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 مدير الندوةتقدمي 

 الدكتور د. أريكا صاحل
 مقدمة الندوة:

السالالالالالالالم ورمحة هللاووبركوتوو نعود إويكم وجلة هللاو يف ه ااولوقااوالمحيو وا جةيور و   ن و
األسالالالالالالالالالالوجزووا جوثو   ن وهة وو هوءةانووعيويالالالالالالالالالال  وي بوو ة إو  وي و ووجةمبو

بيوال نميور و   ن وواهةو و وئةكوولغكوحم ةكوالودم هوجالوهبو.وجيينوأههث هللاوهضالالالالالالالالالالالالالالمو
 سيطنى.و

ويمحتي ولنندي وابحله  ور وسالالالالالاليطنىولوحموولكواسالالالالالالت جوثولمحووي وال يولوو ووهي وريفو
حتتم  وا   ن و  و مبوثو ة قوور وغزقوو  و  بيولوحبنوالكنبووخمحةجورهنووقمو
المحغكوالسالالالالالالالالالالالاليطن ك.وحموهلالالالالالالالالالالالالندنووالةم و ووي انكوخويالالالالالالالالالالالالكو ة  ور واب  ووجننوواحل ة إو

 ."اللغة السقطرية وعالقتها ابللغات العربية اجلنوبية" كنمان:وو و  و

المحغكوالسالالالالالالالاليطن كوق ولغكوسالالالالالالالال  ونوحموء كوأبخ ةيوسالالالالالالالاليطنىإودي وحموء كوأبخ ةيو
سالالالالالالالاليطنىولوايةووا نهدووق وجههىو  بوا جانمب  كوالةجنةكوو سالالالالالالالالت ه وسالالالالالالالال  ونو

كوهبهللاإوالو سالالالالالت ه انووغزقهللاو  و سالالالالال  ونوا نوجرواألخنىولوا   ن ولغكوحم ة كوخويالالالالال 
الةج إو  محانهللاو  يوسالالالالالالالالالال  ونوحموء كوا انن إووسالالالالالالالالالال  ونوال الالالالالالالالالال   ن ا  ولة ك  وو هودمابثو
والةم إووق و سالالالال  ونوا   ن وقاكواي ة كو ناوالت وب قواليهميإووهوء ماورمحاوعةوَّتووهل 

 اب ةكوجىلو وويو وت.

 انن  كوواي ة كوا  ولة ك؟وو وورم تانوو محغو وءجووقاكواي ة ك؟وو وورم تانووابي ة كوا
الكن ةكوا نم ةكولغكوأقيوالةج واليهميو السالالالالالالالالالالالال  ية كإووا كةنة كإوواليت وية كإوواحلضالالالالالالالالالالالالن ة كإ و
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والمحُّغكوالكن ة كوالفصالالالالالالالالالالالالالال ا؟وقااو وو  ورمحةنوو ةوي ولوقاكوايوهلالالالالالالالالالالالالالالن و  الالالالالالالالالالالالالال  و  و
 االختصوبو هبوا ستطوع.

  -: سطورضيف الندوة يف  ●

 يمحور هوتوسوملوالكمحةج .و-

 الةج .و-سيطنىو-ا ةم وأبخ ةيوسيطنى.والكنمانوأبخ ةيوو-

وhotmail.com202010-Noh@و ن هوال رتوين.و-
وا ؤقم والكمحجةك:وو●

 باسالالالالالالالالكولوي و انووو- و سالالالالالالالالتزإولورمحهللاوالمحغكورنمانوالنسالالالالالالالالولك:واي ةكوالسالالالالالالالاليطن كو-
عتوبوو ن وووو هوج كتولإو 2010نلووالن مد إو و ككودك إوالصالالالالالالالالالالالالالالم ووالصالالالالالالالالالالالالالال

 حموهلن والمحةمحك.

 و ككواليوقن .ورنمانوالنسالالالالالالالولك:والرتاعة والن م كولوو-عمحةكو ابوالكمحم وو- عتمباكووو-
 وين ووالكو ةكو  باسكو اللةك .لغكوالص وءكوالةجنةكوا ك

 و:اخلربا والكجمحةكو●

  .و2005و-1997 هبسولوالرت ةكووالتكمحةهللاو   ووو-

  و ككوهضن م وو-أستوذو سورهولوعمحةكوالرت ةكوسيطنىوو-

 :حبوثووالهوبا والكمحجةكاألو●

  .2022 ن نولو  سجربوإوظماقنولغم كولوالمحغكوالسيطن ك.و  ةهوالن ن و-

mailto:Noh-202010@hotmail.com
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المحغكوو كنمانواخلصالالالالالالالالالالالالالالوئكوالمحغم كوا  الالالالالالالالالالالالالالرتعكو ن"و نع والمحغكوا انن ك:وبعكولو الالالالالالالالالالالالالال و-
 والسيطن كووالمحغكوا انن ك".

لتطم نوالتكمحةهللاووجرها وا كمحهللا"ووبؤىو سالالتي محةك ؤمتنوالهويلوال ول :و كنمانو"ا  الالوبعكوو-
و. و ككورنومشسو-وعمحةكوالرت ةكوو-

 . ا ستمىواألوث وا تةوزو ني جواإلرم وال و يوالن  مباتجوالص ف و-

لمحتكمحةهللاووا نع والكنيبو-ككورنومشسووبيالالالالالالالالكورجيو" انوبا واحلةو "إو و ا  الالالالالالالالوبعكوو-
و. هىواحلةو 

لمحتكمحةهللاو هىووا نع والكنيبو-و و ككورنومشسوإ"ودهب  و واحلةو "ا  الالالالالالالالالالالالوبعكو وب وو-
 احلةو .
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 موضوع الندوة

 اللغة السقطرية وعالقتها ابللغات اجلنوبية

 نوح عبد هللا سامل العليمي. تقدمي/ د.

  سهللاوتوالنر والنهةهللا

أديه وابل  نوإووسانماو  هللامحتياوأسكهوتو سو عهللاووأقماواحلضمبوال نا وأرضو وا 
واال تنونوإل اب و محتياوا ؤبخنوالةجنةنولهرمهتهللاويلوإل و كوقاكوايوهلالالالالالالالالالالالالالالن ووأخكو

والهعتمبوجمسورةيو  طونوسوا محتياوسالالرمح و و نو ؤوو  وسالالوملحمجهوو/ابلاعنواألسالالتوذ
 و.ومجة وجو هللاوا محتياووالهعتمب وأب  ووأرهويوحل

 :املقدمة

  ونوحموء كوأبخ ةيوسيطنىإودي وحموء كوسيطنىولوالمحغكوالسيطن كوق ولغكوس
  ن ولغكوق وجههىو  بوا جانمب  كوالةجنةكوو سالالالالالالالالالالالالالالت ه وسالالالالالالالالالالالالالال  ونوا ايةووا نهدووو

غزقهللاو  وس  ونوا نوجرواألخنىولوالةج إو  محانهللاووو ست ه انوالحم ة كوخوي كوهبهللاإو
  يوسالال  ونوحموء كوا انن إووسالال  ونوال الال   ن ا  ولة ك  وو هودمابثوسالال  ونوا   ن وقاكو
والةم إووق واب ةكوجىلو وو المحغكوالسيطن كو ناوالت وب قواليهميإووهوء ماورمحاوعةوَّتووهل 

 يو وت.

رم تانوون ك؟وو وورم تانووابلمحغكوا انن  كووالمحغكوا  ولة ك؟وو ووءجووقاكوالمحغكوالسالالالالالالالالالالالالالاليط
كإو محغالالالو والكن ةالالالكوا نم ةالالالكو كإوواليت الالالويةالالال  كإووا كةنةالالال  المحغالالالكوأقالالاليوالةج واليالالالهميو السالالالالالالالالالالالالالال  يةالالال 

رمحةنوو ةوي ولوقاكوايوهلالالالالالالالالالن وقااو وو  وإو ووالمحُّغكوالكن ة كوالفصالالالالالالالالال ا؟واحلضالالالالالالالالالن ة كإ
 و.ستطوع    و  واالختصوبو هبوا 
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 ؟ ووق والمحغكوالسيطن ك :أولا 

لمحغكوجنهوأَّتووحتهثنووجنواسالالالالالالالالالالالالالالؤاثويسالالالالالالالالالالالالالالتين و محةماوعت والتوب قولإل و كورمحاوقااوال
جَّتووق ولغو واب ةكو  ولغو والةج واليهميواليتوايهثن ووالسيطن كووأخماهتووا انناي 
و نانووجالو ووهف دكهوالمابثوال نر وووجَّتوو ت ولنووالنفمشوالةجنةكواليهميكالةم ووملو  ر 

ةجنةالكولمحغالكوالةج واليالهميوالمحغالو والكن ةالكوا نم ةالكوءيالهوذعنورمحجالو والمحغالكوجنوالمحغالو وال
و هوأءمحتو  وقااوا صزو  والكن ةكوالفص اووايصانن واليهميكو  و نوبوال   وءيه

لوالةج و كضوا نوجروالنوئةكوسالالالالالالالالالالالالالالالورهقوو كهقووا غنالوورمحاورو تانوو  والكن ةكو
ء محالالتوحمتف الالكو محانوالالوهتالوواليالالهميالكووأيالالالالالالالالالالالالالالاننوقالاكوالمحانوالالو وق والمحغالالكوالفصالالالالالالالالالالالالالال اوو

قاكوالمحغو ورمحاورن ةتانووو ووانن كووالمحغكوال الالالال ن كوو هوهوء توالسالالالاليطن كووالمحغكوا 
  وورمحتالال و  والمحغالالكواأل ووق والكن ةالالكوا نم ةالالكوذعنوأقالاليوالتالالوب قوجنواإل محةهللاوا نميب

ةجنةكوأووابحلضالالالالالوب والواليهميورنءتكوملو ا توأي وبوالا   ن والكن ةكو و توهضالالالالالوب و
وو ه ووا ولكوالةجنةكواليهميك وق وهضوب ورن ةكو هميكوو هوإوظيواحلنبو ةنانووسووالا

  وال   وهلوودغمح توالمحغكوالكن ةكورمحاولغو والةجنةكواليهميكإورنه ووهلالالالالالالالالالالالالالالكفتو
ويالالمعتانوووأَّت تانوواحلنوبإو هوأءمحتو  وقااوا صالالزولوالةج و كضوا نوجروا تطنءك
النوئةكإوسالالالالالالالالالالالالالالورهوايك ا ووواي واؤقوورمحاورو تانوو  والكن ةكإوء محتوحمتف كو محانووهتوو
الةجنةكواليهميكواليتوملودنصاننو  والكن ةكوهلورصنيواحلوهلنإووأياننوقاكوالمحانوو و

إوالمحغكووا انن كولو نطيكوا انن إووالمحغكووال الالالالال ن كوثمثو وو و:الةجنةكوال و ةكإوق 
السالالاليطن كووا  بوارووب و وولوأبخ ةيوسالالاليطنىإوو هوا تكه وووأوواأله محةكإووالمحغك

قاكوالمحانوو ور وأيم وواألوىلو س  و ووايتوهبوو  ورما يوالتطمبوالط ةك إووع ن و
هبووا ناهيواليتوا توزهتوولوقااوالسالال ةيووجمثورجنقووورثنقووابلمحغو واليتوأهت تو

 ن و  وئيورن ةكو نم ةكوجىلواَّتةوبوسالالالالالالالالالالالالالالهو  ببوقووخويالالالالالالالالالالالالالالكوالمحغكوالكن ةك.وو كهو
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ال جولةكإوول  وقااوالت ثزوملو  جيوجىلوابلمحغكوالكن ةكوال جوثوورثن وقاكوالي وئيو
رن ةكو نم ةكو كويالالن ولو نمبوا   ن وويو نوجروالةج وءاننوكو جمركولغو الةم وع

المحغكوالكن ةكووا  بوالين  كو  والسالالالالوهيواحلضالالالالن  إووأقهللاوقاكوالمحغو :والمحغكوا انن كووو
والسيطن ك.

و هولك تو وبااوع زااولو  بوسالالالالالالالالاليطنىووا انن و   و  و مح كوهضالالالالالالالالالن م ووهك ووداليفو
وكالمحغولووإ 1 ومبكىنوالمح ونو"يالالالالان "هنعكوجتوب وال  مبو المح ون وو و ولوييشو ت وينو

مبكىنوالمح ونووأَّتووأقهللاو نتووهتووالمح ونووالصهفوإو 2 و"  "يالسيطن كووالمحغكوا انن كو
والسالالالمهيفإولو ةنو و نو ووسالالاليطنىواليتودن جشوأهةوياووديمىوأهةوياوووأنوالمحغكو
السالالالالالالالالالالالالالاليطن كووأخماهتووالكوئمحكوا انن كوولغو واب ةكو  ولغكوالةج واليهميولغكوا سالالالالالالالالالالالالالالنهو
ءواوبوالمحغكوالسالالالالالالالالالالالالاليطن كووأخماهتووالكوئمحكوا انن كودكهو  والكن ةكواليهميكولغو والةج و

رنه ووسالالالالط وجنهللاواحلضالالالالوب و وووكوواليت ويةكوواحلضالالالالن ةكووأخماهتواليهميو السالالالال يةكووا كةنة
سالالالالالم وغو وا   ن والكن ةكو كهوظانمبواإلالكن ةكوال الالالالالجولةكوودغمح توالمحغكوالكن ةكورمحاول

ءمحهللاودصالالجهوأدولغكورن ةكو هميكوأ و والمحغكوالكن ةكوويالالجه ووو فتوالمحغكووالسالاليطن كو
 اوبقووالمحغم كوا جته و  والكن ةكووأخماهتووا انناي وويالالو ه ووحموء كورمحاوأيالالم وووو

اليهميكووايتانتو وورهاقوو  ولغو والةج واليهميووملو  ياو نانووجالو ووعونو هويو
رمحاواألهوالالوبووالنيمشوا سالالالالالالالالالالالالالالنالاله الالكوود ميالالتورالالوئمحالالكوالمحغالالو وا انن الالكإووق :والمحغالالكو

والوزالتووقاكواخلصالالالالالالالالالالالالوئكوإوانن كووالمحغكوال الالالالالالالالالالالال ن كووأخماهتوالسالالالالالالالالالالالاليطن كوووالمحغكوا 
ا  الالالالالالالرتعكو  والمحغو والكن ةكواليهميكووالمحغو والسالالالالالالالو ةكورجم واو ناوز  وجم يوإوو هو

                                                           
 
، 1990، 2أوراق في التاريخ اليمن وآثاره، يوسف محمد عبد هللا، دار الفكر المعاصر بيروت، لبنان، ط - 1

 .225ص
 
 صوت للشين الجانبية وهو صوت حافظت عليه اللغة السقطرية من العربية الجنوبية القديمة. -ۺ - 2
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سالالالالالورهقوورمحاوذلكوالك لكوومتوسالالالالالكودنعة تانووارتجكةكوإو وو كيولغتانوولوأ ونور و
االيه وجولوالمحغكوالكن ةكوالفصالالالالالالال اواليتوذابوءةانووعيولغو وا نطيكإووعجوو و ولو

أنوالمحغكوا انن كووالمحغكوالسالالالالالالالاليطن كووبثووعن ووإالسالالالالالالالاليطن كو–ولمحغكوالسالالالالالالالاليطن كعتوبوا
ه ولمحكن ةكوا نم ةكواليهميك لغكوالةج واليهمي وو هويالالالالالالالالال محتو وو جمركولغم كو طمحرو

ا انن الالالكإووالمحغالالالكوالسالالالالالالالالالالالالالاليطن الالالكإووالمحغالالالكوووق والمحغالالالكرمحةانالالالوو جمرالالالكوالمحغالالالو وا انناي وو
مدةكإووالمحغكواحلنسالمسالةكإوو طمحرورمحةانووالمحغو وال ال ن كإووالمحغكوال ط ن كإووالمحغكوا  ة

الكن ةالالكوا نم ةالالكواحلالاله  الالكإوودكالالهولغالالو ورن ةالالكول  ورن ةتانالالوودكالالهورن ةالالكوغزوحمضالالالالالالالالالالالالالالالالكوو
وق وورن ةكورزووذعنقووا ؤبخمنوورمحجو والمحغكوءولكن ةكويمرونورن ةكوحمضكووق واليت

نم ةكواحلةكووق و وو  ورانهوقم وو وو  مح وواليتو يةتو نانووالةم والمحغو والكن ةكوا 
اليتوي ثوهبووالينآنوال نميوجنوواي وووال ويةكوق والكن ةكوايضالالالالالالالالالالالالالالالك كنفوابلكوئمحكوا اننو

لمحغكوومتوسالالالالالالالال انووواسالالالالالالالالتيم وواوانن كوعجوو سالالالالالالالالجةانوو كضورمحجو وهه ولغو والكوئمحكوا 
حبة ودتجة ومتة ااوواهلالالالالال واور والكن ةكوالفصالالالالال اوا كويالالالالالن /وو هوسالالالالالورهقوورمحاوذلكو

نءة كورمحووايغم ان مدة كووالن  م  كووالصالالالالالالال  اويفسالالالالالالالانوإوء وء تورمحاوخصالالالالالالالوئصالالالالالالالانووالصالالالالالالال 
والةم إورمحاوالن غهللاو  وأن ورثزوالمحُّغالالكوالكن ةالال كوالفصالالالالالالالالالالالالالال اولو والو و وا كوجةالال كوهل 
السالالالالالالالُّ  ونولوالةج وواهلالالالالالالالهإوجال وأن ورثزقوولواي ة و والسالالالالالالاليطن  كووا انن  كووا  ولة كو

مدة كوعونوحمهو ااإووو والكن ة كوالفصالالالالالالالالالالال اوأخضالالالالالالالالالالالكت وليمايةنانووالصالالالالالالالالالالال   وو وخيوءةانوو   
ووالص نءة كووالن  م  ك.

