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 مؾخص ادؿـوع من الرصف

ٓ يؼبؾ تـقيـ اـقف وهق تـقيـ أي معـك ٓ يـقف  :فائدة* 

 .اـتؿؽع

وخرج طـ هذا  ,إصؾ ذم آسؿ أن يؽقن معربًا مـقؽاً و

 :كقطان مـ إسامء

 ت بسبب مشاهبتفا ـؾحروف.قَ ـِ بُ و ,ـ إسامء ادبـقة1

بسبب  فمـ اـق ْت عَ ـِ مُ و ,ـ إسامء ادؿـقطة مـ اـقف2

  .مشاهبتفا ـألؽعال

 .اـفء أخذ حؽؿف فاـفء إذا أشبتؼقل:  واـؼاطدة

آسؿ اـذي أشبف اـػعؾ ذم وجقد  : هقلذي ال يـرصفااالسم 

غ اـؾػظ وإخرى ترجع إغ مها ترجع إاحدإ ,طؾتع ؽرطقتع

 تؼقم مؼام اـعؾتع.ة واحدة ؽقف طؾ تدجِ أو وُ  ,ادعـك

 :يف الػعل مهاالؾتان فالعؾتان 
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ؽنن ـػظ اـػعؾ مشتؼ مـ  ؛وهق راجع إغ اـؾػظ ,ـ آشتؼاق1

 ادصدر.

ؽنن اـػعؾ حيتاج ذم  ؛عـكادراجع إغ  قوه ,وآحتقاج ؽادةـ اإل2

 .ؾ ٓ يؽقن إٓ اساًم واـػاط ,اإلؽادة إغ ؽاطؾ

ترجع إغ اـؾػظ  ةؾطقجد ؽقف تمـ اـقف ٓبد أن  وادؿـقع*  

سؿ ذم آاـؾتان وٓ يؾزم أن تؽقن اـعؾتان  ,ترجع إغ ادعـك ةوطؾ

وـؽـ ٓبد أن يشاهبف ذم اجتامع  ,ذم اـػعؾاـؾتع مها كػس اـعؾتع 

 ,عـكإغ اد راجعةوإخرى  ,إغ اـؾػظ ةإحدامها راجع :طؾتع

 وإن اختؾػت طع اـعؾتع.

 كوعان:االسم يف والعؾل التي توجد * 

 .وهل ست ,ـ طؾؾ ترجع إغ اـؾػظ1

 طؾؾ ترجع إغ ادعـك, ومها اثـتان. -2

 فالعؾل التي ترجع إىل الؾػظ هي:

 ؽرع طـ اـتذؿر.         , وهلاـتلكقث بغر أـػ أ(
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 ؽرع طـ اـعربقة.وهل  ,ةؿَ جْ اـعُ  ب(

 ؽراد.                      ؽرع طـ اإلوهل  ,باـرتؿق ج(

 سؿ.ؽرع طـ وزن آ , وهلد( وزن اـػعؾ

 ؽرع طـ ادزيد طؾقف.       , وهل( زيادة إـػ واــقنـه

 دعدول طـف.             اؽرع طـ وهل  ,اـعدل و(

  هي: ادعـى التي ترجع إىلعؾل وال

             ( اـعؾؿقة ؽرع طـ اـتـؽر.               أ

 ب( اـقصػقة ؽرع طـ ادقصقف.

 : تؼو  مؼا  عؾت ن مهااموالعؾتان الؾتان كل واحده مـف

 ؽرع طـ اـقاحد .وهل  ,صقغة مـتفك اجلؿقعأ(  

ؽرع طـ وهل  ,اـتلكقث بإـػ ادؼصقرة أو ادؿدودة ب(

 .اـتذؿر

مـ اـعؾؾ  ةد ؽقف طؾقَج ـذي ٓ يـقف أن تُ اسؿ وٓ بد ذم آ

 ـتل ترجع إغ ادعـك.ال ترجع إغ اـؾػظ وطؾة مـ اـعؾؾ اـت
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 تـبقه:* 

