ًْح ثلذالؿٔ (للظذحٖ طجلح) ؛ ؛ ص33
هوذهٔ ثلس٘ذ ثلششٗق ثلشضٖ
دسن ثهلل ثلشحوي ثلشح٘ن
أهج دؼذ حوذ ثهلل ثلزٕ خؼل ثلحوذ ثوٌج لٌؼوجةِ ٍ هؼجرث 1هي دالةِ ٍ ٍس٘ال إلى خٌجًِ ٍ 2سذذج لضٗجدٓ
إحسجًِ ٍ ثلظالٓ ػلى سسَلِ ًذٖ ثلشحؤ ٍ إهجم ثألةؤ ٍ سشثج ثألهٔ ثلوٌتخخ هي عٌ٘ٔ ثلٌشم ٍ ساللٔ
ثلودذ ثألهذم ٍ 3هـشس ثللخجس ثلوؼشم ٍ 4كشع ثلؼالء ثلوثوش ثلوَسم ٍ ػلى أّل د٘تِ هظجد٘ح ثلظلن ٍ ػظن
ثألهن ٍ 5هٌجس 6ثلذٗي ثلَثضحٔ ٍ هثجه٘ل 7ثللضل ثلشثخحٔ طلى ثهلل ػلْ٘ن أخوؼ٘ي طالٓ تٌَى إصثء
للضلْن ٍ 8هٌجكأٓ لؼولْن ٍ ًلجء لغ٘خ كشػْن ٍ أطلْن هج أًجس كدش سجعغ ٍ خَى ًدن عجلغ 9كئًٖ ًٌت
كٖ ػٌلَثى ثلسي ٍ 10ؿضجضٔ ثلـظي 11ثدتذأت دتأل٘ق ًتجح كٖ خظجةض ثألةؤ ع ٗشتول ػلى هحجسي
أخذجسّن ٍ خَثّش ًالهْن حذثًٖ 12ػلِ٘ ؿشع رًشتِ كٖ طذس ثلٌتجح ٍ خؼلتِ أهجم ثلٌالم ٍ كشؿت هي
ثلخظجةض ثلتٖ تخض أه٘ش ثلوؤهٌ٘ي ػل٘ج ع ٍ ػجهت ػي إتوجم دو٘ٔ ثلٌتجح هحجخضثت ثألٗجم ٍ هوجعالت
ثلضهجى
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______________________________
( )1ثلوؼجر :ثلولدأ.

 )1 ( 1انًؼبر :انًهجأ.
 ٔ )2 ( 2عٛال :جًغ ٔعٛهخ ْٙ ٔ :يب ٚزمشة ثّ.
 )3 ( 3طُٛخ انكشو :أصهّ ٔ ،عالنخ انًجذ :فشػّ.
 )4 ( 4انفخبس انًؼشق :انطٛت انؼشق ٔ انًُجذ.
 )5 ( 5انؼصى جًغ ػصًخ ْٕ ٔ ،يب ٚؼزصى ثّ.
 )6 ( 6انًُبس :األػالو ٔادذْب يُبسح.
 )7 ( 7انًثبلٛم جًغ يثمبل ٔ ْٕ يمذاس ٔصٌ انشٙء ،فًثبلٛم انفضم صَبرّ ٔ ،انًشاد أٌ انفضم ٚؼشف ثٓى يمذاسِ.
 )8 ( 8إصاء نفضهٓى :أ٘ يمبثهخ نّ.
 ) 9 ( 9خٕٖ انُجى ثبنزخفٛف :عمظ ٔ ،ثبنزشذٚذ :إرا يبل نهًغٛت ٔ ،خٕد انُجٕو :أيذهذ فهى رًطش ،أخٕد ٔ خٕد ثبنزشذٚذ.
 )11 ( 10ػُفٕاٌ انغٍ :أٔنٓب.
