الهظام الصوتي لمغة الفوز
وكتابتها باحلسف العسبي
أ .مبازك حممد عبد املولي

()1

مستخمص البحح
ٜتٓاٖ ٍٚصا ايبشح بعٓٛإ ايٓعاّ ايكٛت ٞيًػ ١ايفٛض ٚنتابتٗا
باؿطف ايعطبَٛ– ٞنٛع ْعاّ أقٛات (فُْٝٛات) يػ ١ايفٛض َٔ سٝح عسزٖا
ٚخكا٥كٗا َٚكابًتٗا بأقٛات ايًػ ١ايعطب ,١ٝبػطض تػٗ ٌٝعًُ ١ٝنتاب ١يػ١
ايفٛض باؿطف ايعطب .ٞتٓكػِ ايسضاغ ١تبعا يصيو إىل قػُني أٚالًْ:عاّ أقٛات
يػ ١ايفٛض ٚتهِ ايكٛاَت ٚايكٛا٥ت (فُْٝٛات) ٚخكا٥كٗا ,ثِ أخرياً قٛاعس
ٖصا ايٓعاّ ايكٛت .ٞأَا ايكػِ ايجاْ :ٞنتابتٗا باؿطف ايعطبٜ ٞهِ :تعطٜف
ايهتاب , ١تاضٜذ ايهتابٚ ١تطٛضٖا ,أُٖ ١ٝايهتاب , ١ايفٛض ٚيػتِٗ,ثِ نٝف١ٝ
نتاب ١يػ ١ايفٛض باؿطف ايعطب,ٞأقٛات يػ ١ايفٛض ٚأٚد٘ ايؿب٘ ٚاالختالف بٗٓٝا
ٚبني أقٛات ايًػ ١ايعطب, ١ٝثِ أخريا مناشز يهتاب ١ايفٛض باؿطف ايعطب.ٞ

( )1رئيس قسم الؾغويات -مركز يوسف اخلؾيػة لؽتابة الؾغات باحلرف العربي -جامعة إفريؼيا العادلية
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مكدمة البحح
ايًػ, ١إناف ١إىل نْٗٛا ٚغٜ ١ًٝتٛاقٌ بٗا ايٓاؽ بعهِٗ َع ايبعض
اآلخطٜٚ ,فهطٜٚ ٕٚعربٜٚ ٕٚبسع ٕٛبٗا  ,فإْٗا تعترب دع٤اً َٔ ٖ ١ٜٛاجملُٛع١
اييت تتشسثٗاٚ .ايًػَ ١جًٗا َجٌ ايها ٔ٥اؿ ٞتتػصٚ ٣تُٓٚ ٛتتطٛضٚ .ايًػ ١اييت
تعذع عٔ ايتػص ٟاملػتُط; ال تُٓٚ ٛال تتطٛض; ٚبصيو ال تهرب; ٚضمبا تٓكطض.
ٚ َٔٚغا ٌ٥منٚ ٛتطٛض ايًػ ;١االٖتُاّ بٛقف أْعُتٗا املدتًفٚ,١أبطظٖا ٚأُٖٗا
ايٓعاّ ايكٛت ,ٞباعتباض ٙأقٚ ,٣ٛآخط أْعُ ١ايًػ ١تأثطا بايتػريات ,اييت ؼسخ
يًػَٓٚ ,١تٗاٖا االْكطاض ايًػ.ٟٛآخط إسكاْ ٤ؿطت٘ َٓعُ ١ايْٛٝػه ٛعٔ
ايًػات يف ايعامل; ٜصنط إٔ عسزٖا غت ١اآليف يػَٗٓ , ١ا ثالث ١اآليف يػ١
قتهط( .٠آ ١ًٜيالْكطاض).
ٜطدع تاضٜذ ايسضاغات س ٍٛيػ ١ايفٛض إىل بسا ١ٜايكطٕ ايتاغع عؿط,سٝح َجًت
تًو ايفرت ٠بسا ١ٜايسضاغات ايتكابً ١ٝبني ايًػات املتشسث ١يف إفطٜكٝا; اغتٓازاً
عً ٢أيفاظ مجعٗا عسز َٔ ايطسايٚ ١ايساضغني ملدتًف ايًػات اإلفطٜكٚ .١ٝيهٔ
ٜبس ٚإَٔ تًو ايسضاغات فؿًت يف تكٓٝف يػ ١ايفٛض تكٓٝفاً َطنٝاً عٓ٘.أَا
سسٜجاً فكس قُٓفت يػ ١ايفٛض بٛاغط ١عامل ايًػات االَطٜه ٞدٛظٜف غط ٜٔبريم
نُٔ أغط ٠ايًػات ايٓ ١ًٝٝايكشطا١ٜٚ

()1

َتكسضَٚ ٠ه ١ْٛفطعاً َػتكالً ال

تؿاضنٗا ف ٘ٝيػ ١أخط , ٣فُٝا تؿككت األفطع األخط ٣امله ١ْٛيتًو األغط ٠إىل
يػات عسٜسٚ.٠اؿل إٔ ٚدٛزٖا ٚسٝس ٠يف فطع َٓفطز ٜ,سٍ عً ٢إٔ َؿهً١
تكٓٝفٗا ؾب٘ قاٚ.١ُ٥ضمبا ايص ٟأٚدسٖا نُٔ ٖص ٙاألسغط ٖٛ ٠اؾرتانٗا يف
ايػُ ١ايعاَ ١ألغط ٠ايًػات ايٓ ١ًٝٝايكشطا ٖٞٚ ١ٜٚايتؿاب٘ يف خاقٝيت
االساز ١ٜاملكطع١ٝ
بٓسض

ٚايٓػُ١ٝ

ايًتني أؾاض ايُٗٝا

()0
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َٔ املعً ّٛإٔ يػات عسٜس ٠ناْت تتشسخ يف زاضفٛض; اْكطنت متاَاً ٚأقبشت
أثطاً بعس عني َجٌ :يػ ١ايربقس ,ايربتٚ ٞغريٖا ٖٞٚ.شات املٓطك ١اييت تٓتُ ٞإيٗٝا
يػ ١ايفٛض َٛنٛع ايسضاغْ.١أٌَ إٔ تطغٖ ٞص ٙايسضاغ ١زعاَ ١يسضاغات عً٢
َػت ٣ٛايسنتٛضاٚ ٙاملادػتري ٚايسبً ّٛايعاي,ٞيف فاٍ نتاب ١ايًػات باؿطف
ايعطب .ٞنُا ْأٌَ إٔ تفتح ٖص ٙايسضاغ ١ؾٗ ١ٝايباسجني ٚايًػٜٛني ,يف ٖصا
اجملاٍ يف نتاب ١ايًػات عاَ ٚ ,١يػ ١ايفٛض خاق ١باؿطف ايعطبٚ ,ٞبصيو
تٓتكٌ َٔ يػات َٓطٛق ١إىل يػات َهتٛب , ١قازض ٠عً ٢سفغ ايتاضٜذٚ ,ايرتاخ
ٚكاطبَ ١طًٛبات ايعكط.

أهمية الدزاسة
تعٗط أُٖ ١ٝايسضاغ ١يف أْٗا تكف َػتٛاً َُٗاً َٔ َػتٜٛات ايًػ ٖٛٚ ;١ايٓعاّ
ايكٛت ٞيًػ ١غري َهتٛب ٖٞ ,١يػ ١ايفٛض ,اييت تٓتُ ٞإىل أغط ٠ايًػات ايٓ١ًٝٝ
ايكشطا,١ٜٚاييت تهِ غايب يػات أٌٖ ايػٛزإٚ.ايٓعاّ ايكٛت ٞاملككٛز ب٘ ٖٛ
زضاغ ١ايًػ َٔ ١سٝح عسز أقٛاتٗاٚ,خكا٥كٗاٚ,تٛظٜع ٚػُع ٚػاٚض ٖصٙ
األقٛات يف ايهًُ. ١نُا ؽسّ ايسضاغ ١نتاب ١يػات ايؿعٛب االغالَ١ٝ
باؿطف ايعطب.ٞ

أهداف الدزاسة
تٗسف ٖص ٙايسضاغ ,١إىل تػٗ ٌٝنتاب ١يػ ١ايفٛض باؿطف ايعطبٚ, ٞتٝػري تعًِ
ايًػ ١ايعطبٚ ,١ٝايكطإٓ ايهطٚ ِٜعًٚ .َ٘ٛشيو َٔ خالٍ ٚقف ْعاّ أقٛات
(فْٛٛيٛدٝا) ٖص ٙايًػٚ,١ؼسٜس عسز أقٛاتٗا َٚكابًتٗا بأقٛات ايًػ ١ايعطب,١ٝ
بػطض َعطف ١أقٛات يػ ١ايفٛض اييت يٝػت هلا َكابالت يف ايًػ ١ايعطب َٔٚ ,١ٝثِ
اختٝاض سطٚف عطبَٓ ١ٝاغب ١يرتَع يتًو االقٛات.
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مههجية الدزاسة
أتبع ايباسح املٓٗر ايٛقف ٞيف ٖص ٙايسضاغ , ١بعس ايكٝاّ بتشًَ ٌٝاز ٠مسع١ٝ
َػذً ١ملتشسث ٞايفٛض نًػ ١أّ ,عٔ ططٜل اغتدساّ ايجٓا١ٝ٥
 ٖٞٚ ,ططٜك ١ؾا٥ع ١بني ايًػٜٛني ,تػتدسّ بػطض

ايكػط٣

ؼسٜس عسزأقٛات (فُْٝٛات)ايًػ .١ططٜك ١ايجٓا ١ٝ٥ايكػط ٖٞ ٣إٔ تأت ٞبعٚز
َٔ ايهًُات تتفل يف مجٝع أقٛاتٗا فُٝا عسا َٛقعٍ ٚاسس َٛ ٖٛ ,نع ايتدايف
بني ايكٛت املعين ٚايكٛت اآلخط ايصٜ ٟتبازٍ َع٘.فاشا اختًف املعٓ ٢يف
ايهًُتني نإ يف شيو سهِْ قاطع بأُْٗا قٛتإ أغاغٝإ يف ايًػ ١املعٓ ١ٝنُا
يفٜ:طري ٜ -ػري .