 . قةؿؽـ أن تقجد معفا ؿؾ اـعؾؾ اـؾػظياـعؾؿقة 

إٓ  مـ اـعؾؾ اـؾػظقة وأما اـقصػقة ؽال يؿؽـ أن تقجد معفا

 اـعدل.زن اـػعؾ وزيادة إـػ واــقن وو ثالث وهل

 .العؾل الست مع العؾؿقة :أوالً *  

 .ألف مع العؾؿقة التلكقث بغري (1

   :وهق طذ ثالثة أكقاع 

وهق  ,ؽقف طالمة اـتلكقث ُوجدتوهق ما  :ل معـقيظتلكقث ـػأ(  

 .ؽاصؿة وطائشة: كحقدمكث  ؿٌ ؾَ طَ 

 ؿٌ ؾَ وهق طَ  ,ؽقف طالمة اـتلكقث وجدتوهق ما  :لظتلكقث ـػ ب(

 .صؾحف ومحزة :دذؿر كحق

ي بدون وهذان اــقطان يؿـعان اـقف مع اـعؾؿقة مطؾؼًا أ

  .وصؾحةَ  ت طذ محزةَ ؾَّؿوس .وؽاصؿةَ  عائشةَ بمررت  :تؼقل رشط
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وـقس ؽقف طالمة  ,هق ما ؿان طؾاًم دمكث :تلكقث معـقي ج(

 .زيـب وسعادكحق:  اـتلكقث.

 :مع اـعؾؿقة إٓ بػط ؿـع مـ اـقفوهذا ٓ يُ  

سلـت  :تؼقل .زيـب: أن يؽقن زائد طذ ثالثة أحرف مثؾـ 1

 .طـ زيـَب 

  .رؼ  س   كحق: وسطف متحرؿاقًا ؽال بد أن يؽقن ثالث ؽنذا ؿان ـ2

 .ر  ؼ  ما سؾؽؽم يف س   :ؾال اهلل تعاغ

 كحق: ـ ؽنن ؿان ثالثقًا ساؿـ اـقسط ؽال بد أن يؽقن أطجؿقاً 3

 .ْقرَ جَ مررت بِ  :تؼقل .ْقرَج 

ـ ؽنن ؿان ثالثقًا ساؿـ اـقسط طربقًا ؽال بد أن يؽقن مـؼقَٓ ً مـ 4

أي – مررت بزيدَ  :تؼقل ا.زيدً  ةً غ ادمكث ؿلن كسؿل امرأادذؿر إ

 .-باطتباره َطَؾاًم دمكث
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ـ ؽنن ؿان ثالثقًا ساؿـ اـقسط طربقًا ؼر مـؼقل ؽقجقز ؽقف 5

ـُ  اـقِف  وتركُ  .فوطدمُ  اـقُف   :تؼقل ,دطْ دَ د وـْ هِ  كحق: أحس

 طَد.بدو طدٍ دوب ,وهبـدَ  مررت هبـدٍ 

 :شاطرن ذم ؾقل اـاوؾد اجتؿع إمر

  ِب ُعؾَ طُد ذم اـد َؼ ْس ٌد ومل تُ طْ دَ      بػضؾ مئزرها      ع ػَّ ؾَ تَ مل تَ       

  .ثؿ مـعفا مـ اـقف ثاكقاً  ,أوًٓ  طددأكف رصف : اـشاهد

 ة.مع العؾؿقالعجؿه  (2

 :ومتـع مـ اـقف بػصع 

 ,إبراهقؿكحق:  آسؿ طؾاًم طـد اـعرب واـعجؿـ أن يؽقن 1

ف ذـؽـو .مررت بنبراهقؿَ  :تؼقل , ٕكف ـقس طؾاًم جلام :كحق رُصِ

  طـد اـعرب.

ت كظر :تؼقل ,سحاقإ كحق: أن يؽقن زائدًا طذ ثالثف أحرف ـ2

ٕهنا طذ ثالثف  ؛وـقط ,كقح :ف كحقوـذـؽ رُصِ  .سحاقإإغ 

  .أحرف
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صاـح و حمؿد ة:ربعأإٓ  ةسامء إكبقاء ؿؾفا أطجؿقأ  ة:فائد* 

 سالم.اـ اـصالة قد طؾقفؿهوشعقب و

 ة.الرتكقب مع العؾؿق (3

هق اـرتؿقب  ةرتؿقب اـذي يؿـع اـقف مع اـعؾؿقاـو 

  :ٕن اـرتؿقب أكقاع .ويفادزجل ادختقم بغر 

 :كقطان هقو ,( ترؿقب مزجل1

وهذا . فيْ قَ تَ ْس رَ دَ  ف,يْ وَ رَ ؿْ طَ  ,فيْ قَ طَ ػْ كَ  ,فيْ قَ بَ قْ مثؾ ِس  ويفــ خمتقم بأ 

