
 

 ١ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا ا ا  وااب 

  



 

 ٢ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

 * ظوا اا ا*  
ع ا  ا ا  ان ا  إ أن ا اال           ... أ ااء     ...   ات   

ا أ ت ور  ال اع واا  رو ا    م  .  
ا أن ا  أن   ن  ا:  

أى أن د ر ا     .. و اة  أر أ و م  ،  إ م ات  اب      

  .    أو ت و اع   ة و.  و  ا 
-ا د    ع ر ر أنت  و اا  ع را  .  

 * أ  أو ا آن أو ا ا ) ا  و ت ا ما (.  

 * ا و ت اا  .  
 *ا  صا  ا ت ا وو  :  

 ( . )       ا ا م . ( ! )      ب اأ م .  

  .   أو ات ادة ) ،    ( 
 ( : )      " – ل   )     ... ال ) ؟ا م .  

 *ا اوا  ا وا .  

 * ظا ا*  
  

١-ا   
 إ ا ا................./  

 إ ان ا............../  

  )أ  اح        (                                                                              
                                                                                                                                        ا ا      ............. /  

                                                                                                                                          ان ا   ............/  
  

   دة-٢

 ا /   
 ،  و ط                                                

 را  ر د ة فم                           ،  

 وذ....... .........اا................... ا  ............  
 را  با   ر  

                                                                                                                                    ا  دو    ،   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 ٣ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

٣- ا :  
 ا /   

                                                        ،  و ط            
 نو ،  زةء ا  ر إ كأد  ه ا إ أ  اوا  .  

 أ م ود  ر    و.  

   

                                                                                                                                                              :  
  
  
  

٧ –ا   
    إم... ..... ،،، اا .......... ا ...........  إ    ............ مو

.......،........،.........................................  

 ا زه .......... وإ    عا  .  
  ........ .....-٢ ............          -١:   أ اات * 

 *      :٢ .......... .          -١-............   

                                                                                                                                                                   ا       

                                                                                                                                                                  ------------  
  

٨-ا   
       ح واف ا و ا  رةا ف ا   و آ  أول م   وا وف ا و 

  .م ا  ا اب 

  .أو مأ وم وم   اظ   ت ارة ،   ا  ا اب 
  

٩ –  أن   رة و     .  أى.  

 رة اا ن : اا  ءا  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

  فى البالغة....  تذكر معى 

    -:ب  ات اأماع 

)١  ( إم:  ى ن ا إذا   ) أ،م ،  ا  ،  ، اءم.(  

   . إن    ن ى  ا وا وأن  ل ا    ا: ى )  ٢(

   ).      ا ( اء :  إم  ى)  ٣(

  ط ت وا   بج أا و :-  

  )  رب  ا   ) ار واور

  ) إ ان إة (  ط إ )  م إ ا ) واء 

   أ و اا  )ل أما (          ا–  –   ) ا  ا أ(   

  ٠ا  ا وا  أب 

ان اا ما ،  ا ،  

)١ (ا ا )  إذا ا- داة /  اا /  ا / ا و (ا   ا.  

)٢ (ا ا )  ا و  إذا (  ا.  

)٣ (ا ا )  وأداة ا ا و  إذا ) ( أ ا. (  

 )٤ (  ا ا )     إن   ر  ك ن دا   ا(  

   *  ل ا  /ا  و  رة  ة.   

 رة اا: -   حو ف ا  ) ء دراا   (  ر قف او  

 ا)قا (   حو.  

  رة اا: -    و  ف ا    )ا و (ا   ف ادى و  

    وأ ) (٠  

ا  * ا  ن ا ى وا  د *   ا  ن ا  إمم  * : ل ارة  *

  ن ا وا  ن

 ااوأم  –  

   -ا  ذ    ا ف و)  ح  ا ا (  ا    

  . اولف (  د ا  ا اد(   ا و اف  -  ف 

  م  - ا     م  و   )ب ار  ا.(  

  ).ان      إز و  ) ل ا  و     

   ا ز )    ) او  ا :  أ ت از ا - : ااز 

  . و ا ا  ار ا  ل از از وا* ا   ز )  ر (* 



 

 ٥ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

   / ز  / م  

  ق  ا )  د ( * ر / ان * اح / ا٠ا   

  ا  )   د ( هو ا  دل ا  لا  و.  

ا     س   ن )وفا / د /  /  ( ذ و ذ  ا.  

  .ت / ا ، ت / ا ، ا / ا ) إذا ا ان  أى   (  م س  

 ا  )  ف اا  ولا ى ا قا  )(   ا  .(  

   ا )  ف اا  ا ا قا ) (  ا .(  

 و ا س و ا لا  -    ا  و .   

  از و اطب

) زا :( دض ا و  ،ظ أأ  ةا ما و  

ا  ز: 

١  إ ،ز ا ) :ا واّ  واّ وإذا (  

٢  إ دو  ،  ،رةا  ء ف ن ف، وذز ا. ل  :  

  . ل:  أي )وأ : (ل   . ا: أي) ووا  ا ّ ده(

  رة از إل ا .  

  : و أما .زدة ا  ا ة): اطب (

١ ل ،ا  صا ذ  ) :ة اات واا  ا( 

٢ ل ،صا  ا ذ  ) :توا و   د و ياو  ا رب.(  

٣ -ا اا ذ ر وا اتّ ث أو ّ أو ا .   

  )اة  ا وا  ا : (  اادف -٤

  )   ا  – إن  اد –و : (  ااض -٥

  . ا و  : ل اطب 

  

  

  

  

  



 

 ٦ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

ا ا إ ط  

    و.ا واان ن ) س 

  اط  ار   و ا ه.............اط اة  ا  )  ج

  ) ح ات (                                                                                    

   و. ا و ط ا  ) س

 - -----  : و ءت اظ ة  ه اط ............ ا   اط اة ) ج 

 ---- -  ----- ، ا طا  ةظ اا   .  