أوال :الهظام الصوتي لمغة الفوز
ٜتٓاٖ ٍٚصا ايكػِ َٔ ايسضاغ ١أقٛات يػ ١ايفٛض بؿكُٗٝا ايكٛاَت
; ٖٞٚايططٜك ١اييت اغتدسَت يف

ٚايكٛا٥ت,ايجٓا ١ٝ٥ايكػط٣

ٚقف أقٛات ٖص ٙايًػ,١األقٛات فٛم املكطع( ١ٝ
,خكا٥ل

أقٛات

(فُْٝٛات)

يػ١

ايفٛض,

ايتذُعات

ايكٛت,١ٝ

ٚأخريا ايكٛاعس ايكٛت( ١ٝايفْٛٛيٛد)١ٝ

أصوات (فونيمات) لغة الفوز :
غٛف ْتٓا ٍٚيف ٖصا اؾع َٔ ٤ايسضاغ,١أقٛات(فُْٝٛات) يػ ١ايفٛض,
بؿكُٗٝا:ايكٛاَت ٚايكٛا٥تَ ,ع شنط اآلضا ٤ايٛاضز ٠يف ايسضاغات ايػابك ١سٍٛ
عسز نًُٗٝا.
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صوامت لغة الفوز
َجًُا نإ ٖٓاى خالف قتسّ س ٍٛتكٓٝف يػ ١ايفٛض  ,فكس نإ ٖٓاى
خالف أٜها يف عسز قٛاَتٗا ٚقٛا٥تٗا(سطناتٗا).فٗٓاى َٔ شنط إٔ بٗا غت١
() 3

عؿط قٛتا قاَتا .

() 4

ٖٓٚاى َٔ أؾاض إىل إٔ بٗا عؿط ٜٔقٛتا قاَتا .

 َٔ َِٗٓٚأؾاض إىل إٔ بٗا تػع ١عؿط قٛتا قاَتا
عؿط قٛتا قاَتا

() 6

() 5

 َٔ َِٗٓٚ .أٚضز مثاْ١ٝ

 َٔ َِٗٓٚ.أؾاض إىل إٔ بٗا ٚاسسا ٚعؿط ٜٔقٛتا

()7

قاَتا  َٔ َِٗٓٚ.أؾاض إىل إٔ بٗا غت ١عؿط قٛتا قاَتا

()8

.ايص ٜٔأؾاضٚا إىل

إٔ يػ ١ايفٛض بٗا غت ١عؿط قٛتا قاَتا ُٖاَ :اْٗٛف ٜٚانٛبٚ,ٞاٚزا ايكا١ُ٥
االت( :١ٝب,ت,ز,ى ,ﮒ,ف,ؽ,ز ,۳ ,ٕ,ّ,ݝ  ,ٍ,ض.)٣,ٚ ,أَا ايص ٜٔأؾاضٚاإىل عؿطٜٔ
قٛتا قاَتا فِٗ :بٝتٚ ٕٛتهط ٚبطٜإ ٚاٚضزٚا ايكا ١ُ٥ايتاي (:١ٝﭖ ,ب ,ت,ز,ى,
ﮒ,ف,ٙ,ؽ ,ظ ,ز ,۳ ,ٕ,ّ ,ݝ,ٚ,ٍ ,ض,٣,غ ) َٔٚ.أؾاض إىل ٚدٛز تػع ١عؿط قاَتا
ٖ,ٛابطاٖ ِٝازّ امحس ,عً ٢ايٓش ٛايتاي(ٞأ ,ﭖ ,ب,ت,ز,ى ,ﮒ,ز,ف,ؽ,ظ,۳ ,ٕ ,ّ ,
ݝ ,ض َٔٚ.)٣,ٚ,ٍ,قاٍ إٕ بٗا مثاْ ١ٝعؿط قٛتا قاَتا  ٖٛ,االَني عجُإ قُٛز
ٚاٚضز ايكاُ٥ـ ـ ـ ـ ١ايتـ ـ ـ ـ ـ ـاي( :١ٝأ,ب,ت,ز,ز,ض,ظ,ؽ,ف, ۳,ٕ,ّ,ݝ,ف,ى,ٍ,ﮒ.)ٚ,أَا ايصٟ
أٚضز ٚاسسا ٚعؿط ٕٚقاَتاً فٗ ٛإزضٜؼ ٜٛغف قُس ٚقاُ٥ت٘
تهِ(أ,ب,ت,ز,ز,ض,ظ,ؽ,ف,ٕ,ّ,ف,٣,ٚ,ى ,ﮒ ,ﭖ, ۳,ݝ.)ٙ,ٍ,
ٜٚط ٣ايباسح إٔ يف يػ ١ايفٛض غت ١عؿط قٛتاً قاَتاً ٜٛٚافل بصيو آضاٜ ٤انٛبٞ
َٚاْٗٛف ٚ ,شيو يعس ٠أغباب َٓٗا  :إٔ ايباسح ْفػ٘ يف زضاغت٘ ايٛقف١ٝ
ألقٛات يػ ١ايفٛض تٛقٌ إىل شات ايعسز ( 16قٛتاً قاَتاً)ٚ .إٔ بٝت ٕٛمل ٜهٔ يف
غا ١ٜايسق ١يف ؼسٜس قٛاَت يػ ١ايفٛض,ألْ٘ نإ ٜٗسف إىل إضغا ٤قٛاعس
تعً ١ُٝٝيًػ ١ايفٛض أنجط َٔ ٚقف ْعاَٗا ايكٛتٚ ,ٞضمبا يصات ايػبب ضآ٣
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إناف ١األقٛات ايفطع( ١ٝايٛفْٛات) إىل عسز االقٛات االغاغ( ١ٝفُْٝٛات)
() 9

بػطض تػٗ ٌٝايعًُ ١ٝايتعًٖٚ. ١ُٝٝصا َا أؾاضت إيٜ ٘ٝانٛب. ٞ
ٚقس ْكٌ عٔ بٝت ٕٛتهط ٚبطٜإٚ ,يصيو ٚقعا يف ْفؼ َا ٚقع ف٘ٝ

()12

.أَا فُٝا

ىل ايكا ١ُ٥اييت أٚضزٖا ابطاٖ ِٝازّ امحس عٔ قٛاَت يػ ١ايفٛض(:تػع ١عؿط
قاَتاً) ,فتعترب غري زقٝك ١الؾتُاهلا عً ٢أضبع ١قٛاَت ,مل تجبت بعس سكٝك١
اْتُاٗ٥ا يًػ ١ايفٛض.أَا زضاغتا األَني قُٛز عجُإ ٚ ,إزضٜؼ ٜٛغف قُس
س ٍٛقٛاَت يػ ١ايفٛض ,فُٔ ايٛانح أُْٗا زضاغتإ فطريتإ ٚغري زقٝكتني
الفتكاضُٖا إىل املٓٗر .فايباسجإ قاَا عكط ٖص ٙاالقٛات بططٜك ١تٓب١ٝ٦
َعتُس ٜٔعً ٢فططتُٗٝاٚ,سسثُٗٝا نُتشسثني هلص ٙايًػٚ ١ؾتإ َا بني
ايسضاغ ١املٓٗذٚ ١ٝغريٖا.

صوائت لغة الفوز
أؾاض بٝتْٛإي٣إٔ يػ ١ايفٛض بٗا مثاْ ١ٝسطنات َٛنش ١عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
( االَاي١

)(,االَاي ١املطٛي(,) ١ايهُ ١املُاي(,(ɔ١ايهُ ١املُاي١املطٛي,)ɔ:١

(ايفتش١املطٛي١

(ايهُ(,)ʊ١ايهُ ١املطٛي(, ʊ ١ايهػطَ ,) ٠ؤنساً أُٖ١ٝ

اؿطنات املطٛيٚٚ ١دٛز اؿطنات املطنب. ١
.أَا ٜانٛب ٞفتك ٍٛأْٗٓاى مخػ ١سطنات فكط ٖ , :ٞخاق ١ايت ٢تٓتٗٞ
بايهػط٠
(االَاي ١املطٛي(,)a,) ١ايفتش ١املطٛي(,ɔ:١ايهُ ١املُاي١

(ٚايهػط٠
املطٛي((ʊ:١ايهُ١

أَا يٛدٓكا ٚٚام فكس أٚضزتا عؿط ٠سطنات ٖ(:ٞاالَاي (,) ١االَاي ١املطٛي١
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)(,ايفتش ١املطٛي( ١ايفتش( ʊ ١ايهُ ١املطٛي(ʊ) :١ايهُ(ɔ) ١ايهُ ١املُاي١
املطٛي(ɔ) :١ايهُ ١املُاي(,i:)١ايهػط ٠املطٛي(i ١ايهػط),(a:٠أَا ايباسح فريدح
إٔ ايفٛض بٗا عؿط سطنات َٛافكا بصيو يٛدٓكا ٚٚام :ٖٞٚ
) )(,ايهػط ٠املطٛي(,) :١ايهػط( a ٠ايفتش ١املطٛي(,,(a:١ايفتش( (ʊ١ايهُ١
املطٛي(ʊ) :١ايهُ(,).(ɔ١ايهُ ١املُاي ١املطٛي(, :١االَاي ١املطٛي((ɔ: ١ايهُ١
املُاي( ) ١االَاي١
ٜٚط ٟايباسح :إٔ األَط وتاز إىل املعٜس َٔ ايسضاغات يف ٖصا اجملاٍ ,يتععٜع
إسس ٣ايٓتا٥ر ايػابك ١س ٍٛعسز أقٛات يػ ١ايفٛض ,أ ٚايٛق ٍٛإىل ْتٝذ١
دسٜس.٠