 واـقُف  ,مـ ادبـقات كفٕ ؛ٓ دخؾ ـف ذم اـقف وطدمف

 ف إكام هق ذم ادعربات. وطدمُ 

 ,اساًم واحداً  نعؾ آسامأن ُي  :ابطفضو ويفــ ؼر خمتقم بب 

أن آسؿ إول  ـك, بؿعًٓ ثاكقفام مـ إول مـزـة تاء اـتلكقثزَّ ـَ مُ 

اـؽؾؿة اـتل ؾبؾ تاء اـتلكقث , ؿام أن ػتقحام آخره مـفام يؽقن

مررت  :تؼقل .بؽبعؾَ  ,مقتحَض  :مثؾ  اـػتح تؽقن مبـقة طذ

 بَؽ.وساؽرت إغ بعؾَ  ,مقَت بحَض 
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  هق اـذي يؽقن ممـقطا مـ اـقف.وهذا 

ٓ وهق: ؿؾ اسؿع ُجعال ( ترؿقب إضاذم:2  اسام واحدا, مـَزَّ

ؼالُم زيد, ؽلصؾ و, اهلل طبدُ  :مثؾ ,ثاكقفام مـ إول مـزـة اـتـقيـ

ؼالُم زيد ؼالٌم ؽؾام أردكا إضاؽتف حذؽـا اـتـقيـ وجعؾـا زيد 

 بؿـزـة اـتـقيـ اـذي ؿان طذ ؼالم.

وحؽؿف أن اإلطراب يظفر طذ اجلزء إول, ويؽقن اجلزء اـثاين 

 جمرورا. 

وهق ما ؿان ذم إصؾ مجؾة, اسؿقًة أو  رؿقب إسـادي:( ت3 

ل بف, ؽصار طؾام,  , ااهَ كَ رْ ؾَ  اَب َش ا, وَتَلبََّط رَشً  :مثؾؽعؾقًة, ثؿ ُسؿِّ

 .وَبَرق َكْحُره

وحؽؿف أن حُيَؽك ؿام هق, ويؽقن معربا بحرؿات مؼدرة مـع مـ 

  ضفقرها اشتغال ادحؾ بحرؿة احلؽاية.

 .( وزن الػعل مع العؾؿقة4

 وزن اـػعؾ يؿـع اـقف مع اـعؾؿقة ذم حاـع: 
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رَش  :مثؾ ,إذا ؿان آسؿ واؾعًا طذ وزن خاص باـػعؾ (أ  ,ؿَّ

َب   واكطؾؼ., وُُضِ

ع مـ ـؽعال, ؽؾق سؿقـا هبا إكساكًا مُ بإ ةؽنن هذه إوزان خاص 

رَ  :تؼقل ,اـقف ـؾعؾؿقة وزن اـػعؾ َب  ,مررت بَشؿَّ  ,وبُضِ

 وباكطؾَؼ 

وهق مشارك اـػعؾ,  ب( إذا ؿان آسؿ ذم أوـف زيادة ؿزيادة     

 :قـؽؾيؿعفا أحرف أربعة زيادة اـػعؾ هل و ,ـؾػعؾ ذم وزكف

 .أكقت

ـع مـ مُ  ,كرجس أو تغؾب أويزيد  أو ؽؾق سؿقـا إكساكًا أمحد

 تغؾَب و يزيدَ و مررت بلمحدَ  :تؼقل ,ؾعؾؿقة ووزن اـػعؾاـقف ـ

ؽفذه أسامء واؽؼت اـػعؾ ذم وزكف ؽُؿـعت مـ اـقف,  كرجَس.و

ؽلمحُد طذ وزن أؽعُؾ, ويزيُد طذ وزن يػعُؾ, وتغؾُب طذ وزن 

  تػعُؾ, وكرجُس طذ وزن كػعُؾ. 

 .زيادة األلف والـون مع العؾؿقة (5
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تع صؾقَّ أؽؾق ؿاكتا  ,زائدتع اؽقكـقن أن توٓ بد ذم إـػ واـ 

 .ؽت اـؽؾؿةرُص 

 .مروان :مثؾ ,أن يؽقن ؾبؾفام أؿثر مـ حرؽع :وطالمة زيادهتا 

 ؽنكؽ ترى ؾبؾ إـػ واــقن ثالثف أحرف.