  و .د  ال ا  ء ا  ط) س 

 : ه اط ال ا   و ء........ اط اة  ا  ) ج 

    م رة      

    م رة      

    م رة       

  و. ا  ذات أر  ) س

. و أت ه اط  ا  ا وا  ........ اط اة  ا ) ج 

  زن واا ر ةف . ا تا  )  (ف ما ا ءو  ا  

وا ط  . قا ر ا ا رات  أظ واا  . :  

                                            

                                            

  .و  . رة –  ات   ) س 

  ح ات :     ر ا  أ    ع و أد  ) ج 

  :              

 ا طت :      و  ل ت :        

              :   ت ل  :  ت ل  ن 

    اة ا  ات ؟) س 

  :  وة ا ا ط اة  ا  - ١: م  و ذ  ل ) ج 

   :ع ات وا  :  وة اع - ٢

  .ح ات :  ءت ار ا  :   ا ار - ٣

  :    و ة اا  .  



 

 ٧ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

  ا ) ولء اا ( 
   أن 

    اة اا  :                 ا  دةا  ذا  او ام  و  ة   .

. وا    إ أن ن د ا إ ا اة أو  ا   ل ى  اب                   

  مأو ا ى ا  أو ا. رات واا ا  أو  ا.  

   أن 
         اا   م  ا   ط  ث      ط و ، ا  م  ث أم

 ا  . م   و )  ( أو ) ( أو ) ا ء  ) اإ  ا ذ  وا
     ذا   دوا ا.  

   أن 
  ب ط ةا ا ا :  

  ١ –   نرم  ع                                                  .رة  - ٢ا ا ازة واا ا .  

  ٣ –  إ   أ ر ث إ .  

  أ ت اء اول
١ -   ط رب  :وا  ا وً   ، ادة ا ة،  ده اة أو ا     و

   وا ،) ط (او اًا مً .  
٢ -  ا  ط أياز :  ه وأى وا  ن ذاو زا   ،    ا ره أا

زا إ  هي ، أا ا .  
٣  -  )ا( : ا  تا  ر أ   ا  م  دد ا ا  

 مو ب وود ا ز أ   ا ت ال ا ور دد ا ا مو ا
 ا م  ة رآ .  

٤ - ا  ا :ءا   ه وه و ن سن ا  ط     
٥ - ا :    ذي ا ا  ة  أم   اا  زو  

٦ -  م)با ( : ل وا   ا  آن اد اوا     ة ا 
 ا  أم  ن ا.  

٧ - ا:   و آن ار ا    م  ادا  ب   و   
  ةا  و م   آنا  م  و وإ ب وا و  .  

٨ - ا ا  :   ءدة ا أو زا  دة ا  لا     
 ا  و. ا  و  ً ً  ا م ا  و ا ازي     ا ا

ا أ و دوم  ا ام   دت او ا  س ةوا ا و  ل  
  س وا   ا أن م  سا.  

٩  -  ا إ :   ن ام  ا   إ ره وإإ  نس وا  ورع  
  .  وء  ون ه ء

١٠ -  ج اخ : اا   ون  ء اا و  ء ا أ.  

 



 

 ٨ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

  أن
إن أول  ه   :       ،  ث ا  أول    ذ  ذت ا ، ل     

    و و        ن ؛   أو ا ذ   ن أم   :    ردا ن اءه-     د رهوم -  و 
   سا .  

   ذ  ر م ا راما و  ر أن   ا ار اأ ا و  .  
       ه ام ت ا  ن                  ا   أ م وا ره اوأ ، ا 

                 و  و ا  و ذ    أ   أن   ؛ ا ة و ه م 
                 ؛ ا   و   و   أ     ر ن ت اوا وا 

  . اح وار ا  ر  إد  إ ّ   ورأ ف  
              ة وا  ار ن ن و ءات اأ  با م  و ) ا  ا (.... ،

 غ  ف أن ا إ  طوم  أ   ل وا ء إد ا .  

  أن
                         ا ا   ت ،  يا ا    ذ  ةا  ا  ن

ك   اطل و      اس ، و ارون ا  ا  ل أ ا و أ             
 )ن  ( ه   ا  هد    ه .  

              م  ة إ   ن يا ا ا    كه ا    أن ا   
        أن    ة الك أ     ه ا إ  .            ات أن إ و    ة اه ا  و

                             ةا   ن وأمما ء إا  أن و ب م ه أن   
  . ع اء  ة   اطل  أر ا  ر ا اي ت م

  أن
                ، ا  ةه ا ل  رك أ م )وا (     ار وا

)    أوا اا  " ا ("   ة و                   . اوا رج واا  اث طأ  ا أ

 ذ   اة   أ إ وأ   ات  أ (               ا وا (او و 
 .اح و  اع وان 

                        و  م  نو ، أب و أ  دا   إ  ة ةأ   ن ا 

              أ   ن  ، ه أ ذ م إن          وأ أ  ى ن موأ ، ورأ ر أ و ور
 ا نو   ا إ و ، و إ  .   

                          ء ن ف أن إو ذ  ه ا  ا ا و 

 أم ا    ن)أ. (  

  أن
                      آن وا      يا  حه و  وز ا آن وا ا ) ن  ) او

  . أاه م ا ا إ  ، ون ا   آ   اة و  ا وان 
         أم ا      ا  او  أم  ؛ ط   آن  ن  ..  نو

         ه وه واا   )م (    ءل ا وأ :          م  ؟ أ ي اه اوا أ

  !!!م  او  ا ؟ أ  م م أ ؟ 



 

 ٩ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

   أ واه  اآن  أن م ون  أن  ا وأه واه                      ) م)ح  
                         با إ ر و    آنا  اءأ  ا  أ أن ا ا  م وأ ا

ا  وأ ا م ى ودة أ   آنا  اءأ    أن .  