 .اللغة السقطرية وعالقتها ابللغات العربية اجلنوبية :احملور األول :أولا  -
 و  وا فن ا و  و ةكإوو وودتفروالمحغكوالسالالالالالالالالالالالالالاليطن كوورم تانوو محغو وا   ن والكن 

الكن ةكواليهميكووالكن ةكوالفصالالال اوو  وا انن كووا  ولةكولوع زو  واأللفواوواأليالالالما و
ودتجت والمحغكوالسالالالالالالالالالالالالالاليطن كو  نا ولغماياوءن هواليتودتجة وهبووالسالالالالالالالالالالالالالاليطن كووا انن كووا  ولةكو
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ودناعة وحنم كو ضالالالالالالالالالالالالال طانووي و و مارهدوءهاللكوألفوظانوودت و  وحبسالالالالالالالالالالالالال والسالالالالالالالالالالالالالةو و
 والمحغمدووق ودتفرولو فن اهتووو كوجانووالمحغمدو  والكن ةكواليهميكوأ صالالالالالالالالالالالالهووالرتعة

ولغكوالةج واليهميووالكن ةكوالفص اووالمحانوو والكن ةكواحله  ك.
وواألصوات. :أولا و●

دسالالالت ه والمحغكوالسالالاليطن كووويةكوور الالالن  ويالالالماتاإو نانوو ووقمو سالالالتكجيولوالكن ةكو
الكوئمحكوا انن كإوو نانوو وواهتف تو  و  والفصالالالالالالالالالالالالالال اإوو نانوومتة  و  و  وأخماهتوو

الكن ةالكوا نم ةالكواليالهميالكو لغالكوالةج واليالهمي إو ةنجالووالمحغالكوالسالالالالالالالالالالالالالاليطن الكوالودسالالالالالالالالالالالالالالت اله و
األيما و نواألسنويةكولوهنودست ه انووالمحغكوا انن كإواختفتوقاكواأليما و  و

والصالالالالفكوالسالالالاليطن كو  و نوبوال   وو هوي الالالال ورنانووأيالالالالما وأخنىو ن  كو وولوا  نجو
وج قالالالالالال ودالالالالالالةالالالالالالالهدو]edhak] ءالالالالالالجالالالالالال الالالالالالما: و ثالالالالالالالهد إوtidiy[مبالالالالالالكالالالالالالىن أذن إ ومبالالالالالالكالالالالالالىن ]

و[ومبكىنو ظك  وأدوأبحتيوأووأيتييو  و  ونوآلخن.un‹uṭجمر ]
و  واأليالالالالالالالالالالالما واليتومتة  وهبووالمحغكوالسالالالالالالالالالالاليطن كو  وأخماهتووالكوئمحكوا انن كوق وثمثكو

خينجو نوإوويالالالم و[ṧۺ] الالالةكو انجمسالالالكإوق :وال الالالنوا وي ةكوأيالالالما ويالالالون كو تف
إوو هوب  يو اكواأليالالما و[ğچ ]إوويالالم و نوا ةهللاووال الالنو[ž ڃ]وال الالنووالطو 

 ن مزويالالالالالالمدةكوايالالالالالالطمهةكولتسالالالالالالانةيوعتو تانووو نا هتوإووقاكواأليالالالالالالما ودسالالالالالالت ه ولو
وق و الالوودكنفولولغالالكوالكن ةالالكوو[ṧۺ]انن الالكوءيوإو ةنجالالووال الالالالالالالالالالالالالالنوا الالوي ةالالكوالكالالوئمحالالكوا 

.وو"ابلسالو ق"الكرب كووق و  والمحغو والسالو ةكووولوالمحغكا نم ةكواليهميكوابلسالنوال ول كو
وو يةكواأليما ودتفروءةانووالمحغكوالسيطن كو  والكن ةكوالفص اوو  والكن ةكوا نم ةكو

والكن ةالالكون الالكو  والمحغالالو والكن ةالالكوا نم ةالالكوو  وا مايالال واليتودفروءةانالالووالمحغالالكوالسالالالالالالالالالالالالالاليط
و.الفص ا
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دست ه والمحغكوالسيطن كوءصمثوالسنكوودتفروءةانوو  وأخماهتووو:أمساء فصول السنة -
و  والكوئمحكوا انن كوو  والكن ةكوا نم ةكواليهميكووالكن ةكوالفص اووق :

 مسالالالهللاو ينوو[ṣrb]اليهميكأدو مسالالالهللاوا ينوولوالكن ةكوا نم ةكوو[ṣēreb]يالالالوببوو
و[dtʾ]اليالالالهميالالالكوا نم ةالالالكالرب وولوالكن ةالالالكوو[و مسالالالالالالالالالالالالالالهللاdotʾ و  ].واحل مبوواخلزا 

و وو والرب  وو[qeyaṭ ةوو] مسالالالالالالالالالالالالالالهللا ووءةالالالالالالال  واليةهللا و مسالالالالالالالالالالالالالالهللا ووهنفوقم وهنف/احلن
[ẖorf/ḥarfوأد]و مسهللاو ينوالتجن.و مسهللاواخلن يفووقمو
دسالالالالالالالالت ه والمحغكوالسالالالالالالالاليطن كو يو سوودتفروءةانوو  وروئمحتانووا انن كوو:اييسأمساء املقو-

و وحنم: وا نم ةالالالالالالكإ والكن ةالالالالالالك ودتفرو   وأو[dra› باعو]عجالالالالالالو وازبۺ]وو نانالالالالالالودوذباعإ
azerṧ]يمحةج أدويالالالالالالالالالالالالالالربإوو [maqlimoh]أدو  ف  وب ي إوو[ابع‹ ɘb]ودأو
و. ابع 

 :مساء األقاربأ -
 :أمساء القرابة بني السقطريَّة واملهريَّة واجلباليَّة

العربيَّة  املهريَّة اجلباليَّة السقطريَّة
 الفصحى

وو-bapehاب  و
وʾībǐkج    كووو

 أب هة  ج  

وو- ʾaʿhakأرانوكو
  أخ  وhiʿaʾوإ 3 واران وو

 أخ غو غو

                                                           
)أخي(؛ فالهاء في اللغة السقققققطرية يزتي اا دا  في اءسققققماء والبا ، وا بداو في اءصققققوات  aʿhiʾ (  أعهي3)

، والياء لإلضافة، وما أكثر 64-60السقطريَّة أُنظر ص /الحلقية ظاهرة أكثر استعماال  في اللغة السقطرية 
من أصو اللفظة في كثير  استعماو هذا الهاء اا دا  في اللغة السقطرية، موضوع الدراسة، حتى أصبح كزنّه

مثيال  في العربيَّة الفصقققحى والعربيَّة الجنوبية القديمة واللتغات السقققامية،  االسقققتعماومن اءلفاظ، ونجد لهذا 
 نحو: التمييم في العربيَّة القديمة في فم.



 اللغة السقطرية وعالقتها باللغات الجنوبية ............................... ... ....... 

 

 
10 

العربيَّة  املهريَّة اجلباليَّة السقطريَّة
 الفصحى

و- ʾaʿhatkأرانتكو
 ʾaʿaytiأرةيتووو

 أخت غةت غةت

ووأ انتكووو-وbiyya  ة وووو

 amhatkʾوو 4 
 أيف  هو /وقو   أ  و

 رهللا هه هد   هوdōdóh يف يفكووو
 خوث خةيو-هوذ تو أ  هدش خ/همل ووو-خ/هو مح ووو

  ه رم    مريف 
  ه    ه   

 وله   ربد mebrehaووو  ربر قالاو
و

وا مهظوأن وأمسو والينا كودسالالالالالالالالالت ه و مز كولإلهلالالالالالالالالالوءكوحنمو وو و ولوقااوا هوث و
وو.ولوقااواالستكجوثودتفرولوألفواوالينا كو  وا انن  كووا  ولة ك

  :بنية السم يف اللغة السقطرية -
 نو واألمسو ولوالمحغكوالسيطن كوعغزقوولوالكن ة كوا نم ةكواليهميكووالكن ة كوالفص او
ولغو وسالالالالالالالالو ةكوأخنىإودت منو  واأليالالالالالالالالما والصالالالالالالالالو تكواليتودؤ دولود م َّتووألفوظواو

 طوثووب  يفيإوجمحفكه وأدو ءهللا إورجو عوج ومبكىنووح هيف روذا و اللكو كةنكوحنم:و
يإووو طوفوب وأدوظفن إو جفنوب وأدوذعنوا الالور  إوو  الالالالالالالالالالالالالالنو  وشف ومبكىنوب  الال 

ون والص وبوأوواحلجنوصوبوهوب و ي ي انمبوأي  و أوصوبوع وأدو أي   إووو
                                                           

 (  أمهتك أي أمك: فالهاء اا دة، والتاء والكاف لإلضافة.4)
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وقاكوا اوبوق واليتوحتجيوا كىنواألسالالالالالالالالالالالوسالالالالالالالالالالال إولوهنوأنواأليالالالالالالالالالالالما وإوا نهد 
و تمحفكوذا و الصالالالالالالالالو تكودكطةنوو كىنو كةنوا.وول  وجنهوالسالالالالالالالالما رووالمحماهرودؤ دو كون 

كه  إوول نانوودهوبوهمثو كىنورو وواههوحنم:و سالالالمحهللاوو سالالالمحج وو سالالالمحجنإويالالالةتو ت
وهالالو نووهالالو ندوورانمبو حو وب .وءانالالاكوال محجالالو وذا و كىنو تمحيفإوول نانالالووالو

وختنجور و ابوواهه.
وعجوو يم و نو وال محجكولوالمحُّغو والسالالالالالالو ةكورمحاوالصالالالالالالما تإوو ند وو كىنوال محجكو

الن و واليه و وت منو نانووال محجكإووعجوورربوالمحغم كوءةانوومبوجمعوالصما تواليتود
و.اب ة انوالصنلو يم هللاو فوعوث ور وذلكواب اوبإووق واليتو يو محمَّتو

و:االسهللاولوهولكوالتاعزووالت ية و-
هسالال و ووورمحاو ؤي ووأخنىودهثألفواودهثورمحاو اعنوودسالالت ه والمحغكوالسالاليطن ك

و[وأدʿug]وريفمجأووو[mešar]و  الالالالالالالالالالالندكوبءتورمحة .وءو اعنولوالمحغكوالسالالالالالالالالالالاليطن كو
أدو ا نأ  وأووعيو وو ملهإوعجووأنوا اعنوالودمح ي و[ʿaǧeh]ھچ ذعن إووا ؤي ورو

والمحغالالكو رم الالكو كةنالالكووا ؤيالال ودمح يالال ورم الالكوريةالال .وو الالهوخيمحموا ؤيالال و نانالالو.وعجالالووأن 
السيطن كإو مهلمعوالهباسكإودستكجيوالفوظواوخويكواب اعنووالفوظواوأخنىودهثورمحاو

 ذعنو[mešar]و ا نأ  إوو   ن[ʿaǧeh] ھالالالالچ ب ي إوورووʿugا ؤي وحنم:وريفمجو
 ] ذعنوالضالالالالالالالالالالالالالالالال ن إوو  [kobṧ]ۺ غنجالالالك إوووع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال[huz]األغنالالالو  إووقمز

tāʾ] هلالالالالالالال يك إوأبهةمح [ʾorḥiloh]يكوك ووالمحغكوالسالالالالالالاليطن كإو مهلالالالالالالالمعوالهباسالالالالالالالكإو 
 ل يوذعنو  والن وات ووالطةمبوواحلةمانوأوول يو وو[mešar]دست ه ولف كو  ن

الو كيالالي إووقالالااو  الالهنوالمحغالالكوالسالالالالالالالالالالالالالاليطن الالكولوالتفن رو نوا الالاعنووا ؤيالال ولوغالالول ةالالكو
األمسو وودتفرولوذلكو  وا انن  كووا  ولة ك.وءف وا انن  ك:وغةجو ب ي إودةتو ا نأ  إو

إوغم ميتو  نت إوج  و أب إوهة و أب إوهو و أ  .وولوا  ولة ك:و  وبدو وله 
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 أيف   .ووق ااو اليفمحر  ظيفودماءروقاكواي ة و ولواسالالالالالالالالت ها وألفواوخويالالالالالالالالكو[ʾamā]أ  و
اب اع نووأخنىواب ؤي ووقاكو ة  وسالالالالالالالالالالالو ةكو  الالالالالالالالالالالرتعك.وعجوودتفرولوذلكو  والكن ةكو

غكوا نم ةكواليتوق وأ ضالالالواورمحاويفسوالن و والمحغمدولوالتجةة و نوا اعنووا ؤي وءولمح
السيطن كودستكجيورم كوالت ية ووق وا و ووقاكوالكم كودكنفولوالكن ة كوالفص او
 تو والت ية وول  ولوالمحغكوالسالالاليطن كوق ور وب ور وقو وخفةفكوأوو تمحسالالالكوسالالالوعنك.و

ووسالالالوعنكوولو كضوا نوجروالغن ةكودسالالالتكجيوالتو وا فتمهكإورم كولمحت ية :وءان و ائجاو
وا نأٌ  وول  و و[ʿemɘret ʾeǧet]و چعيم هللا:ورجوب وج وا نأ يف إوأوو  ولتر  ولتر

وھچلف كو ج ووي ن إووألنوالمحف كولوالمحغكوالسالالالالالالالالالالالالالاليطن ك  و/ ك نءكووالو يصالالالالالالالالالالالالالالالهوهبووأَّت 
ودفانهللاوحبسالالالالالال والسالالالالالالةو وعجووأسالالالالالالمحفنووجال وأنودهثورمحاو ن نكو كةنكإو  ةمح توإالسالالالالالاليطن  ك

[bilet]و هالالالالو الالالالك ووو[ وعملالالالالتۺmoṧkolotإو]وو الالالالو يفهالالالالتوقمز أيفاثءةالالالالك  و
[godoḥot huz]وووو [وṭahɘret ʾeǧet]و چجانن وج  الالالالالو  والغنجالالالالالكيف إ
وا نأ  إوو الالالوهالالالتوأيفبقمن  والغنهللا .ولو [وgɘhamat ʾorhon]وذق الالالتر  الالالو  ر

هنوأنوقاكوالتو وق وقو ولو يةكو نوجروا   ن إووبمبووقاكوا نوجرواليتودنطروهباكو
الطن يكوهوء تورمحةانوو  وءرت وز نةكو كةه إوخصميواووأنوقاكوا نوجروديط وجنفو
ا   ن ووأ نوؤقوو  الالالالالالالتاننونومبجوبسالالالالالالالكوهنءكوالصالالالالالالالةهووالنر و ناوز   و كةهوو ووأداوجىلو

اخل.ووالتالال يةالال ولوالمحغالالكوو...وويالالهىيطن الالكولوءرت وز نةالالكو ن  الالكوكوقالالهوىوالمحغالالكوالسالالالالالالالالالالالالالال
السالالالاليطن كوعجووقمولوالكن ة كوالفصالالالال ا.وو  وأ ا والت ية ودضالالالالو واحلنعو وءول سالالالالن و

لمحجؤي و مبكىن:وأيت  ووالفت كولمحجاعنو[وhit]لمحجؤي وحنمو مثوالسالالالالالالالالالالالالالاليطندإوق ةت
مبكىنو أيت وويمهظوقااواألسالالالالالالالالالالمحمبولوالضالالالالالالالالالالجوئنوال الالالالالالالالالال صالالالالالالالالالالةكووhatحنموقو و
وا ميملك.ووالمحغكوالسيطن كولواستكجو وولمحت ية وعغزقوو  ووواالستفانو ةكوااليوب كو

اي ةو وجذو  منوغول وولمحتفن رو نوا اعنووا ؤي وولت عةهوالت ية وولمحج ولغك.وو  و
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وا نأ  إوسكه  [و ʿaǧeh]ھچة .ورواأل  محكو وو ثورمحاوا ؤي و ماسطكورم كوالت ي
[saʿdiyh] وءطالالالالالالال  الالالالالالال و[ʾemnah]أ نالالالالالالال و[إselmah]سالالالالالالالالالالالالالالمحجالالالالالالال [fṭāmoh]إ

وو[temreh]متنكو[slōmoh]سالالالالالالالالالالالالالالمحم الالالالالك وۺ] خنمحالالالالالك إ يالالالالالالالالالالالالالالكن  و و[ṧefahءالالالالال 
[وḥiləmeh]وهةم  و[ṭummoh] جوئن .ووجيفجُّ [sowʿidoh]وسالالالالالالالالالمرةهك

لمحط ق إو جوسالالالالالالالكو[وsefriyeh]  صالالالالالالالز  إوسالالالالالالالفن  [qiynoh] اسالالالالالالالهللاوا نأ  إو ةنيف 
و هون وعنو الالكوال الالالالالالالالالالالالالال الاليو ط  وهبالالوواحلالال  إووهن محالال [وmoṭḥenoh] ط ةنالال 

[ḥorgolohو]هفن ويالالالالالالالالالالالالالالغز والكنالإو الالالالهود منولواالبالولوالصالالالالالالالالالالالالالال ن  إو 
  فن وأهلالالالالالالالالالالالالالال الالوبووق :وثمثالالكوأرما و سالالالالالالالالالالالالالالت نجوهبالالووالنالالوب إو[وʾeḍḥar]أيفهلالالالالالالالالالالالالالال نك

 ظفن  ووقاكوالكم كودماءرو[ḍefreh] رم وخ الالالالالالالاله إوهلالالالالالالالالفناك[وrekizeh]بعة ك
وءةانووالمحغكوالسيطن كوالمحُّغكوالكن ة كوالفص اوواي ةو والكن ة كواحله  كوواليهميك.

 :السم من حيث اإلفراد والتثنية واجلمعو-
ومجكواإوءان ودتفرو  وووو  ىنالمحغكوالسيطن كإو مهلمعوالهباسكإودستكجيواالسهللاو فن ااو

احله  كإوا انن  كووا  ولة كولوالةج وةكواليهميكوواي ةو و الكن ة كوالفصالال اووالكن ة كوا نمو
و.والمحُّغو والسو ةكواليهميك

 :لسم املفرداو-
وواملفرد املذكر:و●

ورمحاوواههوأوو االسالالالالالالالهللاوا فن ولوالمحغكوالسالالالالالالاليطن كإو مهلالالالالالالالمعوالهباسالالالالالالالكإوقمو وو ث 
وءالالالالالالالهقالالالال  وحنالالالالم: و ورالالالالانالالالال [fadhon]وواهالالالالالالاله  ونلالالالال الالالالانالالالالموو[،duʿhan]و  الالالال الالالالالالالي إ

[lobhonو] و أ ةض
 :السم املثّنَّ و●
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ورمحاواثننوأوواثنتنإوودسالالتكجيوالمحغكو االسالالهللاوا  ىنولوحم ة كوسالاليطنىإوقمو وو ث 
السالالاليطن  كواالسالالالهللاوا  ىنو  يوالكن ة كوالفصالالال اووالكن ة كوا نم ةكوواي ةو وو/السالالاليطن كو

 :الةجنةكوا م م  والةم .ووالستكجوثوالمحغكوالسيطن كإو مهلمعوالهباسكإوالت نةكوجن يتون
وىل:وجذاوعونواالسهللاوا فن وحليت وات والت ية إوءإي  و  ىنو  اي  و   .ووجذاوملوالطن يكواأل

دمح رواالسالالالهللاوا فن وات والت ية إوءإي  و  ىنو   سالالالنوأوواي و  يواآلخنوواي ولوآخنك :و
و  إوسالالالالالالالالالمحجاوسالالالالالالالالالمحجتون و[slmah-slmɘti]وسالالالالالالالالالمحج وسالالالالالالالالالمحجو  وور الالالالالالالالال  ور الالالالالالالالال 

[ʿaššah-ʿaššɘtiو] وهلفنا وهلفنكو إوروئ كوروئ تون[ḍafreh-ḍafrḕti]و
ووهالالالالالالالو الالمحالالالالالالال   وظالالفالالناتن إ وإعالالملالالالالالالال ۺ و[إḥayleh-ḥaylayti]وهالالالالالالالو الالمحالالةالاليتوظالالفالالن 
ومتالالالالالالالن الالالالالالاليتو[moṧkoloh moṧkoloti]وعالالالالالالالملالالالالالالالم ۺ  -temreh]ومتالالالالالالالنك

temritiسالالالالالالالالالمرةهو  ووسالالالالالالالالالمرةهكوخنمحكوخنمحتون [و[suwʿidoh-suwʿidɘtiو]
و[ḥalimeh-ḥalimiti]وهمحةجةيت جوئن إووهمحةج و
وأ و اعنااوجذاوملودمح رواالسالالهللاورم كوالت ية وسالالما اوعونو ؤي واو كنماياوووالطريقة الثانية:

ورالالالالالالمجو وحنالالالالالالم: وʿug-ʿugī]رالالالالالالم الالالالالال هالالالالالاليالالالالالالةالالالالالاليالالالالالالةالالالالالالالوا وو ورالالالالالالانالالالالالال [ وب الالالالالالمن إ و ب الالالالالالالي
ةين وduʿhan-duʿɘyni] ور   أ ةضوو[lobhon-loboni]ليف يفمينول انمن[.