الجهائية الصغسى
شنطْا آْفاً إٔ ايباسح إتبع املٓٗر ايٛقف ٞيف ؼسٜس عسز أقٛات (فُْٝٛات),
ٖص ٙايًػَ ١ػتدسَاً ططٜك ١ايجٓا ١ٝ٥ايكػطَٗٓ ٖٛٚ ٣ر ٚقف ٞؾا٥ع بني
ايًػٜٛنيٜ ,ػتدسّ يف ٚقف ٚؼسٜس عسز أقٛات ايًػٜ. ١عٌُ ٖصا املٓٗر بٗصٙ
ايططٜك :١إٜطاز ظٚز َٔ ايهًُات ,تتفل يف مجٝع أقٛاتٗا فُٝا عسا َٛقع ٚاسس,
َٖٛ ٛنع ايتدايف بني ايكٛت املعين ٚ,ايكٛت اآلخط ,ايصٜ ٟتبازٍ َع٘ .فاشا
إختًف املعٓ ٢يف ايهًُتني ,نإ يف شيو سهِ قاطع ,بأَُْٗا قٛتإ أغاغٝإ يف
ايًػ ١املعٓٚ.)11(١ٝقس ٜه ٕٛاملٛنع ايصٜ ٟتعاقب ف ٘ٝايكٛتإ فٝأ ٍٚايهًُ ١نُا
يف( :غاٍ  -طاٍ) ,أ ٚيف ٚغطٗا نُا يفٜ(:طري ٜ -ػري),أ ٚيف آخطٖا نُا يف
ٖ(:سٓ ٖ -عٓ)ٚ.مت تطبٝل ٖصا املٓٗر يف ٖص ٙايسضاغ ١عً٣أيفاظ مت اغتدالقٗا
َٔ َاز ٠مسعَ ١ٝػذً ١ملتشسث ٞايفٛض نًػ ١أّ ٚ .أخرياً خًكٓا إىل إٔ ٖٓاى
غت ١عؿط قٛتاً قاَتاً ٚعؿط سطنات .إيٝهِ بعض ايُٓاشز يف االؾهاٍ ايتاي١ٝ
(.)5,4,,3 ,0 ,1
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األصوات فوق املكطعية
ْعين باالقٛات فٛم املكطع١ٝ
ٚايٓرب

ٚايتٓػِٝ

ايٓػُ١

.

ٚال ؽً ٛيػ َٔ ١بعض ٖص ٙاألقٛات فٛم املكطع.١ٝغري أْٗا قس ته ٕٛيف يػَ ١ا,
أقٛاتاً أغاغ ١ٝنايٓػُ ١يف يػ ١ايفٛضٚ ,يف يػ ١أخط ٣غري أغاغٚ.١ٝغٛا ٤ناْت
ٖص ٙاألقٛات فٛم املكطع ١ٝأغاغ ١ٝأّ فطع , ١ٝفكس إتفل عًُا ٤ايهتاب ١عً ٢عسّ
ايطَع هلا عطٚف,أ ٚسطنات فٛم اؿطٚف بأ ٟضَع,خاق ١يف ٖذا ٤ايًػات
االفطٜكٚ.١ٝايٓرب قس ٜه ٕٛأغاغٝاً يف يػَ ١اَٚ,ع شيو  ٌُٜٗيف ايهتاب , ١فال
ٜطَع ي٘ ٜٚ.رتى يًٓاطكني بايًػ ١إٔ ٜٛقعٛا ايٓرب املٓاغب يف املكطع ايكشٝح
سػب ايٓعاّ ايفْٛٛيٛد ٞيف يػتِٗ .نصيو األَط بايٓػب ١يًتٓػِٝ
ٚايٓػِ.فكس أسٌُٖ يف ْعِ ايهتابٚ ,١تُطى يًٓاطكني بايًػات ٜٓطكٚ ْ٘ٛفكعازتِٗ
ايًػٚ ,١ٜٛقٛاعس يػتِٗ ايفْٛٛيٛد . ١ٝفاشا نستبت ايهًُات بايطَٛظ ,اييت تسٍ
عً ٢ايفُْٝٛات فٗ ٢نتاب ١ف.١ُْٝٝٛأَا إشا َجًت نٌ االيٛفْٛاتٚ ,االؾهاٍ
املدتًف ,١اييت تعٗط فٗٝا ,مبا يف شيو عالَات ايٓربٚ ,ايتٓػ ِٝيف ايٓطل ,فٗٞ
()10

نتاب ١فْٝٛتٝهٖٚ ,١ٝصا ال ُٜعٌُ ب٘ إأل يف اجملاٍ ايعًُٞ
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ٚاألقٛات فٛم املكطع ١ٝتؤز ٟأزٚاض كتًف ,١يف كتًف ايًػاتَ.جال يف ايًػ١
ٜػذٌّ.

االلًٝع ١ٜميهٔ

غذٌٔ ٚ
ٔ

ايتُٝٝع بني االغِ

ٚايفعٌ بتباَٛ ٜٔنع ايٓرب يف ايهًَُ ١جًُا يف :ايتٓػ ِٝميهٔ إٔ تؤزٚ ٟظا٥ف
عسٜس ٠زاليٚ ,١ٝغري زالي.١ٝإشا از ٟايتٓػٚ ِٝظٝف ١زالي ١ٝيف يػَ ١ا عٝح تػَري
َعٓ ٢نًَُ ١ع ١ٓٝفٗٝا ,بػبب تػري ايتٓػٖ ِٝبٛطاً أٚقعٛزا أٖٚبٛطًا
ٚقعٛزاً...اخل,ميهٔ ٚقف تًو ايًػ ١بايٓػُ,١ٝألٕ ايتٓػ ِٝبصيو قس أزَ٣صات
ايٛظٝف ١اييت تؤزٜٗا ايفٚ .ِْٝٛيػ ١ايفٛض ٚاسسٖ َٔ ٠صٙ
()13

ايٓػُٚ ١ٝأ َٔ ٍٚأؾاض إىل ٖصٙ

نتاب٘ يف
()14

يف نتابٗا املٛغّٛ

اؿكٝك ٖٛ ١ايًػات
نُا أؾاضت .

ɔ

ɔ

ɔ

ɔ

æ
æ
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ʊ
ʊ
ɔ
ɔ

ثانياً:خصائص أصوات (فونيمات) لغة الفوز ,يف املواقع والبيئات
املختمفة لأللفاظ.
نُا ؽتًف ايًػات يف عسز أقٛاتٗاٚ ,أْٛاعٗا  ,نصيو ؽتًف يف ايططٜك١
اييت تػتدسّ بٗا األقٛات اـاق ١بٗا ,أ ٚاييت تؿرتى فٗٝا ايًػات األٌخط٣
.مبعين آخط تػتدسّ نٌ يػ َٔ ١ايًػات َتٛايَ ١ٝع َٔ ١ٓٝاألقٛات يتهٜٔٛ
ايهًُاتٚ.تبعا يصيو تتباَٛ ٜٔانعٚ ,تٛظٜع األقٛات (ايكٛاَت ٚايكٛا٥ت).إٕ
ايًػ ١ايعطب ١ٝتبسأ نًُاتٗا نًٗا بأقٛات قٛاَتٚ ,ال ػس نًُ ١تبسأ
عطن ٚ ,١نُا ٖ ٛيف نجري َٔ ايًػات األخطٚ.٣ايًػ ١ايعطب ١ٝال هتُع فٗٝا
أ ٍٚايهًُ ,١قٛتإ قاَتإ أ ٚأنجط ,نُا ٖ ٛيف بعض ايًػات ناإللًٝع١ٜ
سٝح تػتدسّ يف أ ٍٚايهًُ ١غًػً َٔ ١األقٛات ايكٛاَت,غري َتشطن, ١نُا
يف :

,

ٚ.يف ٚغط ايهًُ ١ايعطب ١ٝال هتُع أنجط َٔ قٛتني قاَتني
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َجٌ (َهْتب)ٜ(ٚؿِرتٚ ,)ٟيهٔ يف يػ ١أسخطَ ٣جٌ االلًٝع ١ٜميهٔ إٔ هتُع يف
ٚغط ايهًُ ١أنجط َٔ قاَتني نُا يف

.

ٚ

ٚبعض ايًػات متٓع إٔ تٓتٗ ٞنًُاتٗا عطن ١نُا يف ايًػ ١اإلٜطاي,١ٝ
ٚاهلٛغاٚ,ايعاْسٚ .ٟيػ ١ايفٛض مجٝع قٛاَتٗا ميهٔ إٔ تأت ٞيف أ ٍٚأٚ ٚغط
ايهًُٚ .١يهٔ عٓسَا ٜأت ٞايكاَت يف ٚغط ايهًُٜٓ ١بػ ٞإٔ ٜكع بني
سطنتني,أٜٚه َٕٛػُعاً قٛتٝاً َع قاَت آخط.أَا يف املٛنع ايٓٗا ٞ٥يًهًُات
فُٝهٔ ف ٧ٝمجٝع قٛاَتٗا باغتجٓا ٤ايساٍ ٚاؾ.ِٝنُا إٔ مجٝعكٛا٥تٗا
باغتجٓا ٤االَاي ١املطٛي ١ميهٔ إٔ تطز يف أ ٍٚايهًُٚ.١مجٝعكٛا٥تٗا ميهٔ إٔ
تتٛغط ايهًُ. ١أَا يف ْٗا ١ٜايهًُ ١مجٝع قٛا٥تٗا ميهٔ إٔ تطز باغتجٓا٤
ايهُ ١املطٛيٚ ١االَاي ١املطٛي.١
ٖٓايو عؿط ٠أمناط يبٓ ١ٝايهًُ ١يف يػ ١ايفٛضَٛنشٚ ١فل َعسٍ ايتهطاض عً٢
ايٓش ٛايتاي:ٞ
)1قاَت+قا٥ت+قاَت+قا٥ت نُا يف :زٔيٛ