  أن
ظ:             ا ه أأ  ه يوة ان اا  أ ن ا اا اث اأ ام  .  و

               ، ا اث اأ  فوا   اأن ا م ا اث اأ ا   ا ا
              ا ه أأ وا ذ  آن وأا را  أن ا )م (       ا ا وا وأ  

   . وا اء وف ة  اد ، ) اف ا ا ) اخ 

ظ :       وف ء دسا وا ا ا                      ن طم  و ا ا   
              ،  آنا   ا أم م ل أن  با   ق طل ا ورو ، مة ا آنا

 اب     و ذ ا       .. و ا اب  ا  را  ة ه  م اآن ة أى                
  .اب إ اب 

  أن
       آ    أن ا ر وا) ادا  ا (    آنا  أ ن ا ا  آنا 

     ي امب اا  ء رأ  وز أ  وا   غ    أو   ا 

  .  ا أم    ذ ) ا(و) م(وأ  ب 
       ا إ  أ م )  ط وا (         ىة أ با إ ا  أن ووا  ر 

      وا م  مو   ل ام و ة ا آنا         ء أأ   م أط   
 إ ن ذ ام ا ز .  

  ا ا  ة درو ا  :  
   . ا وا   إ-) ب(                       .  ا  ا و اطن إ و  اد -) أ(

 أ  زا إ     أو    ش ا رق ا أم .  
      ا   ا اه ن هن أ ى ؛أ   ةا ي إزا أ  ب ا   

              تة وا )   و  ا ن  أع ا (       اداا ا  و
       ا م يي ازا ا أ   م   ن أن  م ؛ ه ا  نو زا

      و  ج  اس و ن     ا  و   و  ات  ال  
  .م  س  ن را  ء إ م أزي 

    ظ:         رم ا  و ا ا   وف ء ا وا ا ا   
 و آن   م  ارا  اب وارا  از و     ا أ ء از       

 ..  ن أ   .  

  أن
ون ء   ) اض وا)  ء ا  اى ون ا  ة ق   اة  من               

  ن أرا  نء اا:  
ا ا ) ا  (- يزا وا - ا وإ )ا ا (- آ و )ا  . (  

    ا   م :      زا  ا ا أ     ا  تا ) ن  ) او
ي وزا ا و   ا مو ا  ا  س ةوا ا   .  



 

 ١٠ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

  ا ن إ)  ا ا (                     ء  نو  نس وا  رعوا ُ و
  ءو .  

 أ)ا ا(ء اا  ء ا  درو رض وا   ا ن  ن.  
   ا  ءا أ       س وا   ا )ا (     ون ء اا  ا  ن

  ا ى أن ا ن م ا )ما ا ( ا   ءا إ  يا .  
 ءء ا  دد ن ا  فاب واا  ذ  و ا   ا   نو   ا .  

  أن
   لى أن ا وا ، اا  ت ، وا ا  ا أ   وق ا ا

 ه و ه   ن  .
و  إ أ  .  إ أ   ا أه ا . ا ا اوا  ان و ه اة ذ

ما ّأ ا ّت أ  ىأ.  
 ّي اوا ، ر  نا    ي طوا ،   ةف ا  يا ا ء او  

  إ  و ، ح ط وق وأ ، أ آ اد إا  أن ه ا   يوا ،  ا
  ا ا ن عا     و ،  ٢١إ   مور ا١٩٠٢ ا ط    

 .ا
 .  م  أ ،      ا او و ذ ا ف ا 

  أن
و آ  ، و ا ا ا  ق وّ ب ، اب  ا ا ب إ اة  أ ازي 

   أو ا   ا ا. أن  هأ  ل  ا  ، ا  يزه اه أو  او
 ة ، اا ي إزخ اا   ،ب واوا ا  دد ا  ا و . 

 ا زا  ةا إ ة ، وذا إ   ا . 

وا وا رس ا أن  ا اءات اآن ودروس اا  دروس و ، وا  . 
  و ا  ن   عوا  ب إ ا نو ا  در    ا

 . و م  م ة

  أن 
   بل ا :ا  ذ أم ا ط  .   ا ه ا  ، ك  ا  أم

وم  ال وا ، وون أن ما   : اطل  وأ ووم  ُ  اة 
 ما أء ط   ان   ء ، وون  إذا ا إ أام أء ا ، و إ أم

  ةوأ  وة ام ن أن . 
   نا   ن ةا إ أر  ه  ة ا  ن  ، ا م ه  با

ًا ا  ، ا إ  ا ب إّي أاد ا إ  لا ا رة وطا ء  
 .  

   س آس مم   وأن ، و و     سا   سم   ك أنع أا و
 و  اوإ  ًر   .. وا ، س أوا ، س مل اّ و ا زوًدة و ءوا ، 

  .زان 
  
 



 

 ١١ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

  ا ) مء اا (  
  امأ ت اء 

١ -  را رس  :ا يا زخ ا  ل اوأ ، ِن ا ر يب ا ا ب ا ا

ا  ل  . ن او  ه ظأ دةا  ا ر   ور و وإ  .  
٢ -   جا:ة و  را   وا  و را  و   فوظ ا و ،  .

  .رة أو أ ارة    ا أض  ا  .ج  ازاز و أ ذ   ، ون   ارز

  . ،     ا ا اي  اور  ون    اة     ل
٣ -   ا  بب :اء ا  ن أ وا  أ ط و   ن و ،ز  ،

 أن  تا     . رأ   أن ان اأ  ن ذن ا  ا  نو
ودا ن  نرا  . ءا  نو .   ا   ا وا ذ  نو .  ا

 ا  اوا وأ ا  ررس، وا  ر ،   ررات وا  ري، و
   .اة،  ا     ن ر  ا وا، و ام واح

اب و د     از و ةإ د ن  إ ا ؛ ن  :  ا  ه  - ٤
 با   ج و ا   ن.  

٥ -  ا ار و :اطا  ن   ا    وا  م ن رب اا
ا ا وروا او  ظ   .   م قوام ا إ و و  ن امو

 ما ون  ذ   اى  ا  س و اس ، و .. ق  ال
  .وف  ع  اف"  " ا وا، و رأ  أن 

٦ -   ا  ن :ادر  دبا  واقّا  )   را أرو ه وا أو  ( ا
ا   ،  با وان اد ا  ر درو  ص ا رس ، وا ا رب اا أ  ، 

زا راا  دن ا ا دا  ا ا نو إ ا  و ا أ  دبوا.  