 ينو نةالالالالون إو نميو)[ ṣaʿbab-ṣaʿbɘbi]يالالالالالالالالالالالالالالك الالالالويبو ةضالالالالالالالالالالالالالالالالالالووان وويالالالالالالالالالالالالالالك الالالالوب
وmaryam-maryɘmi] الالالالالالنميالالالالالال  و الالالالالالنميالالالالالالالون [ وو/ الالالالالالنمي سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوب و الالالالالالنميالالالالالالتالالالالالالالون .

 نتو [وfirimi - farham]وءز مي وووءنقهللاو[وsared-sarḕdi]سالالالالالالالالالالالالالالالوبا د
و.  نتون

وأمَّا املهريَّة واجلباليَّة فإنَّ طريقتهما يف التثنية هي:و●
 ماسالالالالالالالالالطكوجحلو ورم كولوَّتو كواالسالالالالالالالالالهللا وء محجكودنوكولمحجاعنوودنو ولمحجؤي ولو
كووأثنوكولمحجالالاعنووأثن الالتولمحجؤيالال ولوا انن الال ك.وحنم:وغ ةجودنوكو أد:وب من إو ا  الالولةالال 
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و سالالالالالالالمحهللاودنوكو أد:و سالالالالالالالمحجون وقااولوا  ولة كإوولوا انن  كوحنم:و سالالالالالالالمحةهللاوأثنوكو أد:و
 من إوءو مهظوأن ولوا  ولة كووا انن  كوأي واالسالالالالالهللاو سالالالالالالمحجون إووغ ةجوأثنوكو أد:وبو

 وأوو ثن ت ولمحهاللكورمحاوالت نةك.و ك سوالسالالاليطن  كوءإن وثنو  فن ااو ضالالالوءواوجىلولف كو 
وجال ورهوودن   ووحنمقواالسالالالالالالالالالالهللاودتصالالالالالالالالالاليو  ورم كوالت نةكو ضالالالالالالالالالالوءووجىلولف كو دنوك وأوو 

والرتعة وغزوسمحةهللا.
 :الـجـمــع ● 

ورمحاوأع نو  واثننوأوا ج ولو اثنتنإووا ج وءةانوورمحاووالسالالالاليطن  كإوقمو وو ث 
 غمح ولوالمحغكو و اعنوسالالالالالوملإوومج و ؤي وسالالالالالومل.وووثمثكوأهلالالالالالنب:ومج ود سالالالالالزإوومج

السالالاليطن كإو مهلالالالمعوالهباسالالالكإواسالالالت ها ومج والت سالالالز.ووأ وواسالالالت ها وا ج والسالالالوملو
 والت سالالالالالالالالالزو وو هثورمحاوأن وءانمو محةيو هاا.وء  ن واسالالالالالالالالالت ها والمحغكوالسالالالالالالالالاليطن كو ج

واسالالالالالالالالالالالالالت ه تالكن ة كوالفصالالالالالالالالالالالالال اوواي ةو والكن ة كو هميانوووهه  انوووالسالالالالالالالالالالالالالو ةكواأل و
ا جكنو كواوالسوملووالت سزإووهةنجوو  منوا ج والسوملولوالكن ة كوالفص او  اي  و

 و  اي  والسالاليطن  كوا اعنووا ؤيو/الماوووالنمنو  منوا ج والسالالوملولوالمحغكوالسالاليطن كو
التو ووالنمنوأووالةو ووالتو ووالنمنوأوو قون إوقاكوا مبءةجو واليتودمح رواالسالالهللاولتغةزو

 ,tn, ytn]و كنوكو  وا فن وجىلوا ج و التو ووالنمنوأووالةو ووالتو ووالنمنإوأووقون 
han]. 

وومجع التكسري يف العربيَّة الفصحى هو: ●
و نو   .وولوالسيطن  كو1 و فن كو  اي  وأووييكو وويفور وأع نو  واثننإوودغز 

ورمحاوأع نو  واثننوأوواثنتنوودغزو نو و فن كو  اي  وأووييصونإوحنموقم:و و و: ث 
ووأيف يفمجوووريفم ج و الالالالو الالالال [وʾoyug ʿoyug ʿug]وريفمجو و الالالالو ةانمنو ب الالالاليوب الالالالوث إ

[qɘqah-qɘqeyhonو وو الالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهللا[ وأخالالالالالالالالالالالالم  إ و و و    الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوو أخ



 اللغة السقطرية وعالقتها باللغات الجنوبية ............................... ... ....... 

 

 
16 

[mekšammegašɘو وو ولالالالالالالالاله[ ووءالالالالالالالالهقالالالالالالالال  وو-أوال   -fodhonءالالالالالالالالهَّتالالالالالالالال 
fedenhenو.   يو  وث و

و
و
و
و

 جدول يوضح مجع التكسري

عالمة مجع  مجع التكسري السم املفرد
 املعّن يف العربيَّة التكسري

قمبيف وووووو
huromو

أ برقو وووووو
ʾarhɘmو

دغةزو نةكو
 ا فن 

 جيفنيف و-جن رو

 ور نووووووو
qɘʿarو

 ال كرةال ان نووووو
qaʿyahɘrو

 نةكودغةزو
  ةم و- ةتو ا فن 

مت رنكووووووو
temreh 

مت ران نووووووو
temhɘr 

دغةزو نةكو
 ا فن 

 خنةيو-خنمحكو

ء نقهللاووووو
farhɘmو

ءوبق هللاووووو
fɘrhimو

دغةزوهنعكو
 ا فن 

  نو و- نتو

روج هللاووووو
ʿɘṭam 

ريفطم وووووو
ʿoṭomو

دغةزوهنعكو
 مسيفيفنو و-مسنو ا فن 
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يك وبو
ṣaʿbɘbو

ييفكيف الرانيفمنو
ṣoʿobhunو

هافولو نةكو
  ةضوو منو-أ ةضو ا فن 

 :مجع املذكر الساملو●
ورمحاوثمثكوء ع نو  اي  ولوآخنك.ووا ج والسوملولوالمحغكوومجع املذكر السامل هو:  وو ث 

 إوأووt-w-nونإو السالالالاليطن كإو مهلالالالالمعوالهباسالالالالكإو كنفو ماسالالالالطكوالمحماهرواآلدةك:و 
 يمعو  وأيماعو[وʿibhal-ʿibalɘten]ور انمحنتو– إوحنم:ور انيوhnقو وويمنو ق و

انون - عوق [وmakɘli-mikeleyten]و  ولةنتو–األهووب إوو  ويلو  إوعيف
و. يغوبوالغنهللاو وو ونوثمثكوأيانيفن [وsared-sɘrdahon]سوب قيف وو-وسوب و

 عالمتهويبنيِن  "مجع املذكَّر السَّامل"جدول يوضح مجع 

عالمة  مجع املذكَّر السَّامل السم املفرد )املعّن(
 اجلمع

يمعو  وأيماعو وʿibhalر انيوووووو
 األهووب 

ر انمحنتوووو
ʿibhalɘtenو

ɘten 

و  ولةنت  عيفانونو- عوق ووmakɘli  ويلو
mikeliyatenو

yatenو

يغوبوالغنهللاو وو ونو وsaredسوب وووو
 ثمثكوأيانيفن 

سوب قيف و
sɘrdahonوhon 

 غناب  وʾoʿrobأرنابوووو
أرنهبمنووو
ʾoʿrohonو

honو
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وي و   وqoṣho صانموووو
 صانتنو

qoṣhotinوtin 

و: الجال وا الؤيالالال و●
و إوحنم:وnإوtإوɘ كنفومج وا ؤي والسوملو ماسطكوالكم كواآلدةكو 

يسالالالالالالالو  إوويسالالالالالالالو و وو كنفولوو- ا نأ و[وtenɘaghʿ-ehǧɘʿ]روانود و-وھچرو
الكن ة كوالفصالالالالالال اواب ج واإلءنا دإوولوالسالالالالالاليطن  كو وو كنفواب ج والسالالالالالالوملوا ؤي إو

كوالفصالالالالالالالالالالالالالال اإوو نالالالالال ويالالالالالالالالالالالالالالةانم  والمحُّغالالالالالكوالكن ةالالالالال  و–ووقنالالالالالووختالالالالالوليفوالمحغالالالالالكوالسالالالالالالالالالالالالالاليطن الالالالالك
ةجانةنت  هلالالالالالالالالالهوالمحةي إوءولمحغكوالسالالالالالالالالاليطن كودفن و نو[ayhom-šimhitinš]يالالالالالالالالال 

 تالال :والمحةالاليإووظةهللا:ووبوعجالالوودفن و نوالمحةالاليووال م وءالنانالالالنانالالوبوابسالالالالالالالالالالالالالالهللاو الالهثورمحاو
ال م إوويهللا:والنانوبإوويةانم :وسطمعوال جسو ال جس إوو  يوقااوالسةو وع زو

ر هتوحمج هواليهسالالالالالال و نولوو/السالالالالالاليطن  كإووعجووذعنوالهعتمبو/لوالمحغكوالسالالالالالاليطن كو
 ḥaylɘmeh]محجود هةو-ووا سجةو إوهةم  و المحانوو و   نوالتفصةيولواألمسو

ḥaylɘmɘten،]سالالالالالالالالالالالالالالالالمحالالجالالالالالالالو و-وسالالالالالالالالالالالالالالالالمحالالجالالالالالالال و[salmah-salmɘtو أد:و[إ
وأخما  .و- أخت[ qɘqeh-qɘqeyaten] و ةنتو–وأخما  إو و  و- أخت

 السم املفرد
 )  عالمة اجلمع مجع املؤنث السامل )املؤنث أتنيثاا معنوًّيا

وehǧaʿووووھالالچرالو
و ا نأ  

روانود ووو
ʿagehɘtenو

ɘten 

وḥaylɘmehهةم  ووو
هةمحجو ووو

ḥaylɘmɘtenوɘten 
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 salmahسالمحالجالال ووو
سمحجو ووووو

salmɘt ɘt 

وqɘqeh الو الالالال وووو
و أيفخت 

  و ةنتووووو
qɘqeyaten 

Yaten 

و
رنءتوالمحغكوالسالالالاليطن كوالكه و  وواههوجىلوثمثنوءيوإوو ووءم وذلكوءانمور وب و
ر وألفواو  نمنوهبوور و كضوألفواوالكيم وو كضوا يو وواأللمف.وولمحسالالالالالالالاليطن نو
جن يتانهللاواخلويالالالالالالالالالكواليتوأو هوقوو  وحمةطانهللاواال تجور  إوو  وال ه ان وأنود اننو هللاو

ره قهللاولألرها وا نع  كإوجذو  تهؤونوابلكه وأمنوطوختتمحيفور وأمنوطوغزقهللاإو نانووجن يكو
وoyogʿeh ʿh wyhebḕirṧiʿجوموو ان كالالال وريفةو نكۺعاألعربإوءج ماو يملمن:و

ʿwyhobo erṧʿā ]وروانالالالالالود و ان  ووبۺورالالالالالو أدوسالالالالالالالالالالالالالال كالالالالالكور الالالالالالالالالالالالالالنوب ما إو

ʿaghāten]و أدوس  ور ن وا نأ  .و
ولالالاله انهللاو ر الالالالالالالالالالالالالالن  وو  وو-عجالالالووجنالالالهولوألفالالالواوالكيم وأن  و90-30ر الالالالالالالالالالالالالالنون إوأ الالال 

اليتو يصالالهونوو-iyarhenṧوايبق ۺءةسالالت ه منوالكه والفن دو ضالالوءواوجىلولف كو
أدو[وiyarhenṧlah ṧ]وايبق وۺوالكۺهبوو ضالالالالالالالالالالورفو والكه ور الالالالالالالالالالن إوحنم:و

 ثمثمن ور الالوب ور ود نابولف الالكور الالالالالالالالالالالالالالن إوءج ماوثمثمنو يملمن:وثمثور الالالالالالالالالالالالالالنا و
وبۺرالالووق الالااإووقهللاو تفيمنولوذلالالكو  واألثةم ةالال ك.وو الالوئالالكو سالالالالالالالالالالالالالالج مَّتالالووءنوالالونوأدو

ووا الالالالالوئالالالالالكإو[وiyarhenṧ erāṧʿ]وايبق ۺ erāṧʿ ]وءنالالالالالو  وبۺورالالالالالو  الالالالالوئالالالالالك .

fnagen]و يو .و ءولمحغكوالسالالالالاليطن كودسالالالالالتكجيولوالكهوور وب ور وأليفإوأد:ور الالالالالنيف
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 عسالالالالالالالالمب وحبسالالالالالالالال وهةوهتهللاوا كة الالالالالالالالةكوواال تجورةكوعغزقهللاو  وارتجكو واليتومتنولو
وأجمابقووالت م نةكومبناهيو تمحفكوختمحفواووب ةًّو.

 النصالاليفوأوو[وfɘqaḥ]و  واألرها وال سالالن  كواليتودتكو يوهبووالمحغكوالسالاليطن ك:وءو ه
[وnoṣf]و الاليو  والنصالالالالالالالالالالالالالاليف إووالنصالالالالالالالالالالالالالاليف وقموأ[وfɘqɘyaḥ]وءيالالو ه كض إووو

 النصالالالالالالالالالالاليف إووقهللاو تفيمنوءة و  والكن ة كوا نم ةكواليهميك.و[noṣ]و النصالالالالالالالالالالاليف وويك
ودم من وو كنءمنوال ج وءةيملمن: [إوtumun]والن  ووال محالالالالالال وءانهللاو يملمنو دمحالالالالالالت 

 تفيمنولواألرها وال سالالالالالالالالن  كو  والكن ة كوالفصالالالالالالالال اوواي ة و و........إووووالسالالالالالالالالهس
والكن ة ك.

و:تصغري الســمو●
و[fuʿɘlahوءيفمرول ]واآلدةك:ر ويالالالالالةتودصالالالالالغزواالسالالالالالهللاولوالسالالالالاليطن  كورمحاواألوزانو

و[foʿolɘءكمالو]ووإ[fuʿɘlahءكالالولالاليو]وو[fʿlanءك مح و]ووو[fuʿɘlahءمرمح و]و
و[foʿulahءكمل و]و[fuʿɘlءمريو]و[وfuʿolءمريو]

[وfrham-furɘmah]وءيفمبا  و-حنم:وءنقهللاو[fuʿɘlahءمرول و]رمحاويالالالالالالالالالالالالالالةغكو
وقالم ال و-  النالالالالالالالت ك إ والز  إوو[hoben-ʾubōnnah]وأيف الميالالالالالالال  و- اليفنالةالالالالالالال  وهاليف  هالوالن 
-qɘʿar يفمروبكوو- س نوسيف ن  إو ورنو[ereh-ṣorunohṣ]وينويفي و-يوبك

quʿɘrehو  ةتو يفم ت .و
-ʿawyɘghan]وريفماي  و–حنم:ورم ان وو[fuʿɘlanءيفم كمح و]رمحاويالالالالالالالالالالالالالالةغالالالكو
ʿuwyɘgan]وويفل ةه .و- ولهو
و ولمح  ]رمحاويالالالالالالالالالالالالالالةغالالالالالك والنا وجىلوالةالالالالالو  وو-و:و ن ه[fʿlanوءكالالالالال   الالالالالوبا   و   وج الالالالالولالالالالالك

marqaḥ-mareqahen.و
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و[melebed-malɘbad]و م هو-:و مح ه[وحنمfaʿɘlalءكوليو]رمحاويالالالالالالالالالالالةغكو
ذعنو و[mašar-madkor]  هرعيفنو-  ن  وأيماعوالس وعنوالسيطن  ك ووو يمعو

وا ور  .
و[gaḥɘ-goḥoḥɘ] يف يفمهالالالالوو-حنم:و الالالالوهالالالالو[وfoʿolɘءكمالو]رمحاويالالالالالالالالالالالالالالةغالالالالكو

و .-و- وا دو
ريفم  ه إوو- رم و[وṭerb-ṭurob]جيفمببو-حنم:وجنب[وfuʿolءمريو]رمحاويةغكو

و ووsaredسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوب ]و وو[إsuredسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمب  ملالالالالالالالالاليفو–هالالالالالالالالالمحالالالالالالالالاليف -ḥolf]هالالالالالالالالاليف
ḫolɘf/ḥulɘf/ḫolf.]و

ءولتصالالالغزولوالمحغكوالسالالاليطن كول وره وجن و هو  منو ضالالالهللاوأو ل وأووهافوهنفو  و
  و  وأوو ت ن كوسالالالالوع إوولوهنوفوالمحف كوأووإبهلالالالالوءكوهنفولوآخنكوأوووسالالالالط 

و ضهللاوأو ل ورمحاووزنوءمري.أع نوجن  وا ست ه كود منو

 :أمساء الستفهام ●
اسالالالالهللاو  انهللاو سالالالالتكمحهللاو  ور ويالالالال   .وحنم:و  و و ك؟وولوالمحغكوواســـم الســـتفهام هو:

و  و ح؟و أدو   و و ؟ إووmon dgɘdaḥالسالالالاليطن كإو مهلالالالالمعوالهباسالالالالكإو يفمنر
أدو عةيفوأيت؟ إوءف والمحُّغو واإليسالالالالويةكورو كوثمثووdīful hat   فيفيروقو ؟ووو

أ وا وخالالويالالالالالالالالالالالالالالالكولالالكورمحاواالسالالالالالالالالالالالالالالتفانالالو ووق و النغجالالكووظالالو وا جمحالالكووووسالالالالالالالالالالالالالالالوئالاليولمحالالهال
دسالالالالالالتكجيولمسالالالالالالتفانو و النغجك وو األ ا ووالسالالالالالاليطن  كو/لمسالالالالالالتفانو  .ووالمحغكوالسالالالالالاليطن ك

يطن  كواخلويالالالك .  يو محانوولوا انن  كوو ووو هوثواآل و تضالالالج  وأمسو واالسالالالتفانو ولوالسالالالُّ
و.وا  ولة كووالكن ة كوالفص ا
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ة  اجلباليَّة املهريَّة السقطريَّة ـــــيـــــَّ ـــــعـــــرب ال
 الفصحى

  الال   المن mon المنو monووو 1 و الالمن

  الالو  وʾinimجيالةالالهللاووو
ال ووو الالم رالان   أ الال  هالالمك قالمكوhuyhehقيف
  التالا   الالت  ةنت mith / mitah ةطالوكووو

 عالةالاليف  الالمك قة المكوfolوووءالالمث
 قاليووا جال    و ʾiniووو ج ين ووʾolأثو وو(ɘʾ أو

و
  - المحور الثاني:

 :الضَّـمـيــر -
قمواسالالالالهللاو  ىنو  ور و ت محهللاوديه وذعنكولف واوأووه جواوأوو كىناوحنم:وأيووأيتإو

ووعت ت و و.عت ت ووو/وقمإووعولتو ولوعت تيف
درتع و  و نةكإوو نانوو وودرتع و  ووالضالالالالالالالالالالالالالالجوئنوألفواو كةنكولوعيولغكإو نانوو وو

أع نو  و نةكووق ولوالكجم وألفواويالالالالالالالغز وال نةكودسالالالالالالالتكةضوهبووالمحُّغو ور والت نابو
ولألمسو وال وقن .