مبعين ( أسشٕ)

 )0قاَت+قا٥ت+قاَت نُا يف نٛض

مبعين (سطب)

)3قاَت+قا٥ت نُا يف :تٛ

مبعين (ْٗاض)

)4قاَت+سطن+١قاَت+قاَت+سطن١نُا يف:زٚيبا مبعين (قطٕ)
مبعين(ثالث)١

)5سطن+١قاَت نُا يف :إٜؼ
)6قاَت +٠قا٥ت+قاَت +قاَت+قا٥ت نُا يف :تَُٛبٌُ

مبعين (طبٌ)

)7قاَت+قا٥ت+قاَت+قا٥ت+قاَت نُا يف:غَكٌَ مبعين (ضٝ٥ؼ أ ٚظع)ِٝ
)8قا٥ت +قاَت+قا٥ت نُا يف:إتٔٞ

مبعين (قػري)

)9قاَت+قا٥ت+قاَت+قا٥ت+قاَت+قا٥ت+قاَت نُا يف :بٔتٔكري مبعين
(قٛؽ قعح)
 )12قا٥ت نُا يف:إ ٟمبعين(ْعِ)
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التجمع الصوتي:
ْعين بايتذُع ايكٛتٚ ٞقٛع قاَتني غانٓني أ ٚأنجط يف أ,ٍٚأٚ ٚغط أْٗ ٚا١ٜ
ايهًُ ,١ز ٕٚإٔ ٜفكٌ بُٗٓٝا قا٥ت,نُا يف قٛت ٞايطاٚ ٤اؾ ِٝيف ايًػ١
ايعطب ١ٝيف نًُِ ََ( ١طدٔع).بعض ايًػات متٓع إٔ ٜتذاٚض بعض أقٛاتٗاَ ,جالً ال
لس نًُ ١يف ايعطب ١ٝتتذاٚض فٗٝا اؾَ ِٝع ايكاف,إأل اشا ناْت نًُ١
أدٓبٚ ,١ٝال تتذاٚض ايػني َع اـا,٤أ ٚايعني َع اؿاٚ . ٤لس االلًٝع ١ٜمتٓع إٔ
تتذاٚض ايالّ ٚايهاف يف بسا ١ٜايهًُ ١إألَإشا غبكت ايهاف ايالّ نُا
يف:

نصيو ال تتذاٚض ايػني ٚايتا ٤إالَ إشا غبكت ايػني ايتا ٤نُا

يف:

.ايٓعاّ ايكٛت ٞيًػ ١ايفٛض أٜها ٜػُح باغتدساّ ايتذُعات ايكٛت١ٝ

ٚ,يهٔ بؿططني,أٚالً:إٔ ٜكع ايتذُع ايكٛت ٞيف ٚغط ايهًُ. ١ثاْٝاً:هب إٔ تهٕٛ
ايكٛاَت امله ١ْٛيًتذُع ايكٛت ٞأ ٚإسساٖا َٔ األقٛات ايعيكٚ.١ٝاألقٛات
ايعيك(:ٖٞ ١ٝايالّ,ايطا,٤املٚ ,ِٝايٓٚ.)ٕٛايػبب يف شيو ٜطدع إىل طبٝع١
األقٛات ايعيك ١ٝشات اـاق ١ٝاالْػٝاب ١ٝنُا اؿطنات
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ايعٓكٛز

ايطغِ

ايطغِ

ايكٛتٞ

ايعطبٞ

ايالتٝين

1

َب

تَِٛبٌ

طْبٌ (ْكاض)٠

0

َت

َِْٛتٔٞ

ؾذَطٖ ٠ؿاب
َ

3

مل

نًُْا
ٔ

َقًْب

4

ضّ

زٚضَِٔٞ

أِْف

5

َؼ

نَُِػا

أدٓش(١ضٜـ)

6

ضت

نسٛضِتٛ

َُكطَإ

7

ضم

نسٛضقٛ

بُعام

8

ضؽ

دَطِغا

ذَِ
َٖ َ

9

ضب

زٔضِبٛ

ََعًْ( ١ضانٛب)١

12

ضْر

بٛضِلٛ

َث ِعًَب

11

ضٕ

تَطِْٞ

خاتِٔ

10

ٚض

إِٚضا

َٜتِٔٝ

13

ْؼ

َِْٓػُٛ

ثَسٟٔ

14

ٕٚ

أِْٞٔٚ

َُفطان١

15

يف

دًْفاى
َ

قَسٜٔل

16

يٓل

نًْٓكٔٞ
س

َٖ َطبَ
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17

يل

غًْكٔٞ
َ

يسعاب

18

يس

نٛيْسا

نشٔو
َ

19

يب

زٚيْبا

قَطِٕ

02

ٍٚ

أٚيْا

قَِٝس

01

ٚض

زَِٚضا

سَسٜٔس

00

ضز

بَطِزا

لٔ١ًَٝ

03

لل

زِْٚكا

ٔزدَادَ١

04

ضْل

تَطِْكا

أ ِضدٌُ

05

يو

نٛيْهٍٛ

خٔعَاْ ١غٔالح

ثالجا :الكواعد الصوتية(الفونولوجية).
ايكٛاعس ايفْٛٛيٛد ١ٝنُاعطفٗا زٜفٝس نطٜػتاٍ,عباض ٠عٔ قالت عاَ ١ؼهِ
ايعالق ١بني األقٛات,أٚف٦ات َٔ األقٛات يف ايهًُ ١ايٛاسسٚ .٠تٗسف ٖصٙ
ايكٛاعس إىل إظٗاض َاوسخ يألقٛات َٔ تػريات عٓسَا تتذاٚض َع بعهٗا
ايبعض يف ايهًُ ١ايٛاسس٠

()15

ٜٚ .ك ٍٛغاْفٛضز ٚتؿني عٓسَا ؼسخ ٖصٙ

ايتػريات ٜٓبػَ ٞعطفٚ ١ؼسٜس ثالث ١أؾٝا(:٤أ) َا ٖ ٞاألقٛات اييت تػريت (ب)
نٝف تػريت (ز) ٚظطٚف تػريٖا

()16

.

غٛف ْعطض يف ٖصا اؾع َٔ ٤ايسضاغ ١أِٖ ايكٛاعس ايفْٛٛيٛد ١ٝيف يػ ١ايفٛض
ٚتتُجٌ يف:
(,

)ٚ,اإلزضاز (

قاعس ٠اغتدساّ األْف

)ٚ,ايتُاثٌ ايكٛت( ٞ
ٚقاعس ٠اؿصف

أٚال :قاعس٠

اغتدساّ األْف .
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قاعس ٠اغتدساّ األْف ٚفكا يٜٛػرتَإ ٚاضزٜ ,طدع إىل تأثَط اؿطن ١بايكٛت
األْف ٞاجملاٚض,بػبب إٔ اؿٓو ايطخٜ ٛبسأ يف االنفاض خالٍ ْطل
اؿطن,١إغتعسازا ـطٚز ايكاَت األْفٞ

)17(.

يصيو فإ مجٝع اؿطنات

تأخص قف ١األْف ١ٝعٓس فاٚض ٠ايكٛاَت األْف.١ٝنُا يف :
ؽِ َ ٛمبعين (سًٔ)ٛ

غَُٔٛ

ثانياً :قاعدة التماثن الصوتي
ٖ" ٛإْتكاٍ نٌ أ ٚبعض

ايتُاثٌ ايكٛتٚ ٞفكاً الٚيػط ٚٚتطظ
اـكا٥ل
()18

ايكٛت ١ٝيكٛت َعني إىل ايكٛت ايص ٟهاٚض."ٙ

ٜتش ٍٛقٛت (ْل)إي٣كٛت ايْٓٛعٓسَا  ًٜ٘ٝقٛت ايساٍ أ ٚايتا ٤نُا يف :
أغٓتبٛ

أغٓل تبٛ

مبعين(ضأؽ نًب)

ٚايػبب يف شيو ٜعٛز إي ٞاؾرتانٓكٛايٓٚ ٕٛايتاٚ ٤ايساٍ يف املدطز.

ثالجاً :قاعدة اإلدزاج
االزضاز نُا عطف٘ اٚيػطٚٚتطظ

ٖ ٛعًُ ١ٝإناف ١أقٛات َع ١ٓٝيف

ايهًُ)19(.١
بٝؼ ْل تبٛ

بٝػٓتب ٛمبعين

(ضأؽ قط)
ŋ
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ٚايػبب يف شيو ٜعٛز إيٝإٔ ايٓعاّ ايكٛت ٞيًػ ١ايفٛض الٜػُح مبذ ٧ٝايػني
ٚايٓٚ ٕٛاؾ ِٝاملُعٚد ١نتذُع قٛت ٞيف ٚغط ايهًُٚ ,١البايتكا ٤ثالث١
أقٛات نتذُع قٛت.ٞ

زابعاً :قاعدة احلرف
اؿصف ٚفكا الٚيػطٚٚتطظ ٖ ٛعًُ ١ٝإغكاط قٛت َعني َٔ ايهًُ)02(١
أٚؽ ْأٚ

أٚؽ ْا أٚ

ٜٓٚكأٚ

ْ ٜٞٚكا أٚ

تعين مخػٚ ٚ ١اسس أ( ٟغت)١
مبعين عؿط ٠ظاٜس عؿط( ٠عؿط)ٜٔ
ŋ

ŋ
ٚايػبب يف شيو ٜعٛز إىل َٓع إيتكا ٤سطنتني.