   أن
                  أ  و ،  روا و ،  اأ   ة    ا     

    ء  ن أر نو ر ل و اا ا ا أدوار.  
               أ      ا             ى واأ   دا ا ا 

  ا اا.  
      ودا و ه ا  ا  نو .           ة أو  ،ا إذا د    ن

                و    رض أا    ا  .      ء اأ        ءأ  ر، و
ا .              ا أ  ا   ذي نو * .             مة ، وا      ن ا

زا إ ط   ة ا.  

   أن
              ن اار ، ووا موا وا اا   ن ، زا أرو             ة ا   يا 

            ا  ء إأ   و ،  ه زا *.     ا   يا ا ن ا  ز

و أن ي  ا  أا أو   أن  ا وأن  أزه و رزه ، وف   ن                       
  .ودل  أ  ن دل  أو اب ارن ) زء أ)ف  أو ان ارن 

ن ا  أن ا ن ل ي ا إذا أرا  إ اا وار خ واء وف      
        د درس ا  ون  ون      ءون درس ا  ، ظ *.       ور ق و ا وا 

 إ  ا ذ   ي وا  ب إ ا م د  أ ). أ    أن. (  



 

 ١٢ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

   أن
         ا    و و أ    تا  ه ة داد ن ا      و   ب

  اثأ  أ   ن و ، اأ  ح.  
                  أو را ،  را ط  ا  ن ،ذ ادرس ا  فو ط   هأ 

   ض أوا     اهه ود أ أن     نو ،  نا.  

   أن 
وا ت إمم ج ب و  .         ن ن أ ا ة اول ت   ب ارض             

ت اج  ازاز اي   إظ اب  ا ة ور دروس ا  أ ذ ن اب                      
و ا  ن ا ل ) : ن  ا إء أ   !لوا ا   ذأ.(  

                      إ إ    ا ا  وو   ب ف  با و  دةا ا و
  ا    ا .  

      ا  ا ا ن و       م وأط م ا وأظط سع اأ  أ إ  ذا رعى وا
                   أن و ذ  ض ا ب ، وا أ ذ أ  س  وأ د وأ

 يا ا  ا   ا  و ا  ا ا وأ  ة ا   ن.  
  ر أ  ا  م ذ أ    و  ا   ن ا و 

  و ا.  
ا  أن ا ا و م نا  و  م ا ب ما إ   ن و ره

 ا  .  

   أن
             ن ،  رأ    ، ا  تا  ن ز با  ب أ  ىأ  

 ت ا    . * دروس ا وا و   إ درس ال ن ه ن  ا و   ا                         
 ن   م و ب  اب ن د و  ال ر    وما                                  اب أم 

              دون أن  ونو  ن  ام و ذ  وم.     ا  ن  و
   ا  نو ى ا ر ا  ف وض و  مأ  أو ا  .     ء با ا 

  . ا ا ووج  وظ   ب ور و ا  اروس 
و ن ء اب ن  از ا  د وون   ر  ا  ه ، ون           

  وم زا         ىأ   ب إن ا  .                وا ا    ون بن ا و
    أو ا  اء را ة وا وأ .  

               ان اار أأ  و  و ذ و     ىأ ا  ءأ و  
 و  ن أ ت دون أنو ا .  

                ا أ زا  راا  ، ء و أو ا ومة و  ا أ ا  ةا 
وا وا وا  .  

                       ا ا  رع   ذج ذأ أ  ا  ء   وزي ا) ادون أن   ) ا  
  .   أ  اب وأ  اخ 

  
  



 

 ١٣ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

   أن
                ح ا  ا أ ا  ، ر ط   زا ا  ر ذا ا ن و 

ا  (و  اب ا   ب ار     )  مر احا اح   )أ ب ب  

  .و أ ا أه  ا أ  وأ  اذ). اح
                       ا وذ زا إ م ط آنا   نا إ  أم ا د وأما ا أ 

 ا  داهم ا ا و مأ ة اا من ، وا زاو  ن) :أ  أ.(  
 ُو َِار ل     .   ق ا   ؛  د  أ ا  ا  و  ه ا ه                         

 ا  اداا   
     ن ا ار            وأن ا أ  و ،زا ب إم  أم  ل يار اا ا  أن 

           رو   يا ا أ   عة أ  ل  .    ر و ن اا  ءو
     ا  ن و إن    ا  ا        ا و أ   ارا و ،  

 ر زا إ  ط .  

   أن 
 اة  و ا  ا و  ا و  رق و أرق ا ا ن ره اة ا و               

ه ا أرق أ ، ا ع و اف و اا  إ   ء جور و اره ا ن ب ؛ .  

          و زا     نء ور واا  إ ا ا  ا   ا  
                    ا  و  ن أن  ة ش ،  ن  أ ف ا  ا     اوا  هأ  

    أر أر  .    وا ة ا م  و .    ن ا م رع و ا   
 أو ا ا   ءن ا  ا م طا ول ا و .  

 ان وب ا .    ال ا ن   وم ا    ااث               ار رة     
  . و ا ب ء ال اء 

          ا  ا در  اظو وا ا  د اا  ر دروس   ن ا و 
   در و ،                      ا  با ا أ أ  اء ب ط   ن و   ا 

   ح  ام و مه وو.  

   أن
        و ا       بة ا  ا  ان در نن ا را     

ر   ا  ا و ا  .  
          ا  د ه وأ  ن  ا دة إا ة و ءا  ا ر ا أ و .  و

              ة وا ا   ا      ا ة اا  ُِا   ا  ا ره 
.               رأ  م اد ؛ء و اا  ار و  ن ام ا ا ة وا آراء أ  د

 ا ا  .  
        آرا   ا و  وا   و ا  آرا  با    .    ا أ أ

      ا  د  ل  و ا ا أ ة و أم ة رة وآراءه ه  ت ا رأوا أن
  )  (   أن ى ا ورا  ظا              - ر را        ا-     ح اب     .  اس  

ا    نو و ور.  
  

  



 

 ١٤ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

   أن
  و ا ا ا  م ا   ، وزاد  ا  ن   أ ا وأطاره                    

 ذة وآراا.  

و ث اب م  وا     ا وروا ا ، و ن   ا وامق                    
    سا ر اأ ق و   م )  ( فا .  