 -دمشدَّ أي – ـػ واــقن حرؽان أحدمها مضعَّػؽنن ؿان ؾبؾ إ

 ؾقةصأ هاوإن ؾدركا, ؿـع مـ اـقفؽقُ  زائدة اــقن ؽنن ؾّدركا

 قف.ؽقُ 

ان ـػ ٕن إ ؛ؿان ممـقطًا مـ اـقف ةػَّ ـ اـعِ ن ؿان مإ ,مثؾ طػَّ

ؿان مـقؽًا ٕن اــقن  ةن ؿان مـ اـعػقكإو ,ناواــقن زائدت

 ـقست زائدة.       

وإن ؿان  ؽفق ممـقع مـ اـقف, مـ احلس , إن ؿانانومثؾ حسَّ 

ؽفق ممـقع مـ مـ احلقاة إن ؿان وحقَّان  ؽفق مـقف, احلسـ مـ

 .ؽفق مـقف -كبؿعـك اهلال-مـ احلَْع  إن ؿانواـقف, 
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مـ ذـؽ آسؿ ؿـع زائدتع ؽقُ إن ؿاكتا إـػ واــقن   ائدة:ف*  

أو  ,أي سقاء ؿان مػتقح إول ,مطؾؼاً  ةاـقف مع اـعؾؿق

 .ِطؿرانوُطثامن و مثؾ َمروان ,أو مؽسقر إول ,مضؿقم إول

 .وُطثامَن وِطؿرانَ  روانَ ؿَ مررت ب :تؼقل

 .ةالعدل مع العؾؿق (6

 .ةطـ صقغتف إصؾق واـعدل معـاه خروج آسؿ 

  :وهق كقطان 

ام سقليت إن شاء ؿ ةيؿـع اـقف مع اـقصػقو :ـ طدل حؼقؼل1

  .اهلل

 ؾُّ اسؿ جاءوهق ؿ ,يؿـع اـقف مع اـعؾؿقةو :ـ طدل تؼديري2

روا ؽقف اـعدل تؼديرًا  ؾعَ ؽُ طذ وزن  ؽقف طؾة  امل يدو حقثؾدَّ

.ؽاطؾة, ؽؼاـقا هق معدول طـ اـعؾؿق أخرى مع

روا ؽقفا ؿعت طـ اـعرب ممـقطة مـ اـقف ؽؼُس  أسامء وهل  دَّ

ٓ متـع  ةأن اـعؾؿق :رم اـؼاطدة اـتل هلـخاـعدل ٕجؾ أن ٓ ت
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 :معدول طـ طؿر :ؽؼاـقا .مـ اـقف إٓ مع طؾة أخرى

 وهؽذا... زاحؾ :معدول طـ ؾَح زُ  طامر

ُطؿر ـ ُزحؾ ـ  :ذم مخسة طػ ـػظًا وهل وهذه إـػاظ حمصقرة

شؿ ـ ُؾثؿ ـ مُجح ـ ُؾزح ـ ُدـػ ـ ُطصؿ ـ ُثعؾ ـ ُحجر ـ ُبؾغ ُج ُزؽر ـ 

 ـ ُمض ـ ُهبؾ ـ ُهذل.

       وهؽذا. .....وُؾثؿَ َر تؼقل مررت ُبعؿ

 :ثاكقا

 التي توجد مع الوصػقة.الثالث العؾل 

 :عل مع الوصػقةوزن الػ (1

طذ  اـقصػوزن اـػعؾ يؿـع مـ اـقف مع اـقصػقة إذا ؿان  

      .وٓ يؽقن ممكثف باـتاء أؽعؾوزن 

: ؾال تعاغ. أمحرَ  مررت برجؾٍ  :قلتؼؽ محراء ممكثف: أمحرمثؾ 

 .فحقوا بلحسن  مـفا
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ؽفذا يؽقن  ,أرمؾةؽنن ممكثف  رمؾأؽنن ؿان ممكثف باـتاء مثؾ 