ثانيا:كتابة لغة الفوز باحلسف العسبي
ٜتٓاٖ ٍٚصا ايكػِ َٔ ايسضاغ :١تعطٜف ايهتاب,١تاضٜذ ايهتاب ,١تطٛض ايهتاب,١ايفٛض
ٚيػتِٗ,نٝف ١ٝنتاب ١يػ ١ايفٛض باؿطف ايعطب.ٞمناشز َٔ نتاب ١يػ ١ايفٛض
باؿطف ايعطب.ٞ

تعسيف اللتابة
ب
ايهتاب ١يػَ ً١كسض نتب ايؿٜ َ٤ٞهتُبُ٘ نَتِباً ٚنٔتاباًٚ ,نتاب ً١أقًٗا َٔ ايهَتِ ٔ
 بفتح ايهاف ٚإغهإ ايتا ٖٛ, ٤نِ أز ِٜإىل أز ِٜباـٝاطٚ ,١ايهستِبَ١س بايهِايػري ىطظ ب٘ٚ ,نتب ايسابٜ ١هتبُٗا ٜٚهتٔبٗا نتباًٚ ,نتبَ عًٗٝا:خُعَِّ سٝاؤٖا
عًك ١سسٜسٚ ,دُُٔعَ ؾفطاٖا ي٦ال ُِٜٓع ٣عًٗٝا
ٚنتٓبَ ايؿ ٤ٞتهتٝباً ٖٖٝأٚ ,ٙأنتبتُ ايكطب ١إشا ؾسزتٗا بايٛنا٤
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فايهتاب ١إشاً َأخٛش َٔ ٠ايهِ ٚاؾُعٚ ,يصا مسٝت اـ ٌٝنتٝبٜٚ ,١تشكٌ
فٗٝا مجع اؿطٚف بعهٗا إىل بعض ٚيصا مسٝت نتاب.١

()01

ٚايهتاب ١اقطالساًٖٚ ٞغ ١ًٝتعبري بطَٛظ َط ١ٝ٥أَ ٚطًَُٛ ١ٝ٥غَ١عاً.إَٕ ضَٛظ أٟ
نتابَ ١عًَ ١َٛفٗ ١َٛايطَٛظ ٚاملعاْ ٞقس تُط ٟفكط ٚال تًُُؼ ,أ ٚتُطٚ ٣تًُُؼ
َعاً,فتُكطأ دٗطاً أ ٚغطاًٚ.شيو سػب ايهٝف ١ٝاييت تُهتب بٗا .فكس ته ٕٛايهتاب١
مبسازٕ عً ٢دػٍِ ْاعِ.فٗص ٙتُطٚ ٣ال تًُُؼٚ .قس ته ٕٛخسؾاً(باضظاً أ ٚغا٥طاً) بآي١
ساز ٠عً ٢دػٍِ قًبٕ,أ ٚطبعاً بطأؽ قًِ خام عً ٢دػٍِ َٔ طنيٖٚ.ص ٙنًٗا
()00

تُطٚ ٣تًُُؼ.

تازيخ اللتابة وتطوزها
َٔ املِٗ,عٓسَا ْٓعط يف َٛنٛع تاضٜذ ايهتابٚ ١تطٛضٖا ,إٔ ْأخص يف اإلعتباض إٔ
عسزاً نبرياً َٔ يػات ايعامل اي ّٛٝتػتدسّ فكط يف ؾهً٘ املٓطٛم .أَا ايًػات
اييت يسٜٗا ْعاّ نتاب , ٞفإٔ تطٛض ْعاّ ايهتاب ١فٗٝا ظاٖط ٠سسٜجْ ١ػبٝاً ٜ.ط٣
بعض ايعًُا ٤إٔ تاضٜذ قاٚالت االْػإ يف متج ٌٝاملعً ١َٛبكطٜاً ٜطدع إىل
ضغَٛات ايهٗٛف قبٌ  02,222غٓ , ١أ ٚإىل ايطَٛظ ايط ١ٝٓٝقبٌ سٛاي 12,222 ٞغٓ١
 ,سٝح ناْت قاٚيَ ١بهط ٠يف عًُ ١ٝايتسٚ.ٜٔٚايهتاب ١اييت تتٛافط سٛهلا أزي١
ٚانشٚ ١فكا ؾٛضز  ٖٞ " ٍٜٛاييت ٚقفٗا دٝفطْٝ ٟربم
ٚأؾاض إيٗٝا أْٗا " املػُاض ١ٜاييت ظٗطت كطٛط ١عً٢
األيٛاح ايط ١ٝٓٝقبٌ سٛاي 5,222 ٞغٓ َٔ.١أنجط ايٓكٛم ايكسمي ١اييت يسٜٗا
إتكاٍ بؿهٌ ٚانح بأْعُ ١ايهتاب ١املػتدسَ ١ايٜ ,ّٛٝطدع تاضىٗا إىل ايٓكٛف
املؤضخَٓ ١ص سٛاي 3,222 ٞغٓ١

"()03

ٚٚ .فكاً يعبس ايكازض قُٛز "فإٔ أقسّ ْٛشدني

ْادشني يًهتاب ١يف ايعكٛض ايكسمي ١ناْتا ُٖا ايهتابتني ايػَٛط ١ٜيف ايعطام
ٚاملكط ١ٜايكسمي ١يف َكط َٔ ٚاز ٟايٜٓ .ٌٝؤضر يبساٜتُٗٝا بتاضٜذ ٚاسس تكطٜبا

876

حوليـــة احلـــــرف العـــــربي

ايعسز األ ٍٚأغػطؼّ0215

ايٓعاّ ايكٛت ٞيًػ ١ايفٛض َٚتبتٗا باؿطف ايعطبٞ

َباضى قُس عبس املٛىل

ٖ ٛم 3022 ٛقبٌ املٝالز.بسأتا تكٜٛطٜتني ٚمل تهْٛا أظسٜتني ٚال قٛتٝتني
َطًكتني .بٌ نٌ ٚاسسَُٗٓ ٠ا خًٝطاً َٔ أضبع ١أْٛاع َٔ ايطَٛظ.
ايهجري َٔ األزي ١املػتدسَ ١يف بٓا ٤أْعُ ١ايهتاب ١ايكسميَ ١بٓ ١ٝعً ٞاملٛدٛزات
ايٓكؿ ١ٝاؿذط ١ٜأ ٚايكطق ١ٝألٕ ايٛغا ٌ٥األخطَ ٣جٌ اـؿب ٚ ,اؾًٛز قابً١
يًتًف ٚايهٝاعٜٚ .عتكس عَُٛاً إٔ ٖٓاى أق ٍٛايتكٜٛط ١ٜأ ٚاإلٜسٜٛغطاَ١ٝ
يعسز نبري َٔ ضَٛظ أْعُ ١ايهتاب . ١يف اهلريٚغًٝف ١ٝاملكطَ ١ٜجالً ,مت اغتدساّ
ايطَع يإلؾاض ٠إىل َٓعٍ َٚػتُس َٔ ٠متج ٌٝبٝاْ ٞـطَٓ ١عٍٚ .يف ايهتاب١
ايك ,١ٝٓٝمت اغتدساّ سطف يًٓٗطٚ ,نإ أقٛهلا يف ايتُج ٌٝايتكٜٛط ٟيتٝاض
ٜتسفل بني اؾسا .ٍٚفايهتاب ١نُا ٜط ٣قُٛز "َُٗا إختًفت أؾهاٍ ضَٛظٖا
ٚزالالتٗا ايكٛتٚ ١ٝاملعٓ, ١ٜٛفاْٗا مل ؽطز َٜٛاً َا َٔ نْٗٛا تعبرياً عٔ أفهاض
ٚعٛاطف َ,طغَٛاً ضمساً تكٜٛطٜاً أ ٚػطٜسٜاً ضادعاً القٌ تكٜٛط."ٟفف ٞنٌ
ػاضبٗا األٚي, ٞبسأت ايهتاب ١تكٜٛط , ١ٜثِ اػٗت بتسضز م ٛايتذطٜس, ١ٜسيت
غست ػطٜس ١ٜتاَ,١نايص ٟعً ٘ٝنٌ ايهتابات اي.ّٛٝنإ شيو ؾإٔ ايهتابات
املكط ١ٜايكسمي ١يف َكطٚ,ايػَٛط ١ٜيف ايعطامٚ,ايهٓعاْ ١ٝاملبهط ٠يف أضض
نٓعإ(َابني ايبشط املتٛغط ٚايفطات,مبا فٗٝا يبٓإ ٚإٕ مسٝت
فٝٓٝكٝا)ٚدعٜط ٠غٓٝاٚ,٤ايك ١ٝٓٝيف ايكني ٚايبًسإ اييت أخصت َٓٗا ضَٛظٖا أٚ
"()04

تأثطت بٗا يف ايؿطم االٚغط

.

أهمية اللتابة
تعترب ايهتابٚ ١اسس َٔ ٠أِٖ االلاظات ايجكاف ١ٝاملُٗ ١يًبؿط.إشأْٗا تتٝح عًُ١ٝ
تػذْٚ ٌٝكٌ املعًَٛات ٚايككل بعس ؿع ١ايهالّ.ألْٓاعٓسَا ْتهًِ,الٜػُعٓا
إالَ َٔ ِٖ ظٛاضْاٚ.يهٔ عٔ ططٜل ايهتاب ١ميهٔ ايتٛاقٌ بني ؾدكني أ ٚأنجط
بػض ايٓعط عٔ ايعَإ ٚاملهإ.
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يف ايٛقت اؿانط,ميهٓٓا تػذٚ ٌٝإضغاٍ ضغاي ١نالَ ١ٝعٔ ططٜل ايتػذٝالت
ايػُعٚ ١ٝايبكط ١ٜاملدتًف.١يهٔ يف ساي ١ايهتاب ١متاز يكطعٚ ١ضم ٚقًِ فكط.
عٔ ططٜل ايهتابْ ١ػتطٝع تسٚ ٜٔٚتهًُ ١أفهاض زاضت َٔ قبٌ يف شانطتٓا
اـاق.١نُا ميهٔ تس ٜٔٚايٓكٛم ايط ١ًٜٛاييت ال تػتطٝع شانطتٓا بأٟ
ساٍ َٔ االسٛاٍ تصناضٖا.
قسٜبصٍ ايهجري َٓا قسضاً نبرياً َٔ اؾٗس ؿفغ قكٝس ٠قكري ,٠زعو َٔ
قاٚي ١سفغ ٚتصناض نتاب ناٌَ أ ٚعس ٠نتب.نُا إٔ ايٓل املهتٛب أقٌ
عطن ١يًدطأ َٔ ايصانط ٠ايبؿط.١ٜ
أٜهاعٔ ططٜل ايػذالت ٚايهتٝبات,ميهٓٓا خًل فتُع أنجط ػاْػاًَ.جال
اؿفاظ عً ٢غذالت َطاقب ١ايطكؼ,متهٔ خربا ٤األضقاز اؾ َٔ ٟٛايتُٝٝع
بني أمناط ايطكٛؽ,مماٜتٝح هلِ ايتٓبؤ بايطكؼ ايكازّٚ.اـطٜط ١متهٓٓا
ايتٓكٌ بني املٓاطل اييت مل ْايفٗا َٔ قبٌٚ ,املٛغٛع ١متهٔ ايطالب َٔ زضاغ١
تاضٜذ املٓاطل ٚايبؿط ٚاالسساخ بػض ايٓعط عٔ ايعَإ ٚاملهإ

)05(.

