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: دودعملا -2
:ً ثمال ،قيلا رورجم ٌعومجم اهُدودعم ،10 ىلإ ...3 نم دادع األ

. ٍتايتف رشعو ٍلا... جر ثالةث
:ً ثمال ،قيلا بوصنم درفم اهدودعم ،99 ىلإ ....11 نمو

ًاباتك َرشع َدحأ
ًاباتك َرشع َةسمخ

ًاباتك نورشع
ًاباتك نوعستو ةعست

:ً ثمال ،قيلا رورجم درفم اهدودعم ، امهعمجو امهانثمو واألفْل، ةئملا و
.[(4) ٍباتك ِةئم ،ثوالُث ٍباتك اتئمو ، ٍباتك ُةئم ]

.[(5) ٍباتك ،ثوالُةثآالِف ٍباتك اَفْلأو ، ٍباتك ُفْلأ و[
بـ[لأـ]: ددعلا فيرعت ¨

ددعلا لّوأ ىلع لخدت األةاد هذهف ، ةّصاخ ماكحأ بـ[لأـ] ددعلا فيرعتل سيل
: ةلثم األ كنودو . اهفيرعت دنع ءامس األ رئاس ىلع اهلوخد لثم ، هفيرعت دنع

. ًاباتك نيرشعلا تيرتشا : ّيدقعلا ددعلا
. ًاباتك رشع ثلاالةث تيرتشا : بكرملا ددعلا

لقتسم امهنم ّلك ، ناددع .(انه ًاباتك نيث ثلاالةثوثلاال تيرتشا : فوطعملا ددعلا
.( هفيرعت هل نوكي نأ ًاذإ امهنم ٍّلك ُّقحف - فطعلا فرح امهنيب عَمَج نإو - هسفنب
نع ءاج دقف ، ةّصاخ ةدعاق [ ٍبتك ةسمخ ] وحن فاضملا ددعلا فيرعتل سيل : هيبنت
نأ زاجف ًاعم؛ نينث اال ىلعو ، يناثلا ىلعو األلّو، ىلع لا[لأـ] خدإ ، برعلا ءاحصف

.(6)[ ِبتكلا َةسمخلا ،و ٍبتك َةسمخلا ،و ِبتكلا َةسمخ تيرتشا ]:ً ثمال قيلا
: ماكحأ

، َرشع َةعبرأو ، َةرشع َعبرأ ]: وحن ، نيأزجلا حوتفم إالّ نوكي :ال بَّكرملا ددعلا ¨
ةلماعم لماعُيف ، ىنثم األلّو هؤزج ناك ].إالّام َةرشع َةعباسلا ،و َرشع َعباسلا و
رشع ينثا تيأرو ، ةأرما ةرشع اتنثاو جرالً، رشع انثا رفاس ]: وحن ، ىنثملا

ام ىلع ىقبتف ءايب، ًايهتنم األلو هؤزج ناك ].وأ ًةعِّدوم ةرشع يتنثا ،عم ًاعِّدوم
.[ رشع يناثلا رشع،و يداحلا ]: وحن يه،

ىلع ديزي نعثالةثوال ّلقي ال هنأ ريغ ، ددحم ريغ ددع ىلع لدت ةملك : عضب ¨
، ركذملا عم ثنؤتو ، ثنؤملا عم رَّكذتف ، دادع األ هذه ةلماعم لماعُت كلذلو ، ةعست

بيكرت بَّكرُتو .[ ءاسن عضبو لا، جر ةعضب ]:ً ثمال لا قيف ،[ اهدودعم فلا خت [يأ:
.[ ًةأرما َةرْشع عضبو جرالً، َرَشع َةعضب لا:[ قيف ، دادع األ هذه

ٍلا جر ةسمخ رفاس ]: وحن األلو يعور ، ثانإو روكذ ىلع دودعملا لمتشا ¨اذإ
لا]. جرو ٍءاسن سمخ انرازو ، ٍءاسنو



II

اذه ]:ً ثمال لا قيف ، نيميلا ىلإ راسيلا نمو ، راسيلا ىلإ نيميلا نم دادع األ أرقُت ¨
ٍةتسو ٍةئم ِعستو ٍفلأ ماع اذه قيلا:[ امك ،[ فلأو ٍةئم عستو نيعستو ٍةتس ُماع

. رايخلا ب مِّلكتملا ،و حيصف ].كفالامه نيعستو
لا]،أل جر ةسمخ ]:ً ثمال .قيلا دودعملا درفم ىعارُي ، هثينأتو ددعلا ريكذت يف ¨

.[ ةبقر ]: درفملا ]،ألن باقر سمخ ]،و[ لجر ]: درفملا ن
، ةعبس اورفاس نيذلا :ّنأ ىنعملا ]،ف اورفاس ٍةعبس ُعباس ً:[خٌدلا ثمال ليق ¨اذإ
وه ]،يأ: اورفاس ٍةتس عباس :[خٌدلا ليق ، لسلستلا و بيترتلا ديرُأ اذإف خدلا. مهنم

. هعباتتو مهرفس لسلست يف عباسلا
***