 )11 ( 11غضبضخ انغصٍ :طشأرّ ٔ ن.ُّٛ
 )12 ( 12دذاَ ٙػه :ّٛثؼثُ ٔ ٙدًهُ ْٕ ٔ ،ٙيأخٕر يٍ دذاء اإلثم.
 )13 ( 13يذبجضاد انضيبٌ :يًبَؼبرّ ٔ .يًبطالد األٚبو :يذافؼبرٓب.

( ٍ )2س٘ال :خوغ ٍس٘لٔ ّٖ ٍ :هج ٗتوشح دِ.
( )3عٌ٘ٔ ثلٌشم :أطلِ ٍ ،ساللٔ ثلودذ :كشػِ.
( )4ثللخجس ثلوؼشم :ثلغ٘خ ثلؼشم ٍ ثلوٌذت.
( )5ثلؼظن خوغ ػظؤ َّ ٍ ،هج ٗؼتظن دِ.
( )6ثلوٌجس :ثألػالم ٍثحذّج هٌجسٓ.
( )7ثلوثجه٘ل خوغ هثوجل ٍ َّ هوذثس ٍصى ثلشٖء ،كوثجه٘ل ثللضل صًجتِ ٍ ،ثلوشثد أى ثللضل ٗؼشف دْن
هوذثسُ.
( )8إصثء للضلْن :إٔ هوجدلٔ لِ.
( )9خَى ثلٌدن دجلتخل٘ق :سوظ ٍ ،دجلتشذٗذ :إرث هجل للوـ٘خ ٍ ،خَت ثلٌدَم :أهحلت كلن توغش ،أخَت
ٍ خَت دجلتشذٗذ.
( )11ػٌلَثى ثلسي :أٍلْج.
( )11ؿضجضٔ ثلـظي :عشثٍتِ ٍ لٌِ٘.
( )12حذثًٖ ػلِ٘ :دؼثٌٖ ٍ حولٌٖ َّ ٍ ،هأخَر هي حذثء ثإلدل.
( )13هحجخضثت ثلضهجى :هوجًؼجتِ ٍ .هوجعالت ثألٗجم :هذثكؼجتْج.
ًْح ثلذالؿٔ (للظذحٖ طجلح) ،ص34 :
ٍ ًٌت هذ دَدت هج خشج هي رلي أدَثدج ٍ كظلتِ كظَال كدجء كٖ آخشّج كظل ٗتضوي هحجسي هج ًول ػٌِ
ع هي ثلٌالم ثلوظ٘ش كٖ ثلوَثػظ ٍ ثلحٌن ٍ ثألهثجل ٍ ثٙدثح دٍى ثلخغخ ثلغَٗلٔ ٍ ثلٌتخ ثلوذسَعٔ
كجستحسي خوجػٔ هي ثألطذهجء هج ثشتول ػلِ٘ ثللظل ثلووذم رًشُ هؼدذ٘ي دذذثةؼِ ٍ هتؼدذ٘ي هي

ًَثطؼِ ٍ 14سألًَٖ ػٌذ رلي أى أدتذا دتأل٘ق ًتجح ٗحتَٕ ػلى هختجس ًالم هَالًج أه٘ش ثلوؤهٌ٘ي ع كٖ
خو٘غ كًٌَِ ٍ هتشؼذجت ؿظًَِ هي خغخ ٍ ًتخ ٍ هَثػظ ٍ أدح ػلوج أى رلي ٗتضوي هي ػدجةخ
ثلذالؿٔ ٍ ؿشثةخ ثللظجحٔ ٍ خَثّش ثلؼشد٘ٔ ٍ ثَثهخ 15ثلٌلن ثلذٌٗ٘ٔ ٍ ثلذًَ٘ٗٔ هج ال َٗخذ هدتوؼج كٖ ًالم
ٍ ال هدوَع ثألعشثف  54كٖ ًتجح إر ًجى أه٘ش ثلوؤهٌ٘ي ع هششع ثللظجحٔ ٍ هَسدّج ٍ 16هٌشأ ثلذالؿٔ ٍ