الفوز ولغتهم
قب ١ًٝايفٛض ٚاسس َٔ ٠قبا ٌ٥غطب ايػٛزإ املُٗ ١شات املهاْ ١ايتاضى١ٝ
ٚايػٝاغٚ ١ٝشات ايهجط ٠ايعسزٚ ١ٜاالْتؿاض يف شيو اإلقً ِٝاملػُ ٞزاضفٛض يػًب١
ٖص ٙايكب ١ًٝفٚ, ٘ٝضمبا الٕ ايفٛض أقسّ ايكبا ٌ٥اييت غهٓت ٖصا اإلقًٚ.ِٝقس
اختًف ايباسج ٕٛس ٍٛأقٌ ايفٛض; ٚايطادح عٓس ع ٕٛايؿطٜف قاغِ أِْٗ خًٝط
َٔ ايعْر ٚاؿاَٝني ثِ اختًطٛا بايػاَٝني ايعطب

)06(.

ٜٓكػِ ايفٛض إىل فكا ٌ٥عس ٖٞ , ٠ايهٓذاضًَٛ ِٖٚ ٠نِٗ األٚاٚ ٌ٥املػبعات ٚقس
سهُٛا نطزفإ ٚ ,ايتٓذط َٚطنعِٖ دبٌ سطٜع عً ٞبعس َٜٛني إىل ايؿطم َٔ
دبٌ َطٚ ٠ؾاضتِٗ ايعُاَ ١ايػٛزاٚ ,٤ق ٌٝأِْٗ ناْٛا ميًه ٕٛايبالز قبٌ
ايهٓذاض ,٠فاغتكب ٖؤال ٤املسًو َِٓٗ  ,فًبػٛا ايعُاَ ١ايػٛزا َٔ ٤شيو اؿني
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سسازاً عًٚ.٘ٝاؾبال ٕٜٛٚغهإ دبٌ َ ٕٛيف غطب ايبالز.أَا قُس بٔ عُط
ايتْٛػ ٞفٝكػِ ايفٛض إىل ثالخ ؾعب أ ٚبط :ٕٛاألٚىل ايهٓذاضَٚ ٠ععُِٗ يف
ؾطم دبٌ َطٚ , ٠ايجاْ ١ٝايهطانٝت  ِٖٚغهإ دبٌ غ ٞاالقًٚ ,ٕٛٝايجايج١
ايتُٛضنٜٚ ١عٝؿ ٕٛيف دٓٛب غطب زاضفٛض.اختًط ايفٛض بايعطب فاغػٛا ممًه١
ق ١ٜٛيف زاضفٛض عُطفت مبًُه ١ايفٛض االغالَ ١ٝزاَت َٔ غٓ 848 ١إىل غٓ1091 ١
ٖذط َٔ ٖٞٚ . ١ٜأط ٍٛفرتات اؿهِ يف تاضٜذ ايػٛزإ ايٛغٝط ٚاؿسٜح
ٚناْت هلص ٙايػًطٓ ١عالقات خاضد ١ٝقَ ١ٜٛع نٌ َٔ َكط عرب زضب
األضبعني,نُا نإ يػالطني ايفٛض قً ١ق ١ٜٛباؿطَني ايؿطٜفني ٚسطقِٗ
عً ٞإضغاٍ نػ ٠ٛايهعب ١املؿطف ١غٜٓٛاً ,نُا ناْت هلص ٙايػًطٓ ١عالق١
َتَ ١ٓٝع زٚي ١اـالف ١اإلغالَ ١ٝيف تطنٝا.
تات ٞيػ ١ايفٛض اييت تػُ ٞاسٝاْا بايهٓذاض ٠عٓس بعض ايًػٜٛني يف املطتب١
ايجاْ ,١ٝبعس يػ ١ايبذا (ايبساٜٚت) نُٔ ايًػات غري ايعطب ١ٝاييت تتُٝع بأنجط١ٜ
يف ايػٛزإ.إش ٜتشسثٗا ٚ 913,663فكا يالَني أبَٓ ٛكا ٜٛٚغف اـًٝف ١أبٛنط
ايص ٜٔقاَا باغتٓباط ايطقِ املصنٛض أعالْ َٔ ٙتا٥ر إسكا ٤ايػهإ عاّ ,1993
ٚفكا يعًُ ١ٝسػابَ ١ٝعتُس ٠عًْ ٢ػب ١ايعٜاز ٠يف ايػهإ يف اإلسكا٤
األخري.

(

أَا فُٝا ىل عسز َتشسث ٞيػ ١ايفٛض اي , ّٛٝفًٝؼ ٖٓاى إسكا٤ات زقٝك , ١إش
املتاح نً٘ قسَ ِٜه ٞعً ٘ٝأنجط َٔ عكس.ٜٔأَا فُٝا ىل تكٓٝف يػ١
ايفٛض ,فكس ؾػٌ ٖصا األَط ايًػٜٛني ٚايباسجني يف فاٍ تكٓٝف ايًػات
اإلفطٜكٚ ١ٝايػٛزاْ ١ٝضزسا َٔ ايعَٔ ٚ.اؿل إٔ ايسضاغات س ٍٛيػ ١ايفٛضٜ ,طدع
تاضىٗا إىل بسا ١ٜايكطٕ ايتاغع عؿط  ,سٝح َجًت تًو ايفرت ٠بسا ١ٜيًسضاغات
ايتكابً ١ٝبني يػ ١ايفٛض ٚغريٖا َٔ ايًػات ,اغتٓازاً عً ٢أيفاظ مجعٗا عسز َٔ
ايطسايٚ ١ايساضغني ملدتًف ايًػات اإلفطٜكٚ .١ٝيهٔ ٜبس ٚإٔ تًو ايسضاغات
فؿًت يف تكٓٝف ٖص ٙايًػ ١تكٓٝفاً َطنٝاً عٓ٘ .إىل إٔ دا ٤عامل ايًػات
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األَطٜه ٞدٛظٜف غطٜٓبريز ٚقٓفٗا نُٔ أغط ٠ايًػات ايٓ ١ًٝٝايكشطا, ١ٜٚ
َتكسضَٚ ٠ه ١ْٛفطعاً َػتكالً ال تؿاضنٗا يػ ١أخط ,٣فُٝا تؿككت األفطع
األخط ٣امله ١ْٛيتًو األغط ٠إىل يػات عسٜس٠
َطت يػ ١ايفٛض بجالخ َطاسٌ تاضى ١َُٗ ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞأٚالً َطسً١
ٖ ١ُٓٝيػ ١ايفٛض  ٖٞٚ,متجٌ املطسً ١اييت غبكت قس ّٚايكبا ٌ٥ايعطب ١ٝإىل َٓطك١
زاضفٛضٚ,املطسً ١اييت غبكت غبكت قٝاّ ممًه ١ايفٛض اإلغالَٚ , ١ٝقس بكٝت آثاض
ٖص ٙاملطسًَ ١تُجً ١يف َسيٛالت أمسا ٤األَانٔ اؾػطاف ١ٝيف زاضفٛض ٚاييت َا
تعاٍ ؼٌُ ْفؼ املعاْ ٞايكسمي ١بًػ ١ايفٛض.ثاْٝاً َ:طسً ١ثٓا ١ٝ٥يػ ١ايفٛض َع
ايًػ ١ايعطبٖٚ. ١ٝص ٙاملطسً ١تؿٌُ زخ ٍٛايعطب إىل زاضفٛض ٚفرت ٠قٝاّ غًطٓ١
زاضفٛض اإلغالَٚ ١ٝتٓتٗ ٞبٓٗاٜتٗا يف  ٚ.1916بعس ف ٧ٝايػًطإ عبس ايطمحٔ
ايطؾٝس سافغ نتاب اهلل اتػعت عالقات زاضفٛض اـاضدٚ ,١ٝؾٗس عٗس ٙعالقات
ٚزَ ١ٜع ايفكٗاٚ ٤ايعًُاٚ ,٤بين اـالٚ ٟٚاغتكسّ ايعًُا َٔ ٤نٌ سسب ٚقٛب
ٚ ,نإ مثط ٠شيو اْتؿاض ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝأقبشت َع يػ ١ايفٛض يػتني يًبالط
ايػًطاْ . ٞثايجاًَ :طسً ١إمػاض يػ ١ايفٛض َكابٌ اْتؿاض ايًػ ١ايعطبٚ , ١ٝمتجٌ
ٖص ٙاملطسً ١ايفرت َٔ ٠عاّ ْٗ ّ1916ا ١ٜغًطٓ ١ايفٛض اإلغالَ,١ٝإىل  ّٜٛايٓاؽ
ٖصاٚ .يف ٖص ٙايفرت ٠زخًت زاضفٛض َٓع ١َٛايسٚي ١ايػٛزاْ ١ٝاؿسٜج ١ؼت إزاض٠
اؿهِ ايجٓا ٞ٥اإللًٝع – ٟاملكطَ ٟطٚضاً باالغتكالٍ ٚاؿهَٛات ايٛطٓ١ٝ
املتعاقبٚ . ١يف ٖص ٙايفرت ٠الغُٝا يف ٚغطٗا ٚآخطٖا ,مت اؽاش غٝاغات يػ١ٜٛ
زاعُ ١يًػ ١ايعطب ;١ٝغاعست يف اْتؿاضٖا ٚامػاض ايًػات احملً , ١ٝاألَط ايصٟ
دعٌ َٔ يػ ١ايفٛض ٚغريٖا َٔ ايًػات احملً ١ٝترتادع ضٜٚسًا ضٜٚساً.