ودنيسهللاوالضجوئنولوالسيطن  كووا انن  كووا  ولة كوجىلوهلجوئنوظوقن إووهلجوئنو سترت إو
قاكوووهلالالالالالجوئنو تصالالالالالمحك ووهلالالالالالجوئنوالضالالالالالجوئنوال وقن ودنيسالالالالالهللاوجىل:وهلالالالالالجوئنو نفصالالالالالمحكإو

اي ةو ودسالت ه ولوحميوبء وويصال وو   .وو  وهة وا نسودنيسالهللاوجىلوهلالجوئنو
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 الكورمحاوا اعنووهلجوئنو الكورمحاوا ؤي .وو  وهة والكه ودنيسهللاوجىلوهلجوئنو الكو
وووهلجوئنو الكورمحاوا ج .رمحاوا فن ووهلجوئنو الكورمحاوا  ىن

 :يف السقطريَّة واملهريَّة واجلباليَّةالضَّمائر املنفصلة يف حمِل رفع 

 اجلباليَّة املهريَّة السقطريَّة العربيَّة الضَّـمـيــر
 hiق ووو hohقيف رووو hohقيف رو أي ا ت مح  هللا

 hitق ةتووووhat\ʾehقو /واكو أيت و ا  وج 
قو ووو

hat 

 hit\ʾihقةت/وج كو أيت و ا  وج ك
قةتووو

hayt 
قةتووو

hit 

  ان ان وو/yhíh انة و قم الغوئ 
yhhinو

ي ووو hehق  ووو
šehو

وsehس ووو sheوووس  ق  الغوئ ك
س ووو
seh 

حن ووووnḥhحن ووووḥɘnهونووو حن  ا ت مح  جمن
nḥh 

دةهللا/ات و tɘnاتنووو أيتهللا ا  وج من
tim\tɘm 

دم ووو
tum 

 tinدنووو tɘnاتنووو أينت و ا  وج و 
دم ووو
tum 

يم ووو himقةهللاووووyhɘn انون و ان و  قهللا الغوئ من
umšو
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 اجلباليَّة املهريَّة السقطريَّة العربيَّة الضَّـمـيــر

سنووو sinسنووو sɘnسونووو ق  و الغوئ و 
sin 

و
جدول يبنيِن ضمري الغائب للمذكَّر وللمؤنَّث يف السقطريَّة واملهريَّة واجلباليَّة 

 .والعربيَّة اجلنوبيَّة

ضمري الغائب  اللغة السقطرية
 املذكَّر

ضمري الغائب 
 املؤنَّث

العربيَّة 
 الفصحى

 قم sehوووس  و yhíh انة وووو السيطن  ك
 قم sehس وووو hohقيف روووووو ا انن  ك
 قم sheس و šehي وووووو ا  ولة ك
 قم hyʾ إوووو hʾوhʾوإوhwʾ الس ية ك

اليت وية كووا كةنة كو
 قم syʾ إوووswʾ sʾووووإوsʾ واحلضن ة ك

)السقطريَّة واملهريَّة اجلدول اآليت يبني ضمائر الرفع املتصلة يف احملكيات الثالث 
 .واجلباليَّة(

اليمنيَّة  اجلباليَّة املهريَّة السقطريَّة الضَّمري
 السَّاميَّة القدمية

ات وا ت محهللاو
 وا  وج 

 kووووك k ووووك kكوووو
و وكإ
وk, tوو

k, t 
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وKi Kiوإš š šشو šشوووو ات وا  وج ك
 Na naوen En enنوووو هلجزوا ت محجن

ع و هلجزوا  وج ن
ken 

عهللاووو
kom 

عهللاو
kom 

 أيتهللاوأيتهللا

 هلجزواخلوج و 
ع و
ken 

ع ووو
ken 

ع و
ken د  و د  و 

و
 :أمساء اإلشارةو-

دسالالالالالالتكجيوالمحغكوالسالالالالالاليطن كإوأمسو واإليالالالالالالوب ولمحين  وا اعنووأخنىولمحجؤي ووأمسو و
اإليالالالالالالالالالالوب ولمح كةهوا اعنووأخنىولمحجؤي .ودسالالالالالالالالالالت ه والمحغكوالسالالالالالالالالالاليطن كإوعجووأن وأمسو و

واألمسو وا ميالالالالملكإووهلالالالالجزوالغوئ ولوالمحغكوالسالالالاليطن كودتهاخيوود الالالالرتكولواإليالالالالوب و
قاكوا كوينوولولغو وسالالو ةكودسالالت ه وامسواوواههااولمحهاللكورمحاوقاكوا كوينواإليالالوب كو

يوب والكن ة كوا نم ةكولوأمسو واإلووا ميملةكوولمح نو كور والغوئ .ووالسيطن  كودتفرو  
الالنو[وdeneh اي و]وإوو[deh كو]ت ه :ولمحين  إوءولسيطن  كودس مبكينو قااولمحجاع 

مبكىنو قاكولمحجالالالؤي والين   إو[tšanaʿh]وودالالال الالالنالالالورالالالالالالالالال [إوdoš]والين الالالالالال  إوو يفش
كىنوقؤال و ج ومب[وlih]لةالالال [إوlanh]ويالالال  لمحج ىنوالين الالال  إووأل[وdiki]و    و
واإليثولمحين  .ا اع نووو

.وḏĩوا فن وا ؤي ووḏãجن وأقهللاوأمسو واإليالالالالالالالالالوب ولوالمحُّغو والسالالالالالالالالالو ةكولوا فن وا اع نو
وzeلمحجؤي وووzãلمحجؤي .وولواحل  الالالالالالالالالالالالةكووḏĩلمحجاع نوووḏãولوالكن ة كوال الالالالالالالالالالالالجولةكو
اسالالهللاو ميالالمثورو إووdĩلمحجؤي إوولواآلبا ة كووzόولمحجاع نووzēلمحجاع ن.وولوالكرب  كو

لمحوج وسما وأعونولمحجاعنوأوولمحجؤي إوو هوأيوب ووdĩلمحجاعنوووdēولوالسنايية كو
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 باسو وجىلوأن وأ ا والتكن يفوواسهللاواإليوب وواالسهللاوا ميمثوق ولواألييوواهه إو
لمحتكن يفوولمحجميالالالالالمثولوواسالالالالالتكجمحتو ؤع هوذلكوأن و ذا إواليتوق واسالالالالالهللاوجيالالالالالوب إو هو

وع زو  والمحُّغو والسو ةك.

اإلشارة يف السُّقطريَّة وما يقابلها يف املهريَّة واجلباليَّة اجلدول اآليت يتضمَّن أمساء 
 ولغة النقوش اليمنيَّة القدمية والعربيَّة الفصحى

العربيَّة 
لغة  اجلباليَّة املهريَّة السقطريَّة الفصحى

 السَّاميَّة النقوش

 قاا
إوdeh كوو--  ك 

وdaneh اي و
 

ذ كووو
ḏih 

 ذوكوأووذك
ḏeh 
ḏuhو
و

 ḏaذاووḏnذنو

و---došو ش   قاك
ذ   ووو
ḏih 

و\ذيفوك-ذ  
ḏih 
ḏuhو
و

وḏiذدو 

 ذلك

 و- اي وو-   م و
يه م و

dedboq-
dšdbeq\doš 

deboqو

 كوذ
ḏikو

ذوي و
ḏunoh 
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وdiki     و  قوذان
ل ة ووو

lih 
وثنو أجبمكو

   أووثنو 

أوليكإو
 قؤال 

لة وإوlanehألي و
lihوإ
و qolilbلمح م ووو

  ʾlnو 

و:األمسو وا ميملكو-

وو وو هثورمحاو كنو ماسالالالالالالالالالالالطكومجمحكوداعن  كهقوودسالالالالالالالالالالالجاووو هورن ءانووالكمحجو و َّت 
 مجمحكويمحكوا ميمث.

ءولمحغكوالسيطن كولواستكجو ووالسهللاوا ميمثوديرتبو  وأمسو واإليوب وول  وغول وو وو
  منوا كىنو كنوءواو  وخمثوالسالالالالةو .ولالكوءان والودفن وع زاو نوأمسو واإليالالالالوب و

ا ميالالالالالالملكوجال و ماسالالالالالالطكوالسالالالالالالةو .وو هوذعن و باسالالالالالالو وسالالالالالالو يكو نواألمسو وواألمسو و
ولكوق وأمسو وجيوب ك. وجيوب ك.وومجانن واألمسو وا ميموا ميملكوق وأمسو

دسالالالالالالالالتكجيوالمحغكوالسالالالالالالالاليطن كوامسواو ميالالالالالالالالمالاورو واولمحجفن وأي و  مح وغول واواسالالالالالالالالهللاوو:da د  
 قمواسهللاواإليوب إوحنم:وو-اإليوب ولمحجاعنوولمحجؤي .ووالادومية و نوا اعنووا ؤي 

 الادو و يوأ س إوو[dah dgadaḥ toan ʾamšen]و كو  و حوديف وأ   
 اليتو و دنووو[doš dgadoḥoh toan ʾemšen]و يفشو  م يفه وديف وأ  الالالال 

و؟و  و كو وج ور سالالالالالالالالالالالال   mon deh]و-وعسالالالالالالالالالالالالن والكنوجىلوالةو  ووإب ولكأ س إو يفمنر
degeʾ ʿissã]و   والادوهلالالالنبورةسالالالا .و منو كو جنو وقمز؟و[mon dah 
ṭṭerod hoz]و يفشو بو  mondoš]ور وات نت؟    والادوجن والغنجك إو يفمنر

dreʿeh tayten]و   واليتوبرتوالض ن .و
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واسالالالالالهللاو ميالالالالالمثومبكىنو المحاانوأووالمحتون وحنم:و يفمنو    و جن كور هو:diki ديكي
و   والمحاانوجن اور هت .وMon diki dṭrēdeh ʿabdolluhت؟و

   والمحتونووMon diki dṭrēteh ʿabdolluhت؟وو منو    وجن د ور ه
وجن اتور هت 

واسهللاو ميمثومبكىنو الا   وحنم:و:lih لنيه
 lih dṭired seliman nufɘ miyhan ةان وحنوبقنلة وج ن وسمحةج ويمفو

naḥarhar\naḫarhar  و.الا  و جن واوسمحةجونود ي و نوخنقهللا
اجلدول اآليت يتضمَّن األمساء املوصولة يف السقطريَّة، وما يقابلها يف املهريَّة 

 واجلباليَّة والسبئية والقتبانية والعربيَّة الفصحى
الضَّمري 
 القتبانيَّة السَّبئيَّة اجلباليَّة املهريَّة السقطريَّة املوصول

 الاد
و  ك

deh 
وذد/وذ
d \ di 

وذد/وأ
ʾa \ di 

 ذ
da  

و     المحاان
diki 

ذد/و
ولةك
di \ 
lik 

   ʾɘlآثو

ولة  الا  
lih 

وآث/ولةك
ʾɘ \ 
lik 

 ʾɘlآثو
وآث/وأيل
ʾɘ \ 
ʾali 

وأولم/وأيل
ʾulu \ ʾliو
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 اليت
و يفش
doš 

وذ 
dat 

وذ 
Dat 

وذ 
dati  

و     المحتون
diki 

ولةك
lik 

ولةك
Lik 

  

 قؤال 

ي وووأل
lanehو
وأالَّت 

ʾlaneh 

    

 ذن lih  ولة  الم 
dan 

 ألت
ʾalat 

 ألت
ʾalat 

 

و- المحور الثالث:
و:الفعل ومشتقَّاتهو-

الفكيولوالسالالالالاليطن  كوعغزقوو  والمحُّغو والسالالالالالو ةكورو كإو وو ثورمحاو كىنولويفسالالالالال و
ال مثكوا وهلالالالالال وواحلوهلالالالالالنووا سالالالالالتي يإوأدوأي و نيسالالالالالهللاوجىلو وهلالالالالال و يرتنو ههواألز نكو

و ضالالالالالالالالالالالالالالالالوبعووأ نووجىلو ن وو   الالهإووجىلويالالالالالالالالالالالالالال ةهوو كتالاليإووجىلو  ينولمحجكمحم وو  ينو
وغالالول الالواو الالوو نكوءالالو وال محجالالكو لمحجوانمث.ووق ودتفرولوذلالالكو  وا انن الال كووا  الالولةالال كوجذوجن 

وو هو تماىلوسوعنون.حبنعكوخفةفكووعالكورنوال محجكووس منوال وال محجكإو
 :الفعل املاضيو-

وقمو وو ثورمحاو كىنولويفسالال و يرتنوابل  ونوا وهلالال .وو صالالوسولوالسالاليطن  كو  و
ا صالالالالالالالالالالهبورمحاوأوزانو ن  إوج  ووثمثةكوهنوءانوويالالالالالالالالالالو تكإوأووثمثةكودت منو  وهنءنو
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يالالالالالو تنودتمسالالالالالطانجووهنعكو نوالطم محكوواليصالالالالالز وورمحاوأوزانوبابرةك.وو صالالالالالوسوأ ضالالالالواو
ورمحاوأوزانو   ه .

 :أوَّلا: الفعل املاضي اجملرَّد
أدو غسالالالالالالالالالالالالالالالي إوإوroḥoḍبيفهيفضوإوأدو جن  .وṭorodحنم:وجيفمبيف ووإfuʿolو-1
وʿotof ريفمديفيفوو وأدو ذقالالالالالوبوا الالالالالور ولمح  الالالالال ور والتةس .و يفم يفن وأدوqoborإ إ

كوو.  رب  ووإḥobokهيفم الالالالاليف وrokoḍبيفعيفضوأدو ه الالالالالك . وأدو بعض . ييفمهيفجوإ
noḥogو وأدو لكالالالالالالال  . وإ مريفن و يفءيفمبووإgoʿor يف وا كن. و   ووقم أدو  نال 
doforوأدو  ءن .و يفتيفم وإgotom و واحلن .و يفمبيففإوأدو اسالالالت ي وgorofإو

و أب  .وʿigibر ةو و يسا .ووnišiية  وووو حب ور واألغنو ولوا سو  .

 :بناء الفعل املاضي للمجهول -
لمحجوانمثو  سالالنوأو ل ووهافود ينوالمحغكوالسالاليطن كإو مهلالالمعوالهباسالالكإوالفكيوا وهلالال و

أدووṭíharونج ةانوحنم:وfiʿalو-  الاليوآخنكوأووهنعالالكو الالولالالكإوحنم:ووالفالالورالاليووءتهو الالو
  ذيفق    .
ةه ح ةانهللاوأدو  ال ال   .ووgídaḥو     giham و أيف    .و  مح وأدqilaʿوأدو بيف    .و

ووṭorodk rediجمبيف كوب دوأدو جيفن   إووووṭíredحنم:وج ز ووfiʿlelو-ب  جن  يف
وأدو جيفن  وسوب  .وṭíred rediسوب وا :وجز  وب دو

 جدول يبني إسناد الفعل املاضي إىل ضمري املتكِلم واملخاطب
 للمذكَّر واملؤنَّث يف اإلفراد والتثنية واجلمع
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الفعل املاضي قبل 
 اإلسناد

إسناد الفعل املاضي مع 
 الضمري

أدووḥolobهيفالمحيفال و
و همح   

أدووووḥolobkهيفمحيف كووو
  همح تيف 

أدووḥolobkiهيفمحيف   ووو
  همح نو 

و أدووḥolobonوهيفمحيفبيف
  همح نو 

أدووووḥolobkهيفمحيف كووو
  همح ت  

أدووووḥolobšهيفمحيف شو
و همح ت  

أدووḥolobkenهيفمحيف   و
  همح تيفهللا 

أدووṭorodجيفنيف و
  جن  

أدووṭorodkجيفنيف كووو
و جن  يف 

أدووṭorodkiجيفنيف ع ووو
و جن ي 

و:املضارعالفعل و-
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ورمحاو كىنولويفسالالالالالالالال و يرتياو   ونو تجيواحلوثوواالسالالالالالالالالتي وث.وو صالالالالالالالالوسولو قمو وو ث 
السالاليطن  كو  والفكيوا وهلالال و  اي  وأهنفوا ضالالوبركواألب ككولوأو ل :وا ج  ولمحهاللكورمحاو
ا ت محهللاإووالنمنولمحالالهاللالالكورمحاوا ت محجنإووالتالالو ولمحالالهاللالالكورمحاوا  الالوج الالكوالماهالاله والغالالوئ الالكو
والغالالوئ تنووالغالالوئ الالو إوولمحالالهاللالالكورمحاوا  الالوجالال وا فن وورمحاوا  الالوج  نووا  الالوج الالو إو

وو.والةو ولمحهاللكورمحاوالغوئ والماههوا فن وورمحاوالغوئ  ن

و:الفعل املضارع اجملردو-
كوارن   و هنوءانالالووال مثالالكويالالالالالالالالالالالالالالالالو تالالك و- أدووyṭōrodإوحنم:و طيفمبيف واألوزانوال مثةالال 