          ا ء امما  زا  زا   درس آ  بث ا  وا  وهو  ب إ
ت . درس اوا ان ات ودا  هأ و م ا ا    .  

           ا و ، واق اا  و ، ا    رس ا أ  با أو أ  
     دب ، وا  ا                    ا  اام  انا ا واا   دوا إ  ان اا د

ارس  اما  ه  دروس ادب ؛ م    اروس ا  از وإ ن در إ  ه                  
      ذ اا أم روس اا .       را ن ا و                أ و ذ هن مو زا  ا 

 ور ى ا  ذ وو.  
                 ذ  حو م اويو أو    أ دبح ا  ة ط  ن و  

 وق ا روق وا نا .  
 ا إ أن ا و ما  ة ام   از أ ء ن               ر اماف اب      

خ واب و ون اءة ا ا  ب  وا  ا  دواو ااء اء وب                    
  .ا د 

   أن
 ا  ة إ ا وُد  زا  بء ا ءأ  ي أا .  

 و  ء اب  ذا ض ا  ا و ا    از و وأ ال       
            زار ا ء ا وو ز ما ا  ى   .       ا  أن ذ   و  

 و  أء  ت از وإ أراد    و ذ ا ا ا  اة                   

 اا  ةا و.  

 ا   أ )  ب(  

      اات ا ا ن  ا؟- ١

  ات اوأ ات األ ا  ر.    

     ذا ن  ا  ب ؟ و ار اى ن ؟=٢
  .وار اى ن   اف ا .ن  أ وت  ر وأح

٣ -"  أ     ن ا ."ح ذا    

 -  نلا  ة واا ًمأ و وا ب اا و أوا ا أ م  .   
      دوا  اة  ه ا؟ -  ٤

 .م ن  وة د أء اة

   . رن  م اء  ا وم  اة  - ٥
، أ اء  ا ما ن   اة ون وون    أ إ ن اء   -

  . اس وإ ون  إ اس



 

 ١٥ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

    ن ا  إ اء؟- ٦ 
-  م  در وب وإإ  ا  ءا إ  ن ا   زة م ط  ا

 ً سا   ا ا. 

      ا ار إ  ارة ا؟ و أ  ة ا؟- ٧
 ، وص  أن  او  ذ  م ا  ف.  ا  ت أ اب  ًا -

أ  ب إىأ ًمة أو ً ب اان ا .  

     اى أم ا أام  ؟- ٨ 
    .اب إ از وامل  و ارس 

 ٩ -  ت ، اذ ا ت ىب ا .؟  م و    

ا ط ،ا  ،اً ًن ذ ًر  ن ،.  
-  وا ا- ادوا  :  ة وا أ إ ا  أن زا  راا ن م

    .اب ا ون  ا   ة

١٠ -ا أ ات ةا إ ا   .؟ا     
.  ىزه ان أزا إ ذ  ًرا   ًى دا ن    

      م ة ا  از؟ و ن  و؟- ١١

-  ا  لوإ و   ة ن   الا ا  ن  ة  ن ا ور ،
    . ً راً از وا اد و ذ ن م

     ذا أ  وا  ن  و ن ؟=١٢

 .م ن   ا وه أن  أاه     ن
      و ا  و  أر إ اة و  ا   ه؟=١٣

  ن م و  سوا   اءا   ىا  نا .     

         اء  ا؟=١٤
 ا ا ذ   ىا را  ظ  سا  م.   

      ت ا ا ن ار ا؟=١٦ 

وام و ا أ س و ور د ا س وا  ض.  
      ااط ا  إ ارة ا؟ وذا ن  ا ؟- ١٧

 أن  اطه  ا و ا  و أن ا     ون  ا  ً  د -

     .      ا  إ   ًا ا اى
١٨ -و ة ا  ارأط  رة إرة إا  ..    

     ا ن  : ار اول .

. مر ات: ا   و زا إ ا  

. ر اا :أ  و زا  ار إطا  

      َْ ا؟ و ؟- ١٩
اج  و ر  وز ا ن     ارز و    ا امف  ارة 

ا ى أ  نو  ىإ  اده وإ     نر وا  س وام
وا  م  زب اط  أ إ  و.    



 

 ١٦ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

      ن ا را  ًن  اب وا ؟- ٢٠
 .  ط  ًو  ى ذ نو ًرا  .   

      أ اة  ا  ا؟- ٢١
   ا  ا أمء وأوا مة و   

٢٢ -زا   ا  د ا  و .    
زا    :وا وا وا ا .  ا  وأء وأوا ومة و    

      اى ا  اب؟- ٢٣
   ىا :ا  أن ا آ  ولو ا  ن فو زا   ةا إ د 

زا  اره ن ر فه، و ر  ةا.  
     ذا ح ا ا  ء  اب؟- ٢٤

  با و أ  احام    ن  ا ح ا و  دةوا زا إ ً
ا  ا  ً أو ه ا  ف ا  م.  

٢٥= آراء ا  ن رأ ذا )ه (ذا؟؟ و    
 آراء ا  ن رأ)ه  ( ن راءه ا ن ،ةة و ،و  آراء م  

ا  وردده ا   او ا  رم.    
      د اا ا؟ و زال ا ا؟= ٢٦

زا  درا   فة وا إ   م ده . دل رأى ا  ا ا وزال
وا ذ أ و وأ ا  .  

٢٧=ا َْ  ارطا  ؟   ا د ؟ و    
     ا د و ، ا ا ) :ا وروا ا   ً       

٢٨ -ا ا رهى أى ال اا   ؟ بء وارأى ا ؟ و    
 (ل اا  ف ل ا رأ ره اى أى ا) (فا   ى .  وا ا

آ وأ ًأ  أ.   
  

  
  

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  



 

 ١٧ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

  ) اءةت ا(  

 ) مإم  (  ر  
 دان ا     :  

رو:    من وإمم كا  ه ط  ى دةو ، ا و تاا . 
:   ا ا ، او و     اوا ، ا ام وا ، .  