كيفية كتابة لغة الفوز باحلسف العسبي
قبٌ ايؿطٚع يف ٚقف نٝف ١ٝنتاب ١يػ ١ايفٛض باؿطف ايعطب , ٞالبس إٔ ْؿري
أٚالً إىل إٔ يػ ١ايفٛض ؾأْٗا ؾإٔ َععِ يػات أٌٖ ايػٛزإ,مل ؼع ٢بكسض ٚافٕ
َٔ ايسضاغ ١املتعُكٚ ١املتدكك ١يف فاٍ األقٛات ,إش إٔ ايسضاغات املتاس ١سٍٛ
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يػ ١ايفٛضَ ,ععُٗا يف فاٍ عًِ ايًػ ١االدتُاعٚ .ٞايًػ ١ن ٞتٓتكٌ َٔ
منطٗا املٓطٛم إىل املهتٛب  ,ال بس أٚالً َٔ ٚٚقفٗا

ٚؼسٜس عسز

أقٛاتٗاٚ,خكا٥كٗا  ,ألٕ َعطف ١أقٛات ايًػٚ ١خكا٥كٗا متجٌ ايًبٓ ١األٚي ٞيف
عًُ ١ٝنتابتٗا ٚسفعٗا .فٗص ٙايسضاغ ٖٞ ١قاٚي ١يف ٖصا االػاْ ٙػاٍ اهلل
ايتٛفٝل ٚايػساز.
بايطغِ مما ٜكاٍ عٔ اؿطٚف اهلذا ١ٝ٥ايعطب – ١ٝايًػ ١املعٓ ١ٝبهتاب ١يػ ١ايفٛض
بٗا  -فكس اتفل عًُا ٤األقٛات ٚعًُا ٤ايهتاب ١إٔ ايهتاب ١ايعطب َٔ ١ٝأدٛز
نتابات ايًػات ,ألٕ يهٌ قٛت سطفاً ٚاسساً ميجً٘ ,غالف ايًػ ١اإللًٝع١ٜ
ٚايفطْػٚ .١ٝإٔ اؿطف ايعطبٜ ٞسٍ عً ٢قٛت ٚاسس غالف ايًػات اإللًٝع١ٜ
ٚايفطْػ.١ٝ

()08

البس أٚالً َٔ إدطاَ ٤كابً ١بني أقٛات ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝأقٛات يػ ١ايفٛض.ايػطض
َٔ ٖص ٙاملكابً ٖٛ ١ؼسٜس أقٛات يػ ١ايفٛض اييت ال تٛدس هلا َكابالت يف ايًػ١
ايعطب َٔٚ ,١ٝثِ اختٝاض سطٚف ٖذا ٤عطبَٓ ١ٝاغب ١هلص ٙاألقٛات.
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الدولية وصوائت العسبية
نٌ يػ ١تػتدسّ عسزاً قسٚزاً َٔ األقٛاتاألغاغ ,١ٝاييت ٜطَع هلا باؿطٚف
اهلذا ١ٝ٥اييت تهتب بٗاٚ.نُا ؽتًف ايًػات يف عسز أقٛاتٗا; فٗ ٞنصيو
ؽتًف يف أْٛاع ٖص ٙاألقٛات .فايًػ( ١ؽ) تػتدسّ بعض األقٛات اييت ال
تٛدس يف ايًػ( ١م)  .نُا ػس إٔ ٖٓاى أقٛاتاً يػ ١ٜٛتؿرتى فٗٝا ايًػ( ١ؽ)
َع ايًػ( ١م).
عسز أقٛات يػ ١ايفٛض( )16قٛتًا قاَتًا  )12( +سطنات قكريٚ ٠ط.١ًٜٛ
ٚعسز أقٛات ايًػ ١ايعطب ١ٝايفكش )08(٢قٛتاً قاَتاً  )6( +سطنات قكري٠
ٚط ١ًٜٛباإلناف ١إىل ايؿس.٠
تؿرتى ايعطبٚ ١ٝايفٛض يف( )14قٛتا قاَتاً ٖ :ٞب ,ت ,ز ,ز ,ض ,ظ ,ؽ ,ف ,ى,ّ ,ٍ ,
ٕٜ ,ٚ,تؿرتى ايعطبٚ ١ٝايفٛض يف( )6قٛتاً قا٥تاًٖ :ٞايفتش,َ ١ايفتش ١املطٛي١
ّ,ايهػط,ٔ٠ايهػط ٠املطٛي,ٕ ١ايهُ١س,ايهُ ١املطٛيْ١
تٓفطز ايعطب ١ٝبعسز( )10قٛتًا قاَتًا ال تٛدس يف ايفٛض ٖ :ٞأ ,خ,ح  ,ر  ,ش ,ف -
م  -ض  -ط  -ظ -ع  -غ
ٚتٓفطز ايعطب ١ٝبكٛت ايؿس– ٠ال ٜٛدس يف يػ ١ايفٛض
تٓفطز ايفٛض بجالث ١قٛاَت ال تٛدس يف ايعطب,۳ :ٖٞ ١ٝﮒ,ݝ.
 ۳نُا يف ايكٛت ايفطع ٞيًٓ ٕٛيف نًَُٓ( ١ذس),ﮒ نُا يف ايكٛت االَٔ ٍٚ
نًُ١

),ݝ نُا يف ايكٛت ايفطع ٞيًٓ ٕٛيف نًُ( ١بٓو).

تٓفطزايفٛض بأضبع ١قٛا٥ت ال تٛدس يف ايعطب:ٖٞ ١ٝاالَاي١

نُايف نًُ١

ٚنٓطل ايكٛت األ ٍٚيف نًُ( ١ظ )ٜٔبايساضد ١ايعطب ١ٝايػٛزاْ(ٚ .١ٝظ )ٜٔاغِ
ؾطن ١اتكاالت غٛزاْ,١ٝ
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ٚ ,اإلَاي ١املطٛي١

ٚ.,ايهُ ١املُاي ١املطٛيɔ: ١نُا يف نًُ١

نُا يف نًُ١

.

ٜٚفِٗ َٔ املكابً ١ايػابك ١بني أقٛات ايًػتني أُْٗا تًتكٝإ يف عؿطٜٔ
قٛتاً(قاَتاً ٚقا٥تاً)ٚ.إٔ ايعطب ١ٝتتفٛف عً ٢ايفٛض َٔ سٝح عسز األقٛات,
بػبع١أقٛات سٝح تٛدس يف ايعطب ١ٝمخػٚ ١ثالث ٕٛقٛتاً.بُٓٝا يف يػ ١ايفٛض
غتٚ ١عؿط ٕٚقٛتاًَ.جًُا ؽتًف ايًػات يف عسز أقٛاتٗا ٚ ,أْٛاعٗا  ,نصيو
ؽتًف يف ططٜك ١إغتدساّ األقٛات اـاق ١بٗا; أ ٚاييت تؿرتى فٗٝا َع
ايًػات األخطَ ,٣جاٍ شيو ْعاّ يػ ١ايفٛض يف اغتدساّ األقٛات َكاضْ ١بايًػ١
ايعطب.١ٝإٕ يػ ١ايفٛض ميهٔ إٔ تبسأ نًُاتٗا بأقٛات قٛاَت أ ٚقٛا٥ت بُٓٝا
ايًػ ١ايعطب ١ٝتبسأ نًُاتٗا نًٗا بأقٛات قٛاَت ٚ ,ال ػس نًُ ١تبسأ
عطن(١قا٥ت).يػ ١ايفٛض ال هتُع فٗٝا أ ٍٚايهًُ ١قٛتإ قاَتإ أ ٚأنجط
ٚنصيو اؿاٍ يف ايًػ ١ايعطب.١ٝأَا يف ٚغط ايهًُ ١ميهٔ إ هتُع قٛتني
قاَتني يف ايفٛض بؿطط إٔ ٜه ٕٛأسسُٖا َٔ االقٛات ايعيك:١ٝ

)