و ييفم يفنو كووyqóbor  طن يف  و يفم الالالالاليف أدو   الالالالالك و يفمبيففووyḥóbokأدو  يرب إ
ygórofو.أدو     و  واألغنو ولوا سو  و

وyrókobأدو  ن ض و نيفوعيف ووyróboḍأدو  هءن و الرنيفو يفضووydófor هويفءيفنو
و.أدو  نص وyḥógorأدو بع  و يفم يفنو

مريف و وygódomأدو  نءه و يفم يف ووyrófodأدو  كض  و نوءهووyḍóʿob ضالالالاليف
و.  ه  وأد

أدو  طكهللاوأووداو  ووyṭóʿomأدو أي ولوال انز  و طيفمريفهللاووygóhom يفمقيفهللاو
و.أدو  ض ك وyḍoḥok ضيفمهيفكو

 :بناء الفعل املضارع للمجهولو-
د ينوالمحغكوالسالالالاليطن كإو مهلالالالالمعوالهباسالالالالكإوالفكيوا ضالالالالوبعولمحجوانمثو ضالالالالهللاوهنفو ضالالالالوبر و

 ولكوجىلوالضالالالالهللاورمحاواحلنفو وو  يواآلخنإوو صالالالالوسولوالسالالالاليطن  كورمحاواألوزانووءت كو
واآلدةك:و
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هللاو  كنووyukobوحنم:و يفمعيف   yokeb mekšamأدو  يفهخ ييف و يفمع  و   ر الالالالالالالالالالالالالال 
dqɘʿarيفمع و  كنوو-و  يفهخييفوالملهيفوجىلوال ةت و yukob dqɘʿarيفهخ ييفوجىلوو  

 yowqof م يفيفو وران و  و توثوو-أدو  يفسالالالالالالالالالالالالر  تيف وyuwqofال ةت إو يفم يفيفو
duwʿahan men metɘlو وران و  وال م  و آ يفو  و توثوو-أدو  سالال تيف
yuwqof men metɘlfور وال م  إو طمبيف وو أدووyṭurodأدوأيفسالالالالالالالالالالالالالالر  تيف

جيفمبيف وو-  طن يفوسالالالكةهوالتةس   yṭɘrod siʾid mešar  يفطن يف و طمبيف وسالالالةك ةهو  الالالنو
و اليفنيفو  هو yṭurod mešar  الالالالالالالالالالالالالالنو والتةسيف إ نجيف إووyoruwqaḥ  يفطن  يف أدو خييف

ووmešar men mežhar ḥqaɘyšrوقنڃ الالالالالالالالالالالالالالال  ن هو  نو  و  خينجيفوالتةسيف
ن جيفو  ووmen mežhar ḥyoruwqaوقنڃ الالالالالالالالالالالالالالالالالال نيفو هو  وو-  واحلمش   خييف

أدو  الالالاليفهرهضيف و الالالالههضو   الالالالالالالالالالالالالالهللاويالالالالالالالالالالالالالالالالالالوع ووyoduḥoḍاحلمش إو الالالالهيفوهضو
ydoḥoḍ mekšam šaken والملهيفو  هيفوهضويالالالالالالالالالالالالالالوع وو-رنهعهللا   ههضيف

yduḥoḍ šakenوو و الالالالالالالاليفطالالالالالالالاليفمقالالالالالالالاليفن ورالالالالالالالالنالالالالالالالالهعالالالالالالالالهللا إ أدوyoṭuhor  الالالالالالالاليفههالالالالالالالال ضيف
والن الالالييفووyṭohur hag meḥləʾ طمقنوقالالالوجوحمالالالي وو-و  الالاليفاقالالال يف    الالالاقالالال يف
و-سالالالالالالالالالالالالالالن كالالالوا    الالاليفاقالالال وسالالالالالالالالالالالالالالن كالالالو .و فيفمبيف ووyoṭuhor meḥləʾ طيفمقيفنوحمالالالي وو

yoforodاليففيفمبيف و  و كنوو-أدو  اليفف نُّ و yoforod men qɘʿarوو أدو  اليفف نُّ
و  وال ةالالت إو يفيمل ووyforod men qɘʿar  وال ةالالت إو فمب كو  و كنو  ءاليفن 

yoqōlaʿأدو  يفن   و يمل وهبم  ووyoqōlaʿ bhobonأدو  ن اوحبون  .وو
آثو نيفوع ول ةمح و الو يفنع ورمحاوو-وآثو نوع وسالالةكهول ةمح و الو نع وسالالكةهورمحاويالال   

ور واألغنو  إويالالالالالالاليفم ة و  وأبقمنو  يفسالالالالالالالورثور و يالالالالالالال   إوايالالالالالالالو ة و  وابق و أسالالالالالالال ثيف
والملهيفو فنو وال ةت  وو-واألغنو  إو نوهجو   الالالالالالهللاوحب ه و  محك يف ييفمهجوحب ه و  يفمحك  يف



 اللغة السقطرية وعالقتها باللغات الجنوبية ............................... ... ....... 

 

 
34 

 يفو يفو  و ط ز الال و  يفنالالوو فنالالو وال ةالالت إو الاله  وآف و طز الال /و ط ن  الال و  نالالو يفوالنالالوسوابلغالالوب إ
وابلغوب .

وإسناد الفعل املضارع إىل الضَّمائر:و-

   وهلجزو ت محج ن   وهلجزو ت محج ن   وهلجزو ت محهللا الفكي
و أيف يفربيف
ʾoqobor و أيف ربيف
 

 أيف يفم يفنك
ʾoqobork 

و

 أيف يفم يفمبيفك
ʾoqoborkو

و

 ياليفييفم يفنك
ʾoqoborkو

و
وʾoʿtoroqأررتيف و

  أغن يف 
أرن نكو

ʾaʿarɘqenk 
أرن ميكو

ʿaʾērqonk 
يكن  ن  و

naʿɘrqinkn 

 :فعــل األمـــر -

ورمحاوو معوالفكيو  والفوريوا  وج إوورم ت وأنو هثورمحاوالطمح و قمو وو ث 
و ؤخاو  وا ضوبعإوو صوسوءكيواأل نولوالسيطن  كوحبافوهنفوا ضوبركإووج هال و

وغزقو.ووجذاوحبنفوالتو إو يو يوه  والمييولوأو ثوءكيواأل نولوالكن ة كوالفص اإو
عونوأو ثوهنفو  وهنوفوالفكيواأليالالالالالالالالالالالالالمحةكوجو اإوءكنهوجحلو وهنفإوالتو ولوأو ل و
لمحهاللكورمحاواأل نولوالسالالالالالاليطن  كإوأ ووأنود ياوقاكوالتو و  وَّتوإووأ ووأنودهغهللاوالتو و
لوالطو .وووتوأءكوثوالودمح روأو  وو التو  وو افو نانووهنفوا ضالالالالالالالالالالالالالالوبركولمحهاللكو

وءكيواأل نورمحاوالن مواآل :ووالسيطن  كو/ودستكجيوالمحغكوالسيطن كورمحاواأل ن.
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و وود الالالالالالالالالالالالالالنا هووtadãkerدالالالالالالهاعن ودكالالالالالالو نووtšarɘqaḥأدو ا عن إ أدو اخنج إ
taʿɘmarأدو  ي إووديتةين/وسالالالالالالالالالالالالتورووtqtĩynĩ/ sǎtɘʾأدو عيفي إوود الالالالالالالالالالالالو  وو

tšɘmaʿوامس إوو
وو:اســم اآللــــةو-

ارن وا تكهدولمحهاللكورمحاوأ ا و  منوهبووقمواسالالالالالهللاو ؤخاوغول واو  والفكيوال مث و
والفكيإووأي واسهللاواآللكولوالسيطن  كورمحاوالصةتواآلدةك:

 وأي )ُمْفعنل(، حنو:[ mofʿil]على وزن -1
أدو اسالالالالالهللاوآلكو سالالالالالت نجوهبووالصالالالالالمفو  والضالالالالال ن و  والفكيو[وmoqriḍ]و يفيرن ال
وأدو  نال .[وqoroḍ]و مبال

وو)م ْفعنل(، حنو:أي [وmefʿil]ووعلى الوزن -2
غنو  و  والفكيو سالالت نجوهبووالكمحيفو  واأليالالووبولألو اسالالهللاوآلك[وmelbed]و  محر  ه
  و يصهو  والضنب .و[Ïobod]وليفم يفه

[وḫoyoṭ\ḫoyoṭ]و  والفكالالالاليوخةو[وmeḥyeṭ\meḥyeṭ]و رة و/حم رةرو
و وقمو ووخيوطو   .

وو)فاعل( حنو:[وfɘʿal]والوزنوعلى   -3
و وقمو وو ست نوجو  وسكيفوالن ةي إو[ʿoṭor]و  والفكيورمجيفنو[ʿɘṭar]وروجن

ووحنموذلك.و

 واسم الزمان:  ملكان،اسم او-
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وأي ولوالسالالالالالالالالالاليطن  كورمحاوو قمواسالالالالالالالالالالهللاو ؤخاو  والفكيولمحهاللكورمحاو  ونواحلهث و
والصةتواآلدةك:و

وأدو اسهللاو  ونو محمس .و[maqʿad]و  يرك ه
أدواسالالالهللاوو[mezʿehem]و  رانهللاأدو   ونو يفسالالالت يو   إو[وmaktam]و  تهللا

 اسالالالالالالالالالهللاو  ونو ت اولمحا ه إوو[moṣlib]ويالالالالالالالالالمح مو مهلالالالالالالالالال و ت اولمحومحمسوءة .و يفو
  يففرك يو وقموا  ونوالادودن ضو  وا ماي و  واألغنو  .و[morbiḍ]وو يفنر  ض
وmeḥzig]وحم ر  ج وهمح انالالالالالالالو إو[ وأثنالالالالالالالو  وال ين  ولن و و ت الالالالالالالا و  الالالالالالالون و اسالالالالالالالالالالالالالالالهللا أد
 ج وءة واألغنو والسالت ناجوالمحبو فكيو وقموا  ونوالادو[وmeghim]و انهللا

 نانوإوو هو  منوأرهللاو  وقاكوالتسالالالالالالالالالالالالالالالجةكوهة و طمحرورمحاواحلمشوو مح يود  إو
وmeḥlib]ووحممحالالالالالالال  مح  [ وو   ر ولمح محالالالالالالال  إ واال يالالالالالالالوب وءةالالالالالالال  وجتج  و  الالالالالالالون و وقم

[mekliy و]و  نر  سفكيو وقمو وو ت اولمحسالالال   إووو[meryisو]اسالالالهللاو  ونو 
و ستطمح و ن  .

و- المحور الرابع:
 :الرتكيب -

ومبووأن وا كوينودهبكور وجن روعم و ن م و نوا ت محهللاووا  وج إوو توسالالالالالالهولو
وي يووهها وءنملم ةوودن هللاووءروي و ودنعةهو كنو  مياولوالنانو كوأي والاودنعة ةك

المحُّغكوي و و  والن مزوالصالالمدةكو  تهئكوابلصالالم وا فن و تنمركوودت الالو كوالكم كو ةنانوووو
و فن  إوول ننالالالالووي م نو نانالالالالوودناعةالالال وومثوال محجالالالالكومث ا جمحالالالالكووأينالالالالووالويت محهللاوعمحجالالالالو  

وور وبا وومجماوووهها وأعرب.
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لالكوءإنوالصالالالالالالالالالالالالالالم ووال محجكووالرتعة والن مدوق والمهها وال مثواليتو ت منو
 نانووال م وا تصالالالالالالالالالالالالالي.ووالرتعة ولوالسالالالالالالالالالالالالاليطن  كو تفروغول واو  والكن ة كوالفصالالالالالالالالالالالالال اإو

ه  كو عو انن  كووا  ولة ك .ودسالالالالالالالالالالالالالالت ه والمحغكوالسالالالالالالالالالالالالالاليطن  كوا جمحكوواي ةو والكن ة كواحل
والفكمحة ك إوولةستوقنوكوهلما وودمح  والسيطن  كوابست ها ودنعة و كنإو يوواالمسة ك 

وجنوالسيطندو ستكجيوا جمحكوحبن كوءةيه وو ؤخنولورنوينوا جمحك.و
مجمحكوءكةمحكوودنتان وابسهللاوآخنوأووق واليتود هأوابسهللاو سجاو  تهأوووو:المسيَّةاجلملة و-

 رهويالالالالالالالالالالالالغ وثيف إوقو و[وḥemed meteteʾ]وأوويالالالالالالالالالالالال  ومجمحكإوحنم:ورهو تت 
 siʿīd ʿug]و أيتو وران  إوسالالالالالالالالالالالالالالةكةهورمجو رمحانم[وhat doʿahan]و وران 

dʿalhoو سالالالالالالالالالالالكةهوب يوعو يوالن ملك إوءهَّت و ن [و[fadanhan legnah]و
و ءهَّت و نكولي ةمحت  .

ووق واليتودت منو  وءكيووءوريوو فكمثإوحنم:وجوقنو عسالالالالالالالالالالالالالالهللاواجلملة الفعليَّة:و-
[ṭeher deksemو]و ذق وجىلو عسالالهللا إوجمب وسالالةك ةهوأبقمن[ṭorod siʿīd 

ʾorhon]وسالالالالالالالالالالالالالالالالالالكالالالالالةالالالالالالالهو و رالالالالالانالالالالالالالو الالالالالالال و جالالالالالن  وأبقالالالالالمن ضو ورالالالالالانالالالالال  وبيفهالالالالاليف واألغالالالالالنالالالالالالالو  إ
[hayhʿorhon daʾhan ʿdoḍoḥroو]  و. 5 و غسيو وران وأغنو وأخة

وخميالالالالالالالالالالالالالكواليمثوءإنوالمحغكوالسالالالالالالالالالالالالاليطن كوايغمحيتورمحاويفسالالالالالالالالالالالالالانوإووهوء تورمحاو
خصالالالالالالالالوئصالالالالالالالالانووالمحغم كواليتوي الالالالالالالال  وهبوو ناوالتوب قواليهميوهلوالةم .وو وو خمحانوو  و
لغو وأخنىوو  الالالالالالالالالال يوبئةسو  والمحُّغكوالكن ة كوالفصالالالالالالالالالال او كهوايت الالالالالالالالالالوبقووابيت الالالالالالالالالالوبو

ء يالال هو   ااو نانووالومي  وواإلسالالم إوأخضالالكت وليمايةنانووالصالالمدةكووالصالالنءةكووالن م كإ
وأنو هبع وءةانووجال وا ت صكولوالهباسو والمحغم ك.و

                                                           
وسقققققققو اءونام: كان أهو الجايرة في كو موسقققققققم اءمطار،  ذا  لت البركة عند الرجو يجمع أونامه في  – (5) 

 ( أي الطبيب فيدخو  لى الحوش عند اءونام يباسم )ما كله حوش، ثمَّ يزتي بالكاهن وهو ما بعرف بالجايرة
 ضه(.من الماء، فتسمى هذه الطريقة )ريحا ءفيولون بكلمات ويرش اءونام بشي 
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السالالالالالالالالاليطن  كو ميالالالالالالالالالوئجو ن و م كو  والكن ة كوا نم ةكواليهميكوو/دند ووالمحغكوالسالالالالالالالالاليطن كوو-
 ة كواحلضالالالالالالن ة ك إوولو يه تانووا انن  كووا  ولة كإووالمحُّغكوالكنوو-اليت وية كو-ا كةنة كو- السالالالالالال ية ك

جىلوالفنعوا نميبوالغنيبولمحغو و   ن والكنبولوودنتج الفص اوواحل  ة ك.وألَّتوومجةكواو
التوب قواليهميواليتومسةتوجيطمهواوابلمحُّغو والسو ةك.وودند ووخبصوئكولغم كو  رتعكو

سو ةكو  والمحغو والسو ةكواأليفخنىإوودن  والسيطن  كووا انن  كووا  ولة كوأ نبوجىلوالمحُّغكوال
السالالالالالالالالالالالالالاليطن  كو كم كو  وأدو  ولغو والسالالالالالالالالالالالالالالوهيوو/األ .ووالودند ووالمحغكوالسالالالالالالالالالالالالالاليطن كو

واألءن ي إوو نانووالسماهمحةكووالصم ولةكإوالو  و ن  ووالو  و كةه.و
لغو وذا وأيالالالاليو  الالالالرتكإوول  وءنهلالالالالتورمحةانوويطن  كووا انن  كووا  ولة كودكتربوالسالالالالو-

الك لكوهلوخيةيولمحسو  و َّتوولغو و نفصمحكإووق ودكهوا تها ااو  رتكولكم كوالكن ة كو
واليهميكو الس يةكووا كةنةكوواليت ويةكوواحلضن ةكووا ن ةكإووالسيطن  كووا انن  كووا  ولة ك .و

السيطن  كووويةكوور ن  ويماتاويو تواو ستكجماوهلو م نووو/متتمحكوالمحغكوالسيطن كو-
قااإوود الالالالالالالالالالالالرتكولوأغمح انوو  والمحغكوالكن ة كواليهميكإووا انن  كووا  ولة كوو  والمحُّغكوالكن ة كو

السالاليطن  كإوو/  والمحغكوالسالاليطن كوواختفتالفصالال ا.وعجووأن واأليالالما و ثإوذإوا و
وط و  يواآلبا ة كووالسنايية ك.وو إوواستكجمحتو  وَّتوواأليما و  إ

  يواالسهللاولوالمحُّغو والسو ةكورو كإووالكن ة كو   يوو،  ىنواالسهللاولوالمحغكوالسيطن ك -
خوصإو  وأيالالالمثوثنوئةكووثمثةكووبابرةكإوو  الالالة وءةانوواسالالالتكجوثواألمسو وذا واأليالالاليو

ا فن ووا  ىنووال مث .وود الالالالالالالالرتكو  وغزقوولوداعزواالسالالالالالالالالهللاوورية  إوولواسالالالالالالالالتكجول ول
ووا ج .ول نانوودتجة ولواستكجو وويةتواألمسو و  وهنعو واإل ولكواليصز ووالطم محك.و

السالالاليطن  كو  والمحُّغو والسالالالو ةكورو كولواسالالالتكجوثوالضالالالجوئنوو/دتفروالمحغكوالسالالاليطن كو-
وا نفصمحكووا تصمحكإو اعن وو ؤي كإولمحجت محهللاووا  وج ووالغوئ ووا فن ووا  ىنووا ج إ
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ولوحميوبء ووحميويص ووحميو ن.وود رتكولواستكجوثوالضجزوا تصيو ال وف و
هلالالالالالالالالالالالالالالجزو تصالالالالالالالالالالالالالالماو ت محهللاووا  الالوجال و  ولغالالو والةج و الهميالواووهاله  الالواإوو نانالالووا انن ال كو
وا  ولة كإوو  واألعو  كوواحل  الالةك.وود الالرتكولواسالالتكجوثوالضالالجزويفسالال و ال وف ولو

صالالالالالالالالال اوولغو وسالالالالالالالالالو ةكوأخنى.وود الالالالالالالالالرتكولوحميويصالالالالالالالالال وولوحميو ن  والكن ة كوالف
استكجوثويم و السن و هالاو  و ا و  ولوهلجزوالغوئ إو  ولغكوالنيمشو ا كةنةكو
واليت ويةكوواحلضالالالالن ةك إوولو ال الالالالن ولواألعو  ك.وو  وا انن  كووا  ولة كولواسالالالالتكجوثو

الغة كوئنو السالالالالالالالالالالن و هالاو  و ا و  ولوهلالالالالالالالالالالجزوالغوئ وا ؤي وءيو.وعجووأنوهلالالالالالالالالالالجو
  وأمسو واإليالالالالالالالوب ولواالسالالالالالالالتكجوثإو  يوالمحغكوالكن ة كوا نم ةكواليهميكووالكرب  كوودتهاخي

والسنايية ك.وود رتكوالمحغكوالسيطن كولواستكجوثويم و ال ن ولمحهاللكورمحاوهلجزو
ا  وج كوا ؤي كو ال وف إو  و وو وسالالالالالالالالال ونوا ندفكو وال الالالالالالالالالجولةكولوالةج إوو  و

كو هميكإوو وو وسالالالالال ونو محهانواخلمحةجوالكنيبوالةم إووقاكوظوقن ودكنفو وو ورن ة و
ولوال ت والكن ة كوابل    ك.