هَلذّج ٍ هٌِ ع ظْش هًٌٌَْج ٍ ػٌِ أخزت هَثًٌْ٘ج ٍ ػلى أهثلتِ حزث ًل هجةل خغ٘خ ٍ 17دٌالهِ ثستؼجى
ًل ٍثػظ دل٘ؾ ٍ هغ رلي كوذ سذن ٍ هظشٍث ٍ توذم ٍ تأخشٍث ألى ًالهِ ع ثلٌالم ثلزٕ ػلِ٘ هسحٔ 18هي
ثلؼلن ثإللْٖ ٍ كِ٘ ػذؤ 19هي ثلٌالم ثلٌذَٕ كأخذتْن إلى ثالدتذثء دزلي ػجلوج دوج كِ٘ هي ػظ٘ن ثلٌلغ ٍ
هٌشَس ثلزًش ٍ هزخَس ثألخش ٍ ثػتوذت دِ 20أى أد٘ي ػي ػظ٘ن هذس أه٘ش ثلوؤهٌ٘ي ع كٖ ّزُ ثللض٘لٔ
هضجكٔ إلى ثلوحجسي ثلذثشٓ ٍ 21ثللضجةل ثلدؤ ٍ أًِ ع ثًلشد دذلَؽ ؿجٗتْج ػي خو٘غ ثلسلق ثألٍل٘ي ثلزٗي
إًوج ٗؤثش 22ػٌْن هٌْج ثلول٘ل ثلٌجدس ٍ ثلشجر ثلشجسد 23كأهج ًالهِ كَْ ثلذحش ثلزٕ ال ٗسجخل ٍ 24ثلدن ثلزٕ
ال ٗحجكل
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______________________________
( )1ثلذذثةغ خوغ دذٗؼٔ ٍ ّٖ ثللؼل ػلى ؿ٘ش هثجل ،ثن طجس ٗستؼول كٖ ثللؼل ثلحسي ٍ إى سذن إلِ٘
هذجلـٔ كٖ حسٌِ ٍ ،ثلٌَثطغ خوغ ًجطؼٔ ٍ ،ثلٌَثطغ :ثلخجلظًٔ ٍ ،جطغ ًل شٖء خجلظِ.

 ) 1 ( 14انجذائغ جًغ ثذٚؼخ ٔ ْ ٙانفؼم ػهٗ غٛش يثبل ،ثى صبس ٚغزؼًم ف ٙانفؼم انذغٍ ٔ إٌ عجك إن ّٛيجبنغخ ف ٙدغُّ ٔ ،انُٕاصغ جًغ َبصؼخٔ ،
انُٕاصغ :انخبنصخَ ٔ ،بصغ كم شٙء خبنصّ.
 )2 ( 15انثٕالت :انًضٛئخ ٔ ،يُّ انشٓبة انثبلت ٔ .يٍ انكهى يب ٚضٙء نغبيؼٓب طشٚك انٕصٕل إنٗ يب دنذ ػه ّٛفٓٛزذ٘ ثٓب إن.ّٛ
 )3 ( 16انًششع :رزكٛش انًششػخ ْٕ ٔ ،انًٕسد.
 )4 ( 17دزا كم لبئم :الزفٗ ٔ ارجغ.
 )5 ( 18ػه ّٛيغذخ :أثش أٔ ػاليخ ٔ .كأَّ ٚشٚذ« ثٓبء يُّ ٔ ضٛبء»
 )6 ( 19انؼجمخ :انشائذخ انالصمخ ثبنشٙء ٔ انًُزششح ػُّ.
 )7 ( 20اػزًذد :لصذد.
 )8 ( 21انذثشح ثفزخ فكغش :انكثٛشح ٔ ،كزنك انجًخ.
ٚ )9 ( 22ؤثش :أ٘ ُٚمم ػُٓى ٔ ٚذك.ٙ
 )11 ( 23انشبر انشبسد :انًُفشد انز٘ نٛظ نّ أيثبل.
 )11 ( 24ال ٚغبجم :ال ٚغبنت ف ٙااليزالء ٔ كثشح انًبء.