ا:   ة ا د ا او ون واا  اأة داة  واا  وداا.  
  نما  و  تا   :   

  ن اما تا    ،  أ   و ، رض وا   د ؛ و .  
  ا  ا :     

 ا  نما  او و   ،       إ  ب      ،  ام ا ا ا و   وأ ،  ا 
 ه   ،  ة    إذا أ ا     ، ء وا.  
 ق نما:   

ا  إ ةا  ) ا  اهإ  (  ، اأروع و ا    ا،       إ ا  با ُ و
د  ع ا ،  وانا ا  ا ا ام و   .  

 ا د ا :  
 ، اخ   اب      دئ   ا  و        ال   و    ، وام ا  أ ا  ف

  .  دار   ك ، وأن ،     وأ ا ،  وأ  اى ، واء  ، واطل
  رام ا :  

 س    م  ؛ وا ،   ا و إ ام وااق إ ان  ا  ا  ا ا  نإ
  . ، وا ، واء  ال

   ر. د  ) اس( 
  -  ، وى   ، وى واج م   )مر ( ، و امء ، اس ط ات 

 و  ا-ا ا و ن ادس ا و ، و . 
وا را  نو داأم ا ء أمد  وا ردر اا   يس ، واوا ا

م امو ، ف اآ  نمب اا ي أم ، ا أور ا  أي . 
أم م  (اس) إء  را  ا وا  أ أ  ذا   اب

 مو و اوأ : أ  ر و د  ن و  و  ُ  .  أن ر أم 
 و ذ ل  م  و     و ر ا  -ه -   ا ؛    ان 

 ة اا و  : ء دا  أ  س ( أا. (  
   ا ء ا ا و  اة ، و  اج  ا  ا  وان 

 ،   ا  تا   ا   ا ا     . 
 ت اء ا    أم  ، ا  د اا ذ  ء ؛ د اة ا أ 

  دةو ا طا ا  ءوا ، ا ا و  و ، ا ة ا إ
ا   ا . 

م ا    ح ا   وا ا س و د .  
  
  
  
  



 

 ١٨ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

  )  ا  د ) ا .زاما ا أ  
        مما ا  ا:  ا         ، ديأو ا ما  ن   ا  د أن اا 

  .ء  وب ا امم  و ا  ان 
 ا ا  ا :  

 ا رة امن ، و   ا  امن إ و اف    ل  ا ان ، وظاه  أس     
   اع اأم   ؛ ا أ ب واا   ، ا ا .  

  :ب أروع   ارة   -  ا  و - ال 
 - اورة ة  ، و أن ال            اورة  وأ ه     -  ا  و -      ن ال    

     و  ا -        ل ه و ،  ة و ا  أن إ ،  سا ن أ  "  أم
ن دم أ "مر اا   وذ.  

 ا أ   ا :  
      ا  إذن        أن  )    ه و  (           ا اع اأم  ىا ا

 وض  تر اا إ ء ا د  ، سا.  
  ض  ا ا :  

                       ا   ورة  ؛ مر اأ             وري م ب ان ، و
  . ات و ا واار ، و اء ، وا ، ز  ، ودرا دة

 ا وا ا ا :  
                وا ، ا ا    ا أن ا إ ت ا  آن اا م    ل ا 

  )     أم ق وا  آ  (            قا   ، نا ا ا إ   او)    واتر اأ
  .، وا  ام ن إ اف ام ا؛ و ا) وارض

 ) د. د ) إرادة ا  ز  
 .اي  اف ، و   ل دون  ) ا( أو ا   اارادة

-   ف                    :  ون ا ؛ ف آ    ة ن آ وإ ، أم   ا ا  فن ا أن
 أم     ا .  

-      إرادة ا  أن ي ا    أو  ا           إرادة  ن  وا ا أرادة ، وا     
  ن اا واا  و ، و ن ا  ار ، و ن ا  ا ، و .                ، و   إرادة       

  .  ا   أن ف إ  ا ( ف  ا(ا ون ادم  ، ه ت 
- ا دي إ أن ا  ل ا دا  :  

  . ا اي ن  ا  ءا  اار -١
  . اء  ا  ك  أم ازل - ٢
  .  ام  ارق  ؤ رئ إذا و  ه   ا   ف ا) ا( ااد - ٣
٤ - رضا م  )  ا( ر .  

٥ -و   و ،  إرادة  أن  او ، م  رضت ا  دة ن ا .  
-ا         اأ  ه  وأم ، د  ةن ذو وك  م   وأم ،  إراد  وأم ،  

و ك وو.  
 ز ، و ا  د  ، و ا م  ر :              اد واع     

)  (      أم  رض  أن ن اد ط      و   ا.  ع  ر ااف   



 

 ١٩ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

و  رض   .      اس ا اي اه  -   ذ ا  - اط ، وأن ن   
اي د ا ا  ات       ) ا (اطر :   ن ك ُرض إذا      و.اد واع   

ر اطا ود ذ  .  
 ا و د وا   ُرض  أم  ل أ  

 اا ا   اة أو  ام ، وا    ا وج  ،                      :ال اول    - ١
 ة أوك ا أن  ا    ذ و ا ا ود  أراد  ما .  

٢ -    مل اا:               أو أن   أن ا ا     ، رئ أو      ا ا 
                        ؟ إناا  و     ن ا ا    ،    ا 

         دئ اود ا   ذ  أن  ، م    يا وأ .  و      ا ا ا  
                   ، م ط   دئ ا  و-     -         إذا أراد ل إم أن 

    ط ا إذا                       ا ل إم أو أن ، ا  ا     ر      
 م  اطا   أن  تا  ن      دأرادت ا.  

- ت  اا  :  
      ه ؟ وي ما  له ؟           أن مم  م  أ  يف او  ا ت اا م مأ  إذا  ل 

  اد أو            و  . ا     ور دئه ا رج  ، دودة ا دئ   رج 
إذا أم ت  ى ا   و          و .ة  ا ا  س  مه و  مه  ا          

  ا  ةا و .    
    رادة ا ن :  

-           س وا      ا ا أو   ، صوا ا   ا مأذ  م  إذا  
ا  اار  اا         و   .ا اا  وا اا اط ا                  . اذن

   .وا  اق
-         نم ع ا  أم  م ؛ ا ا  إ  ا  ءا   إذا 
            هي ورا ا ا   ، ءا  ا أو ا أ م ا  ء اء ، ادا  

 ا  م اما  ي  ا م  ال مم .  