دستكجيوالسيطن  كوالفكيو وهلةواوو ضوبرواوو االاورمحاواالستي وثووأ ناا.ووالفكيوا وهل وو-
 وأدو األ س .ووا ضالالالالوبعو هثوʾemšenأ  الالالال  و ايتاناووو هثورمحاوههثو هو ضالالالالاو

 وأدو اآلن إووا سالالالالالالتي يوقموالادوملوnɘʿahرمحاواسالالالالالالتجنابوالادوملو نيط و كهو ير و
 وأدو سمف .وو تطو روالفكيولوالسيطن  كوʿɘd رو  وأوو qirīri هثو كهو  ز ندو

  وءورمح ولوالتاعزووالت ية وولواإلءنا ووالت نةكووا ج .وو صالالالالالالالالالالوسوالفكيوا ضالالالالالالالالالالوبعو  و
دإو  إوالهالكورمحاوالفوري.وعجووالفكيوا وهلالالالالالال و  اي  وأههوأهنفوا ضالالالالالالوبركو أإونإو

لوالسالالالالالالاليطن  كوحبافوو نالفكيولوالسالالالالالالاليطن  كو  منوالز واوو تكهايا.وو صالالالالالالالوسوءكيواألون وأ
هنفوا ضالالالالالوبعوواسالالالالالتكجوثويالالالالالم و التو  و هالاورن إوأووحبافوهنفوا ضالالالالالوبركو هونو

السالالالالالالاليطن  كودتجة وابسالالالالالالالتكجوثوو/اسالالالالالالالتكجوثوأدويالالالالالالالم و هالاورن .ول  والمحغكوالسالالالالالالاليطن كو
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هنعو واإل ولكواليصالالالالالالالالالز ووالطم محك.وودسالالالالالالالالالت ه والمحغكوالسالالالالالالالالاليطن  كوالفكيوا ضالالالالالالالالالوبعوا  ينو
نفوا ضوبركوود  ةيواحلنفواألخزو ن و ضجكو ولكإوحنم:و  يفطيفمقيفنولمحجوانمثو ضهللاوه

yoṭuhorومبكىنو  يفاق يف إوو  اليفنيفهضو yoduḥoḍو ومبكىنو  يفغس ييف .و
وابلنسالالالالالالال كولمحرتعة ولوالسالالالالالالاليطن  كوءإي و ت ليفو  ومجيو سالالالالالالالةطكوو صالالالالالالالز ودت منو  وو-

و/ا سالالالالالالالالالالنهووا سالالالالالالالالالالنهوجلة وو  و  جم ولوأهةونوع ز .ووا جيولوالمحغكوالسالالالالالالالالالاليطن كو
السيطن  ك:وامسةكإووءكمحة كإوو تطو روءةانووبعنووا جمحكو  وهة والتاعزووالت ية وواإلءنا و

تمحكوالسالالالالاليطن  كوهلالالالالالما وو كةنكوحته و م  والفوريوأووا فورةيوأوووالت نةكووا ج .ووالومت
ووا جمحكوالفكمحة كوالتيهميووالت خز.واالمسة كي  وا جمحك.ولالكو  ة ولوا جمحكو

قاكوايوهلالالالالالالن و يت سالالالالالالكو  وعتوبواي ةكوالسالالالالالاليطن كو  باسالالالالالالكولوي و انووالصالالالالالم وو۞
و.الط ككواألوىلووالصنلووالن مد 
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وأولا: األسئلة واإلجابة عنها

 محد املصري: أ د.

 و.خن ماوقاكواحلمحيكوا تجة  ألمح  م والا  وووإوب  وأو/عتمبك ووإيمحو/ عتمبواو   ماوي ناو

ذعنوالهعتمبويمحوره ولغو و نانووال الالالالالالالالالالالالالال ن كووا   ولةك؟وقيو وزالتوقاكوالمحغو و
والةم ويتكنفورمحاوووالسالالالالالالالالاليطن ك تهاولكواوو سالالالالالالالالالت ه ك؟وهيةيكوالوارنفوغزوا انن كو

ولغو و ه ه ؟

 :العليمي د. نوح عبدهللا

 .وكوتووبيبو ف كوو نروكهة و

المحغكوال الالالالالالالالال ن كوق ولغكوهةكوو سالالالالالالالالالت ه انووأقمحانووجىلو م نووقاكووق ولوو.يكهللاوأخ 
 . نوجرو نوحموء كوا انن وورجون

 : أ. علي عفرار

لي ةمحكووكاووبورجونودسالالالالالالالالجاوالمحغكوال الالالالالالالال ن كويسالالالالالالالال المحغكوال الالالالالالالال ن كوق ولغكوأقيوظف
و"يال ز"و ةيواَّتوودنسال ولمحو وثوو سالجاوا  وثو محغكوأقيوظفوبووإال ال ن ولوظفوب
 .ابل نوال ائه 

 بو الغيث: أهللا  عبدا. د. 

وأب موالت ن و تمهلالالالالالالالالالالالالالالةهو كىنو فن  ووأءه إواببكوتوءةكو عتمبويمحوءيهوأ ه و
  سالالالالالنوو-نوله نوولو مفويالالالالالنر وهو  ووهو نووهو ندواليتوذعنهتوولوالسالالالالاليطن ك.
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 كنوقووميينووووغول اووإ نو ودكينوغضالالالالالالالالالالالال و  وبءو  ووأو يفو  الالالالالالالالالالالالوبعت و هللاولوأو-وا ةهللا
 وبمبوولتسجةكوحتوليفورزورم كو الك.إو همي

 : العلقمي الوارث عبدأ. 

 عتمبك/واووي ناوإوالسيطن كيمحورمحاوقااوالكنالوال و يووالماس ولمحغكوو/او عتمبي ناو
التوبخي وسوملو و نو ؤسسوا محتياو  وووولمح ةقوحمجهب  وو يه واحلمحيكووال  نوأ ضاوأ

 .امحتيالن ووول يوأرضو وا 

وب متو  وأمينة و هميكو سالالالالالالالتيمحكوحبو وووعجوودناثةكووكوهيةيكو تضالالالالالالالهوأنوالمحغكوالسالالالالالالاليطن 
دسالالتييو وأ وق وهنوفوعتو تانووقيوالكن ةكوول  .واخل...وهة وا  وبجوواأليالالما و
و؟  مو  والمحغو والةجنةكواليهميك.و..وعو سنهووغزكووحبنوفوأخنىورنهوال تو ك

 : العليمي د. نوح عبدهللا

ول  وإوالسيطن كوق ولغكوحم ةكوولةسو ووجىلو م نووقااوي و وعتويبو ستييوالمحغك
األيالالالالما واليتودتفرو  والكن ةكوي ت انوو يالالالالما والكن ةكوول  واأليالالالالما واليتوختتمحيفو

ول  و وبوا ناع والمحغم كوجنوإور والكن ةكوا تانهواو وو ن مزو كةنكووق وثمثكوأيالالما 
رمحة وو كوبفورمحةانووعجنع والمحغكوا انن كوالةم وءيهوويالالو وتولوج و و ووأيالالما و تفر

 .األهنفوالمحغكوا انن كوعة مب رجيورمحاوج و وو

 : د. أمحد الرميلي

إوزو مدووظوقنورمحاوالمحغكوالسالالالالالاليطن كقنوكو  و اق وجىلوأنوالمحغكوالسالالالالالالناييةكو وورث
 ؟ا اق ناقةهللاوالصمحمد.و ووي كوقااوج /و نانهللاوالهعتمبو
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 العليمي:د. نوح عبد هللا 

 و.ج ناقةهللاوقموية  ووأستوذووبأ  وي ةه/الهعتمبوو.يكهللا

المحغكوالسالالالناييةكووالمحغكواآلبا ةكوق وعمحانووهلالالالج والمحغو والسالالالو ةكواليتودنتج ولوع زو
  وال ولغو ووخويالالالالالالالالالالالالكوالضالالالالالالالالالالالالجوئنوو كضوأ وا وا كوينوو هوأوب  و محانوولوعتوبو

 .اي ةكوالسيطن ك

 احلكيم اهلجري:  د عبدا. 

 اكوالنهو وال الالالالالالالالالالةيكور وإوب  وأنوا   يولمحهعتمبويمحووالهعتمب ويم  وال الالالالالالالالالال هيةيكو
لهد ول  وإوعيوال كهور وختصالالالالالالالالالكوالتوب قواليهميينو كةهووأنغهللاوإوابلالمحغكوالسالالالالالالالالاليطن ك

  كضو  واالستفسوبا .

  وو نوجرو كةنانو؟وا تهاولنعمنووو-و ولغكأقيوق و وكوو-

 قموالكجنوال  ينو اكوالمحغك؟و وو-

 ق والصكماب واليتودما انانووالمحغكوالسيطن ك؟ وو-

  وق واال  ويةو واليتود اثولمح فواورمحاوقاكوالمحغك؟و-

 اولواخلتو وال اب وا محتياوورمحاوبأسانهللاوال ةقوحمجهو  و و نووي ناو

وو:العليمي د. نوح عبدهللا
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ل مَّتوومتتمحكوأب ككو ستماي والمحغم كوالسيطن كولغكوحبس والكنفوالمحغمدواحله  و
عجووأنوالمحغكوالسالالالالالالالاليطن كومتتمحكو وو وره وءان وسالالالالالالالالانمثوو  وثوو نوجروإووءان ولغك

و.ره 

و.ال و ةكو  والكن ةكوا نم ةكواليهميكوق ولغكو هميكووق والمحغك:والكجنوال  ين

عجوواإل  وي وإووصنقووقنووو ووحموهلن وأخ والك   قنوكويكماب وره والومي  وهوو
 .اليتو  وأنود هأولمح فواورمحةانوو  وأنوديم وهبوو ن جو و ولةك

 : د. انجي

 الو تانوووو نتوا مهلالالالالالمعولمو و  والتسالالالالالجةكوالمحانوكوالسالالالالاليطن كوورم هو  هوو مئجاو
 ووو  وكأولغك  وجههاقووأ وواختةوبيهةكو نانوةكوووو  وا سالالالالالالالالالالالالالالت سالالالالالالالالالالالالالال و  أو...

 كو زو تفرورمحةانوودتضالالجن و  ووأه و وخصالالميالالةكوعيو نانجووو وو ديتضالالةوحبسالال و و
 و.رنهوالتصنةيف

خيكوذعنوهلالالالالالالالالالالةروسالالالالالالالالالالككوالمحانوكوالسالالالالالالالالالاليطن كو  وهة ووجوسالالالالالالالالالالةو وا كمحم و وءة
ال   و  و ونوغزقوو  والمحانوو ووايت الالوبقوو  وره  وو  وهة وو م قووهةكوررب

سالالالالالهوووالسالالالالالةو وا تكمحروابَّتةوبوأو...ونك لكور واب  و نمبو م والكنبعمَّتوو   ن و 
و. وو و م والةج واليهميكوايهاثب  ببووالصنارو وواحلنوبووأَّتووس  ولو

قاكوالسالالالالالالالالالالالالةو و و ن غ وجرو  ودنضالالالالالالالالالالالالةهقوو كنءةوواووغن محكوحمتماقوو  وو انكوي نو
 .وو  هو  وا صو بوايييكوالنيةنكاتبخيةكوأع نووهلمهووابالرتجو ورمحاو 

اليتوكوجىلوأه و و مارهوالمحغكوم ةوالمحغو والكن ةكوا نوكقيوحتت هللاوالمحغكوالسالالالالالالالالالالالالالاليطن 
الن الالالالالالالالالالالال  وو-و وذاور ودصالالالالالالالالالالالالنةفانووالمحغمدوو؟ هولكوقووئةكد ت وودنطرووءروأجبه كو
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عمحانوو واوولغو واهتف توخبصالالالالالالالميالالالالالالالةوهتووايمحةكولت ياووو-ووااليصالالالالالالالانوبوااليت الالالالالالالوبو
 و.التو وااليهاثبرصةكور و

ملود  ويالالالوحلكوووو يننكو ميغناءةووو غناءةووجذاواالهتفواوهبوقيو  وا فةهوهضالالالوباياو
ووقنوكو يرتحولتهب سالالالالالالالالالالانوومبكوقهوالمحغو وا ت صالالالالالالالالالالصالالالالالالالالالالكوهفوظوورمحةانوو  وأوإلمحتكمحةهللا
 .أنود منوهلج وسز واخلربواحلضوبدو   ن وسيطنىوووااليهاثب

  و  ن و  ورو وقاكوالمحغكوا كتيكواب اور و سالالالالالالالالالالالالالالتمىوا ت هثنوهبووالةم وو وذ
لتمظةيفولغتانهللاوالسالالالالاليطن كو يتضالالالالالةو ووسالالالالالمفودؤقمحانهللاواليتالنوهةكوالتكمحةجةكووال يوءةكووو

و. كوالتك زوالمحف  وابحلةو والكوهوهلن

 : العليمي د. نوح عبدهللا

 . عتمبيوالك   وكوهة و

ول  و نيصالالالانوواالدفو ورمحاووإالسالالاليطن كو ووأيالالالما وو وو مارهوو وو كوهللاولغمد
المحغو وورجمحماوعت ور والسيطن كورمحجو وإوءيهووب مزويمدةكو تفرورمحة ولهىوا جة 

 . كو هللاوو باسو و يوبيكول  وعيوابه وو ابدو صطمحهول وب مزو كةنك

 محد املصري: أ د.

ا انن كو  وهلالالالالالالالالالالالالج وروئمحكوالمحغو والةجنةكو/ولمحغكوالسالالالالالالالالالالالاليطن كووونوايمحو و/ذعنوالهعتمب
عونو ووو  والمحغو والةجنةكواب ووئةكوووالكن ةكوا نم ةكواليهميك.و وذاواختصالالالالالالالالالالالالالالالتوع ز

 عتو كورهاوالسيطن كووا انن ك؟ووهنوف

وو:أ. علي عفرار
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ك/واو عتمبوويالالالالالال ناوالمحغكوالسالالالالالاليطن كوويمحورمحاوقااوا كمحم و واليةجكور و/او عتمبيالالالالالال ناو
 وو.ب  وو يه واحلمحيكأ

وابد وط ولغكو سالالالالالالالالالتيمحكولةسو ووأجز كوقيوالمحغكوالسالالالالالالالالاليطن كوءنعوأوو وكو  والمحغكواحل
وو؟ابلمحغكواحلجز ك

 : العليمي د. نوح عبد هللا 

إو رز كوق ولغكوذا وأيالالالالالالالالالالالالمثورن ةكو نم ةكإو يوق و  والكن ةكوا نم ةكواليهميك
 ول  وحب هللاور لتانووو كهقووا غنالوورما يوأخنىو كمحانووق ووالمحغو وسالالالالالالالالالالالالالال يةكو...

ال الالو ةالالكو  ولغالالو والكن ةالالكوا نم ةالالكوأوو الالوودكنفو محغالالو وأقالاليوالةج واليالالهمي.ود منو الالوو
ولالالالالالكوجنالالهورمحجالالو والمحغالالو و طمحيمنورمحةانالالووالمحغالالو والكن ةالالكوو  سالالالالالالالالالالالالالالتيمحالالك.لغم الالكوورالالوئمحالالك

وه  ك.ا نم ةكواحل

 : العلقمي الوارث عبدأ. 

 ب توهلالالالالالالالالج و وئجكوأدناثةكومينة و هميكوءانيووكالمحغكوالسالالالالالالالاليطن مبووأنوو:السالالالالالالالالؤاثوال وين
 ؟ثوالكو  والةميس موهس و كمحم ودكالرتا

 : العليمي د. نوح عبد هللا

و.أ ب توهلج و وئجكوالرتاثوالكو  ولمحةميس مو.يكهللا

ومل احلمريي:أد. 

 اكوا كمحم و والغ  ن ور هوتويمحوو/الهعتمبوالنهو عيوال الالالالالالالالالالال نووالتيه نولضالالالالالالالالالالالةيفو
 نو وسالالالاليطنىوأنوالضالالالالةيفو  وأجةيولوقاكوالنهو ووا وكر والمحغكوالسالالالاليطن ووا ه ه 
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 و تنووثوا وي والمحغمدو وول و  وأيووو م وخصمياووا مهلمعوبيويكو  ووسة سوقمو
وال الالالال نو ميالالالالمثو ه ن و.ولوحموولكواحلفواورمحاو مبوثوا   ن والمحغمدووال يولوأهةك

أب  ووول يواليوئجنورمحاوا محتياوورمحاوبأسالالالالالالالالانهللاووعتمب /عجوورانهيقوو وووالنائككالنهو و
 .سوملحمجهو  و ؤسسوا محتياوال ةقو

نوعمحجالكوب اليودسالالالالالالالالالالالالالالجاوجومكوو نا ءانالووو اله رأ  وخمثو نا  ول كضوال محجالو و
وكاول ولواحل واي وال الالك ةو هويالالهدينوقاكوا فن ا وعمَّتوو تهو رو   ووا نأ و روج 

و-ووالكو ك  وب يووا نأ والكوجووالطناءك يوثورمحاوسالالالالالالالالالالالالالال ةيوو  ماو إوب جلو نطيكو
  :سؤايلو–قاكو مه  و

و  ماو و فن ا والمحغكوالسالالالالالالاليطن كوابلمحغكوابخلووالكنيبإوقيوقنوكو  الالالالالالالنوعولتهو و:ولا أ
 رجيو و مسو  جيوعيوا فن ا وو يو محانووابخلووالكنيب!و

لمح فواورمحاوالمحغكوالسالالالالالالاليطن كوعن  وثيولودتفن ووانم وايمحةكوواحل م ةك وق وا و:ااثنيا 
و؟  وا   ن و ونوغزقو

 د. نوح عبد هللا العليمي:

حن وجبانهيويسالالالكاوإل و ووجي الالالو ووإجىلواآلن ودت يرولقنوكويماايووأ نةو ول  و
 .لوا انن و   مئنو نع ولمحغكوالسيطن كوأسم و

 د عارف أمحد املخاليف:ا. 