تػتدسّ

نٌ

(:ٖٞٚايالّ,ايطا,٤امل,ِٝ

ٚايٓٚ.)ٕٛيػ١

ايفٛض

أقٛاتٗاايكٛاَتٛايكٛا٥ب باغتجٓا ٤ايكٛا٥ت املطٛي ١يف آخط ايهًُ ,١بُٓٝا
ايًػ ١ايعطب ١ٝتػتدسّ نٌ أقٛاتٗا يف آخط ايهًُ( ١ايكٛاَت ٚاؿطنات) .
اشا تتبعٓا تاضٜذ ايهتاب ١فٓذس إٔ عًُا ٤ايهتابٜ ١طَع ٕٚيهٌ قٛت أغاغ, ٞ
عطف ٜسٍ عًٖ ٢صا ايكٛتٚ .يهِٓٗ ال ٜطَع ٕٚيألقٛات ايفطعٜٚ , ١ٝرتنٕٛ
ألٌٖ ايًػْ ١طل ايفطٚع سػب ايٓعاّ ايكٛت ٞيًػ .١ألِْٗ ي ٛضَعٚا ؾُٝع
ايفطٚع عطٚف خاق ,١الضتفع عسز اؿطٚف اهلذا ١ٝ٥إىل عؿطات ٚ ,يف قكط
ايطَع عً ٢األقٛات األغاغ,١ٝاقتكاز يف ْعاّ ايهتاب. ١
تػٗٝال يهتابٖ ١ص ٙايًػ ١باؿطف ايعطبْ ٞكرتح يف ٖص ٙايسضاغ ١ايرتَٝع يهٌ
قٛت أغاغ ٞيف يػ ١ايفٛض عطف مماثٌ َٔ سطٚف ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝمبا إٔ ايفٛض
تؿرتى َع ايعطب ١ٝيف أضبع ١عؿط قٛتاً قاَتاً ٚغت ١قٛا٥ت ,فُٝهٔ إغتدساّ
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اؿطٚف ايعطب ١ٝايتاي ١ٝيًكٛاَت املؿرتن:١ب ,ت ,ز ,ز ,ض ,ظ ,ؽ ,ف ,ى,ّ ,ٍ ,
ٕ. ٟ ,ٚ,أَا قٛاَت ايفٛض ايجالث ١اييت ال تٛدس يف ايعطب:ٖٞٚ ١ٝﮒ,۳ ,ݝ,فُٝهٔ
ايرتَٝع هلا باؿطٚف ايعطب: ١ٝمْ,رْ,ل عً ٞايتٛايٚ.ٞنصيو اؿاٍ بايٓػب١
يًكٛا٥ت.
َٔ املعً ّٛإٔ األيف أسٝاْاً تسٍ عً ٢ايفتش ١ايطٚ ,١ًٜٛأسٝاْاً أخط ٣تسٍ عً٢
اهلُعٚ . ٠ايٛا ٚتسٍ عً ٢ايٛا ٚاملس( ١ٜايهُ ١ايط ,)١ًٜٛنُا تسٍ عً ٢ايٛا ٚؾب٘
ايكاَت (نُا يف ٚيس) ٚنصيو ايٝا ٤تسٍ عً ٢ايهػط ٠ايط ,١ًٜٛنُا تسٍ
عً ٢ايٝا ٤ؾب٘ ايكاَت( ١نُا يف ٜٛغف).يصيو ميهٔ ايرتَٝع يكٛت ايفتش١
بايفتش ١أٚعطف األف(ا) ٚ,ايفتش ١املطٛي ١بأيف فٛقٗا َس(٠آ)ٚ,ايهػط٠
بهػطاؿطف ايكاَت أ ٚبأيف ؼتٗا ُٖع(٠إ)ٚ,ايهػط ٠املطٛي ١بهػطايكاَت
َتبٛع ١بٝا ٤أٚبايف ؼتٗا ُٖعَ ٠تبٛع ١بٝا(٤إٚ ,)ٟايهُ ١بهِ ايكاَت أٚ
بأيف فٛقٗا نُ(١اس)ٚ,ايهُ ١املطٛي ١بهَُ ١تبٛع ١بٛا ٚأ ٚبأيف فٛقٗا نُ١
َتبٛع ١بٛا(ٚاسٚ,)ٚايهُ ١املُاي ١عطف ٚا ٚأ ٚبأيف بعسٖا ٚا (ٚاٚ,)ٚايهُ ١املُاي١
املطٛي ١عطيف ٚا ٚأ ٚبايف َتبٛع ١عطيف ٚا (ٚاٚ,)ٚٚاالَاي ١بهػطَ ٠تبٛع ١بٝا ٤أٚ
بأيف َتبٛع ١بٝا(٤اٚ ,)ٟاالَاي ١املطٛي ١بهػطَ ٠تبٛع ١عطيف ٜا ٤أ ٚبايف
َتبٛع ١عطيف ٜا(٤ا.)ٜٞ
ٚخالق ١ايك ٍٛيف ٖصا اؾع َٔ ٤ايسضاغ ٖٛ ١أْ٘ ,ميهٔ نتاب ١يػ ١ايفٛض
باؿطف ايعطب ٞإشا ضَعْا يهٌ قٛت أغاغ ٞعطف ٜسٍ عً ٢ايكٛت ْٚرتى ألٌٖ
ايًػْ ١طل ايفطٚع ٚتٓػ ِٝايهًُات سػب ايٓعاّ ايكٛت ٞيًػ.١

حوليـــة احلـــــرف العـــــربي

ايعسز األ ٍٚأغػطؼّ0215

887

ايٓعاّ ايكٛت ٞيًػ ١ايفٛض َٚتبتٗا باؿطف ايعطبٞ

َباضى قُس عبس املٛىل

مناذج مو كتابة الفوز باحلسف العسبي
قصيدة بمغة الفوز ملتوبة باحلسف العسبي
ف ــٛقـ ــ ََ ٛــطا
نَــطا نٔــطٚ
اسِ ٚضٜــ ٞنٔ ــطْٚــل
بـ ــٛضافٔ ٝــطا نٔٝـ ــطا
نــآٜــكػــا

تسمجة الكصيدة
دــبٌ َــط٠
 ٜــا ْا ٝ٥ــ١
 ٜــا كـه ـط٠
أفـ ــ ٞدفــاْو
سًٝــب َـاعع
طـ ـ ــاظز سًــ ٛايطـعِ؟

نص بالمغة العسبية
ٜػط املٓعُ ١اإلغالَ ١ٝيًرتبٚ ١ٝايعًٚ ّٛايجكاف– ١إٜػٝػهٚ - ٛداَع ١إفطٜكٝا
ايعامل ١ٝإٔ تكسَا ألبٓا ٤إفطٜكٝا ,مخػ َٔ ١نتب تعً ِٝايكطاٚ ٠٤ايهتاب ١بايًػات
اـُؼ ايتاي : ١ٝاهلٛغاٚ ,ايفالْٚ ,ٞايٛيٛفٚ ,ايبذا(ايبساٜٚت)ٚ ,بين عاَط,
املهتٛب ١باؿطف ايكطآْٜٓٚ .ٞسضز تأيٝف ٖص ٙايهتب ايتعً ١ُٝٝيف إطاض تفعٌٝ
ايسٚض ايرتبٚ ٟٛايجكايف يًػات اإلفطٜك ١ٝايٛطٓ ١ٝاملهتٛب ١باؿطف ايكطآْ ,ٞيف
املٓع ١َٛايتعً ١ُٝٝاؿسٜج ١يف ايس ٍٚاإلفطٜك .١ٝنُا ٜٗسف ٖصا املؿطٚع ,عً٢
املس ٣املتٛغط ,إىل تٝػري تعًِ ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝايكطإٓ ايهطٚ .ِٜقس قاّ بإعساز ٖصٙ
ايهتب فُٛع َٔ ١أبٓا ٤أفطٜكٝا املتشسثني بٗص ٙايًػاتٚ ,شيو ؼت إؾطاف
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خرباَ( َٔ ٤طنع ٜٛغف اـًٝف ١يهتاب ١ايًػات باؿطف ايعطب ٞظاَع١
إفطٜكٝا ايعامل.)١ٝ

الهص بمغة الفوزملتوب باحلسف العسبي
إغٔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـػ ـ ـ ـ ـ ـ ــهٛنس ـ ـ ـ ـ ـ ــٛا

نٔ ـ ـ ـ ـ ـ ــٞ

إفطِٜه ٝـ ـ ـ ـ ـ ــاْ ـ ـ ـ ـ ـ ــل غ ـ ـ ـ ـ ـ ــَٓٔٚٛل ن ـ ـ ـ ـ ـ ــٛا

نستُ ـ ـ ـ ـ ـ ــٛبا أٚٚؽ ْا زٔم نستُب ـ ـ ـ ـ ـ ــٓٝل ن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٟٚنٔ ٞبٔ ًٝـ ـ ـ ـ ـ ــٓٝكا اٚٚؽ ْا زٔى:
اٚغ ـ ـ ـ ـ ـ ــاْل ب ,ًٞٔٝفٛالْ ٝـ ـ ـ ـ ـ ــل ب ٝـ ـ ـ ـ ـ ــً ,ٞظ ـ ـ ـ ـ ـ ــاْل بٔ ًٝـ ـ ـ ـ ـ ــ , ٞاَـ ـ ـ ـ ـ ــٔطاْل
زٚق ـ ـ ـ ـ ـ ــٛالْل ب ٜٝ .ًٞٝـ ـ ـ ـ ـ ــٓل نٜٛال االْ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ن ـ ـ ـ ـ ـ ــٛا ن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٍٚٛغ ـ ـ ـ ـ ـ ــٞ
غ ـ ـ ـ ـ ـ ــٛيْٛل ْ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ــٛضإ غ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٞن ـ ـ ـ ـ ـ ــٛيٝا .ن ـ ـ ـ ـ ـ ــٛا غُ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ْٛـ ـ ـ ـ ـ ــكا اال
بًٓٝكا ٔزن ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٛيَ ـ ـ ـ ـ ـ ــػه ـ ـ ـ ـ ـ ــٓٝل تَٛغ ٝـ ـ ـ ـ ـ ــػهَ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٟٛنٔ ـ ـ ـ ـ ـ ــٛٝغٔف نَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـًٔٝفاْل
غ ـ ـ ـ ـ ـ ــَٓٔٛل ن ـ ـ ـ ـ ـ ــٛا ايَ ـ ـ ـ ـ ـ ــٓل نٔ ـ ـ ـ ـ ـ ــٔ نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتُٛبا غٔ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٞنستُب ـ ـ ـ ـ ـ ــٓٝل
نَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ.ٍَٛ
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يف ايػٛزإ ,اـططّٛ
َطبع ١داَع ١اـطط.ّٛم (.)9
ٜٛ - 08غف اـًٝف ١أبٛبهط.ايهتاب ١ايعطب : ١ٝتاضىٗا ٚتطٛضٖا ٚ .ضق١
عج ١ٝغري َٓؿٛض.٠
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