ا ا :   اأ   نم ع    سا    .  
  ا أن  إ أن ارادة  ا و  إرادة  إ ودي إ ا ، وا:      ال 

 دي و   أم   رض  اد واع و أ ذ ا     ل            
  .اص و  اة إ ا ا و

 )  ومن اا د ) أ . ا   
       ا رة ا ا ا   ر اء اا أ  ومَْا .        نا أ و

  ارز ا   ا ٣٦٢أ .  
  ل    ا أ : "    أ وإم ، ا  تظ ل اا أ  وأم ، را    أ إم

  .ء ه ، و أ اء   ار 
          ا  بء اا   ما را :           ا أم ا  ما را   ك ء

        وا ا أ م ؛ دور و  ي  ف  ا ا أ ،  ب واا. 
إم    ب   ر ا  ان  ن  ا  : "             م " رأي ارة  

  .ء اب 



 

 ٢٠ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

م  تأ ا اا رة اا :  

أم م  ا ا ، و ا ا ، وار وا وام ، و ا أن مر أن       
  يا ا ا ب   ريوا ا ا    ن ى دون أنأ أ   أ.  

َْا م بء ا ء  وم:  

                      نو ، رة اء ا  ا ، وآن    ا  د ا ا  ومَْا 
 ومَْوا ا وا  ا  ا أ ، و    روا ،  ا .  

اة   ان اا اي   ان ا و            ا َِي موا    أ ا ا   -
 ا رة ا ا ا م ا.  

 ا ومَْة ا:  
              ا ا درا    راوا وا   ا  م   وا وا

، وأ (      ه (زار ا  ا       .، و أ  ار واا  أ  ا وات وات            
  أر .     ر وا     ا  " :        ذو أو ا       . "      وا

)، دّ  (  إ  ءوأز وأ دا وو طوأ روأ ادث ا.  
  :ا ا أا اَْوم ن ادي 

   ام ا   أ دي رن اا ى إأ " :   وا ا  دين اما "     رة و ،
ه ن أر إ  ل ء   مد و ، د اَْوم         و    .     أاء    ب  

 : ا  إ إم . - ا و ومَْا   ل ذو .  
 ومَْا  ا وا ا:  

  " .ا وا  ا " ا ام  ر  ا واب و- ١
٢ - ام دة اا  ب  " ب ا. "            ٣ - ام اا  ب  "اا   ا. "  

  . ر  ادن - ٤
  :م   و"  اق 

١ - ا    "    ذو أو ا    . "  
٢- ا   " ون اا  ر اا. "  

  :  اَْوم  مدرة ال
     "رع       "  اطا وا ،   رخ.     "  ا "     ا دة ا ز . 

  ا  ا دة ا ز. تا   ت اة ادة أ ز ر.  
    ور  مو    ذا دد وو ع و   ومَْت ا تُ .  

- و ، ا    ومَْا  و   را  ا  ر ن.  
 ومَْا ن ر ِْد واا   :  

           ِْ اررض ، وا  ا رض ، وا     ه ا  ِْ  ا     ا رض ، وا 
 ة وارد وا د وأأ  ا ار ظو ى وزوا ....إ.  

وا د اا   ومَْا :  
١ -   ا ا درت أان ١٩٥١ أ ر ا  " ومَْق  " ااف اإ  م

  .ف  ور أ    ه 
  . ى ات اث وات  اَْوم   ١٩٥١ وم    ر  ا ا اري - ٢

- مموا ا  ا  ااه وا ا وذ .  
  



 

 ٢١ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

  أ دات ااءة
    × ّزع ، ّق  :ام ×  ،                                     اغ  :ء                  أر     :ت

    ×  دا:    ،   ، ط                                    اان × ااب  :اََُب 

 :  رى ،  × رض   ر : أ رأس ا                                                        : م × ط ، م   

   : و × وب                ز:                    ب  اعأم                                 ا:   ا   

   :                                                      دص : اا ، ه ، اا                ا: سد و أ   

    :  ط  )  و  (                 ا :   و                                        ا:  ا ا ×       ا  

   :      ودة                               د م :   ×ر          

ما اره  :ان وأا   يا ا    

   اي   ادة و وم و ث     :ا ادي 

  ض ا:   نإم   وضا  و  : ة واا ..  

  ض ا:  ا   د أو أ   إذا ، ا  ض .   

  ومأوان    :ا  توا                                          :     رة ، و                                زورا:    × ً    

   َط:      دةا                                     ا:    ب أ                              ا :    ا  

   :               ج أرء ، أر  اداة ا :ا                                                                 : وت  

  ا :  أىا  ا            ا :  ن وو  َُ أي أ   

  اجََ:  رَأ ، َاج ، أْج أ د اا   م    

  ِا:  واد ا   أو    ) ا ر (ر ج-ر       

              ّ و ل  :ُى                                                                         أه  :ه       ات    ×   وامت :ات 

   ّ:    ×                                                ىى  :امّ                                                                    َء :اة ج إا                  

  را:   ×                                                  عب :أأ                                                    ف :  ك         

   ر:    ×هّ ، َْ ن                          ر:  ن ×  ون                                أ: َا اء و   اوا   

 ا:  ا ن جما                :                                                                             اء  :مج م            

                                              ) ل (  ل  :   )اة ا(وص ,    :ااص    َُِل ا  اُ:  ل  

  م: مر ، ج أا      انر ، ِم                           ق اب  :ا اًداا ا    

   ا    ا  ه أن   را  ال   ه  اد : ه 

 ا رى  :أد واا  با أ   .و ا ا  ن وا.  