يمحورمحاوقاكوايوهلالالالالالالالالالالن واليةجكواليتومتنةتولموأَّتووعويتوهةكووعتمب/ وواو   ماويالالالالالالالالالال ناو
لمحج الالالالالنفوالكو ووال الالالالال نوعالكووو  ويالالالالالن ولمالوهلالالالالالكيفوالنتوالادوهوثو ونوذلك.

 :السؤاثوأب  وورمحاوهس والتيهمي./وج ابد إوولمحهعتمب وولمحجمحتيا
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ود و ودفانهللاإوءانيوق وعالكوو  إويت هثاو وواله تو كضوال محجو و ن  كو هاو
و؟غكوالكن ةكواحله  كو كضوالت ثز  واألييوأ وأههثتوالمح

 : العليمي د. نوح عبد هللا

و نانووأَّتوو  يوأنوهتو نوإوابلكن ةكو هو  منول و ناهيرثنوقاكوالمحغو وال و ةكوجنو
قاكوال الالالالالالالالالالالالالكمبوجىلو ماجنانووا ه ه و هود منو هوأخا وورثن و  كضوال محجو و

اإلسالالم و  والكن ةكوال الالجولةكوألنورثزوالكن ةكوال الالجولةكورمحاوالكن ةكوا نم ةكوعونو  يو
 .كوق ااوقاكوالمحغو والكن ةكوا نم ةكواحله  إوسم اإلوو كه

 ي حممد:جاند. و

وال الالالالالالالالالالالال نو ميالالالالالالالالالالالالمثوإوا انهوا تجة وا كمحم و واليةجكيمحورمحاوقااو/عتمباو ويالالالالالالالالالالالال ناوو
 .أب  وو يه كواحلمحيكو/الهعتمب 

ةكوول  والنوظنوجىلويطن كو وويالالالالالالمحكوابلمحغكوالكن ةكوا نم سالالالالالالل  و  هووأنوالمحانوكوال
األءضالالالالالالالالالالالالاليوأنوييمثووي هللاو كمحتجمقوو ماز كولمحغكوالكن ةكوا نم ةكوألةسو  أالكنمانو هو

 المحانوكواليطن كوورم وهتووابلمحغكوالكن ةكوا نم ةك.

 احلكيم اهلجري: عبد. دا. 

 .تويمحور هو/ عتمبيوالفوهليو

جنوءنهلالالالالالةكوا تها وو يو والمحغكوالسالالالالاليطن كو  والسالالالالالو ةكوجىلو م ورو وجىلوالسالالالالال يةنإو
اءرتاالوحبو كوجىلوالهباسكووال   إوالوسةجوورم تانوو  كضوال تواب واليهميكإو  يو
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 كنءكوحته هولسالالالونوقاكوالمحغكإو لو هأ ووأ  وووا سالالالنهوواخلووا سالالالجوبدإوين هواخل
وهبو؟وو ووأجبه كووخووقاكوالمحغو ؟دم فت؟وو وواأل ما واليتودت ه ثو

 : العليمي د. نوح عبد هللا

وق ولغكوحمجةكو  واحل  ووعجووأنوالمحغكووإأجبه كوقاكوالمحغكوق واألجبه كوالكن ةك
 الك س. وبدورمحةانوو وو ندورمحاوال  نووال وئنو و  ومنموودطمبوأوو

 محد املصري: أ د.

وك.و  ماو خمحتورمحاوالمحغكوالسالالالالالالالالالالالالالاليطن قيوقنوكو فن ا و  وخوبجوالمحغكوالسالالالالالالالالالالالالالالو ةكو
ووواألءن يةك؟أ فن ا و  والمحغو وقنه كو

 : العليمي د. نوح عبد هللا 

ا   ن ودتجت ومب ةطالو ووعناسالالالالالالالالالالالالالال ورالو ةالكوواحلضالالالالالالالالالالالالالالالوب وا ناله الكوعالونو الووو م ولو
سالالالالاليطنىو  محانوو  يوالهوثوالك جاوواحلضالالالالالوبا واليهميكوحب هللاوا تمكوا   ن ولمحسالالالالالمح و

ولالالالالالكوعالالونو  وال الاله ان وأنودتالال ثنوودمثنوءةجالالوو ن وجلةانالالوول  وو هبالالواليالالهميالالكوا نغمبو
 .المحغكوالسيطندورثزقووهباكواأل هللاوهليةي

 د. عادل الشاذيل:

وبائ و عتمب.

و: د. سعد الُسُقْطر ي

و؟ءانيوالمحغكوالسيطن كوءصةيو  ولغكورو وإ ولغكو م ورو نوالمحغكوا انن كوقج يوثو
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 : العليمي هللاد. نوح عبد 

رنهورمحجو والمحغو وابلكوئمحكوووأخماهتووديفكن فالسالالالالالالالالالالالالالاليطن كووا كنءةكووال الالالالالالالالالالالالالال ن كو .يكهللاو
 و".األهيوف"قاكوالمحغو ودسجاوأهةونو محغو وو.ا انن ك

 :. فوزي ساملد

قيومي  وأنودسالالالالالجاولغو والةج وابلكن ةكوا نم ةكوو.السالالالالالم ورمحة هللاووبر وتوو نعود 
 ناووال  وجونواعت وءانوو  و  يوا ست ن نوملو تهللاروألووابحله  كواهل  وو غناءةكألس وبو

و.وووودين  اورو اووكووستن ي و

رمحاووحمصالالالالالالالالالالالالالمب وكوالةج وورجونووابلت ه هولو سالالالالالالالالالالالالالوهالةم وقاكوالمحغو و تهاول ول
و-و ةك موواوا انن المحغو وو-وا انن ورمحاوحموء كوو"المحغكوالسالالالالالالالالالالالاليطن ك"سالالالالالالالالالالالاليطنىوو    نو

وال ط ن الالك وولو الالهكوووا م ةالالكووا انن الالكوال الالالالالالالالالالالالالال ن الالكووأا  الالولةالالكوو المحغالالو ورمحاوظفالالوبو
انوقاكوالمحغو وق ووال  وجوابحله  ك .ووابلنغهللاو  وامسةتانوواحلنسالالالالمسالالالالةكو المحغكاحلناسالالالالةسو

و؟انيوقااوي ةهإوءاب نطيكاأل ه وو م او

 :العليمي هللا ح عبدد. نو 

لغكو هميكو ه والتوب قوءكجنقوو  يوا ةم وآبالفوالسالالالالننوق والمحغكوالكن ةكوا نم ةكو
و  و انكورمحجو وو وودسالالالالالالالالالالالالالجةكوالمحغو والكن ةكوا نم ةكواحله  كوجال  وإووق ولغكوا سالالالالالالالالالالالالالنه

 .الغنبو  محانوو  يودسجةكوالمحغو والسو ةكووق ودسجةو والويطجي و و

 دولة صاحل الورد: ا. 
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ولمحيوئجنورمحاوإوالغ  نوكنالالوووتيهمياليمحورمحاوو/ الالالال نو عتمبالوو.وومجةكاوحتةو ول هللاو
 :سؤايلو.ا محتيا

هلالالج وو انوا بوجهلالالج وا  ططو وا سالالتي محةكولمح فواورمحاوالمحغكوالسالاليطن كوقنوكوقيو
و.لوا و كو والةجنةكواتب قو هميوأسم وابلمحغكوالةجنةكواليهميكوالهباسك نوقجو

 العليمي:د. نوح عبد هللا 

نوأو  وهلالالالالالالالج وويالالالالالالالوايواحلمابوالمجينوأنودهبسوقاكوالمحغو ووووإقنوكودميالالالالالالالةو 
 .  منو وو ناع ولمح فواورمحةانو

 املصري:  دد. أمح

قنووويت هثو."المحغكواحلنسمسةك"إوو"المحغكوا  ةمدةك"إوو"المحغكوال ط ن كابلنس كولالالالالالالالالالالالالالالو"وو
ور ولغو وأ و وو ؟ووقيودم هو باسكودنوولتوقااوا مهلمع؟

و:العليمي د. نوح عبدهللا

ا انن كإووإق وهلالالالالالالالج و جمرو والمحغو والكن ةكواحله  كإوءان و"سالالالالالالالتك"ولغو و.يكهللا
والسالالالالالاليطن كإووال الالالالالال ن كإووا  ةمدةكإووال ط ن كإوواحلنسالالالالالالمسالالالالالالةكإووعمحانووهلالالالالالالج والكوئمحكو

 ا انن ك.

ود. فوزي سامل:

عويتوقاكوكووالك ةجوك وو  يوس  وو ةو وا جولكوالةجنةعالكوووكولوالكصمبواليهمي
و-اب كىنواأللسالالالالالال ووكرن ةو/رن ة ووووكودكو شو وو وسالالالالالال يةو لت عةهو سالالالالالالةطنوالمحغو واب

هبوإووكد ال يو وو وسال  وقاكووأخنىو تصالمحو-كو  ولغتنووالكن ةوك وويالم و نا ودأ
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ا سالالالالالالالالالالالالالالنهوألَّتوولغو والنيمشووو محغو وأوكا نم ةوكجمر والمحغو واليتويهرمقووابلكن ة 
ولمحةج واليهمي.كوالكن ي ووق وعن و  وعنمزواحلضوبووكالةجنة

وودطمب ووايت الالالالالالالالن ورمحاوَّتجوفورو إالثمثكوآ  يوو ملود  وقاكوالمحغو و نت الالالالالالالالنو
لغو وسالالال  وو كنورو واليتوسالالال يتواإلسالالالم و وأليفوومخسو يك وخمثووكيالالالكةهوال تو 

 ك.الكن ةكوديه والمحغايهثن وأ و وووهضن م وو ت ون ومث و

 :العليمي هللا ح عبدد. نو  

قاكوالمحغو ودصوبرتو  والكن ةكوو ضتورمحةانووالكن ةكووملو  ياو نانووسمىوو.يكهللا
و. كضوالهالال ولوالمحانوو والكن ةكوا كوين 

 : حارثةاب د. أمحد هادي

عالالالالالكواله الالتوغةالالوبواالقتجالالو و تمثةروأمسالالو والي الالوئالاليوالسالالالالالالالالالالالالالاليطن الالكو األليالالوب و
 السيطن ك.وأهةوياوحتن فانوو ةنجووق و  وا  منوالمحغمدووالرتاث ولمحانم كو

 :هللا العليمي د. نوح عبد

و.قااومجةيووين مو  وال وه نووأي وبوالهباسو والكمحةوو  و تصهىولالكو 

والبطاطي:الناصر  عبدد. 

 أدفرومتو اوو  و ووذق وجلة واألخوالك   والهعتمب/وأرهوابهوبثك.

والناصر البطاطي:  عبدد. 
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ةهو هااوو م وابه و  وسالالالالالالالالالالالالالاليطنىوعهللاوقمو فإووأسالالالالالالالالالالالالالالكهوتوأو ود هللاوابخلزومجةكواوو
ووأع نور وقاكوالهب والةجنةكوال جةنكولوايةووا نهد.وتكنفلن

ديهميوالسالالالالالالالالز والاادةكويمهظوأنوالمحي ولمحهعتمب/ويمحو مه كويالالالالالالالال محةكووق وأي ولو
ر هوتوسالالالالوملوالكمحةج إووأ وولواإلميةيووجيالالالالوب والتمايالالالاليوقمورمحجان .وأ انجوواأليالالالالهو

 الكمحةج وأووالكمحجان .ولمحفوئه ووا كنءك؟

ا انن كإووالسالالالاليطن كإووال الالالال ن كإوق ولغو و هميكو هااوولةسالالالالتو وو إوالمحغو و
ي نااولكه وو م وأهنفوأجبه كواث تكودصالالالالالالالالالالالالالالمبقووييماولو هو نكتانووال كضو محانوو و

و تنوواحلوهلالالالنإومي  وعويتو ووأجبه كووملود ت الالاليفو كه؟!إوأوومي  وأنوقنوكوجتن يفو
 ههثو وورربوال   .

  وا كمحم وأنوالمحغكود ربوودتمسالالالالالالالالالالال و  وال   وودت الالالالالالالالالالالك وجىلو وو وو  ومثوجىلو
كإووقنووجتهبواإليالالالالوب وجىلوأنولغو و  يوسالالالالمحسالالالالمحكوالتمالهوالادوههثولمحغو والسالالالالو ة

احلما  وا غناءةكووال  الالالالالالالالن كودمحك و وبااوع زااولوقااإوعجووأَّتوو  و وي وآخنود منو
 س  واولو م ووايهاثبولغو ور وال سةطك.

عجووأنوقنوكوجهصوئةكود زوجىلو م ووايهاثبولغكوعيوأس معووحن ويت مفو  وأنو
هباكوالمحغو وواالقتجو كو ااويهرموجىلو هثوقااولمحغو وا انن كووالسالالاليطن كووال الالال ن 

 رن ةكووقااو فةهوا جة ولوالن وووال يو .و جبه كود  ةتانوو

يالالالكماب ومجكوءجووابلنوولوالمحغكوا انن كوودما  عجووأنوالمحغكوالكن ةكوالفصالالال اويفسالالالانوو
ووالسيطن كووال  ن كو...جخل.

 :العليمي د. نوح عبد هللا
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و.وي نااولكورمحاوقاكواإليوبا ووالتم ةانو وإوكوأستوذيوالفوهليهة و

ن  ورنه ووعنوولوةهإوءعمواالمسنويالالالالال ووخبصالالالالالمصواالسالالالالالهللاوالكمحةج وأوورمحجان 
وا الالالالهابسووجمح ماو نالالالالوويكجالالالاليو طالالالالو الالالالو وو مازووحنموذلالالالالكوعت الالالالتوامس ويمحوالكمحةج 

والكمحةج وو-وأدوابلسيطن كورمحجان ووق واسهللاوالي ةمحكو-ووال محهاي والسيطندورمحجان 
 و:ورو  وي و والمحغكوأنوا و ووال نو وأيدةونولمحنس كوءنيمث"إورمحجان "  ةمحكولمحنس كوجىلو

  أدوا و ووالةو  و.يطان إوينيان إوروجان إو    إورمحجان 

 : صاحل ريكاأ د.

 . كمحم و ومجةمحكور واألمسو ولوسيطنى

 د. فوزي سامل:

  ويكنوواأل  ةكالةم و  وخمثوحتمحةيوالكنوينووالسيطن كوالمحغكابستكناهلنوولما  و
إوكوأخماهتوو وا انن والسالاليطن كوالمحغكاليتوحتتمحانوووال  ز واب  ويكو صالال إووذلكولمحتكن يفو

وهةواو وهلالالالال و هميو كم وجىلودنااثاووإوا م ةم  وابرت وبقوال ط ن كإوكإواحلنسالالالالمسالالالالةكا  ولة
ق واأليالالالالالالالالاليوال و توو-إوولوارتيو دواإليسالالالالالالالالالويةكز  والن الالالالالالالالال  واألوىلولمح ضالالالالالالالالالوبا و

نوز  واعت الالالالالالوءانوو كم وجىلورو وج  وو-كوالكن ةو لو نمبوا   نووكلمح ضالالالالالالوبا واليهمي
  وخمثوأرجول واليتوي الالالالالن ولو مح وأسالالالالالةووهمثوو"يسوءن نءمحووي وولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو"1827
 نمبو   نكوالكنب ورمحاووكطمحروال كضورمحةانالالوو والمحغالالو واحلالاله  الالولالالالالالكو وكا  الالولةالال
 اليهميك....واخلوق والمحغو وكواحلجز وكوا كةنةوالس يةكنوجارت وبو

 : د. أمحد الرميلي
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و.ويمحو/أستوذيواليه نو عتمب

رنمانوايوهلالالالالالالن وقمورم كوالسالالالالالاليطن كوابلمحغو والكن ةكوا نم ةكإووالمحغو و ت نو  و
ن ةكوا نم ةكوإوابإلهلالالالوءكوجىلوالكاحلنسالالالمسالالالةكووا  ةمدةكووال ط ن كوالكن ةكوا نم ةكود الالالجي

كن ةكوا نم ةكوا انن كوسةيتوابيوهلن ولمحغو وال غمح واأل  محكواليتوإوءوا انن كووال  ن ك
قيوالس  وأنوالسيطن كووإووملويمهظوو م وأ  محكولمحغو وال مثواألخنى.وال  ن ك

 ى؟أخنوملودتيوببو كانو؟وأ وقنوكوأس وبو

ووو"النوس"ووو"سالالالوميمن"إو نانووحموولكولمحغكوالسالالاليطن كوقنوكوحمووال ولمهلالالال وب مز
وأنودمحكوايووال و  تتكووأغمح انووإوجال  ووابه نوآخن  و  واأل وي و" زيهاو مب س"

 جبانم ووحمووال وءن ه .و

قيوقنوكوء ن و ج ودمحكوا انم ولمح نوجو نؤ كو مهه ود منوأسالالالالالالالالالالالالالالالوسالالالالالالالالالالالالالالانووأ نو و
ثنوقااورمحاوو ؤوإوأال و محتانووودمهةهقوو يو ودمحكوايووال و ونوغنووسالالالالاليطنىوأيفسالالالالالانهللا؟

 ؟المحغكوالسيطن كويفسانو

 :د. نوح عبد هللا العليمي

عيوقاكوا انم ودكهو  وب ووأيالال وهبوو هللاوءضالاليورمحةنووو وو ج وذلكووو.أرهو/ عتمبو
وقموج و و نع ولغمدولمحغكواليطن كو انتهللاو  يوالهباسالالالالالو والسالالالالالو يكووالمهيكو و غن محانو

ووعت و بسو  واليسالالالالالالالالالتكنرووملوحن إوفعجووءكيوز مؤيولوا نع والمحغم كولمحغكوا انن ك
الكنبوأوواأل وي وول يو انهكوو  وسالالالالالالالالالالالما ورنانووعت وو  وقنوو يوالسالالالالالالالالالالاليطن كور 

وإاالو   محكور وقاكوالمحغو وحب هللاوهوهللاوايت وبقووءان وحمصمب و هاوملويستكنروووثما  .
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ل  وا انن كودكهوأعربوايت الالالالالالالالالوبااو  وغزقوومثوالسالالالالالالالالاليطن كوو كههووالسالالالالالالالالال ن كوبغهللاو نهبوو
 . كنوو  وا انأهةوياووايه و انوو

 مل احلمريي: أد. 