 )12 ( 25ال ٚذبفم :ال ٚغبنت ف ٙانكثشح ،يٍ لٕنٓى :ضشع دبفم :يًزهئ كثٛش انهجٍ ٔ .انًشاد أٌ كاليّ ال ٚمبثم فكالو غٛشِ نكثشح فضبئهّ.

( )2ثلثَثهخ :ثلوض٘تٔ ٍ ،هٌِ ثلشْجح ثلثجهخ ٍ .هي ثلٌلن هج ٗضٖء لسجهؼْج عشٗن ثلَطَل إلى هج دلت ػلِ٘
كْ٘تذٕ دْج إلِ٘.
( )3ثلوششع :تزً٘ش ثلوششػٔ َّ ٍ ،ثلوَسد.
( )4حزث ًل هجةل :ثهتلى ٍ ثتذغ.
( )5ػلِ٘ هسحٔ :أثش أٍ ػالهًٔ ٍ .أًِ ٗشٗذ «دْجء هٌِ ٍ ض٘جء»
( )6ثلؼذؤ :ثلشثةحٔ ثلالطؤ دجلشٖء ٍ ثلوٌتششٓ ػٌِ.
( )7ثػتوذت :هظذت.
( )8ثلذثشٓ دلتح كٌسش :ثلٌث٘شًٓ ٍ ،زلي ثلدؤ.
(ٗ )9ؤثش :إٔ ٌٗول ػٌْن ٍ ٗحٌٖ.
( )11ثلشجر ثلشجسد :ثلوٌلشد ثلزٕ ل٘س لِ أهثجل.
( )11ال ٗسجخل :ال ٗـجلخ كٖ ثالهتالء ٍ ًثشٓ ثلوجء.
( )12ال ٗحجكل :ال ٗـجلخ كٖ ثلٌثشٓ ،هي هَلْن :ضشع حجكل :هوتلب ًث٘ش ثللذي ٍ .ثلوشثد أى ًالهِ ال ٗوجدل
كٌالم ؿ٘شُ لٌثشٓ كضجةلِ.
ًْح ثلذالؿٔ (للظذحٖ طجلح) ،ص35 :
ٍ أسدت أى ٗسَؽ لٖ ثلتوثل كٖ ثالكتخجس دِ ع دوَل ثللشصدم
أٍلتي آدجةٖ كدتٌٖ دوثلْن

إرث خوؼتٌج ٗج خشٗش ثلودجهغ

ٍ سأٗت ًالهِ ع ٗذٍس ػلى أهغجح 26ثالثٔ أٍلْج ثلخغخ ٍ ثألٍثهش ٍ ثجًْ٘ج ثلٌتخ ٍ ثلشسجةل ٍ ثجلثْج ثلحٌن
ٍ ثلوَثػظ كأخوؼت 27دتَك٘ن ثهلل تؼجلى ػلى ثالدتذثء دجخت٘جس هحجسي ثلخغخ ثن هحجسي ثلٌتخ ثن هحجسي
ثلحٌن ٍ ثألدح هلشدث لٌل طٌق هي رلي دجدج ٍ هلظال كِ٘ أٍسثهج لتٌَى هوذهٔ الستذسثى هج ػسجُ ٗشز
ػٌٖ ػجخال ٍ ٗوغ إلٖ آخال ٍ إرث خجء شٖء هي ًالهِ ع ثلخجسج كٖ أثٌجء حَثس أٍ خَثح سؤثل أٍ ؿشع
آخش هي ثألؿشثع كٖ ؿ٘ش ثألًحجء ثلتٖ رًشتْج ٍ هشست ثلوجػذٓ ػلْ٘ج ًسذتِ إلى أل٘ن ثألدَثح دِ ٍ أشذّج
هالهحٔ 28لـشضِ ٍ سدوج خجء ك٘وج أختجسُ هي رلي كظَل ؿ٘ش هتسؤ ٍ 29هحجسي ًلن ؿ٘ش هٌتظؤ ألًٖ