         ااوة×   اُن  :ارة  
  ا:  ا ِِْا َُداِب َواِت َواَِ َْ     دان:  َََ ، َََ   

   طو :وا                                   ا×  اد :ا                            أ :أ:        ى 
 ً ا:  م را × ا                  را:  ء         ا:    ×           ق:     
 ا: ة           ا:  اظ    

  



 

 ٢٢ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

  )ب   ( أ   ت ااءة

 )١(   

 ا رة ، وا ا  د سا  ب إا   ا و ا ا و

 ة ا ره ا ن ، وأا  ق سوم٠   

  )ر : (  ا ) . ار: (ار : د )  ١

٢ (ا ز ا ا ؟ ذأ وا ردر اا  د ؟ و  

ول اد إع ا زورا وم م وا اس وأا ات   ور  آف * 

 إم   * . ن ومب اا أم   سدر أن ات اأ " أور "  أى

  ٠)ر و وآرا و(ا  ا اا  اد ، وع  ام ة ن 

٣  ( ة اص ام ٠اذ   

 و  و    و اوأ م مس أا ب أا   ا أ

 ن دا  رى أا  س  و ،  ر أ و د ٠  

   ن  ا د   مه واا  ، و ذ ؟ ) ٤

 ا  ر ةا ن وو ا   زار ا )سوم ( و م  ن

 ر ا ا دا  أن ،رج ا ه و  ا نا   .  

٥ (    ح ا   ..و  

  .ا  ان ا  ا  ا ا ا  ور  أن  إ اس

 "  د  ام  و  ذ  و ، موا ا أ  ف أن  

ا   ا  و أ -  -  ا اً  و ، ً أو ال 

  أ أ  ، ا  ا   أروع ا  ان رى هأة ، وا و ط و ً

 د ر    ك وأن و . "  

  :  ء  م ات    -) أ( 

  .  "  ر " ، ود " أو " ادف 

  ك أو " : ر  " د -أ أو ض" : أو  " ادف -  

     ا  ا ا  و  ؟-) ب( 

 أروع ا  ان رى هأة ، وا و ط و  ا أ و  ا  لا أو

  دا ر  ا  ك وأن ، و   أ أ  ا  ا  

 ) (- سا  أ  با     ؟.  اذ ذ   ذاو  

- و  و    ، مو و او أ م مأ أ   و  

  ر أُ  و د  نُ و ، اأ  ء و   و ) .و م در . (  

- و  اوا ، ا ا    ا  ى ذ  وم  .  



 

 ٢٣ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

 "         أم  ا  ا  ز أن    أو ا ما   ن  وأم ، وآدا  ا  

 ما ا و  مما وب ا  ء أن ا ذ ، ط ا ا  ن ، ديا . "  

  :   ااب   ااس   -) أ (

- "  أ " د) : -  -ُ . (  

  ) . ا- ا  -ال : ( " ان  " -

  ) . ا وأما-  ادة و - ا وأ) :  اي   " ا ادي  " -

  .  اح ذ -  ارة إ ا اط   ا -) ب(

  ارض ، وا  ان ، و ذ أن ان  دراك امن و ، وأن ظاه                           أ ا امن    -

                 ل ا   ق ؛م أو  ن واا  دةن امور ا وأن ،   يا ء ا 

   " رضا  ات وا    ف " وا و ن إما  يا ا ا وح ا  ا و

  . ال 

)  (- "  ن دم أ أم " ا ا ا  يل اا ا   . 

ب وا أ ا ؛   أماع ا    ا ال اي ل  أن ا  ا  ود   ، و ا          -

                   م  د   ع ود واوا ن ا   و ،     ..     ا ا ط  او

 ام  صأو م ، ام أو ،  دون ا أ  نا  ؛ إذ ا .  

                           ، أدم  أ و  ن  ، و د و   و  د إرادة ا م  رادةا

   ا  ن ا اطد ا س إ ا  وتس او . 

              ه ؟ وام  ؟   ذا م فأن م إرادة ا  ا           أو  م ا ا   أن  ي م

     را   ر أن   ة ، ود     ا  رة وأوا اة وو م أ  أن م 

ء اأ   " . 

،  " اة " ، و " أ " ، ود " را " ت ادف:  ل  م ات    -  أ

   .  "ا "  ود

   . ا : " ا "  ، ود اات : " اة " ، و أدم : " أ " ، ود  " : را " ادف -

   ؟ أمرم "   " و "  " و " ا " و " ام "  اي  - (ب

مو " ا " ا "  ودة وا  ن أ  .وأ "  " و "  "    نا   طء اأ  ان

وا ا ذ  ح اا    ن ، أو  . 

 =ذا ؟؟ و  أن  ا  يا   

 يما ا ا   أن  ةا أو   -     ءأ  د  رة وأوا اة وو م أ 

ا . 

 . ز  د. ا    د - (د

 .         و  فو  د أد  ١٩٠٥ز          ا  راها در  اإ إ  ،

  ١٩٩٣ ، و  ا  ات ا أت ا ا ، و  ن

  



 

 ٢٤ 

ا ا  اا ا ما                       

ذا : رب ا  ل  ٢٥٦٠٦٦٤٤ - ٠١٠٢٢٦٣٢١٥١ 

"               ا و ، ا ا  م ، ا  د ا   وف طظ وا  ا أن ا ا و

ن مر أن أ   أ أى دون أن ن   ا ، وار وا وام ، و ا أ  

                            ،   را  ف أ و ،  يا ا ا ب   ريوا ا

  ءا ا وا ن ا  ؛ اا ا ا   ا ا مو  ..". 

   .   ك " ا " ، و   "  " -أ  

-   "  " : و ، و " ا " : ا ، ا . 

  د   ا ا  ؟ - ب

ا :  ا   ،   را  ف أُ  أم      ن ا  ؛ اا ا ا   ا

مو   ءا ا وا .. 

  -أت   ا  دة اا  ا ؟ ا  

-                         ا و ، ا ا   ىرات اا ذ   وف طظ وا    ، ا 

 ت ار ظام و رت اأم ا ا ر توأظ ذ    ، موا وا روا . 

  . و  .ر ام ا    اء اب  ا -  د

 ف  ي  و        وا  ، أ ا ا  ار ام أم اء اب   ك  

م ؛ دور وا ا أ. 

 -  ١ : ا -   ن  نا  ا ر   ب    إم" . 

                                       ٢  = ومَْا رإن اء اا   ز اأ" . 

رة  - ١ : اا "م  "   ق  - ٢ف" ا " . 

  

  

 