وعونووإاألي ويلهوأرواألسالالالالالالالالالالتوذ/ نو وسالالالالالالالالالاليطنىووقموأخنو  وآقنوكوعتوبول وه و
ال تالوبومشاليواتب قوولغالكوسالالالالالالالالالالالالالاليطنىوو كضو  وووو-و نرال وتو- واب   نووا انتهللاو الهاو

 ك.اثانوووالكو ا ووالتيولةهوا  تمحفيكوبوالسيطن كوودنو  محكوواألاأل

 : ابحارثةد. أمحد هادي 

 ا نصن .و هوريه وعمحةكوالرت ةكو سيطنىويهو ورمحجةكورن ولورو انووو.يكهللا

 احلكيم اهلجري: عبد أ.د.  

و-وعويتودن طينو  ورم كو تةن وإوبا كتو و د وال   ةكو هعتوبوبائ وويةرووووو.يكهللاو
و.بركوتورمحة 

 : د. فوزي سامل

و؟وقيوقنوكو صو بورن ة وداعنوذلك؟وك ناوأدوو تومتوالت محهللاوابلسيطن 

 :د. أمحد الرميلي

وا نم ةك.السيطن كو هميكو ه والكن ةكو

 د. نوح عبد هللا العليمي:

و.السكو  وأبالو َّتووويصفانووالسيطن كور ودت محهللاوييمشو م م وويكهللا.
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 :د. أمحد الرميلي

اليتومي  وأنويكهقوواألسالالالوسووجووق والمحانوكوالفصالالال او نانوءوإ وو  وولسالالاليطن كوا
 ك؟ نأ 

 حلكيم اهلجري: ا عبد .د ا.

قنالالوكوالكالاله الالهو  والكما الاليواليتوهتالاله والمحغالالكوالسالالالالالالالالالالالالالاليطن الالكوأو الالوورالاله وو م و ناع و
 باسالالالالالو وهتتهللاوابلمحغكوودهوَّتوووحتوءظورمحاوقم كوأ نوئانوإوابإلهلالالالالالوءكوجىلودهو  وال الالالالالكنو

و فن اهتوووأ هبووو مغتانوووأ  و ووواليصالالالالالالالالالالالالالالكووالكو ا ووالتيولةهوواأللفواووا كوينو
 وه جانو.

 انه والمحغكوالسالالالالالالالالالالالالالاليطن كووقموره وو م وعة مب وخوصوهبوإوعجووأنووواثينورو ي
ارتج والسالالالالالالالالاليطندو  ت مَّتوورمحاووسالالالالالالالالالوئيوالتمايالالالالالالالالاليواال تجور وول  و نيكو كضو

 األهنفوءةست ه منو كضوهنوفوالمحغكوالكن ةكوالين  كولسهوالفناس.

كوواسالالالالالت هاثو كضوألفوظانوو خنىورو كو  والكن ةكإووخويالالالالالكو  وولكيوالتطمبووا هية
  يوا ةيوا ه هإووذلكوأثنو والت ةكوالصالالالالال وهةكووا سالالالالالوئةكوو كضوا نوسالالالالال و والكو كو

 .تويمحور هو/ وودكمحةي هللاو عتمبيوالفوهليوأههوالكما يواليتوهته قووابالييناال.

 :العليمي د. نوح عبد هللا

كوالسالالاليطن كونوبسالالالوئيوأعو ميةكور والمحغ يوببورمحاور الالال ووأجن يو وحن ولوا   ن وو:أولا 
 .  وأ نو وا   ن 
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عة مب ولأليالالالالما و""ألقمحنوووأخمادنوووز مئانوولوا انن وءضالالالاليوع زوهة وأو هو :اثنياا 
انن الالالكوق وءالالالو وإنوعالالالونو  اننولمح كضوأنواقتجالالالو انهللاوابلمحغالالالكوا انن الالالكجوووإالكالالالوئمحالالالكوا انن الالالك

فولوا فن ا و وو كمحنوواخلمو ه ونوو وجووإو%100يالالالالالالالالالالالما واليطن كوألنويتفرولواأل
 هو هأيوإلي الالالالالالالالالالالو و نع والمحغكواليطن كولمحهباسالالالالالالالالالالالو ووال  مثووحن و  و وي نووإولغتن

 .المحغكوالسيطن كو انتهللاوجبج 

 احلكيم اهلجري:  د عبدا. 

 ي نااول هللاو عتمب.

 د. فوزي سامل:

 وو و نالاليفوو-ورجمحةالال ودملةالالهولغالالو وكقمويتةوالالوكاحلالاله  الالوكا نم ةالالوالكن ةالالكجنودنمعوالمحغالالو و
إوكوالمحغو واليوب وكت و  واألعربوابلط  و نوالسالالالاليطن  إوومي  و مه  والاألوكمحغال  و

إولو او  وا اننو ن  تونو هاووكواحلنسالالالالالالالمسالالالالالالالةوكنوال ط ن جيمهظوو خزووهلالالالالالالالج وقاكواأل
وووآخن.ءنراووكالم توالادود  يوا  ولة

وواجم اووكءانهللاوالو فانجمنوالسالاليطن وك جيمنوابلمحغو واألخنىوغزوالسالاليطن أ ووالنوو
ووءيهو تهللاورمحاوحنموسالالالالالالالط  ودين  اووك.وأ ووالتفوقهللاو نوالمحغو واليوب والك سويالالالالالالال ةه

  المهل .اولمحت ةيفو  ولمو اثوالنوجيمنو انهااوع زاو

"وس ند"وو كنوكوعم ووالالالالالالالالالالالالالمسو وره هكو نانووال  ندووقمودنمج ولأوكجيوا  ولةحت
دوالسالالالالالالالالالالالالال ونوأو-نوالسالالالالالالالالالالالالال ن نوجوال  وجو".ب ف و"السالالالالالالالالالالالالال ندوقموالن يفوأدو  يو  بع

وكمتسالالالالالاولوا  ولةوو-ق والينا ووكووخوهلالالالالالكنولي ةمح و انن ءيهوعويماو همياوو-األيالالالالالمحةنو
ووكبءو انهللاإومسةتوالمحغوكغ هودكمحجماولوالسالالالالالالالالالالالو  نوقؤال وجم.وومبوو محهاألوك  ةمح وو"وأ ضالالالالالالالالالالالا
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ووأخنىوغزوأو  واختةوبواسالالالالالالالالالالالالهللاو جمر و ةسالالالالالالالالالالالالمبكوو هالاو"إوه مح األ"ووأو"الينو و"
تكجيوخزواسالالالالالالالالالالأ"  ويلووووءيةيا تهاوثوحممحةاووكجىلوالكن ةوكودنمج واسالالالالالالالالالالهللاوالمحغ ةسالالالالالالالالالالمبكومت و

 .خوجئوقمواسهللاوو"ي مبد"ا ست ن منو ه وجم مح واسهللاو

عجوو يوثووو-ايمح وقم ةم ووككن  واسالالالالالالالالالهللاوالمحغإوعوسالالالالالالالالالهللاإوءان وحموول ولتا م ةكأ وو
ءان و تهاول ولو نطي ويالالغزكورمحاوههو و انن ووظفوبإوو-كولمحجانن وابلنسالال ك انن م و
 ودمءةيانوو نوأو  وخويالالالالالالالالالالالال ووقو وبئةسالالالالالالالالالالالالة وأال و وومس وهة وو كنوء و محةماووكالمحغءاناكو
و.نودمهلة انوو كهأ وو ن لتانووءمحهللاو  وكإووأخنىوخوي واب  ولةوكاب انن 

 :العليمي هللا د. نوح عبد

  واببوالتنو  ويسالال كوجىلوو"  ولةك"وأ ضالالواومي  وأنود منودسالالجةكوإوأسالالتوذيوأهسالالنت
ق و  ونو نوو"ال الالالالال ن "نوألو"يالالالالال ند"نوأيالالالالاليوالتسالالالالالجةكوجوووإأدوا  يو-وا  مح 

 .  محنوءة و تس 

 : داديحد. حييي 

قااوالكنالويمحورمحاوو/ عتمبر ةهللاواال تنونوووو.لوقااوا محتياوا  وبكأسالالالالالالالكهمتومجةكاوو
و.لادوأثنايو  ور والمحغكوالسيطن كاائ والنووا م  

ىلو ضورفكوا انم وج محانوو  يوأخماهتووا انن كوحبو كواليتوالوزالتو السيطن كوالمحغكو
سالالالالالالما و  ويهةكواحلفواورمحةانووأوودنوو ووابلهباسالالالالالالكوا كجيكوخويالالالالالالكوالتمثةروا كوج و

أَّتالالووالوزالالالتو ونوا طمحمبإوعجالالوووال  وجاوالنغهللاو  و الالاثو انم و  الالوبعالالكوءةالال والالالادورمح
ىلوالمحغكوالكن ةكوجالسالالالالالالالالالالالالالاليطن كو محغو وأ ن ةكوأب موأنو تهللاودنمجكوعيو ووعت ور والمحغكو
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ألنو يو و  يوقاكوالهباسالالالالالالالو و هونودنمجكو كهوأههوأع نوأسالالالالالالال وبور وفوال وه نو
 الكنبور ودنووثوالمحغكوالسيطن كوابلهباسكووال   .و

رمحجان ورمحاوقااوا انهوا  وبكإوعجووأدم  و ماءنويمحوو/أعنبويالالالالالالال ندولمحهعتمبوالك   
 ال  نواىلواليوئجنورمحاوقااوا محتيا.و

 : العلقمي الوارث عبدا. 

وأ خنوأجهلالالالالالالالالالالالالالوءكوق ولو"إوروجان "و"إورمحجان "وولفتوايت وق وقااوالنطرو ضالالالالالالالالالالالالالا
لفواو  يوأوهيوحبنوالكنبودنطروق ااوعمحجو ووونو  وئيو هو  ومينةكولوسالالالأوإال محجك

 ي وجتجكانهللاو  يوقاكووعوكإوغزقهللاو  و  وئيوالصالالالالالالالالالالالالالال ة وال كمحمح وغرب األ  ةمحكوايوولكو
 دكمحةي هللاورمحاوذلك؟و و.ونو يةكو وتانهللاومينة ورن ةكجال محجو وبغهللاو

 د. نوح عبد هللا العليمي:

أنوو- كينوذلكوو-ل  والووإكوايصالالالالالالالالالالالالالالانن و  والكن ةكووذا توءةانوالكن ةكوا نم ة
ءولمحانوو والةجنةكووإا نم ةكولغكوا سالالالالالالالالالالالالالالنهولةسو ووأدوأثنورو واب  ولوالةج الكن ةكو

ا تها ااولمحكن ةكوا نم ةكووجةكووء كورمحاوظماقنولغمدوويالالنءةكوو كا كويالالن والوزالتوحم
-قاكوالتسالالالالجةو وذعنقووأسالالالالتوذيوال  زوووو"إاألرمحم "و"يالالالال محاأل"رمحاوسالالالال ةيوا  وثو

 و.وعتو  وأوبا ولواتب قوالةج ووآاثبكلو-تووبر وتو مسيفوحمجهور ه

ولالالالالالكوقالالاكوا نالالوجرواليتوذعنهتالالووالوزالالالتوحمتف الالكو  كضوظماقنولمحغالالكواحلجز الالكو
"كوو نطرو" هنفو"عالكوجتهولوقاكوالمحانوو والةجنةكوا كويالالالن وهلالالالجزوا ت محهللاو

وقالالاكوال الالوقنواب ةالالكو  والكن ةالالكواليالالهميالالكو"إوبأ الالكوأدوبأ تالال "وو"و"وحنمو محالالكوأدو محالالت
   وذلك.وال  زو
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خماهتالالووعالالونورثنقالالوو محةالاليوولالالالالالكوهالالوء الالتورمحاوال  زو  وأل  والسالالالالالالالالالالالالالاليطن الالكووو
  وال ه ان وأنودتملهوله نوو فن ا وويالالةتوو بغهللاوال كهوا غنالوورثزكوحبةوا فن ا 

 .ودنعة ودفنهلانووال ةيكوا غناءةكوورما يوأخنى

 بطاطي: الناصر ال عبدد. 

وال  الالالالالالالالالالندوو  ومث ووءوال ت اجقااو لةيورمحاوأي والو م هور ثو طمحرو نوال  الالالالالالالالالالنإو
جوو نوالمحغو ووالمحانوو إووهتجواو  منوالطغةونوسوينورربوالتوب قوباءي ودم هوءةاإلي

 لمحغكواليمدوأوو  وميمحكوءوئضو  والت ثزوال يول.

 : ا. عبد الوارث العلقمي

  "أ"والتكن فةك"والوقاكوالي وئيويفسانوودنطر"والءإنوإوولمحكمحهللاو عتمبيوالفوهلي

 و".  ةتأودنطروال ةت"إو"ا  مح ونطرال مح ود"و:ءج ماو

ىلوجو  وا نالالهبوإوهتالالو الالك لغالالكوالسالالالالالالالالالالالالالالماهالاليو  و ةالالهدواىلوا نالالهب غمحالال وأنوجو كمحم و
نوأءجووقموالميالالالالالاليفوالادومي ننوووسالالالالالالوهيوهضالالالالالالن م و  الالالالالالرتعمنو نفسوقااوالنطر؟

 ؟ صصنولوالمحغو والةجنةكواليهميكارت وبعهللاو ترمحاوو-ويطمحي ورمحاوقاكوالمحغك

 :العليمي د. نوح عبد هللا

  الاليوقالالاكوال ماقنوالمحغم الالكوذعنقالالوورمحجالالو والمحغالالكووق وظماقنودكجوهبالالووعتالال والرتاثو
عتو  ووو-ولو"ا  و ين"الكنيبووأع نوقاكوال ماقنود الالالالالالالالالالالالالتاننوهبووالي وئيوالةجنةكوذعنقوو

قاكوال وقن وايالالالالالالالتانن وهبووهتو كول  وقنوكوال  الالالالالالال  الالالالالالالكوووأع نوغزكووإاخلصالالالالالالالوئك
وك.نكنوالك
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و:د. علي القهايل

 وو ولسالالالانملكوالتمايالالاليونود منورربو ني جوالأوعونو فضالالاليووقو إايوهلالالالن ووا مهلالالالمعو
 .نويو وتولوا ن واليو  كإبذواالستجوعو

 د. نوح عبد هللا العليمي:

إووإبذنوتو  وملوأب ورمحة وبمبوودهاخمحتواألسيمحكوالكفموإوكه ومبنو  ود هللاووآبائ هللاسيفو
وجذاومس توال نوف.

وسامل بن علي جابر:بن ا. حممد 

يمحكووسالالالالةوة ورمحاو وملو تج  وسالالالالةيم والهعتمبويمحومبنا ككومجة واالسالالالالو مه ك:و۞
 و كووسالالالالالالةتهللاوي الالالالالالنوايوهلالالالالالالن ومبوومتوهم وو  و نو  الالالالالالو ورمحاو م  وا محتياولو  واإل
 [wefaq.net - .و].أاي غضمنو
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 كلمات اخلتام ملشاركي الندوة

 سامل بن علي جابر:بن كلمة ا. حممد 

 و ت هللاواألءوهليوال نا ج تهللاووجوبو

 سالالالالالالالالالالالنينو  يوختو وقاكواأل سالالالالالالالالالالالةكوالطة كوأنوأديه وابمس ووابسالالالالالالالالالالالهللاوأرضالالالالالالالالالالالو و محسووو
الكمحج وجب  يوال الالال نووالتيه نوجىلوهلالالالةيفوقااوالمحيو والهعتمبوا ؤسالالالسالالالنو ااوالصالالالنحو

 توالكمحةج ورمحاوقاكوا كمحم و وال ن واليتوي نقوو نوأ ه نو.ويمحور هو/ا  هع

أب  وورمحاو وودفضمحتو  و  وو/الهعتمب  والمحيو ووءوبسكوا محتياووال  نو ميمثو ه نو
 ا محتياورمحاودفورمح هللاوال  زووول هللاوأيتهللاوأرضالالو وال الال نوأ ضالالاوإوحتضالالزوودن ةهللاولمحنيوش

وجىلوليو و ن  ولوءكولةكوووجثنائ هللاوايوهلالالالالالالالالالالالالالن وابألسالالالالالالالالالالالالاليمحكوالنوءككووا هاخم وا ودكك.
 .و نعود تووالسم ورمحة هللاووبركووت. و  كوإبذنو

  هللا العليمي: د. نوح عبد)ضيف الندوة( كلمة 

و/لهعتمب واوإجمسورةيو/خولكوال  نووالتيه نووالكنءونولنار وقااوا محتياوولمحهعتمب
واالهرتا ورمحاوججنوحوقاكواحلوهلن وبغهللاويكم كومت ننوو  وججنوزقوووعيوالتيه نووإوأب  و

ل  و انم هووالطة كو كمحتنوويتهللاوقاكوايوهلن وعجووأي نوعيوا  وبعنووا تفورمحنو
 .ل هللاو ينوعيوديه نوو م   كنوولوييويو وبائككوو فةه و

 :الندوة( د. أريكا صاحلتام )مدير كلمة اخل

ومبكمحم و و ةجكوو ودك ور وا وي وال يولوأولوختو و واليتواثندنو وال يوءةك  سةتنو
ي  نوهلةفنووا ت لروووال نميو مهلمعوالمحغكوالسيطن كإو   ن وسيطنىوودنووثوءةانووهلةفن
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و  أيواليتووإرمحاوقاكوايوهلن واليةجكويمحوالكمحةج و/لوبهوبوالمحغكوالسيطن كوالهعتمب
هوجت وجبجة وجلتورمحاومت  وايوهلنو  و مهلمر ووووحتمحةيوودفسزوو وا مهلمعوينهواو

خنىووخنكوابلاعنوالمحغكوا انن كو كوورم تانووابلمحغو وا نم ةكواأل ماي والمحغكوالسيطنو
ووا  ولةكولوال  ن.

سيمحكوكنوو ن وقاكوايوهلن ولتمحي واألككويهبكووو ت والادواستيطس ومحاوعجووي  نكور
واال و كورمحةانوو  يوهصوءكوو انوبكإوخويكووأنواييطوعوال انناب و  يويكم كولو

و.التمايي

النهو واب هاخم واليةجكووهللاالوثنا قا  وبعنولوالنهو وعيوالتيه نوواالهرتا ووول ي
و/نفوالكو وال ةق نائسكوا  ويال هللاوحتةو وجو هللاوا محتويييأإوواليتوعمحمحتوابلنووح

 .جمسورةيو  طونوعتمب/النهو والمحةمحكو ووو  نفإوحمجهورمح و و ن