أٍسد ثلٌٌت ٍ ثللوغ ٍ 30ال أهظذ ثلتتجلٖ ٍ ثلٌسن ٍ 31هي ػدجةذِ ع ثلتٖ ثًلشد دْج ٍ أهي ثلوشجسًٔ كْ٘ج أى
ًالهِ ثلَثسد كٖ ثلضّذ ٍ ثلوَثػظ ٍ ثلتزً٘ش ٍ ثلضٍثخش إرث تأهلِ ثلوتأهل ٍ كٌش كِ٘ ثلوتلٌش ٍ خلغ هي هلذِ
أًِ ًالم هثلِ هوي ػظن هذسُ ٍ ًلز أهشُ ٍ أحجط دجلشهجح هلٌِ لن ٗؼتشضِ ثلشي كٖ أًِ ًالم هي ال حظ
لِ كٖ ؿ٘ش ثلضّجدٓ ٍ ال شـل لِ دـ٘ش ثلؼذجدٓ هذ هذغ 32كٖ ًسش د٘ت 33أٍ ثًوغغ إلى سلح خذل 34ال ٗسوغ
إال حسِ ٍ ال ٗشى إال ًلسِ ٍ ال ٌٗجد َٗهي دأًِ ًالم هي ٌٗـوس كٖ ثلحشح هظلتج س٘لِ 35ك٘وظ ثلشهجح
ٍ ٗدذل ثألدغجلٗ ٍ 37ؼَد
______________________________
( )1أهغجح :أطَل.
( )2أخوغ ػلِ٘ :ػضم.
 )1 ( 26ألطبة :أصٕل.
 )2 ( 27أجًغ ػه :ّٛػضو.
 )3 ( 28انًاليذخ :اإلثصبس ٔ انُظش ٔ ،انًشاد ُْب انًُبعجخ ٔ انًشبثٓخ.
 )4 ( 29انًزغك :انًُزظى ٚزهٕ ثؼضّ ثؼضب.
 )5 ( 30انُكذ :اٜثبس انزٚ ٙزًٛض ثٓب انشٙء ٔ ،انهًغ :اٜثبس انًًٛضح نألشٛبء ثئضبءرٓب ٔ ثشٚمٓب.
 )6 ( 31انُغك :انززبثغ ٔ انززبن.ٙ
 ) 7 ( 32لجغ انمُفز ،كًُغ :أدخم سأعّ ف ٙجهذِ ٔ ،انشجم أدخم سأعّ ف ٙلًٛصّ ،أساد يُّ :اَضٖٔ.
 )8 ( 33كغش انجٛذ :جبَت انخجبء.
 )9 ( 34عفخ انججم :أعفهّ ٔ جٕاَجّ.
 )11 ( 35أصهذ عٛفّ :جشدِ يٍ غًذِ.
ٚ )11 ( 36مظ انشلبةٚ :مطؼٓب ػشضب .فبٌ كبٌ انمطغ طٕال لٛمٚ :مذ.
ٚ )12 ( 37جذل األثطبلٚ :همٓٛى ػهٗ انجذانخ كغذبثخٔ ْٙ ٔ :جّ األسض.
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( )3ثلوالهحٔ :ثإلدظجس ٍ ثلٌظش ٍ ،ثلوشثد ٌّج ثلوٌجسذٔ ٍ ثلوشجدْٔ.
( )4ثلوتسن :ثلوٌتظن ٗتلَ دؼضِ دؼضج.
( )5ثلٌٌت :ثٙثجس ثلتٖ ٗتو٘ض دْج ثلشٖء ٍ ،ثللوغ :ثٙثجس ثلوو٘ضٓ لألش٘جء دئضجءتْج ٍ دشٗوْج.
( )6ثلٌسن :ثلتتجدغ ٍ ثلتتجلٖ.