 مررت برجؾ أرمٍؾ. :ؽًا تؼقلمـق

 .زيادة األلف والـون مع الوصػقة (2

  :يؿـع اـقف مع اـقصػقة بػصعوزيادة إـػ واــقن  

ممكثف  سؽران :مثؾ ,مـ اـتاء اممكثف خاـقيؽقن أن  -1

  .ططشكممكثف  ططشانو سؽرى

  .َططشان  ؽرانَس  :مثؾ  ,أن يؽقن مػتقح إول -2

 :يليت إٓ باـتاء مثؾٓ ممكثف  ف ٕنضؿقم إول رُص ؽنن ؿان م

 .ُطرياكفممكثف  ُطريان

وٓ يقجد ؽِعالن  ,طالموأما مؽسقر إول ؽفق خاص بإ 

 .مؽسقر إول ذم اـصػات

غ إكظرت  ؽرانَ مررت برجؾ َس  :ل ادستقذم ـؾػوطاؿثؽ 

  .طشانَ رجؾ طَ 

 .العدل مع الوصػقة -3
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 ,ـع اـقف مع اـقصػقة هق اـعدل احلؼقؼلواـعدل اـذي يؿ 

 :وـف صقغتان ه,أكف معدول مـ ؼر طذ دـقؾاـ ي دلَّ وهق اـذ

 َمْثَؾث ُثالث َمْثـَك ُثـاء  ُأحاد َمُقَحد مثؾ: َمْػَعؾ ُؽَعال

  .غ اـعػةإوهؽذا  ...

  .واحد واحد :ؽنن أحاد ومقحد معدول طـ

  .ثـعاثـع ا :وثـاء ومثـك معدول طـ

 .وثالَث  مررت باـرجال أحاَد وثـاءَ  :تؼقل

 ومررت باـرجال مقحَد ومثـك ومثؾث.

 :ثالثاً 

 العؾتان الؾتان كل واحدة مـفام تؼو  مؼا  عؾت ن: 

 :صقغة مـتفى ادجؿوع (1

 :مثؾ–بعد أـػ تؽسره حرؽان  وؾع ,ّسَّ ؽَ ؿؾ مجع مُ  :ضابطفا 

  .-حقبامص :مثؾ–أو ثالثف أحرف وسطفا ساؿـ  -اجدسم
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ع اـتؽسر قن مجٕ قغة مـتفك اجلؿقع هبذا آسؿوسؿقت ص

هذه  ؽال يقز مجعف مجع تؽسر بعد ,اكتفت إغ هذه اـصقغة

 ,طذ أؿاـب أؿُؾب ويؿع ,ؿع طذ أؿُؾبب ُي ؾْ ؿَ  :مثؾ, اـصقغة

ال يقز أن يؿع مجع تؽسر بعد هذه نذا وصؾ إغ هذه اـصقغة ؽؽ

مجع  ـتؽسر أن دمؿع بعد ذـؽمجقع ابعض  ويقز ذم ,اـصقغة

دمؿع مجع تؽسر طذ  ةصاحب :مثؾ أي ساملتصحقح 

,  صقاحباتمجع تصحقح طذ صقاحب ثؿ دمؿع ,صقاحب

 ؽتبع أن معـك مـتفك اجلؿقع, أي مـتفك مجقع اـتؽسر.

 طؾتان:اجلؿع ؽقف  اوهذ*     

ر ـف ذم ظوهل ؿقن هذه اـؾػظ ٓ ك :طؾة ترجع إغ اـؾػظ -1

 ة.د اـعربقأحا

    .اوهل ؿقن معـاه مجعً  :ترجع إغ ادعـك ةطؾ -2

 فائدة:* 
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, بؾ يؽقن مبدوءا بادقؿ اأن يؽقن مبدوءً  ذم هذا اجلؿع ٓ يشرتط

  بادقؿ ويؽقن بغرها.

 ,اشرتيت بدراهؿَ  ,غ مصابقَح إكظرت , تؼقل مررت بؿساجدَ 

  .بعت بدكاكرَ 

 :باأللف ادؿدودة أو الؼصورة التلكقث (2

أن ادؼصقرة ٓ تليت  :واـػرق بع إـػ ادؼصقرة وادؿدودة 

  .وادؿدوده تليت بعدها مهزة ,بعدها مهزة

 طؾتان:اـتلكقث ؽقف  اوهذ

 اـػ مالزمإب ادمكثطؾة ترجع إغ اـؾػظ وهل ؿقن  -1

 ضبخالف ادمكث باـتاء ؽنكف معرَّ  ,اـتلكقث ـؾتلكقث ٓ يـػؽ طـف

اـتاء مقضقطة ـؾػرق بع ادذؿر ٕن  ؛اـثلكقث طـف ـزوال

 وادمكث.

