ة     ا  

ا ، :    ( َْْ اَْأ َُْْو ِِ وَنَُ َْ )،  و– 

و  ا -  : َْ  َِْا إن َِن اَُْ )ُ( ُ :ُه  ، وَدر ِ

 ! ر  

  : و ن ن

 :اإ َُأ ، : اَْز ََْأ  ) !(  ()و     ةمء ،

و ه    ،(أَ) ٌِْ   و ،   ا اُِْىء وو أ ، 

 لو ، ر    ا اٌ.  

   (أٍ)  ع ا. ( أٍَِْ ِْْ) : ،أ:  ِْىا

  ََُُ ف َو ِد ،و   ا ُع اَِف

 ََْا  ن ىا ا  

   َُْان ان  ا  م وٍ : و

:أ  ن ر     ،أنوا ِِا  نََُْ ،   ل :   َ )

ْأ،( ةأْأْذَرَع ا َ ) ََّو ( هََْأ َ) و.(   

  :من أنا ،    ن   زاد  ،  :  جد،  وام، 

  .واج

:ا   نََُْ   ن أن : )َْ(و )،ِمَِْ(.  



 

٤٣ 
 

:اا   نََُْ  ُ  ه ن أن: )َِ( و)َتَ(.  

:ا   نََُْ  ل  ن  َب: أنُ )،( َ) ََو 

و  ( ُهََْأ، َِ  ز ن   و، : )ُُِ 

( َِ، ( َُِز ) و،  :( هَْأ َ )،  و) هَأْز َ.(   

  .َن وظ وََت وََر وَد :ََُْ ن   ،أن ن  ادس :

 : ا ََُْ ن أن، َْ  نََُْ ،  اءأ ز ن،   :

   .( َ َ ز) : ام  أ  ز  يأ )،َ َج َواِء(

 : ا   َءْ َأ  ِِِ ُن ا أْ     نََ :  َجَ)

  .وََ وََِ ارع )

:ا و   ا  

 َءْ َأ  َْو و   اا  ا إ َََُو  )

َِه ،)أْه ،وَم ر و،  أوهو (ْدِْأ)،    ر َُو

و  ،َدَََُْ أو اْمُِ أْو ََُُْ   -أ َْ أو  -(  أ :َل ،ه ء

  .َِ) -أو أِْْ -أِْْد (

:  ،إ أن ر ن َُو   ،وا ا وا ل

 ََأ  )ََ  َب(و  )،أْنُ  َْأ ،(  و) ْدِْأ.(  

، وإ  ام   ،وأ ا ا ن   ر  اع اول

( َِ َُمْ َأ َ ) :ُل، ( ُْ َن  ََأ  ) ْد (و  ،أوِْأ- ِْأو أ 

( ،وأ ا    ه وت  ىوا ُِا.  



 

٤٤ 
 

ا   رأ  

 :وزم  ن  ،ت ازْن ا  
  

  

 ) َُ–  جَََْد -   َّْ -     -  َْْا  

 ََ –  ََ –  أ–  - َ (  
  

  ا ا  ،ل اا  ا ل: ا  و ، م    
  

  –ل ََ  -  –أ َ –ا َ –ى َطَ – َو  -َ - َ ل ( 

  ) - َمَى  –أَ  -َو –َر–  َع ََ – َ  - ل ََز 
  

  ا  دةوف ا م ل اذا   ةا:رات اا  
  

 )ْوَرق اأ– ا ْن –أ  ََْرب –أَ–   

ّ - ا َوا- س ظه–  – - َْ–  ا- 

   –ََاَ اََ -  َوََ–  ََ–  اب  –اَْ  - اْمََ اأة 

َْْا ما – ََْْا ا – .( ََْْا  
  

  ل اا  يا ا أْن   ؟ز م  
  

 )أَْ ا – َْ از  -  ا   َََ–  

َْْاولل اج اَ – ذا ا ََ (  

*********  