( )7هذغ ثلوٌلزً ،وٌغ :أدخل سأسِ كٖ خلذُ ٍ ،ثلشخل أدخل سأسِ كٖ هو٘ظِ ،أسثد هٌِ :ثًضٍى.
(ً )8سش ثلذ٘ت :خجًخ ثلخذجء.
( )9سلح ثلدذل :أسللِ ٍ خَثًذِ.
( )11أطلت س٘لِ :خشدُ هي ؿوذُ.
(ٗ )11وظ ثلشهجحٗ :وغؼْج ػشضج .كجى ًجى ثلوغغ عَال ه٘لٗ :وذ.
(ٗ )12دذل ثألدغجلٗ :لوْ٘ن ػلى ثلدذثلٔ ًسحجدٍٔ ّٖ ٍ :خِ ثألسع.
ًْح ثلذالؿٔ (للظذحٖ طجلح) ،ص36 :
دِ ٌٗغق 38دهج ٍ ٗوغش هْدج َّ ٍ 39هغ تلي ثلحجل صثّذ ثلضّجد ٍ دذل ثألدذثلّ ٍ 40زُ هي كضجةلِ
ثلؼد٘ذٔ ٍ خظجةظِ ثللغ٘لٔ ثلتٖ خوغ دْج د٘ي ثألضذثد ٍ ألق د٘ي ثألشتجتً ٍ 41ث٘شث هج أرثًش ثإلخَثى دْج ٍ
أستخشج ػدذْن هٌْج ٍ ّٖ هَضغ للؼذشٓ دْج ٍ ثللٌشٓ كْ٘ج.

ُٚ )1 ( 38طف :يٍ َطف كُصش ٔ ضشةَ ،طفب ٔ رُطبفب :عبل.
 )2 ( 39انًٓج :جًغ يٓجخ :ْٙ ٔ ،دو انمهت ٔ ،انشٔح.
 ) 3 ( 40األثذال لٕو صبنذٌٕ ال رخهٕ األسض يُٓى ،إرا يبد يُٓى ٔادذ ثذل هللا يكبَّ آخش ٔ .انٕادذ ثذل أٔ ثذٚم.
 )4 ( 41األشزبد :جًغ شزٛذ :يب رفشق يٍ األشٛبء.

ٍ سدوج خجء كٖ أثٌجء ّزث ثالخت٘جس ثلللظ ثلوشدد ٍ ثلوؼٌى ثلوٌشس ٍ ثلؼزس كٖ رلي أى سٍثٗجت ًالهِ تختلق
ثختالكج شذٗذث كشدوج ثتلن ثلٌالم ثلوختجس كٖ سٍثٗٔ كٌول ػلى ٍخِْ ثن ٍخذ دؼذ رلي كٖ سٍثٗٔ أخشى
هَضَػج ؿ٘ش هَضؼِ ثألٍل إهج دضٗجدٓ هختجسٓ أٍ دللظ أحسي ػذجسٓ كتوتضٖ ثلحجل أى ٗؼجد ثستظْجسث
لالخت٘جس ٍ ؿ٘شٓ ػلى ػوجةل ثلٌالم ٍ 42سدوج دؼذ ثلؼْذ أٗضج دوج ثخت٘ش أٍال كأػ٘ذ دؼضِ سَْث أٍ ًس٘جًج ال
هظذث ٍ ثػتوجدث ٍ ال أدػٖ هغ رلي أًٖ أح٘ظ دأهغجس 43خو٘غ ًالهِ ع حتى ال ٗشز ػٌٖ هٌِ شجر ٍ ال ٌٗذ
ًجد 44دل ال أدؼذ أى ٌَٗى ثلوجطش ػٌٖ كَم ثلَثهغ إلٖ ٍ ثلحجطل كٖ سدوتٖ 45دٍى ثلخجسج هي ٗذٕ ٍ هج
ػلٖ إال دزل ثلدْذ ٍ دالؿٔ ثلَسغ ٍ ػلى ثهلل سذحجًِ ٍ تؼجلى ًْح ثلسذ٘ل ٍ 46إسشجد ثلذل٘ل إى شجء ثهلل.