 .وهل ؿقن معـاه ممكثاً  :طؾة ترجع إغ ادعـك -2

  ـ طصا. ـقذ ـ ذؿرى ـ مرىض :ؽإـػ ادؼصقرة مثؾ
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  .صحراء ـ صػراء ـ زؿرياء :وادؿدودة مثؾ

 .صحراء :مثؾ ,ويشرتط ذم ادؿدودة أن يؽقن ؾبؾفا ثالثة أحرف 

 ت.ؽَ ثة أحرف رُصِ ؽنن ؿان ؾبؾفا أؾؾ مـ ثال

  ـ سامء. كحق ـ بـاٌء ـ رداٌء ـ رؼاءٌ 

 .ذؿرىو مررت بؾقذ :تؼقل

 .صدؾاءَ أؿت طذ زؿرياَء وسؾَّ  

 :فائدة* 

أو  ْػ َض مل يُ  دؿـقع مـ اـقف ثابتة ـف ماؿؾ ما سبؼ مـ أحؽام ا 

 .ألتدخؾ طؾقف 

وذـؽ ٕن  ؛ؽنكف حقـئذ مـقف ألؽنن أضقػ أو دخؾت طؾقف 

إكام  ادؿـقع مـ اـقفو ,مـ خصائص آسؿ ألو ضاؽةاإل

دخؾ طؾقف ما هق مـ  نذاؽ ,ـع مـ اـقف بسبب شبفف باـػعؾمُ 

َف خصائص آ مررت  :قلتؼ, ؽسامء َبُعد شبفف باـػعؾ َؽُقِ

 
ِ
 .جدِ اوصؾقت ذم ادس ,ؾريش بحسـاء
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 :فائدة أخرى* 

يقز أن يقف ؼر ادـقف ـغرض اـتـاسب ذم اـؽؾامت  

 س أيات.ورؤو

 اًل وأغال سالساًل  :ؾقـف تعاغ :ؽؿثال تـاسب اـؽؾامت 

ؿاكت  سالسل  ؽـ واـؽسائل باـتـقيـ طذ ؾراءة كاؽع اوسعريً 

ؽت رُص ثؿ  ,ٕهنا طذ صقغة مـتفك اجلؿقع ممـقطة مـ اـقف

كة ـتـاسب ما بعدها مـ اـؽؾامت  .ـؽقهنا مـقَّ

 :ذم ؾقـف تعاغ ار  قواريتـقيـ  :ومثال تـاسب رؤوس أيات

ةٍ  ْقِفْم بِآكِق ٍة ِمْن فِضَّ ؾ  ُيط اُف ع  اِريرً  و  و  اك ْت ق  اٍب ك  أ ْكو  ( 15ا )و 

اِريرً  و  ةٍ  اق   .(ٕجؾ أن تـاسب رؤس أي )ؽت رُصِ  ِمْن فِضَّ

وهذه  ,ؿـقع مـ اـقف ـؾضورة اـشعريةأن يقف ادويقز

 :ؼقسؿؼقل امرئ اـ ـؾقف ؾد تؽقن مقجبة  ورةضاـ

  ِظ جِ رْ مُ  َؽ إكَّ  ُت اَل يْ اـقَ  ـَؽ  ؽؼاـْت   ٍة  زَ قْ ـَ َر طُ ِخدْ َر دْ اخلِ  ُت ؾْ َخ دَ  ويقمَ 
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ـقطة مـ اـقف ـؾعؾؿقة وهل مم طـقزةٍ  َف أكف رَصَ  :ـشاهدا

ؽفذه  ,أكف ٓ يستؼقؿ وزن اـبقت إٓ بذـؽ واـسبب ,واـتلكقث

 . ُضورة مقجبة ـؾقف

 ؿؼقل اـشاطر: د تؽقن اـضورة ؼر مقجبة ـؾقفوؾ

 . عُ قَّ َض تَ يَ  فُ تَ رْ رَّ ما ؿَ  ُؽ ْس هق ادِ            هُ رَ ؿْ ذِ  نَّ ٍن ــا إاَم عْ كُ  رَ ؿْ ذِ  دْ طِ أَ 

مع أكف ممـقع مـ اـقف ـؾعؾؿقة  كعامنٍ  َف أكف رَصَ  اـشاهد

ُه باـػتح ٓوزيادة إـػ واــقن ستؼام اـقزن , واـسبب أكف ـق جرَّ

جؾ اـتخؾص مـ اـزحاف ألؽ ,افَح وـؽـ حيصؾ ذم اـبقت زِ 

 .ـؾقف ؽفذه اـضورة ـقست مقجبةً  ,فُ ؽَ رَصَ 

 