ٍ سأٗت هي دؼذ تسو٘ٔ ّزث ثلٌتجح دٌْح ثلذالؿٔ إر ًجى ٗلتح للٌجظش كِ٘ أدَثدْج ٍ ٗوشح ػلِ٘ عالدْج -كِ٘
حجخٔ ثلؼجلن ٍ ثلوتؼلن ٍ دـ٘ٔ ثلذل٘ؾ ٍ ثلضثّذ ٍ ٗوضٖ كٖ أثٌجةِ هي ػد٘خ ثلٌالم كٖ ثلتَح٘ذ ٍ ثلؼذل ٍ
تٌضِٗ ثهلل سذحجًِ ٍ تؼجلى ػي شذِ ثلخلن هج َّ دالل ًل ؿلٔ ٍ 47شلجء ًل ػلٔ ٍ خالء ًل شذْٔ ٍ هي ثهلل
سذحجًِ أستوذ ثلتَك٘ن ٍ ثلؼظؤ ٍ أتٌدض ثلتسذٗذ ٍ ثلوؼًَٔ ٍ أستؼ٘زُ هي خغئ ثلدٌجى هذل خغئ 54
ثللسجى ٍ هي صلٔ ثلٌلن هذل صلٔ ثلوذم َّ ٍ 48حسذٖ ٍ ًؼن ثلًَ٘ل
______________________________
(ٌٗ )1غق :هي ًغق ًٌظش ٍ ضشحً ،غلج ٍ تٌغجكج :سجل.
( )2ثلوْح :خوغ هْدٔ :ّٖ ٍ ،دم ثلولخ ٍ ،ثلشٍح.
( )3ثألدذثل هَم طجلحَى ال تخلَ ثألسع هٌْن ،إرث هجت هٌْن ٍثحذ دذل ثهلل هٌجًِ آخش ٍ .ثلَثحذ دذل أٍ
دذٗل.
( )4ثألشتجت :خوغ شت٘ت :هج تلشم هي ثألش٘جء.
 )5 ( 42ػمبئم انكالو :كشائًّ ٔ .ػمٛهخ انذ :ٙكشًٚزّ.
 )6 ( 43ألطبس انكالو :جٕاَجّ.
 )7 ( 44انُبد :انًُفشد انشبر.
 )8 ( 45انشثمخ :ػشٔح دجم ٚجؼم فٓٛب سأط انجًٓٛخ.
َٓ )9 ( 46ج انغجٛم :إثبَزّ ٔ إٚضبدّ.
 )11 ( 47انغهخ :انؼطش ٔ ،ثالنٓب :يب رجم ثّ ٔ رشٖٔ.
 ) 11 ( 48صنخ انكهى :انخطأ ف ٙانمٕل ٔ ،صنخ انمذو :خطأ انطشٚك ٔ االَذشاف ػُّ.

( )5ػوجةل ثلٌالمً :شثةوِ ٍ .ػو٘لٔ ثلحًٖ :شٗوتِ.
( )6أهغجس ثلٌالم :خَثًذِ.
( )7ثلٌجد :ثلوٌلشد ثلشجر.
( )8ثلشدؤ :ػشٍٓ حذل ٗدؼل كْ٘ج سأس ثلذْ٘ؤ.
(ًْ )9ح ثلسذ٘ل :إدجًتِ ٍ إٗضجحِ.
( )11ثلـلٔ :ثلؼغش ٍ ،داللْج :هج تذل دِ ٍ تشٍى.
( )11صلٔ ثلٌلن :ثلخغأ كٖ ثلوَل ٍ ،صلٔ ثلوذم :خغأ ثلغشٗن ٍ ثالًحشثف ػٌِ.
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 49ششٚف انشضٗ ،يذًذ ثٍ دغَٓ ،ٍٛج انجالغخ (نهصجذ ٙصبنخ)1 ،جهذْ ،جشد  -لى ،چبپ :أل 1414 ،ق.

